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ค ำน ำ 
  

ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มิถุนายน 2560 โดยได้
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบติดตามผลงานด าเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ 
(DOC) นั้น 

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

 

 

 

 

กองแผนงำนและวิชำกำร 

กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

                                                                                         สิงหำคม 2560 
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บทสรุปผู้บริหำร 

ตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท 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 มิถุนายน 2560 มีโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 281 โครงการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2557-2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ -2.87 
11.50 0.50 และ 10.09 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับพิจารณางบประมาณจัดสรรรวม 
1,319.5881 ล้านบาท ในส่วนของแผนงานตามภารกิจหลักมีความระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 
79.41 และแผนงานสนับสนุนมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 62.07 ในส่วนของงบประมาณ มีการใช้
จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 621.7618 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1 ,319.5881 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
47.12 954.9342 ล้านบาท จากงบประมาณท้ังสิ้น 1,319.5881 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.37 ซึ่งมีแนวโน้ม
สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา  

ผลผลิต เบิกจ่ำย (ร้อยละ) 

เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์ 

95.30 

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน 85.19 

โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี
ความเป็นเลิศ 

70.73 

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ 

69.57 

เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

57.60 

เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ได้มีการ
รวบรวมสภาพปัญหาและจัดระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาหลักที่มีความส าคัญ ได้แก่ การก ากับและติดตาม
ผลการด าเนินงานของกรมไม่สามารถบ่งชี้ถึงระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง และไม่สามารถ
บูรณาการงานกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคะแนนผลกระทบอยู่ในระดับ 5 โดยแนวทางการ
พัฒนา คือ ต้องมีการทบทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ตามที่
ได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีรายละเอียดที่ชัดเจนและสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน ให้มีรูปแบบการ
สื่อสารเหมาะกับกลุ่มผู้รับสาร และมีความชัดเจนว่าในแต่ละช่วงเวลาหน่วยงานต้องส่งผลผลิตใดให้กรม พร้อมทั้ง
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เชื่อมโยงสู่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ต่างๆที่ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบจากหลากหลายหน่วยงาน ควรมีการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบครบวงจร โดยการน าเป้าหมายองค์การเป็นหลัก (ไม่อิงตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงาน) เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมของกรม เพ่ือให้
หน่วยงานไม่เกิดความสับสนและลดความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงาน ส าหรับในส่วนของแผนงานโครงการส าคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรม พบประเด็นปัญหาหลัก คือการขาดกลไกในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ รวมไปถึงการไม่ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับพ้ืนที่ จนส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป้นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นควรมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงก าหนดผลผลิตที่แต่ละหน่วยงานต้องส่งต่อเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ภาพรวมของโครงการ และเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเห็นชอบเพ่ือก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงานที่ร่วมด าเนินการต่อไป 
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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 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ 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 ศูนย์วิทยาศาสตร์กา รแพทย์ชลบุรี 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 

  



 ผลการด าเนนิงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          7 

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
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุขในภูมิภำคเอเชียภำยในปี พ.ศ. 2563” และเพ่ือขับเคลื่อนให้องค์การมุ่ง
สู่การบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้ก าหนดผลผลิตและโครงการหลัก ดังนี้    
1) ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถ
ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 2 ) ผลผลิตเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 3) โครงการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 4) โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา 
และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ และ 5) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับอาเซียน ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสู่หน่วยปฏิบัติในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือ
ส่งต่อสู่ผลผลิต ซึ่งกองแผนงานและวิชาการได้ด าเนินการรวบรวมและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้มีการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลผ่านระบบ DOC และได้มีการก ากับและ
ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารเพื่อรองรับ
อาเซียน 

องค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 

เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง

ห้องปฏิบัติการของประเทศและภมูิภาค
เอเชีย 

เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่
มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์ 

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้ยาเสพติด 
การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง

ห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็น
องค์กำรชั้นน ำด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์และสำธำรณสุขใน

ภูมิภำคเอเชีย 
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ผลผลิต : เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนและพัฒนำศักยภำพทำงห้องปฏิบัตกิำรของ
ประเทศและภูมิภำคเอเชีย 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็น
ศูนย์ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้ห้องปฏิบัติทางการ
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 
ควำมก้ำวหน้ำ 

(ร้อยละ) 
1 : ห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล (ด้าน) 

2 2 86.25 

2 : จ านวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาค
เอเชีย (ห้องปฏิบัติการ) 

9 9 74.07 

  

ส าหรับการบรรลุตามผลผลิตที่ได้ก าหนดไว้ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักใน 2 ส่วน คือ การพัฒนา
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 39.11 ตามแผนที่ก าหนดไว้
ซึ่งในรอบไตรมาสปัจจุบันด าเนินการได้แล้ว 370 แห่ง และการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ด าเนินการได้ 266 แห่ง คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 133.00 ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยได้ด าเนินการก าหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค และด้านป้องกันและรักษาโรค  
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ผลผลิต : กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงทำงห้องปฏบิัติกำรที่มีควำม
ทันสมัยและสำมำรถตอบปัญหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขได้อย่ำงทันสถำนกำรณ์ 

 จากการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใหม่ สภาวะแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดภัยจากโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนตามบริบทในแต่ละพ้ืนที่ กรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ ซึ่งเป็นองค์กรหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้เกิดองค์
ความรู้และเทคโนโลยี ส าหรับ เฝ้าระวัง  ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และก าหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง
จากโรคและภัยสุขภาพได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการเพ่ือให้เกิดการป้องกันและ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในสังคมโลก  

 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีจ านวนข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ จ านวน 2 ด้าน คือด้านป้องกันและ
รักษาโรค และด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหลัก 2 ส่วน มีความก้าวหน้าการด าเนินงานดังนี้  

กิจกรรมหลัก 
ควำมก้ำวหน้ำ

(ร้อยละ) 
พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 76.84 
ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้าระวัง
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 

91.71 

 

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  
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โครงกำร : องค์ควำมรู้งำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่มีควำมเป็นเลิศ 

 ในปัจจุบันประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญด้านงานวิจัยที่จะเป็นกลไกหลักในพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่ในวิจัยและ
พัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง เพ่ือสนับสนุนการรักษา ป้องกัน และเฝ้าระวังทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนดเป้าหมายในการระดับความส าเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมี
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 าหรับในรอบไตรมาสปัจจุบัน มีจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 45 โครงการ การด าเนินงาน
มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 76.73 ตามแผนที่ก าหนดไว้  

 ในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาเนื่องจากรูปแบบโครงการมีทั้งโครงการที่เสร็จสิ้นใน 1 ปี  (รายงานฉบับ
สมบูรณ์) และโครงการต่อเนื่อง (ต้องมีการรายงานความก้าวหน้า) ซึ่งจากการติดตามการด าเนินงานในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2557-2559 มีโครงการที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด (รายงานความก้าวหน้า
และรายงานฉบับบสมบูรณ์) คิดเป็นร้อยละ 98.36 100 และ 95.83 ตามล าดับ  

แผนภูมิ: ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2559-2557 

 
 

2557 2558 2559

โครงการทีไ่ดร้ับจัดสรร 61 55 48

ด าเนนิการตามแผน 60 55 46
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 ทั้งนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี
2502 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีจ านวนองค์ความรู้ทั้งสิ้น 698 เรื่อง ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะน าไปเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

แผนภูมิ: จ ำนวนองค์ควำมรู้สะสมจำกงำนวิจัยและพัฒนำของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2555-2559 

 

โครงกำร : สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้ยำเสพติด กำรควบคุมตัวยำและสำรเคมีทำงห้องปฏิบตัิกำร  
 ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการตามค าสั่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 15/2546 เรื่องการตรวจพิสูจน์และยังมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการสนับสนุนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรร มและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยส านักยาและวัตถุเสพติดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การการแพทย์ในส่วนภูมิภาค 

 ทั้งนี ้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งม่ันในการด าเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าเอาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานต่างๆสามารถน าข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ผลผลิต 
เป้ำหมำย 
(ตัวอย่ำง) 

ด ำเนินงำน
(ตัวอย่ำง) 

ควำมกำ้วหน้ำ 
(ร้อยละ) 

จ านวนตัวอย่างปัสสาวะที่ได้รับการตรวจยืนยันยาเสพติด 70,000 29,084 41.54 
จ านวนตัวอย่างยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งต้นที่ใช้ในการ
ผลิตยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ 

30,000 14,827 49.42 

 

 เมื่อเปรียบกับผลการด าเนินงานย้อน หลัง 3 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปี 2557-2559 พบว่าระดับความส าเร็จใน
ช่วง เวลาเดียวกันมีแนวโน้มลดลง  คือ ร้อยละ 40.60 35.85 และ 33.12 ตามล าดับ  เนื่ องจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปรับบทบาทภารกิจในด้านการสนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากเดิมที่
เคยเป็นหน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แต่ในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรอง
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มาตราฐานห้องปฏิบัติการแก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เช่น โรงพยาบาลต่างๆ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด
ได้ อีกทั้ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาชุดทดสอบยาเสพติดและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่
ได้น าไปใช้ในการคัดกรองผู้เสพยาในเบื้องต้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 จึงได้ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับลดเป้าหมายตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดจากเดิม 120,000 ตัวอย่าง เป็น 100,000 
ตัวอย่าง ซึ่งจากการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการสนับสนุน
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทั้งสิ้น  566,900 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 113.38 เทียบกับแผนที่ก าหนดไว้  
 
แผนภูมิ: ผลกำรสนับสนุนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2557-2560 

 

 

 

 

โครงกำร : พัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัตกิำรเพือ่รองรับอำเซียน 

 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 

2557 2558 2559 2560
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กิจกรรม ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ) 
1) พัฒนาความสามารถทางห้องปฎิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือรองรับ

โรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN  
77.27 

2) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด่าน
สินค้า  

83.27 

  

 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ พบว่ามีห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนาความสามารถเพ่ือรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN เพ่ิมข้ึนทุกปี 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 ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมด าเนินการกับกรมศุลกากรในการพัฒนาบูรณาการ
ฐานข้อมูลการรับรองการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NATIONAL SINGLE WINDOW) ของประเทศไทย 
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สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น 
281 โครงการ พบว่าผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน แผนงานตามภารกิจหลักมีความระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนัก
เฉลี่ยร้อยละ 79.41 และแผนงานสนับสนุนมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 62.07 โดยจ าแนกตาม
หน่วยงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงำนส่วนกลำง 

ล ำดับ หน่วยงำน 
ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ) 

ภำรกิจหลัก ภำรกิจสนับสนุน 
1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 77.75 - 
2 ส านักงานเลขานุการกรม 100.00 79.99 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 63.00 - 

4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 85.50 - 

5 กองแผนงานและวิชาการ 56.89 43.38 

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 74.70 87.80 

7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 76.66 27.47 

8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์ 86.08 65.64 

9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 85.60 64.58 

10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 81.37 67.86 

11 ส านักยาและวัตถุเสพติด 89.66 - 

12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 162.59 - 

13 สถาบันชีววัตถุ 78.67 89.18 

14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 81.62 - 

15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 74.50 99.16 

 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 
2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามบทบาทความส าคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ 
3. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 

ล ำดับ หน่วยงำน 
ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ) 

ภำรกิจหลัก ภำรกิจสนับสนุน 
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 94.37 96.15 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 94.82 80.79 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 62.62 60.00 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 84.22 83.75 
20 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 0.33 57.33 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 89.15 - 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 108.56 85.70 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 87.91 99.25 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 91.46 83.21 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 104.18 - 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 91.06 53.57 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 91.05 100.00 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 88.03 32.60 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 96.35 85.00 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 99.86 93.43 

 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 
และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.54 จนถึงปี 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย
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ละ 2.13  ส่วนในหมวดงบด าเนินงานมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่ วน
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 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีอัตราการเติบอยู่ที่ ร้อยละ 2.40  โดยอยู่ในล าดับที่ 
3 จากทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณทีไ่ด้รับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข                           
(เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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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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แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณทีไ่ด้รับภำยใต้ภำรกจิด้ำนกำรป้องกันและสนับสนุนกำรปรำบปรำมยำเสพ
ติดของหน่วยงำนในสังกดักระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
954.9342 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1,319.5881 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.37 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้
จ่ายงบประมาณต่ ากว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 

ตำรำง: กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 9 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2560 

ปีงบประมำณ จัดสรร ใช้จ่ำย คิดเป็นร้อยละ 
2560 1,319.5881 954.9342 72.37 
2559 1,198.6943 960.0410 80.09 
2558 1,192.4394 902.7105 75.70 
2557 1,069.4670 807.3382 75.49 
2556 1,101.0180 755.0740 68.58 

 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 9 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต              
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 
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แผนภูมิ: เปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมหมวดงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  
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สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรขับเคลือ่นแผนปฏิบัติรำชกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 

หน่วยงำนส่วนกลำง 

ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่ำย ร้อยละ 

1 ส านักงานเลขานุการกรม 144,204,040   68,332,004  47.39 
2 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  3,000,000   1,646,237  54.87 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน  1,530,505   983,618  64.27 
4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  979,780   813,924  83.07 
5 กองแผนงานและวิชาการ  11,040,200   7,334,510  66.43 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  6,768,580   7,158,646  105.76 
7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  61,077,420   48,622,406  79.61 
8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  49,241,041   21,428,075  43.52 
9 สถาบันวิจัยสมุนไพร  32,298,532   22,637,679  70.09 
10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  25,391,000   18,993,914  74.81 
11 ส านักยาและวัตถุเสพติด  59,340,550   53,338,376  89.89 
12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  16,761,100   12,014,395  71.68 
13 สถาบันชีววัตถุ  10,695,776   9,877,783  92.35 
14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  44,438,300   33,797,247  76.05 
15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  22,707,770   14,532,311  64.00 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2560 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง โดยไม่รวมงบบุคลากร 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 

ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่ำย ร้อยละ 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  9,671,373   4,071,480  42.10 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  10,976,150   1,079,163  9.83 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  15,086,350   4,470,067  29.63 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์  18,726,580   17,241,867  92.07 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี  73,807,900   20,641,265  27.97 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม  21,186,910   10,531,865  49.71 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  17,280,386   18,027,459  104.32 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  13,296,579   10,962,789  82.45 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  97,704,408   58,214,811  59.58 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา  14,792,650   13,989,099  94.57 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  77,771,462   59,254,758  76.19 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  12,531,150   10,556,876  84.25 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต  6,248,790   5,016,886  80.29 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา  12,788,540   8,398,417  65.67 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  14,499,950   11,647,176  80.33 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 31 มิถุนายน 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 ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ ก า ร เ ป็ น

ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Lab) 
1.2 บริการตรวจวิเคราะห์ทั่วไป 

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

3. การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

4.1 การประเมินความเสี่ยง 
4.2 การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

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 
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กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กระบวนกำรสนับสนุน 
5. การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
5.2 การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
6. การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

6.1 ก า ร รั บ ร อ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
มาตรฐานสากล 

6.2 การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
กระทรวง 

 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 การบ า รุ ง รั กษาระบบ เทค โน โ ลยี

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
6. ทรัพย์สินทางปัญญา 
7. จัดท าแผน ติดตาม และประเมินผล ประจ าปี 
8. งานบริการห้องสมุด 
9. การพัฒนาระบบบริหารราชการ 

9.1 กา ร จั ดท า ค า รั บ ร อ งแล ะติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม 

9.2 กา ร จั ดท า ค า รั บ ร อ งแล ะติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รั บ ร อ งก า รปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ะดั บ
หน่วยงานภายใน 

10. การจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

11. การตรวจสอบภายใน 

อ้ำงอิง: ลักษณะส ำคัญองค์กำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ 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 ดการภาครั ฐ และคณะกรรมการ พัฒนาด า เนิ นการ พัฒนาคุณภาพการบริ ห า รจั ดก ารภ าครั 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 
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พัฒนำบุคลำกรในภำพรวมเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (ด้ำนสำธำรณสุข) 

และจะเข้ารับการตรวจประเมินในพ้ืนที่ (Site Visit) จากคณะกรรมการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการต่อไป   

กำรพัฒนำบุคคลำของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

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 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการน้อมน าแนวพระราชด าริมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบและข้อสังเกต
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

ส านักงานเลขานุการกรม 

2 การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ  กองแผนงานและวิชาการ 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเมล์กลางภาครัฐ เวอร์ชั่น 2  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DMSC

พัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับยุทธศำสตรก์รมวิทยำศำสตร์กำร 
แพทย์ระยะ 5 ปี และแผนปฏบิัติรำชกำร ประจ ำปี 2560 

 

พัฒนำบุคลำกรตำมสำยงำนควำมจ ำเป็นและคุณลักษณะ 

 

พัฒนำบุคลำกรตำมพื้นฐำนกำรปฏิบัติงำน 
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ล ำดับ กำรอบรม หน่วยงำนเจ้ำภำพ 

4 การผลิตสื่ออินโฟกราฟิคเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ส านักงานเลขานุการกรม 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สถิติส าหรับผู้ด าเนินแผนทดสอบความ
ช านาญ ISO 13528:2015  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12/1 ตรัง 

6 การขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12 สงขลา 

7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธีการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีน
ในเกลือ 

ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

8 การป้องกันและระงับอัคคีภัย  ส านักงานเลขานุการกรม 

9 การฝึกอบรมหลักสูตรระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  

ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

10 การฝึกอบรมหลักสูตรสถิติพ้ืนฐานส าหรับงานวิเคราะห์วิจัยด้าน
อาหาร  

ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

11 การฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

12 การอบรมกฎหมายคอมพิวเตอร์  (จัดส รรให้ศูนย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ)  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมใน
สภาพจริง (Real-time PCR) ในการตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
ในอาหาร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
7 ขอนแก่น 

14 การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านการเงิน การคลังของส่วน
ราชการ  

ส านักงานเลขานุการกรม 

15 การอบรมเครือข่ายผู้ด าเนินแผนทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

16 ความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านชีวภาพส าหรับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety officer  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

17 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง  หน่วยงานภายในกรม 

18 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  หน่วยงานภายในกรม 

19 การอบรมการเสริมสร้างวินัย และการป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิด
วินัยส าหรับบุคลากรภาครัฐ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

20 การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ  ส านักงานเลขานุการกรม 
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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 อบ 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. การเขียนโครงการยัง 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 า เร็จของโครงการเหล่านี้ 
สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมไปสู่เป้าหมายที่ได้ก 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 กำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมเสี่ยงห้องปฏิบัติกำรชีวภำพ (Biorisk management) และพัฒนำ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติกำร 

2 กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยและเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ 

3 สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติดและกำรควบคุมตัวยำ/สำรเคมี 

4 ประกันคุณภำพยำ 

5 กำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัยในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

6 คุณภำพสมุนไพรไทย 

7 โครงกำรบูรณำกำรอำหำรปลอดภัย (Food Safety) 

8 พัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้ำนอำหำรสู่มำตรฐำน 

9 กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรและเครือข่ำยเพื่อ รองรับอำเซียนและ       
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

10 โครงกำรเครือข่ำยคุณภำพและมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
ประจ ำปี 2560 

11 โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชนประจ ำปีงบประมำณ 2560 
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1 กำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมเสี่ยงห้องปฏิบัติกำรชีวภำพ (BIORISK MANAGEMENT) และ
พัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติกำร 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( International Health 
Regulation) และเป็นประเทศผู้น าในการพัฒนาแผนระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (GHSA 
National Laboratory System Action Package)  ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security 
Agenda) ดังนั้น กรมจึงต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยทุก
ระดับ  ให้มีความพร้อมและมีระบบบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะรองรับเชื้อโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง
ต่างๆ  และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมกรมจึงได้จัดท าหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรมเรื่อง “การจัดการ
ความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management)” เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้
สามารถประเมินและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรง
ปะปน ซึ่งจะให้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและลดโอกาสที่เชื้อโรคร้ายแรงต่ างๆจะแพร่กระจายออกจาก
ห้องปฏิบัติการสู่บุคคลภายนอกและสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

กำรจัดอบรม 
22 – 23 ธันวำคม 2559 11-13 มกรำคม 2560 16 มีนำคม 2560 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk 
management) และพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ       
( Biorisk Management ) 

อบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการ
ใช้งานและตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 
ส าหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

 โรงแรมริชมอนด์  
จังหวัดนนทบุรี 

 โรงแรมไมด้า  
จังหวัดนนทบุรี 

 โรงแรมไมด้า  

จังหวัดนนทบุรี 
 ผู้เข้าร่วมอบรม/คณะท างาน 

จ านวน 36 ท่าน 
 ผู้เข้าร่วมอบรม/คณะท างาน 

จ านวน 29 ท่าน 
 ผู้เข้าร่วมอบรม/คณะท างาน 

จ านวน 94 ท่าน 
 

นอกจากนี้ ในส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการให้ความรู้ระบบบริหารความเสี่ยงห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ 
(Biorisk Management) แก่โรงพยาบาลเครือข่ายในเขตพ้ืนที่ต่างๆ และตรวจนิเทศน์งาน การบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านชีวภาพ ของโรงพยาบาลเครือข่าย 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 

ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความปลอดภัยและมีความพร้อมใน
การรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรง 

 

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายมีศักยภาพในการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านชีวภาพของโรงพยาบาล 

 

ผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สามารถประเมินและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดข้ึนจากการท างานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรงปะปน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

 

ลดโอกาสที่เชื้อโรคร้ายแรงต่างๆ จะแพร่กระจายออกจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจก่อเกิดอันตราย
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนอก 
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2 กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยและเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ 

 เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก โดยทั่วไปการเกิดภาวะดื้อยา
มีสาเหตุจากธรรมชาติของเชื้อจุลชีพที่จะมีการปรับตัวเพ่ือให้รอดชีวิต การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อ
ต่างสายพันธุ์ท าให้เกิดเชื้อดื้อยาเพ่ิมขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ การซื้อ
ยารับประทานเอง หรือ ไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้เจ็บป่วย
เพราะการติดเชื้อเป็นอีกสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เชื้อปรับตัวให้ดื้อยาอย่างรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันพบเชื้อดื้อยาชนิดใหม่
และเป็นปัญหามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนายาใหม่มาทดแทนยาที่ เชื้อที่ดื้อยาไปแล้วนั้นเป็นเรื่องยาก 
การ เฝ้ าระวั ง เ พ่ื อ ให้ ได้ ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อ งทันการณ์มา ใช้ ว า งแผนแก้ปัญหา เป็ น เ รื่ องที่ จ า เป็ น  ทั้ งนี้  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพแห่งชาติ จากการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 
จะต้องท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือให้ได้สถานการณ์เชื้อดื้อยาในภาพรวม 
รายงานแนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และต้องพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อ
ดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วยวิธีที่มีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและอ้างอิงได้ โดย
หน่วยงานส่วนกลางคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง และ
โรงพยาบาลในเขตความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือจัดท าสถานการณ์เชื้อดื้อยาทั้งในระดับ
เขตและระดับประเทศ เพ่ือให้ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความ
พร้อมส าหรับการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศ และพร้อมส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศต่อไป 
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 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา ระยะที่ 1 (เชื้อแบคทีเรีย) 
โดยเน้นการแก้ไขปัญหา AMR (ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2450/2559) และมีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือข่าย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ เครือข่ายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ” ในวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ไมดา เดอ ซี 
หัวหิน จ.เพชรบุรี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 142 คน จากโรงพยาบาล เครือข่าย 82 คน (แห่ง) และ
หน่วยงานอื่นๆ อีก 60 คน 

 ในส่วนของการจัดท าการศึกษาผลของของความไวต่อยาต้านจุลชีพ (Antibiogram) ได้ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาจากโรงพยาบาลเครือข่าย ระดับประเทศจ านวน 5 ฉบับ (มกราคม – 
มีนาคม 2560)  และระดับเขตบริการสุขภาพจ านวน 66 ฉบับ (มกราคม – ธันวาคม 2559)  

ด าเนินการพัฒนา การเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย (case-finding based surveillance) ตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก โดยเก็บข้อมูลการป่วยจากเชื้อดื้อยา ซึ่งประเมินจากการติดเชื้อในกระแสเลือด (bacteremia) 
ของแบคทีเรีย 8 ชนิด ณ โรงพยาบาลบ าราศนราดูร และ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
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จัดท าร่างมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ ฉบับที่ 1 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 

 

ประชาชนได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
เครือข่ายที่สามารถ ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคดื้อยาที่มีความส าคัญ ตามแนวทาง IHR ด้วยเทคโนโลยี
ที่ยอมรับตามเกณฑ์สากล  

 

ได้ข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาของประเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายการใช้ยา
ระดับชาติ 

 

ท าให้ทราบระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรค และคุณลักษณะความแตกต่างทางสายพันธุ์ของเชื้อก่อ
โรคที่กระจายในแต่ละภาคของประเทศ  

 

พัฒนาความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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3 สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติดและกำรควบคุมตัวยำ/สำรเคมี 
 

 จากแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการด ารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถ
เอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้การ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน กรม
ราชทัณฑ์ และหน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ โดยการตรวจยาเสพติดในตัวอย่างของกลาง และสารเสพติดใน
ปัสสาวะที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมไปถึง การตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบท่ีมีมาตรฐาน ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่ หรือ
สารทดแทน หรือจากการน ายาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งเป็นการการสนับสนุนการด าเนินงานใน
ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (demand) และ
ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี (supply) 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

กำรตรวจพิสูจน์สำรเสพติด 
   

สารเสพติด เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น าไปใช้ในทางที่ผิด  

ตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ 
 

ส นั บ ส นุ น ชุ ด ท ด ส อ บ ใ ห้ แ ก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ ำนวน 22,204 ตัวอย่ำง จ ำนวน 44,033 ตัวอย่ำง จ ำนวน 566,900 ชุด 
 

นอกจากนี้ ได้ด าเนินการพัฒนาและรับรองศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดให้แก่ห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย เพ่ือให้กระบวนการกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการส าหรับสนับสนุนการป้องกันและและ
การปราบปรามยาเสพติดให้เป็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจ าแนกเป็น พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจ
ยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ จ านวน 40 แห่ง (ก้าวหน้าร้อยละ 70) และพัฒนาโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจ
เบื้องต้นหาสารเสพติดในปัสสาวะ จ านวน 650 แห่ง (ก้าวหน้าร้อยละ 70) และการทดสอบความช านาญการตรวจ
พิสูจน์ของกลางยาเสพติด จ านวน 50 แห่ง  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 

ผลการด าเนินงานมีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของสารเสพติด สามารถน าไปประกอบการ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ 

 

ป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสารทดแทน จากการน ายาที่ใช้ในทาง
การแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด 
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4 โครงกำรประกันคุณภำพยำ 
 

 โครงการประกันคุณภาพยา หรือชื่อเดิม โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา 
เป็นโครงการบูรณาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในความรับผิดชอบของส านักยาและวัตถุเสพติดร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการเชิงรุกในการเฝ้าระวังคุณภาพทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาชี ววัตถุ และยาจาก
สมุนไพร โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการ
สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาตามชื่อสามัญที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยา ทั้งทางด้านเคมี-ฟิสิกส์ ชีววิทยาและจุลชีววิทยา ใช้วิธีมาตรฐานตามต ารายาฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธี
และเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ และมีการปรับปรุงด้านมาตรฐานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เช่น ต ารายา
ของประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกยาเพ่ือตรวจวิเคราะห์จะพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) รายการยาที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 2) ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3) 
รายการยาช่วยชีวิต (life saving drugs / vital drugs / emergency drugs) หรือยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ 
(narrow therapeutic index) 4) รายการยาที่มีมูลค่าหรือปริมาณการใช้สูง 5) รายการยาที่พบปัญหาคุณภาพยา 
6) มาตรฐานในต ารายาของรายการยานั้นมีการเปลี่ยนแปลง และ 7) รายการยาที่โรงพยาบาลสงสัยคุณภาพยา 
ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาทั้งที่เข้าและไม่เข้ามาตรฐานได้เผยแพร่ให้โรงพยาบาลรัฐทั่ว
ประเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทราบ ส าหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่
ไม่เข้ามาตรฐาน ได้รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เพ่ือด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพยาของประเทศต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ส ำนกัยำและวัตถุเสพติดร่วมกับ
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์) 

โรงพยำบำลรัฐทั่วประเทศ 

ตรวจ 
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ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

 

กำรด ำเนินงำน 

    
เตรียมความพร้อมในการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ เช่น การ
จัดท า protocol วิธี
วิเคราะห์ การจัดหาสาร
มาตรฐาน สารเคมี และ
การจัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ 

ประสานขอข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ยาจาก
โรงพยาบาลรัฐทั่ว
ประเทศ เพ่ือสุ่มตัวอย่าง
ทางโปรแกรม single 
window 

การประชุมประสานแผน
บูรณาการและจัดประชุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รับและส่งตัวอย่างไปยัง
หน่วยตรวจวิเคราะห์และ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยา 

 

จากการประเมินและเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยา
ตามต ารายาฉบับปัจจุบัน และเผยแพร่ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานให้หน่วยงานสาธารณสุขต่าง ๆ ทราบ ซึ่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้จัดส่งรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือด าเนินการต่อไป ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่าน
มาตรฐานทุกรุ่นผลิตจะได้รับการคัดเลือกเข้าบรรจุใน Green Book โดยในปัจจุบันเป็นฉบับที่ 11 พร้อมทั้ง
เผยแพร่ ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาที่จัดซื้อ และเป็น
การกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล 
 

รำยกำรยำตำมชื่อสำมัญในโครงกำรประกันคุณภำพยำ ปีงบประมำณ 2560 
 

ล ำดับ รำยกำรยำ 

1 Abacavir tablets 

2 Acyclovir tablets 

3 Allopurinol tablets 

4 Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate dry syrup 

5 Ampicillin sodium + Sulbactam sodium sterile powder 

6 Atropine sulfate sterile solution 

7 Azathioprine tablets 

8 Baclofen tablets 
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ล ำดับ รำยกำรยำ 

9 Calcium carbonate tablets 

10 Captopril tablets 

11 Carbamazepine tablets (เฉพาะรูปแบบ immediate release) 

12 Colistimethate sodium sterile powder 

13 Cycloserine capsules 

14 Dextromethorphan hydrobromide syrup 

15 Diazepam tablets 

16 Domperidone suspension 

17 Donepezil hydrochloride tablets 

18 Erythropoietin (Epoetin) 4,000 IU sterile powder/solution 

19 Fluoxetine hydrochloride capsules/ tablets 

20 Glibenclamide tablets 

21 Hydralazine hydrochloride tablets 

22 Ibuprofen tablets 

23 Insulin (human) sterile solution / suspension 

24 Isosorbide mononitrate tablets (เฉพาะรูปแบบ immediate release) 

25 Lithium carbonate capsules/ tablets 

26 Mefenamic acid capsules 

27 Metoclopramide sterile solution 

28 Metoclopramide tablets 

29 Metronidazole sterile solution 

30 Metronidazole tablets 

31 Perphenazine tablets 

32 Phenobarbital tablets 

33 Pioglitazone hydrochloride tablets 

34 Praziquantel tablets 

35 Rifampicin capsules 

36 Rifampicin + Isoniazid capsules 

37 Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide tablets 

38 Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide + Ethambutol hydrochloride tablets 

39 Rivastigmine tartrate capsules 
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ล ำดับ รำยกำรยำ 

40 Sildenafil citrate tablets 

41 Spironolactone tablets 

42 Stavudine capsules 

43 Stavudine + Lamivudine + Nevirapine tablets 

44 Theophylline capsules/ tablets (รูปแบบ immediate release) 

45 Theophylline capsules/ tablets (รูปแบบ sustained release) 

46 Trospium chloride tablets 

47  Valsartan tablets 

48 Verapamil hydrochloride tablets 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 

ยาที่ไม่เข้ามาตรฐานในโครงการประกันคุณภาพยามีจ านวนลดลงทุกปี เนื่องจากการประกัน
คุณภาพยาช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตยามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง  

 

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้รับบริการในระบบสุขภาพว่าได้รับยาที่มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
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5 กำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัยในโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข 

 

 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 2560 
จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมการท างานแบบเครือข่ายของเขตบริการสุขภาพ และสร้างความต่อเนื่ องในการประเมิน
คุณภาพงานรังสีวินิจฉัยให้เป็นระบบที่ยั่งยืน เสริมสร้างบริการด้านรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพ สามารถช่วยให้แพทย์
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้ถูกต้อง เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สุขต่อประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายในการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ต่อเนื่อง โดยจะด าเนินการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการ
ถ่ายภาพรังสีเริ่มด้วยเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์ฟัน ซึ่งเป็นชนิดเครื่องเอกซเรย์ที่มีการใช้งาน
มากที่สุด เพ่ือให้โรงพยาบาลใช้เป็นค่าอ้างอิงส าหรับในการเปรียบเทียบกับค่าที่โรงพยาบาลปฏิบัติ ซึ่งการมีค่า
อ้างอิงที่เป็นมาตรฐานของประชากรไทยจะช่วยให้เกิดการควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีเกินความจ าเป็น เป็นการ
ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการได้รับรังสี ตามนโยบายการพัฒนาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

กำรอบรม 
อบรมกำรควบคุมคุณภำพ
เครื่องสร้ำงภำพรังสีดิจิทัล 

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 20 ท่าน 

อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภำพ
แ ล ะ ม ำ ต ร ฐ ำ น บ ริ ก ำ ร
ห้องปฏิบัติกำรรังสี วินิจฉัย 
กำรพัฒนำผู้ตรวจประเ มิน
ระบบคุณภำพและมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรรังสี วินิจฉัย
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปี 2560 
 

 ภำคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าอบรม 61 คน  

 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม      
พูลแมน จังหวัดขอนแก่น จ านวนผู้เข้าอบรม 70 คน  

 ภำคกลำง วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวนผู้เข้าอบรม 61 คน  

 ภำคใต้ วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง จ านวนผู้ 
เข้าอบรม 67 คน  

 ภำคใต้ วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง 
จ านวนผู้เข้าอบรม 120 คน  
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กำรอบรม 
อบรมเจ้ำหน้ำที่รังสี
โรงพยำบำล เพื่อถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เรื่องกำรวัดปริมำณรังสี
ที่ใช้ในกำรถ่ำยภำพรังสี
วินิจฉัย (Patient dose)  

 ภำคเหนือ วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จ.
พิษณุโลก จ านวนผู้เข้าอบรม 102 คน 

 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3-4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล จ.อุดรธานี จ านวนผู้เข้าอบรม 120 คน 

 ภำคกลำง วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านอัมพวารีสอร์ท แอนด์
สปา จ.สมุทรสงคราม จ านวนผู้เข้าอบรม 77 คน  

 ภำคใต้ วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง 
จ านวนผู้เข้าอบรม 120 คน 

 

ภายหลงัจากที่ ไดอ้บรมใหค้วามรู้แกผู่เ้กี่ ยวขอ้ง จึงด าเนินการตรวจประเมินหอ้งปฏิบตัิการรังสีวินิจฉัย 

(External Audit) โรงพยาบาลสงักดั กระทรวงสาธารณสุข  โดยคณะกรรมการผูต้รวจประเมินคุณภาพและมาตรฐาน

บริการหอ้งปฏิบตัิการรังสวิีนิจฉัย ในเขตพ้ืนที่ ตา่งๆ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 

งานบริการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
ของรัฐ นอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถให้บริการรังสีวินิจฉัยที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมกัน และมีความปลอดภัยทางรังสี 

 

เครือข่ายพัฒนางานรังสีวินิจฉัยทุกจังหวัดมีความเข้มแข็ง 

 

ประชาชนที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี ได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจ 
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6 คุณภำพสมุนไพรไทย 

 

 ตามท่ี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท าโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2545 
โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ย าจากสมุนไพร ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร
เครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทยเป็นการยกระดับคุณภาพของสมุนไพร สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
และเพ่ิมมูลค่าในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึน  

 

 

 

 

 

การด าเนินงานที่ผ่านมา มีหน่วยงานและผู้ประกอบการสนใจส่งสมุนไพรเข้ารับการตรวจรับรองเป็นจ านวน
มาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ขยายขอบข่ายโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย เพ่ือให้การตรวจรับรองคุณภาพ
สมุนไพรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและเพ่ิมชนิดสมุนไพรที่ให้การตรวจรับรองในแต่ละปี ผลการด าเนินงาน
โครงการคุณภาพสมุนไพร ปีงบประมาณ 2545-2559 พบว่า วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังคงมีปัญหาด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย โดยตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีสาเหตุส่วนใหญ่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เช่น 
ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมที่ใช้อากาศ (Total aerobic bacterial) เชื้อแบคทีเรียในล าไส้ (Enterobacteria) เชื้อ
ยีสต์และรา (Yeasts and moulds) เกินเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุรองลงมาเป็นการด้อยคุณภาพทางเคมี เช่น ปริมาณ
เถ้า ปริมาณสารส าคัญ ปริมาณสารสกัดด้วยตัวท าละลาย ปริมาณความชื้น ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหา
ดังกล่าวมาอาจเนื่องมาจากการที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคและวิธีการผลิตวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดี รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบซึ่งอาจมาจากแหล่งที่ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือวิธีการเก็บ
รักษาไม่ถูกต้อง สถานที่ผลิตยาจากสมุนไพรยังไม่ได้มาตรฐาน GMP และขาดการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ 
เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยสมุนไพรสามารถในการน าไปพัฒนา
กระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล 
ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของไทยในการแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาด
สากลรวมทั้งใช้ประเมินความเสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพรให้แก่ผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังคงด าเนินโครงการคุณภาพสมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันวิจัยสมุนไพรเป็น

ตรวจ 

(สถำบันวิจัยสมุนไพรร่วมกับศูนย์
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์) 

(เกษตรกร) 

ผ่ำน 

(ประกำศนียบัตรเคร่ืองหมำยรับรอง
คุณภำพสมุนไพรไทย) 
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หน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ส านักยาและวัตถุเสพติด 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เพ่ือพัฒนาและยกระดับการผลิต
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนได้ใช้
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรม
สมุนไพรในประเทศอย่างยั่งยืน 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

   
ส่งหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ข อ รั บ ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ
สมุนไพรไทยและเครือข่าย จ านวน 
720 เล่ม ให้แก่โรงพยาบาลที่ผลิต
ยาสมุนไพรในโครงการคุณภาพ
สมุนไพรไทย 

จัดท าใบประกาศนียบัตรรับรองฯ
ระดับทอง 32 ตัวอย่าง ระดับเงิน 
40 ตัวอย่าง และส่งมอบให้
ผู้รับบริการ 
 

ตรวจวิ เคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/
ยาต ารับจากสมุนไพร จ านวน 119 
ตัวอย่าง 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 

วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับจากสมุนไพร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
และความ ปลอดภัย  

 
หน่วยผลิตเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน 

 

บุคลากรทางการแพทย์ เกิดความม่ันใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพร 

 

ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

 

ประชาชนได้รับการสื่อสารความเสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพร 

 

ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของไทยสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาด
สากล 
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7 โครงกำรบูรณำกำรอำหำรปลอดภัย (FOOD SAFETY) 
 

 ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ก่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านการผลิต มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะอาหารและ
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ประเทศไทยจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาและความวิตกกังวลของผู้บริโภคด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ิมมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร เพ่ือควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้
เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดี รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากการตรวจสอบเฝ้าระวังทาง
ห้องปฏิบัติการแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้มีการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร 
(Food Safety) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัย
ด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบเข้มแข็ง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ มีการตรวจสอบและ
รับรองอาหารปลอดภัย จัดท าคู่มือ และพัฒนาชุดทดสอบอาหารอย่างง่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดูแล
คุณภาพอาหารของตนเองได้ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และอาหารไทยเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน 
และให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ 
Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี พ.ศ. 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 
4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ า
การเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" ภายใต้
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน สู่การปฏิบัติใน 16 แผนงาน 48 โครงการ และมีการถ่ายทอดลงสู่หน่วยงาน
ภายในกระทรวง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายด้าน Prevention 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

Active Surveillance 
การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยข้าวสารของประเทศไทย ร้อยละ 60  

1. ท าการศึกษารวบรวมข้อมูล พ้ืนที่ ปริมาณการเพาะปลูกข้าวในแต่ละภาคของประเทศ ชนิดของพันธุ์
ข้าวที่ปลูก และความนิยมบริโภคภายในประเทศ  

2. เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ และวางแผนการเก็บตัวอย่างเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแต่ละรายการตรวจ
วิเคราะห์ ในพ้ืนที่ 5 ภูมิภาคของประเทศ โดยในปัจจุบันได้รับตัวอย่างจ านวน 
99 ตัวอย่างเพ่ือด าเนินการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่อไป 
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Active Surveillance 
การตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสารต้านจุลชีพตกค้างในส้ม ร้อยละ 95  

1. ด าเนินการเก็บตัวอย่างส้มจ านวนทั้งสิ้น 109 ตัวอย่าง โดยจ าแนกเป็น เตัวอย่างจากแหล่งจ าหน่ายค้า
ส่งตลาดไทและจากแหล่งจ าหน่าย modern trade 74 ตัวอย่าง จากแหล่งปลูกในพ้ืนที่ภาคเหนือ 27 
ตัวอย่าง และจากด่านสินค้า 8 ตัวอย่าง 

2. วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและเคมีแล้วบางส่วน โดยศึกษาผลของการ
ล้างเพื่อลดปริมาณสารตกค้างและจุลลินทรีย์ปนเปื้อน และศึกษาผลของการลดปริมาณสาร
ตกค้างโดยการปอกเปลือก 
 

 
การส ารวจปริมาณสารต้านจุลชีพตกค้างในไข่ของประเทศไทยโดยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟี-แทนเดม
แมสสเปคโตรมิตรี ร้อยละ 70  

พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ให้ครอบคลุมสารต้านจุลชีพ (เป้าหมาย 5 กลุ่มยา) ที่มีค่าก าหนดตามกฎหมาย
ไทย (พระราชบัญญัติอาหาร) กฎหมายระหว่างประเทศ (Codex) และกลุ่มประเทศ (สหภาพยุโรป) และเก็บ
ตัวอย่างไข่เป็ดและไข่ไก่ จ านวน 50 ตัวอย่าง เพ่ือทดสอบ LOD, LOQ, Linear working range ของวิธี
วิ เ ค ร าะห์ ส า รต้ านจุ ลชีพตกค้ า ง ใน ไข่  กลุ่ ม  beta- lactams macrolides 
quinolones sulfonamides และ tetracycline และทดสอบความถูกต้อง 
และความแม่นของวิธีวิเคราะห์สารต้านจุลชีพตกค้างในไข่ กลุ่ม  beta-
lactams macrolides quinolones sulfonamides และ tetracycline  

 

การเฝ้าระวังสารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหาร ร้อยละ 70  
พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ free-formaldehydeด้วยชุดทดสอบและทาง

ห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค HPLC ใน สไบนาง ปลาหมึก และเก็บตัวอย่างจ านวน 34 ตัวอย่าง  
 

การส ารวจและเฝ้าระวังสารบอแรกซ์ในผลิตภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 80  
ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่าง จ านวน 949 ตัวอย่าง ตรวจโดยชุด

ทดสอบบอแรกซ์ ผลการตรวจพบว่า ไม่พบสารบอแรกซ์ จ านวน  926 
ตัวอย่าง ตรวจยืนยันโดยห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 ตัวอย่าง พบในบะจ่าง
น้ าด่าง ที่จังหวัดสตูล ปริมาณที่พบ 447.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนอีก 
22 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการตรวจยืนยันโดยห้องปฏิบัติการ 

  

คุณภาพความปลอดภัยของอาหารประเภทเส้นที่ผลิตจากแป้ง ร้อยละ 100  
เก็บตัวอย่างอาหารประเภทเส้นที่ผลิตจากแป้ง จ านวน 198 ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

 

Passive Surveillance 
รวบรวมข้อมูลผลตรวจผลิตภณัฑ์ จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 55 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลตรวจผลิตภัณฑ์ 
จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย นมพร้อมดื่ม น้ าพริก น้ าปลา กะปิ ผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ า น้ าแข็งบริโภค และ
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 

อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอาหารพร้อมบริโภค อาหาร
ปรุงส าเร็จ ที่จ าหน่ายในสถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจความปลอดภัยอาหาร  

 

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความม่ันใจ ในการเลือกซ้ือวัตถุดิบและการบริโภคอาหาร
จากร้านที่ผ่าน เกณฑ์การตรวจรับรอง ตามโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) 

 

ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้ประกอบอาหาร มีความตระหนักและความรับผิดชอบความ
ปลอดภัยของอาหารต่อ ผู้บริโภคมากข้ึน ในการที่จะเลือกซ้ือวัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจรับรองตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือการขอเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อ
รับการตรวจรับรอง รวมถึงการทดสอบวัตถุดิบด้วยตนเองโดย ใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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8 พัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้ำนอำหำรสู่มำตรฐำน 

 

 ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น าทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นเป็น
ผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของตกแต่งงานประดิษฐ์
และของที่ระลึก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เมื่อนักท่องเที่ยวไปเยือนจังหวัดใดนิยมที่ซื้อหาโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ทางด้านอาหาร นิยมซื้อเพ่ือน าไปรับประทานหรือน าไปเป็นของฝาก ในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกเป็นประกาศ Primary GMP หรือ GMP ขั้นต้น ตามประกาศ
กระทรวงฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปร
รูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตขั้นต้น ส าหรับกลุ่มอาหารพร้อมปรุงและ
อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที และกลุ่มอาหารทั่วไป ที่ยังไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 1 และ 2 ที่ผลิตจ าหน่ายในภาชนะจ าหน่ายผู้บริโภค ทั้งนี้ไม่รวมที่
จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคและไม่รวมที่ผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูป ภัตตาคาร ร้านอาหาร ข้อก าหนด
ของ Primary GMP จะคล้ายกับ GMP สุขลักษณะทั่วไป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 
2543 มี 6 ข้อก าหนด เพ่ิมเรื่องการใช้วัตถุเจือปนอาหารต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นข้อบกพร่องที่
ส าคัญ (Major defect) น้ าและน้ าแข็ง สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตาม
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดท า โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน ขึ้น เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ใน
การยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคและ สามารถก้าว
ไปสู่การขยายสินค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้เก็บตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น ด้านจุลชีวิทยา ได้ตรวจเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ 
2 รายการ คือ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. (ได้เพ่ิมเติมรายการตรวจวิเคราะห์ ตามที่
ก าหนดในเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่3 
ปี พ.ศ. 2560 เช่น จ านวนจุลินทรีย์รวม, E. coli และ เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ เช่น Bacillus cereus , Clostridium 
perfringens เป็นต้น) ส่วนด้านเคมี ด าเนินการตรวจวัตถุกันเสีย และ ตรวจไนเตรท-ไนไตรท์ ตามความจ าเป็น 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 

ผู้บริโภค ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชน มีความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านอาหารมากขึ้น  

 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐาน 

 

ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน/ผู้ผลิต เพิ่มพูนรายได้ และมีโอกาสก้าวไปสู่การขยายสินค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
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9 กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรและเครือข่ำยเพื่อรองรับ
อำเซียนและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association of 
South East Asian Nations) ในรูปแบบของการสร้ างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic 
Community) ที่ก าหนดจะก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 (2015) นั้นมีวัตถุประสงค์ท่ีจะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลายเป็นตลาดร่วมของการส่งออกสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลกที่มีขนาดใหญ่มั่นคงสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆได้
รวมถึงได้มีการมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาให้อาเซียนกลายเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้กรอบ
การค้าแบบเสรีและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุ่มสมาชิกที่เท่าเทียมกันรวมทั้งยังจะเป็นการผลักดันให้ความเป็นอยู่
ของประชากรในทุกประเทศสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประเทศไทยเองก็จัดว่าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
ก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลท าให้มีการ
น าเข้าและส่งออกสินค้าอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งผักและผลไม้ มากขึ้น ดังนั้นคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการ
ตรวจวิเคราะห์ตลอดจนการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากผลวิเคราะห์จาก
ห้องปฏิบัติการเป็นหลักฐานส าคัญที่จะใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยอาหารรวมทั้งด าเนินการทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติด้านอาหาร สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค/มีด่านอาหารน าเข้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน อีกท้ังยังสนับสนุนการ
ประกาศด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบัติการด้านอาหารโดยเน้น
พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ในด้านที่เป็นปัญหาของประเทศและเป็นวิธีที่ศูนย์ฯยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ หรือวิเคราะห์
ได้แต่ยังไม่ครอบคลุมตามที่กฎหมายอาหารก าหนด ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้, โลหะ
หนัก และวัตถุเจือปนอาหารซึ่งได้ก าหนดการพัฒนาเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561) ให้
สามารถตรวจวิเคราะห์ในระดับพ้ืนฐานได้ ส่วนระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การพัฒนาและสามารถตรวจวิเคราะห์ระดับชั้นสูงได้ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

ฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรห้องปฏิบัติกำร 
 

 
 
 

ด้ำนสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 

 

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม
สารประกอบคลอรีน กลุ่มสารประกอบฟอสฟอรัส กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรี
ทรอยด์ กลุ่มคาร์บาเมต ในผักและผลไม้  และจัดฝึกอบรมขั้นตอนการ
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ตั้งแต่กระบวนการรับ
ตัวอย่าง การเตรียมตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ และการรายงานผล เมื่อวันที่ 
23 - 27 มกราคม 2560 



 ผลการด าเนนิงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560          53 

ฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรห้องปฏิบัติกำร 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนโลหะหนัก 

1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักด้วยเทคนิค 
AAS ไ ด้ แ ก่  Flame , Hydride, Graphite ใ ห้ กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
ห้องปฏิบัติการของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง และ ส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
2. ทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก 4 รายการ 
(ปรอททั้งหมด ตะกั่ว แคดเมียม และสารหนูทั้งหมด) ในอาหารทะเล โดยมี
ห้องปฏิบัติการเข้าร่วม 12 แห่ง พบว่า  
 ห้องปฏิบัติการ 6 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 4 รายการ 
 ห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 3 รายการ 
 ห้องปฏิบัติการ 5 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 1 รายการ 

 
 
 
 
 

 
ด้ำนวัตถุเจือปนอำหำร 

1. จัดอบรมฟ้ืนฟูเพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์
วัตถุเจือปนอาหารเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556   
2. ทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร พบว่า 
รำยกำรทดสอบ ทดสอบ 

(แห่ง) 

ผ่ำนเกณฑ์ 
(แห่ง) 

การวิเคราะห์กรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิคใน
อาหาร/เครื่องดื่ม 

14 14 

การวิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหาร/
เครื่องดื่ม 

13 8 

การวิเคราะห์สีอินทรีย์สังเคราะห์ในเครื่องดื่ม 14 - 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 

ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ด้านสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร  

 
บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านการวิชาการและทักษะการตรวจวิเคราะห์  

 

ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์เพ่ือควบคุม
คุณภาพของอาหารน าเข้า 
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10 โครงกำรเครือข่ำยคุณภำพและมำตรฐำนห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย์ 
และหน่วยบริกำรปฐมภมูิ ประจ ำปี 2560 

 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้บูรณาการงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กับเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกเขตบริการสุขภาพ เพ่ือก าหนด ก ากับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน และห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ โดยผลวิเคราะห์ต้องมีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพ่ือประกอบการ
วินิจฉัยโรคของแพทย์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท ามาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือเป็นข้อก าหนดในการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ
เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง จึงได้จัดท าโครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจ าปี 2560 เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการด าเนินการระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และหน่วยบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ได้การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง เป็นหลักประกันในผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ประชาชน และผู้มารับบริการ 
และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีต่อเนื่อง 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

กำรจัดอบรม 
โค ร งก ำร พัฒนำคุณภำพและศั กยภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์สู่กำรรับรอง
ควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน
ISO15189และ 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  

โครงกำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินระบบคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
พระรำชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ 

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  
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กำรจัดอบรม 
สัมมนำประสำนแผนงำนบูรณำกำรเครือข่ำย
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และ
หน่วยบริกำรปฐมภูมิตำมมำตรฐำนกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปี 2560 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560  
 

       โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กทม.  
       ผู้เข้าร่วมสัมมนา 21 คน 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560         โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กทม. 
       ผู้เข้าร่วมสัมมนา 36 คน 

นอกจากนี้ได้จัดพิมพ์เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่อง มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  กระทรวง
สาธารณสุข ฉบับปรับปรุง  ครั้งที่ 01 และ แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) จ านวน 1,500 เล่ม 
เผยแพร่ให้แก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 

1. มีการสร้างเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานบริการ เพ่ือการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสนับสนุนระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย โดยมีข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้  

 

2. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 

3. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกระดับ 
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11 โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชนประจ ำปีงบประมำณ 
2560 

 

 ในปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่ีไม่ได้มาตรฐาน มีสาร
อันตรายปนเปื้อน มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการท่ีผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ สามารถเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย โดยผ่าน
การแนะน าของคนรู้จักในชุมชน อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีราคาถูกมาก เห็นผลไว จึงท าให้ผู้ป่วยพึงพอใจ ศรัทธาต่อ
ผลิตภัณฑ์ และหลงกลตกเป็นเหยื่อได้ง่าย โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ซึ่งไม่อาจรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เหล่านี้อาจมีการเจือปนสิ่งไม่พึงประสงค์กลับส่งผลร้ายรุนแรง และเรื้อรัง ในระยะยาว ส่งผลให้รัฐบาลต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจ านวนมาก โดยเฉพาะปัญหา ยาสเตียรอยด์ ซึ่งในปี 2550 รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่าย
กว่า 1,900 ล้านบาทในการรักษาผู้ป่วยจากการได้รับสเตียรอยด์ เกินความจ าเป็น ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวง
สาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีหน้าท่ีในการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายท่ี
ชุมชนสามารถท าได้ด้วยตนเอง ด าเนินการเชิงรุก โดยการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่ีไม่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง น าไปสู่การแจ้งเตือนภัยประชาชนท้ัง
ประเทศ 

 

 

 

 

 ในปีงบประมาณ 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท้ัง 14 แห่งได้ศึกษา วิจัย 
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพภายใต้การบริการแบบมีส่วน
ร่วม โดยจัดต้ังศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนกว่า 900 แห่งท้ัง
ประเทศ ผลักดันประเด็นปัญหาสุขภาพเป็นนโยบายสาธารณะ เกิดกลไกการคุ้มครองสุขภาพประชาชนเชิงระบบท่ี
สอดคล้องกับวิถีการเป็นอยู่ปกติของแต่ละชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในพื้นท่ีจ านวน 21,822 
คน  

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน
สาธารณสุข และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จึงได้ด าเนินการโ ครงการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชนภายใต้มาตรการและ
ข้อตกลงของชุมชน ซึ่งอาจมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์
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การแพทย์ชุมชนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ท่ีเหมาะสม เพิ่มศักยภาพชุมชนต้นแบบขยายผลสู่อ าเภอจัดการ
สุขภาพ ( DHS )เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต สู่นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพสู่
ความยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 9 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 30 มถิุนำยน 2560) 
 

ล ำดับ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน หน่วยนับ 
1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ได้รับการถ่ายทอดการใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ การใช้ชุดทดสอบและ
หรือองค์ความรู้ใหม่ตามปัญหาของพ้ืนที ่

2,277 แห่ง 

2 ชุมชนต้นแบบ (สอน. และ สอ.พระราชทานนาม) แบบมีความเข้มแข็ง 
สามารถขยายผลสู่อ าเภอจัดการสู่สุขภาพได้ 

53 แห่ง 
 

3 มีศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน ที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่
ปลอดภัย 

46 แห่ง 

4 มีข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ ที่เผยแพร่ผ่านระบบแจ้งเตือนภัย 
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ เพ่ิมข้ึน 

173 เรื่อง 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความ
ทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์   

 
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 

เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับอ าเภอกระจายทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะส่งผลท าให้ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการยกระดับเรื่อง
มาตรฐานและความปลอดภัยผ่านความกระหนักรู้ของชุมชน 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถก าหนดทิศทางการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อย่างทันการณ์
และมีประสิทธิผล 
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ปัญหำกำรขับเคลื่อนโครงกำรส ำคัญ 

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  

1. โรงพยาบาลเครือข่ายไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจ  
2. หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งผลการจัดท า antibiogram กลับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ล่าช้า 
3. ส่งเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพที่ส าคัญเพ่ือตรวจยืนยันเชื้อกับทางศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

แห่งชาติ  ไม่ ได้ตามเป้ าหมาย ทั้ งนี้ เนื่องจากมี โรงพยาบาล ได้ร่วมโครงการ EIGNA กับทาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อโรงพยาบาลเหล่านี้ส่งเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพที่ส าคัญเพ่ือตรวจ
ยืนยันเชื้อกับทางศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ จ านวนเชื้อที่ส่งไปตรวจยืนยันจะเข้าระบบ
ของโครงการ EIGNA ไม่สามารถน ามานับรวมกับโครงการนี้ได้ 

4. ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายส่งข้อมูลเชื้อดื้อยาเพ่ือจัดท า Antibiogram ล่าช้า เท าให้การรวบรวม
ข้อมูลไม่ครบทุกแห่ง 

5. ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายบางแห่งต้องการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่าง เพ่ือตรวจ
ยืนยันเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ และบางแห่งต้องการส่งเชื้อยืนยันมากกว่าที่ก าหนด 

6. ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายบางแห่งไม่ใช้การทดสอบ MIC ของเชื้อดื้อยา ท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่มี
คุณภาพ ไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ด้วย WHONET ได ้

7. ข้อมูลที่ได้โรงพยาบาลเครือข่ายบางโรงพยาบาลมีการถ่ายโอนข้อมูลจากโปรแกรม mlab เข้าสู่ โปรแกรม 
WHONET ผิดรูปแบบ 

โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (BIO RISK MANAGEMENT ) และ
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ  

1. โรงพยาบาลเครือข่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบ เนื่องจากจ านวนเจ้าหน้าที่แต่ละห้องปฏิบัติการ
มีน้อย และมีภาระท่ีหน่วยงานมากท าให้ไม่สามารถมาประชุมที่มีก าหนดการจัดหลายวันได้ 

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการโอนเงินงบประมาณล่า ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมการพัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management) ได้ภายในเระยะเวลาตามแผนการ
ด าเนินการที่ก าหนดไว้ 

โครงการประกันคุณภาพยา  

1. โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีการใช้ยา Dextromethorphan ที่เป็นยาเดี่ยว ดังนั้นจึงไม่มีโรงพยาบาลที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ จ าเป็นต้องประสานผ่านบริษัทผลิตยาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส่งตัวอย่างยา 
Dextromethorphan ที่เป็นยาเดี่ยว 

2. วิธีการตรวจวิเคราะห์ Theophyllint tablet ตาม USP 39 ไม่ชัดเจนในบางประเด็นเช่น การเตรียม
สารละลายมาตรฐาน การเตรียมสารละลายมาตรฐาน Internal และสูตรการค านวน ท าให้ยังไม่สามารถ
ทวนสอบวิธีตรวจวิเคราะห์ได้ ซึ่งได้ประสานกับส านักยาและวัตถุเสพติด ได้ให้ค าตอบว่า มีแนวโน้มจะ
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ยกเลิกการตรวจยา Theohylline จึงไม่ได้ด าเนินการปรับแก้เอกสารที่ผิดพลาดใน USP 39 ดังนั้นทาง
ศูนย์จึงตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน USP 38 แทน  

3. การสั่งซื้อ Internal standard Theobromine (ตาม USP 38) มีความล่าช้าเนื่องจากต้องน าเข้าประเทศ 
4. ตัวอย่างยาเม็ด Isosorbide mononitrate ในบางผู้ผลิต มีการสุ่มตัวอย่างไม่ครบ 3 รุ่นการผลิต เนื่องจาก

เป็นยาน าเขา้ ส่งผลให้มีการกระจายของตัวอย่างได้น้อยในโรงพยาบาล 
5. การจัดหาสารมาตรฐานจากส านักยาและวัตถุเสพติดมีความล่าช้า 

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้ เสพยาเสพติดและการควบคุมตัวยา/สารเคมี  
1. ตัวอย่างปัสสาวะที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์ในแต่ละเดือนมีจ านวนมีจ านวนมาก และหน่วยปฏิบัติง านมี

บุคคลากรและทรัพยากรอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ได้ 

2. จ านวนตัวอย่างที่ได้รับ มีจ านวนไม่แน่นอน 

โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  

1. ปัญหาอุปสรรค คณะท างานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยระดับเขตยังไม่เข้มแข็งพอ ส่วนใหญ่
จะมองปัญหาเฉพาะในจังหวัดของตนเองเท่านั้น แรงขับเคลื่อนระดับเขตจึงมีน้อย และผู้บริหาร
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รังสีของโรงพยาบาลขาดความตั้งใจในการพัฒนา ไม่มีการติดตามความก้าวหน้า 
ไม่เข้าร่วมประชุม ดังนั้นจึงควรเพ่ิมมาตรการกระตุ้นจากผู้บริหารระดับสูง เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และจัดท าโครงการเชิงรุก จัดอบรม ณ โรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่าน รวมถึง
สนับสนุนปัยจัยจ าเป็นต่างๆที่ยังขาดอยู่ในปัจจุบัน 

