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ค ำน ำ 
  

ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 โดยได้
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบติดตามผลงานด าเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (DOC) 
นั้น 

 
ในการนี้กองแผนงานและวิชาการ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดท าผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากข้อมูลในระบบติดตามงบประมาณ (DOC) เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูลทบทวนผลการด าเนินงานต่อไป 

 
 
 
 

กองแผนงำนและวิชำกำร 
กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

                                                                                         พฤศจิกำยน 2559 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2559 – 2563 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า 

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี 
พ.ศ. 2563” ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนโดยการด าเนินการภายใต้แผนงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2559 ซึ่งการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 มีโครงการจ านวนทั้งสิ้น 281 โครงการ 
ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ภ าพร วม งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร  จ ากข้ อมู ล ต าม เ อกส า รข า วคาดแด ง  พบว่ า 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อ
ปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-2559 มีอัตราการเติบโตร้อยละ -2.95 10.35 และ 0.50 ตามล าดับ ในส่วนของ
แผนงานตามภารกิจหลักมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 86.33 และแผนงานสนับสนุนมี                    
ระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 71.97 ในส่วนของงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1187.5484 
ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1198.6443 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.07 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ
ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 โดย ผลผลิตที่ 1 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน 
มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด ร้อยละ 100.78 แผนงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน 
ร้อยละ 100.00 ผลผลิตที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อย
ละ 98.63 และผลผลิตถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ  เบิกจ่ายได้น้อยที่สุด 
คือ ร้อยละ 97.40 

   เพ่ือยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ จึงได้ก าหนดข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 
ดังนี้ ในด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม ควรพัฒนาช่องทางในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและเข้าใจ เพ่ือให้สามารถท างานไปในทิศทางเดียวกัน ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด วิธีการ
ขั้นตอนในการเก็บและประมวลผลข้อมูล และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการจัดสรรงบประมาณ ควรพัฒนากระบวนการในการจัดสรรงบประมาณ 
ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโดยอิงตามล าดับ
ความส าคัญของโครงการ ในรูปแบบคณะท างานที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลายฝ่าย เพ่ือก าหนดงบประมาณที่
เหมาะสมในการด าเนินงานโครงการ ในด้านอัตราก าลังและและทักษะบุคลากร ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ในการสังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทางของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) สู่บุคลากร
รุ่นใหม่ที่ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรเดิม เพ่ือให้องค์ความรู้ไม่หายไปกับบุคคล และการด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง 
และในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรม ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพ
ปัญหา และความต้องการจากผู้ใช้งานในส่วนต่างๆ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครอบคลุม ทันต่อเวลา ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการท างาน
ในด้านอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ข้อมูลทั่วไป  

 

ประวัติควำมเป็นมำ  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ก่อตั้งขึ้นมา พร้อม ๆ กับการ จัดตั้ง 

กระทรวงสาธารณสุข นับถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า 72 ปีแล้ว โดยได้มี การปรับปรุงเปลี่ยน แปลงโครงสร้างหลายครั้ง 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง โครง สร้างหลายครั้ง เพ่ือให้เกิด 

ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2485 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบ
ราชการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน 6 กอง คือ ส านักเลขานุการ กองเคมี กอง
ชันสูตรโรค กองโอสถศาลา (โอนมาจากกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย) กองเภสัชกรรม และโรงงาน เภสัช
กรรม (โอนมาจากกรม วิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ) สถานที่ตั้งอยู่ที่ถนน บ ารุงเมือง ยศเส 
 ในปี พ.ศ.  2529 ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนจากถนนบ ารุงเมือง ยศเส มาอยู่ที่ อาคารสถาบันวิจัย ทาง
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ จากรัฐบาล
ญี่ปุ่น รวมมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท 
 ใน ปี พ.ศ. 2545 ได้ มีการปฏิรูประบบราชการและมีการปรับปรุงส่วนราชการตามกฎกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็น 22 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กอง
ชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัย
สมุนไพร ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ส านักยาและวัตถุเสพติด และ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม และในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือรองรับการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
ของงานทางด้านวิชาการและบริการได้มีการเพ่ิมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ซึ่งจากเดิมเป็นสาขาของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 
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โครงสร้ำงองค์กร  

แผนภาพที่ 1 : แผนผังหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

รองอธิบดีฯ ส านักวิชาการ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ส านักเลขานุการกรม 

สถาบันวิจัยสมุนไพร 

ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

กองแผนงานและ
วิชาการ 

ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

สถาบันวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย 

สถาบันชีววัตถุ 

ส านักยาและ       
วัตถุเสพตดิ 

ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร 

ส านักก ากับพระราชบัญญติเช้ือ
โรคและพิษจากสตัว์ * 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย ์

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 1 เชียงใหม่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 1/1 เชียงราย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 2 พิษณุโลก 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 3 นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 4 นนทบุรี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 5 สมุทรสงคราม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 6 ชลบุรี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 7 ขอนแก่น 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 8 อุดรธานี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 9 นครราชสีมา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 10 อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 11 สุราษฎ์ธานี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 11/1 ภูเก็ต 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 12 สงขลา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที ่ 12/1 ตรัง 

 

 

* ปีงบประมาณ 2560  ยุบรวม
หน่วยงาน อยูภ่ายใต้ส านัก

มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร 
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สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทส าคัญในการเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข 
เกี่ยวกับการควบคุมและก าหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ รวมถึง
การวิจัยและประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน จาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การ
น าเข้าและส่งออกสินค้าด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความหลากหลายและปริมาณมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อ
สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพในการสนองตอบความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้
อย่างทันเวลา พร้อมทั้งคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์สุขภาพในอนาคตเพ่ือวางแผนรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรมได้
อย่างชัดเจน ภายใต้วิสัยทัศน์ “กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นน ำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และ
สำธำรณสุขในภูมิภำคเอเชีย” และเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมได้
ก าหนดผลผลิตไว้ 4 ผลผลิต ดังนี้ 1) ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน 2) ถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 4) แผนงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน ทั้งนี้ หน่วย
ปฏิบัติในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการจัดท าแผนงานโครงการภายใต้ผลผลิตต่างๆ ซึ่งกองแผนงานและ
วิชาการได้ด าเนินการรวบรวมและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้มีการ
จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลผ่านระบบ DOC และได้มีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นน ำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข
ในภูมิภำคเอเชีย 

หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้รับ

ข้อมูลที่สนับสนุน
กำรป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด 

ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ 

เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและ

แจ้งเตือนภัยด้ำน
สุขภำพ 

ห้องปฏิบัติกำร
ด้ำนกำรแพทย์
และสำธำรณมี

มำตรฐำน 

พัฒนำศักยภำพ
ห้องปฏิบัติกำร

เพ่ือรองรับ
อำเซียน 
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ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขมีมำตรฐำน 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์
ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้ห้องปฏิบัติทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO)       
ISO 15189 หรือตามมาตรฐานที่ก าหนดอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ
รักษาพยาบาลของประชาชน 
 ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก าหนดให้ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากลใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ชีววัตถุ เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รังสีและเครื่องมือแพทย์  ยาและ
ยาเสพติด ชันสูตร อาหาร และด้านสมุนไพร ซึ่งได้มีรายละเอียดการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม เป้ำหมำย ผล 
ควำมก้ำวหน้ำ 

(ร้อยละ) 
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข (แห่ง) 21 21 93.25 

2. สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏบิัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ภาครัฐและเอกชน (แห่ง) 

900 888 98.56 

3. รับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล (แห่ง) 200 277 100 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ระบบ) 1 1 76.91 

 
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้ำนสุขภำพ 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการด าเนินการวิจัยทางการแพทย์
และสาธารณสุข พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พัฒนาและรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
รวมทั้ง ท าหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศ ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิด นวัตกรรม      
องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ที่น ามาใช้ส าหรับเฝ้าระวัง/ประเมินความเสี่ยง/สื่อสารแจ้งเตือนภัย และก าหนดมาตรการ
การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่
ประชาชน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
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 ในปีงบประมาณ 2559 กรมได้ก าหนดเป้าหมายให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลและองค์
ความรู้จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 80 ซ่ึงขับเคลื่อนโดย 3 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรมหลกั ควำมก้ำวหน้ำ 
(ร้อยละ) 

วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวตักรรม 96.25 

ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 94.40 

บูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพ 88.35 

 
1. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มุ่งผลสัมฤทธิ์การวิจัยเพ่ือให้ได้วิธี

วิเคราะห์และค่ามาตรฐานใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโรค ด้านสมุนไพร ด้านชีววัตถุด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
2. ในการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง       

7 ด้าน ประกอบด้วย 1) อาหาร 2)เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 3) ยาและวัตถุเสพติด 4) ชีววัตถุ 5) รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 6) ชันสูตรโรค และ 7) ด้านสมุนไพร 

3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมบูรณาการการท างานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับ
กระทรวง เพ่ือส่งเสริมและป้องกันภัยสุขภาพให้แก่ชุมชน โดยมี 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการอาหารปลอดภัย 
และโครงการประกันคุณภาพยา 

 ในส่วนของงานวิจัยและพัฒนา รูปแบบของโครงการมีทั้งโครงการที่เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี และโครงการ
ต่อเนื่อง ซึ่งจากการติดตามการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า มีโครงการจ านวนมากที่ยังไม่เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยในปี 2555-2559 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100 92 84 50 และ 9
ตามล าดับ ซึ่งเกิดจาการที่นักวิจัยไม่รายงานผลในระบบ NRMS ของสภาวิจัยแห่งชาติ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนา
กลไกในการก ากับติดตามผลงานวิจัยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เช่น การก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการในระดับ
บุคคล เป็นต้น 

แผนภูมิ: ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 
 

  

2555 2556 2557 2558 2559
โครงการที่ได้รับจัดสรร 90 61 64 60 47
โครงการที่เสร็จสิ้น 90 56 54 30 4
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ผลผลิตที่ 3 : หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นไปตามค าสั่งคณะกรรมการ
ป้องและปราบปรามยาเสพติด ที่ 15/2546 เรื่องการตรวจพิสูจน์และยังมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ดังนั้น จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการสนับสนุนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยมีส านักยาและวัตถุเสพติดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การการแพทย์ในส่วนภูมิภาค  
 ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งมั่นในการด าเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าเอาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานต่างๆสามารถน าข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

กิจกรรม เป้ำหมำย (ตัวอย่ำง) ด ำเนินงำน
(ตัวอย่ำง) 

ควำมก้ำวหน้ำ 
(ร้อยละ) 

จ านวนตัวอย่างปัสสาวะที่ได้รับการตรวจยืนยัน
ยาเสพตดิ 

100,000 40,314 40.31 

จ านวนตัวอย่างยาเสพติด สารเคมแีละสารตั้งต้น
ที่ใช้ในการผลิตยาเสพตดิที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ 

20,000 27,537 100 

 

 จากการด าเนินงานผ่านมาพบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพ
ติดทั้งสิ้น  67,851 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 56.54 เทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบกับผลการด าเนินงานย้อน 
หลัง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีร้อยละระดับความส าเร็จลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2556-2558 มีระดับความส าเร็จ
ร้อยละ 133.85 93.60 และ 54.28 ตามล าดับ เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปรับบทบาทภารกิจในด้านการ
สนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากเดิมที่เคยเป็นหน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
แต่ในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตราฐานห้องปฏิบัติการแก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เช่น โรงพยาบาล
ต่างๆ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดได้ อีกทั้ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาชุดทดสอบยาเสพติด
และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ได้น าไปใช้ในการคัดกรองผู้เสพยาในเบื้องต้น ดังนั้น ในการก าหนดตัวชี้วัดจึง
ควรมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  

2556 2557 2558 2559
แผน 100000 120000 120000 120,000
ผล 133853 112314 65131 67,851
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แผนงำนกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเพื่อรองรับอำเซียน 
 จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ท าให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของประชากรและการน าเข้าส่งออกสินค้าในภูมิภาคมีปริมาณมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งจากสาเหตุ
ดังกล่าวส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชน ทั้งโรคข้ามพรมแดนที่มากับคนและสัตว์ รวมถึงการน าเข้า
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ประสานในการพัฒนาสมรรถนะหลักของประเทศในการเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านสาธารณสุข การตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน ด้านการตรวจพบโรคหรือเชื้อโรคในประเทศไทย 
กรณีที่เกิดสถานการณ์ระบาดใหม่ รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

กิจกรรม ควำมก้ำวหน้ำ 
(ร้อยละ) 

1) พัฒนาความสามารถทางห้องปฎิบตัิการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN จ านวน 47 แห่ง 

96.03 

2) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลติภณัฑ์สุขภาพที่ผ่านด่านสินค้า 
จ านวน 6 แห่ง 

97.88 

 

 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ พบว่ามีห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนาความสามารถเพ่ือรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยระหว่างปี 
2557-2559 มีจ านวนห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสะสมรวมทั้งสิ้น 14 28 และ 47 แห่ง ตามล าดับ  
 ในการน าเข้าอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการตามที่กฎหมายระบุ ก่อนที่จะน าเข้ามาจ าหน่ายภายในประเทศ ซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ 
จ าเป็นต้องมีการกักสินค้าไว้  แต่เนื่องจากสินค้าท่ีน าเข้าตามแนวชายแดนมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นมากและสินค้าบางอย่าง
ไม่สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานาน เช่น ผักสด ผลไม้ เป็นต้น  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด่านสินค้าให้มีความรวดเร็ว และเพียงพอต่อ
ปริมาณสินค้าที่ต้องตรวจวิเคราะห์ โดยในปัจจุบันสามารถด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการได้แล้วจ านวน 6 แห่ง 
ได้แก่ 1) ด่านแม่สาย 2) ด่านเชียงของ 3) ด่านแม่สอด 4) ด่านปาดัง 5) ด่าน อุดร-หนองคาย-ช่องเม็ก และ 6) ด่าน
อรัญ  
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สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (รอบ 12 เดือน) 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้ น 281 
โครงการ พบว่าผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน แผนงานตามภารกิจหลักมีความระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ย
ร้อยละ 86.33 และแผนงานสนับสนุนมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 71.97 โดยจ าแนกตามหน่วยงานมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
หน่วยงำนส่วนกลำง 

ล ำดับ หน่วยงำน 
ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ) 
หลัก สนับสนุน 

1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 50.40 96.07 
2 ส านักงานเลขานุการกรม 91.27 77.25 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 100.00 - 
4 กองแผนงานและวิชาการ 99.44 73.92 
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 99.81 25.60 
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 100.00 - 
7 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 95.57 81.51 
8 สถาบันชีววัตถุ 99.80 100.00 
9 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 96.65 96.26 
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 95.98 97.47 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 95.55 97.75 
12 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 99.98 100.00 
13 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 95.23 100.00 
14 ส านักยาและวัตถุเสพติด 68.34 - 
15 ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 97.87 - 
16 ส านักก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 100.00 95.27 

 
หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 
ล ำดับ หน่วยงำน ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ) 

หลัก สนับสนุน 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 78.32 6.40 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย 97.17 - 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก 87.74 96.00 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ 86.64 99.33 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การนนทบุรี 96.49 99.78 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม 78.82 100.32 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี 78.65 100.00 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น 85.81 99.96 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี 86.38 54.36 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา 79.43 100.00 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี 82.57 106.01 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี 83.60 99.75 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต 95.28 100.00 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 79.57 100.00 
31 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง 80.15 100.00 

 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 
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รำยงำนสถำนภำพงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
 

วิเครำะห์ภำพรวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร  

 จากข้อมูลตามเอกสารขาวคาดแดง พบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-2559 มีอัตราการเติบโต
ร้อยละ -2.95 10.35 และ 0.50 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับพิจารณางบประมาณจัดสรรรวม 
1198.694 ล้านบาท 

กรำฟแสดงงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ปี 2556 - 2559 

 

 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาในรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เฉพาะในหมวดงบด าเนินงาน                 
งบรายจ่ายอ่ืน และงบเงินอุดหนุน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-2559 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.55 0.56             
-4.84 และ -7.00 ตามล าดับ โดยปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบประมาณ 496.9565 ล้านบาท จนถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณลดลงเหลือ 442.2500 ล้านบาท 
 

กรำฟเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2559 
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 ส าหรับสัดส่วนงบประมาณ ในหมวดงบลงทุนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 16.92 จนถึงปี 2559 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 24.96 ส่วนในหมวดงบด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง
ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 44.45 จนถึงปี 2559 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 34.85 
 

กรำฟเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณตำมหมวดเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2559 

 
 

กรำฟเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณที่ได้รับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
(เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

และเมื่อพิจารณางบประมาณภายใต้ภารกิจแต่ละด้านของกรมเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขพบว่า ในด้านงานวิจัยและพัฒนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบประมาณ อยู่ในล าดับ 4 จาก 8 
หน่วยงาน ภายใต้ภารกิจด้านการป้องกันและสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด ได้รับงบประมาณ อยู่ในล าดับ 3 
จาก 4 หน่วยงาน การรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้รับงบประมาณ อยู่ในล าดับ 4 จาก 5 หน่วยงาน 
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งบด าเนินงาน 417.8351 
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กรำฟเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณที่ได้รับภำยใต้ภำรกิจด้ำนกำรวิจัยของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
(เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณที่ได้รับภำยใต้ภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและสนับสนนุกำรปรำบปรำมยำเสพติดของหน่วยงำน 
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
กรำฟเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณที่ได้รับภำยใต้ภำรกิจด้ำนกำรรองรับเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของหน่วยงำนในสังกัด

กระทรวงสำธำรณสุข (เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
1187.5484 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1198.6443 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.07 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้
จ่ายงบประมาณใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
มีมาตรฐาน มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด คือ ร้อยละ 100.7845 
 

ตำรำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 12 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559 

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2557 

จัดสรร ใช้จ่ำย จัดสรร ใช้จ่ำย จัดสรร ใช้จ่ำย 
พัฒนาห้องปฏิบัติการฯ 488.441 492.273 576.501 523.923 346.833 357.619 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ 522.778 509.226 490.474 503.514 567.430 549.579 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 100.963 99.586 94.556 102.798 96.376 94.955 
รองรับอาเซียน 86.462 86.464 81.137 81.137 95.251 95.250 

รวม 1198.644 1187.548 1242.670 1211.370 1069.470 1097.402 
 

 

กรำฟเปรียบเทียบสัดส่วนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 12 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559 
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กรำฟเปรียบเทียบสัดส่วนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในภำพรวม รอบ 12 เดือน ระหว่ำงปี 2556-2559 

 
 

กรำฟเปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมหมวดงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 
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สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน 

หน่วยงำนส่วนกลำง 
ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณ 

จัดสรร ยอดใช้จ่ำย ร้อยละ 
1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,883,510 2,014,491  69.86 
2 ส านักงานเลขานุการกรม 556,660,400 566,111,461  99.90 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 709,000 688,658  97.13 
4 กองแผนงานและวิชาการ 12,670,000 8,929,311  70.48 
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 23,741,340 23,682,074  99.75 
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 745,000 739,175  99.22 
7 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 13,527,300 12,401,253  91.68 
8 สถาบันชีววัตถุ 21,650,200 20,936,949  96.71 
9 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 8,928,600 8,266,009  92.58 

10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 60,783,009 55,616,986  91.50 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 21,995,530 20,549,340  93.43 
12 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 24,771,000 24,771,000  100.00 
13 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 6,836,600 6,494,209  94.99 
14 ส านักยาและวัตถุเสพติด 14,709,500 14,709,500  100.00 
15 ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 26,602,300 26,600,293  99.99 
16 ส านักก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 1,462,000 1,546,250  98.81 

 

หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 
ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณ 

จัดสรร ยอดใช้จ่าย ร้อยละ 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 7,773,500 7,773,500  100.00  
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย 15,108,550 14,858,765  98.35  
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก 2,666,200 2,577,025  96.66  
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ 7,554,315 7,554,315  100.00  
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การนนทบุรี 39,784,000 32,162,258  80.84  
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม 9,865,351 9,864,951  100.00  
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี 6,904,000 6,872,507  99.54  
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น 23,253,600 17,863,648  99.99  
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25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี 54,538,467 41,784,211  76.61  
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา 3,846,014 3,846,014  100.00  
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี 42,578,303 39,519,905  92.82  
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี 13,548,946 13,475,496  99.46  
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต 4,842,600 4,842,600  100.00  
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 6,847,400 6,445,249  94.13  
31 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง 6,674,964 6,674,951  100.00  

 

หมำยเหตุ: ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 
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กำรเรียนรู้และพัฒนำองค์กำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
 
กำรพัฒนำบุคลำกรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2559  

 ในการขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากบุคลากรถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันภารกิจต่าง ๆ ของกรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ดังนั้นกรมจึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาของบุคลากรที่ชัดเจนโดยมีเป้าประสงค์ในการ
พัฒนา คือ  

 
 
 ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถให้สามารถปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้ก าหนดไว้ ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมอบรม
และพัฒนาบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 22 แผนงาน ดังต่อนี้ 

ล ำดับ หลักสูตร/กิจกรรม 
1.  หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง  
2.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง"  
3.  โครงการพัฒนาศักยภาพ/ บูรณาการความร่วมมือบุคลากรด้านการประเมินผล: การประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์ปี 2555 - 2558 
4.  การพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) 
5.  การพัฒนาทักษะการน าเสนอ (Presentation) ภาษาอังกฤษ  
6.  พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
7.  การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เป็นองค์กำรชั้นน ำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์

กำรแพทย์ใน
ภูมิภำคเอเชีย 

พัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมของกรม 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

2559 

พัฒนาบุคลากรตามสาย
งานความจ าเป็นและ

คุณลักษณะ 

พัฒนาบุคลากรตาม
พ้ืนฐานการปฏิบัติงาน 
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ล ำดับ หลักสูตร/กิจกรรม 
8.  การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินด้านการเงิน บัญชี และพัสดุจากหน่วยงาน

ภายนอก  
9.  อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการยื่น

ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) 
10.  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม 
11.  การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานยานพาหนะ 
12.  อบรมสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง (DIO) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
13.  หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง  
14.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
15.  การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
16.  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา 
17.  อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี  
18.  อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านชีวภาพส าหรับหัวหน้าห้องปฏิบัติการและ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety officer  
19.  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ 

(Development of Medical bacteriology laboratory network) 
20.  อบรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ 
21.  อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
22.  อบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสวิทยาทางการแพทย์ 

 
 ซึ่งจากการด าเนินการที่ผ่านมา ส่งผลให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการ และด้านบริหาร รวมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ก่อให้เกิดความสมดุลของคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กำรพัฒนำองค์กำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการกิจเกี่ยวกับการวิจัยและตรวจ
ชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศ ท าให้สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน ซ่ึง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยได้น ามาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ISO/IEC 17025 , ISO 15189, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17011 และ ISO 15190 มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ให้มีขีดสมรรถนะและทันสมัย ในการตอบโจทย์
ทางการแพทย์และสาธารณสุขของชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพและศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อย่างสอดคล้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความพึงพอใจของผู้รับบริการและประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า จ านวน 6 กระบวนการ และ
กระบวนการสนับสนุน จ านวน 11 กระบวนการ ดังนี้ 
 
 
 
 

กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กระบวนกำรสนับสนุน 
1. กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ 

1.1 การตรวจวิเคราะห์เพ่ือการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
(Reference Lab) 

1.2 บริการตรวจวิเคราะห์ทั่วไป 
2. การก ากับให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
3. การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

4.1 การประเมินความเสี่ยง 
4.2 การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

5. การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
5.2 การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

และสาธารณสุข 
6. การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

6.1 การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
6.2 การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานกระทรวง 

 

1. การเงิน การคลัง 
2. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. บริหารทั่วไป 
3.1 งานสารบรรณ 
3.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
3.3 งานยานพาหนะ 
3.4 งานซ่อมบ ารุง 

4. การบริหารพัสดุ 
4.1 การจัดซื้อ-จัดจ้าง 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.2 การบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 การสนับสนุนและบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.4 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

9.1 การจัดท าค ารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย 
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กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กระบวนกำรสนับสนุน 
9.2 การจัดท าค ารับรองและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค า รับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หน่วยงานภายใน 

10. การจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
11. การตรวจสอบภายใน 

 
 ทั้งนี้ จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
หน่วยงานราชการแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
และการได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงาน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
อ้ำงอิง: ลักษณะส าคัญองค์การกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ  

 

ภำพรวมปัญหำกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
 เพ่ือให้ได้สภาพปัญหาที่แท้จริงของหน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการได้มีการรวบรวมสภาพปัญหาและจัด
ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจสภาพปัญหาในระดับหน่วยงานและจากผลการด าเนินงานใน
ระบบ DOC ซึ่งระดับอยู่ในช่วง 1-5 เรื่องตามผลกระทบที่มีต่อองค์กรจากน้อยสุดไปมากสุด 

กำรบริหำรแผนงำนโครงกำร 
ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ ระดับ 

1 หน่วยงานขาดความตระหนักและไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในที่
เหมาะสม 

