คำนำ
ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 โดยได้
รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบติดตามผลงานดาเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ
(DOC) นั้น
ในการนี้กองแผนงานและวิชาการ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดทาผลการดาเนินงานรอบ
6 เดือ น ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จากข้อ มู ล ในระบบติด ตาม
งบประมาณ (DOC) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนาไปเป็นข้อมูล
ทบทวนผลการดาเนินงานต่อไป

กองแผนงำนและวิชำกำร
กลุ่มติดตำมและประเมินผล
พฤษภำคม 2559

ก

บทสรุปผู้บริหำร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดาเนินการภายใต้แผนงานและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. 2559 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) มีโครงการจานวนทั้งสิ้น 384
โครงการ สามารถเบิกจ่ ายงบประมาณได้ร้ อยละ 51.29 รายละเอียดการดาเนินงานตามแผนงาน พบว่า
แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เบิกจ่ายงบประมาณได้มากที่สุด ร้อย
ละ 64.42 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 58.2
แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50.17 และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยที่สุด ร้อยละ 32.70
ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานในรอบ 6 เดือน กองแผนงานและวิชาการได้ดาเนินการรวบรวม
และวิ เคราะห์ สภาพปั ญหาในด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้ ว ย ด้านการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ด้า นการ
ปฏิบั ติง านตามแผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ/ทรัพยากร/และสารสนเทศสนับสนุน การดาเนินงาน
ด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ และ ด้านอัตรากาลังพลและและทักษะบุคลากร โดยได้
จัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาตามระดับผลกระทบ ที่ส่งผลต่อการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และ
นโยบายคุณภาพของกรม จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระดับความสาเร็จในการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ของแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มากที่สุด ทั้งนี้ ต้องมีการกาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป
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สำรบัญ
เรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

คานา............................................................................................................................. .................
บทสรุปผู้บริหาร……………………………………………………………………………………………………………….
สารบัญ……………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559........................................
รายงานระดับความก้าวหน้าผลการดาเนินงานระดับหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) .............................
โครงการบูรณาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559……………………
สรุปผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ รอบ 6 เดือน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559………………………………………………
- โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วย
บริการปฐมภูมิ ประจาปี 2559
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
- โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
- โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety)
- โครงการประกันคุณภาพยา
- การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk
management)
- โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ
- โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ด่านนาเข้าเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์กลางการตรวจหายาฆ่าแมลงและสารพิษใน
ภูมิภาคอาเซียน
- โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2559
- โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ปัญหาและแนวทางการพัฒนา……………………………………………………………………………………………
- ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม
- การปฏิบัติงานตามภารกิจ
- งบประมาณ ทรัพยากรและสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงาน
- การให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ
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32
33

ค
ค

เรื่อง
- อัตรากาลังและและทักษะบุคลากร
9. ภาคผนวก......................................................................................................................... ..............
- ผลการดาเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)
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1

สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2558 – มีนำคม 2559)
ผลผลิต / กิจกรรม
แผนงำน : ส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในกำรเข้ำสูป่ ระชำคมอำเซียน
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับ
โรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด่านสินค้า
แผนงำน : พัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัตกิ ารด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาห้องปฏิบัตกิ ารอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2 : สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและ
เอกชน
กิจกรรมที่ 3 : รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ
กิจกรรมที่ 1 : วิจยั และพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 : ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
กิจกรรมที่ 3 : บูรณาด้านพัฒนาสุขภาพ
แผนงำน : ป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
ผลผลิตที่ 3 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก 1 : สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
แผนงำน : ส่งเสริมกำรวิจยั และพัฒนำ
ผลผลิตที่ 4 :งานวิจัย
กิจกรรมหลัก 1 :ศึกษาวิจยั
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

หน่วยนับ

เป้ำหมำย

แห่ง

47

แห่ง

6

แห่ง
แห่ง

21
918

แห่ง
ระบบ

200
1

ด้าน
ด้าน
โครงการ

4
7
2

ต.ย/ต.ย

20,000/
100,000

เรื่อง

2

งบประมำณ
(ล้ำนบำท)
86.462
86.462
51.772
34.69
980.7459
488.441
396.0373
45.2176
14.7335
32.4526
492.3049
176.7932
263.8398
51.6719
100.9631
100.9631
100.9631
30.4733
30.4733
30.4733
1198.6443

ผลงำน 6 เดือน
ผลงำน
ร้อยละ
47

100

6

100

21
679

100
73.9

134
1
0

67
100

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล

-

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล
อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล

16,239/
23,510

อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล

0

ผลกำรใช้จ่ำยรอบ 6 เดือน
ผลกำรใช้จ่ำย
ร้อยละ
53.97
53.97
34.25

62.4
62.4
66.1

19.73
492.07
198.79
167.85
19.54

56.8
50.1
40.7
42.3
43.2

5.94
5.46
293.28
105.34
159.37
28.57
58.81
58.81
58.81

40.3
16.8
175.2
59.5
60.4
55.2
58.2
58.2
58.2

9.97
9.97
9.97
614.8

32.7
32.7
32.7
51.2

2

รำยงำนระดับควำมก้ำวหน้ำผลกำรดำเนินงำนระดับหน่วยงำนภำยในกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน)
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

หน่วยงำน
สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักงานเลขานุการกรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
สถาบันชีววัตถุ
สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
สานักยาและวัตถุเสพติด
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
สานักกากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สรุ าษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง

งบประมำณ
จัดสรร (บำท) ยอดใช้จ่ำย
2,883,510
455,853
556,660,400 248,029,702
709,000
570,450
5,270,000
1,173,406
23,741,340
2,261,917
745,000
265,040
13,527,300 11,302,664
21,650,200 16,995,592
8,540,000
7,258,333
70,068,404 24,717,334
21,621,700
8,785,279
24,771,000 12,166,944
6,478,200
3,724,288
14,709,500
159,825
26,602,300
6,796,660
1,210,000
1,170,000
7,773,500
3,025,750
2,666,200
8,793,740
39,784,000
9,865,350
6,904,000
23,253,600
54,538,466
3,846,014
43,106,993
14,891,000
4,842,600
6,847,400
6,549,364

5,763,938
800,064
7,300,230
676,799
9,174,923
6,421,167
10,173,727
31,399,839
2,415,712
31,182,715
1,300,039
3,657,704
6,015,259
5,473,350

ร้อยละ
15.8
44.6
80.5
22.3
9.5
35.6
83.5
78.5
85.0
35.3
40.6
49.1
57.5
1.1
25.5
96.7
74.2
0
30.0
83.1
1.7
93
93.0
43.7
57.6
62.8
72.3
8.7
75.5
87.8
83.6

ร้อยละควำมก้ำวหน้ำกำร
ดำเนินงำน
ภำรกิจหลัก ภำรกิจสนับสนุน
0
0
1.5
59.2
47.4
47.4
69.5
80.5
16.8
17.0
34.2
34.2
51.6
36.8
78.6
50.2
74.2
63.3
30.7
59.5
44.9
48.2
52.2
51.8
41.5
62.7
17.6
21.8
46.3
51.6
78.0
100
17.5
38.9
15.5
70.2
67.8
71.5
50.9
64.8
18.5
42.3
79.02
28.4
72.0
68.2
61.8

42.3
50.0
33.3
50.5
52.5
46.7
37.8
42.4
47.3
40.6
55.31
43.6
63.7
48.6
47.7
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โครงกำรบูรณำกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับ
1

2

ร้อยละ

เจ้ำภำพหลัก

11,829,400

696,055

5.88

สานักเลขานุการ
กรม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
3,000,000
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้า
ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
โครงการพัฒนาระบบจัดการ
3,343,100
ความเสีย่ งห้องปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk Management)
ประกันคุณภาพยา
18,398,900

1,089,101

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผูเ้ สพ
ยาเสพติดและการควบคุมตัวยา/
สารเคมี
พัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
โครงการบูรณาการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety)

53,227,400

17,302,900

36.30 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
30.62 สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
19.86 สานักยาและวัตถุ
เสพติด
32.51 สานักยาและวัตถุ
เสพติด

3,271,700

1,265,634

38.68 สานักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์

16,615,000

12,027,350

เครือข่ายคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และหน่วยบริการปฐมภูมิ
ประจาปี 2559
โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย

9,122,000

3,652,743

72.39 สานักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร
40.04 สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

1,120,800

234,428

โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

7,020,000

1,649,619

804-1113-P051K4870-02,
804-1113-P052K4871-03
808-1112-P051K4870-4-13

โครงการพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปีงบประมาณ 2559

808-1112-P051K4870-48

4

809-1112-P023K4863-01
809-1112-P031K4868-02

6

810-1112-P012K4865-01

7

811-1112-P023K4863-12

8

812-1112-P012K4865-08

9

กำรเบิกจ่ำย
(บำท)

แผนงำนบูรณำกำร

3

5

งบประมำณ
(บำท)

รหัสโครงกำร

813-1112-P022K4862-29
10 609-1112-P011K4864-06

รวม

118,807,500

1,023,515
3,654,117

20.92 สถาบันวิจัย
สมุนไพร
23.50 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
อุดรธานี

4

สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรสำคัญ รอบ 6 เดือน
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ลำดับ
โครงกำร
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจาปี 2559
2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3 โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
4 โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety)
5 โครงการประกันคุณภาพยา
6 การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7 โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management)
8 โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ
9 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ด่านนาเข้าเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
10 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์กลางการตรวจหายาฆ่าแมลงและสารพิษ
ในภูมิภาคอาเซียน
11 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2559
12 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

5

โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจาปี 2559

1

นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลมีนโยบายให้ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาค
ส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดาเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ แ ละหน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ เพื่ อ ก าหนด ก ากั บ ดู แ ล คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการให้บริการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่ว
ประเทศ ให้ ไ ด้ ก ารรั บ รองห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ ต ามเกณฑ์ ม าตรฐานที่
เกี่ยวข้อง (ISO15189 /LA /มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) /HA)

โรงพยาบาล/รพ.สต.
ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีคุณภาพและมีความถูกต้อง
แม่นยา นามาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคได้อย่างมั่นใจ

ประชาชน
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุกภูมิภาค
การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
มีโรงพยาบาลที่เปิดบริการทางห้องปฏิบัติการจานวน 920 แห่ง โดยเป็นห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ทมี่ ีมาตรฐาน (ISO15189 และ/หรือ LA และ/หรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)
และ/หรือ HA) จานวนทั้งสิ้น 881 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.76
เฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 406 แห่ง ปัจจุบันมีการรายงานผล 93 แห่ง (ผ่านมาตรฐาน จานวน 15 แห่ง)
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2

การพัฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติก ารทางรั งสี วินิจ ฉัยในโรงพยาบาลสั งกัด ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เริ่ ม
ดาเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ได้มีการดาเนินการจัดทาคู่มือและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนาเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพของ
โรงพยาบาลสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
จัดพิธีมอบใบรับรองให้โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองปี 2558
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายให้ประเมินตนเอง (Internal Audit)
และเฝ้าระวังตามแบบฟอร์มแบบประเมินห้องปฏิบัติการรังสี
ให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองปี 2557

อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจประเมินคุณภาพ
และ มาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
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3

โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย

การควบคุ ม คุ ณ ภาพสมุ น ไพร เป็ น การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพที่ ส ม่ าเสมอ
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของสมุนไพร ทาให้ประชาชนผู้ไ ด้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน
ผู้ต้องการใช้สมุนไพร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สั่งใช้ยาสมุนไพรเกิดความมั่นใจในการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น
การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
ผู้ทไี่ ด้รับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ระดับทอง

47 ตัวอย่าง
28 หน่วยงาน

ระดับเงิน

ปรับปรุงฐานข้อมูลงานตรวจวิเคราะห์โครงการคุณภาพสมุนไพร ไทย ปี 2558
ให้มีความถูกต้อง แม่นยา และทันสมัย

ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีรายการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้







ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพร
ตรวจหาปริมาณสารสกัดด้วยน้าและเอทานอลของสมุนไพร
วิเคราะห์หาปริมาณน้ามันหอมระเหยในสมุนไพร ( Volatile oil )
วิเคราะห์หาปริมาณแลคโตนรวมในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
วิเคราะห์หาสารสาคัญแทนนินในสมุนไพร
หาค่าการผันแปรน้าหนักของยา

•

หาค่าการกระจายตัวของยา 3 ตัวอย่าง

•

หาปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ของสมุนไพร 2 ตัวอย่าง

•

หาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ของสมุนไพร 1 ตัวอย่าง

•

หาปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ละลายในน้า ของสมุนไพรขิง 3 ตัวอย่าง

49 ตัวอย่าง
22 หน่วยงาน
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4

โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety)

จากการประชุมนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ในปี 2547 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร ร่วมกันในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ
เข้มแข็ง และยั่งยืน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทา
โครงการอาหารปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดสดและร้านอาหารทั่วประเทศ
การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ (Active Surveillance)









ศึกษาปริมาณสารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ตกค้างในผักสดและ
ผลไม้สด

สารวจปริมาณสารต้าน
จุลชีพตกค้างใน
เนื้อสัตว์ของ
ประเทศไทย

เฝ้าระวังการปนเปื้อน
โลหะหนักและเชื้อโรค
อาหารเป็นพิษใน
อาหารทะเล

เฝ้าระวังสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อน
ในอาหาร

 ศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดและผลไม้สด
1) จัดซื้อสารมาตรฐานและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ให้ครอบคลุม สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช (อย่างน้อย 100 ชนิด)
ที่อยู่ในบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่มีค่ากาหนดตาม และที่มีค่ากาหนดตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งสินค้า
รายใหญ่ เช่น สหภาพยุโรป
2) เก็บตัวอย่างผักและผลไม้
ลาดับ
ตลาด
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง
1 ตลาดไท
ปทุมธานี
20
2 ตลาดศรีเมือง
ราชบุรี
20
3 ตลาดสุรนคร
นครราชสีมา
18
4 ตลาดไทยเจริญ
พิษณุโลก
18
5 ตลาดเมืองใหม่
เชียงใหม่
19
6 ตลาดสตาร์
ระยอง
17
7 ตลาดใหม่
ชลบุรี
17
8 ตลาดพลาซ่า 3
สงขลา
16
9 ตลาดท่ากลาง
ตรัง
16
10 ตลาดศรีเมืองทอง และตลาดรถไฟ
ขอนแก่น
17
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 สารวจปริมาณสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ของประเทศไทย
1. กาหนดลักษณะตัวอย่างเป้าหมาย และวิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่าง จัดซื้อสารมาตรฐานและพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ให้ครอบคลุมสารต้านจุลชีพ (เป้าหมาย 4 กลุ่มยา) ที่มีค่ากาหนดตามกฎหมายไทย (พระราชบัญญัติอาหาร)
กฎหมายระหว่างประเทศ (Codex) และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
2. วางแผนเก็บตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดดังต่อไปนี้ ปทุมธานี ราชบุรี นครปฐม นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก
ชลบุรี ระยอง สงขลา ตรัง ขอนแก่น
3. ทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์สารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ กลุ่ม beta-lactams 7 ชนิดตัวยา,
macrolides 7 ชนิดตัวยา, quinolones 11 ชนิดตัวยาและ sulfonamides 15 ชนิดตัวยา รวม 40 ชนิดตัว
ยา ครบทุก parameter (ทดสอบค่า LOD, LOQ, Linear working range, accuracy และ precision)
4. วิเคราะห์ปริมาณการตกค้างของสารต้านจุลชีพตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์ โดยได้ดาเนินการแล้วประมาณ 30
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33

 เฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารทะเล
1. ประสานขอข้อมูลเกษตรกรในแต่ละพื้นที่จากหน่วยงานของกรมประมง และวางแผนกาหนดจุดเก็บตัวอย่าง
2. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี วันที่ 9 ธันวาคม 2558
3. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามและหน่วยบริหารจัดการประมงทะเลบ้านแหลม เพชรบุรี กรมประมง วันที่ 23
ธันวาคม 2558
4. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าตาปี (อ่าวบ้านดอน-อ่าวไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี วันที่ 18-19 มกราคม 2559
5. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าแม่ก ลอง (อ่าวไทย) จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 10
ตัวอย่าง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม วันที่ 15 มกราคม 2559
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 ชลบุรีตรวจเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในหอยสองฝาเกินร้อยละ 50 และตรวจสาร
หนูอนินทรีย์ตรวจได้ร้อยละ 25
7. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามและสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
8. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม วันที่ 1 มีนาคม 2559
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 เฝ้าระวังสารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหาร
1. ศึกษาปริมาณปนเปื้อนสารฟอร์มาลดีไฮด์ตามธรรมชาติของอาหาร โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง/ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนตามธรรมชาติ โดยใช้วิธที างห้องปฏิบัติการ และประเมินผลสารฟอร์มาดี
ไฮด์ตามธรรมชาติของอาหาร
2. สารวจปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหาร
 สุ่มเก็บตัวอย่างสารวจปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหาร และตรวจโดยใช้ ชุดทดสอบ
 ศึกษาวิธีตรวจยืนยันอย่างง่าย
 สุ่มเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ ปลาหมึกสด สไบนาง ฯลฯ รวม 77 จังหวัด จาก ตลาดสด ตลาดค้า
ส่ง ห้างสรรพสินค้า แพปลา ฯลฯ เพื่อตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบ
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โครงการประกันคุณภาพยา

5

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสานั กยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คัดเลือกรายชื่อ
ผลิตภัณฑ์ยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อดาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โดยพิจารณาคัดเลือกจากรายการยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลั กแห่ งชาติ พ.ศ.2556 จากผลสารวจรายการยาที่
ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ โดยเลือกสุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลรัฐที่ให้ข้อมูล ซึ่ง
โรงพยาบาลไม่ต้ องเสี ย ค่า ใช้ จ่ า ยในการตรวจวิ เคราะห์ และเมื่อ ดาเนิ นการสิ้ นสุ ดทั้ งโครงการ จะนามารวบรวม
ประเมินผลและเผยแพร่ สาหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะจัดทาหนังสือ “รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและ
ผู้ผลิต (GREEN BOOK)” ต่อไป
การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยา และเตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เช่น จัดทา protocol / สารมาตรฐาน / สารเคมี / วิธีวิเคราะห์ / อุปกรณ์

ประสานขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ เพื่อสุ่มตัวอย่าง
ทางโปรแกรม single window

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ในโครงการประกันคุณภาพยา

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
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6

การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จากแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการดารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถเอาชนะ
ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้การสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน กรมราชทัณฑ์ และ
หน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ โดยการตรวจยาเสพติดในตัวอย่างของกลาง และสารเสพติดในปัสสาวะที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว รวมไปถึง การตรวจคัด กรองสารเสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กาหนดและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่ หรือสารทดแทน หรือจากการ
นายาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด
การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

ตรวจวิเคราะห์หาสาร
เสพติดในของกลาง

ตรวจวิเคราะห์หาสาร
เสพติดในปัสสาวะ

สนับสนุนชุดทดสอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12,434
ตัวอย่าง

11,606
ตัวอย่าง

382,085
ชุด
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โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัตกิ ารชีวภาพ (Biorisk management)

7

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัย และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ข องประเทศ และยั ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ด้ า นการพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุ ขของประเทศ เพื่อให้ เป็น ไปตามข้อกาหนดของกฏอนามัยระหว่างประเทศ (International Health
Regulation) และเป็นประเทศผู้นาในการพัฒนาแผนระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (GHSA
National Laboratory System Action Package) ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security
Agenda) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีหน้าที่ต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศไทยทุกระดับ ให้มีความพร้อมและมีระบบบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะรองรับเชื้อโรคอุบัติ
ใหม่ร้ายแรงต่างๆ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดทาหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรมเรื่อง การจัดการความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้สามารถประเมิน
ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทางานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรงปะปนอยู่ และสามารถจัดกา ร
ลดความเสี่ ย งนั้ น ลงได้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและลดโอกาสที่ เ ชื้ อ โรคร้ า ยแรงต่ า งๆจะ
แพร่กระจายออกจากห้องปฏิบัติการสู่บุคคลภายนอกและสิ่งแวดล้อม
การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ
ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่ายในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน 7 แห่ง








ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11สุราษฏร์ธานี จัดอบรมเมื่อวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม จัดอบรมเมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมเมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมเมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จัดอบรมเมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี จัดอบรมเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จัดอบรมเมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2559

ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของวิธีการตรวจวิเคราะห์ / ขั้นตอนการตรวจ
วิเคราะห์/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
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โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัตกิ าร
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ตู้ชีวนิรภัยเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
สาหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ผู้ปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดล้อม

การดูแลบารุงรักษาและการตรวจรับรองประจาปีควรเป็นไปตามมาตรฐานที่ตู้ชีวนิรภัยถูกผลิตขึ้น
ซึ่งมาตรฐานในการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
มาตรฐานหลักที่ใช้
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มาตรฐานของประเทศไทย ?

X ยังไม่มีมาตรฐานของประเทศไทย

ปัญหาที่พบ
 ไม่ปรากฎว่ามีข้อบังคับใดๆ สาหรับการผลิตตู้ชีวนิรภัยและการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย ทาให้การให้บริการ

ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยเอกชนใช้มาตรฐานอื่นๆ เช่น มาตรฐานสาหรับห้อง Clean Room มาใช้ตรวจรับรองตู้
ชีวนิรภัย ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมสาหรับใช้ในการตรวจรับรอง
 บริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยที่ผลิตตู้ชีวนิรภัยออกขายโดยไม่ได้มีการควบคุมให้อ้างอิงมาตรฐานหรือข้อบังคับ
ใดๆ ทาให้สินค้าไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถแข่งขันในตลาด และที่สาคัญ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่ต้องดาเนินการ
ผลักดัน ให้มีมาตรฐานของประเทศไทยสาหรับบังคับใช้ในการผลิตและการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายได้มีความมั่นใจในความปลอดภัย และเป็นการยกระดับมาตรฐานในด้านความปลอดภั ยใน
ห้ องปฏิบั ติการของประเทศ ให้ ทัดเทีย มกับ นานาชาติ และเสริมสร้างจุดแข็งให้ ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ นาด้า น
มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน
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การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยระดับต้น (Introduction to Biological Safety
Cabinet Certification) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 40 คน ประกอบด้วย
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นักเทคนิคการแพทย์
 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เจ้าหน้าที่ช่างจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยมีความรู้ความ
เข้าใจ ถึงหลักการทางานของตู้ชีวนิรภัย และวิธีการตรวจ
รับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ เข้าใจวิธีการประเมินความ
เสี่ยงของงานตรวจรับรองและซ่อมบารุง รวมถึงวิธีการขจัด
การปนเปื้อนเชื้อจุลชีพก่อนรับรองหรือซ่อมบารุง
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิ ารตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ด่านนาเข้าเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน

9

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลทาให้มีการนาเข้าและส่งออกสินค้าอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งผักและผลไม้
มากขึ้น ดังนั้น คุณภาพและความน่าเชื่อถือของการตรวจวิเคราะห์ตลอดจนการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
จึงเป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจากผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเป็นหลักฐานสาคัญที่จะใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและ
ความปลอดภั ย อาหาร รวมทั้ ง ด าเนิ น การทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส านั ก คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย อาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร และมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติด้านอาหาร สนับสนุนด้าน
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค/มีด่านอาหาร
นาเข้าเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน อีกทั้ง ยังสนับสนุนการประกาศด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบัติการด้านอาหารโดยเน้นพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ในด้านที่เป็นปัญหาของประเทศ
และเป็นวิธีที่ศูนย์ฯยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ หรือวิเคราะห์ได้แต่ยังไม่ครอบคลุมตามที่กฎหมายอาหารกาหนด ได้แก่
การตรวจวิเคราะห์สารกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้, โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร
การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
ได้รับการคัดเลือกในการตรวจวิเคราะห์สาร กาจัดศัตรูพืช, โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร

สารวจความต้องการและจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นรวมทั้งสารมาตรฐานตามที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป้าหมายต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อม

วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารกาจัดศัตรูพืชในผักผลไม้
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทบทวนหาสาเหตุที่ส่งผลให้ผลการตรวจ
วิเคราะห์ไม่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันและพัฒนางานการตรวจ
วิเคราะห์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์สารกาจัดศัตรูพืช, โลหะหนัก
และวัตถุเจือปนอาหารให้กับห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เป้าหมายและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม พร้อมทั้งให้คาปรึกษา
ด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์กลางการตรวจหายาฆ่าแมลงและสารพิษ
ในภูมิภาคอาเซียน

10

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีการเพาะปลูกพืชอาหารหลายประเภท ทั้งเพื่อบริโภคในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศ ดังนั้น คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศและสุขภาพของผู้บริโภคในวงกว้าง ปัจจุบันการผลิตพืชอาหารหลายชนิดกาลังประสบปัญหาการปนเปื้อนของ
สารพิษอันเกิดจากการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการผลิตเชิง
การค้าในปริมาณมากจึงต้องมีการดูแลอย่างเข้มข้น ดังนั้น การลดความเสี่ยงจากความเสียหายของผลผลิตจึงจาเป็นต้อง
พึ่งพาสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ปัญหาสาคัญเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างหนึ่งก็คือ สินค้าผัก ผลไม้ และ
สมุนไพรที่ประเทศไทยส่งออกไปในกลุ่มสหภาพยุโรป ยังคงตรวจพบสารเคมีตกค้างในกลุ่มสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
อยู่เป็นจานวนมาก มีผลทาให้สินค้าไทยต้องชะลอการส่งออก ปัญหาหนึ่งที่พบคือวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชที่ใช้ยังไม่ครอบคลุมตามข้อกาหนดของประเทศคู่ค้า ซึ่งมีมากกว่า 500 ชนิดสารเคมีสาหรับผัก ผลไม้
และสมุนไพร จึงเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการของไทยให้ส ามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืชให้ได้อย่างน้อย 500 ชนิด สาหรับผัก ผลไม้ และสมุนไพร ซึ่งเป็นวิธีทดสอบที่ยอมรับได้ตามหลัก
วิชาการและมาตรฐานสากล
การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

ดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ LC/MS/MS และ GC/MS/MS

พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดอ้างอิงของ European Commission
DG-SANCO no. SANCO/12571/2013

ได้วิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืชอย่างน้อย 500 ชนิด (อย่างน้อย 10
กลุ่ม) ในตัวอย่างผักโขม (ผักตัวแทน)
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โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2559

11

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดาเนินการตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการ
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดย
การสร้างนวัตกรรม “ชุดทดสอบอย่างง่าย” ที่พัฒนาจากผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นเครื่องมือ
ของประชาชนทั่ว ไปใช้ในการทดสอบ ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ/อาหาร/ยา/เครื่องสาอาง เบื้องต้นได้ด้ว ยตนเอง เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่สามารถเฝ้า ระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายไม่ได้มาตรฐาน และเสี่ยงต่อโรคภัย เช่น การ
ปนเปื้อนของสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ การปนเปื้อนสารกันบูดในอาหาร หรือสารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง โดยให้
ความสาคัญในการร่วมคิด ร่วมดาเนินการ ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าตาบล/สถานีอนามัยเฉลิ มพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สถานีอนามัย
พระราชทานนาม และ อสม. โดยให้มีศูนย์เตือนภัย/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจาตาบลในการช่วยแก้ปัญหาได้อี กทางหนึ่ง เพราะเครือข่ายดังกล่าวอยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่และมีความเข้าใจ
ปั ญ หามากที่ สุ ด ซึ่ ง ผลจากการเฝ้ า ระวั ง ตนเองของประชาชนด้ ว ยชุ ด ทดสอบและการตรวจยื น ยั น โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นาไปสู่ การพัฒนา “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” หรือแอพพลิเคชั่น Tumdee drug alert
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
“หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” เป็นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Tumdee drug alert ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในแอพพลิเคชั่น Tumdee drug alert ได้มาจากการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา เครื่องสาอาง ที่จาหน่ายในชุมชน หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยอสม.ที่ผ่านการทดสอบการใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว หรือเรียกว่า “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์” เป็นผู้ทดสอบ และนามาตรวจยืนยันที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ หากตรวจพบว่ามีส่วนผสมของสารอันตรายจริง ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตามกฎหมาย จากนั้ นจะน าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบขึ้นเตือ นภัยในแอพพลิเคชั่น โดยแสดงทั้งรายละเอียดและ
รูปภาพผลิตภัณฑ์ ฉลาก สารพิษที่พบ แหล่งที่มา ซึ่งบางรายการพบว่ามีการใช้เลขทะเบียน อย.ปลอม ในขณะที่บาง
รายการพบว่ามีคนป่วยจากการใช้แล้ว เช่น ขาบวม ไตวาย โดยกลุ่มเป้าหมายที่มักตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน เพราะหลงเชื่อง่าย และเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัจจุบันได้มีการนารายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อันตรายและไม่ได้มาตรฐานมาขึ้นเตือนภัยในแอพพลิเคชั่น “Tumdee drug alert” จานวน 297 รายการ ซึ่งช่วยให้
ประชาชนรู้เท่าทันพิษภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้ มาตรฐานและมีการปนเปื้อนหรือผสมสารที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วย และลดความสูญเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขที่ต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้
ภายในปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและ
การใช้ชุดทดสอบ ตามปัญหาในพื้นที่ ให้แก่ อสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทั่วประเทศ จานวน 10,000
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แห่ง และพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม ให้เป็น
ต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์สาหรับ รพ.สต. จานวน 90 แห่ง ต่อไป

ศูนย์เตือนภัย/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพคุ้มครอง
สุขภาพชุมชน
แผนตรวจสอบเฝ้าระวัง

แผนให้การศึกษาฃุมชน

 ชุมชนร้องเรียน
 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์แปลใหม่/
โฆษณา

 ร้านค้าในชุมชน
 กลุ่มเสี่ยง
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 โรงเรียน
 ชุมชน
 หอกระจายข่าว
 ฯลฯ

ให้ผลบวก
“สงสัย”

ส่งตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

นาแจ้งใน
“หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ”

ผลพบเป็น
“อันตราย”

การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่มี อสม.ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและการใช้ชุดทดสอบ สเตียรอยด์ หรืออื่นๆ ตามปัญหา
พื้นที่ จานวน 3,799 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.99 จากเป้าหมาย 10,000 แห่ง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษ นวมินทราชินี และสถานีอนามัย
พระราชทานนาม ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
สุขภาพในชุมชนสาหรับ รพ.สต. จานวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.11 จาก
เป้าหมาย 90 แห่ง
ข้อมูลหรือตัวอย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเผยแพร่และแจ้งเตือนภัย
ผ่าน application หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ จานวน 297 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
198 จากเป้าหมาย 150 เรื่อง
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โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิ ารเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
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เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาสาคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก โดยทั่วไปการเกิดภาวะดื้อยามี
สาเหตุจากธรรมชาติของเชื้อจุลชีพที่จะมีการปรับตัวเพื่อให้รอดชีวิต การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อต่างสาย
พันธุ์ทาให้เกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม เช่น การซื้อยารับประทาน
เอง หรือ ไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้เจ็บป่วยเพราะการติดเชื้อ
เป็นอีกสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เชื้อปรับตัวให้ดื้อยาอย่างรวดเร็วขึ้น ปัจจุบัน พบเชื้อดื้อยาชนิดใหม่และเป็นปัญหามากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนายาใหม่มาทดแทนยาที่ เชื้อดื้อไปแล้วนั้นเป็นเรื่องยากมาก การเฝ้าระวังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องทันการณ์มาใช้วางแผนแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่จาเป็น องค์การอนามัยโลกจึงให้ความสาคัญในการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นอย่างมาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพแห่งชาติ จากการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก โดยทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจาก
โรงพยาบาลเพื่อให้ได้สถานการณ์เชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และต้อง
พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วยวิธีที่มีมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและอ้างอิงได้ มีการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพเครือ ข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา โดย
หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง คือ สถาบั น วิจั ย วิท ยาศาสตร์ส าธารณสุ ขร่ว มกับศูน ย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ ง และ
โรงพยาบาลในเขตความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจัดทาสถานการณ์เชื้อดื้อยาทั้งในระดับเขตและ
ระดับประเทศให้ทันต่อเวลา มีการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาที่สาคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรู้ในการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาแก่
บุคลากรห้องปฏิบัติการชันสูตร รวมทั้งทดสอบความชานาญเพื่อประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่าย
ให้ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมสาหรับการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา
ในประเทศ และพร้อมสาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศต่อไป
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรค คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมเครือข่าย ยังส่ง
ข้อมูล ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ครบถ้ว น แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชน มี
ความสาคัญเพราะมีการใช้ยาที่หลากหลายมากกว่าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้ยาตามบัญชียาหลัก
เท่านั้ น อี กทั้ง มีการศึก ษาพบว่า โรงพยาบาลมหาวิ ทยาลั ยมี การพบเชื้อดื้ อยาสู งกว่ า รพ.สั งกัด กระทรวงฯ อีกทั้ ง
โรงพยาบาลเอกชนมีผู้ป่วยจากต่างประเทศมารับบริการเป็นจานวนมาก จึงเป็นแหล่งที่อาจพบเชื้อดื้อยาอุบัติใหม่ได้
ดังนั้น เพื่อให้ NARST มีฐานข้อมูลระดับชาติ จาเป็นต้องต้อ งพัฒนาเพิ่มเติมในปีงบประมาณนี้ โดยตั้งเป้าหมายให้ได้
ประเภทละอย่างน้อย 2 แห่ง หากประสบความสาเร็จ จะพิจารณาเพิ่มเติมในปีต่อไป
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การดาเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)




เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่าย 18 แห่ง จานวน 26,905 ข้อมูล



นิเทศงานโรงพยาบาลบึงกาฬ (วันที่ 7 เม.ย. 2559)
นิเทศงานโรงพยาบาลหนองคาย (วันที่ 8 เม.ย. 2559)



ส่ง Antibiogram เขตบริการสุขภาพที่ 4 (ม.ค.-ธ.ค. 2558) ให้ผู้บริหารทราบ
ส่ง Antibiogram เขตบริการสุขภาพที่ 13 (ม.ค.-ธ.ค. 2558) ให้ผู้บริหารทราบ
ส่ง Antibiogram ระดับประเทศ (ม.ค.-ธ.ค. 2558) ให้ผู้บริหารทราบ

ตรวจยืนยันเชื้อดื้อยาที่สาคัญ จานวน 68 ตัวอย่าง

ปัญหาและแนวทางการพัฒนา
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้ กองแผนงานและวิชาการได้ดาเนินการรวบรวมและวิเคราะห์
สภาพปัญหาในด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ ทรัพยากรและสารสนเทศสนับสนุน
การดาเนินงาน ด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ และด้านอัตรากาลังพลทักษะบุคลากร โดยได้จัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาตามระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อ
การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายคุณภาพของกรม เพื่อกาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ A หมายถึง ส่งผลกระทบต่อระดับความสาเร็จในการบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ของแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับ B หมายถึง ส่งผลกระทบต่อระดับความสาเร็จการดาเนินงานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับ C หมายถึง อุปสรรคการปฏิบัติของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม
ประเด็นปัญหา
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการกาหนดวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ปี
2559-2564 ในเชิ ง เที ย บเคี ย ง คื อ เป็ น องค์ ก ารชั้ น น าด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย แต่เนื่องขาดการกาหนดรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งการ
กาหนดขอบเขตของคาว่า “องค์การชั้นนา” หรือ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ ”
รวมถึงว่าเราจะเปรียบเทียบกับประเทศหรือหน่วยงานใดในภูมิภาคเอเชีย ส่งผล
หน่ว ยงานในสั งกัด กรมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไม่เห็ น ภาพที่เ ป็นรู ปธรรมใน
ทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การจัดทาแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจึง
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงถึงวิสัยทัศน์ตามที่กาหนดไว้
การสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานภายในกรมมีความล่าช้า
ส่งผลให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณและการดาเนินงานแผนงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดไว้

แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
หน่วยงาน
ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกาหนด กองแผนฯ
นิยามและรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยง เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน
โครงการ เพื่อให้ไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกรม กองแผนฯ
ให้มีรอบระยะเวลาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
2. พัฒ นาช่องทางในการสื่ อสารแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้ แก่ผู้ ปฏิบัติงาน
ได้รับทราบและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน

ระดับ
A

A

22

23

ประเด็นปัญหา
หน่วยปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในบางส่วนไม่สามารถรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติราชการการกรม / คารับรองปฏิบัติราชการ
/ นโยบายคุณภาพ) ได้อย่างถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ เนื่องจาก
การกาหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานขาดชัดเจน รวมถึง
การดาเนินงานตามแผนในบางกิจกรรมต้องดาเนินการ โดยมีระยะเวลากาหนด
เช่น การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ เนื่องจากกรอบระยะเวลาถูกกาหนด
จากหน่วยงานภายนอก
การจัดทาและขับเคลื่อนแผนงานโครงการบูรณาการเกิด ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากเจ้าภาพหลักถ่ายทอดข้อมูลแผนงานโครงการสู่หน่วยงานผู้ปฏิ บัติล่าช้า
และไม่มีความชัดเจนของหลั กเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการ รวมถึงในบางโครงการยังขาดความชัดเจนในการกากับ และติดตาม
ผลการดาเนินงานที่เหมาะสม

แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
1. กาหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ทั้งในส่วนของนิยาม วิธีการขั้นตอนในการเก็บ
และประมวลผลข้อมูล และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
2. ศึกษาความเหมาะสมของตัวชี้วัด และสร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องใน
รอบด้าน ทั้งในส่วนของระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
3. กาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็นระยะๆ เพื่อหาทางแก้ไขให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามเงื่อนไขเวลาที่กาหนด
ในขั้นตอนการจัดทาแผนงานโครงการควรมีการประสานและวิเคราะห์ข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เพื่ อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานและจัดสรร
ทรัพยากรร่วมกันที่ชัดเจน
การมีกลไกในการตรวจนิเทศและตรวจประเมินโครงการบูรณการและโครงการ
สาคัญ (ปัจจุบันมีการตรวจนิเทศหน่วยงานในส่วนภูมิภาค) เพื่อรับทราบปัญหา
และกาหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม
มีการปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานอยู่ 1. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการจั ด ท าแผนงาน
บ่อยครั้ง เนื่องจากบางส่วนมีกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่ไม่เหมาะสม
โครงการได้อย่างเหมาะสม สามารถสนองตอบต่อนโยบายผู้ บริห ารและ
และมีการปรั บยกเลิกแผนงานโครงการ ส่งผลให้การดาเนินงานขาดความ
เป้าหมายตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกรมได้อย่างแท้จริง
ต่อเนื่องชัดเจน
2. มีการศึกษาความเป็นไปได้และปัจจัยเสี่ยงของแผนงานโครงการอย่างรอบ
ด้ า นประกอบการจั ด ท าแผนงานโครงการ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในก าร
ดาเนินงาน
3. พั ฒ นากระบวนการในการทบทวนความเหมาะสมของโครงการโดย
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ด้านก่อนการอนุมัติจัดสรร

หน่วยงาน
กองแผนงฯ/
กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร/
ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่

ระดับ
A

กองแผนงาน
ฯ/เจ้าภาพ
โครงการ
บูรณาการ

A

กองแผนฯ

A

ประเด็นปัญหา
แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
หน่วยงาน
ในการจั ด ท ารายละเอี ย ดแผนงานโครงการ พบว่ า บางส่ ว นมี ก ารก าหนด 1. พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ในการจัดทาโครงการให้แก่ผู้รับผิดชอบบริหาร กองแผนฯ
รายละเอียดที่ไม่ครบถ้ว นและถูกต้อง ไม่ส ามารถเชื่อมโยงสู่ แผนยุทธศาสตร์
แผนงานโครงการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
และนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างชัดเจน
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ท าคู่ มื อ การให้ ค าปรึ ก ษาแก่ บุ ค ลากร
ผู้เกี่ยวข้อง
2. พัฒ นากลไกและกระบวนการทบทวนและพิจ ารณาความเหมาะสมของ
โครงการ ในภาพรวมของกรม

ระดับ
A

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการกากับและติดตามผลการดาเนินงานทั้งใน สารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาในการและความต้องการจากผู้ใช้งานในส่วน กองแผนฯ /
ส่วนของระบบ DOC และ ระบบ KPI Reporter ยังไม่สามารถตอบสนอง ต่างๆ เพื่อนามากาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร
ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การนาเข้าข้อมูล การประมวลผล ต่อไป
และออกรายงานในรูปแบบต่างๆ

B

24

25

การปฏิบัติงานตามภารกิจ
แผนงานโครงการ
ประเด็นปัญหา
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการ ผู้ ต รว จประเมิ น ที่ เ ป็ น กลไกในกระบวนการรั บ รอง
รั บ ร อ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ความสามารถห้องปฏิบัติการไม่สามารถออกตรวจประเมินให้
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ได้ เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของตน
และสาธารณสุ ข ประจ าปี
งบประมาณ 2559

โครงการประกันคุณภาพยา

แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
การได้ รั บ การสนั บ สนุ น เชิ ง นโยบายของผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงและระดับหัวหน้าหน่วยงานในการอนุมัติ/
อนุญาตให้ ผู้ ใต้บังคับบัญชามาเป็นผู้ ตรวจประเมิน
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ เพื่อเป็นการถ่ายทอด
ทั้งเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ กับห้องปฏิบัติการ
ของประเทศมี ศั ก ยภาพในการก้ า วสู่ ก ารเป็ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดั บ สากล
และเป็นการสร้างมูลค่าเชิงวิชาชีพให้กับบุคลากรของ
กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ ใ นการเป็ น องค์ ก รที่ มี
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในการตรวจ
วิเคราะห์ วิจัย และสามารถถ่ ายทอดความรู้ความ
ความเชี่ ย วชาญในการตรวจวิ เ คราะห์ วิ จั ย สู่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน
ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลไม่ครอบคลุ มทุก 1. เพิ่ ม ระยะเวลาการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง และขอสุ่ ม
ผู้ผลิต เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาลทุก
ตัวอย่างยาจากโรงพยาบาลรอบสอง
แห่ ง หรื อผลิ ตภัณฑ์ย าของผู้ ผลิ ตนั้นไม่มีใช้ในโรงพยาบาล 2. ด าเนิ น โครงการร่ ว มกั บ อย. ในการคั ด เลื อ ก
ในช่วงที่สุ่มตัวอย่าง
รายการยาเป็นรายการเดียวกับโครงการประกัน
คุณภาพยา เพื่อได้รับตัวอย่างยาครอบคลุมมาก
ขึ้น
3. โครงการประกัน คุณ ภาพยาโดยสมั ครใจ เพื่ อ
ขอรับตัวอย่างยาเพิ่มเติมจากผู้ผลิต

หน่วยงาน
สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
/
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ร่วมโครงการ

สานักยาและวัตถุเสพติด /
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ร่วมโครงการ

ระดับ
A

A

แผนงานโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ
เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

ประเด็นปัญหา
ไม่ได้รับข้อมูลเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจากเครือข่าย เนื่องจากการ
ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อาจมี
ความคลาดเคลื่อนกันในเรื่องของระยะเวลาการดาเนิน
โครงการทาให้เครือข่ายเดิมเข้าใจว่าโครงการนี้ได้ยุติไปแล้ว
และไม่ได้ส่งข้อมูลเชื้อแบคทีเรียดื้อยาให้กับผู้ประสานงาน
ระดับเขต
โครงการประกั น คุณ ภาพและ 1. การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Antiประเมิ นความเสี่ ย งของวัค ซี น
PT antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้
ชีววัตถุเพื่อการรักษาและน้ายา
เซลล์ ด้วยวิธี Mouse Immunogenicity test พบ
วินิจฉัยโรคที่ติดต่อทางเลือด
ปัญหา PT antigen สาหรับ Coat Plates ไม่เพียงพอ
เนื่องด้วย บริษัท Bionet Asia จะผลิตในช่วงเมษายน
2559 และสามารถส่งมอบให้สถาบันชีววัตถุ ประมาณ
ปลายเดือนมิถุนายน 2559
2. การตรวจสอบความถูกต้ องของวิธี วิเคราะห์ ความแรง
Diphtheria antitoxin พบว่า ยังไม่สามารถหาค่า
dilution ที่เหมาะสมได้ เนื่องจากทาการทดสอบใน
สัตว์ทดลอง ซึ่งมีความแปรปรวนสูง จึงต้องการเวลาใน
การทดสอบมากกว่าปกติ (ทดสอบหลายครั้ง)
1. การศึกษาพิษวิทยาของ
งานล่าช้ากว่าที่กาหนด เนื่องจากระบบไฟฟ้าของอาคาร 9
ผลิตภัณฑ์จากผงนัว
ดับ ตั้ง แต่วั น ที่ 24 กั นยายน – 16 พฤศจิก ายน 2558
2. การศึกษาความเป็นพิษ
เนื่องจากมีการรั่วซึมของอาคารเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ของสารสกัดจากเมล็ด
หมามุ่ย

แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
ประสานหารือกับหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกกรม เพื่อสื่อสารแผนการ
ดาเนินงานให้เกิดความชัดเจน

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข /ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ร่วมโครงการ

ระดับ
A

บริษัท Bionet Asia จะดาเนินการสารวจ PT สถาบันชีววัตถุ
Antigen ว่ามีเหลือจานวนเท่าไร แล้วอาจส่งมอบ
บางส่ ว นก่ อ น และสถาบั น ชี ว วั ต ถุ ด าเนิ น การ
immunize หนูก่อน , Bleeding เก็บ Serum
เตรียมพร้อมทดสอบอาจได้ PT anigen

B

ควรมี ก ารตรวจสอบปั ญ หาเรื่อ งระบบไฟฟ้ า อย่ า ง สถาบันวิจัยสมุนไพร
รัดกุมในแต่ล ะปีเพื่อไม่ให้ เกิ ดเหตุไ ฟฟ้าขัด ข้องอี ก
เนื่ อ งจากเป็ น ผลท าให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งในการ
ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย ต่ อ
ทรัพย์สินราชการ

B

26

27

3.
4.

5.
6.
1.
2.
3.
4.