2. งบประมาณด าเนินการกรมวิทยาศาสตร์การออกล่าช้า ท าให้การจัดอบรมเจ้าหน้าที่รังสีรพ. เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่องการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย (patient dose) ต้องเลื่อนออกไปหรือ
หางบอื่นมาใช้แทน  

โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย  

ความก้าวหน้าของโครงการขึ้นอยู่กับจ านวนตัวอย่างที่ได้รับจากสถาบันวิจัยสมุนไพร ซึ่งไม่สามารถก าหนดได้ด้วย
ตัวเอง ท าให้ไม่มีความก้าวหน้าเพิ่มข้ึนหากไม่มีการส่งตัวอย่างมา 

โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (FOOD SAFETY ) 

1. เก็บตัวอย่างไข่ไก่ไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก ฟาร์มส่วนใหญ่เป็นการท าฟาร์มแบบมีสัญญา (Contact 
Farming) ไมม่ีการขายปลีกหน้าฟาร์ม 

2. พ้ืนที่ในภาคใต้ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบเหตุอุทกภัย ท าให้การเก็บตัวอย่างตามแผนล่าช้ากว่า
ก าหนด 
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โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน  

1. ส านักงานงานสาธารณสุขจังหวัดส่งแผนและเก็บตัวอย่างล่าช้า 
2. การเก็บตัวอย่าง ขึ้นกับ ส านักงานงานสาธารณสุขจังหวัดและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึง

ไม่สามารถก าหนดเร่งการส่งตัวอย่าง ท าให้ความคืบหน้าของงาน เป็นไปได้ช้า  
3. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นการตรวจวิเคราะห์ตามแผนที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาก าหนด เป็นงานเชิงรับผลส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยืได้รับตัวอย่าง
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงจะได้จ านวนผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมาย 

โครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ประจ าปี 2560 

1. นโยบายและแนวทางในการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการขาดความชัดเจน ท าให้โรงพยาบาลเกิดความสับสนในการขอต่ออายุ จึงเกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงาน 

2. มีการปรับระบบในการลงทะเบียนสมัครการต่ออายุโรงพยาบาล ซึ่งส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติไม่ได้
สื่อสารมาตั้งแต่ต้น ท าให้ดรงพยาบาลไม่เข้าใจ จ าเป็นต้องสื่อสารหลายๆทาง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 

โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2560  

1. การใช้งานโปรแกรมหน้าต่างแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ทางจังหวัดยังไม่สามารถเข้าไปดูผลการด าเนินงานใน
รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานในพ้ืนที่ได้ ซึ่งท าให้การด าเนินงานต่อเนื่องในภาพของจังหวัดยังไม่
สามารถท าได้ (เนื่องจากหน่วยงานในจังหวัดลงข้อมูลแล้วทั้งที่พบและไม่พบสารปนเปื้อน แต่ในส่วนของ
จังหวัดไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในโปรแกรมได้)  

2. การถ่ายทอดการใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของ
หน่วยบริการปฐมภูมิยังไม่ครอบคลุมทุกแห่ง เนื่องจากการเข้าถึงและการสื่อสารให้แก่หน่วยบริการปฐม
ภูมิท าได้เพียงแต่บางหน่วยงานเท่านั้น  

3. แนวทางการพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงจาก สอน. มีหลักสูตรหรือรูปแบบที่เป็นของกรมหรือไม่ เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาในลักษณะเดียวกัน
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ภำคผนวก 

 
ผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดอืน (ตลุาคม 2559 - มถิุนายน 2560) 

 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P051-
L5741-22 

โครงการวิจัยและพัฒนา 
Mesenchymal Stem 
Cells สู่การใช้ประโยชน์
ทางคลินิก 

2,755,000 2,351,324 85.35 การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
กิจกรรมหลักที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิธกีารเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนดิ 
Mesenchymal Stem Cells ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้    
     กิจกรรมย่อย 1.1 การเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ในรูปแบบ
วิศวกรรมเน้ือเยื่อ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  

- แต่งต้ังคณะท างาน  
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
- ออกแบบการวิจัย  
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  
- พัฒนาวิธีเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC บนโครงร่างค้ าจุน 

ชนิด Fibrin โดยศึกษาวิธีเตรียม Fibrin จากตัวอย่างเลือด ซ่ึง
ใช้  CaCl2 ที่ความเข้มข้น 20 mM, 40 mM และ 80 mM 
พบว่าใช้เวลาในการเตรียมไฟบริน ประมาณ 30 นาที ขณะนี้
อยู่ระหว่างพัฒนาการลดระยะเวลาในการเตรียมไฟบริน โดย
การกระตุ้นด้วยการปั่นแยกร่วมกับการบ่มที่อุณหภูมิ 37 C  

- พัฒนาวิธีการตรวจสอบอัตลักษณ์ของเซลล์ต้นก าเนิดบนโครง
ร่างค้ าจุนชนิด Fibrin โดยหาวิธีในการย่อยเซลล์ออกมาเพื่อ
ตรวจด้ วย  Flow cytometry และ  Differentiation assay 
ข อ ง เ ซลล์ ใ น โ ค ร ง ร่ า ง ค้ า จุ น  ป ร ะ สบ ปั ญ หากา รท า  
Differentiation assay ไม่สามารถพิสูจน์ความเป็น MSC ได้
ด้วยวิธีนี้ จึงท าการทดสอบการแสดงออกของยีนเพิ่มเติม    

     กิจกรรมย่อย 1.2 การศึกษาคุณสมบัติของ MSC จากสายสะดือ 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  

- แต่งต้ังคณะท างาน  
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- ออกแบบการวิจัย  

70.00 ด้านวิชาการ  
- เป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับงานวิจัย
ด้านเซลล์ต้นก าเนิดและพัฒนาสู่วิธีรักษาแนว
ใหม่ส าหรับประชากรไทยในอนาคต  

- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
- การจดอนุสิทธิบัตร  
- การเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มี

ความสนใจงานวิจัยด้านเซลล์ต้นก าเนิด ด้าน
สังคมและชุมชน ผู้ป่วยไทยมีทางเลือกในการเข้า
สู่การรักษาพยาบาลแนวใหม่โดยใช้เซลล์ต้น
ก าเนิดผ่านโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ และแพทยสภา กระบวนการวิจัย
ทางคลินิกด าเนินการตามมาตรฐานสากล Good 
Clinical Practice (GCP) อย่างเคร่งครัด 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  

- เพาะเลี้ยงเซลล์จากตัวอย่างสายสะดือจ านวน 2 ตัวอย่าง พบว่า
เซลล์ที่น ามาเพาะเลี้ยงไม่เจริญเติบโต 

- อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์ และศึกษาคุณสมบัติของ MSC 
จากสายสะดือ รายที่ 3  

กิจกรรมหลักที่ 2 วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของเซลล์ต้นก า เนิดชนิด  Mesenchymal Stem Cells 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
     กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การศึกษาความปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิด
ช นิ ด  MSC โ ด ย ก า ร ศึ ก ษ า  Growth Transformation ผลก า ร
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  

- แต่งต้ังคณะท างาน  
- ทบทวนวรรณกรรม เพื่อหายีนในกลุ่มของ Tumorigenicity 

และ Senescence ในการตรวจสอบคุณภาพและความ
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เ ซ ล ล์ ต้ น ก า เ นิ ด ช นิ ด  MSC โ ด ย วิ ธี  
Immunofluorescence  

- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  

- สั่งซ้ือแอนติบอดีที่ใช้ในการย้อมเซลล์มะเร็ง  
- เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ในอาหารเลี้ยงเซลล์แบบ 

Semi solid จ านวน 1 ราย และน าไปตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ปราศจากความ
เ สี่ ย ง ใ น ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต เ ป็ น เ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ ง  โ ด ย วิ ธี  
Immunofluorescence - มีแผนการตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC 
รายที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2560  

กิจกรรมหลักที่ 3 การวิจัยทางคลินิกเพื่อน าเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ไปใช้ ในการพัฒนาวิ ธี รั กษาผู้ ป่ วย 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย  
     กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การศึกษาความเป็นไปได้และความปลอดภัย
ของเซลล์ต้นก าเนิดจากไขกระดูกเมื่อฉีดเข้าวุ้นตาของผู้ป่วยโรคจอตามี



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                   64 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

สารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Retinitis pigmentosa (RP) ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  

- แต่งต้ังคณะท างาน  
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
- จัดเตรียมความพร้อมของอาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด 

น้ ายา วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดเตรียมเซลล์ต้น
ก าเนิดเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิก ดังนี้ อาคารปฏิบัติการ
เซลล์ต้นก าเนิด  

- ท าการฆ่าเช้ือห้องคลีนรูม โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์  
- ตรวจสอบสภาวะห้องคลีนรูมทางด้านกายภาพและ โดยใช้เวลา 

3 สัปดาห์ ด้านชีวภาพและรอผลการตรวจสอบ - ตรวจสอบ
รอยแตกซีลซิลิโคนภายในห้องคลีนรูม โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์ 
และด าเนินการซีลซิลิโคนใหม่ทั้งอาคารปฏิบัติการเซลล์ต้น
ก าเนิด  

- ท าความสะอาดคลีนรูมหลังซีลซิลิโคน ท าการฆ่าเชื้อ โดยใช้
เวลา 4 สัปดาห์ และตรวจสอบสภาวะห้องคลีนรูม น้ ายา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ - ตรวจสอบน้ ายา อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ 
โดยใช้เวลา 4 สัปดาห์ และจ าลองกระบวนการเตรียมเซลล์โดย
การท า Media fill ส าหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก  

- สามารถเตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิก
ระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 1 ราย โดยเซลล์ที่เพาะเลี้ยงได้มี
คุณสมบัติตามข้อก าหนดสากล และส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์
ให้แพทย์  

- อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC จากไข
กระดูกผู้ป่วยรายที่ 2  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P051-
L5741-27 

การวิจยัและพัฒนาชุด
ทดสอบตรวจหา
แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัส 
ซิกา 

1,472,500 1,123,089 76.27 1. ศึกษา คัดเลือกและจัดหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสซิกาชนิดรีคอม
บิแนนท์โปรตีน จ านวน 3 ชนิดคือ Envelope, NS1 และ EV D 
III เพื่อท าการคัดเลือกแอนติเจนที่เหมาะสม โดยทดสอบใน
ตัวอย่างซีรั่มที่มีการติดเชื้อ DENV 5 ตัวอย่าง JEV 2 ตัวอย่าง 
และ ZIKAV 7 ตัวอย่างพบว่า NS1 เป็นแอนติเจนที่มีความไวและ
ความจ าเพาะสูง  

2. หาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้น  
- 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 าหรับ
การตรวจ IgG และ IgM ตามล าดับ  

- ทดสอบชนิดของกระดาษที่เหมาะสมในส่วน Conjugate 
pad และ Capture lines  

- ศึกษาการเตรียมตัวอย่างซีรัม ปริมาณตัวอย่างที่เหมาะสมใน
การทดสอบเท่ากับ 15ul  

3. สร้างและผลิตโปรตีนแอนติเจนของเชื้อไวรัสชนิดรีคอมบิแนนท์
โปรตีน - ได้ข้อมูลล าดับเบสที่เหมาะสมของยีนเพื่อการสร้างรี
คอมบิแนนท์ NS1 โปรตีน ท าการ optimize codon ของยีน
เพื่อให้มีความเหมาะสมในการสร้างโปรตีนและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการสังเคราะห์ยีนดังกล่าว  

4. จัดเตรียมรีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ปริมาณ 1 mg ส าหรับการ
ผลิตในระดับ pilot scale  

5. มีการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 

6. ได้รีคอมบิแนนท์แอนติเจน NS1 ที่เป็นสารตั้งต้นของชุดทดสอบที่
ผลิตได้เอง  

7. ทดสอบชนิดของ sample pad เพื่อเพิ่มปริมาณตัวอย่างและลด
ปริมาณ sample running buffer เพื่อเพิ่มความไว 

8. ทดสอบ sample running buffer จ านวน 3 สูตร  

75.00 1. มีชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีIgGและ IgMต่อ
เชื้อไวรัสซิกา ชนิด Rapid test เพื่อใช้งานใน
พื้นที่หรือในห้องปฏิบัติการที่มีข้อจ ากัดด้าน
เครื่องมือ  

2. สามารถลดการน าเข้าชุดทดสอบดังกล่าวและ
เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง 

3. วัตถุดิบที่พัฒนาสามารถน าไปต่อยอดพัฒนาการ
วิจัยและนวัตกรรมอื่นได้ต่อไป 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P051-
L5741-30 

การวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุมและ
ป้องกันโรคมะเร็ง 

950,000 703,246 74.03 การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลักดังนี้  
กิจกรรมหลักที่  1 การวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจหาเซลล์มะเร็งใน    
กระแสเลือด  
     กิจกรรมย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบความไวต่อยา
รักษามะเร็ง (Chemosensitivity assay) ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนคือ  

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ  
3. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
4. เตรียมความพร้อมของน้ ายา วัสดุ และเครื่องมือวิเคราะห์  
5. ทดสอบความใช้ได้ของกระบวนการโดยท าการเพาะเลี้ยง

เซลล์มะเร็งมาตรฐาน MCF-7 ศึกษาความเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของเซลล์ต่อการใช้ทดสอบความไวต่อยารักษา
มะเร็งในรูปแบบยึดเกาะพื้นผิวภาชนะ (แบบ 2 มิติ) และ
รูปแบบ spheroid (แบบ 3 มิติ) ในชั่วโมงที่ 24, 48 และ 
72 ชั่วโมง พบว่าเซลล์ MCF-7 สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่ 
24 และ 72 ชั่วโมง ตามล าดับ  

6. ทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็งในตัวอย่างเซลล์จาก
เนื้อเยื่อมะเร็งผู้ป่วยจ านวน 1 ราย โดยทดสอบความไวต่อ
ยารักษามะเร็ง 2 ชนิด (Tamoxifen, Doxorubicin) ดังนี้  
-    การทดสอบโดยยา Tamoxifen พบว่าหลังเวลาการ

ทดสอบเป็นเวลา 24 ชม. ที่ความเข้มข้นของยา 0.1 
ไมโครโมลาร์ ไม่มีผลการยับยั้งต่อการเจริญเติบโตของ
เซลล์ แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของยา 4 ไมโครโมลาร์ 
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้  

-    การทดสอบโดยยา Doxorubicin การยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยเพาะเลี้ยงในรูปแบบ 
2D พบว่าหลังเวลาการทดสอบเป็นเวลา 24 ชม.       
ที่ความเข้มข้นของยา 0.1 ไมโครโมลาร์ ไม่มีผลการ
ยับยั้งต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ แต่เมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของยา 10 ไมโครโมลาร์ สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้  

70.00 1. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2. การจดอนุสิทธิบัตร  
3. การเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มี

ความสนใจ 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

7.  ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็งใน
ตัวอย่างเซลล์จากเนื้อเยื่อมะเร็งผู้ป่วยรายที่ 2  

     กิจกรรมย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธกีารตรวจหาการแสดงออก
ของยีนมะเร็งในลักษณะเซลล์เดี่ยว (Single cell) ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนคือ  

1. แต่งต้ังคณะท างาน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ  
3. ทบทวนวรรณกรรม 
4. เตรียมความพร้อมของน้ ายา วัสดุ และเครื่องมือวิเคราะห์  
5. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง Single Cell Next 

Generation Sequencing เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560  
6. ศึกษา Linearity ของ gene marker 4 ชนิด คือ EpCAM, 

Mucin1, EGFR และ CK 19 โดยการ spike เซลล์มะเร็ง
มาตรฐานจ านวน 500, 100, 50, 40, 30, 20 และ 10 
เซลล์ ลงใน MNC เพื่อคัดเลือก gene marker ที่เหมาะสม
น า ไป ใช้ ในการ ศึกษา  Single cell gene expression 
ต่อไป  

7. ท าการคัดแยกเซลล์มะเร็งในลักษณะเซลล์เดี่ยว และน าไป
สกัด total RNA โดยชุดสกัด REPLI-g WTA Single Cell 
เพื่อน าไปศึกษา gene expression ใน gene expression 
marker ที่ผ่านการท า Linearity  

8. ผลการศึกษา gene expression ของเซลล์มะ เร็ งใน
ลั ก ษ ณะ เ ซลล์ เ ดี่ ย ว  ใ น  gene expression marker: 
GAPDH (House keeping gene) แ ละ  EpCAM พ บ ค่ า 
Cycle threshold (Ct) 32-33 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า
สามารถสกัด total RNA จากเซลล์มะเร็งในลักษณะเซลล์
เด่ียวได้ และเมื่อน าไป amplified แล้วพบ PCR produc 

9. ท าการศึกษา gene expression marker เพิ่มเติม คือ 
CK19 และ Mucin 1  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P052-
L5740-07 

การวิจยัและพัฒนาชุด
ทดสอบชนิดรวดเร็วเพื่อ
ตรวจหาแอนติบอดีชนิด 
IgMต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 
71 ด้วยเทคนิค 
Immunochromatography 

453,530 212,916 46.95 ในส่ วนของการผลิตโปรตีน  VP1 จากเชื้ อ เอนเทอโรไวรัส71               
ได้ด าเนินการแยกส่วนของโปรตีน VP1 จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส71 
ด้วยเทคนิค sucrose gradient  

- สามารถเตรียมโปรตีน VP1 ได้จ านวน 3 ล็อตการผลิต และ
ได้ปริมาณของโปรตีน VP1 รวมเท่ากับ 5.36 มิลลิกรัม  

- ท าการทดสอบโปรตีนที่แยกได้แต่ละล็อตการผลิตด้วย
เทคนิค SDS-PAGE และ western blot กับโมโนโคลนอล
แอนติบอดีต่อโปรตีน VP1 พบว่าโปรตีน VP1 ที่แยกได้มี
ขนาดประมาณ 34 kDaและมีความจ าเพาะกับแอนติบอดีที่
น ามาทดสอบ  

- ท าการทดสอบความจ าเพาะขอลVP1 โปรตีนที่เตรียมได้ด้วย
วิ ธี  Cell culture กับตั วอย่ า ง ซีรั่ มจากผู้ ป่ วย ในระยะ
convalescent ที่เป็นตัวอย่างpositiveและ negativeด้วย
เ ท ค นิ ค  western blot พ บ ว่ า โ ป รตี น ที่ เ ต รี ย ม ไ ด้ มี
ความจ าเพาะค่อนข้างสูงเพราะให้ผลบวกกับตัวอย่าง 
positive serum และ ให้ ผลลบกั บตั ว อย่ า ง  negative 
serum แตกต่างกันอย่างชัดเจน  

- ท าการผลิต recombinant VP1 capsid protein และท าให้
บริสุทธิ์  โดยได้ โปรตีนที่ มี ความเข้มข้น  1.05 mg/ml 
ปริมาตร 2 ml แล้วน าไปทดสอบความบริสุทธิ์ด้วยวิธี SDS-
PAGE และทดสอบความจ าเพาะด้วยวิธี  Western Blot 
ต่อไป  

- ท าการทดสอบความจ า เพาะของ recombinant VP1 
protein กับตัวอย่างซีรั่มจากผู้ป่วยในระยะ convalescent 
ที่ เ ป็ นตั ว อย่ า ง  positive และ  negative ด้ ว ย เทคนิ ค 
western blot พบว่าโปรตีนที่ เตรียมได้มีความจ าเพาะ
ค่อนข้างสูงเพราะให้ผลบวกกับตัวอย่าง positive serum 
และให้ผลลบกับตัวอย่าง negative serum แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน -  ได้สภาวะที่ เหมาะสมในการทดสอบ
ความจ าเพาะของโปรตีน VP1 ที่ผลิตได้ทั้งสองวิธีด้วยเทคนิค 
ELISA 

- จากผลการทดสอบความจ าเพาะด้วยวิธี ELISA พบว่าVP1
โปรตีน ที่ได้จากการท า virus culture มีความจ าเพาะกับ 

85.00 1. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน และสามารถท าให้
บริสุทธิ์ได้  

2. ได้ไวรัสแอนติเจนและท าให้บริสุทธิ์  
3. ได้ชนิดของโปรตีนที่มีความจ าเพาะต่อแอนติบอดี

ในตัวอย่างซีรั่มผู้ป่วย เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
เป็นชุดทดสอบชนิดรวดเร็ว และได้สภาวะที่
เหมาะสมในการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหา
แอนติบอดีชนิด IgMต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ที่
มีคุณภาพ มีความไวและส าหรับน าไปพัฒนา
ต่อไป 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

monoclonal antibody anti-VP1 ได้ ดี ก ว่ า  VP1 รี คอม
บิแนนท์โปรตีน ที่ผลิตด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรมและ VP1 รี
คอมบิแนนท์โปรตีน แบบ commercial  

- เตรียม VP1โปรตีน ที่ได้จากการท า virus culture เพื่อที่จะ
น าไปพ่นลงบนเมมเบรนและประกอบเป็นชุดทดสอบต่อไป  

- ไ ด้ ท า ก า รป ร ะ ก อ บ ชุ ดท ดสอ บ ช นิ ด  Immunochro 
matography เพื่อตตรวจสอบการติดเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 
โดยการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM  

- น าชุดทดสอบที่ประกอบเสร็จแล้วมาทดสอบ ปฏิกิริยาข้าม 
(Cross reaction) กับซีรัมที่ให้ผลเป็นลบของโรคมือเท้าปาก 
และซีรัมของคนปกติ พบว่าไม่เกิดปฏิกิริยาข้าม  

- น าชุดทดสอบที่ประกอบเสร็จแล้วมาทดสอบ ปฏิกิริยาข้าม 
(Cross reaction กับ ซีรัมผู้ป่วยโรคชิคุนกุนยา ซีรัม ผู้ป่วย
โรคไข้สมองอักเสบ ซีรัมผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ซีรัมผู้ป่วย
โรคเลปโตส ไปโรสิส ซีรัมผู้ป่วยโรค Melioidosis พบว่าไม่
เกิดปฏิกิริยาข้าม  

803-1112-
P052-
L5740-12 

การพัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องต้นที่จ าเพาะ
ต่อเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดีและ
ค้นหาสารออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรไทย 

570,000 473,090 83.00 1. ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการ Migration ของสารสกัดสมุนไพรด้วย
วิธี  Scratch assay เพิ่ม 40 ตัวอย่าง รวมทดสอบแล้ว 276 
ตัวอย่าง  

2. ศึกษายืนยันฤทธิ์ของสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ migration ของ
เซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 ในเซลล์เพาะเลี้ยง 
HePG2, HeLa และ PLC/PRF5 ด้วยวิธี scratch assay พบสาร
สกัดที่มีฤทธิ์ดีจากพืช 9 ชนิด  

3. สกัดต้นร าเพยและต้นรักด้วยเอทานอล และทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
การ migration ของเซลล์มะ เร็ งท่อน้ าดีที่ ถูกกระตุ้นด้วย 
CXCL12 ของสารสกัด โดยวิธี scratch assay  

4. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของต้นร าเพยและต้นรักด้วยตัวท า
ละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ migration 
ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 ของสารสกัด 
โดยวิธี scratch assay  

5. แยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อ
น้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 จากสารสกัดตัวท าละลายอินทรีย์

85.00 1. ได้ ระบบการทดสอบเบื้ อ งต้ น  ( Screening 
system) ที่จ าเพาะส าหรับเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี  

2. ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์จ า เพาะต่อ
เป้าหมายการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดี  

3. ทราบคุณสมบัติพื้นฐานของสารบริสุทธิ์จ าก
สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต่อเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
คัดเลือกสารต้นแบบในการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ของต้นร าเพยโดยวิธีทางโครมาโทกราฟี ได้สารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ 3 
ชนิด  

6. แยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อ
น้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 จากสารสกัดตัวท าละลายอินทรีย์
ของต้นรักโดยวิธีทางโครมาโทกราฟี  

7. สกัดต้นจันทร์กระจ่างฟ้าด้วยเอทานอล แยกสารสกัดเอทานอล
ด้วยตัวท าละลายต่าง ๆ และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ migration 
ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 ของสารสกัด 
โดยวิธี scratch assay  

8. เตรียมพลาสมิดเพื่อใช้ในการพัฒนาเซลล์โมเดล 2 ชนิด  
9. ได้วิธีตรวจวัด ATP โดย Luciferase assay 1 ระบบ 
10. ทดลอง transient พลาดมิดลงในเซลล์ 293F และตัดต่อเวคเตอร์

เพื่อให้เหมาะสมกับการท า stable transfect  
11.  สกัดต้นรักด้วยเอทานอลเพื่อแยกบริสุทธิ์เพิ่ม  

803-1112-
P052-
L5740-16 

โครงการจัดตั้งระบบ
ฐานข้อมูลคลินิกและการ
คัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพด ีส าหรับการวจิัย
ทางคลินิก 

760,000 1,100 0.14 1. การพัฒนาโปรแกรมใช้เก็บข้อมูลอาสาสมัครส าหรับการวิจัยทาง
คลินิก  
1.1 ด าเนินการตั้งแต่งคณะท างาน คณะตรวจวิเคราะห์ และ

วิจัย (31 ม.ค.2560)  
1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาโปรแกรม  

-   ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ และขออนุมัติ
งบประมาณ (ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2559)  

-   ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ตรวจสอบ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อขยายขีดความสาม
รถของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก (23 กุมภาพันธ์ 
2560)  

-   ด าเนินการแต่งตั้งคณะก าหนดราคากลางเพื่อขยายขีด
ความสามรถของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก (23 
กุมภาพันธ์ 2560)  

-   ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขยาย
ขีดความสามรถของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก(23 
กุมภาพันธ์ 2560)  

2. การลงบันทึกข้อมูลอาสาสมัครในระโปรแกรมระบบฐานข้อมูล  

80.00 1. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ระบบ
ฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดีที่ได้มาตรฐานท า
ให้สามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล รวมทั้ง
ยังสามารถเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่
สนใจหรือนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลไปพัฒนา
งานวิจัยต่อไปในอนาคต  

2. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
อาสาสมัครสุขภาพดี จ านวน 200 คน ส าหรับ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาวิจัยทางคลินิก ใน
การทดสอบชีวสมมูลของยาต้นแบบ รวมทั้ง
ศึกษาความปลอดภัยของยาหรือสมุนไพรในการ
วิจัยทางคลินิก ระยะที่ 1 หรือ 2  

3.  ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีข้อมูล
สุขภาพ และประวัติของอาสาสมัครในการเข้า

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2.1 ด าเนินการจัดท าเวชระเบียนอาสาสมัคร จัดท า ทบทวน 
ขออนุมัติใช้แบบบันทึกประวัติอาสาสมัคร ตามระบบ
คุณภาพ (15 Jun 2017)  

2.2 ด า เนินการคัดเลือกอาสาสมัคร (191 ราย) Plasma 
Collected Code: K2-01-17) Plasma Collected 
Code: K2-02-17 Plasma Collected Code: NaH-03-
17 Project No. BE007-17 Project No. BE006-17 
Project No. CRC01-17 Protocol No. PK-CYC  

2.3 ลงข้ อมู ลประวั ติ  ผลตรวจสุ ขภ าพ  ผลตรวจทา ง
ห้องปฏิบัติการอาสาสมัคร เริ่มด าเนินการ 14 February 
2017-ปัจจุบัน  

3. การทดสอบการใช้งานของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิกและ
คัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดี  
3.1 ด าเนินการทดสอบการใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล

คลินิกและคัดกรองคัดกรองอาสาสมัครซ้ าซ้อน ทดสอบ
การใช้งานของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิกและคัด
กรองอาสาสมัครสุขภาพดี 21 มีนาคม 2560  ปัจจุบันคัด
กรองอาสา ชสมัคร 191 ราย / ซ้ าซ้อน 12 ราย เหลือ
อาสาสมัครใหม่ 179 ราย) กิจกรรมอื่น ๆ  
-  ด าเนินการจัดท าแบบมอบหมายงาน แบบประเมิน

บุคลากรใหม่ ศูนย์วิจัยทางคลินิก ผ่านผู้อ านวยการ
ศูนย์ วิ จั ย ท า งคลิ นิ ก  และ ได้ รั บ ก า รอนุ มั ติ จ า ก
ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์วันที่ 
12 ม.ค. 2560  

-  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้  
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติงาน ได้รับอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
จากผู้อ านวยการศูนย์วิจัยทางคลินิก วันที่ 19 ธันวาคน 
2559  

-  ด าเนินการจัดท าแผนสอบเทียบ และแผนบ ารุงรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยทางคลินิก เพื่อให้ผล
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีความแม่นย าน่า

ร่วมโครงการวิจัยต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการป้องกันการ
เป็นอาสาสมัครซับซ้อนของแต่ละโครงการ  

4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทราบ
ถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครคนไทย
เพื่อคัดเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการ 
ศูนย์วิจัยทางคลินิกสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนา
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก และการคัด
กรองอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
การศึกษาวิจัยทางคลินิกเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาวิจัยทางคลินิก และเป็นศูนย์กลางใน
การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เ ชื่ อ เ ถื อ  ได้ รั บ อนุ มั ติ แ ผนพัฒนาบุ คลาก รจ าก
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยทางคลินิก วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2559  

-  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ก าหนดร่าง
ขอบเขตลักษณะงาน เพื่อขยายขีดความสามรถของ
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก  

-  ด าเนินการแต่งตั้งคณะก าหนดราคากลางเพื่อขยายขีด
ความสามรถของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก  

-  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขยาย
ขีดความสามรถของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก  

803-1112-
P052-
L5740-17 

การเพิ่มขีดความสามารถ
การวิจยัทางคลินิกด้าน
ชีวสมมูลของยาสามัญตาม
มาตรฐาน GCP และ GLP 
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1,235,000 1,035,628 83.86 1. การพัฒนากระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร มาตรฐานการวิจัย
ทางคลินิกที่ดี GCP  
1.1 ด าเนินการตั้งแต่งคณะท างาน คณะตรวจวิเคราะห์ และ

วิจัย (31 ม.ค. 2560)  
1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางการพัฒนากระบวนการ

คัดเลือกอาสาสมัคร ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการ และขออนุมัติงบประมาณ (ได้รับการอนุมัติให้
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559) ด าเนินการขอ
อนุมัติจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการที่ 1 การศึกษา
ชีวสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 
มิลลิกรัม ชนิดออกฤทธิ์นาน ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 25 
มกราคม 2560 ด าเนินการขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ โครงการที่ 2 การศึกษาชีวสมมูลต าหรับยาเมทฟอร์
มิน ฮัยโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน ขนาด 1000 
มิลลิกรัม  ได้ รับการอนุมัติ เมื่ อวันที่  21 ก .พ .  2560        
(เวอร์ชั่น 02)  

2. ประกาศใช้เอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตามกระบวนงาน
วิจัยทางคลินิก เพื่อรองรับการตรวจติดตามจากหน่วยงาน
ต่างประเทศ  
2.1 จัดท าเอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตามกระบวนงาน

วิจัยทางคลินิก  
2.2 ทบทวน รับรองเอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตาม

กระบวนงานวิจัยทางคลินิก  

80.00 1. การศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านชีวสมมูลของยา
สามัญ ในประ เทศ ไทย เป็ นที ย อมรั บตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้อาสาสมัครได้รับการ
คุ้มครองความปลอดภั ยทั้ งชี วิ ตและสิ ท ธิ
มนุษยชน 

2. สามารถเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคด้านยาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

3. .ผลิตภัณฑ์ยาสามัญในประเทศมีประสิทธิผล
เทียบเท่ากับยาต้นแบบสามารถแข่งขันกับยา     
ที่น าเข้าจากต่างประเทศซ่ึงจะช่วยลดเงินตรา
ออกนอกประเทศและเป็นการสนับสนุนการ
พึ่งพาตนเอง รวมทั้งสามารถแข่งขันในตลาด
การค้าเสรีในประชาคมอาเซียนได้  

4. ศูนย์วิจัยทางคลินิกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สามารถ เป็ น ศูนย์ กลา ง ในการ ศึกษา วิ จั ย          
ท า ง ค ลิ นิ ก  ศู น ย์ วิ จั ย ท า ง ค ลิ นิ ก ส ถ า บั น         
ชี ว วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กระบวนการ
ด าเนินงานวิจัยทางคลินิก ด้านการศึกษาชีว  
สมมู ล  และสมุ น ไพร  ต ามมาตรฐานการ

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2.3 ขออนุมัติ ใช้ เอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตาม
กระบวนงานวิจัยทางคลินิก  

3. ขั้นตอนการจัดเตรียม และน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวัดระดับยา
ตามโครงร่างการวิจัยและตามมาตรฐาน GLP  
3.1 จัดท าขั้นตอนการจัดเตรียม และน าส่งตัวอย่างเป็นเอกสาร

คุณภาพ ตามโครงร่างการวิจัย และตามมาตรฐาน GLP  
ได้ด าเนินการจัดเตรียม และน าส่งตัวอย่างงานวิจัยตาม
โครงร่างการวิจัย และมาตรฐาน GLP จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่   
- โครงการที่ 1 การศึกษาชีวสมมูลต าหรับยาเมทฟอร์

มิน ฮัยโดรคลอไรด์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน ขนาด 
1000 มิลลิกรัม เดือน เม.ย.- พ.ค. 2560   

- โครงการที่  2 การศึกษาชีวสมมูลต าหรับยาทรา
มาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 มิลลิกรัม ชนิดออกฤทธิ์
นาน เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2560 และเตรียมพร้อมส าหรับ  

- โครงการที่ 3 การศึกษาแบบสุ่มชนิดเปิดเผยการให้ยา
ครั้งเดียวและหลายครั้งข้ามสลับสองทางเพื่อศึกษาทา
งบเภสัชจลนศาสตร์ของยาไซโคลเซอรีน ขนาด 250 
และ 750 มิลลิกรัม เดือน มิ.ย.-ก.ค. 2560  

4. รับการตรวจประเมิน ตรวจติดตามสถานที่ทดลองทางคลินิก ตาม
มาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี จากองค์กรภายนอก (External 
Audit)  
4.1 ด าเนินการติดต่อประสานงาน และรับการตรวจประเมิน 

ตรวจติดตามสถานที่ทดลองทางคลินิก ตามมาตรฐานการ
วิจัยทางคลินิกที่ดี  สถาบันวิจัยพัฒนาการคุ้มครองการวจิยั
ในมนุษย์  ตรวจเยี่ ยมสถานศึกษาวิจัย  และติดตาม
โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ ICH GCP วันที่ 
8 มิถุนายน 2560 o องค์การเภสัชกรรม ได้มีตรวจติดตาม
ผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินสถานที่
ทดลองทางคลินิก ตามแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดี  GCP เพื่อต่ออายุการรับรองใน  Approved 
Vendor List ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560  

ปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP สามารถเป็น
ศูนย์กลางในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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รหัส
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.2 ด าเนินการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจากการตรวจ
ประเมิน ตรวจติดตาม จากผลการตรวจประเมินของ
องค์การเภสัชกรรม มีข้อเสนอแนะให้แก้ไข จ านวน 32 ข้อ 
เหลือ 2 ประเด็น ที่แก้ไขไม่แล้วเสร็จ คือ ล าดับ ประเด็น 
ผลการด าเนินงาน 1 ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิ ส าหรับตู้เก็บ
ยาวิจัย และตู้แช่ -80 องศา ด าเนินการขออนุมัติซ้ือ 2 
ระบบการส่งต่ออาสาสมัคร กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึ ง
ประสงค์ร้ายแรง รอหนังสือตอบรับเป็นทางการจาก
สถาบันบ าราศนราดูร เพื่อจัดท าแผนด าเนินการ  

803-1112-
P052-
L5740-29 

โครงการร่วมวิจยั
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์-ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและ
ยาเพื่อประมินอุบัติการณ์
การแพย้าและการวิจัยเพือ่
น าเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้
ในระบบสาธารณสุข 

1,900,000 1,289,286 67.86 - ยื่น คณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบัน
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ 
อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร  

- เตรียมโครงการจัดประชุม วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 เรื่องการ
ประชุมเพื่อประเมินอุบัติการณ์การแพ้ยาและการวิจัยเพื่อน า
เภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในระบบสาธารณสุข? 

80.00 1. ทราบอุบัติการณ์ของภาวะแพ้ยาที่ส าคัญใน
ประเทศไทย  

2. ได้ลักษณะพันธุกรรมเสี่ยงเสี่ยงในการเกิดโรคที่มี
ความส าคัญในประเทศไทย  

3. พัฒนาชุดทดสอบและเปิดให้บริการตรวจเพื่อใช้
ในการตรวจหาลักษณะพันธุกรรมในยีนดังกล่าว
ที่มีความส าคัญทางคลินิกในประเทศไทย 

สชพ. 

803-1112-
P053-
L5742-04 

พัฒนาชุดตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนและ
ประเมินชุดตรวจวิเคราะห์
ทางพันธุกรรมโดยเทคนิค
ดิจิตอลพีซีอาร ์

485,925 485,887 99.99 - จัดเตรียม Panel ของตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์จากธนาคาร
ตัวอย่างของศูนย์ ฯ ได้จ านวน 50 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 50 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบ รายการ Clinical Sensitivity ได้
เสร็จสิ้น 1 รายการ จากเป้าหมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบ รายการ Clinical Specificity ได้
เสร็จสิ้น 1 รายการ จากเป้าหมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบรายการ limit of detection ได้
เสร็จสิ้น 1 รายการ จากเป้าหมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

90.95 1. จดสิทธิบัตรชุดตรวจวัดระดับการแสดงออกของ
ยีนเพื่อวินิจฉัยวัณโรคโดยเทคนิคดิจิตอลพีซีอาร์  

2. เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมโดย
เทคนิคดิจิตอลพีซีอาร์ เช่น การตรวจการกลาย
พันธุ์บนยีน KRAS  

3. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ , กรมควบคุมโรค, 
กรมกา รแพทย์ , โ ร งพย าบาลต่ า งๆ  และ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบรายการ reportable range ได้
เสร็จสิ้น 1 รายการ จากเป้าหมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบรายการ precision คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้า ร้อยละ 70 - จัดท ารายงานความก้าวหน้า 1 
รายงาน คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ร้อยละ 66.67  

803-1112-
P053-
L5742-08 

โครงการให้บริการ และ
ติดตามผลเพื่อประเมิน
การใช้ชุดทดสอบเพื่อ
ตรวจหาแอนติบอดีต่อ
Exopolysaccharide 
ของเช้ือ
Burkholderiapseudom
allei ด้วยเทคนิค
Immunochromatograp
hyในโรงพยาบาลและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 

830,110 512,518 61.74 ได้เตรียมชุดทดสอบที่ใช้ตรวจโดยวิธี IFA เพื่อใช้ตรวจตัวอย่างที่ได้รับ
จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ (ในกรณีที่ไม่มีผลการตรวจโดยวิธี 
IFA) แล้ว และด าเนินการตรวจตัวอย่างที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมา ด้วยวธิี 
IFA เพื่อเป็นการยืนยันผลเพิ่มเติม 

75.00 1. สามารถเผยแพร่เทคโนโลยีไปยังหน่วยงาน
เป้าหมายได้ส าเร็จ  

2. สามารถน าชุดทดสอบที่ผลิตได้ไปใช้ร่วมกับวิธี
มาตรฐาน  

3. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการให้การตอบรับใน
การใช้ชุดทดสอบเป็นอย่างดี 

สชพ. 

803-1112-
P053-
L5742-11 

การวิจยัและพัฒนาเพื่อ
สร้างและผลิตรีคอม
บิแนนท์แอนติบอดีเพือ่ใช้
ในการรักษาโรค 

889,000 591,176 66.50 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  พบว่ าสามารถ
ออกแบบต าแหน่งของเอนไซม์ตัดจ าเพาะที่ใช้ส าหรับน าชิ้นส่วน
ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน Variable region แทรกเข้า
บริ เวณจุดเชื่อมต่อระหว่างยีนส่วน Secretory signal และ 
Constant region โดยไม่ท าให้เกิด addition mutation ของยีน 

90.00 1. สามารถพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการสร้างและการ
ผลิต human monoclonal antibody  

2. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่ได้ในการพัฒนา
แอนติบอดีเพื่อทดแทนการผลิตแบบเดิม  

3. สามารถน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ ในการพัฒนา
แอนติบอดี ในงานด้ าน  therapeutics และ
งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2. สามารถจัดท าแผนภาพของเวคเตอร์ที่บรรจุยีนที่ออกแบบขึ้นโดย
แสดงต าแหน่ง Cloning site ที่เป็นบริเวณเอนไซม์ตัดจ าเพาะ
ส าหรับเชื่อมต่อยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน Variable region 
เข้าสู่เวคเตอร์ที่สร้างขึ้น  

3. จากการวิ เคราะห์ ค่า Codon frequency ของยีนที่ ใช้สร้าง
แอนติบอดี ส่ วน  Secretory signal, Heavy chain constant 
region ช นิ ด  IgG1, Light chain constant region ช นิ ด 
Lambda และ Light chain constant region ชนิด Kappa ของ
มนุษย์ พบว่าบางต าแหน่งของยีนมีค่า Codon frequency ต่ า
กว่า 10% ซ่ึงอาจส่งผลต่อการแสดงออกของยีนในเซลล์สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนม  (Mammalian cell lines) จึงท าการปรับเปลี่ยน 
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 ของมนุษย์แล้วท าให้ค่า Codon 
frequency ของยีนทุกต าแหน่งมีค่าสูงขึ้นมากกว่า 30%  

5. ท าการสังเคราะห์ยีนที่ออกแบบได้ด้วยวิธี  De novo DNA 
synthesis  

6. ท าการเพิ่มปริมาณยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน Secretory 
signal, Heavy chain constant region แ ล ะ  Light chain 
constant region ทั้ งชนิ ด  Lambda และ  Kappa จากยีนที่
สังเคราะห์ขึ้นโดยวิธี De novo DNA synthesis ด้วยเทคนิค 
PCR  

7. ท าการเตรียมชิ้นยีนที่ได้จากการเพิ่มปริมาณด้วยเทคนิค PCR 
และพลาสมิดเวคเตอร์ ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  

8. ท าการเชื่อมต่อชิ้นยีนที่ได้กับพลาสมิดเวคเตอร์แล้วน าเข้าสู่เชื้อ 
E.coli ด้วยวิธี heat shock  

9. ท าการตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โคลนที่ได้รับพลาสมิดเวคเตอร์ที่
บรรจุยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน  Secretory signal, 
Heavy chain constant region แ ละ  Light chain constant 
region ด้วยเทคนิค colony PCR และสุ่มเลือกโคลนที่ให้ผลบวก

4. เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ ได้ ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

อย่างละ 2 โคลนไปท าการสกัดพลาสมิดเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ต่อไป  

10. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ใช้
ในการสร้างแอนติบอดีส่วน Secretory signal, Heavy chain 
constant region และ Light chain constant region ที่บรรจุ
อยู่ในรีคอมบิแนนท์ พลาสมิดเวคเตอร์ที่ได้ โดยการท า DNA 
sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดเวคเตอร์ที่ได้มีล าดับ 
นิวคลิโอไทด์ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน Secretory signal, 
Heavy chain constant region ช นิ ด  IgG1, Light chain 
constant region ชนิด Lambda และ Light chain constant 
region ชนิด Kappa ถูกต้องทุกต าแหน่งตามที่ได้ออกแบบไว้
สามารถน าไปใช้ในการโคลนยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน 
variable region เข้าสู่เวคเตอร์ได้ต่อไป  

11. ท าการศึกษาล าดับนิวคลิโอไทด์ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน 
Heavy chain variable region แ ละ  Light chain variable 
region จากเซลล์ไฮบริโดมาที่สร้างแอนติบอดีที่มีความจ าเพาะ
ต่อเชื้อไวรัสเด็งกี่จ านวน 3 โคลน ได้แก่ 76F3 (DMSC-14), 80E5 
(DMSC-36) และ 84C10 (DMSC-38)  

12. สามารถออกแบบ primer และสภาวะที่เหมาะสมส าหรับใช้ใน
การเพิ่มปริมาณยีนส่วน heavy chain variable region และ 
light chain variable region ด้วยวิธี PCR จากเซลล์ไฮบริโดมา
ทั้ง 3 โคลน ได้แก่ 76F3 (DMSC-14), 80E5 (DMSC-36) และ 
84C10 (DMSC-38)  

13. สามารถเพิ่มปริมาณยีนส่วน heavy chain variable region 
และ light chain variable region ด้วยวิธี PCR จากเซลล์ไฮบริ
โดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 84C10).  

14. ท าการเตรียมชิ้นยีนส่วน heavy chain variable region และ 
light chain variable region ที่ ได้จากการเพิ่มปริมาณด้วย
เทคนิค PCR จากไฮบริโดมาทั้ง  3 โคลน (76F3, 80E5 และ 
84C10) ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  

15. ท าการเตรียมเวคเตอร์ส าหรับโคลนยีนส่วน heavy chain และ 
light chain ที่สร้างขึ้นด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  
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16. ท าการเชื่อมต่อชิ้นยีนส่วน heavy chain variable region ที่
เตรียมได้จากเซลล์ไฮบริโดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 
84C10) กับเวคเตอร์ และน าเข้าสู่เซลล์ E. coli ด้วยวิธี Heat 
shock  

17. ท าการเชื่ อมต่อชิ้ นยีนส่ วน light chain variable region ที่
เตรียมได้จากเซลล์ไฮบริโดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 
84C10) กับเวคเตอร์ และน าเข้าสู่เซลล์ E. coli ด้วยวิธี Heat 
shock  

18. ท าการตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โคลนที่ได้รับพลาสมิดเวคเตอร์ที่
บรรจุยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน heavy chain variable 
region เชื่ อมต่ อกับส่ วน  secretory signal และ  constant 
region ด้วยเทคนิค colony PCR  

19. ท าการตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โคลนที่ได้รับพลาสมิดเวคเตอร์ที่
บรรจุยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน light chain variable 
region เชื่ อมต่ อกับส่ วน  secretory signal และ  constant 
region ด้วยเทคนิค colony PCR  
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รหัส
งบประมาณ 
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P053-
L5742-24 

การวิจยัและพัฒนาสาร
ต้นแบบทางยาจาก
สมุนไพรไทยเพื่อการรักษา
เบต้า-ธาลัสซีเมีย 

632,715 543,419 85.89 1. เตรียมสารสกัดเหง้ากระชายด า  
2. สกัดแยกสารสกัดเหง้ากระชายด าด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ชนิด

ต่าง ๆ และน าส่วนที่มีฤทธิ์ไปแยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ด้วยวิธีทาง
โครมาโทกราฟี 1 ครั้ง และแยกบริสุทธิ์ต่อด้วย HPLC  

3. เตรียมดอกกระเทียมเถาแห้งบด และน าไปสกัดด้วยเอทานอล  
4. เตรียมใบโกสนแห้งบด และน าไปสกัดด้วยเอทานอล  
5. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของโกลบินยีนโดยวิธี 

real-time PCR ในเซลล์ K562 โดยการเตรียม DNA ฐานของ
โกลบินยีน และ GAPDH  

6. เ ต รี ย ม เ ซลล์  K562 ที่  treat ด้ ว ย ส า รก ร ะ ตุ้ น  HbF เ ช่ น 
hydroxyurea, azacytidine และ butyric acid  

7. สกัด RNA จากเซลล์ที่ treat ด้วยสารกระตุ้น HbF และวิเคราะห์
ความบริสุทธิ์ของ RNA  

8. เตรียม cDNA จาก RNA ที่ treat ด้วยสารกระตุ้น HbF  
9. วิเคราะห์การแสดงออกของโกลบินยีนด้วยวิธี quantitative PCR  
10. แยกสารออกฤทธิ์ให้บริสุทธิ์จากใบโกสนด้วยวิธีโครมาโทกราฟี 

ชนิด Silica gel และ แยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ต่อด้วยวิธีโคร
มาโทกราฟี ชนิด ODS  

11. วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารกระตุ้นการสร้าง HbF จาก
เหง้ากระชายด า 3 ชนิด  

75.00 - ได้สารต้นแบบทางยาจากสมุนไพรส าหรับน าไป
พัฒนายาเพื่อการรักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย  

- ได้สิทธิบัตรของสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้าง 
HbFเพื่อน าไปใช้เป็นยารักษาอาการทางคลินิก
ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสร้างสาย
โกลบินชนิดเบต้า(beta-hemoglobinopathies) 
เ ช่ น  beta-thalassemia แ ล ะ  sickle cell 
anemia 

- ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ ไ ป เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
วารสารวิชาการได้  

- ได้ ข้ อมู ลผลการ ศึกษาในระดับ preclinical 
study ที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาขอ
อนุญาตด าเนินการศึกษาต่อในระดับคลินิก 
(Investigational New Drug Application) 

สชพ. 

803-1115-
P051-
L5741-24 

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

812,000 442,708 54.52 1. ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน TB specific 
antigens และท าให้โปรตีนมีความบริสุทธิ์ เพื่อท าการก าจัด 
Endotoxin ให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อการกระตุ้น cells  

2. ได้ข้อมูลสภาวะที่เหมาะในการก าจัด Endotoxin รีคอมบิแนนท์
โปรตีนให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อการกระตุ้น cells  

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

4. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน CFP21 ที่มีความบริสุทธิ์สูงและสามารถ
ลดปริมาณ Endotoxin ได้น้อยกว่า 0.1 EU  

5. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน TB7.7 ที่มีความบริสุทธิ์สูง  
6. ได้ข้อมูลข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการวิจัยในมนุษย์ 

60.00 1. สามารถวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจการติดเชื้อ TB โดย IGRAs ได้ ท าให้
สามารถให้การดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยหรือผู้
ที่มีความเสี่ยงได้ในระยะแรก ท าให้สามารถ
ควบคุมการเกิดวัณโรคได้  

2. สามารถพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการ
วิจัยของนักวิจัยโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลและ
พันธุวิศวกรรม 

สชพ. 
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7. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน MPT64 ที่มีความบริสุทธิ์สูงและสามารถ
ลดปริมาณ Endotoxin ได้น้อยกว่า 0.1 EU 

8. สามารถลดปริมาณ Endotoxin ของรีคอมบิแนนท์โปรตีน TB7.7 
ได้น้อยกว่า 0.1 EU  

803-1115-
P051-
L5742-06 

โครงการสร้างวัคซีน
ต้นแบบป้องกันโรคเริม
และการพัฒนา
กระบวนการผลิต 

1,025,700 584,139 56.95 1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ Pichia pastoris เพื่อผลิต
โปรตีน glycoprotein D (gD) ในระดับถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ได้ท า
การ เพาะ เลี้ ย งรี คอมบิ แนนท์  P. pastoris ในอาหารที่ มี
องค์ประกอบของเมทานอล เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ผลิต HSV-1 gD 
และ HSV-2 gD และท าการเก็บตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 
72 ชั่วโมง น าไปตรวจสอบการผลิต gD ด้วยวิธี ELISA โดยท าการ
ตรวจสอบทั้งที่ เป็น secreted expression จากส่วนอาหาร
เพาะเลี้ยงเซลล์และ intracellular expression จากส่วนของ
ตะกอนเซลล์ แต่พบว่าในรีคอมบิแนนท์โคลนที่มีรีคอมบิแนนท์ 
พลาสมิด pPICZ?A/gD1 และ pPICZ?A/gD2 แต่พบว่าไม่มีการ
ผลิตโปรตีน gD ทั้งภายในเซลล์และหลั่งออกนอกเซลล์ จึงได้
โคลน recombinant plasmid เข้าสู่เซลล์ยีสต์เพื่อให้ได้รีคอม
บิแนนท์โคลนใหม่ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัยการเพาะเล้ียงต่อไป 
ซ่ึงจากการคัดเลือกรีคอมบิแนนท์โคลนของ gD1 และ gD2 ด้วย
เทคนิค PCR พบว่าสามารถน า recombinant plasmid เข้าสู่
เซลล์ยีสต์ได้ แต่ปริมาณโปรตีน gD ที่ผลิตได้เป็นปริมาณที่ต่ า ใน
ขณะเดียวกันได้โคลนยีน gD เข้าสู่  expression vector เพื่อ
แสดงออกในระบบเซลล์แมลง SF9 โดยในขณะนี้ได้โคลนที่ผลิต
โปรตีน gD1 และ gD2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซ่ึงสามารถผลิตโปรตีน
ได้ในปริมาณที่สูง ซ่ึงอยู่ในขั้นตอนศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เพาะเลี้ยงในระดับขวดเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก และการศึกษาการ
เตรียมโปรตีนให้บริสุทธิ์เบื้องต้น รวมทั้งการขยายขนาดการ
เพาะเลี้ยงในระดับ spinner flask  

65.00 ได้ อ ง ค์ความรู้ ใหม่ ในการพัฒนาวัค ซีนและได้
เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเริม ส าหรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดในการผลิต
ระดับโรงงานกึ่งอุตสาหกรรมและเพื่อน าไปสู่การ
ทดสอบในมนุษย์ต่อไป 

สชพ. 
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803-1115-
P051-
L5742-28 

การศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ของยาต้านวัณ
โรคและพัฒนาวธิีทดสอบ
ส าหรับการตรวจระดับยา
วัณโรคเพื่อติดตามการ
รักษาวัณโรคในผู้ป่วยวัณ
โรคใหม่และผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยา 

1,166,000 646,109 55.41 1. ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการการศึกษาแบบสุ่มชนิดเปิดเผยการ
ให้ยาครั้งเดียวและหลายครั้งข้ามสลับสองทางเพื่อศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ของยาไซโคลเซอรีนภายหลังการให้ยาทางปากใน
อาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี จากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั
ในมนุษย์ฯ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 
23 พฤศจิกายน 2559 และด้านก าหนดวางแผนการด าเนินงาน
เพื่อคัดกรองอาสาสมัครในเดือนเมษายน 2560  

2. ด าเนินการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารมาตรฐานไซโคร
เซอรีนด้วยเครื่องมือ  LC-MS/MS โดยสามารถสร้างสมการ
เส้นตรงเพื่อเป็นตัวแทนช่วงความเข้มขึ้นที่การใช้ยาไซโคลเซอรีน
ในการรักษาผู้ป่ วยวัณโรคดื้อยา ได้  2 หัวข้อ คือ Sample 
preparation, MS/MS condition, Selectivity, Linearity  

3. เผยแพร่ผลการด าเนินงานการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยาสูตร
พื้นฐานด้วยเทคนิค LC-MS/MS ในการประชุม 6th Conference 
of International Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease Asia Pacific Region, 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น  

4. ตรวจวิเคราะระดับยาสูตรพื้นฐานในตัวอย่างพลาสม่าในตัวอย่าง
ผู้ป่วยวัณโรคจ านวน 51 ตัวอย่างที่เก็บมาจาก สถาบันโรคทรวง
อก  

5. ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารมาตรฐานไซโครเซอรีน ใน
ตัวอย่างพลาสมา  

60.00 1. เผยแพร่วิธีการทดสอบในวารสารวิชาการ  
2. บริการตรวจวิเคราะห์ระดับยาต้านวัณโรค 

สชพ. 
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การพัฒนาวิธีการตรวจ
การกลายพันธุ์ของยีน 
BRCA1และ BRCA2ใน
ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งรังไข่ด้วย
เทคนิควิเคราะห์ล าดับสาร
พันธุกรรมสมรรถนะสูง 

3,538,700 2,322,554 65.63 1. ได้ข้อมูลทางคลินิคของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 100 ตัวอย่าง  
2. ได้ตัวอย่าง DNA จ านวน 100 ตัวอย่าง  
3. ได้วิธีการตรวจยืนยันด้วยวิธี Sanger Sequencing โดยใช้ชุดไพร

เมอร์ 16 คู่ที่สามารถตรวจยืนยันการเปลี่ยนแปลงเบสได้ 34 
ต าแหน่ง  

4. ตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็งเต้านมและ มะเร็งรังไขด้วยเทคนิควิเคราะห์ล าดับสาร
พันธุกรรมสมรรถนะสูงจ านวน 100 ราย  

70.00 - การใช้วิธีตรวจทางชีวโมเลกุล (biomolecular 
method) ประกอบด้วยวิธี (PCR) และอ่านล าดบั
พันธุกรรมด้วยเครื่องอ่ านล าดับพันธุกรรม
สมรรถนะสูง เพื่อตรวจหา germline mutation 
ในยี น  BRCA1/BRCA2โ ดยยื นยั นก า รตรวจ
วินิจฉัยทางคลินิกในผู้ป่ วยมะเร็ ง เ ต้านมใน
ประเทศไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี  

- ข้อมูลจากการตรวจทางชี ว โม เลกุลในยีน 
BRCA1/BRCA2ท าให้ค้นพบลักษณะการกลาย
พันธุ์ชนิดใหม่ ๆรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการช่วย
วินิจฉัยแยกโรคมะเร็งเต้านมชนิดกรรมพันธุ์ออก
จากมะเร็งที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ และใช้เป็น 
screening test ในการตรวจคัดกรองสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตลอดจน
ใช้เป็นฐานข้อมูลทางสถิติของผู้ป่วยไทยเพื่อ
การศึกษาต่อไปในอนาคต  

- เปิดบริการตรวจ Clinical Sequencing เพื่อ
วินิจฉัยยีนเสี่ยงมะเร็งเต้านมหรือพัฒนาต่อยอด
เ ป็ น ชุ ด ต ร ว จ ก า ร ก ล า ย พั น ธุ์ บ น ยี น
BRCA1/BRCA2เพื่ อ ป ระ เมิ นคว าม เสี่ ย งต่ อ
โรคมะเร็งเต้านมชนิดกรรมพันธุ์  (Hereditary 
Breast and Ovarian Cancer)  

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่
บุคคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

- เป็นรากฐานในการพัฒนางานด้าน Clinical 
Sequencing ข อ งสถ า บั น ฯ  เ พื่ อ ย ก ร ะดั บ
มาตรฐานงานวิจัย และงานบริการให้ทัดเทียมกับ
สถาบันอื่นๆในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

สชพ. 