4.0 

2 การก าหนดตัวชี้วัดบางตัว ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหน่วยงานไม่
สามารถด าเนินการได้ 

3.7 

3 การจัดท าและถ่ายทอดตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความล่าช้า 

3.6 

4 แผนงานโครงการไม่สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่แผนก าหนดไว้ 
ส่งผลให้การบริหารจัดการเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามนโยบายของกรม 

2.3 

6 มีการจัดท าโครงการนอกแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และจ าเป็นต้องมีการ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติม 

2.0 

7 กระบวนการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของกรม มีความยุ่งยากซับซ้อน 
รวมถึงยังไม่มีการสื่อสารสู้ผูปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงชัดเจน 

1.9 
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กำรบริหำรงำนงบประมำณ 
ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ ระดับ 

1 เกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่ งจะส่ งผลต่อการด าเนินงานที่ต้องอาศัย
กระแสไฟฟ้า เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้
ชั่วคราว 

4.0 

2 เทคโนโลยีและวิธีการในการด าเนินงานล้าสมัย ไม่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3.3 
3 มีการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตาม

แผนงานที่ก าหนดไว้ 
2.5 

4 ในการพิจารณาจัดสรรรงบประมาณแผนงานโครงการบางส่วน ได้รับ
งบประมาณไม่ตรงกับแหล่งงบประมาณที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2.5 

5 ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2.5 

6 การจัดหาอุปกรณ์ล่าชา้ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนนิการลา่ช้า 2.0 
7 ขาดกระบวนการในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับ

บทบาทภารกิจที่ด า เนินงานจริงของหน่วยงาน รวมถึงได้รับจัดสรร
งบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงาน 

2.0 

 
 
กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ ระดับ 
1 ติดปัญหาขั้นตอนกฎระเบียบที่มีอยู่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เช่น การ

ด าเนินงานวิจัยเกิดความล่าช้า เนื่องจากผ่านขั้นตอนขออนุมัติคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และต้องมีปรับแผนโครงการวิจัย เป็นต้น 

4.0 

2 ระเบียบวิธีในการด าเนินนงานโครงการวิจัยและประเมินความเสี่ยง ไม่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 

4.0 

3 ขาดการประสานและสื่อสารชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการได้รับทราบอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

3.5 

4 สามารถด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครบถ้วนตามระเบียบวิธีที่ได้ระบุไว้  3.0 
5 ขาดการศึกษา วิเคราะห์ และประสานแนวทางแบบมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอกหน่วยงาน เช่น 
โรงพยาบาล สสจ หน่วยงานในพื้นที่ อื่นๆ) 

3.0 

6 การก ากับติดตามโครงการบูรณาการไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเนื่องจากยังขาดกลไกการประสานงานที่เหมาะสม
ระหว่างหน่ายงานเจ้าภาพหลักและศูนย์ 

2.8 

7 กระบวนการให้บริการมีความซ้ าซ้อน ยุ่งยาก ไม่ทันต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ 2.0 
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อัตรำก ำลังและพัฒนำสมรรถนะบุลำกำร 
ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ ระดับ 

1 บุคลากรขาดความรู้และทักษะในด้านวิชาการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
เช่น การใช้เคร่ืองมือทางห้องปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

4.0 

2 บุคลากรมีการโอน/ย้ายบ่อยครั้ง ส่งผลให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
เนื่องจากเจ้าหน้าทีท่ี่เข้ามาทดแทนยังขาดประสบการณ์ในการท างาน  

3.5 

3 ปัญหาเรื่องภาระงานมีมากกว่าอัตราก าลัง ซึ่งสง่ผลกระทบในระดับกิจกรรม
ตามแผนงานโครงการ โดยท าให้การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานให้เกิดความล่าช้า 

3.5 

4 บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เปน็คณะท างานและผู้ตรวจประเมินในชุดตา่งๆ 
ไม่สามารถด าเนนิการตามทีไ่ด้รบัมอบหมายได้อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 
เนื่องจากต้องปฏิบัติหนา้ที่ตามภารกิจหลักจของตนตามที่ผูบ้ังคับบัญชา
ก าหนดไว ้

3.5 

6 ในกรณีที่บุคลากรมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เปน็ระยะ
เวลานาน (ลาป่วย ลาคลอดบุตร เดินทางไปต่างประเทศ) ท าให้เกิดภาระงาน
แก่บุคลากร และมีความเสีย่งเกิดความล่าช้าในการปฎบิัติงาน 

3.0 

7 ไม่สามารถด าเนนิกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากบุคลากรต่างมีภารกิจหลักในกระบวนงานที่รบัผิดชอบ มีผลต่อการ
ก าหนดระยะเวลา ไมส่ามารถด าเนินการตามแผน 

2.0 

 
ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ  

ด้ำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของกรม 

1. ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยก าหนด นิยามและรายละเอียดที่
ชัดเจน เพ่ือเชื่อมโยง เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานโครงการ เพ่ือให้ไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ทั้งในส่วนของนิยาม วิธีการขั้นตอนในการเก็บและประมวลผลข้อมูล และ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และสร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องในรอบด้าน ทั้งในส่วนของระดับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้มีรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

4. ในขั้นตอนการจัดท าแผนงานโครงการควรมีการประสานและวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและจัดสรรทรัพยากรร่วมกันที่ชัดเจน 

5. มีการศึกษาความเป็นไปได้และปัจจัยเสี่ยงของแผนงานโครงการอย่างรอบด้านประกอบการจัดท าแผนงาน
โครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

6. พัฒนากระบวนการในการทบทวนความเหมาะสมของโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ด้านก่อนการอนุมัติ
จัดสรร  

7. ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็น
ระยะๆ เพ่ือหาทางแก้ไขให้การด าเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด 
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8. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นกว่า
ในปัจจุบัน 

9. การมีกลไกในการตรวจนิเทศและตรวจประเมินโครงการบูรณการและโครงการส าคัญ (ปัจจุบันมีการตรวจ
นิเทศหน่วยงานในส่วนภูมิภาค) เพ่ือรับทราบปัญหาและก าหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 

10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดท าแผนงานโครงการได้อย่างเหมาะสม ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าคู่มือ การให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้อ ง สามารถ
สนองตอบต่อนโยบายผู้บริหารและเป้าหมายตามท่ีระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกรมได้อย่างแท้จริง 

11. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามผลการด าเนินงานของกรม (DOC) โดยส ารวจและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาในการและความต้องการจากผู้ใช้งานในส่วนต่างๆ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
งบประมำณ ทรัพยำกรและสำรสนเทศสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน 
1. พัฒนากระบวนการในการจัดสรรงบประมาณ ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย 
- มีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโดยอิงตามล าดับความส าคัญของโครงการ ในรูปแบบคณะท างานที่

ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลายฝ่าย เพื่อก าหนดงบประมาณที่เหมาะสมในการด าเนินงานโครงการ 
- ก าหนดช่องทางให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถน าเสนอรายละเอียดแผนงานโครงการให้แก่ผู้พิจารณาอนุมัติ

จัดสรรงบประมาณ รวมอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่มีความเหมาะสม 
2. ตามที่ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของกรม (SENAC) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่

สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงสามารถประมวลผลและออกข้อมูลรายงานสารสนเทศเพ่ื อให้สนองตอบต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
- สนับสนุนการก าหนดแผนการจัดหารายการครุภัณฑ์ทดแทนและรายการใหม่ของหน่วยงานในสังกัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สนับสนุนการก าหนดแผนงบประมาณการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสม 
- สนับสนุนการก าหนดแนวทางการประสานขอใช้เครื่องมือข้ามหน่วยงานในกรณีฉุกเฉิน 

3. วิเคราะห์สถานการณ์ และความต้องการด้านระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เพ่ือก าหนดแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และด าเนินการต่อไป 

4. ควรมีการตรวจสอบปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าอย่างรัดกุมในแต่ละปีเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องอีก เนื่องจากเป็น
ผลท าให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อทรัพย์สินราชการ 

5. ส ารวจความต้องการวัสดุวิทย์/วัสดุส านักงาน ในห้องปฏิบัติการที่ใช้ประจ าและสามารถใช้ร่วมกัน เพ่ือท าการ
วางแผนจัดซื้อรวม และลดต้นทุน และระยะเวลาในการด าเนินการ 

 
กำรให้บริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำร 
1. ทบทวนและก าหนดผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ในปัจจุบัน และก าหนดกระบวนการมาตรฐานในการการส ารวจความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่องและได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพในสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การท างานที่เหมาะสมต่อไป 
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2. ในปัจจุบันได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมของกรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้งานวิจัยและนวัตกรรมของกรมสนองตอบต่อความต้องการและสถานการณ์ด้าน
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม ควรมีการปรับแนวทางในการจัดท าแผนงานโครงการ โดยให้น้ าหนักในการ
พิจารณาโครงการตามประโยชน์ที่คาดจะได้รับจากการด าเนินโครงการมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการ พัฒนาการฐานข้อมูลสารสนเ ทศเกี่ ยวกับองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน 

4. แม้ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีศูนย์รวมบริการในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตาม
บทบาทภารกิจของกรมในส่วนหนึ่งคือการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมถึงประเมินและสื่อสารความเสี่ยง ดังนั้นศูนย์รวมบริการจึงควรปรับบทบาทในการบริการข้อมูลด้านวิชาการ
ของกรมด้วย 

5. แนวทางพัฒนาคือจัดท าเว็บไซต์งานบริการทดสอบความช านาญ โดยใช้ e- form และมีระบบจัดการข้อมูล 
(back office) สามารถด าเนินงานแบบไม่ใช้กระดาษ (paperless) ตั้งแต่ข้ันตอนลงทะเบียนถึงการออกรายงาน
ผลการทดสอบลดการท างานซ้ าซ้อน สามารถพัฒนางานราชการได้หลายมิติ คือ 
-  เป็นการบริหารและจัดการความเสี่ยงตามระบบ ISO 9001 : 2015 เนื่องด้วยปัญหาอ่านลายมือผิดพลาดมี

ความเสี่ยงสูง ผลกระทบมาก สามารถแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดข้ึนซ้ าๆ ทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือแก้ไข ข้อร้องเรียน

และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  
- สนับสนุนมาตรการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดน้ า 

6. พัฒนาศักยภาพ ทั้งการวางแผนก าลังคนรองรับงานที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต รวมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ทดแทนการปฏิบัติงานด้วยระบบ Manualเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจ
เอกชน ในการแข่งชันในเวทีการค้าโลก 

 
อัตรำก ำลังและและทักษะบุคลำกร 
1. ควรมีการทบทวนมาตรการการปรับฐานเงินเดือนให้เหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพในปัจจุบัน 
2. ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการปรับสภาพแวดล้อมและ

จัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์ -การแพทย ์
3. ทบทวนและก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Path) ในระดับบุคลากรภายในกรมที่มีความ

เหมาะสมและโปร่งใส     
4. วิเคราะห์สมรรถนะที่จ าเป็นตามสายงาน เพ่ือก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลที่เหมาะสม 
5. ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในสังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทางในระดับบุคลากรสู่บุคลากร

รุ่นใหม่ที่ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรเดิม เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง 
  



28           ผลการด าเนนิงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559            

โครงกำรส ำคัญกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

 
โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยคุณภำพและมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และหน่วยบริกำร    
ปฐมภูมิ 

 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดย
วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ า
ของคุณภาพบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงด าเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ เพ่ือก าหนด ก ากับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข แล ะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ ให้ได้การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง (ISO15189 /LA /มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) /HA) ส่งผลให้โรงพยาบาล/รพ.สต. ให้ผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีคุณภาพและมีความถูกต้องแม่นย า น ามาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคได้อย่างมั่นใจ และ
ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุกภูมิภาค  
 

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559)  

 
กำรพัฒนำคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ 2559 

ในปี 2559 มีหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมเป็นเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐาน โดยเข้าร่วมโครงการทดสอบ
ความช านาญ จ านวน 3,266 แห่ง จากเป้าหมาย จ านวน 2,678 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 121.9 และมีการด าเนินการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เปิดบริการทางห้องปฏิบัติการจ านวน 920 แห่ง ซึ่งมี
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาและมีมาตรฐาน ( ISO15189 และ/หรือ LA 
และ/ หรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ/หรือ HA) รวมทั้งสิ้น 891 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.85  

 

 
  
 
 
 
 

  96.85% 
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กำรเฝ้ำระวังระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ตำมมำตรฐำนกระทรวงสำธำรณสุข                
ประจ ำปี 2559  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 406 แห่ง ซึ่งมีการรายงานผล 379 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 

ล ำดับ หน่วยงำน 
จ ำนวนที่รำยงำน 

(แห่ง) 
จ ำนวนที่ผ่ำน 

(แห่ง) 
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 57  55 
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 39  38 
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 22 18 
4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 7 7 
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 10 10 
6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 60 60 
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี 35 29 
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 19 18 
9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 13 7 
10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 60 60 
11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 29 27 
12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 40 37 
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต - - 
14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 15 13 
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง - - 

รวม 406 379 
 
 จากการด าเนินงาน ท าให้เกิดเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานบริการเพ่ือให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสนับสนุนระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย โดยมีข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อถือได้ และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในทุกระดับ 
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โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทำงรังสีวินิจฉัยในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  
การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่ม

ด าเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ได้มีการด าเนินการจัดท าคู่มือและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และน าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพของ
โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ืองานบริการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถให้บริการรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ สร้างเครือข่ายงานรังสีวินิจฉัยทุกจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง และประชาชนที่มารับการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขได้รับบริการที่ดี โดยมีความเสี่ยงอันตรายจากรังสีน้อยที่สุด 

 

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559) 
 ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล ำดับ 
จ ำนวนห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำรรับรอง 2559 

ประเภทโรงพยำบำล เป้ำหมำย ด ำเนินกำร 
1 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 96 50 
2 โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 7 5 
3 โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 4 2 
4 โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ 30 15 
 รวม 137 72 

 
 ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 รวม
ทั้งสิ้น 704 แห่ง จากเป้าหมาย 769 แห่งคิดเป็นร้อยละ 91.54 
 

กรำฟแสดงจ ำนวนห้องปฏิบัติกำรทำงรังสีวินิจฉัยฯ ที่ได้รับกำรรับรอง ปี 2557 - 2559 
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กำรจัดอบรมฟื้นฟูโรงพยำบำลที่ยังไม่ผ่ำนกำรรับรอง ในปี 2557 – 2558 
 ในปี 2559 ได้ด าเนินการอบรมฟ้ืนฟูโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านการรับรอง ในปี 2557 – 2558 ซึ่งมีโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมอบรมจ านวน 103 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองจ านวน 68 แห่ง  

ภำค เจ้ำภำพ สถำนที ่
รพ.ท่ีเข้ำร่วมอบรม 

(แห่ง) 
ผ่ำนกำรรับรอง 

(แห่ง) 
เหนือ ศวก.ท่ี 1 เชียงใหม่ เชียงราย 15 4 

 ศวก.ท่ี 2 พิษณุโลก พิษณุโลก 16 10 
 ศวก.ท่ี 3 นครสวรรค์   1 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ศวก.ท่ี 8 อุดรธานี อุดรธาน ี 36 23 
กลำง ส านักรังสีฯ นนทบุรี 14 11 

 ศวก.ท่ี 6 ชลบุรี ชลบุร ี 8 7 
ใต้ ศวก.ท่ี 11/1 ภูเก็ต ภูเก็ต 14 12 

รวม 103 68 
 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

1. ปี 2559 โครงการ QA ไม่ใช่ตัวชี้วัดระดับกระทรวง การสื่อสารและประสานงานของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากและต้องท าอย่างต่อเนื่อง 

2. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย 
3. ผู้บริหารบางจังหวัด/ผู้รับผิดชอบหลักของจังหวัด/ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความเอาใจใส่ ไม่ให้ ความส าคัญในการ

พัฒนาคุณภาพงานรังสี 
4. พ้ืนที่/เครือข่าย ไม่ได้มีการจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการออกตรวจประเมินภายใน ( internal audit)ปี 

2559 
5. เจ้าหน้าที่ขาดการฝึกอบรมเรื่องการประกันคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย ไม่มีการด าเนินการท า QC Testing 

 
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 

1. รายงานสถานะการพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล ต่อผู้บริหารระดับสูง เช่น ผู้ตรวจ
ราชการ สาธารณสุขนิเทศ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ว่ามีโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ใดที่ยังไม่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย และขอให้ผู้บริหารช่วยเร่งรัดการพัฒนาสู่ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
รังสี 

2. จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ยังไม่ได้การรับรอง 
3. จัดให้มีการตรวจเยี่ยม โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าไปให้การค าปรึกษาและแนะน า

โดยตรงกับเจ้าหน้าที่งานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล 
4. ผลักดันโรงพยาบาลที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รังสี ให้ได้รับจัดสรรต าแหน่งเจ้าหน้าที่รังสีประจ าแผนก เพ่ือให้สามารถ

พัฒนาคุณภาพงานรังสีต่อไปได้ ต้องมีระบบตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพ เพ่ือให้มีการบริการที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย 
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โครงกำรคุณภำพสมุนไพรไทย  

การควบคุมคุณภาพสมุนไพร เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ประชาชน (ผู้ใช้) และบุคลากรทางการแพทย์ (ผู้สั่ง
ใช้) เกิดความเชื่อมั่นในวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับจากสมุนไพร ซึ่งมีคุณภาพและความ
ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดการใช้วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับจากสมุนไพรของไทยเพ่ิมมากขึ้น และ
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรสามารถเข้าถึงการบริการตรวจคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรได้ง่าย สะดวกและได้รับผล
การตรวจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559) 
 

1. การมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง “คุณภาพสมุนไพรไทย” 
 กรมวิทยาศาสตร์มีการมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง “คุณภาพสมุนไพรไทย” ให้แก่
ผู้ประกอบการทุกปี ซึ่งประกาศนียบัตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระดับทอง (Q1) : ผ่านเกณฑ์คุณภาพและความ
ปลอดภัย (ด้านเคมี  เชื้อจุลินทรีย์โลหะหนัก และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช) และ ระดับเงิน (Q2) ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้าน
ความปลอดภัย (เชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช) โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ คือ 
สามารถน าประกาศนียบัตรไปใช้เผยแพร่ตามจริงได้ และกรมวิทยาศาสตร์ - การแพทย์จะเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับ
เครื่องหมายรับรอง “คุณภาพสมุนไพรไทย” ในเว็บไซต์ของกรมฯ ซึ่งในปี 2558 - 2559 มีผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรในแต่ละประเภท ดังนี้ 

ปีงบประมำณ ระดับทอง (Q1) ระดับเงิน (Q2) 
2558 28 22 
2559 12 8 

 

2. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาต ารับจากสมุนไพร และให้การรับรองคุณภาพ
สมุนไพรไทยเพื่อยกระดับสมุนไพรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

กำรตรวจรับรองคุณภำพสมุนไพรแต่ละประเภท ปี 2559  
ล ำดับ สมุนไพรที่ให้กำรตรวจรับรอง ชนิดสมุนไพร 

1 ประเภทที่ 1 : ความปลอดภัย 
(ด้านเคมี  เชื้อจุลินทรีย์โลหะ
หนัก และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช) 
ประเภทที่ 2 : คุณภาพด้าน
ความปลอดภัย (เชื้อจุลินทรีย์ 
โลหะหนัก และสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช) 

กระชาย กระชายด า กระเพราแดง ขม้ินชัน ขม้ินชาย ข่า ขิง 
ดีปลี ตานหม่อน เถาวัลย์เปรียง ชุมเห็ดเทศ บัวบก บอระเพ็ด 
ปัญจขันธ์ พริกไทย ไพล ฟ้าทะลายโจร มะกรูด มะขามแขก 
มะขามป้อม มะแว้งเครือ สมอไทย สมอภิเพก หญ้าหนวดแมว 
สวาด เทียนแดง เทียนขาว เทียนด า เทียนตาตั๊กแตน เทียน
เยาวพาณี 

2 ประเภทที่ 2 : คุณภาพด้าน
ความปลอดภัย (เชื้อจุลินทรีย์ 
โลหะหนัก และสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช) 

กระเจี๊ยบแดง ผักคาวตอง พญายอ รางจืด หม่อน เพชรสังฆาต 
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กรำฟแสดงชนิดสมนุไพรที่ให้กำรรับรอง โครงกำรคุณภำพสมุนไพรไทย ปี 2545 – 2559 

 
 
 ในปี 2559 ให้การตรวจรับรองคุณภาพยาต ารับเฉพาะประเภทที่ 2 : คุณภาพด้านความปลอดภัย 
(เชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช) จ านวน 15 ต ารับ  

ล ำดับ ยำต ำรับ 
1 ยาหอมเทพจิตร 
2 ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง 
3 ยาประสะกานพลู 
4 ยาประสะไพล 
5 ยาเขียวหอม 
6 ยาประสะมะแว้ง 
7 ยาหอมอินทจักร์ 
8 ยาอ ามฤควาที 
9 ยาหอมนวโกฐ 
10 ยาธาตุบรรจบ 
11 ยาเหลืองปิดสมุทร 
12 ยาแก้ไข้ห้าราก 
13 ยาจันทน์ลีลา 
14 ยาหอมทิพโอสถ 
15 ยาวิสัมพยาใหญ่ 

  

 นอกจากการตรวจรับรองคุณภาพสมุนไพรเพ่ือให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพรแก่
ประชาชนแล้ว กรมยังได้ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ในเรื่องกระบวนการพัฒนา
คุณภาพสมุนไพร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
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โครงกำรอำหำรปลอดภัย (FOOD SAFETY )  

นับตั้งแต่ปี 2547 ได้มีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ จากทุกกระทรวง เรื่องนโยบายความปลอดภัย
ด้านอาหาร (Food Safety) ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
เข้มแข็ง และยั่งยืน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ มีการตรวจสอบและรับรองอาหารปลอดภัย 
จัดท าคู่มือ และพัฒนาชุดทดสอบอาหารอย่างง่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดูแลคุณภาพอาหารของตนเองได้ 
เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และอาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุนและให้สอดรับกันนโยบายแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ส าหรับกระทรวง
สาธารณสุขได้รับมอบหมายการจัดหาชุดทดสอบอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรณรงค์ และการรับรองอาหารปลอดภัย 
และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่เป็นภาระกับผู้ประกอบการเพราะอาจไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ดังนั้น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดท าโครงการอาหารปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ตลาดสดและ
ร้านอาหารทั่วประเทศ และมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการโครงการอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
 
กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559)  

 โครงการอาหารปลอดภัย ท าตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของ
อาหาร เพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคได้ทันเวลา ข้อมูลน ามาปรับปรุงข้อก าหนดทางกฎหมายของประเทศเพ่ือลด
อุปสรรคทางการค้าและการส่งออก โดยมีการด าเนินการ ดังนี้  
 
กำรเฝ้ำระวังเชิงรุก (Active  Surveillance)  
1. ศึกษำปริมำณสำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำงในผักสดและผลไม้สด  
 เป็นการท างานร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการส่วนกลางและห้องปฏิบัติการเครือข่ายส่วนภูมิภาคของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเฝ้าระวังสถานการณ์การตกค้างของสารก าจัดศัตรูตกค้างในผักสดและผลไม้ และ
น าข้อมูลที่ได้ไปใช้สื่อสารกับผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางการป้องกันแก้ไขกรณีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขยายขอบข่ายการวิเคราะห์ชนิดสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวน 132 ชนิดเพื่อตรวจวิเคราะห์คุ้มครองผู้บริโภค 
ได้ร้อยละ 80 ของชนิดสารที่ก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2554 

2. ศึกษาเชิงลึกในประเด็นปริมาณสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดและผลไม้สด ผลการเฝ้า
ระวังผลและผลไม้ 211 ตัวอย่างจาก 10 จังหวัดทั่วประเทศ พบสารก าจัดศัตรูพืช ดังนี้ 
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2. ศึกษำปริมำณสำรต้ำนจุลชีพในเนื้อสัตว์ท่ีจ ำหน่ำยในประเทศไทย  
 เพ่ือพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารต้านจุลชีพในเนื้อสัตว์ที่สามารถน ามาใช้ในการขยายขอบข่ายการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติอาหาร โดยมีการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ (เนื้อไก่ เนื้อหมู และเนื้อวัว) ที่จ าหน่าย
ภายในประเทศ จาก 11 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ราชบุรี นครปฐม นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก ชลบุรี ระยอง 
สงขลา ตรัง และ ขอนแก่น จ านวนรวมทั้งสิ้น 105 ตัวอย่าง 
 
3. ศึกษำกำรปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อโรคอำหำรเป็นพิษในอำหำรทะเล  
 เป็นการท างานร่วมกันของเครือข่ายด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ได้
ข้อมูลและสถานการณ์ปนเปื้อนโลหะหนัก (ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู) และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ( V. 
parahaemolyticus(CFU/กรัม) V. cholera และ V.vulnificus) ในหอยสองฝา ได้แก่ หอยแมลงภู่และหอยแครง ที่
เลี้ยงบริเวณอ่าวไทยและปากแม่น้ าส าคัญของประเทศ โดยเก็บตัวอย่างจ านวน 100 ตัวอย่าง จากแผล่งเพาะเลี้ยง 4 
แห่ง ได้แก่ ปากแม่น้ าท่าจีน(อ่าวไทย) จังหวัดสมุทรสาคร และแม่น้ าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ปากแม่น้ า
เพชรบุรี(อ่าวไทย) จังหวัดเพชรบุรี ปากแม่น้ าบางปะกง (อ่าวไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และแม่น้ าตาปี(อ่าวบ้านดอน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
4. ศึกษำกำรปนเปื้อนสำรฟอร์มำลินในอำหำร  
 ศึกษาการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในอาหารเพ่ือจัดท าข้อมูลอ้างอิงปริมาณปนเปื้อนสารฟอร์มาลดีไฮด์ตาม
ธรรมชาติของอาหาร ผลการสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบพบอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์ร้อยละ 19.2 % 
 
กำรเฝ้ำระวังเชิงรับ (Passive Surveillance) 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท าการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือประเมินสถานการณ์ความ
ปลอดภัยของอาหาร และเพ่ือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคได้ทันเวลา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์จะน ามา
ปรับปรุงข้อก าหนดทางกฎหมายของประเทศเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าและการส่งออก   โดยเน้นกลุ่มที่พบปัญหา
บ่อย เช่น นม น าแข็ง น้ าพริก มีผลการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

ล ำดับ ประเภทอำหำร 
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ 

ข้อแนะน ำ จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

ไม่ได้
มำตรฐำน 

ร้อยละ 

1 นมพร้อมดื่ม 1,750 436 24.9 เกิดจากสายพันธุ์ของแม่โคอาหารที่ใช้ใน
การเลี้ยงโคนม กรรมวิธี รีดนม/บรรจุนม 
การควบคุมอุณหภูมิเก็บรักษาน้ านมดิบใน
ระหว่างขนส่ง 

2 กะป ิ 526 209 39.7 ต้ อ ง ค ว บ คุ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ต า ม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
Primary GMP ห รื อ  GMPขั้ น ต้ น  ต า ม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) 
พ.ศ. 2543 ส่วนผู้บริโภคควรปรุงอาหารที่มี
กะปิเป็นส่วนผสมให้สุกด้วยความร้อนอย่าง
ทั่วถึง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค
อาหารเป็นพิษ 

3 น้ าพริกพร้อมบริโภค 1,071 165 15.4 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตโดยการถ่ายทอด
ความรู้ ด้ านกรรมวิธีการผลิตที่ ดี  การ
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ล ำดับ ประเภทอำหำร 
ผลกำรตรวจวิเครำะห์ 

ข้อแนะน ำ จ ำนวน
ตัวอย่ำง 

ไม่ได้
มำตรฐำน 

ร้อยละ 

คัดเลือกวัตถุดิบ การเก็บรักษาอาหารแปร
รูปที่บรรจุภาชนะพร้อมจ าหน่าย และ
ส าหรับผู้บริโภคควรเลอืกที่ผลิตใหม่ มีฉลาก
ระบุเลขสารบบอาหาร มีช่ือผู้ผลิต วันเดือน
ปี ที่ ผ ลิ ต / วั น หม ดอ า ยุ  แ ล ะ เ มื่ อ เ ปิ ด
รับประทานควรตัดแบ่งมาบริโภคแล้วปิดฝา
ให้สนิท เก็บเข้าตู้เย็น และไม่ควรซื้อมาเก็บ
ไว้นาน 

4 น้ าปลา 1,121 411 36.6 ควรเลือกน้ าปลาที่มีลักษณะใส สีน้ าตาล
ทอง มีกลิ่นรสของน้ าปลาและมีฉลากระบุ
เลขสารบบอาหาร ตราสินค้า ผู้ผลิต วัน
เดือนปีท่ีผลิต/วันหมดอายุ 

 
 จากผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สื่อสารต่อสาธารณชน จ านวน 17 เรื่อง 
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความม่ันใจ ในการเลือกซื้อวัตถุดิบและการบริโภคอาหาร รวมทั้ง กระตุ้น
ให้ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้ประกอบอาหาร มีความตระหนักและความรับผิดชอบความปลอดภัยของอาหาร ต่อ
ผู้บริโภคมากขึ้น ในการที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองตามโครงการอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) รวมถึงการทดสอบวัตถุดิบด้วยตนเองโดยใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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โครงกำรประกันคุณภำพยำ  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คัดเลือกรายชื่อ
ผลิตภัณฑ์ยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยพิจารณาคัดเลือกจากรายการยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ  พ.ศ.2556 จากผลส ารวจรายการยาที่
ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ โดยเลือกสุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลรัฐที่ให้ข้อมูล ซึ่ง
โรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ และเมื่อด าเนินการสิ้นสุดทั้งโครงการ จะน ามารวบรวม
ประเมินผลและเผยแพร่ ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะจัดท าหนังสือ “รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพ
และผู้ผลิต (GREEN BOOK)” ต่อไป 
 
กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559) 
 โครงการประกันคุณภาพยา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยประสานโรงพยาบาลรัฐ
ทั่วประเทศ เพ่ือสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยา และน ามาตรวจวิเคราะห์โดยวิธีและมาตรฐานตามต ารายาสากล จ านวนรวม
ทั้งสิ้น 578 รายการยา  15,918 ตัวอย่าง จาก 5,339 ทะเบียนยา (มากกว่าร้อยละ 85 ของยาบัญชียาหลักแห่งชาติ 
พ.ศ. 2556) โดยในปี 2559 ด าเนินการตรวจผลิตภัณฑ์ยาจ านวน 45 รายการ เมื่อพบยาที่ไม่ได้มาตรฐานจะ
ประสานงานกับ อย. เพ่ือด าเนินการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ยาที่พบปัญหา และสรุปผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาทั้ง
ที่เข้าและไม่เข้ามาตรฐานทุกตัวอย่าง และจัดท าเป็นหนังสือรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต (GREEN BOOK) 
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลคุณภาพยาระดับประเทศ และเผยแพร่ให้โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

กรำฟแสดงร้อยละของกำรตรวจพบยำไม่เข้ำมำตรฐำนในโครงกำรประกันคุณภำพยำแต่ละปีงบประมำณ 

 
 จากกราฟพบว่า ยาที่ไม่เข้ามาตรฐานในโครงการประกันคุณภาพยามีจ านวนลดลงทุกปี เนื่องจากการประกัน
คุณภาพยาช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตยามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้
ประชาชนผู้รับบริการในระบบสุขภาพว่าได้รับยาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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กำรสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด   

จากแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการด ารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถ
เอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้การ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน กรม
ราชทัณฑ์ และหน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ โดยการตรวจยาเสพติดในตัวอย่างของกลาง และสารเสพติดในปัสสาวะที่
ถูกต้องและรวดเร็ว รวมไปถึง การตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่ หรือสาร
ทดแทน หรือจากการน ายาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางท่ีผิด 
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ตรวจวิเครำะห์หำสำร
เสพติดในของกลำง 

27,537 
ตัวอย่ำง 

ตรวจวิเครำะห์หำสำร
เสพติดในปัสสำวะ  

40,314 
ตัวอย่ำง 

สนับสนุนชุดทดสอบให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

679,325  
ชุด 
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โครงกำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมเสี่ยงห้องปฏิบัติกำรชีวภำพ (BIORISK MANAGEMENT )  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัย และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ และยังท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( International Health 
Regulation) และเป็นประเทศผู้น าในการพัฒนาแผนระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (GHSA 
National Laboratory System Action Package) ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security 
Agenda) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีหน้าที่ต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศไทยทุกระดับ ให้มีความพร้อมและมีระบบบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะรองรับเชื้อโรค
อุบัติใหม่ร้ายแรงต่างๆ จึงได้จัดท าหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรมเรื่อง การจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการ
ชีวภาพ (Biorisk Management) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สามารถประ เมินความเสี่ยง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรงปะปนอยู่ และสามารถจัดการลดความ
เสี่ยงนั้นลงได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและลดโอกาสที่เชื้อโรคร้ายแรงต่างๆจะแพร่กระจายออก
จากห้องปฏิบัติการสู่บุคคลภายนอกและสิ่งแวดล้อม 
 
กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559)  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
ไทยในทุกระดับให้มีความพร้อมและมีระบบบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะรองรับโรคติดเชื้อรุนแรง 
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ฝึกอบรมฟ้ืนฟูและความรู้วิทยากร เรื่อง การทบทวนและพัฒนาความรู้หลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านชีวภาพ เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารีย์    จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. ประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของวิธีการตรวจวิเคราะห์ / ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ของ
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 

3. ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ” ให้แก่โรงพยาบาลและ
หน่วยงานเครือข่ายทั่วประเทศ ซึ่งการด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 - 2559 มีหน่วยงานที่ได้รับอบรมจ านวน 
558 แห่ง หรือ ร้อยละ 66 จากเป้าหมาย จ านวน 882 แห่ง  

4. ติดตามผลการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพของโรงพยาบาลเครือข่ายในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความปลอดภัย
และมีความพร้อมในการรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรง รวมทั้ง ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือข่ายทั่ว
ประเทศมีศักยภาพในการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในการท างานกับเชื้อ
โรคอันตรายร้ายแรงเพื่อการรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติกำร  

ตู้ชีวนิรภัยเป็นอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการส าหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่
ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดูแลบ ารุงรักษาและการตรวจรับรองประจ าปีควรเป็นไปตามมาตรฐานที่ตู้ชีวนิร
ภัยถูกผลิตขึ้น โดยมาตรฐานในการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งปัญหาที่พบใน
ประเทศไทย คือ ไม่ปรากฎว่ามีข้อบังคับใดๆ ส าหรับการผลิตตู้ชีวนิรภัยและการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย ท าให้การ
ให้บริการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยเอกชนใช้มาตรฐานอ่ืนๆ เช่น มาตรฐานส าหรับห้อง Clean Room มาใช้ตรวจรับรอง
ตู้ชีวนิรภัย ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมส าหรับใช้ในการตรวจรับรอง และบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยที่ผลิต 
ตู้ชีวนิรภัยออกขายโดยไม่ได้มีการควบคุมให้อ้างอิงมาตรฐานหรือข้อบังคับใดๆ ท าให้สินค้าไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถ
แข่งขันในตลาด และที่ส าคัญ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงต้องมีการผลักดันให้มี
มาตรฐานของประเทศไทยส าหรับบังคับใช้ในการผลิตและการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานกับเชื้อ
อันตรายได้มีความมั่นใจในความปลอดภัย และเป็นการยกระดับมาตรฐานในด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ของประเทศ ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และเสริมสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้น าด้านมาตรฐานความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน 

 
กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559)  

1. อบรมวิทยากรความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย  
- วันที่ 14-17 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ผ่านการอบรมเป็น

วิทยากรจ านวน  31  คน     
- วันที่  21-22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ มีผู้เข้ารับการอบรม 78 คน (เขตพ้ืนที่ภาคกลาง

และโรงพยาบาลเอกชน) 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง จัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการท างานกับตู้ชีวนิร

ภัย พร้อมกับการอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านชี วภาพ (Biorisk 
Management) ดังนี้ 
ที ่ หน่วยงำน วันที่จัดอบรม 
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2-4 พฤษภาคม 2559 
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 16-18 มีนาคม 2559 
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 14-16 มีนาคม 2559 
4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค ์ 25-27 พฤษภาคม 2559 
5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 23-25 กุมภาพันธ์ 2559 
6 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี 14-16 มีนาคม 2559 
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 6-7 มิถุนายน 2559 
8 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 
9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสมีา 25-27 พฤษภาคม 2559 
10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี 7-8 มีนาคม 2559 
11 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธาน ี 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 
12 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 11-13 พฤษภาคม 2559 
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 29-30 มีนาคม 2559 
14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 30-31 มีนาคม 2559 
15 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

(ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี) 
21-22 มกราคม 2559 
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2. จัดอบรมความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน บ ารุงรักษาและตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยส าหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่เทคนิคท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน 36 คน จาก 30 หน่วยงาน และมีผู้สอบผ่าน
ตามเกณฑ์ (คะแนน >70%) จ านวน 17 คน จาก 15 หน่วยงาน 

3. จัดท าร่างมาตรฐานการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย จ านวน 1 ร่าง 

 จากการด าเนินการ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานกับตู้    ชีวนิรภัย
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้ง ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย 
ให้ก้าวทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เพ่ือรองรับบทบาทด้านการชันสูตรโรคและเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการในประเทศต่อการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ / อุบัติซ้ า  / โรคติดต่อข้ามประเทศตามแนวทางของ
IHR และ CBRN 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์อำหำร ณ ด่ำนน ำเข้ำเพื่อรองรับ  

ประชำคมอำเซียน  

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลท าให้มีการน าเข้าและส่งออกสินค้าอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งผักและ
ผลไม้ มากขึ้น ดังนั้น คุณภาพและความน่าเชื่อถือของการตรวจวิเคราะห์ตลอดจนการยอมรับในระดับประ เทศและ
นานาชาติจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเป็นหลักฐานส าคัญที่จะใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร รวมทั้ง ด าเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร และมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติด้านอาหาร 
สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค/
มีด่านอาหารน าเข้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน อีกทั้ง ยังสนับสนุนการประกาศด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบัติการด้านอาหารโดยเน้นพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ในด้านที่เป็น
ปัญหาของประเทศและเป็นวิธีที่ศูนย์ฯยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ หรือวิเคราะห์ได้แต่ยังไม่ครอบคลุมตามที่กฎหมาย
อาหารก าหนด ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้, โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร 

 
กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559)  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นตัวแทนที่ต้องรองรับด่านอาหารน าเข้า 42 ด่านครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล ให้สามารถตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชในผัก
และผลไม้ โลหะหนัก (ปรอท ตะกั่ว สารหนู แคดเมียม) และวัตถุเจือปนที่เป็นปัญหาต่อการน าเข้า (กรดซอบิค กรด
เบนโซอิค ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สีสังเคราะห์) ได้ 
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โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรตรวจหำยำฆ่ำแมลงและสำรพิษในภูมิภำค
อำเซียน  

ประเทศไทยจัดเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีการเพาะปลูกพืชอาหารหลายประเภท ทั้งเพ่ือบริโภคใน
ประเทศและส่งออกต่างประเทศ ดังนั้น คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรจึงมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศและสุขภาพของผู้บริโภคในวงกว้าง ปัจจุบันการผลิตพืชอาหารหลายชนิดก าลังประสบปัญหา
การปนเปื้อนของสารพิษอันเกิดจากการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเป็นการผลิตเชิงการค้าในปริมาณมากจึงต้องมีการดูแลอย่าง เข้มข้น ดังนั้น การลดความเสี่ยงจากความ
เสียหายของผลผลิตจึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ปัญหาส าคัญเกิดขึ้นในปัจจุบัน
อย่างหนึ่งก็คือ สินค้าผัก ผลไม้ และสมุนไพรที่ประเทศไทยส่งออกไปในกลุ่มสหภาพยุโรป ยังคงตรวจพบสารเคมี
ตกค้างในกลุ่มสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอยู่เป็นจ านวนมาก มีผลท าให้สินค้าไทยต้องชะลอการส่งออก ปัญหาหนึ่ง
ที่พบคือวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ยังไม่ครอบคลุมตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 
ซึ่งมีมากกว่า 500 ชนิดสารเคมีส าหรับผัก ผลไม้ และสมุนไพร จึงเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ของไทยให้สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชให้ได้อย่างน้อย 500 ชนิด ส าหรับผัก ผลไม้ และ
สมุนไพร ซึ่งเป็นวิธีทดสอบท่ียอมรับได้ตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล 

 
กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559)  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศไทยให้สามารถตรวจวิเคราะห์
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชให้ได้อย่างน้อย 500 ชนิด ส าหรับผัก ผลไม้ และสมุนไพร ซึ่งเป็นวิธีทดสอบที่
ยอมรับได้และเป็นไปตามข้อก าหนดอ้างอิงของ European Commission DG-SANCO no. SANCO/12571/2013 
โดยในปัจจุบันสามารถเปิดให้บริการส าหรับหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน ในการตรวจวิเคราะห์และยืนยัน
สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในตัวอย่างผัก ผลไม้ และสมุนไพร ของไทยที่ส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ
ครอบคลุมตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้าในสหภาพยุโรป เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประเทศ รวมทั้ง ลดผลกระทบที่
เกิดกับสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากสารตกค้างของสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ที่บริโภค
ภายในประเทศ 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และ
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง โดยการสร้างนวัตกรรม “ชุดทดสอบอย่างง่าย” ที่พัฒนาจากผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้
เป็นเครื่องมือของประชาชนทั่วไปใช้ในการทดสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/อาหาร/ยา/เครื่องส าอาง เบื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายไม่ได้มาตรฐาน และเสี่ยงต่อ
โรคภัย เช่น การปนเปื้อนของสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ การปนเปื้อนสารกันบูดในอาหาร หรือสารห้ามใช้ใน
เครื่องส าอาง โดยให้ความส าคัญในการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ
นทราชินี สถานีอนามัยพระราชทานนาม และ อสม. โดยให้มีศูนย์เตือนภัย/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็น
เครือข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลในการช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง เพราะเครือข่ายดังกล่าวอยู่
ใกล้ชิดกับพ้ืนที่และมีความเข้าใจปัญหามากที่สุด ซึ่งผลจากการเฝ้าระวังตนเองของประชาชนด้วยชุดทดสอบและการ
ตรวจยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น าไปสู่ การพัฒนา “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” หรือแอพพลิเคชั่น 
Tumdee drug alert บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  

“หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Tumdee drug alert ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ในแอพพลิเคชั่น Tumdee drug  alert ได้มาจากการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา เครื่องส าอาง ที่จ าหน่ายในชุมชน หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยอสม.ที่ผ่านการทดสอบการใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว หรือเรียกว่า “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์” เป็นผู้ทดสอบ และน ามาตรวจยืนยันที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ  หากตรวจพบว่ามีส่วนผสมของสารอันตรายจริง  ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมาย จากนั้นจะน าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบขึ้นเตือนภัยในแอพพลิเคชั่น โดยแสดงทั้ง
รายละเอียดและรูปภาพผลิตภัณฑ์ ฉลาก สารพิษที่พบ แหล่งที่มา ซึ่งบางรายการพบว่ามีการใช้เลขทะเบียน อย.
ปลอม  ในขณะที่บางรายการพบว่ามีคนป่วยจากการใช้แล้ว เช่น ขาบวม ไตวาย โดยกลุ่มเป้าหมายที่มักตกเป็นเหยื่อ
ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน เพราะหลงเชื่อง่าย และเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัจจุบันได้มีการน า
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายและไม่ได้มาตรฐานมาขึ้นเตือนภัยในแอพพลิเคชั่น “Tumdee drug alert” จ านวน 
297 รายการ ซึ่งช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันพิษภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานและมีการปนเปื้อนหรือผสม
สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วย และลดความสูญเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขที่ต้องใช้ใน
การรักษาผู้ป่วย  ทั้งนี้ ภายในปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและการใช้ชุดทดสอบ ตามปัญหาในพ้ืนที่ ให้แก่ อสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทั่วประเทศ จ านวน 10,000 แห่ง และพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานี
อนามัยพระราชทานนาม ให้เป็นต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับ รพ.สต. จ านวน 90 
แห่ง ต่อไป 
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กระบวนกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 

 

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559)  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการถ่ายทอดการใช้ “ชุดทดสอบอย่างง่าย” ให้ อสม. และประชาชนใน 
รพ.สต. จ านวน 7,115 แห่ง ให้สามารถทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ/อาหาร/ยา/เครื่องส าอาง เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง 
โดยตั้งเป็นศูนย์เตือนภัย/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นเครือข่ายของ รพ.สต. น าผลจากการเฝ้าระวังไปเผยแพร่
และแจ้งเตือนภัยผ่าน application “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 2,000 รายการ พร้อมทั้ง 
พัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม (สอน.) ให้เป็น 
รพ.สต. ต้นแบบ จ านวน 90 แห่ง 
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กำรสรรหำ The Best Practice รพ.สต. ต้นแบบ ในแต่ละระดับ 
ระดับภำค ระดับประเทศ 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยและเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพแห่งชาติ จากการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก โดยท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจาก
โรงพยาบาลเพ่ือให้ได้สถานการณ์เชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และต้อง
พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วยวิธีที่มีมาตรฐาน
เดียวกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและอ้างอิงได้ มีการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา  
โดยหน่วยงานส่วนกลาง คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง และ
โรงพยาบาลในเขตความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือจัดท าสถานการณ์เชื้อดื้อยาทั้งในระดับเขต
และระดับประเทศให้ทันต่อเวลา มีการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาที่ส าคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรู้ในการเฝ้าระวังเชื้อดื้อ
ยาแก่บุคลากรห้องปฏิบัติการชันสูตร รวมทั้งทดสอบความช านาญเพ่ือประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
เครือข่าย ให้ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมส าหรับการ
แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศ และพร้อมส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศต่อไป  

 
กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559)  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการและรวบรวมข้อมูลเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพจากโรงพยาบาล ให้สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาตามแนวทาง Global Health Security Agenda : AMR 
package Detect-1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางรักษาและลดปัญหาผู้ป่วยจากเชื้อดื้อยาของประเทศ โดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 20-22 มกราคม 2559 
- สนับสนุนสารมาตรฐาน และเอกสาร (เชื้อมาตรฐาน 6 สายพันธุ์) 
- ประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการด้วยการทดสอบความช านาญ จ านวน 88 แห่ง ซึ่งมีหน่วยงานที่ส่ง

รายงานผล จ านวน82 แห่ง (ร้อยละ93.2) 
รำยงำนผลถูกต้อง ร้อยละ 
Genus, Species 92 

Sensitivity 81 
Quality control 90 

- ตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาลจ านวน 461 ตัวอย่าง        (CRE: 
227, VRE: 69) 

2. จัดท า antibiogram โดยได้รับข้อมูลดื้อยา 434,466 ชุด จากทั่วประเทศ และจัดท าผลเชื้อดื้อยาเป็นข้อมูล
ส าหรับการรักษาให้แพทย์ทุก 6 เดือน 

3. นิเทศงานโรงพยาบาล จ านวน 18 แห่ง 
เขตพ้ืนที่/หน่วยงำน           จ ำนวน 

เขตบริการสุขภาพท่ี 1  2 
เขตบริการสุขภาพท่ี 3  1 
เขตบริการสุขภาพท่ี 7  1 
เขตบริการสุขภาพท่ี 8  2 
เขตบริการสุขภาพท่ี 9  2 
เขตบริการสุขภาพท่ี 12  4 
กรุงเทพและปริมณฑล 1 
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เขตพ้ืนที่/หน่วยงำน           จ ำนวน 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 3 
โรงพยาบาลเอกชน 2 

รวม 18 
 

  จากการด าเนินงาน ท าให้ทราบระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรคและคุณลักษณะความแตกต่างทางสายพันธุ์ของ
เชื้อก่อโรคที่กระจายในแต่ละภาคของประเทศ และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีความพร้อมรองรับการระบาดของ
เชื้อแบคทีเรียดื้อยาอุบัติใหม่และเข้าร่วมสนับสนุนระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับโลก (GLASS) รวมทั้ง 
สามารถจัดท าเป็นข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาของประเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายการใช้ยาระดับชาติ
ต่อไป   
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพสมุนไพรด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน  

ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสมุนไพร ที่มีความหลากหลายจัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของ
ประเทศ รวมทั้ง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยที่มีการสั่งสมและสืบทอดในการใช้กันมานานจากบรรพบุรุษถึง
ปัจจุบัน ขณะเดียวกันยังมีการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่นทั้งที่เป็นเครื่องส าอาง อาหาร 
เครื่องดื่ม ตามนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพร
พ้ืนบ้านและเป็นที่นิยมของท้องถิ่นนั้น ๆ ตามสรรพคุณที่มีการสืบทอดกันมา จนกลายเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยม สร้าง
รายได้ให้กับชุมชนผู้ผลิต  นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป และประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย มีความนิยมน ามาใช้
มาก ในธุรกิจสปา (SPA) ซึ่งได้รับความนิยมในการใช้บริการจากประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการ
ผ่อนคลาย และส่งเสริมสุขภาพ จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการแปรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป และสปามี
ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ าให้กับชุมชนในท้องถิ่น  

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการสร้าง
ศักยภาพให้ทัดเทียมประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลิตภัณฑ์โอทอปและสปาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้นอกเหนือจากสินค้าที่เป็นพืชผลผลิตทางเกษตร เช่น
ข้าว ยางพารา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากสมุนไพรเป็นที่นิยมมากขึ้นและบางชนิดก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาด
ต่างประเทศที่ไม่มีทรัพยากรสมุนไพรเช่นเดียวกับประเทศไทย การศึกษาวิจัยสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าจึงเป็น
สิ่งส าคัญดังปรากฏเป็นยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย พ.ศ. 2556-2559 ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

โครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน จัดท าขึ้นเพ่ือมุ่งหวัง
ให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ซึ่งจะต้อง
อาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถ่ายทอดองค์ให้แก่ชุมชน ตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบ
สมุนไพรไปถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนส าหรับใช้
ในสปาเพ่ือสุขภาพของชุมชนจึงมีความส าคัญ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง สิ่งส าคัญคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพ่ิมในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
คุณภาพ เป็นที่ต้องการในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นในผู้บริโภค 
 
กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559)  

 ผลการด าเนินงานในโครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 
 1. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร  
 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ านวน 363 ตัวอย่าง พบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 283 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 78 
 2. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชุมชนผู้ผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรให้แก่ชุมชน จ านวน 
274 แห่ง จากเป้าหมาย 250 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 109.6 โดยใช้สื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การจัดประชุม 
เสวนา สาธิต บรรยาย และใช้แผ่นพับ   
 3. โครงกำรบูรณำกำรสมุนไพรไทยเพื่อกำรพึ่งพำตนเองของชุมชนและกำรแข่งขันอย่ำงย่ังยืน  
 ส าหรับผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาสมุนไพร จ านวน 59 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทุกรายการ จ านวน 38 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 64.4) 
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ภำคผนวก 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                                

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
รหัส

งบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 

 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 
801-1112-
P021-
K4861-03 

โครงการประชุมจัด 
ท าแผนยุทธศาสตร์ 
KM ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

312,600 312,600 100.00 ได้จัดการประชุม  KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่  17 
สิงหาคม 2559 แล้วเสร็จ ได้เลื่อนมาจากเดือนกรกฎาคม 2559 ตาม
แผนเดิม 

100.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามแผนการบริหารจัดการภาครัฐที่
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนจัดการ
ความรู้ที่สนับสนุนแผนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ และสามารถน าแผนไปปฏิบัติได้
ส าเร็จก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

สววพ. 