แผนงานโครงการ
การศึกษาพิษวิทยาของ
สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ลดไขมัน
โครงการศึกษาคุณภาพ
ทางเคมีและคุณค่าทาง
อาหารของผงนัวและผล
มะขามป้อม
โครงการวิจัยเพื่อจัดทา
มาตรฐานสมุนไพรและยา
ตารับแก้ไข้ห้าราก
โครงการวิจัยเพื่อจัดทา
มาตรฐานสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
การศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ
ข อ ง ส า ร ส กั ด จ า ก ใ บ
ทุเรียนเทศ
การศึ ก ษาพิ ษ วิ ท ยาของ
ผลิตภัณฑ์จากผงนัว
การศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ
ของสารสกั ด จากเมล็ ด
หมามุ่ย
การศึ ก ษาพิ ษ วิ ท ยาของ
สารสกั ด สมุ น ไพรที่ มี ฤ ทธิ์
ลดไขมัน

ประเด็นปัญหา

แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา

หน่วยงาน

การทดสอบพิษเฉียบพลันอาจรายงานผลล่าช้ากว่าที่กาหนด อาจมีการประกาศเพื่อขยายระยะเวลาการทดสอบ สถาบันวิจัยสมุนไพร
เนื่องจาก คกส. ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพจาก AAALAC พิษเฉียบพลัน
ให้ เ พิ่ ม การพิ จ ารณาข้ อ มู ล ของตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น nonpharmaceutical grade ทาให้ตัวอย่างส่งตรวจที่เป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพหรื อ สารสกั ด ต้ อ งยื่ น เสนอข้ อ มู ล เพื่ อ
พิจารณาก่อนทาการทดสอบให้สัตว์ทดลอง

ระดับ

B

แผนงานโครงการ
ประเด็นปัญหา
แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ไม่ ส ามารถเก็ บ รวบรวมพื ช สมุ น ไพรเป้า หมายได้ ค รบถ้ ว น
จากผงนัว
เนื่องจากพืชสมุนไพรบางชนิดมีการเพาะปลูกฤดูกาลเดียว ทา
ให้ต้องรอช่วงเวลาเก็บเกี่ยว
การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ สารเคมี/น้ายาบางรายการติด back order และต้องรอส่ง
ไลเปส
ของจากต่างประเทศทาให้ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
โรคไข้ซิกา: พัฒนาวิธีตรวจและ ตัวอย่างส่งตรวจปริมาณมากกว่าที่กาหนดในแผนการตรวจ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมรวมถึงกาลังคน
ระบาดวิทยาในประเทศไทย
โดยตามแผนทั้งปีกาหนดไว้ 200 ตัวอย่าง แต่จานวนตรวจ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
สะสมถึง 20 มีนาคม 59 จานวนรวม 941 ตัวอย่าง เงิน
งบประมาณได้รับ 350,000 บาทไม่เพียงพอต่อต้นทุนตรวจ
วิเคราะห์ ต้องระดมคนจากภารกิจอื่นมาตรวจโครงการนี้
ส่งผลกระทบเกิดความล่าช้าต่อภารกิจตรวจวิเคราะห์รายการ
ทดสอบอื่นๆของฝ่ายอาโบไวรัส เช่นการตรวจโรค
ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบเจอี ไข้ชิคุนกุนยา ซึ่งมีสาเหตุมา
จากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในต่างประเทศ
สัมพันธ์กับการเกิดทารกแรกเกิดศีรษะเล็กผิดปกติ กระทรวง
สาธารณสุขเพื่มโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคที่ต้องแจ้งความ
ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
การพัฒนาวิธีทดสอบความ
ระคายเคืองต่อดวงตาด้วย
Reconstituted threedimensional cornea cell
models

เนื่องจากการศึกษาหาระบบการเลี้ยงเซลล์ที่ได้จากกระจกตา
แต่ละชนิดต้องอาศัยสารกระตุ้นการเจริญเติมโตที่จาเพาะที่
แตกต่างกันซึ่งสารต่างๆนี้มีราคาสูง จาเป็นต้องทยอยทดสอบ
หาระบบการเลี้ยงที่เหมาะสม ทาให้การศึกษาต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควรที่จะหาระบบได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยสมุนไพร

ระดับ
B

สถาบันวิจัยสมุนไพร

B

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

B

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

B

28

29

แผนงานโครงการ
การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์
สาร metabolites ของ
สารประกอบ Polycyclic
Aromatic
การสังเคราะห์ Viral Like
Particles เพื่อพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อ
ไวรัสโนโร

ประเด็นปัญหา
การสั่งชื้อสารมาตรฐาน ต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเป็น
สารมาตรฐานที่ผู้จัดจาหน่ายจะผลิตได้ต่อเมื่อมีคาสั่งชื้อ
เท่านั้น

หน่วยงาน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

การผลิต VLPs ของไวรัสโนโรนั้นต้องใช้ความเข้มข้นของไวรัส
โนโรที่สูงและมีปริมาณมากจึงจะสามารถนามาผลิต VLPs ได้
แต่เนื่องจากไวรัสโนโรไม่สามารถแยกเชื้อได้ในเซลล์
เพาะเลี้ยง ดังนั้นจึงต้องใช้ในการเพิ่มจานวนไวรัสโนโรโดย
การ cloning ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์สูงในการทา

การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ NMR ภายในหน่วยงาน
ราจากสมุนไพร
จาเป็นต้องส่งไปขอรับบริการจากหน่วยงานอื่น ทาให้เกิด
ความล่าช้าของการนาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการศึกษา
โครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ เครื่องมือในการดาเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยังไม่พร้อมใช้
ยาต้านวัณโรคและ พัฒนาวิธี งาน
ทดสอบสาหรับการตรวจระดับ
ยาวัณโรคเพื่อติดตามการรักษา
วัณโรคในผู้ ป่วยวัณโรคใหม่
และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
จานวนโครงการขึ้นอยู่กับลาดับการศึกษาวิจัย และการ
การวิจัยทางคลินิกด้านชีวสมมูล ทดสอบยาขององค์การเภสัชกรรม จึงทาให้จานวนการ
ของยาสามัญตามมาตรฐาน GCP ศึกษาวิจัยทางคลินิก ควบคุมจานวนโครงการได้ยาก
และ GLP เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา

พัฒนาระบบบริหารจัดการในการประสานงานการใช้
ทรัพยากรระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระดับ
B

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

B

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์

B

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์

B

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์

B

แผนงานโครงการ
โครงการจัดทาตารายาของ
ประเทศไทย

ประเด็นปัญหา
แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
หน่วยงาน
จัดทา Monograph ได้ล่าช้า เนื่องจากข้อมูลด้านวิชาการ เพิ่ มข้ อมู ล ด้ านวิช าการและข้ อมู ล วิ จัย ยาสมุ นไพร สานักยาและวัตถุเสพติด
และข้อมูลวิจัยยาสมุนไพรยังไม่เพียงพอ
เช่น
1.1 เพิ่มพันธมิตรหรือเครือข่ายด้านห้องปฏิบัติการ
ยาสมุนไพรไทย
1.2 เพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานวิจัย
1.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมในงานวิจัยยา
สมุนไพร เช่น มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย
งานบริการทดสอบความ
บันทึกข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ทาให้การประเมินคลาดเคลื่อนได้ แนวทางพัฒนาคือจัดทาเว็บไซต์งานบริการทดสอบ สานักยาและวัตถุเสพติด
ชานาญ
เนื่ อ งจากลายมื อ สมาชิ ก ในแบบรายงานผลวิ เ คราะห์ ไม่ ความชานาญ โดยใช้ e- form และมีระบบจัดการ
ชัดเจนและอ่านยาก
ข้อมูล (back office) สามารถดาเนินงานแบบไม่ใช้
กระดาษ (paperless) ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนถึง
การออกรายงานผลการทดสอบลดการทางานซ้าซ้อน
สามารถพัฒนางานราชการได้หลายมิติ คือ
1. เป็นการบริหารและจัดการความเสี่ยงตามระบบ
ISO 9001 : 2015 เนื่องด้วยปัญหาอ่านลายมือ
ผิ ด พลาดมี ค วามเสี่ ย งสู ง ผลกระทบมาก
สามารถแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้าๆ ทุก
ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามตัวชี้วัดที่
2.2 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อแก้ไข
ข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดน้า
พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยา เกิดความล่าช้าในการศึกษาวิจัยและไม่สามารถทาการวิจัยต่อ มีก ารตรวจสอบและสอบเทีย บเครื่ องมื อประจ าปี สานักยาและวัตถุเสพติด
ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
ได้ สาเหตุจากเครื่องมือวิเคราะห์เก่า และเสียบ่อยครั้ง ใช้ และจัดหาเครื่องมือใหม่ที่ทันสมัยต่องานวิจัย

ระดับ
A

B

B
30

31

แผนงานโครงการ

ประเด็นปัญหา
เวลาในการซ่อมนาน เพราะต้องรออะไหล่จากต่างประเทศ
อบรมเครือข่ายห้องปฏิบัติการ มีคนสนใจเข้าร่วมการอบรมจานวนมาก แต่รับจานวนจากัด
เขตสุขภาพที่ 1 (เชียงราย
ตัวอย่าง และผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจวีดิทัศน์ในการอบรม
พะเยา แพร่ และน่าน)
เนื่องจากวีดิทัศน์ในการอบรมบางเรื่อง ห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นจึงไม่ค่อยเข้าใจ
ในเนื้อเรื่อง และนึกภาพในการทางานไม่ออกเช่น การขนส่ง
เชื้อโปลิโอออกจากถังไนโตรเจนเหลว
โครงการเฝ้าระวังกลุ่มอาการ ยังไม่ได้ดาเนินการยืนยันตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และเชื้อไวรัส เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่านไม่มี
ไข้หวัดใหญ่ ในเขตพื้นที่
การระบาดของโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ทั้ง 7 โรค ทาให้มี
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ตัวอย่างส่งตรวจไม่เป็นตามเป้าหมาย
เพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดน
การเฝ้าระวังโรคติดต่อทาง
การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ด้วย real time-PCR พบ
ห้องปฏิบัติการในพื้นที่
ปัญหาในขั้นตอนและวิธีการตรวจวิเคราะห์
เครือข่ายบริการที่ 9
โครงการการตรวจวิเคราะห์
1. เครื่องมือ GC-FID เสีย ไม่สามารถเปิดให้บริการตรวจ
ด้านคุม้ ครองผู้บริโภค
วิเคราะห์ แอลกอฮอล์ในเลือดได้
สาธารณสุข
2. สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ไม่สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการทดสอบความสามารถในการตรวจหาผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เสี่ยงด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายได้ตามแผนที่วางไว้ ทาให้
แผนงานล่าช้า

แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา

หน่วยงาน

มีการสารวจข้อมูลผู้รับการอบรมเพื่อนาข้อมูล
วิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาสาระการอบรมให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงครอบคลุมทุก
หน่วยงาน

ศวกที่ 1/1 เชียงราย

B

ศวกที่ 1/1 เชียงราย

B

ศวกที่ 09 นครราชสีมา

B

1. สารวจความต้องการวัสดุวิทย์/วัสดุสานักงาน ใน ศวกที่ 10 อุบลราชธานี
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ประจาและสามารถใช้ร่วมกัน
เพื่อทาการวางแผนจัดซื้อรวม และลดต้นทุน
และระยะเวลาในการดาเนินการ
2. ไม่ควรนาแผนงานโครงการบุรณาการมารวมกับ
แผนปฏิบัติราชการที่ต้องกากับติดตาม ควรแบ่ง
ให้ชัดเจน

B

ปรึกษาและขอคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ (ศูนย์วิจัย
ทางคลินิก)

ระดับ

ด้านงบประมาณ ทรัพยากรและสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงาน
ประเด็นปัญหา
แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันชารุด ไม่พร้อม 1. ตามที่ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของกรม (SENAC) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ใช้งาน รวมถึง เทคโนโลยีและวิธีการในการดาเนิ นงาน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง ไม่ ส ามารถสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรเป็ น ไปอย่ า งมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ล้าสมัย ไม่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงสามารถ
2. การบารุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ประมวลผลและออกข้อมูลรายงานสารสนเทศเพื่อให้สนองตอบต่อประเด็นดังต่อไปนี้
ระบบประชุ ม ทางไกลผ่ า นวี ดี ทั ศ น์
(Video
- สนับสนุน การกาหนดแผนการจัดหารายการครุภัณฑ์ ทดแทนและรายการใหม่ของ
Conference)
หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- อุปกรณ์มีความเสี่ยงในการหยุดให้บริการเนื่องจากมี
- สนับสนุนการกาหนดแผนงบประมาณการซ่อมบารุงที่เหมาะสม
การใช้งานเกิน 10 ปี
- สนับสนุนการกาหนดแนวทางการประสานขอใช้เครื่องมือข้ามหน่วยงานในกรณีฉุกเฉิน
- การบ ารุ ง รั ก ษาไม่ ค รอบคลุ ม การส่ ง อุ ป กรณ์ ไ ป 2. วิเคราะห์ สถานการณ์ และความต้องการด้านระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เพื่อกาหนด
ปลายทางในส่วนภูมิภาค และไม่ครอบคลุมอุปกรณ์
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และดาเนินการต่อไป
ทุกตัว
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ด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ
ประเด็นปัญหา
แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
การสารวจความต้องการและคาดหวัง ของผู้รับบริการ/ ผู้มี 1. ทบทวนและกาหนดผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้
ส่วนได้ส่วนเสีย แม้จะมีการดาเนินงานการในระดับหน่วยงาน
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
แต่ในภาพของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์กระบวนการขาด 2. กาหนดกระบวนการมาตรฐานในการสารวจความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการ/ ผู้มี
ความชัดเจนและต่อเนื่อง
ส่วนได้ส่วนเสียให้การดาเนินงานเกิดความต่อเนื่องและได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพในการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบการทางานที่เหมาะสมต่อไป
3. สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการสารวจ
และวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง /
คณะกรรมการ
PMQA หมวด 3
การให้
ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ 1. ในปัจจุบันได้มีการพัฒ นากระบวนการบริห ารจัดการนวัตกรรมของกรมให้ เป็นไปตาม ศูนย์รวมบริการ/
นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความยุ่งยากและ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้งานวิจัยและนวัตกรรมของกรม หน่วยงานที่
ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากการขาดระบบการบริ ห ารจั ด การที่ มี
สนองตอบต่อความต้องการและสถานการณ์ด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม ควรมีการ เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพ
ปรับแนวทางในการจัดทาแผนงานโครงการ โดยให้น้าหนักในการพิจารณาโครงการตาม
ประโยชน์ที่คาดจะได้รับจากการดาเนินโครงการมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการพัฒนาการฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน
3. แม้ ใ นปั จ จุ บั นกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จ ะมี ศู นย์ ร วมบริ ก ารในการให้ บ ริ ก ารตรวจ
วิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตามบทบาทภารกิจของกรมในส่ วนหนึ่งคือการ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประเมินและสื่อสารความเสี่ยง ดังนั้น
ศูนย์รวมบริการจึงควรปรับบทบาทในการบริการข้อมูลด้านวิชาการของกรมด้วย

ระดับ
A

A

ประเด็นปัญหา
ในงานบริ ก ารทดสอบความช านาญของหน่ ว ยงาน มี ก าร
บันทึกข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ทาให้การประเมินคลาดเคลื่อนได้
เนื่ อ งจากลายมื อ สมาชิ ก ในแบบรายงานผลวิ เ คราะห์ ไม่
ชัดเจนและอ่านยาก

แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
แนวทางพัฒนาคือจัดทาเว็บไซต์งานบริการทดสอบความชานาญ โดยใช้ e- form และมีระบบ
จัดการข้อมูล (back office) สามารถดาเนินงานแบบไม่ใช้กระดาษ (paperless) ตั้งแต่ขั้นตอน
ลงทะเบียนถึงการออกรายงานผลการทดสอบลดการทางานซ้าซ้อน สามารถพัฒนางานราชการ
ได้หลายมิติ คือ
1. เป็นการบริหารและจัดการความเสี่ยงตามระบบ ISO 9001 : 2015 เนื่องด้วยปัญหาอ่าน
ลายมือผิดพลาดมีความเสี่ยงสูง ผลกระทบมาก สามารถแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ซ้าๆ ทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ
แก้ไข ข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
3. สนับสนุนมาตรการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดน้า

หน่วยงาน
สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ/
หน่วยงานที่
ดาเนินงาน
ทดสอบความ
ชานาญ

ระดับ
C
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อัตรากาลังและและทักษะบุคลากร
ประเด็นปัญหา
แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา
การเปลี่ยนหมุนเวียนของลูกจ้างชั่วคราวหรือ พนักงาน 1. ควรมีการทบทวนมาตรการการปรับฐานเงินเดือนให้เหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพ
กระทรวงสาธารณสุข เป็น ประจา เนื่องจากตาแหน่ ง
ในปัจจุบัน
ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็น 2. ส ารวจความต้ อ งการและความคาดหวั ง ของบุ ค ลากร เพื่ อ น าไปสู่ ก ารก าหนด
ตาแหน่งที่ไม่มีความมั่นคงในอาชีพและมีค่าตอบแทนต่า
มาตรการปรับสภาพแวดล้อมและจัดหาสวัส ดิการที่ เหมาะสมให้แก่บุ คลากรของ
จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวไม่มีแรงจูงใจ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการอยู่ปฏิบัติงาน
3. ทบทวนและกาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Path) ในระดับ
บุคลากรภายในกรมที่มีความเหมาะสมและโปร่งใส
ในบางบทบาทภารกิจ บุคลากรขาดความรู้
1. วิเคราะห์สมรรถนะที่จาเป็นตามสายงาน เพื่อกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรในระดับ
ความสามารถ และเชี่ยวชาญที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
บุคคลที่เหมาะสม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
2. ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในสังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะ
1. สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่
ทางในระดับบุคลากรสู่บุคลากรรุ่นใหม่ที่ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรเดิม เพื่อให้การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
ดาเนินงานเกิดความต่อเนื่อง
2. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีการปรับเปลี่ยน โอนย้าย และ
ลาออกจากหน่วยงาน

หน่วยงาน
ผู้บริหารระดับสูง/
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ระดับ
A

A

ภาคผนวก
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ผลการดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
601-1112- โครงการ การพัฒนา
P052ระบบคุณภาพ
K4871-13 ห้องปฏิบัติการอ้างอิง

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
600,000
11,782
1.96 1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2. ทบทวนเอกสารคุณภาพ 48 ฉบับ
3. สอบเทียบเครื่องมือ 13 รายการ
4. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 ตุลาคม
2558 ตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO
15190 และ ISOI/IEC 17043
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1-2/2559
6. ดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 3 ครั้ง ตามมาตรฐาน ISO
9001, ISO/IEC 17043, ISO 15189, ISO 15190 ดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องจากตรวจติดตามคุณภาพภายในได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
8. ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 15189
และ ISO 15190 จากสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วันที่ 14 -15
มีนาคม 2559 อยู่ในระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
50.00 ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบ
เทียบ ที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานสากล และ
ห้องปฏิบัติการมีความมั่นใจใน
ผลการทดสอบ/สอบเทียบ

หน่วยงาน
ศวกที่ 01

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
602-1112- โครงการพัฒนาขีด
200,000
0
0.00 1. ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เพื่อศึกษาปัญหาพื้นที่
P012ความสามารถ ในการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่และบูรณาการงานสุขภาพชุมชน
K4865-07 จัดการระบบสุขภาพ
ร่วมกัน
ชุมชนโดยการใช้ชุด
2.ให้ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีชุดทดสอบด้านอาหาร ยา และ
ตรวจทาง
เครื่องสาอาง ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ
ห้องปฏิบัติการอย่าง
3. จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและศูนย์เรียนรู้
ง่าย ของ
จานวน 3 แห่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์

602-1112P012K4865-09

โครงการพัฒนา
200,000
คุณภาพยาสมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรและยา
สมุนไพรขมิ้นชัน ที่
ผลิตจากโรงพยาบาล
ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน

0

0.00 1. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ โดยจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี
เครื่องแก้ว
2. จัดประชุมเพื่อพัฒนาการผลิตและการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาจาก
สมุนไพร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
50.00 1. อสม. มีความรู้และสามารถ
เป็นผู้นาในการสร้างสุขภาพ
ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้
2. อสม. มีศักยภาพในด้านการ
ดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมการ
สร้างสุขภาพในชุมชนได้เป็น
อย่างดี
3. ในแต่ละชุมชนสามารถ
จัดการกับระบบสุขภาพของ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสมด้วยตัว
ชุมชนเอง เพื่อนาไปสู่หมู่บ้าน
สุขภาพดี
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน ในโรงเรียน
อสม. ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
โดยใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
65.00 1. ทราบถึงคุณภาพของยา
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและยา
สมุนไพรขมิ้นชัน ที่โรงพยาบาล
ที่มีการผลิตยาสมุนไพร ตาม
เกณฑ์ตารายามาตรฐานยา
สมุนไพรของประเทศไทย (Thai
Herbal Pharmacopeia)
2. โรงพยาบาลผู้ผลิต นาข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนาและควบคุม

หน่วยงาน
ศวกที่
01/1

ศวกที่
01/1

38

39
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

คุณภาพยาสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรและยาสมุนไพรขมิ้นชัน
602-1112P012K4865-11

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของ
โรงพยาบาลในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
พะเยา แพร่และน่าน

295,750

0

0.00 1. ชี้แจงโครงการ ฯ ให้แก่ สสจ. รพ.เครือข่าย คณะกรรมการพัฒนา
เครือข่าย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจงโครงการ ฯ ประสานงานและ
เก็บรวบรวมข้อมูล วาง ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการแต่ละจังหวัด วันที่
15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิอมิ เพรส จังหวัดเชียงใหม่
2. เตรียมแผนจัดประชุมชี้แจงโครงการ ฯ ให้แก่ สสจ. รพ.เครือข่าย
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจงโครงการ
ฯ ประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล วาง ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
แต่ละจังหวัด วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมลาปาง รีสอร์ท จังหวัด
เชียงใหม่
3.ดาเนินการกิจกรรมคุณภาพ โดยร่วมประชุมกับ คณะกรรมการ
เครือข่ายระดับจังหวัด
4.ร่วมกับเครือข่ายจังหวัด ตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข และมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ให้แก่ รพ.แม่สาย และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 15 มกราคม 2559
5. ตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ และความ
ปลอดภัย ให้แก่ รพ.เชียงคา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 18 มกราคม 2559
6.ตรวจติดตามภายใน ระบบคุณภาพ ISO15189 และ 15190 ให้แก่ โรง
พยาบาบสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
7.ประสานชี้แจงทาความเข้าใจเรือ่ งการสมัครเข้าร่วมโครงการ PT ของ
รพ.สต. ให้แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายข่าย
8.ตรวจติดตามภายใน ระบบคุณภาพ ISO17043 ให้แก่ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
9. ร่วมกับ ศวก.เชียงใหม่ จัดเตรียม ตัวอย่าง EQA ให้แก่ รพ.สต.ทั่ว
ประเทศ ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559

50.00 1. เกิดเครือข่ายทางด้าน
ศวกที่
ชันสูตรสาธารณสุข ซึ่งทาให้
01/1
เกิดระบบการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ส่งต่อตัวอย่างตาม
ระดับของห้องปฏิบัติการ
2. สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์และงานรังสี
วินิจฉัย ให้ได้การรับรองจาก
หน่วยงานระดับประเทศ และ
รักษาระดับคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
3. ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ได้ถูกต้อง และ
แม่นยา

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

602-1112P051K4870-16

โครงการเฝ้าระวังกลุ่ม 300,000
อาการคล้ายไข้หวัด
ใหญ่ และเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ในเขต
พื้นที่เชียงราย พะเยา
แพร่ และน่าน เพื่อ
รองรับโรคข้าม
พรมแดน

0

602-1112P052K4871-17

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สารกาจัด
ศัตรูพืช

0

300,000

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
10. จัดส่งตัวอย่าง EQA ให้แก่ รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบ จานวน 560
แห่ง โดยประสานการส่งต่อผ่าน รพ.แม่ข่าย และ สสจ.
0.00 1.จัดทาโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประสานงานกับหน่วยงานใน
พื้นที่เพื่อกาหนดจุดเป้าหมาย
2. ชี้แจงโครงการและแนวทางในการเก็บ/ส่งตัวอย่าง ให้แก่เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
3. ชี้แจงแนวทางในการเก็บ/ส่งตัวอย่าง ในการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 26
มกราคม 2559 ณ โรงแรมลาปาง รีสอร์ท จังหวัดลาปาง
4. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการตรวจวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
5. ดาเนินการบตรวจเชื้อในกลุ่มอาการคล้ายใหญ่ทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง พบ
Flu A 5 ตัวอย่าง, FluB 1 ตัวอย่าง
0.00 1. ประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล
2. สารวจข้อมูลสารเคมี อุปกรณ์ ทาแผนจัดซื้อ
- พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์
- สารวจข้อมูลสารเคมี อุปกรณ์ ทาแผนจัดซื้อและจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
- พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (กลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีน -กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส -กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรี
ทรอยด์ -กลุ่มคาร์บอเมท)

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

40.00 ทราบอุบัติการณ์การพบเชื้อที่ ศวกที่
เป็นสาเหตุของโรคในกลุ่ม
01/1
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน

50.00 1. เป็นข้อมูลสนับสนุนแผนงาน ศวกที่
อาเซียน ด้านอาหารปลอดภัย 01/1
ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
หาแนวทางการป้องกัน
2. เป็นข้อมูลสื่อสารแจ้งเตือน
ภัยกับประชาชนถึงคุณภาพ
ความปลอดภัยของผัก ผลไม้
นาเข้า
3. ห้องปฏิบัติการและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
4. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพใน
การตรวจวิเคราะห์สารเคมี
40

41
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

กาจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์
สุขภาพนาเข้าได้ รองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
602-1112P052K4871-18

โครงการศึกษา
200,000
คุณภาพและความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพนาเข้า ณ ด่าน
อาหารและยา ในเขต
พื้นที่จังหวัดเชียงราย
พะเยา และน่าน

0

0.00 โครงการ ฯ สารวจ วางแผนและเก็บข้อมูล เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
นาเข้า ตรวจวิเคราะห์ จานวน 60 ตัวอย่าง

50.00 1. ทาให้ทราบถึงคุณภาพและ ศวกที่
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 01/1
สุขภาพชายแดน ณ ด่านอาหาร
และยา ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงราย พะเยา และน่าน โดย
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่
อนุญาตให้ใช้ในอาหาร
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ด้านการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่าง ๆ มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี และปลอดภัย
ต่อวิถีการดารงชีวิต
3. มีการสื่อสารสาธารณะ และ
แจ้งเตือนภัยให้ผู้บริโภครวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
เชียงราย ทราบถึงสถานการณ์
และแนวโน้มของคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
4. มีฐานข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยอาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในเขตจังหวัดเชียงราย

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

และสามารถนาข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผน กาหนดแนวทาง
พัฒนาคุณภาพและความปอลด
ภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป
602-1112P052K4871-19

โครงการพัฒนา
200,000
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อรับ
การตรวจวิเคราะห์โรค
ที่มีอาหารและน้าเป็น
สื่อนา ตรวจวิเคราะห์
เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ
และการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการโรค
ข้ามพรมแดนตาม IHR

0

0.00 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่รองรับการตรวจ
วิเคราะห์ทมี่ ีอาหารและน้าเป็นสื่อนา เพือ่ ตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคอาหาร
พิษ พัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ดาเนินการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ดา้ นจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

40.00 1. ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจ ศวกที่
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
01/1
รองรับการตรวจวิเคราะห์โรคที่
มีอาหารและน้าเป็นสื่อนาตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคอาหาร
ทางด้านจุลชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง และได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025
2. มีฐานข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยอาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในเขตจังหวัดเชียงราย
และสามารถนาข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผน กาหนดแนวทาง
พัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต่อไป
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
604-1112- พัฒนาเครือข่าย
450,000
125,263
27.84 1. ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและร่วมวางแผนดาเนินงานในการประชุม 52.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศวกที่ 03
P052วิทยาศาสตร์
ร่วมเป็นคณะทางานระดับกรมและมีแผนงานโครงการบูรณาการระดับ
ตาบลสถานีอนามัยเฉลิมพระ
K4871-09 การแพทย์ชุมชนใน
กรม
เกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
2. จาทาโครงการของหน่วยงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์
และสถานีอนามัยพระรทาน
(โรงพยาบาลส่งเสริทม
การแพทย์ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3"
นามทัง้ 90 แห่ง ได้รับการ
สุขภาพตาบล/สถานี
3. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
อนามัยเฉลิมพระ
ชุมชนในสอน.เขตสุขภาพที่ 3 คาสั่งที่ 2901/2558 ลงวันที่ 18 พย 58
เกียรติ 60 พรรษา นว
4. คณะกรรมการฯ และผู้เกีย่ วข้องประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
มินทราชินี) 2559
ในการประชุมประสานแผนพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15
ธ.ค.58
5. นาเสนอแนวทางการดาเนินงานการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และ บรรยายการใช้งาน
ฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล
ศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ/เกี่ยวข้องในการอบรม อสม. (ครู
ก.) ในพืน้ ที่เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมเทพธิดา โรงแรมพิมาน จังหวัด
นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 142 คน จาก 123 หน่วยงาน

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
605-1112- การบริหารจัดการด้าน 1,700,000 645,615
37.98 1.จัดทาโครงการและแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อขออนุมัติจาก
P022การให้บริการ
ผู้บริหาร
K4862-01
2.ได้รับอนุมตั ิโครงการ
3.ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี 2559
4. อยู่ระหว่างดาเนินการตามแผนฯ
5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 วันที 16 ก.พ. 59
6. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพการให้บริการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่
16 ก.พ. 59
7.จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา เรือ่ ง พัฒนาคุณภาพการให้บริการรับ
ตัวอย่างและส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ
รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
8. อยู่ระหว่างสรุปผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
50.00 ประชาชนในเขตพื้นที่เครือข่าย ศวกที่ 04
บริการสุขภาพที่ 4 ได้รับการ
ดูแลทางด้านสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
ขยายการให้บริการแก่
ประชาชนในทุกพื้นที่ให้
ครอบคลุมทุกเขตบริการ
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
606-1112- โครงการพัฒนา
1,200,000 713,992
59.50 1. สนับสนุน Transport medium และวัสดุเก็บตัวอย่าง แก่หน่วยงาน
55.00 1. มีระบบการเฝ้าระวังโรค
P051ศักยภาพ
สาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เพือ่ นามาใช้ในการเฝ้าระวังและเก็บ
ระบาดทางห้องปฏิบตั ิการ ที่
K4870-03 ห้องปฏิบัติการเพื่อ
ตัวอย่างผู้ปว่ นที่สงสัยอหิวาต์ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก MERS รายการที่
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทันต่อการ
รองรับโรคระบาด โรค
สนับสนุน หน่วยงาน Cary Blair transport medium 100 ขวด สสจ.
ใช้งาน
อุบัต้ใหม่ และโรคอุบัติ
เพชรบุรี Alkaline peptone water 20 ขวด สสจ.เพชรบุรี
2. ฐานข้อมูลการดือ้ ยา หรือ
ซ้า เขตสุภาพที่ 5 ปี
Nasopharyngeal swab รพ.สมุทรสาคร
Anti-biogram ระดับเขตได้รับ
2559
2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังโรค
การดาเนินการอย่างต่อเนือ่ง
ประจาถิ่น ดังนี้ โรคอหิวาต์ โดยจัดซื้อและเตรียมน้ายาทดสอบ วิธี LAMP
โรคอาหารเป็นพิษและโรคท้องร่วง (จากภาวะภัยแล้ง) โดยเตรียมน้ายา
สาหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ V.parahemolyticus
V.vulnificus จากอาหาร โรคติดเชื้อริกเก็ตเซีย โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด
นก และ MERS การตรวจการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของแบคทีเรียที่ติดเข้า
กระแสเลือดจากผู้ป่วยทีส่ ่งมาตรวจวิเคราะห์
3. ตรวจวิเคราะห์โรคติดต่อจานวน (11 ธ.ค.58)
3.1 มือเท้าปาก (สารพันธุกรรม) จานวน 4 ตัวอย่าง
3.2 MERS ไข้หวัดใหญ่ จานวน 7 ตัวอย่าง
3.3 ริกเก็ตเซีย จานวน 23 ตัวอย่าง
3.4 เลปโตสไปโนซิส จานวน 5 ตัวอย่าง
3.5 หัด IgM จานวน 37 ตัวอย่าง
3.6 หัด สารพันธุกรรม จานวน 6 ตัวอย่าง
3.7 หัดเยอรมัน IgM จานวน 15 ตัวอย่าง
3.8 ไข้หวัดนก จานวน 2 ตัวอย่าง
3.9 ไข้หวัดใหญ่ จานน 34 ตัวอย่าง
3.10 ไข้เลือดออก (สารพันธุกรรม) จานวน 10 ตัวอย่าง
3.11 แบคทีเรียเข้ากระแสเลือด จานวน 8 ตัวอย่าง
3.12 แยกเชื้อแบคทีเรียก่อโรค (จากคอ) จานวน 12 ตัวอย่าง
3.13 แยกเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง(สอบสวนโรค) จานวน 65 ตัวอย่าง

หน่วยงาน
ศวกที่ 05

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
3.14 แยกเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น จานวน 2 ตัวอย่าง
3.15 ไวรัสซิกา (สารพันธุกรรม) จานวน 2 ตัวอย่าง
3.16 ไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ จานวน 4 ตัวอย่าง

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ส่งต่อตัวอย่างที่เกินศักยภาพ
1. มือเท้าปาก (ภูมิคุ้มกัน) จานวน 1 ตัวอย่าง
2. หัดเยอรมัน IgG จานวน 1 ตัวอย่าง
3. ไข้เลือดออก (ภูมิคมุ้ กัน IgM และ IgG) จานวน 13 ตัวอย่าง
4. แบคทีเรียไร้อากาศ จานวน 6 ตัวอย่าง
5. โปลิโอ จานวน 2 ตัวอย่าง
6. เชื้อรา จานวน 2 ตัวอย่าง
4. รวบรวมข้อมูลการดื้อยาของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพจากโรงพยาบาล 8
แห่ง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 เพื่อเตรียมจัดทา Antio-biogram
12 เดือนของปี 2558
5. เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเชื้ออุบัติใหม่ ได้แก่ ไวรัสซิกา
607-1112P011K4864-02

ส่งเสริมความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559 (เงิน
งบประมาณ)

766,000

765,768

99.97 1.ทบทวนระบบบริหารและจัดทาแผนปฏิบัติการ
2.จัดอบรมและฟื้นฟูความรู้มาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO/ IEC
17025:2005 วันที่ 7 ตุลาคม 2558
3.ทบทวนคู่มือปฏิบัติการ (SOP) กลุ่มงาน/กลุ่ม/ฝ่าย
4.จัดอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายบริหารคุณภาพตามข้อกาหนด
ISO 9001:2015 วันที่ 11 มกราคม 2559
5.รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal audit) ระบบ ISO
9001:2015 วันที่ 19 กพ. 2559
6.อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตที่พบ

35.00 1.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 มีระบบคุณภาพที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
และเชื่อมั่นต่อการดาเนินงาน
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เพิ่มขึ้น

ศวกที่ 06
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
607-1112- สถานการณ์สารเคมี
P021กาจัดแมลงตกค้างใน
K4861-08 พืชผักและผลไม้สดใน
ยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

607-1112P022K4862-07

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
1,245,000 1,157,96
93.01 1.ดาเนินการเก็บตัวอย่างพืชผักผลไม้สดที่นาเข้าจากต่างประเทศ จานวน
4
23 ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์สารเคมีกาจัดแมลง ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบสารเคมีกาจัดแมลง จานวน 3 ตัวอย่าง ดังนี้ chlorpyrifos
1 ตัวอย่าง, methidathion 1 ตัวอย่าง, methidathion profenofos 1
ตัวอย่าง, chlorpyrifos methidathion 1 ตัวอย่าง
2. ดาเนินการเก็บตัวอย่างพืชผักผลไม้สดที่เพาะปลูกในประเทศ จานวน
42 ตัวอย่าง และอยูร่ ะหว่างการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกาจัดแมลง

ตรวจวิเคราะห์ทาง
300,000
ห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค (เงิน
งบประมาณ)

299,935

99.98 เดือน[03]1.ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร จานวน 537
ตัวอย่าง 2.ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านพยาธิวิทยาคลินิก จานวน
818 ตัวอย่าง 3.ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านรังสีและเครื่องมือ
แพทย์ จานวน 665 ตัวอย่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
25.00 1.ทราบถึงชนิดและปริมาณ
ศวกที่ 06
สารเคมีกาจัดแมลงกลุ่ม
Organophosphorus,
Organochlorines,
Carbamates และ Synthetic
Pyrethroids ที่ตกค้างในพืชผัก
และผลไม้สดที่นาเข้าจาก
ต่างประเทศและที่เพาะปลูกใน
ประเทศ
2.ทราบถึงประเทศที่เป็น
แหล่งกาเนิดของพืชผักและ
ผลไม้สดที่มสี ารเคมีกาจัดแมลง
ตกค้าง 3.ได้ข้อมูลความเสี่ยง
ด้านสารตกค้างประเภทสารเคมี
กาจัดแมลงในพืชผักและผลไม้
สดที่นาเข้าจากต่างประเทศ
และที่เพาะปลูกในประเทศ
50.00 1.ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตร
ศวกที่ 06
สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี สามารถ
ตอบสนองภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยมุ่ง
ประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก
2.ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์

รหัส
งบประมาณ

607-1112P051K4870-11

แผนงาน/โครงการ

จัดระบบความ
ปลอดภัยในการ
ทางานศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

จัดสรร

280,000

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

49,517

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

17.68 1.จัดทาแผนปฏิบตั ิการ ประชุมคณะทางานจัดระบบความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 2 ครั้ง ดาเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทั่วไปสาหรับ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่17-18 ธันวาคม
2558 จานวนทั้งสิ้น 48 คน (เป้าหมาย 50 คน) คิดเป็นร้อยละ 96 โดย
เชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 ท่านบรรยายเรื่อง
ความสาคัญของการจัดทาระบบจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการ
การออกแบบระบบการจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบตั กิ าร และวิทยากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี 1 ท่าน บรรยายเรื่อง การจัดการความ
ปลอดภัยและการประเมินความเสีย่ งในห้องปฏิบัติการ มีการทากิจกรรม
กลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงในงานรับตัวอย่างและงานห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา/อาหาร/ยา/สารตกค้าง ทาแบบทดสอบก่อนและหลัง
ฝึกอบรม และแจกประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังได้
เตรียมการดูงานระบบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานแล้ว สาหรับพัฒนาความรูส้ าหรับคณะกรรมการความ
ปลอดภัย/คณะทางานจัดระบบความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการและ
ผู้จัดการระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Safety Officer) รวมถึงหา
หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยแก่ Safety Officer ในการจัดระบบ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้
2. จัดทาแบบสอบถามความต้องการตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับ
บุคลากร มีการจัดเก็บข้อมูลการทิง้ ของเสีย (waste) จากสารเคมีจากทุก

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มี
มาตรฐานสอดคล้องตามระบบ
คุณภาพสากล ผลการวิเคราะห์
ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นที่พึง
พอใจของผู้บริโภคและหรือ
ประชาชนที่มารับบริการ
67.00 1.เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นได้รับ ศวกที่ 06
การพัฒนาความรู้และสามารถ
ดาเนินการจัดระบบความ
ปลอดภัยทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวเอง
และงานที่รับผิดชอบได้ รวมถึง
ป้องกันอันตรายจากอัคคีภยั ที่
อาจอุบัติขึ้น
2.สามารถป้องกันและลดการ
เจ็บป่วยจากการปฏิบตั ิงานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
ห้องปฏิบัติ รวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บ เตรียมจ้างกาจัดของเสียทาง
เคมีและจัดหาเครื่องชั่ง เตรียมการปรับปรุงแบบ Checklists ความ
ปลอดภัย เตรียมการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. ผู้จัดการระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Safety Officer) เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย (จป.บริหาร และ จป.
หัวหน้างาน) จากสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
จานวน 4 คน และผ่านเกณฑ์ได้รบั ประกาศนียบัตรทุกคน
4. จัดทาโครงการตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับบุคลากรศูนย์ฯ มีผู้เข้ารับ
การตรวจสุขภาพ จานวน 43 คน
5. ดาเนินการจัดจ้าง การกาจัดของเสียทางเคมีอย่างถูกวิธี โดยบริษทั
กาจัดของเสียทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน
6. ประชุม Safety Officer เพื่อเตรียมการอบรมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจาปี
7. คณะทางานฯ ศึกษาดูงานระบบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน 2 แห่ง คือ บริษัท IRPC จังหวัดระยอง และ
ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 10 และ 17
กุมภาพันธ์ 2559 ตามลาดับ
8. ประชุมคณะทางานจัดระบบความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการ ครั้งที่
4/2559 เพื่อเตรียมการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจาปี การ
ขอใช้เงินสวัสดิการสาหรับการตรวจสุขภาพประจาปีของลูกจ้าง และ
สถานที่พักwasteก่อนส่งบริษัทเพื่อกาจัดต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
607-1112- ตรวจวิเคราะห์สารเคมี 200,000
198,935
99.47 ดาเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกาจัดแมลงในตัวอย่างพืชผักและผลไม้
P052ตกค้างจากยาฆ่าแมลง
จานวนทั้งสิ้น 106 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบสารเคมีกาจัดแมลง
K4870-06 ในพืช ผักและผลไม้ที่
จานวน 21 ตัวอย่าง ดังนี้ chlorpyrifos 2 ตัวอย่าง, endosulfan
นาเข้าผ่านด่านอาหาร
sulfate 1 ตัวอย่าง, triazophos 1 ตัวอย่าง, profenofos 1 ตัวอย่าง,
และยาแหลมฉบัง
bifenthrin 1 ตัวอย่าง, methidathion 4 ตัวอย่าง, ethion 1 ตัวอย่าง,
จังหวัดชลบุรี
methidathion profenofos 1 ตัวอย่าง,methidathion profenofos
triazophos 1 ตัวอย่าง, chlorpyrifos methidathion 2 ตัวอย่าง, lcyhalothrin cypermethrin 1 ตัวอย่าง, methamidophos
phosalone 2 ตัวอย่าง, bifenthrin l-cyhalothrin 1 ตัวอย่าง,
methamidophos triazophos phosalone 1 ตัวอย่าง, chlorpyrifos
methidathion cypermethrin 1 ตัวอย่าง
608-1112- การพัฒนาชุดตรวจ
425,000
414,366
97.50 1. สืบค้นข้อมูลของ gene ที่มีความจาเพาะต่อเชื้อ S. aureus, B.
P021PCR-ELISA สาหรับ
cereus, S. suis, E. coli, Salmonella spp., Shigella spp., V.
K4861-03 ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
cholera และ C. perfringens
ก่อโรคอุจจาระร่วง
2. จัดทา Clone library ของ 16S rRNA gene ของเชื้อมาตรฐานทั้ง 8
และอาหารเป็นพิษ
ชนิด
3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ น้ายา สารเคมี ในการวิเคราะห์ ELISA
4. ออกแบบ Primer ที่จาเพาะ ต่อเชื้อแต่ละชนิด
5. ทดสอบ PCR condition ของ Primer สาหรับเชื้อทั้ง 8 ชนิด
6. เตรียมท่อน 16S rRNA gene, V3, V6 gene สาหรับเคลือบบน
Microplates ของเชื้อทั้ง 8 ชนิด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
35.00 1.พืช ผักและผลไม้ที่นาเข้าจาก ศวกที่ 06
ต่างประเทศ ผ่านด่านอาหาร
และยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2.สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขใน
พืน้ ที่ภาคตะวันออก
35.00 ได้ชุดตรวจ PCR-ELISA แยก
ศวกที่ 07
ชนิดของแบคทีเรียก่อโรค
อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ
ที่มีความรวดเร็ว จาเพาะและ
ความไวสูง เพื่อนาไปใช้ใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ซึ่งส่งผลให้การรักษาผู้ป่วย และ
การสอบสวนโรค มีความถูก
ต้องและรวดเร็วขึ้น และนาไปสู่
การพัฒนาเป็นชุดตรวจเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคในเชิงพาณิชย์
ต่อไป

50

51
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
608-1112- การใช้เชื้อแลกติก
360,000
177,068
49.19 เลี้ยงเชื้อแลกติกแอชิตแบคที่เรียมาตรฐาน จานวน 5 สายพันธุ์
P021แอซิดแบคทีเรียทีผ่ ลิต
K4861-06 แบ คเทอริโอซินเพื่อ
ควบคุมเชือ้ ก่อโรค
อาหารเป็นพิษที่
ปนเปื้อนใน
กระบวนการผลิต
อาหารหมักชุมชน
ปลาส้ม (OTOP)

608-1112P051K4870-07

พัฒนาศักยภาพ
1,500,000 1,141,97
ห้องปฏิบัติการ เฝ้า
7
ระวังโรคอุบตั ิใหม่ โรค
อุบัติซ้า และโรคข้าม
พรมแดนเพื่อรองรับ
อาเซียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
25.00 1 ได้เชื้อแลกติกแอซิด
ศวกที่ 07
แบคทีเรียที่ผลิตแบคเทอริโอซิ
นอย่างน้อย 1 สายพันธุ์ ที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่
ปนเปื้อนในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม
2 ผลิตภัณฑ์ปลาส้มได้การ
พัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อยกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เป็นสินค้า
OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล
76.13 รายงานผลการดาเนินการตรวจวิเคราะห์โครงการ พัฒนาความสามารถ
46.90 1. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพ
ศวกที่ 07
ทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้าม
และความพร้อมในการตรวจ
พรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN AEC เดือน มีนาคม 2559
วินิจฉัยโรคอุบตั ิใหม่ โรคอุบัติ
เป้าหมาย 950 ตัวอย่าง ตรวจHIV ทั้งหมดจานวน 230 ตัวอย่าง แยกเป็น
ซ้า และโรคข้ามพรมแดนได้
ตัวอย่างเด็ก 218 ตัวอย่าง ผู้ใหญ่ 12 ตัวอย่าง ผลการตรวจ Positive 1
อย่างมีคุณภาพ และ
ตัวอย่าง ตรวจ Influenza 24 ตัวอย่าง ผล Negative 17 ตัวอย่าง พบ
ประสิทธิภาพ 2. ได้ข้อมูล
A-H1(2009) 1 ตัวอย่าง FluA 1 ตัวอย่าง FluB 1 ตัวอย่าง ตรวจ MERSสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยา
CoV 16 ตัวอย่าง ผล Negative 16 ตัวอย่าง ตรวจ Dengue Serotype
เพื่อใช้ในเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
จานวน 93 ตัวอย่าง พบผลบวก 39 ตัวอย่าง ผลลบ 54 ตัวอย่าง ตรวจ
ควบคุมการระบาดของโรคติด
RV 16 จานวน 18 ตัวอย่าง พบผลบวก 3 ตัวอย่าง ตรวจ MTB/MDR
เชื้อ ในพื้นที่รับผิดชอบ
จานวน 10 ตัวอย่าง พบ MTB 8 ตัวอย่าง ตรวจ Measles 23 ตัวอย่าง
ผลลบทั้ง9 ตัวอย่าง ตรวจ Rubella 23 ตัวอย่าง ผลลบทั้ง 8 ตัวอย่าง
ตรวจ C.diptheria 9 ตัวอย่าง รวมตรวจตัวอย่างทั้งสิ้น 446 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 46.9 ของเป้าหมาย(950)ทั้งปี

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
200,000
191,751
95.88 1. จัดทาโครงการและแผนปฏิบตั กิ าร
75.00 1 ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์
ศวกที่ 07
2. ประสานแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( อาหาร ยา เครื่องสาอาง
คุณภาพและความปลอดภัย
ฯ)ประจาปี พ.ศ. 2559 กับสานักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิต
3. ทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพจานวน 1,302 ตัวอย่าง พบคุณภาพ
และจาหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบ
ไม่ได้มาตรฐาน 303 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 23.3 แยกเป็นตัวอย่างด้าน
2 ประชาชนได้รับข้อมูล
อาหาร 900 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน270 ตัวอย่างคิดเป็นร้อย
ข่าวสารในการเลือกซื้อ เลือก
ละ30.0 ด้าน ยา 60 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 15 ตัวอย่างคิด
บริโภคผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่
เป็นร้อยละ25.0 รังสีและเครื่องมือแพทย์ 342 ตัวอย่างพบคุณภาพไม่ได้
ปลอดภัย และรับการแจ้งเตือน
มาตรฐาน 18ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 5.3
ภัยความเสี่ยงด้าน ความไม่
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาข้อมูลผลการทดสอบไป
ควบคุม กากับเฝ้าระวัง และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
โครงการพัฒนา
1,300,000 1,258,97
96.84 1. ดาเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบตั ิการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8
50.00 1. มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้
ศวกที่ 08
ศักยภาพ
4
อุดรธานี เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เมือ่ วันที่ 18 ก.พ.2559 จานวน
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ห้องปฏิบัติการและ
4,237,759.97 บาท
กรณีเกิดการระบาดของโรค
ระบบเครือข่าย
2. ห้องปฏิบัติการด้านชันสูตร มีความพร้อมด้านการตรวจทาง
อุบัติใหม่ อุบัติซ้า และสามารถ
สารสนเทศเพื่อรองรับ
ห้องปฏิบัติการ และด้านการใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ของศูนย์ และ
ให้บริการตรวจยืนยันโรคที่
โรคข้ามพรมแดน
จัดเตรียมความพร้อมกรณีเกิดการระบาดของโรคอื่นๆ สามารถส่งต่อ
ศูนย์ฯ เปิดให้บริการในภาวะ
ตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว
ปกติ แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์
และได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดโรคซิก้าไวรัสระบาด โดย
ระบาด สามารถตรวจยืนยันได้
สามารถส่งต่อตัวอย่างซิก้าไวรัสไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ทันตามกาหนดเวลา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อย่างทันท่วงที และมีความพร้อมในการ
2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงาน
เตรียมจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจซิก้าไวรัส อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ
ระบาดวิทยาเพื่อใช้ในการเฝ้า
น้ายา
ระวังโรค

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
608-1112- โครงการทดสอบ
P052คุณภาพและความ
K4871-09 ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตสุขภาพที่ 7

609-1112P051K4870-04
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รหัส
งบประมาณ

610-1112P052K4871-04

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

โครงการประเมิน
300,000
ความเสีย่ งสารให้
ความหวานแทน
น้าตาลในผลไม้อบแห้ง

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

229,219

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
3. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ได้ทาการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ
Staphylococcus aureus ในน้าและน้าแข็ง เพื่อเปรียบเทียบวิธี
วิเคราะห์ ทั้ง 2 วิธี จานวน 65 ตัวอย่าง
4. ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา ได้จัดตั้งห้องปฏิบตั ิการตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณการตกค้างของสารเคมีกาจัดแมลงกลุ่มออร์การโนฟอสเฟตในผัก
ผลไม้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเตรียมตัวอย่าง
บุคลากรเตรียมฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และเครื่อง GC-MS ปัจจุบันใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะ จึงทาให้ยังไม่สามารถ
ดาเนินการทดสอบวิธีได้
5. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
6. ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
จานวน 2,064 ตัวอย่าง
7.การรายงานผลการวิเคราะห์ทางไฟล์อิเล้กทรอนิกส์ได้ทาหนังสือเพือ่
ประสานหน่วยงานที่ยังไม่ใช้บริการ 50 หน่วยงาน ให้ใช้บริการรับ
รายงานผลในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ไฟล์แล้ว และแจ้งวิธีเข้าใช้งานให้กับ
หน่วยงานผู้ขอให้บริการ
76.41 1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
2. เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ
3. สารวจผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่าย
4. ขออนุมัติซื้อตัวอย่าง

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

3. สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อ
ตรวจยืนยันต่อที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
อย่างรวดเร็ว

10.00 ได้ข้อมูลเบื้องต้นของชนิดและ ศวกที่ 09
ปริมาณสารให้ความหวานแทน
น้าตาล และการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ในผลไม้อบแห้งที่
จาหน่ายในเขตเครือข่ายบริการ
ที่ 9 ที่สามารถนาไปใช้ในการ
แจ้งเตือนภัย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการกาหนด
หรือควบคุมปริมาณการใช้สาร
ให้ความหวานแทนน้าตาล

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
611-1112- โครงการ
P023ประชุมสัมมนาการ
K4863-14 พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการตรวจ
สารเสพติดและรับฟัง
ข้อคิดเห็นผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียด้านยาและ
สารเสพติด
611-1112- โครงการพัฒนา
P051ศักยภาพงานบริการ
K4870-10 ด้านห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
1,115,000
0
0.00 จัดอบรม จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24-25 ธค 2558 เป็นทีเรียบร้อยแล้ว
ครบถ้วน 100% ของกิจกรรมแผนงาน

ร้อยละ
100.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ศวกที่ 10

ศูนย์ฯ บันทึกรายงานการใช้จ่ายในการจัดประชุมตามโครงการและขอ
ใช้เงินเหลือจ่าย เสนออธิบดีอนุมัติ และได้รับอนุมตั ิ ตามบันทึกที่ สธ
0617/0204 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

800,000

551,200

68.90 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ายา สารเคมี ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
จัดซื้อวัสดุสานักงาน เข้าร่วม PT เพื่อประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
และตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง จานวน 3,482 ตัวอย่าง ดังนี้
1. ตรวจวิเคราะห์รายการ TB-LAMP 32ตัวอย่าง, Leptospirosis 42
ตัวอย่าง
2. ตรวจวิเคราะห์ Dengue serotype 35 ตัวอย่าง
3. ตรวจวิเคราะห์ Rape test 61 ตัวอย่าง
4. ตรวจวินิจฉัยหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน 2,502 ตัวอย่าง
5. ตรวจวินิจฉัยแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 จานวน 582 ตัวอย่าง
6. ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี 145 ตัวอย่าง

59.86 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศวกที่ 10
ที่ 10 อุบลราชธานี สามารถ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพิม่ เติม
2. หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและ
ทันต่อสถานการณ์

นักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมธาลัสซีเมียแห่งชาติและนาเสนอ
ผลงาน 8-11 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น เบิกจ่ายแล้ว
551,835.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.90 ของงบประมาณ
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
611-1112- โครงการพัฒนา
572,000
183,841
32.14 1.ประสานติดตามการจดแจ้งการครอบครองเชื้อโรคได้ครบถ้วน จานวน
53.37 1. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายมี
ศวกที่ 10
P051เครือข่าย
70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ข้อมูลการให้บริการตรวจ
K4870-11 ห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อ
2. ประชุมและร่วมเป็นวิทยากรความเสีย่ งด้านชีวภาพการอบรมความรู้
วิเคราะห์รองรับพื้นที่ระดับ
รองรับอาเซียน(พรบ.
การใช้ตู้ชวี นิรภัย
จังหวัด มีเครือข่ายระบบการส่ง
เชื้อโรค
่
โรคข้าม
3. ประชุมอบรม 7-8 มีนาคม 2559 จนท.จาก รพ.ที่ไม่เคยเข้ารับการ
ต่อที่ชัดเจน ครบวงจร ได้
พรมแดน โรคติดเชื้อ
อบรมมาก่อน จานวนรพ.17แห่ง และผูเ้ ข้าอบรม จานวน 20 คน
มาตรฐานครบทุกกลุม่ เชือ้ โรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้า และ
4. ประสานติดตามการแจ้งผล PT รพศ/รพท รายงานข้อมูลเชื้อดื้อยา
ตามเกณฑ์ IHR/CBRN
เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาจุล
ต้านจุลชีพทั้ง 5 จังหวัด
2. ทราบสถานการณ์การ
ชีพ)
5.อบรมความรูต้ ู้ ตู้ BSC 16-19 กุมภาพันธ์ 2559
ระบาดของเชื้อไวรัสระบบ
6. เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการ
ทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่/
ใช้การตู้นิรภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ ศวก.ที่10 อุบลราชธานี ผูเ้ ข้าอบรม 60 คน
ไข้หวัดนก/คอตีบ/MERS-CoV
7. ตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสทางเดินหายใจ(Influenza and MERS) และ
ในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อแจ้ง
รายงานผล/ประสาน สกช./สวส./สคร./สสจ และ รพ.ทุกแห่งสังกัด สป.
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เขตสุขภาพที่ 10 ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้จดั ประชุมชี้แจงดังนี้
เตรียมพร้อมรับมือการระบาด
- โครงการโครงการ พรบ เชื้อดื้อยา IHR มีผเู้ ข้าร่วม 50 แห่ง/คน
ให้แก้ไขปัญหา ในพื้นที่ได้
ตรงตามเป้า 47 คนจากเป้าหมาย 70 แห่ง
ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
- ได้มีการชี้แจ้งเพิ่มเติมในโอกาสและเวทีอบรม BRM อีก 13 แห่ง/
3. ทราบสถานการณ์การดื้อยา
คน ทาให้ได้เป้าเพิ่มขึ้นเป็น 60 แห่ง
ของเชื้อแบคทีเรียทุกจังหวัดใน
- ประชุมเชื้อดื้อยา เป้า 5 แห่ง ผล ไม่มีผู้เข้าประชุมตามแผน แต่มี
เขตบริการสุขภาพที่ 10 และ
การประสานติดตามให้ส่งรายงานผล PT ได้ครบทันเวลาทุกแห่ง
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวบรวมรายงานเป็นข้อมูล
ระดับประเทศ
4.ห้องปฏิบัติทางการแพทย์
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10
ดาเนินการตาม พรบ.ชรพ.