803-1115-
P053-
L5742-03 

การประเมินประสิทธภิาพ
ของวิธีการตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนใน
เลือดส าหรับการวินจิฉยั
วัณโรค 

2,136,000 1,744,211 81.66 - ด า เนินการรายงานในการประชุมติดตามความก้าวหน้ า
โครงการวิจัยไปทั้งสิ้น 3 ครั้งจากเป้าหมาย 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2559 ในที่ประชุม Investigator meeting และ เมื่อ
วั นที่  8 ธั นวาคม  2559 ในที่ ป ระชุ มกรรมการ  Immuno 
SATREPS และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ในที่ประชุมติดตาม

130.00 1. การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ เช่น เรื่อง 
Biomarkers ที่จ าเพาะต่อวัณโรค ส าหรับวินิจฉัย
ในกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยเด็ก และประเมิน
สภาวะการติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และ
การตอบสนองต่อยาต้านวัณโรค  

สชพ. 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                             83 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ความก้าวหน้าโครงการ SATREPS-TB และมีก าหนดการรายงาน
อีกครั้งในวันที่ 29 มิถุนายน 2560  

- ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยวัณโรคเด็ก และผู้ป่วยเด็กที่ติด
เช้ือจากวัคซีน BCG ได้แล้วทั้งสิ้น 88 ราย จากเป้าหมาย 40 ราย 
- ด าเนินการวัดระดับการแสดงออกของยีนเป้าหมายด้วยเทคนิค
ดิจิตอลพีซีอาร์จากตัวอย่างผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้น 42 ราย จาก
เป้าหมาย 40 ราย  

- การยื่นขอจดสิทธิบัตรการวิจัย ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 10  
- การน าเสนอข้อมูลเพื่อการสนับสนุนเชิงนโยบาย ร่างได้ร้อยละ 

40  
- การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติหรือการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
The 6th Conference of International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease, Asia Pacific Region 
ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2560 และ น าเสนอในงานประชุม
วิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 22-
24 มีนาคม 2560  

2. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมควบคุมโรค, 
กรมกา รแพทย์ , โ ร งพย าบาลต่ า งๆ  และ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

803-1115-
P053-
L5742-20 

ความสัมพันธ์ระหวา่งการ
เกิดพิษต่อตับจาก 
rifampicin กับ ตวับ่งชี้
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ใน
ผู้ป่วยวัณโรคที่เกิดภาวะ
พิษต่อตับระหว่างการ
รักษา 

516,000 200,028 38.77 - ต่ออายุโครงการโรงพยาบาลที่ผ่านการด าเนินการแล้ว เช่น โณง
พยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
โรงพยาบาลพุทธชินราช 

- ยื่นขอจดสิทธิบัตร NAT2 diplotype  
- ผลการท า Genome Wide Association Study ที่ RIKEN เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว วิเคราะห์ผลแล้ว  

80.00 1. การเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์  
2. หน่ วย งานที่ ส ามารถน าผลการวิ จั ย ไป ใช้

ประโยชน์ เช่น คณะกรรมการอาหารและยา 
กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ 

3. ก รม วิ ท ย า ศ า สต ร์ ก า ร แ พ ท ย์  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข  

4. หน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชากร
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

สชพ. 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 
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โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรม
ของเช้ือก่อโรคด้วยการ
ถอดรหัสพันธกุรรม
สมรรถนะสูง 

500,000 450,367 90.07 - ยื่นโครงการเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สคม. ผ่าน 
แล้ว เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  

- ยื่นโครงการเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ติดต่อ และ 
ขออนุญาตเพื่อท าวิจัยในโรงพยาบาล จากผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลต่างๆ  

- ต่ออายุโครงการโรงพยาบาลที่ผ่านการด าเนินการแล้ว เช่น โณง
พยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
โรงพยาบาลพุทธชินราช  

- ยื่นขอจดสิทธิบัตร NAT2 diplotype  
- ผลการท า Genome Wide Association Study ที่  RIKEN เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว รอผลวิเคราะห์ 
- การวิเคราะห์ Meta Analysis ใน 3 ประเทศ คือ ตัวอย่างจาก

ประเทศไทย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่าง
การเตรียม Manuscript  

85.00 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการเช่นเรื่องการ
ประเมินภาวะดื้อยาด้วยเทคนิคถอดรหัสพันธุกรรม
สมรรถนะสูงสถานการณ์ระบาดของวัณโรคในจังหวัด
เชียงรายเมื่อ ศึกษาเชื้อวัณโรคด้วยวิธีถอดรหัส
พันธุกรรมสมรรถนะสูง 

สชพ. 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                             85 
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งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 
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การศึกษาน าร่องเพื่อการ
พัฒนาการตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิดโรค
ภาวะต่อมหมวกไตผลิต
ฮอร์โมนมากผิดปกต ิ

1,890,500 20,330 1.08 ด าเนินการตรวจคัดกรองโรค  CAH ในกระดาษซับเลือดทารกได้ 
จ านวนทั้งหมด 12,475 ราย ในเดือนมิถุนายนพบตัวอย่าง positive 1 
ราย (รวมทั้งสิ้นพบตัวอย่าง positive จ านวน 9 ราย) เตรียมการ
ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ณ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 31 
พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 เตรียมการจัดซ้ือชุดน้ ายาส าหรับ
ตรวจวิเคราะห์ 17-OHP ELISA ในกระดาษซับเลือด โดยวิธีสอบราคา 
จัดท าเอกสารขอขยายเวลาในการศึกษาวิจัยเพิ่ม 3 ปี คือ ปีงบ 2561-
2563 และขอท าการศึกษาเพิ่มในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี 
เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารและรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

83.00 1. ท าให้ทราบอุบัติการณ์การเกิดโรค CAH ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 8 ซ่ึงเป็นจังหวัดในภาคอีสานที่ มี
รายงานความชุกของโรคที่เป็นปัจจุบันและใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนขยายการด าเนินการ 
ตรวจคัดกรองโรคนี้ในทารกแรกเกิดให้ครอบคลุม
จังหวัดตัวแทนภาคต่างๆประเทศในอนาคต  

2. สามารถน าข้อมูลมาประยุกต์ ใช้กับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หา
ความ ชุกของการเกิดโรคของพื้นที่ภูมิล าเนาของ
ทารกแรกเกิดได้  

3. ทารกที่ตรวจพบความผิดปกติในโครงการน าร่อง
การตรวจคัดกรองฯจะได้รับการดูแลรักษาจาก
กุมารแพทย์อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ท าให้
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดใน
ประเทศ  

4. สามารถน ารูปแบบการด า เนินการที่ ได้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ ทารกแรกเกิดให้ครอบคลุมโรคอื่นๆ ที่
เป็นปัญหาของประเทศ เพิ่มขึ้นจากการตรวจคัด
กรองฯ ใน ปัจจุบันได้ 

สชพ. 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                   86 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 
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การตรวจวินิจฉยัการติด
เช้ือเอชไอวี-1 ในเด็กแรก
คลอด ที่เกิดจากแม่ที่ติด
เช้ือเอชไอวีให้ได้ผลเร็ว
ที่สุดด้วยวธิี PCR ตัวอยา่ง
จากกระดาษซับเลือด 

1,339,500 0 0.00 ตัวอย่างที่ส่งตรวจ HIV-PCR แรกคลอด และ ตรวจครั้งที่ 3 ในเด็กที่มี
อายุ 4 เดือน และกรณีเด็กที่มีความเส่ียงสูง แต่ผลตรวจของ PCR ครั้ง
ที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เป็นลบ รวมทั้งสิ้น 2,022 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 
3,000 ตัวอย่าง) เป็นตัวอย่างแรกคลอดจ านวน 1,798 ตัวอย่าง และ
ตัวอย่างครั้งที่ 3 และ 4 จ านวน 224 ตัวอย่าง พบผลบวกในตัวอย่าง
แรกคลอดจ านวน 15 ตัวอย่าง และผลบวกในครั้งที่ 3 และ 4 จ านวน 
5 ตัวอย่าง 

69.90 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 ที่มีนโยบายสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ 
(Getting to Zero) คือไม่มผีู้ติดเช้ือรายใหม่ ไม่มี
ผู้ เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อตรวจวินิจฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ
ตั้ งแต่แรกเกิด โดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูง 
เพื่อที่จะเริ่มยาต้านไวรัส ให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อ
การป้องกันไม่ให้มีเด็กที่เกิดใหม่ติดเชื้อเอชไอวี
จากแม่ เป็นหนี่งในแนวทางการจัดการเชิงรุก
รายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่
สู่ลูก และสนับสนุนนโยบายการป้องกันการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT)  

2. ท าให้ค้นหาทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เร็วที่สุด เพื่อ
เริ่มยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุด (ภายในอายุ 8 
สัปดาห์) ตามที่มีหลักฐานจากการวิจัยที่บ่งชี้ถึง
โอกาสที่อาจจะรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ให้หาย 
(Functional cure) ในทารก ที่เริ่มยาต้านไวรัส
เร็วตั้งแต่แรกเกิด และมีหลักฐานว่าการรักษาเร็ว
ช่วยลดอัตราการป่วยตาย จากเอชไอวี/เอดส์ 
ช่วยให้ผู้ปกครองของเด็ก ลดความวิตกกังวล 
และบุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลเด็ก
อย่างมีคุณภาพ ตามสถานการติดเช้ือเอชไอวีของ
เด็กแต่ละรายบุคคล  

3. ท าให้ทราบความไว ของการตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อเอชไอวี ในเด็กแรกคลอด ที่เกิดจากแม่ที่ติด
เชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี PCR จากสิ่งส่งตรวจชนิด
กระดาษซับเลือด และสถานการณ์การติดเช้ือเอช
ไอวีของเด็ก และเป็นข้อมูลของประเทศ ที่เข้าถึง
ได้ยาก เพื่อการบริหารจัดการ และ/หรือ ส่งผล
ถึงนโยบายการให้บริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ

สชพ. 
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เอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อของ
ประเทศได้ในอนาคต 

803-2112-
P053-
L5742-15 

โครงการถอดรหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนมของ
เช้ือวัณโรคในประเทศไทย
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ล าดับเบสรุ่นใหม่ 

1,812,600 0 0.00 1. โครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์โดย สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 

2. การประเมินเทคนิคการสกัดสารพันธุกรรมและคุณภาพของสาร
พันธุกรรมจากเชื้อวัณโรคด้วยชุดสกัด พบว่าชุดสกัด Presto™ 
Mini gDNA Bacteria มีความเหมาะสม สกัด genomic DNA 
คุณภาพ และปริมาณที่ เหมาะสมกับการวิเคราะห์ Whole 
genome sequencing 

3. กา รพัฒนาวิ ธี วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ลทา งชี ว ส า รสน เท ศด้ ว ย 
Bioinformatics software ในระบบปฏิบัติการ Linux ดังแสดง
ในภาพข้างล่าง จะได้ข้อมูล variants ทั่วจีโนม ส าหรับการ
วิเคราะห์ ตรวจหาเช้ือดื้อยาและสายพันธุ์ของเช้ือวัณโรคต่อไป 

4. สารสกัด DNA ของเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานจ านวน 84 
ตัวอย่าง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณเตรียมพร้อม
ส าหรับการเตรียม Next Generation Sequencing library โดย
ชุด Nextera XT และถอดรหัสพันธุกรรมด้วยเครื่อง Illumina 
NextSeq 500 ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 

75.00 1. เพิ่มความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุ
ศ า ส ต ร์ ใ น ง า น ด้ า น Whole Genome 
Sequencing ของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
ส าหรับการสอบสวนทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
และการตรวจหาวัณโรคดื้อยา  

2. ระบบรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
และการดื้อยาต้านวัณโรคของเชื้อวัณโรคใน
ประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวาง
แผนการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาและการ
วิเคราะห์หาห่วงโซ่การแพร่ระบาดของเชื้อวัณ
โรคดื้อยาในประเทศไทยโดยเทคนิคทางพันธุ
ศาสตร์ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับการ
วางแนวทางควบคุมป้องกันวัณโรคในประเทศ
ไทย 

สชพ. 
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804-1112-
P011-
L5739-16 

โครงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ ์และ
พัฒนาการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

9,990,000 3,035,207 30.38 1. นิทรรศการในหลวง ณ อาคาร 14 ชั้น 1 (ต.ค.59)  
2. นิทรรศการโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ณ วัดโพธิ์ กทม. (29 

ต.ค.-6 พ.ย. 59)  
3. นิทรรศการในการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษยใ์น

ระบบสุขภาพ ประจ าปี 2560 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 
วันที่ 6-8 ธันวาคม 2559  

4. นิทรรศการในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ นวัตกรรมบริการ 
พัฒนาภาครัฐไทย ก้าวไกลสู่สากล ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา กทม. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559  

5. นิทรรศการให้ความรู้เร่ืองยุง ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามเสือ
ป่า ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่ 14 มกราคม 2560  

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

7. นิทรรศการคุณภาพสมุนไพรไทย ในโอกาสนายกรัฐมนตรี 
เดินทางมาราชการจังหวัดปราจีนบุรี และเยี่ยมชมการด าเนินงาน
ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.
2560  

8. นิทรรศการบุคลากรดี เด่น  ในงานวันคล้ ายวันสถาปนา
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 
ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ณ อิม
แพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 22-24 มีนาคม 2560  

10. นิทรรศการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในงานการประชุม
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความ
เป็นเลิศ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนา วันที่ 29-31 มีนาคม 2560  

11. นิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมกระทรวง
สาธารณสุข-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ วันที่ 11 เมษายน 2560  

12. นิทรรศการเผยแพร่แอพพลิเคชั่น tumdee drug alert ในงาน
มติชนเฮลท์แคร์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ (ใช้งบ
นโยบาย) วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2560  

150.00 1. สื่ อ ม วลชน ได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า รข อ งก รม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีการน าไปสื่อสาร
ต่อสาธารณะ  

2. ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องได้ รับ
ประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นาไปใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ  

3. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ
ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์  

4. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
จากการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์  

5. ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ ได้รับบริการด้วยความรวดเร็ว  

6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภาพลักษณ์ที่ดี 

สล. 
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13. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรม แอพพลิเคชั่นหน้าต่าง
เตือนภัยสุขภาพ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการตรวจ
ประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)          
ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 7 มิถุนายน 
2560 จ านวนข่าว บทความ รายงาน สกู๊ป ที่เผยแพร่ ในเดือน
ตุลาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 รวมจ านวน 83 ชิ้น แบ่งเป็น
ข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน 52 เรื่อง บทความ รายงาน สกู๊ป 
factsheet ฯลฯ จ านวน 31 เรื่อง สรุปผลการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์นั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เสนอผู้บริหารทุกเดือน
ทั้งในที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรายงานเสนอรอง
อธิบดีที่ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การจัดรายการวิทยุเสียงตามสาย 
มีการจัดให้ความรู้ ไป 291 ครั้ง ส่วนการผลิตและเผยแพร่
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนมิถุนายน 
2560 สามารถผลิตและเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดคือ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์วันที่  22 มิถุนายน 2560 และส่งทาง
ไปรษณีย์วันที่  29 มิถุนายน 2560 ข้อมูลข่าวสารของกรมที่
สื่อสารทางโทรทัศน์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559  มิถุนายน 
2560 จ านวน 35 ครั้ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ , 
infographic (ที่ผลิตและได้รับการเผยแพร่) รวมจ านวน 34 ชิ้น 
ในส่วนของการให้บริการถ่ายภาพนั้น มีการให้บริการไปทั้งหมด 
180 ครั้ง และส่งภาพให้กับสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ จ านวน 37 
เรื่อง ส าหรับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
กรมได้จัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดย
มีผู้บริหารส่วนราชการลงนามอนุมัติแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  
27 กุมภาพันธ์ 2560 ในเดือน มิถุนายน 2560 สามารถด าเนินการ
ตามแผนได้กว่า 100 % โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมตาม
แผนได้จ านวน 147 ครั้ง  
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805-1112-
P021-
L5745-11 

การวิจยัและพัฒนาด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

2,500,000 2,132,682 85.31 - กิจกรรมที่ 1 การประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสสาร
รบกวนการท างานของระบบต่อไร้ท่อ (Endocrine disruptor) 
ในกลุ่มสารกันเสียที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพปี 2560 - 2561 
ด าเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารพาราเบน 6 ชนิด ด้วยเทคนิค 
UPLC/ DAD หาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ ส ารวจ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ จัดซ้ือตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่าง 118 
ตัวอย่าง (เป้าหมาย 150 ตัวอย่าง)  

- กิจกรรมที่ 2 การประเมินความคงตัวในสภาวะการขนส่งตัวอย่าง
ทดสอบความช านาญด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
โดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง ทบทวน วางแผนการด าเนินงาน 
และจัดเตรียมอุปกรณ์ อาหารเลี้ยงเช้ือ 

50.00 1. มีรายงานการวิจัยเป็นองค์ความรู้ส าหรั บใช้
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 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส าอางที่จ าหน่ายในท้องตลาดและทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนให้เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย  

3. เพิ่มความคงตัวของตัวอย่างทดสอบความช านาญ
ให้ยาวนานขึ้น สะดวกในการจัดส่งตัวอย่างให้
ห้องปฏิบัติการสมาชิก  

4. เป็นการขยายขอบข่าย การให้บริการทดสอบ
ความช านาญ (PT provider) ด้านจุลชีววิทยา
ของส านัก เครื่ อ งส าอางและวัตถุอันตราย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

5. เพิ่มศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏิบัติการ
อ้ า งอิ งของอา เ ซียนในการตรวจวิ เคราะห์
เครื่องส าอางทางจุลชีววิทยา  

6. เป็นการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่
ปฏิบั ติ ง าน เหมื อนกัน  ให้ มี คว ามสามารถ
เทียบเคียงกันและยอมรับซ่ึงกันและกันได้ 

สว. 

805-1112-
P022-
L5746-12 

การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตราย 

671,440 669,511 99.71 - กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนภัยการพบสารปรอท
แอมโมเนียในผลิตภัณฑ์ท าให้ใบหน้าขาว ทบทวน และรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการเพื่อวางแผนด าเนินโครงการ จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ สารเคมี และสารมาตรฐาน  

- กิจกรรมที่ 2 การประเมินความปลอดภัยของสารกลุ่มอัลดีไฮด์ใน
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ทบทวน รวบรวมข้อมูลวิชาการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
สารเคมี เครื่องมือ และจัดหาตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง  

- กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง (สูตร
น้ ามัน) และผลิตภัณฑ์ทรายก าจัดลูกน้ ายุง จัดเตรียมสาร
มาตรฐาน ตัวอย่าง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ วัสดุ

999.99 1. รายงานการวิจัยเป็นองค์ความรู้ส าหรับใช้
ประโยชน์ภายในส านัก สว. และส าหรับการ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ  

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ข้อมูลคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ แก่
ประชาชน เพื่อให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย  

3. สนย. ได้รับข้อมูลคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อ
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์และคุ้มครองผู้บริโภค 

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ส านักงาน ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคในการเก็บตัวอย่างที่มีการจัดซ้ือและ
แจกจ่ายให้ประชาชน และวิเคราะห์ตัวอย่าง 25 ตัวอย่าง  

805-1112-
P022-
L5746-13 

การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

663,860 657,503 99.04 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ รวม 1,749 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลผล
การตรวจวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นข้อมูลสื่อสารแก่ประชาชน 

56.06 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยแพร่ข้อมูล
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์
เครื่องส าอาง / ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ทาง
สาธารณสุข เผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  

2. สนย. ได้รับข้อมูลคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อ
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์และคุ้มครองผู้บริโภค 

สว. 

805-1112-
P032-
L5744-14 

การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง เพื่อรองรับ
อาเซียน / ดา่นสินค้า 

2,800,000 2,564,792 91.60 - กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์และการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสมุนไพรในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 
สืบค้นคุณลักษณะเฉพาะ, คัดเลือกสารชี่บ่ง และทบทวนงาน
วิเคราะห์ที่มีนักวิจัยเผยแพร่ของสมุนไพร จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ 
มะหาด กาแฟ ฟักข้าว มังคุด อัญชัน มะขาม และมะค าดีควาย 
และด าเนินการจัดซ้ือสารมาตรฐาน ทดสอบวิธีวิเคราะห์และ
ให้บริการตรวจเอกลักษณ์ 5 ชนิด ได้แก่ อัญชัน มะขาม แตงกวา 
ฟักข้าวและกาแฟ และจัดท ามาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์สาร 
tartaric acid ในเครื่องส าอางผสมมะขาม มาตรฐานวิธีตรวจ
เอกลักษณ์สาร cyaniding 3-glucoside ในเครื่องส าอางผสม
อัญชัน มาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์สาร cucurbitacin B และ 
cucurbitacin E ในผลิ ตภัณฑ์ เค รื่ อ ง ส า อา งผสมแตงกว า 
มาตรฐานวิธีตรวจ caffeine และ trigonelline ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางผสมกาแฟ  

- กิจกรรมที่  2 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิ เคราะห์แก่
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
- การตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในเครื่องส าอาง จัด
อบรมเรื่อง การตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในเครื่องส าอาง 
วันที่  21-22 ธันวาคม 2559 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย และเจ้าหน้าที่เข้าอบรม 19 คน จัดท ารายงานการจัด
อบรมเสนอผู้อ านวยการ  

84.00 1. มีมาตรฐานวิธีการตรวจวิเคราะห์ชนิดสมุนไพรใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 7 วิธี  
ส าหรับเป็นมาตรฐานวิธีวิเคราะห์อ้างอิงของ
ประ เทศ  ส า ห รั บห้ อ งปฏิบั ติ ก า รทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายขอบข่ายการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ชนิดของสมุนไพรใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร เพิ่มอีก 7 
ชนิดสมุนไพร เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย  

3. บุคลากรของส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้  
สามารถตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางได้
ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน สนับสนุนให้กรมฯ 
มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้บริการตรวจ
วิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้มีความ
ปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุน
การจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ  

4. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพรของ
ชุมชนมีความรู้ตามหลักวิชาการ น าไปประยุกต์
ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและสร้างอัต
ลักษณ์ของตนเองได้ 

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- การพัฒนาและฟื้นฟู เครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง วันที่ 27-
29 มีนาคม 2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย และ
เจ้าหน้าที่เข้าอบรม 24 คน และจัดท ารายงานการพัฒนาและ
ฟื้นฟูเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  
- การประเมินความปลอดภัยของเครื่องส าอาง (Workshop 
on Safety Evaluation of Cosmetics) จั ดท า โครงการ  จั ด
อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความปลอดภัยของเครื่องส าอาง 
( Workshop on Safety Evaluation of Cosmetics) มี ผู้ เ ข้ า
อบรมจากส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย สถาบันวิจัย
สมุนไพร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง และจัดท า
รายงานส่งให้ส านักเลขานุการกรม 

805-1112-
P041-
L5747-01 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอาง 

444,000 438,827 98.83 - กิจกรรมที่ 1 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  
1.1 การสอบเทียบ / บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ จัดท าแผนการสอบเทียบเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 41 เครื่อง 
และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 75 ชิ้น  

1.2 การประเมิน คุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ 
(External Quality Assessment)  
1.2.1 Blind Sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่าง 20 

ตัวอย่าง 67 รายการ จัดซ้ือตัวอย่าง และด าเนินการ
ส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการจ านวน 16 ตัวอย่าง 59 
รายการ  

1.2.2 Proficiency testing participation 
ภายในประเทศ เข้าร่วมทดสอบความช านาญ 3 
ตัวอย่าง 10 รายการทดสอบ และต่างประเทศ เข้า
ร่วมทดสอบความช านาญ 5 ตัวอย่าง 12 รายการ
ทดสอบ  

75.50 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษาและ
เพิ่มศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอางระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
โดยด า เนินงานตามระบบบริหาร คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และ ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
มั่นใจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และการ
ให้บริการทดสอบความช านาญแก่ผู้รับบริการ 
รวมทั้งด าเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ / ทดสอบ
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางให้ครอบคลุมตาม
กฎหมาย จัดท าเป็นมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะห์ / ทดสอบด้านเครื่องส าอางที่ เป็น
มาตรฐานระดับประเทศและระดับภูมิภาค
อาเซียนที่ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้อ้างอิงได้ 

2. ให้บริการทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอาง
แก่ห้องปฏิบัติการของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ตามบทบาทหน้าที่ของห้องปฏิบัติการอ้างอิง
อาเซียนด้านเครื่องส าอาง 

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

1.3 การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน ด าเนินการตรวจติดตามในเดือน
กรกฎาคม 2560  

- กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความช านาญ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  
2.1 การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
วันที่  16-17 กุมภาพันธ์  2560 อยู่ ระหว่างการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง  

2.2 การด าเนินงาน External audit จัดท าแผนการตรวจ
ติดตาม รับการตรวจประเมินวันที่ 26 มกราคม 2560 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องข้อบกพร่อง อยู่ระหว่างรอผล
การประเมิน  

- กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง  
3.1 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง จัดท า

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง 21 หลักสูตร  

- กิจกรรมที่  4 เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการวิชาการใน
ต่างประเทศ  
4.1 ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอาง 

คณะที่  TC 217 Cosmetics วันที่  5-8 ธันวาคม 2559 
ประเทศออสเตรเลีย  

4.2 4.2 ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Cosmetic Laboratory 
Committee (ACTLC) ครั้งที่ 8 และ ASEAN Cosmetics 
committee (ACC) ครั้งที่ 25 เข้าร่วมประชุมวันที่ 15-18 
พฤศจิกายน 2559 เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
ในนามกรมฯ เข้าร่วมประชุมอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการก าหนดและทบทวนมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทดสอบเครื่องส าอางทางเคมีและชีววิทยา และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญในคณะท างานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส าอาง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการส านักสว.  
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.3 การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory Committee 
(ACTLC) ครั้งที่ 9 และ ASEAN Cosmetics committee 
(ACC) ครั้งที่  26 เข้าร่วมประชุมวันที่  2-3 พฤษภาคม 
2560 เพื่ อติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของห้องปฏิบัติการภาครัฐประเทศสมาชิก
อาเซียนในด้านการทดสอบเครื่องส าอางให้มีการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันสามารถให้การสนับสนุนและเฝ้าระวัง ก ากับดูแล
ด้านเครื่องส าอางตาม ASEAN Cosmetic Directive  

- กิจกรรมที่ 5 การให้บริการทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอาง
แก่ห้องปฏิบัติการประเทศภูมิภาคอาเซียน - Determination of 
suncsreen in cosmetic products (CM 01/2017) จั ด ท า
แผนการให้บริการทดสอบความช านาญ ส่งตัวอย่างทดสอบความ
ช านาญให้สมาชิก จัดท ารายงานให้สมาชิก - Identification and 
determination of hydroquinone in cosmetic products 
(CM 07/2017) จัดท าแผนการให้บริการทดสอบความช านาญ ส่ง
ตัวอย่างทดสอบความช านาญให้สมาชิก อยู่ ระหว่างการ
ประเมินผล และจัดท ารายงานให้สมาชิก  

805-1112-
P041-
L5747-09 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วัตถุอันตราย 

200,000 148,460 74.23 - กิจกรรมที่ 1 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  
1.1 การสอบเทียบ / บ ารุ งรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ จัดท าแผนการสอบเทียบเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 17 เครื่อง และ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 36 ชิ้น  

1.2 การประเมิ น คุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ 
(External Quality Assessment)  
1.2.1 Blind Sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่าง 20 

ตัวอย่าง 67 รายการ จัดซ้ือตัวอย่าง และส่ง
ตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ  

1.2.2 Proficiency testing participation 
ภายในประเทศ เข้าร่วมทดสอบความช านาญ 2 
ตัวอย่าง 4 รายการทดสอบ และต่างประเทศ 

72.37 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษาและ
เพิ่มศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วัตถุอันตรายระดับประเทศ โดยด าเนินงานตาม
ระบบบริหาร คุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 17043 
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์และการให้บริการทดสอบความ
ช านาญแก่ผู้รับบริการ  

2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชของ
ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายมีการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์ความ
ร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านสารก าจัดศัตรูพืช
ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นแนวทางในการขยาย
ความร่วมมือในภูมิภาคเอเซีย 

สว. 
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เข้าร่วมทดสอบความช านาญ 1 ตัวอย่าง 1 
รายการทดสอบ ผลการประเมิน z-score อยู่ใน
เกณฑ์น่าพอใจ  

1.2.3 1.2.3 เ ป รี ยบ เที ยบผลวิ เ ค ร า ะห์ ร ะ ห ว่ า ง
ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมเปรียบเทียบผลวิเคราะห์
ระหว่างห้องปฏิบัติการกับ CIPAC ในรายการ d-
tetramethrin และกรมปศุสัตว์  ในรายการ
ทดสอบ cationic surfactant ผลการประเมิน
ค่า z-score อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ  

1.3 การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน จะด าเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560  

1.4 พัฒนาวิธ๊วิเคราะห์ด้านวัตถุอันตราย  
1.4.1 การพัฒนาวิธีการทดสอบฤทธิ์ตกค้างการยับยั้ง

แบคทีเรียเชิงคุณภาพในผ้าหลังซัก ตามวิธี  
AOAC Official Method 972.04 ท ด ส อ บ
สภาวะที่เหมาะสมของวิธี ทดสอบตัวอย่าง 6 
ตัวอย่าง ทดสอบประสิทธิภาพฤทธิ์การยับยั้ง
แบคทีเรียที่ตกค้างในผ้าหลังซัก และอยู่ระหว่าง
การจัดท าร่างเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

1.4.2 วิธีทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้าที่อ้าง
สรรพคุณฤทธิ์ตกค้างการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
หลังซักเชิงปริมาณ ตามวิธี ISO 20743:2007 
ทบทวน ศึกษารายละเอียด วางแผนการ
ด า เนินงาน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  จัดหา
ตัวอย่าง 6 ตัวอย่าง ทดสอบสภาวะที่เหมาะสม
ของวิธี และอยู่ระหว่างการทวนสอบความใช้ได้
ของวิธีกับผลิตภัณฑ์  

1.4.3 วิธีทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้าที่อ้าง
สรรพคุณตกค้างการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหลังซัก
เชิ งปริมาณ เตรียมสารมาตรฐาน /  เชื้ อ
มาตรฐาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม และอยู่ระหว่าง
ทดสอบความใช้ได้ของวิธีตามมาตรฐานก าหนด  

1.4.4 การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพของสารทีมีฟอส
ในผลิตภัณฑ์ทรายก าจัดลูกน้ า จัดเตรียมอุปกรณ์ 
สารมาตรฐาน สารเคมี ตัวอย่าง ด าเนินการ
ทดสอบความถูกต้องของวิธี สรุปผลและจัดท า
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 3 เรื่อง ดังนี้ SOP 
06-02-340 การหาความหนาแน่น SOP 06-02-
341 การตรวจวัดฝุ่นละออง และ SOP 06-02-
342 การทดสอบความสามารถผ่านตะแกรง
กรอง  

1.4.5 การตรวจวิ เคราะห์ทา งด้ านกายภาพใน
ผลิ ตภัณฑ์ก า จั ดแมลง  deltamethrin สู ตร
น้ ามัน (Emulsion Concentrate) จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ สารมาตรฐาน สารเคมี ตัวอย่าง 
ด าเนินการทดสอบความถูกต้องของวิธีีทดสอบ
ความคงทนของฟอง การทดสอบความเป็นกรด-
เบส และทดสอบความเหมาะสมของวิธีทดสอบ
ความคงตัวของอิมัลชั่นและการคืนตัว  

- กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความช านาญ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  
2.1 การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
วันที่  16-17 กุมภาพันธ์  2560 อยู่ ระหว่างการแก้ ไข
ข้อบกพร่อง  

2.2 การด าเนินการ External audit จัดท าแผนการตรวจ
ติดตาม รับการตรวจประเมินวันที่ 26 มกราคม 2560 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอยู่ระหว่างรอการประเมินผล  

- กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง  
3.1 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง จัดท า

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย  
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
สารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขตามข้อก าหนดของศูนย์
ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (Capacity Building on 
WHO Collaborating Center for Quality Control of 
Pesticide Use in Public Health)  
4.1 การจัดหาครุภัณฑ์ในการตรวจวิเคราะห์เพิ่มทางกายภาพ-

เคมี จัดท าแผนการจัดซ้ือ และจัดซ้ือจครุภัณฑ์ 3 รายการ 
ได้แก่  เครื่องทดสอยแรงดันทะลุ เครื่องซักผ้า และ
เครื่องอบผ้า  

4.2 การประชุ ม  FAO/ WHO/JMPS and CIPAC-Meeting 
เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  The Collaborative international 
Pesticide Analytical Council (CIPAC) Annual 
Meeting ครั้ งที่  61 and the Joint CIPAC/FAO/WHO
ในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี 
โดยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีข้อมูลการควบคุม
คุณภาพสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในทางสาธารณสุขของ
ประเทศไทย เสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นทางวิชาการกับผู้เข้าร่วมประชุม  

4.3 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชที่ ใช้ทาง
สาธารณสุขตามข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก ส าหรับ
การผลักดันกฎหมายการขึ้นทะเบียนหรือการประมูล
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการจ าหน่ายใน
ท้องตลาด ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ส านัก
โรคติดต่อน าโดยแมลงส่งตัวอย่างทรายทีมีฟอส 12 
ตัวอย่าง วิเคราะห์สารส าคัญ (Temephos) และทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพ ซ่ึงผลการทดสอบเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณ Deltamethrin 
ในมุ้งชุบสารเคมีแบบชนิดมีฤทธิ์คงค้างยาวนาน และมุ้ง
คลุมแปลชุบสารเคมีแบบชนิดมีฤทธิ์คงค้างยาวนาน 
จ านวน 4 ตัวอย่าง  

4.4 ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผล วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ห ว่ า ง
ห้องปฏิบัติการ Collaborative study กับ CIPAC และ
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เข้าร่วมทดสอบความช านาญ (Proficiency test) กับ 
AAPCO  

4.4.1 Collaborative study กั บ  CIPAC เ ข้ า
ร่วม Collaborative study ในรายการ
ทดสอบ  d-tetramethrin ด้วยวิธี  GC-
FID จ านวน 5 ตัวอย่าง และการทดสอบ 
isomer ratio โ ด ย วิ ธี  normal phase 
HPLC จ านวน 5 ตัวอย่าง ส่ งผลการ
ทดสอบ และผลการประเมินค่า z-score 
อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ  

4.4.2 Proficiency testing กั บ  AAPCO เ ข้ า
ร่ ว ม ท ด ส อ บ ค ว า ม ช า น า ญ ท า ง
ห้องปฏิบัติการกับ AAPCO ในรายการ
ท ด ส อ บ  Acetamiprid จ า น ว น  1 
ตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยวิธี 
HPLC ส่งผลการทดสอบเรียบร้อยแล้ว 
ผลการประเมินค่า z-score อยู่ในเกณฑ์
น่าพอใจ  

4.5 การสัมมนาเร่ือง การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์ความ
ร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการควบคุมคุณภาพ
ของสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุข  

4.5.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์
ฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์สารก าจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุข จัดท าแผนฯ 
แต่งตั้งคณะท างานฯ จัดท าร่างหลักสูตร
การฝึกอบรมและจัดท ามาตรฐานวิธี
วิเคราะห์ อยู่ระหว่างปรับแก้ไขมาตรฐาน
วิธีวิเคราะห์  

4.5.2 สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็น
ศูนย์ความร่วมมือของการอนามัยโลก
ด้านการควบคุมคุณภาพของสารก าจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุข การสัมมนา
ผ่ า น  Video Conference วั น ที่  27 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

มีนาคม มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 42 คน และ
จัดท ารายงานการสัมมนาเรียบร้อยแล้ว  

805-1112-
P041-
L5747-10 

พัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพ 

356,000 216,271 60.75 - กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากลไกการบริหารงาน  
1. การพัฒนาระบบการบริหารงานของส านักสว.  

1.1 การสัมมนาการบริหารงานส านักสว. อยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดสัมมนา  

2. การติดตามงาน  
2.1 การประชุมคณะท างานด้านบริหารจัดการ ด้าน

วิชาการ และด้านประกันคุณภาพ รวม 9 ครั้ง 
สื่อสารข้อมูลจากผู้บริหารกรมฯ สู่ระดับทีมบริหาร
ส านักสว.  

2.2 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 2 ครั้ง เพื่อสื่อสารข้อมูลจากผู้บริหารสู่
เจ้าหน้าที่สว. และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
/ กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งหาแนว
ทางการแก้ไข ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย  

2.3 การจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  

- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร  
1. ส่งบุคลากรไปอบรม จัดท าแผนส่งบุคลากรไปอบรม 45 

หลักสูตร 52 คน ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ผลบุคลากรไปอบรมจ านวน 30 หลักสูตร 50 
คน  

2. จัดอบรม / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 เร่ือง  

58.05 1. ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง ส า นั ก ส ว .  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การด าเนิน
งาบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ค า
รับรองการปฏิบัติราชการ และนโยบายของกรมฯ 

2. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ส าหรับ
น ามาใช้ ในการปฏิบัติงานที่ รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

3. ส านักสว. มีเว็บไซต์น าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
การให้บริการและการติดต่อประสานงานที่
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2.1 เรื่อง ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 และการน าไปใช้
งาน วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย  

2.2 เรื่อง เตรียมความพร้อมส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตรายรับ Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 
7 ธันวาคม 2559 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย  

2.3 เรื่อง การบริหารจัดการตัวอย่าง วันที่ 21 มกราคม 
2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  

2.4 เรื่อง ข้อก าหนด ISO/IEC 17043 วันที่ 6-7 มีนาคม 
2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  

2.5 เร่ือง สถิติที่ใช้ตาม ISO/IEC 17043 : 2010 และ ISO 
13528 : 2015 ส าหรับการทดสอบความช านาญ วันที่ 
24 เมษายน 2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย  

- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ  
3.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

จัดท าขอบเขตการจัดท า Website ภาษาอังกฤษ อยู่
ระหว่างจัดท าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมลง 
Website  

3.2 เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ส า ร ว จ
ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ด าเนินการเปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง และเครื่องส ารองไฟฟ้า 
11 เครื่อง 

805-1115-
P041-
L5747-17 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง (งบรายจ่าย
อื่น) 

414,400 392,408 94.69 - ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอาง คณะที่ 
TC 217 Cosmetics เข้าประชุมวันที่ 5-9 ธันวาคม 2559 เพื่อ
ท าหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามส านักสว. เข้าร่วม
ประชุมอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดและ
ทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เครื่องส าอางระดับสากล  ISO-
Cosmetics ทั้งด้านเกณฑ์มาตรฐานรายงานต่าง ๆ และด้าน
วิธีการทดสอบทางด้านเคมีและชีววิทยา และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญในคณะท างานด้านวิชาการ
ต่าง ๆ  

100.00 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษาและ
เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศ
และภู มิ ภ าคอา เ ซี ยนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  โ ดย
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ร ะ บ บ บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง 
สร้างความมั่นใจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์
และการให้บริการทดสอบความช านาญแก่
ผู้รับบริการ และมีวิธีทดสอบด้านเครื่องส าอางที่

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Cosmetic Laboratory Committee 
(ACTLC) ครั้งที่ 8 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) 
ครั้งที่ 25 เข้าร่วมประชุมวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อท า
หน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามกรมฯ เข้าร่วมประชุม
อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดและทบทวน
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส าอางทางเคมีและ
ชีววิทยา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญใน
คณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องส าอาง ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการส านักสว.  

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Cosmetic Laboratory Committee 
(ACTLC) ครั้งที่ 9 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) 
ครั้งที่ 26 เข้าร่วมประชุมวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและสนับสนุนการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการ
ภาครัฐประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการทดสอบเครื่องส าอางให้
มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันสามารถให้การสนับสนุนและเฝ้าระวัง ก ากับดูแลด้าน
เครื่องส าอางตาม ASEAN Cosmetic Directive  

เป็นมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค
อาเซียนที่ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้อ้างอิงได้  

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 
ความรู้ ท า งวิช าการ และวั สดุ อ้ า งอิ งด้ าน
เครื่องส าอาง 

805-1115-
P041-
L5747-18 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้านวัตถุ
อันตราย (งบรายจ่ายอื่น) 

285,200 0 0.00 เข้าร่วมการเข้าร่วมประชุม The 61 Collaborative international 
Pesticide Analytical Council (CIPAC) Annual Meeting and the 
14 Joint CIPAC/FAO/WHO ในเดือนมิถุนายน 2560 ศึกษาข้อมูล
รายละเอียดของก าหนดการจัดการประชุม สถานที่ประชุม สมัครเข้า
ร่วมประชุมและเสนอหัวข้อการน าเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว โดย
ด าเนินการจัดประชุมในวันที่ 11-15 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศ
อิตาลี  

35.00 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษาและ
เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์และการให้บริการทดสอบความช านาญ
แก่ผู้รับบริการ และมีวิธีทดสอบด้านวัตถุอันตราย
ที่ เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น ทั้ ง ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ ที่
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้อ้างอิงได้  

2. ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตรายทั้ งภายใน 
ประเทศได้รับการสนับสนุนการให้บริการทดสอบ
ความช านาญ ความรู้ทางวิชาการ และวัสดุ
อ้างอิงด้านวัตถุอันตราย 

สว. 
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806-1112-
P021-
L5745-02 

โครงการประกันคุณภาพ
และประเมินความเส่ียง
ของวัคซีน ชีววัตถุเพือ่การ
รักษา และน้ ายา
วินิจฉยัโรคที่ติดต่อทาง
เลือด 

4,500,000 3,643,415 80.96 1. ตรวจรับรองคุณภาพวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือดชุดตรวจวินิจฉัยโรค
ที่ติดต่อทางเลือดและชีววัตถุอื่นๆ  
1.1 ตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ

จ านวนทั้งสิ้น 648 ตัวอย่าง เป็นการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุก่อนจ าหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียน 33 
ตัวอย่าง เพื่อรับรองรุ่นการผลิต 600 ตัวอย่าง ตรวจ
คุณภาพผลิตภัณฑ์  จ านวน 10 ตัวอย่าง เพื่อตรวจ
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีข้อสงสัยด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัย 5ตัวอย่าง  

1.2 พัฒนาการผลิตสารมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ 1. ได้มีการด าเนินการส่ง
แบบสอบถามความต้องการใช้ชีววัตถุมาตรฐานประจ าปยีงั
บุคลากรภายในสถาบัน ซ่ึงได้รับกลับมาประมาณภาย
เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  แ ล ะ จั ด ท า ส รุ ป ร า ย ก า ร ชี ว วั ต ถุ
มาตรฐานสากล (IRP) ที่ต้องจัดซ้ือเพิ่มเติมประจ าปี ซ่ึง
ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดซ้ือ และได้รับครบแล้วทุกรายการ  

2. ได้จัดการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศในการเพื่อ
วางแผนการจัดเตรียมและสอบเทียบร่วมกัน โดยจัดประชุม
ร่วมกับ  
2.1 สถานเสาวภา สภากาชาดไทยในการจัดเตรียมเซรุ่ม

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอ้างอิงมาตรฐาน และ วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอ้างอิงมาตรฐาน  

2.2 บริษัทไบโอเนท เอเชียจ ากัด ในการวางแผนการจัดเตรียม
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และวัคซีนป้องกันโรคไอกรน
อ้างอิงมาตรฐาน  

2.3 บริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ ชีววัตถุจ ากัด ซ่ึงจะ
ร่วมกันในการจัดเตรียมวัคซีนเจอีเชื้อเป็นลูกผสม (Live 
Chimeric JE Vaccine)  

3. จัดซื้อเชื้อ Aspergillus niger ส าหรับใช้ในการทดสอบ Growth 
promotion test โดยจะจัดซ้ือครั้งละ 1 tubes/การทดสอบ 1 
รอบเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อราในระบบ
ห้องปฏิบัติการ  

86.40 1. ประชาชนมีสุขภาพดีและได้รับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ
ที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย  

2. การควบคุม ป้องกันโรคของประเทศโดยใช้วัคซีน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชว. 
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4. ด าเนินการผลิต/จัดเตรียม และสอบเทียบวัคซีนอ้างอิงมาตรฐาน
ของประเทศ แล้วเสร็จจ านวน 9 ชนิด คือ 1. Rabies virus 
(CVS) รุ่นการผลิต RaCVS120116 จ านวน  114 cryotubes 
โ ด ย มี ค่ า ค ว า ม แ ร ง เ ท่ า กั บ  171,828 CCID50/50 l 2. 
Aspergillus niger เป็นการจัดซ้ือส าหรับใช้ในการทดสอบแต่ละ
ครั้ง โดยจะจัดซ้ือเพียง 1 tubes/การทดสอบ 1 รอบ เพื่อ
ป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อราในระบบห้องปฏิบัติการ 
ซ่ึงได้จัดซ้ือไว้เรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 tube คือ DMST15538 
Lot 7651 3. Bacillus subtilis รุ่ น ก า ร ผลิ ต  Lyo-B120117 
จ านวน 400 ขวด 4. Staphylococcus aureus รุ่นการผลิต 
Lyo-St190117 จ า น ว น  400 ข ว ด  5. Pseudomonas 
aeruginosa รุ่นการผลิต Lyo-Pse260117 จ านวน 400 ขวด 6. 
Candida albicans รุ่นการผลิต Lyo-C020217 จ านวน 400 
ขวด 7. Diphtheria toxoid รุ่นการผลิต Lyo-Dx251114 ซ่ึง
จัดเตรียมร่วมกับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด จ านวน 531 ขวด 
โดยมีค่าความแรงเท่ากับ 103 IU/ml 8. Rubella virus รุ่นการ
ผลิต Lyo-RV300116 จ านวน 437 ขวด โดยมีค่าความแรง
เท่ากับ 4.14 log CCID50/dose ช่วงค่าการใช้งานเท่ากับ 3.69 
-4.59 log CCID50/dose 9. Clostridium sporuginase, เ ป็ น
การจัดซ้ือส าหรับใช้ในการทดสอบแต่ละครั้ง โดยจะจัดซ้ือเพียง 
1 tubes/การทดสอบ 1 รอบ เนื่องจากเป็นเชื้อ Anareobic 
bacteria ไม่สามารถผลิตได้ด้วยวิธี Lyophilization ได้เองใน
สถาบัน จ านวน 1 tube คือ DMST15536 Lot No.7658  

5. อยู่ระหว่างด าเนินการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการ
ผลิตวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์อ้างอิงมาตรฐานของประเทศ ซ่ึง
เป็นไปตามแผนการผลิตที่ก าหนดไว้ในโครงการ  

6. อยู่ระหว่างด าเนินการสอบเทียบเซรุ่มพิษสุนัขบ้าอ้ างอิ ง
มาตรฐานของประเทศ ร่วมกับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ซ่ึง
เป็นไปตามแผนการผลิตที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

806-1112-
P041-
L5747-03 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับสากลด้านชวีวัตถ ุ

3,006,900 2,435,449 81.00 1. พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านชีววัตถุ  โดยได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
1.1. จัดท าแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพสถาบันชีววัตถุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

68.00 สถาบันชีววัตถุมีห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีววัตถุที่มี
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ชว. 
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1.2. จัดท าแผนสอบเทียบเครื่องมือและสอบเทียบเครื่องมือ 
และได้ด า เนินการสอบเทียบ จ านวน  49 ชนิด 184 
รายการ เป็นไปตามแผนสอบเทียบ  

1.3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 15 ชนิด 19 รายการ  
1.4. ด าเนินการทบทวน/ออกใหม่/ ยกเลิก เอกสารระบบ

คุณภาพ และทบทวนบันทึกบุคลากร จ านวน 139 ฉบับ  
1.5. จัดประชุมระบบคุณภาพ จ านวน 2 ครั้ง  
1.6. สถาบันชีววัตถุจัดท าแผนการตรวจติดตามภายในของ

สถาบันฯ ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และด าเนิน
ตรวจติดตามภายใน ตามแผนการตรวจติดตามภายในใน
ระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2560  

1.7. สถาบันชีววัตถุได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการทบทวน
เอกสารประจ าปีและทบทวนบันทึกบุคลากร ในระหว่าง
เดือนเมษายน ? มิถุนายน 2560  

2. พัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายกลุ่มและ
แผนพัฒนารายบุคคล 48 หลักสูตร  

3. โครงการทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ของชีววัตถุ 
(Method Validation และ Method Verification จ านวน 10 
เร่ือง  
3.1 การพัฒนาวิธีและศึกษาความเหมาะสมของวิธีตรวจ

วิเคราะห์เอกลักษณ์ ปริมาณแอนติเจน และร้อยละของ
แอนติเจนที่ถูกดูดซับไว้ในแอดจูแวนท์ ต่อ HPV สายพันธุ์ 
16 และ 18 ในวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 ซี
โรทัยป์โดยวิธี Fluorescent ELISA  

3.2 การจัดเตรียมวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานและประเมินความ
เหมาะสมของวิธีวิ เคราะห์ปริมาณ  Glycoprotein ใน
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธี Sandwich ELISA  

3.3 การทดสอบความถูกต้องเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ปริมาณ
น้ าในวัคซีนโดยวิธี Oven-volumetric karl-Fischer  

3.4 การยอมรับวิธีทางเลือก: การตรวจ Intracellular ATP 
ส าหรับการทดสอบความแรงของวัคซีนบีซีจีในประเทศ
ไทย  
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3.5 การทดสอบความถูกต้องของความใช้ได้ของเครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์ 2 เครื่องมือ  

3.6 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์น้ าตาลเชิงเดี่ยวที่ประกอบในไกล
แคนของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี  

3.7 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ค่าความแรงของ 
Coagulation factor IX  

3.8 การทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจเอกลักษณ์และ
ความบริสุทธิ์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีโดยวิธี  Size 
exclusion chromatography (SEC-HPLC) HPLC  

3.9 การทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจเอกลักษณ์และ
ความบริสุทธิ์ของ Filgrastim โดยวิธี  Size exclusion 
chromatography (SEC-HPLC)  

3.10 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณเอนโดท็
อ ก ซิ น ใ น ตั ว อ ย่ า ง ชี ว วั ต ถุ เ พื่ อ ก า ร รั กษ าด้ ว ย วิ ธี  
recombinant factor C ขณะนี้ ได้จัดท าร่าง Method 
Validation Protocol จ านวน 6 เรื่อง และได้รับอนุมัติ
แล้ว จ านวน 6 เร่ือง และ จัดท าร่าง Method Validation 
Report จ านวน 2 เรื่อง และได้รับอนุมัติแล้ว จ านวน        
2 เร่ือง  
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806-1112-
P041-
L5747-04 

โครงการการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ของประเทศเพื่อควบคุม
คุณภาพวัคซีนไอกรนชนิด
ไร้เซลล์ 

300,000 233,021 77.67 1.  สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์เพื่อประเมินช่องว่างที่ต้อง
พัฒนา  
- มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการสืบค้นข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์เพื่อประเมินช่องว่างที่ต้องพัฒนา  

- มีการประเมินช่องว่างที่ต้องพัฒนา  
2. ด าเนินการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาและตรวจสอบ

ปริมาณการดูดซับของแอนติเจนบนสารเสริมฤทธิ์ในวัคซีนไอ
กรนชนิ ด ไร้ เ ซลล์ , Endotoxin, Sterility และ  การ ศึกษา
เอกลักษณ์ของ FHA  

3. จัดท า Method Validation Protocol ของวิธีวิเคราะห์ที่ต้อง
พัฒนา จ านวน 4 เร่ือง ได้รับการอนุมัติแล้ว จ านวน 4 เร่ือง  
- การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Anti-

FHA antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้
เซลล์ ด้วยวิธี Mouse Immunogenicity test (MIT) 

- ก า ร ท ด ส อ บ วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ  Bacterial 
Endotoxin โดยวิธี  Kinetic Turbid method ในวัคซีน 
Boostagen? (Tetanus Toxoid, Reduce Diphteria 
Toxoid and Recombinant acellular Pertussis) แ ละ 
Pertagen? (Recombinant acellular Pertussis) 

- การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ระดับของ
การดูดซับของแอนติเจนวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ชนิดไร้
เซลล์ ด้วยวิธี Sandwich ELISA  

- การทดสอบวิธีวิเคราะห์ความปลอดเชื้อของวัคซีนไอกรน
ชนิดไร้เซลล์ โดยวิธี Direct Inoculation Technique  

4. ท าการทดสอบตามพารามิเตอร์ต่างๆ ตาม Method Validation 
Protocol ที่ได้รับการอนุมัติแล้วดังนี้  
- การพัฒนาและตรวจสอบปริมาณการดูดซับของแอนติเจน

บนสารเสริมฤทธิ์ในวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ อยู่ระหว่าง
การทดสอบตามพารามิเตอร์สุดท้ายคือ Precision  

- การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Anti-
FHA antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้

52.00 1. ประชาชนได้รับวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน  

2. ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถผลิตวัคซีนที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล  

3.  หน่วยงานห้องปฏิบัติการภาครัฐ ได้ขยายขีด
ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์และควบคุม
คุณภาพวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ ตามมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสากล 

ชว. 
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เ ซ ล ล์ ด้ ว ย วิ ธี  Mouse Immunogenicity test (MIT) 
ทดสอบตามพารามิเตอร์เรียบร้อยแล้ว  

- การทดสอบ Sterility เสร็จสิ้นทุกพารามิเตอร์แล้ว ขณะนี้
อยู่ ร ะหว่ า งสรุปผลและจั ดท า  Method Validation 
Report  

5. จัดท า Method Validation Report ของวิธีวิ เคราะห์ที่ต้อง
พัฒนา จ านวน 4 เรื่อง ได้รับการอนุมัติแล้ว จ านวน 1 เรื่อง คือ 
การทดสอบวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ Bacterial Endotoxin โดย
วิ ธี  Kinetic Turbid method ใ น วั ค ซี น  Boostagen? แ ละ 
Pertagen? และอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 1 เร่ือง 
คือ การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Anti-FHA 
antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ด้วยวิธี 
Mouse Immunogenicity test (MIT)  

806-1112-
P051-
L5741-01 

ความปลอดภยัของ
ผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมู
โนโกลบูลินที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทยจากไตเตอร์
ของแอนติบอดีของหมู่
เลือด ABO และ Rh 

499,800 388,011 77.63 1. จัดท าร่างโครงการและแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอผู้บริหารของ
หน่วยงาน  

2. ปรับแก้ไขโครงการและแผนปฏิบัติการ และโครงการและ
แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน  

3. ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ให้สอดคล้องกับวิธี
มาตรฐานตาม European pharmacopoeia 9.0 ซ่ึงเป็นฉบับ
ล่าสุด (2017)  

4. รวบรวมผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทยได้จ านวน 6 ยี่ห้อๆ ละไม่น้อยกว่า 3 รุ่นการผลิต 
รวมทั้งหมด 54 ตัวอย่าง  

5. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของแอนติบอดี
หมู่เลือด Rh แล้ว จ านวน 47 ตัวอย่าง  

6. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของแอนติบอดี
หมู่เลือด Rh จ านวน 8 ตัวอย่างรวมกับของเดิมเป็น 54 ตัวอย่าง  

7. ด าเนินการจัดซ้ือสารมาตรฐานที่ใช้ส าหรับตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของแอนติบอดีหมู่เลือด ABO  

8. อยู่ในระหว่างด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์
ของแอนติบอดีหมู่เลือด ABO  

90.00 1. ได้ข้อมูลด้านคุณภาพเกี่ยวกับปริมาณของ
แอนติบอดีที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์เลือดว่าเป็นไป
ตามที่ผู้ผลิตได้แจ้งในการขึ้นทะเบียนหรือเกิน
เกณฑ์ท่ีก าหนด  

2. ได้ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลือดที่
จ าหน่ายในประเทศเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาแนวทางการควบคุมคุณภาพผลิต ภัณฑ์ 
IVIG ของประเทศ และน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบบทความ และ/หรือน าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ 

ชว. 
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9. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของแอนติบอดี
หมู่เลือด ABO จ านวน 54 ตัวอย่าง  

10. อยู่ในระหว่างรวบรวมผลการศึกษาและสรุปผล 

808-1112-
P021-
L5745-22 

การตรวจวินิจฉยัเช้ือไวรัส 
แบคทีเรีย และพาราสิต
สาเหตุก่อโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ดว้ยวิธ ี
Multiplex real-time 
PCR 

1,300,000 1,247,878 95.99 1. การประเมินผลเบื้องต้น วิธี Multiplex Real-time PCR กับเชื้อ
แบคทีเรียและตัวอย่างอุจจาระ ผู้วิจัยต้องการประเมินความไว
และความจ าเพาะของน้ ายาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส และ
แบคที เ รี ยก่ อ โ รคระบบทาง เดิ นอาหาร  เพื่ อ ป ระ เมิ น
ความสามารถของชุดน้ ายาในการตรวจจับเชื้อ โดยประสานขอ
เชื้อแบคทีเรีย และตัวอย่างอุจจาระ จากห้องปฏิบัติการอ้างอิ ง
แบคทีเรียและไวรัส ของสถาบันฯ ส าหรับชุดน้ ายาได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทจ านวน 2 ชุด (100 reaction) ผลการ
ประเมินเบื้องต้นพบว่า น้ ายาตรวจวิเคราะห์มีความจ าเพาะกับ
เชื้อแบคทีเรียอ้างอิงที่ทดสอบประกอบด้วยเชื้อ ETEC, EPEC, 
EAEC, STEC, E. coli O157, Shigella spp/EIEC., 
Campylobacter spp., Salmonella spp., Vibrio spp., 
Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. แ ล ะ มี
ความจ าเพาะ 100 CFU/ml ส าหรับการตรวจจับไวรัสพบว่า
สามารถตรวจจับเชื้อ Norovirus, Rotavirus และ Sapovirus 
จากตั วอย่ า งอุ จจาระ  ผลการวิ นิ จฉั ย เปรี ยบ เที ยบกับ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง พบว่าสอดคล้องกัน  

2. การติดต่อประสานงานกับทีมสอบสวนโรคของส านักระบาด
วิทยาและโรงพยาบาลเครือข่ายฯ ผู้วิจัยติดต่อได้ประสานงานกับ
ทีมสอบสวนโรคของส านักระบาดวิทยาแล้ว เพื่อขอให้ส่ง
ตัวอย่างอุจจาระ  /Rectal swab เมื่อพบผู้ป่ วยที่มีอาการ
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือผู้สัมผัส เพื่อใช้ผลการวินิจฉัยส าหรับ
การสอบสวนโรคและเฝ้าระวังโรค ส่วนโรงพยาบาลเครือข่าย 
ผู้วิจัยจะแจ้งให้เครือข่าย EID Lab Network ของสถาบันฯ 
ทราบต่อไป  

3. ผู้วิจัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือชุดน้ ายาส าเร็จรูป
ส าหรับตรวจเชื้อก่อโรคระบบทางเดิน อาหาร ด้วยวิธีสอบราคา 
คาดว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559  

4. การจัดซ้ือชุดน้ ายาได้ เปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่  17 
มกราคม 2560  

50.00 1. การตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสและแบคทีเรียสาเหตุ
ก่ อ โ รคอุ จ จ า ระ ร่ ว ง เ ฉี ย บพ ลั น  ด้ ว ย วิ ธี  
Multiplex real- time PCR ที่มีประสิทธิภาพ  

2. การควบคุมป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว  
3. ได้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคอุจจาร่วงเฉียบพลัน

ระดับประเทศ  
4. ได้เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมวิชาการหรือใน

วารสาร  
5. หน่วยงานที่มีความพร้อมของเครื่องมือสามารถ

ด าเนินการด้วยวิธีนี้ได้ 

สวส. 
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5. ได้ทดสอบตัวอย่าง rectal swab จ านวน 5 ตัวอย่าง พบผลบวก
ไวรัส 2 ตัวอย่าง ผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง และผลบวกทั้ง
ไวรัสและแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง  

6. ทดสอบซ้ าในตัวอย่างอุจจาระ (stool) จ านวน 3 ตัวอย่าง ที่เคย
ประเมินผลการทดสอบแล้วก่อนหน้า โดยจ าลองการท า rectal 
swab เพื่อประเมินวิธีการสกัดจากตัวอย่าง stool กับ rectal 
swab แล้วเปรียบเทียบผลของตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด ผลการ
ทดสอบพบว่าตัวอย่างอุจจาระที่มีเชื้อปริมาณมาก (ค่า ct 
ระหว่าง 20 - 30) การสกัดจากตัวอย่างอุจจาระโดยตรงและ
สกัดจาก rectal swab ได้ผลที่สอดคล้องกัน  

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

ตัวอย่างจากการสอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งตรวจผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่  1 เชียงใหม่ ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 7 ตัวอย่าง และรายงานผลใน
ระบบสารสนเทศตามรอบเวลา (turn around time) ที่ก าหนด 
1 วันท าการ (เฉพาะการวิเคราะห์)  

9. ประสานขอตัวอย่างจากฝ่ายตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทาง
การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งตัวอย่าง
อุจจาระ (stool และ rectal swab) และตัวอย่างน้ าที่เก็บ เพื่อ
สอบสวนหาแหล่งการระบาดของโรค และเปรียบเทียบผลวิธี
เพาะเชื้อกับวิธี multiplex real-time PCR  

10. ทดสอบตัวอย่างอุจจาระ จ านวน 7 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นตัวอย่างจาก
การสอบสวนโรคที่ จั งหวัด เชีย งใหม่  ส่ งตรวจผ่ านศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบ
ผลบวกแบคทีเรีย 5 ตัวอย่าง และผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 
1 ตัวอย่าง และรายงานผลในระบบสารสนเทศตามรอบเวลา 
( turn around time) ที่ ก าหนด 1 วันท าการ ( เฉพาะการ
วิเคราะห์)  

11. ตัวอย่างส่งตรวจโรคอุจจาระร่วง ทั้งชนิดตัวอย่าง rectal swab 
และน้ าจากฝ่ายแบคทีเรียทางการแพทย์ 12 ตัวอย่าง ผลการ
ตรวจวิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง  
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

12. อยู่ระหว่างตรวจตัวอย่างน้ า เพื่อประเมินและปรับวิธีการเตรียม
ตัวอย่างให้เหมาะสมกับชุดน้ ายาวิเคราะห์และชุดสกัดสาร
พันธุกรรม  

13. ขยายการตรวจเชื้อพาราสิตก่อโรคระบบทางเดินอาหาร (โดย
ผ่านความเห็นชอบจากผู้อ านวยการให้ด าเนินการได้) จาก
ตัวอย่างน้ าดิบ โดยเบื้องต้นได้ประสานขอตัวอย่างจากการ
ประปานครหลวงแล้ว และอาจจะขยายไปเก็บแหล่งน้ าที่ได้รับ
การบ าบัดน้ าเสียจากหน่วยงาน  (อยู่ระหว่างการประสาน
หน่วยงาน) โดยงานที่ขยายเพิ่มนี้จะด าเนินงานร่วมกับฝ่ายพารา
สิตฯ และใช้วงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับ  

14. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายาส าเร็จรูปส าหรับตรวจเชื้อพาราสิตก่อโรค
ระบบทางเดินอาหารส าหรับตรวจตัวอย่างน้ า ด้วยวิธีตกลงราคา 
คาดว่าการด าเนินการจัดซ้ือจะได้รับอนุมัติภายในเดือนมิถุนายน 
2560  

808-1112-
P021-
L5745-36 

พัฒนาห้องปฏบิัติการ
อ้างอิงทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

1,500,000 985,524 65.70 1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านระบบคุณภาพประจ าปี 2560  
2. จัดท าแผนการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ  
3. จัดท าแผนสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์(แผนกลาง) ประจ าปี 

2560  
4. กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ด าเนินการเข้าร่วมการทดสอบความช านาญ

ห้องปฏิบัติการ/การทดสอบความช านาญระหว่างห้องปฏิบัติการ  
5. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการสอบเทียบเครื่องมือ  
6. ประสานงานเตรียมการจัดท าแผนตรวจติดตามภายใน ประจ าปี  
7. ขออนุมัติแผนตรวจติดตามภายใน ประจ าปี และด าเนินการ  
8. หน่วยงานแก้ไขข้อบกพร่องครบทุกหน่วยงาน  
9. ด าเนินการตรวจติดตามภายในแผนทดสอบความช านาญ  7 