801-1112-
P021-
K4861-04 

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานวิจัยและ
การประเมินความ
เส่ียงของ
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ปีงบประมาณ 
2559 
 
 
 
 
 

349,000 220,593 63.21 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานวิจัยและการประเมิน
ความเส่ียงของกรมวิทยาศาสตร์การ ผลการด าเนินงานร้อยละ 100 ดังนี้ 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลการวิจัยและการประเมินความเสี่ยง
โครงการที่คัดเลือกครบถ้วนและตัดสินผลงานรางวัลคุณภาพบริหาร
จัดการดีเด่น Best Practice ปีงบประมาณ2559 เสร็จสิ้นแล้ว 

100.00 1. นอกเหนือจากการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามระบบ DOC แล้ว ในปีงบประมาณ 2559 
โครงการวิจัย และการประเมินความเสี่ยง จะ
ได้ รับการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานทางวิชาการโดยคณะกรรมการ 
โดยเฉพาะโครงการที่มีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน เพื่อให้ได้รับค าแนะน าใน
การปรับแก้ไขให้ด าเนินงานได้ตามแผนหรือ
แก้ไขปัญหา  

2. กองแผนงานและวิชาการจะได้รับความ
ร่วมมือจากคณะกรรมการฯ ในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานโครงการวิจัย
และการประเมินความเสี่ยงให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

สววพ. 

803-1112-
P011-
K4864-20 

การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านเซลล์ต้นก าเนิด 

200,000 199,999 100.00 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
1. แต่งตั้งคณะท างาน/ จัดประชุมคณะท างาน 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ  
3. เตรียมความพร้อมของน้ ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห์  
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและระบบคุณภาพดังนี้ 

100.00 1. สามารถพัฒนาศักยภาพการจัดเตรียม
และตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นก าเนิดให้
มีความน่าเช่ือถือ 

2. สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- 16 และ 23 พฤศจิกายน 2558 ส่งบุคลากร 14 คน เข้าร่วมการ
อ บ ร ม ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น  ISO 15189: 2012 ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- 30 พฤศจิกายน 2558 ส่งบุคลากร 2 คนเข้าร่วมการอบรม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- 22 ธันวาคม 2558 ส่งบุคลากร 4 คน เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการอ่านใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

- 3 กุมภาพันธ ์2559 ส่งบุคลากร 7 คน เข้ารับการอบรมเรื่อง Stem 
Cells and Cancer ในการประชุม CU Stem Cells 6th Annual 
Meeting  

- 9 มีนาคม 2559 ส่งบุคลากร 3 คน เข้ารับการอบรมเรื่องทฤษฎี
และการอ่านผลการทดสอบ LAL เบื้องต้น - 16 มีนาคม 2559 ส่ง
บุคลากร 8 คน เข้ารับการอบรมระบบมาตรฐาน ISO 13485: 
2003 และ ISO 14971: 2007  

- 15 มิถุนายน 2559 ส่งบุคลากร 3 คน เข้ารับการอบรมหลักการ 
Flow cytometry - 22 กันยายน 2559 มีแผนส่งบุคลากร 2 คน 
เข้ารับการอบรมแนวทางการตรวจ Endotoxin 

5. พัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ภายในห้องปฏิบัติการ - ด าเนินการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือ
ได้ร้อยละ 100 ตามแผนที่ก าหนดไว้ - มาตรฐานการปฏิบัติงานและ
เอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้องมีการจัดท าและทบทวนเป็นปัจจุบันร้อยละ 
100 (จ านวน 26 ฉบับ)  
- มีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ 

โดยใช้วัสดุควบคุมคุณภาพที่ เหมาะสม ( Internal Quality 
Control, IQC)  

- ได้รับการตรวจติดตามภายใน จ านวน 4 รายการทดสอบ คือ การ
ตรวจหาปริมาณ Endotoxin การตรวจวิเคราะห์ Mycoplasma 
โดยวิธี PCR การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์ต้นก าเนิด
ชนิด MSC โดยเทคนิค Flow cytrometry และการตรวจสอบ
ความสามารถของ เซลล์ ต้ นก า เนิ ด โดยวิ ธี  Trilineage 
Differentiation ในวันที่ 4 มีนาคม 2559  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- พัฒนาความน่าเชื่อถือของการด าเนินงานด้านเซลล์ต้นก าเนิด โดย
การท า Inter Laboratory Comparison การตรวจวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC โดยเทคนิค Flow 
cytrometry ร่วมกับหน่วยวิจัยเซลล์ต้นก าเนิด ส านักงานวิจัย 
วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พบว่าผลสอดคล้องกัน และได้รับการตอบรับร่วมท า Inter 
Laboratory Comparison จากอีก 1 หน่วยงาน คือ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

- ได้รับการตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO 15189: 2012 ใน 2 รายการทดสอบ 

- การตรวจหาปริมาณ Endotoxin โดยวิธี Limulus Amebocyte 
Lysate(LAL)  

- แบบ Kinetic Turbidimetric Method และการตรวจวิเคราะห์
ชนิดและปริมาณเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC โดยเทคนิค Flow 
cytometry ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2559 สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องได้แล้วเสร็จ ทันเวลาที่ก าหนด และส่งให้ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว  

- ผลการพิจารณารับรองฯ โดยคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2559 พบว่าให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO 15189:2012 ทั้ง 2 รายการทดสอบ การเผยแพรผ่ล
การด าเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) เสนอต่อที่ประชุม/สัมมนา
ในระดับต่างๆโปรดระบุ น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Monitoring 
of the Environment at the DMSc Stem Cell Facility ใน
รูปแบบโปสเตอร์ ที่งานประชุมวิชาการประจ าปีทางเทคนิค
การแพทย์ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 
2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-01 

การพัฒนาวิธีการ
ตรวจการกลายพันธุ์
ของยีน BRCA1และ 
BRCA2ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งรังไขด้วย
เทคนิควิเคราะห์ 
ล าดับสารพันธกุรรม
สมรรถนะสูง 

2,106,600 2,106,600 100.00 1. ผลการด าเนินการสะสม (ให้รายงานในรูปแบบการบรรยาย และให้
ระบุคิดเป็นร้อยละสะสม) ได้ล าดับพันธุกรรมจากการใช้เครื่องอ่าน
ล าดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูง ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งรังไข่ จ านวน 40 ราย และอยู่ในขั้นตอนวิเคราะห์หาความ
แตกต่างทางพันธุกรรมและยืนยัน  germline mutation ในยีน 
BRCA1/BRCA2 ที่พบด้วยวิธี Sanger Sequencing  

2. ผลการด าเนินการสะสม คิดเป็นร้อยละ 100 

100.00 - ก า ร ใ ช้ วิ ธี ต ร ว จ ท า ง ชี ว โ ม เ ล กุ ล 
(biomolecular method) ประกอบด้วย
วิธี (PCR) และอ่านล าดับพันธุกรรมด้วย
เครื่องอ่านล าดับพันธุกรรมสมรรถนะสูง 
เพื่อตรวจหา germline mutation ในยีน 
BRCA1/BRCA2เพื่อใช้ในการยืนยันการ
ตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็งเต้า
นมในประเทศไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี 

- ข้อมูลจากการตรวจทางชีวโมเลกุลในยีน 
BRCA1/BRCA2อาจท าให้ค้นพบลักษณะ
การกลายพันธุ์ชนิดใหม่ ๆรวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลในการช่วยวินิจฉัยแยกโรคมะเร็ง
เต้านมออกจากมะเร็งที่เกิดจากสาเหตุอื่น 
ๆ และใช้ เป็น screening test ในการ
ตรวจคัดกรองสมาชิกในครอบครัวของ
ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนใช้เป็น
ฐานข้อมูลทางสถิติของผู้ป่วยไทยเพื่อ
การศึกษาต่อไปในอนาคต • เปิดบริการ
ตรวจ Clinical Sequencing เพื่อวินิจฉัย
ยีนเสี่ยงมะเร็งเต้านมหรือพัฒนาต่อยอด
เป็ นชุ ดตรวจก ารกลายพั นธุ์ บนยีน
BRCA1/BRCA2เพื่อประเมินความเสี่ยง
ต่อโรคมะเร็งเต้านม  

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเป็นองค์ความรู้
ให้ แก่บุคคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข 

- เป็ นรากฐานในการพัฒนางานด้ าน 
Clinical Sequencing ของสถาบันฯ เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย และงาน
บริการให้ทัดเทียมกับสถาบันอื่นๆใน
ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

สชพ. 



ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                                                                                                                                                            55 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-02 

การตรวจวินิจฉยัการ
ติดเชื้อเอชไอวี-1 ใน
เด็กแรกคลอด ที่เกิด
จากแม่ที่ติดเชื้อเอช
ไอวีให้ได้ผลเร็วที่สุด
ด้วยวธิี PCR ตวัอย่าง
จากกระดาษซับเลือด 

1,487,000 1,486,993 100.00 ตัวอย่างที่ส่งตรวจ HIV-PCR แรกคลอด และ ตรวจครั้งที่ 3 ในเด็กที่มี
อายุ  4 เดือน และกรณีเด็กที่มีความเส่ียงสูง แต่ผลตรวจของ PCR ครั้งที่ 
1 และ ครั้งที่ 2 เป็นลบ รวมทั้งสิ้น 2,360 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,000 
ตัวอย่าง) เป็นตัวอย่างแรกคลอดจ านวน 2,143 ตัวอย่าง และ ตัวอย่าง
ครั้งที่ 3 และ 4 จ านวน 233 ตัวอย่าง พบผลบวกในตัวอย่างแรกคลอด
จ านวน 6 ตัวอย่าง และผลบวกในครั้งที่ 3 และ 4 จ านวน 8 ตัวอย่าง 
โดยผลการด าเนินการตรวจสามารถ ให้บริการตรวจครบทั้ง  2,360 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวอย่างที่ส่งตรวจ 

100.00 1. ส่งเสริมและสนับสนุน ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2559 ที่มี นโยบายสู่เป้าหมาย
ที่เป็นศูนย์ (Getting to Zero) คือไม่มีผู้
ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจาก
เอดส์ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ งานวิจัยนี้
ได้มุ่งเน้นเพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอช
ไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อตั้งแต่
แรกเกิดโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูง 
เพื่อที่ จะเริ่มยาต้านไวรัสให้ ได้อย่ า ง
รวดเร็วเพื่อการป้องกันไม่ให้มีเด็กที่เกิด
ใหม่ติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ เป็นหนี่งใน
แนวทางการจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อ
ยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
และสนับสนุนนโยบายการป้องกันการ
ถ่ า ย ท อ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไ อ วี จ า ก แ ม่ สู่ ลู ก 
(PMTCT)  

2. ค้นหาทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เร็วที่สุด 
เพื่อเริ่มยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุด (ภายใน
อายุ 8 สัปดาห์) ตามที่มีหลักฐานจากการ
วิจัยที่บ่งชี้ถึงโอกาสที่อาจจะรักษาการติด
เชื้อ เอชไอวี ให้หายขาด (Functional 
cure) ในทารกที่เริ่มยาต้านไวรัสเร็วตั้งแต่
แรกเกิด และมีหลักฐานชัดเจนว่าการ
รักษาเร็วช่วยลดอัตราการป่วยตายจาก
เอชไอวี/เอดส์ ช่วยให้ผู้ปกครองเด็กลด
ความวิตกกังวลและบุคลากรทางการ
แพทย์สามารถดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ
ตามสถานการติดเชื้อเอชไอวีของเด็กแต่
ละราย  

3. ทราบความไว ของการตรวจวินิจฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กแรกคลอดที่เกิดจาก

สชพ. 
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แม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี PCR จากสิ่ง
ส่ งตรวจชนิดกระดาษซับเลือด และ
สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีของเด็ก
และเป็นข้อมูลของประเทศที่เข้าถึงได้ยาก 
เพื่อการบริหารจัดการและ/หรือส่งผลถึง
นโยบายการให้บริการตรวจวินิจฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติด
เช้ือของประเทศได้ในอนาคต 

803-1112-
P021-
K4861-03 

พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการกรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านการ
ตรวจการติดเช้ือเอช
ไอวี-1 ในเด็กที่คลอด
จากแม่ที่ติดเชื้อดว้ย
วิธี Real-time PCR 

925,300 925,300 100.00 เครือข่ายห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการตรวจ HIV-
PCR ในเด็กจากแม่สู่ลูก จ านวน 12 แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อร่วม
ทดสอบความใช้ ได้ ของวิ ธี วิ เ คราะห์ที่ พัฒนาขึ้ น  ( Multicenter 
validation) ส่วนกลางได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และชุดทดสอบ เพื่อ
ด าเนินการ เป้าหมาย 300 ตัวอย่าง (150 คน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 
2559 ร่วมกับเครือข่ายฯ และทีมผู้ร่วมวิจัยจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
สภากาชาดไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ 
ด้านสาธารณสุข เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกันออกแบบและวางแนว
ทางการด าเนินงานการวิจัย การรวบรวมวิเคราะห์ ระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผล น าเสอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง
วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ใน
สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ หัวข้อ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี 
Conventional PCR กั บ วิ ธี  Real time PCR ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย
ห้องปฏิบัติการกรม-วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย นายวิโรจน์ พวงทับทิม 
ได้รับรางวัล ดีเด่น ผลการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ประจ าปี 2559 
รอบ 9 เดือน มีการส่งรายงานผลการตรวจ HIV-1 Real Time PCR 
ตัวอย่างจากหลอดเลือด จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ ผลการตรวจทั้งสิ้น 2,160 
ตัวอย่างจากเป้าหมาย 3,600 ตัวอย่าง (60.0%) พบผลบวก 47 ตัวอย่าง 
(2.17%) ทั้งนี้พบตัวอย่างที่ให้ผลขัดแย้ง 19 ตัวอย่าง 

100.00 1. เพิ่ม ศักยภาพและประสิทธิภาพของ
เ ค รื อ ข่ า ย ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านบริการ
ตรวจ HIV-1 วิธี  Real Time PCR เพิ่ม
ความครอบคลุมให้ เด็กไทยทุกรายที่  
คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อได้เข้าถึงบริการ
ตรวจ HIV-EID ให้เพิ่มขึ้น  

2. เ ค รื อ ข่ า ย ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการ
ประกันคุณภาพการตรวจ(PT-HIV PCR) 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผล
การตรวจน่าเชื่อถือ ลดค่าใช้จ่ายในการ
เ ข้ า ร่ ว ม ท ด ส อ บ ค ว า ม ช า น า ญ กั บ
ต่างประเทศ (EQA HIV-PCR) ปีละกว่า 
600,000 บาท ประเทศพึ่งพาตนเองได้  

3. การตรวจด้วยวิธี Real Time PCR เป็น
แบบ Quatitative ท าให้ทราบปริมาณ 
HIV-1 proviral load DNA ในตั วอย่ า ง
เด็กที่ติดเชื้อ ยังไม่มีรายงานข้อมูลนี้ ซ่ึง
เป็นตัวอย่างของประเทศไทยและเพื่อเป็น
เกณฑ์ก าหนดสิ่งส่งตรวจให้เหมาะสม  

4. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
เกี่ ยวกับการด า เนินงานป้องกันการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ได้รับ
การประเมินประสิทธิผล โดยติดตามอัตรา

สชพ. 
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การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ผล
จากห้องปฏิบัติการตรวจ HIV-PCR ในเด็ก  

5. เกิดการบูรณาการร่วมกันจากหลาย
หน่วยงานโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการ
พัฒนาระบบบริการตรวจการติดเชื้อเอช
ไอวีในเด็ก ผลจากการวิจัยที่เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์อาจส่งผลถึงการปรับเปลี่ยน
ในระดับนโยบายของประเทศที่ก าหนด
โดยกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค ซ่ึง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วย
บริการที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อไป 

803-1112-
P021-
K4861-04 

การพัฒนาวัสดุอ้างอิง
ชนิดกระดาษซับเลือด
ส าหรับการทดสอบ
ความช านาญการ
ตรวจการติดเช้ือเอช
ไอวี-1 วธิี DNA-PCR 

200,000 200,000 100.00 ส่งชุดทดสอบความช านาญการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ให้ สมาชิก
เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ต ร ว จ ห า ก า ร ติ ด เ ชื้ อ เ อ ช ไ อ วี - 1 ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 12 แห่ง (ขอนแก่น , ชลบุรี , 
นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงราย, นครราชสีมา, ตรัง, สุราษฎร์ธานี, 
อุดรธานี, อุบลราชธานี, สมุทรสงคราม และ สงขลา) เพื่อใช้ประเมิน
วิ ธี การตรวจ (Conventional และวิ ธี  Real- time PCR)  ชนิดของ
กระดาษ (Cotton 100 และชนิด Whatman) และระบบการขนส่ง ใน
วันที่ 6 มกราคม 2559 ทุกห้องปฏิบัติการได้ด าเนินการตรวจครบถ้วน 
ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่าชนิดกระดาษซับผลไม่มีผลต่อการจัดเตรียม
ตัวอย่างชุดทดสอบ มีความเป็นเนื้อเดียว Homogeneity 100% และมี 
stability ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยการขนส่งและที่อุณหภูมิตามการ
ขนส่งจริงไม่มีผลต่อตัวอย่างชุดทดสอบนี้ 
 
 

100.00 ได้ตัวอย่างทดสอบหรือวัสดุอ้างอิงชนิดกระดาษ
ซับเลือด (PT DBS sample)  เพื่อ ใช้ ในการ
ทดสอบความช านาญ (PT scheme) การตรวจ
การติดเช้ือเอชไอวี-1 วิธี DNA PCR ของสมาชิก 
เครีอข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์จ านวน ทั้งสิ้น 14 แห่ง ช่วยลดค่าใช้ 
จ่ายในการสมัครเข้าร่วม EQA จากต่างประเทศ
ได้ปีละกว่า 300,000 บาท สามารถพึ่งพาตัวเอง
ได้อย่างยั่ งยืนและเป็นการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการได้
อย่ า งต่อ เนื่ อ ง  สามารถพัฒนาและขยาย
ขอบข่ายการให้บริการในเชิงพาณิชย์ ได้ใน
ระดับประเทศและระดับอาเซ่ียน 

สชพ. 

803-1112-
P021-
K4861-05 

โครงการสร้างวัคซีน
ต้นแบบป้องกันโรค
เริมและการพัฒนา
กระบวนการผลิต 

999,000 998,984 100.00 1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ Pichia pastoris เพื่อผลิตโปรตีน 
glycoprotein D (gD) ในระดับขวดเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก  
1.1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ยีสต์ในอาหารสูตรต่างๆ ได้

น ารีคอมบิแนนท์ยีสต์ทั้งชนิดที่ผลิต glycoprotein D ชนิดที่ 1 
และ 2 จาก stock ที่  80 OC มาเพาะเลี้ยงบน YPD agar plate 
ก่อนน าไปเพาะเลี้ ยงในอาหารสูตร  Buffered Glycerol-

100.00 ได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวัคซีนและได้
เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเริม 
ส าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับ
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อน าไป
พัฒนาต่อยอดในการผลิตระดับโรงงานกึ่ง

สชพ. 
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complex medium (BMGY)  แ ละ  Buffered methanol-
complex medium (BMMY) เพื่อเปรียบเทียบกับอาหารสูตร 
Basal salt-medium (BSM) พบว่าการเพาะเลี้ยงยีสต์ด้วย
อาหารสูตร BMMY ท าให้อัตราการเจริญและการผลิตโปรตีน 
gD ดีกว่าการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตร BSM จึงเลือกใช้อาหาร
สูตร BMMY ในการศึกษาปัจจัยต่างๆ ต่อการเจริญและการผลิต
โปรตีน gD ต่อไป  

1.2. ศึกษาระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ยีสต์เพื่อการ
ผลิต glycoprotein D ได้ท าการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ P. 
pastoris ในอาหาร BMMY ที่มีองค์ประกอบของเมทานอล เพื่อ
กระตุ้นให้เซลล์ผลิต HSV-1 gD และ HSV-2 gD และท าการเก็บ
ตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 144 ชั่วโมง (6 วัน) น าไป
ตรวจสอบการผลิต gD ด้วยวิธี ELISA โดยท าการตรวจสอบทั้งที่
เป็น secreted expression จากส่วนอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์และ 
intracellular expression จากส่วนของตะกอนเซลล์ ซ่ึงพบว่า
ในรีคอมบิแนนท์โคลนที่มียีน pPICZ?A/gD1 สามารถผลิต 
HSV-1 gD ได้สูงที่เวลา 48 ชั่วโมงภายหลังการเพาะเล้ียงใน
อาหารที่มีเมทานอล และสามารถหลั่งโปรตีนออกมาภายนอก
เซลล์ได้มาก ส่วนรีคอมบิแนนท์โคลนที่มียีน pPICZ?A/gD2 
สามารถผลิต HSV-2 gD ได้สูงสุดที่ 72 ชั่วโมง แต่พบว่าปริมาณ 
gD ที่อยู่ในเซลล์มีสูงกว่าที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ 

1.3. ศึกษาความเข้มข้นของเมทานอลต่อการผลิต HSV-1 gD ของรี
คอมบิแนนท์ P. pastoris ได้ท าการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์
โคลนในอาหาร BMMY ที่มีความเข้มข้นของเมทานอลเท่ากับ 0, 
0.5, 1, 1.5 และ 3.0% โดยมีปริมาณเซลล์เริ่มต้น OD600 
เท่ากัน จากนั้นท าการเก็บตัวอย่างทุกๆ 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 96 
ชั่วโมง เพื่อน าไปท าการวิเคราะห์อัตราการเจริญเติบโต และ
ปริมาณ HSV-1 gD ที่ผลิตและหลั่งออกมาภายนอกเซลล์ซ่ึง
พบว่ารีคอมบิแนนท์โคลนมีการเจริญสูงที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมง
แรก และพบว่าความเข้มข้นของเมทานอลที่สูงขึ้นส่งผลให้เซลล์
เจริญได้ดี เนื่องจากเมทานอลเป็นแหล่งของคาร์บอนที่จ าเป็น
ต่อการเจริญของเซลล์ แต่พบว่าที่ความเข้มข้นของเมทานอล 
3.0% ภายหลังการเพาะเลี้ยงไป 48 ชั่วโมง การเจริญของเซลล์

อุตสาหกรรมและเพื่อน าไปสู่การทดสอบใน
มนุษย์ต่อไป 
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จะลดลงซ่ึงอาจเกิดจากการสะสมของเมทานอลที่มากเกินไปจน
ท าให้เป็นพิษต่อเซลล์ ส าหรับการผลิต HSV-1 gD ที่หลั่ง
ออกมาภายนอกเซลล์ พบว่าที่ความเข้มข้นของเมทานอล 1.5% 
สามารถผลิต gD ได้สูงที่สุดที่เวลา 48 ชั่วโมง จากผลที่ได้จึงน า
ค่าความเข้มข้นของเมทานอลที่ 1.5% ไปท าการศึกษาปริมาณ
เซลล์เร่ิมต้นต่อการผลิต HSV-1 gD ของรีคอมบิแนนท์โคลน
ต่อไป  