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
611-1112- โครงการการตรวจ
515,000
218,420
42.41 ผลดาเนินงาน แบ่งเป็นดังนี้
P052วิเคราะห์ด้านคุ้มครอง
1) โครงการหลัก : การตรวจวิเคราะห์ด้านคุม้ ครองผู้บริโภคสาธารณสุข :
K4871-09 ผู้บริโภคสาธารณสุข
ร้อยละ66.49
1.1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ายา สารเคมี ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย ...... บาท
1.2 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
1.3 ตรวจวิเคราะห์ ด้านพิษวิทยา 2 ตัวอย่าง / ด้านอาหารเคมี-จุล
ชีววิทยา 375 ตัวอย่าง /ด้านยา 19 ตัวอย่าง และด้านรังสีและเครื่อง
แพทย์ 255 ตัวอย่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
66.49 สามารถสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามภารกิจ.
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

หน่วยงาน
ศวกที่ 10

2) ผลดาเนินงาโครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ใน
น้ามันสาหรับประกอบอาหาร : ร้อยละความก้าวหน้า 49 ดังนี้
2.1 ในการเตรียมวัดปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันนั้น เนื่องจากคอลัมม์ที่ท
ใช้ในการแยกแตกต่างจากวิธีของต่างประเทศที่เผยแพร่ในเวบไซด์และ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น จึงได้ทาการพัฒนาวิธีให้เหมาะสม
กับขนาดของคอลัมม์ที่มโี ดยการปรับอัตราส่วนต่างๆให้เหมาะสมที่จะ
แยกสาร non-polar และ polar ออกจากกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
ศึกษาผลของปริมาตร elution solvent ต่อการแยกของสาร
2.2 ได้พสิ ูจน์วิธีการวัดค่าของกรดในน้ามันโดยใข้วิธีมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการทาซ้า
2.3 ได้เตรียมน้ามันมาตรฐานผลบวกเพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงค่าโพลาร์
ของน้ามันที่เก็บอุณหภูมหิ ้องเมื่อเวลาเปลี่ยนไป (สุ่มตรวจทุก 3 เดือนเป็น
เวลา 12 เดือน)
2.4 ได้เตรียมน้ายาทดสอบโพลาร์สูตร1 และสูตร2 เพื่อศึกษา ความคงตัว
ตัวของน้ายาทดสอบสุม่ ตรวจทุก 1 เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
2.5 ได้เตรียมน้ามาตรฐานที่รู้ค่าโพลาร์ จานวน 4 ค่า สาหรับใช้ในการ
ทดสอบความคงของน้ายาทดสอบโพลาร์สูตร1 และสูตร2
56

57
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
2.6 เตรียมน้ายาทดสอบโพลาร์สตู ร 1 และสูตร2 ชุดอุปกรณ์และน้ามัน
มาตรฐานผลบวกและผลลบสาหรับศึกษาความคงตัวของน้ายาทดสอบโพ
ลาร์เมื่อเปิดซ้ากันจานวน 25 ครั้ง
2.7 การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจัดซื้อเนื้อก๊าซ LPG สาหรับเตรียมน้ามัน
มาตรฐานเนื่องจากยังคงมีก๊าซ LPG เหลืออยู่ในถังบางส่วน
2.8 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนี้ 93,455.45 บาท คิดเป็นร้อยละ98.68
3) ผลดาเนินงาโครงการย่อยที่ 2 : การจัดตั้งห้องปฏิบตั ิการเครือข่ายเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ : ร้อยละความก้าวหน้า 45
3.1 กิจกรรม 1 : การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายด่านอาหารและยา
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : ร้อยละความก้าวหน้า 40
3.1.1 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ได้ตดิ ตามแผนการดาเนินงานใน
ส่วนของ สสจ.มุกดาหาร ที่จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุ ชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการ
ทดสอบความสามารถในการตรวจหาผลิตภัณฑ์กลุ่ม่เสี่ยงด้วยชุดทดสอบ
อย่างง่าย จานวน 8 การทดสอบนัน้ พบว่า สสจ.มุกดาหาร ไม่สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากใบเสร็จทีไ่ ด้รบั จาก ศวก.อุดรธานี ไม่
สามารถใช้เบิกจ่ายเงินในโครงการตามระเบียบราชการได้
3.1.2 ได้ประสานผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายฯ ของ ศวกที่ 8
อุดรธานี แจ้งให้ ศวก.ที1่ 0 อุบลฯ สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแทน สสจ.
มุกดาหารโดยการสมัครนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จากนั้น ศวก.ที8่ อุดรธานี ได้
จัดส่งตัวอย่างเพื่อให้ทาการทดสอบต่อไป
3.2 กิจกรรม 2 : การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายตลาดเจริญศรี จังหวัด
อุบลราชธานี : ร้อยละความก้าวหน้า 50
3.2.1 ได้จัดทาแผนปฏิบตั ิการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุ
สานักงาน พร้อมได้รับอนุมตั ิจาก ผอ. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 และ
ดาเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสานักงานเรียบร้อย โดยได้รับ

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ของเรียบร้อยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
3.2.2 ประสานงานกับพื้นที่เป้าหมาย เพื่อประเมินสภาพพื้นทีจ่ ริง
และหารือแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาศักยภาพการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้
ตลาดเจริญศรี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558
3.2.3 จัดทารายการวัสดุ อุปกรณ์ และผังการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
ของตลาด พร้อมชี้แจงแผนปฏิบัตกิ ารการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตลาด
เจริญศรีร่วมกับตลาดในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติ
การ เพื่อให้สามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการและให้บริการทดสอบได้ เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 3.2.4 อยู่ระหว่างการดาเนินงานส่วนของตลาด
เป้าหมายที่จะต้องจัดซื้อและเตรียมห้องปฏิบัติการด้วยงบของตลาด โดย
ประสานติดตามการดาเนินงานกับตลาดเป้าหมายเป็นระยะ เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2558 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งว่าอยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ โดยได้ดาเนินจัดซื้อตู้เย็น
เรียบร้อย

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
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59
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
612-1112- พัฒนาศักยภาพ
P011ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
K4864-06 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุ
ราษฎร์ธานี

612-1112P021K4861-05

การพัฒนาวิธี
วิเคราะห์อฟลาทอก
ซินในอาหารโดยวิธี
High performance
liquid
chromatography –
fluorescence
detector

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
1,071,000 420,318
39.25 1.แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติ
2.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
จานวน 1 หลักสูตร
3.ดาเนินการตรวจติดตามภายในรายการทดสอบยาแผนโบราณและ
สมุนไพรทางจุลชีววิทยา
4.เตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ
และรายการทดสอบตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
5.ทบทวนจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน จานวน 23 เรื่อง
6.เข้าร่วมการทดสอบความชานาญและเปรียบเทียบผลทาง
ห้องปฏิบัติการ จานวน 7 รายการ
7.จัดการข้อร้องเรียน และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด จานวน 17 เรื่อง
220,000
90,736
41.24 ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เครื่อง HPLC-FLD สาร
มาตรฐานอฟลาทอกซิน อุปกรณ์สาหรับกรองตัวอย่าง (SPE Vacuum
Manifold) และตัวทาละลายอินทรีย์ต่างๆ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
วิเคราะห์อฟลาทอกซินด้วยวิธี HPLC-FLD จัดทาแผนการทดสอบความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์ปริมาณอฟลาทอกซินด้วยวิธี HPLC-FLD

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
60.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ศวกที่ 11
ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มีขีด
ความสามารถในการเป็น
ห้องปฏิบัติการ อ้างอิง เพื่อ
พัฒนาและสนับสนุนระบบ
สุขภาพของประเทศ
2. ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อ
คุณภาพงานของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุ
ราษฎร์ธานี
50.00 1. ห้องปฏิบัติการอาหาร
ศวกที่ 11
สามารถตรวจยืนยันปริมาณอฟ
ลาทอกซินในอาหารและมี
ศักยภาพในการเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงได้
2. สามารถสนับสนุนงานบริการ
ด้านการคุม้ ครองผู้บริโภคและ
รองรับความสามารถในการคัด
กรองอาหารนาเข้าให้กับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบได้

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
612-1112- พัฒนาศักยภาพ
1,500,000 779,120
51.94 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาวิธี
P051ห้องปฏิบัติการชันสูตร
วิเคราะห์ จานวน ๒ เรื่องได้แก่ การตรวจวินจิ ฉัยโรคคอตีบ และโรคมือ
K4870-04 โรคอุบัตใิ หม่อุบตั ิซ้า
เท้า ปาก และจัดทา SOP การตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบแล้วเสร็จ
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
ปีงบประมาณ 2559

613-1112P051K4870-01

การตรวจวิเคราะห์
1,400,000
ตัวอย่างทางด้านพยาธิ
วิทยาคลินิก
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559

790,048

56.43 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ดาเนินการตรวจวินิจฉัย
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานสาธารณสุข
โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ประชาชนทั่วไปและ
หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถานประกอบการ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2558 ถึง 11 มีนาคม 2559 จากค่าเป้าหมาย จานวน 1,600
ตัวอย่าง พบเชื้อ 68 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.2 ประกอบด้วย
1. การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียก่อโรค Legionella spp. ในตัวอย่าง
น้า Swab และตัวอย่างชีววัตถุ จานวน 860 ตัวอย่าง พบเชื้อจานวน 53
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.2
2. การตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมไวรัสก่อโรคอุบตั ิใหม่ อุบัติซา้ ด้วย
วิธี PCR ประกอบด้วย โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ในตัวอย่างชีววัตถุ จานวน 50 ตัวอย่าง
พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H3 จานวน
3 ตัวอย่าง และ ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) จานวน 12 ตัวอย่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
50.00 1. ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ศวกที่ 11
คลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
สามารถตรวจวินิจฉัย และเฝ้า
ระวังโรคอุบตั ิใหม่ โรคอุบัติซ้า
และโรคข้ามพรมแดน ที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. องค์ความรู้ที่ได้รบั นามาใช้
ในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา
พยากรณ์ สอบสวนและเฝ้า
ระวังการระบาดของโรค
56.90 1 ลดความเสี่ยงและการสูญเสีย ศวกที่
ชีวิตจากโรคอุบัติใหม่และอุบัติ 11/1
ซ้า โดยผู้ป่วยสามารถได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที
2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข การเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา ประเมินความ
เสี่ยง และแจ้งเตือนภัยแก่
ประชาชน
3 สนับสนุนและรักษา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดและประเทศ
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
613-1112- โครงการเฝ้าระวัง
1,020,000 661,771
64.88 1. จากการดาเนินการทดสอบตัวอย่างน้า อาหาร และเครื่องดืม่ ตั้งแต่
P052คุณภาพผลิตภัณฑ์
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2559 มีตัวอย่างทั้งสิ้น 1,312
K4871-02 สุขภาพ และยกระดับ
ตัวอย่าง ไม่ผา่ นตามเกณฑ์มาตรฐาน 141 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.75
คุณภาพสถาน
สาเหตุจาก Coliforms (52), Fecal coliforms (3), E.coli (22),
ประกอบการ อาหาร
S.aureus (4), Salmonella spp.(1), TPC (6), B. cereus (1), จานวน
ในโรงแรม เขตจังหวัด
ยีสต์ และรา (5), pH (34), TH (3), TS (1), NO3 (6), Benzoic (3)
ภูเก็ต กระบี่ และพังงา
2. ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในโรงแรม 17 แห่ง ผ่าน 16
ปี2559
แห่ง

614-1112P011K4866-07
614-1112P051K4870-02

พัฒนาคุณภาพ
493,000
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ตาม
มาตรฐานสากล
2.โครงการประเมิน
200,000
คุณภาพการตรวจการ
ตั้งครรภ์จากตัวอย่าง
ปัสสาวะ

0

199,927

0.00 1.รักษามาตรฐาน ISO 17025, 15189, 15190, 17043
2.Internal Audit 100%

99.96 จัดส่งรายงานสรุป รอบ 1/2559 และจัดส่งตัวอย่าง รอบ 2/2559
(Panel 592) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 และอยู่ในระหว่างรับรายงานผล
ตอบกลับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
82.00 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนา
คุณภาพ และความปลอดภัย
ของอาหาร
2 ผู้ประกอบการและประชาชน
มีความตระหนักถึงพิษภัยที่อาจ
เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
จาก อาหารทีม่ ีการปนเปื้อน
จากสิ่งที่เป็นอันตราย
3 สถานประกอบการอาหารนา
ระบบความปลอดภัยด้าน
อาหารมาใช้ในการผลิตอาหาร
75.00 หน่วยงานมีความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐาน ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นในบริการ
70.00 ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน
หน่วยบริการปฐมภูมิขนาดใหญ่
และคลินิกเอกชน ในเขตพื้นที่
14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการ
พัฒนาในด้านการตรวจการ
ตั้งครรภ์จากตัวอย่างปัสสาวะ

หน่วยงาน
ศวกที่
11/1

ศวกที่ 12

ศวกที่ 12

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
614-1112- 3. ประเมินความเสี่ยง 396,500
321,954
81.20 ได้รับข้อมูลการสารวจข้อมูลการบริโภคสัตว์น้าของประชากรรอบ
P051ตะกัว่ ปรอท และแค
ทะเลสาบสงขลา จานวน 400 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการบันทึกใน
K4870-03 ดเมี่ยมจากการบริโภค
โปรแกรม SPSS
สัตว์น้าทะเลสาบ
สงขลา
614-1112- 7. โครงการพัฒนา
207,900
120,000
57.72 1. ได้กาหนดให้มกี ารจัดอบรมในวันที่28-29 มีนาคม 2559 โดย สคอ.
P052ศักยภาพ
2. อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพิ่มเติมการตรวจวิเคราะห์คดิ คะแนนช่วงนี้
K4871-06 ห้องปฏิบัติการตรวจ
ร้อยละ 20
วิเคราะห์อาหารเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน

ร้อยละ
70.00

70.00

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ศวกที่ 12

ศวกที่ 12
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63
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
615-1112- โครงการธารงรักษา
P011และขยายขอบข่าย
K4864-07 การรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1
ตรัง สู่ประชาคม
อาเซียน

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
951,300
558,918
58.75 1. จัดทา/ทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ ดังนี้
1.1 จัดทาเอกสารใหม่ จานวน 11 ฉบับ
1.2 ทบทวนเอกสาร จานวน 467 ฉบับ
1.2.1 ทบทวนโดยมีการแก้ไข จานวน 225 ฉบับ
1.2.2 ทบทวนโดยไม่มีการแก้ไข จานวน 242 ฉบับ
1.3 ยกเลิกเอกสาร จานวน 10 ฉบับ
2. จัดประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ เมื่อวันที่ 25- 26 เดือน
พฤศจิกายน 2558
3. สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จานวน 72 เครื่อง
3.1 สอบเทียบเองภายในหน่วยงาน จานวน 21 เครื่อง
3.2 สอบเทียบโดยหน่วยงานภายนอก จานวน 51 เครื่อง
4. กิจกรรมทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการ/เปรียบเทียบผล
วิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบตั ิการ
4.1 เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชานาญ/เปรียบเทียบผลวิเคราะห์
ระหว่างห้องปฏิบัติการ จานวน 2 Scheme ได้แก่
4.1.1 การหาปริมาณกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิกและกรดโปรปิ
ออนิกในขนมอบ - จัดทาแผนโครงการ ส่งใบสมัครให้สมาชิกเข้าร่วม
โครงการ จานวน 22 แห่ง มีห้องปฏิบัติการเข้าร่วม 20 แห่ง
4.1.2 การหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน - จัดทาแผนโครงการ
ส่งใบสมัครให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จานวน 41 แห่ง มีห้องปฏิบัติการ
เข้าร่วม 42 แห่ง
4.2 เป็นผู้จัดการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ การ
สอบเทียบไมโครปิเปต จานวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 แห่ง
4.3 เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชานาญ/เปรียบเทียบผลวิเคราะห์
ระหว่างห้องปฏิบัติการ จานวน 21 เรื่อง ดังนี้
4.3.1 ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน รอบที่ ๑๒ ตัวอย่างที่ ๑๑ กับ
บ.ไบโอราด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
65.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์
ศวกที่
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 12/1
ตรัง มีการธารงรักษาระบบ
คุณภาพให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดมาตรฐานสากล
ISO/IEC 17025 สาหรับ
ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และ ISO 15189
สาหรับห้องปฏิบัติการด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข
2. ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1
ตรัง มีศักยภาพเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการทดสอบความชานาญ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
4.3.2 L. monocytogenes (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม) กับ สคอ.
4.3.3 S. aureus (MPN ต่อ กรัม) กับ สคอ.
4.3.4 เลปโตสไปโรซิส รอบที่ 1/59 กับ ศวกที่ 2 พิษณุโลก
4.3.5 ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน รอบที1่ /59 กับ ศวกที่ 2
พิษณุโลก
4.3.6 แอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 รอบที่ 1/59 กับ สวส.
4.3.7 ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ด้วยวิธี RT-PCR กับ สวส.
4.3.8 HIV-1 จากกระดาษซับเลือด ด้วยวิธี DNA-PCR กับ
ศูนย์วิจัยคลินิก
4.3.9 การตรวจวิเคราะห์สาขาจุลชีววิทยาคลินิก การแยกชนิด
เชื้อแบคทีเรีย และการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุล
ชีพ ครั้งที่ 1/59 กับ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
4.3.10 ทดสอบความชานาญในน้า (pH) จานวน ๒ ตัวอย่าง กับ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
4.3.11 ทดสอบความชานาญในอาหาร (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์)
จานวน ๑ ตัวอย่าง กับบริษัท Fapas จากัด
4.3.12 ทดสอบความชานาญการตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา กับ
สวส.
4.3.13 V.choerae in lyohilized culture, D/ND per 25 g
กับ สถาบันอาหาร
4.3.14 Salmonella spp. (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม) กับ สถาบัน
อาหาร
4.3.15 Metals in Water (As,Cd,Fe,Pb) กับ สคอ.
4.3.16 Legionella กับ บ. แสงวิทย์
4.3.17 วิเคราะห์รายการทดสอบโปรตีน กับสถาบันอาหาร
4.3.18 วิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหารเหลวและกึ่งเหลว-กรดเบน
โซอิกและกรดซอร์บิก กับ สคอ.

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
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65
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

615-1112-

โครงการเฝ้าระวังโรค

จัดสรร

1,540,000

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

912,753

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
4.3.19 วิเคราะห์กาเฟอีนในเครื่องดื่ม กับ สคอ.
4.3.20 จานวนจุลินทรีย์ ต่อ กรัม กับ สคอ.
4.3.21 วิเคราะห์กาเฟอีนในเครื่องดื่มกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
5. กิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
5.1 จัดทาแผนขอรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2559
5.2 รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005, ISO 15189:2012 เมื่อวันที่ 7 -8 มกราคม 2559 และ
วันที่ 12 - 13 ม.ค.2559
6. กิจกรรมการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
6.1 จัดทาแผนขอรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
ประจาปีงบประมาณ 2559
6.2 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความ
ชานาญทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
6.3 ประสานรับการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองฯ รายการสอบ
เทียบไมโครปิเปต กับ สมอ. ระหว่างวันที่ 9 -10 มี.ค. 2559
6.4 รับการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9- 10 มีนาคม 2559
6.5 ส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต จากการตรวจประเมิน
ต่ออายุการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9- 10 มีนาคม
2559 ให้หน่วยรับรองสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2559

59.27 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ดาเนินงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโรค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

48.53 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่

หน่วยงาน

ศวกที่

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
P051อุบัติใหม่อุบัติซ้าโรค
K4870-05 ติดเชื้อโรคที่เป็น
ปัญหาทางสาธารณสุข
และโรคธาลัสซีเมีย
ทางห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรสาธารณสุข ใน
จังหวัดตรัง พัทลุง
และสตูล ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1
ตรัง ปีงบประมาณ
2559

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ติดเชื้อ โรคอุบตั ิใหม่ โรคอุบัติซ้า และโรคธาลัสซีเมีย รวมทั้งสิ้น จานวน
1,945 ตัวอย่าง 3,835 รายการ (พบตัวอย่างไม่ได้มาตรฐานจานวน 444
ตัวอย่าง 444 รายการ)
- ตุลาคม 2558 จานวน 529 ตัวอย่าง 1,442 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐานจานวน 131 ตัวอย่าง 131 รายการ)
- พฤศจิกายน 2558 จานวน 462 ตัวอย่าง 1,140 รายการ (พบ
ตัวอย่างไม่ได้มาตรฐานจานวน 129 ตัวอย่าง 129 รายการ)
- ธันวาคม 2558 จานวน 400 ตัวอย่าง 513 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐานจานวน 219 ตัวอย่าง 219 รายการ)
- มกราคม 2559 จานวน 182 ตัวอย่าง 249 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐานจานวน 55 ตัวอย่าง 55 รายการ)
- กุมภาพันธ์ 2559 จานวน 372 ตัวอย่าง 491 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐาน จานวน 129 ตัวอย่าง 129 รายการ
- มีนาคม 2559 จานวน 239 ตัวอย่าง 545 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐาน จานวน 90 ตัวอย่าง 90 รายการ สรุปผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 58- ปัจจุบัน มีจานวน 2,184 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
48.53

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

12/1 ตรัง สามารถให้บริการ
12/1
ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ทั้ง
ด้านการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ
เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่เป็น
ปัญหาสุขภาพต่างๆ และ
โรคธาลัสซีเมีย ให้แก่ประชาชน
ในจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และ
จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ และ
ให้บริการทางด้านวิชาการ เช่น
การเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
วิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยง ทางด้านโรคติดเชื้อและ
โรคธาลัสซีเมียให้แก่ประชาชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
สาธารณสุขสามารถนาผลการ
วิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยงดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ต่อไป
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
803-1112- การพัฒนา
P011ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
K4864-20 ด้านเซลล์ต้นกาเนิด

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
200,000
10,379
5.19 ผลการดาเนินงานสะสม (ให้บรรยาย) ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม
45.00 1.สามารถพัฒนาศักยภาพการ
2558-เมษายน 2559) ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนคือ
จัดเตรียมและตรวจสอบ
1. แต่งตั้งคณะทางาน/ จัดประชุมคณะทางาน
คุณภาพเซลล์ต้นกาเนิดให้มี
2. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ความน่าเชื่อถือ
3. เตรียมความพร้อมของน้ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห์
2. สามารถเผยแพร่ผลงานทาง
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและระบบคุณภาพดังนี้
วิชาการ
- 16 และ 23 พฤศจิกายน 2558 ส่งบุคลากร 14 คน เข้าร่วมการ
อบรมระบบมาตรฐาน ISO 15189:2012/ ISO 15190:2003 ณ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 30 พฤศจิกายน 2558 ส่งบุคลากร 2 คนเข้าร่วมการอบรมมาตรฐาน
ISO 9001:2015 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 22 ธันวาคม 2558 ส่งบุคลากร 4 คน เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการอ่านใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ ณ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- 3 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งบุคลากร 7 คน เข้ารับการอบรมเรื่อง Stem
Cells and Cancer ในการประชุม CU Stem Cells 6th Annual
Meeting
- 16 มีนาคม 2559 ส่งบุคลากร 8 คน เข้ารับการอบรมระบบ
มาตรฐาน ISO 13485: 2003 และ ISO 14971: 2007
5. พัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ภายในห้องปฏิบัติการ
- ดาเนินการสอบเทียบและบารุงรักษาเครื่องมือได้ได้ร้อยละ 100 ตาม
แผนที่กาหนดไว้ (7เดือน)
- มีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบตั ิการ โดย
ใช้วัสดุควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม (Internal Quality Control, IQC)
- ได้รับการตรวจติดตามภายใน จานวน 4 รายการทดสอบ คือ การ
ตรวจหาปริมาณ Endotoxin การตรวจวิเคราะห์ Mycoplasma โดยวิธี

หน่วยงาน
ศชพ

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
PCR การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์ต้นกาเนิดชนิด MSC โดย
เทคนิค Flow cytrometry และการตรวจสอบความสามารถของเซลล์
ต้นกาเนิดโดยวิธี Trilineage Differentiation ในวันที่ 4 มีนาคม 2559
- ยื่นเอกสารขอการรับรอง ISO 15189: 2012 ใน 2 รายการทดสอบ
คือ การ

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ตรวจหาปริมาณ Endotoxin และการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
เซลล์ต้นกาเนิดชนิด MSC โดยเทคนิค Flow cytrometry
2.2 ผลการดาเนินการสะสมคิดเป็นร้อยละ 45
2.3 การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) เสนอต่อที่
ประชุม/สัมมนาในระดับต่างๆโปรดระบุ มีแผนนาเสนอผลงานวิชาการ
เรื่อง "Monitoring of the Environment at the DMSc Stem Cell
Facility" ในรูปแบบโปสเตอร์ ที่งานประชุมวิชาการประจาปีทางเทคนิค
การแพทย์ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2559 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
803-1112P021K4861-01

การพัฒนาวิธีการ
2,106,600
ตรวจการกลายพันธุ์
ของยีน BRCA1และ
BRCA2ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งรังไขด้วยเทคนิค
วิเคราะห์ ลาดับสาร
พันธุกรรมสมรรถนะ
สูง

99,992

4.75 ได้รับตัวอย่างผู้ป่วย จากผู้ร่วมวิจยั ที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และกาลังดาเนินการจัดซื้อน้ายาเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ลาดับสารพันธุกรรม

48.00 1• การใช้วิธีตรวจทางชีว
ศชพ
โมเลกุล (biomolecular
method) ประกอบด้วยวิธี
(PCR) และอ่านลาดับ
พันธุกรรมด้วยเครื่องอ่านลาดับ
พันธุกรรมสมรรถนะสูง เพื่อ
ตรวจหา germline mutation
ในยีน BRCA1/BRCA2เพื่อใช้ใน
การยืนยันการตรวจวินจิ ฉัยทาง
คลินิกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใน
ประเทศไทยที่อายุน้อยกว่า 45
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี
2• ข้อมูลจากการตรวจทางชีว
โมเลกุลในยีน BRCA1/BRCA2
อาจทาให้ค้นพบลักษณะการ
กลายพันธุ์ชนิดใหม่ ๆรวมทั้งใช้
เป็นข้อมูลในการช่วยวินิจฉัย
แยกโรคมะเร็งเต้านมออกจาก
มะเร็งที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ
และใช้เป็น screening test ใน
การตรวจคัดกรองสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้ป่วยที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง ตลอดจนใช้เป็น
ฐานข้อมูลทางสถิติของผู้ป่วย
ไทยเพื่อการศึกษาต่อไปใน
อนาคต • เปิดบริการตรวจ
Clinical Sequencing เพื่อ
วินิจฉัยยีนเสีย่ งมะเร็งเต้านม
หรือพัฒนาต่อยอดเป็นชุดตรวจ
การกลายพันธุ์บนยีน
BRCA1/BRCA2เพื่อประเมิน
ความเสีย่ งต่อโรคมะเร็งเต้านม
3• ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเป็น
องค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
4• เป็นรากฐานในการพัฒนา
งานด้าน Clinical
Sequencing ของสถาบันฯ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

803-1112P021K4861-02

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

การตรวจวินจิ ฉัยการ 1,487,000
ติดเชื้อเอชไอวี-1 ใน
เด็กแรกคลอด ที่เกิด
จากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอ
วีให้ได้ผลเร็วที่สุดด้วย
วิธี PCR ตัวอย่างจาก
กระดาษซับเลือด

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

849,780

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

57.15 ตัวอย่างที่ส่งตรวจ HIV-PCR แรกคลอด และ ตรวจครั้งที่ 3 ในเด็กที่มี
อายุ 4 เดือน และกรณีเด็กทีม่ ีความเสีย่ งสูง แต่ผลตรวจของ PCR ครั้งที่
1 และ ครั้งที่ 2 เป็นลบ รวมทั้งสิน้ 1,614 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,000
ตัวอย่าง) เป็นตัวอย่างแรกคลอดจานวน 1,493 ตัวอย่าง และตัวอย่างครั้ง
ที่ 3 จานวน 121 ตัวอย่าง พบผลบวกในตัวอย่างแรกคลอดจานวน 5
ตัวอย่าง โดยผลการดาเนินการตรวจสามารถให้บริการตรวจครบทั้ง
1,614 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวอย่างที่ส่งตรวจ

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัย
และงานบริการให้ทัดเทียมกับ
สถาบันอื่นๆในระดับภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
80.70 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ศชพ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.
2555-2559 ที่มี นโยบายสู่
เป้าหมายทีเ่ ป็นศูนย์ (Getting
to Zero) คือไม่มีผู้ตดิ เชื้อราย
ใหม่ ไม่มผี ู้เสียชีวิตเนื่องจาก
เอดส์ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ
งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีใน
เด็กที่คลอดจากแม่ที่ตดิ เชื้อ
ตั้งแต่แรกเกิดโดยเฉพาะที่มี
ความเสีย่ งสูง เพื่อที่จะเริม่ ยา
ต้านไวรัสให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อ
การป้องกันไม่ให้มเี ด็กที่เกิดใหม่
ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ เป็นหนี่ง
ในแนวทางการจัดการเชิงรุก
รายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สลู่ ูกและ
สนับสนุนนโยบายการป้องกัน
การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่
สู่ลูก (PMTCT)
2. ค้นหาทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้เร็วที่สุด เพื่อเริ่มยาต้านไวรัส
โดยเร็วที่สุด (ภายในอายุ 8
สัปดาห์) ตามที่มีหลักฐานจาก
การวิจัยที่บ่งชี้ถึงโอกาสที่
อาจจะรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
ให้หายขาด (Functional
cure) ในทารกที่เริ่มยาต้าน
ไวรัสเร็วตั้งแต่แรกเกิด และมี
หลักฐานชัดเจนว่าการรักษาเร็ว
ช่วยลดอัตราการป่วยตายจาก
เอชไอวี/เอดส์ ช่วยให้
ผู้ปกครองเด็กลดความวิตก
กังวลและบุคลากรทางการ
แพทย์สามารถดูแลเด็กอย่างมี
คุณภาพตามสถานการติดเชื้อ
เอชไอวีของเด็กแต่ละราย
3. ทราบความไว ของการตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ใน
เด็กแรกคลอดที่เกิดจากแม่ที่ตดิ
เชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี PCR จาก
สิ่งส่งตรวจชนิดกระดาษซับ
เลือด และสถานการณ์การติด
เชื้อเอชไอวีของเด็กและเป็น
ข้อมูลของประเทศที่เข้าถึงได้
ยาก เพื่อการบริหารจัดการ
และ/หรือส่งผลถึงนโยบายการ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยการติด

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

เชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจาก
แม่ที่ติดเชื้อของประเทศได้ใน
อนาคต
803-1112P021K4861-03

พัฒนาศักยภาพ
925,300
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการกรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านการ
ตรวจการติดเชื้อเอชไอ
วี-1 ในเด็กที่คลอด
จากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี
Real-time PCR

0

0.00 เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 12 แห่ง ประกอบด้วย
ขอนแก่น, ชลบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงราย, นครราชสีมา, ตรัง, สุ
ราษฎร์ธานี, อุดรธานี, อุบลราชธานี, สมุทรสงคราม และ สงขลา ได้รับ
วัสดุ อุปกรณ์ น้ายา ครบถ้วน ได้รว่ มกันตรวจประเมินการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธี Real-time PCR มีเป้าหมายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการละ 300 ตัวอย่าง อยู่ในขั้นตอนระหว่างการตรวจวิเคราะห์
และรวบรวมข้อมูล และได้จดั ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับเครือข่าย
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.
สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2559 และได้มีการนาเสอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24
ประจาปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 อิมแพค
ฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

57.00 1. เพิ่มศักยภาพและ
ศชพ
ประสิทธิภาพของเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านบริการตรวจ HIV-1 วิธี
Real Time PCR เพิ่มความ
ครอบคลุมให้เด็กไทยทุกรายที่
คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อได้เข้าถึง
บริการตรวจ HIV-EID ให้
เพิ่มขึ้น
2. เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้รับการประกันคุณภาพการ
ตรวจ(PT-HIV PCR) สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบตั ิงาน ผล
การตรวจน่าเชื่อถือ ลด
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมทดสอบ
ความชานาญกับต่างประเทศ
(EQA HIV-PCR) ปีละกว่า
600,000 บาท ประเทศพึ่งพา
ตนเองได้
3 การตรวจด้วยวิธี Real Time
PCR เป็นแบบ Quatitative ทา
72

73
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ให้ทราบปริมาณ HIV-1
proviral load DNA ใน
ตัวอย่างเด็กที่ติดเชื้อ ยังไม่มี
รายงานข้อมูลนี้ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ของประเทศไทยและเพื่อเป็น
เกณฑ์กาหนดสิ่งส่งตรวจให้
เหมาะสม
4. นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข เกีย่ วกับการ
ดาเนินงานป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สลู่ ูก ได้รับ
การประเมินประสิทธิผล โดย
ติดตามอัตราการถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สลู่ ูก ผลจาก
ห้องปฏิบัติการตรวจ HIV-PCR
ในเด็ก
5. เกิดการบูรณาการร่วมกัน
จากหลายหน่วยงานโดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนา
ระบบบริการตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวีในเด็ก ผลจากการวิจยั
ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อาจ
ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนใน
ระดับนโยบายของประเทศที่
กาหนดโดยกรมอนามัยและ
กรมควบคุมโรค ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

803-1112P021K4861-04

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

การพัฒนาวัสดุอ้างอิง 200,000
ชนิดกระดาษซับเลือด
สาหรับการทดสอบ
ความชานาญการ
ตรวจการติดเชื้อเอชไอ
วี-1 วิธี DNA-PCR

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

200,000

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

100.00 ส่งชุดทดสอบความชานาญการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ให้ สมาชิก
เครือข่ายการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 12 แห่ง (ขอนแก่น, ชลบุร,ี
นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงราย, นครราชสีมา, ตรัง, สุราษฎร์ธานี,
อุดรธานี, อุบลราชธานี, สมุทรสงคราม และ สงขลา) เพื่อใช้ประเมิน
วิธีการตรวจ (Conventional และวิธี Real-time PCR) ชนิดของ
กระดาษ (Cotton 100 และชนิด Whatman) และระบบการขนส่ง ใน
วันที่ 6 มกราคม 2559 ทุกห้องปฏิบัติการได้ดาเนินการตรวจครบถ้วน
อยู่ในระหว่างการรวบรวมผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

หน่วยบริการที่จะดาเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายต่อไป
57.00 ได้ตัวอย่างทดสอบหรือวัสดุ
ศชพ
อ้างอิงชนิดกระดาษซับเลือด
(PT DBS sample) เพื่อใช้ใน
การทดสอบความชานาญ (PT
scheme) การตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี-1 วิธี DNA PCR ของ
สมาชิกเครีอข่ายห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน ทั้งสิ้น 14 แห่ง ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วม
EQA จากต่างประเทศได้ปลี ะ
กว่า 300,000 บาท สามารถ
พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและ
เป็นการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง
สามารถพัฒนาและขยาย
ขอบข่ายการให้บริการในเชิง
พาณิชย์ได้ในระดับประเทศและ
ระดับอาเซี่ยน
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75
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
803-1112- โครงการสร้างวัคซีน
P021ต้นแบบป้องกันโรค
K4861-05 เริมและการพัฒนา
กระบวนการผลิต

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
999,000
382,431
38.28 1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ Pichia pastoris เพื่อผลิตโปรตีน
glycoprotein D (gD) ในระดับขวดเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก
1.1 ศึกษาระยะเวลาในการเพาะเลีย้ งรีคอมบิแนนท์ยสี ต์เพื่อการผลิต
glycoprotein D ได้ทาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ P. pastoris ใน
อาหารที่มีองค์ประกอบของเมทานอล เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ผลิต HSV-1
gD และ HSV-2 gD และทาการเก็บตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 144
ชั่วโมง (6 วัน) นาไปตรวจสอบการผลิต gD ด้วยวิธี ELISA โดยทาการ
ตรวจสอบทั้งที่เป็น secreted expression จากส่วนอาหารเพาะเลีย้ ง
เซลล์และ intracellular expression จากส่วนของตะกอนเซลล์ ซึ่ง
พบว่าในรีคอมบิแนนท์โคลนทีม่ ียนี pPICZ?A/gD1 สามารถผลิต HSV-1
gD ได้สูงที่เวลา 48 ชั่วโมงภายหลังการเพาะเลี้ยงในอาหารที่มเี มทานอล
และสามารถหลั่งโปรตีนออกมาภายนอกเซลล์ได้มาก ส่วนรีคอมบิแนนท์
โคลนที่มียีน pPICZ?A/gD2 สามารถผลิต HSV-2 gD ได้สูงสุดที่ 72
ชั่วโมง แต่พบว่าปริมาณ gD ที่อยู่ในเซลล์มีสูงกว่าที่หลั่งออกมาภายนอก
เซลล์
1.2 ศึกษาความเข้มข้นของเมทานอลต่อการผลิต HSV-1 gD ของรี
คอมบิแนนท์ P. pastoris ได้ทาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์โคลนใน
อาหารที่มีความเข้มข้นของเมทานอลเท่ากับ 0, 0.5, 1, 1.5 และ 3.0%
โดยมีปริมาณเซลล์เริม่ ต้นเท่ากันจากนั้นทาการเก็บตัวอย่างทุกๆ 24
ชั่วโมงเป็นเวลา 96 ชั่วโมง เพื่อนาไปทาการวิเคราะห์อัตราการ
เจริญเติบโต และปริมาณ HSV-1 gD ที่ผลิตและหลั่งออกมาภายนอก
เซลล์ซึ่งพบว่ารีคอมบิแนนท์โคลนมีการเจริญสูงที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมง
แรก และพบว่าความเข้มข้นของเมทานอลที่สูงขึ้นส่งผลให้เซลล์เจริญได้ดี
เนื่องจากเมทานอลเป็นแหล่งของคาร์บอนที่จาเป็นต่อการเจริญของเซลล์
แต่พบว่าที่ความเข้มข้นของเมทานอล 3.0% ภายหลังการเพาะเลี้ยงไป
48 ชั่วโมง การเจริญของเซลล์จะลดลงซึ่งอาจเกิดจากการสะสมของเมทา
นอลที่มากเกินไปจนทาให้เป็นพิษต่อเซลล์ สาหรับการผลิต HSV-1 gD ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
50.00 ได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา ศชพ
วัคซีนและได้เทคโนโลยีในการ
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคเริม
สาหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตให้กับหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน เพื่อนาไปพัฒนาต่อ
ยอดในการผลิตระดับโรงงานกึ่ง
อุตสาหกรรมและเพื่อนาไปสู่
การทดสอบในมนุษย์ต่อไป

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ พบว่าที่ความเข้มข้นของเมทานอล1.5%
สามารถผลิต gD ได้สูงทีส่ ุดที่เวลา 48 ชั่วโมง จากผลทีไ่ ด้จึงนาค่าความ
เข้มข้นของเมทานอลที่ 1.5% ไปทาการศึกษาปริมาณเซลล์เริ่มต้นต่อการ
ผลิต HSV-1 gD ของรีคอมบิแนนท์โคลนต่อไป
1.3 ศึกษาปริมาณเซลล์เริ่มต้นต่อการผลิต HSV-1 gD ของรีคอม
บิแนนท์ P. pastoris ได้ทาการเพาะเลีย้ งรีคอมบิแนนท์โคลนโดยให้มี
ปริมาณเซลล์เริ่มต้นแตกต่างกัน โดยวัดเป็นค่าOD600 เท่ากับ 2.0, 4.0
และ 6.0 ตามลาดับ โดยเพาะเลีย้ งในอาหารที่มีเมทานอลความเข้มข้น
1.5% เท่ากัน จากนั้นทาการเก็บตัวอย่างทุกๆ 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 72
ชั่วโมง พบว่ารีคอมบิแนนท์โคลนที่ทุกๆ ความเข้มข้นมีอัตราการเจริญสูง
ที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นอัตราการเจริญค่อยๆ ลดลง
สาหรับการผลิต HSV-1 gD ที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ พบว่าที่ปริมาณ
เซลล์เริม่ ต้นที่ OD600 เท่ากับ 2.0 และ 4.0 มีการผลิต HSV-1 gD
ใกล้เคียงกันและสูงที่สดุ ที่เวลา 72 ชั่วโมง

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

2. การตรวจหาปริมาณแอนติบอดีโดยเทคนิค ELISA พัฒนาวิธีการ
ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อโปรตีน gD ของไวรัสโรคเริม ชนิดที่ 1 และ
2 โดยใช้เทคนิค ELISA ซึ่งประกอบด้วยการเคลือบแอนติเจน gD แต่ละ
ชนิดแยกปฏิกิริยากัน แล้วทาปฏิกริ ิยาจับกับโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ
gD จากนั้นจับด้วยแอนติบอดีที่ติดฉลากด้วยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส และ
ใช้ Tetramethylbenzidine เป็นซับสเตรทชนิดโครโมเจนสาหรับ
เอนไซม์เปอร์ออกซิเดส ซึ่งค่าดูดกลืนแสงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิรยิ าดังกล่าว
จะสัมพันธ์กับปริมาณโมโนโคลนอลแอนติบอดี โดยสามารถจับคู่ระหว่าง
แอนติเจนและแอนติบอดีเพื่อใช้ในระบบ ELISA ได้ จากนั้นสามารถหา
ปริมาณแอนติเจนที่เหมาะสมในการ coat plate และช่วงแอนติบอดีที่
สามารถวัดค่าได้ซึ่งมีค่าระหว่าง 5-50 ng/ml และได้จดั ทากราฟ
มาตรฐานของการทดสอบหาปริมาณแอนติบอดีต่อโปรตีน gD แล้ว
76

77
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
803-1112- การวิจัยและพัฒนา
P021สารต้านเชื้อราจาก
K4861-06 สมุนไพร