หน่วยงาน  
10. ประสานงานและติดตามการจัดจ้างการสอบเทียบเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ประจ าปี 

75.00 ทุกห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล 
ไ ด้ แ ก่  ISO 15189, ISO/IEC 17025 แ ละ  ISO/IEC 
17043 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

สวส. 
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808-1112-
P021-
L5745-53 

การจ าแนกสายพันธุ์ของ
เช้ือ Coxiella burnetii ที่
พบในสัตว์เค้ียวเอื้องน า
โรคและผู้ป่วยของประเทศ
ไทย โดยวิธ ีmultispacer 
sequence typing 
(MST) 

560,000 611,251 109.15 1. รวบรวมข้อมูล  
2. ติดต่อประสานงานเพื่อการเก็บตัวอย่าง จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

ส าหรับการเก็บตัวอย่างและส าหรับการเตรียมชุดทดสอบ  
3. ออกเก็บตัวอย่างเลือดวัวนม ในเขตภาคเหนือ 
4. ติดต่อประสานงานและออกเก็บตัวอย่างเลือดและรกแกะ ใน

จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เชียงใหม่  
5. ท าการตรวจ Serology IFA for Q fever ในตัวอย่างวัวนม ใน

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

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

7. ออกเก็บตัวอย่างรกแพะในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และ 
นนทบุรี  

8. ท าการตรวจ Serology IFA (screening test) for Q fever ใน
ตัวอย่างวัวนม ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 1,000 ตัวอย่าง  

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

10. ออกเก็บตัวอย่างรกแพะในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และ 
นนทบุร ีเพิ่มเติม  

11. สกัด DNA จากตัวอย่างรกแพะ ที่ เก็บได้ในจังหวัดราชบุรี  
กาญจนบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร  

80.00 1. ท าให้ได้ทราบสถานการณ์ของโรค Q fever 
รวมทั้งสายพันธุ์ที่ระบาดในสัตว์รังโรค และผู้ป่วย 
ได้วิธีทดสอบที่มาตรฐานตามหลักสากล  

2. เป็นข้อมูลอ้างอิง ทราบแหล่งระบาดของโรคและ
สามารถท านายอุบัติการณ์ของโรค Q fever ใน
ประเทศไทยได้  

3. สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและให้บริการในพื่นที่ระบาด และเฝ้า
ระวัง 

สวส. 
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808-1112-
P021-
L5745-59 

การศึกษาระดับตะกัว่ 
แคดเมียม ปรอท และสาร
หนูในประชากรไทย 

1,090,720 872,538 80.00 - ทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์สารหนู  (total 
arsenic) ในปัสสาวะด้วยวิธี  ICP-MS-MS และวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ส าหรับจ าแนกชนิดและปริมาณ speciation ของสารหนู
ในปัสสาวะ โดยใช้วิธี HPLC-ICP-MS-MS  

- โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัยในคน 
กระทรวงสาธารณสุข (15 มกราคม 2559) และได้ด าเนินการ
จัดส่งเอกสารโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการ
วิจัยในคน ฯ ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ 
ส าหรับใช้ในการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ 

- จัดประชุม (27 มีนาคม 2559) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
รายละเอียดวิธีการเก็บและการติดต่อสื่อสารระหว่างการ
ด าเนินงาน (ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งช่องทางการ
ส่งตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์) พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนและระยะเวลา
ในการด าเนินโครงการหลังการเก็บตัวอย่าง (การตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง การรายงานผล การแจ้งผลต่ออาสาสมัคร)  

- ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ศึกษาเพื่อด าเนินการ
เก็บตัวอย่าง  

- ได้รับตัวอย่าง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 5 จังหวัด จ านวน 767 ตัวอย่าง ด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด creatinine ในปัสสาวะ 
และตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จ านวน 767 
ตัวอย่าง - ศูนย์พิษวิทยาลงพื้นที่เก็บตัวอย่างแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ จ านวน 492 ตัวอย่าง 
และด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด 
creatinine ในปัสสาวะ และตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ด
เลือดจ านวน 492 ตัวอย่าง  

- ตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์ ด าเนินการบันทึกลง
ข้อมูลรายชื่อและแบบสอบถามของอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่และ
จัดท ารายงานผลวิ เคราะห์ครั้ งที่  1 เพื่อน า ไปรายงานให้
อาสาสมัครทราบ สรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ด าเนินการปี 2559 

93.00 1. สามารถก าหนดค่าปริมาณสารหนู ในปัสสาวะ
ประชากรไทย ในรูปของ species As III และ 
AsV ซ่ึงมีความเป็นพิษมากกว่า organic arsenic  

2. ท าให้ทราบสถานการณ์ระดับตะกั่ว แคดเมียม 
ปรอท และสารหนู ในประชากรไทยที่เป็นข้อมูล
ปัจจุบัน เพื่อการเฝ้าระวัง และเป็นแนวทาง ใน
ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห าม ลพิ ษแ ละสุ ข ภ าพขอ ง 
ประชาชน  

3. สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการประเมิน
ความเสี่ยงของประชาชน อันเนื่องมาจากตะกั่ว 
แคดเมียม ปรอท และสารหนู 

สวส. 
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ผู้วิจัยสามารถเก็บตัวอย่างและแบบสอบถามจากอาสาสมัคร
จ านวน 1,261 ราย (เลือดและปัสสาวะ) จาก 7 จังหวัด  

- ท าการตรวจวิเคราะห์ ระดับตะกั่ว แคดเมียมและปรอทในเลือด
ด้วยวิธี ICP-MS-MS รวมถึงการวิเคราะห์creatinine ในปัสสาวะ 
(ส าหรับประกอบการค านวณผลวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ) 
พบว่าระดับตะกั่ว แคดเมียมและปรอทมีค่าอยู่ระหว่าง 1-20.4 
g/dL 0.1-7.1 และ 0.5-77.2 ?g/L และจ านวนตัวอย่างที่มีระดับ
โลหะตะกั่ว แคดเมียมและปรอทในเลือดมี ค่าเกินค่าปกติ  
(normal level) ร้อยละ 1.0 3.6 และ 9.5 ตามล าดับ ผลการ
ด าเนินงานปี 2560 ตุลาคม 2559-19 ธันวาคม 2559  

- เก็บตัวอย่าง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
จ านวน 197 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ จ านวน 768 ตัวอย่าง 20 
ธันวาคม 2559- 6 มกราคม 2560  

- เก็บตัวอย่าง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
นครราชสีมา จ านวน 212 ตัวอย่าง 

-  ตรวจวิเคราะห์ creatinine ในปัสสาวะ 197 ตัวอย่าง - ตรวจ
วิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ จ านวน 230 ตัวอย่าง 7 มกราคม 
2560- 8 กุมภาพันธ์ 2560  

- เก็บตัวอย่าง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 
นครสวรรค์ จ านวน 167 ตัวอย่าง  

- เก็บตัวอย่าง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 
เชียงใหม่ จ านวน 99 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์ creatinine ในปัสสาวะ 478 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด จ านวน 675 

ตัวอย่าง 9 กุมภาพันธ์ -6 มีนาคม 2560 เก็บตัวอย่าง (เลือดและ
ปัสสาวะ) และแบบสอบถามจากอาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จังหวัดกระบี่ 9 กุมภาพันธ์ 
2560 34 ตัวอย่าง จังหวัดตรัง 3 มีนาคม 2560 44 ตัวอย่าง  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ตรวจวิเคราะห์ creatinine ในปัสสาวะ 34 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ จ านวน 681 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จ านวน 34 ตัวอย่าง    

7 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 เก็บตัวอย่าง (เลือดและปัสสาวะ) 
และแบบสอบถามจากอาสาสมัครในเขตพื้ นที่ ขอ ง ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4-5 
เมษายน 2560 100 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์ creatinine ในปัสสาวะ 44 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด จ านวน 78 

ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ จ านวน 217 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จ านวน 44 ตัวอย่าง 6 

เมษายน - 8 พฤษภาคม 2560 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเลือด
และปัสสาวะ จากอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 
100 ตัวอย่าง - ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC - ตรวจวิเคราะห์ 
creatinine ในปัสสาวะ - ตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท
ในเลือด - ตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ 2. จัดท ารายงาน
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนู 
ให้กับศวก. ที่ร่วมโครงการ ฯ เพื่อน าไปแจ้งแก่หน่วยงานและ
อาสาสมัครในพื้นที่รับผิดชอบ  (สงขลา พิษณุโลก เชียงราย 
อุบลราชธานี ชลบุรี นครราชสีมา นครสวรรค์ เชียงใหม่) 9 
พฤษภาคม 2560 - 5 มิถุนายน 2560  

- จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท 
และสารหนู ให้กับศวก. ที่ร่วมโครงการ ฯ เพื่อน าไปแจ้งแก่
หน่วยงานและอาสาสมัครในพื้นที่รับผิดชอบ (ตรัง พื้นที่ศึกษา 3 
แห่ง และพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์พิษวิทยาอีก 2 แห่ง )  

- รายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการปี 2560 และขั้นตอนการ
ด าเนินงานตรวจติดตามอาสาสมัครที่มีผลวิเคราะห์เกินค่าปกติ 
แจ้งให้ผู้ร่วมวิจัย(ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ) 
ทราบ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการและการจัดการความรู้การตรวจวิเคราะห์
ด้านพิษวิทยา? ระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2560  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- เก็บตัวอย่างอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ  (followup) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี (จังหวัดจันทบุรี) จ านวน 24 
ราย วันที่ 30-31 พ.ค. 2560  

808-1112-
P021-
L5746-41 

โครงการก าจัดโรคหัดตาม
พันธะสัญญานานาชาต ิ

1,091,000 1,091,000 100.00 ห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการตรวจยืนยันโรคหัดจากตัวอย่างทั่ว
ประเทศจ านวน 1812 ตัวอย่าง ให้ผล Anti-measles IgM positive 
คิดเป็นร้อยละ 65.9 (1194/1812) ให้ผล Anti-rubella IgM positive 
คิดเป็นร้อยละ 1.2 (21/1812) และความทันเวลาคิดเป็นร้อยละ 97.6 
(1769/1,812) และห้องปฏิบัติการเครือข่ายได้รับการอบรมเรื่อง 
?Bioinformatics workshop on Strengthening the Capacity of 
Measles and Rubella Laboratory Network? ครบ ทั้ ง  13 แ ห่ ง 
จัดส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่าย
จ านวน 12 แห่ง ซ่ึงให้ผลสอดคล้องตรงกันร้อยละ 100 ทั้งการตรวจ
ยืนยัน anti-measles IgM และ anti-rubella IgM ทุกแห่ง ในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าวสามารถตรวจสายพันธุ์ไวรัสหัดคือสายพันธุ์ B3, D8 
และ H1 และสายพันธุ์หัดเยอรมัน คือ สายพันธุ์ 2B 

80.00 1. ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความพร้อมอยา่ง
เต็มที่เพื่อรองรับนโยบายการก าจัดโรคหัดของ
ประเทศ  

2. มี เ ค รื อ ข่ า ย ก า รตรวจวิ นิ ฉั ย โ รคหั ดท า ง
ห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุก
ภาคของประเทศ  

3. ประเทศมีข้อมูลสายพันธุ์ในระดับ genotype 
ของไวรัสหัดสายพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อติดตามแหล่ง
โรคและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนและ
ประเมินความส าเร็จของโครงการก าจัดโรคหัด
ของประเทศ 

สวส. 

808-1112-
P022-
L5745-12 

เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลง
ชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีใน
ประเทศไทย พ.ศ.2560 

800,000 741,504 92.69 เก็บตัวอย่างจากโรงพยาบาลเครือข่าย 3แห่ง ได้ 365 ตัวอย่าง ตรวจ
แอนติบอดีต่อไวรัสเดงกีวิธี Capture ELISA รวม 365 ตัวอย่าง ตรวจ
สารพันธุกรรมไวรัสเดงกีวิธี RT-PCR รวม 212 ตัวอย่าง และท าการ
แยกเช้ือไวรัสเดงกีโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง C6/36 รวม 217 ตัวอย่าง  

91.50 มีฐานข้อมูลชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีของประเทศไทยปี 
พ.ศ.2560 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P022-
L5746-08 

การประเมินความเส่ียง
โรคติดเชื้อริกเก็ตเซีย โรค
สัตว์สู่คนในประชากรพื้นที่
เส่ียง อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

305,000 283,666 93.01 - ติดต่อประสานงานเพื่ อขอใช้ตั วอย่าง เลือดเหลือใช้จาก
โครงการวิจัย การศึกษาระดับซิสตาตีน ซี และแคดเมียมฯ ซ่ึง
เจาะเก็บจากประชากร  

- สกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างเลือดของประชากรในจังหวัดตาก
รวม 200 ตัวอย่าง - ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรค
จากตัวอย่างเลือดที่สกัดรวม 150 ตัวอย่าง ไตรมาส 2/2560 - 
สกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างเลือดของประชากรในจังหวัดตาก 
ช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมีนาคม รวมตัวอย่างที่
สกัดสารพันธุกรรมทั้งหมดเป็น 600 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคจากตัวอย่างเลือดที่
สกัด 38 ตัวอย่าง รวม 188 ตัวอย่าง  

- ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อรอรวบรวมตรวจยืนยันและ
วิเคราะห์หาล าดับสารพันธุกรรม พบสารพันธุกรรมเชื้อ Brucella 
spp. และ Burkholderia pseudomallei ที่ Ct <30 จ านวน 2 
และ 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.06 และ 0.53 ตามล าดับ - 
แก้ไขและส่งโครงการวิจัยฉบับแก้ไขตามความเห็นคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - 
โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1/2560 ไตรมาส 
3/2560  

- สกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างเลือดของประชากรในจังหวัดตาก 
ช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม รวมตัวอย่าง
ที่สกัดสารพันธุกรรมทั้งหมดเป็น 808 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคจากตัวอย่างเลือดที่
สกัด 228 ตัวอย่าง รวม 808 ตัวอย่าง 

70.00 1. เช้ือก่อโรคอุบัติใหม่กลุ่มริกเก็ตเซีย 
bartonelloses และ Q fever ในตัวอยา่งเลือด
ของประชากรที่อาศัย/ท ากิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง
การติดโรค จังหวัดตาก  

2. ข้อมูลพื้นฐานของเชื้ออุบัติใหม่ที่มีสัตว์หรือแมลง
เป็นพาหะรังโรคของประชากรในพื้นที่จังหวัด
ตากเพื่อใช้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 

สวส. 

808-1112-
P022-
L5746-20 

การเฝ้าระวังการกลาย
พันธุ์และการดื้อยาของ
เช้ือไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
และเช้ือไวรัสทางเดิน
หายใจที่เป็นปัญหา
สาธารณสุข 

6,000,000 2,468,642 41.14 - จากตัวอย่างผู้ป่วยจ านวน 621 ราย น ามาหาสารพันธุกรรมของ
เชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Realtime RT-PCR พบผลบวก 123 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 19.81 ส่วนใหญ่พบเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด H3    
ร้อยละ 9.02 รองลงมาเป็นไข้หวัดใหญ่สับทัยป์ B ร้อยละ 6.12
และ เชื้ อ ไว รั ส ไข้ หวั ด ใหญ่ ชนิ ด  A/H12009 ร้ อยละ  4.67 
ตามล าดับ ตรวจหาเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ 16 ชนิดด้วย
ชุดน้ ายา Multiplex realtime PCR (Flu A, Flu B, HRV, PIV1, 
PIV2, PIV3, PIV4 , Adv , RSVA, RSVB, HEV, MPV, HBoV, CoV 

71.34 1. แพทย์ได้รับผลการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง รวดเร็ว
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการแยก
ผู้ป่วย และการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิผล  

2. ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่/ไข้หวัดนก 
และเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ ที่เป็นสาเหตุของ
โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม ปอดอักเสบรุนแรง  

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

229E, CoV NL63 และ CoV OC43) นอกจากเชื้อไข้หวัดใหญ่
แล้วยังพบเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่ เป็นปัญหา
สาธารณสุข ได้แก่ HRV ร้อยละ 22.59 AdV ร้อยละ 11.30 RSVA 
ร้อยละ 6.98 HEV ร้อยละ 6.48 และ hMPV ร้อยละ 5.98 แยก
เชื้อและวิเคราะห์หาสายพันธุ์เชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยการทดสอบ
คุณสมบัติทางแอนติเจนด้วยวิธี HI และหาล าดับเบสด้วยวิธี 
gene sequencing พ บ  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 
สายพันธุ์ที่สอดคล้องกับวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขฉีดให้
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ในปี 2559 คือ A/Hongkong/4801/ 
2014 (H3N2) B/Brisbane/60/2008 แ ละ  B/ Phuket/3073/ 
2013 (ซ่ึงบรรจุอยู่ ในวัคซีนชนิด Quadrivalent เท่านั้น ไม่
รวมอยู่ใน Trivalent วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้บริการแก่
ประชาชน) ส่วนอีก  1 สายพันธุ์  คือ A/Michigan/45/2015 
(H1N1)pdm09 แม้ว่าจะสอดคล้องกับสายพันธุ์วัคซีนที่องค์การ
อนามัยโลกประกาศใช้ส าหรับซีกโลกใต้ในปี 2560 แต่ขณะนี้
วัคซีนดังกล่าวยังไม่มีวางจ าหน่าย ประเทศไทยจะน าเข้าประมาณ
เดือนเมษายน 2560 เมื่อวิเคราะห์การกลายพันธุ์โดยการหา
ล าดับเบส (gene sequencing) ในยีน HA ไม่พบการกลายพันธุ์
เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ เมื่อจัดกลุ่มความสัมพันธ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่
ที่แยกได้เปรียบเทียบ กับประเทศอื่นๆ พบว่า เชื้อไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ A(H3N2) จัดอยู่ในกลุ่ม 3C.2a เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B 
จัดอยู่ ใน yamagata lineage กลุ่ม 3 และ victoria lineage 
กลุ่ม 1A และเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N12009 จัดกลุ่มอยู่ใน 
Clade 6B.1 โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่วิเคราะห์ได้ เป็นกลุ่มปัจจุบัน
พบมากแถบทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา เมื่อศึกษาการดื้อยาด้วย
วิธี partial sequencing ในยีน NA และวิธี Pyrosequecing ไม่
พบยีนที่บ่งชี้การดื้อยา oseltamivir ที่ต าแหน่ง H274Y และ
น ามาทดสอบยืนยันการดื้อยาด้วยวิธี Fluorometric  

3. ทราบแนวโน้มของกา รพบเชื้ อดื้ อย ากลุ่ ม 
neuraminidase inhibitor ของเชื้อไข้หวัดใหญ่
และไข้หวัดนกที่แยกได้ในประเทศไทย ซ่ึงจะเป็น
ข้อมูลส าคัญในการวางแผนควบคุม ป้องกันและ
รักษาผู้ป่วยต้องสงสัยไข้หวัดนกและเชื้อไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P041-
L5747-27 

การพัฒนาคุณภาพอาหาร
เล้ียงเช้ือและเครื่องมือ
ปลอดเชื้อ 

200,000 136,538 68.27 - ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดจาน 4,765 หน่วย ปริมาณ
การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดหลอด 13,365 หน่วย ปริมาณการ
ผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดขวด 29 หน่วย ปริมาณการเบิก-จ่าย
น้ าเกลือปลอดเชื้อ   0 ลิตร ปริมาณการผลิตน้ ายาเคมี 0 ลิตร 
ปริมาณการเบิก-จ่ายน้ ากลั่นปลอดเชื้อ 4.4 ลิตร บริการเตรียม
เครื่องแก้วปลอดเชื้อ 39,683 หน่วย บริการเตรียมน้ ากรอง-น้ า
กลั่น 2,158 หน่วย บริการนึ่ง-อบท าลายเชื้อ 549 หน่วย บริการ
ซักเส้ือคลุมห้องปฏิบัติการ 85 ตัว  

95.00 งานบริการ งานตรวจวิเคราะห์และงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนงานและตามเป้าหมายที่
วางไว้ รวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบ
มาตรฐานสากล 

สวส. 

808-1112-
P051-
L5742-08 

โรคไข้ซิกา: พัฒนาวธิี
ตรวจและระบาดวิทยาใน
ประเทศไทย 

413,000 413,000 100.00 ตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR ตัวอย่างผู้ป่วย
จ านวน 4,371 ตัวอย่าง พบผลบวก 227 ตัวอย่าง 

98.00 - ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบไวรัสมีศักยภาพ และ
พร้อมตรวจการติดเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี Real-
time RT-PCR  

- ทราบสาเหตุของโรคระบาดในประเทศไทย  
- หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 

ส า นั ก ร ะ บ า ด วิ ท ย า  ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลต่างๆ 
ช่วยยืนยันสาเหตุของการเจ็บป่วย 

สวส. 

808-1112-
P051-
L5742-39 

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

949,100 769,088 81.03 - มีตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัด 85 ตัวอย่าง 
สามารถวิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัดได้ 15 ตัวอย่าง ในส่วน
ไวรัสคางทูม มีตัวอย่างส่งตรวจหาสายพันธุ์จ านวน 7 ตัวอย่าง 
ตรวจวิเคราะห์ไม่พบสายพันธุ์ไวรัสคางทูม ในส่วนไวรัสหัด
เยอรมันมีตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์จ านวน 85 
ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ไม่พบสายพันธุ์ไวรัสหัดเยอรมัน ทั้งนี้สาย
พันธุ์ไวรัสหัดที่พบในประเทศไทย ประกอบด้วยสายพันธุ์ D8, B3 
และ H1 และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพบสายพันธุ์ไวรัสหัด
เยอรมันเป็นสายพันธุ์ 2B ไม่พบสายพันธุ์ไวรัสคางทูม 

80.00 1. ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของไวรัสหัด คางทูมและ
หัดเยอรมัน สายพันธุ์ท้องถิ่นที่เป็นสาเหตุของ
การระบาดและเฝ้าติดตามสายพันธุ์อื่นๆที่อาจถูก
น าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน  

2. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถน าไปเป็น
หนึ่งในตัวชี้วัดเพื่อประเมินโครงการก าจัดโรคหัด
ของประเทศและ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
วางนโยบายป้องกันและควบคุม/ก าจัดโรคหัด 
คางทูมและหัดเยอรมันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้  

3. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถน าไป
สนับสนุนการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหัด 
หัดเยอรมันและคางทูม ทางห้องปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพและใช้ในการศึกษาต่อยอด 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P051-
L5745-13 

การผลิตชุดน้ ายา
วินิจฉยัโรคติดเชื้อไวรัสซิ
กาโดยเทคนิค Real-time 
RT-PCR 

6,300,000 6,125,105 97.22 - ด าเนินการจัดท าแผนของบประมาณค่าใช้จ่าย ได้รับอนุมัติงบ
นโยบายวันที่ 17 ต.ค.59 ได้ท าการจัดซ้ือจัดหาวัสดุวิทยาศาตร์ 
ได้แก่ ชุดสกัดสารพันธุกรรม น้ ายาตรวจวิเคราะห์วิธี real time 
RT-PCR ไพรเมอร์/โพรบ และวัสดุอื่นๆ เพื่อท าการผลิตเป็นชุด
น้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเทคนิค Real-time 
RT-PCR เร่ิมการผลิตและประเมินคุณภาพภายในเดือนธ.ค. 2559 
ผลการประเมินชุดตรวจที่ผลิตล๊อตแรกเป็นที่น่าพอใจ ท าการ
จัดส่งชุดตรวจรอบแรกเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้ง 14 แห่งแจ้งว่าได้รับแล้วภายในวนัที่ 27 ม.ค. 2560 
ท าการจัดส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญเรื่องการตรวจสาร
พันธุกรรมไวรัสซิกาให้กับสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560 ได้รับ
ผลจากสมาชิกภายในเดือน ก.พ. 2560 ท าการส่งผลเบื้องต้นของ
การทดสอบความช านาญแล้วเมื่อ 3 มี.ค. 2560 สมาชิก 20 แห่ง
ตอบผลถูกทั้งหมด 5 ตัวอย่าง (ดีเยี่ยม) และ 3 แห่งตอบถูก 4 
ตัวอย่าง (พอใช้) ท าการผลิตชุดน้ ายาตรวจล๊อตที่สองเมื่อปลาย
เดือนพ.ค. ผลการประเมินชุดตรวจที่ผลิตล๊อตที่สองเป็นที่น่า
พอใจ ท าการจัดส่งน้ ายาล๊อตที่สองเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งแจ้งว่าได้รับแล้วภายในวันที่ 
16 มิ.ย. 2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งตัวอย่าง
ทดสอบความช านาญเรื่องการตรวจสารพันธุกรรมไวรัส  ซิกา
ให้กับสมาชิกภายในเดือนก.ค. 2560 

85.00 1. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 14 แห่ง มีชุดน้ ายา
ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสซิกาโดยวิธี Real-time RT-
PCR พร้อมใช้งาน ไม่เสียเวลาในกระบวนการ
จัดซื้อและทดสอบน้ ายาก่อนใช้งาน  

2. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายผ่านการทดสอบความ
ช านาญประจ าปี สอดคล้องมาตรฐาน ISO15189  

3. ประหยัดงบประมาณ ลดต้นทุนการตรวจ
วิเคราะห์ จากการจัดซ้ือจัดจ้างในภาพรวมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สวส. 

808-1112-
P052-
L5740-46 

การศึกษาความสามารถใน
การยับยั้งไวรัสหัดสาย
พันธุ์ท้องถิ่นที่แพร่ระบาด
ในปัจจุบันในตัวอย่าง
น้ าเหลืองจากผู้ได้รับวัคซีน 
ผู้ป่วยโรคหัดที่มีประวัติ
ได้รับวัคซีนและผู้ได้รับ
การกระตุ้นโดยธรรมชาต ิ

350,000 335,449 95.84 - ได้ท าการตรวจสอบคุณลักษณะ เพิ่มจ านวนและเก็บรักษา 
vero/hSLAM ในไนโตรเจนเหลว และเพิ่มจ านวนและเตรียม 
stock ไวรัสหัดสายพันธุ์วัคซีนและไวรัสหัดสายพันธุ์ที่เป็นตัวแทน
ของไวรัสหัดในแต่ละ genotype ที่พบระบาดในประเทศไทย 
จ านวน 7 สายพันธุ์ และเตรียม standard control serum และ
เก็บรวมรวมตัวอย่างจ านวน 100 ตัวอย่างเพื่อใช้ตลอดการศึกษา 
Titrationไวรัสหัดสายพันธุ์ D5 ได้ไวรัสที่ท าให้เกิด Plaque 20-
25 PFU ที่ Titer 1: 24,สายพันธุ์ B3 ได้ Titer 1: 32-64 ก าลัง
ด าเนินการทดสอบสารมาตรฐาน 3rd International Standard 
for Anti- Measles Serum Code 97/648 และซีรั่มจากทารก
แรกคลอด จ านวน 10 ตัวอย่าง  

45.00 1. ไ ด้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ เ กี่ ย ว กั บ
ความสามารถในการยับยั้ง(neutral)ไวรัสหัดสาย
พันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยของภูมิ คุ้มกันที่
ได้รับจากวัคซีนหัดในทารกหลังได้รับวัคซีนหัด
และการกระตุ้นโดยธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนนโน
บายควบคุมและก าจัดโรคหัดของประเทศต่อไป  

2. ได้ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเกี่ยวกับระดับของ 
neutralizing antibody ต่อไวรัสหัดสายพันธุ์ที่
ระบาดในประเทศ เพื่อสนับสนุนนโนบายควบคุม
และก าจัดโรคหัดของประเทศ 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P053-
L5742-16 

การประยกุต์ใช้
แบบจ าลองและภูมิ
สารสนเทศส าหรับการ
ติดตามและการเตือนภัย
โรคที่น าโดยแมลงใน
สภาวะโลกร้อน(การ
พัฒนาการติดตามและการ
เตือนภัยโรคที่น าโดยแมลง
โดยใช้แบบจ าลองจาก
ข้อมูลดาวเทียมGISและผล
การศึกษาดา้นโรคและ
แมลงพาหะทาง
ห้องปฏิบัติการในสภาวะ
โลกร้อน) 

491,500 382,557 77.83 - ได้ด าเนินเก็บข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวกับการเกิดโรคเช่น ผู้ป่วยของปี 
2559-2560 จากรายงาน ร.๕๐๑ ได้จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์
ส าหรับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด าเนินการเดินทางไปราชการ
ต่างจังหวัด โดยส ารวจ 12 จังหวัดภาคเหนือ 12 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 12 จังหวัดภาคกลาง และ9 จังหวัดของใต้ 
แล้วเสร็จ จากข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เพื่อการวิเคราะห์หาModel 
ปี  2560 โดยจะใช้ข้ อมูลปี  2549 ถึ งต้นปี2560 ของผู้ ป่ วย
ไข้ เลือดออก Dengue Serotype และอุตุนิยมวิทยา น ามา
วิเคราะห์ด้วย GIS และสถิติขั้นสูง ๒ วิธีคือวิเคราะห์ถดถอย      
โลจิทพหุ  (Multiple Logistic Regression , MLR) เพื่ อสร้ าง
แบบจ าลองคาดการณ์โอกาสการเกิดการระบาด และวิเคราะห์
ถดถอยพหุ แบบขั้ นตอน  (Stepwise Multiple Regression, 
SMR) เพื่อสร้างแบบจ าลองคาดการณ์อัตราผู้ป่วย และผลิตแผน
ที่ GIS ต่อไป และได้จัดท าแผนที่ GIS แสดงจ านวนประชากร
ยุ งลายจากการส ารวจไข่ยุ งลายในภาคเหนือ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าที่ภาคเหนือ พบยุงลายมากที่จังหวัด
พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบยุงลายมากที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อยู่ระหว่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลภาคกลางและภาคใต้เพิ่มเติม 

87.00 ได้แบบจ าลอง (Models) ส าหรับการติดตามและ
เตือนภัยโรคที่น าโดยแมลงคือ โรคไข้เลือดออก โรค
มาลาเรียและโรคไข้สมองอักเสบ และยุงพาหะใน
ภาวะโลกร้อน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศในเชิงพื้นที่ 
แผนที่แสดงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่น าโดยแมลง, 
ระดับประชากรของยุงพาหะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดเป้าหมาย ของทั้งประเทศโดยบูรณาการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยา , สภาพสิ่งแวดล้อมจากข้อมูลภาพ
ดาวเทียม , ประชากรยุงพาหะ และปัจจัยอื่นที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  จาก  Models ที่ ได้ ส ามารถน า ไป ใช้
คาดการณ์ การเกิดโรคที่น าโดยแมลงในเชิงพื้นที่และ
เวลามีแนวโน้มเป็นเช่นไรซ่ึงข้อมูลผลที่ได้เหล่านี้ 
สามารถน าไปใช้ในการวางแผน , การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วตรงกับพื้นที่ เป้ าหมาย และช่วงเวลาที่
เหมาะสม หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานป้องกันและควบคุมโรค 
กรมควบคุมโรค ศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
สามารถน าเสนอผลงานผ่านทาง World Wide Web 
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการท างานในระดับ
พื้นที่จนถึงระดับประเทศ 

สวส. 

808-1112-
P053-
L5742-23 

การพัฒนาวิธ ีPCR-
Reverse Dot Blot 
Hybridization ส าหรับ
ตรวจหามวิเตชั่นของ 
เบต้าธาลัสซีเมีย 

385,000 385,000 100.00 - ประเมินความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับวิธี
หาล าดับเบส DNA sequencing 

70.00 1. ได้ วิ ธี  PCR-Reverse Dot Blot Hybridization 
ส าหรับตรวจหามิวเตชั่นของเบต้าธาลัสซีเมีย 
ครอบคลุมความผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย  

2. ได้เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ วารสาร 

สวส. 
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808-1112-
P053-
L5742-34 

การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของชนิด การ
แพร่กระจาย และความ
หนาแน่นของยุงพาหะน า
โรคมาลาเรีย รวมทั้งการ
ส ารวจศัตรูธรรมชาติเพื่อ
การเตือนภัยในสภาวะโลก
ร้อน 

441,400 419,968 95.14 1. ได้มีการด าเนินงานตามแผน โดยศึกษาส ารวจและเก็บตัวอย่างยุง
รวมทั้งศัตรูธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดน ไทย-ลาว ครบทั้ง 6 
จังหวัดตามแผนที่ก าหนดไว้  

2. โดยจังหวัดเลยซ่ึงเป็นจังหวัดสุดท้าย ได้ผลการศึกษาดังนี้ - การ
วางกับดัก จากที่ได้วางกับดักยุงกลางคืนในพื้นที่พักอาศัยบริเวณ
ป่าเขา อ าเภอปากชมในต าบลห้วยบ่อซืน และต าบลเชียงกลม
จ านวน 12 trap และพื้นที่ลักษณะเดียวกันในอ าเภอท่าลี่ที่ต าบล
โคกใหญ่อีก 12 trap รวมทั้งสิ้นได้วางกับดักในพื้นที่จังหวัดเลย 
24 จุด ซ่ึงตัวอย่างแมลงจากกับดัก ได้ท าการคัดแยกเบื้องต้นใน
ภาคสนามซ่ึงต้องปฏิบัติงานในเวลากลางคืนโดยเก็บเฉพาะ
ตัวอย่างยุงน ากลับมาจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงพบยุงใน
ลักษณะชนิดเป็น Species composition อยู่รวมกัน ประกอบ 
ด้วยยุงก้นปล่องคือ Anopheles Celia annularis, Anopheles 
Celia phillippinensis, Anopheles Celia dirus, Anopheles 
Anopheles campestris, Anopheles Anopheles 
barbirostris, และ Anopheles Anopheles sinensis รวมทั้งยุง
ร าคาญ Culex quinquefasciatus นอกจากนั้นยังพบยุง Aedes 
niveus ซ่ึงเป็นพาหะน าโรคเท้าช้าง และยุงแม่ไก่ Armegeres 
subalbatus โดยยุงที่มีความหนาแน่นสูงที่สุดคือยุง Anopheles 
Anopheles spp. ร อ ง ล ง ม า คื อ ยุ ง ร า ค า ญ  Cx. 
quinquefasciatus - การส ารวจบริเวณเกาะพัก ส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างยุงก้นปล่องในบริเวณที่คาดว่าเป็นแหล่งเกาะพัก โดยการ
ใช้ ก ล่ อ งดั กยุ ง และสวิ ง โ ฉบ  ตั ว อย่ า งยุ ง ร า คาญ Culex 
quinquefasciatus นอกจากนั้ นยั งพบยุ งลายสวน  Aedes 
albopictus ซ่ึงเป็นพาหะน าโรคไข้เลือดออก - การส ารวจศัตรู
ธรรมชาติ ส ารวจศัตรูธรรมชาติในพื้นที่ที่ด าเนินการเก็บตัวอย่าง
ยุง พบศัตรูธรรมชาติในแหล่งน้ าเป็นชนิดมวนแมงป่องน้ า พบชุก
ชุมอยู่บริเวณริมฝั่งของแหล่งเพาะพันธุ์ยุง - การวัดพิกัดพื้นที่
ศึกษา และได้ด าเนินการวัดพิกัดพื้นที่ศึกษาบริเวณที่วางกับดักยุง
และบริเวณที่ส ารวจอื่นๆ รวมเป็นจ านวน 24 จุดพิกัด ซ่ึงได้ถ่าย
โอนข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการท าแผนที่ GIS 
เรียบร้อยแล้ว  

85.00 1. ได้ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงของยุงพาหะน า
โ รคมาลา เรี ยด้ าน  Species Complex, การ
แพร่กระจายและความหนาแน่นที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อน รวมทั้ งข้อมูล
ทางด้านศัตรูธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็น
ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการ
เคลื่อนย้ายอพยพของ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งในพื้นที่ทั่วไปที่มีรายงานการเกิดโรค
มาลาเรีย ซ่ึงจะเป็นข้อมูลหนึ่งที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการควบคุมยุงพาหะ
โดยเฉพาะในพื้ นที่ที่ มี การระบาดของโรค
มาลาเรีย  

2. สามารถน ามาใช้เพื่อการติดตามและเตือนภัย
ก่อนที่จะมีการระบาดของมาลาเรีย  

3. ได้องค์ความรู้ใหม่ในการน าเทคโนโลยีข้อมูล
ดาวเทียมและ GIS มาบูรณาการกับข้อมูลด้านยุง
พาหะ ช่วยในการติดตามและหาแบบจ าลอง
ส าหรับการเตือนภัย ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปใช้ช่วยในการวางแผนยุทธศาสตร์
มาลาเรียแห่งชาติเพื่อการควบคุมโรค  

4. เป็นการพัฒนางานทางด้านการสาธารณสุขของ
ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านโรคข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อน
บ้าน  

5. จะท าการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร หรือ
น าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของ
หน่วยงาน 

สวส. 
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3. ได้มีการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน 6 จังหวัด มาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลพิกัดพื้นที่ โดยใช้โปรแกรม Arc GIS ร่วมกับแผนที่
จาก Google Earth ที่มีการแสดงสภาพแวดล้อม แล้วน ามา
ซ้อนทับกับแผนที่ Digital ของกรมแผนที่ทหาร อยู่ระหว่างการ
สร้างแผนที่ GIS แสดงการแพร่กระจายและความหนาแน่นของ
ยุงก้นปล่องพาหะน าโรคมาลาเรียในพื้นที่ ศึกษา  6 จังหวัด
ดังกล่าว  

808-1112-
P053-
L5742-43 

การพัฒนาวิธีตรวจหาเช้ือ 
Campylobacter spp 
Salmonella 
Escherichia coli ด้วยวธิี 
Multiplex PCR 

461,300 361,347 78.33 1. ได้มีการเพาะเลี้ยงเช้ือ Campylobacter spp Salmonella spp 
Escherichia coli และเช้ือจุลชีพชนิดต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรค
ในกลุ่มอาการโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษที่ทราบสายพันธุ์ 
และสกัดแยก DNA ส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิงบวก และสาย
พันธุ์อ้างอิงลบ ในการศึกษาความจ าเพาะของวิธ ีMultiplex PCR  

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

3. สภาวะที่ เหมาะสมในการท า Multiplex PCR (Primers 5 คู่) 
จากการท า Gradient PCR (50-62oC) ส าหรับตรวจเช้ือ E.coli  

4. ความเข้มข้นของ Primers และความเข้มข้นดีเอ็นเอต้นแบบ 
ส าหรับตรวจเช้ือ E.coli  

5. สภาวะที่ เหมาะสมในการท า Multiplex PCR (Primers 5 คู่) 
จ า ก ก า รท า  Gradient PCR (50-62oC) ส า ห รั บ ต ร ว จ เชื้ อ 
Campylobacter  

6. ศึกษาความเข้มข้นของ Primers และความเข้มข้นดี เอ็นเอ
ต้นแบบ ส าหรับตรวจเช้ือ Campylobacter 5สภาวะที่เหมาะสม
ในการท า Multiplex PCR (Primers 5 คู่) จากการท า Gradient 
PCR (50-62oC) ส าหรับตรวจเชื้อ Campylobacter 6 ศึกษา
ความเข้มข้นของ Primers และความเข้มข้นดีเอ็นเอต้นแบบ 
ส าหรับตรวจเช้ือ Campylobacter  

7. สกัดแยก DNA ส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิงบวกและสายพันธุ์
อ้างอิงลบ ส าหรับศึกษาความจ าเพาะของวิธี Multiplex PCR  

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

62.00 1. ได้วิธีในการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างผู้ป่วย ตัวอย่าง
อ า ห า ร  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ส า ห รั บ เ ชื้ อ 
Campylobacter spp Salmonella Escheric 
hia coli ด้วยวิธี Multiplex PCR เพื่อทดแทน
การเพาะเลี้ยงเช้ือ  

2. ได้ข้อมูลศึกษาหาความชุกของ Campylobacter 
Salmonella และเชื้อ E coli ในเนื้อไก่และเพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ตามฤดูกาล 

สวส. 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                             123 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

9. ศึกษาความไวของวิ ธี  Multiplex PCR ส าหรับตรวจ เชื้ อ 
Salmonella spp.  

10. ศึกษาความไวของวิ ธี  Multiplex PCR ส าหรับตรวจ เชื้ อ 
Campylobacter coli  

11. ศึกษาความไวของวิ ธี  Multiplex PCR ส าหรับตรวจ เชื้ อ 
enteropathogenic E.coli  

12. ศึกษาความไวของวิ ธี  Multiplex PCR ส าหรับตรวจ เชื้ อ 
Campylobacter jejuni  

808-1112-
P053-
L5742-69 

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

440,000 335,723 76.30 - คณะวิจัยจัดเตรียมผลงานบางส่วนไปเผยแพร่ ในงานประชุม
วิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติ" ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "BioD4 : Towards Science 
and Emerging Technology for Biodiversity Management" 
ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี 1 
เรื่อง การวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์มัสคาลีนในเห็ดพิษด้วยวิธี 
Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry 2 
เร่ือง ข้อมูลทางชีวโมเลกุลยืนยันการพบ Cantharocybe virosa: 
เห็ดในกลุ่มอาการ Gastrointestinal Irritant ที่รายงานครั้งแรก
ในประเทศไทย  

85.00 ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา และการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารหรือในการ
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

สวส. 

808-1115-
P051-
L5741-68 

การตรวจหาและจ าแนก
เช้ือสาเหตุของโรค
อุจจาระรว่งในผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาใน
โรงพยาบาลในประเทศ
ไทยโดยวธิีทางอณู
ชีววิทยา/จีโนมกิส์ และ
การพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉยัโรคชนิดใหม่ 

400,000 338,010 84.50 1. จ านวนตัวอย่างที่ได้รับ (รวม 8 รพ.) = 276 ตัวอย่าง (Patient = 
147, Healthy = 129)  

2. จ านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์แล้ว (โดยวิธี Real-time PCR) = 
268 ตัวอย่าง  

3. จ านวนตัวอย่างที่อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ = 8 ตัวอย่าง  
4. จ านวนเชื้อที่ส่งตรวจความไวต่อยาต้านจุลชีพ = 123 isolates 

ผลการศึกษา ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในตัวอย่างอุจจาระ 
รวมทั้งสิ้น 268 ตัวอย่าง จ าแนกเป็นตัวอย่างผู้ป่วย จ านวน 145 
ตัวอย่าง และอาสาสมัครสุขภาพดี (กลุ่มควบคุม) จ านวน 125 
ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2559 -5 มิถุนายน 2560 โดย
วิธี Real-time PCR พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 92.16 (247/268) 
ตรวจพบเชื้อก่อโรคเป้าหมาย โดยแยกเป็นผู้ป่วย ร้อยละ 92.3 
(132/143) และกลุ่มควบคุม ร้อยละ 92 (115/125) ความชุก
และการกระจายตัวของเชื้อแต่ละชนิดที่ตรวจพบโดยวิธี Real-
time PCR แสดงดังรูปที่ 1 เมื่อพิจารณาการติดเชื้อร่วมกันหลาย

70.00 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้มีประโยชน์ต่ออาสาสมัคร 
คือ กรณีของผู้ป่วย ท าให้ทราบถึงเชื้อสาเหตุที่ท าให้
ผู้ป่วยเกิดโรคอุจจาระร่วง ซ่ึงการตรวจวินิจฉัยนี้คลอบ
คลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและโปรโตซัว ท าให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กรณี
อาสาสมัคร ท าให้อาสาสมัครทราบว่าตนเองเป็นพาหะ
ของโรคอุจจาระร่วงหรือไม่ หากพบว่าเป็นพาหะ จะมี
การรายงานผลให้อาสาสมัครทราบในภายหลัง เพื่อให้
อาสาสมัครได้รับการรักษาหรือป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเผ้าระวังการติดเชื้อในเขต
พื้นที่อาศัยหรือพื้นที่ เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและท าให้
ทราบถึงเชื้อสาเหตุหลักที่ให้ให้เกิดโรคอุจจาระร่วงใน

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ชนิด (Mixed infection) ในผู้ป่วยรายหนึ่งๆ พบมีการติดเชื้อ
ร่วมกันสูงสุดถึง 7 ชนิด โดยมีค่าเฉลี่ยที่  2 - 3 ชนิด ขณะที่
อาสาสมัครสุขภาพดีตรวจพบเชื้อร่วมกันสูงสุด 4 ชนิด และส่วน
ใหญ่พบเพียง 1 ชนิด (รูปที่ 2) โดยรูปแบบการพบเชื้อนี้ขึ้นกับ
พื้นที่หรือแหล่งที่เก็บตัวอย่าง นอกจากนี้ เมื่อน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี มาสรุปวิเคราะห์แนวโน้มการ
ระบาดวิทยาของเชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus) และโนโรไวรัส 
(Norovirus) แยกตามรายเดือน ระหว่างเดือนเมษายน 2559 - 
พฤษภาคม 2560 ในผู้ป่วยอุจจาระร่วงและกลุ่มควบคุม จาก 6 
ภาค (8 พื้นที่) (รูปที่ 3)พบว่า Norovirus มีความชุกมากในช่วง
ฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม) และฤดูหนาว (เดือนธันวาคม - 
ธันวาคม) ขณะที่ Rotavirus พบมีความชุกสูงสุดในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ รวมจ านวน 16 ราย โดยส่วนมากพบในผู้ป่วยเด็กอายุ
น้อยกว่า 3 ขวบ ผลการศึกษาความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อที่
แยกได้จากตัวอย่างอุจจาระทั้งสองกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 123 ไอ
โซเลท (ตารางที่ 1 และ 2) พบว่า เช้ือแต่ละชนิดมีรูปแบบการดื้อ
ยาที่แตกต่างกัน โดยเชื้อกลุ่ม DEC ส่วนใหญ่ดื้อต่อยาในกลุ่ม 
Cephalosporins แ ละ  Carbapenems ใ น ข ณะ ที่ เ ชื้ อ กลุ่ ม 
Shigella spp. และ Salmonella spp. ส่วนใหญ่ดื้อต่อยาในกลุม่ 
Aminoglycosides และ Quinolones อย่ า งไรก็ตาม ได้ยั ง
สามารถใช้ยา Ciprofloxacin หรือ Ceftriaxone ในการรักษา
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่น Shigellosis ได้ ทั้งนี้เนื่องจากเชื้อ
ส่วนใหญ่ยังมีความไวต่อยาชนิดนี้ ส่วนเชื้อกลุ่ม Vibrio พบว่า มี
ความไวต่อยาทดสอบทุกขนาน โดยสรุป การศึกษานี้แสดงให้เห็น
ว่า ทั้งผู้ป่วยและอาสาสมัครสุขภาพดีตรวจพบเชื้อก่อโรคหลาย
ชนิด เมื่อวิเคราะห์ปริมาณเชื้อที่พบในแต่ละกลุ่มประชากรจากค่า 
Cq พบว่า เชื้อแต่ละชนิดมีรูปแบบความสัมพันธ์ของการก่อโรค
แตกต่างกัน ส่วนเช้ือ Rotavirus และ Norovirus พบว่า เป็นเชื้อ
สาเหตุส าคัญที่ก่อโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ ากว่า 3 ขวบ โดย
ความชุกของเช้ือขึ้นกับฤดูกาล โดยมีรูปแบบกระจายตัวของเช้ือที่
แตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จึงเป็นประโยชน์ในการเฝ้า
ระวังการระบาดของเชื้อในพื้นที่ และสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนการรักษาได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า 

พื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ซ่ึงความเข้าใจในเชื้อ
สาเหตุนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในหาเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้ในอนาคต นอกจากนี้ยัง
สามารถน าไปสู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ประยุกต์ใช้ได้ทั้งใน
หน่วยงานทางการแพทย์และทางด้านอุตสาหกรรม
อาหารและสามารถน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย
เนื่องจากโรคอุจจาระร่วงทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

อาสาสมัครสุขภาพดีพบเป็นพาหะของเชื้อสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา
บางชนิด ดังนั้น ทางโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงจึงควรมีมาตรการการ
เผ้าติดตามเป็นระยะหรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของเช้ือสายพันธุ์ดื้อยานี้สู่สิ่งแวดล้อมหรือชุมชน  

808-1115-
P053-
L5742-08 

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

200,000 152,014 76.01 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา ภาคใต้  
2. วิเคราะห์สายพันธุ์ของเชื้อวัณโรค พบ 14 สายพันธุ์ Beijgin เป็น

กลุ่มหลัก และ EAI เป็นกลุ่มรอง  
3. จัดท า phylogenetic tree 1 แบบ โดยใช้ข้อมูล Spoligotype 

ร่วมกับ VNTR ในส่วนของภาคใต้ 

90.00 1. วิธีการสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการแยกสาย
พันธุ์ เชื้อวัณโรค ใช้ศึกษาและติดตามระบาด
วิทยา การแพร่ติดต่อ การกระจายของเชื้อ การ
ค้นหาแหล่งโรค การสอบสวนการแพร่ติดต่อของ
วัณโรค  

2. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่  
3. ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วยสนับสนุนการ

ควบคุมวัณโรคประเทศไทย  
4. ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้สามารถท าการ

แยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรคได้โดยวิธีการสากล 

สวส. 

808-1115-
P053-
L5742-18 

การศึกษาการดื้อยาของ
เช้ือวัณโรคและระบาด
วิทยาโมเลกุลวัณโรค      
ดื้อยา 1 

1,300,000 1,241,747 95.52 1. ตรวจ phenotype การดื้อยาของเชื้อวัณโรค ได้ผลแล้ว 100 
ตัวอย่าง ครบตามเป้าหมาย  

2. ตรวจวัณโรคดื้อยา Second-line drug ในตัวอย่างเชื้อดื้อยา
หลายขนานด้วยวิธี Line prob assay, Real-time PCR ครบ  

3. วิเคราะห์เปลี่ยนแปลงของ DNA ยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาด้วย
วิธี sequencing เพิ่มขึ้น 10 ตัวอย่าง รวมของเดิม 169 ตัวอย่าง  

4. แยกสายพันธุ์  
4.1 วิเคราะห์ผล spoligotype ครบ 301 ตัวอย่าง  
4.2 แยกสายพันธุ์ย่อยเชื้อวัณโรคด้วยวิธี VNTR typing 15 

marker จ านวน 135 ตัวอย่าง  
4.3 วิเคราะห์จัดกลุ่มความสัมพันธ์ของสายพันธุ์  

5. รวบรวม วิเคราะห์ผล รายงานผล -  

100.00 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใหม่ส าหรับการตรวจการ
ดื้อยาหลัก การดื้อยารองของเชื้อวัณโรคด้วย 
genotypic method  

2. ได้วิธีการตรวจการดื้อยาวิธีใหม่ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ในการตรวจวัณโรคดื้อยาได้ผลเร็ว  

3. ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับกลไกการดื้อยาของเชื้อ
วัณโรค  

4. ได้องค์ความรู้ สายพันธุ์เช้ือวัณโรค สายพันธุ์ที่พบ
มาก สายพันธุ์ดื้อยา ความสัมพันธ์ระหว่างสาย
พันธุ์  

5. ได้วิธีการแยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรค ใช้ศึกษาและ 
ติดตามระบาดวิทยา การแพร่ติดต่อ การกระจาย
ของเช้ือ การค้นหาแหล่งโรค  

6. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่  
7. ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วยสนับสนุนการ

ควบคุมวัณโรคประเทศไทย  
8. ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้สามารถท าการ

แยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรคได้โดยวิธีการสากล 

สวส. 
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808-1115-
P053-
L5742-20 

การพัฒนาวิธีทดสอบ
ความระคายเคืองต่อ
ดวงตาด้วย 
Reconstituted three 
dimensional cornea 
cell models 

986,000 614,302 62.30 1. เก็บตัวอย่างดวงตาวัว จากโรงงานฆ่าสัตว์ ซอยท่าอิฐ จังหวัด
นนทบุรี ในเดือน พค 2560  

2. แยกชั้นของกระจกตา Epithelium ด้วยเอนไซม์ Displase I แล้ว
น ามาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM/F12 ซ่ึงโดยเซลล์
ปฐมภูมิกระจกตาที่ได้ (Generation ที่ 0) จะใช้เวลาในการเจริญ
เติมโตประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงจะท าการเพาะเลี้ยงต่อไป 
(Subculture) จนได้เซลล์รุ่นที่ 3-8 ที่จะสามารถน ามาใช้ในการ
สร้างเซลล์ชนิด 3 มิติได้ (3D reconstituted bovine corneal 
epithelium)  

3. ได้ท าการศึกษาการเก็บรักษาเซลล์จากกระจกตา ที่ได้จากการ
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง รุ่ น ที่  3 ที่ อุ ณ ห ภู มิ  -  80 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส 
(Cryopreservation) ที่ระยะเวลาในการเก็บเดือนที่ 4  

4.  ด าเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์ Cornea Epithelium ลง Insert 
Culture แล้วเล้ียงต่อประมาณ 2-3 สัปดาห์  

5. ท า ก า รท ดสอ บ คว า ม เป็ น พิ ษ ต่ อ เ ซ ลล์ ด้ ว ย วิ ธี  3-[4,5-
dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide 
(MTT) assay ด้วยสารมาตรฐานส าหรับการทดสอบการระคาย
เคืองต่อดวงตาจ านวน 5 ชนิดครั้งที่ 3 

70.00 การวิจัยศึกษาความระคายเคืองต่อดวงตาด้วยเซลล์
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง พิ เ ศ ษ ช นิ ด  Reconstituted three-
dimensional cornea cell models ที่พัฒนาขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการนี้  จะเป็นประโยชน์และส่งเสริม
หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่มีการ
พัฒนาและผลิต สารเคมี เครื่องส าอาง ยา สมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในด้านการประเมินความ
ปลอดภัยต่อดวงตาหากน าไปใช้ในคน น าไปใช้ในงาน
ประเมินความเสี่ยง Risk assessment ของผลิตภัณฑ์
และสารเคมีที่อยู่ ในท้องตลาด อีกทั้ งยังต่อยอด
งานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องส าอางอีกทางหนึ่งด้วย 
และนอกจากนี้จะเป็นการลดการใช้สัตว์ทดลองมาวิจัย
และทดสอบตามข้อก าหนดสากล 

สวส. 

808-1115-
P053-
L5742-28 

สายพันธุ์ของเช้ือไวรัส กอ่
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน 
และ ไวรัสตับอักเสบ เอ 
และ อ ีในแหล่งน้ า ที่
สัมพันธ์กับผู้ปว่ยโรค
ระบบทางเดินอาหาร 

970,000 952,804 98.23 1. การตรวจหาโนโรไวรัส ด้วยวิธี realtime RT-PCR ของตัวอย่าง
น้ า ในปี 2555-2558  
1.1 จังหวัดบึงกาฬ จ านวนตัวอย่างน้ าทั้งหมด 292 ตัวอย่าง ให้

ผลบวก 25.34 %  
1.2 จังหวัดอุดรธานี จ านวนตัวอย่างน้ าทั้งหมด 473 ตัวอย่าง 

ให้ผลบวก 10.99 %  
1.3 จังหวัดตรัง จ านวนตัวอย่างน้ าทั้งหมด 103 ตัวอย่าง ให้

ผลบวก 17.48 %  
2. ผลการล าดับเบสด้วยวิธีวิ ธี  Next generation sequencing 

(Miseq) ของตัวอย่างน้ า  
2.1 NoV-GI จ านวนตัวอย่าง 108 ตัวอย่าง หาล าดับเบสไปแลว้ 

45 ตัวอย่าง  
2.2 NoV-GI จ านวนตัวอย่าง 133 ตัวอย่าง หาล าดับเบสไปแลว้ 

33 ตัวอย่าง  

85.00 1. เชื้อไวรัสที่พบใน แหล่งน้ า และ ระบบการบ าบัด
น้ าเสีย ส่วนใหญ่ คือ เชื้อไวรัส โนโร ไวรัสตับอก
เสบ อี  ไวรัสตับอักเสบ เอ และ ไวรัสโรตา 
ตามล าดับ  

2. การตรวจวัดปริมาณของเชื้อไวรัส แต่ละชนิด ใน
แต่ละ ช่วงเวลา พบว่า เช้ือไวรัส โนโร มีแนวโน้ม 
พบปริมาณมากในช่วงฤดูหนาว แต่ ก็สามารถพบ
ได้ตลอดทั้งปี และ สัมพันธ์กับ จ านวนผู้ป่วยที่
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที่ให้ผลบวกกับ 
เช้ือไวรัสน้ี ซ่ึง เป็นสายพันธ์ เดียวกัน  

3. การตรวจวัดของเชื้อไวรัส ในระบบ การบ าบัด
ของ เทศบาล และ โรงพยาบาล ให้มั่นใจในระบบ
การปล่อยน้ า ลงสู่แม่น้ า มีประสิทธิภาพที่ดี  

4. การตรวจวัด เชื้อไวรัสในแหล่งน้ า ดิบ (ผลิตน้ า
ดื่ม) รวมทั้ง น้ าดื่ม และ น้ าแข็ง ท าให้ ปลอดภัย

สวส. 
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3. ขณะได้ Whole genome ของ Noro G-I G-II บางส่วนแล้ว และ
ก าลังด าเนินการหาให้ครบ และให้ได้  whole Genome ใน
ตัวอย่างที่ให้ผล Noro บวก 

จากการระบาดของเชื้อไวรัสทั้ง 4 ชนิด ในพื้นที่ 
ดูแล 

808-1115-
P053-
L5742-55 

การศึกษาหาความสัมพันธ์
ของเช้ือแบคทีเรียที่ก่อโรค
อาหารเป็นพษิในเนื้อไก่
และคน 

787,000 555,240 70.55 1. เก็บตัวอย่างเนื้อไก่จากตลาดสด จ านวน 250 ตัวอย่าง  
2. เพาะหาเช้ือ Salmonella spp. Campylobacter spp. ทดสอบ

ปฎิกิริยาทางชีวเคมี  
3. ศึกษาระบาดวิทยาโมเลกุลโดยวิธี  Multilocus Sequence 

typing (MLST)  

62.00 1. ทราบความชุกของเช้ือแบคทีเรีย ที่ก่อโรคอาหาร
เป็นพิษในเนื้อไก่  

2. ทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความไวต่อสาร
ต้านจุลชีพที่มีผลกระทบต่อคน  

3. ศึกษารูปแบบระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อ
แบคทีเรีย ที่ก่อโรคและหาความสัมพันธ์ของเช้ือ
แบคทีเรีย ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษในเนื้อไก่และที่
ก่อโรคในคน  

4. ศึกษาหายีนดื้อยาของเชื้อดังนี้  Salmonella 
spp., Campylobacter 5. ได้เผยแพร่ข้อมูลใน
วารสารอย่างน้อย 1 เร่ือง 

สวส. 