1.4. ศึกษาปริมาณเซลล์เร่ิมต้นต่อการผลิต HSV-1 gD ของรีคอม
บิแนนท์ P. pastoris ได้ท าการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์โคลน
โดยให้มีปริมาณเซลล์เริ่มต้นแตกต่างกัน โดยวัดเป็นค่าOD600 
?เท่ากับ 2.0, 4.0 และ 6.0 ตามล าดับ โดยเพาะเลี้ยงในอาหาร
สูตร BMMY ที่ pH 6 ที่มีเมทานอลความเข้มข้น 1.5% เท่ากัน 
จากนั้นท าการเก็บตัวอย่างทุกๆ 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 72 ชั่วโมง 
พบว่ารีคอมบิแนนท์โคลนที่ทุกๆ ความเข้มข้นมีอัตราการเจริญ
สูงที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นอัตราการเจริญค่อยๆ 
ลดลง ส าหรับการผลิต HSV-1 gD ที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ 
พบว่าที่ปริมาณเซลล์เริ่มต้นที่ OD600 เท่ากับ 2.0 และ 4.0 มี
การผลิต HSV-1 gD ใกล้เคียงกันและสูงที่สุดที่เวลา 72 ชั่วโมง  

1.5. ศึกษาผลของอุณหภูมิ ทดลองเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์โคลน 
gD1 และ gD2 ในอาหารสูตร BMMY ที่ pH 6 ที่มีเมทานอล
ความเข้มข้น 1.5% ปริมาณเซลล์เริ่มต้นที่ค่า OD600 ?เท่ากับ 
4.0 โดยลดอุณหภูมิที่เพาะเลี้ยงจาก 28oC เป็น 23oC พบว่ามี
การเจริญไม่แตกต่างกัน แต่ที่อุณหภูมิ 23oC ไม่พบการผลิต
โปรตีน gD ส่วนอุณหภูมิที่เพาะเลี้ยงที่ 28oC พบว่ามีปริมาณ
โปรตีน gD สูงในวันที่ 1 และ 2 ส่วนในวันที่ 3 และ 4 มีปริมาณ
ลดลง  

1.6. ศึกษาผลของ pH ทดลองเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์โคลน gD1 ใน
อาหารสูตร BMMY ที่มีเมทานอลความเข้มข้น 1.5% ปริมาณ
เซลล์เริ่มต้นที่ ค่า OD600 ?เท่ากับ 4.0 โดยใช้อุณหภูมิที่
เพาะเลี้ยงที่ 28oC ทดลองที่ pH 6, 7 และ 8 พบว่าที่pH 6 
เซลล์มีอัตราการเจริญต่ ากว่าที่ pH 7 และ 8 ส่วนปริมาณ
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โปรตีน gD ที่ ผลิตขึ้นในแต่ละ pH มีค่าใกล้เคียงกัน โดยผลิต
สูงสุดในวันที่ 1  

1.7. ศึกษาผลของ pH และปริมาณเซลล์ตั้งต้น ทดลองเพาะเลี้ยงรี
คอมบิแนนท์โคลน gD1 ในอาหารสูตร BMMY ที่มีเมทานอล
ความเข้มข้น 1.5% ปริมาณเซลล์เริ่มต้นที่ค่า OD600 ?เท่ากับ 
1.0, 2.0 และ 4.0 โดยใช้อุณหภูมิที่เพาะเลี้ยงที่ 28oC ทดลอง 
pH ของอาหารที่ 5 และ 6 พบว่าที่ pH 5 เซลล์มีอัตราการเจริญ
ต่ ากว่าที่ pH 6 ส่วนปริมาณโปรตีน gD ที่ผลิตขึ้นที่ pH 6 มีค่า
สูงกว่า pH 5 และผลิตได้สุดในวันที่ 1 โดยที่ปริมาณเซลล์
เริ่มต้นที่ค่า OD600 ?เท่ากับ 2.0 ให้ค่าโปรตีน gD สูงสุด และ
ปริมาณลดลงเล็กน้อยเมื่อปริมาณเซลล์เริ่มต้นที่ค่า OD600 ?
เท่ากับ 1.0 ส่วนที่ OD600 ?เท่ากับ 4.0 ให้ค่าโปรตีน gD ต่ าสุด 
สรุปผลพบว่าสามารถหาสภาวะส าหรับเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ 
P. pastoris gD1 และ gD2 ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเพื่อการ
ผลิตโปรตีน gD1 และ gD2 ในระดับขวดเพาะเล้ียงได้ 2. การ
ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีโดยเทคนิค ELISA พัฒนาวิธีการ
ตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อโปรตีน gD ของไวรัสโรคเริม 
ชนิดที่ 1 และ 2 โดยใช้เทคนิค ELISA ซ่ึงประกอบด้วยการ
เคลือบแอนติเจน gD แต่ละชนิดแยกปฏิกิริยากัน แล้วท า
ปฏิกิริยาจับกับโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ gD จากนั้นจับด้วย
แอนติบอดีที่ติดฉลากด้วยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส และใช้  
Tetramethylbenzidine เป็นซับสเตรทชนิดโครโมเจนส าหรับ
เอนไซม์เปอร์ออกซิเดส ซ่ึงค่าดูดกลืนแสงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
ดังกล่าวจะสัมพันธ์กับปริมาณโมโนโคลนอลแอนติบอดี โดย
สามารถจับคู่ระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีเพื่อใช้ในระบบ 
ELISA ได้ จากนั้นสามารถหาปริมาณแอนติเจนที่เหมาะสมใน
การ coat plate และช่วงแอนติบอดีที่สามารถวัดค่าได้ซ่ึงมีค่า
ระหว่าง 5-50 ng/ml และได้จัดท ากราฟมาตรฐานของการ
ทดสอบหาปริมาณแอนติบอดีต่อโปรตีน gD แล้ว 

803-1112-
P021-
K4861-06 

การวิจยัและพัฒนา
สารต้านเชื้อราจาก
สมุนไพร 

600,000 600,000 100.00 1 เตรียมผลดิบของพญากาสัก ท าแห้ง และบดได้ผงพืชแห้งหนัก
ประมาณ 338 กรัม และสกัดผลดิบของพญากาสักด้วยเอทานอล  

2 สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของผลดิบพญากาสักด้วยตัวท าละลาย
อินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และ ทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราต่อเชื้อ T. 

100.00 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดจากสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์ดีในการต้านเชื้อรา สามารถน าไป
เผยแพร่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการใช้

สชพ. 
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mentagrophytes พบว่าส่วนที่สามารถละลายใน chloroform 
และ ethyl acetate ได้แสดงฤทธิ์ต้านเช้ือราได้ดี 

3 คัดเลือกส่วนที่ละลายในชั้น chloroform มาแยกบริสุทธิ์ด้วย
วิธีการทางโครมาโตรกราฟฟี่ โดยใช้ column ชนิดต่าง ๆ และแยก
บริสุทธิ์ในล าดับสุดท้ายด้วย HPLC ได้สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราจาก
ผลดิบของพญากาสัก 4 ชนิด และส่งตัวอย่างสารทั้งหมดที่แยกได้
ไปวิเคราะห์ 1H NMR พบสารที่บริสุทธิ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์
โครงสร้างทางเคมี 1 ชนิด (ตัวอย่างถูกวิเคราะห์ 1H NMR, 13C 
NMR และ 2D-NMR แล้ว, อยู่ระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างทาง
เคมี)  

4 คัดเลือกส่วนที่ละลายในชั้น EtOAc มาแยกบริสุทธิ์ด้วยวิธีการทาง
โครมาโตรกราฟฟี่ โดยใช้ column HP 20 และแยกบริสุทธิ์ใน
ล าดับสุดท้ายด้วย HPLC ได้สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราจากผลดิบของ
พญากาสัก 3 ชนิด และส่งตัวอย่างสารทั้งหมดที่แยกได้ไปวิเคราะห์ 
1H NMR พบสารที่บริสุทธิ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์โครงสร้างทาง
เคมี 1 ชนิด (ตัวอย่างถูกวิเคราะห์ 1H NMR, 13C NMR และ 2D-
NMR แล้ว, อยู่ระหว่างการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี)  

5 เตรียมรากทองพันชั่งท าแห้ง บดได้ผงพืชแห้ง และใช้ผงพืชแห้ง 
200 สกัดด้วยเอทานอล  

6 สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของทองพันชั่งด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ 
และทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราต่อเชื้อ T. mentagrophytes และ T. 
rubrum พบว่าสารสกัดชั้นที่มีฤทธิ์ดีสุดคือชั้น EtOAc น ามาแยก
สารต้านเชื้อราต่อโดยใช้ column chromatography ชนิด SiO2 
และแยกบริสุทธิ์ต่อในล าดับสุดท้ายด้วย HPLC ได้สารออกฤทธิ์
ต้านเช้ือราจากรากทองพันชั่ง 4 ชนิด และส่งตัวอย่างสารทั้งหมดที่
แยกได้ไปวิเคราะห์ NMR และวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีพบว่า
ส า ร ต้ า น เ ชื้ อ ร า ใ น ร า ก ท อ ง พั น ชั่ ง คื อ  Rhinacanthin D, 
Rhinancanthin Q, Rhinacanthin C และ Rhinacanthin N  

7 สกัดผลแห้งมะค าดีควายด้วยเอทานอล แล้วน ามาแยกสารต้านเชื้อ
ราต่อโดยใช้ column chromatography ชนิด SiO2 

สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อ
ราได้  

2. ทราบสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราจาก
พืชสมุนไพรซ่ึงอาจน าไปพัฒนาเป็นสาร
ต้นแบบทางยาต้านเชื้อรา หรือน าไป
เผยแพร่ในวารสารได้ 3.ได้รูปแบบต ารับ
ยาใช้ภายนอกเพื่อรักษาการติดเชื้อราที่
ผิวหนัง ที่จะน าไปศึกษาต่อ หรือถ่ายทอด
ให้กับหน่วยงานที่สนใจจะน าไปพัฒนาใน
เชิงพาณิชย์ได้ 



ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                                                                                                                                                            62 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

8 ทดลองพัฒนาต ารับแชมพู 7 ต ารับ และคัดเลือกต ารับที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 1 ต ารับเป็นต้นแบบในการผสมกับสารสกัด
สมุนไพร แลด าเนินการทดสอบความคงตัวของต ารับ  

9 ทดลองพัฒนาต ารับเจล 8 ต ารับ และคัดเลือกต ารับที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม 1 ต ารับส าหรับเป็นต้นแบบในการผสมกับสารสกัด
สมุนไพร และด าเนินการทดสอบความคงตัวของต ารับ 10. ส่ง
นิพนธ์ต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 1 ฉบับ 11. ส่งนิพนธ์ต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ใน
วารสารการวิชาการสาธารณสุข 1 ฉบับ 12. ยื่นขอรับความ
คุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ 1 รายการ 13. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

803-1112-
P021-
K4861-08 

โครงการจัดตั้งระบบ
ฐานข้อมูลคลินิกและ
การคัดกรอง
อาสาสมัครสุขภาพดี
ส าหรับการวิจัยทาง
คลินิก 

527,800 527,736 99.99 - ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินโครงการ และแต่งตั้งคณะท างาน
โครงการปีงบประมาณ 2559  

-  เริ่มด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร 
ด าเนินโครงการวิจัย และเริ่มด าเนินการรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ครั้งที1่ โครงการ Deferasirox 250 mg and Exjade 250 mg ยารักษา
ภาวะธาตุเหล็กเกินเรื้อรัง มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 45 ราย 
โดยการคัดเลือกจากการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
จ านวน 2 ราย (Serum creatinine greater than acceptance criteria 
1 ราย, HBs Ag Positive 1 ราย) สรุปมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 43 ราย - คัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียม
ตัวอย่าง Blank Plasma ครั้งที่  1/59 (K2-Na Heparin-NaF-01-16 
จ านวน 60 ราย )  

- คัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียมตัวอย่าง Blank Plasma ครั้งที่ 
2/59 (K2-02-16 จ านวน 15 ราย) รวมจ านวนอาสาสมัครที่ผ่านเข้าร่วม
โครงการจ านวน 118 ราย - ด าเนินการ พัฒนาโปรแกรมระบบและ
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง -ระบบลงทะเบียนบุคคลผู้รับบริการตรวจหรือ 
อาสาสมัคร การวิจัยทางคลินิก 

- การบันทึกข้อมูลประวัติ ของอาสาสมัคร -ระบบการรับตัวอย่างข้อมูล
การตรวจหรือ อาสาสมัคร การวิจัยทางคลินิก  

- การรับตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์  
- ระบบการบันทึกผล / สรุปผลของตัวอย่าง ในส่วนของห้องปฏิบัติการ

การตรวจหรือ อาสาสมัคร การวิจัยทางคลินิก  

90.00 1. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยา
ศ า ส ต ร์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ระบบ
ฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดีที่ ได้
มาตรฐานท าให้สามารถบริหารจัดการ
โครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งยัง
สามารถเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับหน่วยงาน
ที่สนใจหรือนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลไป
พัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต  

2. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยา
ศ า ส ต ร์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์  ไ ด้
อาสาสมัครสุขภาพดี จ านวน 200 คน 
ส า ห รั บ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ศึกษาวิจัยทางคลินิก ในการทดสอบชีวส
มมูลของยาต้นแบบ รวมทั้งศึกษาความ
ปลอดภัยของยาหรือสมุนไพรในการวิจัย
ทางคลินิก ระยะที่ 1 หรือ 2  

3. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยา
ศ า ส ต ร์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีข้อมูล
สุขภาพ และประวัติของอาสาสมัครใน

สชพ. 
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รหัส
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แผนงาน/โครงการ 
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ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ด าเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียมตัวอย่าง Blank 
Plasma ครั้งที่ 3/59 (K2-Na Heparin-03-16 จ านวน 80 ราย) รวม
จ านวนอาสาสมัครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจ านวน 198 ราย  

- บริษัท เนอฟ แอนด์ ไนน จ ากัด ได้รายงานความคืบหน้าของโปรแกรม
ฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดี ในการท าข้อตกลงการจัดซ้ือจัดจ้าง  

- อธิบายและน าเสนอการใช้งานระบบของโปรแกรมฐานข้อมูล
อาสาสมัครสุขภาพดีวันที่ 7 เมษายน 2559 

- ท าการอัฟเดทเวอร์ชั่นของโปรแกรมฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดี 
วันที่ 7 เมษายน 2559  

- ด าเนินการจัดสถานที่หน่วยคัดกรองอาสาสมัคร เพื่อคัดกรอง
อาสาสมัครสุขภาพดีเข้าโครงการจัดตั้งระบบฐานข้อมูลคลินิก และการ
คัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดีส าหรับการวิจัยทางคลินิก 

- ด าเนินการสอบเทียบ และตรวจสอบการท างานของเครื่องมือทางการ
พยาบาล จ านวน 35 เครื่อง วันที่ 12 เมษายน 2559 -ด าเนินการคัด
กรองอาสาสมัครสุขภาพดีเข้าโครงการจัดตั้งระบบฐานข้อมูลคลินิก 
และการคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดีส าหรับการวิจัยทางคลินิก โดย
การน าระบบโปรแกรมฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดี มาใช้ในโครงการ 
วันที่ 26 เมษายน 2559 จ านวน 80 ราย ในส่วนของโครงการเตรียม
ตัวอย่าง Blank Plasma ครั้งที่ 4/59 (Lot: K2-Na Heparin-04-16) 
ด าเนินการ วันที่ 26-29 เมษายน 2559 รวมจ านวนอาสาสมัครที่ผ่าน
เข้าร่วมโครงการจ านวน 278 ราย  

- ด าเนินการ ทดลองลงข้อมูลอาสาสมัครในระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
ทางคลินิก โครงการเตรียมอย่าง Blank Plasma ครั้งที่ 5/59 (Lot: 
SATREPS-01-16) วันที่ 16-19 พฤษภาคม2559จ านวน 25 ราย รวม
จ านวนอาสาสมัครที่ผ่านเข้าโครงการ จ านวน 303 ราย  

- ด าเนินการลงโปรแกรมฐานข้อมูลทางคลินิกเพิ่มอีก 4 เครื่อง การ
สืบค้นข้อมูล บันทึกข้อมูลอาสามัคร 1 เครื่อง รับตัวอย่าง รายงานผล
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 1 เครื่อง สรุปผลตรวจสุขภาพ 1 
เครื่อง และรายงานผลการตรวจสุขภาพ 1 เครื่อง  

- ด าเนินการปรับปรุงอับเกรดโปรแกรมฐานข้อมูลทางคลินิก จ านวน 5 
เครื่อง  

การเข้าร่วมโครงการวิจัยต่างๆ ซ่ึงจะเป็น
การป้องกันการเป็นอาสาสมัครซับซ้อน
ของแต่ละโครงการ  

4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยา
ศ า ส ต ร์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทราบถึง
ลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครคน
ไทยเพื่อคัดเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละ
โครงการ 
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ด าเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเพิ่มเติมโครงการที่ 2 เพื่อศึกษาชีวส
มมูลต าหรับยาเมทฟอร์มินไฮโดรคลอไรด์ ชนิดออกฤทธิ์นาน, เมทฟอร์
มิน เอ็กซ์ อาร์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน ขนาด 1000 มิลลิกรัม และกลูโค
ฝาจ เอ็กซ์ อาร์ ชนิดเม็ดออกฤทธิ์นาน ขนาด 1000 มิลลิกรัม ภายหลัง
การให้ยาทางปากในอาสาสมัครชายไทยที่มีสุขภาพดี ภายใต้ภาวะให้
อาหาร มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 17 ราย โดยการคัดเลือกจาก
การซักประวัติ  ตรวจร่างกาย ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจ านวน 1 ราย (HBs Ag 
Positive) สรุปมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 16 
ราย รวมจ านวนอาสาสมัครที่ผ่านเข้าโครงการ จ านวน 319 ราย  

- ด าเนินการปรับปรุงอับเกรดโปรแกรมฐานข้อมูลทางคลินิก เวอร์ชั่น 
V.2.4.0.0 จ านวน 10 เครื่อง  

- ด าเนินการปรับปรุง ใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เพื่อให้การรายงานผลครอบคลุมรายการตรวจที่สุด -ด าเนินการ
ปรั บปรุ งสรุ ปผลการตรวจสุ ขภาพประจ าปี  ของบุ คลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบ ประมาณ2559  

- ด าเนินการประเมินความพึงความพอใจของอาสาสมัคร จ านวน 16 ราย 
ระดับความพึงพอใจรวม ร้อยละ 92.50 ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
มาก ถึงมากที่สุด ร้อยละ 92.50 ระดับคะแนนความส าคัญรวม ร้อยละ 
92.25 ระดับคะแนนความส าคัญ มาก ถึงมากที่สุด ร้อยละ 92.25 

- ด าเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเพิ่มเติมโครงการที่  3 การศึกษา
เปรียบเทียบแบบสุ่มให้ยาครั้งเดียว ข้ามสลับสองทาง แบบเปิดเผย เพื่อ
ศึกษาชีวสมมูลต าหรับยาทรามาดอล ไฮโดรคลอไรด์ 100 มิลลิกรัม 
ชนิดออกฤทธิ์นาน, ทรามอล รีทาร์ด 100 มิลลิกรัม และทรามาดอล รี
ทาร์ด จีพีโอ 100 มิลลิกรัม ภายหลังการให้ยาทางปากในอาสาสมัคร
คนไทยที่มีสุขภาพดี ภายใต้ภาวะให้อาหาร มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
วันที่ 22 สิงหาคม 2559จ านวน 19 ราย สรุปผลการคัดเลือก วันที่ 23 
สิงหาคม 2559 โดยการคัดเลือกจากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
จ านวน 3 ราย (Ab normal UA 2 ราย, High level of ALT 1 ราย) 
สรุปมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 16 ราย (ทาน
ยา 14 ราย ส ารอง 2 ราย) รวมจ านวนอาสาสมัครที่ผ่านเข้าโครงการ
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

จัดตั้งระบบฐานข้อมูลคลินิก และการคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดี
ส าหรับการวิจัยทางคลินิก จ านวน 338 ราย 

ด าเนินการประเมินความพึงความพอใจของอาสาสมัคร จ านวน 19 ราย 
- ระดับความพึงพอใจรวม ร้อยละ 91.79  
- ระดับคะแนนความพึงพอใจ มาก ถึงมากที่สุด ร้อยละ 

91.79  
- ระดับคะแนนความส าคัญรวม ร้อยละ 91.37  
- ระดับคะแนนความส าคัญ มาก ถึงมากที่สุด ร้อยละ 91.37 

803-1112-
P021-
K4861-09 

โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถการ
วิจัยทางคลินิกด้าน
ชีวสมมูลของยา
สามัญตามมาตรฐาน 
GCP และ GLP เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

865,000 864,993 100.00 - ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินโครงการ แต่งตั้งคณะท างานโครงการ
ปีงบประมาณ 2559 ประชุมคณะผู้วิจัยโครงการ  

- รักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2007-12 
โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะและเทคนิคที่
ทันสมัยในการจัดเก็บตัวอย่างเลือด ให้ถูกต้อง , อบรม การอ่าน
ใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ  

- ด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการวิจัยโครงการที่1 
โดยการด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการ ศึกษาชีวสมมูลต ารับ
ดีเฟอราซิรอก จีพีโอ ขนาด 250 mg ชนิดเม็ด และเอ็กซ์เจค ขนาด 
250 mg ชนิดเม็ด คัดเลือกอาสาสมัคร วันที่ 30 พ.ย.ถึง 3 ธันวาคม 
2558 อาสามสมัครเข้าร่วมโครงการ 45 ราย ชาย 26 ราย หญิง 19 ราย 
ผ่านการคัดเลือกจ านวน 41 ราย ชาย 24 ราย หญิง 17 ราย และได้รับ
การคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการวิจัยทางคลินิก 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 จัดส่ง
ตัวอย่างให้กับองค์การเภสัชกรรมวันที่ 25 ธันวาคม 2558 -รับการ
ตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม วันที่ 18 มกราคม 
2559 

- เจ้าหน้าที่ประจ าโครงการวิจัยด าเนินการตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูล
หลังจากการได้รับการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม  

- ด าเนินการสรุปผลการด าเนินโครงการวิจัย ศึกษาชีวสมมูลต ารับดีเฟอ
ราซิรอก จีพีโอ ขนาด 250 mg ชนิดเม็ด และเอ็กซ์เจค ขนาด 250 mg 
ชนิดเม็ด เพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
โดย QCT ประจ าโครงการวิจัย  

90.00 1. การศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านชีวสมมูล
ของยาสามัญในประเทศไทยเป็นทียอมรับ
ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้อาสาสมัคร
ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยทั้งชีวิต
และสิทธิมนุษยชน  

2. สามารถเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ยา การคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านยาและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐั
แ ล ะ เ อ ก ช น ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ
ต่างประเทศ  

3. ผลิ ต ภั ณฑ์ ย า ส า มั ญ ใ น ป ระ เท ศ  มี
ประสิทธิผลเทียบเท่ ากับยาต้นแบบ 
สามารถแข่ งขั นกับยาที่ น า เข้ า จาก
ต่างประเทศซ่ึงจะช่วยลดเงินตราออกนอก
ประเทศและเป็นการสนับสนุนการพึ่งพา
ตนเอง รวมทั้งสามารถแข่งขันในตลาด
การค้าเสรีในประชาคมอาเซียนได้  

4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถเปน็
ศูนย์กลางในการศึกษาวิจยัทางคลินิก 

สชพ. 
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- ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการวิจัย ผู้อ านายการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สถาบันวิจัยในมนุษย์ 3 มีนาคม 
2559 

- ด าเนินการจัดท า และทบทวนเอกสารคุณภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุนฉบับภาษาอังกฤษ ส่งองค์การเภสัชกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิก  

- ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารคุณภาพ เอกสารโครงการวิจัย สถานที่ 
เพื่อเตรียมรับการทดสอบการตรวจติดตามโครงการวิจัย จากองค์การ
เภสัชกรรม วันที่ 19 เมษายน 2559 -รับการตรวจ On site monitoring 
training โดย GPO ร่วมกับ บริษัท Phamazone ประเทศอินเดีย 
จ านวน 10 ท่าน เมื่อวันที่  18 เมษายน 2559 โดยการ Mock run 
โครงการ Donepezil  

- ด าเนินการสอบเทียบ และตรวจสอบการท างานของเครื่องมือทางการ
พยาบาล จ านวน 35 เครื่อง วันที่ 12 เมษายน 2559  

- ด าเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งบุคลาการรับการฝึกอบรม
ภายนอกสถานที่เรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical 
Practice : GCP จ านวน 2 ท่าน  

- ด าเนินการประชุมรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานข้อตกลง
ความร่วมมือการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญเปรียบเทียบยาต้นแบบ
และการศึกษาวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 6 /2559 วันที่ 26 เมษายน 2559 

- ด าเนินการประชุมรายงานผลความก้าวหน้าการด าเนินงานข้อตกลง
ความร่วมมือการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญเปรียบเทียบยาต้นแบบ
และการศึกษาวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 7 /2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 
2559  