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
600,000
301,053
50.18 1. เตรียมผลดิบของพญากาสัก ทาแห้ง และบดได้ผงพืชแห้งหนัก
ประมาณ 338 กรัม และสกัดผลดิบของพญากาสักด้วยเอทานอล
2. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของผลดิบพญากาสักด้วยตัวทาละลาย
อินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และ ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราต่อเชื้อ T.
mentagrophytes พบว่าส่วนที่สามารถละลายใน chloroform และ
ethyl acetate ได้แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อราได้ดี
3. คัดเลือกส่วนทีล่ ะลายในชั้น chloroform มาแยกบริสุทธิ์ด้วยวิธีการ
ทางโครมาโตรกราฟฟี่ โดยใช้ column ชนิดต่าง ๆ และแยกบริสุทธิใ์ น
ลาดับสุดท้ายด้วย HPLC
4. ได้สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราจากผลดิบของพญากาสัก 4 ชนิด และส่ง
ตัวอย่างสารบริสุทธิไ์ ปวิเคราะห์ NMR
5. คัดเลือกส่วนทีล่ ะลายในชั้น EtOAc มาแยกบริสุทธิ์ด้วยวิธีการทางโคร
มาโตรกราฟฟี่ โดยใช้ column HP 20 และแยกบริสุทธิ์ในลาดับสุดท้าย
ด้วย HPLC
6. ได้สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราจากผลดิบของพญากาสัก 3 ชนิด และส่ง
ตัวอย่างสารบริสุทธิไ์ ปวิเคราะห์ NMR
7. เตรียมต้นทองพันชั่งทาแห้ง บดได้ผงพืชแห้ง และสกัดด้วยเอทานอล
8. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของทองพันชั่งด้วยตัวทาละลายอินทรีย์
และทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราต่อเชื้อ T. mentagrophytes และ T.
rubrum พบว่าสารสกัดชั้นที่มีฤทธิ์ดีสุดคือชั้น EtOAc
9. ทดลองพัฒนาตารับแชมพู 7 ตารับ และคัดเลือกตารับที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม 2 ตารับ
10. ทดลองพัฒนาตารับเจล 2 ตารับ
11. ส่งนิพนธ์ต้นฉบับสาหรับตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 1 ฉบับ
12. ส่งนิพนธ์ต้นฉบับสาหรับตีพิมพ์ในวารสารการวิชาการสาธารณสุข 1
ฉบับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
55.00 1.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดจาก ศชพ
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ดีในการต้าน
เชื้อรา สามารถนาไปเผยแพร่
เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการใช้
สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค
ผิวหนังจากเชื้อราได้
2.ทราบสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ตา้ น
เชื้อราจากพืชสมุนไพรซึ่งอาจ
นาไปพัฒนาเป็นสารต้นแบบ
ทางยาต้านเชื้อรา หรือนาไป
เผยแพร่ในวารสารได้
3.ได้รูปแบบตารับยาใช้
ภายนอกเพื่อรักษาการติดเชื้อ
ราที่ผิวหนัง ที่จะนาไปศึกษาต่อ
หรือถ่ายทอดให้กับหน่วยงานที่
สนใจจะนาไปพัฒนาในเชิง
พาณิชย์ได้

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
803-1112- ) โครงการจัดตั้งระบบ 527,800
151,057
28.62 1. ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินโครงการ และแต่งตั้งคณะทางาน
P021ฐานข้อมูลคลินิกและ
โครงการปีงบประมาณ 2559
K4861-08 การคัดกรอง
2. เริ่มดาเนินการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร
อาสาสมัครสุขภาพดี
ดาเนินโครงการวิจัย และเริ่มดาเนินการรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
สาหรับการวิจัยทาง
ครั้งที1่ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน 45 ราย โดยการคัดเลือกจาก
คลินิก
การซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจานวน 2 ราย (Serum creatinine
greater than acceptance criteria 1 ราย, HBs Ag Positive 1 ราย)
สรุปมีผู้ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจานวน 43 ราย
3. คัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียมตัวอย่าง Blank Plasma ครั้งที่
1/59 จานวน 60 ราย - คัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียมตัวอย่าง
Blank Plasma ครั้งที่ 2/59 จานวน 15 ราย รวมจานวนอาสาสมัครที่
ผ่านเข้าร่วมโครงการจานวน 118 ราย
4. ดาเนินการ พัฒนาโปรแกรมระบบและระบบงานที่เกี่ยวข้อง -ระบบ
ลงทะเบียนบุคคลผูร้ ับบริการตรวจหรือ อาสาสมัคร การวิจัยทางคลินิก การบันทึกข้อมูลประวัติ ของอาสาสมัคร -ระบบการรับตัวอย่างข้อมูลการ
ตรวจหรือ อาสาสมัคร การวิจัยทางคลินิก
5. การรับตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ -ระบบการบันทึกผล / สรุปผลของ
ตัวอย่าง ในส่วนของห้องปฏิบัติการการตรวจหรือ อาสาสมัคร การวิจัย
ทางคลินิก
6. ดาเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียมตัวอย่าง Blank
Plasma ครั้งที่ 3/59 (K2-Na Heparin-03-16 จานวน 80 ราย) รวม
จานวนอาสาสมัครทีผ่ ่านเข้าร่วมโครงการจานวน 198 ราย -บริษัท เนอฟ
แอนด์ ไนน จากัด ได้รายงานความคืบหน้าของโปรแกรมฐานข้อมูล
อาสาสมัครสุขภาพดี ในการทาข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง
7. อธิบายและนาเสนอการใช้งานระบบของโปรแกรมฐานข้อมูล
อาสาสมัครสุขภาพดีวันที่ 7 เมษายน 2559

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
50.00 1.ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน ศชพ
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร
สุขภาพดีทไี่ ด้มาตรฐานทาให้
สามารถบริหารจัดการ
โครงการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการ
สืบค้นข้อมูล รวมทั้งยังสามารถ
เป็นแหล่งข้อมูลสาหรับ
หน่วยงานที่สนใจหรือนักวิจัยที่
ต้องการข้อมูลไปพัฒนา
งานวิจัยต่อไปในอนาคต
2. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
อาสาสมัครสุขภาพดี จานวน
200 คน สาหรับเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก ในการทดสอบชีวสมมูล
ของยาต้นแบบ รวมทั้งศึกษา
ความปลอดภัยของยาหรือ
สมุนไพรในการวิจัยทางคลินิก
ระยะที่ 1 หรือ 2
3. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
78

79
รหัส
งบประมาณ

803-1112P021K4861-09

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

โครงการเพิม่ ขีด
865,000
ความสามารถการวิจัย
ทางคลินิกด้านชีวส
มมูลของยาสามัญตาม
มาตรฐาน GCP และ
GLP เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

234,056

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
8. ทาการอัฟเดทเวอร์ชั่นของโปรแกรมฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดี
วันที่ 7 เมษายน 2559

27.06 1. ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินโครงการ แต่งตั้งคณะทางานโครงการ
ปีงบประมาณ 2559 ประชุมคณะผู้วิจัยโครงการ
2. รักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2007-12
โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะและเทคนิคที่
ทันสมัยในการจัดเก็บตัวอย่างเลือด ให้ถูกต้อง, อบรม การอ่านใบรับรอง
การสอบเทียบเครื่องมือ
3. ดาเนินการเพิม่ ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการวิจัยโครงการที่1
โดยการดาเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการ ศึกษาชีวสมมูลตารับดี
เฟอราซิรอก จีพีโอ ขนาด 250 mg ชนิดเม็ด และเอ็กซ์เจค ขนาด 250
mg ชนิดเม็ด คัดเลือกอาสาสมัคร วันที่ 30 พ.ย.ถึง 3 ธันวาคม 2558 อา
สามสมัครเข้าร่วมโครงการ 45 ราย ชาย 26 ราย หญิง 19 ราย ผ่านการ
คัดเลือกจานวน 41 ราย ชาย 24 ราย หญิง 17 ราย และได้รับการ
คัดเลือกเข้าสู่กระบวนการวิจยั ทางคลินิก 30 ราย ชาย 15 ราย หญิง 15
ราย Admit P I วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ถึง 17 ธันวาคม 2558 Admit
P II วันที่ 20 ธันวาคม 2558 ถึง 24 ธันวาคม 2558 จัดส่งตัวอย่างให้กับ

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ข้อมูลสุขภาพ และประวัติของ
อาสาสมัครในการเข้าร่วม
โครงการวิจัยต่างๆ ซึ่งจะเป็น
การป้องกันการเป็นอาสาสมัคร
ซับซ้อนของแต่ละโครงการ
4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไป
ของอาสาสมัครคนไทยเพื่อ
คัดเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละ
โครงการ
40.00 1.การศึกษาวิจัยทางคลินิกด้าน ศชพ
ชีวสมมูลของยาสามัญใน
ประเทศไทยเป็นทียอมรับตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้
อาสาสมัครได้รบั การคุม้ ครอง
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและสิทธิ
มนุษยชน
2.สามารถเป็นศูนย์กลางในการ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา การ
คุ้มครอง ผู้บริโภคด้านยาและ
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ
3. ผลิตภัณฑ์ยาสามัญใน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
องค์การเภสัชกรรมวันที่ 25 ธันวาคม 2558
4. รับการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม วันที่ 18
มกราคม 2559
5. เจ้าหน้าที่ประจาโครงการวิจัยดาเนินการตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูล
หลังจากการได้รับการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม
6. ดาเนินการสรุปผลการดาเนินโครงการวิจัย ศึกษาชีวสมมูลตารับดีเฟอ
ราซิรอก จีพีโอ ขนาด 250 mg ชนิดเม็ด และเอ็กซ์เจค ขนาด 250 mg
ชนิดเม็ด เพื่อดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารโดย
QCT ประจาโครงการวิจัย
7. ดาเนินการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินโครงการวิจัย ผู้อานายการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สถาบันวิจัยในมนุษย์ 3 มีนาคม
2559
8. ดาเนินการจัดทา และทบทวนเอกสารคุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุนฉบับภาษาอังกฤษ ส่งองค์การเภสัชกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิก
9. ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารคุณภาพ เอกสารโครงการวิจยั สถานที่
เพื่อเตรียมรับการทดสอบการตรวจติดตามโครงการวิจัย จากองค์การ
เภสัชกรรม วันที่ 19 เมษายน 2559

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ประเทศ มีประสิทธิผล
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ
สามารถแข่งขันกับยาที่นาเข้า
จากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลด
เงินตราออกนอกประเทศและ
เป็นการสนับสนุนการพึ่งพา
ตนเอง รวมทั้งสามารถแข่งขัน
ในตลาดการค้าเสรีในประชาคม
อาเซียนได้
4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถเป็นศูนย์กลางในการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก

80

81
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
803-1112- การพัฒนาระบบการ 330,000
106,345
32.23 1. เตรียมโปรตีนจากพลาสมิดที่สร้างขึ้น แล้วทาการแสดงออก
P021ทดสอบเบื้องต้นที่
(expression) และการแยกบริสุทธิ์ (purification) รีคอมบีแนนท์โปรตีน
K4861-10 จาเพาะต่อเป้าหมาย
CXCL12
การรักษาโรคมะเร็ง
2. ศึกษาสภาวะเบื้องต้นของการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้าดีสาหรับการ
ท่อน้าดีและค้นหาสาร
ทดสอบฤทธิ์ด้วยวิธี scratch assay
ออกฤทธิ์จากสมุนไพร
3. ศึกษาสภาวะเบือ้ งต้นของการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้าดีสาหรับการ
ไทย
ทดสอบฤทธิ์ migration ด้วยวิธี transmembrane cell migration
assay
4. ทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน้าดีของสารสกัดสมุนไพร
จานวน 138 ตัวอย่าง
5. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อน้าดีที่ถูกกระตุ้น
ด้วย CXCL12 โดยวิธี scratch assay จานวน 100 ตัวอย่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
60.00 1.ได้ระบบการทดสอบเบื้องต้น ศชพ
(screening system) ที่
จาเพาะสาหรับเป้าหมายการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้าดี
2. ทราบชนิดของสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์จาเพาะต่อเป้าหมายการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้าดี
3.ทราบคุณสมบัติพื้นฐานของ
สารบริสุทธิ์จากสมุนไพรไทยทีม่ ี
ฤทธิ์ต่อเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้าดี เพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการคัดเลือกสาร
ต้นแบบในการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็งในท่อน้าดี

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
803-1112- โครงการให้บริการ
738,000
255,270
34.59 จากผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดี 50.00 มีการนาชุดทดสอบตรวจหา
ศชพ
P021และติดตามผลเพื่อ
ต่อ Exopolysaccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วย
แอนติบอดีต่อ
K4861-12 ประเมิน การใช้ชุด
เทคนิค Immunochromatography ในปีงบประมาณ 2557 ผลการ
Exopolysaccharide ของเชื้อ
ทดสอบเพื่อตรวจหา
ประเมินชุดทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน โดยชุดทดสอบตรวจหา
Burkholderia pseudomallei
แอนติบอดีต่อ
แอนติบอดี ประเมินเทียบผลการทดสอบกับวิธี Indirect
ชนิด IC ไปใช้ในการแก้ปัญหา
Exopolysaccharide
Hemagglutination test (IHA) โดยทดสอบกับตัวอย่างผู้ป่วย จานวน
ควบคุมและป้องกันการระบาด
ของ เชื้อ
282 ราย มีความไว คิดเป็นร้อยละ 59.5 และ ความจาเพาะ คิดเป็นร้อย
ของโรคเมลิออยโดสิสตาม
Burkholderiapseud
ละ 95.6 จากการทดสอบความคงทนพบว่า มีอายุของชุดทดสอบ
โรงพยาบาล หรือศูนย์
omalleiด้วยเทคนิค
เทียบเท่ากับ 2 ปี และเมื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดสอบ
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ในพื้นที่ที่มี
Immunochromatog
พบว่า ผู้ใช้เห็นว่าชุดทดสอบมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบัน มี
การระบาด
raphyในโรงพยาบาล
ประโยชน์ต่อการทางาน สามารถนาไปใช้ในพื้นที่ได้ ใช้งานง่าย ควร
และศูนย์วิทยาศาสตร์
ปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็นซองชนิดปิดมิดชิดเป็นแบบมีซิป
การแพทย์ที่เข้าร่วม
ในปีงบประมาณ 2559 ทาการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดี
โครงการ
ต่อ Exopolysaccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ชนิด
IC เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง เปรียบเทียบผลกับชุดทดสอบที่เคย
ทาการพัฒนาเอาไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ได้ความไวและความจาเพาะเพิ่ม
มากขึ้นจากเดิม ขณะนีไ้ ด้สภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชุดทดสอบแล้ว
โดยปรับวิธีการทดสอบเป็นแบบใส่ตลับ (Lateral flow) ซึ่งให้ผลถูกต้อง
และสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าวิธีเดิม ขณะนี้กาลังทดสอบกับตัวอย่าง
ซีรั่มเพิ่มเติมในระดับห้องปฏิบัติการ และจะทาการผลิต lot ใหญ่ เพื่อ
นาไปเผยแพร่และสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส และส่งชุด
ทดสอบไปยังหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ควบคู่ไปกับการวินิจฉัย
ด้วยวิธีมาตรฐานหรือวิธีที่หน่วยงานนั้นๆ ใช้อยู่ต่อไป

82

83
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
803-1112- การวิจัยและพัฒนา
P021เพื่อสร้างและผลิตรี
K4861-13 คอมบิแนนท์
แอนติบอดีเพื่อใช้ใน
การตรวจวินจิ ฉัยโรค

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
712,000
241,649
33.94 ผลการดาเนินงานสะสม (ตุลาคม 2558-เมษายน 2559)
1. ทาการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage optimization ของยีน
ที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน gamma 2a constant region (IgG2a)
2. สังเคราะห์ยีนที่ออกแบบได้เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณยีน
ส่วน gamma 2a constant region
3. ทาการโคลนยีนส่วน heavy chain gamma 2a constant region
เข้าสู่เวคเตอร์ในเซลล์ E.coli
4. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มี รีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีนส่วน
heavy chain gamma 2a constant region
5. ทาการตรวจสอบความถูกต้องของลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน heavy
chain gamma 2a constant region โดยการทา DNA sequencing
พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดทีไ่ ด้มีความถูกต้องของลาดับเบส 100%
ตามที่ได้ออกแบบไว้
6. นารีคอมบิแนนท์พลาสมิดทีไ่ ด้ไปตัดด้วยเอนไซม์ตัดจาเพาะเพื่อเตรียม
ไว้สาหรับโคลนยีนส่วน Variable region ต่อไป
7. ทาการโคลนยีนส่วน VH จาก pLDHscFv โคลน 20 เข้าสู่เวคเตอร์
IgG2a ในเซลล์ E .coli
8. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มรี ีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีนส่วน VH
จาก pLDHscFv โคลน 20
9. ทาตรวจสอบความถูกต้องของลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นยีนส่วน VH ที่
บรรจุอยูโ่ ดยการทา DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่
ได้มีความถูกต้องของลาดับเบส 100%
10. ทาการโคลนยีนส่วน VH จาก pLDHscFv โคลน 10 เข้าสู่เวคเตอร์
IgG2a ในเซลล์ E .coli
11. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มรี ีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีนส่วน VH
จาก pLDHscFv โคลน 10
12. ทาตรวจสอบความถูกต้องของลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นยีนส่วน VH

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
50.00 1. สามารถพัฒนาเพื่อเปลี่ยน ศชพ
รูปแบบการสร้างและการผลิต
monoclonal antibody โดย
ไม่ใช้สัตว์ทดลอง
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่
ได้ในการพัฒนาแอนติบอดีเพื่อ
ทดแทนการนาเข้า และการ
ผลิตแบบเดิม
3. เพื่อนาความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาแอนติบอดีในงาน
อื่นๆ เช่น การ detection โดย
ใช้ antibody การใช้ในด้าน
การบาบัดรักษาโรค
(therapeutics) และงานวิจัย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ที่บรรจุอยู่โดยการทา DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่
ได้มีความถูกต้องของลาดับเบส 100%
13. ทาการโคลนยีนส่วน VH และ VL ที่ใช้สร้างแอนติบอดีต่อ HBsAg
โคลน HB3 และโคลน HB17.1 เข้าสู่เวคเตอร์ IgG2a ในเซลล์ E .coli
14. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มรี ีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีนส่วน VH
ทั้ง 2 โคลน และรีคอมบิแนนท์โคลนที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีน
ส่วน VL ทั้ง 2 โคลน
15. ทาตรวจสอบความถูกต้องของลาดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นยีนส่วน VH
และ VL ที่บรรจุอยู่โดยการทา DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พ
ลาสมิดที่ได้มีความถูกต้องของลาดับเบส 100%
16. ทาการเพาะเลีย้ งเซลล์ FreeStyleTM293F สาหรับการ
transfection
17. ได้เซลล์ FreeStyleTM293F ที่รอดชีวิตมากกว่า 80% จานวน
มากกว่า 1x106cell/ml พร้อมสาหรับการ transfection
18. นารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีนที่ใช้สร้างรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีชนิด IgG1 ต่อ pLDH จานวน 2 โคลน และ HBsAg จานวน 2
โคลน เข้าสู่เซลล์ FreeStyleTM293F ที่เตรียมได้ด้วยวิธี transfection
19. นาน้าเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาแยกรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่เซลล์สร้างขึ้น
ให้มีความบริสุทธิ์ด้วย Protein G affinity chromatography
20. ได้รีคอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG1-pLDH โคลน 10 จานวน 2.2
มิลลิกรัม, IgG1-pLDH โคลน 20 จานวน 1.1 มิลลิกรัม, IgG1-HBsAg
โคลน 3 จานวน 1.3 มิลลิกรัม และ IgG1-HBsAg โคลน 17.1 จานวน
2.0 มิลลิกรัม
21. นารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีนที่ใช้สร้างรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีชนิด IgG2a ต่อ pLDH จานวน 2 โคลน และ HBsAg จานวน
2 โคลน เข้าสูเ่ ซลล์ FreeStyleTM293F ที่เตรียมได้ด้วยวิธี
transfection

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
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รหัส
งบประมาณ

803-1112P021K4861-14

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

การวิจัยและพัฒนาชุด 480,000
ทดสอบ Rapid test
ตรวจวินิจฉัยไวรัสตับ
อักเสบบี

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

196,598

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
22. นาน้าเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาแยกรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่เซลล์สร้างขึ้น
ให้มีความบริสุทธิ์ด้วย Protein G affinity chromatography
23. ได้รีคอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG2a-pLDH โคลน 10 จานวน 1.0
มิลลิกรัม, IgG2a-pLDH โคลน 20 จานวน 1.6 มิลลิกรัม, IgG2a-HBsAg
โคลน 3 จานวน 1.0 มิลลิกรัม และ IgG2a-HBsAg โคลน 17.1 จานวน
1.8 มิลลิกรัม
40.96 1. เตรียมซองชุดทดสอบพร้อมข้อมูลติดหลังซองแนะนาการใช้งาน 1000
ชุด
2. ผลิตชุดทดสอบจานวน 400 ชุด
3. เตรียม sample running buffer
4. ข้อมูลการใช้งานชุดทดสอบ
5. เตรียมโครงการเพื่อขอใช้ตัวอย่างจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวน 4 ศูนย์
6. ผลิตชุดทดสอบจานวน 500 ชุด
7. ทดลองตรวจกับตัวอย่างจานวน 294 ราย โดยใช้ชุดทดสอบที่
พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับของ commercial kit พบว่าชุดทดสอบที่
พัฒนาขึ้น ให้ผลความไวร้อยละ 99.25 ความจาเพาะร้อยละ 98.13

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

55.00 1. ได้ชุดทดสอบต้นแบบชนิด ศชพ
Rapid test สาหรับตรวจไวรัส
ตับอักเสบบีด้วยวิธี
Immunochromatography
2. เกิดองค์ความรู้และเป็น
แนวทางในการผลิตชุดทดสอบ
อย่างง่ายสาหรับตรวจ
วินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบี
และโรคติดเชื้ออื่นๆต่อไป
3. สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์และ หน่วยงาน
สาธารณสุข
4. การเผยแพร่ผลงาน องค์
ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ห้องปฏิบัติการการเครือข่าย
และผูเ้ กี่ยวข้อง

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
803-1112- การวิจัยและพัฒนาชุด 300,000
144,826
48.28 จากผลการผลิต VP1 recombinant protein โดยใช้เชื้อ Escherichia
40.00 1. ได้สภาวะที่เหมาะสมในการ ศชพ
P021ทดสอบชนิดรวดเร็ว
coli ได้ดาเนินการออกแบบไพรเมอร์ต่อส่วนของยีนที่ใช้ในการผลิต
ผลิตชุดทดสอบตรวจหา
K4861-15 เพื่อตรวจหา
โปรตีน VP1 ของเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 และได้ทาการเชื่อมต่อ pET21a
แอนติบอดีชนิด IgMต่อ
แอนติบอดีชนิด IgM
vector เข้ากับ VP1 fragment แล้วทาการถ่ายโอนรีคอมบิแนนท์พ
capsidprotein ของ
ต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส
ลาสมิด pET21a-VP1 เข้าสู่ E. coli host cells ชนิด cloning host
enterovirus 71 โดยวิธี IC
71 ด้วยเทคนิค
จากนั้นทาการสุม่ เลือก Transformed E. coli จานวน 10 โคโลนี มา
2. เป็นการเพิ่มมูลค่าทาง
Immunochromatog
ตรวจสอบด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์ที่จาเพาะกับ VP1 gene
เศรษฐกิจในด้านการส่งชุด
raphy
พบว่าได้ positive โคลน จานวน 8 โคลน และอยูร่ ะหว่างการคัดเลือก
ทดสอบชนิดต่างๆ ไปจาหน่าย
โคลนเพื่อนามาใช้ในการ express โปรตีน VP1 ในส่วนของการผลิต
ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
โปรตีน VP1 จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร
ในขณะเดียวกันสามารถลดการ
ได้ดาเนินการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสด้วยเทคนิค Cell culture lot.การผลิตที่
เสียดุลการค้าในการนาเข้าชุด
1 ปริมาณ 100 มิลลิลิตร จากนั้นได้ดาเนินการหาสภาวะทีเ่ หมาะสมใน
ทดสอบ
การแยกไวรัสแอนติเจนด้วยเทคนิค sucrose gradient centrifugation
3. สามารถใช้ระบบการผลิตชุด
เพื่อใช้ในการแยกส่วนของโปรตีน VP1 จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ซึ่ง
ทดสอบที่มีอยู่มาพัฒนาชุด
จากการทดสอบโปรตีนที่แยกได้ดว้ ยเทคนิค SDS-PAGE และ western
ทดสอบตรวจวินิจฉัยโรค โดยใช้
blot กับโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีน VP1 พบว่าโปรตีน VP1 ที่
เชื้อที่เป็นสาเหตุของประเทศ
แยกได้มีขนาดประมาณ 34 kDa และหลังจากทาการทดสอบ
เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน
ความจาเพาะกับตัวอย่างซีรมั่ จากผู้ป่วยที่เป็น positive และ negative
สาธารณสุขและลดการนาเข้า
ด้วยเทคนิค western blot พบว่าโปรตีนที่เตรียมได้มีความจาเพาะ
จากต่างประเทศ
ค่อนข้างสูงเพราะให้ผลบวกกับตัวอย่าง positive serum และให้ผลลบ
กับตัวอย่าง negative serum แตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อทาการคัด
แยกโปรตีนด้วยการคัดเลือกตามน้าหนักโมเลกุลแล้วพบว่าได้ target
protein ปริมาณ 0.4 mg และเมือ่ นาโปรตีนที่เตรียมได้มาทาการทดสอบ
กับแอนติบอดีที่จาเพาะด้วยเทคนิค Dot blot ELISA แล้ว พบว่าปริมาณ
โปรตีนน้อยทีส่ ุดที่สามารถทาปฏิกริ ิยากับแอนติบอดีได้อยู่ที่ 1 ug และ
กาลังอยู่ในระหว่างรอการทดสอบกับตัวอย่างซีรั่มผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อศึกษา
ถึงความไวและความจาเพาะของโปรตีนที่เตรียมได้
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
803-1112- การพัฒนาสูตรอาหาร 318,400
90,031
28.28 ทาการทดลองเพื่อตรวจสอบ (Verification study) อาหารสูตรดัดแปลง
40.00 1. สามารถพัฒนาสูตรอาหาร ศชพ
P021ดัดแปลงที่ไม่มีซรี ัม
ที่ไม่มีซรี ั่ม (SFM01-M) ทาการ subculture เซลล์ในอาหารสูตร
ดัดแปลงที่ไม่มีซรี ัมสาหรับใช้ใน
K4861-16 สาหรับการเพาะเลีย้ ง
SFM01-M แบบ sequential และ direct adaptation ปรับ
การเพาะเลี้ยงทั้งเซลล์ Vero
เซลล์ Vero
(modification) สูตรอาหาร SFM01-M เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ได้
และการผลิตเชื้อเอนเทอโร
อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่ามีผลตอบสนองของเซลล์ที่เพาะเลี้ยง
ไวรัส 71/เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
แบบ sequential และ direct adaptation และได้สตู รอาหาร SFM012. สามารถนาความรู้ ขั้นตอน
M ที่ดัดแปลงเบื้องต้นแล้วจานวน 4 สูตร ที่เหมาะสมสาหรับเพาะเลีย้ ง
และวิธีการต่างๆ จากการ
เซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง ทาการศึกษา Long-term subculture ในอาหาร
พัฒนาสูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่
สูตรดัดแปลงที่ไม่มซี ีรั่ม (SFM01-M) ในหลุมเพาะเลี้ยง (6-well plate)
มีซีรัมสาหรับเซลล์ Vero ไป
พบว่าเซลล์สามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง และทาการศึกษาความ
ใช้ได้กับการพัฒนาสูตรอาหารที่
เป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์บนเม็ด microcarrier bead พบว่าเซลล์
ไม่มีซรี ัมสาหรับเซลล์เพาะเลี้ยง
มีการยึดเกาะและเจริญเติบโตได้ดี จากการศึกษาการยึดเกาะของเซลล์
อื่นๆ นอกจากนีส้ ามารถนา
บนเม็ด microcarrier bead โดยใช้อัตราส่วน cells/microcarrier
ความรู้ ขั้นตอนและวิธีการ
bead เท่ากับ 5 พบว่าเซลล์มีการยึดเกาะได้ดีภายใน 30 นาที และผลได้
ต่างๆ ไปใช้ในการออกแบบการ
ของเซลล์ (cell yield) เพิ่มขึ้นระหว่าง 2.5 ? 3.25 เท่าอย่างไรก็ตามจะมี
ทดลองเพื่อหาสภาวะที่
การปรับอัตราส่วนเพิ่มเป็น 9 cells/microcarrier bead เพื่อศึกษา
เหมาะสมต่างๆ สาหรับงานวิจัย
ผลได้ของเซลล์ (cell yield) เพิ่มเติม จากการศึกษาพบว่าเซลล์มีการยึด
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เกาะและเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้พบว่าเซลล์มีการใช้กลูโคสระหว่าง 1
- 2 กรัมต่อลิตร และผลิตกรดแลคติคต่ากว่า 2.0 กรัมต่อลิตร

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
803-1112- การวิจัยและพัฒนา
P021Mesenchymal
K4861-18 Stem Cells สู่การใช้
ประโยชน์ทางคลินิก

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
3,974,000 838,638
21.10 ผลการดาเนินงานสะสม ( ให้บรรยาย) ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม
55.00 ชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ใน
ศชพ
2558 - เมษายน 2559) การดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 กิจกรรม
วารสาร จดสิทธิบตั ร และ
หลัก ดังนี้
หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไปใช้
กิจกรรมหลักที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลล์ต้นกาเนิดชนิด
ประโยชน์ ด้านวิชาการ - เป็น
MSC ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเตรียมเซลล์ต้นกาเนิดชนิด MSC ในรูปแบบ
ของหน่วยงานในสังกัด
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนคือ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
- แต่งตั้งคณะทางาน
รองรับงานวิจัยด้านเซลล์ต้น
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กาเนิดและพัฒนาสูว่ ิธีรักษา
- จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
แนวใหม่สาหรับประชากรไทย
- ออกแบบการวิจัย
ในอนาคต - การเผยแพร่
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ายาและวัสดุ
ผลงานทางวิชาการ - การจดอนุ
อุปกรณ์สาหรับใช้ในการศึกษาวิจยั
สิทธิบัตร การเผยแพร่ความรู้
- พัฒนาวิธีเตรียมเซลล์ต้นกาเนิดชนิด MSC บนโครงร่างค้าจุน ชนิด
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทีม่ ีความ
Fibrin โดยเตรียมจาก PRP CaCl2 และ PRP CaCl2 Thrombin ซึ่งใช้
สนใจงานวิจัยด้านเซลล์ตน้
CaCl2 ที่ความเข้มข้น 20 mM และ 40 mM และ Thrombin ที่ความ
กาเนิด ด้านสังคมและชุมชน
เข้มข้น 0.025 mM และ 0.050 mM เปรียบเทียบกับ MSC ที่
ผู้ป่วยไทยมีทางเลือกในการเข้า
เจริญเติบโตบนภาชนะพลาสติก (2D) และนาไปศึกษาลักษณะสัณฐาน
สู่การรักษาพยาบาลแนวใหม่
วิทยาด้วย Scanning Electron Microscope จานวน 5 ตัวอย่าง ซึ่ง
โดยใช้เซลล์ต้นกาเนิดผ่าน
ขณะนี้อยู่ระหว่างทาการศึกษาวิจยั เพิ่มเติม
โครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับ
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การศึกษาคุณสมบัติของ MSC จากสายสะดือ ผลการ
การอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดาเนินงานเป็นไปตามแผนคือ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
- แต่งตั้งคณะทางาน
มนุษย์ และแพทยสภา
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการวิจยั ทางคลินิก
- จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการตามมาตรฐานสากล
- ออกแบบการวิจัย
Good Clinical Practice
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ายาและวัสดุ
(GCP) อย่างเคร่งครัด
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
อุปกรณ์สาหรับใช้ในการศึกษาวิจยั
- เตรียมเซลล์ต้นกาเนิดจากสายสะดือ โดยการตัด/ย่อยด้วย
Enzyme และการตัด/ เพาะเลี้ยงโดยตรง (Explant Culture) จากนั้นนา
เซลล์ที่ได้มาศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ MSC จากสายสะดือ เปรียบเทียบ
กับเซลล์ MSC จากไขกระดูก จานวน 4 ตัวอย่าง
- ติดตามคุณสมบัติของเซลล์ที่เพาะเลี้ยงได้ในแต่ละวิธีการเตรียม
เซลล์ พบว่าเซลล์ที่เพาะเลีย้ งได้มคี ุณสมบัติของ MSC คือ สามารถ
เจริญเติบโตยึดเกาะพื้นผิวพลาสติก มีรูปร่างเรียวแหลม ผิวเซลล์มีการ
แสดงออกของ CD73 และ CD90 แต่ไม่มีการแสดงออกของ CD34
CD45 และ HLA-DR สามารถเจริญไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และ
เซลล์กระดูกอ่อนได้
กิจกรรมหลักที่ 2 วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของเซลล์ต้นกาเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย ดังนี้
กิจกรรมย่อยที่ 2.1การศึกษาความปลอดภัยของเซลล์ต้นกาเนิดชนิด
MSC โดยการศึกษาGrowth Transformation ผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนคือ
- แต่งตั้งคณะทางาน
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
- ออกแบบการวิจัย
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ายาและวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับใช้ในการศึกษาวิจยั
- เพาะเลีย้ งเซลล์ MSC ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับเซลล์มะเร็ง
มาตรฐาน MCF-7 ในอาหารเลี้ยงเซลล์แบบ Semisolid media จานวน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
2 รอบ ผลการทดสอบพบว่าเซลล์มะเร็งสามารถเจริญเติบโตได้ดีและมี
การเกาะกลุ่มของเซลล์ ในขณะที่ MSC ไม่สามารถเพิ่มจานวนได้

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

กิจกรรมหลักที่ 3 การวิจัยทางคลินิกเพื่อนาเซลล์ต้นกาเนิดชนิด
Mesenchymal Stem Cells ไปใช้ในการพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย
ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อย กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การศึกษาความเป็นไปได้และความ
ปลอดภัยของเซลล์ต้นกาเนิดจากไขกระดูกเมื่อฉีดเข้าวุ้นตาของผู้ป่วยโรค
จอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Retinitis pigmentosa (RP) ผล
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนคือ
- แต่งตั้งคณะทางาน
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
- จัดเตรียมความพร้อมของอาคารปฏิบตั ิการเซลล์ต้นกาเนิด น้ายา
วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดเตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์
ต้นกาเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells
- เป็นการศึกษาวิจยั ทางคลินิกระยะที่ 2 โดยสามารถเตรียมและ
ตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นกาเนิดจาก ไขกระดูกของผู้ป่วย RP จานวน 2
ราย เซลล์ที่เตรียมได้มีคณ
ุ ภาพและคุณสมบัตเิ ป็นไปตามมาตรฐานสากล
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิจัยทางคลินิกรายที่
3
2.2 ผลการดาเนินการสะสม คิดเป็นร้อยละ 55
2.3 การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน เสนอต่อที่ประชุม/สัมมนาในระดับ
1. การเป็นวิทยากร 1.1 บรรยายเรื่อง Development of the
DMSc Stem Cell Products for Clinical Trails and the Initiation
of Biomaterial Uses in Clinic for Thailand: The Current โดยนาง
90
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
สิริภากร แสงกิจพร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Erasmus Mundus
International" Work shop เรื่อง "Possibility for a Fast Track in
Translation of Naturally-Derived Biomaterials into the Clinic"
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มีแผนนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ จานวน 4 เรื่อง
2.1 การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการเตรียม DMSc
Stem Safe ตามหลักเกณฑ์ GMP สาหรับใช้ในการวิจัยทางคลินิก
นาเสนอด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ ที่
24 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกาเนิดชนิด
Mesenchymal Stem cells จากสายสะดือ ในรูปแบบโปสเตอร์ การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21-23
มีนาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
2.3 ได้รับการตอบรับใน
การนาเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง "GMP-compliant
bioprocess development of mesenchymal stem cells for
clinical trial inretinitis pigmentosa patients" ในการประชุม ISCT
2016 Annual Meeting ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2559 ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
2.4 Conditions optimization for fibrinbased scaffold fabrication ในรูปแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการ
ประจาปีทางเทคนิคการแพทย์ ครัง้ ที่ 40 ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม - 3
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
3. มีการเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน จานวน 4 ครั้ง
3.1. วันที่ 29 มกราคม 2559 จัดการศึกษาดูงาน DMSc Stem
Cells Research ให้แก่ เรโนเวียคลินิกเวชกรรม จานวน 2 คน ณ อาคาร
ปฏิบัติการเซลล์ต้นกาเนิด
3.2. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เลขาธิการแพทยสภา นพ. สัมพันธ์
คมฤทธิ์ พร้อมด้วย นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ และ นพ.ถนอม บรรณ

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ประเสริฐ พบท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มลคล
เพื่อปรึกษาเรื่อง พระราชบัญญัติเซลล์บาบัด พ.ศ. ..... และเยีย่ มชม
กระบวนการเตรียมเซลล์ต้นกาเนิดตามมาตรฐานสากล ณ อาคาร
ปฏิบัติการเซลล์ต้นกาเนิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.3. วันที่ 24 มีนาคม 2559 จัดการศึกษาดูงาน DMSc Stem
Cells Research ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จานวน 1 คน ณ อาคารปฏิบตั ิการเซลล์ต้นกาเนิด
3.4. วันที่ 4 เมษายน 2559 จัดการศึกษาดูงาน DMSc Stem
Cells Research ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จานวน 1 คน ณ อาคารปฏิบตั ิการเซลล์ต้นกาเนิด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
803-1112- การวิจัยและพัฒนา
P021นวัตกรรมทาง
K4861-19 ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุม
และป้องกันโรคมะเร็ง

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
1,633,200 220,340
13.49 ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-เมษายน 2559) การดาเนินการวิจัย
45.00 ด้านวิชาการ
ศชพ
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักดังนี้
1.เป็นการพัฒนาศักยภาพการ
กิจกรรมหลักที่ 1 การศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical Validation) ผล
วิจัยของหน่วยงานในสังกัด
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนคือ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
1. การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ: รับตัวอย่างเลือดและตัวอย่างชิ้นเนื้อ
รองรับงานวิจัยด้าน Cancer
ของผู้ป่วยมะเร็งจานวน 4 ราย
Biomarkers เพื่อพัฒนาสู่การ
- ตรวจวินิจฉัยเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด โดยวิธี RT PCR
ให้บริการทางห้องปฏิบัติการ
- ตรวจวินิจฉัยเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด โดยวิธี Flow
สาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งใน
Cytometry
อนาคต
- ตรวจวิเคราะห์เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด โดยวิธี Flow
2.การเผยแพร่ผลงานทาง
Cytometry
วิชาการ
- เพาะเลีย้ งเซลล์มะเร็งในตัวอย่างชิ้นเนื้อของผู้ป่วยมะเร็ง จานวน
3.การจดอนุสิทธิบตั ร
2 ราย นาไปตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของยีน โดยวิธี RT PCR และ
4.การเผยแพร่ความรู้ให้แก่
ตรวจการแสดงออกของแอนติเจนบนผิวเซลล์ โดยวิธี Flow Cytometry
หน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจ
รวมจานวน 10 ตัวอย่าง (P0-P3)
งานวิจัยด้านเซลล์ต้นกาเนิด
2. สรุปผลการศึกษา Clinical Validation เบื้องต้น ในตัวอย่างตั้งแต่ปี
2558:
ด้านสังคมและชุมชน
- อยู่ระหว่างสรุปผลการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน
1.การพัฒนาวิธีตรวจหาสิ่งบ่งชี้
ระหว่างตัวอย่างชิ้นเนื้อเต้านมปกติ และตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านม
ทางชีวภาพ (tumor
- อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจวินิจฉัยเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด
biomarker) ที่มีความไว
และเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด ระหว่างคนปกติ และผู้ป่วยมะเร็งโดยวิธี
ความจาเพาะสูง สามารถ
Flow Cytometry
พยากรณ์การลุกลามของมะเร็ง
ในระยะเริ่มแรก ติดตาม
กิจกรรมย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบความไวต่อยารักษา
ผลการรักษา และติดตามการ
มะเร็ง (Chemosensitivity assay) ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนคือ
กลับเป็นซ้า (relapse) ได้ จะ
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
2. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมและป้องกันโรค รวมถึง

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
3. ออกแบบการวิจัย
4. เตรียมความพร้อมของน้ายา วัสดุ และเครื่องมือวิเคราะห์
5. ศึกษาชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสม โดยการเพาะเลี้ยง
เซลล์มาตรฐาน MCF-7 ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติในอาหารเลี้ยงเซลล์ 3
ชนิด ได้แก่ MSC Medium, Mammocult Medium และ DMSc
Mammo Medium เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเซลล์ในอาหาร
เลี้ยงเซลล์แต่ละชนิด พบว่าเซลล์มีการเจริญเติบโตได้ดีที่สดุ ในอาหาร
เลี้ยงเซลล์ชนิด DMSc Mammo Medium ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการศึกษา
การแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็ง
6. มีแผนทาการทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็ง Doxorubicin ใน
ไตรมาสต่อไป

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยให้ดีขึ้น ลดความเสี่ยง
และลดความสูญเสียจากการใช้
ยาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้การ
รักษาพยาบาลในภาพรวมของ
ประเทศมีประสิทธิภาพและมี
ความคุ้มทุนมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการบูรณาการสู่
การใช้ประโยชน์ทางคลินิก ผลการดาเนินงานเป็นไปตามแผนคือ จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการพันธุกรรมทาง
คลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19
กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแคนทารี่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผลสารวจ
ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมเท่ากับร้อยละ 83.5 (คานวณจากแบบ
ประเมินผล 20 ฉบับ จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 คน)
2.2 ผลการดาเนินการสะสมคิดเป็นร้อยละ 45 2.3 การเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงาน นาเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "การแสดงออกของยีนใน
เซลล์มะเร็งเต้านมที่เพาะเลี้ยงแบบ 3D และ 2D" ในรูปแบบโปสเตอร์ ที่
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 2123 มีนาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
803-1112- การศึกษาทางเภสัช
P021พันธุศาสตร์เพื่อการ
K4861-21 ลดค่าใช้จ่ายทาง
การแพทย์โดยการใช้
ยาเฉพาะบุคคลระยะ
ที่สอง

803-1112P021K4861-22

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
1,088,400 326,481
30.00 1. ขออนุมัติการทาการทดลองผ่านทางคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย ขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในแต่ละโรงพยาบาล
ที่มีคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อเก็บตัวอย่างจากโรงพยาบาลร่วม
โครงการวิจัย และเริ่มเก็บตัวอย่างสาหรับโรงพยาบาลที่ผ่านจริยธรรม
แล้ว
2. ส่งหนังสือถึงโรงพยาบาลเครือข่าย ขอความร่วมมือ รพ. อยุธยา อยู่
ระหว่างส่งขออนุมัติจริยธรรม
3. กาลังดาเนินการเก็บตัวอย่างของ โรงพยาบาลลาพูน
4. ได้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ยีนแพ้ยาในคนไทยโดยการวิเคราะห์ผล
การตรวจ Genome-Wide association study with various drugs

ความสัมพันธ์ระหว่าง 516,000
การเกิดพิษต่อตับจาก
rifampicin กับ ตัว
บ่งชี้ทางเภสัชพันธุ
ศาสตร์ในผู้ป่วยวัณโรค
ที่เกิดภาวะพิษต่อตับ
ระหว่าง การรักษา

246,025

47.68 1. ยื่นโครงการเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ติดต่อ และ ขอ
อนุญาตเพื่อทาวิจัยในโรงพยาบาล จากผู้อานวยการโรงพยาบาลต่างๆ
2. แก้ไข โครงการวิจัยในมนุษย์จากโรงพยาบาลโพธาราม ที่ผ่านในรอบ
แรกแต่มีข้อเสนอแนะ (อยุ่ระหว่างพิจารณา)
3. รพ. สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เก็บตัวอย่างให้ 5 ราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
45.00 การเผยแพร่ในวารสารทาง
ศชพ
การแพทย์ เรื่อง 1)
Pharmacogenetics of
severe cutaneous drug
reaction to phenytoin in
Thai population 2) Review
article: finding genetic risks
in Thai population; genetic
similarity and difference
with other populations.
การจดสิทธบัตร HLA-B*…..
allele associated with
phenytoin induced severe
cutaneous reactions in
Thais การจดอนุสิทธบัตร
Cost-efficient genotyping
technique for prediction
of phenytoin induced
severe cutaneous
reactions
45.00 การเผยแพร่ในวารสาร จด
ศชพ
สิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่
นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
803-1112- การวิจัยและพัฒนา
P021เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
K4861-25 Interferon Gamma
Release Assay
(IGRAs) ในการตรวจ
การติดเชื้อ
Mycobacterium
tuberculosis

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
790,000
82,964
10.50 ผลการดาเนินงานสะสม (ตุลาคม 2558-เมษายน 2559)
50.00 1. สามารถวิจัยและพัฒนาเพิ่ม ศชพ
1. ทาการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage optimization ของยีน
ประสิทธิภาพการตรวจการติด
Rv2654c ที่ใช้สร้างโปรตีน TB7.7 ของเชื้อ Mycobacterium
เชื้อTB โดย IGRAs ได้ ทาให้
tuberculosis และยีน IFNG ที่ใช้สร้างโปรตีน IFN gamma ของมนุษย์
สามารถให้ การดูแลรักษาและ
2. สังเคราะห์ยีนที่ออกแบบได้เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณยีน
ติดตามผู้ป่วยหรือผู้ทมี ีความ
Rv2654c และยีน IFNG
เสี่ยงได้ในระยะแรก ๆ ทาให้
3. ทาการโคลนยีน Rv2654c เข้าสู่เวคเตอร์ pET21a และยีน IFNG เข้า
สามารถควบคุมการเกิดวัณโรค
สู่เวคเตอร์ pcDNA3.4ในเซลล์ E. coli
ได้
4. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มรี ีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a ที่บรรจุยีน
2. สามารถพัฒนาองค์ความรู้
Rv2654c และรีคอมบิแนนท์ พลาสมิด pcDNA3.4 ที่บรรจุยีน IFNG
และศักยภาพในการวิจัยของ
5. ทาการตรวจสอบความถูกต้องของลาดับนิวคลิโอไทด์ของยีน
นักวิจัยโดยใช้เทคนิคทางชีว
Rv2654c ที่บรรจุอยู่ในรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a และยีน IFNG ที่
โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม
บรรจุอยู่ในรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pcDNA3.4 โดยการทา DNA
sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่ได้มีความถูกต้องของลาดับ
เบส 100% ตามที่ได้ออกแบบไว้
6. จัดทาข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้สัตว์ทดลองเสร็จสิ้นและได้ยื่น
เสนอต่อคณะกรรมการฯแล้ว
7. ทาการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage optimization ของยีน
ใช้สร้างโปรตีน CFP21 และ MPT64ของเชื้อ Mycobacterium
tuberculosis
8. สังเคราะห์ยีนที่ออกแบบได้เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณยีน
CFP21 และยีน MPT64
9. ทาการโคลนยีน CFP21 และยีน MPT64 เข้าสู่เวคเตอร์ pET21a ใน
เซลล์ E. coli
10. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มรี ีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a ที่บรรจุ
ยีน CFP21 และรีคอมบิแนนท์ พลาสมิด pcDNA3.4 ที่บรรจุยีน MPT64
11. ทาการตรวจสอบความถูกต้องของลาดับนิวคลิโอไทด์ของยีน CFP21
96

97
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
และ MPT64 ที่บรรจุอยู่ในรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a โดยการทา
DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่ได้มีความถูกต้องของ
ลาดับเบส 100% ตามที่ได้ออกแบบไว้
12. ทาการเตรียมรีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีน IFNG สาหรับการ
transfection
13. ได้รีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีน IFNG ที่มีปริมาณความบริสุทธิ์
สูงสามารถนาไปใช้ในการ transfection ได้
14. นารีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a ที่บรรจุยีน TB7.7, CFP21 และ
MPT64 เข้าสู่เซลล์ E. coli BL21 และตรวจสอบการแสดงออกของ
โปรตีน TB7.7, CFP21 และ MPT64 ที่สภาวะต่างๆ
15. ได้สภาวะได้สภาวะที่เหมาะสมในการ express โปรตีนทั้ง 3 ชนิดใน
เซลล์ E. coli
16. ทาการเพาะเลีย้ งเซลล์ FreeStyleTM293F สาหรับการ
transfection
17. ได้เซลล์ FreeStyleTM293F ที่รอดชีวิตมากกว่า 80% จานวน
มากกว่า 1x106cell/ml พร้อมสาหรับการ transfection
18. ทดสอบการนาการรีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีน IFNG เข้าสู่
เซลล์ FreeStyleTM293F ที่เตรียมได้ด้วยวิธี transfection
19. ได้สภาวะที่เหมาะสมในการนารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยนี
IFNG เข้าสู่เซลล์ FreeStyleTM293F โดยสามารถตรวจพบการ
แสดงออกของโปรตีน IFNG ในน้าเลี้ยงเซลล์ด้วยวิธี ELISA
20. Up scale การผลิตโปรตีน IFNG ในเซลล์ FreeStyleTM293F ด้วย
สภาวะทีเ่ หมาะสมที่ศึกษาได้
21. นาน้าเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาแยกโปรตีน IFNG ที่เซลล์สร้างขึ้นให้มีความ
บริสุทธิ์ด้วย anti-FLAG affinity chromatography
22. ได้โปรตีน IFNG ที่มคี วามบริสทุ ธิ์ จานวน 1 มิลลิกรัม
23. Up scale การผลิตโปรตีน TB7.7 ในเซลล์ E. coli ด้วยสภาวะที่

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

เหมาะสมที่ศึกษาได้
24. ทาการสกัดโปรตีน recombinant TB7.7 จากเซลล์ E. coli ที่ได้
ด้วยวิธี sonication
25. ทาการแยกโปรตีน recombinant TB7.7 ที่ได้ให้มีความบริสุทธิ์ด้วย
anti-FLAG affinity chromatography
26. ได้โปรตีน recombinant TB7.7 ที่ไมีความบริสุทธิ์จานวน 1
มิลลิกรัม
803-1112P021K4861-26

การศึกษานาร่องเพื่อ 1,839,100
การพัฒนาการตรวจ
คัดกรอง สุขภาพทารก
แรกเกิดโรคภาวะต่อม
หมวกไตผลิตฮอร์โมน
มากผิดปกติ
(Congenital
Adrenal
Hyperplasia (CAH))
ในประเทศไทย

39,376

2.14 คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์มีข้อเสนอให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการวิจัยในคน ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเตรียมการและทาการจัดซื้อ จัดจ้าง ชุด
น้ายาและอุปกรณ์สาหรับวินิจฉัยโรค CAH จัดเตรียมการเขียนโครงการ
จัดอบรมให้กับบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องของสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ
ทราบและเข้าใจในเรื่องการศึกษานาร่องและเรื่องต่างๆของระบบการ
ตรวจคัดกรองฯ

40.00 1 พัฒนารูปแบบการตรวจคัด ศชพ
กรองสุขภาพทารกแรกเกิดใน
ประเทศไทยให้ครอบคลุมการ
ตรวจวิเคราะห์โรคอื่นๆ เพิ่มขึ้น
จากการตรวจคัดกรองฯ ใน
ปัจจุบัน .
2 ในเบื้องต้นของโครงนาร่อง
จะทาให้ทารกแรกเกิดในพื้นที่
ดังกล่าวได้รับการตรวจคัดกรอง
ฯ โรค CAH และรายที่มภี าวะ
ต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนมาก
ผิดปกติได้รับการรักษาจาก
กุมารแพทย์เฉพาะทางและลด
อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรก
เกิดในประเทศ
3 ทาให้ทราบอุบัติการณ์การ
เกิดโรค CAH ในปัจจุบันและใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนขยาย
การดาเนินการให้ครอบคลุมทั่ว
98

99
รหัส
งบประมาณ

803-1112P041K4869-11

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

การศึกษาเภสัช
954,000
จลนศาสตร์ของยา
ต้านวัณโรคและ
พัฒนาวิธีทดสอบ
สาหรับการตรวจระดับ
ยาวัณโรคเพื่อติดตาม
การรักษาวัณโรคในผู้
ป่วยวัณโรคใหม่และ
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

227,444

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

23.84 ดาเนินการในช่วงพัฒนาวิธีวิเคราะห์หารัดับยาต้านวัณโรคสูตรพื้นฐาน
ด้วยเครื่อง LC-MS/MS และโครงการ pooled blank plasma เข้ารับ
การอนุมัติจาก สคม.