808-1115-
P053-
L5742-64 

การพัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจหาสารพิษ 
Botulinum toxinด้วย
วิธีอิมมโูนโครมาโทกราฟ ี

884,000 762,573 86.26 1. ประชุมรายงานความก้าวหน้าและปรึกษาแนวทางการด าเนิน
โครงการวิจัยในปี 2560  

2. น าชุดทดสอบรูปแบบ C (ส่วน HCR เป็น test line ส่วน PAN 
เป็น conjugate) มาทดลองใช้กับตัวอย่าง ปูดอง ถั่วเน่า และ
น้ าส้ม ที่ spike toxin complex B ที่ปริมาณ 150 ng พบว่า - 
ตัวอย่างปูดอง เกิดการตกตะกอนของตัวอย่างกับ buffer เพราะ
ปริมาณเกลือสูงในตัวอย่าง - ตัวอย่างถั่วเน่า เกิด false positive 
ของตัวอย่าง control เพราะ gelatin ใน buffer ที่ละลาย
ตัวอย่าง - ตัวอย่างน้ าส้ม เกิด background สีส้มขึ้นเล็กน้อย  

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

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

85.00 1. ได้สารตั้งตัน ได้แก่ แอนติเจนและแอนติบอดี 
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบ  

2. ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ชุ ด ต ร ว จ ห า toxin ข อ ง 
Clostridium spp ได้  

3. ได้ชุดทดสอบที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้เป็นครื่
องมือในการแก้ปัญหาสาธารณสุขได้  

4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการวิจัย 

สวส. 
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5. หาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียม matrix ของตัวอย่างอาหาร
ทั้ง 4 ชนิด (หน่อไม้ ปูดอง ถั่วเน่า น้ าส้ม)  

6. ได้ขั้นตอนวิธีการทดสอบตัวอย่างอาหารที่จะน ามาใช้กับชุด
ทดสอบ  

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 และรูปแบบ
ที่1 : T line= MAb PAN 2 mg/ml รูปแบบที่ 2 : T line= MAb 
B 2 mg/ml  

9. ได้ทดสอบกับ matrix ของตัวอย่าง ให้ผลลบกับตัวอย่าง หน่อไม้, 
ปูดอง, ถั่วเน่า และน้ าส้ม  

10. ส ร้ า ง  recombinant monoclonal antibody ช นิ ด  type A 
แ ละ  B เ พิ่ ม อี ก อ ย่ า ง ล ะ  2 clones แ ละ ท า ก า ร ผลิ ต ใน 
mammalian cell line และทดสอบความจ าเพาะกับ toxin 
type A และ B โดยวิธี ELISA  

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

12. ได้รูปแบบชุดทดสอบที่จะน าไปพัฒนาต่อคือใช้ 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) ในตัวอย่างน้ าหน่อไม้ 
พบว่า LOD ส าหรับ botulinum toxin complex type A และ 
B เท่ากับ 1 ng และ 10 ng ตามล าดับ ในตัวอย่าง 40 ul  
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808-2112-
P021-
L5745-20 

การตรวจวินิจฉยัเช้ือไวรัส 
แบคทีเรีย และพาราสิต
สาเหตุก่อโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน ดว้ยวิธ ี
Multiplex real-time 
PCR 

700,000 438,143 62.59 1. การประเมินผลเบื้องต้น วิธี Multiplex Real-time PCR กับเชื้อ
แบคทีเรียและตัวอย่างอุจจาระ ผู้วิจัยต้องการประเมินความไว
และความจ าเพาะของน้ ายาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย
ก่อโรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อประเมินความสามารถของชุด
น้ ายาในการตรวจจับเชื้อ โดยประสานขอเชื้อแบคทีเรีย และ
ตัวอย่างอุจจาระ จากห้องปฏิบัติการอ้างอิงแบคทีเรียและไวรัส 
ของสถาบันฯ ส าหรับชุดน้ ายาได้รับการสนับสนุนจากบริษัท
จ านวน 2 ชุด (100 reaction) ผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า 
น้ ายาตรวจวิเคราะห์มีความจ าเพาะกับเชื้อแบคทีเรียอ้างอิงที่
ทดสอบประกอบด้วยเชื้อ 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 าหรับ
การตรวจจับไวรัสพบว่าสามารถตรวจจับเชื้อ  Norovirus, 
Rotavirus และ Sapovirus จากตัวอย่างอุจจาระ ผลการวินิจฉัย
เปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติการอ้างอิง พบว่าสอดคล้องกัน  

2. การติดต่อประสานงานกับทีมสอบสวนโรคของส านักระบาดวิทยา
และโรงพยาบาลเครือข่ายฯ ผู้วิจัยติดต่อได้ประสานงานกับทีม
สอบสวนโรคของส านักระบาดวิทยาแล้ว เพื่อขอให้ส่งตัวอย่าง
อุจจาระ /Rectal swab เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน หรือผู้สัมผัส เพื่อใช้ผลการวินิจฉัยส าหรับการสอบสวน
โรคและเฝ้าระวังโรค ส่วนโรงพยาบาลเครือข่าย ผู้วิจัยจะแจ้งให้
เครือข่าย EID Lab Network ของสถาบันฯ ทราบต่อไป  

3. ผู้วิจัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือชุดน้ ายาส าเร็จรูปส าหรบั
ตรวจเชื้อก่อโรคระบบทางเดิน อาหาร ด้วยวิธีสอบราคา คาดว่า
การด าเนินการจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2559  

4. การจัดซ้ือชุดน้ ายาได้เปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2560  

5. ได้ทดสอบตัวอย่าง rectal swab จ านวน 5 ตัวอย่าง พบผลบวก
ไวรัส 2 ตัวอย่าง ผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง และผลบวกทั้ง
ไวรัสและแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง  

6. ทดสอบซ้ าในตัวอย่างอุจจาระ (stool) จ านวน 3 ตัวอย่าง ที่เคย
ประเมินผลการทดสอบแล้วก่อนหน้า โดยจ าลองการท า rectal 

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

2. การควบคุมป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว  
3. ได้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคอุจจาร่วงเฉียบพลัน

ระดับประเทศ  
4. ได้เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมวิชาการหรือใน

วารสาร  
5. หน่วยงานที่มีความพร้อมของเครื่องมือสามารถ

ด าเนินการด้วยวิธีนี้ได้ 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

swab เพื่อประเมินวิธีการสกัดจากตัวอย่าง stool กับ rectal 
swab แล้วเปรียบเทียบผลของตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด ผลการทดสอบ
พบว่าตัวอย่างอุจจาระที่มีเชื้อปริมาณมาก (ค่า ct ระหว่าง 20 - 
30) การสกัดจากตัวอย่างอุจจาระโดยตรงและสกัดจาก rectal 
swab ได้ผลที่สอดคล้องกัน  

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

ตัวอย่างจากการสอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งตรวจผ่านศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบ
ผลบวกแบคทีเรีย 7 ตัวอย่าง และรายงานผลในระบบสารสนเทศ
ตามรอบเวลา (turn around time) ที่ก าหนด 1 วันท าการ 
(เฉพาะการวิเคราะห์)  

9. ประสานขอตัวอย่างจากฝ่ายตรวจวินิจฉัยแบคที เรียทาง
การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งตัวอย่าง
อุจจาระ (stool และ rectal swab) และตัวอย่างน้ าที่เก็บ เพื่อ
สอบสวนหาแหล่งการระบาดของโรค และเปรียบเทียบผลวิธีเพาะ
เช้ือกับวิธี multiplex real-time PCR  

10. ทดสอบตัวอย่างอุจจาระ จ านวน 7 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นตัวอย่างจาก
การสอบสวนโรคที่ จั งหวัด เชีย ง ใหม่  ส่ งตรวจผ่ านศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ ผลการตรวจวิเคราะห์พบ
ผลบวกแบคทีเรีย 5 ตัวอย่าง และผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 
1 ตัวอย่าง และรายงานผลในระบบสารสนเทศตามรอบเวลา 
( turn around time) ที่ ก าหนด 1 วั นท าการ  ( เฉพาะการ
วิเคราะห์)  

11. ตัวอย่างส่งตรวจโรคอุจจาระร่วง ทั้งชนิดตัวอย่าง rectal swab 
และน้ าจากฝ่ายแบคทีเรียทางการแพทย์ 12 ตัวอย่าง ผลการ
ตรวจวิเคราะห์พบผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง  

12. อยู่ระหว่างตรวจตัวอย่างน้ า เพื่อประเมินและปรับวิธีการเตรียม
ตัวอย่างให้เหมาะสมกับชุดน้ ายาวิเคราะห์และชุดสกัดสาร
พันธุกรรม  

13. ขยายการตรวจเชื้อพาราสิตก่อโรคระบบทางเดินอาหาร (โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้อ านวยการให้ด าเนินการได้) จากตัวอย่างน้ า
ดิบ โดยเบื้องต้นได้ประสานขอตัวอย่างจากการประปานครหลวง
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

แล้ว และอาจจะขยายไปเก็บแหล่งน้ าที่ได้รับการบ าบัดน้ าเสีย
จากหน่วยงาน (อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงาน) โดยงานที่
ขยายเพิ่มนี้จะด าเนินงานร่วมกับฝ่ายพาราสิตฯ และใช้วงเงิน
งบประมาณเดิมที่ได้รับ  

14. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายาส าเร็จรูปส าหรับตรวจเชื้อพาราสิตก่อโรค
ระบบทางเดินอาหารส าหรับตรวจตัวอย่างน้ า ด้วยวิธีตกลงราคา 
คาดว่าการด าเนินการจัดซ้ือจะได้รับอนุมัติภายในเดือนมิถุนายน 
2560  

808-2112-
P021-
L5745-66 

โครงการเตรียมความ
พร้อมห้องปฏิบัตกิาร
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข เพื่อรองรับ
โรคระบาด 

3,300,000 1,733,196 52.52 1. ติดตามสถานการณ์โรคระบาดตามฤดูกาลจากส านักระบาดวิทยา  
2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง

ส่วนกลาง (สวส.) และภูมิภาค (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)ใน
การรองรับโรคระบาดจากโรคอุจาระร่วง กรณีน้ าท่วมในภาคใต้ 
โดยการจัดซ้ืออาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อน าส่ง (transport medium) 
20,000 ชุด แล้วจัดส่งให้กับ ศวก.สงขลาจ านวน 5,000 ชุด ศวก.
ตรัง 1,000 ชุด และศวก.ภูเก็ต 300 ชุด ส่วนที่เหลือส าร้องไว้ที่
สวส. ส าหรับเตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคอุจจาระร่วง
ในฤดูร้อนต่อไป  

3. จัดจ้างบริการการรับประกันและบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
เครื่องตรวจวิเคราะห์ล าดับสารพันธุกรรม (Next generation 
sequencing) ป ระ จ า ปี  เ พื่ อ ใ ห้ เ ค รื่ อ ง ท า ง าน ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และผลการวิเคราะห์ที่แม่นย า  

4. จั ด ซ้ือวั สดุ วิ ทยาศาสตร์ และ น้ า ย าตรวจวิ เคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นในการตรวจวิเคราะห์  

5. จัดจ้างพิมพ์สื่อวิชาการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จ านวน 1,000 
เล่ม  

6. จัดท าร่างข่าวการประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเช้ืออุบัติ
ใหม่ (EID Lab Network)  

7. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการสวส. เพื้อรองรับการระบาดของ
ไข้เหลือง (Yellow fever) โดยการประชุมทีมผู้เชี่ยวชาญ และ
หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลวิชาการ การพยากรณ์
โรค และการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ น้ีียาตรวจ
วิเคราะห์ ทัีีงวิธีที่ เป็น in-house method และชุดน้ ายาที่มี
จ าหน่ายในท้องตลาด  

75.00 การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพ สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

8. ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ไข้
เหลือง เพื่อเตรียมรองรับได้ทันเวลา  

9. จัดซ้ือจัดจ้างน้ ายาตรวจวิเคราะห์ไข้เหลือง และเชื้อไวรัสในกลุ่ม
อาโบ ด้วยวิธีสอบราคา  

10. ตรวจรับน าียาตรวจวิเคราะห์ไข้เหลือง แล้วเสร็จเรียบร้อยดี  
11.  สถาบันฯตรวจวิเคราะห์และรายงานผลตัวอย่างที่มีการระบาดได้

อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบคุณภาพที่น่าเช่ือถือ  
12. ตรวจรับน้ ายาตรวจวิเคราะห์เชื้อในกลุ่มอาโบไวรัส แล้วเสร็จ

เรียบร้อยดี และเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการ
ระบาดที่อาจเกิดได้ และสถาบันฯ ตรวจวิเคราะห์ โรคติดเชื้ออื่นๆ 
ได้ทันเวลา โดยไม่มีข้อร้องเรียน  

809-1112-
P011-
L5739-19 

4.การผลิตสารมาตรฐาน 
DMSC ด้านยาและวัตถุ
เสพติด 

1,500,000 1,491,423 99.43 - ผลิตสารมาตรฐาน DMSC ด้านยาและวัตถุเสพติด ตั้งแต่ 16 
มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 17 ชนิด 

77.30 ท าให้ได้สารมาตรฐาน DMSc ด้านยาและวัตถุเสพติด 
ซ่ึงจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศในการ
จัดซ้ือสารมาตรฐานราคาแพงจากต่างประเทศและยัง
เป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิตสารมาตรฐานภายใน 
ประเทศอีกด้วย 

สยวส. 

809-1112-
P022-
L5745-15 

3.การก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านการ
ตรวจพิสูจน์สารเสพติด 

5,194,300 5,194,249 100.00 1. การทดสอบความช านาญการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นใน
ปัสสาวะ = รับสมัครสมาชิก จัด  protocal เตรียมตัวอย่าง 
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน รวบรวมผลการทดสอบจาก
สมาชิก เตรียมประเมินผล จัดท ารายงานฉบับร่าง ส่งเอกสารฉบับ
ร่างให้คณะท างานพิจารณา  

2. โครงการทดสอบความช านาญการตรวจยืนยันสารเสพติดใน
ปัสสาวะ = รับสมัครสมาชิก จัด protocal เตรียมตัวอย่าง 
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน รวบรวมผลการทดสอบจาก
สมาชิก เตรียมประเมินผล จัดท ารายงานฉบับร่าง ส่งเอกสารฉบับ
ร่างให้คณะท างานพิจารณา  

3. การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการด้านตรวจพิสูจน์สาร
เสพติดในของกลาง 1 scheme, 3 ตัวอย่าง = อยู่ในระหว่างการ
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์  

4. ศึกษา/พัฒนา/วิจัยด้านยาเสพติด = พัฒนาวิธีที่ เหมาะสม 
ตรวจสอบความถูกต้องตาม parameter ที่ก าหนด 

74.10 1. ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถเปรียบเทียบผล
การตรวจเบื้องต้นและตรวจยืนยันสารเสพติดใน
ปัสสาวะ  

2. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รสมาชิ ก ส ามา รถประ เมิ น
ประสิทธิภาพของตนเอง และน าผลการประเมิน
การทดสอบไปใช้ในการพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ  

3. ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้ด าเนินตามระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล  

4. ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้พัฒนาเทคนิคการตรวจ
สารเสพติดในปัสสาวะ 

สยวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

809-1112-
P022-
L5745-16 

2.การสนับสนุนชุดทดสอบ
สารเสพติดเบื้องต้นใน
ปัสสาวะ 

7,800,000 7,800,000 100.00 - จ านวนชุดทดสอบในโครงการสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้น ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2559 - 7 กรกฏาคม 2560 รวม 951,950 ชุด  

100.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ ได้รับชุด
ทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  

2. ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับชุดทดสอบเบื้องต้นสาร
เสพติดในปัสสาวะ เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการ 

สยวส. 

809-1112-
P022-
L5746-14 

6.การก าหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการด้านยาใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

4,800,000 4,797,679 99.95 1. โครงการจัดบริการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพยา = ประเมินผลการทดสอบแล้วเสร็จ 

2. scheme อยู่ระหว่างจัดท า interim report 1 scheme  
3. กา ร ศึกษาพัฒนาวิ ธี ก า รต รวจวิ เ ค ร า ะห์ ย า ที่ ผ ลิ ต โ ด ย

เทคโนโลยีชีวภาพ = อยู่ระหว่างการจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและรายงานสรุป  

4. โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย = อยู่ระหว่างจัดท ามอโน
กราฟ 6 มอโนกราฟ 

84.20 หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้ข้อมูลคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยา/สมุนไพร ข้อก าหนดมาตรฐาน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการสมาชิกทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการเกิดการปรับปรุงคุณภาพพัฒนาการ
ตรวจวิเคราะห์ ส่งผลให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจใน
การบริโภคยาและยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และความ
ปลอดภัย 

สยวส. 

809-1112-
P041-
L5747-21 

7.การพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการด้านสาร
มาตรฐานทั้งระดับใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

500,000 499,469 99.89 1. การผลิตสารมาตรฐานอาเซียน ด้านยา = ผลิตได้ 4 ชนิด  
2. การประชุม/สัมมนาระดับอาเซียน = จัดฝึกอบรมและประเมินผล

แล้วเสร็จ 

100.00 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารมาตรฐานต่อปีเป็น
เงินจ านวนมากแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการของ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย 

สยวส. 

810-1112-
P021-
L5745-03 

การพัฒนาหอ้งปฏิบัติการ
ส านักรังสีและเครื่องมือ
แพทย ์

500,000 434,772 86.95 1. สอบเทียบเครื่องมือ Gauss meter จ านวน 1 เครื่อง  
2. สอบเทียบเครื่องมือ ตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน 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. สอบเทียบเครื่องชั่งฟ้าอ่านความละเอียดไม่เกิน 0.001 กรัม 

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

1 เครื่อง  

100.00 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ของส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตาม
ระบบสากล เป็นที่น่าเช่ือถือและยอมรับโดยทั่วไป 

รส. 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                   134 
 

รหัส
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

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

บรรยากาศ HTB-MD-002 จ านวน 1 เครื่อง  
12. สอบเทียบ Unfors (Luxmeter 2) จ านวน 1 เครื่อง  
13. สอบเทียบ RaySafe (Luxmeter) จ านวน 1 เครื่อง  
14. สอบเทียบ Digicon TH02 S/n:AK-64300 จ านวน 1 เครื่อง  
15. สอบ เที ยบ  LIG Thermometer Total Immerion S/n:3833 

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

จ านวน 1 แท่ง  
17. สอบเทียบ Tektronik จ านวน 1 เครื่อง  
18. สอบเทียบ Unfors (Luxmeter 1) จ านวน 1 เครื่อง  
19. สอบเทียบ RTI Electronics (Light Probe) จ านวน 1 เครื่อง  
20. สอบเทียบ Tektronix จ านวน 2 เครื่อง  
21. สอบเทียบหัววัดรังสีมาตรฐาน Roos TW34001 S/N 1208 สอบ

เทียบอิเลกตรอน จ านวน 1 หัววัด  
22. สอบเทียบเครื่องมือ Microwave survey meter จ านวน 1 

เครื่อง  
23. สอบเทียบเครื่องมือ Infrared thermometer จ านวน 1 เครื่อง  
24. สอบเทียบเครื่องวัดแบบขยาย จ านวน 1 เครื่อง  
25. สอบเทียบกล้องจุลทรรศน์ส าหรับวัดขนาด จ านวน 1 เครื่อง - 

การเปรียบเทียบผลการทดสอบถุงมือ จ านวน 1 กิจกรรม  
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 างานร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 722 ชั้น 7 อาคาร 14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  

60.00 1. เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วย  
2. การดู แลบ า รุ ง รั กษา  ทดสอบ/สอบ เทียบ 

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องเฝ้าระวัง
ผู้ป่วย ได้มีมาตรฐานและวิธีที่ เป็นแนวทาง
เดียวกันทั้งประเทศ 

รส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

810-2112-
P021-
L5745-07 

การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทางเครื่องมือ
แพทย ์

4,414,000 1,813,151 41.08 1. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นในการทดสอบ ได้แก่ 
เทปสะท้อนแสง, ไอโซโพรพานอล, แผ่นรองตัด, ไส้กรองเครื่อง
กรองน้ าเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว คงค้างเครื่อง Data Logger 2 
ชุด และด าเนินการส่งเครื่องมือสอบเทียบหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น, อุปกรณ์วัดแรง, อุปกรณ์
บันทึกอุณหภูมิ ความชื้น และความดันบรรยากาศ เรียบร้อยแล้ว 
คงค้างสอบเทียบกล้องจุลทรรศน์ส าหรับวัดขนาด 1 เครื่อง  

2. ด าเนินการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลม
หายใจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-20 มิถุนายน 2560 จ านวน 
2,514 ตัวอย่าง  

3. ด าเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ อาทิ ถุงยางอนามัย 
ถุงมือทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์อื่นๆ ได้แก่ กระบอกฉีดยา
ทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต ถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์
ประคบร้อน-เย็น ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือด ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2559-20 มิถุนายน 2560 จ านวน 457 ตัวอย่าง  

4. เดินทางไปทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 
เมื่อวันที่ 24-27 เมษายน 2560 ณ จังหวัดสระบุรี  

69.09 เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทาง
เครื่องมือแพทย์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รส. 

810-2112-
P021-
L5745-10 

เพิ่มศักยภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภยั
เครื่องเอกซเรย์ฟัน 

2,330,000 0 0.00 1. ด าเนินการจัดซ้ือเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัยเครื่อง เอกซเรย์ฟัน  
- เครื่องวัดค่ากิโลโวลต์พีค และปริมาณรังสีเอกซ์ จ านวน 2 

เครื่อง 
- เครื่องส ารวจการรั่วของรังสีเอกซ์ จ านวน 2 เครื่อง แล้ว

เสร็จ จากบริษัท อินเมด โซลูชั่น จ ากัด ตามใบสั่งซ้ือ เลขที่ 
141/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 คณะกรรมการตรวจ
รับของเมื่อ 11 เมษายน 2560 ครบก าหนดส่งมอบของ
วันที่ 28 มิถุนายน 2560  

2. ด าเนินการจ้างเหมาบริการ นักฟิสิกส์รังสี โดยวิธีตกลงราคา 
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560 จ านวน 2 คน  

43.85 1. เครื่องเอกซเรย์ฟันในสถานพยาบาลรัฐและ
เอกชน ได้รับการตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัย  

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

3. ผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจ  
4. ปัญหาในการออกใบอนุญาตมีไว้มนครอบครอง

และใช้เครื่องเอกซเรย์ฟัน ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ  พ.ศ.2559 ของ
ส า นั ก ง า น ป ร ม า ณู เ พื่ อ สั น ติ  ก ร ะ ท ร ว ง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการแก้ไข 

รส. 
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811-1112-
P022-
L5745-06 

โครงการอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) 

2,500,000 2,321,839 92.87 1. การตรวจรับรองอาหารปลอดภัยตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่ประกอบ
อาหาร 6,500ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.38  

2. สนับสนุนสื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น คู่มือรับรองความ
ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี / จุลินทรีย์ในอาหาร คู่มือการ
ใช้ชุดทดสอบอาหาร แผ่นพับอฟลาทอกซินในอาหาร จุลินทรีย์ใน
อาหารพร้อมบริโภค น้ ามันปรุงอาหารที่ใช้ทอดซ้ า ยาฆ่าแมลง 
สารบอแรกซ์ วิธีการล้างผัก คู่มือชุดทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และ ภาชนะพลาสติกใช้อย่างไรให้ปลอดภัยฯลฯ เพื่อใช้ในการ
รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยจ านวน 2,250 ฉบับ  

3. บรรยาย/ให้การดูงาน/ จัดนิทรรศการ เรื่องอาหารปลอดภัย 
จ านวน 8 ครั้ง  

81.25 1. อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด ตลาดนัด 
ซุปเปอร์มาร์ เก็ต และอาหารพร้อมบริโภค 
อาหารปรุงส าเร็จที่จ าหน่ายในสถานประกอบการ
ด้านอาหารได้รับการตรวจความปลอดภัยอาหาร  

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจ 
ในการเลือกซ้ือวัตถุดิบและการบริโภคอาหารจาก
ร้านที่ผ่าน เกณฑ์การตรวจรับรอง ตามโครงการ
อาหารปลอดภัย(Food Safety)  

3. ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้ประกอบอาหาร มี
ความตระหนักและความรับผิดชอบความ
ปลอดภัยของอาหารต่อ ผู้บริโภคมากขึ้น ในการ
ที่จะเลือกซ้ือวัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจรับรองตามโครงการอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) หรือการขอเข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อรับการตรวจรับรอง รวมถึงการทดสอบ
วัตถุดิบด้ วยตนเองโดย ใช้ชุ ดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สคอ. 

811-1112-
P022-
L5746-09 

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหารส าหรับ
พระบรมวงศานุวงค์ 

2,300,000 1,896,254 82.45 ตรวจวัตถุดิบ อาหารพร้อมบริโภคของเครื่องเสวยและข้าราชบริพาร 
พระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย พระต าหนักสวนจิตรลดารโหฐานและ
พระราชวังไกลกังวล จ านวน 45,000 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 80 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 0.17 

75.00 1. เครื่องเสวย และอาหารในพระต าหนักสวน
จิตรลดารโหฐาน วังศุโขทัย พระที่นั่งอัมพรสถาน 
วังไกลกังวล ได้รับการตรวจความปลอดภัย
อาหาร  

2. สนับสนุนนโยบายแห่งชาติ ด้านอาหารปลอดภัย 

สคอ. 

811-1112-
P022-
L5746-10 

โครงการความปลอดภยั
ด้านอาหารในการประชุม
คณะรัฐมนตรีและการ
ประชุมระดับผู้น าประเทศ 

282,000 253,173 89.78 ตรวจอาหารจ านวน 113 ตัวอย่าง ได้แก่  
1. ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารและกรณี

พิเศษที่มีการประชุม จ านวน 1,382 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง  
2. ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลี้ยงคณะผู้น าประเทศในการประชุม/มา

เยือนในฐานะแขกของประเทศ 98 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง  

113.00 1. อาหารที่จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีได้รับการตรวจ
ความปลอดภัยอาหาร  

2. อาหารที่จัดเลี้ยงผู้น าประเทศ/หัวหน้าคณะ
รัฐบาล ที่ เป็นแขกของประเทศไทยมีความ
ปลอดภัย 

สคอ. 

811-1112-
P022-
L5746-11 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล 

3,900,000 2,812,218 72.11 1. จัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

2. ประชุมคณะกรรมการการ 1 ครั้ง  
3. จัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 วันที่ 

17 กุมภาพันธ์ 2560 SO/IEC 17025: 2005  

74.00 บุคลากรของส านักรับทราบนโยบายและวัตถุประสงค์
คุณภาพ สามารถจัดระบบวิธีการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการของส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001,ISO/IEC 
17025 และ ISO/IEC 17043 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

3.1 ประสานห้องปฏิบัติการในการจัดท าแผนงานต่างๆ ของ
ระบบประกันคุณภาพ ดังนี้  

- แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อก าหนด 
ISO/IEC 17025:2005  

- แผนการสอบเทียบเครื่องมือ  
- แผนกา ร เข้ า ร่ วมทดสอบความช าน าญ  และการ

เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ  
3.2 จัดท าทบทวนคู่มือคุณภาพ  (QCM)/ปรับปรุงคู่มือการ

ปฏิบัติงาน (SOP/WI/F) และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 90 ฉบับ  

3.3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ(QA meeting) จ านวน 4 ครั้ง  

4. ส่งบุคลกรเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

5. บ ารุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อผล
การทดสอบ  

6. จัดหาเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และ สารมาตรฐาน  
7. ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
8. เข้าร่วมทดสอบความช านาญและการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์

ระหว่างห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ISO/IEC 17043: 2010  
8.1 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 1 ครั้ง เมือ่ กันยายน 2559 

เพื่อวางแผนด าเนินงาน  
8.2 ทบทวน/ปรับปรุง ค าสั่งในระบบคุณภาพ  
8.3 ตรวจติดตามคุณภาพภายในทางวิชาการและเฝ้าดูการ

เตรียม/แบ่งบรรจุ/จัดส่งตัวอย่าง  
8.4 ติดต่อประสานงานหน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ขอขยายขอบข่ายการรับรองและตรวจประเมิน เพื่อเฝ้า
ระวัง  

8.5 ประชุมทบทวนบริหารระบบคุณภาพผู้จัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  

8.6 หน่วยรับรอง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจประเมินระบบ
คุณภาพผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ เพื่อเฝ้าระวัง
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

และขยายขอบข่าย เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 ส่ง
แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560  

811-1112-
P032-
L5744-01 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
อาหารแห่งอาเซียน-โลหะ
หนัก 

1,000,000 623,567 62.36 1. ให้การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะศึกษาดู
งานจาก Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) ประเทศ
เกาหลี ใต้  ในหั วข้อ เรื่ อ ง  Overseas Training Program for 
building NRLs ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  

2. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินงานของ
คณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการ วิเคราะห์อาหาร
ของอาเซียน ครั้งที่ 10-3/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ณ 
มกอช.เพื่อร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นกับประเด็นที่จะ
น าเสนอเป็นท่าทีของประเทศไทยในที่ประชุม AFTLC ครั้งที่ 9  

3. ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Food Testing Laboratory 
Committee (AFTLC) ครั้งที่ 9 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ณ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้  
3.1 เพื่อพิจารณาปรับปรุงและยอมรับแนวปฏิบัติของเอกสาร 

2 ฉ บั บ ไ ด้ แ ก่  Extension of Scope of the Existing 
AFRLs แ ละ  Draft Monitoring Mechanism on the 
Performance of AFRLs  

3.2 เพื่อพิจารณากระบวนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงสาขา
ใหม่ของอาเซียน เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหารใน
ภูมิภาคอาเซียน  

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on the National 
Food Control System (workshop ภ า ย ใ ต้  Cluster 4 
Ensuring Food Safety) ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2560 ณ 
กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ท าความเข้า ใจและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Food Control System และ 
2) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับ challenges และ recommendations 
ในการสร้างความเข้มแข็งของ National Control System ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และผมที่ได้จะน าไปประกอบการจัดท า
แผนการด าเนินงานของ SOMHD-Health Cluster 4 Ensuring 
Food Safety?s work plan 2016-2020  

70.00 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. บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้ งด้านการตรวจ
วิเคราะห์และระบบการควบคุมคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ  

3. มี ห น่ ว ย ง า น จั ด ท ด ส อ บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์อาหาร 
(PT Organizer/Provider) ให้แก่ห้องปฏิบัติการ
ในภูมิภาคอาเซียน  

4. มีเครือข่าย (Network) ข้อมูลในการประสานงาน
ทั้งระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน  

5. เป็นการพัฒนาทั้งมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์
และท าให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแข่งขันทาง
การค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. การประชุม The Cluster 4 Ensuring Food Safety ครั้งที่  2 
ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ กรุงเทพฯ โดยมีหนึ่งใน
วัตถุประสงค์หลักคือจัดท า Health Cluster 4 Ensuring Food 
Safety?s work plan 2016-2020 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอให้ 
SOMHD รับรองแผนการด าเนินงาน แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 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 ารุงรักษาเครื่องมือ
ฯและห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือฯ พัฒนาวิธีวิเคราะห์  

7. ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Food Testing Laboratory Committee 
(AFTLC) ครั้งที่ 10 ณ ประเทศกัมภูชา 27-28 มิ.ย. 60 จ านวน 2 
คน จาก สคอ. 1 คน และศวก.ที่ 1 เชียงใหม่ 1 คน  

811-1112-
P032-
L5744-03 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือ 

900,000 414,835 46.09 1. จัดท ารายละเอี ยดแผนทดสอบความช านาญ( protocol) 
ด าเนินงานตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ  

2. รับสมัครสมาชิก :ส่งหนังสือเชิญเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
อยู่ระหว่างสมาชิกตอบรับการเข้าร่วม  

3. จัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือให้
สมาชิก จ านวน 24 แห่ง ได้แก่ ศวก.14 แห่ง และหน่วยงาน
ภาครัฐและโรงงานที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  

4. จัดหาตัวอย่างเกลือและทดสอบปริมาณให้อยู่ในช่วงที่ก าหนด
และจัดเตรียมเกลืออ้างอิงส าหรับสมาชิกใช้ควบคุมคุณภาพ  

5. จัดเตรียมตัวอย่าง PT sample /แบ่งบรรจุ และทดสอบความ
เป็นเนื้อเดียวกัน  

6. จัดส่งตัวอย่างให้สมาชิก สมาชิกตอบผลกลับ  
7. อยู่ในระหว่างรวบรวมผลของสมาชิก 

80.00 1. ได้ข้อมูลศักยภาพหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการ
ตรวจไอโอดีนในเกลือ  

2. หน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการตรวจไอโอดีนใน
เกลือได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านตรวจไอโอดีน
ในเกลือและการ ควบคุมคุณภาพการตรวจ 

สคอ. 

811-1112-
P032-
L5744-08 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารและน้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผนทดสอบ
ความช านาญ 

250,000 145,296 58.12 1. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ 1 ครั้ง  
2. จัดท าแผนและได้รับอนุมัติ  
3. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ใน website ของ ส านัก

คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และ รับสมัครสมาชิก  
3.1 การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทาง

เคมี  

88.00 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้ า ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน สามารถใช้ผลการเข้าร่วม
ทดสอบความช านาญฯเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพผลการวิเคราะห์  

2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้ า ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน สามารถน าผลการเข้าร่วม

สคอ. 
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- 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  
- BQSF BE 10-60: Caffeine  
- BQSF FC 09-60: สารอาหารในนมโค  
- BQSF AF 19-60: อฟลาทอกซิน  
- BQSF PR 06-60: สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กา โน

คลอรีน  
3.2 การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุล

ชีววิทยา  
- 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)  
3.3 การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทาง

กายภาพ 4.3.1 BQSF LA 01-60: Light filth  

ทดสอบความช านาญฯ ไปใช้ในการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  

3. การเข้ าร่ วมแผนทดสอบความช านาญกับ
หน่วยงานในประเทศเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
ทดแทนการเสียค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าร่วมแผน
ทดสอบความช านาญกับหน่วยงานต่างประเทศ 
ทั้งยังแสดงถึงความสามารถพึ่งพาตนเองของ
ประเทศด้วย 
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811-1112-
P032-
L5744-20 

โครงการวิจัยดา้นอาหร 
Idea for free 

500,000 0 0.00 1. การตรวจวิเคราะห์ไตรฮาโลมีเทนในน้ าประปา ในบ้านเรือนเขต
พื้นที่การจ่ายน้ าการประปานครหลวง เขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ร้อยละ 65  
- ได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

พบการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ THMs ในน้ าประปา ตามวิธี
มาตรฐานของ U.S.EPA รายงานวิธีเก็บตัวอย่างน้ าประปา
และสภาวะที่ใช้ทดสอบหาปริมาณ THMs ด้วยเทคนิค GC-
MS ที่อุณหภูมิ oven 30 oC คงไว้ 5 นาที และเพิ่มอุณหภูมิ
ไปจนถึง 70 oC ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 6 oC/min 
จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิถึง 145 oC ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 
15 oC/min, คอลัมน์ที่ใช้คือ HP-5ms จึงน าวิธีการวิเคราะห์
นี้มาพัฒนาและทดสอบความถูกต้องที่จะน ามาใช้วิเคราะห์
ตัวอย่างน้ าประปาที่เก็บจากพื้นที่การจ่ายน้ าการประปานคร
หลวง  

- ได้จัดซ้ือวัสดุ ได้แก่ ขวดส าหรับใส่ตัวอย่าง (headspace 
vial) และฝาขวด สารมาตรฐานTHMs 4 ชนิด ได้แก่ โบรโม
ไดคลอโรมีเทน (Bromodichloromethanes, CHCl2Br) ได
โ บ ร โ ม ค ล อ โ ร มี เ ท น  ( Dibromochloromethanes, 
CHCl2Br2) โ บ ร โ ม ฟ อ ร์ ม  (Bromoform, CHBr3) แ ละ
คลอโรฟอร์ม (Chloroform, CHCl3) และ fluorobenzene 
(internal standard)  

- ได้สภาวะที่เหมาะสมของการแยกสาร THMs ทั้ง 4 ชนิด 
และ internal standard โดยสภาวะที่เหมาะสมต่อการแยก
ด้ ว ย เครื่ อ ง  GC-MS แบบ  Headspace analyzer ดั งนี้  
เครื่องมือของ Agilent ประกอบด้วย Gas Chromatograph 
รุ่ น  5977B MSD, Headspace sampler รุ่ น  7697A , 
Detector ชนิด Mass Spectrometer (MS), คอลัมน์ที่ ใช้ 
HP-5ms (30m x 250 ?m x 0.25 ?m), Inlet temperature 
250 oC, Oven temperature 30 oC for 15 min, 6 
oC/min to 70 oC for 0 min, MS source 230 oC, แก๊ ส
ที่ใช้ He, N2 และอัตราการไหลของแก๊ส 0.5 ml/min ผล
การทดสอบจากการวิเคราะห์สารมาตรฐาน THMs 4 ชนิด ที่
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1 mg/l พ บ ว่ า ส า ร  CHCl3, CHCl2Br, 

58.00 ได้ข้ อมูลที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจปรับแก้ ค่ า
มาตรฐานส าหรับอาหารของไทยและของสากลและ ได้
วิธีตรวจวิเคราะห์อาหารที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

สคอ. 
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CHCl2Br2, CHBr3 อ อ ก ที่ เ ว ล า  2.159, 3.360, 6.230, 
12.829 ตามล าดับ ส่วน fluorobenzene ออกที่เวลา 2.732  

2. ส ารวจการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคก่อโรคในผักไฮโดร
โปรนิกส์ ร้อยละ 75  
- เก็บตัวอย่างผักไฮโดรโปนิกส์ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่จ าหน่ายใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน ๑๔ ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการฝ่ายอาหาร ตรวจจ านวน

จุลินทรีย์รวม เชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ 6 
ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens, Bacillus cereus, Salmonella spp.,Vibrio 
cholerae แ ล ะ  Listeria monocytogenes แ ล ะ
เชื้อจุลินทรีย์ที่บ่งชี้สุขลักษณะการผลิต ชนิด E. coli ฝ่าย
สารก าจัดศัตรูพืชและยาสัตว์ตกค้าง ตรวจสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 132 ชนิด และฝ่ายกายภาพ ตรวจไข่พยาธิ
และตัวอ่อนของพยาธิ  

- การประเมินการได้รับสารไอโอดีนในเด็กอายุ  6-16 ปี 
( Dietary Iodine Intake for Thais Children Ages 6-16) 
ร้อยละ 70 1.ทบทวนวรรณกรรม รวบรวมข้อมูลปริมาณ
ไอโอดีนในอาหาร ข้อมูลการบริโภคอาหาร และเตรียม
อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ 2.ศึกษาข้อมูลปริมาณสารไอโอดีนที่
ควรได้รับในแต่ละวันของเด็กในวัย 6-16 ปี 3. ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลปริมาณไอโอดีนในอาหารจากแหล่งต่างๆ 4. 
จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีที่ ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ 5. อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างจากร้านค้าหน้าโรงเรียน 
ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล 6. อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนใน
ห้องปฏิบัติการ  

- การส ารวจปริมาณสารประกอบกลุ่มไดออกซินและพีซีบีใน
หอยสองฝาบริเวณปากแม่น้ าส าคัญของประเทศไทย ร้อยละ 
10 อยู่ ระหว่างด า เนินการพัฒนาและตรวจวิ เคราะห์
สารประกอบกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในหอยสองฝา ด้วย
เทคนิค Isotope dilution และวัดปริมาณด้วย เครื่ อ ง 
HRGC/HRMS  
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- การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์และยืนยันจุลินทรีย์โพรไบโอ
ติก กลุ่ม Lactobacillus และBifidobacterium ในอาหาร 
ร้อยละ 70 1. จัดหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีจุลินทรีย์
โพรไบโอติกชนิดเดี่ยวและชนิดผสมระหว่าง Lactobacillus 
และBifidobacterium โดยบางส่ วน เก็ บรวบรวมจาก
ตัวอย่างที่เคยส่งมาตรวจ เช่น วัตถุเจือปนอาหาร นมผง
ส าหรับทารก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มผง เป็นต้น 
และซ้ือบางตัวอย่าง เช่น นมเปรี้ยว 2. กรณีเชื้อกลุ่ม 
Lactobacillus ต ร ว จ นั บ จ า น ว น เ ชื้ อ จุ ลิ น ท รี ย์  
Lactobacillus ด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือ MRS ที่ใช้เป็นประจ าใน
งานบริการ และยืนยันด้วยวิธี PCR เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 
(ความไว และความจ า เพาะ) ของ primer และ PCR 
condition ที่อ้างอิงมา ซ่ึงเคยลองตรวจกับเชื้อมาตรฐานไว้
แล้ว โดยความคืบหน้า ได้ศึกษา -ความไวของวิธี PCR ใน
การตรวจยืนยัน เชื้อ Lactobacillus acidophilus และ/
หรือ Lactobacillus paracasei จากตัวอย่างนมเปรี้ยว ต่าง
ผู้ผลิต เสร็จสิ้น 3 ตัวอย่าง -ความไวของวิธี PCR ในการตรวจ
ยืนยัน เช้ือ L. paracasei จากวัตถุเจือปนอาหาร 1 ตัวอย่าง 
ในการตรวจยืนยัน L. rhamnosus จากผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร 2 ตัวอย่าง - ความจ าเพาะกับตัวอย่างนมเปรี้ยว ที่มี
เชื้อ Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus และ 
Streptococcus thermophilus เสร็จสิ้ น  3 ตัวอย่ าง  3.
กรณีตัวอย่างที่มี เชื้อผสม ระหว่าง Lactobacillus และ 
Bifidobacterium เ ป็ น อ ย่ า ง น้ อ ย  ห รื อ มี เ พี ย ง เ ชื้ อ 
Bifidobacterium ท า ก า ร ต ร ว จ นั บ จ า น ว น เ ชื้ อ 
Bifidobacterium โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหาร
เลี้ยงเชื้อ 3 ชนิด เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับเชื้อมาตรฐาน เพื่อ
หา productivity ต่อเชื้อเป้าหมายกลุ่ม Bifidobacterium 
และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ (ความไว และความจ าเพาะ) 
ของ primer และ PCR condition ที่อ้างอิงมา โดยความ
คืบหน้า  -ได้ ศึกษากับตัวอย่างนมเปรี้ยวที่มี  probiotic 
เป้าหมาย คือ Bifidobacterium animalis subsp. lactis 1 
ตัวอย่าง และ มี Bifidobacterium lactis 1 ตัวอย่าง ซ่ึงมี
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แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ส่วนผสมของเชื้อที่ ไม่ ใช่ เป้าหมาย คือ Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus แ ล ะ  Streptococcus 
thermophilus ใ น ตั ว อ ย่ า ง ดั ง ก ล่ า ว ด้ ว ย  ( เ ชื้ อ 
Lactobacillus spp. และ Streptococcus thermophilus 
ใช้เป็นตัวแทนของเชื้อที่ไม่ใช่เป้าหมาย เพราะมีการใช้เป็น
เช้ือหมัก (starter) ในผลิตภัณฑ์ประเภทนมเปรี้ยวหลายตรา
ที่จ าหน่ายในท้องตลาด) - ได้ศึกษาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มีเชื้อ B. longum 1 ตัวอย่าง (ใช้แก้อาการท้องเสีย แทน
การใช้ยาต้านจุลชีพ) - ได้ศึกษาในนมผงปรุงแต่ง 1 ตัวอย่าง 
ที่มีเชื้อ L. rhamnosus และ B. longum 1 ตัวอย่าง - ก าลัง
อยู่ในระหว่างศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหาร
เล้ียงเช้ือ 3 ชนิด คือ TOS-MUP, BSM และ BSC ในการแยก
เชื้อ B. lactis จากตัวอย่างเครื่องดื่มผง 1 ตัวอย่าง ที่มี
ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง  L. acidophilus แ ล ะ  Enterococcus 
faecium ด้วย พร้อมทั้งศึกษาความไวและความจ าเพาะของ
วิธี PCR ในการตรวจยืนยัน เชื้อ L. acidophilus และ เชื้อ 
B. lactis จากตัวอย่างเครื่องดื่มผงนี้ ขณะนี้ก าลังแก้ปัญหา 
การ overgrowth ของเช้ือ E. faecium โดยก าลังจะทดลอง
ใช้ยาต้านจุลชีพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ E. faecium 
เพื่อให้สามารถแยกเชื้อ L. acidophilus และ B. lactis -
ก าลังอยู่ในระหว่างศึกษาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเชื้อ B. 
longum 1 ตัวอย่าง (ใช้แก้อาการท้องเสีย แทนการใช้ยา
ต้านจุลชีพ)  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

811-1112-
P052-
L5740-13 

การศึกษาปริมาณโลหะ
หนัก สารปนเปือ้น 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
ยาสัตว์ตกคา้งที่คนไทย
ได้รับจากอาหาร Total 
dietary intake study of 
heavy metals, 
contaminants and 
pesticides and 
veterinary drugs 
residue in Thai diet 

3,000,000 2,577,075 85.90 1. คัดเลือกชนิดอาหาร โดยใช้ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศ
ไทย ปี  2559 ซ่ึงด าเนินการส ารวจโดยสถาบันโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ เป็นฐานในการเลือกชนิดอาหาร ได้ 131 ชนิด 
น ามาจัดเป็นกลุ่มอาหารได้ 34 กลุ่ม  

2. จัดท าตารางข้อมูลปริมาณการบริโภค shopping list และคู่มือ
การเตรียมตัวอย่าง  

3. ประสานงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 แห่ง ที่มีที่ตั้งใน
จังหวัดต่างๆ ภาคเหนือ ได้แก่  เชียงใหม่ พิษณุโลก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภาคใต้ ได้แก่ 
สงขลา ตรัง และภาคกลาง ได้แก่ ชลบุรี และ ฝ่ายของส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง  

4. ประสานกับสถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมตัวอย่างกลุ่มอาหาร  

5. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 แห่ง 
และ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เก็บตัวอย่าง
อาหาร จ านวน 131 ตัวอย่างต่อจังหวัด รวม 1,048 ตัวอย่าง 
จัดส่งมายัง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6. วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ของสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร ด าเนินการ ล้าง ปรุงสุก เตรียมตัวอย่าง 
บดปั่นให้ละเอียด ผสมรวมกลุ่มอาหาร จ านวน 34 กลุ่ม และ
จัดส่งกลับมาที่ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  

7. ด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษ โลหะหนัก สารปนเปื้อน 
(สารก่อมะเร็ง) สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และยาสัตว์ ใน
ตัวอย่างกลุ่มอาหารที่เตรียมขึ้น เสร็จสิ้น ร้อยละ 50  

70.00 1. ทราบข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงการได้รับ
สารพิษจากอาหารประจ าวันให้กับผู้บริโภค และ
หาแนวทางการป้องกันลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน ทั้ งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงาน
เฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง  

2. ทราบข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงการได้รับ
สารพิษจากอาหารประจ าวันให้กับหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายใช้ในการทวน
สอบความเหมาะสมของค่าก าหนดตามกฎหมาย 

สคอ. 

811-2112-
P022-
L5746-19 

งานบริการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์อาหาร เพือ่ขึ้น
ทะเบียน/ทราบผลจาก
ผู้ประกอบการ 

622,600 28,610 4.60 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อขึ้นทะเบียน/ทราบผล
จากผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จ านวน 3,900 ตัวอย่าง 

75.00 น าไปขึ้นทะเบียน สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

812-1112-
P041-
L5747-01 

โครงการบูรณาการตรวจ
ติดตามก ากับดแูลสถานที่
ห้องปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว ์

700,000 622,600 88.94 1. จัดท าแผนงานโครงการและโครงการได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 
ธันวาคม 2559  

2. ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานร่วม
บูรณาการ จ านวน 4 ครั้ง (4 ภาค) ครั้งที่ 1 ประชุมสื่อสารกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 15-16 
ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2 ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคอิสาน วันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 
ครั้งที่ 3 ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขต
จังหวัดภาคกลาง วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 4 ประชุม
สื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคใต้ วันที่ 
25-26 ธันวาคม 2559  

3. ประสานงาน และนัดหมายการเข้าตรวจสถานที่และอุปกรณ์ แล้ว
เสร็จ จ านวน 87 แห่ง  

4. ตรวจประเมินสถานที่และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ จ านวน 12 แห่ง  

72.90 1. การควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของผู้รับ
ใบอนุญาต/จดแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมก ากับดูแล
สถานที่ห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. เชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์ซ่ึงเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ 
ระหว่างส านักก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 
15 แห่ง  

3. ประชาชนมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยจาก
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ส่งเสริมให้ประเทศมี
ความมั่นคง ปลอดภัยด้านชีวภาพ 

สมป. 

812-1112-
P041-
L5747-04 

โครงการอบรมฟื้นฟู
วิชาการและข้อก าหนด
มาตรฐานสากล 

250,000 218,520 87.41 ด าเนินการแล้ว 4 โครงการ  
- โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง สัมมนาฟื้นฟูวิชาการและการพัฒนางาน

ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ วันที่ 4 และ 11 พฤศจิกายน 
2559 ณ ห้องประชุม 712 อาคาร 9 ชั้น 7 กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ โดย ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กล่าวเปิดการสัมมนา ซ่ึงประกอบด้วย
การอภิปรายหมู่และการบรรยาย ได้แก่ วิธีวิเคราะห์ส าหรับงาน
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก โดย รศ. ศรี
สนิท อินทรมณี และ นางสาวสิริธร พึงเทิดธรรม การวิเคราะห์
ข้อมูลงานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสู่
งานวิจัย? โดย รศ. ศรีสนิท อินทรมณี การตรวจวินิจฉัยปรสิตใน
เลือดและอุจจาระ และการพัฒนาในอนาคต งานประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก โดย 
ศ.ดร.ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา, รศ.ดร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร และ 
ดร.ปนัดดา เทพอัคศร การตรวจคัดกรองซิฟิลิส โดย พญ.รัตติยา 
เตชะขจรเกียรติ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรกลุ่ม
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 
จ านวน 18 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 25 คน คิดเป็นร้อยละ 72  

100.00 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในข้อก าหนดตาม
มาตรฐานสากล หลักการใช้สถิติ และแนวทางการ
แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

สมป. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- โครงการย่อยที่  2 เรื่องสัมมนาการทบทวนข้อก าหนดตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043: 2010 และฟื้นฟูวิชาการงาน
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยาและ
ธนาคารเลือด วันที่ 11 และ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมชาโตว์ 
เดอ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยนางสาวสุภาวัลย ์ปิยรัตนวรสกลุ 
หัวหน้ากลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ กล่าวเปิดการ
สัมมนา ซ่ึงประกอบด้วยการบรรยายและอภิปรายหมู่ ได้แก่  
ข้อก าหนดตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17043: 2010 โดยนาง
ดุษฎี  มั่ นความดี  ผู้ อ านวยการส านักบริหารและรับรอง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ อภิปรายแนวทางการ
ตรวจประเมินด้านวิชาการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043: 
2010? โดยนายฐิติวัสส์ สุวคนธ์ และนางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียด
ดี ทีมวิชาการ อภิปรายแนวทางการตรวจประเมินด้านบริหาร
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043: 2010 โดยนางสาวสุภา
วัลย์ ปิยรัตนวรสกุล และนางสาวอาริดา กล่อมเกลี้ยง ทีมคุณภาพ 
ฟื้นฟูวิชาการงานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิต
วิทยา โดยนางภัทราภรณ์ บุญขันท์ ฟื้นฟูวิชาการงานประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาธนาคารเลือด โดยรศ.พญ.ศศิธร 
เพชรจันทร เพื่อฟื้นฟูความรู้ และทบทวนข้อก าหนดต่างๆ ตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043: 2010 และวิชาการงานประเมนิ
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาโลหิตวิทยา และธนาคารเลือด 
เพื่อน าความรู้ที่ ได้มาพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ านวน 16 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 และมีผลการประเมินเนื้อหาวิชาการผ่าน
เกณฑ์ 10 คน จากจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

- โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง สัมมนาฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจทางสถิติ
ตามมาตรฐานสากล ISO 13528: 2015 ระหว่างวันที่ 29 ? 31 
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมที เค พาเลซ เพื่อฟื้นฟูความรู้ ความ
เข้าใจทางสถิติตามมาตรฐานสากล ISO 13528: 2015 โดย 
นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล หัวหน้ากลุ่มประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ให้เกียรติ
กล่าวเปิดการสัมมนา ซ่ึงการสัมมนาประกอบด้วยการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นและสถิติที่เกี่ยวข้องตาม
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มาตรฐานสากล ISO 13528: 2015 โดย นางสาวทิพวรรณ นิ่ง
น้อย ข้าราชการบ านาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ต าแหน่ง
ก่อนเกษียนราชการ เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญดา้น
ความปลอดภัยของอาหาร) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ในการนี้ผู้ด าเนินแผนได้
มีการทบทวนการด าเนินงานกับที่ปรึกษาวิชาการ 5 สาขาเพื่อใช้
ความรู้ที่ได้น ามาพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จ านวน 17 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 94.44 และมีผลการประเมินเนื้อหาวิชาการผ่าน
เกณฑ ์8 คน จากจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 72.72 เนื่องจาก
เป็นบุคลากรใหม่ ซ่ึงได้ทบทวนเนื้อหาและประเมินใหม่ ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 100  

- โครงการย่อยที่ 4 เรื่อง สัมมนาฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจการ
ตีความและแปลผลการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ 
อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจการ
ตีความและแปลผลการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงฟื้นฟูความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ Microsoft 
excel ในการจัดการข้อมูล และทบทวนกระบวนการจัดการข้อ
ร้องเรียนและการอุทธรณ์ผลเพื่อปรับปรุงให้มีคุณภาพเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน โดย นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุล หัวหน้า
กลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ให้เกียรติกล่าวเปิดการสัมมนา ซ่ึงการสัมมนา
ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อความรู้ ความ
เข้าใจการตีความและแปลผลการสอบเทียบเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการ โดย นางวรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย ข้าราชการ
บ านาญ หัวข้อMicrosoft excel เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้
งาน? โดย นางสาวสุภาวัลย์ ปิยรัตนวรสกุลและหัวข้อ อภิปราย
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ผลโดย นางสาว
อาริดา กล่อมเกลี้ยง และนางสาวนัฐกาญจน์ ละเอียดดี เพื่อ
บุคลากรกลุ่มประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และผู้สนใจของ
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการตีความ
และแปลผลการสอบเทียบเครื่อ งมือทางห้องปฏิบั ติการ 
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ประยุกต์ใช้ Microsoft excel ในการจัดการข้อมูล และทบทวน
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ผลให้เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานเพื่อน าไปพัฒนาการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป  

812-1112-
P041-
L5747-05 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

2,350,900 2,054,403 87.39 1. การรับรองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 22870:2006 , ISO guide 34 
, นิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ ตุลาคม2559 - 15 มิถุนายน 2560 รวม 
206 แห่ง จ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 1.มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
รับรองใหม่...5...แห่ง ต่ออายุ...27.แห่ง ขยายขอบข่าย...9..แห่ง 
ต่ออายุ ขยายขอบข่าย..46.. แห่ง ต่ออายุ เฝ้าระวัง..1....แห่ง เฝ้า
ระวัง ขยายขอบข่าย......แห่ง เฝ้าระวัง....... แห่ง รวม....88 ... 
แห่ง 2.มาตรฐาน ISO/IEC 15189 รับรองใหม่.....10...แห่ง ต่อ
อายุ...17...แห่ง ขยายขอบข่าย.....แห่ง ต่ออายุ ขยายขอบข่าย....
32....แห่ง ต่ออายุ เฝ้าระวัง......แห่ง เฝ้าระวัง ขยายขอบข่าย......
แห่ง เฝ้าระวัง....... แห่ง รวม...59 ... แห่ง 3.มาตรฐาน ISO/IEC 
15190 รับรองใหม่...10..แห่ง ต่ออายุ..49....แห่ง ขยายขอบข่าย
.....แห่ง ต่ออายุ ขยายขอบข่าย....แห่ง ต่ออายุ เฝ้าระวัง......แห่ง 
เฝ้าระวัง ขยายขอบข่าย......แห่ง เฝ้าระวัง....... แห่ง รวม...59...
แห่ง 4.มาตรฐาน ISO/IEC 22870 รับรองใหม่.....แห่ง ต่ออายุ......
แห่ง ขยายขอบข่าย.....แห่ง ต่ออายุ ขยายขอบข่าย....แห่ง ต่อ
อายุ เฝ้าระวัง......แห่ง เฝ้าระวัง ขยายขอบข่าย......แห่ง เฝ้าระวัง
....... แหง่ 5.Guide 34 รับรองใหม่.....แห่ง ต่ออายุ......แห่ง ขยาย
ขอบข่าย.....แห่ง ต่ออายุ ขยายขอบข่าย....แห่ง ต่ออายุ เฝ้าระวัง
......แห่ง เฝ้าระวัง ขยายขอบข่าย......แห่ง เฝ้าระวัง....... แห่ง 
6.POCT รับรองใหม่.....แห่ง ต่ออายุ......แห่ง ขยายขอบข่าย.....
แห่ง ต่ออายุ ขยายขอบข่าย....แห่ง ต่ออายุ เฝ้าระวัง......แห่ง เฝ้า
ระวัง ขยายขอบข่าย......แห่ง เฝ้าระวัง....... แห่ง  

2. ด าเนินการจัดสัมมนา ดังนี้  
- โครงการพัฒนาและรักษาระบบการเป็นองค์กรรับรองตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17011 และ APLAC MR 001 เป็นหน่วย 
EQA Scheme Provider ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
และการด าเนินการระบบบริหารคุณภาพ ตามระบบ ISO 

77.50 1. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางด้านชันสูตร
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศที่มี
ความสามารถทางวิชาการ ได้ข้ อมูลในการ
ประกอบการวินิจฉัยรักษาพยาบาลและป้องกัน
โรคได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่งผลให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น  

2. ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น 
อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์  
สมุนไพร วัตถุมีพิษ ในครั ว เรือน ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้มีการด า เนินงาน
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลซ่ึงหน่วยงาน
ใดที่ ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ สามารถน าหลักฐานไปขอขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์กับส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา และเพื่อการส่งออก ซ่ึงผู้บริโภคจะมั่นใจ
ได้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพและปลอดภัย  

3. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

สมป. 
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

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  

3. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการห้องปฏิบัติการที่
ขอการรับรองจากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC17025, ISO15189, ISO15190, ISO22870 ด าเนินการ
จัดสัมมนา ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบลาสเดอร์ 
กทม.  

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

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

6. รอด าเนินการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อจัดท า
ข้อก าหนดเง่ือนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ เลื่อนก าหนดจัดสัมมนา โครงการนอกแผนฯ 
ด าเนินการดังนี้  
- -โครงการการประชุมกรรมการจัดท าข้อก าหนดเพิ่มเติมด้าน

วิชาการ 4 สาขา (กลุ่มงาน รับรองฯ1)  
- โครงการสัมมนาการจัดท าแนวทาง (Guidelines) การตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ (Blood Coagulogram) (กลุ่มงาน รับ
รองฯ1)  

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

- โครงการข้อก าหนด ISO17034:2016 General require 
ments for the competence of reference material 
producers  
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812-1114-
P041-
L5747-10 

โครงการพัฒนาองค์กรให้
เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ในการรักษาสภาพ
การเป็นสมาชิก 

1,100,000 751,275 68.30 1. โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการ
รักษาสภาพการเป็นสมาชิก 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 านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยมีนางสาวภัทรวีร์ สร้อย
สังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็น
ประธาน  

1.2 รับการตรวจประเมินจาก NATA ในวันที่ 23 มกราคม 
2560 ณ ห้องประชุม712 อาคาร 9 ชั้น 7 ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 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 านวน
เงินทั้งสิ้น 405,408 บาท  

4. ค่าสมาชิก NATA รอด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2560 

70.00 สามารถรักษาสถานการเป็นองค์กรรับรองระดับสากล สมป. 

812-2112-
P041-
L5747-12 

โครงการจัดท าหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขตามกฎหมาย
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์
(เงินบ ารุง) 

363,500 363,500 100.00 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2-
1/2560 วันที่  9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 
อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่  6-
1/2560 วันที่  18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 
อาคาร 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 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 
อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4-

75.00 งานพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ได้ร่าง
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อจัดท า
ร่างกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิ ษจ ากสั ต ว์  พ . ศ .  2558 และ เสนอ เข้ าสู่
กระบวนการประกาศและบังคับใช้ตามกฎหมาย 

สมป. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

3/2560 วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 
14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

6. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 8-
3/2560 วันที่  15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 
อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5-
4/2560 วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 
14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

8. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 9-
4/2560 วันที่  27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 
อาคาร 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  

11. ป รั บ แ ก้ ไ ข ร่ า ง อ นุ บั ญ ญั ติ ต า ม ม ติ คณะ ก ร รม ก า ร แ ล ะ
คณะอนุกรรมการ  

812-2112-
P041-
L5747-17 

โครงการด าเนินการรับรอง
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการส านักดา่น
อาหารและยาและการ
ตรวจสอบสารพิษตกค้าง
ในผักสด,ผลไม้สด 

212,500 58,560 27.56 การรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สดและ
ห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา ตั้ งแต่  ตุลาคม2559- 15 
มิถุนายน 2560 รวม 11 แห่ง จ าแนกรายละเอียด ดังนี้  

1. การรับรองสารพิษตกค้างในผัก/ผลไม้ รับรองใหม่ 1 แห่ง ต่อ
อายุ 6 แห่ง รวม  7 แห่ง  

2. การรับรองฯด่านอาหารและยา รับรองใหม่ - แห่ง ต่ออายุ    
4 แห่ง รวม  4  แห่ง  

75.00 ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนา
ตามระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด 
สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมป. 
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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) 

10,687,500 6,497,187 60.79 - กิจกรรมที่ด าเนินการ EQAS ปี 2560 จ านวน 6 สาขา ดังนี้  
1. สาขาธนาคารเลือด 1.1 TOR จัดซ้ือวัตถุทดสอบ ....ตาม

แผน..... 1.2 เผยแพร่คู่มือสมาชิก ปี 60 ...ตามแผน...... 1.3 
ส่งวัตถุทดสอบ...3306.....แห่ง 1.4 บันทึกตรวจสอบข้อมูล
.....3 ครั้งตามแผน..... 1.5 รายงานเบื้องต้น...2 ครั้งตาม
แผน.... 1.6 สรุปรายงาน.....2 ครั้งตามแผน.... 1.7 สรุป
รายงานประจ าปี ขึ้นเว็บไซต์.....ตามแผน....  

2. สาขาจุลทรรศนฯ 2.1 TOR จัดซ้ือวัตถุทดสอบ ....ตามแผน
..... 2.2 เผยแพร่คู่มือสมาชิก ปี 60 ...ตามแผน...... 2.3 ส่ง
วัตถุทดสอบ...3777.....แห่ง 2.4 บันทึกตรวจสอบข้อมูล.....
3 ครั้งตามแผน..... 2.5 รายงานเบื้องต้น...2 ครั้งตามแผน
...... 2.6 สรุปรายงาน....2 ครั้งตามแผน..... 2.7 สรุปรายงาน
ประจ าปี ขึ้นเว็บไซต์....ตามแผน....  

3. สาขาเคมี 3.1 TOR จัดซ้ือวัตถุทดสอบ ....ตามแผน..... 3.2 
เผยแพร่คู่มือสมาชิก ปี 60 ...ตามแผน...... 3.3 ส่งวัตถุ
ทดสอบ...2859.....แห่ง 3.4 บันทึกตรวจสอบข้อมูล.....3ครั้ง
ตามแผน..... 3.5 รายงานเบื้องต้น...3 ครั้งตามแผน.. 3.6 
สรุปรายงาน.. .. .2 ครั้งตามแผน... . . 3.7 สรุปรายงาน
ประจ าปี ขึ้นเว็บไซต์....ตามแผน...  