- ด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Auto pipette จ านวน 6 
เครื่อง ได้รับรายงานผลการสอบเทียบ 3 เครื่อง -ด าเนินการจัดประชุม
การติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือในการจัดตั้งสถานที่
ทดลองทางคลินิก ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การ
เภสัชกรรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 10.00-11.30 น. ผู้ เข้าประชุม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: นพ. อภิชัย มงคล, รศ.คลินิก พญ.วารุณี จิ
นารัตน์, นางจุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์, ดร.นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์, 
นางสิริภากร แสงกิจพร, นางสาววรางคณา อ่อนทรวง, นางสาวขวัญยืน 
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ศรีเปารยะ, นางสานิตย์ ค าภีรศาสตร์ , นางสาวประไพพร โดยดี , 
นางสาวผ่องพรรณ หมอกมืด, นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม, นางสาวสีต
ไพสิฐ เอกสมน, นางสาววรางลักษณ์ พิมพาภัย, นายกฤษณ์ชัย จันท
เพ็ชร, นายพูลวิทย์ ไกรเพชร, นางสุพรรณี ฟูกลิ่น, นางสาวณชาสุภรดา 
ศรีเพชรดี, นายจีระศักดิ์ อ้วนไชย องค์การเภสัชกรรม: นพ.นพพร ชื่น
กลิ่น, ดร.ภญ.สุจิตรา คชเสนี, ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล, 
ดร.ภญ.อิสริยา เตชะธนะวัฒน์, นางเพียงทอง นรากร, นางสาวลลิน
ทิพย์ แซ่อื้อ, ภก.นาวา สุเทพากุล, ภก.กิตติคุณ ยั่งยืน, นางจุฬารัตน์ 
อุบลเลิศ เรื่อง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ  

การน าเสนอผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน แรกปีงบประมาณ 2559 
1. การวิจัยทางคลินิกของการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญ ดร.นพ.อาชวิ

นทร์ และ ดร.ภญ.อิสริยา ได้น าเสนอผลการด าเนินงานศึกษาชีวสมมูล
ในด้านการศึกษาในอาสาสมัครและด้านการวิเคราะห์ระดับยาในเลือด 
ใน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2559 ซ่ึงมีจ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
โครงการศึกษาชีวสมมูลของยา Deferasirox 250 mg Dispersible 
Tablets -1st EC Approval Date: 29 Oct 2015 (Protocol version 
No. 01, Date : 22 Sep 2015) -1st Amendment Approval Date: 
18 Nov 2015 (Protocol version No.  02, Date:  12 Nov 2015)  -
อาสาสมัครทั้งหมดที่รับเข้าร่วมการวิจัยและครบ  

2. ระยะการศึกษา : จ านวน 30 คน (ชายและหญิง) -อาการไม่พึงประสงค์ 
: 14 เหตุการณ์จากอาสาสมัครจ านวน 8 คน เช่น มึนศีรษะ และคลื่นไส้ 
-ผลการศึกษา : ผ่านเกณฑ์การยอมรับความเท่าเทียมกัน (90% 
confidence interval อยู่ ระหว่ าง 80-125%) ดั งนี้  - ค่ า  90% 
confidence interval ของ AUC0-? = 91.19-101.92 - ค่ า  90% 
confidence interval ของ AUC0- t = 91.36-102.96 - ค่ า  90% 
confidence interval ของ Cmax = 84.09-95.60 -โครงการถัดไปมี
ก าหนดจะด าเนินการศึกษาชีวสมมูลในเดือนมิถุนายน 2559, 
กรกฎาคม 2559 และสิงหาคม 2559 ได้แก่ ยา Metformin HCl XR 
1000 mg Tablets (Pilot) , ยา Tramadol Retard 100 mg Tablets 
(Pilot) และ Single dose pharmacokinetic ของยา Cytisine 1.5 mg 
Tablets ตามล าดับ 2. การจัดเตรียม Blank Plasma กรมวิทย์ได้
เตรียม Blank Plasma ให้  อภ. จ านวน 4 lots ส าหรับใช้ในการ
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ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และวิเคราะห์ระดับยาใน
พลาสมา  

3. การด าเนินงานด้านระบบคุณภาพและการจัดเตรียม SOP กรมวิทย์ ได้
จัดท า SOPs เสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวนทั้งสิ้น 78 SOPs แบ่งเป็น SOP 
ด้านต่างๆ ดังนี้  
- Clinical จ านวน 28 SOPs  
- Clinical Instrument จ า น ว น  12 SOPs - Laboratory 

Instrument จ านวน 1 SOP  
- Laboratory จ านวน 7 SOPs 
- Pharmacy จ านวน 12 SOPs  
- Quality Assurance จ านวน 18 SOPs  

4. กิ จกรรม On-site Monitoring Training กรมวิทย์ สาธิ ตขั้ นตอน
การศึกษาในอาสาสมัครส าหรับการศึกษาชีวสมมูล ตั้งแต่ การคัดกรอง 
การขอความยินยอม การรายงานตัวการเข้าพักในสถานที่ทดลองทาง
คลินิก การจัดเตรียมยา การบริหารยา การเก็บตัวอย่างเลือด การส่ง
เลือดไปยังห้องปั่นแยกพลาสมา การปั่นแยกพลาสมา การตรวจร่างกาย
ทางคลินิก การออกจากสถานที่ทดลองทางคลินิก เพื่อให้ Trainer จาก
บริษัท Pharmazone ประเทศอินเดียใช้ส าหรับการอบรมหัวข้อการ
ก ากับดูแลการวิจัย (monitoring) ให้กับเจ้าหน้าที่ของ อภ. รวมทั้งให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมวิทย์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 โดย 
Trainer ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น ควรมีห้อง ICU แยกเป็นสัดส่วน, 
การจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครกรณีที่ต้องออกจากการศึกษาด้วย
เหตุผลทางการแพทย์ ควรจ่ายเต็มจ านวน ซ่ึงนพ.อภิชัยและนพ.นพพร 
เห็นชอบที่จะจ่ายให้อาสาสมัครเต็มจ านวนในกรณีดังกล่าว , การ
รายงานผล EKG ควร print ผลออกจากเครื่องโดยตรง, ควรมีระบบ
สัญญาณเตือนผู้รับผิดชอบห้องเก็บยาและตู้แช่แข็งเก็บตัวอย่างพ
ลาสม่ากรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง, ควรจัดยาภายใต้ Laminar Air Flow 
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และควรมี Sodium Lamp ส าหรับการจัดยา
ที่ไวต่อแสง เป็นต้น GPO, CRC แผนการด าเนินงานเพื่อขอการรับรอง
จาก WHO นางเพียงทอง แจ้งขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อขอการรับรอง
จาก WHO ต่อจากการจัดท า SOP ดังนี้ -SOP Training โดยบริษัท 
Lambda ก าหนดไว้ในเดือนกันยายน 2559 ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน 
- Quality System 
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803-1112-
P021-
K4861-10 

การพัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องต้นที่
จ าเพาะตอ่เป้าหมาย
การรักษาโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีและค้นหา
สารออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรไทย 

330,000 329,985 100.00 1. เตรียมโปรตีนจากพลาสมิดที่ สร้างขึ้น แล้วท าการแสดงออก 
(expression) และการแยกบริสุทธิ์  (purification) รีคอมบีแนนท์
โปรตีน CXCL12  

2. ศึกษาสภาวะเบื้องต้นของการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีส าหรับการ
ทดสอบฤทธิ์ด้วยวิธี scratch assay  

3. ศึกษาสภาวะเบื้องต้นของการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีส าหรับการ
ทดสอบฤทธิ์  migration ด้วยวิธี  transmembrane cell migration 
assay  

4. ทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีของสารสกัดสมุนไพร
จ านวน 236 ตัวอย่าง  

5. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้น
ด้วย CXCL12 โดยวิธี scratch assay จ านวน 236 ตัวอย่าง  

6. เตรียมสมุนไพรส าหรับการแยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ 2 ชนิด (ร าเพย 
และรัก) 

 
 
 
 

100.00 1. ได้ระบบการทดสอบเบื้องต้น (screening 
system) ที่จ าเพาะส าหรับเป้าหมายการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

2. ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์จ าเพาะ
ต่อเป้าหมายการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดี 
3.ทราบคุณสมบัติพื้นฐานของสารบริสุทธิ์
จากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต่อเป้าหมายการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการคัดเลือกสารต้นแบบในการ
พัฒนายารักษาโรคมะเร็งในท่อน้ าดี 

สชพ. 

803-1112-
P021-
K4861-12 

โครงการให้บริการ
และติดตามผลเพื่อ
ประเมิน การใช้ชุด
ทดสอบเพื่อตรวจหา
แอนติบอดีต่อ
Exopolysaccharide
ของ เช้ือ
Burkholderiapseu
domalleiด้วย
เทคนิค
Immunochromato
graphyใน
โรงพยาบาล และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์

738,000 737,974 100.00  จากผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพชุดทดสอบเพือ่ตรวจหาแอนติบอดีต่อ 
Exopolysaccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วยเทคนิค 
Immunochromatography ในปีงบประมาณ 2557 ผลการประเมินชดุ
ทดสอบเปรียบเทยีบกบัวธิีมาตรฐาน โดยชทุดสอบตรวจหาแอนติบอดี ประเมิน
เทียบผลการทดสอบกับวิธ ีIndirect Hemagglutination test (IHA) โดย
ทดสอบกัตวัอยา่งผู้ปว่ย จ านวน 282 ราย มีความไว คิดเป็นร้อยละ 59.5 และ 
ความจ าเพาะ คิดเป็นรอ้ยละ 95.6 จากการทดสอบความคงทนพบวา่ มีอายุ
ของชุดทดสอบเทยีบเท่ากับ 2 ป ี และเมือ่ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ชุด
ทดสอบพบว่า ผู้ใช้เหน็วา่ชุดทดสอบมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุัน 
มีประโยชน์ตอ่การท างาน สามารถน าไปใช้ในพื้นที่ได ้ใช้งานง่าย ควรปรับปรุง
บรรจภุัณฑ์ เปน็ซองชนิดปิดมดิชิดเป็นแบบมีซิป  
  ในปีงบประมาณ 2559 ท าการพัฒนาชุดทดสอบเพือ่ตรวจ-หาแอนตบิอดีตอ่ 
Exopolysaccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ชนิด IC เพือ่ให้
ได้ผลการทดสอบที่ถกูต้อง เปรียบเทยีบผลกับชุดทดสอบที่เคยท าการพัฒนา

100.00 มีการน าชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อ 
Exopolysaccharide ข อ ง เ ชื้ อ Burkholderia 
pseudomallei ชนิด IC ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเมลิออย
โดสิสตามโรงพยาบาล หรือศูนย์วิทยาศาสตร์
ต่างๆ ในพื้นที่ที่มีการระบาด 

สชพ. 
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การแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 

เอาไว้กอ่นหนา้นี้ เพื่อให้ได้ความไวและความจ าเพาะเพิ่มมากขึ้นจากเดมิ 
ขณะนี้ได้สภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชดุทดสอบแลว้ และปรบัวธิีการ
ทดสอบเปน็แบบใส่ตลบั (Lateral flow) ซ่ึงให้ผลถกูต้องและสะดวกตอ่การใช้
งานมากกวา่วธิีเดิม จากนั้นท าการผลิตชุดทดสอบ เพือ่น าไปประเมินคุณภาพ
ชุดทดสอบเบือ้งต้นในระดบัหอ้งปฏิบัตกิาร และจัดส่งชุดทดสอบไปยัง
หน่วยงานที่เข้ารว่มโครงการ เพื่อใช้ควบคู่ไปกับการวินิจฉยัดว้ยวธิีมาตรฐาน
หรือวิธีทีห่นว่ยงานนัน้  ๆใชอ้ยู ่
นอกจากนี้ยังท าการตรวจซีรัมเพิม่ด้วยวิธ ีIFA (IgM) เพือ่น าซีรัมมาใช้
เปรียบเทยีบกับชุดทดสอบที่ผลติขึ้น ผลการประเมนิชุดทดสอบเปรียบเทยีบ
กับวธิีมาตรฐานทั้ง IFA และ IHA โดยทดสอบกับตวัอยา่งซีรัมผู้ปว่ย จ านวน 
130 ราย พบวา่ชุดทดสอบมีความไว คิดเปน็ร้อยละ 64 ความจ าเพาะ คิดเป็น
ร้อยละ 71 เมือ่เทียบกบัวธิีมาตรฐาน IHA และชดุทดสอบมีความไว คิดเปน็
ร้อยละ 82 ความจ าเพาะ คิดเป็นร้อยละ 51 เมือ่เทียบกบัวธิีมาตรฐาน IFA ซ่ึง
พบว่าความไวของชุดทดสอบทีพ่ัฒนาใหม่เพิ่มขึ้นจากเดมิ แต่ความจ าเพาะ
ลดลง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการปรบัวธิีการทดสอบเปน็แบบใส่ตลบั ซ่ึงท าให ้
flow rate เพิ่มขึ้น ท าให้ส่งผลตอ่ความจ าเพาะของชุดทดสอบ  
  ตวัอยา่งซีรั่มผู้ปว่ยทั้ง 130 ราย พบวา่ผลการทดสอบที่ตรงกนัทั้งวิธ ีIHA 
และ IFA มีจ านวนทั้งสิ้น 56 ตัวอยา่ง (ให้ผลไม่ตรงกันจ านวน 74 ราย) ผลการ
ประเมนิประสทิธภิาพชุดทดสอบเปรียบเทยีบผลการวิเคราะห์กบัตัวอย่าง 56 
ตัวอยา่ง พบวา่มีชุดทดสอบมีความไว คิดเป็นร้อยละ 81 ความจ าเพาะ คิดเปน็
ร้อยละ 75  
  ในสว่นของการเผยแพร่เทคโนโลยีและวิธกีารใช้ชุดทดสอบใหก้ับเจ้าหนา้ที่
หรือนกัวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ของหน่วยงานตา่ง  ๆได้ท าการจัดอบรมเพือ่
เผยแพร่เทคโนโลยแีละวิธกีารใช้ชุดทดสอบดังกล่าวรว่มกบัศูนยว์ิจยัเมลอิอย
โดสิส โดยเป็นสว่นหนึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวินจิฉยัโรคเมลิ
ออยโดสิสทางหอ้งปฏิบัตกิาร” ณ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
เมื่อวันที ่18-19 พฤษภาคม 2559 โดยมีผู้เข้ารว่มประชมุทั้งสิ้น 66 คน โดยเขา้
ร่วมประชมุเชิงปฏิบัติการจ านวน 23 คน เมื่อท าการสาธติการใช้งานชดุ
ทดสอบ มีหนว่ยงานที่สนใจเข้ารว่มโครงการและรับชุดทดสอบไปประเมิน
คุณภาพจ านวนทั้งสิน้ 7 หนว่ยงาน   
  หนว่ยงานที่รับชุดทดสอบไปทดลองใชแ้ละร่วมประเมินคุณภาพชุดทดสอบได้
ส่งข้อมูลตอบกลับมาจ านวน 5 หนว่ยงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพชุด
ทดสอบเปรียบเทยีบกบัวธิ ีIHA ซ่ึงเป็นวธิทีี่หน่วยงานใชอ้ยู่ (จ านวน 3 
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หน่วยงาน) โดยมีจ านวนตัวอยา่งทั้งสิ้น 60 ตัวอยา่ง ชุดทดสอบมีความไว คิด
เป็นร้อยละ 82 ความจ าเพาะ คิดเปน็ร้อยละ 87 และผลการประเมนิคุณภาพ
ชุดทดสอบเปรียบเทยีบกับวิธกีารเพาะเชือ้ (จ านวน 3 หนว่ยงาน) ซ่ึงหนว่ยงาน
ส่งตัวอย่างไปท าการเพาะเชือ้ จ านวนทั้งสิน้ 21 ตวัอยา่ง พบวา่ชุดทดสอบมี
ความไวคิดเป็นรอ้ยละ 75 ความจ าเพาะคิดเป็นร้อยละ 65  
จากการส ารวจความพึงพอใจจากแบบประเมินความพึงพอใจการใช้ชุดทดสอบ 
หัวขอ้ที่ได้คะแนนความพึงพอใจมากที่สุดได้แก ่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปจัจุบนั มีประโยชน์กบัหนว่ยงาน ขั้นตอนการใช้งานง่าย และ
อุปกรณ์สามารถใช้งานได้เหมาะสม หวัขอ้ที่ได้คะแนนความพึงพอใจมาก
รองลงมาได้แก ่ความสะดวกในการใช้งาน มีขนาดเหมาะสม เอกสารประกอบ 
ระยะเวลาในการแสดงผล ความชัดเจนของการทดสอบ และความถกูต้อง
ครบถว้นของผล ในสว่นของระดับความพึงพอใจปานกลางไดแ้ก่หวัขอ้ ลักษณะ
รูปแบบของบรรจภุัณฑ์ และการแปลผลชดุทดสอบ และโดยรวมความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ระดบัมาก 
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน ให้ท าการปรับปรุงลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้บรรจ ุ
1 ตลบัต่อ 1 ซองเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน ปรบัปรุงวสัดุที่ใช้ท าแถบและ
ตลับชุดทดสอบ แถบสยีังไม่ชัดเจนท าใหก้ารอ่านผลตัดสินใจยาก ยังคงพบผล
ตรวจที่ไม่สอดคล้องกับวิธีทีห่นว่ยงานใช้อยู่ ควรเพิ่มปรมิาณบัฟเฟอร ์และ
เสนอแนะใหพ้ัฒนาชุดทดสอบออกมาจดัจ าหน่าย เพราะมีผลน่าเชือ่ถอื 
สามารถใช้ประกอบการวินจิฉยัของแพทย์ได้เร็วขึ้น 

803-1112-
P021-
K4861-13 

การวิจยัและพัฒนา
เพื่อสร้างและผลิตรี
คอมบิแนนท์
แอนติบอดีเพื่อใช้ใน
การตรวจวินิจฉยัโรค 

712,000 711,934 99.99 ผลการด าเนินงานสะสม (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)  
1. ท าการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage optimization ของยีนที่

ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน gamma 2a constant region (IgG2a)  
2. สังเคราะห์ยีนที่ออกแบบได้เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณยีน

ส่วน gamma 2a constant region  
3. ท าการโคลนยีนส่วน heavy chain gamma 2a constant region เข้า

สู่เวคเตอร์ในเซลล์ E. coli  
4. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มี รีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีนส่วน 

heavy chain gamma 2a constant region  
5. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน heavy 

chain gamma 2a constant region โดยการท า DNA sequencing 

100.00 1. สามารถพัฒนาเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการ
ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต  monoclonal 
antibody โดยไม่ใช้สัตว์ทดลอง  

2. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่ได้ในการ
พัฒนาแอนติบอดีเพื่อทดแทนการน าเข้า 
และการผลิตแบบเดิม  

3. เพื่อน าความรู้ที่ ได้ ไปใช้ในการพัฒนา
แ อ น ติ บ อ ดี ใ น ง า น อื่ น ๆ  เ ช่ น  ก า ร 
detection โดยใช้ antibody การใช้ใน
ด้านการบ าบัดรักษาโรค (therapeutics) 
และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

สชพ. 
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พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่ได้มีความถูกต้องของล าดับเบส 100% 
ตามที่ได้ออกแบบไว้  

6. น ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่ได้ไปตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะเพื่อเตรียม
ไว้ส าหรับโคลนยีนส่วน Variable region ต่อไป 

7. ท าการโคลนยีนส่วน VH จาก pLDHscFv โคลน 20 เข้าสู่เวคเตอร์ 
IgG2a ในเซลล์ E .coli 

8. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีนส่วน VH 
จาก pLDHscFv โคลน 20  

9. ท าตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นยีนส่วน VH ที่
บรรจุอยู่โดยการท า DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่
ได้มีความถูกต้องของล าดับเบส 100% 10. ท าการโคลนยีนส่วน VH 
จาก pLDHscFv โคลน 

10. เข้าสู่เวคเตอร์ IgG2a ในเซลล์ E .coli  
11. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีนส่วน VH 

จาก pLDHscFv โคลน 10  
12. ท าตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นยีนส่วน VH ที่

บรรจุอยู่โดยการท า DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่
ได้มีความถูกต้องของล าดับเบส 100%  

13. ท าการโคลนยีนส่วน VH และ VL ที่ใช้สร้างแอนติบอดีต่อ HBsAg 
โคลน HB3 และโคลน HB17.1 เข้าสู่เวคเตอร์ IgG2a ในเซลล์ E .coli  

14. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีนส่วน VH ทั้ง 
2 โคลน และรีคอมบิแนนท์โคลนที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีน
ส่วน VL ทั้ง 2 โคลน 

15. ท าตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นยีนส่วน VH 
และ VL ที่บรรจุอยู่โดยการท า DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแน
นท์พลาสมิดที่ได้มีความถูกต้องของล าดับเบส 100%  

16. ท าการเพาะเลี้ยงเซลล์ FreeStyleTM293F ส าหรับการ transfection  
17. ได้เซลล์ FreeStyleTM293F ที่รอดชีวิตมากกว่า 80% จ านวนมากกว่า 

1x106cell/ml พร้อมส าหรับการ transfection 
18. น ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีนที่ ใช้สร้างรีคอมบิแนนท์

แอนติบอดีชนิด IgG1 ต่อ pLDH จ านวน 2 โคลน และ HBsAg จ านวน 
2 โคลน เข้ าสู่ เซลล์  FreeStyleTM293F ที่ เตรี ยมได้ ด้ วยวิ ธี  
transfection  
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19. น าน้ าเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาแยกรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่เซลล์สร้างขึ้นให้
มีความบริสุทธิ์ด้วย Protein G affinity chromatography  

20. ได้รีคอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG1-pLDH โคลน 10 จ านวน 2.2 
มิลลิกรัม, IgG1-pLDH โคลน 20 จ านวน 1.1 มิลลิกรัม, IgG1-HBsAg 
โคลน 3 จ านวน 1.3 มิลลิกรัม และ IgG1-HBsAg โคลน 17.1 จ านวน 
2.0 มิลลิกรัม  

21. น ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีนที่ ใช้สร้างรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีชนิด IgG2a ต่อ pLDH จ านวน 2 โคลน และ HBsAg จ านวน 
2 โคลน เข้ าสู่ เซลล์  FreeStyleTM293F ที่ เตรี ยมได้ ด้ วยวิ ธี  
transfection  

22. น าน้ าเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาแยกรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่เซลล์สร้างขึ้นให้
มีความบริสุทธิ์ด้วย Protein G affinity chromatography 

23. ได้รีคอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG2a-pLDH โคลน 10 จ านวน 1.0 
มิลลิกรัม, IgG2a-pLDH โคลน 20 จ านวน 1.6 มิลลกิรัม, IgG2a-HBsAg 
โคลน 3 จ านวน 1.0 มิลลิกรัม และ IgG2a-HBsAg โคลน 17.1 จ านวน 
1.8 มิลลิกรัม  

24. ทดสอบเปรียบเทียบความไวและความจ าเพาะในการตรวจหา HBsAg 
โดยหลักการ Immuno-chromatography โดยใช้แอนติบอดีที่ผลิต
จากเซลล์ไฮบริโดมา กับรีคอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG1-HBsAg โคลน 
3 และ IgG1-HBsAg โคลน 17.1 Dot เป็น Test line พบว่ารีคอม
บิแนนท์แอนติบอดี IgG1-HBsAg โคลน 3 และ IgG1-HBsAg โคลน 17.1 
มีความไวและความจ าเพาะในการตรวจหา HBsAg ไม่แตกต่างจาก
แอนติบอดีที่ผลิตจากเซลล์ ไฮบริโดมาโดยไม่พบผลบวกปลอมและผล
ลบปลอม  

25. หาภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหา pLDH antigen ในตัวอย่างที่เป็น 
recombinant pLDH ด้วยวิธี sandwich ELISA โดยใช้รีคอมบิแนนท์
แอนติบอดี IgG1-pLDH โคลน 10, IgG1-pLDH โคลน 20, IgG2a-pLDH 
โคลน 10 และ IgG2a-pLDH โคลน 20 เป็น capture antibody พบว่า
ทุกโคลนมีความจ าเพาะกับตัวอย่าง recombinant pLDH โดย IgG2a-
pLDH โคลน 20 มีความไวสูงที่สุดรองลงมาคือ IgG1-pLDH โคลน 10, 
IgG2a-pLDH โคลน 10 และ IgG1-pLDH โคลน 20 ตามล าดับที่ความ
เข้มข้นของตัวอย่าง 1 g/well  
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26. หาภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหา pLDH antigen ในตัวอย่างที่เป็น 
parasite ด้วยวิธี sandwich ELISA โดยใช้รีคอมบิแนนท์แอนติบอดี 
IgG1-pLDH โคลน 10, IgG1-pLDH โคลน 20, IgG2a-pLDH โคลน 10 
และ IgG2a-pLDH โคลน 20 เป็น capture antibody พบว่าทุกโคลนมี
ความจ าเพาะกับตัวอย่าง parasite โดย IgG2a-pLDH โคลน 20 มีความ
ไวสูงที่สุดรองลงมาคือ IgG1-pLDH โคลน 20, IgG2a-pLDH โคลน 10 
และ IgG1-pLDH โคลน 10 ตามล าดับที่ความเข้มข้นของตัวอย่าง 1 
?g/well 