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

ทั้งประเทศในอนาคตและนา
ข้อมูลผลของการตรวจคัดกรอง
โรคมาประยุกต์ใช้กับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษา
และวินิจฉัยอุบตั ิการณ์การเกิด
โรคของภาคอีสาน
4 เพื่อลดปัญหาการสูญเสียใน
ด้านสภาพจิตใจของผู้ป่วย
ครอบครัว ชุมชน สังคม
เศรษฐกิจ กรณีเกิดจากสูญเสีย
ชีวิต
45.00 เผยแพร่วิธีการทดสอบใน
ศชพ
วารสารวิชาการ และเปิดรับ
บริการตรวจวิเคราะห์ระดับยา
ต้านวัณโรคเพื่อปรับระดับยา
ต้านวัณโรค

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
803-1112- โครงการพัฒนาวิธี
P041วิเคราะห์ขอ้ มูล
K4869-17 พันธุกรรมของเชื้อก่อ
โรคด้วยการถอดรหัส
พันธุกรรมสมรรถนะ
สูง

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
850,000
78,144
9.19 ออกแบบ primer สาหรับเชื้อ Mycobacterium tuberculosis (MTB)
เพื่อให้ครอบคลุมจานวนยีนดื้อยาวัณโรค 20 ชนิด โดยทางคณะทางาน
วิจัยที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ดาเนินการ

803-1115P021K4861-01

1,403,000

การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
วิธีการตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีน
ในเลือดสาหรับการ
วินิจฉัยวัณโรค

68,838

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
48.00 •การเผยแพร่ผลงานใน
ศชพ
วารสารวิชาการ เช่น เรื่อง การ
ประเมินภาวะดื้อยาด้วยเทคนิค
ถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะ
สูง สถานการณ์ระบาดของวัณ
โรคในจังหวัดเชียงรายเมื่อ
ศึกษาเชื้อวัณโรคด้วยวิธี
ถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะ
สูง
•หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์, กรม
ควบคุมโรค, กรมการแพทย์,
โรงพยาบาลต่างๆ และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ
4.91 1. ส่งคาขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ของกรมควบคุมโรคแล้ว มี
63.00 • การเผยแพร่ผลงานใน
ศชพ
ผลการพิจารณาครั้งที่ 1 ให้แก้ไขโครงการ กาลังดาเนินการแก้ไขโครงการ
วารสารวิชาการ เช่น เรื่อง
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
Biomarkers ที่จาเพาะต่อวัณ
2. ส่งคาขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริ
โรค สาหรับวินิจฉัยในกลุ่ม
ราชพยาบาลแล้ว กาลังรอรับผลการพิจารณาครั้งที่ 1 -ดาเนินการเตรียม
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยเด็ก และ
ร่างคาขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากสถาบันสุขภาพเด็ก
ประเมินสภาวะการติดเชื้อวัณ
แห่งชาติมหาราชินี
โรคดื้อยาหลายขนาน และการ
ตอบสนองต่อยาต้านวัณโรค
• หน่วยงานที่นาผลการวิจยั ไป
ใช้ประโยชน์ เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์, กรม
ควบคุมโรค, กรมการแพทย์,
100

101
รหัส
งบประมาณ

805-1112P011K4864-01

แผนงาน/โครงการ

รักษาและเพิ่ม
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องสาอาง

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

1,214,900 1,137,93
9

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

93.67 กิจกรรมที่ 1 รักษาและขยายขอบข่ายการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025
1.1 การสอบเทียบ การบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ผลการดาเนินงานรวบรวมข้อมูล จัดทาแผนการสอบเทียบและบารุงรักษา
ประจาปี เป้าหมายจานวน 44 ชนิด 344 เครื่อง ดาเนินงานแล้วจานวน 9
ชนิด 117 เครื่อง
1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ (External
Quality Assessment)
1.2.1 Blind sample จัดทาแผนการส่งตัวอย่าง 34 ตัวอย่าง 85
รายการทดสอบ ดาเนินการส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 7
ตัวอย่าง 10 รายการทดสอบ
1.2.2 Proficiency testing participation จัดทาแผนการเข้า
ร่วมแผนงาน 16 ตัวอย่าง 41 รายการทดสอบ ดาเนินการส่งตัวอย่างให้
ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 1 แผนงาน 1 รายการทดสอบ
1.3 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดทาแผนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน รับการตรวจประเมินวันที่ 17 และ 19
กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส่งวันที่ 4
เมษายน 2559
1.4 External audit จัดทาแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
รับการตรวจประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 จะรับการ
ตรวจประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 มีนาคม 2559
1.5 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านเครือ่ งสาอาง
1.5.1 ประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
โอทอปตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ ISO 17516 : 2014 - วางแผนดาเนินงานวิจัย

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

โรงพยาบาลต่างๆ และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ
42.62 1. สานักเครื่องสาอางและวัตถุ สว
อันตราย รักษาและเพิม่
ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดย
ดาเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบตั ิการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
และมาตรฐาน ISO/IEC 17043
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ
ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์
และการให้บริการทดสอบความ
ชานาญแก่ผู้รับบริการ และมีวิธี
ทดสอบด้านเครื่องสาอางที่เป็น
มาตรฐานทั้งระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคอาเซียนที่
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้
อ้างอิงได้
2. ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องสาอางทั้งภายในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนได้รับการ
สนับสนุนการให้บริการทดสอบ
ความชานาญ ความรู้ทาง
วิชาการ และวัสดุอ้างอิงด้าน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รายละเอียด
ร้อยละ
จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ และทดสอบสภาวะที่เหมาะสมกับตัวอย่าง
เครื่องสาอาง
เครื่องสาอาง 10 ผลิตภัณฑ์ 50 ตัวอย่าง
1.5.2 การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ และวิเคราะห์ปริมาณสาร
ปรอท ในผลิตภัณฑ์ทาให้หน้าขาว โดยวิธี Atomic Absorption
Spectrometry - Direct Mercury Analysis (Thermal
Decomposition) - ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วางแผนการ
ดาเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

หน่วยงาน

กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความชานาญตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043
2.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดทาแผนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีกาหนดการตรวจประมาณเดือนกรกฎาคม
2559
2.2 External audit จัดทาแผน รับการตรวจประเมินในวันที่ 19-20
พฤศจิกายน 2558 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องส่งหน่วยรับรองในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่
ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน
กิจกรรมที่ 3 จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องสาอาง
ภายในประเทศและต่างประเทศ - จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับห้องปฏิบตั ิการประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน จานวน 7 หลักสูตร เผยแพร่ในการประชุม ASEAN
Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งที่ 4 วันที่ 25
พฤศจิกายน 2558 จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางสาหรับห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 14
หลักสูตร
102

103
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
กิจกรรมที่ 4 ประชุมในคณะกรรมการวิชาการในต่างประเทศ
4.1 ประชุมคณะทางานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องสาอางคณะที่ TC
217 วันที่ 6-11 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย
เจ้าหน้าที่สานักสว. เข้าร่วมประชุม 2 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาร่าง
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกีย่ วข้องกับข้อกาหนดวิธีวิเคราะห์และ
ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์เครื้องสาอาง
4.2 การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee
(ACTLC) ครั้งที่ 4 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งที่
21 วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่
สานักสว. เข้าร่วมประชุม 7 คน โดยปฏิบตั ิหน้าที่รองประธาน ACTLC
สมาชิกตัวแทนของประเทศไทยให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการ 2 คน และผู้
สังเกตการณ์ 5 คน
4.3 การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee
(ACTLC) ครั้งที่ 5 และ ASEAN Cosmetic committee (ACC ) ครั้งที่
22 กาหนดการประชุมในเดือนมิถนุ ายน 2559
กิจกรรมที่ 5 การทดสอบความชานาญด้านเครื่องสาอางกับภูมิภาค
อาเซียน อยู่ระหว่างจัดทาแผนการให้บริการทดสอบความชานาญเสนอ
คณะทางานด้านวิชาการพิจารณาอนุมัติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
805-1112- รักษาและเพิ่ม
P011ศักยภาพ
K4864-02 ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
วัตถุอันตราย

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
1,000,000 1,089,45 108.95 กิจกรรมที่ 1 รักษาและขยายขอบข่ายการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 32.72 1. สานักเครื่องสาอางและวัตถุ สว
2
17025
อันตราย รักษาและเพิม่
1.1 การสอบเทียบ การบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ผลการดาเนินงานรวบรวมข้อมูล จัดทาแผนการสอบเทียบและบารุงรักษา
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง
ประจาปี เป้าหมายจานวน 23 ชนิด 71 เครื่อง ดาเนินงานแล้วจานวน 10
โดยดาเนินงานตามระบบ
ชนิด 22 เครื่อง
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ (External
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
Quality Assessment)
และมาตรฐาน ISO/IEC 17043
1.2.1 Blind sample จัดทาแผนการส่งตัวอย่าง 34 ตัวอย่าง 56
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ
รายการทดสอบ ดาเนินการส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 9
ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง 9 รายการทดสอบ
และการให้บริการทดสอบความ
1.2.2 Proficiency testing participation จัดทาแผนการเข้า
ชานาญแก่ผู้รับบริการ และมีวิธี
ร่วมแผนงาน 1 ตัวอย่าง 2 รายการทดสอบ ดาเนินการส่งตัวอย่างให้
ทดสอบด้านวัตถุอันตรายทีเ่ ป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 1 แผนงาน 2 รายการทดสอบ
มาตรฐานทั้งระดับประเทศที่
1.3 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดทาแผนการ
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน กาหนดการตรวจประเมินในวันที่ 17 และ
อ้างอิงได้
19 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ระหว่างดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส่งวันที่ 4
2. ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุ
เมษายน 2559
อันตรายทั้งภายในประเทศ
1.4 External audit จัดทาแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
ได้รับการสนับสนุนการ
รับการตรวจประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 จะรับการ
ให้บริการทดสอบความชานาญ
ตรวจประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 มีนาคม 2559
ความรู้ทางวิชาการ และวัสดุ
1.5 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านวัตถุอันตราย
อ้างอิงด้านวัตถุอันตราย
1.5.1 การพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อประเมินเชิงปริมาณฤทธิ์ตกค้าง
ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้าในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหลังซัก
ตามวิธี ATCC Test Method 100-2004 - วางแผนดาเนินงานวิจัย
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และจัดหาตัวอย่าง
1.5.2 การพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ ฤทธิ์การ
104

105
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ยับยั้งชื้อแบคทีเรียที่ตกค้างในผ้าหลังซัก ตามวิธี AOAC Official
Method 972.04 - วางแผนดาเนินงานวิจัย และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
จัดเตรียมตัวอย่าง เตรียมตัวอย่างฤทธิ์ตกค้างแบคทีเรีย 10 ตัวอย่าง อยู่
ระหว่างทดสอบสภาวะที่เหมาะสม
1.5.3 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ deltamethrin ในมุ้งกาจัด
แมลงชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน โดยวิธี HPLC - ทบทวนและรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดเตรียมตัวอย่าง และทดสอบ
สภาวะทีเ่ หมาะสม
1.5.4 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ bifenthrin และ
deltamethrin ในผลิตภัณฑ์กาจัดแมลงสูตร suspension
concentrate (SC) โดยวิธี HPLC - ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทาง
วิชาการ วางแผนการดาเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดเตรียม
ตัวอย่าง 4 ตัวอย่างและ ทดสอบสภาวะที่เหมาะสม
1.5.5 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารไอโซโพรพิลอ
แอลกอฮอล์และเอทิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร์ ในผลิตภัณฑ์ทา
ความสะอาด โดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี - ทบทวนและรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการ วางแผนการดาเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
และทดสอบสภาวะที่เหมาะสม
1.5.6 การพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณสาร relevant impurities
ของ temephos ในผลิตภัณฑ์กาจัดลูกน้า โดยวิธี HPLC - ทบทวนและ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และทดสอบสภาวะที่
เหมาะสม
กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความชานาญตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043
2.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดทาแผนการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีกาหนดการตรวจประมาณเดือนกรกฎาคม

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

2559
2.2 External audit จัดทาแผน รับการตรวจประเมินในวันที่ 19-20
พฤศจิกายน 2558 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ ดาเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องส่งหน่วยรับรองในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่
ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน
กิจกรรมที่ 3 จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวัตถุอันตราย
ภายในประเทศ - จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายสาหรับห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 5 หลักสูตร
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสาร
กาจัดศัตรูพืชทีใ่ ช้ทางสาธารณสุขตามข้อกาหนดของศูนย์ความร่วมมือ
ขององค์การอนามัยโลก (Capacity Building on WHO Collaborating
Center for Quality Control of Pesticide Use in Public Health)
4.1 การจัดหาครุภณ
ั ฑ์ในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแะฟิสิกส์
ดาเนินการทบทวนและรวบรวมรายการครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการทดสอบ
ทางเคมีและฟิสิกส์ตามข้อกาหนดขององค์การอนามัยโลกมีรายการ
ครุภณ
ั ฑ์ที่ต้องการจัดหาเพิม่ เติมจานวน 13 รายการจัดหาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 10 รายการ และปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จานวน 3 รายการ ดาเนินการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์แล้ว 4 รายการ ได้แก่
เครื่องวัดความหนาแน่นผง เครื่องกวนแบบมอเตอร์ เครื่องหมุนเหวีย่ ง
แบบความเร็วต่า และเครื่องหาความแตกตัวของยา อีก 6 รายการอยู่
ระหว่างขออนุมัติเงินบารุง
4.2 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Quality Control of Public Health
Pesticides) กาหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2559
วิทยากร Dr. Markus D. Muller ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการควบคุม
106

107
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
คุณภาพสารกาจัดศัตรูพืช
4.3 การประชุม The Collaborative international Pesticide
Analytical Council (CIPAC) Annual Meeting and the Joint
CIPAC/FAO/WHO กาหนดการประชุมวันที่ 10-18 มิถุนายน 2559
ประเทศญี่ปุ่น
4.4 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ สาหรับการขึ้นทะเบียน/การ
ประมูล ตามข้อกาหนดขององค์การอนามัยโลก ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สารกาจัดศัตรูพชื ที่ใช้ทางสาธารณสุขที่ส่งมาตรวจ
วิเคราะห์ เพื่อการขึ้นทะเบียน และการประมูล ประสานงานกับกรม
ควบคุมโรค ในการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีที่มีการประมูลใช้ในการ
ควบคุมโรคติดต่อที่นาโดยแมลง
4.5 การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ เข้า
ร่วมการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการกับ AAPCO Check
Sample Program 2016 ทดสอบสารกาจัดศัตรูพืช (ด้านเคมี) ของ
Association of American Pesticide Control Official จานวน 2
รายการ และเข้าร่วม Collaborative study กับ CIPAC จานวน 1
รายการ และ small scale Collaborative study รายการ
pyriproxifen จานวน 1 รายการ
4.6 การสัมมนาเรื่อง Pesticide use in Public HealthSpecification and Quality Control กาหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่
22-24 กรกฎาคม 2559 วิทยากร Dr. Markus D. Muller ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการควบคุมคุณภาพสารกาจัดศัตรูพืช

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
805-1112- โครงการวิจัยและ
P021พัฒนาด้าน
K4861-04 เครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
846,000
548,084
64.79 กิจกรรมที่ 1 การประเมินการได้รบั สัมผัสสารทาเลทในเครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ยืนยันสารทาเลทที่
ตรวจพบในตัวอย่าง 323 ตัวอย่าง และดาเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ในการสารวจปริมาณในการได้รับสัมผัสสารทาเลทจานวนทั้งหมด 1,000
คน อยู่ระหว่างจัดทาแบบสอบถาม สารวจพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพสาหรับผู้บริโภคคนไทย
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาการสลายตัวของ Deoxyarbutin เป็น
Hydroquinone ในผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางที่จาหน่ายในประเทศไทย
จัดหาตัวอย่าง 40 ตัวอย่าง และดาเนินการทวนสอบวิธีโดยหาสภาวะที่
เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UPLC/DAD

805-1112P022K4862-05

885,000

โครงการประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางและ
ผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตราย

675,654

76.35 กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เช็ดทาความ
สะอาดผิว ชนิดเปียกสาหรับเด็กทารกและสตรี (แบบเช็ดแล้วทิ้ง) สารวจ
ชนิดของตัวอย่างที่วางจาหน่ายในตลาดระดับกลาง และตรวจสอบสูตร
ตารับของผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง
กิจกรรมที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดพืน้ และ
ฆ่าเชื้อโรคที่ใช่ทั่วไปตามบ้านเรือนชนิดฉีดพ่น จัดเตรียมอุปกรณ์ สาร
มาตรฐาน สารเคมี จัดเก็บตัวอย่างสาหรับดาเนินงานวิจัย 10 ตัวอย่าง
และทดสอบตัวอย่าง 9 ตัวอย่าง
กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพของ relevant impurities ของ
temphos ในผลิตภัณฑ์กาจัดลูกน้า ทบทวนข้อมูลทางวิชาการ จัดหา
วัสดุอุปกรณ์ และทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหาปริมาณ
relevant impurities ของ temphos ในผลิตภัณฑ์กาจัดลูกน้า โดยวิธี
GC

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
30.00 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ข้อมูลคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
เผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
และปลอดภัย
2. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้รับข้อมูล
คุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สาหรับกากับดูแล
ผลิตภัณฑ์ให้มีคณ
ุ ภาพและ
ปลอดภัยเพื่อการคุม้ ครอง
ประชาชน
31.90 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ข้อมูลคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
และปลอดภัย
2. สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้รับข้อมูล
คุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ สาหรับกากับดูแล
ผลิตภัณฑ์ให้มีคณ
ุ ภาพและ
ปลอดภัยเพื่อการคุม้ ครอง
ประชาชน

หน่วยงาน
สว

สว

108

109
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
805-1112- การตรวจวิเคราะห์
P022คุณภาพและความ
K4862-07 ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย (งบ
ดาเนินงาน)

805-1112P052K4871-06

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
528,000
426,117
80.70 1. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ รวม 827 ตัวอย่าง
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง 386 ตัวอย่าง
3. ผลิตภัณฑ์วตั ถุอันตราย 328 ตัวอย่าง
4. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 113 ตัวอย่าง

พัฒนาศักยภาพ
3,191,100 2,610,48
ห้องปฏิบัติการตรวจ
0
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางผสม
สมุนไพรเพื่อการ
ส่งออกและเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

81.81 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพร สืบค้นคุณลักษณะเฉพาะ,
คัดเลือกสารชี่บ่ง และทบทวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ของสมุนไพร 6
ชนิด ได้แก่ ชะเอมเทศ ทานตะวัน แครอท มะละกอ เทียนกิ่ง และ
กระเทียม และจัดหาสารมาตรฐานชี้บ่งของแต่ละสมุนไพรแต่ละชนิด
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบตั ิการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2.1 การตรวจเอกลักษณ์สารสาคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสม
สมุนไพร - สื่อสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจเอกลักษณ์
สารสาคัญในเครื่องสาอางผสมสมุนไพร 10 ชนิดในการประชุมศูนย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
27.23 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
สว
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ทาง
สาธารณสุข และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ข้อมูลคุณภาพและความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์วตั ถุ
อันตรายเผยแพร่ให้ประชาชน
รับทราบ เพื่อเลือกซื้อและ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย หรือให้
ข้อมูลแก่สาธารณะเพื่อนา
ข้อมูลไปเผยแพร่ต่อไป
39.60 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสม สว
สมุนไพรจากประเทศไทยเป็นที่
ยอมรับ และเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์
2. บุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ความรู้ สามารถตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางได้
ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทาให้

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจ
เอกลักษณ์สารสาคัญในเครื่องสาอางผสมสมุนไพร 6 ชนิด ดังนี้ - วันที่
11-12 มกราคม 2559 กวาวเครือ - วันที่ 14-15 มกราคม 2559 บัวบก วันที่ 18-19 มกราคม 2559 ขมิ้นชัน - วันที่ 20-21 มกราคม 2559 ไพล
- วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ตะไคร้หอมและตะไคร้แกง - วันที่ 1-2
กุมภาพันธ์ 2559 ว่านหางจระเข้ - วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 หม่อน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ชาเชียว - วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559
กระชายดา - วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 มะกรูด
2.2 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการเตรียมตารับ
เครื่องสาอาง จัดทาโครงการ และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 25-26
กุมภาพันธ์ 2559
2.3 การพัฒนาเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการทดสอบความปลอดภัย
โดยวิธีทางเลือกทดแทนสัตว์ทดลอง จัดทาโครงการ เตรียมการจัดอบรม
ทั้งการบริหารจัดการ และวิชาการ โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
สานักสว. TCELS และ Episkin Academy ในการจัด Workspop
พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวิธี Episkin ทดแทนการใช้สัตว์ทดลองสาหรับ
การทดสอบ Primary Skin Irritation วิทยากรจาก Episkin Academy
ประเทศฝรั่งเศส

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
หน่วยงานในส่วนภูมภิ าค
ให้บริการตรวจวิเคราะห์
เครื่องสาอางผสมสมุนไพร
รองรับการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัย
เพื่อการจาหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งการ
สนับสนุนการค้าระหว่าง
ประเทศ

110

111
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
805-1115- รักษาและเพิ่ม
P011ศักยภาพ
K4864-01 ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องสาอาง (งบ
รายจ่ายอื่น)

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
303,800
153,255
50.45 กิจกรรมที่ 1 ประชุมในคณะกรรมการวิชาการในต่างประเทศ
50.00 1. สานักเครื่องสาอางและวัตถุ สว
1.1 ประชุมคณะทางานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องสาอางคณะที่ TC
อันตราย รักษาและเพิม่
217 - วันที่ 6-11 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย
ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง
เจ้าหน้าที่สานักสว. เข้าร่วมประชุม 2 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาร่าง
ระดับประเทศและภูมิภาค
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกีย่ วข้องกับข้อกาหนดวิธีวิเคราะห์และ
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดย
ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์เครื้องสาอาง
ดาเนินงานตามระบบบริหาร
1.2 การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee
คุณภาพห้องปฏิบตั ิการตาม
(ACTLC) ครั้งที่ 5 และ ASEAN Cosmetic committee (ACC) ครั้งที่
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
22 - กาหนดการประชุมในเดือนมิถุนายน 2559
และมาตรฐาน ISO/IEC 17043
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ
ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์
และการให้บริการทดสอบความ
ชานาญแก่ผู้รับบริการ และมีวิธี
ทดสอบด้านเครื่องสาอางที่เป็น
มาตรฐานทั้งระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคอาเซียนที่
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้
อ้างอิงได้
2. ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องสาอางทั้งภายในประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนได้รับการ
สนับสนุนการให้บริการทดสอบ
ความชานาญ ความรู้ทาง
วิชาการ และวัสดุอ้างอิงด้าน
เครื่องสาอาง

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
806-1112- โครงการการพัฒนา
P011ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
K4864-01 ระดับสากลด้านชีว
วัตถุ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
2,500,000 1,698,93
67.96 1.พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารด้านชีววัตถุ โดยได้ดาเนินการ
1
ดังต่อไปนี้
1.1ได้จัดทาแผนปฏิบตั ิการระบบคุณภาพของสถาบันฯ โดยมีแผน
สอบเทียบเครื่องมือและสอบเทียบเครื่องมือจานวน 30 ชนิด 51 รายการ
เป็นไปตามแผนสอบเทียบ
1.2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จานวน 14 ชนิด 19 รายการ
1.3 ดาเนินการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ และทบทวนบันทึก
บุคลากร จานวน 74 ฉบับ
1.4 สถาบันชีววัตถุได้รับการตรวจติดตามภายใน ตามแผนการตรวจ
ติดตามภายใน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 25 ม.ค.59 และ
สถาบันชีววัตถุได้รับการคัดเลือกให้ตรวจติตดามจาก URS วันที่ 27 ม.ค.
59 พบว่าสถาบันฯ ไม่ได้รับข้อบกพร่องและข้อสังเกตใดๆ และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองตามาตรฐาน ISO 9001:
2015
1.5 จัดประชุมระบบคุณภาพ จานวน 2 ครั้ง 2. พัฒนาบุคลากร ตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะรายกลุ่มและแผนพัฒนารายบุคคล 21 หลักสูตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
45.00 สถาบันชีววัตถุมีห้องปฏิบัติการ ชว
อ้างอิงด้านชีววัตถุที่มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
806-1112- โครงการประกัน
5,390,900 3,271,40
60.68 1. ตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ ได้ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุจานวน
55.75 1.ประชาชนมีสุขภาพดีและ
P022คุณภาพและประเมิน
2
ทั้งสิ้น 386 ตัวอย่าง เป็นการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุก่อน
ได้รับผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มี
K4862-02 ความเสีย่ งของวัคซีน
จาหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียน 31 ตัวอย่าง เพื่อรับรองรุ่นการผลิต 410
คุณภาพดีและมีความปลอดภัย
ชีววัตถุเพื่อการรักษา
ตัวอย่าง เพื่อตรวจติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4 ตัวอย่าง และเพื่อ
2.การควบคุม ป้องกันโรคของ
และน้ายาวินจิ ฉัยโรคที่
ตรวจผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีข้อสงสัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย 1
ประเทศโดยใช้วัคซีนเป็นไป
ติดต่อทางเลือด
ตัวอย่าง
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาการผลิตสารมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ - ได้ส่งแบบสอบถามความต้องการใช้ชีววัตถุมาตรฐาน
ประจาปียังบุคลากรสถาบัน - มีการสรุปและจัดทารายการชีววัตถุ
มาตรฐานสากล (IRP) ที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติมประจาปี - ดาเนินการจัดซื้อชีว
วัตถุมาตรฐานสากล ซึ่ง ได้รับครบทุกรายการแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม
2558 - จัดเตรียม / จัดหา / สอบเทียบวัคซีนมาตรฐานอ้างอิงของ
ประเทศ แล้วเสร็จ จานวน 6 ชนิด ได้แก่
- วัคซีนเจอีเชื้อเป็นลูกผสมมาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลิต
0880101 จานวน 1076 ขวด โดยมีช่วงค่าการใช้งานระหว่าง 4.25 5.09 Log10 PFU/dose
- วัคซีนหัดเยอรมันมาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลิต RV170315
จานวน 200 ขวด โดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่ระหว่าง 3.40-4.20
logCCID50/0.5ml
- วัคซีนคางทูมมาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลิต MuV190713
จานวน 139 cryotubesโดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่ระหว่าง 5.04 - 5.87
LogCCID50/0.5 ml
- วัคซีนหัดมาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลิต Lyo-MV210214 จานวน
186 cryotubes โดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่ระหว่าง 4.72- 5.84
LogCCID50/0.5 ml
- เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ามาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลิต
Rig140709 จานวน 42 cryotubes โดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่ระหว่าง

หน่วยงาน
ชว

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

182.09 ? 385.99 IU/ml
- เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ามาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลิต
RaCVS260215 จานวน 154 cryotubes โดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่
ระหว่าง 4.65 - 5.51 LogCCID50/0.5 ml
3. ทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ มี
ความก้าวหน้าดังนี้
3.1 การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Anti-PT
antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ ด้วยวิธี
Mouse Immunogenicity test (MIT)
- ศึกษาเทคนิควิเคราะห์และจัดทารายละเอียดโครงการ Method
validation
- ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและจัดทาวิธีวิเคราะห์ คือดาเนินการ
วางแผนทดสอบ Anti-PT antibody titer โดยเทคนิค ELISA สาหรับ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และดาเนินทดสอบ Anti-PT antibody
titer โดยเทคนิค ELISA สาหรับการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมจานวนสอง
ครั้ง และกาลังดาเนินการคานวณผลการทดสอบ
- ยื่นโครงการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้สัตว์ทดลอง
ได้รับการอนุมัตแิ ล้ว
- ดาเนินการจัดเตรียม Method validation protocol 3.2 การ
พัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน
เซรั่มจากวัว (Bovine serum albumin) ที่ปนเปื้อนในวัคซีน ได้
ดาเนินการศึกษาและคัดเลือกชุดทดสอบ BSA ที่มีจาหน่ายและเหมาะสม
กับตัวอย่างวัคซีนที่มี BSA และทาการศึกษาเทคนิควิเคราะห์และจัดทา
รายละเอียดโครงการ Method validation รวบรวมตัวอย่างวัคซีนที่มี
BSA ได้หาสภาวะที่เหมาะสมและจัดทาวิธีวิเคราะห์ จัดทา Method
validation protocol ส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรง Diphtheria
114
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
antitoxin มีการจัดทา Method validation protocol และ โครงการ
จริยธรรมการใช้สตั ว์ทดลอง ผ่านการรับรอง ดาเนินการทดสอบหาจุด
เหมาะสมของการทาปฏิกิริยาระหว่าง Diphtheria antitoxin และ
Diphtheria toxin
3.4 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ anti-D antibodies
ด้วยวิธีไมโครเพลท ได้ดาเนินการทดสอบสภาวะเบื้องต้นกับสารมาตรฐาน
ที่ได้รับ ซึ่งได้ปรึกษากับรักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและชีวเคมีแล้ว สามารถใช้ค่าที่ได้เป็น Internal
quality control ของการทดสอบได้โดยจะดาเนินการทดสอบซ้าเพิม่
มากขึ้น และได้เตรียมการสั่งซื้อสารมาตรฐานชุดใหม่ล่วงหน้าเพิ่มเติมเพื่อ
เตรียมใช้ในการทดสอบขั้นตอนต่อไป
3.5 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ายาตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับ
อักเสบ
- ได้ทาการประสานเพื่อจัดซื้อ สารมาตรฐาน พลาสมา และ
ตัวอย่างชุดตรวจ
- ได้จัดซือ้ พลาสมา และอุปกรณ์บางส่วน
เรียบร้อย
- ได้สารมาตรฐาน และตัวอย่างชุดตรวจ 1 ชนิด
- ได้สรุปวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง และทาการจัดซื้อสาร
มาตรฐาน และพลาสมา แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพลาสมา
และจัดหาชุดตรวจเพิ่มเติมอีก 1 รายการ
- ได้ดาเนินการจัดเตรียมพลาสมาพร้อมสาหรับการทดสอบแล้ว
3.6 ในส่วนการศึกษาความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ เอกลักษณ์
และค่าความแรงวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้เซลล์เพาะเลีย้ ง
Vero ได้ดาเนินการจัดทา Validation Protocol และได้รับการอนนุมัติ
แล้วและดาเนินการตามพารามิเตอร์ต่างๆครบหมดแล้ว ยกเว้นผลการ
ทดสอบเทียบกันระหว่างผู้วเิ คราะห์ 2 คน
3.7 การทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ peptide mapping

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ในตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการรักษาชนิด filgrastim ได้ดาเนินการจัดทา
Validation Protocol และได้รบั การอนนุมัติแล้ว ดาเนินการทวนสอบ
ความถูกต้องของวิธีตามที่ได้ approved

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

1. ทดสอบหัวข้อ Specificity พบว่าให้ค่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ
chromatographic pattern ที่ได้จากการวิเคราะห์สารมาตรฐาน และ
ตัวอย่าง เหมือนกับ chromatographic pattern ใน leaflet ของสาร
มาตรฐาน และใน blank และ formulation bufferไม่พบ peak ปรากฏ
ในตาแหน่งที่ RT เดียวกันกับสารมาตรฐาน/ตัวอย่าง
2. ทดสอบหัวข้อ Precision: พบว่าให้ค่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทั้งสอง
หัวข้อย่อย
- Intermediate precision พบว่าไม่มีความแตกต่างของ % peak
height ของตัวอย่างที่ทาการทดสอบซ้า 3 วัน โดยนักวิเคราะห์คนเดียว
และต่างคน
-Repeatability พบว่า ไม่มีความแตกต่างของ % peak height ของ
ตัวอย่างที่ทาการทดสอบ 5 ซ้า ในวันเดียวกัน
3. ทดสอบหัวข้อ Robustness
- เปลี่ยนสภาวะในการตัดพันธะ
- ปรับระยะเวลาในการบ่ม (incubation time) จากสภาวะที่
เหมาะสมในการตัดพันธะที่กาหนดไว้ 18 ชั่วโมง เป็น 16 และ 20 ชั่วโมง
พบว่า ไม่มีความแตกต่างของ chromatographic pattern ทีได้ คือ
ยังคงปรากฏ chromatographic pattern เหมือนใน leaflet และ %
peak height ของทั้ง 8 peaks ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
- ปรับอุณหภูมิที่ใช้ในการบ่ม (incubation time) จากสภาวะที่
เหมาะสมในการตัดพันธะที่กาหนดไว้ 25 องศาเซลเซียส เป็น 35 องศา
เซลเซียส พบว่า มี chromatographic pattern ที่แตกต่างอย่างชัดเจน
ในสารมาตรฐาน และมีความแตกต่างเล็กน้อยในตัวอย่างที่ใช้ทดสอบร่วม
116

117
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

อยู่ระหว่างการทดสอบซ้า
4. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิ ารของประเทศเพื่อควบคุมคุณภาพ
วัคซีนใหม่ (วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก)เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการภาครัฐของประเทศให้สามารถตรวจวิเคราะห์เพื่อการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนไข้เลือดออกได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสากล ได้จดั ทา method validation protocol ของวิธี
วิเคราะห์ อ้างอิงตามที่ใช้ในโครงการ ศึกษาความถูกต้องเหมาะสมของวิธี
ตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ และปริมาณไวรัส(CCID50)ในวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยใช้เซลล์เพาะเลีย้ ง vero และได้รับอนุมัติแล้ว 3. ดาเนิน
การศึกษาความถูกต้องเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ตามที่ระบุใน method
validation protocol ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ 45 ผลการ
ดาเนินงานของโครงการนีเ้ ป็นไปตามตัวชี้วัด คือตรวจรับรองคุณภาพชีว
วัตถุ ได้จานวน 446 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 55.75
806-1112P041K4869-03

ผลกระทบของ
อุณหภูมิ ต่อชุดตรวจ
วินิจฉัยโรคติดต่อทาง
เลือด ชนิด Rapid
test

200,000

77,950

38.98 ได้ดาเนินการทดสอบชุดทดสอบฯที่เก็บไว้ในอุณหภูมิต่างๆ เพื่อประเมิน
คุณภาพของชุดทดสอบ

18.00 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของสถาบัน ชว
ชีววัตถุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
การควบคุมคุณภาพชุดตรวจ
วินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด และ
ใช้ในการประเมินความเสี่ยง
ของการใช้ชุดตรวจ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
806-1112- การศึกษาคุณลักษณะ 240,000
0
0.00 1. ฝึกหัดการใช้เครื่องมือ CE-LIF
P041และองค์ประกอบของ
2. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์ จากตารายาสากล
K4869-05 ไกลแคนใน ยาชีววัตถุ
และวารสารวิทยาศาสตร์ที่เกีย่ วข้อง
เพื่อการรักษาชนิดโม
3. รวบรวมผลิตภัณฑ์ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
โนโคลนอลแอนติบอดี
4. จัดหาสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ที่จาหน่ายในประเทศ
ไทยด้วย วิธี
Capillary
Electrophoresis
Laser Induced
Fluorescence
806-1112- โครงการการศึกษา
200,000
143,675
71.84 1. ได้ทาการประสานเพื่อจัดซื้อ สารมาตรฐาน พลาสมา และตัวอย่างชุด
P041ความไวเชิงวิเคราะห์
ตรวจ
K4869-06 ชุดตรวจแอนติเจนของ
2. ได้จัดซื้อพลาสมา และอุปกรณ์บางส่วนเรียบร้อย
เชื้อไวรัสตับอักเสบ
3. ได้สารมาตรฐาน และตัวอย่างชุดตรวจ 1 ชนิด
ชนิดซี
4. ได้สารมาตรฐานสากลและพลาสมาคนปกติเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ ยู่
ระหว่างการจัดเตรียมพลาสมาควบคุม สาหรับการจัดหาชุดตรวจอยุ่ได้ทา
การจัดซื้อไปแล้ว 1 ยี่ห้อ และอยู่ระหว่างการจัดหาชุดตรวจเพิ่มเติมอีก
อย่างน้อย 1 ยี่ห้อ
5.อยู่ระหว่าการรอรับชุดตรวจ อีกหนึ่งรุ่น
807-1112- โครงการศึกษาดูงาน 200,000
0
0.00 ได้ดาเนินการโครงการไปแล้วจานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์
P011และติดตามความ
การแพทย์ที่ 8 อุบลราชธานี โดยการพาคณะเจ้าหน้าที่จากสานัก
K4864-13 พร้อมในการ
งบประมาณเข้าตรวจดูพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ดาเนินการก่อสร้าง
และยังเหลืออีก 1 แห่ง ซึ่งรอให้เจ้าหน้าที่จากสานักงบประมาณ นัด
ศูนย์วิทยาศาสตร์
กาหนดการอีกครั้ง
การแพทย์
อุบลราชธานีและภูเก็ต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
30.00 ห้องปฏิบัติการภาครัฐมีความรู้ ชว
ที่สาหรับการควบคุม กากับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุ
เพื่อการรักษาที่ใช้
ภายในประเทศได้ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย
ต่อประชาชน

35.00 ได้ข้อมูลความไวเชิงวิเคราะห์ ชว
ของชุดตรวจแอนติเจนของ
ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี แบบ
รวดเร็วที่จาหน่ายในประเทศ
เพื่อนามาจัดทาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินคุณภาพของชุด
ตรวจ
50.00 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้ ผน
และเข้าใจการดาเนินงานตาม
ภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ส่วนภูมภิ าคที่อาจจะมีส่วน
แตกต่างกันแล้วแต่สภาพปัญหา
ในพื้นที่
118

119
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
807-1112- โครงการจัดทาแผน
P021ยุทธศาสตร์อาเซียน
K4861-12 กรมวิทยาศาตร์การ
แพท์ พ.ศ.2559 2562
807-1112P021K4861-14

808-1112P011K4864-03

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
1,500,000 73,262
4.88 ดาเนินการจัดอบรมสัมมนาโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์อาเซียนของ
กรมวิทยาศาสตรืการแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2562 แล้วเสร็จ

โครงการพัฒนาศัย
604,400
ภาพกาสื่อสารอย่างมี
สัมฤทธิ์ผลเพื่อ
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ทางานของเครือข่าย
กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบ 300,000
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับการระบาด โรค
อุบัติใหม่

22,000

3.64 ได้มีการดาเนินการจัดโครงการพัฒนาศัยภาพกาสื่อสารอย่างมีสมั ฤทธิ์ผล
เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการทางานของเครือข่ายกลุม่ พัฒนา
คุณภาพและวิชาการ ไปแล้วจานวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

199,310

66.44 1.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
Regional workshop on Biorisk Management as per GAP III :
Implemention of Diagnosis facility, Bangkok. ระหว่างวันที่ 28
มีนาคม -1 เมษายน ณ โรงแรมอมารี ประตูน้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
100.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี ผน
ยุทธศาสตร์อาเซียน ซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานและ
พัฒนางานของกรมให้ก้าวสู่การ
เป็นผู้นาในระดับภูมิภาค
อาเซียน
75.00 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี
ผน
ทักษะการสื่อสารมากขึ้นและ
สามารถนาเทคนิคการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

75.00 1. ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบตั ิการ
ชีวภาพของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขมี
ความรู้ด้านความปลอดภัยและ
สามารถรู้จักป้องกันตนเองจาก
การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ มี
ความปลอดภัยในการทางาน
2. ห้องปฏิบัติการและบุคลากร
ในห้องปฎิบัติการ มีศักยภาพ
และความพร้อมในการรองรับ
การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่ และอุบัติซา้
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สวส

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

สาธารณสุขมีระบบความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการชีวภาพ
เป็นไปตามข้อกาหนดของ
มาตรฐานสากล
808-1112P011K4864-22

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงทางการแพทย์
และสาธารณสุข

3,200,000 1,655,98
6

808-1112P011K4864-57

ห้องปฏิบัติการ
1,000,000
สัตว์ทดลองสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล

453,145

51.75 1.ห้องปฏิบัติการดาเนินการจัดเตรียมความพร้อมในด้านระบบคุณภาพ
2.ห้องปฏิบัติการดาเนินการเข้าร่วมการทดสอบความชานาญ
ห้องปฏิบัติการฯ
3. ห้องปฏิบัติการดาเนินการสอบเทียบเครื่องมือประจาปี 2559
4. รับการตรวจประเมินเฝ้าระวังด้าน PT-Provider ประจาปี 2559 2
แผน และขยายขอบข่ายการรับรอง 1 แผน
5. จัดฝึกอบรมความรูด้ ้านระบบคุณภาพ หลักสูตรข้อกาหนดมาตรฐาน
ISO/IEC 17043: 2010 และ ISO 15189:2012

40.00 ทุกห้องปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ได้รับการพัฒนา
และได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบตั ิการ
ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO
15189, ISO/IEC 17025 และ
ISO/IEC 17043 เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
45.31 1. เอกสารคุณภาพ ได้รับการทบทวนและจัดทาเพิ่มเติมทั้งหมดแล้ว
100.00 1 ได้การทดสอบการระคาย
2. เครื่องมือที่จาเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน บางส่วนยังไม่ได้รับการซ่อมแซม
เคืองในสัตว์ทดลอง การ
บางส่วนยังไม่ได้รับการบารุงรักษาและสอบเทียบ เนื่องจากงบประมาณที่
ทดสอบการแพ้ในสัตว์ทดลอง
ได้รับจัดสรรในรอบนี้ไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหนักและครุภัณฑ์
การตรวจค่าชีวเคมีในเลือด
ติดอาคารซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการธารงรักษาระบบ
สัตว์ทดลอง การตรวจวินิจฉัย
Botulinum toxin ในตัวอย่าง
ผู้ป่วยในกรณีระบาด ให้เป็นไป
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO
15189:2012
2 ได้ระบบห้องปฏิบัติการ
สัตว์ทดลองที่เป็นไปตามระบบ

สวส

สวส

120

121
รหัส
งบประมาณ

808-1112P011K4867-23

แผนงาน/โครงการ

การพัฒนาคุณภาพ
อาหารเลี้ยงเชื้อ และ
เครื่องมือปลอดเชื้อ

จัดสรร

200,000

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

87,852

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

43.93 สรุปรายการให้บริการของฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการ ประจาเดือน
มีนาคม 2559 ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดจาน 6,261 หน่วย
ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดหลอด 15,519 หน่วย ปริมาณการ
ผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดขวด 93 หน่วย ปริมาณการเบิก-จ่ายน้าเกลือ
ปลอดเชื้อ 2 ลิตร ปริมาณการผลิตน้ายาเคมี 2 ลิตร ปริมาณการเบิก-จ่าย
น้ากลั่นปลอดเชื้อ 19 ลิตร บริการเตรียมเครื่องแก้วปลอดเชื้อ 17,679
หน่วย บริการเตรียมน้ากรอง-น้ากลั่น 2,654 หน่วย บริการนึ่ง-อบทาลาย
เชื้อ 594 หน่วย บริการซักเสื้อคลุมห้องปฏิบัติการ 78 ตัว

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มาตรฐานสากล ISO
9001:2008และสอดคล้องกับ
ระบบการเลีย้ ง/การใช้
สัตว์ทดลองตามมาตรฐาน
สัตว์ทดลองสากล (AAALAC
International)
3 ได้การพัฒนาการทดสอบ
ความเป็นพิษเรื้อรังของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
4 สนับสนุนงานทดสอบและ
วิจัยทั้งภายในและภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12.5 ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจและหน่วยงาน
ภาคเอกชนในการทดสอบของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ทัดเทียบ
กับนานาชาติ
60.00 งานบริการ และงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข มีผลการ
ดาเนินการทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานสากล และเป็นไป
ตามแผนงานและเป้าหมายที่
วางไว้