4. สาขาจุลชีวฯ 4.1 TOR จัดซ้ือวัตถุทดสอบ ....ตามแผน..... 
4.2 เผยแพร่คู่มือสมาชิก ปี 60 ...ตามแผน...... 4.3 ส่งวัตถุ
ทดสอบ...2446.....แห่ง 4.4 บันทึกตรวจสอบข้อมูล...2 ครั้ง
ตามแผน..... 4.5 รายงานเบื้องต้น...2 ครั้งตามแผน...... 4.6 
สรุปรายงาน.....1 ครั้งตามแผน....... 4.7 สรุปรายงาน
ประจ าปี ขึ้นเว็บไซต์....ตามแผน....  

5. สาขาภูมิคุ้มกัน 5.1 TOR จัดซื้อวัตถุทดสอบ ....ตามแผน..... 
5.2 เผยแพร่คู่มือสมาชิก ปี 60 ...ตามแผน...... 5.3 ส่งวัตถุ
ทดสอบ...2601.....แห่ง 5.4 บันทึกตรวจสอบข้อมูล.....3 
ครั้งตามแผน.... 5.5 รายงานเบื้องต้น...3 ครั้งตามแผน...... 
5.6 สรุปรายงาน.. . ..2 ครั้งตามแผน... ..แห่ง 5.7 สรุป
รายงานประจ าปี ขึ้นเว็บไซต์....ตามแผน....  

6. สาขาโลหิตวิทยา 6.1 TOR จัดซ้ือวัตถุทดสอบ ....ตามแผน
..... 6.2 เผยแพร่คู่มือสมาชิก ปี 60 ...ตามแผน...... 6.3 ส่ง

69.50 สมาชิกมีความมั่นใจในคุณภาพ ความคงตัวของวัตถุ
ทดสอบ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ
ห้องปฏิบัติการสามารถน าผลการประเมินคุณภาพการ
ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะห์ ไ ป พัฒนา ร ะบบ คุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและระดับประเทศ 

สมป. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

วัตถุทดสอบ...3032.....แห่ง 6.4 บันทึกตรวจสอบข้อมูล....3 
ครั้งตามแผน..... 6.5 รายงานเบื้องต้น...2 ครั้งตามแผน
......... 6.6 สรุปรายงาน....1 ครั้งตามแผน......... 6.7 สรุป
รายงานประจ าปี ขึ้นเว็บไซต์....-....แห่ง  

- ผลการด าเนินงาน 1 ต.ค.59 - 17 พ.ค.60 กิจกรรมสะสมร้อยละ 
64.30 กิจกรรมต่อเนื่องปี 2559 สาขาโลหิตวิทยา 3-2559 ส่ง
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ วันที่ 7 ธ.ค.59 รวม 1,228 แห่ง เงิน
บ ารุง ค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติส าหรับการด าเนินการ 10,687,500 
บาท ด าเนินการส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารทั่วไปท าการจัดซ้ือ รับของ
มาใช้งานแล้ว 6,463,682 บาท เงินงบประมาณ 1.โครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 980,000 
บาท ด าเนินการแล้วเสร็จ ใช้เงินทั้งสิ้น 775,429 บาท 2.โครงการ
อบรมฟื้นฟูวิชาการฯ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ใช้เงินทั้งสิ้น 218,520 บาท โครงการนอก
แผน 1.โครงการสัมมนาแนวทางการตรวจประเมินหน่วย PT 
Provider และสถิติที่เกี่ยวข้อง จัดสัมมนาวันที่ 22 มิ.ย.60 ขอ
อนุมัติโครงการแล้ว จ านวน 19,500 บาท (นอกแผน) 2.สัมมนา
ทบทวนผลการด าเนินงานประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 
และประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาวิชาการ เดือน ก.ค.
60 จ านวน 200,000 บาท  

813-1112-
P021-
L5745-39 

โครงการสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ 

600,000 435,909 72.65 1. ผลิตกล้าไม้ 57,012 ต้น - รวบรวมเมล็ดพันธุ์ 78 ชนิด 92,200 
เมล็ด - เพาะเมล็ดพันธุ์สมุนไพร 52 ชนิด 67,624 เมล็ด - ช ากล้า
ไม้สมุนไพร 93 ชนิด  

2. อนุบาล บ ารุงรักษาและสนับสนุนกล้าไม้สมุนไพร - รดน้ า 193 
ครั้ง ก าจัดวัชพืช 44 ครั้ง - แจกจ่ายกล้าไม้ 106 ราย จ านวน 
7,784 ต้น -ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง -ก าจัดวัชพืชในถุงด า 19 ครั้ง  

3. ปลูกและบ ารุงรักษาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์และรวบรวม
พันธุ์ -เตรียมพื้นที่ปลูก 472 ตรม. ถมปรับปรุง 7 ครั้ง -ก าจัด
วัชพืข 407 ครั้ง 521 ไร่ 3 งาน - ปลูกซ่อม 8 ครั้ง -ใส่ปุ๋ยพรวน
โคน 22 ครั้ง -ตัดแต่ง 122 ครั้ง, ตัดไม้ยืนต้นที่ล้ม 2 ต้น -ตัดหญา้ 
8 ครั้ง 21 ไร่ 2 งาน -รดน้ า 8 ครั้ง -เก็บกวาดใบไม้ 136 ครั้ง 44 
ไร่ 3 งาน, ขนทิ้ง 16 เที่ยว -ขุดลอกร่องระบายน้ า 1 ครั้ง 80 
เมตร -ท าความสะอาดทางเท้า 10 ครั้ง -เช็คซ่อมระบบน้ า ไฟฟ้า 

86.03 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมนุ
ไพร  

2. เพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็น  

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการปลูก บ ารุงรักษา 
และการน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

และเครื่องจักรกล สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 351 ครั้ง -งานด้านอื่น ๆ 
729 ครั้ง  

4. พัฒนาแปลงปลูกเพื่อให้อยู่ในระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช 
-รดน้ าและตรวจระบบน้ า 35 ครั้ง -ก าจัดวัชพืช 54 ครั้ง 39 ไร่ 
2.5 งาน -ตัดแต่งกิ่ง 12 ครั้ง พรวนดินใส่ปุ๋ย 6 ครั้ง -ซ่อมระบบ
น้ า 13 ครั้ง -ท าเรื่องขอต่ออายุการรับรองแปลง 1 ครั้ง และให้
ข้อมูลการตรวจเยี่ยมแปลง 1 ครั้ง ได้รับเอกสารรับรองแปลง
เรียบร้อยแล้ว -เก็บท่อระบบน้ าเดิมออกจากแปลง -แยกหน่อและ
เตรียมพื้นที่ปลูกว่านหางจระเข้ใหม่ 4 ครั้ง -วางระบบน้ าและ
ปลูกว่านหางจระเข้ใหม่ 649 ต้น 1 ครั้ง -คลุมพลาสติกแปลงว่าน
หางจระเข้ 1 ครั้ง  

5. ปลูกเก็บวัตถุดิบและเตรียมวัตถุดิบเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ -ปลูกสมุนไพร 8 ชนิด 1,583 ต้น -สมุนไพรสด 6 
ชนิด 852 กก. -สมุนไพรแห้ง 2 ชนิด 97 กก. -กล้าไม้สมุนไพร 1 
ชนิด 20 ต้น - ก าจัดวัชพืช 24 ครั้ง - ให้น้ า 13 ครั้ง พรวนดิน ใส่
ปุ๋ย 3 ครั้ง -ขุดหลุมตั้งเสาค้าง 7 ครั้ง 107 ต้น -ขึงลวดท าค้าง 4 
ครั้ง 480 เส้น 6. ให้บริการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวน -น าคณะ
เยี่ยมชมสวน ฯ ศึกษาดูงาน 21 คณะ 626 คน 

813-1112-
P021-
L5746-11 

การศึกษาฤทธิ์ต้านการ
อักเสบของสมุนไพรใน
เซลล์ภูมิคุ้มกันเพาะเลี้ยง 

200,000 0 0.00 1. จัดท ารายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 12 เดือน ของ
ปีงบประมาณ 2559 พร้อมรายงานเข้าระบบ NRMS  

2. ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรที่จะท าการศึกษาวิจัย เพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับงานวิจัยในปีงบประมาณ 2560  

3. ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) และปรับแผนการ
ด าเนินงานโครงการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร  

4. ดูแลการเลี้ยงเซลล์ RAW 264.7 เพื่อเตรียมการทดสอบฤทธิ์ต้าน
อักเสบของสมุนไพร  

5. ตรวจเช็ครายการวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับใช้ในการตรวจวัด 
mediator การอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อเตรียมการสั่งซ้ือ  

6. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับใช้ในการตรวจวัด 
mediator การอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง  

7. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมี เพื่อเตรียมสารสกัดสมุนไพร  
8. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  

60.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีแนวโน้มมีฤทธิ์
ต้านอักเสบ และกลไกของสมุนไพรชนิดนั้น  

2. สามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยนี้ เป็นพื้นฐานใน
การวางแผนศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบในสัตว์ทดลอง 
และต่อเนื่องไปสู่การวิจัยในคน เพื่อน ามาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับ ใช้ประโยชน์ ในทาง
การแพทย์ เพื่อรักษาอาการอักเสบต่อไป  

3. หน่วยงานที่สามารถน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
คือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มี
ภารกิจด้านการสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

9. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมีในการเตรียมตัวอย่างสารสกัด
สมุนไพร จ านวน 3 สารสกัด คือ สารสกัด 50% เอทานอลใบ
ย่านาง สารสกัด 50% เอทานอลรากย่านาง และสารสกัด 50% 
เอทานอลใบเหงือกปลาหมอ  

10. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพร
จ านวน 4 สารสกัด คือ สารสกัด 50% เอทานอลใบย่านาง สาร
สกัด 50% เอทานอลรากย่านาง สารสกัด 50% เอทานอลใบ
เหงือกปลาหมอ และสารสกัดเอทานอลใบชะมวง ในสภาวะปกติ  

11. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ iNOS และฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง PGE2 
ในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS ของสารสกัดสมุนไพร
จ านวน 4 สารสกัด คือ สารสกัด 50% เอทานอลใบย่านาง สาร
สกัด 50% เอทานอลรากย่านาง สารสกัด 50% เอทานอลใบ
เหงือกปลาหมอ และสารสกัดเอทานอลใบชะมวง  

12. ปลุกเซลล์ RAW 264.7 ชุดใหม่ และเลี้ยงเพิ่มจ านวนให้ได้
ปริมาณมากเพียงพอส าหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบของสาร
สกัดสมุนไพร ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2560  

13. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรแห้งจ านวน 1 ชนิด (รากเท้ายายม่อม) 
และประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมีเพื่อเตรียมสารสกัด
สมุนไพรส าหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบ จ านวน 3 สารสกัด  

813-1112-
P021-
L5746-12 

การศึกษาฤทธิ์ลดไขมัน
ของสมุนไพรในหลอด
ทดลองและสัตว์ทดลอง 

900,000 632,569 70.29 1. ประชุมเพื่อปรึกษา/ หารือ วางแผนด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2560 และคัดเลือกสมุนไพรที่จะน ามาศึกษาวิจัยฤทธิ์ลดไขมันใน
เลือดในสัตว์ทดลอง  

2. ตรวจคัดกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase ของ
สารสกัดสมุนไพรจากชะมวง มะขามป้อม ฟักข้าว และย่านาง 
เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกสมุนไพรในการศึกษา
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดในสัตว์ทดลอง  

3. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสัตว์ทดลอง ได้แก่ 1) แบบ
สรุปการใช้สัตว์ทดลอง (ปีงบประมาณ 2559) 2) แบบเสนอ
โครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ปีงบประมาณ 2560 และ3) 
รายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2560  

4. ยื่นเอกสาร แบบสรุปการใช้สัตว์ แบบเสนอโครงการ ฯ และ
รายการตรวจสอบ ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดูแลและเลี้ยง
สัตว์ทดลอง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559  

80.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมันใน
เลือดและเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ลดไขมัน ใน
เลือดของสารสกัดสมุนไพรในสัตว์ทดลอง  

2. สามารถน าข้อมูลสมุนไพรที่มีศักยภาพในการลด
ไขมันในเลือดมาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
เพื่อใช้ลดไขมันในเลือด  

3. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการศึกษาวิจัยขั้น
ต่อไป เช่น การวิจัยทางพิษวิทยา การวิจัยทาง 
เภสัชจลนศาสตร์ การวิจัยทางคลินิก เป็นต้น  

4. ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย 
อาจน าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีฤทธิ์ลดไขมันใน
เลือดนี้มาใช้เสริมการรักษาโรคไขมันในเลือดสูง 
หรือเพื่อป้องกันหรือลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. ปรับ/แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เร่ือง ?การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสมุนไพรในหลอดทดลอง
และสัตว์ทดลอง และปรับแผนการด าเนินงานโครงการวิจัยให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

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

7. ประชุมผู้ร่วมวิจัยในเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการศึกษาวิจัย
ฤทธิ์ลดไขมันในสัตว์ทดลอง ในปีงบประมาณ 2560  

8. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลของสมุนไพรที่จะน ามาทดสอบ
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด จ านวน 2 ชนิด  

9. ติดต่อ/ ประสาน เรื่อง "การจัดหาสมุนไพร" กับผู้ร่วมวิจัยด้าน
พฤกษศาสตร์ และ เรื่อง "การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร" กับผู้ร่วม
วิจัยด้านพฤกษเคมี  

10. ติดต่อ/ ประสานกับผู้แทนขายบริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เรื่อง การสั่งซ้ือสัตว์ทดลอง ใบเสนอราคา และ
ก าหนดวันรับสัตว์ทดลอง  

11. บริหารจัดการ เรื่อง การจัดซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับใช้ในการวิจัย  

12. ประชุมผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับแผนการด าเนินการศึกษาวิจัยฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดของสมุนไพรในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง  

13. รับสารสกัดจากผู้ร่วมวิจัยด้านพฤกษเคมี จ านวน 3 ตัวอย่าง 
ได้แก่ สารสกัดด้วยน้ า และเอทานอลของชะมวง และสารสกัด
ด้วยน้ าของมะขามป้อม  

14. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจาก
สมุนไพรทั้ง 3 ตัวอย่าง  

15. ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ของสาร
สกัดจากสมุนไพร จ านวน 3 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2560  

16. จัดท าเอกสาร (เพิ่มเติม) ที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองของข้อเสนอโครงการขอใช้
สัตว์ทดลอง เร่ือง การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัดสมุนไพรใน
หลอดทดลองและสัตว์ทดลองเพื่อส่งให้คณะกรรมการดูแลการ

atherosclerosis, ischemic heart disease 
และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ  

5. ข้อมูลที่ได้อาจน าไปสู่การส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดเพื่อน ามา
พัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ลดไขมันใน
เลือดในรูปแบบที่เหมาะสม ซ่ึงจะมีประโยชน์ใน
เชิง พาณิชย์ต่อไป 
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เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ประกอบการพิจารณาด้านจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง ดังนี้ 1) 
ค าชี้แจงเพิ่มเติม 2) ค ารับรองของนักวิจัย 3) สรุปข้อมูลทางเคมี
ของสารสกัดมะขามป้อมและชะมวง 4) สรุปข้อมูลการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะขามป้อมและชะมวง และ 5) ข้อมูล
อ้างอิงเกี่ยวกับค่า pH ของการให้สารทางปาก  

17. จัดท าเอกสารค าชี้แจงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการใช้สั ตว์ทดลอง จ านวน 2 ครั้ ง  เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการ ฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังการพิจารณา 1 

18. ได้รับเอกสารพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง
ของโครงการ ?การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารรสกัดสมุนไพรใน
หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง? ซ่ึงอนุมัติโดยคณะกรรมการดูแล
การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
(หมายเลขควบคุมโครงการ60-012) โดยมีระยะเวลารับรองตั้งแต่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

19. ประชุมผู้ร่วมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการศึกษาวิจัยฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดของสมุนไพรในสัตว์ทดลอง (หลังโครงการ ฯ ผ่าน
การพิจารณาโดยคณะกรรมการ ฯ) เพื่อวางแผนการด าเนินงาน
และเตรียมการที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการวิจัย  

20. ติดต่อ/ ประสานกับผู้แทนขายบริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์
เนชั่นแนล 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 าหรับใช้ในการทดสอบฤทธิ์ลดไขมัน
ของสมุนไพร จ านวน 3 ตัวอย่าง ตลอดเดือนมิถุนายน 2560  

23. ทดสอบผลของสารสกัดสมุนไพรจากผลมะขามป้อมและใบชะมวง
ต่อระดับไขมันในเลือดของหนูแรทที่เหนี่ยวน าให้มีไขมันในเลือด
สูง จ านวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ 1) สารสกัดด้วยน้ าของมะขามป้อม 
2) สารสกัดสารสกัดด้วยน้ า และ 3) สารสกัดด้วยเอทานอล 95% 
ของชะมวง โดยให้สารสกัดทางปากแก่หนูแรท จ านวน 2 ตัวอย่าง 
ครบเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในต้นเดือนมิถุนายน 2560 และจ านวน 
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1 ตัวอย่าง จะครบเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ในปลายเดือนมิถุนายน 
2560  

24. เมื่อทดสอบสารสกัดจ านวน 2 ตัวอย่าง ครบก าหนดเวลา 3 เดือน 
ด าเนินการดังนี้ 1) สลบหนูแรทด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือด inferior vena cava เพื่อ
น าไปตรวจหาค่าทางโลหิตวิทยา และค่าทางชีวเคมี 2) ผ่าซาก
ชันสูตรเพื่อตรวจหาสภาพที่มองเห็นด้วยตาเปล่า (gross lesion) 
ของอวัยวะภายใน ได้แก่ ตับ ไต หัวใจและปอด โดยพิจารณา
ต าแหน่ง รูปร่าง สี ขนาดของอวัยวะ แล้วน าไปชั่งเพื่อค านวณหา
น้ าหนักสัมพัทธ์ 3) เก็บอวัยวะใน 10% บัพเฟอร์ ฟอร์มาลิน เพื่อ
น าไปผ่านขบวนการเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์
โ ด ย ย้ อ ม สี  hematoxylin แ ละ  eosin เ พื่ อ ต ร ว จ ห าก า ร
เปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาโดยพยาธิแพทย์  

25. บันทึกข้อมูลดิบในคอมพิวเตอร์ และตรวจเช็คความถูกต้องของ
การบันทึกข้อมูลดิบ  

813-1112-
P021-
L5746-14 

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ าตาล
ของสารสกัดสมุนไพรโดย
การกระตุ้นการขนถ่าย
กลูโคสในเซลล์ไขมัน 3T3-
L1 และ เซลล์กล้ามเน้ือ 
L6 

400,000 361,325 90.33 1. ทบทวนวรรณกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์ไขมัน 3T3-L1 และวิธีการ
ตรวจวัดอัตราการขนถ่ายกลูโคสโดยไม่ใช้สารรังสี  

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

3. ได้เนินการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3T3-L1 และเพิ่มจ้านวนเซลล์ เพื่อ
เตรียมจัดเก็บเซลล์ส้าหรับใช้ท้าการศึกษาต่อไป  

4. ได้ เนินการเหนี่ ยวน้า เซลล์  3T3-L1 MBX ให้ เป็น  mature 
adipocyte ส้าหรับใช้เป็นตัวแทนเซลล์ไขมันในการศึกษาอัตรา
การขนถ่ายกลูโคส  

5. ทบทวนวรรณกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์กล้ามเน้ือ L6  
6. ด้าเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์กล้ามเน้ือ L6  
7. ด้าเนินการเหนี่ยวน้าเซลล์ L6 (myoblast) ให้เป็นตัวแทนของ

เซลล์กล้ามเนื้อ (myotube) ส้าหรับใช้ในการศึกษาอัตราการขน
ถ่ายกลูโคส  

8. จัดหาและเตรียมสารสกัดสมุนไพร  
9. ศึกษาค่าการละลายของสารสกัดสมุนไพรแต่ละชนิด ภายใต้ภาวะ 

0.5% DMSO ในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด DMEM  

80.00 1. เพิ่มความสามารถของห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา 
สถาบันวิจัยสมุนไพร ในการตรวจวัดการขนถ่าย
กลูโคสโดยไม่ใช้สารรังสี ซ่ึงสามารถน าวิธีการ
ทดสอบนี้ เป็นตั วอย่ า งในการปรับ เปลี่ ยน         
ก า ร ท ด ส อ บ  bioassay ท า ง ด้ า น  energy 
metabolism อื่นๆเพื่อลดความจ าเป็นในการใช้
สารรังสีลงได้  

2. ทราบผลการทดสอบสารสกัดสมุนไพรต่อการ
กระตุ้นการขนถ่ายกลู โคสเข้าสู่ เซลล์ไขมัน       
และเซลล์กล้ามเนื้อ ซ่ึงถือเป็นตัวแทนของ 
peripheral tissue ในร่างกาย  

3. ทราบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรที่
กระตุ้นการขนถ่ายกลูโคสในเซลล์ที่ถูกเหนี่ยวน า
ให้ดื้อต่ออินซูลิน  

4. หากได้ผลการทดลองที่น่าสนใจจากโครงการนี้ 
สามารถน าข้อมูลมาใช้ในงานวิจัยด้านการออก
ฤทธิ์ ขอ งสมุน ไพร  และการ ศึกษาวิ จั ย ใน

สวพ. 
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10. ด้าเนินการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดสมุนไพร ได้แก่ ราก
สามสิบ บัวหลวง เมล็ดหมามุ่ยไทย เมล็ดหมามุ่ยอินเดีย ฝัก
กระเจี๊ยบเขียว เปลือกเมล็ดฟักข้าว ใบเชียงดา ด้วยหลักการ 
neutral red dye uptake assay ชนิดละ 3 ความเข้มข้น รวม
เป็น 21 ตัวอย่าง เพื่อพิจารณาคัดเลือกความเข้มข้นสูงสุดที่ไม่มี
พิษต่อเซลล์ มาศึกษาผลต่อการกระตุ้นการขนถ่ายกลูโคส ใน
เซลล์กล้ามเน้ือ L6 ต่อไป  

11. พั ฒ น า วิ ธี ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ  2-deoxyglucose 6-
phosphate (2DG6P) โ ด ย อ า ศั ยหลั ก ก า ร  homogeneous 
bioluminescent เ พื่ อ ห า ช่ ว ง ค ว า มสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เ ส้ นตร ง 
(calibration curve) ส้าหรับประเมินอัตราการขนถ่ายกลูโคส (2-
deoxyglucose; 2DG) เข้าสู่เซลล์  

12. พัฒนามาตรฐานวิธีการตรวจวิเคราะห์หาอัตราการขนถ่ายกลูโคส 
โดยการใช้ 2DG เป็นสารตั้งต้น เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของ
วิธีการตรวจวิเคราะห์นั้น (method validation) 

สัตว์ทดลองต่อไป แต่หากไม่ได้ผลก็จะไม่มี
การศึกษาต่อ 

813-1112-
P021-
L5746-27 

โครงการการพัฒนา
โรงงานต้นแบบผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม
มาตรฐาน GMP 

700,000 335,766 47.97 1. วิเคราะห์หาปริมาณน้ ามันหอมระเหยในวัตถุดิบขิง จ านวน 3 Lot 
(ทดสอบซ้ า)  

2. ก ากับดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในห้องงาน
ควบคุมคุณภาพ (320)  

3. เพิ่มเติมข้อมูลในเอกสาร Site master file  
4. ด าเนินการศึกษาความคงสภาพของยาชงขิง วิเคราะห์หาปริมาณ

น้ ามันหอมระเหยในยาชงขิง  
5. ด าเนินการศึกษาความคงสภาพของยาชงขิง วิเคราะห์หาปริมาณ

น้ ามันหอมระเหยในสารสกัดขิง  
6. ด าเนินการคัดแยกและท าความสะอาดสมุนไพรขิง  
7. รับวัตถุดิบสมุนไพรขิงสด จ านวน 162.55 กิโลกรัม  
8. ควบคุมการคัดเลือก ล้าง อบ สมุนไพรขิง (อยู่ระหว่างการ

อบแห้ง)  
9. ประสานบริษัทเอกชนขอใบเสนอราคาแผ่นกรองอากาศภายใน

โรงงาน  

80.00 1. ห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามรายการที่ขอรับการ
รับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
ยาแผนโบราณตามมาตรฐาน GMP หมวดยาชง
สมุนไพร  

2. บุ ค ล า ก ร ไ ด้ รั บ ก า รพัฒนาคว าม รู้ ใ นก า ร
ด าเนินงานสถานที่ผลิตยาให้ได้มาตรฐาน GMP  

3. บุคลากรได้รับองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่นใน
กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP เพื่อน ามา
ต่ อ ย อ ด ง า น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์         
สมุนไพรชนิดอื่น ๆ ของสถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

4. ได้รับความเชื่อถือและความพึงพอใจของแพทย์
และผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตาม
มาตรฐาน GMP 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P051-
L5741-18 

การศึกษาฤทธิ์และกลไก
การต้านเชื้อ 
Staphylococcus 
aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิ
ซิลลิน ของสารสกัด
มะขามป้อม 

270,000 179,646 66.54 - ศึกษาข้อมูลกลไกการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อ
ต่อยาเมธิ ซิลลิน - ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus 
aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน จ านวน 1 สายพันธุ์ ของสารสกัด
มะขามป้อม จ านวน 1 ตัวอย่าง โดยวิธี  Time kill assay - 
ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของยาปฏิชีวนะ จ านวน 8 ชนิด 
กับเชื้อจุลินทรีย์ 24 สายพันธุ์ โดยวิธี Agar dilution test และ
ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของยาปฏิชีวนะ จ านวน 8 ชนิด 
กับเชื้อจุลินทรีย์ 2 สายพันธุ์ โดยวิธี Broth Microdilution test 
เ งินที่ ใ ช้ ใน เดื อนนี้  39,472.30บาท เ งินที่ ใ ช้ ร วมทั้ งหมด 
229,496.88 บาท (84.99%) 

70.00 1. ได้ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และกลไกของสารสกัด
ม ะ ข า ม ป้ อ ม ใน กา รต้ า น เ ชื้ อ  methicillin-
resistant Staphylococcus aureus  
เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั่วไปและโรงพยาบาล  

2. ได้ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และกลไกของสารสกัด
ม ะ ข า ม ป้ อม ในกา รต้ า น เชื้ อ  methicillin-
resistant Staphylococcus aureus เ พื่ อ เ ป็ น
แนวทางในการน าสารสกัดสมุนไพรดังกล่าวไป
พัฒนาเป็นยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑ์ต้าน
เช้ือจุลินทรีย์ต่อไป 

สวพ. 

813-1112-
P051-
L5741-22 

คุณภาพทางเคมีของ
กะเม็ง 

220,000 183,803 83.55 - รวบรวมข้อมูลของสมุนไพรและวางแผนการศึกษาวิจัย  
- จัดหาตัวอย่างกะเม็งได้ 16 ตัวอย่าง  
- เตรียมสมุนไพรเพื่อการศึกษาคุณลักษณะทางเคมี จ านวน 15 

ตัวอย่าง  
- จัดซื้อสารเคมี สารมาตรฐาน วัสดุวิทยาศาสตร์  
- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของกะเม็ง จ านวน 15 ตัวอย่าง - 

ตรวจวิเคราะห์ปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรด จ านวน 
14 ตัวอย่าง 

- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดน้ าและแอลกอฮอล์ จ านวน 15 
ตัวอย่าง 

94.50 - น าองค์ความรู้ที่ ได้ ไปพัฒนาสร้างมาตรฐาน
สมุนไพร  

- น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพ
สมุนไพร เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างศักยภาพให้
สมุนไพรไทยเป็นสินค้าคุณภาพ สามารถแข่งขัน
บนเวทีระดับโลกได้  

- เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร 

สวพ. 

813-1112-
P051-
L5741-56 

การศึกษาฤทธิ์ต้านเช้ือ
แบคทีเรียดื้อยาทีก่่อโรค
ทางเดินอาหารและเช้ือ 
Helieobacterpylori 
ของสมุนไพร 

200,000 81,619 40.81 - ทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชือ้ 
(Minimal inhibitory concentration, MIC) ด้ ว ย วิ ธี  Broth 
dilution หรือวิธี microbroth dilution method (2-fold serial 
dilution) โดยท าใน microtiter 96-well plate ด้วยสารสกัด
สมุนไพร 3 ตัวอย่าง กับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ก่อโรคทางเดิน
อาหาร 5 เช้ือ 

72.00 จากผลการศึกษาวิจัยจะได้ข้อมูลสารสกัดสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น จะได้จัดท ารายงานเพื่อเผยแพร่
ให้ เป็นประโยชน์ในการน าสมุนไพรไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการศึกษาการผลิตเป็น
ยาหรือผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่อไป ซ่ึงจะเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มียาหรือผลิตภัณฑ์ต้าน
เชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตได้เองส าหรับใช้ภายในประเทศ
หรือส่งออกต่างประเทศ 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P051-
L5742-10 

การศึกษาคุณภาพทางเคมี
ของกล้วยน้ าวา้และกล้วย
หักมุก 

300,000 162,045 54.01 - จัดหาตัวอย่างสมุนไพร กล้วยน้ าว้า ๑๖ ตัวอย่าง กล้วยหักมุก ๑๒ 
ตัวอย่าง - ศึกษาคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของกล้วยน้ าว้า ในหัวข้อ 
- ปริมาณความชื้น ๑๖ ตัวอย่าง  

- ปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ๑๖ ตัวอย่าง  
- ปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล ๑๖ ตัวอย่าง  
- ศึกษาคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของกล้วยหักมุก ในหัวข้อ  
- ปริมาณความชื้น ๑๒ ตัวอย่าง  
- ปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ๑๒ ตัวอย่าง  
- ปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล ๑๒ ตัวอย่าง  
- ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีของกล้วยน้ าว้าโดยปฏิกิริยาการเกิดสี  
- ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีของกล้วยน้ าว้ า โดย Thin layer 

chromatography  
- ศึกษาปริมาณแทนนินรวมในกล้วยน้ าว้า ด้วยวิธีตาม Thai 

herbal pharmacopoeia เล่ม ๒ จ านวน ๑๐ ตัวอย่าง  
- รวบรวมผลการศึกษาของตัวอย่างกล้วยน้ าว้าเพื่อสรุผลการวิจัย 

75.00 สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาเป็นข้อก าหนดของสมุนไพรกล้วยน้ าว้าและ
กล้วยหักมุก ใน Thai Herbal Pharmacopoeia 

สวพ. 

813-1112-
P053-
L5742-25 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากผกัเชียง
ดา 

700,000 411,025 58.72 1. ทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินโครงการ  
2. ประสานห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืชเพื่อจัดหาวัตถุดิบสมุนไพร

ผักเชียงดา  
3. ได้รับวัตถุดิบผักเชียงดา จ านวน 8 กิโลกรัม ด าเนินการเด็ด ล้าง 

ตาก และอบแห้ง พร้อมด าเนินการเริ่มการจัดเตรียมสารสกัด  
4. จัดส่งวัตถุดิบใบผักเชียงดาอบแห้งให้ห้องปฏิบัติการโรงงาน

ต้นแบบฯ เพื่อจัดเตรียมเป็นสารสกัดจ านวน 1 กิโลกรัม  
5. ได้รับสารสกัดใบผักเชียงดา จ านวน 30 กรัม จากห้องปฏิบัติการ

โรงงานต้นแบบฯ  
6. อยู่ระหว่างการด าเนินการทดสอบพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงและฤทธิ์

ก่อกลายพันธ์ีในเชื้อแบคทีเรีย  
7. สารสกัดสกัดใบผักเชียงดา มีค่ายับยั้งการเจริญเติบโตร้อยละ 50 

ของเซลล์ Chang-Liver, HEK-293 และ SV-80 (IC50) เท่ากับ 
1,311.30?7.26, 1,962.85?284.07 แ ล ะ  4,785.82?274.13 
ug/ml ตามล าดับ เมื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดใบผัก
เชียงดา ในเซลล์ BALB/c 3T3 เพื่อประเมินความเป็นพิษเบื้องต้น
ก่อนทดสอบพิษเฉียบพลันพบว่ามีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์  

80.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากผักเชียงดา
เพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและก าหนดขนาด
ที่ เหมาะสมในคน อีกทั้ งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้ผักเชียงดาได้
อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

(IC50) เท่ากับ 2,353.47?158.67 ug/ml น าค่าที่ได้ค านวณหา
ค่าประมาณของค่า LD50 ได้เท่ากับ 1,897.22?48.16 mg/kg  

8. สารสกัดใบผักเชียงดาด้วยน้ า ที่ขนาดทดสอบ  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. ได้ รับสารส า คัญ gymnemagenin และประสานขอความ

อนุเคราะห์โรงงานต้นแบบฯในกรวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
สารสกัด  

11. อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสารสกัด ได้แก่ ปริมาณ
ความชื้น ปริมาณเถ้ารวม ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด และการ
คงอยู่ของสาร gymnemic acid เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
เขยีนขออนุมัติจริยธรรมของโครงการ 

813-1112-
P053-
L5742-26 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากกระเจี๊ยบ
เขียว 

600,000 376,674 62.78 1. ได้รับวัตุดิบครั้งที่ 1 จากห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช วันที่ 26 
ม.ค.2560  

2. ล้างและตากวัตถุดิบพร้อมทั้งจดปริมาณน้ าหนัก  
3. ศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์โดยวิธีเอมส์ของสารสกัดที่มีฤทธิ์ลด

น้ าตาล (สารสกัดน้ าจากกระเจี๊ยบเขียว) ผลการทดลองของ
การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ าจากกระเจี๊ยบเขียว 
การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ ากระเจี๊ยบเขียว โดยใช้
แบคทีเรีย  Salmonella typhimurium สายพันธุ์  TA98 และ 
TA100 ในระบบไม่มีเอนไซม์กระตุ้น ใช้น้ ากลั่นเป็น negative 
control และแบ่งความเข้มข้นออกเป็น 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 
12,000 6,000 3,000 1,500 และ750 g/plate ผลการทดลอง
พบว่า สารสกัดน้ ากระเจี๊ยบเขียว ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในทุก
ขนาดทดสอบทั้ง 5 ขนาด และในแบคทีเรียสายพันธุ์ TA98 และ 
TA100 รวมทั้งเมื่อส่องดู Background lawn พบว่าปกติไม่เกิด
การตายของเช้ือ  

4. ทดสอบการละลายของสารสกัด 95% กระเจี๊ยบเขียว  
5. ประสานงานนักวิจัยด้านเคมีจากห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบ

และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการควบคุมคุณภาพสารสกัด
กระเจี๊ยบเขียว  

90.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากกระเจี๊ยบ
เขียวเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและก าหนด
ขนาดที่เหมาะสมในคน อีกทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค  

2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้สมุนไพร
กระเจี๊ยบเขียวได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

6. ทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ 1 สายพันธุ์ของสารสกัด 95% เอ
ทานอล กระเจี๊ยบเขียว 

7. การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัด 95% เอทานอลกระ
เ จี๊ ย บ เ ขี ย ว  รหั ส ส า ร สกั ด  AEEM โ ด ย ใ ช้ แ บ คที เ รี ย  S. 
typhimurium สายพันธุ์ TA98 ในระบบไม่มีเอนไซม์กระตุ้น แบ่ง
ความเข้มข้นออกเป็น 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 750 1,500 3,000 
6,000 และ 12,000 ?g/plate ผลการทดลองพบว่า สารสกัด
95% เอทานอกระเจี๊ยบเขียว ไม่เกิดฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในสาย
พันธุ์ TA98 ในทุกขนาดทดสอบและ Background lawn ปกติ  

8. การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัด 95% เอทานอลกระ
เ จี๊ ย บ เ ขี ย ว  รหั ส ส า ร สกั ด  AEEM โ ด ย ใ ช้ แ บ คที เ รี ย  S. 
typhimurium สายพันธุ์  TA98 และ TA 100 ในระบบไม่มี
เอนไซม์กระตุ้น แบ่งความเข้มข้นออกเป็น 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 
750 1,500 3,000 6,000 และ 12,000 ug/plate ผลการทดลอง
พบว่า สารสกัด95% เอทานอลกระเจี๊ยบเขียว ไม่เกิดฤทธิ์ก่อ
กลายพันธุ์ทั้ง 2 สายพันธุ์ ในทุกขนาดทดสอบและ Background 
lawn ปกติ  

9. สารสกัดใบเชียงดา สารสกัดฝักกระเจี๊ยบเขียว และสารสกัดราก
สามสิบ มีความเป็นพิษต่ าต่อเซลล์ SV-80, Chang liver และ 
HEK-293 ให้ค่า IC50 อย่างไรก็ตามในการทดสอบความเป็นพิษ
ในสัตว์ทดลองอาจต้องเฝ้าระวังพิษต่อตับของสารสกัดใบเชียงดา 
ขนาดเริ่มต้นทดสอบพิษเฉียบพลันที่เหมาะสม ส าหรับสารสกัดใบ
เชียงดาและสารสกัดรากสามสิบ เท่ากับ 300 mg/kg ส่วนสาร
สกัดฝักกระเจี๊ยบเขียว ขนาดทดสอบที่เหมาะสม เท่ากับ 2,000 
mg/kg  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P053-
L5742-30 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดสมุนไพรราก
สามสิบ 

700,000 496,941 70.99 - ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน ได้ประสานการจัดเตรียม
วัตถุดิบกับห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช ได้รับตัวอย่างสมุนไพร
จากจังหวัดจันทบุรี น ามาคัดเฉพาะรากสะสมอาหาร ล้างน้ าให้
สะอาด หั่นให้มีขนาดเล็กตามขวางบางๆ สมุนไพรถูกอบแห้งใน
ตู้อบแห้งสมุนไพรที่อุณหภูมิ 45-50 C นาน บดเป็นผงหยาบด้วย
เครื่องบดสมุนไพร สกัดโดยวิธีการหมักในเอธิลแอลกอฮอล์ร้อย
ละ 95 นาน 7 วัน โดยหมักและเขย่าเพื่อให้สารละลายในตัวท า
ละลายเปลี่ยนถ่ายแอลกอฮอล์ 3 ครั้ง จากนั้นรวมสารสกัดที่ได้
ทั้งหมด กรองด้วยด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ท าให้สารละลาย
แห้งด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) ให้ร้อย
ละผลผลิต 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 เ ท่ า กั บ  2,603.22145.98, 2,507.74?232.76, 
2,018.22212.92 แ ละ  2,469.7832.31 ug/ml ซ่ึ ง ส า ม า ร ถ
ค านวณขนาดที่ เหมาะสมในการบริหารหนูเพื่อทดสอบพิษ
เฉียบพลันที่ขนาด 300 mg/kg การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ีต่อ
เช้ือแบคทีเรีย Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ 
TA 100 ในระบบไม่มีเอนไซม์กระตุ้น ใช้น้ ากลั่นเป็น negative 
control และแบ่งความเข้มข้นออกเป็น 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 
12,000 6,000 3,000 1,500 และ750 g/plate ผลการทดลอง
พบว่า ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรียสายทั้สองสายพันธุ์
ในช่วงขนาดทดสอบ และ Background lawn ปกติ 

90.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากรากสามสิบ
เพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและก าหนดขนาด
ที่ เหมาะสมในคน อีกทั้ งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้รากสามสิบได้
อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 

813-1115-
P041-
L5747-46 

โครงการวิจัยเพือ่จัดท า
มาตรฐานสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาต ิ

520,000 354,077 68.09 1. สืบค้นข้อมูลสมุนไพร เจตมูลเพลิงขาวและทองพันชั่ง  
2. หาตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวจ านวน 18 ตัวอย่าง  
3. ประสานการหาตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวสดจ านวน 1 

ตัวอย่าง  
4. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวจ านวน 18 ตัวอย่าง  
5. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวสด 1 ตัวอย่าง  
6. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในเจตมูลเพลิงขาว ได้วิธี

ส าหรับวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญด้วย HPLC  
7. ประเมินคุณภาพทางเคมีในหัวข้อ  

60.26 ได้ข้อมูลด้านข้อก าหนดมาตรฐานทางเคมีของสมุนไพร
ที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ในการจัดท า
ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ปริมาณสารสกัดด้วยน้ า จ านวน 17 ตัวอย่าง  
- ปริมาณความชื้นด้วยวิธี Azeotropic จ านวน 17 ตัวอย่าง  
- ปริมาณเถ้ารวมจ านวน 18 ตัวอย่าง  
- ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด จ านวน 18 ตัวอย่าง  

8. ท า screening test ของรากเจตมูลเพลิงขาว  
9. ท า color test และ TLC fingerprint ของรากเจตมูลเพลิงขาว 

จ านวน 8 ตัวอย่าง  
10. ทดสอบความใช้ ได้ของวิธีวิ เคราะห์ ปริมาณสารส าคัญใน

เจตมูลเพลิงขาว 
11. แยกสารส าคัญจากสมุนไพรทองพันชั่งดังนี้  

- หาระบบการตรวจสอบสารด้วยวิธี TLC 2 ได้ระบบ  
- เตรียมสารสกัดหยาบจากผงยาแห้ง 800 กรัม ด้วยวิธี 

percolation โดยใช ้methanol เป็นตัวท าละลาย (R1, R2)  
- แยกสารสกัดย่อยจาก R1และ R2 โดยวิธี partition  
- เตรียมสารสกัดหยาบจากผงยาแห้ง 831 กรัม ด้วยวิธี 

percolation โดยใช้ Ethyl acetate เป็นตัวท าละลาย (R3, 
R4, R5) 

- แยกส่วนสารสกัดย่อยจากสารสกัดย่อย R2 จ านวน 2 ครั้ง 
แ ล ะ  R3 จ า น ว น  1 ค รั้ ง  ด้ ว ย  Vaccum liquid 
chromatography และรวม fraction ที่มี Rf ใกล้เคียงกัน  

- แยกส่วนสารสกัดย่อยจากสารสกัดย่อย R2, R3, R4, R5 
ด้วย Vaccum liquid chromatography และรวม fraction 
ที่มี Rf ใกล้เคียงกัน และน ามาแยกซ้ าด้วย Vaccum liquid 
chromatography  

813-1115-
P051-
L5741-19 

จัดท ามาตรฐานทางเภสัช
เวทของสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาต ิ

200,000 86,134 43.07 1. หาตัวอย่างสมุนไพรและตรวจสอบระบุชื่อพฤกษศาสตร์ (ร้อยละ 
5) (สะสมร้อยละ....5.....)  
1.1 ได้ตัวอย่างเปลืกต้นมะรุม  
1.2 ได้ตัวอย่างฝักส้มป่อย  
1.3 ได้ตัวอย่างรากช้าพลู  

2. ศึกษาลักษณะทางมหภาค (ร้อยละ 10) (สะสมร้อยละ.....10.....) 
2.1 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเปลือกต้นมะรุม  
2.2 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของฝักส้มป่อย  
2.3 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของรากช้าพลู  

76.00 1. นักวิจัยสมุนไพรสามารถน าข้อมูลเอกลักษณ์ทาง
เภสัชเวทไปใช้ตรวจสอบชนิดสมุนไพรเพื่อให้ได้
สมุนไพรมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  

2. อนุกรรมการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทยได้ใช้ประโยชน์โดยน าข้อมูลเอกลักษณ์ทาง
เภสัชเวทไปใช้ในการจัดท าต ารามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia)  

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

3. ศึกษาลักษณะทางจุลภาค (ร้อยละ 60) (สะสมร้อยละ ....45....)  
3.1 ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของเปลือกต้นมะรุม 

(สะสมร้อยละ 20)  
3.2 ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของฝักส้มป่อย (สะสม

ร้อยละ 20)  
3.3 ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของรากช้าพลู (สะสม

ร้อยละ...5....)  
4. จัดท าตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อการอ้างอิง (ร้อยละ 5) 

(สะสมร้อยละ.....5.....)  
4.1 ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงของเปลือกต้นมะรุม  
4.2 ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงของฝักส้มป่อย  
4.3 ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงของรากช้าพลู  

5. สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวท (ร้อยละ 20) (สะสมร้อยละ......
11........)  
5.1 สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวทของเปลือกต้นมะรุม  
5.2 สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวทของฝักส้มป่อย  

3. คณาจารย์จากภาควิชาที่มีการสอนเกี่ยวกับ
สมุนไพร สามารถน าข้อมูลเอกลักษณ์ทางเภสัช
เวทไปใช้เป็นแนวทางในการสอนและการอ้างอิง  

4. ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรที่ศึกษาวิจัยแล้ว
ส าหรับไปแสดงที่ศูนย์เครื่องยาสมุนไพร ส าหรับ
ผู้ที่ สนใจได้ เข้ า ไปศึกษาชนิดของเครื่องยา
สมุนไพร 

813-1115-
P051-
L5741-37 

โครงการการศึกษา
คุณภาพทางเคมีและ
คุณค่าทางอาหารของผง
นัวและผลมะขามป้อม 

1,200,000 600,089 50.01 1. ค้นหาข้อมูลสมุนไพร และวางแผนงานวิจัย  
2. ประสานงานผู้รับผิดชอบในการหาวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน 13 

ชนิด  
3. ประสานงานชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธานพืช  
4. ประสานงานน้ าหนักวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการวิจัยในโครงการฯ  
5. 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 เรื่อง Tiliacora triandra จ านวน 11 
เร่ือง Allium sativum จ านวน 41 เร่ือง  

6. ห า ข้ อ มู ล ง า น วิ จั ย  Alium tuberosum จ า น ว น  18 เ รื่ อ ง 
Colubrina asiatica จ านวน 6 เรื่อง Dracaena angustifolia 
จ านวน 6 เรื่อง Garcinia cowa จ านวน 23 เรื่อง Morus alba 
จ านวน 49 เร่ือง Acacia concinna จ านวน 12 เร่ือง  

7. คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ก้านตรง จ.ตาก จ านวน 1 
ตัวอย่าง  

80.00 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ซ่ึงหากมีข้อมูล
วิทยาศาสตร์รองรับในการจัดท าผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ผงนัวดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสร้าง
เสริมสุขภาพหรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยช่วย
สนับสนุนชุมชนในการปรุงผงนัวที่มีคุณภาพใช้ใน
ครัวเรือนโดยสามารถใช้แทนผงชูรส จะไม่มีอันตราย
แก่ผู้บริโภค ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ
ยังน ามาจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ และท าให้ผู้บริโภคที่
คนรักสุขภาพมีโอกาสได้ซ้ือและใช้เครื่องปรุงรสที่ไม่มี
อันตรายอีกด้วย หรือจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้าน เพิ่มโอกาส
ส าหรับชุมชนในการสร้างอาชีพ และสามารถพึ่งพา
ตน เ อ ง ไ ด้  ทั้ ง ช่ ว ย สนั บ สนุ น ก า ร จ า ห น่ า ย ให้
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 

สวพ. 
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8. คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง คอนแคน จ.ตาก จ านวน 
1 ตัวอย่าง  

9. คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง มะรุม จ.เพชรบุรี จ านวน 
1 ตัวอย่าง  

10. คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ผักโขม จ.เพชรบุรี จ านวน 
1 ตัวอย่าง  

11. คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ย่านาง จ.เพชรบุรี จ านวน 
1 ตัวอย่าง  

12. คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง กระเทียม จ.นครพนม 
จ านวน 1 ตัวอย่าง - Freeze dry ใบย่านางเขียว 500 กรัม ได้
สารสกัด 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 ใบคอนแคนผง 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  

13. วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมใน ,ใบกระเจี๊ยบแดง , ใบ
ผักหวานบ้าน,ใบกุยช่าย,ใบหม่อน และใบมะรุม - ศึกษา TLC ใบ
ผักโขม - ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบหม่อน - ศึกษา TLC ของ
สมุนไพรใบกุยช่าย - ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบย่านาง - ศึกษา 
TLC ของสมุนไพรใบผักหวานป่า - ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบ
ผักหวานบ้าน - ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบส้มป่อย - ศึกษา TLC 
ของสมุนไพรใบก้านตรง - ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบคอนแคน  

14. ท า TLC ของสมุนไพรในโครงการผงนัวจ านวน 12 ตัวอย่าง ได้แก่ 
ใบผักหวานบ้าน , ใบผักหวานป่า , ใบชะมวง , ใบหม่อน , ใบ
กระเทียม, ใบกุยช่าย, ใบย่านาง, ใบส้มป่อย, ใบก้านตรง, ใบคอน
แคน, ผักโขม และใบมะรุม  
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15. สกัดสมุนไพร ผงนัว 10 .0 กรัม สกัดน้ าท าแห้งโดยวิธีระเหย 
เครื่องสูญญากาศ ได้สารสกัด ทั้งหมด 3.62 กรัม  

16. วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก ใบผักหวานบ้าน 
8 ตัวอย่าง  

17. Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบผักหวานบ้าน 8 ตัวอย่าง  
18. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายใน

กรด ในตัวอย่างสมุนไพร ใบผักหวานบ้าน 8 ตัวอย่าง  
19. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลใน

สมุนไพรใบผักหวานบ้าน 8 ตัวอย่าง  
20. Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบผักหวานป่า 8 ตัวอย่าง  
21. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในสมุนไพรใบผักหวานป่า โดย

วิธีกราวิเมตริก 8 ตัวอย่าง  
22. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายใน

กรด ในตัวอย่างสมุนไพรใบผักหวานป่า 8 ตัวอย่าง 
23. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลใน

สมุนไพรใบผักหวานป่า 8 ตัวอย่าง  
24. วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในตัวอย่างใบชะมวง ใบคอน

แคน ใบหม่อน ใบผักโขม ต้นกระเทียม ใบส้มป่อย ใบก้านตรง ใบ
ผักหวานป่า ใบผักหวานบ้าน  

25. สกัดสมุนไพรผักหวานบ้าน จ.ชุมพร โดยวิธี Freeze Dry - สกัด
สมุนไพรผกัหวานป่า จ.ชุมพร โดยวิธี Freeze Dry - สกัดสมุนไพร
ชะมวง จ.จันทบุรี โดยวิธี Freeze Dry  

26. คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ใบผักหวานป่า จ.
กาญจนบุรี จ านวน 1 ตัวอย่าง - คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่น
อบแห้ง ใบผักหวานป่า จ.นครสวรรค์ จ านวน 1 ตัวอย่าง  

27. คัดลือก ล้างหั่นตัวอย่างสมุนไพร มะขามป้อมตลาดไท จ านวน 1 
ตัวอย่าง - คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ใบผักหวานบา้น 
จ.จันทบุรี จ านวน 1 ตัวอย่าง  

28. คัดลือก ล้างหั่นตัวอย่างสมุนไพร มะขามป้อมสวนสมุนไพร
จันทบุรี จ านวน 1 ตัวอย่าง  

29. คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง มะขามป้อม จ. จันทบุรี 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  
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30. คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้งใบผักหวานป่า  จ .
เพชรบูรณ์ จ านวน 1 ตัวอย่าง  

31. บดสมุนไพรพร้อมผ่านแร่งวัตถุดิบมะขามป้อม จ านวน 1 ตัวอย่าง  
32. บดสมุนไพรพร้อมผ่านแร่งใบผักหวานป่า จ านวน 1 ตัวอย่าง - 

สกัดน้ าสมุนไพรมะขามป้อมสดบีบกากจ านวน 1,500 กรัม. ท า
แห้งโดย Freeze Dry ได้สารสกัด 202.54 กรัม  

33. สกัดน้ าสมุนไพรมะขามป้อมสดบีบกากจ านวน 32 กิโลกรัม ท า
แห้งโดย Freeze Dry ได้สารสกัดทั้งหมด 1685.91 กรัม (lot.2)  

34. สกัดรีฟลัคน้ าสมุนไพร มะขามป้อมแห้งจันทบุรีจ านวน 460 กรัม 
ท าแห้งโดย Freeze Dry  

35. สกัดสมุนไพร มะขามป้อมผงแห้งจันทบุรีจ านวน 900 กรัม สกัด
โดย แอลกอฮอล์ท าแห้ งโดย เครื่องระเหยสูญญากาศ - 
Screening test ตัวอย่างสมุนไพรมะขามป้อม 3 ตัวอย่าง  

36. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในสมุนไพรมะขามป้อม โดย
วิธีกราวิเมตริก จ านวน 3 ตัวอย่าง  

37. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายใน
กรด ในตัวอย่างสมุนไพรมะขามป้อม จ านวน 3 ตัวอย่าง  

38. ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลใน
สมุนไพรมะขามป้อม จ านวน 3 ตัวอย่าง  

39. วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมใน ผักโขม ผักหวานบ้าน ผักหวาน
ป่า กระเทียม มะรุม คอนแคน ชะมวง ส้มป่อย ย่านาง กุยช่าย 
ก้านตรง มะขามป้อม  

40. สกัดสารส าคัญจากสมุนไพร ผงหยาบสมุนไพรมะขามป้อมจ านวน 
900 กรัม. ได้สารสกัด 277.72 กรัม  

41. วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในตัวอย่าง ใบผักหวานป่า, ใบ
ผักหวานบ้าน, ใบชะมวง และ สารสกัดจากผลมะขามป้อม 7 
ตัวอย่าง - วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริกสาร
สกัดมะขามป้อม PEM 5 ตัวอย่าง PEJ 8 ตัวอย่าง  

42. วิเคราะห์ตัวอย่างมะขามป้อมด้วย HPLC (ก าลังด าเนินการ) - 
วิ เคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมใน ผักหวานบ้าน กระเทียม 
(repeat)  
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43. ประมวลผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมใน ผักโขม 
ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า กระเทียม มะรุม คอนแคน ชะมวง 
ส้มป่อย ย่านาง กุยช่าย ก้านตรง มะขามป้อม (ก าลังด าเนินการ)  

44. ตรวจวิเคราะห์หา radical scavenging activity ของ ตัวอย่าง
สารสกัด มะขามป้อม จ านวน 8 ตัวอย่าง  

45. ตรวจวิเคราะห์หา radical scavenging activity ของ ตัวอย่าง
สารสกัด มะขามป้อมและยาเม็ด PET จ านวน 5 ตัวอย่าง  

46. ท า  TLC ของสารสกัดมะขามป้อม ยา เม็ดและสารสกั ด
มะขามป้อมที่ศูนย์ ตรวจสอบฯเตรียมเทียบกับ Ascorbic acid 
จ านวน 11 ตัวอย่าง - ผักหวานบ้าน จ านวน 10 ตัวอย่าง และ
ผักหวานป่า จ านวน 11 ตัวอย่าง แหล่งวัตถุดิบอ าเภอ สองพี่น้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

47. ขออนุมัติซ้ือวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในโครงการวิจัย  
48. สรุปความก้าวหน้าโครงการวิจัย - Thin layer chromatography 

ของผักโขม ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า กระเทียม มะรุม คอนแคน 
ชะมวง ส้มป่อย ย่านาง กุยช่าย ก้านตรง มะขามป้อม  

49. ทดสอบวิธีวิ เคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมโดยใช้  rutin 
hydrate เป็น chemical standard  

50. วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ของผักโขม ผักหวานบ้าน 
ผักหวานป่า กระเทียม มะรุม คอนแคน ชะมวง ส้มป่อย หม่อน 
ย่านาง กุยช่าย ก้านตรง มะขามป้อม ผงนัว  

51. ก าลังด าเนินการ วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของผงนัว  
52. ศึกษาวิธีการตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพร และ

ทดลองท า DPPH assay - Screening test ตัวอย่างมะขามป้อม  
53. ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ต.ค. 2559 - มิ.ย. 

2560 เป็นจ านวนเงิน 1,194,802.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.56  



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                   172 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P051-
L5742-17 

การพัฒนาและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธวีิเคราะห์สาร 
Miroestrol ในตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์แคปซูล
กวาวเครือขาวโดยวิธี 
HPLC 

200,000 0 0.00 - สามารถจัดหาตัวอย่างวัตถุดิบกวาวเครือขาวโดยเตรียมวัตถุดิบให้
อยู่ในรูปผงแห้งและท าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญได้
แล้วจ านวน 3 ตัวอย่าง พบว่ามี 2 ตัวอย่างที่จะสามารถน ามาใช้
ท าการเเยกสารส าคัญ miroestrol ต่อไปได้ 

60.00 ได้ วิ ธี แ ละผลการตรวจวิ เ คร าะห์ปริ มาณสาร 
miroestrol ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น าเสนอเผยแพร่ใน
งานประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ หน่วยงาน
ต่าง ๆ สามารถน าวิธีและข้อมูลไปใช้ในงานวิจัย
ทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยได้ รวมทั้ง
สามารถน าวิธีไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่มี
การร้องเรียนผ่านมาทางส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

สวพ. 