หน่วยงาน

สวส

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
808-1112- บทบาทของเซลล์ต้น 750,000
369,953
49.33 1. สืบค้นและทบทวนเอกสารทางวิชาการงานวิจัยการตรวจวัด Cancer
60.00 การตรวจหาเซลล์ต้นกาเนิด
สวส
P021กาเนิดมะเร็งและ
Stem cell marker ที่เกี่ยวข้อง
มะเร็งในเซลล์มะเร็งลาไส้ และ
K4861-08 สมดุลของระบบภูมคุ้ม
2. จัดซือ้ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคมี สาหรับเพาะเลี้ยง
ชี้บ่งความสาคัญในการแบ่งตัว
กัน
เซลล์มะเร็ง
เพิ่มจานวน การเคลื่อนที่ บุกรุก
3. จัดเตรียม สถานที่ วัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และเตรียมอาหารเลี้ยง
หลบหลีกระบบภูมิคมุ้ กัน และ
เชื้อสาหรับเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งลาไส้ (SW620 cell lines)
การรอดชีวิตของเซลล์มะเร็ง
4. เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งลาไส้ (SW620 cell lines) และตรวจวัด CD44
ลาไส้ จะนาไปสู่องค์ความรู้เพื่อ
Cancer Stem cell marker
หาสาเหตุ และพัฒนาแนวทาง
5. ทดสอบหาสภาวะและจานวนเซลล์และสภาวะเซลล์มะเร็งลาไส้ที่
วิธีการป้องกัน และรักษา
เหมาะสมสาหรับทดสอบความเป็นพิษ และการตายของเซลล์
โรคมะเร็งลาไส้ต่อไป
6. ทดสอบความสัมพันธ์ของ CD44 Cancer Stem Cell Markers กับ
การเกิด cell cytotoxicity ในเซลล์มะเร็งลาไส้ - ทดสอบความสัมพันธ์
ของ CD44 Cancer Stem Cell Markers กับการเกิด cell apoptosis
ในเซลล์มะเร็งลาไส้
7. ตรวจวัดการตายของเซลล์มะเร็งลาไส้ หลังจากกระตุ้นด้วย anti
cancer drug ที่ความเข้มข้นต่างๆ ให้เกิดการตายแบบ apoptosis และ
cytotoxicity และทดสอบความสัมพันธ์กับ CD44
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
808-1112- การศึกษาการตรวจ
400,000
176,678
44.17 1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานร่วมวิจัย เพื่อดาเนินการเก็บตัวอย่าง
60.00 1.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ NAAT ด้วย สวส
P021เชือ้ วัณโรคด้วย
2. ตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธี GeneXpert เปรียบเทียบกับการเพาะเชื้อ
automated real-time PCR
K4861-16 automated และ
ตัวอย่างทดสอบเป็นเสมหะที่ผ่านขั้นตอนเตรียมตัวอย่างเพาะเชื้อ
(GeneXpert) และLAMP test
manual nucleic
(Decontamination)
ในการตรวจเชื้อวัณโรค
acid amplification
2.1 ตัวอย่างเสมหะที่ทราบผลเพาะเชื้อ นามาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี
2.ได้วิธีการตรวจวิธีใหม่
test วิธีใหม่ที่องค์การ
GeneXpert จานวน 20 ตัวอย่าง
สามารถใช้ประโยชน์ได้ในการ
อนามัยโลกแนะนา
2.2 ตัวอย่างเสมหะที่ไม่ทราบผลเพาะเชื้อ นามาตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี
ตรวจวัณโรคได้ผลเร็ว 3.ได้องค์
GeneXpert จานวน 30 ตัวอย่าง
ความรู้ ผลประเมิน
3. เตรียมน้ายา สาหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test
GeneXpert ในการตรวจเชื้อ
4. ทาการสกัด DNA สาหรับตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test และ PCR
วัณโรค
จานวน 50 ตัวอย่าง
4. ได้องค์ความรู้ประสิทธิภาพ
ของ in-house LAMP เทียบ
ผลการปฏิบตั ิงาน
กับ automated real-time
1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานร่วมวิจัย รพ. แม่สอด เพื่อเก็บตัวอย่าง
PCR (GeneXpert) ใช้ข้อมูล
และได้รับตัวอย่างเข้าร่วมโครงการจานวน 25 ตัวอย่าง รวมเป็นทั้งหมด
เสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการ
55 ตัวอย่างที่คัดเข้าโครงการ
ใช้งาน
2.ทาการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test และ PCR จานวน 50
5.ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่
ตัวอย่าง
3.นาเสนอผลงานทางวาจาในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 24 ประจาปี 2559 Smart Sciences Life : ใช้ชีวิตอย่างชาญ
ฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ อิม
แพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
808-1112- การพัฒนาตัวอย่าง
700,000
473,743
67.68 1. เตรียมตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบแห้ง HIV Viral Load Dried tube
60.00 สามารถนาตัวอย่างสอบเทียบ
P021ควบคุมคุณภาพแบบ
specimen และทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับ เชื้อเป็นแบบเหลว
แบบแห้งมาควบคุมคุณภาพ
K4861-20 แห้งสาหรับตรวจหา
2. หาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการเตรียมตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบ
การทดสอบหาปริมาณเชื้อเอช
ปริมาณเชื้อเอชไอวีใน
แห้ง HIV Viral Load Dried tube specimen
ไอวีในกระแสเลือด เพื่อเพิ่ม
กระแสเลือด
3. เตรียมตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบแห้ง HIV Viral Load Dried tube
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
specimen
โรงพยาบาลทัว่ ไป ชุมชน/หรือ
4. ทดสอบหาปริมาณ HIV Viral load ที่เหมาะสมสาหรับเตรียมตัวอย่าง
เทียบเท่า
สอบเทียบแบบแห้ง
5. เพาะเลี้ยงเชื้อเอชไอวีและตรวจวัด HIV Viral load ให้ได้ปริมาณตาม
ต้องการ
6. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี สาหรับการทดลอง
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิจัยร่วมโครงการ
8. สืบค้นและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเชื้อ
HIV และการตรวจวัดปริมาณ HIV viral load
9. จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่จาเป็นต้องใช้ใน
การทดลอง
808-1112- การตรวจหาและ
360,000
80,002
22.22 ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบรรยายวิธีการเก็บ
7.00
P021จาแนกเชื้อสาเหตุของ
ตัวอย่างให้ แพทย์ พยาบาล เวชกรรมสังคม และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตั ิการ
K4861-34 โรคอุจจาระ ร่วงใน
ทราบทั้ง 4 โรงพยาบาล โดยทุกโรงพยาบาลยินดีให้ความร่วมมือในการ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการ
จัดเก็บตัวอย่างและส่ง
รักษาในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยโดยวิธี
ทางอณู ชีววิทยา/จีโน
มิกส์ และการพัฒนา
วิธีตรวจวินิจฉัยโรค
ชนิดใหม่

หน่วยงาน
สวส

สวส
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
808-1112- การพัฒนาวิธีตรวจ
200,000
245,240 122.62 1. ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาPCR กับตัวอย่างเชื้อ
70.00 1.ได้วิธีตรวจแยก B. cereus ที่ สวส
P021Bacillus cereus และ
มาตรฐาน B. cereus ATCC 11778 และ B. thuringiensis ATCC
เป็นสาเหตุก่อโรคอาหารเป็น
K4861-36 Bacillus
10792
พิษและอุจจาระร่วง และตรวจ
thuringiensis ด้วย
2. ได้ผลการทดสอบความจาเพาะของไพร์เมอร์
แยก B. cereus ออกจาก B.
เทคนิค Multiplex
3. อยู่ระหว่างการทดสอบความจาเพาะของไพร์เมอร์ต่อยีน ces, CER,
thuringiensis ด้วยเทคนิค
PCR
hbl, nhe, cytK และ entFM กับตัวอย่างเชื้อมาตรฐาน
Multiplex PCR
4. สั่งสังเคราะห์ไพร์เมอร์ ทดสอบความไวและความจาเพาะของไพร์เมอร์
2.ได้วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
ต่อยีน gyrB และ groEL (PARK,SI-HoNG et al.,2007)กับตัวอย่างเชื้อ
อาหารเป็นพิษที่เกิดจาก B.
มาตรฐานและตัวอย่างที่ตรวจเชื้อได้ในห้องปฏิบัติการ
cereus ที่มีประสิทธิภาพ
5. คัดเลือกไพร์เมอร์ที่จาเพาะต่อยีน gyrB และ groEL (PARK,SI-HoNG
3.วิธีที่ได้สามารถนาไปตรวจหา
et al.,2007) และออกแบบไพร์เมอร์ที่จาเพาะต่อยีน ces, CER,hbl,nhe,
B. thuringiensis ในผลิตภัณฑ์
cytK,entFM
หรือจากตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
6. สืบค้นข้อมูลยีนชนิดต่างๆของเชื้อ B. cereus และ B. thuringiensis
4.ได้เผยแพร่ในวารสารอย่าง
7. มีวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ายา และจัดเตรียมสารเคมี อุปกรณ์และเครื่อง
น้อย 1 ฉบับ
PCR ที่จาเป็นให้มีพร้อมใช้ในการทดลอง
8. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ายา (สกัด DNA และ ชุดน้าเพิ่ม
จานวนสารพันธุกรรม)
9. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตรวจแยกชื้อ B.cereus และ B.
thurigiensis ด้วยเทคนิค Multiplex PCR ออกแบบการทดลอง และ
จัดเตรียมตัวอย่างแบคทีเรียมาตรฐาน 2 สปีชีส์ (B. cereus ATCC
11778 , B. thurigiensis ATCC 10792) และตัวอย่างเชื้อแบคทีเรียที่
ตรวจได้ในห้องปฏิบัติการ จานวน 30 ไอโซเลท สาหรับใช้ในการทดลอง

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
808-2112- การประยุกต์ใช้
500,000
186,090
37.22 คัดเลือกจังหวัด สาหรับการสารวจประชากรยุงพาหะ ให้กระจายตามภูมิ
P011แบบจาลองและภูมิ
ประเทศของประเทศ โดยสอดคล้องกับสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา และ
K4861-60 สารสนเทศสาหรับการ
รายงานผู้ป่วยตาม ร๕๐๖
ติดตามและการเตือน
ภัยโรคที่นาโดยแมลง
ในสภาวะโลกร้อน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
70.00 ได้แบบจาลอง (Models)
สวส
สาหรับการติดตามและเตือนภัย
โรคที่นาโดยแมลงคือ โรค
ไข้เลือดออก โรคมาลาเรียและ
โรคไข้สมองอักเสบ และยุง
พาหะในภาวะโลกร้อน ด้วย
ระบบภูมิสารสนเทศในเชิงพื้นที่
แผนที่แสดงความเสีย่ งต่อการ
เกิดโรคที่นาโดยแมลง, ระดับ
ประชากรของยุงพาหะ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
เป้าหมาย ของทั้งประเทศโดย
บูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา,
สภาพสิ่งแวดล้อมจาก
ข้อมูลภาพดาวเทียม, ประชากร
ยุงพาหะ และปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง จาก Models ที่ได้
สามารถนาไปใช้คาดการณ์ การ
เกิดโรคที่นาโดยแมลงในเชิง
พื้นที่และเวลามีแนวโน้มเป็น
เช่นไรซึ่งข้อมูลผลที่ได้เหล่านี้
สามารถนาไปใช้ในการวางแผน,
การตัดสินใจของผู้บริหาร,
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อการควบคุมโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกับ
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รหัส
งบประมาณ

808-1112P021K4861-46

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

การศึกษาซีโรทัยป์ของ 340,000
เชื้อเลปโตสไปราด้วย
เทคนิค Cross
Agglutination and
Absorption Test
( CAAT) จากคน สัตว์
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

106,055

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

31.19 กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์มาตรฐาน
1. ทบทวนเอกสาร
2. จัดเตรียมเชื้อสายพันธุ์มาตรฐาน สาเร็จ จานวน 24/ สายพันธุ์ จากเป้า
30 สายพันธุ์
3. จัดเตรียมเชื้อเลปโตสไปราแยกจากสัตว์ 31 สายพันธุ์
4. เตรียมความพร้อมมาตรฐานวิธี CAAT และจัดทา SOP
5. ติดต่อห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครราชสีมา เพื่อเก็บตัวอย่างผูป้ ่วย
สงสัยเป็นเลปโตสไปโรสิส แรกเข้ารับการรักษา สาหรับเพาะเชื้อเลปโตส
ไปรา จากผู้ป่วยในช่วงต้นฤดูฝน ( พฤษภาคม - กันยายน 2559 ) ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีความชุกของโรคสูงสุด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

พื้นที่เป้าหมาย และช่วงเวลาที่
เหมาะสม หน่วยงานที่นาไปใช้
ประโยชน์คือ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สานักงาน
ป้องกันและควบคุมโรค กรม
ควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถนาเสนอผลงานผ่าน
ทาง World Wide Web ข้อมูล
ที่ได้จะเป็นประโยชน์สาหรับ
การทางานในระดับพื้นที่จนถึง
ระดับประเทศ
65.00 1. พบเชื้อเลปโตสไปราสาย
สวส
พันธุ์ใหม่
2. บทความวิจัยได้รับการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
และ เผยแพร่ในวารสาร ไม่
น้อยกว่า 2 เรื่อง หน่วยงานที่
นาไปใช้ประโยชน์

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
808-1112- โรคไข้ซิกา: พัฒนาวิธี 350,000
326,049
93.16 1.ทาการผลิต positive control โดยการเจือจางไวรัสซิกาใน normal
97.50 1. ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบ
สวส
P021ตรวจและระบาดวิทยา
human serum ทาการสกัด RNA แล้วตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
ไวรัสมีศักยภาพ และพร้อม
K4861-52 ในประเทศไทย
ไวรัสซิกา พบว่า positive control ที่ผลิตขึ้นสามารถใช้งานได้ดี
ตรวจการติดเชื้อไวรัสซิกาด้วย
2.ทดสอบการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR กับ
วิธี Real-time RT-PCR
เชื้อไวรัสอื่นๆได้แก่ เดงกี 1 เดงกี 2 เดงกี 3 เดงกี 4 และชิคุนกุนยา ไม่
2. ทราบสาเหตุของโรคระบาด
พบผลบวกปลอมกับเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้คา่ specificity 100%
ในประเทศไทย
3.ตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR กับตัวอย่างต้อง
3. หน่วยงานที่นาผลการวิจัยไป
สงสัยจานวน 1070 ตัวอย่าง พบผลบวก 46 ตัวอย่าง
ใช้ประโยชน์ ได้แก่ สานัก
4.เปิดให้บริการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
เป็นงานประจา คานวณต้นทุนต่อหน่วย ขอคิดค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ละ 1,500 บาท ขอขึ้นทะเบียนรายการตรวจวิเคราะห์ในประกาศราช
โรงพยาบาลต่างๆ ช่วยยืนยัน
กิจจานุเบกษา บริการตรวจวิเคราะห์ให้สานักระบาดวิทยา และสานักงาน
สาเหตุของการเจ็บป่วย
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อตอบสนองภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิ
กา
5.สรุปร้อยละความก้าวหน้าของผลวิจัยเป็น 97.5 %
808-1112- การศึกษาระดับตะกั่ว 1,100,000 83,534
7.59 1. ทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์สารหนู (total arsenic) 35.00 1.สามารถกาหนดค่าปริมาณ
สวส
P021แคดเมียม ปรอท และ
ในปัสสาวะด้วยวิธี ICP-MS-MS และวิธีการตรวจวิเคราะห์สาหรับจาแนก
สารหนู ในปัสสาวะประชากร
K4861-54 สารหนูในประชากร
ชนิดและปริมาณ speciation ของสารหนูในปัสสาวะ โดยใช้วิธี HPLCไทย ในรูปของ species As III
ไทย
ICP-MS-MS
และ AsV ซึ่งมีความเป็นพิษ
2. ชี้แจงการดาเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างและการปรับแก้ไขแบบ
มากกว่า organic arsenic
เสนอโครงการ เพื่อขอการรับพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัยในคน
2. ทาให้ทราบสถานการณ์
ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการปรับลดขนาดตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ และ
ระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอท
งบประมาณที่จัดสรรให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่รับผิดชอบ
และสารหนู ในประชากรไทยที่
3. โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจยั ในคน กระทรวง
เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อการเฝ้า
สาธารณสุข (15 มกราคม 2559) และได้ดาเนินการจัดส่งเอกสาร
ระวัง และเป็นแนวทาง ในการ
โครงการทีผ่ ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจยั ในคน ฯ ให้ศูนย์
แก้ไขปัญหามลพิษและสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ สาหรับใช้ในการดาเนินงานใน
ของ ประชาชน
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รหัส
งบประมาณ

808-1112P021K4861-55

แผนงาน/โครงการ

โครงการทดลองใช้วิธี
ทางชีวโมเลกุลเพื่อ
ควบคุมและป้องกัน
โรคติดเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคทางเดินอาหาร
ใน จ.ตาก

จัดสรร

200,000

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

32,678

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ส่วนที่รับผิดชอบ
4. จัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการเก็บตัวอย่างทั้ง 14 เขตพื้นที่ศึกษา
สาหรับจัดส่งให้แต่ละพื้นที่
5. เตรียมการจัดประชุม (27 มีนาคม 2559) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่เข้าร่วมโครงการ เพือ่ ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม รายละเอียดวิธีการเก็บและการติดต่อสื่อสารระหว่างการ
ดาเนินงาน (ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งช่องทางการส่ง
ตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์) พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการหลังการเก็บตัวอย่าง (การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง การ
รายงานผล การแจ้งผลต่ออาสาสมัคร)
6. อยู่ระหว่างดาเนินการโอนเงินงบประมาณ (25 ก.พ. 2559) ให้ศนู ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้สาหรับการดาเนิน
โครงการในส่วนทีร่ ับผิดชอบ (การเก็บตัวอย่าง) เป็นจานวนทั้งสิ้น
653,800 บาท
7. ประชุม (27 มีนาคม 2559) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เข้า
ร่วมโครงการ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
8. จัดเตรียมเอกสารเพิม่ เติมที่ได้รบั ฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการ
ประชุม (วีดีโอการเก็บตัวอย่าง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการใน
ระหว่างการลงพื้นที่ ฯลฯ)
16.34 1. เดินทางไปติดต่อขอเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงที่มักตรวจพบผู้ป่วยดังนี้
วันที่ 3-4 มีนาคม ติดต่อขอเชื้อที่ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8-10 มีนาคม
ติดจ่อขอเชื้อที่จังหวัดระนอง วันที่ 13-15 มีนาคม ติดต่อขอเชื้อที่จังหวัด
เชียงใหม่
2. จัดเตรียมโปรเตอร์นาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการกรมฯ
3.ได้เอกสารลงนามเพื่อใช้ประกอบการจ้างเหมาการเก็บตัวอย่างคนใน
พื้นที่เป้าหมายแล้ว ได้ดาเนินงานใช้งบประมาณในการจ้างเหมาแล้ว

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

3 สามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้
ประกอบการประเมินความ
เสี่ยงของประชาชน อัน
เนื่องมาจากตะกั่ว แคดเมียม
ปรอท และสารหนู

60.71

สวส

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
808-1112- การพัฒนาวิธีทดสอบ
P021ความระคายเคืองต่อ
K4863-18 ดวงตาด้วย
Reconstituted
three-dimensional
cornea cell
models

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
800,000
381,624
47.70 1. ดาเนินการจัดเตรียมห้องเลี้ยงเซลล์พร้อมอุปกรณ์ภายใน
65.00 การวิจัยศึกษาความระคายเคือง สวส
ห้องปฏิบัติการหมายเลข 225 ชั้น 2 อาคาร 1 ซึ่งมีการจัดการด้าน
ต่อดวงตาด้วยเซลล์เพาะเลีย้ ง
เครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติการด้านการเพาะเลีย้ งเซลล์
พิเศษชนิด Reconstituted
2. จัดหาแหล่งเก็บดวงตาวัวจากโรงฆ่าสัตว์ ซ.ท่าอิฐ ตาบลท่าอิฐ อาเภอ
three-dimensional cornea
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการฆ่าและชาและวัวในช่วงตอนเช้า ทาให้
cell models ที่พัฒนาขึ้นใน
สะดวกในการไปเก็บตัวอย่างและได้เซลล์เพาะเลีย้ งปฐมภูมิ (Primary
ห้องปฏิบัติการนี้ จะเป็น
Cell Culture) ที่มีคุณภาพ อัตราการรอดและเติมโตดี เมื่อเทียบกับโรง
ประโยชน์สาหรับหน่วยงาน
ฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งมีการฆ่าและชาและวัวในช่วงตอนค่า
รัฐบาล และหน่วยงานธุรกิจ
ทาให้ได้อัตราการรอดและเติมโตของเซลล์ต่า
เอกชนที่มีการพัฒนาและผลิต
3. ทาการศึกษาแยกชั้นเนื้อเยื่อที่ได้จากกระจกตาวัวในแต่ละชั้น เพือ่ หา
สารเคมี เครื่องสาอาง ยา
ขอบเขตของการแยกเซลล์ตามที่ตอ้ งการซึ่งประกอบไปด้วยชั้น
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Endothelium Epithelium และ Stroma keratinocytes โดยทาการ
ในด้านการประเมินความ
ฆ่าเชื้อตัวอย่างดวงตาด้วย 1 % Povidone-Iodine Solution แล้วทา
ปลอดภัยต่อดวงตาหากนาไปใช้
การแช่ในสารละลาย PBS containing antibiotic solution (10,000
ในคน ซึ่งจะเป็นการลดการใช้
units/ml penicillin G sodium, 10 mg/ml streptomycin sulfate
สัตว์ทดลองมาทดสอบตาม
and 25 ?g/ml amphotericin B as Fungizone in 0.85% saline)
ข้อกาหนดสากล โดยยังคง
เป็นระยะเวลา 15 นาทีก่อนการนาไปแยกชั้นของกระจกตา
ให้ผลที่ถูกต้อง แม่นยา และ
4. ทาการตัดแยกกระจกตา แล้วเก็บรักษาในสารละลาย RPMI culture
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
medium supplemented with antibiotic solution (100 units/ml
อีกทั้งยังสามารถนาไปใช้ในงาน
penicillin G sodium, 0.1 mg/ml streptomycin sulfate and
ประเมินความเสี่ยง (Risk
0.25 ?g/ml amphotericin) ที่อุณหภูมิ 40 C ก่อนนาไปแยกในแต่ละ
assessment) ของผลิตภัณฑ์
ชั้น
และสารเคมีที่อยู่ในท้องตลาด
5. ทาการแยกชั้นกระจกตาส่วน Endothelium Epithelium และ
ได้อีกทางด้วย นอกจากนี้ข้อมูล
Stroma keratinocytes ด้วยเอนไซด์ Trypsin-EDTA solution
จากการศึกษาวิจัยยังสามารถ
0.05 % และการขูดแยกชั้นแต่ละชั้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ
นาไปเผยแพร่ผลงานทาง
(Inverted Microscope)
วารสารวิชาการ หรือการ
6. แยกชั้น Endothelium Epithelium และ Keratinocyte นามาศึกษา
ประชุมทั้งภายในและ
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
หาอัตราการเจริญเติมโตของเซลล์แต่ละชนิดใน 12 Well Cell Culture
Plate โดยเลี้ยงด้วย Medium ชนิด Dulbecco's Modified Eagle's
medium (DMEM) supplement 0.584 gm/L L-glutamine , 4500
mg/L glucose, 3.7 gm/L of sodium bicarbonate, 15 % fetal
calf serum and antibiotic (0.5 ug/ml gentamycin, 100 units/ml
Penicillin G , 100 ug/ml streptomycin and 0.25 ?g/ml
amphotericin B) จากผลของการศึกษานี้พบว่าค่าการเจริญเติมโตของ
เซลล์ที่ได้ (Population Doubling Time) เซลล์ของ Endothelium,
Epithelium และ Keratinocyte มีค่าเป็น 2.2, 4.05 และ 2.2 วัน
ตามลาดับ โดยรูปร่างของเซลล์ Endothelium จะมีรูปร่างแบบ
Hexagonal in shape ส่วนเซลล์ Epithelium จะมีรูปร่างแบบ Round
and Slightly Elongate และเซลล์ Keratinocyte จะมีรูปร่างแบบ
Bipolar or Multipolar Elongated shapes (fibroblast-like
morphology)

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ต่างประเทศ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ
808-1112P022K4861-1838

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
การศึกษาพันธุกรรม 200,000
25,038
12.52 ผลการดาเนินงานสะสมในไตรมาสสอง (1 ตค 58 -31 มี.ค 59) ได้รับ
ของไวรัสหัด คางทูม
ตัวอย่างจานวน 14 ตัวอย่างและได้ทาการตรวจหาสารพันธุกรรมของ
และหัดเยอรมัน สาย
ไวรัสหัด คางทูมและหัดเยอรมันจากตัวอย่างดังกล่าวพบว่า ให้ผลเป็น
พันธุ์ที่แยกได้ใน
บวกจานวนต่อไวรัสหัดจานวน 4 ตัวอย่าง จึงได้ทาการศึกษาสายพันธุ์
ประเทศไทยระหว่างปี
ของไวรัสหัดและพบว่าเป็น สายพันธุ์ H1
พ.ศ. 2555-2560
แผนงาน/โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
60.00 1. ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของ สวส
ไวรัสหัด คางทูมและหัด
เยอรมัน สายพันธุ์ท้องถิ่นที่เป็น
สาเหตุของการระบาดและเฝ้า
ติดตามสายพันธุ์อื่นๆที่อาจถูก
นาเข้ามาจากประเทศเพื่อน
บ้าน
2. ข้อมูลจากการศึกษา
พันธุกรรมสามารถนาไปเป็น
หนึ่งในตัวชี้วัดเพื่อประเมิน
โครงการกาจัดโรคหัดของ
ประเทศและ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการวางนโยบาย
ป้องกันและควบคุม/กาจัดโรค
หัด คางทูมและหัดเยอรมันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
3. ข้อมูลจากการศึกษา
พันธุกรรมสามารถนาไป
สนับสนุนการพัฒนาวิธีการ
ตรวจวินิจฉัยโรคหัด หัด
เยอรมันและคางทูม ทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
และใช้ในการศึกษาต่อยอด
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
808-1112- การศึกษาความชุก
P022ของเชือ้ ที่เป็นสาเหตุ
K4862-06 อาการไข้เฉียบพลัน

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
344,720
173,437
50.31 รายงานความก้าวหน้าโครงการการศึกษาความชุกของเชื้อที่เป็นสาเหตุ
อาการไข้เฉียบพลัน
1. ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เพื่อประสาน
โรงพยาบาลในการเก็บตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ผู้ป่วยอาการไข้
เฉียบพลัน 1-5 วัน หลังมีอาการ ทุกกลุ่มอายุทุกเพศ ปริมาตร 2-3
มิลลิลิตร
2. จัดเตรียมเอกสารขออนุมัตคิ ณะกรรมการวิจัยในคน
3. ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อประสาน
โรงพยาบาลในการเก็บตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ผู้ป่วยอาการไข้
เฉียบพลัน 1-5 วัน หลังมีอาการ ทุกกลุ่มอายุทุกเพศ ปริมาตร 2-3
มิลลิลิตร
4. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ายา Tropical fever
core จานวน 24 ตัวอย่าง
5. ติดต่อโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เพื่อประสานโรงพยาบาลในการ
เก็บตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ผู้ป่วยอาการไข้เฉียบพลัน 1-5 วัน
หลังมีอาการ ทุกกลุม่ อายุทุกเพศ ปริมาตร 2-3 มิลลิลิตร
6. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ายา Tropical fever
core เพิ่มเติม จานวน 11 ตัวอย่าง
7. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ายา Tropical fever
core เพิ่มเติม จานวน 15 ตัวอย่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
40.00 ได้ข้อมูลความชุกซึ่งเป็น
สวส
ประโยชน์ในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ในการวางแผนเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
808-1112- การเฝ้าระวังการดื้อยา 250,000
141,680
56.67 1. ทดสอบคุณสมบัติของเชื้อStaphylococus aureus จานวน 77 สาย
P022และลายพิมพ์ดเี อ็นเอ
พันธุ์
K4862-27 ของเชือ้
2. ตรวจหา mecA gene ด้วยเทคนิค PCR จานวน 77 สายพันธุ์
Staphylococcus
3. ตรวจหายีนก่อโรคด้วยเทคนิค PCR จานวน 77 สายพันธุ์
aureus ก่อโรค ใน
4. ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ ด้วยวิธี disk diffusion
ประเทศไทย
จานวน 77 สายพันธุ์
5. ตรวจสอบลายพิมพ์ดเี อ็นเอด้วยวิธี Pulsed field gel
electrophoresis จานวน 54 สายพันธุ์
6. วิเคราะห์ผล PFGE ด้วยโปรแกรม BioNumeric จานวน 54 สายพันธุ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
67.80 1 โรงพยาบาลและหน่วยงานที่ สวส
เกี่ยวข้อง นาข้อมูลการทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุล
ชีพไปใช้เป็นแนวทางในการ
รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และลดปัญหาเชื้อดื้อ
ยา
2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนโรค ควบคุมและ
ป้องกันโรค สามารถนาข้อมูล
ไปใช้ ในการสอบสวนโรค
ค้นหาแหล่งของเชื้อที่เป็น
สาเหตุของการระบาด
3 นาข้อมูลความสัมพันธ์ของ
เชื้อ Staphylococcus aureus
ที่ระบาดในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน ไปใช้ในการเฝ้าระวังและ
เตือนภัย
4 เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ
ห้องปฏิบัติการในการตรวจ
mecA ซึ่งเป็นวิธี gold
standard
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
808-1112- การเฝ้าระวังเชิงรุกบา
P022โทเนโลซิสและการ
K4862-32 จาแนกสายพันธุ์ที่พบ
ในสัตว์ฟันแทะใน
ประเทศไทย โดยวิธี
multispacer
sequence typing
(MST)

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
250,000
41,132
16.45 1 ค้นคว้าเอกสารวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
2 วางแผนการเก็บตัวอย่าง
3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สาหรับงานวิจัย
4 เก็บตัวอย่าง สถานที่ จังหวัดขอนแก่น ชนิด/จานวน หนูท้องขาว หนู
พุก หนูหริ่ง หนูผี รวม อ. แวงใหญ่ 6 11 46 2 65 5 เก็บตัวอย่าง
สถานที่ จังหวัดขอนแก่น ชนิด/จานวน หนูท้องขาว หนูพุก หนูหริ่ง หนูผี
รวม อ. บ้านแฮด 1 1 57 4 63 4. ทาการแยกเชื้อจากตัวอย่างหนูที่เก็บ
ได้ จาก อ. แวงใหญ่ และ อ. บ้านแฮด จานวน 128 ตัวอย่าง บน Blood
agar

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
30.00 1.ทาให้ได้ทราบสถานการณ์
สวส
ของโรคติดเชื้อ Bartonellosis
ในสัตว์รังโรค และประชากร
กลุ่มเสี่ยง ได้วิธีทดสอบที่มี
ความจาเพาะต่อโรค
2. ทราบแหล่งระบาดของโรค
และสามารถทานายอุบัติการณ์
ของโรคได้
3. สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ให้บริการในพื่นที่ระบาด และ
เฝ้าระวัง

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
808-1112- การตรวจประเมิน
1,119,000 410,608
36.69 ผลการดาเนินงานในรอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 2559)
P022คุณภาพของชุดน้ายา
1. ได้รวบรวมข้อมูลชุดน้ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่มีจาหน่ายใน
K4862-49 ตรวจแอนติเจนของ
ประเทศไทย
ไวรัสตับอักเสบบีแบบ
2. ได้มีการจัดประชุมโดยเชิญตัวแทนจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจาหน่ายชุด
รวดเร็วในประเทศไทย
น้ายาทดสอบ HBsAg ใน ประเทศไทยเพื่อชี้แจงและขอรับการสนับสนุน
ชุดน้ายาทดสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
3. จัดทาหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 10 บริษัท โดยกาหนดให้
ส่งแบบตอบรับกลับมาภายใน 30 ธันวาคม 2558 ขณะนี้มีบริษัทที่ตอบ
ใบตอบรับเข้ามาจานวน 9 บริษัท และเข้าร่วมโครงการจานวน 8 บริษัท
และจะส่งชุดน้ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 14 ชุดทดสอบ
4. ได้รับชุดน้ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่เข้าร่วมโครงการ จานวน
8 ชุดทดสอบ
5. เก็บรวบรวมตัวอย่างสาหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบโดย หน่วย
ภูมิคุ้มกันวิทยา ภาคจุล ชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จานวน 2,000 ตัวอย่าง
6. ได้รับตัวอย่างควบคุมคุณภาพจาก NIBSC และเตรียมตัวอย่างควบคุม
คุณภาพเพื่อทดสอบกับชุดน้ายาทดสอบ
7. เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบโดยการทดสอบหา HBsAg ซ้าอีกครั้งด้วย
เครื่อง Elecsys/cobas รุ่น e 411 ที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอด
ทางการให้เลือด ประมาณ 400 ตัวอย่าง
8. เตรียมตัวอย่าง และชุดทดสอบเพื่อจัดส่งให้หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาค
จุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่าย
ปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ที่ละ 4 ชุดทดสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
60.00 1. ชุดทดสอบ HBsAg ที่วาง
จาหน่ายในประเทศไทย ได้รับ
การตรวจสอบทางคุณภาพใน
การใช้งาน
2.ได้แนวทางเป็นวิธีการตรวจ
ในให้ปฏิบัติการอ้างอิงในการ
ชันสูตรและเพิ่มศักยภาพทาง
ห้องปฎิบัติการ

หน่วยงาน
สวส
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
808-1112- โครงการกาจัดโรคหัด
P022ตามพันธะสัญญา
K4863-37 นานาชาติ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
650,000
556,795
85.66 ผลการดาเนินงานสะสมถึงไตรมาสสอง (1 ต.ค. 58- 31 มี.ค. 59)
ห้องปฏิบัติการสามารถให้ตรวจยืนยันโรคหัดจากตัวอย่างทั่วประเทศ
จานวน 319 ราย ให้ผล Anti-measles IgM positive คิดเป็นร้อยละ
30.1 (96/319) ให้ผล Anti-rubella IgM positive คิดเป็นร้อยละ 2.2
(7/319) และความทันเวลาคิดเป็นร้อยละ 93.89

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
70.00 1• ห้องปฏิบัติการของ
สวส
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมี
ความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อ
รองรับนโยบายการกาจัดโรค
หัดของประเทศ
2• มีเครือข่ายการตรวจวินิฉัย
โรคหัดทางห้องปฏิบตั ิการและ
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกภาค
ของประเทศ
3• ประเทศมีข้อมูลสายพันธุ์ใน
ระดับ genotype ของไวรัสหัด
สายพันธุ์ท้องถิ่น เพือ่ ติดตาม
แหล่งโรคและเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
การสนับสนุนและประเมิน
ความสาเร็จของโครงการกาจัด
โรคหัดของประเทศ

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
808-1112- ศูนย์ความร่วมมือการ
P041วิจยั โรคติดต่ออุบตั ิ
K4869-12 ใหม่และอุบัตซิ ้า
ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ่น
(งบดาเนินการ)

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
510,000
182,262
35.74 ตามร้อยละความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ โครงการ
ย่อยที่ 4 การสังเคราะห์ Viral Like Particles เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจหา
ระดับ ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโนโร โครงการย่อยที่ 5 การตรวจหาและจาแนก
เชื้อสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยที่เข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยโดยวิธีทางอณูชีววิทยา/จีโนมิกส์ และ การพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉัยโรคชนิดใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
35.00 1 ได้วิธีตรวจวินิจฉัย / ชุด
สวส
ทดสอบ ที่สามารถตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อโรคได้รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยา
2 องค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้า ที่
นาไปสู่การตั้งรับการแพร่
ระบาดของเชื้อในช่วงเวลา
ต่างๆ
3 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้รับการพัฒนา
ความรู้/ทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
4 องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นได้รับ
การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา สามารถนาไปพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
808-2112- การศึกษาพฤติกรรม 200,000
29,606
14.80 ออกภาคสนาม เพื่อเก็บลูกน้ายุงลายในจังหวัดระยองและจันทบุรี และ
P041การตอบสนองของ
นามาเลีย้ งต่อในห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มจานวนลูกน้ายุงลายให้ได้ตวั เต็ม
K4869-63 ยุงลายบ้าน ต่อ
วัยเพียงพอต่อการทดสอบ
สารเคมีกาจัดแมลง
ภายใต้สภาวะโลกร้อน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
45.00 1. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่จะ สวส
ช่วยในการตัดสินใจในการ
เลือกใช้สารเคมีกาจัดแมลงที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ยุงในแต่ละพื้นที่ที่มีการควบคุม
และยังช่วยลดการสิ้นเปลือง
และเสี่ยงภัยจากการใช้สารเคมี
เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก
2. นาข้อมูลที่ได้ไปใช้ร่วมกับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อจัดทาแบบจาลองเชิงพื้นที่
สาหรับนาไปใช้ในการวางแผน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
3.เป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับ
งานด้านสาธารณสุข
4.เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบเตือนภัยการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
808-1112- การพัฒนาการตรวจ
P041วิเคราะห์สาร
K4869-41 metabolites ของ
สารประกอบ
Polycyclic
Aromatic

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
265,000
150,132
56.65 1. ผู้วิจัยได้จัดทาแผนโครงการการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สาร
metabolites ของสารประกอบ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
ในปัสสาวะด้วยวิธี GC-MS-MS จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และค้นคว้า
วิธีการวิเคราะห์สารในกลุม่ ดังกล่าว
2. ค้นคว้าและคัดเลือกวิธีที่เหมาะสม
3. เตรียมstockสารมาตรฐานสาหรับการวิเคราะห์ครบทั้ง 10 ชนืด ความ
เข้มข้น ชนิดละ 1000 ug/ml ในตัวทาละลาย acetonitrile
4. เตรียม working standard เพื่อใช้ทดสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
40.00 ได้วิธีวิเคราะห์ metabolites สวส
ของสาร Polycyclic
Aromatic Hydrocarbons ใน
ปัสสาวะ 10 ชนิด ด้วยวิธี GCMS-MS
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
808-1112- การเฝ้าระวังการติด
250,000
188,729
75.49 1. ได้ทาการตรวจ HGV เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโดยวิธี
P041เชื้อร่วมกันของไวรัส
PCR ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูง ฯเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการเอง
K4869-50 ตับอักเสบ บี ซี จีในใน
สังเคราะห์ไพรเมอร์ตามวิธตี รวจวิเคราะห์ของฝ่ายไวรัสตับอักเสบ แต่
หญิงขายบริการที่ติด
ปรับเปลีย่ นชุดน้ายาเป็น SuperScript III One step RT-PCR และใช้ชุด
เชื้อเอชไอวีในประเทศ
น้ายาสกัด Total Nucleic acid เพื่อสกัดตัวอย่างพลาสมาและ
ไทย
ปรับเปลีย่ น รอบปฏิกริ ิยาของ PCR ให้เหมาะสมกับไพรเมอร์ที่ออกแบบ
ทดลองกับ ตัวอย่างควบคุมบวกและลบ โดยได้รับความอนุเคราะห์
ตัวอย่างควบคุมบวก และ ลบ จากฝ่ายไวรัสตับอักเสบ
2. ข้อเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ รอ
เอกสารจดหมายตอบรับการเป็นนักวิจัยร่วม ของบุคลากรจากสานัก
ระบาด กรมควบคุมโรค
3. ฝ่ายไวรัสตับอักเสบ ดาเนินการตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบบี และ ซี
ในตัวอย่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วจานวน 193 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
การตรวจ HBsAg โดยวิธี ELISA ให้ผลบวก จานวน 19 รายจากทั้งหมด
193 ราย คิดเป็นผลบวกร้อยละ 10.38 และ การตรวจ Anti-HCV โดยวิธี
ELISA ให้ผลบวก จานวน 8 รายจาก ทั้งหมด 193 ราย คิดเป็นผลบวก
ร้อยละ 4.37
4. สาหรับการตรวจ HGV ได้ทดลองสกัด ตัวอย่างควบคุมบวกและลบ
และตัวอย่างพลาสมาจานวน 5 ตัวอย่าง และนาไปทาการตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อ โดยวิธี PCR ได้ผลบวกชัดเจน แต่บางตัวอย่างให้ผล
คลุมเครือ จึงได้ทาการปรับเปลีย่ นความเข้มข้นของไพรเมอร์ที่ใช้และ
ความเข้มข้นของเจล เพื่อทาให้อ่านผลได้ชัดเจนขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
70.00 ทราบความชุกของการติดเชื้อ
ร่วมกันของไวรัสตับอักเสบบี ซี
จีและเอชไอวี และเฝ้าระวังใน
การติดเชื้อร่วมกันในกลุ่มเสี่ยง
นี้ ข้อมูลนี้จะนาไปเผยแพร่ให้
ประชาชน และสานักระบาด
วิทยานาไปใช้ในการให้ความรู้
ป้องกัน ลดความเสี่ยง ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
สวส

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
808-1112- การพัฒนาวิธี Plaque 200,000
0
0.00 ผลการดาเนินงานสะสมจนถึงไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) ได้
65.00 1.ได้วิธี Plaque reduction
สวส
P041reduction
ทาการค้นหาเก็บรวมรวมข้อมูล เพิ่มจานวนละเตรียม stock ไวรัสหัดสาย
neutralization test ที่มี
K4869-51 neutralization เพื่อ
พันธุ์มาตรฐาน รวมทั้งไวรัสหัดสายพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการศึกษา
ประสิทธิภาพในการตรวจหา
ใช้ในการตรวจหา
จานวน 5 สายพันธุ์ และกาลังดาเนินการเตรียม standard control
neutralizing antibody ต่อ
neutralizing
serum พร้อมทาการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการทา PRNT
ไวรัสหัดสายพันธุท์ ี่ระบาดใน
antibody ต่อไวรัสหัด
ประเทศ ซึ่งจะนาไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษาต่อยอดต่อไป
2. ได้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของ
ระดับ neutralizing antibody
ต่อไวรัสหัดสายพันธุ์ที่ระบาดใน
ประเทศไทยในผู้มีประวัติได้รับ
วัคซีนหัด
808-1112- โครงการพัฒนา
750,000
516,277
68.84 1.คณะทางานและผูเ้ กี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ
85.00 ได้รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการ
สวส
P051มาตรฐานความ
พิจารณาร่างมาตรฐานการผลิตและการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยของ
อบรม
K4870-02 ปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยใน
ประเทศไทยในการดาเนินการจัดทาร่างมาตรฐานการตรวจรับรองตูช้ ีวนิร
ห้องปฏิบัติการ (ปีที่
ภัยสาหรับประเทศไทย
2)
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
808-1115- การศึกษาการดื้อยา
P021ของเชือ้ วัณโรคและ
K4861-03 ระบาดวิทยาโมเลกุล
วัณโรคดื้อยา

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
800,000
485,543
60.69 ผลการดาเนินงานสะสม
65.00 1.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใหม่ สวส
1. คัดเลือก เชื้อวัณโรคดื้อยา ลงทะเบียนตัวอย่างวิจยั จานวน 201
สาหรับการตรวจการดื้อยาหลัก
ตัวอย่าง ซึ่งมาจากพื้นที่ศึกษาเดียวกันในลักษณะที่เกิดการระบาดแพร่
การดื้อยารองของเชื้อวัณโรค
ติดต่อของวัณโรคดื้อยา (พื้นที่เขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีและใกล้เคียง)
ด้วย genotypic method
จัดเก็บตัวอย่าง DNA เชื้อวัณโรคดือ้ ยา ตรวจการดื้อยาของเชื้อวัณโรค
2.ได้วิธีการตรวจการดื้อยาวิธี
บันทึกข้อมูลการดื้อของเชื้อต่อยาหลักรักษาวัณโรค ได้แก่ ยา isoniazid
ใหม่ สามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
และ rifampicin ได้ทดการทดสอบการดื้อยา เป็นเชื้อดื้อยาหลายขนาน
การตรวจวัณโรคดื้อยาได้ผลเร็ว
แล้ว จานวน 74 ตัวอย่าง
3.ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับกลไก
2. เตรียมวัสดุ น้ายา เครื่องมือสาหรับการตรวจแยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรค
การดื้อยาของเชื้อวัณโรค
ด้วยวิธี spoligotyping
4.ได้องค์ความรู้ สายพันธุ์เชื้อ
3. แยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคด้วยวิธกี าร spoligotyping จากตัวอย่าง
วัณโรค สายพันธุ์ที่พบมาก สาย
DNA ของเชื้อวัณโรค วิเคราะห์แยกสายพันธุ์เชื้อแล้ว 201 ตัวอย่าง ผล
พันธุ์ดื้อยา ความสัมพันธ์
การจาแนกสายพันธุ์ สามารถแยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคดื้อยาด้วย
ระหว่างสายพันธุ์
spoligotyping ได้แล้ว 201 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ตรวจสอบสายพันธุ์
5.ได้วิธีการแยกสายพันธุ์เชื้อวัณ
เชื้อที่แยกได้กับสายพันธุ์ที่มีรายงานในฐานข้อมูล SPOLDB4 วิเคราะห์
โรค ใช้ศึกษาและ ติดตาม
ข้อมูลแล้ว 150 ตัวอย่าง พบว่าเชื้อวัณโรคดื้อยาส่วนใหญ่เป็นเชื้อในกลุ่ม
ระบาดวิทยา การแพร่ตดิ ต่อ
Beijing 74 ตัวอย่าง และ non-Beijing 76 ตัวอย่าง
การกระจายของเชื้อ การค้นหา
4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ DNA ยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาด้วย
แหล่งโรค
วิธี sequencing จานวน 73 ตัวอย่าง จาก 100 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์
6. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ 7. ใช้
genotype ของการดื้อยาโดยตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวข้อง
เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วย
กับการดื้อยาด้วยวิธี sequencing สายพันธุ์ Beijing ที่มีลักษณะ
สนับสนุนการควบคุมวัณโรค
phenotype ดื้อยา isoniazid พบเกิดจากการเปลีย่ นแปลงยีน katG ที่
ประเทศไทย
codon ตาแหน่ง Ser315Thr ไม่พบการเปลีย่ นแปลงยีน inhA
8. ห้องปฏิบัติการพัฒนา
promoter และลักษณะการดื้อยาต่อยา Rifampicin พบการ
ศักยภาพให้สามารถทาการแยก
เปลี่ยนแปลงยีน rpoB ที่ codon 531 เปลี่ยน Leu531Ser บริเวณ DNA
สายพันธุ์เชื้อวัณโรคได้โดย
81 bp ของบริเวณ RRDR เป็นลักษณะของตัวอย่างเชื้อวัณโรคดื้อยาจาก
วิธีการสากล
ในพื้นที่ราชบุรี กาญจนบุรี และพืน้ ใกล้เคียง สรุปการตรวจหาวิเคราะห์

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
สารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคดื้อยาพบว่า เชื้อดื้อยาส่วนใหญ่เป็นสาย
พันธุ์ Beijing เชื้อที่ดื้อยาหลายขนานส่วนใหญ่ มีการเปลี่ยนยีน rpoB
(Leu531Ser) และ katG (Ser315Thr)
5. ทาการแยกสายพันธุ์ด้วย VNTR typing ในกลุ่มเชื้อที่มี
spoligotyping ที่คล้ายกันกลุ่มใหญ่ได้แก่ Beijing group โดย VNTR
typing ใช้ marker ในการวิเคราะห์ 15 ชนิด ด้วยวิธี PCR
amplification และ agarose gel electrophoresis แล้ววิเคราะห์
copy number ของ VNTR ได้ทาการ subtyping เชื้อวัณโรคในกลุม่
Beijing ด้วย VNTR typing จานวน 53 ตัวอย่าง
6. คัดเลือกตัวอย่างเชื้อวัณโรคดื้อยาหลัก ซึ่งผ่านการทดสอบความไวของ
เชื้อต่อยา (Drug sensitivity test, DST) และตรวจการดื้อยาด้วย Realtime PCR จานวนตัวอย่างคัดเลือก (multidrug resistant MTB) 201
ตัวอย่าง มีผลตรวจ phenotype พบเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนานรวม 74
ตัวอย่าง พบดื้อยา mono resistant MTB 11 ตัวอย่าง (ดื้อต่อยา
Isoniazid 10 ตัวอย่าง ดื้อต่อยา Rifampicin 1 ตัวอย่าง) และเป็นเชื้อที่
ไวต่อยา 114 ตัวอย่าง
7. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเชื้อโดยการจัดกลุ่ม (clustering analysis)
จากข้อมูล spoligotype และVNTR genotype พบเชื้อวัณโรคดื้อยา
หลายขนานกลุ่มใหญ่มี genotype เหมือนกัน บ่งชี้มีการแพร่ระบาดของ
วัณโรคดื้อยาหลายขนานในพื้นที่จงั หวัดกาญจนบุรี ผลการปฏิบตั ิงาน
8. แยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคด้วยวิธกี าร spoligotyping จากตัวอย่าง
DNA ของเชื้อวัณโรค วิเคราะห์แยกสายพันธุ์เชื้อแล้ว 180 ตัวอย่าง
วิเคราะห์เพิ่มจานวน 19 ตัวอย่าง รวมเป็น 199 ตัวอย่าง
9. วิเคราะห์ข้อมูล DNA sequencing ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ BioEdit
ตรวจสอบ DNA sequence เพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของ DNA
ของยีน rpoB ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดื้อยา rifampicin และตรวจหาการ
เปลี่ยนแปลงของ DNA ของยีน katG และ inhA promoter ซึ่งเกีย่ วข้อง

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
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รหัส
งบประมาณ

808-1115P021K4861-12

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส 973,100
ก่อโรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน และ ไวรัส
ตับอักเสบ เอ และ อี
ในแหล่งน้า ที่สัมพันธ์
กับผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินอาหาร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

674,314

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
กับการดื้อยา isoniazid ในเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จานวนตัวอย่าง
DNA ทีว่ ิเคราะห์ข้อมูล DNA sequencing 24 ตัวอย่าง
10. ทาการแยกสายพันธุ์ด้วย VNTR typing ในกลุ่มเชื้อที่มี
spoligotyping ที่คล้ายกันกลุ่มใหญ่ได้แก่ Beijing group โดย VNTR
typing ใช้ marker ในการวิเคราะห์ 15 ชนิด ด้วยวิธี PCR
amplification และ agarose gel electrophoresis แล้ววิเคราะห์
copy number ของ VNTR ได้ทาการ subtyping เชื้อวัณโรคในกลุม่
Beijing ด้วย VNTR typing จานวน 53 ตัวอย่าง วิเคราะห์เพิ่มจานวน 9
ตัวอย่าง รวมเป็น 62 ตัวอย่าง อ่านผลการจาแนก VNTR แล้ว 38 สาย
พันธุ์ พบเชื้อกลุ่มสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน 5 กลุ่ม และสายพันธุ์เดี่ยวทีไ่ ม่
เข้ากลุ่ม 20 สายพันธุ์

69.30 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้า
จากบ่อบาบัดน้าเสีย แม่น้า ลาคลอง และน้าเพื่อการบริโภค จากพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และจังหวัดภูเก็ต จานวนรวมทั้งสิ้น 109
ตัวอย่าง จากนั้นได้นาน้าจานวน 109 ตัวอย่างมาเตรียมโดยวิธี filtration
และ Polyethylene glycol precipitation และนาตัวอย่างจานวน 109
มาสกัด RNA โดยใช้ชุดสกัดสาเร็จรูป จากนั้นนาตัวอย่าง RNA 109
ตัวอย่างที่สกัดได้มาสังเคราะห์ cDNA โดยใช้ Random primer ที่
สามารถสังเคราะห์ได้ทั้ง cDNA ของไวรัส Hepatitis A, E Norovirus
และ Rotavirus ในหลอดเดียวกัน และนา cDNA 109 ตัวอย่างไป
ตรวจหาไวรัส Hepatitis A, E โดยวิธี RT-PCR และตรวจหา Norovirus
และ Rotavirus โดยใช้วิธี Real time RT-PCR จากผลการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างน้าทั้ง 109 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อไวรัส
จานวนทั้งสิ้น 35 ตัวอย่าง แบ่งเป็น Hepatitis A จานวน 1 ตัวอย่าง
Norovirus จานวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.09 และ 37.06
ตามลาดับ และได้นา Norovirus ดังกล่าวมาตรวจวิเคราะห์ลาดับเบส

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

70.00 จากปีที่ผ่านมาได้ทราบข้อมูล สวส
คือ
1) เชื้อไวรัสที่พบใน แหล่งน้า
และ ระบบการบาบัดน้าเสีย
ส่วนใหญ่ คือ เชื้อไวรัส โนโร
ไวรัสตับอกเสบ อี ไวรัสตับ
อักเสบ เอ และ ไวรัสโรตา
ตามลาดับ
2) การตรวจวัดปริมาณของเชื้อ
ไวรัส แต่ละชนิด ในแต่ละ
ช่วงเวลา พบว่า เชื้อไวรัส โนโร
มีแนวโน้ม พบปริมาณมาก
ในช่วงฤดูหนาว แต่ ก็สามารถ
พบได้ตลอดทั้งปี และ สัมพันธ์
กับ จานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการ

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
พบว่า Norovirus พบว่าเป็น GI และ GII สาหรับตัวอย่างจากผู้ป่วยนั้นได้
เริ่มดาเนินการเก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 โดยได้เก็บตัวอย่าง
อุจจาระจากผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงที่เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จานวน
ทั้งหมด 84 ตัวอย่าง จากนั้นได้นาตัวอย่างดังกล่าวมาตรวจหาไวรัสโนโร
โดยใช้ QuickNavi-Norovirus 2 kit จากผลการตรวจตัวอย่างทั้ง 84
ตัวอย่างพบว่าให้ผลบวกต่อไวรัสโนโร จานวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
3.36 นอกจากนี้ได้นาตัวอย่างทั้ง 84 ตัวอย่างนั้นมาสกัด RNA แล้วนามา
ตรวจหา Norovirus โดยวิธี conventional PCR พบผลบวกจานวน 19
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.96

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รักษาในโรงพยาบาล ที่ให้ผล
บวกกับ เชื้อไวรัสนี้ ซึ่ง เป็นสาย
พันธ์ เดียวกัน
3) การตรวจวัดของเชื้อไวรัส ใน
ระบบ การบาบัดของ เทศบาล
และ โรงพยาบาล ให้มั่นใจใน
ระบบการปล่อยน้า ลงสู่แม่น้า
มีประสิทธิภาพที่ดี
4) การตรวจวัด เชื้อไวรัสใน
แหล่งน้า ดิบ (ผลิตน้าดืม่ )
รวมทั้ง น้าดื่ม และ น้าแข็ง ทา
ให้ ปลอดภัยจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสทั้ง 4ชนิด ในพื้นที่
ดูแล
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
808-1115- การพัฒนาชุดทดสอบ
P021ตรวจหาสารพิษ
K4869-10 Botulinum toxin
ด้วยวิธีอิมมูโนโคร
มาโทกราฟี

808-1115P021K4869-11

การพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาสารพิษ
Botulinum toxin
ด้วยวิธี Antibody
Capture ELISA

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
784,000
415,320
52.97 1. เพิ่มปริมาณการเพาะเลี้ยง hybridoma cell ที่ผลิต monoclonal
74.00 1. สามารถพัฒนาชุดตรวจหา สวส
antibody จาเพาะต่อ Botulinum neurotoxin type A และปรับให้อยู่
toxin ของ Clostridium
ใน serum free medium เพื่อทาการแยก monoclonal antibody ให้
botulinum ได้
บริสุทธิ์
2. ได้ชดุ ทดสอบที่มคี ุณภาพ
2. เตรียมชนิดของแอนติบอดีที่ใช้เป็น test line คือ rabbit polyclonal
สามารถนาไปใช้เป็นครื่องมือใน
antibody anti-toxin A (ชนิด purified หรือ complex) และ
การแก้ปัญหาสาธารณสุขได้
conjugate คือ monoclonal antibody anti-toxin A ( LC ) บนชนิด
ของกระดาษต่างๆ ในส่วน Conjugate pad, Capture lines,
absorbent pad และ sample pad สาหรับทดสอบกับ toxoid (A)
3. จัดเตรียมแอนติบอดี Botulinum neurotoxin (typeB) ส่วน HCR
โดยการหาข้อมูลลาดับเบส DNA จัดเตรียมชิ้นยีนนามาเชื่อมต่อกับ
vector และ transfect เข้าสู่ host cell ที่เหมาะสม
4. ศึกษาการสร้างโปรตีนรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีและทาให้บริสุทธิ์ โดย
affinity chromatography ได้ปริมาณโปรตีน 1 mg และศึกษา
คุณลักษณะพบว่ามีความจาเพาะสูงกับ BoNT/B purify และ complex
โดยการทา ELISA
520,000
135,292
26.02 1. ปรับหาความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ ทดสอบ neurotoxin type E, 73.00 ได้วิธีการตรวจหาสารพิษด้วย สวส
F ทาปฏิกิริยากับ polyclonal antibody และ monoclonal antibody
วิธี Antibody Capture ELISA
type E, F
2. การปรับวิธีทดสอบโดยใช้หลักการ antibody capture ELISA

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
808-1115- ศูนย์ความร่วมมือการ
P041วิจยั โรคติดต่ออุบตั ิ
K4869-02 ใหม่และอุบัตซิ ้า
ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ่น (งบ
รายจ่ายอื่น)

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
1,573,100
0
0.00 รายละเอียดตามความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
โครงการย่อยที่ 1 สายพันธุ์ของไวรัส ก่อโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน และ
ไวรัสตับอักเสบ เอ และอี ในแหล่งน้า ที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคทางเดิน
อาหาร
โครงการย่อยที่ 2 การทดลองใช้วิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อควบคุมและป้องกัน
โรคติดเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารในจังหวัดตาก
โครงการย่อยที่ 3 การแยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคด้วยวิธีมาตรฐานใหม่และ
การประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาระบาดวิทยาวัณโรค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
40.00 1 ได้วิธีตรวจวินิจฉัย / ชุด
สวส
ทดสอบ ที่สามารถตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อโรคได้รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยา
2 องค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่-อุบัติซ้า ที่
นาไปสู่การตั้งรับการแพร่
ระบาดของเชื้อในช่วงเวลา
ต่างๆ
3 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้รับการพัฒนา
ความรู้/ทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ
4 องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นได้รับ
การคุ้มครองด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา สามารถนาไปพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได้
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
808-1115- การแยกสายพันธุ์เชื้อ 400,000
0
0.00 ผลการดาเนินงานสะสม
65.00 1.วิธีการสามารถใช้ประโยชน์ได้ สวส
P041วัณโรคด้วยวิธี
1. คัดเลือกเชื้อวัณโรคจากเชื้อที่เพาะขึ้น ได้แก่ เชื้อวัณโรคที่แยกได้จาก
ในการแยกสายพันธุเ์ ชื้อวัณโรค
K4869-04 มาตรฐานใหม่และการ
ผู้ปว่ ยวัณโรคในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย) จานวน 155
ใช้ศึกษาและติดตามระบาด
ประยุกต์ใช้เพื่อศึกษา
ตัวอย่าง สกัด DNA ตัวอย่าง ทาการแยกสายพันธุ์เชื้อด้วยวิธี
วิทยา การแพร่ตดิ ต่อ การ
ระบาดวิทยาวัณโรค
spoligotyping แบบ microarray in PCR tube เชื้อวัณโรคจาก
กระจายของเชื้อ การค้นหา
ภาคเหนือตอนบน จานวน 100 ตัวอย่าง
แหล่งโรค การสอบสวนการ
2. เชื้อวัณโรคทีได้จากเขตภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
แพร่ติดต่อของวัณโรค
เพชรบูรณ์) จานวน 162 ตัวอย่าง แยกสายพันธ์เชื้อวัณโรคด้วย
2.ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่
spoligotyping แล้ว วิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อ 162 ตัวอย่าง แยก
3.ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา
spoligotype เป็นกลุม่ ต่างๆ
ช่วยสนับสนุนการควบคุมวัณ
3. ทาการแยกสายพันธุ์ด้วย VNTR typing ในกลุ่มเชื้อที่มี
โรคประเทศไทย
spoligotyping ที่คล้ายกันกลุ่มใหญ่ได้แก่ Beijing group โดย VNTR
4.ห้องปฏิบัติการพัฒนา
typing ใช้ marker ในการวิเคราะห์ 15 ชนิด ด้วยวิธี PCR
ศักยภาพให้สามารถทาการแยก
amplification และ agarose gel electrophoresis แล้ววิเคราะห์
สายพันธุ์เชื้อวัณโรคได้โดย
copy number ของ VNTR ได้ทาการ subtyping เชื้อวัณโรคในกลุม่
วิธีการสากล
Beijing ด้วย VNTR typing จานวน 55 ตัวอย่าง
4. ทาการคัดเลือกเชื้อวัณโรคจากเชื้อที่เพาะขึ้น ได้แก่ เชื้อวัณโรคที่แยก
ได้จากผู้ป่วยวัณโรคจาก สคร. 12 ยะลา จานวน 150 ตัวอย่าง
5. ทาการเพาะเชื้อ และสกัด DNA ตัวอย่างเชื้อวัณโรคที่คัดเลือกไว้ ที่
ได้รับตัวอย่างจาก สคร.ยะลา และทาการแยกสายพันธุ์เชื้อด้วยวิธี
spoligotyping แบบ microarray in PCR tube จานวน 20 ตัวอย่าง
ผลการปฏิบตั ิงาน ทาการเพาะเชื้อ และสกัด DNA ตัวอย่างเชื้อวัณโรคที่
คัดเลือกไว้ ที่ได้รับตัวอย่างจาก สคร.ยะลา และทาการแยกสายพันธุ์เชื้อ
ด้วยวิธี spoligotyping แบบ microarray in PCR tube จานวน 20
ตัวอย่าง รวมเป็น 40 ตัวอย่าง

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
808-1115- การพัฒนาเทคโนโลยี 858,000
509,225
59.35 ได้ทาการผลิตสารสกัดสาหรับใช้ดงึ ดูดยุงวางไข่จานวน 3 ตารับและ
P041ในการควบคุมยุง
คัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการทา lethal ovitrap จากนั้นทาการ
K4869-07 พาหะโรคไข้เลือดออก
ทดสอบในห้องปฏิบัติการและไปทดสอบในพื้นที่ภาคสนาม จ.จันทบุรี
โดยใช้สารดึงดูดยุงมา
ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ย. 58 จากผลการศึกษาในภาคสนามพบว่า
กาจัดในกับดักแบบ
lethal ovitrap แบบที่ 4 มียุงวางไข่มากที่สดุ ได้แก่ แบบที่ 3 แบบที่ 1
พิเศษ
และ 2 ตามลาดับและในขณะนี้กาลังนับไข่ยุงที่ได้ทดสอบจากสารดึงดูด
สูตรใหม่ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งกาลังพัฒนา lethal ovitrap ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
70.00 ประโยชน์ที่ได้รับจาก
สวส
ผลการวิจัยนี้ สามารถนาองค์
ความรู้ใหม่ไปพัฒนาการผลิต
สารดึงดูดยุงลายในระดับ
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพดี
เท่ากับหรือดีกว่าที่เคยมี
รายงานและตีพิมพ์เผยแพร่
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขยังได้รับประโยชน์
จากผลงานวิจยั ดังกล่าวโดย
สามารถนากับดักที่ได้ออกแบบ
เป็นพิเศษไปใช้ล่อยุงจาก
ภาชนะเก็บน้าดืม่ น้าใช้โดยใช้
กับดักร่วมกับสารดึงดูดยุงลาย
เมื่อยุงมาวางไข่จะถูกกาจัดไป
ในกับดักเล็กๆ เป็นมาตรการ
ควบคุมยุงลายด้วยตนเองใน
ครัวเรือนซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบยั่งยืน
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
810-1112- จัดทาคู่มือขั้นตอนการ 320,000
76,275
23.84 1.จัดหาเอกสาร มาตรฐานที่เกีย่ วข้อง
P022ปฏิบัติการงาน
2.สารวจเครื่องช่วยหายใจ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
K4862-05 มาตรฐานวิธีทดสอบ
3.สารวจคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เครื่องมือแพทย์
มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-5 กพ. 59
- เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด 30 เครื่อง
- เครื่องกระตุกหัวใจ 7 เครื่อง
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 5 เครื่อง
- เครื่องช่วยหายใจ 6 เครื่อง 4.ประชุมคณะทางาน ultrasound
therapy (23 กพ 59)
810-1112- พัฒนาบุคลากรด้าน
350,000
289,250
82.64 บุคลากรสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ
P022ระบบคุณภาพห้อง
พัฒนาบุคลากรด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025
K4862-06 ปฏิบัติกาตาม
ของสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559
ISO/IEC 17025 ของ
ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการ
สานักรังสีและ
สัมมนาดังกล่าวทั้งหมด จานวน 52 คน
เครื่องมือแพทย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
40.00 1. เพื่อเป็นการคุ้มครองความ รส
ปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
2. การดูแลบารุงรักษา
ทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือ
แพทย์ มีมาตรฐานและวิธีที่เป็น
แนวทางเดียวกัน ทั้งประเทศ

100.00 บุคลากรสานักรังสีและ
รส
เครื่องมือแพทย์ ได้รับการ
พัฒนาด้านระบบคุณภาพ
ISO/IEC 17025 และนาความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
เกิดวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้ ้านระบบคุณภาพ
ระหว่างห้องปฏิบัติการและ
สามารถปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
810-1112- ประเมินผลจากการ
P022สอบเทียบเครื่องวัด
K4862-07 แอลกอฮอล์ในเลือด
โดยวิธีเป่าลมหายใจ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
891,000
853,597
95.80 1.ดาเนินการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ
ประจาเดือน มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2559 จานวน 384
ตัวอย่าง รวมดาเนินการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฯ ทั้งสิ้น 1,474
ตัวอย่าง (แผน 2,500 ตัวอย่าง)
2. ดาเนินการตรวจรับวัสดุอ้างอิงรับรอง (แก๊สมาตรฐาน) และเบิกจ่ายค่า
วัสดุอ้างอิงรับรอง เป็นเงินจานวน 714,760.-บาท เรียบร้อยแล้ว

811-1112P011K4864-01

200,000

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านอาหารแห่ง
อาเซียน - โลหะหนัก

199,726

99.86 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
2. บารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ AAS-Flame, GF-AAS, AASHydride
3. เริ่มพัฒนาการตรวจ แคดเมียม สารหนู (total) ตะกั่ว (total) ปรอท
(total) ด้วย ICP-MS 2 เข้าร่วมทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบตั ิการ
กับหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยทดสอบการวิเคราะห์โลหะ
หนักจานวน 5 ชนิดใน rice ได้แก่ แคดเมียม สารหนู (total) สารหนูอนิ
นทรีย์ (inorganic arsenic) ตะกัว่ (total) ปรอท (total) ระหว่างเดือน
ต.ค. 2558- เม.ย. 2559 อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบความชานาญจาก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
88.00 1. เครื่องวัดปริมาณ
รส
แอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่า
ลมหายใจ แบบตรวจยืนยันผล
ที่เจ้าหน้าที่ตารวจและ ผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ใช้งานได้รับบริการ
สอบเทียบจากห้องปฏิบตั ิการที่
ผ่านการรับรองความสามารถ
การสอบเทียบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2005 ก่อน
นาไปตรวจวัด
2. ประชาชนทราบข้อมูลของ
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด
โดยวิธีเป่าลมหายใจ แบบตรวจ
ยืนยันผลและเชื่อมั่นในความ
ถูกต้องของผลการวัดของ
เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ที่
ตารวจและผู้ทเี่ กี่ยวข้องนาไปใช้
60.00 1. ห้องปฏิบัติการตรวจ
สคอ
วิเคราะห์โลหะได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานสากลและเป็น
ห้องปฏิบัติการ อ้างอิงระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านการตรวจวิเคราะห์และ
ระบบการควบคุมคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ
152
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การศึกษาดูงาน
ของบุคลากรจาก Vietnam Food Administration (VFA) ประเทศ
เวียดนามจานวน 8 ท่าน วันที่ 10 พ.ย. 2558 เพือ่ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังใน
ระดับประเทศด้าน Food safety 4 เข้าร่วมการประชุม ASEAN Food
Testing Laboratories Committee (AFTLC) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่
16-17 พ.ย. 2558 จานวน 2 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ดังนี้
- พิจารณาปรับปรุงและยอมรับแนวปฏิบัติของเอกสารของอาเซียน
ได้แก่ Procedures for Panel of Experts for On-Site Visit,
Extension of Scope of the existing AFRLs, Existing Mechanism
on the Performance of AFRLs
- พิจารณา Action Plan for the AFRLs Networks in supporting
the food testing activities in ASEAN 2015-2025
- พิจารณากระบวนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงสาขาใหม่ของ
อาเซียน เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหารในภูมภิ าคอาเซียน
4. รายงานความก้าวหน้าของการทาโครงการ ASEAN-PTB project:
Strengthening Food Safety in ASEAN, using AFRL-NFRL-FL
integrated program ซึ่งประกอบด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ครั้งที่ 1 และการจัดการทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการโลหะ
หนักในน้า ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างสานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร สถาบันมาตรวิทยาเยอรมันและอาเซียน
5. เตรียมการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบความ
ชานาญทางห้องปฏิบัติการโลหะหนักในน้า ครั้งที่ 2 ที่ AFRL โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสถาบันมาตรประเทศเยอรมันและ
Agri-Food

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. มีหน่วยงานจัดทดสอบ
ความสามารถห้องปฏิบตั ิการ
ด้านการตรวจวิเคราะห์อาหาร
(PT Organizer/Provider) ที่มี
มาตรฐานเทียบเท่า
4. มีเครือข่าย (Network)
ข้อมูลในการประสานงานทั้ง
ระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียน
5. เป็นการพัฒนาทั้งมาตรฐาน
การตรวจวิเคราะห์และทาให้
เกิดประสิทธิภาพด้านการ
แข่งขันทาง การค้าและการ
คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
811-1112- โครงการกาหนดวิธี
P012มาตรฐานสาหรับการ
K4865-02 ตรวจวิเคราะห์อาหาร

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
200,000
6,335
3.17 1. คัดเลือกวิธีมาตรฐาน (จุลชีววิทยา กายภาพ ชีวโมเลกุล และ เคมี) ได้
รายชื่อ ดังนี้
Method code Method Matrix
DMSc F 20xx Shigella spp. อาหาร
DMSc F 20xx Lactic acid bacteria อาหาร
DMSc F 20xx Enterobacteriaceae อาหาร
DMSc F 20xx Enterococci อาหาร
DMSc F 20xx E. coli O157 อาหาร
DMSc F 20xx Vibrio cholerae โดยวิธี Membrane filteration น้า
และน้าแข็ง
DMSc F 30xx Light filth Grains and Seeds
DMSc F 40xx Construct-specific method for the detection of
modified DNA sequences from genetically modified GTS 40-32 (Roundup Ready-soya beans)
DMSc F 40xx Construct-specific method for the detection of
modified DNA sequences from genetically modified Bt 11
maize
DMSc F 40xx Construct-specific method for the detection of
modified DNA sequences from genetically modified Event
176 maize (Bt 176 maize)
DMSc F 40xx Construct-specific method for the detection of
modified DNA sequences from genetically modified T 25
maize
DMSc F 40xx Event-specific method for the detection of
modified DNA sequences from genetically modified MON 810
maize
DMSc F 10xx Fat กะทิ DMSc F 20xx Total solids กะทิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
60.00 1. เอกสารวิธีวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ สคอ
ความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็น
ข้อมูลในการกาหนดวิธี
วิเคราะห์ อาหารใช้เป็นวิธี
มาตรฐานของประเทศ
2. สามารถสร้างความเชื่อมั่นใน
การควบคุมคุณภาพอาหารและ
ลดข้อขัดแย้งของผลการ
วิเคราะห์ ของห้องปฏิบัติการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนสามารถนา
วิธีวิเคราะห์ไปใช้ได้
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

811-1112P021K4863-07

โครงการความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี

250,000

2,165

811-1112P023K4863-05

โครงการอาหาร
ปลอดภัย

3,000,000 2,494,75
6

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
DMSc F 20xx โปรตีน ซอสปรุงรส
DMSc F 20xx Water/moisture เนย
DMSc F 20xx Solid-not-fat/Milk-solid-not-fat เนย
DMSc F 20xx Fat เนย
DMSc F 20xx Fat ครีมชนิดผง
DMSc F 20xx Fat ครีม
DMSc F 20xx Fat นมเปรี้ยว
DMSc F 20xx Mineral oil น้ามันและไขมัน
DMSc F 20xx Iodine เกลือบริโภค
DMSc F 20xx CAP - ELISA and LC-MS/MS เนื้อสัตว์ น้าผึ้ง นม ไข่ผง
DMSc F 20xx Beta Agonist - ELISA and LC-MS/MS เนื้อสัตว์ ตับ
DMSc F 20xx Oxytetracycline กุ้ง

2. รวบรวมองค์ความรู้ จัดทาวิธีมาตรฐานเป็นร่าง (ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและ เหมาะสม) เพื่อส่งพิมพ์
0.87 ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลีย้ งคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารและกรณีพิเศษทีม่ ีการ
ประชุม และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จานวน 751 ตัวอย่าง
ผ่านทุกตัวอย่าง

83.16 การตรวจรับรองอาหารปลอดภัยตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่ประกอบอาหาร 4,709
ตัวอย่าง ไม่ผา่ น 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.58

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

62.58 1. อาหารที่จัดเลี้ยง
คณะรัฐมนตรีมีความปลอดภัย
2. นโยบายรัฐบาลด้านความ
ปลอดภัยของอาหารสาเร็จเป็น
รูปธรรม

หน่วยงาน

สคอ

58.86 1. อาหารสดที่จาหน่ายในตลาด สคอ
สด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต
และอาหารพร้อมบริโภค
อาหารปรุง สาเร็จ ที่จาหน่าย
ในสถานประกอบการด้าน
อาหารมีความปลอดภัยต่อการ

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

บริโภค
2. ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความมั่นใจ ในการ
เลือกซื้อวัตถุดิบและการบริโภค
อาหารจากร้านที่ผ่าน เกณฑ์
การตรวจรับรอง ตามโครงการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)
3. ผู้จาหน่ายอาหารสด และผู้
ประกอบอาหาร มีความ
ตระหนักและความรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของอาหาร ต่อ
ผู้บริโภคมากขึ้น ในการที่จะ
เลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่
ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองตาม
โครงการอาหาร ปลอดภัย
(Food Safety) หรือการขอเข้า
ร่วมโครงการฯ เพื่อรับการ
ตรวจรับรอง รวมถึงการ
ทดสอบวัตถุดิบ ด้วยตนเองโดย
ใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
811-1112- โครงการเฝ้าระวัง
2,400,000 54,000
2.25 1. ตรวจวัตถุดิบ อาหารพร้อมบริโภค ของเครื่องเสวย และข้าราชบริพาร
P023ความปลอดภัยอาหาร
พระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย พระตาหนักสวนจิตรลดารโหฐาน วังไกล
K4863-06 สาหรับพระบรมวงศา
กังวล และ ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ 24,763 ตัวอย่าง ไม่ผา่ น 76 ตัวอย่าง คิด
นุวงค์
เป็นร้อยละ 0.30

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
41.27 1. เครื่องเสวย และอาหารใน
พระตาหนักสวนจิตรลดา
รโหฐาน วังศุโขทัย พระที่นั่ง
อัมพรสถาน ร้านศิลปาชีพ
๙๐๔ วังไกลกังวล มีความ
ปลอดภัย
2. นโยบายรัฐบาลด้วยความ
ปลอดภัยของอาหารสาเร็จเป็น
รูปธรรม และสนองพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ที่ได้
พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2546 ในงานอาหาร
ปลอดภัยถวายแด่แม่ของ
แผ่นดิน ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขจัดขึ้น ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ ิกิติ์
กรุงเทพมหานคร 3สนับสนุน
นโยบายแห่งชาติ ด้านอาหาร
ปลอดภัย

หน่วยงาน
สคอ

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
811-1112- โครงการพัฒนา
P023ศักยภาพ
K4863-08 ห้องปฏิบัตกิ ารอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากล

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
2,730,200 876,710
32.11 ISO 9001: 2015
1. สานักฯ รับทราบนโยบายบริหารคุณภาพของกรม และได้แจ้งให้
บุคลากรสานักฯรับทราบทาง Email ที่ประชุมสานัก และปิดประกาศ
นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพทุกชั้น
2. กาหนดกรอบและจัดทาแผนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO
9001: 2015 ของสานักฯ และได้รบั การอนุมัติ จากผู้อานวยการ
3. ศึกษา จัดทา และทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพของกรม
และ สคอ. และจัดทาบันทึกต่างๆ ตามที่กาหนด
4. ประชุมคณะกรรมการ และประชุมทบทวนบริหารระบบคุณภาพ 3
ครั้ง
5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม และจัดให้
ศึกษาด้วยตนเองและทาแบบทดสอบ
6. รับการตรวจประเมินภายในตามแผนของกรมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ไม่พบ NC มีแต่ข้อแนะนา
7. สามารถแก้ไขข้อแนะนาในระยะเวลาที่กาหนด
8. จัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม ตัวชี้วัด 5 มิติ ส่งกองแผนงาน
และวิชาการ จานวน 3 ครั้ง ไตรมาสที่ 1, เดือนมกราคม 2559 เดือน
และ กุมภาพันธ์ 2559
9. รับการตรวจประเมินจาก AB โดยบริษัท URS เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2559 ไม่พบ NC มีแต่ข้อแนะนา
ISO/IEC 17025: 2005
1. ประสานห้องปฏิบตั ิการในการจัดทาแผนงานต่างๆ ของระบบประกัน
คุณภาพ ดังนี้
- แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกาหนด ISO/IEC
17025:2005 ปีงบประมาณ 2558
- แผนการสอบเทียบเครื่องมือ ปีงบประมาณ 2559
- แผนการเข้าร่วมทดสอบความชานาญ และการเปรียบเทียบผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
52.00 บุคลากรของสานักรับทราบ
นโยบายและวัตถุประสงค์
คุณภาพ สามารถจัดระบบ
วิธีการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการของสานัก
คุณภาพและความปลอดภัย
อาหารตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015
ISO/IEC 17025: 2005 และ
ISO/IEC 17043: 2010

หน่วยงาน
สคอ
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
วิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ 2559
- แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559
2. จัดทาทบทวนคู่มือคุณภาพ (QCM)/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงาน
(SOP/WI/F) และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวน 150 ฉบับ
3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ(QA
meeting) จานวน 3 ครั้ง
4. ส่งบุคลกรเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
5. บารุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อผลการ
ทดสอบ 120 รายการ
6. จัดหาเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และ สารมาตรฐาน
7. ดาเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
8. เข้าร่วมทดสอบความชานาญและการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 90
รายการ
ISO/IEC 17043: 2010
1. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558
เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
2. สอบเทียบเครื่องมือ/ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ จานวน 3
รายการ
3. ประชุมทบทวนบริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
811-1112- โครงการพัฒนา
P023คุณภาพ
K4863-09 ห้องปฏิบัตกิ าร
วิเคราะห์อาหารและ
น้าโดยเป็น
ผู้ดาเนินการแผน
ทดสอบความ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
200,000
0
0.00 1. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผน เมื่อวันที่ 28
กันยายน 2558
2. จัดทาแผน ได้รับอนุมตั ิ เมื่อ 15 ตุลาคม 2558
3. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ใน website ของ สานักคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร และ ส่งหนังสือเชิญชวนสมาชิก
4. ดาเนินการแผนทดสอบความชานาญตามที่วางแผนไว้ คือ
4.1 การทดสอบความชานาญการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในไขมัน
4.2 การทดสอบความชานาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุล
ชีววิทยา
4.2.1 E. coli และ Coliforms (MPN ต่อกรัม)
4.2.2 S. aureus (MPN ต่อกรัม)
4.2.3 L. monocytogenes (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)
4.2.4 Salmonella spp. (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)
4.3 การทดสอบความชานาญการตรวจวิเคราะห์โลหะในน้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
50.00 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
สคอ
อาหารด้านเคมีและจุลชีววิทยา
ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถ
ใช้ผลการเข้า ร่วมแผนทดสอบ
ความชานาญการวิเคราะห์ไป
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผล
การวิเคราะห์
2. นาไปใช้ประกอบการขอรับ
รองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
3. การเข้าร่วมแผนทดสอบ
ความชานาญกับหน่วยงานใน
ประเทศเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ทดแทน การเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าร่วมแผน
ทดสอบความชานาญกับ
หน่วยงานต่างประเทศ ทั้งยัง
แสดง ถึงความสามารถพึ่งพา
ตนเองของประเทศด้วย

160

161
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
811-1112- โครงการพัฒนา
P023ศักยภาพ
K4863-10 ห้องปฏิบัตกิ ารตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณ
ไอโอดีนในเกลือ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
300,000
0
0.00 สารวจเทคนิคที่มีการใช้ในการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือในภาคส่วน
50.00 1. ได้ข้อมูลศักยภาพหน่วย
สคอ
ต่างๆ และศึกษาคุณสมบัติของชุดตรวจได้แก่ I-reader และ I-kit โดย
ตรวจ/ห้องปฎิบัติการตรวจ
เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับ ประเมินผล
ไอโอดีนในเกลือ
วิเคราะห์ของสมาชิก สารวจจานวนสมาชิกที่ตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนใน
2. หน่วยตรวจ/ห้องปฎิบัติการ
เกลือทั่วประเทศ ได้แก่โรงงานผลิตเกลีอบริโภคเสริมไอโอดีน และ
ตรวจไอโอดีนในเกลือได้รับการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังคุณภาพเกลีอ ที่มีการตรวจไอโอดีน
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมอนามัย และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวนประมาณ 300 แห่ง
พร้อมส่งใบสมัครการทดสอบความชานาญการตรวจวิเคราะห์ปี 2559
จานวน 2 รอบ เตรียมตัวอย่าง แบ่งบรรจุ ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน/
ความคงตัว และส่งตัวอย่างให้สมาชิก/สมาชิกตอบผลรวบรวมผล
วิเคราะห์เพื่อสรุปและประเมินผล

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
811-1112- โครงการศึกษาวิจยั
810,000
124,655
15.39 ดาเนินการศึกษาวิเคราะห์วิจัยจานวน 10 เรื่อง
47.00 ได้ข้อมูลทีใ่ ช้ประกอบการ
สคอ
P023และพัฒนาด้านอาหาร
1.โครงการพัฒนาชุดบ่งชี้ทางชีวภาพในการควบคุมคุณภาพกระบวนการ
ตัดสินใจปรับแก้ค่ามาตรฐาน
K4863-11
ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ ดาเนินการร้อยละ 40
สาหรับอาหารของไทยและของ
1.1 บทวนเอกสาร วิธีวิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงาน
สากล เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย
1.2 จัดหาวัสดุและสารเคมีพร้อมทั้งอาหารเลีย้ งเชื้อ
จากสารทีเ่ ป็นอันตรายและ ได้
1.3 ทดสอบเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเลีย้ งเชื้อที่มี
วิธตี รวจวิเคราะห์อาหารที่
ประสิทธิภาพต่อการผลิตสปอร์ของเชื้อ Geobacillus
พัฒนาขึ้นใหม่
stearothermophilus
1.4 ศึกษาความทนร้อน (heat resistance) ของสปอร์ของเชื้อ
Geobacillus stearothermophilus ในอุณหภูมิและ ระยะเวลาต่างๆ
1.5 ตรวจสอบคงทน (stability) ของจานวนสปอร์ของเชื้อ
Geobacillus stearothermophilus ในอุณหภูมติ ่างๆ
2. โครงการพัฒนาชุดทดสอบซาลบิวทามอลด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตก
ราฟี ดาเนินการร้อยละ 40 ทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับ Laboratory
และ Fileld Evaluation ของชุดทดสอบ ทดสอบประสิทธิภาพกับ
ตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อวัวที่ถูกส่งตรวจโดยหน่วยงานต่างๆ เมื่อ
ปีงบประมาณ 2558 จัดเตรียมผลิตชุดทดสอบเพื่อรอทดสอบกับตัวอย่าง
ในปีงบประมาณ 2559 เก็บตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อวัวจากตลาด และ
ทดสอบด้วยชุดทดสอบและยืนยันผลด้วย LC-MS/MS จานวน 10
ตัวอย่าง ทดสอบเพิ่มอีก 20 ตัวอย่าง
3. โครงการการเตรียมวัสดุอ้างอิงสาหรับสารกาจัดศัตรูพืชกลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีนในไขมันไก่ ดาเนินการร้อยละ 45
3.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมวัสดุอ้างอิงและการทดสอบ
ลักษณะสมบัติวันที่ 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2557
3.2 ทดสอบตัวอย่างไขมันไก่เบื้องต้นก่อนนามาใช้เตรียมวัสดุอ้างอิง
และตรวจสอบคุณภาพสารมาตรฐานและสารเคมี
3.3 เตรียมวัสดุอ้างอิงและการทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
(homogeneity test)
3.4 ทดสอบความคงตัว (stability test) อุณหภูมิ 8 องศา 35 องศา
45 องศา เป็นเวลา 2 เดือน
3.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุอ้างอิงเบื้องต้นโดยนาไปใช้เป็น
ตัวอย่าง PT ในปีงบประมาณ 2559
3.6 ตรวจวิเคราะห์และการกาหนดค่าอ้างอิงให้กับวัสดุอ้างอิงรับรองที่
ผลิตขึ้นโดยวิธี IDMS โดยสามารถสอบกลับได้ไปยัง วัสดุอ้างอิงรับรอง
BCR 598
4. โครงการสารวจปริมาณสารประกอบกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในหอย
สองฝาบริเวณปากแม่น้าสาคัญของประเทศไทย ดาเนินการร้อยละ 40
4.1 ร่วมประสานงาน ปรึกษาหาข้อมูลร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ร่วมโครงการในการวางแผนดาเนินงานและการดาเนินการ
จัดทาโครงการเรื่อง การขอข้อมูลเกษตรกรในแต่ละพื้นที่จากหน่วยงาน
ของกรมประมง การวางแผนกาหนดจุดเก็บตัวอย่างและกาหนดการออก
เก็บตัวอย่างระหว่างผู้ประสานงานโครงการของสานักฯ กับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่วมโครงการ
4.2 ร่วมเก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี วันที่
9 ธันวาคม 2558
4.3 ร่วมเก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าบาง
ตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5
สมุทรสงครามและหน่วยบริหารจัดการประมงทะเลบ้านแหลม เพชรบุรี
กรมประมง วันที่ 23 ธันวาคม 2558
4.4 เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าตาปี (อ่าว
บ้านดอน-อ่าวไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี วันที่ 18-19 มกราคม 2559
4.5 เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
(อ่าวไทย) จังหวัดสมุทรสาคร จานวน 10 ตัวอย่าง ร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม วันที่ 15 มกราคม 2559
4.6 เก็บตัวอย่างหอยแครงในพืน้ ที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5
สมุทรสงครามและสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
4.7 เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้าท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5
สมุทรสงคราม วันที่ 1 มีนาคม 2559
5. การตรวจไวรัสโนโรในตัวอย่างผักสดและผักสลัดพร้อมบริโภคโดย
เทคนิค Real-time RT-PCR ดาเนินการร้อยละ 40
5.1 ค้นคว้าเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และข้อมูลต่างๆทัง้
งานวิจัยที่มีรายงานในประเทศและงานวิจัยและการรายงานการะบาดใน
ต่างประเทศ
5.2 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเพิ่มเติม
5.3. ดาเนินการเก็บตัวอย่างผักสดและผักสลัดที่เตรียมพร้อมสาหรับ
การบริโภคที่จาหน่ายในตลาดสด ร้านค้าแผงลอยและที่จาหน่ายใน
ซูเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
5.4 ดาเนินการทดสอบตัวอย่าง
6. โครงการพัฒนาการผลิตและทดสอบความใช้ได้ของพลาสมิดดีเอ็นเอ
เพื่อทดแทนสารมาตรฐานสาหรับการตรวจวิเคราะห์ข้าวดัดแปร
พันธุกรรมชนิด Bt63 ด้วยวิธี Real-time PCR ดาเนินการร้อยละ 60
พัฒนาและจัดทาพลาสมิดดีเอ็นเอ Bt63 ได้แต่อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทดสอบ พลาสมิดดีเอ็นเอที่ได้ว่าสามารถใช้เป็นสารควบคุมสาหรับงาน
Real-time PCR ได้ ถ้าสามารถใช้ได้จึงจะทดสอบ sensitivity และ
specificity ถ้าไม่ได้ต้องมีกลับมาทาการพัฒนาเพื่อจัดทาพลาสมิดดีเอ็น
เออีกครั้ง
7. โครงการศึกษาปริมาณเมลามีนที่แพร่กระจายออกมาจากภาชนะ

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
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ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
พลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ตที่ใช้บรรจุอาหารดาเนินการร้อยละ 35
7.1 ได้ดาเนินการทบทวนเอกสาร พบการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสาร
เมลามีนที่แพร่กระจายออกมาจากภาชนะพลาสติกตามข้อแนะนาของ
EU(EUR 23814 EN2009) กาหนดให้ทดสอบการแพร่กระจายที่อุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง วิเคราะห์และหาปริมาณด้วย
HPLC-UV/VIS Detector ตามวิธี DD CEN/TS 13130-27:2005 จึงนา
วิธีนี้มาทวนสอบเพื่อศึกษาความเหมาะสมที่จะนามาใช้วิเคราะห์ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ วางแผนขบวนการวิเคราะห์และแผนการ
จัดซื้อวัสดุ สารเคมี สารมาตรฐานและจัดหาตัวอย่างที่ใช้เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์
7.2 ได้จัดซื้อวัสดุ สารเคมี สารมาตรฐาน ตัวอย่าง และได้สืบค้นข้อมูล
โรงงานผู้ผลิตภาชนะประเภทเทอร์โมเซ็ทในประเทศไทย จากเว็บไซต์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อซื้อตัวอย่างให้ได้ครอบคลุมตัวอย่าง
เป้าหมาย
7.3 ได้ดาเนินการหาสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะห์เมลามีนโดย
เครื่อง HPLC และทาการทวนสอบวิธีวิเคราะห์โดยทาการทดสอบความ
เป็นเส้นตรง (Linearity) ในช่วงความเข้มข้น 0-60 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า
R2 ไม่น้อยกว่า 0.9995
7.4 ได้ทาการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการ
รายการ Melamine in Food Simulant (ASEAN program) (PTFFFS02-1601) จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ
8. โครงการสารวจปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
ดาเนินการร้อยละ 50
8.1 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิค, กรดซอร์บิค, ไนเตรต, ไน
ไตร์ทและ สีอินทรีย์สังเคราะห์ ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภท
ต่างๆที่ส่งตรวจในห้องปฎิบัติการ จานวน 5 ตัวอย่าง
8.2 ประชุมผู้เกีย่ วข้องครั้งที่ 2 เกี่ยวกับผลดาเนินการและปัญหา

ร้อยละ
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ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

อุปสรรค
8.3 รวบรวมผลวิเคราะห์ทุกรายการ จานวนที่แล้วเสร็จครบทุก
รายการ 120 ตัวอย่าง
8.4 ซื้อตัวอย่างเต้าหู้ปลา ที่มีจานวนส่งตรวจในห้องปฎิบตั ิการน้อย
12 ตัวอย่าง
9. โครงการสารวจปริมาณซีเซียม-137 ในอาหารนาเข้าที่จาหน่ายใน
กรุงเทพมหานคร ดาเนินการร้อยละ 30 ศึกษาตัวอย่างอาหารที่มโี อกาส
ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ซีเซียม 137 ได้ง่าย วางแผนเก็บตัวอย่างเพื่อให้
การหาปริมาณซีเซียมเป็น ไปอย่างต่อเนื่อง และทดสอบการทางานใช้งาน
เครื่องเป็นระยะเพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
10. โครงการศึกษาและจัดทาชุดทดสอบน้ามันแร่ในน้ามันและไขมัน
บริโภค 90 ศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของน้ามันแร่ พัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะห์จากวิธีมาตรฐาน ศึกษาขีดจากัดของการตรวจพบเชิงคุณภาพ
จัดทารูปแบบของชุดทดสอบ โดยในวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2559 ได้
เผยแพร่การใช้ชุดทดสอบน้ามันแร่ในน้ามันและไขมันบริโภคในการ
ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจาปี
2559 จัดโดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิธีการนาเสนอ
แบบโปสเตอร์และการบรรยาย ต่อไปจะได้ดาเนินการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารโดยให้มีรายละเอียดครบถ้วนยิ่งขึ้น
811-1115P023K4863-01

การเดินทางไปประชุม 769,200
ต่างประเทศด้าน
อาหาร

158,627

20.62 1. เข้าร่วมการประชุม ASEAN Food Testing Laboratories
Committee (AFTLC) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2558 ณ
ประเทศฟิลิปปินด์ จานวน 2 คน
2. การประชุม Codex Committee on Methods of analysis and
sampling ระหว่างวันที่ 22-26ก.พ. 2559 I ณ ประเทศฮังการี
3. การประชุม Codex Committee on food additive ระหว่างวันที่
14-18ก.พ. 2559

42.86 รับความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบ
Committee/ASEAN

สคอ
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
812-1112- โครงการพัฒนาระบบ
P012บริหารองค์กรและ
K4865-04 ระบบสารสนเทศ
สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
ประจาปี 2559

812-1112P012K4865-05

โครงการสัมมนาการ
บริหารงานสานัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
350,000
0
0.00 ดาเนินการดังนี้ (สะสม) เดือนกุมภาพันธ์ 2559
1.สัมมนาวิชาการ การจัดการความรู้ เรื่อง ข้อกาหนด ISO 9001 : 2015
โดย อาจารย์ปัทมกร คุณากรจิตติรักษ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.ประชุมทบทวนการบริหารจัดการ (Management Review) การ
ดาเนินงานและการจัดการความรู้ ของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
โดย นางอมราลักษณ์ ฉันทกุลวานิช ข้าราชการบานาญ บรรยาย เรือ่ ง
การประเมินองค์กร PMQA เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและการนาไปทา
แผน และ นางวิณฎั ฐา เอกฉมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ กองแผนงาน และวิชาการ บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์กับ
การบริหารงาน เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านอัมพวา รี
สอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
310,000
175,600
56.65 เดือน[02]ดาเนินการดังนี้ (สะสม) เดือนกุมภาพันธ์ 2559 1.ประชุม
ทบทวนการบริหารจัดการ (Management Review) การดาเนินงานและ
การจัดการความรู้ ของสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดย นางอมรา
ลักษณ์ ฉันทกุลวานิช ข้าราชการบานาญ บรรยาย เรื่อง การประเมิน
องค์กร PMQA เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและการนาไปทาแผน และ
นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
พิเศษ กองแผนงาน และวิชาการ บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์กับการ
บริหารงาน เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
40.00 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรและศักยภาพบุคคลกร
ภายใน (สมป.) ให้มีขีด
สมรรถภาพสูงเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน
สมป

100.00 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ สมป
พร้อมในการพัฒนางานของ
สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
3,440,900 1,925,58
55.96 1. การรับรองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากลISO/IEC
1
17025, ISO 15189, ISO 22870:2006, OECD GLP, ISO guide 34 ,
นิติวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทางาน
ต่างประเทศ ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สดและ
ห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์2559 - 15
มีนาคม 2559 รวม 117 แห่ง จาแนกรายละเอียด ดังนี้
1.1 ISO 17025:2005 จานวน 45แห่ง (รับรองใหม่ ..3..แห่ง, ต่อ
อายุ ...16.. แห่ง,ขยายขอบข่าย .4... แห่ง,ต่ออายุและขยายขอบข่าย..
21...แห่ง,เฝ้าระวัง ขยายขอบข่าย 1 แห่ง)
1.2 ISO 15189:2012 จานวน ..36 แห่ง (รับรองใหม่ ..8. แห่ง, ต่อ
อายุ .. 13.. แห่ง, ขยายขอบข่าย.-.. แห่ง, ต่ออายุและเฝ้าระวัง .-.. แห่ง,
ต่ออายุและขยายขอบข่าย .15..แห่ง)
1.3 ISO 15190:2003 จานวน 36 แห่ง (รับรองใหม่ ....8... แห่ง ,ต่อ
อายุ .. 28.. แห่ง)
1.4 POCT จานวนแห่ง (รับรองใหม่ ...-..... แห่ง, ต่ออายุ ..-... แห่ง)
1.5 OECD GLP จานวน - แห่ง (รับรองใหม่ ...... แห่ง, ต่ออายุ ..-...
แห่ง)
1.6 ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทางานต่างประเทศ
จานวน 5 แห่ง (รับรองใหม่ ....0.. แห่ง, ต่ออายุ ....5.. แห่ง ,ขยาย
ขอบข่าย .0... แห่ง)
1.7 ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด จานวนแห่ง
(รับรองใหม่ ..-... แห่ง, ขยายขอบข่าย ..-... แห่ง, เฝ้าระวัง ...-... แห่ง,
ประเมินซ้า ..-. แห่ง)
พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ 900,000
554,894
61.65 ดาเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกให้แก่หน่วย APLAC ตามเงื่อนไขของการ
ยอมรับในระดับสากล
เป็นสมาชิก เพื่อรักษาสมาชิกภาพองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
812-1112- โครงการพัฒนา
P013ศักยภาพการรับรอง
K4866-07 ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข ประจาปี
งบประมาณ 2559

812-1114P012K4865-01

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
60.02 1.ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ สมป
ทางด้านชันสูตรการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศที่มี
ระบบคุฯภาพและความ
สามารถทางวิชาการ ใช้ในการ
ประกอบการวินิจฉัย
รักษาพยาบาลและป้องกันโรค
ได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ขึ้น
2.สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