813-1115-
P051-
L5742-50 

การพัฒนาต ารับยารักษา
โรคผิวหนังจากสารสกัด
มังคุด 

400,000 229,966 57.49 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 และ

ทดสอบด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 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 าเนินการเตรียมสารสกัดมังคุด 2 ชุด สกัดโดยใช้ Soxhlet 

extractor  
- กรองสารสกัดมังคุด จ านวน 10 ลิตร  
- ระเหยสารสกัดโดยใช้เครื่อง Evaporation 10 L.  
- ด าเนินการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ชุด Evaporation  
- ด าเนินการล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วชุด Soxhlet Extraction  

9. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 3/2560 วันที่ 
25 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม ชั้น 2  

10. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 4/2560 วันที่ 
16 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม ชั้น 2  

75.00 1. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรได้น า
องค์ความรู้ด้านสรรพคุณมาตรฐาน และความ 
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์  

2. สนับสนุนการใช้สมุนไพรภายในประเทศ เพื่อลด
การน าเข้า  

3. แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ได้
เกิดความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

11. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 5/2560 วันที่ 
23 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม ชั้น 2 มกราคม 2560  
- ด าเนินการเตรียมPlacebo เพื่อใช้ในการศึกษาความคงตัว

ของผลิตภัณฑ์จ านวน 1.5 กิโลกรัม  
- ด าเนินการเตรียมผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมังคุดเพื่อใช้ใน

การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ จ านวน 1.5 กิโลกรัม  
- ด าเนินการบรรจุ Placebo ขนาด 7 กรัม จ านวน 186 หลอด  
- ด าเนินการบรรจุผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมังคุด ขนาด 7 กรัม 

จ านวน 197 หลอด  
- ด า เนินการจัดท าฉลากสติ๊ก เกอร์ส าหรับใช้ติดหลอด

ผลิตภัณฑ์ จ านวน 400 ชิ้น  
- ด าเนินการติดฉลากหลอดผลิตภัณฑ์ Placeboจ านวน 186 

หลอด  
- ด าเนินการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์โดยศึกษา 2 

สภาวะ คือสภาวะเร่ ง และสภาวะปกติอุณหภูมิห้อง 
กุมภาพันธ์ ด าเนินการส่งตรวจตัวอย่างการศึกษาความคงตัว
ของผลิตภัณฑ์ เดือนที่ 1 โดยศึกษา 2 สภาวะ คือสภาวะเร่ง 
และสภาวะปกติอุณหภูมิห้อง จ านวน 32 หลอด มีนาคม 
ด าเนินการติดตามตัวอย่างที่ส่งตรวจ เมษายน ด าเนิน
การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ 2 สภาวะ คือสภาวะ
เร่ง และสภาวะปกติอุณหภูมิห้อง พฤษภาคม ด าเนิน
การศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ 2 สภาวะ คือสภาวะ
เร่ง และสภาวะปกติอุณหภูมิห้อง 

813-1115-
P051-
L5742-52 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากผงนัว 

500,000 228,755 45.75 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  

85.00 1. ประสบการณ์ที่ได้จะน าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
ด้านการผลิตวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

2. ประเทศไทยจะสามารถพึ่งตนเองได้ในด้าน
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซ่ึงสามารถ
ทดแทน หรือลดการน าเข้า ผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกันจากต่างประเทศได้  

3. ประชาชนมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มี
คุณภาพ 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ใบส้มป่อยแห้ง จ านวน กิโลกรัม  
- 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 
ได้แก่  
- ผักโขมหนามอบแห้ง จ านวน 0.95 กิโลกรัม 
- ผักหวานบ้านอบแห้ง จ านวน 2.70 กิโลกรัม  
- ใบย่านางอบแห้ง จ านวน 4.10 กิโลกรัม  
- ใบกุ้ยช่ายอบแห้ง จ านวน 3.82 กิโลกรัม  

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 
- 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 
ได้แก่ 
- ใบหม่อนอบแห้ง จ านวน 10.0 กิโลกรัม 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ต้นกระเทียมอบแห้ง จ านวน 6.59 กิโลกรัม 
- ต้นผักโขมหนามอบแห้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ  

11. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงนัวจากสมุนไพร 12 ชนิด ได้จ านวน
ผลิตภัณฑ์ผงนัวรวม 24.20 กิโลกรัม  

12. ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ผงนัวที่ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
ได้แก่ปริมาณเถ้ารวม เถ้าไม่ละลายในกรด ปริมาณความชื้น 
จ านวน 200กรัม  

13. ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ผงนัวที่ได้ตรวจการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ 
จ านวน 100 กรัม  

14. ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ผงนัวทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง 
จ านวน 10 กิโลกรัม  

15. ด าเนินการอบแห้งสมุนไพร จ านวน 1 รายการ ได้แก่  
- ต้นผักโขมหนาม 3.30 กิโลกรัม  

16. ด าเนินการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการทดสอบชิม
ผลิตภัณฑ์ผงนัว  

17. ด าเนินการทดสอบทางด้านประสาทสัมผัส (ทดสอบชิม) การใช้ผง
นัวในอาหารประเภทแกง โดยทดสอบในผู้บริโภคจ านวน 36 คน  

18. ด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับการทดสอบด้านประสาทสัมผัส
เพิ่มเติม 

813-1115-
P053-
L5742-39 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สมุนไพรที่ใช้ท าผงนัว 

390,000 309,060 79.25 - หาข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นคอนแคนสรุปรายงาน
ความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน  

- จดบันทึกผลการทดลองต้นคอนแคนอายุ 1 เดือน ที่เลี้ยงใน
อาหารสูตร NAA 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
อาหา รสู ต ร  IAA 2, 1/2MS IBA 2 มิ ลลิ ก รั มต่ อ ลิ ต ร  และ
subculture ในอาหารสูตร KN 1,KN 4, NAA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
เก็บาต้นคอนแคนที่ 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 ที่เลี้ยงใน
อาหารสูตร NAA 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
อาหารสูตร IAA 2, 1/2MS IBA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร subculture 

83.00 1. ได้องค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของ
สมุนไพรที่ใช้ท าผงนัวของต้นคอนแคนหรือต้น
กานตรง  

2. ได้ต้นกล้าที่ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์เพื่อใช้
ในงานวิจัยด้านการปลูกและจัดเตรียมวัตถุดิบ  

3. เป็นแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์ต้นคอนแคน
หรือต้นกานตรง 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ยอดคอนแคนลงในอาหารสูตร MS, BAP0.1,0.3,0.5,0.7 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร จดบันทึกยอดคอนแคนที่ subculture ลงใน
อาหารสูตร MS, BAP0.1,0.3,0.5,0.7 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อายุ 
1 เดือน clean culture ยอดคอนแคลนจ านวน 13 ยอด  

- บันทึกการแตกยอดของต้นคอนแคนที่ปลูกในเรือนเพาะช า น าต้น
คอนแคนที่เก็บตัวอย่างมาปลูกที่เรือนเพาะช า จ านวน 36 ต้น 
ประมาณ 1 เดือนจึงเริ่มแตกตาใหม่จึงน ายอดที่แตกใหม่จ านวน 
26 ยอด มาฟอกฆ่าเชื้อ เลี้ยงในอาหารสูตร MS ท า clean 
culture ยอดคอนแคน เลี้ยงในอาหารสูตร MS จ านวน 6 ขวด 
จดบันทึกผลยอดคอนแคนอายุ 1 เดือนในอาหารสูตร IBA 0.01 
mg/l  

- ซ้ือสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเตรียมส าหรับฉีดพ่นต้นแม่
พันธุ์คอนแคนให้กระตุ้นการแตกยอดเพิ่มมากขึ้น ย้ายต้นคอน
แคนลงในอาหารสูตร 1/2MS IBA 0.1 mg/l NAA0.1 mg/l. และ
KN 4 mg/l.เตรียมอาหารสูตร WP ร่วมกับ KN และ IBA เพื่อ
ทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อไป  

- บันทึกข้อมูลสูตรอาหาร WP ที่อายุ 1 เดือน สูตร KN และ IBA ที่
อายุ 2 เดือน เอาต้นกล้าคอนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงน ามาปรับ
สภาพและทดสอบลงปลูกในขี้เถ้าแกลบ Subculture ต้นคอน
แคนลงในอาหารสูตร KN1 KN2 KN3 KN4 และKN5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร พบว่าแต่ละสูตรมีการแตกต้นค่อนข้างดี น าต้นคอนแคนที่
ออกรากมาปรับสภาพและน าลงปลูกในขี้เถ้าแกลบ  

813-1115-
P053-
L5742-48 

การศึกษาพิษวิทยาของ
ผลิตภัณฑ์จากผงนัว 

1,100,000 742,551 67.50 1. ทบทวนแผนการการด าเนินงานโครงการ  
2. ประสานการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อจัดเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์กับ

ห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช  
3. ประสานการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ผงนัวกับห้องปฏิบัติการโรงงาน

ต้นแบบฯ เพื่อให้ได้จ านวนผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการทดสอบ  
4. ประสาน คกส. เพื่อสอบถามความก้าวหน้าผลการพิจารณา

โครงการ  
5. อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาด าเนินการ

ทดสอบพิษเฉียบพลันและสั่งซ้ือหนูถีบจักรเพื่อทดสอบพิษ
เฉียบพลัน  

80.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์จากผงนัวเพื่อ
ใช้ประเมินความปลอดภัยและก าหนดขนาดที่
เหมาะสมในคน อีกทั้ ง เป็นข้อมูล คุ้มครอง
ผู้บริโภค  

2. มีส่ วนช่ วยสนับสนุนให้ประชาชนเลือก ใช้
ผลิตภัณฑ์จากผงนัวได้อย่างมั่นใจในความ
ปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

6. ด า เนินการทดสอบพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยป้อน
ผลิตภัณฑ์ผงนัวด้วยการแขวนตะกอนในน้ ากลั่นความเข้มข้น 5 
กรัมต่อน้ าหนักตัวหนู 1 กิโลกรัม เบื้องต้นยังไม่พบสัตว์ทดลอง
ตายหรือเกิดความผิดปกติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสังเกตุอาการ
สัตว์ทดลอง  

7. ด าเนินการบริหารผลิตภัณฑ์ผงนัวให้หนูถีบจักรในขนาด 5,000 
มก./กก. สังเกตอาการและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงเป็น
ระยะเวลา 14 วัน ผลการทดสอบ พบว่า เมื่อหนูถีบจักรได้รับ
ผลิตภัณฑ์ผงนัวในขนาด 5,000 มก./กก. ไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและการแสดงออก หนูทุกตัวมีชีวิต
รอดจนครบระยะเวลาก าหนด เมื่อผ่าซากชันสูตรไม่พบความ
ผิดปกติทางมหพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในของหนูกลุ่มทดลอง
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  

8. ได้รับอนุมัติให้สามารถด าเนินการทดสอบพิษกึ่งเรื้ อรังของ
ผลิตภัณฑ์ผงนัว ภายใต้หมายเลขควบคุมโครงการ 60-014 และ
ด าเนินการสั่งซ้ือหนูแรท จ านวน 144 ตัว จากบริษัท โนมูระ 
สยาม  

9. ได้รับหนูแรท 144 ตัว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ด าเนินการ
สุ่มสัตว์ทดลองเข้ากรงและชั่งเก็บน้ าหนักเพื่อวิเคราะห์ผลหา
ความแตกต่างน้ าหนักตัวเร่ิมต้นก่อนด าเนินการทดลอง  

10. ด าเนินการบริหารผลิตภัณฑ์ผงนัวในขนาด 1000, 100 และ 10 
มก./กก. ให้หนูแรทสายพันธุ์ wistar เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
ยังไม่ความเปลี่ยนด้านสุขภาพ น้ าหนักตัว และอัตราการกิน
อาหารเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 

818-1112-
P041-
L5747-02 

การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

126,000 108,213 85.88 1. จัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  

2. ส่งคู่มือประเมินผลปฏิบัติราชการให้เจ้าภาพตัวชี้วัดและสื่อสาร
การใช้คู่มือการประเมินผล - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ รอบ 3 เดือน  

3. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานใน
ภาพรวมของกรม รอบ 3 เดือน น าส่งส่วนราชการที่ก ากับติดตาม  

75.00 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถด าเนินการ
ตามค า รั บรองการปฏิบั ติ ร าชการอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามมาตรการที่ก าหนดไว้  

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองพร้อมเอกสาร
หลักฐานได้ครบถ้วน และรายงานกับส่วนราชการ
ที่ก ากับติดตามได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

กพร. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ รอบ 6 เดือน  

5. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานใน
ภาพรวมของกรม รอบ 6 เดือน น าส่งส่วนราชการที่ก ากับติดตาม  

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ รอบ 9 เดือน  

7. รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานใน
ภาพรวมของกรม รอบ 9 เดือน น าส่งส่วนราชการที่ก ากับติดตาม 

818-1112-
P041-
L5747-03 

การจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

210,000 209,974 99.99 1. ศึ ก ษ า ก ร อ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

2. จัดท าร่ า งกรอบการประเมินผลของหน่วยงานในสั งกั ด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3. รวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างรายละเอียดตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล 
คุณภาพ ประสิทธิภาพและพัฒนาองค์การ  

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัด และแนวทางการประเมินผล  
5. ประชุมคณะกรรมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด  

6. สื่อสารรายละเอียดตัวชี้วัดที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
กับทุกหน่วยงาน 

7. จัดท าและลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

100.00 หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายในระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานอย่าง
ชัดเจนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

กพร. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

819-1112-
P041-
L5747-01 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 2560 

809,000 772,767 95.52 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยรับตรวจ จ านวน 12 แห่งคือ  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 ขอนแก่น  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 11/1 ภูเก็ต  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1/1เชียงราย  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่3 นครสวรรค์  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่9 นครราชสีมา  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่10 อุบลราชธานี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่1 เชียงใหม่  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่2 พิษณุโลก 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่12 สงขลา  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่5 สมุทรสงคราม 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่6 ชลบุร ี

63.00 การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและการ
บัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน การบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ของทางราชการในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ 

กต. 

819-2112-
P041-
L5747-02 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 2560 

721,505 196,239 27.20 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยรับตรวจ จ านวน 12 แห่งคือ  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 7 ขอนแก่น  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่11/2 ภูเก็ต  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่1/1 เชียงราย  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่3 นครสวรรค์  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่9 นครราชสีมา  
- ศูนย์วิทยาศ าสตร์การแพทย์ ที่10 อุบลราชธานี  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่1 เชียงใหม่  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่2 พิษณุโลก  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่12 สงขลา  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่5 สมุทรสงคราม 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่6 ชลบุร ี

63.00 การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและการ
บัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน การบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ของทางราชการในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ 

กต. 

602-1112-
P011-
L5739-05 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์หาสารเมทแอม
เฟตามีนในปัสสาวะดว้ย 
GC-MS 

200,000 0 0.00 เตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 
จ านวน 5 หัวข้อ และ รวบรวมผล 

65.00 ห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติดสามารถวิเคราะห์
สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ด้วยเทคนิคแก๊สโคร
มาโทกราฟ แมสสเปกโทรมิเตอร์ (GC-MS) โดยมี
ข้อมูลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Velidation of 
Method) ประกอบการตรวจวิเคราะห์ 

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

602-1112-
P032-
L5744-07 

โครงการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหาร
น าเข้า 

200,000 0 0.00 ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณกรอเบนโซอิคและซอร์บิคแล้ว
เสร็จ 50 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์รายการสีสังเคราะห์และ
สารให้ความหวาน 

50.00 1. ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

2. ได้ข้อมูลความเส่ียงของการบริโภคอาหารน าเข้า  
3. ประชาชนได้ทราบข้อมูลและสามารถเลือก

บริโภคอาหารที่ความปลอดภัย 

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 

602-1112-
P032-
L5744-08 

โครงการผักสดล้านนาน่า
บริโภค 

200,000 0 0.00 ได้ด าเนินการตรวจเตรียมตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์จ านวน  30 
ตัวอย่าง  

60.00 1. ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในผักสดในจังหวัดเชียงรายเป็นข้อมูล
สนับสนุนแผนงานด้านอาหารปลอดภัยของ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาแนวทางการป้องกัน  

2. ข้อมูลสื่อสารแจ้ งเตือนภัยกับประชาชนถึง
คุณภาพความปลอดภัยของผักในจังหวัดเชียงราย  

3. ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

4. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์สุขภาพน าเข้า
ได้ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย 

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 

603-1112-
P031-
L5743-17 

การด าเนินแผนการ
ทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการยา 

200,000 82,589 41.29 จัดท าเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ พร้อมทั้งจัดเตรียม
ตัวอย่าง PT Scheme: Titration Technique และเอกสารแบบตอบ
รั บ ตั ว อ ย่ า ง ย า  Protocol Proficiency Testing PT Scheme: 
Titration Technique และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งตัวอย่างใหแ้ก่
สมาชิกจ านวน 20 แห่ง รวมทั้งได้วิเคราะห์ผลการทดสอบความเป็น
เนื้อเดียวกันใน Scheme: Titration Technique  
1. จัดท าเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ พร้อมทั้ ง

จั ด เตรียมตั วอย่ า ง  PT Scheme: UV-Spectrophotometry 
Technique และเอกสารแบบตอบรับตัวอย่างยา Protocol 
Proficiency Testing PT Scheme: UV-Spectrophotometry 
Technique และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งตัวอย่างให้แก่
สมาชิกจ านวน 23 แห่ง  

2. จัดส่งตัวอย่างและเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ 
Scheme: UV-Spectrophotometry Technique แ ก่ ส ม าชิ ก 
จ านวน 23 แห่ง  

3. วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญ ในหัวข้อความคงตัว 
Scheme: Titration Technique จ านวน 22 รายการ  

50.00 1. เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดที่บอกถึงความสามารถและ
ความน่าเช่ือถือของห้องปฏิบัติการสมาชิกและยัง
ใช้เป็นแนวทางในการขอตรวจติดตาม ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  

2. ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้เข้าร่วมแผนการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  

3. ผู้ ด า เ นิ น แ ผน ก า รท ดสอ บ คว า ม ช า น า ญ
ห้องปฏิบัติการยา (PT Provider) ได้รับการตรวจ
ประเมินเพื่อการเฝ้าระวังตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17043 อย่างต่อเนื่อง  

4. ลดความจ าเป็นส าหรับห้องปฏิบัติการที่ต้อง
สมัครเข้าร่วมทดสอบความช านาญกับผู้ด าเนิน
แผนในต่างประเทศ ลดการสูญเสียเงินตราออก
นอกประเทศ  

5. ประชาชน ได้ รั บบริ ก า รและผลผลิ ต จ า ก
ห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือในระดับสากล 

ศวก. ที่ 2 
(พิษณุโลก) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4. วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญควบคุมด้านการขนส่ง 
Scheme: UV-Spectrophotometry Technique จ า น ว น  6 
รายการ  

5. ตอบกลับ และติดต่อเป็นธุระเรื่องใบเสร็จให้แก่สมาชิกที่ช าระค่า
ส มั ค ร ส ม า ชิ ก  PT Scheme: Titration Technique แ ล ะ 
Scheme: UV-Spectrophotometry Technique  
5.1 จัดท าเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ พร้อมทั้ง

จั ด เตรียมตั วอย่ า ง  PT Scheme: UV-Spectrophoto 
metry Technique และเอกสารแบบตอบรับตัวอย่างยา 
Protocol Proficiency Testing PT Scheme: UV-
Spectrophotometry Technique แ ล ะ เ อ ก ส า ร ที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดส่งตัวอย่างให้แก่สมาชิกจ านวน 23 แห่ง  

5.2 จัดส่งตัวอย่างและเอกสารแนวทางการทดสอบความ
ช า น า ญ  Scheme: UV-Spectrophotometry Techni 
que แก่สมาชิก จ านวน 23 แห่ง  

5.3 วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญ ในหัวข้อความคง
ตัว Scheme: Titration Technique จ านวน 22 รายการ  

5.4 วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญควบคุมด้านการ
ขนส่ง Scheme: UV-Spectrophotometry Technique 
จ านวน 6 รายการ  

5.5 ตอบกลับ และติดต่อเป็นธุระเรื่องใบเสร็จให้แก่สมาชิกที่
ช า ร ะ ค่ า ส มั ค ร ส ม า ชิ ก  PT Scheme: Titration 
Technique และ  Scheme: UV-Spectrophotometry 
Technique  

603-1112-
P032-
L5744-03 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏบิัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที2่พิษณุโลก
ประจ าป ี2560 

600,000 269,666 44.94 1. ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
2. จัดท าและทบทวนเอกสารคุณภาพ  
3. สอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
4. ส่งเอกสารขอต่ออายุการรับรอง  
5. รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง  
6. แก้ไขข้อบกพร่องจากหฃการตรวจประเมิน และส่งผลการแก้ไข

ให้หน่วยรับรอง  
7. สอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือ  
8. ประเมิน ผลการสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

80.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกมีความ
พร้อมและสามารถด าเนินการด้านระบบประกัน
คุ ณ ภ า พ เ พื่ อ เ ป็ น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร อ้ า ง อิ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น 

ศวก. ที่ 2 
(พิษณุโลก) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

604-1112-
P011-
L5739-01 

การประเมินสถานการณ์
และเฝ้าระวังสารเสพติด
ชนิดใหม่และสารตั้งต้นใน
พื้นที่เขตสุขภาพที ่3 
(60D1-01) 

876,500 604,092 68.92 ด าเนินการเสนอแผนงานโครงการต่อผู้อ านวยการศูนย์เพื่อเห็นชอบ
โครงการ และด าเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินการ และจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
และสารเคมีบางส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชุมเตรียมงาน และซักซ้อม
ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และได้ด าเนินการเพิ่มเติมดังนี้  
1. ด าเนินการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์  
2. เก็บข้อมูลจากการตัวอย่างจากการน าส่งของหน่วยงานราชการ 

80.00 1. ได้วิธีวิเคราะห์ส าหรับสารเสพติดชนิดใหม่ได้แก่ 
ก๊าซไนตรัสออกไซด์, กลุ่มยาอี (MDMA, MDA, 
MDE), LSD (กระดาษเมา, โคเคน (Cocain) และ 
สารในกลุ่มพิ เพอราซีน  (Piperazines) ได้แก่  
BZP (benzylpiperazine), TFMPP (1-[3-
(trifluoromethyl)phenyl] piperazine)  

2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการน า
สารตั้งต้นมาผลิตสารเสพติดในพื้นที่เขตสุขภาพ   
ที่ 3 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 

604-1112-
P021-
L5745-18 

โครงการศึกษาข้อมูล
สถานการณ์โรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียจากการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิง ในเขต
สุขภาพที ่3 (60C1-01) 

438,100 333,978 76.23 1. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ โครงการฯ ตาม
แผน  

2. ด า เนิ นการตรวจวิ นิ จฉั ย โ รคโลหิ ตจา งธาลั ส ซี เ มี ยทา ง
ห้องปฏิบัติการ  

3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย 
และโรคพันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการ  

4. รายงานสรุปผลการวิ เคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ ๓ เบื้องต้นรอบ 5 เดือน  

75.00 ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูล
อ้างอิงโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการที่มี
ความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 

604-1112-
P022-
L5746-12 

การพัฒนาสารสนเทศด้าน
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อก าหนดมาตรการ
ภาครัฐ (60C2-01) 

500,000 407,058 81.41 อยู่ระหว่างการด าเนินการออกแบบรวบรวมข้อมูล การจัดท าระบบ
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 4 กิจกรรม ซ่ึงการ
ด าเนินงานดังกล่าวเป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง เพื่อร่วมจัดท าต้นแบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้  
1. HRD IS ด าเนินงานตามกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100%  
2. R-MIS ด าเนินงานตามกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100%  
3. SMAC ด าเนินงานตามกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95%  
4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินงานตามกิจกรรม คิดเป็นร้อย

ละ 60% สรุปผลการด าเนินงานภาพรวมบรรลุผลตามแผนปฏิบัติ
ราชการ คิดเป็นร้อยละ 88.75%  

88.75 1. ท า ให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการป้องกัน ดูแลสุขภาพ
ได้ดีขึ้น  

2. สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ “ศักยภาพ
และระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยัง
ต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้” 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

604-1112-
P022-
L5746-13 

พัฒนาบุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
3 นครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(60C2-02) 

201,100 137,115 68.18  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการในฐานะผู้ประสานแผน จัดท า
แผนการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรประจ าปี 2560 ของหน่วยงาน
งาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของศูนย์ฯให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม/
พัฒนา ของบุคลากร และได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
แล้ว  

100.00 บุคลากรของ ศูนย์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่  3 
นครสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการ 
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้ 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 

604-1112-
P031-
L5743-09 

การพัฒนาและรักษา
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 
ISO15189, ISO15190 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
ชันสูตรโรค (60A1-01) 

300,000 300,000 100.00 1. ทบทวนเอกสาร เสร็จแล้ว (มี.ค. 2560)  
2. การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) (เม.ย. 2560)  
3. การตรวจประเมินภายนอก (External Audit) (มิ.ย. 2560) ท า 

Self declaration  

60.00 ผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และทันเวลา ด ารงไว้ซ่ึงความยุติธรรมและธรรมาภิ
บาลต่อประชาชนและผู้ใช้บริการ 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 

604-1112-
P031-
L5743-22 

การพัฒนาความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
โรคติดเชื้อจุลชีพ ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
3 นครสวรรค์ (60A1-04) 

900,000 873,585 97.06 1. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ โครงการฯ ตาม
แผน  

2. ด าเนินการตรวจวินิจฉัยโรคโรคติดเชื้อจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ  
3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจชันสูตรโรคติดเชื้อจุลชีพ

ทางห้องปฏิบัติการ  

75.00 ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูล
อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการด้านโรคติดเชื้อจุลชีพ ที่มี
ความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 

604-1112-
P032-
L5744-03 

สถานการณ์ความ
ปลอดภัยดา้นอาหาร เขต
สุขภาพที ่3 (60A2-02) 

450,000 450,000 100.00 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร น้ าบริโภคฯจ านวน 315 
ตัวอย่าง น้ าแข็งจ านวน 63 ตัวอย่าง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทจ านวน 63 ตัวอย่าง นม 6 ตัวอย่าง น้ าปลาจ านวน 24 ตัวอย่าง 
เกลือ 10 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 78 ตัวอย่าง ขนม 56 ตัวอย่าง 
ไอศกรีม 1 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เส้น 10 ตัวอย่าง น้ าจิ้ม 11 ตัวอย่าง 

80.00 ทราบสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ในเขต
สุขภาพที่  3 เพื่อเป็นข้อมูล ในการวางแผนการ
ด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 

604-1112-
P032-
L5744-15 

โครงการสถานการณ์และ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนในเขตสุขภาพที ่
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 มีพร้อม
เพียงพอ  

2. การเตรียมความพร้อมด้านสารเคมี และสารมาตรฐาน ได้ขอการ
สนับสนุนสารมาตรฐานยากลุ่มสเตียรอยด์ เช่น Dexame 
thasone, Prednisolone จาก ส านักยาและวัตถุเสพติด และ
ส านัก เครื่ อ งส าอางและวัตถุอันตราย ส่ วนสารเคมี เช่ น 
Methanol, Ethanol, Chloroform ที่จะใช้ เป็นตัวท าละลาย

70.00 1. ทราบสถานการณ์การปลอมปนยาสเตียรอยด์ใน
ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ  

2. เผยแพร่ ข้ อมู ลด้ านระบาดวิทยาของการ
ปลอมปนยาสเตียรอยด์ในหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ และแจ้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและน าไปสู่แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

สกัดตัวอย่าง และ spraying reagent มีเพียงพอ ซ่ึงสามารถท า
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณที่จะท า
การประสานแผนกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด ใน
เขตสุขภาพที่ 3 รวมไปถึงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 60 
พรรษา มหาราชินี และหน่วยงานอื่นๆอีก ที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ  

3. ประสานงานกับ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก าแพงเพชร รวมถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีความ
พร้อมในการออกตรวจการใช้ยาในพื้นที่ และประสานงานการส่ง
ตัวอย่างที่คาดว่ามีการปลอมปนสารสเตียรอยด์ทั้งส่งโดยตรงตาม
โครงการหรือส่งผ่านโครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน  

4. จ านวนตัวอย่างที่ได้ท าการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างที่ส่งตรวจจาก 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษาฯ ทั้งหมด 14 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบการปลอมปน ยากลุ่มส
เตียรอยด์ คือ Dexamethasone และ Predinisolone แต่มีการ
ตรวจพบยาแผนปัจจุบันตัวอื่นคือ Diclofenac และ Piroxicam 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  

604-1112-
P051-
L5741-08 

การเปรียบเทียบปริมาณ
โลหะหนักในผักสวนครัว
และผักพื้นบา้นระหว่าง
พื้นที่ทั่วไปและพื้นที่สาย
แร่ทองค าในประเทศไทย
(60R2-01) 

506,500 398,538 78.68 1. การเก็บตัวอย่างรอบ 1  
1.1 วางแผนการเก็บตัวอย่าง โดยปรับขนาดตัวอย่าง (Sample 

size) ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
1.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่รอบเหมือง

ทองค า อ.วังสะพุง จ.เลย และ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  
1.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ควบคุม จ.

เชียงราย, จ.นครราชสีมา, จ.สุราษฏร์ธานี แล จ.ชัยนาท  
1.4 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างตามแผน รวม 195 ตัวอย่าง  
1.5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็น  
1.6 เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ  
1.7 สุ่มตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ และท าการย่อยตัวอย่าง

แบบเปียก ด้วยเครื่องไมโครเวฟไดเจสชั่น  
1.8 ตรวจวิ เคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก สารหนู  (As) 

แคดเมียม (Cd) และ แมงกานีส (Mn) ด้วยเครื่องอะตอม
มิกส์ แอบซอร์ฟชั่น สเปคโตรโฟโตมิเตอร์  

60.00 ผลการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานปริมาณโลหะหนกั
ที่สามารถใช้อ้างอิงในการเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะ
หนักในผักและผลไม้ของประเทศไทยต่อไป 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

1.9 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์  
1.10  วิเคราะห์ข้อมูลผล Cd , As และ Mn  

2. การเก็บตัวอย่างรอบ 2 
2.1 วางแผนการเก็บตัวอย่าง  
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่รอบเหมือง

ทองค า อ.วังสะพุง จ.เลย และ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร  
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ควบคุม จ.

เชียงราย, จ.นครราชสีมา, จ.สุราษฏร์ธานี แล จ.ชัยนาท  
2.4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุอื่นๆ ที่จ าเป็น  
2.5 เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ  
2.6 ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างตามแผน รวม 195 ตัวอย่าง (เดือน

กรกฎาคม)  
604-1112-
P051-
L5741-20 

การศึกษาหาปริมาณ
ตกค้างของสารเคมีฆ่า
หญ้าชนิดไกลโฟเสทใน
เลือดเกษตรกร ที่มีผลต่อ
การท าลายสารพันธุกรรม
หรือดีเอ็นเอ (DNA 
damage) ภายในเซลล์ 

615,000 427,863 69.57 ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ สารเคมี สารมาตรฐาน 
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการตรวจวิเคราะห์ และด าเนินการขอ
จริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม พร้อมทั้ง
ด าเนินการติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลใน
พื้นที่ เป็นต้น และด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้  
1. ติดต่อพื้นที่และหน่วยงานในพื้นที่  
2. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เช่น แบบสอบถาม อุปกรร์

การเก็บตัวอย่าง เพื่อเตรียมลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง 

70.00 1. เพื่อให้ทราบถึงปริมาณสารเคมีฆ่าหญ้าชนิด
ไกลโฟเสทและ metabolites ของ ไกลโฟเสทที่
ตกค้างในเลือดเกษตรกร  

2. เพื่อให้ทราบถึงความเสียหายของสารพันธุกรรม
ของยีนส์ในระบบ Cytochrome ในเลือดของ
เกษตรกร 

ศวก. ที่ 3 
(นครสวรรค)์ 

606-1112-
P021-
L5745-04 

โครงการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
5 สมุทรสงคราม 

248,500 85,220 34.29 1. ประสานบริษัทเข้ามารับสารเคมีของเสียจากห้องปฏิบัติการเพื่อ
ไปก าจัดคร้ังที่ 1 แล้วเสร็จ  

2. จัดหาวัสดุความปลอดภัย  
3. จัดอบรมเรื่องความปลอดภัย และซ้อมแผนอัคคีภัย ในวันที่ 22-

23 พฤษภาคม 2560 และ จัดเรื่อง bio-risk management ใน
วันที่ 7 มิถุนายน 2560  

4. ตรวจสุขภาพ พกส. และ พรก.  
5. ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ  

80.00 1. บุคลากรมีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
เข้าใจวิธีการแยกขยะทั่วไป และมีความรู้ในการ
จัดการด้านของเสียชนิดต่างๆและจัดการด้าน
ความปลอดภัยอย่างถูกวิธี  

2. สามารถประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงานได้ 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทร 

สงคราม) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

606-1112-
P022-
L5746-03 

โครงการบูรณาการอาหาร
ปลอดภัยในเขตสุขภาพที ่
5 

557,300 557,300 100.00 1. จัดท าแผนงานโครงการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ส ารวจ รวบรวมข้อมูล passive surveillance ส่งเจ้าภาพได้แก่

ผลิตภัณฑ์ น้ าพริก กะปิ น้ าปลา ผลิตภัณฑ์  OTOP น้ า และ
น้ าแข็ง นม และลูกชิ้น และคุณภาพและความปลอดภัยของไส้
กรอก หม่ า ไส้กรอกอิสาน ไส้อั่ว  

3. จัดส่งหนังสือราชการเรื่องการรวบรวมผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ให้ทุก
หน่วยงาน 1 ฉบับ  

4. รวบรวมข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของไส้กรอก หม่ า ไส้
กรอกอีสาน ไส้อั่วจากศูนย์ต่างๆ  

5. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับคัดเลือกมา
พัฒนามีคุณภาพและได้มาตรฐาน 40 ตัวอย่าง  

6. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน เครื่องดื่ม น้ า และน้ าแข็ง 
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 272 ตัวอย่าง  

7. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารปรุงส าเร็จ/อาหารส าเร็จรูปพร้อม
บริโภคทันที 152 ตัวอย่าง  

8. เก็บตัวอย่างอาหารกลุ่มเสี่ยงตรวจวิเคราะห์บอแรกซ์ด้วยชุด
ทดสอบ 172 ตัวอย่าง พบผลบวก 10 ตัวอย่าง ประสานส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อส่งตรวจยืนยัน  

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหาร 2 ท่านไปท าการตรวจวิเคราะห์ยืนยัน
จ านวน 10 ตัวอย่าง ที่ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ได้ผลการตรวจยืนยันทั้ง 10 ตัวอย่าง รายงานผลให้ผู้รับผิดชอบ 
มีนาคม 2560  

10. อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ  

90.00 1. ได้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารตาม
กลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินจากผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ  

2. ผู้บริ โภคได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความ
ปลอดภัยอาหารเพื่อใช้ในการเลือกซ้ืออาหารที่มี
คุณภาพและความปลอดภัย  

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยและเป็น
การสนับสนุนการท่องเท่ียว  

4. สนับสนุนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร
ตลอดห่วงโซ่ให้บรรลุผลส าเร็จทุกระดับชั้น 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทร 

สงคราม) 

606-1112-
P031-
L5743-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ
โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ าเขต
สุขภาพที ่5 

1,300,000 1,295,611 99.66 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  
- โรงพยาบาลนภาลัย (ธ.ค.59) 5 ชุด  
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ม.ค.60) 10 ชุด  
- รพ. สมุทรสาคร (ก.พ.60) 10 ชุด  
- สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ (ก.พ.60) 60 ชุด  
- สสจ.กาญจนบุรี (ก.พ.60) 60 ชุด  

80.00 1. มี ระบบการ เฝ้ า ระวั ง โ รคระบาดทางห้อง 
ปฏิบัติการ ที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทันต่อการใช้งาน  

2. แจ้งเตือนภัยระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการของ
โรคไข้เลือดออก ชิกุนคุนยา ซิกา และเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเขต 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทร 

สงคราม) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- 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 (มิถุนายน 2560) 20 ชุด 1.2 Carry Blair 

transport medium  
- ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 200 ชุด (กรณีน้ า

ท่วม จ.ประจวบคีรีขันธ์) 1.3 Alkaline Peptone Water - 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 40 ชุด (กรณีน้ า
ท่วม จ.ประจวบคีรีขันธ์)  

2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการรองรับ
โรคต่างๆดังนี้  
2.1 โรคที่เตรยีมความพร้อมแล้วเสร็จ คือ ไข้ซิกา ไข้เลือดออก 

ชิกุนคุนย่า มือเท้าปาก การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ
จากแบคทีเรีย หัด หัดเยอรมัน คอตีบ ไข้กาฬหลังแอ่น ริก
เก็ตเซีย เลปโตสไปโรซีส ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก MERS-
CoV เช้ือแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ  

2.2 สามารถจัดตั้งการตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgM และ IgG 
โดยวิธี ELISA ได้ส าเร็จ  

2.3 มีแผนในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการในการตรวจ
ยืนยันเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโดยวิธี MIC broth dilution 
และ Phenotype การดื้อยา เพื่อช่วยรพ.ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการเฝ้าระวังเชื้อต่อยาที่ต้องใช้ MIC เช่น Gram 
Negative bacilline ต่อ Colistin  

2.4 ด าเนินการเฝ้าระวัง Dengue Serotype ตั้งแต่ เดือน
พฤษภาคม  60 เ ป็ นต้ น ไปตลอดฤดู ฝน  จนถึ ง สิ้ น
ปีงบประมาณ ทดสอบหาสารพันธุกรรม Dengue ให้
ผู้ป่วยที่เข้าโครงการจ านวน 12 รายให้ผลบวกทั้ง 12 ราย  

3. เฝ้าระวังการระบาดของโรคประจ าถิ่น และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
โดยมีอัตราการพบเชื้อดังนี้ จ านวนผู้ป่วยที่ส่งตรวจและอัตรา
ผลบวกของแต่ละโรค (นับทุกวันที่ 16 ของเดือนถึงวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป) Hand foot month ตรวจ 4 พบ 2 ILI (RSV) ตรวจ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

3 พบ 1 ไข้หวัดใหญ่/หข้หวัดนก ตรวจ 20 พบ 6 ริกเก็ตเซีย 
ตรวจ 25 พบ 4 เลปโตสไปโรซีส ตรวจ 20 พบ 0 หัด ตรวจ 462 
พบ 314 หัดเยอรมัน ตรวจ 124 พบ 61 ไข้ซิกา ตรวจ 403 พบ 
5 คอตีบ ตรวจ 15 พบ 0 อาหารเป็นพิษ ตรวจ 26 พบ 1  

606-1112-
P032-
L5744-05 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพือ่รองรับ
อาเซียน 

300,000 267,717 89.24 1. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการแล้วเสร็จ (ร้อยละ10)  
2. ติดตั้งเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจนทั้งหมด วันที่ 9-10 

มกราคม 2560  
3. ตรวจรับเครื่องวิเคราะห์โปรตีนแล้วเสร็จ วันที่ 11 มกราคม 2560 

(ร้อยละ5)  
4. จัดอบรมการบ ารุงรักษาเครื่องวิเคราะห์โปรตีนวันที่ 13 มกราคม 

2560 (ร้อยละ5)  
5. ทบทวนวรรณกรรม การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR (ร้อยละ

5)  
6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR (ร้อยละ

5)  
7. ศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี PCR และจัดซ้ือน้ ายาใน

การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR ตรวจรับน้ ายาเรียบร้อยแล้ว 
(ร้อยละ10)  

8. อบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี PCR (ร้อยละ5)  
9. ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี PCR 30 ตัวอย่าง (ร้อยละ5)  
10. จัดอบรมหลักการ และวิธีการใช้งาน การตรวจวิเคราะห์โปรตีน

และไนโตรเจนทั้งหมดในอาหารด้วยวิธีการวิเคราะห์ของดูมาส 
(Dumas) วันที่ 6 มีนาคม 2560 (ร้อยละ10)  

11. ประสาน Application ของบริษัท  นัด เข้ ามาท า  validate 
ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง validate วิธีการตรวจวิเคราะห์โปรตีนและ
ไนโตรเจนทั้งหมดโดยเครื่องวิเคราะห์โปรตีน ยี่ห้อ Leco รุ่น FP-
628 วันที่21 เมษายน 2560  

12. จัดท า SOP 40 05 049 การใช้เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ยี่ห้อ Leco 
รุ่น FP-628 อยู่ระหว่างรออนุมัติใช้งาน วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 
(ร้อยละ5)  

80.00 1. ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อโรค
อาหารเป็นพิษด้วยเทคนิค PCR  

2. ห้องปฏิบัติการอาหารสามารถให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไนโตรเจนทั้งหมดใน
อาหารด้วยวิเคราะห์ของดูมาส (Dumas) 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทร 

สงคราม) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

13. ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดและ
โปรตีน เมื่อ วันที่ 21 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2560 พร้อม
จัดท ารายงานเสนอหัวหน้าฝ่าย (ร้อยละ5)  

14. จัดท า SOP 40 02 150 การวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
และโปรตีน ด้วยเครื่องยี่ห้อ Leco รุ่น FP-628 อยู่ระหว่างรอ
อนุมัติ (ร้อยละ5)  

606-2112-
P041-
L5747-08 

โครงการสัมมนา
พัฒนาการด าเนินงานมุ่งสู่
ประเทศไทย 4.0 

293,000 136,541 46.60 1. เตรียมเอกสารจัดสัมมนา  
2. จัดเตรียมข้อมูลประกอบการสัมมนา  
3. ติดต่อสถานที่จัดสัมมนา  
4. จัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโน

โวเทล ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 
28 คน  

5. สรุปผลการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 (อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมมนาเพื่อจัดท าสรุป) 

65.00 หน่วยงานมีทิศทางการด าเนินงานที่มีเป้าหมายชัดเจน
ตามนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทร 

สงคราม) 

606-2112-
P041-
L5747-09 

การพัฒนาการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
5 สมุทรสงคราม 

3,228,000 2,017,081 62.49 1. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นๆส าหรับการตรวจวิเคราะห์ 
ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์  

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสะสม 2,454 ตัวอย่าง (เดือนมิถุนายน 
พิษวิทยา 4 ตัวอย่าง ยา เครื่องส าอาง สมุนไพร 122 ตัวอย่าง 
รังสีและเครื่องมือแพทย์ 11 ตัวอย่าง พยาธิวิทยาคลินิก 364 
ตัวอย่าง อาหาร 128 ตัวอย่าง)  

3. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 25 คน จ านวน 7 หลักสูตร  

63.29 1. มีห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ และสนับสนุนระบบการรักษา
ผู้ป่วย โดยมีข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้  

2. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมิ นและ
รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด  

3. ประชาชน ได้ รั บบริ ก า รที่ มี คุณภาพ จ าก
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

ศวก. ที่ 5 
(สมุทร 

สงคราม) 

607-1112-
P022-
L5746-01 

โครงการสารเคมีก าจัด
แมลงตกค้างในผลไม้ที่
เพาะปลูกในเขตภาค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย 

500,000 500,000 100.00 1. จัดเตรียมสารมาตรฐาน/ความพร้อมของเครื่องมือ  
2. ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลไม้ จ านวน 100 ตัวอย่าง  
3. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลไม้ จ านวน 70 ตัวอย่าง ผล

การตรวจวิเคราะห์พบสารเคมีก าจัดแมลงตกค้าง จ านวน 32 
ตัวอย่าง  

75.00 1. ทราบถึงชนิดและปริมาณสารเคมีก าจัดแมลง
กลุ่ม Organophosphorus, Organochlorines, 
Carbamates และ  Synthetic Pyrethroids ที่
ตกค้างในผลไม้สดที่ปลูกในเขตภาคตะวันออก
ของประเทศไทย  

2. ได้ข้อมูลความเสี่ยงด้านสารตกค้างประเภท
สารเคมีก าจัดแมลงในผลไม้สดที่เพาะปลูกในเขต
ภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ศวก. ที่ 6 
(ชลบุรี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

607-1112-
P022-
L5746-10 

โครงการความปลอดภยั
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวผสม
สมุนไพรที่มีจ าหน่ายใน
พื้นที่ชุมชน เขตสุขภาพที่ 
6 

120,000 119,981 99.98 ตรวจผลิตภัณฑ์ขัดผิวผสมสมุนไพร จ านวน 50 ตัวอย่าง พบว่า จ านวน 
7 ตัวอย่าง ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากเชื้อราเกินตามเกณฑ์
ก าหนด และค่าความเป็นกรด-ด่าง เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

100.00 1. ได้ข้อมูลความเสี่ยงด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ขัดผิว
ผสมสมุนไพร ที่มีจ าหน่ายในพื้นที่ชุมชนเขต
สุขภาพที่ 6  

2. น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและแจ้ง
เตือนภัยสถานการณ์ที่ ได้ ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 
ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ด  กระทรว ง
สาธารณสุข เป็นต้น 

ศวก. ที่ 6 
(ชลบุรี) 

607-1112-
P032-
L5744-02 

โครงการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกค้างจากยาฆ่า
แมลงในพืช ผักและผลไม้
ที่น าเข้าผ่านด่านอาหาร
และยาแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี 

450,000 450,000 100.00 1. จัดเตรียมสารมาตรฐาน และความพร้อมของเครื่องมือ  
2. ตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลงในตัวอย่างพืชผักและผลไม้ 

จ านวนทั้งสิ้น 203 ตัวอย่าง พบสารเคมีก าจัดแมลง จ านวน 69 
ตัวอย่าง/151 รายการ  

67.67 1. พืช ผักและผลไม้สด ที่น าเข้าจากต่างประเทศ
ผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด  

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

ศวก. ที่ 6 
(ชลบุรี) 

607-1112-
P032-
L5744-03 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
จ ากัดเชื้อรา (Fungicide) 
ในผักและผลไม้ 

250,000 249,846 99.94 1. ฝึกการตรวจวิเคราะห์ ณ ส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร วันที่ 9-11 พ.ย. 59 ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
- วิธีการสุ่มและสกัดตัวอย่าง  
- วิธีการเตรียมสารมาตรฐานกลุ่มสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 

(Fungicide)  
- การใช้เครื่อง HPLC ในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน

ก าจัดเชื้อรา (Fungicide)  
2. จัดเตรียมสารมาตรฐานกลุ่มสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 

(Fungicide) จากศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ในวันที่ 11 ม.ค. 60  

3. ทดสอบสภาวะที่ เหมาะสมในการวิ เคราะห์สารมาตรฐาน 
carbendazim และ triabendazole พบว่าสภาวะของเครื่อง
สามารถวิเคราะห์ สารมาตรฐานทั้ง 2 ชนิดออกจากกัน  

4. ศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในวิเคราะห์ค่า LOD 
แ ล ะ  LOQ ข อ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  carbendazim แ ล ะ 
triabendazole  

50.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
6 ชลบุรี สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
จ ากัดเชื้อรา (Fungicide) ในผักและผลไม้ได้  

2. พืช ผักและผลไม้สด ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
ผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด 

3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

ศวก. ที่ 6 
(ชลบุรี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในวิเคราะห์ค่า LOD  LOQ ของการ
วิเคราะห์ carbendazim และ triabendazole  

6. ทดสอบความถูกต้องของวิธีในหัวข้อ - Specificity of standard 
fungicide - Linearity of calibration curve - Method blank 
- Matrix blank  

607-1112-
P032-
L5744-04 

โครงการเฝ้าระวังและ
ประเมินความเส่ียงด้าน
สารพิษในพื้นที่เครือข่าย
บริการที ่6 

200,000 200,000 100.00 ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 168 ตัวอย่าง พบเกิน
ค่ามาตรฐาน 115 ตัวอย่าง และนิติเวช 15 ตัวอย่าง ตรวจพบ 8 
ตัวอย่าง  

100.00 1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุ
มาจากสารพิษ ให้กับหน่วยงานและประชาชน
ที่มาใช้บริการ  

2. สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
สารพิษได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบเหตุมี
ความปลอดภัยในสุขภาพ 

ศวก. ที่ 6 
(ชลบุรี) 

607-2112-
P022-
L5746-11 

โครงการความปลอดภยั
ผลิตภัณฑ์ขัดผิวผสม
สมุนไพรที่มีจ าหน่ายใน
พื้นที่ชุมชน เขตสุขภาพที่ 
6 (เงินบ ารุง) 

80,000 0 0.00 ตรวจผลิตภัณฑ์ขัดผิวผสมสมุนไพร จ านวน 50 ตัวอย่าง พบว่า จ านวน 
7 ตัวอย่าง ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานเนื่องจากเชื้อราเกินตามเกณฑ์
ก าหนด และค่าความเป็นกรด-ด่าง เกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

100.00 1. ได้ข้อมูลความเสี่ยงด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ขัดผิว
ผสมสมุนไพร ที่มีจ าหน่ายในพื้นที่ชุมชนเขต
สุขภาพที่ 6  

2. น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและแจ้ง
เตือนภัยสถานการณ์ที่ ได้ ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 
ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ด  กระทรว ง
สาธารณสุข เป็นต้น 

ศวก. ที่ 6 
(ชลบุรี) 

607-2112-
P022-
L5746-16 

โครงการศึกษาระดับตะกัว่ 
แคดเมียม ปรอท และสาร
หนูในประชากรไทยที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่อ าเภอ
โป่งน้ าร้อน จังหวัด
จันทบุรี (เงินบ ารุง) 

73,000 291,972 399.96 1. เก็บตัวอย่างจากอาสาสมัครได้จ านวน 197 ตัวอย่าง  
2. ห้องปฏิบัติการกรมฯ ส่งรายงานผลวิเคราะห์ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 

2560 รายงานค่า CBC ตะกั่วและแคดเมียม คงค้าง ปรอทกับสาร
หนู และศูนย์ฯ ได้น ารายงานฉบับส าเนาไปส่งยัง รพสต. ทั้ง 2 
แห่ง เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560 ส าหรับผลตรวจปรอทและสารหนู
รอการรายงานจากกรมฯ ต่อไป  

3. ห้องปฏิบัติการกรมฯ ส่งรายงานผลวิเคราะห์ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พ.ค. 
2560 โดยพบว่ามีอาสาสมัครที่ต้องเก็บตัวอย่างมาตรวจซ้ า
เนื่องจากค่าระดับโลหะหนักในเลือดและปัสสาวะเกินค่า
มาตรฐาน จ านวน 24 ราย ซ่ึงกรมฯ ได้ส่งอุปกรณ์ส าหรับเก็บ

100.00 1. ท าให้ทราบสถานการณ์ระดับตะกั่ว แคดเมียม 
ปรอท และสารหนู ในประชากรไทยที่เป็นข้อมูล
ปัจจุบันเพื่อใช้ส าหรับเป็นข้อมูลพื้นฐานการเฝ้า
ระวังและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหามลพิษที่
มีผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชากร  

2. สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการประเมิน
ความเส่ียงเนื่องจากตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และ
สารหนูในประชากรไทยได้ 

ศวก. ที่ 6 
(ชลบุรี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ตัวอย่างมาให้แล้วและศูนย์ฯ จะประสานแจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องถูก
เก็บตัวอย่างซ้ าไปยัง รพสต. ทั้ง 2 แห่ง และนัดวันเดินทางลง
พื้นที่ ต่อไป  

4. ลงพื้นที่ รพสต. ทั้ง 2 แห่ง เมื่อวันที่ 30-31 พ.ค. 2560 เพื่อเก็บ
ตัวอย่างซ้ าในรายที่มีค่าระดับโลหะหนักเกินมาตรฐาน จ านวน 23 
ตัวอย่าง น าตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการกรมฯ และนัดวันเดินทาง
ลงพื้นที่เพื่อรายงานผล ต่อไป (ได้งบประมาณเพิ่มเติม 15,000 
บาท)  

608-1112-
P021-
L5744-24 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายห้องปฏบิัติการ
ทางการแพทย์ในการตรวจ
วิเคราะห์ด้านอณูวิทยา
ชั้นสูง 

432,000 432,000 100.00 1. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
2. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม  
3. จัดซือ้วัสดุอุปกรณ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการฝึกอบรม  
4. พัฒนาองค์ความรู้ของผู้ฝึกอบรม (Trainer) ในด้านการตรวจหา

สารพันธุกรรมจากเช้ือก่อโรค โดยการเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 
(Real time PCR) ในการตรวจเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษใน
อาหาร ร่วมกับงานอาหาร กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค ในระหว่างวันที่ 
27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2560  

5. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลกรด้านภาษาอังกฤษ และประสาน
ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม  

6. ขออนุมัติการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  
7. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม และประสานข้อมูลกับวิทยากรเพื่อ

เตรียมความพร้อม  
8. ประสานขอข้อมูลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จากหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10  
9. จัดฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจหาสาร

พันธุกรรมของเช้ือไวรัส ด้วยวิธี Real time PCR ณ โรงแรมโฆษะ 
จังหวัดขอนแก่น และห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั่นสูง ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านการส่งต่อ
ตั วอย่ า ง เฝ้ าระวั ง โ รคอุบัติ ใหม่  อุ บั ติ ซ้ า  และพัฒนาขีด
คว ามสามารถของบุ คล าก รของ เครื อข่ า ย ให้ มี คว ามรู้  
ความสามารถ ตลอดจนทักษะต่างๆส าหรับการตรวจในระดับ

90.00 1. มีการประสานการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อมีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ าในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  

2. มีการเก็บสิ่ งส่ งตรวจและน าส่ งมายั งห้ อ ง 
ปฏิบัติการอย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีความ
ปลอดภัยทั้ งผู้ปฏิบัติ งาน และป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อก่อโรคขณะในระหว่างการ
ส่ ง ต ร ว จ  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ก า ร ค ว บ คุ ม โ ร ค มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. บุคลากรของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มี
ความรู้ และทักษะการตรวจเฝ้าระวังโรคในระดับ
โมเลกุลท าให้สามารถลดระยะเวลาการรอคอย
ผลการตรวจ ส่งผลให้การควบคุมโรคอยู่ใน
วงจ ากัดมากยิ่งขึ้น 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

โมเลกุล ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน และสถาบันทางการศึกษาในเขตรับผิดชอบ และพื้นที่
ใกล้เคียง จ านวน 47 คน  

608-1112-
P031-
L5743-03 

การตรวจด้านอณูวิทยา
เพื่อการเฝ้าระวังโรคและ
ประเมินความเส่ียงทาง
ห้องปฏิบัติการ 

1,400,000 1,395,328 99.67 1. จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการทดสอบ  
2. พัฒนาบุคลากรใหม่ ให้มีความสามารถในการทดสอบโรค ได้แก่  

2.1 การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/ไข้หวดันก
, MERS-CoV, HIV-1, Zika virus  

2.2 การตรวจหายีนอัลฟา ธาลัสซีเมีย  
3. ทดสอบตัวอย่างทีส่งตรวจจ านวน 2,700 ตัวอย่าง โดยแยกเป็น

การทดสอบดังนี้  
3.1 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/

ไข้หวัดนก จ านวน 30 ตัวอย่าง ตรวจพบ A/H3 14 
ตัวอย่าง, A/H1 1 ตัวอย่าง, ผลลบ 15 ตัวอย่าง  

3.2 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส MERS-CoV 
จ านวน 5 ตัวอย่าง ตรวจพบ ผลลบ 5 ตัวอย่าง  

3.3 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Zika virus 
จ านวน 1,145 ตัวอย่าง ตรวจพบผลบวก 22 ตัวอย่าง ผล
ลบ 1,123 ตัวอย่าง  

3.4 การตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จ านวน 180 ตัวอย่าง ตรวจ
พบผลบวก 7 ตัวอย่าง ผลลบ 173 ตัวอย่าง  

3.5 การตรวจหายีนอัลฟา ธาลัสซีเมีย จ านวน 1340 ตัวอย่าง 
ตรวจพบ SEA จ านวน 174 ตัวอย่าง ผลลบ 1200 ตัวอยา่ง  

4. การเข้าร่วมการทดสอบความช านาญการ ดังนี้  
4.1 การตรวจการติดเช้ือ HIV-1 จากตัวอย่างกระดาษซับเลือด 

กับ สชพ. ผลการการทดสอบสอดคล้องร้อยละ 100  
4.2 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/

ไข้หวัดนก กับ สวส. ผลการทดสอบสอดคล้องร้อยละ 100  

85.00 1. ข้อมูลจากผลการตรวจชันสูตรโรคที่เป็นปัญหา
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ด้วยเทคนิคด้านอณู
วิ ท ย า ชั้ น สู ง  ส า ม า ร ถ น า ไ ปแ ก้ ไ ขปัญห า
สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประเมินความ
เส่ียง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพได้  

3. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.3 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสซิกา กับ สวส. ผล
การทดสอบสอดคล้องร้อยละ 100  

4.4 การตรวจหาอัลฟา ธาลัสซีเมีย ยีน กับ สวส. รอบที่
1/2560 ผลการทดสอบมีความสอดคล้อง ร้อยละ 100  

4.5 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนก กับ สวส. อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

4.6 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโรคเมอร์ส กับ 
สวส. อยู่ระหว่างด าเนินการ  

5. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้วยการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ต่างประเทศ เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ด้วย
วิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับเลือด ใน
วารสาร American Journal of Laboratory Medicine ปีที่ 2 
ฉบับเดือนมีนาคม 2560  

608-1112-
P032-
L5744-06 

โครงการส ารวจการ
ปนเปื้อนของไนเตรต-ไน
ไตรต์ และเช้ือก่อโรคใน
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่
ผลิตและจ าหนา่ยในเขต
สุขภาพที ่๗ 

225,400 225,351 99.98 - ได้เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการโดยสั่งซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมีที่จะใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จ ร้อยละ 
30 และได้พัฒนาบุคลากรโดยการเข้ารับการฝึกอบรมการทดสอบ
ไนเตรต-ไนไตรต์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 
จัดตั้งห้องปฏิบัติการและทดสอบสภาวะเครื่องโดยการหา
ปริมาตรที่เหมาะสมในการฉีดสารตัวอย่าง คือ 10 ไมโครลิตร 
ปรับอัตราการไหล(Flow rate) 0.6, 0.8 และ 1.0 ml/min เพื่อ
ดูสภาวะที่เหมาะสมในการวัด ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุล
ชีววิทยา เพื่อหาเชื้อSalmonellae จ านวน 10 ตัวอย่าง เตรียม
ตัวอย่าง สกัดตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เพื่อหาไนเตรต - 
ไน ไตรท์  10 ตั วอย่ า ง  ได้ท า การทดสอบ  linearity range 
เรียบร้อยแล้ว ได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างครบตามเป้าหมาย 50 
ตัวอย่างแล้ว 

80.00 สื่อสารความเสี่ยงประชาชนได้ข้อมูลเพื่อเลือกบริโภค
อาหารที่มีความปลอดภัยจากไนเตรต-ไนไตรต์ และ
การปนเปื้อนเชื้อก่อโรค 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

608-1112-
P032-
L5744-22 

การพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนักใน
อาหารดว้ยเทคนิค ICP-
MS 

300,000 300,000 100.00 - เตรียมแผนสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ์และขอใบเสนอราคา สั่งซ้ือสารเคมี
และวัสดุ อุปกรณ์ เรียนรู้การใช้เครื่อง ICP-MS เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม  2560 ยั ง ไม่ ได้ ด า เนิ นการต่อ  เนื่ อ งจากรอวัสดุ
วิทยาศาสตร์และสารมาตรฐาน ได้รับสารเคมีและสารมาตรฐาน
แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 และจะด าเนินการปรับแผนงาน/
โครงการเนื่องจากท าการทวนสอบวิธีไม่ทัน ได้ท าบันทึกชี้แจง
โครงการแล้ว 

50.00 วิธีตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่าง
อาหารด้วยเทคนิค ICP-MS ใช้เป็นวิธีมาตรฐานส าหรบั
ห้องปฏิบัติการอาหารในการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
โลหะหนักได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว สารหนูและปรอท 
ซ่ึงสามารถใช้ตรวจติดตามการปนเปื้อนของโลหะหนัก 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์แนวโน้มสถาน 
การณ์การแพร่กระจายของโลหะหนักสู่ผู้บริโภคและ

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เพื่อเฝ้าระวังการได้รับสัมผัสและเพื่อทราบถึงระดับ
ความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสโลหะพิษนั้นๆ ว่าอยู่ใน
ระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค และน ามาสู่การ
วางแนวทางป้องกัน การจัดการปัญหาผลกระทบต่อ
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

608-1112-
P051-
L5741-04 

การพัฒนาวิธ ีPCR 
Probe-Hybridization 
ส าหรับตรวจหาเช้ือ
แบคทีเรียแกรมลบที่ก่อ
โรคโลหิตเป็นพิษ 

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 เพื่อเป็น DNA Standard  
4. เพิ่มจ านวนของ 16S rRNA gene จาก Clone library ของเชื้อ

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 าเนินการวิจัยกับผ้เชี่ยวชาญ จากคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
8. ทดสอบหาปริมาณที่ เหมาะสมส าหรับการเคลือบ DNA บน 

Nylon membrane  
9. ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยา Hybridization ของ 

V6 probes จากเช้ือมาตรฐาน ทั้ง 15 ชนิด  

70.00 1. ได้วิธีการตรวจวินิจฉัย แบคทีเรียก่อโรคโรคโลหิต
เป็นพิษ ครอบคลุมทั้งชนิดแบคทีเรียแกรมบวก
และลบที่มีความรวดเร็ว จ าเพาะและความไวสูง 
เพื่อน าไปใช้ในห้องปฏิบัติการ ซ่ึงส่งผลให้การ
รักษาผู้ป่วย และการสอบสวนโรค มีความถูกต้อง
และรวดเร็วขึ้น  

2. เพิ่มศักยภาพให้ห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ให้
สามารถการตรวจหาเชื้อก่อโรคโรคโลหิตเป็นพิษ
ได้ครอบคลุม 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

608-2112-
P021-
L5745-15 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพการทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
๗ ขอนแก่น ป ี๒๕๖๐ 

500,000 21,284 4.26 - เขียนแผนงานโครงการ  
- ประสานงานกับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน  
- ประสานงานในการจัดท าแผน QA ปี 2560 สอบเทียบ แผน 

ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
- 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  

80.00 1. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ 
ขอนแก่น ได้รับการพัฒนาตามระบบคุณภาพ  

2. ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารทดสอบศูนย์ วิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ผ่านการรับรองและ
รั กษา ระบบ คุณภาพมาตรฐาน  ISO15189 
:2012,ISO/IEC17025:2005 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- review report เดือน มี.ค. 2560  
- ติดตามการตรวจติดตามคุณภาพภายในปี 2560  
- ติดตามการทบทวนเอกสารคุณภาพ ( 27 เม.ย. 2560) 
- review report เดือน เม.ย. 2560 
- ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

ปี 2560  
- review report เดือน พ.ค.2560 
- ติดตามการสอบเทียบเครื่องมือ  

608-2112-
P031-
L5743-12 

การพัฒนาชุดตรวจ PCR-
ELISA ส าหรับตรวจหา
เช้ือแบคทีเรียก่อโรค
อุจจาระรว่งและอาหาร
เป็นพิษ 

225,000 40,380 17.95 1. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
2. จัดท าแผนจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการวิจัย  
3. ประสานการจัดเก็บตัวอย่างกับงานอาหารด้านจุลชีววิทยา กลุ่ม

คุ้มครองผู้บริโภค ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น  
4. ด าเนินการเก็บตัวอย่าง Enrichment broth จากงานอาหารด้าน

จุลชีววิทยา 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 ของเช้ือ E. coli และ C. perfringens 
เพื่อทดสอบ Limit of Detection(LOD)  

6.4 ทดสอบหาค่า LOD ของวิธี PCR-ELISA  
6.5 สังเคราะห์ PCR Probes จากตัวอย่าง DNA ของตัวอย่าง  
6.6 ทดสอบปริมาณ DIG-dUTPs ที่ปริมาณน้อยที่สุดที่ยังให้

ผลบวกของ PCR Probes แต่ละชนิด  
6.7 ทดสอบ Cross hybridization ของ V6 probes ข้ามชนดิ  
6.8 ทดสอบ V6 probes เบื้องต้น จาีตัวอย่างอาหาร น้ า 

น้ าแข็ง และ สมุนไพร เบื้องต้น 12 ตัวอย่าง 

70.00 ได้ชุดตรวจ PCR-ELISA แยกชนิดของแบคทีเรียก่อโรค
อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ที่มีความรวดเร็ว 
จ าเพาะและความไวสูง เพื่อน าไปใช้ในห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ซ่ึงส่งผลให้การรักษาผู้ป่วย และการ
สอบสวนโรค มีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น และ
น าไปสู่การพัฒนาเป็นชุดตรวจเช้ือแบคทีเรียก่อโรคใน
เชิงพาณิชย์ต่อไป 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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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 0 0.00 1. จั ดท า โครงการ เฝ้ า ระวั ง  และประ เมิ นความ เสี่ ย งทา ง
ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกประจ าปีงบประมาณ 2560 
พัฒนาบุคลากร และจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ  

2. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  
- ตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคอุจจาระร่วง จ านวน 17 ตัวอย่าง พบ

เช้ือ 5 ตัวอย่าง 
- ตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคคอตีบ จ านวน 10 ตัวอย่าง ไม่พบ

เช้ือ  
- ตรวจวินิจฉัยเช้ือ Legionellae ในน้ า จ านวน 23 ตัวอย่าง  
- ตรวจวินิจฉัยโรคหัด และหัดเยอรมัน จ านวน 113 ตัวอย่าง 

หัด : ผลบวก 25 ตัวอย่าง หัดเยอรมัน : ผลบวก 2 ตัวอย่าง  
- ตรวจวินิจฉัย Scrub typhus จ านวน 8 ตัวอย่าง  
- ตรวจ Hb typing จ านวน 3,240 ตัวอย่าง พบคู่เสี่ยง 78 คู่  
- ตรวจอัลฟาธาลัสซีเมีย จ านวน 1,268 ตัวอย่าง ผลบวก 159 