33.34 สามารถรักษาสถานภาพการ
เป็นองค์กรรับรองระดับสากล

สมป
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1112- โครงการพัฒนาระบบ
P011คุณภาพตาม
K4864-07 มาตรฐานสากล
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
200,000
32,011
16.01 1. ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจยั
สมุนไพร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 5)
2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Reviews)
(ร้อยละ 5)
3. จัดทา/ทบทวน เอกสารในระบบคุณภาพที่เกีย่ วข้อง (Reviews
Document) (ร้อยละ 5)
4. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 (ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม) พัฒนาความรู้ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบงาน ISO/IEC
17025:2005/ISO 9001:2015 จานวน 2 หลักสูตร จัดฝึกอบรม Risk
Management วันที่ 14 ม.ค. 59 ณ โรงแรมทีเค พาเลส (ร้อยละ 5)
5. ดาเนินการตามข้อกาหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005
และ ISO 9001:2015 ด้านบริหารจัดการและด้านวิชาการ (ร้อยละ 10)
6. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบคุณภาพ ISO
9001:2015 และ ISO 9001:2015 ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง /
ข้อสังเกต ตามระยะเวลาที่กาหนด (ร้อยละ 5)
7. รับการตรวจประเมิน (Accredited) ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
(ตามแผนกรม) ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต ตามระยะเวลาที่
กาหนด (ร้อยละ 10)
8. จัดทาแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพ (Continuous
Improvement) ดาเนินการตามแผน ดาเนินการตามแผน ติดตามและ
รายงานผล (ร้อยละ 2.5)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
47.50 1. สถาบันวิจัยสมุนไพรพร้อม สวพ
รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ( Internal Audit) และ
ตรวจประเมิน ( Accredited)
ระบบคุ้ณภาพ ISO
9001:2015 ในขอบข่ายที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
กาหนด
2. มีการปรับปรุงการให้บริหาร
ทดสอบของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1112- การพัฒนา
P012ห้องปฏิบัติการตรวจ
K4865-09 วิเคราะห์

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
200,000
84,271
42.14 1. ทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบบริหารคุณ ทั้ง 4
ระบบงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 10)
2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (ร้อยละ 10)
3. ดาเนินการตามแผนพัมนาระบบคุณภาพ (ร้อยละ 15)
4. ประเมินและวัดผลการดาเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
35.00 1. สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับ
สวพ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO
9001:2015 ในขอบข่ายที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กาหนด
2. ธารงรักษาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์สมุนไพร ได้รับการต่อ
อายุการรับรอง ISO/IEC
17025:2005
(Reassessment)
3. ห้องปฏิบัติการด้านวิจยั และ
พัฒนาสมุนไพรได้รับการพัฒนา
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีการ
จัดการระบบคุณภาพสาหรับ
งานศึกษาวิจัยตาม Good
Laboratory Practice (GLP)
4. ห้องปฏิบัติการโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับการ
รับรองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิต (Good
Manufacturing Practice:
GMP)
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1112- การศึกษาพิษวิทยา
P021ของผลิตภัณฑ์จากผง
K4861-01 นัว

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
667,000
327,758
49.14 อยู่ระหว่างรอผลิตภัณฑ์สาหรับทดสอบความเป็นพิษ

813-1112P021K4861-02

820,000

การศึกษาความเป็น
พิษของสารสกัดจาก
เมล็ดหมามุ่ย

257,603

31.41 ผลการศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัด
หมามุ่ยอินเดีย พบว่า ที่ขนาดทดสอบ 10,000 5,000 และ 2,500
ug/ml ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98
และ TA100 และมีค่ายับยั้งการเจริญเติบโตร้อยละ 50 ของเซลล์
Chang-Liver และ HEK-293 (IC50) เท่ากับ 173.12?35.51 และ
97.23?29.37 ug/ml ตามลาดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
15.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของ
สวพ
ผลิตภัณฑ์จากผงนัวเพื่อใช้
ประเมินความปลอดภัยและ
กาหนดขนาดทีเ่ หมาะสมในคน
อีกทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
จากผงนัวได้อย่างมั่นใจในความ
ปลอดภัย
50.00 1.ข้อมูลทางพิษวิทยาของสาร สวพ
สกัดจากเมล็ดหมามุ่ยเพื่อใช้
ประเมินความปลอดภัยและ
กาหนดขนาดที่เหมาะสมในคน
อีกทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนใช้เมล็ดหมามุย่ ได้
อย่างมั่นใจในความปลอดภัย

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
250,000
140,351
56.14 1. รวบรวมข้อมูลของสมุนไพรและวางแผนการศึกษาวิจยั
93.00 1. นาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
สวพ
2. สารวจและเก็บตัวอย่างพืชจากแหล่งธรรมชาติ หรือจัดซื้อตัวอย่าง
การควบคุมคุณภาพสมุนไพร
หญ้าดอกขาว ได้จานวน 16 ตัวอย่าง
เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างศักยภาพ
3. เตรียมสมุนไพรเพื่อการศึกษาคุณลักษณะทางเคมี ได้จานวน 16
ให้สมุนไพรไทยเป็นสินค้า
ตัวอย่าง
คุณภาพ สามารถแข่งขันบนเวที
4. จัดซื้อสารเคมี สารมาตรฐาน วัสดุวิทยาศาสตร์
ระดับโลก
5. ประเมิณคุณภาพหญ้าดอกขาว ในระดับคุณภาพทั่วไป (general test)
2. นาองค์ความรูท้ ี่ได้ไปพัฒนา
15 ตัวอย่าง
สร้างมาตรฐานสมุนไพร
6. ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีหญ้าดอกขาวเบื้องต้น (Preliminary test)
3. เผยแพร่ตีพมิ พ์ในวารสาร
จานวน 16 ตัวอย่าง
7. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์หญ้าดอกขาวด้วยวิธี TLC จานวน
1 วิธี
8. ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของหญ้าดอกขาว จานวน 16 ตัวอย่าง ด้วยวิธี
ที่พัฒนาขึ้น
โครงการศึกษา
720,000
539,272
74.90 1. ค้นคว้าข้อมูลฟักข้าว และวางแผนงานวิจยั
60.00 1. ได้ข้อกาหนดทางเคมีของ
สวพ
ข้อกาหนดทางเคมีของ
2. จัดหาตัวอย่างจากแหล่งวัตถุดบิ สมุนไพรฟักข้าว
สมุนไพร
สมุนไพรใบและผลฟัก
3. รวบรวมข้อมูลฟักข้าว
2. สนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพร
ข้าว
4. เตรียมตัวอย่างฟักข้าว จานวน 2 ตัวอย่าง
ที่มีคุณภาพ
5. บดสมุนไพรแบบหยาบ จานวน 1 ตัวอย่าง
3. คุ้มครองผู้บริโภค
6. สกัดสมุนไพรผลฟักข้าวเนื้อติดเมล็ด จาก จ.อุทัยธานี
7. ระเหยสารสกัดฟักข้าว จานวน 1 ตัวอย่าง
8. วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในเปลือกผลฟักข้าว จานวน 8
ตัวอย่าง
9. วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้าและเอทานอล ของฟักข้าว จานวน
36 ตัวอย่าง
10. วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก ของฟักข้าว จานวน
23 ตัวอย่าง

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1112- โครงการคุณภาพทาง
P021เคมีของพืชสมุนไพร
K4861-03 เศรษฐกิจชุมชน

813-1112P021K4861-06
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173
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
11. สารสกัดแห้งด้วยวิธีระเหยแห้งโดยเครื่องสุญญากาศ และ Freeze
Dry 7 ตัวอย่าง
12. ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ฟักข้าว ในหัวข้อ การวิเคราะห์
หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก
13. ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ฟักข้าว ในหัวข้อ การวิเคราะห์
หาปริมาณสารสกัดด้วยน้าและเอทานอล
14. หาปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของเปลือกผลฟักข้าว 9
ตัวอย่าง
15. วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในผลฟักข้าว (เนื้อติดเมล็ด,เนื้อ
ติดเปลือก)
16. วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก (Loss on drying)
จานวน 4 ตัวอย่าง
17. สกัดสมุนไพรฟักข้าวจากจ.สุรนิ ทร์น้าหนักเนื้อติดเมล็ด 6,000 กรัม
คั้นน้า,กรอง,ระเหย โดยเครื่องสุญญากาศ และ Freeze Freeze Dry ได้
สารสกัด 498.64 กรัม
18. สกัดสมุนไพรฟักข้าวจาก จ.สุรินทร์น้าหนักเนื้อติดเปลือก 7,600 กรัม
ปัน่ น้า,กรอง,ระเหย โดยเครื่องสุญญากาศ และ Freeze Dry ได้สารสกัด
270.66 กรัม
19. กระแสไฟฟ้าขัดข้อง อาคาร 9 สถาบันวิจัยสมุนไพร
20. ลงระบบ DOC โครงการการศึกษาข้อกาหนดทางเคมีของสมุนไพรใบ
และผลฟักข้าว
21. กาลังดาเนินการเขียนบทคัดย่อ เพื่อนาเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิ
ชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนมีนาคม 2559 - คิดเป็นร้อยละ
74.19

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1112- การศึกษาพิษวิทยา
P021ของสารสกัดสมุนไพร
K4861-11 ที่มีฤทธิล์ ดไขมัน

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
600,000
306,350
51.06 ผลการศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่ขนาด 10,000 5,000 และ 2,500 พบว่า 30.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของสาร สวพ
สารสกัดด้วยน้าของใบบัวหลวง สารสกัดด้วยน้าของใบบัวหลวงทุกขนาด
สกัดจากใบบัวหลวง ใบชะมวง
ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 แต่มี
และฟักข้าวเพื่อใช้ประเมิน
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในสายพันธุ์ TA100 สารสกัดด้วย 50%เอทานอล ของ
ความปลอดภัยและกาหนด
ใบบัวหลวง สารสกัดด้วย 50%เอทานอล ของใบบัวหลวงมีฤทธิ์ก่อกลาย
ขนาดที่เหมาะสมในคน อีกทั้ง
พันธุใ์ นเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 ที่ขนาด 10,000 ug/ml
เป็นข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค
และในสายพันธุ์ TA100 ที่ขนาดตัง้ แต่ 5,000 ug/ml ขึ้นไป สารสกัดด้วย
2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
95%เอทานอล ของใบบัวหลวง สารสกัดด้วย 95%เอทานอล ของใบบัว
ประชาชนเลือกใช้สมุนไพรใบ
หลวงทุกขนาดไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์
บัวหลวง ใบชะมวง และฟักข้าว
TA98 และ TA100 ผลการศึกษาพิษของสารสกัดด้วยน้า 50%เอทานอล
ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย
และ 95%เอทานอล ในเซลล์เพาะเลี้ยง Chang-Liver และ HEK-293
พบว่า มีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์มคี ่ายับยั้งการเจริญของเซลล์
Chang-Liver และ HEK-293 ที่ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ >1,000
841.20?1.37 1,033.32?57.17 และ 160.00?30.76 157.22?27.67
118.88?30.82 ตามลาดับ
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175
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1112- โครงการคุณภาพทาง
P021เคมีและฤทธิล์ ดไขมัน
K4861-12 ในหลอดทดลองของ
สมุนไพรไทย

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
1,060,000 574,354
54.18 1. ค้นคว้าข้อมูลชะมวง บัวหลวง และวางแผนงานวิจัย
2. จัดหาตัวอย่างจากแหล่งวัตถุดบิ ต่างๆ ของสมุนไพรชะมวง และบัว
หลวง
3. รวบรวมข้อมูลชะมวง และบัวหลวง
4. ล้าง หั่น อบแห้ง ตัวอย่างสมุนไพรชะมวง จานวน 5 ตัวอย่าง
5. บด แร่ง สมุนไพร ชะมวง จานวน 5 ตัวอย่าง
6. พิมพ์ฉลากติดข้างขวดและข้างถุง งานวิจัย
7. สกัดสมุนไพรใบชะมวง สกัดโดยแอลกอฮอล์และเฮกเซน จานวน 3
ตัวอย่าง
8. สกัดสมุนไพรใบบัวหลวง สกัดโดยแอลกอฮอล์และเฮกเซน จานวน 2
ตัวอย่าง
9. ล้าง หั่น อบแห้ง ตัวอย่างสมุนไพรใบบัวหลวง จานวน 2 ตัวอย่าง
10. บด แร่ง สมุนไพร บัวหลวง จานวน 2 ตัวอย่าง
11. สกัดสมุนไพรใบบัวหลวง. สกัดโดยแอลกอฮอล์และเฮกเซน 2
ตัวอย่าง
12. แยกสารจากสารสกัดบัวหลวงด้วยวิธี Column Chromatography
13. ทาการตรวจหาปริมาณสารสกัดด้วยน้าและ 95% ของสมุนไพร
ชะมวง จานวน 3 ตัวอย่าง
14. สกัดสมุนไพรมะแขว่น สกัดโดยน้าจากกลั่นน้ามันหอมระเหย
15. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรใบชะมวง น้าหนัก 110 กิโลกรัม
16. วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริกในตัวอย่างชะมวง
จานวน 9 ตัวอย่าง บัวหลวง จานวน 1 ตัวอย่าง
17. ช่วยเตรียมสารสกัดต่างๆเพื่อทดสอบฤทธิ์และช่วยทาสารสกัดแห้ง
ด้วยวิธีระเหยแห้งโดยเครื่อง สุญญากาศ และ Freeze Dry ได้ จานวน 5
ชนิด 7 ตัวอย่า
18. หาปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของเปลือกใบชะมวง
จานวน 8 ตัวอย่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
60.00 1. ได้ทราบคุณภาพทางเคมี
และเอกลักษณ์ทางเคมีของ
วัตถุดิบ/สารสกัด/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร
2. ได้องค์ความรูด้ ้านฤทธิ์ลด
ไขมันในหลอดทดลองของ
สมุนไพร/สารสกัด/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร

หน่วยงาน
สวพ

รหัส
งบประมาณ

813-1112P021K4861-13

แผนงาน/โครงการ

โครงการศึกษา
คุณภาพทางเคมีและ
คุณค่าทางอาหารของ
ผงนัวและผล
มะขามป้อม

จัดสรร

1,070,000

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

589,301

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
19. Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบชะมวง
20. หาปริมาณสารสกัดด้วยน้าและ 95% เอทานอล ในสมุนไพรชะมวง
จานวน 8 ตัวอย่าง
21. คัดแยก, ล้าง, พึ่ง ใบชะมวง 1 ตัวอย่าง 5.8 กิโลกรัม
22. จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรมะแขว่นตัวอย่างแห้งน้าหนัก 2 กิโลกรัม จาก
จ.แพร่ อ.ลอง
23. จัดหาวัตถุดิบสมุนไพรฝักงวมตัวอย่างแห้งน้าหนัก 1.5 กิโลกรัม จาก
จ.แพร่ อ.ลอง
24. คัดแยก,วัตถุดิบสมุนไพรใบขี้เหล็ก จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับ
สะแกน้าหนักสด 6.5 ก.ก.
25. คัดแยก,ล้าง,หั่นพึ่งลมวัตถุดิบสมุนไพรใบบัวหลวงจากจังหวัด
สุพรรณบุรีนาหนั
้ กสด 59 ก.ก.
26. สุ่มตัวอย่างสารสกัดใบชะมวงไป Vacuum เพื่อกาจัด hexane
27. ตรวจวิเคราะห์ hexane ตกค้างในสารสกัดใบชะมวง
28. กาลังดาเนินการเขียนบทคัดย่อ เพื่อนาเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิ
ชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนมีนาคม 2559 - คิดเป็นร้อยละ
71.2

55.07 1. ค้นหาข้อมูลสมุนไพร และวางแผนงานวิจัย
2. ประสานงานผู้รับผิดชอบในการหาวัตถุดิบสมุนไพร จานวน 13 ชนิด
3. ประสานงานชื่อวิทยาศาสตร์ทถี่ ูกต้องตามหลักอนุกรมวิธานพืช
4. ประสานงานน้าหนักวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการวิจัยในโครงการฯ
5. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ตรวจสอบฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50.00 ได้องค์ความรู้ด้านคุณภาพทาง
เคมีของวัตถุดิบ

หน่วยงาน

สวพ

การเบิก-จ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 73.41
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177
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1112- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
P021สุขภาพจากผงนัว
K4861-14

813-1112P021K4861-15

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
400,000
116,203
29.05 พัฒนาสูตรตารับผลิตภัณฑ์ผงนัวได้ 5 สูตรตารับ

การศึกษาฤทธิ์ลด
800,000
ไขมันในเลือดของ
สมุนไพรเพื่อพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ

570,497

71.31 1. ประชุมเพื่อปรึกษา/ หารือ วางแผนดาเนินงานในปีงบประมาณ 2559
และคัดเลือกสมุนไพรที่จะนามาศึกษาวิจัยฤทธิ์ลดไขมันในเลือดใน
สัตว์ทดลอง
2. ประชุมผู้ร่วมวิจัยในเบื้องต้นเกีย่ วกับการดาเนินการศึกษาวิจยั ฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดของสมุนไพรในสัตว์ทดลอง ในปีงบประมาณ 2559
3. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลของสมุนไพรที่จะนามาทดสอบฤทธิ์
ลดไขมันในเลือด
4. จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับจริยธรรมสัตว์ทดลอง ได้แก่ แบบสรุปการ
ใช้สัตว์ทดลอง (ปีงบ 2558)
5. จัดทาเอกสารแบบเสนอโครงการที่มีการใช้สตั ว์ทดลอง ปีงบ 2559
และรายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2559
6. ยื่นเอกสาร แบบสรุปการใช้สัตว์ แบบเสนอโครงการ ฯ และรายการ
ตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดูแลและเลี้ยงสัตว์ทดลอง พร้อม
แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอโครงการตามที่คณะกรรมการ ฯ ได้
พิจารณาในประเด็นความเหมาะสมด้านจริยธรรมการใช้สตั ว์ทดลอง และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
30.00 1 ประสบการณ์ทไี่ ด้จะนาไปสู่ สวพ
การผลิตเชิงพาณิชย์ด้านการ
ผลิตวัตถุดิบ สารสกัดและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 ประเทศไทยจะสามารถ
พึ่งตนเองได้ในด้านวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสามารถ
ทดแทน หรือลด การนาเข้า
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจาก
ต่างประเทศได้
3 ประชาชนมีโอกาสใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มคี ุณภาพ
50.00 1. ทาให้ทราบชนิดของสมุนไพร สวพ
ที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและ
เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดของสารสกัด
สมุนไพรในสัตว์ทดลอง
2. สามารถนาข้อมูลสมุนไพรที่
มีศักยภาพในการลดไขมันใน
เลือดมาพัฒนาต่อเป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ลด
ไขมันในเลือด
3. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับ
การศึกษาวิจัยขั้นต่อไป เช่น
การวิจัยทางพิษวิทยา การวิจัย
ทางเภสัชจลศาสตร์ การวิจยั
ทางคลินิก เป็นต้น

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
ได้ส่งไฟล์แบบเสนอโครงการฉบับที่แก้ไขแล้วดังกล่าว ไปยังสานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ/ หรือออก
เอกสารอนุมตั ิต่อไป
7. ประสานเรื่อง "การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร" กับผู้ร่วมวิจัยด้านพฤกษ
เคมี
8. ติดต่อ/ ประสานผู้แทนนาเข้าสัตว์ทดลองจากต่างประเทศ และ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างสัตว์ทดลอง
9. ประสานกับผู้ร่วมวิจัยด้านพฤกษเคมีเกี่ยวกับการขอตัวอย่างสมุนไพร
เพิ่มเติม เนื่องจากได้รับข้อมูลว่าสัตว์ทดลองที่นาเข้าจากต่างประเทศนี้มี
น้าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าสัตว์ทดลองที่ซื้อจากภายในประเทศ
10. รับสารสกัดสมุนไพรจากศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพร
และผล chemical profile ของสารสกัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
11. ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร
ของสารสกัดใบบัวหลวง จานวน 3 ตัวอย่าง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
12. ผู้วิจัยหลักได้ผา่ นอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) และสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ในวันที่ 13-14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกลุ
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ และผ่าน
การทดสอบ พร้อมมีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อย
แล้ว
13. แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ตามที่
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณา โดยระบุสารสกัดสมุนไพรที่จะใช้ทดสอบ
ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ฯ ของปีงบประมาณ
2559 ที่ได้ปรับ/ แก้ไข แล้ว พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมเกีย่ วกับ
1) characteristic profile และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

4. ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยอาจนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดนี้มาใช้เสริมการ
รักษาโรคไขมันในเลือดสูงหรือ
เพื่อป้องกันหรือลดภาวะเสี่ยง
ต่อการเป็นโรค
atherosclerosis, ischemic
heart disease และโรคแทรก
ซ้อนอื่น ๆ
5. ข้อมูลที่ได้อาจนาไปสู่การ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดเพื่อนามา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เพื่อใช้ลดไขมันในเลือดใน
รูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะมี
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
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179
รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ร้อยละ
2) ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร
ของสารสกัดใบบัวหลวง
3) เอกสารแบบคารับรองนักวิจัย ไปยังสานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ทางคณะกรรมการ ฯ พิจารณาความเหมาะสม
ก่อนเริ่มดาเนินการ ได้รับเอกสารพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการใช้
สัตว์ทดลองจากคณะกรรมการ ฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ใน
วันที่ 8 มีนาคม 2559 ของโครงการหมายเลข 59-016 (58-013) :
โครงการเรื่อง "การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสมุนไพรเพื่อพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ" เริม่ ดาเนินการวิจัยในสัตว์ทดลองได้
14. ติดต่อ/ ประสาน เรื่อง การขอใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
ทางชีวเคมีและการสั่งซื้อน้ายา
15. เตรียมอาหารสัตว์ทดลองที่มไี ขมันสูง ซึ่งได้อาหารสัตว์ทดลองทีม่ ี
ไขมันสูงจานวนเพียงพอสาหรับใช้ในการทดสอบฤทธิ์ลดไขมันของ
สมุนไพร จานวน 3 ตัวอย่าง ภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2559)
16. เริม่ ดาเนินการทดสอบผลของสารสกัดสมุนไพรจากใบบัวหลวงต่อ
ระดับไขมันในเลือดของหนูแรทที่เหนี่ยวนาให้มีไขมันในเลือดสูง จานวน
3 ตัวอย่าง ได้แก่
1) สารสกัดด้วยน้า
2) สารสกัดด้วยเอทานอล 50% และ
3) สารสกัดด้วยเอทานอล 95%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
813-1112- การศึกษาฤทธิ์ต้าน
285,000
156,982
55.08 1. ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรที่จะทาการศึกษาวิจยั และข้อมูล
P021อักเสบของสมุนไพรใน
วิธีการตรวจวัดการทางานของเอนไซม์ Cyclooxygenase เพื่อเตรียม
K4861-16 เซลล์ภมู ิคมุ้ กัน
ความพร้อมสาหรับงานวิจยั ในปีงบประมาณ 2559
เพาะเลี้ยง
2. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจยั ด้านพฤกษศาสตร์ ในการจัดหาตัวอย่าง
สมุนไพร
3. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจยั ด้านเคมี ในการเตรียมตัวอย่างสารสกัด
สมุนไพร
4. ทดสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวัด nitrite (nitric oxide
metabolites) ด้วยวิธี Griess assay โดยการทาซ้า และหาค่าเบี่ยงเบน
แบบ intraday และ interday variation
5. หาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นการอักเสบของเซลล์ โดยทดลอง
กระตุ้นเซลล์ RAW 264.7 ด้วย lipopolysaccharides (LPS) จากนั้น
ตรวจวัดระดับ nitrite ด้วยวิธี Griess assay และคานวณหาปริมาณโดย
ใช้ sodium nitrite เป็นสารมาตรฐาน
6. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจวัดระดับ nitrite ในเซลล์ RAW 264.7 ด้วย
วิธี Griess assay ให้มีความแม่นยาและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
7. ทดลองยับยั้งกระบวนการอักเสบของเซลล์ RAW 264.7 ด้วยยาต้าน
อักเสบชนิด NSAIDs (indomethacin) วัดระดับ mediator การอักเสบ
จากเซลล์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป และปรับขนาดของยา indomethacin ที่ใช้
ให้เหมาะสม
8. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของยาต้านอักเสบ
(indomethacin) ด้วยวิธี MTT reduction assay
9. ปรับขนาดยา indomethacin ในการยับยั้งการทางานของเอนไซม์
cyclooxygenase ในเซลล์ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม และทาซ้าเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย
10. ทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase
(iNOS) ของสาร L-NAME (สารยับยั้ง iNOS) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานใน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
60.00 1. ทาให้ทราบชนิดของสมุนไพร สวพ
ที่มีแนวโน้มมีฤทธิ์ต้านอักเสบ
และทราบกลไกของสมุนไพร
ชนิดนั้น
2. สามารถใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยนี้ เป็นพื้นฐานในการ
วางแผนศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบ
ในสัตว์ทดลอง และต่อเนื่องไปสู่
การวิจัยในคน เพื่อนามาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์สาหรับใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์
ต่อไป
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รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสมุนไพรซึ่งมีกลไกผ่านเอนไซม์ iNOS
ต่อไป
11. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรแห้งจานวน 3 ตัวอย่าง คือ ใบย่านาง ราก
ย่านาง และใบเหงือกปลาหมอ สาหรับการนาไปสกัดด้วยน้าและเอทา
นอล เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบต่อไป
12. ประสานงานกับผูร้ ่วมวิจัยด้านเคมีในการเตรียมตัวอย่างสารสกัด
สมุนไพร เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบ
13. เตรียมสารสกัดสมุนไพรจานวน 6 สารสกัดคือ
1) สารสกัดน้าใบย่านาง
2) สารสกัดเอทานอลใบย่านาง
3) สารสกัดน้ารากย่านาง
4) สารสกัดเอทานอลรากย่านาง
5) สารสกัดน้าใบเหงือกปลาหมอ
6) สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ
14. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพร
จานวน 6 สารสกัด คือ
1) สารสกัดน้าใบย่านาง
2) สารสกัดเอทานอลใบย่านาง
3) สารสกัดน้ารากย่านาง
4) สารสกัดเอทานอลรากย่านาง
5) สารสกัดน้าใบเหงือกปลาหมอ
6) สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ
15. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ iNOS ของสารสกัดสมุนไพร 6 สารสกัด
คือ
1) สารสกัดน้าใบย่านาง
2) สารสกัดเอทานอลใบย่านาง
3) สารสกัดน้ารากย่านาง

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ

จัดสรร

งบประมาณ
ใช้ไป
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
4) สารสกัดเอทานอลรากย่านาง
5) สารสกัดน้าใบเหงือกปลาหมอ
6) สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ โดยตรวจวัดปริมาณ nitric
oxide metabolites ด้วยวิธี Griess assay
16. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ cyclooxygenases
(COX) ในเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพร 4 สารสกัด คือ
1) สารสกัดน้าใบย่านาง
2) สารสกัดเอทานอลใบย่านาง
3) สารสกัดน้ารากย่านาง
4) สารสกัดเอทานอลรากย่านาง โดยตรวจวัดปริมาณ PGE2 ด้วยวิธี
Enzyme immunoassay

ร้อยละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน

182

183
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
813-1112- โครงการพัฒนา
400,000
254,191
63.55 1. ประสานกับเจ้าหน้าทีส่ านักความปลอดภัยอาหาร และดาเนินการส่ง
50.00 1.ประสบการณ์ทไี่ ด้จะนาไปสู่ สวพ
P021ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพจาก
ตัวอย่างยาอมกระเจี๊ยบแดง และยาอมมะขามป้อม ตรวจสอบหาปริมาณ
การผลิตเชิงพาณิชย์ด้านการ
K4861-22 มะขามป้อม
vitamin C ในผลิตภัณฑ์
ผลิตวัตถุดิบ สารสกัดและ
2. พัฒนาสูตรตารับยาอมจากมะขามป้อมจานวน 2 สูตรตารับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีฤทธิ์ลด
3. ดาเนินการสืบค้นข้อมูลเทคนิคการสกัดสารสาคัญวิตามินซี จากผล
ไขมัน เพื่อใช้ภายในประเทศ
มะขามป้อม
และส่งออกจาหน่ายยัง
4. เตรียมวัตถุดิบมะขามป้อมจานวน 20 กิโลกรัม สาหรับใช้ในการเตรียม
ต่างประเทศ
สารสกัด
2.ประเทศไทยจะสามารถ
5. เตรียมสารสกัดมะขามป้อมจานวน 3 ตัวอย่าง
พึ่งตนเองได้ในด้านวัตถุดิบและ
6. ส่งตรวจสารสกัดมะขามป้อมเพือ่ วิเคราะห์หาปริมาณ วิตามินซีให้กับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งสามารถ
กองอาหารฯ จานวน 1 ตัวอย่าง
ทดแทน หรือลดการนาเข้า
7. ควบคุมการเตรียมสารสกัดมะขามป้อมในรูปแบบแห้ง (freeze dry)
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจาก
จานวน 28.40 กิโลกรัม
ต่างประเทศได้
8. เตรียมสารสกัดมะขามป้อมในรูปแบบของเหลวจานวน 3 ตัวอย่าง
3. ประชาชนมีโอกาสใช้
9. ประสานงานส่งตรวจสารสกัดมะขามป้อมเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพ
วิตามินซีให้กับกองอาหารฯ จานวน 3 ตัวอย่าง
ทัดเทียมหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่
10.ประสานงานส่งตรวจสารสกัดมะขามป้อมเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ
นาเข้าจากต่างประเทศในราคา
วิตามินซีให้กับกองอาหารฯ จานวน 2 ตัวอย่าง
ที่ต่ากว่า
813-1112- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 250,000
181,248
72.50 1.เตรียมสูตรอาหารของต้นก้านตรงจานวน 5 สูตร ได้แก่ สูตร MS สูตร
40.00 1. ได้องค์ความรู้การเพาะเลีย้ ง สวพ
P021พืชของต้นสมุนไพรที่
KN1 KN2 KN3 KN4 KN5
เนื้อเยื่อพืชของพืชสมุนไพรที่ใช้
K4861-23 ใช้ทาผงนัว
2.บันทึกผลการทดลองการฟอกยอดก้านตรงด้วย สูตร BAP ที่ระดับความ
ทาผงนัว
เข้มข้นต่างๆ
2. ได้ต้นกล้าที่ถูกต้องตามหลัก
พฤกษศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิจัย
ด้านการปลูกและจัดเตรียม
วัตถุดิบ
3. เป็นแหล่งรวบรวมและ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1112- โครงการวิจัยเพื่อ
P021จัดทามาตรฐาน
K4863-26 สมุนไพรและยาตารับ
แก้ไข้ห้าราก

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
250,000
77,865
31.15 1. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรรากชิงชี่ 5 ตัวอย่าง และยาตารับห้าราก 4
ตัวอย่าง
2. สืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม
3. เตรียมตัวอย่างสมุนไพร 5 ตัวอย่าง
4. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธี TLC ของรากชิงชี่
5. ประเมินคุณภาพสมุนไพรทางเคมีของสมุนไพร
- หาปริมาณความชื้นของรากชิงชี่ จานวน 5 ตัวอย่าง
- หาปริมาณสารสกัดด้วยน้าของรากชิงชี่ จานวน 5 ตัวอย่าง
- หาปริมาณเถ้ารวมของรากชิงชี่ จานวน 5 ตัวอย่าง
- หาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของรากชิงชี่ จานวน 5 ตัวอย่าง
6. เตรียมและแก้ไขบทคัดย่อสาหรับนาเสนอในงานประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. เตรียมโปสเตอร์สาหรับนาเสนอในงานประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

813-1112P041K4869-31

200,000

การสารวจและจัดหา
วัตถุดิบพืชสมุนไพร
ของสารสกัดสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์ลดไขมัน

180,610

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
56.60 1. ได้ข้อมูลด้านข้อกาหนด
สวพ
มาตรฐานทางเคมีของสมุนไพร
และยาตารับห้ารากที่บรรจุอยู่
ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้
ในการจัดทาตารามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
สมุนไพรของกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีส่วนสนับสนุนในการเตรียม
ความพร้อมด้านมาตรฐานของ
สมุนไพรไทยสู่ระดับสากล
4. ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมสมุนไพร
ภายในประเทศได้นาข้อมูลไปใช้
เชิงพาณิชย์ทาให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศเพิม่ ขึ้น
90.31 1. จัดทาและวางแผนการดาเนินการโครงการวิจัย ประชุมในวันที่ 21 ตค. 100.00
สวพ
58
2. เดินทางสารวจพืชสมุนไพรในแหล่งธรรมชาติตามเขตกระจายพันธุ์ของ
พืชสมุนไพรใบบัวหลวง ณ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี
3. จัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรใบบัวหลวง จานวน ๑ แหล่ง จานวนทั้งสิ้น
๑๐๐ กก.ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชและจัดทาตัวอย่างพืช
อ้างอิงงานวิจัย
184

185
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
ร้อยละ
813-1112- การสารวจและตรวจ 300,000
174,509
58.17 1. ศึกษาข้อมูลและวางแผนการดาเนินการโครงการวิจัย และได้ประชุม
41.67 1 ได้ข้อมูลชนิดของสมุนไพรที่ สวพ
P041ระบุชนิดพืชสมุนไพรที่
กันวันที่ 27 ตค. 58
เป็นวัตถุดิบของผงนัว ที่ถูกต้อง
K4869-32 ใช้เป็นวัตถุดิบใน
2. เดินทางไปสารวจและเก็บรวบรวมวัตถุดิบสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม
ตามหลักอนุกรมวิธานพืช
ส่วนผสมของผงนัว
สกลนคร อุบลราชธานี
2 ได้ตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย
(เครื่องปรุงรสจาก
3. ได้วัตถุดิบสมุนไพร ก้านตง 5 กก. และคอนแคน 5 กก. จากจังหวัด
(voucher specimens) ของ
สมุนไพร)
อุบลราชธานี วันที่ 20 พย. 58
พืชที่นามาใช้ในงานวิจัย เพื่อ
4. ได้วัตถุดิบคอนแคน 100 กก. จากจังหวัดและผักก้านตง 65 กก. จาก
เป็นหลักฐานตัวอย่างอ้างอิง
จังหวัดตาก วันที่ 22 มค. 59
ทางวิทยาศาสตร์ด้านชนิดพืชที่
5. ได้วัตถุดิบใบมะรุม 40 กก. ใบผักโขมหนาม 70 กก. และ ใบย่านาง 80
ถูกต้องชัดเจน
กก. จากจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 3 ก.พ. 59
3 ได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนาไป
6. ได้วัตถุดิบใบกระเทียม 120 กก. และผักโขมหนาม 30 กก. จาก
ดาเนินโครงการวิจัยต่อเนื่อง
จังหวัดนครพนมและผักกุยช่าย 55 กก. จากจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ก.พ. 59
สุขภาพผงนัวในเชิงพานิชย์
7. ได้วัตถุดิบคอนแคน 42.5 กก. ก้านตง 79 กก. และ ใบส้มป่อย 10 กก.
ต่อไป
จากจังหวัดตาก วันที่ 4 มีนาคม 59
8. ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชและจัดทาตัวอย่างพืชอ้างอิง
งานวิจัย - ได้วัตถุดิบส้มป๋อย 10 กก. จากจังหวัดแพร่ ผักโขมหนาม 10
กก. จากจังหวัดพะเยา
9. ได้วัตถุดิบผักก้านตง 5 กก. จากจังหวัดบึงกาฬและอุบลราชธานี ผัก
หอมแป้น 30 กก. จากจังหวัดนครราชสีมา และผักหวานป่า 50 กก. จาก
จังหวัดลพบุรี ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชและจัดทาตัวอย่าง
พืชอ้างอิงงานวิจัย

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1115- โครงการพัฒนาตารับ
P041ยาสาหรับโรคผิวหนัง
K4869-02 จากสารสกัดมังคุด

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
522,340
195,506
37.43 1.ทบทวนวรรณกรรม
2.เตรียมวัตถุดิบเพื่อสกัดสารสาคัญ
3.แยกสารสาคัญ เพื่อวิเคราะห์คณ
ุ ภาพทางเคมี
4.เตรียมสารสกัดให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น
5.พัฒนาตารับผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 4 ตารับ
6.พัฒนาตารับผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 1 ตารับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
50.00 1. ผู้ประกอบการด้าน
สวพ
อุตสาหกรรมสมุนไพรได้นาองค์
ความรู้ด้านสรรพคุณ มาตรฐาน
และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพานิชย์
2. สนับสนุนการใช้สมุนไพร
ภายในประเทศ เพื่อลดการ
นาเข้า
3. แพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ และประชาชน ได้
เกิดความมั่นใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

186

187
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1115- โครงการวิจัยเพื่อ
P041จัดทามาตรฐาน
K4869-04 สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
693,240
321,030
46.31 1. สืบค้นข้อมูลสมุนไพรเพกา เจตมูลเพลิงแดง-ขาว และทองพันชั่ง
2. ศึกษาเอกสารวิธีการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์
3. ประสานจัดหา/ซื้อตัวอย่างสมุนไพรเพกา เจตมูลเพลิงแดง-ขาว และ
ทองพันชั่ง รวม 10 ตัวอย่าง
4. เตรียมตัวอย่างสมุนไพร 10 ตัวอย่าง
5. ประเมินคุณภาพสมุนไพรทางเคมีของสมุนไพร
- หาปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลของเพกา 6 ตัวอย่าง
- หาปริมาณสารสกัดด้วยน้าของเพกา 7 ตัวอย่าง
- หาปริมาณเถ้ารวมของเพกา จานวน 7 ตัวอย่าง
- หาปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดของเพกา จานวน 7 ตัวอย่าง
- หาปริมาณความชื้นของเพกา จานวน 6 ตัวอย่าง
- หาปริมาณความชื้นของของเจตมูลเพลิงแดง จานวน 5 ตัวอย่าง
- หาปริมาณสารสกัดด้วยน้าของเจตมูลเพลิงแดง 9 ตัวอย่าง
- หาปริมาณเถ้ารวมของเจตมูลเพลิงแดง จานวน 5 ตัวอย่าง
- หาปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดของเจตมูลเพลิงแดง จานวน 5
ตัวอย่าง
5. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของรากเจตมูลเพลิงแดงด้วยวิธี TLC
6. พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสาคัญในเจตมูลเพลิงแดง (ต่อเนื่อง)
7. พัฒนาวิธีสกัดสารสาคัญจากเปลือกต้นเพกา
8. เตรียมสารสกัดจากใบทองพันชั่งให้เพียงพอเพื่อใช้ในการแยกสาร
(ต่อเนื่อง)
9. ศึกษาลักษณะทาง TLC chromatogram ของสารสกัดใบทองพันชั่ง
(ต่อเนื่อง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
53.30 1. ได้ข้อมูลด้านข้อกาหนด
สวพ
มาตรฐานทางเคมีของสมุนไพร
ที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติเพื่อใช้ในการจัดทา
ตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
2. แพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ และประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการใช้ยา
สมุนไพรที่มีการพิสูจน์สรรพคุณ
และความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลแล้ว
3. หน่วยงานอื่นๆที่มีภารกิจ
ด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม
สมุนไพรภายในประเทศ
สามารถนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา องค์การเภสัชกรรม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
และมหาวิทยาลัยต่างๆ
4. ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมสมุนไพร
ภายในประเทศได้นาข้อมูลไปใช้
เชิงพาณิชย์ทาให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศเพิม่ ขึ้น

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
813-1115- โครงการการพัฒนาวิธี 200,000
105,716
52.86 1.จัดหาตัวอย่างสมุนไพรรากปลาไหลเผือกจากแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติ
P041วิเคราะห์ปริมาณ
ตรวจระบุชนิดให้ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และ จัดซื้อตัวอย่างพืช
K4869-05 สารสาคัญในราก
สมุนไพรจากท้องตลาดได้รวม 26 ตัวอย่างและ
ปลาไหลเผือก
2. ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพรรากปลาไหลเผือกจานวน 26
ตัวอย่าง และทดสอบเพื่อหาวิธีการการสกัดที่เหมาะสม
3. ได้วิธีการสกัด ช่วงเวลาและตัวทาละลายที่เหมาะสมในการสกัด
4. ศึกษาระบบLCที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
5.ได้ระบบ LC ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
6. ทดสอบความใช้ได้ของวิธีในหัวข้อ linearity
7. ได้ผลการทา Method optimization
813-1115- โครงการจัดทา
220,000
137,842
62.66 1.หาตัวอย่างสมุนไพรและตรวจสอบชื่อพฤกษศาสตร์ (ร้อยละ 5) (สะสม
P041มาตรฐานทางเภสัช
ร้อยละ 3)
K4869-11 เวทของสมุนไพรใน
1.1 ได้ตัวอย่างสมุนไพร จานวน 2 ชนิด (ดอกกานพลู และเหง้า
บัญชียาหลักแห่งชาติ
กระชาย)
2.ศึกษาลักษณะทางมหภาค (ร้อยละ 10) (สะสมร้อยละ 7)
2.1 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของดอกกานพลู
2.2 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเหง้ากระชาย
3.ศึกษาลักษณะทางจุลภาค (ร้อยละ 60)
3.1 ศึกษาลักษณะทางจุลภาคของดอกกานพลู (สะสมร้อยละ 10)
3.2 ศึกษาลักษณะทางจุลภาคของเหง้ากระชาย (สะสมร้อยละ 10)
4.จัดทาตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อการอ้างอิง (ร้อยละ 5) (สะสมร้อย
ละ 3) จัดเก็บตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อการอ้างอิงของดอกกานพลู
และเหง้ากระชาย
5.สรุปผลการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวท (ร้อยละ 20) สะสมร้อยละ -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
35.00 1.ได้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของ
สวพ
สารสาคัญในรากปลาไหลเผือก
2.ได้ข้อมูลเพื่อจัดทาข้อกาหนด
ของปริมาณสารสาคัญในราก
ปลาไหลเผือกในประเทศไทย

33.00 1.นักวิจัยสมุนไพรสามารถนา สวพ
สมุนไพรที่ถูกต้อง ถูกส่วน มา
ใช้ได้อย่างถูกต้อง
2.อนุกรรมการจัดทาตารายา
สมุนไพรไทยได้ใช้ประโยชน์โดย
นาไปใช้อ้างอิงในการจัดทา
ตารายาสมุนไพรไทย (Thai
Herbal Pharmacopoeia)
3.คณาจารย์จากภาควิชาที่มี
การสอนเกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่ง
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางใน
การสอนและอ้างอิง
4.นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจนา
สมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างถูกต้อง
188
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งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
530,000
229,459
43.29 1. ทาบันทึกชี้แจงต่อข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการ เนื่องจากกรรมการ
ระบุข้อคิดเห็นเป็นการวิจัย สมุนไพร "เหง้ากระชายดา"
2. สืบค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเหง้า กระชาย
3. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรเหง้ากระชาย จานวน 6 ตัวอย่าง (สะสม)
4. ศึกษาวิธีแยกสารจากเหง้ากระชาย
5. ศึกษาความบริสุทธิ์ของสารที่แยก ได้โดยดูจาก peak area
6. ได้ผล NMR spectrum ของสาร บริสุทธิ์
7. ได้ผลการประเมินคุณภาพทาง เคมี (general control) ของเหง้ากระชาย จานวน 5 ตัวอย่าง
คุณลักษณะทางเคมี- 656,400
392,833
59.85 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการหาปริมาณสารสาคัญในขิง
ฟิสิกส์ของสมุนไพรใน
2. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรขิง จานวน 9 ตัวอย่าง (สะสม)
พิกัดตรีผลสมุฏฐาน
3. จัดซื้อสารมาตรฐาน และวัสดุวทิ ยาศาสตร์
(ผลยอและลูกผักชีลา)
4. ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ในขิง จานวน 5 ตัวอย่าง
5. ได้วิธีวิเคราะห์ปริมาณ 6-gingerol ในขิง

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
813-1115- การประเมิน
P041คุณลักษณะทางเคมีK4869-12 ฟิสิกส์ของเหง้า
กระชาย

813-1115P041K4869-13

การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น 74.43%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
60.00 ได้คณ
ุ ลักษณะทางเคมีฟิสิกส์
สวพ
ของเหง้ากระชาย เพื่อจัดทา
เป็นมาตรฐานสาหรับการ
ควบคุม- คุณภาพสมุนไพรชนิด
นี้ต่อไป และเป็นการส่งเสริมให้
สมุนไพรนี้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับ ประเทศและ
สากล
50.00 เพื่อให้ได้ข้อมูลทีจ่ ะนาไปจัดทา สวพ
มาตรฐานคุณภาพของสมุนไพร
2 ชนิด คือ ผลยอและผลผักชี
ลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมคุณภาพของสมุนไพร
เดี่ยว พิกัดยาตรีผลสมุฏฐาน
ตลอดจนการวิจัย และพัฒนา
ตารับยาทีม่ ีส่วนประกอบของ
สมุนไพรในพิกัดดังกล่าวต่อไป
และเป็นการส่งเสริมให้สมุนไพร
นี้ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและสากล

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
813-1115- การพัฒนาและ
325,000
147,325
45.33 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการหา
P041ทดสอบความใช้ได้ของ
2. ปริมาณสารสาคัญในขิง
K4869-14 วิธีวิเคราะห์ปริมาณ
3. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรขิง จานวน 9 ตัวอย่าง (สะสม)
สารกลุ่ม gingerols
4. จัดซื้อสารมาตรฐาน และวัสดุวทิ ยาศาสตร์
ในขิง ด้วยวิธี Ultra
5. ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ในขิง จานวน 5 ตัวอย่าง
Performance
6. ได้วิธีวิเคราะห์ปริมาณ 6-gingerol ในขิง
Liquid
Chromatography
การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น 74.43%
813-1115- การศึกษาความเป็น
881,020
482,223
54.73 อยู่ระหว่างการบริหารสารสกัดใบทุเรียนเทศในขนาด 10, 100, 1000,
P041พิษของสารสกัดจาก
2000 และ 2000-R มก./กก./วัน ให้แก่หนูขาวสายพันธุ์วิสตาร์เป็น
K4869-16 ใบทุเรียนเทศ
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ยังไม่พบความผิดปกติทางพฤติกรรม น้าหนักตัว
อัตราการกินอาหาร และความผิดปกติทางสภาพร่างกาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
50.00 ได้วิธีการหาปริมาณสารสาคัญ
ในสมุนไพรขิง เพื่อใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพร
ส่งเสริมให้สมุนไพรมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และสากล
50.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของสาร
สกัดจากใบทุเรียนเทศเพื่อใช้
ประเมินความปลอดภัยและ
กาหนดขนาดที่เหมาะสมในคน
อีกทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค
2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนใช้ใบทุเรียนเทศได้
อย่างมั่นใจในความปลอดภัย

หน่วยงาน
สวพ

สวพ
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รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
814-1112- สัมมนาการบังคับใช้
P021กฎหมาย
K4863-03 พระราชบัญญัตเิ ชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์
พ.ศ.2558

819-1112P011K4864-01

การตรวจสอบภายใน
ประจางบประมาณ
2559

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
250,000
250,000 100.00 1. จัดทาโครงการสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ปีงบประมาณ 2559
2. เสนอขออนุมัติโครงการสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษจากสัตวื พ.ศ. 2558
3. ติดต่อ ประสานงาน และจัดหาสถานที่ในการจัดสัมมนาการบังคับใช้
กฏหมายตามพระราชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
4. จัดทา ตรวจทาน แก้ไขหนังสือราชการเพื่อเตรียมการสัมมนาการ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พศ. 2558
ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ได้แก่ หนังสือเชิญประธาน หนังสือเชิญผู้
กล่าวรายงาน หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือเชิญผูเ้ ข้าร่วมสัมมนา และ
ตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา คากล่าวเปิด และคากล่าวรายงาน
5. จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนา และรับแบบตอบรับจากผู้เข้าร่วม
สัมมนา พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่มีรายชื่อทางเว็บไซต์
6. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ จานวน 502 ท่าน ใน
วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี สัมมนาการบังคับใช้
กฎหมายพระราชบัญญัตเิ ชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่
14 มกราคม 2559 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา จานวน 502 คน ซึ่งมึผู้เข้าร่วมสัมนาพอใจกับการเข้าร่วมสัมมนา
ในภาพรวมครั้งนีร้ ้อยละ 85.8
468,100
384,983
82.24 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ 2559 หน่วยงานส่วนภูมิภาคเรียบร้อย จานวน 2 แห่ง คือ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท1ี่ /1 เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท2ี่ พิษณุโลก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ร้อยละ
100.00 1. ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนามี สกช
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถดาเนินกิจการเกี่ยวกับ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ได้
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย
2. ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนามี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการและสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

47.37 การบริหารงบประมาณ การ
บริหารการเงินและการบัญชี
การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน
การบริหารงานด้านอื่นๆ ของ
ทางราชการในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์

กตส

รหัส
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
819-1112- การตรวจสอบภายใน
P014ประจางบประมาณ
K4867-02 2559

งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน
จัดสรร
ใช้ไป
ร้อยละ
รายละเอียด
240,900
185,467
76.99 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบตั ิงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ 2559 หน่วยงานส่วนภูมิภาคเรียบร้อย 2 แห่ง คือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2 พิษณุโลก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้อยละ
47.37 การบริหารงบประมาณ การ
บริหารการเงินและการบัญชี
การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน
การบริหารงานด้านอื่นๆ ของ
ทางราชการในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์

หน่วยงาน
กตส

192