ตัวอย่าง  
3. การทดสอบความช านาญ (PT) - ตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคคอตีบ : 

ครั้งที่ 1/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , ครั้งที่ 2/2560 รอผลประเมิน - 
ตรวจวินิจฉัย Leptospirosis : ครั้งที่ 1/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , 
ครั้งที่ 2/2560 รอผลประเมิน - ตรวจวินิจฉัย อัลฟาธาลัสซีเมีย : 
ครั้งที่ 1/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , ครั้งที่ 2/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , 
ครั้งที่ 3/2560 รอผลประเมิน - ตรวจวินิจฉัย Hb typing : ครั้งที่ 
1/2560 ผลผ่านเกณฑ์ , ครั้งที่ 2/2560 รอผลประเมิน - ตรวจ
วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา : ครั้งที่ 1/2560 ผลผ่าน
เกณฑ ์ 

80.00 1. ได้ข้อมูลจากผลการตรวจวินิจฉัย ตรวจยืนยัน
ด้านโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ ซ่ึงน าไปสู่การ
แก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยา เพื่อใช้
ในเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของ
โรคติดเชื้อในพื้นที่รับผิดชอบ 

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

608-2112-
P032-
L5744-17 

โครงการทดสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขต
สุขภาพที ่๗ 

600,000 0 0.00 1. ประสานแผนเก็บตังวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพประจ าปีงบประมาณ 
2560 กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7  

2. ทดสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุข
ภาพรวม 2,287 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 383 
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 16.7 แยกเป็น  
- ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 1660 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ได้

มาตรฐาน 342 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.6 

85.00 1. ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุ ขภาพที่ผลิตและ
จ าหน่ายใน พื้นที่รับผิดชอบ  

2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในการเลือกซ้ือ 
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และ
รับการ แจ้งเตือนภัยความเสี่ยงด้านความไม่
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ศวก. ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ยาและสมุนไพร จ านวน 24 ตัวอย่าง คุณภาพได้มาตรฐาน
ทุกตัวอย่าง  

- เครื่องส าอาง 39 ตัวอย่าง คุณภาพไม่ได้ได้มาตรฐาน 9 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 23.1  

- รังสีและเครื่องมือแพทย์ 564 ตัวอย่าง คุณภาพไม่ ได้
มาตรฐาน 32 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.7 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลผลการ
ทดสอบไปควบคุม ก ากับเฝ้าระวัง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

609-1112-
P031-
L5743-05 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
รองรับโรคข้ามพรมแดน 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

900,000 875,393 97.27 มีความพร้อมด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และด้านการใช้
ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ของศูนย์ และจัดเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
การระบาดของโรคอื่นๆ โดยจัดตารางเวรของกลุ่มชันสูตรฯ และ
สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้อย่างรวดเร็ว  

81.50 1. มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้ภาวะฉุก เฉินด้าน
สาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า และสามารถให้บริการตรวจยืนยันโรคที่
ศูนย์ฯ เปิดให้บริการในภาวะปกติ แต่ถ้าเกิด
เหตุการณ์ระบาด สามารถตรวจยืนยันได้ทันตาม
ก าหนดเวลา  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยาเพื่อใช้ใน
การเฝ้าระวังโรค  

3. สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 

609-1112-
P031-
L5743-16 

โครงการพัฒนาและรักษา
ระบบคุณภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

500,000 469,695 93.94 1. ส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์สอบเทียบเรียบร้อยแล้ว จ านวน 200 
รายการ  

2. รับตรวจประเมินคุณภาพจากภายนอก จากกรมวิทย์บริการ ตาม
มาตรฐาน ISO 17043:2010 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 ขณะนี้
อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปผล  

3. ด าเนินการยื่นเอกสารขอต่ออายุการรับรองและขยายขอบข่าย 
ISO/IEC 17025:2005 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560  

4. ด าเนินการทบทวนระบบบริหาร รอบ 6 เดือน เมื่อวันที่  1 
มิถุนายน 2560  

5. ได้รับการตรวจประเมินจากภายนอกแล้ว ตามมาตรฐาน ISO 
15189:2012, ISO 15190:2003 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560  

6. ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
ประจ าปี 2560 ก าหนดวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 

85.00 1. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯมีความรู้และความตั้งใจใน
การที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพของศูนย์ฯ  

2. การปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
ที่ 8 อุดรธานี มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นต่อ
การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

609-1112-
P031-
L5743-17 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฎิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

800,000 726,190 90.77 1. โครงการส ารวจและเฝ้าระวังสารบอแรกซ์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์
อาหาร ส ารวจและเก็บตัวอย่างในพื้นที่จังหวดัอุดรธานี หนองคาย 
สกลนคร นครพนม หนองบัวล าภูและจังหวัดเลย จ านวน 140 
ตัวอย่าง ตรวจคัดกรองด้วยชุดทดสอบบอแรกซ์ จ านวน 140 
ตัวอย่าง จัดท ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ 140 
ตัวอย่าง ตรวจพบ 1 ตัวอย่าง ในลอดช่องไทย ได้ประสานกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 9 นครราชสีมา เรื่องการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การตรวจยืนยันและหาปริมาณทางห้องปฏิบัติการ ใน
ตัวอย่างที่ตรวจ คัดกรองแล้วให้ผลเป็นบวก วันที่ 1-2 พ.ค. 2560 
มีปริมาณบอแรกซ์ 204 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

2. จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารหนูในอาหาร จัดท าแผน
และเตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีและเครื่อง atomic 
absorption spectrometry บุคลากรเข้ารับการอบรมการตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนักในอาหาร จ านวน 1 ท่าน และอบรมการใช้
เครื่อง AAS ทั้ง 3 เทคนิค ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเคมี 
รวมถึงหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์สารหนูใน
อาหารและศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงการตรวจวิเคราะห์สารหนู
ในอาหาร  

75.00 1. สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้โดยผลการ
ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิ เคราะห์มีความ
ถูกต้อง น่า เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล  

2. เป็นหน่วยตรวจวิ เคราะห์ที่ สามารถรองรับ
ผลิตภัณฑ์ อาหาร 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 

609-2112-
P031-
L5743-13 

โครงการเฝ้าระวังโรคที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขใน
พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่8 อุดรธาน ี
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

300,000 152,016 50.67 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
เป้าหมายทั้งหมด 5,320 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ได้ 4,540 ตัวอย่าง 
ดังนี้  
1. ตรวจชันสูตรโรคเลปโตสไปโรซิส และโรคสครับไทฟัส ด้วยวิธี IFA 

73 ตัวอย่าง  
2. ตรวจยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ด้วยวิธี Real-time RT-

PCR 656 ตัวอย่าง  
3. ตรวจยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) 

ด้วยวิธี Real-time RT-PCR 2 ตัวอย่าง  
4. ตรวจแยกซีโรทัยป์ของเชื้อไข้เลือดออกด้วยวิธี Real-time RT-

PCR 10 ตัวอย่าง  
5. ตรวจยืนยันเชื้ออุจจาระร่วง/โรคอาหารเป็นพิษ ในกรณีเกิดการ

ระบาดด้วยวิธีเพาะเชื้อ 8 ตัวอย่าง  
6. ตรวจยืนยันเช้ือชิคุนกุนย่า ด้วยวิธี PCR 3 ตัวอย่าง  
7. ตรวจยืนยันหัดและหัดเยอรมัน ด้วยวิธี ELISA 22 ตัวอย่าง  

87.38 1. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
ไม่ติดเชื้อและโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
สามารถสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรค ได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ  

2. การบริการตรวจวินิจฉัยโรคเอดส์ในทารกที่คลอด
จากแม่ที่ติดเชื้อ ช่วยในการวินิจฉัยได้อย่าง
ทันท่วงที เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาทารกที่
ติดเชื้อ ลดการใช้ยาป้องกันเชื้อฉวยโอกาสใน
ทารกที่ไม่ติดเชื้อ ลดภาระทางสังคมและความ
กังวลจิตใจของครอบครัวในการดูแลทารก  

3. เครือข่ายการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ในพื้นที่สามารถสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรค
ธาลัสซีเมีย ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

8. ตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัส HIV ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี PCR 
248 ตัวอย่าง  

9. ตรวจยืนยันโรคคอตีบด้วยวิธีเพาะเช้ือ และยืนยันสารพิษของเชื้อ
คอตีบ ด้วยวิธี Elek toxigenicity test 26 ตัวอย่าง  

10. ตรวจยืนยันโรคมือ เท้า ปาก ด้วยวิธี RT-PCR 6 ตัวอย่าง  
11. ตรวจยืนยัน alpha thalassemia 1 ชนิด SEA และ Thai ด้วยวธิี 

Real-time PCR 2,456 ตัวอย่าง  
12. ตรวจ Beta mutation 313 ตัวอย่าง  
13. ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด 69 ตัวอย่าง  
14. ตรวจยืนยันเชื้ อไวรัสซิกา ด้วยวิธี  Real-time RT-PCR 640 

ตัวอย่าง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 

สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
ของประเทศ 

609-2112-
P031-
L5743-18 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

500,000 442,077 88.42 1. การตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รวมจ านวนตัวอย่าง
สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มิถุนายน 2560 ตัวอย่าง 
2,159 ตัวอย่าง 13ม744 รายการ ไม่เข้ามาตรฐาน 392 ตัวอย่าง  

2. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านยา สมุนไพร อรวมจ านวน
ตัวอย่างสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มิถุนายน 2560 
ตัวอย่าง 93 ตัวอย่าง  

3. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง รวมจ านวนตัวอย่าง
สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มิถุนายน 2560 จ านวน 
121 ตัวอย่าง ไม่เข้ามาตรฐาน/พบ 8 ตัวอย่าง  

100.00 1. มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้ภาวะฉุก เฉินด้าน
สาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า และสามารถให้บริการตรวจยืนยันโรคที่
ศูนย์ฯ เปิดให้บริการในภาวะปกติ แต่ถ้าเกิด
เหตุการณ์ระบาด สามารถตรวจยืนยันได้ทันตาม
ก าหนดเวลา  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยาเพื่อใช้ใน
การเฝ้าระวังโรค  

3. สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 

609-2112-
P031-
L5744-14 

ประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ การตรวจ
เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาต ิ
สาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

249,000 196,188 78.79 - กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
ได้รับการอนุมัติโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติสาขาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
จัดท าทะเบียนรายชื่อห้องปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และรับสมัครสมาชิก โดยเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
ที่  สปสช .  สนับสนุน ค่ าสมาชิ ก  จ านวน  319 แห่ ง  และ
ห้องปฏิบัติการนอกกลุ่ม สปสช. จ านวน 55 แห่ง รวมมีสมาชิก
เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งหมด 374 แห่ง ได้พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม จ านวน 2 ท่าน คือ นางสาว
ภัทรพร เชยประทุม ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
และนางสาวมลรัฐ ปาณะดิษ ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ปฏิบัติการ เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรสถิติส าหรับงานวิเคราะห์

81.00 1. ประชาชนได้รับบริการจากห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มี คุณภาพและ
มาตรฐาน  

2. ห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมโครงการ และมีระบบ
ประกันคุณภาพการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี อันเป็น
ส่วนส าคัญของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  

3. ห้องปฏิบัติการทราบถึงประสิทธิภาพ และปัญหา
ของตนเองเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาคุณภาพ และได้รับข้อมูลผลการ
ทดสอบของห้องปฏิบัติการอื่นๆ รวมทั้งได้รับ
ข้อคิดเห็น หรือค าแนะน าในการทดสอบจากผู้
ด าเนินโครงการ  

ศวก. ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ทดสอบ (Q001) ในวันที่ 25-26ตุลาคม 2559 และเรื่องการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์
ทดสอบ  (Q003) ในวั นที่  29-30 พฤศจิ ก า ยน  2559 กา ร
ด าเนินงานรอบที่ 1/2560 ได้ส่งตัวอย่างให้สมาชิกโครงการฯ ใน
วันที่  1 พ.ย. 2559 จ านวน 376 แห่ง รายละเอียดดังนี้  ชุด
ตัวอย่างจ านวน 8 ตัวอย่าง/1 ชุด/1 แห่ง พร้อมเอกสารค าแนะน า
ในการทดสอบตัวอย่าง แบบรายงานผล ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน และด าเนินการจัดท าและส่งรายงานผลเบื้องต้น ส่ง
ในวันที่ 21 พ.ย. 2559 และได้การวิเคราะห์ผลรายสมาชิก รวมถึง
จัดท าสรุปประจ ารอบ รอบที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 
การด าเนินงานรอบที่ 2/2560 ได้ส่งตัวอย่างให้สมาชิกโครงการฯ 
ในวันที่ 4 ม.ค. 2560 จ านวน 374 แห่ง และด าเนินการจัดท า
และส่งรายงานผลเบื้องต้น ส่งในวันที่ 23 ม.ค. 2560 และได้การ
วิเคราะห์ผลรายสมาชิก รวมถึงจัดท าสรุปประจ ารอบ รอบที่ 
2/2560 เมื่อวันที่  28 เมษายน 2560 การด าเนินงานรอบที่  
3/2560 ได้ส่งตัวอย่างให้สมาชิกโครงการฯ ในวันที่ 13 มี.ค. 
2560 จ านวน 374 แห่ง และด าเนินการจัดท าและส่งรายงานผล
เบื้องต้น ส่งในวันที่ 3 เม.ย. 2560 และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ผลรายสมาชิก รวมถึงจัดท าสรุปประจ ารอบ  

4. สมาชิกมีความรู้  ความเข้ า ใจ  ในหลักการ 
วิธีด าเนินการ และท าให้สามารถตรวจเอชไอวีซี
โรโลยี ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งน าความรู้ที่
ได้รับในงานประกันคุณภาพการตรวจเอชไอวีซี
โรโลยี ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ด้านอื่นต่อไป 

610-1112-
P021-
L5745-08 

โครงการธ ารงรักษาและ
พัฒนาระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
9 นครราชสีมา 

1,071,000 1,070,510 99.95 ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนฯ ประกอบด้วย  
1. การต่ออายุการรับรองในขอบข่ายที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2005 จ า น ว น  136 ร า ย ก า ร ท ด ส อ บ  4 
ห้องปฏิบัติการ และขยายขอบข่ายการรับรอง 2 รายการทดสอบ 
1 ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 และ 12-13 
มิถุนายน 2560 ได้รบัข้อบกพร่อง 26 ข้อ และ ข้อสังเกต 17 ข้อ  

2. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน จ านวน 88 รายการทดสอบ 5 
ห้องปฏิบัติการ ข้อบกพร่อง 39 ข้อ และข้อสังเกต 11 ข้อ  

3. ทบทวนเอกสารคุณภาพฯ จ านวน 113 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 50  
4. สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 ชนิด 68 เครื่อง จาก

สถาบันอาหาร และบริษัทเมทโธรห์ม  
5. อบรมเรื่อง พัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : การ

บ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยคณะท างาน 
KM เมื่ อ วั นที่  14 มีนาคม  2560 โดยวิทยากรภายใน  ซ่ึ ง

60.00 1. ระบบคุณภาพในขอบเขตที่ได้รับการรับรอง/
พัฒนาตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025, ISO 
15189 และ ISO 9001 มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. หน่วยจัดโปรแกรมการทดสอบความช านาญ
ระหว่างห้องปฏิบัติการของห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิ ทยาคลินิ ก ได้ รั บการตรวจประ เมิ นตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043  

3. ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในผลการทดสอบ และ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 

ศวก. ที่ 9 
(นครราช 

สีมา) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ห้องปฏิบัติการยาและเครื่องส าอาง อาหาร และพิษวิทยา เข้า
ร่วมโครงการเพื่อตรวจสอบสมรรถนะเครื่องมือวิทยาศาสตร์เอง 
จ านวน 6 ชนิด 9 เครื่อง ได้แก่ AAS , HPLC ,UPLC ,GC, IC และ
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดแท่งแก้ว คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การสอบเทียบได้  

610-1112-
P022-
L5746-06 

การประเมินความเส่ียง
และแจ้งเตือนภยั
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน
อาหาร ยา รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ และ
เครื่องส าอางในพื้นที่
สาธารณสุขเขตนครชัย
บุรินทร ์

1,500,000 1,499,852 99.99 1. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ 
ดังนี้  
1.1 ตัวอย่างยา สมุนไพร (ตค.59-มิย.60) ตรวจ 208 ตัวอย่าง 

ตกมาตรฐาน 18 ตัวอย่าง(ร้อยละ 8.6)  
1.2 ตัวอย่างเครื่องส าอาง (ตค.59-มิย.60) ตรวจ 76 ตัวอย่าง 

ตกมาตรฐาน 9 ตัวอย่าง(ร้อยละ 11.8)  
1.3 ตรวจวิเคราะห์สมุนไพร 80 ตัวอย่าง ตกมาตรฐาน 6 

ตัวอย่าง ( ร้อยละ 7.5 ) อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ 55 
ตัวอย่าง  

1.4 ตรวจวิเคราะห์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 10 ตัวอย่าง ตก
มาตรฐาน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10 )  

1.5 ตรวจวิ เคราะห์ตั วอย่ างอาหาร 1900 ตัวอย่ า ง  ตก
มาตรฐาน 642 ตัวอย่าง (ร้อยละ 33.8)  

1.6 ตรวจเครื่องและห้องเอกซเรย์ 543 ตัวอย่าง ตกมาตรฐาน 
10 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.84)  

1.7 ตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ 68 ตัวอย่าง ตก
มาตรฐาน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.88)  

1.8 ตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 83 ตัวอย่าง ตก
มาตรฐาน 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.43)  

2. พัฒนาแหล่งผลิตสมุนไพรและแหล่งผลิตเครื่องส าอางผสม
สมุนไพร โดย  
2.1 ตรวจเยี่ยม/นิเทศ แหล่งผลิตสมุนไพร 3 ครั้ง รวม 4 แห่ง 

ครั้งที่ 1 โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2560 ครั้งที่ 2 บริษัท ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ และ กล่ีม
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วันที่ 

70.00 1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม น้ า
และน้ าแข็ง เครื่องและห้องเอกซเรย์ เครื่องวัด
ความดันโลหิตและเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ เครื่องส าอางประเภท
สิว ฝ้า หน้าขาวที่ผลิตและจ าหน่ายในพื้นที่
สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์  

2. ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม น้ าและน้ าแข็ง 
เครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องวัดระดับ
แอลกอฮอล์ ใน เลือดโดยวิ ธี เป่ าลมหาย ใจ 
เครื่องส าอางประเภทสิว ฝ้า หน้าขาว ที่ผลิตและ
จ าหน่ายในพื้นที่สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์ 

ศวก. ที่ 9 
(นครราช 

สีมา) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

10 กุมภาพันธ์ 2560... ครั้งที่ 3 โรงพยาบาลสูงเนิน จ.
นครราชสีมา วันที่ 9 มิถุนายน 2560  

2.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
แก่แหล่งผลิตชุมชน รื่อง การควบคุมคุณภาพสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ ผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน วันที่ 24 มกราคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยอบรมทั้ง
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ  

3. โครงการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต ให้กับสถานบริการ
สาธารณสุขภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 
9) ด าเนินการทดสอบ 83 ตัวอย่าง จากสถานบริการสาธารณสุข 
ในจังหวัดนครราชสีมา 7 แห่ง โดยจ าแนกตัวอย่างเครื่องวัดความ
ดันโลหิต ได้ดังนี้ เป็นเครื่องที่ช ารุดไม่สามารถทดสอบได้ 8
ตัวอย่าง ไม่ช ารุดแต่ไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจากไม่มีข้อต่อที่
เหมาะสมในการทดสอบ5 ตัวอย่าง สามารถทดสอบได้รายการ
เดียว 4 ตัวอย่าง ทดสอบครบทั้ง 2 รายการ 66 ตัวอย่างผ่าน
มาตรฐาน 59ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 89.39 (คิดจากจ านวนที่
ทดสอบได้ทั้ง 2 รายการ)ไม่ผ่านมาตรฐาน 7ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ10.61เมื่อวิเคราะห์ตามรายการที่ทดสอบพบว่า ไม่ผ่าน
มาตรฐานเรื่องอัตราการรั่วของความดันในระบบ จ านวน 5
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 71.43และค่าความผิดพลาดสูงสุด 
จ านวน 2 ตัวอย่าง ร้อยละ 3.03 

610-1112-
P022-
L5746-07 

โครงการประเมินความ
เส่ียงและแจ้งเตือนภัยดา้น
ชันสูตรสาธารณสุขและ
พิษวิทยาในพื้นที่สุขภาพ
เขตนครชัยบุรินทร์ 

1,452,500 828,968 57.07 ตรวจวิเคราะห์ ดังนี้  
1. ด้านนิติเวชและคลินิค ได้รับตัวอย่างด้านสารพิษ เพื่อหาสาเหตุ

การป่วย หรือตาย จ านวน 42 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการหา
สารพิษไม่ทราบชนิด จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เช่น 
สิ่งส่งตรวจจากกระเพาะอาหาร จ านวน 21 ตัวอย่าง ตรวจพบ
ส า ร เ คมี ก า จั ด แ ม ล ง  methomyl, Acetaminophen แ ละ 
lidocain ปั สสา ว ะ  11 ตั ว อย่ า ง  ต รวจพบ  Amitriptyline, 
Lidocaine tamadol และ Acetaminophen ตัวอย่างเลือด 8 
ตัวอย่าง ตรวจพบ paraquat ตัวอย่างอื่นๆ 5 ตัวอย่าง ตรวจพบ 
paraquat methomyl, chlorpirifos  

88.00 1. สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุน
การเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
และมีความน่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับ  

2. แพทย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลวิเคราะห์ที่
ได้ไปใช้ ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคและการ
รักษาการด าเนิน ทางอรรถคดี และประโยชน์
ด้านอื่นๆ  

3. สนับสนุนข้อมูลในการเฝ้าระวังความเสี่ยงและ
แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เขตนครชัย
บุรินทร ์

ศวก. ที่ 9 
(นครราช 

สีมา) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2. ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในเขต 9 จ านวน 490 ตัวอย่าง 
ตรวจพบปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 50 mg% 
จ านวน 353 ตัวอย่าง (72.04%) ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
ของนอกเขต 48 ตัวอย่าง พบ ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือด
มากกว่า 50 mg% จ านวน 32 ตัวอย่าง ( 66.67%)  

3. ตรวจยืนยันทางพยาธิวิทยาและคลินิก จ านวน 988 ตัวอย่าง คิด
เป็นผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย ร้อยละ 123.50 ดังนี้ 1. 
ต ร ว จ  Rape Test (Acid Phosphatase, Sperm Finding) 
จ านวน 420 ตัวอย่าง 2. ตรวจ Measle IgM/ELISA จ านวน 14 
ตัวอย่าง 3. ตรวจRubella IgM/ELISA จ านวน 14 ตัวอย่าง 4. 
ตรวจ Rickettsia Antibody-IFA (IgM, IgG)/Scrub จ านวน 251 
ตัวอย่าง 5. ตรวจ Leptospira Antibody-IFA (IgM, IgG) จ านวน 
203 ตัวอย่าง 6. ตรวจ Bacteria Culture จ านวน 100 ตัวอย่าง  

4. โครงการทดสอบความช านาญด้านการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ
เลปโตสไปรา ในปี งปม.2560 มีสมาชิก จ านวน 60 แห่งเป็น
โรงพยาบาล ภาครัฐและเอกชน จ านวน 54 แห่ง ศูนย์ฯ 9 
นครราชสีมา ได้ส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญให้กับสมาชิก 2 
ครั้งต่อปี ครั้งที่ 1 ด าเนินการแล้ว ครั้งที่ 2 ได้จัดส่งตัวอย่างและ
ได้รับรายงานผลจากสมาชิกแล้ว อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผล 
ประเมินผลและจัดท ารายงานสรุป เพื่อส่งกลับให้กับสมาชิก ( ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนร้อยละ 100)  

5. ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล ก า ร ต ร ว จ ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
( Interlaboratory comparison) ศูนย์ฯ 9 นครราชสีมา เป็น
เจ้าภาพในการจัดเตรียมตัวอย่างให้กับห้องปฏิบัติการที่ตรวจ
วิเคราะห์โรคเลปโตสไปโรซิสด้วยวิธี IFA เพื่อให้ห้องปฏิบัติการได้
น าผลการทดสอบประเมินประสิทธิภาพการท างานและ
เตรียมพร้อมส าหรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 ทั้งนี้ 
มีห้องปฏิบัติการเข้าร่วมการทดสอบ (รวมเจ้าภาพ) จ านวน 8 
แห่ง เจ้าภาพได้จัดส่งตัวอย่างและจัดส่งรายงานสรุป ครั้งที่  
1/2560 แล้ว ครั้งที่ 2/2560 ได้จัดส่งตัวอย่าง พร้อมทั้งได้รับ
รายงานผลกลับและอยู่ในระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุป
รายงานส่งกลับให้สมาชิกต่อไป  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

611-1112-
P022-
L5746-07 

โครงการตรวจวิเคราะห์
เพื่อประเมินความเส่ียง 
แจ้งเตือนภัย ผลิตภัณฑ์
สุขภาพดา้นคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

916,500 885,780 96.65 ผลการด าเนินงานของโครงการ แยกตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด 4 
แผน ดังนี้  
1. แผนปฏิบัติการที่ 1 (ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 85.12)  

1.1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
วัสดุส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่งให้งาน
พัสดุด าเนินการจัดซ้ือตามแผน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2559 และอยู่ระหว่างด าเนินการ จัดซ้ือและส่งของ  

1.2 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและออกรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ ทั้งหมด 880 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.00 
(จากทั้งหมด 1,000 ตัวอย่าง) ประกอบด้วย ตัวอย่าง น้ า 
น้ าแข็ง (Pre-marketing), อาหาร และเครื่องดื่ม (Pre-
marketing), น้ า น้ าแข็ง (Post-marketing) และอาหาร
และเครื่องดื่ม (Post-marketing) และ ตัวอย่างอาหาร 
(งบ อย.เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน) จ านวน 224, 31, 
413, 188 และ 24 ตัวอย่าง ตามล าดับ  

1.3 เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ จ านวน 21 รายการ คือ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณ ไอโอดีนในเกลือ , 
วัตถุกันเสีย 3 ชนิด คือ ปริมาณกรดเบนโซอิกกรดซอร์บิก 
และกรดโปรปิโอนิก, ของแข็งทั้งหมดในนม, ไขมันในนม, 
โปรตีนในนม, กาเฟอีน, โซเดียมคลอไรด์ในน้ าปลา, โปรตีน
ใน น้ าปลา , เหล็กในน้ า ตะกั่วในน้ า ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ าได้และสีสังเคราะห์  

1.4 ได้รับการตรวจติดตาม Internal Audit เมื่อวันที่ 9-10 
มีนาคม 2560 จ านวน 13 รายการทดสอบ  

2. แผนปฏิบัติการที่ 2 (ด าเนนิการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 101.63)  
2.1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

วัสดุส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่งให้งาน
พัสดุด าเนินการจัดซ้ือตามแผน และอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อและส่งของ  

2.2 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและออกรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ ทั้งหมด 981 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75.81 
(จากทั้งหมด 904 ตัวอย่าง) ประกอบด้วย ตัวอย่าง น้ า 
น้ าแข็ง (ตรวจ ขึ้นทะเบียน ทราบ คุณภาพ OTOP), น้ า

94.11 1. สามารถด าเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการ
อ าหา ร เคมี  จุ ล ชี ว วิ ทย า  พิ ษ วิ ทย า  และ
เครื่องส าอาง ยาและสมุนไพร ได้อย่างถูกต้อง 
และตามก าหนดเวลา  

2. สามารถน าข้อมูลที่ได้ประเมินความเส่ียงและแจ้ง
เตือนภัยให้ผู้บริโภคได้รับทราบและน าไปใช้
ประโยชน์ ในการเลือกบริโภคต่อไป 

ศวก.ที่ 10 
(อุบลราช 

ธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

และน้ าแข็ง (เฝ้าระวัง คบส.), อาหาร, นมโรงเรียน และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จากสมุนไพร จ านวน 344, 64, 
391, 127, 17 และ 36 ตัวอย่าง ตามล าดับ  

2.3 เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ จ านวน 12 รายการ คือ 
MPN coliform, MPN E. coli, L.monocytogenes(
อาหาร) , L.monocytogenes(น้ า น้ าแข็ง เครื่องดื่ม ) , 
S.aureus, Salmonella spp. (cfu/กรัม ) , Salmonella 
spp. (พ บ  / ไ ม่ พ บ  ) , จ า น ว น จุ ลิ น ทรี ย์ , B. cereus 
(efu/กรัม) (อาหาร), B. cereus (efu/กรัม) (น้ า น้ าแข็ง 
เครื่องดื่ม) จ านวนยีสต์และรา/กรัมและ S.aureus (พบ, 
ไม่พบ/25กรัม)  

2.4 ได้รับการตรวจติดตาม Internal Audit เมื่อวันที่ 9-10 
มีนาคม 2560  

3. แผนปฏิบัติการที่ 3 (ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 58.67)  
3.1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ

วัสดุส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่งให้งาน
พัสดุด าเนินการจัดซ้ือตามแผน และอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อและส่งของ  

3.2 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ทั้งหมด 38 ตัวอย่าง ประกอบด้วย
ตั วอย่ า ง  สารพิษ ไม่ทราบชนิ ด  10 ตั วอย่ า ง  และ
เครื่องส าอาง 28 ตัวอย่าง  

3.3 เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ จ านวน 2 รายการ คือ 
แอลกอฮอล์ในเลือด และนิติเวชสารพิษ  

4. แผนปฏิบัติการที่ 4 (ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 93.75)  
4.1 จัดท าแผนและจัดซ้ือจัดซ้ือวัสดุส านักงานวัสดุวิทยาศาสตร์ 

และสารเคมี ซ่ึงได้รับของครบถ้วนแล้ว  
4.2 ห้องปฏิบัติการยาและสมุนไพรมีความพร้อมในการตรวจ

วิเคราะห์  
4.3 ได้รับตัวอย่างเข้าฝ่าย (เข้าระบบ) จ านวน 43 ตัวอย่าง  
4.4 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วเสร็จตรงเวลา จ านวน 43 

ตัวอย่าง  
4.5 ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จถูกต้องและ

ตรงเวลา 13 ฉบับ (43 ตัวอย่าง)  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.6 ตรวจทานรายงานผลวิเคราะห์แล้วเสร็จถูกต้องและตรง
เวลา 13 ฉบับ  

4.7 รายงานความก้าวหน้าโครงการประจ าเดือนมิถุนายน 
2560  

611-1112-
P031-
L5743-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ด้านชันสูตรสาธารณสุข 

1,400,000 1,234,674 88.19 - จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายา สารเคมี ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เข้าร่วม PT เพื่อประกันคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ และตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง จ านวน 7,531 
ตัวอย่าง (1 ต.ค. 2559-15 มิ.ย. 2560) ดังนี้ ห้องปฏิบัติการโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า จ านวน 562 ตัวอย่าง  
1. TB-LAMP 26 ตัวอย่าง  
2. Leptospirosis 37 ตัวอย่าง  
3. Dengue serotype 49 ตัวอย่าง  
4. Diphtheria 9 ตัวอย่าง  
5. Zika 381 ตัวอย่าง  
6. Flu 35 ตัวอย่าง  
7. มือ เท้า ปาก (ส่งต่อกรมฯ) 6 ตัวอย่าง  
8. เช้ือดื้อยา (ส่งต่อกรมฯ) 19 ตัวอย่าง  

- ห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก จ านวน 6,969 ตัวอย่าง  
1. Rape test 125 ตัวอย่าง  
2. Hb-typing 5,051 ตัวอย่าง  
3. thalassemia1 1,366 ตัวอย่าง  
4. HIV 183 ตัวอย่าง  
5. Urinary iodine 185 ตัวอย่าง  
6. Measles and Rubella 58 ตัวอย่าง  

- เข้าร่วมอบรมเรื่องเชื้อดื้อยา กรมวิทย์ฯ 17-20 มกราคม 2560 
เข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์สัญจร ห้องประชุม CMS ศวก.ที่
10 อุบลฯ 23 มกราคม 2560 เข้าร่วมประชุมวินัยข้าราชการ 
ห้องประชุม CMS ศวก.ที่10 อุบลฯ 30 มกราคม 2560 เข้าร่วม
อ บ รม  Sequencing and Bioinformation of Measles and 
Rubella 9-10 กุมภาพันธ์  2560 ให้การฝึกอบรม พนักงาน

97.11 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
มี ศักยภาพงานบริการตรวจวิ เคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการโรคอุบัติ ใหม่  อุบัติ ซ้ า  และ
ห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก  

2. หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการอย่าง
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายมีข้อมูลการให้บริการ
ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ลุ่ ม เ ชื้ อ โ ร คต า ม เ ก ณฑ์  
IHR/CBRN รองรับพื้นที่ระดับจังหวัด มีเครือข่าย
ระบบการส่งต่อที่ีชัดเจน ครบวงจร ได้มาตรฐาน  

4. ทราบสถานการณ์การระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า เช่นไวรัสระบบทางเดินหายใจไข้หวัด
ใหญ่/ไข้หวัดนก/เชื้อคอตีบ/ไวรัส MERS-CoV ใน
เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเตรียมพร้อมรับมือการระบาด ให้แก้ไข
ปัญหาในพื้นที่ได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ  

5. มีเครือข่ายธาลัสซีเมียในเขตสุขภาพที่  10 ที่
เข้มแข็ง 

ศวก.ที่ 10 
(อุบลราช 

ธานี) 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                   208 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

กระทรวงสาธารณสุข 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 ประชุมการขับเคลื่อน
เครือข่ายแบบบูรณาการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ด าเนินงานและควบคุมคุมกลุ่มอาการดาวน์และธาลัสซีเมีย เขต
สุขภาพที่ 12 -14 มิถุนายน 2560 โรงแรมลายทอง จ.อุบลฯ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการก าหนดกรอบอัตราก าลังและวาง
แผนการบริหารก าลังคน 13 -14 มิถุนายน 2560 โรงแรมรามา
การ์เดน กรุงเทพมหานคร  

611-1112-
P032-
L5744-03 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ
รองรับอาเซียน 

700,000 688,826 98.40 1. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุ
ส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่งให้งานพัสดุ
ด าเนินการจัดซ้ือตามแผน โดยได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี
บางส่วนและ บางส่วนอยู่ในระหว่างการด าเนินการส่งของ  

2. อยู่ระหว่างการด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และ การพัฒนา
และทวนสอบความใช้ได้ของ วิธีวิเคราะห์ จ านวน 14 เรื่อง ดังนี้ 
1) การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารให้ความหวานชนิด อะซี
ซัลเฟม เค, ซัคคารีน และแอสปาแทม ในอาหาร ได้ระบบที่
เหมาะสมและความ เฉพาะ เจาะจ งของวิ ธี  (Selectivity 
/Specificity) และ ความเป็นเส้นตรงและช่ว งของการวัด 
(Linearity  

74.71 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
10 อุบลราชธานี  มี ศั กยภาพในการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารทางเคมี 
และด้านยาและสมุนไพร ที่มีความถูกต้อง 
แม่นย า ตามมาตรฐานสากล  

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการการ
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารทาง
เคมี และด้านยาและสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อช่วย
สนับสนุน  แก้ ไขปัญหาสาธารณสุขและใช้
ประกอบการทางกฎหมาย  

3. ประชาชนได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ศวก.ที่ 10 
(อุบลราช 

ธานี) 

612-1112-
P011-
L5739-20 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการและ
คุณภาพห้องปฏบิัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่11 สุราษฎร์
ธาน ี

418,000 342,135 81.85 1. ทบทวนระบบบริหารงานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
1.1) ประชุมทบทวนระบบบริหารงานและระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  
1.2) จัดท าแผนปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพต่อเนื่อง  
1.3) ทบทวนความเป็นปัจจุบันของเอกสารคุณภาพ ส่งบัญชี

รายชื่อเอกสารคุณภาพให้ฝ่าย/ห้องปฏิบัติการทบทวน 
ได้รับการตอบกลับ ทั้งนี้มีจ านวนเอกสารที่ต้องทบทวน 
จ านวน 261 ฉบับ  แก้ ไข  จ านวน  115 ฉบับ  ผลการ

85.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  11 สุราษฎร์ธานี 
มีขีดความสามารถในการเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง เพื่อพัฒนาและสนับสนุนระบบสุขภาพ
ของประเทศ  

2. ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพงานของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

ศวก.ที่ 11 
(สุราษฎร์

ธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ด าเนินงานตั้งแต่ตุลาคม - มิถุนายน 2560 แก้ไขแล้วเสร็จ 
63 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 54.78  

1.4) จัดท าแผนสอบเทียบเครื่องมือและด าเนินการสอบเทียบ
ตามแผนโดยมีเครื่องมือที่ต้องด าเนินการสอบเทียบและ
บ ารุงรักษารวมทั้งสิ้น 111 เครื่อง ด าเนินการแล้ว จ านวน 
102 เครื่อง  

1.5) จัดท าแผนทดสอบความช านาญและเปรียบเทียบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการและด าเนินการตามแผนมีผลการ
สอบเทียบความช านาญฯ จ านวน 38 รายการ  

1.6) ตรวจติดตามภายใน มีแผนด าเนินงานในระหว่างวันที่ 27 
มีนาคม - 5 เมษายน 2560 ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จตาม
แผนและแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ ส่งให้ผู้ตรวจติดตาม
พิจารณา  

1.7) ข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามภายในได้รับการพิจารณา
เรียบร้อยแล้วและเห็นชอบการแก้ไขทั้งหมด 

1.8) สรุปผลการด า เนินงาน แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ก าหนด
ด าเนนิการในเดือนสิงหาคม 2560  

1.9) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์ฯไม่ขอตรวจประเมินเพื่อ
ต่ออายุ ใบรับรอง/ขยายขอบข่ ายการรับรอง ตาม
มาตรฐานสากล ได้แก่ ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 
15190 เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาของการให้การรับรอง  

2. พัฒนา/ฟื้นฟูความรู้ของบุคลากรต่อระบบบริหารคุณภาพและ
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
2.1) จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสากล ISO 

15189:2012 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2560  
2.2) จัดอบรมเรื่องการควบคุมคุณภาพโดยใช้แผนภูมิควบคุม 

(Control chart) ก าหนดจัดในวันที่  16-17 กุมภาพันธ์ 
2560  

2.3) จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ
สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อความถูกต้อง
ของผลการทดสอบก าหนดจัดในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 
2560 พร้อมกับหลักสูตรข้อ 2 หมายเหตุหลักสูตรการ
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

อบรมข้อ 2 และ 3 ใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากรของ
กรม  

612-1112-
P021-
L5745-14 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การตรวจวิเคราะห์โรคไข
เเลือดออก โดยวธิี Real 
time RT-PCR 

278,900 213,888 76.69 1. รวบรวม ทบทวนข้อมูลของวิธีวิ เคราะห์ และจัดท าร่างวิธี
วิเคราะห์  

2. ศึกษาโครงการประเมินชุดตรวจส าเร็จส าหรับการจ าแนกเชื้อ
ไวรัสเดงกีและตรวจเชื้อไวรัสชิคุนกุนยาพร้อมกัน ด้วยวิธี Real 
time PCR และขอใบเสนอราคาน้ ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์  

3. ขอใบเสนอราคาน้ ายาตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก โดยวิธี 
Real time RT-PCR และด าเนินการสั่งซ้ือสั่งจ้าง  

4. จัดท าแผนการทดสอบ  
5. เตรียมตัวอย่างและสกัดสารพันธุกรรม (RNA) จ านวน 30 

ตัวอย่าง  
6. ตรวจวิเคราะห์เพื่อทดสอบความใช้ได้ของน้ ายา  
7. ปรับตั้งโปรแกรมการท างานของเครื่อง Real time PCR เพื่อ

ทดสอบประสิทธิภาพของน้ ายาตรวจวิเคราะห์  
8. ตรวจวิ เคราะห์ตั วอย่า งทดสอบความช านาญที่ ผ่ านการ

ประเมินผลแล้ว จ านวน 10 ตัวอย่าง  

70.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีขีด
ความสามารถในการให้บริการตรวจวิเคราะห์โรค
ไข้เลือดออก โดยวิธี Real time RT-PCR สามารถ
ตอบสนองการรักษาและการเฝ้าระวังโรคได้อย่าง
รวดเร็ว 

ศวก.ที่ 11 
(สุราษฎร์

ธานี) 

612-1112-
P022-
L5746-18 

โครงการศึกษาการกระเจิง
รังสีจากการถา่ยภาพรังงสี
วินิจฉยัด้วย
เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบ
พกพา 

220,000 207,638 94.38 1. เก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาของคลินิก
ทันตกรรมวีเด้นท์  

2. เก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาของคลินิก 
ฟ.ฟัน (ขุนทะเล) และคลินิกทันตกรรมบ้านฟัน  

3. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลค่าปริมาณรังสีที่ได้เก็บข้อมูลมาแล้ว ทั้ง 
4 แห่ง  

4. ก าหนดช่วงเวลาเก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีอีก 3 แห่ง  

75.00 1. ได้ข้อมูลค่าการกระเจิงรังสีจากการถ่ายภาพรังสี
วินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา  

2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจกับความปลอดภัย
จากการใช้งานเครื่อง และการป้องกันอันตราย 
จากการได้รับรังสี  

3. ประชาชนได้รับรังสีจากการถ่ายภาพเอกซเรย์ฟัน
แบบพกพาอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ศวก.ที่ 11 
(สุราษฎร์

ธานี) 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                             211 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. แจ้งโรงพยาบาลนครินทร์เพื่อขอเก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสี ในวันที่ 
22 พฤษภาคม 2560 6.ค านวณค่าปริมาณรังสีจากข้อมูลที่ได้เก็บ
รวบรวมมาแล้ว  

612-1112-
P031-
L5743-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และ
โรคข้ามพรมแดนเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

1,400,000 1,164,346 83.17 - รวบรวม ทบทวนข้อมูลของวิธีวิ เคราะห์ และจัดท าร่างวิธี
วิเคราะห์  

- เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และจัดท าแผนการ
ทดสอบ/ทวนสอบความใช้ได้ของวิธี ในรายการการตรวจวินิจฉัย 
Zika Virus  

- ด าเนินการตามแผนการทดสอบ/ทวนสอบความใช้ได้ของวิธี และ
สามารถเปิดให้บริการทดสอบ ในรายการการตรวจวินิจฉัย Zika 
Virus ด้วย  วิ ธี  Real time RT PCR เพื่ อ เตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สุราษฎร์ธานี ให้สามารถรองรับโรคอุบัติใหม่ได้  

- ประเมินผลการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการใน
รายการการตรวจวินิจฉัย Zika Virus รอบ 1/2560 ซ่ึงผลการ
ทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  

88.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
มีขีดความสามารถตรวจวินิจฉัย Zika Virus ได้  

2. ได้องค์ความรู้เรื่อง Zika Virus ใช้ในการป้องกัน 
วินิจฉัย รักษา พยากรณ์ สอบสวนและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรค 

ศวก.ที่ 11 
(สุราษฎร์

ธานี) 

612-1112-
P032-
L5743-10 

โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ธาตุ แคดเมียม นิ
เกิล และโครเมียมในน้ า 
โดยวธิีอินดักทฟีลีคัปเปิล
พลาสมาแมสสเปกโตรเมท
รี 

300,000 262,356 87.45 ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ แคดเมียม นิเกิล และโครเมียมใน
น้ า ได้ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (LOD) และค่า
ความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง (LOQ) ช่วง
และค่าความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์ (Range  

85.00 1. ห้องปฏิบัติการสามารถพัฒนาศักยภาพการ
วิเคราะห์ธาตุ (แคดเมียม นิเกิล และโครเมียม) 
ในน้ า  โดยวิ ธี อิ นดั กทีฟลี คัป เปิลพลาสมา
แมสสเปกโตรเมทรีได้  

2. สามารถสนับสนุนงานบริการด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และทราบข้อมูลการปนเปื้อนแร่ธาตุ
อื่นๆ ในน้ าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
เฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพอื่นๆต่อไป 

ศวก.ที่ 11 
(สุราษฎร์

ธานี) 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                   212 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

612-1112-
P032-
L5744-06 

โครงการคุณภาพน้ าของ
บอ่น้ าร้อนและบ่อแช่ใน
พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง 
สุราษฎร์ธานแีละ
นครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

800,000 786,019 98.25 - จัดท าแผนการด าเนินงาน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัดเพื่อขอข้อมูลแหล่งบ่อน้ าร้อน  

- จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี เพื่อเตรียมความพร้อมทาง
ห้องปฏิบัติการ และเก็บตัวอย่างน้ าบ่อน้ าร้อนและบ่อแช่ รอบที่ 
1 จ านวน 4 จังหวัด จ านวน 50 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-22 
ธันวาคม 2559 รอบที่ 2 จ านวน 4 จังหวัด จ านวน 57 ตัวอย่าง 
ระหว่างวันที่ 1-14 มีนาคม 2559 และท าการตรวจวิเคราะห์แล้ว
เสร็จ  

- รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์รอบที่ 1 รอบที่ 2 และออกรายงาน
ผลวิเคราะห์รอบที่ 1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการออกรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์ รอบที่ 2  

- เตรียมการตรวจเยี่ยมและจัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบ่อ
น้ าร้อนในจังหวัดระนอง ร่วมกับส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และผู้รับผิดชอบใน
พื้นที่ ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 ได้ด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าร้อนและบ่อแช่ รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-13 
มิถุนายน 2560 รวม 33 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ 

65.00 1. ทราบคุณสมบัติด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้าน
ชีวภาพ ทางห้องปฏิบัติการของน้ าบ่อน้ าร้อนและ
บ่อแช่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช ปี 2560  

2. ได้ข้อมูลพื้นฐานของน้ าบ่อน้ าร้อนและบ่อแช่ ที่
สามารถใช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

ศวก.ที่ 11 
(สุราษฎร์

ธานี) 

612-1112-
P032-
L5744-08 

โครงการพัฒนาองค์กร
ด้านการรับรู้ ความเข้าใจ 
และการมีส่วนรว่มต่อการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ

200,000 155,015 77.51 1. การอบรมให้ความรู้และท าความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข(วิสัยทัศน์กระทรวง พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์
ความเป็น เลิศ  และการเชื่ อมโยงสู่ ยุทธศาสตร์ของกรม
วิทยาศาสตร์ การแพทย์) โดยผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้สื่อสาร
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข(วิสัยทัศน์กระทรวง พันธ
กิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ และการเชื่อมโยงสู่
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับบุคลากรของ
ศูนย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มีบุคลากรของศูนย์ฯเข้า
ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 46 คน นอกจากนี้ได้
สื่อสารโดยช่องทางอื่น เช่น การปิดบอร์ด แจ้งเวียนเอกสาร เป็น
ต้น  

2. กิจกรรมการจัดระบบบริหารความเส่ียงขององค์กร  
2.1 จัดท าแนวทางการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน : 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯได้ประชุมจัดท าแนวทางการ
จัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2559  

95.00 1. บุคลากรรับรู้ และเข้าใจต่อนโยบาย และการ
น าไปสู่การปฏิบัติ  

2. หน่วยงานมีกิจกรรมและเครื่องมือที่ส่งเสริมการ
บริหารหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ศวก.ที่ 11 
(สุราษฎร์

ธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2.2 การให้ความรู้แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากร 
: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการได้อบรมให้
ความรู้ในเวทีจัดการความรู้ของหน่วยงานเมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2559 

2.3 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
ฝ่าย ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน : ด าเนินการเมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2559 ได้เอกสารแผนของหน่วยงานฉบับร่าง รอ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร และได้แผน
จัดการความเส่ียงรายฝ่าย/ห้องปฏิบัติการ  

2.4 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ : สรุปผลการด าเนินการ
รอบ 6 เดือน รายงานต่อผู้อ านวยการ และรอด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อทบทวนแผน
บริหารความเส่ียงและปรับแผนต่อไป  

3. กิ จ ก รรมการส่ ง เ สริ ม คุณธรรมจริ ย ธ ร รม ในหน่ วย งาน 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานได้จัดท า
แผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 
แล้วเสร็จ  
3.1 ได้จัดการอบรมการพัฒนาองค์กรด้านการส่งเสริมความ

เป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ 
วิมานน้ ารีสอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 
- 5 กุมภาพันธ์ 2560  

3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอ
ผู้บริหารศูนย์ฯ โดยมีผลงานคิดเป็นร้อยละ 70 ของแผน  

3.3 ทบทวนแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน และ
เสนอผู้บริหารศูนย์ฯ อนุมัติ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

612-2112-
P021-
L5745-23 

โครงการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยสุขภาพด้านการ
ชันสูตรสาธารณสุขและ
คุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่
11 สุราษฎร์ธาน ี

984,000 692,341 70.36 - จ านวนผลการตรวจวิ เคราะห์งานบริการด้านการชันสูตร
สาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้ งแต่ตุลาคม 59 - 
มิถุนายน 60 รวมทั้งสิ้น 3,454 ตัวอย่าง ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์
ด้านชันสูตรสาธารณสุข จ านวน 1,200 ตัวอย่าง และการตรวจ
วิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 2,254 ตัวอย่าง 

85.35 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
ได้องค์ความรู้จากการประเมินความเสี่ยงด้าน
ชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อ
สื่อสารความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็น
ระบบ  

2. สนับสนุนการด าเนินงานด้านประเมินความเสี่ยง
ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ให้ บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนด  

3. ประชาชนได้รับข้อมูลการสื่อความเสี่ยงและแจ้ง
เตือนภัยสุขภาพ 

ศวก.ที่ 11 
(สุราษฎร์

ธานี) 

613-1112-
P011-
L5739-11 

การพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจพิสูจน์สารเสพติดใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต ปีงบประมาณ 
2560 

516,800 275,729 53.35 - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ด าเนินการตรวจ
ยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะที่ส่งตรวจจากสถานีต ารวจ ที่ว่าการ
อ าเภอ และเรือนจ าในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2559 ถึง 10 มิถุนายน 2560 เพื่อตรวจวิเคราะห์หา
สารเมทแอมเฟตามีน (MA), กัญชา (THC), ยาอี (MDMA, MDE, 
MDA), มอร์ฟีน (MOR), โคเคน (COC), อีเฟดรีน (E), ซูโดอีเฟด
รีน(PE), แอมเฟตามีน (AMP), เคตามีน (K), โคเดอีน(COD), เบน
โซอิลเอ็กโกนิน(BE),เบนโซไดอะซีปีนส์ (BZD) ผลการตรวจ 
ตัวอย่างปัสสาวะ 597 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเสพติด 502 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 84.1 โดยพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟ
ตามีน (MA) สูงสุดร้อยละ 84.3 เมทแอมเฟตามีน (MA) ร่วมกับ
กัญชา (THC) ร้อยละ 10.7 และพบกัญชา (THC) ร้อยละ 5.0 
ตามล าดับ 

74.60 1. ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ มี
วิถีชีวิตที่สงบสุข ปลอดภัย และมีความเชื่อมั่นใน
การอ านวยความยุติธรรมด้านยาเสพติดมากขึ้น  

2. มีฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของพื้นที่รับผิดชอบ ที่
ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
น าไปใช้ในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
จัดท าแผนงานโครงการในการแก้ไขปัญหาได้
ชัดเจนมากขึ้น 

3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณา
การด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม
ของ พื้นที่สูงขึ้น สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา 
และค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ยืนยันสาร      
เสพติด 

ศวก. ที่ 
11/1 

(ภูเก็ต) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

613-1112-
P022-
L5746-02 

ศึกษาการปนเปือ้นเชื้อ 
Salmonella spp. ในเนื้อ
หมู และไก่ที่จ าหนา่ย ใน
ตลาดจังหวัด ภูเก็ต พังงา 
และกระบี ่

200,000 200,000 100.00 - โครงการได้รับอนุมัติ  
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
- ด าเนินการเก็บตัวอย่าง เนื้อหมู และเนื้อไก่ที่จ าหน่ายในจังหวัด

ภูเก็ต พังงาและกระบี่ เนื้อหมู76 ตัวอย่างเนื้อไก่ 57 ตัวอย่างรวม
จ านวน 133 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบการปนเปื้อนเชื้อ ในหมู
ร้อยละ 61.8 เนื้อไก่ 64.9 ตามล าดับ ในเนื้อหมูพบซีโรวาร์ 
Rissen, Stanley, Weltevreden, Anatum, Muenster, 
Kedougou, Lexington, Panama, Schwarzengrund แ ล ะ 
Meleagridis ใ น เ นื้ อ ไ ก่ พ บ ซี โ ร ว า ร์  Corvallis, Agona, 
Heidelberg, Bovismorbificans, Kentucky, Lexington, 
Hadar และ Rissen  

60.00 1. ข้อมูลการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพอาหารได้  

2. ข้อมูลการดื้ อยาของเชื้ อ  Salmonella spp. 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาโรคติดเชื้อ
ทางเดินอาหารที่เกิดจาก เช้ือนี้ได้ 

ศวก. ที่ 
11/1 

(ภูเก็ต) 

613-1112-
P031-
L5743-04 

การตรวจวิเคราะห์
ตัวอยา่งทางด้านพยาธิ
วิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

1,400,000 1,007,864 71.99 - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ด าเนินการตรวจ
วินิจฉัยตัวอย่างที่ส่งตรวจจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
ทั่วไป และ หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถานประกอบการ เป็น
ต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 จาก
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,575 ตัวอย่าง พบเชื้อ 148 ตัวอย่าง คิดเป็น   
ร้อยละ 9.39 ประกอบด้วย  
1. การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ า และ 

Swab จ านวน 1,514 ตัวอย่าง พบเชื้อจ านวน 141 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 9.31  

2. การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าด้วย
วิธี  RT-Real time PCR จ านวน 61 ตัวอย่าง พบเชื้อ 7 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.48 ประกอบด้วย  
2.1 โรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 9 ตัวอย่าง ตรวจพบสาร

พันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ 
H1(2009) จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.11 - 
โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จ านวน 1 ตัวอยา่ง 
ตรวจไม่พบ  

2.2 โรคไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง จ านวน 27 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ทั้งสิ้น 6 ตัวอย่าง คิดเป็น

98.43 1. ลดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตจากโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า โดยผู้ป่วยสามารถได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที  

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา ประเมินความเสี่ยง และ
แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน  

3. สนับสนุนและรักษาภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของ
จังหวัดและประเทศ 

ศวก. ที่ 
11/1 

(ภูเก็ต) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ร้อยละ  22.22 แบ่งเป็น ชนิด A สายพันธุ์  H3 (3 
ตัวอย่าง) และชนิด B (3 ตัวอย่าง)  

2.3 โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง จ านวน 2 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบ 

2.4 โรคติดเชื้อไวรัสซิกาจ านวน 22 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบ  

613-1112-
P032-
L5744-15 

เฝ้าระวังคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
ยกระดับคุณภาพสถาน
ประกอบการ อาหารใน
โรงแรม เขตจังหวัด ภูเก็ต 
กระบี่ และพังงา ปี 2560 

580,000 580,000 100.00 - จากการด าเนินการทดสอบตัวอย่างน้ า อาหาร และเครื่องดื่ม 
ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึง 9 มิถุนายน 2560 มีตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 2,019 ตัวอย่าง ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 472 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 23.40 สาเหตุจาก Coliforms (150), Fecal 
coliforms (31), E .coli (70), จ านวนยีสต์ และรา (4),จ านวน
จุลินทรีย์ทั้ งหมด (11),Salmonella spp. (74), pH (89), TH 
(16), NO3 (5), F- (12), Fe (5), วั ต ถุ กั น เ สี ย  ( 3), TS (1), บ อ
แรกซ์ (1)  

- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในโรงแรม 21 แห่ง  

100.00 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนาคุณภาพ และ
ความปลอดภัยของอาหาร  

2. ผู้ประกอบการและประชาชนมีความตระหนักถึง
พิษภัยที่อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์จาก 
อาหารที่มีการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตราย  

3. สถานประกอบการอาหารน าระบบความ
ปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในการผลิตอาหาร 

ศวก. ที่ 
11/1 

(ภูเก็ต) 

614-1112-
P022-
L5746-04 

1. พัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์หาสายพันธุ์ 
(genotype) ของไวรัสหัด
และหัดเยอรมัน ตาม
นโยบายการก าจัดโรคหัด
ตามพันธะสัญญา
นานาชาต ิ

300,000 203,417 67.81 ผลการด าเนินงาน กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Measles 90.00 ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของสายพันธ์ไวรัสหัดที่เป็น
สาเหตุของการระบาดในพื้นที่ต่างๆ และหาแหล่งที่มา
ของเชื้อว่าเป็นสายพันธ์ีท้องถิ่นหรือสายพันธ์ีน าเข้า 
รวมทั้งข้อมูลที่ได้ประมวลเข้ากับฐานข้อมูลสายพันธุ์
หัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อหาเส้นทางการแแพร่
กระจายของเชื้อ โดยข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบ
ระบาด ณ ช่ ว ง เวลานั้ นๆ  จะ เป็ น เครื่ อ งบ่ ง ชี้
ประสิทธิภาพ ของมาตรการควบคุมโรคของประเทศ 

ศวก. ที่ 12 
(สงขลา) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

615-1112-
P031-
L5743-01 

โครงการเฝ้าระวังโรคติด
เช้ือและโรคธาลัสซีเมีย
ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
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 แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก 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 150
รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

4. เดือนมกราคม 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 274 
ตัวอย่าง 382 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 73 ตัวอย่าง 73 รายกา
5ร แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก 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 แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

7. เดือนเมษายน 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 291 
ตัวอย่าง 649 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 110 ตัวอย่าง 110 
รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก 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) ตัวอย่างส่งตรวจงาน
ชันสูตร จ านวน 390 ตัวอย่าง 667 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 
189 ตัวอย่าง 189 รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อย
ละ 100 ยอดรวมสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม -ปัจจุบัน จ านวน 
3,596 ตัวอย่าง 6,469 รายการ ให้ผลบวก 1,361 ตัวอย่าง 1,361 
รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

100.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อที่ เป็นปัญหาสุขภาพต่างๆ และ
โรคธาลัสซีเมีย ให้แก่ประชาชนในจังหวัดตรัง พัทลุง 
สตูล และจังหวัดใกล้เคียง และให้บริการทางด้าน
วิชาการ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวเิคราะห์ 
และประเมินความเสี่ยง ทางด้านโรคติดเชื้อและ
โรคธาลัสซีเมียให้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขสามารถน าผลการวิเคราะห์ 
และประเมินความเส่ียงดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ศวก. ที่ 
12/1 (ตรัง) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

615-2112-
P022-
L5746-05 

โครงการเฝ้าระวังและ
สื่อสารความเส่ียงด้าน
สุขภาพและความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

1,900,000 419,906 22.10 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ร้อยละความก้าวหน้า
โครงการ 77.58  
1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560  
1.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ด าเนินงานทดสอบ

ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ และรายงานผล รวมทั้งสิ้น 
931 ตัวอย่ าง  4,400 รายการ ไม่ เข้ ามาตรฐาน 193 
ตัวอย่าง 213 รายการ  

- ตุลาคม 2559 จ านวน 35 ตัวอย่าง 126 รายการ (ไม่เข้า
มาตรฐาน 6 ตัวอย่าง 6 รายการ )  

- พฤศจิกายน 2559 จ านวน 128 ตัวอย่าง 772 รายการ (ไม่
เข้ามาตรฐาน 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 (ไม่เข้า
มาตรฐาน 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 (ไม่เข้า
มาตรฐาน 13 ตัวอย่าง 16 รายการ)  

- เมษายน 2560 จ านวน 209 ตัวอย่าง 1,203 รายการ (ไม่เข้า
มาตรฐาน 41 ตัวอย่าง 47 รายการ)  

- พฤษภาคม 2560 จ านวน 53 ตัวอย่าง 256 รายการ (ไม่เข้า
มาตรฐาน 5 ตัวอย่าง 5 รายการ) 

- มิถุนายน 2560 จ านวน 143 ตัวอย่าง 520 รายการ (ไม่เข้า
มาตรฐาน 52 ตัวอย่าง 52 รายการ)  

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านยา เครื่องส าอาง 
สมุนไพร ยาคดี และรายงานผล รวมทั้งสิ้น 194 ตัวอย่าง ร้อยละ
ความก้าวหน้าโครงการ 97  
- 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  

91.52 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับการทดสอบ/สอบเทียบ รวมทั้งแก้ไขให้ 
มีคุณภาพและความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค 
รวมทั้งสามารถใช้ตรวจวินิจฉัย/รักษาให้กับผู้ป่วยได้
อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

ศวก. ที่ 
12/1 (ตรัง) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- มีนาคม 2560 จ านวน 22 ตัวอย่าง 
- เมษายน 2560 จ านวน 15 ตัวอย่าง 
- พฤษภาคม 2560 จ านวน 17 ตัวอย่าง  
- มิถุนายน 2560 จ านวน 28 ตัวอย่าง  

3. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องเอกซเรย์ ไมโครปิเปต รวมทั้งสิ้น 
428 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  

 



 