27. เปรียบเทียบความไวและความจ าเพาะของ commercial antibody ที่
ผลิตจากเซลล์ไฮบริโดมา กับรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีโคลนต่างๆ ใน
การตรวจหา pLDH ในตัวอย่างที่ เป็น recombinant pLDH และ 
parasite ด้วยวิธี sandwich ELISA พบว่าแอนติบอดีที่ผลิตจากเซลล์
ไฮบริโดมาและรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีทุกโคลนมีความจ าเพาะกับ 
ตัวอย่างทั้ง recombinant pLDH และ parasite โดย IgG2a-pLDH 
โคลน 20 และ IgG1-pLDH โคลน 10 มีความไวกว่า commercial 
antibody ที่ผลิตจากเซลล์ไฮบริโดมาที่ความเข้มข้นของตัวอย่าง 1 
?g/well  

28. ทดสอบเปรียบเทียบความไวและความจ าเพาะในการตรวจหา pLDH 
antigen โ ด ย ห ลั ก ก า ร  Immuno- chromatography โ ด ย ใ ช้  
commercial แอนติบอดีที่ผลิตจากเซลล์ไฮบริโดมา กับรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดี IgG1-pLDH โคลน 10, IgG1-pLDH โคลน 20, IgG2a-pLDH 
โคลน 10 และ IgG2a-pLDH โคลน 20 Dot เป็น Test line พบว่ารีคอม
บิแนนท์แอนติบอด ีIgG2a-pLDH โคลน 20 มีความไวและความจ าเพาะ
กับ recombinant pLDH ใกล้เคียงกับ commercial แอนติบอดีที่
ผลิตจากเซลล์ไฮบริโดมา  

29. หาสภาวะที่เหมาะสมและท าการ coupling gold colloidal กับ รีคอม
บิแนนท์แอนติบอดี IgG1-pLDH โคลน 10, IgG1-pLDH โคลน 20, 
IgG2a-pLDH โคลน 10 และ IgG2a-pLDH โคลน 20 เพื่ อใช้ เป็น 
conjugated antibody  

30. ทดสอบเปรียบเทียบความไวและความจ าเพาะในการตรวจหา pLDH 
antigen โดยหลักการ Immuno-chromatography โดยใช้  gold 
conjugated commercial แอนติบอดีที่ผลิตจากเซลล์ไฮบริโดมากับรี
คอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG1-pLDH โคลน 10, IgG1-pLDH โคลน 20, 
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IgG2a-pLDH โคลน 10 และ IgG2a-pLDH โคลน 20 Dot บน 
conjugated pad พบว่ารีคอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG2a-pLDH โคลน 
20 มีความไวและความจ าเพาะกับเชื้อมาลาเรียทั้ งสายพันธุ์  
Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax ใกล้ เคียงกับ 
commercial แอนติบอดีที่ผลิตจากเซลล์ไฮบริโดมา  

31. หาสภาวะที่เหมาะสมและท าการ coupling gold colloidal กับรีคอม
บิแนนท์แอนติบอดี IgG1-HBsAg โคลน 3, IgG2a-HBsAg โคลน 3, และ 
IgG2a-HBsAg โคลน 17.1 เพื่อใช้เป็น conjugated antibody  

32. ทดสอบความไวและความจ าเพาะในการตรวจหา HBsAg โดยหลักการ 
Immuno-chromatography โดยใช้ gold conjugated commercial 
แอนติบอดีที่ผลิตจากเซลล์ไฮบริโดมา เปรียบเทียบกับรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีโคลนต่าง ๆ โดยการ Dot บน conjugated pad พบว่ารี
คอมบิแนนท์แอนติบอดีต่อ HBsAg ที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้เป็น
conjugated antibody ได้โดยมีความไวและความจ าเพาะใกล้เคียงกับ 
commercial แอนติบอดีที่ผลิตจากไฮบริโดมา 

803-1112-
P021-
K4861-14 

การวิจยัและพัฒนา
ชุดทดสอบ Rapid 
test ตรวจวินิจฉัย
ไวรัสตับอักเสบบ ี

480,000 479,209 99.84 1. เตรียมซองชุดทดสอบพร้อมข้อมูลติดหลังซองแนะน าการใช้งาน 
1000 ชุด  

2. ผลิตชุดทดสอบจ านวน 400 ชุด  
3. เตรียม sample running buffer  
4. ข้อมูลการใช้งานชุดทดสอบ  
5. เตรียมโครงการเพื่อขอใช้ตัวอย่างจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จ านวน 4 ศูนย์  
6. ผลิตชุดทดสอบจ านวน 500 ชุด  
7. ทดลองตรวจกับตัวอย่างจ านวน 294 ราย โดยใช้ชุดทดสอบที่

พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับของ commercial kit พบว่าชุดทดสอบ
ที่พัฒนาขึ้น ให้ผลความไวร้อยละ 99.25 ความจ าเพาะร้อยละ 
98.13  

8. ทดสอบ stability ได้อายุการใช้งานของชุดทดสอบมีอายุ 1 ปี  
9. ผลิตชุดตรวจเพิ่มอีก 500 ชุด รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 1,000 ชุด  
10. ร่างโครงการเพื่อประเมินคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบบี 

ในภาคสนาม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 แห่งคือ 
เชียงราย สมุทรสงคราม อุบลราชธานีและสุราษฎร์ธานี  

100.00 1. ได้ชุดทดสอบต้นแบบชนิด Rapid test 
ส าหรับตรวจไวรัสตับอกัเสบบีด้วยวธิี 
Immunochromatography 

2. เกิดองค์ความรู้และเป็นแนวทางในการ
ผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายส าหรับตรวจ
วินิจฉยัโรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคติด
เช้ืออื่นๆต่อไป  

3. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ หน่วยงาน
สาธารณสุข  

4. การเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ห้องปฏบิัติการการ
เครือข่ายและผู้เกีย่วขอ้ง 

สชพ. 
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11. ผลิตชุดตรวจเพิ่มอีก 850 ชุด รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 1,850 ชุด 
และจัดส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 4 แห่งๆละ 350 ชุด 
และ 450 ชุดส าหรับประเมินในส่วนกลาง 

12. จัดเตรียมชุด commercial Rapid test ส าหรับประเมินเทียบกับ
ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้น 

13. วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสตับ
อักเสบบีจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม แล้ว
คัดเลือกตัวอย่างที่ให้ผล false positive และ false negative มา
ท าการวิเคราะห์ซ้ าและตามข้อมูลผลการตรวจ ELISA  

14. ผลการวิเคราะห์ซ้ าตัวอย่างจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
สมุทรสงคราม ให้ผล false positive 5 ราย และ false negative 
2 ราย จากตัวอย่างจ านวน 300 ราย 

803-1112-
P021-
K4861-15 

การวิจยัและพัฒนา
ชุดทดสอบชนิด
รวดเร็วเพื่อตรวจหา
แอนติบอดีชนิด IgM 
ต่อเชื้อเอนเทอโร
ไวรัส 71 ด้วยเทคนิค 
Immunochromato
graphy 

300,000 300,000 100.00 จากผลการผลิต VP1 recombinant protein โดยใช้เช้ือ Escherichia coli 
ได้ด าเนินการออกแบบไพรเมอร์ต่อส่วนของยีนที่ใช้ในการผลิตโปรตีน VP1 
ของเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 และได้ท าการเชื่อมต่อ pET21a vector เข้ากับ 
VP1 fragment แล้วท าการถ่ายโอนรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a-VP1 
เข้ าสู่  E. coli host cells ชนิด cloning host จากนั้ นท าการสุ่ มเลื อก 
Transformed E. coli มาตรวจสอบด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์ที่
จ าเพาะกับ VP1 gene พบว่าได้ Transformed E. coli ที่สามารถ express 
recombinant VP1 capsid protein จ านวน 3 โคลน และได้สภาวะที่
เหมาะสมในการ express recombinant vp1 capsid protein คือ เลี้ยง
เซลล์ที่อุณหภูมิ 37?C เหนี่ยวน าการผลิต recombinant protein ด้วย IPTG 
ที่ความเข้มข้น 0.7 mM เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และเมื่อขยายขนาดการเลี้ยง 
Transformed E.  coli ใน Flask ขนาด 3 ลิ ตร จากนั้ นท าการสกั ด 
recombinant vp1 capsid protein และท าให้บริสุทธิ์พบว่าได้โปรตีนที่
บริสุทธิ์ 2.1 มิลลิกรัม (1.05 mg/ml) แล้วน าไปทดสอบด้วยวิธี SDS-PAGE 
และ Western Blot ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าโปรตีน VP1 ที่ผลิตได้มี
ขนาดประมาณ 20 กิโลดาลตัน และมีความจ าเพาะกับโมโนโคลนอล
แอนติบอดี ต่ อโปรตีน VP1 และตั วอย่ างซี รั่ มจากผู้ ป่ วยในระยะ 
convalescent ในส่วนของการผลิตโปรตีน VP1 จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 
ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหารได้ด าเนินการเพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสด้วยเทคนิค 
Cell culture lot.การผลิตที่ 1 ปริมาณ 100 มิลลิลิตร จากนั้นได้ด าเนินการ
หาสภาวะที่ เหมาะสมในการแยกไวรัสแอนติเจนด้วยเทคนิค sucrose 

100.00 1. ได้สภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตชุด
ทดสอบตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgMต่อ
capsidprotein ข อ ง  enterovirus 71 
โดยวิธี IC 

2. เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้าน
การส่งชุดทดสอบชนิดต่างๆ ไปจ าหน่าย
ทั้ งในประเทศและ ต่างประเทศ ใน
ข ณะ เ ดี ย ว กั น ส า ม า ร ถ ลดก า ร เ สี ย
ดุลการค้าในการน าเข้าชุดทดสอบ  

3. สามารถใช้ระบบการผลิตชุดทดสอบที่มี
อยู่มาพัฒนาชุดทดสอบตรวจวินิจฉัยโรค 
โดยใช้เชื้อที่เป็นสาเหตุของประเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขและลดการ
น าเข้าจากต่างประเทศ 

สชพ. 
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gradient centrifugation เพื่อใช้ในการแยกส่วนของโปรตีน VP1 จากเชื้อเอน
เทอโรไวรัส 71 ซ่ึงสามารถเตรียมโปรตีน VP1 ได้เท่ากับ 5.2 มิลลิกรัม ซ่ึงจาก
การทดสอบโปรตีนที่แยกได้ด้วยเทคนิค SDS-PAGE และ western blot กับ
โมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีน VP1 พบว่าโปรตีน VP1 ที่แยกได้มีขนาด
ประมาณ 34 kDa และมีความจ าเพาะกับแอนติบอดีที่น ามาทดสอบ หลังจาก
ท าการทดสอบความจ าเพาะกัตัวอย่างซีรั่มจากผู้ป่วยในระยะ convalescent 
ที่เป็น positive 2 ตัวอย่าง และ negative 8 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค western 
blot พบว่าโปรตีนที่เตรียมได้มีความจ าเพาะค่อนข้างสูงเพราะให้ผลบวกกับ
ตัวอย่าง positive serum และให้ผลลบกับตั วอย่ าง negative serum 
แตกต่างกันอย่างชัดเจน และจากการทดสอบโปรตีน VP1 ที่เตรียมได้กับ
ตัวอย่างซีรั่มจากผู้ป่วยในระยะ acute ยังให้ผลการทดสอบที่ไม่ชัดเจน
เนื่องจากตัวอย่างซีรั่มผู้ป่วยที่ได้รับมายังไม่มีการตรวจยืนยันระดับของ
แอนติบอดีชนิด IgM 

803-1112-
P021-
K4861-16 

การพัฒนาสูตร
อาหารดัดแปลงที่ไม่มี
ซีรัมส าหรับการ
เพาะเลี้ยงเซลล์ Vero 

318,400 318,396 100.00 ท าการทดลองเพื่อตรวจสอบ (Verification study) อาหารสูตรดัดแปลง
ที่ ไม่มี ซีรั่ม  (SFM01-M)  ท าการ  subculture เซลล์ ในอาหารสูตร 
SFM01- M แ บ บ  sequential แ ล ะ  direct adaptation ป รั บ 
(modification) สูตรอาหาร SFM01-M เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์
ได้อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่ามีผลตอบสนองของเซลล์ที่
เพาะเลี้ยงแบบ sequential และ direct adaptation และได้สูตรอาหาร 
SFM01-M ที่ดัดแปลงเบื้องต้นแล้วจ านวน 4 สูตร ที่เหมาะสมส าหรับ
เพาะเลี้ยงเซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง ท าการศึกษา Long-term subculture 
ในอาหารสูตรดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่ม (SFM01-M) ในหลุมเพาะเลี้ยง (6-well 
plate) พบว่าเซลล์สามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง และท าการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการเพาะเล้ียงเซลล์บนเม็ด microcarrier bead พบว่า
เซลล์มีการยึดเกาะและเจริญเติบโตได้ดี จากการศึกษาการยึดเกาะของ
เซลล์บนเม็ด microcarrier bead โดยใช้อัตราส่วน cells/microcarrier 
bead เท่ากับ 5 พบว่าเซลล์มีการยึดเกาะได้ดีภายใน 30 นาที และผลได้
ของเซลล์ (cell yield) เพิ่มขึ้นระหว่าง 2.5 ? 3.25 เท่าอย่างไรก็ตามจะ
มีการปรับอัตราส่วนเพิ่มเป็น 9 cells/microcarrier bead เพื่อศึกษา
ผลได้ของเซลล์ (cell yield) เพิ่มเติมจากการศึกษาพบว่าเซลล์มีการยึด
เกาะและเจริญเติบโตได้ดีบนเม็ด microcarrier bead นอกจากนี้พบว่า
เซลล์มีการใช้กลูโคสระหว่าง 1 ? 2 กรัมต่อลิตร และผลิตกรดแลคติคต่ า

100.00 1. สามารถพัฒนาสูตรอาหารดัดแปลงที่ไม่มี
ซีรัมส าหรับใช้ในการเพาะเลี้ยงทั้งเซลล์ 
Vero และการผลิตเชื้อเอนเทอโรไวรัส 
71/เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ 

2. สามารถน าความรู้ ขั้นตอนและวิธีการ
ต่างๆ จากการพัฒนาสูตรอาหารดัดแปลง
ที่ไม่มีซีรัมส าหรับเซลล์ Vero ไปใช้ได้กับ
การพัฒนาสูตรอาหารที่ไม่มีซีรัมส าหรับ
เซลล์เพาะเลี้ยงอื่นๆ นอกจากนี้สามารถ
น าความรู้ ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ไปใช้
ในการออกแบบการทดลองเพื่อหาสภาวะ
ที่เหมาะสมต่างๆ ส าหรับงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สชพ. 
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กว่า 2.0 กรัมต่อลิตร ท าการศึกษาอัตราส่วน cells/microcarrier bead 
เป็น 15 พบว่าเซลล์มีการยึดเกาะและเจริญเติบโตได้ดี หลังจากนั้นได้ท า
การขยายขนาดการผลิตในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ขนาด 2 ลิตร พบว่าเซลล์มี
การยึดเกาะและเจริญเติบโตได้ดี โดยมีความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 1.45 x 
105 cells/mL นอกจากนี้พบว่ามีความเข้มข้นของกรดอะมิโนบางชนิด
เพิ่มขึ้นและบางชนิดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเริ่มต้น การเพิ่ม
อั ตราส่ วน  cells/microcarrier bead เป็ น  20 พบว่ า เซลล์ มี ก า ร
เจริญเติบโตได้ดี และความเข้มข้นของเซลล์ในวันที่ 4 ของการเพาะเลี้ยง
มีค่าเท่ากับ 2.63x105 cells/mL หรือ เพิ่มขึ้น 2.48 เท่าจากความ
เข้มข้นของเซลล์ที่นับได้ในวันที่ 1 ของการเพาะเลี้ยง 

803-1112-
P021-
K4861-18 

การวิจยัและพัฒนา 
Mesenchymal 
Stem Cells สู่การใช้
ประโยชน์ทางคลินิก 

3,974,000 3,973,979 100.00 ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) การด าเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมหลักที่ 1 การวิจัยและ
พัฒนาวิธีการเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ประกอบด้วย 2 กิจกรรม
ย่อย ดังนี้           
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ในรูปแบบ
วิศวกรรมเน้ือเยื่อ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ 
- แต่งต้ังคณะท างาน  
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
- ออกแบบการวิจัย  
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  
- ได้ต้นแบบโครงร่างค้ าจุนชนิดไฟบริน โดยพัฒนาวิธีเตรียมเซลล์ต้น

ก าเนิดชนิด MSC บนโครงร่างค้ าจุน ชนิด Fibrin จาก PRP CaCl2 
และ PRP CaCl2 Thrombin ซ่ึงใช ้CaCl2 ที่ความเข้มข้น 20 mM 
และ 40 mM และ Thrombin ที่ความเข้มข้น 0.025 mM และ 
0.050 mM เปรียบเทียบกับ MSC ที่ เจริญเติบโตบนภาชนะ
พลาสติก (2D) โดยผ่านการศึกษาความถูกต้องของกระบวนการ
ผลิต จ านวน 3 รอบติดต่อกัน พบว่าการใช้เวลาในการเตรียม
ไฟบริน 2.33?1.15 นาที สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ MSC บนโครง
ร่างค้ าจุนชนิดไฟบรินได้ มีอัตรารอดชีวิตร้อยละ 87.24-96.08 
(91.94?4.45) และมีความคงตัว (ไม่พบการละลายในอาหารเลี้ยง
เซลล์ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์) เซลล์ที่เตรียมได้มีคุณสมบัติในการ

100.00 ชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ ในวารสาร จด
สิทธิบัตร และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ด้านวิชาการ - เป็นการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยของหน่วยงานในสั งกัด
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับงานวิจัยด้าน
เซลล์ต้นก าเนิดและพัฒนาสู่วิธีรักษาแนวใหม่
ส าหรับประชากรไทยในอนาคต - การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ - การจดอนุสิทธิบัตร การ
เผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีความ
สนใจงานวิจัยด้านเซลล์ต้นก าเนิด ด้านสังคม
และชุมชน ผู้ป่วยไทยมีทางเลือกในการเข้าสู่
การรักษาพยาบาลแนวใหม่โดยใช้เซลล์ต้น
ก าเนิดผ่านโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ และแพทยสภา กระบวนการวิจัย
ทางคลินิกด าเนินการตามมาตรฐานสากล 
Good Clinical Practice (GCP) อย่างเคร่งครัด 

สชพ. 
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แสดงออกของ CD90 และ CD105 แต่ไม่มีการแสดงออกของ 
CD34 และ CD45 สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก 
และเซลล์กระดูกอ่อนได้ ปราศจากการปนเปื้อน Endotoxin และ
จุลชีพ ทั้งแบคทีเรียและเชื้อรา พร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาวิจัยทาง
คลินิก  

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การศึกษาคุณสมบัติของ MSC จากสายสะดือ ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
- ออกแบบการวิจัย  
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย 
- สามารถเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดจากสายสะดือ โดยการตัด/ย่อยด้วย 

Enzyme และการตัด/ เพาะเลี้ยงโดยตรง (Explant Culture) 
จากนั้นน าเซลล์ที่ได้มาศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ MSC จากสาย
สะดือ เปรียบเทียบกับเซลล์ MSC จากไขกระดูก จ านวน 4 
ตัวอย่าง โดยพบว่า เซลล์ที่เพาะเลี้ยงทั้ง 2 วิธี มีคุณสมบัติของ 
MSC คือ สามารถเจริญเติบโตยึดเกาะพื้นผิวพลาสติก มีรูปร่าง
เรียวแหลม ผิวเซลล์มีการแสดงออกของ CD73 และ CD90 แต่ไม่มี
การแสดงออกของ CD34 CD45 และ HLA-DR สามารถเจริญไป
เป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อนได้ และ
ปราศจากการปนเปื้อน Endotoxin แบคทีเรีย เชื้อรา และ 
Mycoplasma  

-  
กิจกรรมหลักที่ 2 วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภั ย ขอ ง เซลล์ ต้ นก า เนิ ดชนิ ด  Mesenchymal Stem Cells 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การศึกษาความปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
MSC โดยการศึกษา Growth Transformation ผลการด า เนินงาน
เป็นไปตามแผนคือ  
- แต่งต้ังคณะท างาน  
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- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าแผนการปฏิบัติงาน - ออกแบบการวิจัย  
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  
- สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ MSC เปรียบเทียบกับเซลล์มะเร็ ง

มาตรฐาน MCF-7 ในอาหารเลี้ยงเซลล์แบบ Semisolid media 
ผลการศึกษาพบว่า MSC ไม่มีการเกาะกลุ่มเป็นโคโลนี เมื่อ
เพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 7 วัน และเซลล์ไปย้อมด้วย Crystal 
violet พบว่า MCF-7 เซลล์มีลักษณะเกาะกลุ่มเป็นโคโลนีที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น และมีจ านวนเพิ่มขึ้นมากกว่าเซลล์ MSC ในระยะเวลา
เพาะเลี้ยงที่เท่ากั 

กิจกรรมหลักที่  3 การวิจัยทางคลินิกเพื่อน าเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ไ ป ใ ช้ ใ น ก า รพั ฒน า วิ ธี รั ก ษ าผู้ ป่ ว ย 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย         
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การศึกษาความเป็นไปได้และความปลอดภัยของ
เซลล์ต้นก าเนิดจากไขกระดูกเมื่อฉีดเข้าวุ้นตาของผู้ป่วยโรคจอตามีสารสี
ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Retinitis pigmentosa (RP) ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนคือ  
- แต่งต้ังคณะท างาน 
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
- จัดเตรียมความพร้อมของอาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด น้ ายา 

วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดเตรียมและตรวจสอบคุณภาพ
เซลล์ต้นก าเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells  

- สามารถเตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิก
ระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 2 ราย โดยเซลล์ที่เพาะเลี้ยงได้มีคุณสมบัติ
ต า ม ข้ อ ก า ห นดส า กล  International Society for Cellular 
Therapy (ISCT) ทั้งด้านลักษณะรูปร่าง การเจริญเติบโตยึดเกาะ
พื้นผิวพลาสติกภาชนะเลี้ยง การแสดงออกของแอนติเจนบนผิว
เซลล์ และความสามารถในการเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์
กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อน รวมถึงความสะอาดปราศจากการ
ปนเปื้อน Endotoxin และจุลชีพ กระบวนเตรียมเซลล์ทุกขั้นตอน
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP) 
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และข้อก าหนดสากลส าหรับการพัฒนายาใหม่ ( IND) อย่าง
เคร่งครัด เสนอต่อที่ประชุม/สัมมนาในระดับต่างๆ โปรดระบุ 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 
โดยนางสิริภากร แสงกิจพร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
?Erasmus Mundus International? Work shop เ รื่ อ ง 
?Possibility for a Fast Track in Translation of 
Naturally- Derived Biomaterials into the Clinic? 
ระหว่างวันที่  2-3 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

1.2. บรรยายเร่ือง Stem cell: 
803-1112-
P021-
K4861-19 

การวิจยัและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุม
และป้องกันโรคมะเร็ง 

1,633,200 1,633,194 100.00 ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) การด าเนินงาน
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักดังนี้  
กิจกรรมหลักที่  1 การศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical Validation) 
ท าการศึกษาวิจัยทางคลินิก เบื้ องต้นในผู้ป่ วยโรคมะเร็ ง เต้านม
เปรียบเทียบกับคนปกติ โดยการตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของยีน
มะเร็ง โดยวิธี RT PCR  
1. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

- ตัวอย่างชิ้นเนื้อเต้านมปกติ และตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็งเต้านม 
จากผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จ านวน 12 ราย น าตัวอย่างชิ้นเนื้อ
มาย่อยด้วย Collagenase เป็นเวลา 1 คืน แล้วน าเซลล์ที่ได้
ไปเพาะเลี้ยง จนกระทั่งเซลล์มีปริมาณมากเพียงพอ จึงย่อย
เซลล์เพื่อน าไปตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของยีนมะเร็ง 

- ตัวอย่างเลือดผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จ านวน 24 ราย แยกเซลล์
เม็ดเลือดออกจากเซลล์มะเร็ง และตรวจวิเคราะห์การ
แสดงออกของยีนมะเร็ง  

2. ตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของยีนมะเร็ง โดยวิธี RT PCR โดยใช้ 
gene marker 8 ช นิ ด  คื อ  EpCAM, Mucin1, CK19, ER, PR, 
CCNE2, CCND1, EGFR และใช้  GAPDH เป็น House keeping 
gene  

100.00 ด้านวิชาการ  
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
เ พื่ อ ร อ ง รั บ ง า น วิ จั ย ด้ า น  Cancer 
Biomarkers เพื่อพัฒนาสู่การให้บริการ
ท า ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ส า ห รั บ ผู้ ป่ ว ย
โรคมะเร็งในอนาคต  

2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
3. การจดอนุสิทธิบัตร  
4. การเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ 

ที่มีความสนใจงานวิจัยด้านเซลล์ต้น
ก าเนิด ด้านสังคมและชุมชน  

5. การพัฒนาวิธีตรวจหาสิ่งบ่งชี้ทางชีวภาพ 
( tumor biomarker)  ที่ มี ค ว า ม ไ ว 
ความจ าเพาะสูง สามารถพยากรณ์การ
ลุกลามของมะเร็งในระยะเริ่มแรก ติดตาม
ผลการรักษา และติดตามการกลับเป็นซ้ า 
(relapse) ได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงการ

สชพ. 
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3. รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และมีแผน
ท าการศึกษาวิจัยทางคลินิกต่อเนื่องในปี 2560 

กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาวิธีทดสอบทางห้องปฏิบตัิการ ประกอบดว้ย 
3 กิจกรรมย่อยดังนี้ 
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การวิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบความไวต่อยา
รักษามะเร็ง (Chemosensitivity assay)  
1. พัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ทดสอบ

ความไวต่อยารักษามะเร็ง โดยท าการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง
มาตรฐาน MCF-7 ในอาหารเลี้ยงเซลล์ MSC Medium แบบ 2 มิติ 
และ 3 มิติ  

2. ศึกษาความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเซลล์ในรูปแบบ 2 มิติ 
ชั่วโมงที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง พบว่า เซลล์มะเร็งมาตรฐาน 
MCF-7 สามารถเจริญเติบโตและยึดเกาะพื้นผิวได้ดีที่ 24 ชั่วโมง  

3. ศึกษาความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเซลล์ในรูปแบบ 
spheroid ชั่วโมงที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง พบว่าในการเพาะเลี้ยง
แบบ 3 มิติ เซลล์มะเร็งมาตรฐาน MCF-7 สามารถเจริญเติบโตและ
เกาะกลุ่มในรูปแบบ spheroid ได้ดีที่ 72 ชั่วโมง  

4. ทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็ง 2 ชนิด 
- ศึกษาความเข้มข้นของยา Tamoxifen ต่อการยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยเพาะเลี้ยงในรูปแบบ 2D 
และ 3D ที่ความเข้มข้นของยา 0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 และ 
15 ไมโครโมลาร์ พบว่าหลังการทดสอบความไวต่อยาเป็น
เวลา 24 ชม. ที่ความเข้มข้นของยาตั้งแต่ 1 ไมโครโมลาร์ 
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้  

- ศึกษาความเข้มข้นของยา Doxorubicin การยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยเพาะเลี้ยงในรูปแบบ 2D ที่
ความเข้มข้นของยา 0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10 และ 15 ไมโคร
โมลาร์ พบว่าหลังการทดสอบความไวต่อยาเป็นเวลา 24 ชม. 
ที่ความเข้มข้นของยาตั้งแต่ 0.5 ไมโครโมลาร์ สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ 

5. โดยสรุป สามารถพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งมาตรฐาน MCF-7 
ที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็ง โดย
ทดสอบกับยา 2 ชนิด ได้แก่ Tamoxifen และ Doxorubicin และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ลด
ความเส่ียงและลดความสูญเสียจากการใช้
ย า ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร
รักษาพยาบาลในภาพรวมของประเทศมี
ประสิทธิภาพและมีความคุ้มทุนมากยิ่งขึ้น 
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มีแผนท าการศึกษาในการเพาะเลี้ยงเซลล์จากเนื้อเยื่อผู้ป่วยร่วมกับ
ยารักษามะเร็งในปี 2560 

กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจหาเซลล์ต้นก าเนิด
มะเร็งเต้านม  
1. ท าการเพาะเลี้ยงเซลล์มาตรฐาน MCF-7 ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

ในอาหารเลี้ยงเซลล์ 3 ชนิด ได้แก่ MSC Medium, Mammocult 
Medium และ DMSc Mammo Medium เพื่อศึกษาชนิดของ
อาหารเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
เซลล์ในอาหารเลี้ยงเซลล์แต่ละชนิด โดยท าซ้ า 3 รอบ พบว่า
เซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด 
DMSc Mammo Medium  

2. ติดตามการแสดงออกของยีนในเซลล์ต้นก าเนิดมะเร็งเต้านม โดย
วิธี RT PCR ใน gene maker 10 ชนิด : EpCAM, CCNE2, CCND1, 
Mucin1, CK19, ALDH, AKT2, Twist1, CD44 และ SOX2 พบมี
การแสดงออกของยีนชนิด Mucin 1, CCNE2, AKT2, Twist1, 
CD44 และ SOX2 ในการเพาะเลี้ยงแบบ 3 มิติ  เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับแบบ 2 มิติ โดยให้ผลสอดคล้องกันทั้งในการ
เพาะเลี้ยงโดยอาหารเลี้ยงเซลล์ Mammocult Medium และ 
DMSc Mammo Medium  

3. โดยสรุป สามารถพัฒนาวิธีการตรวจหาเซลล์ต้นก าเนิดมะเร็งเต้า
น ม  โ ด ย วิ ธี  RT PCR แ ละ ส า ม า ร ถ ใ ช้ อ า ห า ร เ ลี้ ย ง เ ซลล์  
Mammocult Medium และ  DMSc Mammo Medium เ ลี้ ย ง
เซลล์มะเร็งได้ไม่ต่างกัน  

กิจกรรมย่อยที่  2.3 การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของวิธี
วิเคราะห์ (Analytical Method Validation) ก่อนเข้าสู่การวิจัยทาง
คลินิก ท าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของการตรวจวิเคราะห์
เ ซลล์ ม ะ เ ร็ ง  โ ดย เทคนิ ค  Flow Cytometry โ ดยท า ก า ร  Spike 
เซลล์มะ เร็ งมาตรฐานชนิด  MCF-7 100, 250, 500,1000, 10000, 
20000, 50000 cells/ml ลงในเลือดคนปกติ และแยกเซลล์มะเร็งด้วย
น้ ายา RosetteSep (Stem cell technology, Canada) และวิเคราะห์
ชนิดและปริมาณเซลล์มะเร็ง โดยเทคนิค Flow Cytometry โดยย้อม 
Antigen บนผิวเซลล์ด้วย Antibody CD Marker : Anti CD45- /Anti 
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EpCAM /Anti CD49f /7AAD- โดยท าการวิเคราะห์ซ้ า 3 รอบ เพื่อ
ติดตาม Accuracy และ Precision ผลการศึกษาพบว่ามีค่า Correlation 
(R) เฉลี่ย 0.99 กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและ
การบูรณาการสู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร พั น ธุ ก ร ร ม ท า ง ค ลิ นิ ก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 
2559 ณ โรงแรมแคนทารี่ จ.พระนครศรีอยุธยาผลส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการจัดประชุมเท่ากับร้อยละ 83.5 (ค านวณจากแบบประเมินผล 23 
ฉบับ จากผู้ เข้าร่วมประชุมทั้ งหมด 50 คน) การเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)  เสนอต่อที่ประชุม/สัมมนาในระดับ
ต่างๆโปรดระบุ -น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง ?การแสดงออกของยีนใน
เซลล์มะเร็งเต้านมที่เพาะเลี้ยงแบบ 3D และ 2D? ในรูปแบบโปสเตอร์ ใน
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 21-
23 มีนาคม 2559ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

- น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Generation of dendritic 
cells from peripheral blood mononuclear cells ใ น
รูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่54 
(MDCU congress 2016)  ระหว่ างวันที่17-19 สิ งหาคม 
2559 ณ อ า ค า รภู มิ สิ ริ มั ง ค ล า นุ ส รณ์  จุ ฬ า ล งก รณ์
มหาวิทยาลัย 

803-1112-
P021-
K4861-21 

การศึกษาทางเภสัช
พันธุศาสตร์เพื่อการ
ลดค่าใช้จ่ายทาง
การแพทย์โดยการใช้
ยาเฉพาะบุคคลระยะ
ที่สอง 

1,088,400 1,088,324 99.99 - ขออนุมัติการท าการทดลองผ่านทางคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย ขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ในแต่ละโรงพยาบาลที่มีคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อเก็บ
ตัวอย่างจากโรงพยาบาลร่วมโครงการวิจัย และเริ่มเก็บ
ตัวอย่างส าหรับโรงพยาบาลที่ผ่านจริยธรรมแล้ว 

- บทสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วย
การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมระดับ
กระทรวง  

- จัดเตรียมรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อกรณีสิ้นสุดโครงการวิจัย 
- ร่างเมนูสคริปส์ เพื่อส่งตีพิมพ์ 

100.00 การเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ เร่ือง  
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 การจด
อนุสิทธบัตร Cost-efficient genotyping 
technique for prediction of 

สชพ. 
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phenytoin induced severe 
cutaneous reactions 

803-1112-
P021-
K4861-22 

ความสัมพันธ์ระหวา่ง
การเกิดพิษต่อตับจาก 
rifampicin กับ ตัว
บ่งชี้ทางเภสัชพันธุ
ศาสตร์ในผู้ป่วยวัณ
โรคที่เกิดภาวะพิษต่อ
ตับระหว่าง การรักษา 

516,000 515,972 99.99 ยื่นโครงการเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ติดต่อ และ ขอ
อนุญาตเพื่อท าวิจัยในโรงพยาบาล จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลต่างๆ 
อยู่ระหว่างแก้ไข ของ สคม. และสถาบันโรคทรวงอก - สรุปการเก็บ
ตัวอย่างผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นตับอักเสบในปีแรก จ านวน 15 ราย 

100.00 การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สชพ. 

803-1112-
P021-
K4861-25 

การวิจยัและพัฒนา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
Interferon Gamma 
Release Assay 
(IGRAs) ในการตรวจ
การติดเช้ือ 
Mycobacterium 
tuberculosis 

790,000 789,989 100.00 ผลการด าเนินงานสะสม (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559)  
1. ท าการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage optimization ของ

ยีน Rv2654c ที่ใช้สร้างโปรตีน TB7.7 ของเชื้อ Mycobacterium 
tuberculosis และยีน IFNG ที่ใช้สร้างโปรตีน IFN gamma ของ
มนุษย์ 

2. สังเคราะห์ยีนที่ออกแบบได้เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณ
ยีน Rv2654c และยีน IFNG  

3. ท าการโคลนยีน Rv2654c เข้าสู่เวคเตอร์ pET21a และยีน IFNG 
เข้าสู่เวคเตอร์ pcDNA3.4ในเซลล์ E. coli  

4. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a ที่บรรจุ
ยีน Rv2654c และรีคอมบิแนนท์ พลาสมิด pcDNA3.4 ที่บรรจุยีน 
IFNG  

5. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลิโอไทด์ของยีน 
Rv2654c ที่บรรจุอยู่ในรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a และยีน 
IFNG ที่บรรจุอยู่ในรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pcDNA3.4 โดยการท า 
DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่ ได้มีความ
ถูกต้องของล าดับเบส 100% ตามที่ได้ออกแบบไว้  

6. จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้สัตว์ทดลองเสร็จสิ้นและได้
ยื่นเสนอต่อคณะกรรมการฯแล้ว  

100.00 1. สามารถวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจการติดเชื้อTB โดย IGRAs ได้ ท าให้
สามารถให้ การดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วย
หรือผู้ทีมีความเสี่ยงได้ในระยะแรก ๆ ท าให้
สามารถควบคุมการเกิดวัณโรคได้ 2. สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการวิจัยของ
นักวิจัยโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรม 

สชพ. 
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7. ท าการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage optimization ของ
ยีนใช้สร้างโปรตีน CFP21 และ MPT64ของเช้ือ Mycobacterium 
tuberculosis  

8. สังเคราะห์ยีนที่ออกแบบได้เพื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณ
ยีน CFP21 และยีน MPT64  

9. ท าการโคลนยีน CFP21 และยีน MPT64 เข้าสู่เวคเตอร์ pET21a 
ในเซลล์ E. coli  

10. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนที่มีรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a ที่บรรจุ
ยีน CFP21 และรีคอมบิแนนท์ พลาสมิด pcDNA3.4 ที่บรรจุยีน 
MPT64  

11. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลิโอไทด์ของยีน 
CFP21 และ MPT64 ที่บรรจุอยู่ ในรีคอมบิแนนท์พลาสมิ ด 
pET21a โดยการท า DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พ
ลาสมิดที่ได้มีความถูกต้องของล าดับเบส 100% ตามที่ได้ออกแบบ
ไว้  

12. ท าการเตรียมรีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีน IFNG ส าหรับการ 
transfection 

13. ได้รีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีน IFNG ที่มีปริมาณความ
บริสุทธิ์สูงสามารถน าไปใช้ในการ transfection ได้  

14. น ารีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a ที่บรรจุยีน TB7.7, CFP21 
และ  MPT64 เข้ า สู่ เ ซลล์  E.  coli BL21 และตรวจสอบการ
แสดงออกของโปรตีน TB7.7, CFP21 และ MPT64 ที่สภาวะต่างๆ  

15. ได้สภาวะได้สภาวะที่เหมาะสมในการ express โปรตีนทั้ง 3 ชนิด
ในเซลล์ E. coli  

16. ท า ก า ร เพ า ะ เ ลี้ ย ง เ ซ ลล์  FreeStyleTM293F ส า ห รั บ ก า ร 
transfection  

17. ได้เซลล์ FreeStyleTM293F ที่รอดชีวิตมากกว่า 80% จ านวน
มากกว่า 1x10e6cell/ml พร้อมส าหรับการ transfection  

18. ทดสอบการน าการรีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีน IFNG เข้าสู่
เซลล์ FreeStyleTM293F ที่เตรียมได้ด้วยวิธี transfection  

19. ได้สภาวะที่เหมาะสมในการน ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีน 
IFNG เข้าสู่เซลล์ FreeStyleTM293F โดยสามารถตรวจพบการ
แสดงออกของโปรตีน IFNG ในน้ าเลี้ยงเซลล์ด้วยวิธี ELISA 
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20. Up scale การผลิตโปรตีน IFNG ในเซลล์  FreeStyleTM293F 
ด้วยสภาวะที่เหมาะสมที่ศึกษาได้ 

21. น าน้ าเล้ียงเซลล์ที่ได้มาแยกโปรตีน IFNG ที่เซลล์สร้างขึ้นให้มีความ
บริสุทธิ์ด้วย anti-FLAG affinity chromatography  

22. ได้โปรตีน IFNG ที่มีความบริสุทธิ์ จ านวน 1 มิลลิกรัม  
23. Up scale การผลิตโปรตีน TB7.7 ในเซลล์ E. coli ด้วยสภาวะที่

เหมาะสมที่ศึกษาได้ 
24. ท าการสกัดโปรตีน recombinant TB7.7 จากเซลล์ E. coli ที่ได้

ด้วยวิธี sonication 
25. ท าการแยกโปรตีน recombinant TB7.7 ที่ได้ให้มีความบริสุทธิ์

ด้วย anti-FLAG affinity chromatography  
26. ได้ โปรตีน  recombinant TB7.7 ที่ ไมีความบริสุทธิ์จ านวน 1 

มิลลิกรัม  
27. Up scale การผลิตโปรตีน MPT64 ในเซลล์ E. coli ด้วยสภาวะที่

เหมาะสมที่ศึกษาได้  
28. ท าการสกัดโปรตีน recombinant MPT64 จากเซลล์ E. coli ที่ได้

ด้วยวิธี sonication  
29. ท าการแยกโปรตีน recombinant MPT64 ที่ได้ให้มีความบริสุทธิ์

ด้วย anti-FLAG affinity chromatography  
30. ได้โปรตีน recombinant MPT64 ที่มีความบริสุทธิ์จ านวน 1.3 

มิลลิกรัม 
31. ท าการแก้ไขลายละเอียดของเนื้อหาข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ใช้สัตว์ทดลองตามที่คณะกรรมการได้เสนอแนะกลับมาและได้ส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

32. Up scale การผลิตโปรตีน CFP21 ในเซลล์ E. coli ด้วยสภาวะที่
เหมาะสมที่ศึกษาได้  

33. ท าการสกัดโปรตีน recombinant CFP21 จากเซลล์ E. coli ที่ได้
ด้วยวิธี sonication  

34. ข้อเสนอโครงการขออนุมัติใช้สัตว์ทดลองได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่างการเตรียมฉีด
กระตุ้นสัตว์ทดลอง  
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35. ท าการฉีดกระตุ้นสัตว์ทดลองด้วยโปรตีน recombinant human 
IFNG 

36. ท าการแยกโปรตีน recombinant CFP21 ที่ได้ให้มีความบริสุทธิ์
ด้วย anti-FLAG affinity chromatography 

37. ได้โปรตีน recombinant CFP21 ที่มีความบริสุทธิ์จ านวน 1.6 
มิลลิกรัม 

38. Up scale ก า ร ผ ลิ ต โ ป ร ตี น  recombinant ESAT- 6 แ ล ะ 
recombinant CFP-10  

39. ท าการสกัดโปรตีน recombinant ESAT-6 และ recombinant 
CFP-10 จากเซลล์ E. coli ที่ได้ด้วยวิธี sonication  

40. ท าการแยกโปรตีน recombinant ESAT-6 และ recombinant 
CFP-10 ที่ได้ให้มีความบริสุทธิ์ด้วย Glutathione-based affinity 
chromatography  

41. ไ ด้ โ ป ร ตี น  recombinant GST tagged ESAT- 6 แ ล ะ 
recombinant CFP-10 ที่มีความบริสุทธิ์จ านวน 59 มิลลิกรัม และ 
4 มิลลิกรัม ตามล าดับ  

42. ได้ polyserum จากหนู BALB/c ที่ตอบสนองการกระตุ้นต่อ IFN 
gamma โดยมีค่า ELISA titer สูงกว่า 1:32000 เท่า 

43. ท าการสกัด Total RNA จากเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อใช้เป็นแม่แบบ
ในการสังเคราะห์ cDNA ด้วยวิธี reverse transcription และท า
การเพิ่มปริมาณยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน heavy chain 
และ light chain โดยใช้ cDNA ที่สังเคราะห์ขึ้นด้วยวิธี PCR  

44. ท าการสร้างชิ้นยีน scFV ขึ้นโดยการเชื่อมต่อชิ้นยีน heavy chain 
และ light chain ทั้งสองเข้าด้วยกันด้วย  Linker DNA โดยวิธี  
Overlap extension PCR แล้วน ามา เชื่ อมต่อกับ  Phagemid 
vector และน าเข้าสู่ เชื้อ E. coli ด้วยวิธี Electroporation ได้ 
library size ขนาด 1.35x10e4  

45. ท า ก า ร ส ร้ า ง  Phage display scFv antibody library ด้ ว ย 
Bacteriophage M13 ได้จ านวน Phage เท่ากับ 1.3x10e15 PFU  

46. ท าการคัดเลือก Phage display scFv antibody ที่มีความจ าเพาะ
กั บ  IFNG gamma จาก  Library ที่ ส ร้ า งขึ้ น ด้ ว ย วิ ธี  affinity 
panning และน าโคลนที่คัดเลือกได้จ านวน 10 โคลนมาวิเคราะห์
ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน heavy chain 
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และ light chain พบว่าในจ านวน 10 โคลนที่คัดเลือกมามีความ
แตกต่างของ บริเวณ Complementarity determining regions 
(CDRs) อยู่ 3 รูปแบบ  

47. น า Phage ที่มีความจ าเพาะกับ IFNG gamma ที่ คัดเลือกได้
รูปแบบละ 1 โคลนมา infect เข้ าสู่ เซลล์  Escherichia coli 
HB2151 เพื่อผลิตรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีในรูปแบบของ scFv ที่
ละลายน้ าได้ 48. ท าการสกัดแอนติบอดี scFv ที่เชื้อ Escherichia 
coli HB2151 สร้างขึ้นออกจากชั้น periplasm ของเซลล์ด้วยวิธี 
cold osmotic shock 49. น าแอนติบอดี scFv ที่ได้มาทดสอบ
ความจ าเพาะกับ IFNG gamma ด้วยวิธี ELISA พบว่าแอนติบอดี
ทั้ง 3 โคลนมีความจ าเพาะกับ IFNG gamma 
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803-1112-
P021-
K4861-26 

การศึกษาน าร่องเพื่อ
การพัฒนาการตรวจ
คัดกรอง สุขภาพ
ทารกแรกเกิดโรค
ภาวะต่อมหมวกไต
ผลิตฮอร์โมนมาก
ผิดปกติ (Congenital 
Adrenal 
Hyperplasia (CAH)) 
ในประเทศไทย 

1,839,100 1,839,032 100.00 มีการจัดประชุมปรึกษาหารือกับทีมผู้บริหารของ รพ.อุดร รพ. สกลนคร 
สสจ .และ  MCH Board ของ เขตสุภาพที่  8 เพื่ อท าความ เข้ า ใจ
โครงการวิจัย 

80.00 1. พัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ทารกแรกเกิดในประเทศไทยให้ครอบคลุม
การตรวจวิเคราะห์โรคอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากการ
ตรวจคัดกรองฯ ในปัจจุบัน  

2. ในเบื้องต้นของโครงน าร่องจะท าให้ทารกแรก
เกิดในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการตรวจคัดกรองฯ 
โรค CAH และรายที่มีภาวะต่อมหมวกไตผลิต
ฮอร์โมนมากผิดปกติได้รับการรักษาจาก
กุมารแพทย์เฉพาะทางและลดอัตราการ
เสียชีวิตของเด็กแรกเกิดในประเทศ  

3. ท าให้ทราบอุบัติการณ์การเกิดโรค CAH ใน
ปัจจุบันและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ขยายการด าเนินการให้ครอบคลุมทั่วทั้ง
ประเทศในอนาคตและน าข้อมูลผลของการ
ตรวจคัดกรองโรคมาประยุกต์ใช้กับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาและวินิจฉัย
อุบัติการณ์การเกิดโรคของภาคอีสาน  

4. เพื่อลดปัญหาการสูญเสียในด้านสภาพจิตใจ
ของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน สังคมเศรษฐกิจ 
กรณีเกิดจากสูญเสียชีวิต 

สชพ. 

803-1112-
P041-
K4869-11 

การศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ของยา
ต้านวัณโรคและ 
พัฒนาวิธีทดสอบ
ส าหรับการตรวจ
ระดับยาวัณโรคเพื่อ
ติดตามการรักษาวัณ
โรคในผู้ ป่วยวัณโรค
ใหม่และผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยา 

954,000 953,986 100.00 ได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติแผนงานโครงการ ได้มีการก่อสร้าง
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อติดตั้งเครื่อง LC/MS/MS ในห้องปฏิบัติการ 
305 อาคาร 9 ชั้น 3 ก าลั งอยู่ ในระหว่างการด าเนินการทดสอบ 
Installation qualification และ Operation qualification จากบริษัท
สิทธิพร แอสโซซิเอส นักวิจัยได้ด าเนินเริ่มขบวนการการพัฒนาวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์หา standard curve ด้วยสารมาตรฐาน Isoniazid (INH), 
Pyrazinamide (PZA) , Rifampicin (RIF)  และ  Ethambutol (EMB) 
ด้วยความเข้มข้น 7 ความเข้มข้น พร้อมด้วย Internal standard ใช้ 5-
Aminosalicilid acid (5ASA) ซ่ึงครอบคลุมการตรวจวัดระดับยาต้านวณั
โรคที่ผู้ป่วยในประเทศไทยจะได้รับจากการรักษา และได้รับอนุมัติการ
เตรียม Blank plasma ส าหรับพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ระดับยาใน
พลาสมาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบัน
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ จึงได้ด าเนินการ plasma blank 

100.00 เผยแพร่วิธีการทดสอบในวารสารวิชาการ และ
เปิดรับบริการตรวจวิเคราะห์ระดับยาต้านวัณ
โรคเพื่อปรับระดับยาต้านวัณโรค 

สชพ. 
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เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จากจ านวนอาสาสมัคร 25 ราย ต่อด้วย
ด าเนินการทดสอบ Selectivity จากตัวอย่างพลาสมา จ านวน 6 ราย ท า
ก า ร ท ด ส อ บ  Selectivity ก่ อ น ด า เ นิ น ก า ร  pooled plasma 
ห้องปฏิบัติการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันริเคน ประเทศ
ญี่ปุ่นในการตั้งค่าการตรวจวิเคราะห์ระดับยา 4 ตัวพร้อมกัน โดยได้ส่ง
นักวิจัยเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือน และได้น ามาใช้ในการ
พั ฒ น า วิ ธี ไ ด้ ใ ห ม่ นั้ น ม า ท ด ส อ บ ที่ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมทั้งได้แนวทางการพัฒนาวิธีวิเคราะห์หา
ปริมาณยาสูตรดื้อยาไซโครเซอรีน (Cycloserine) เพื่อใช้ในงานวิจัยปี 
2560 ด้วย ผลการตรวจวิเคราะห์ภายใต้สภาวะที่เป็นกรดอ่อน ด้วย
ระบบ Isocratic elution ได้ผล Retention Time ของแต่ละสารได้แก่ 
INH, PZA, RIF, EMB และ 5ASA ไดท้ี่เวลา 2.05, 1.93, 1.50, 1.89 และ 
2.11 นาทีตามล าดับ ดังแสดงโดยใช้ภาพของ Chromatogram ด้านล่าง
นี้ ซ่ึงใช้ระยะเวลาในแต่ละตัวอย่างไม่เกิน 4 นาที กราฟมาตรฐาน 
(calibration curve) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปร 2 ตัวแปร 
คือตัวแปรที่ทราบปริมาณ กับตัวแปรที่ได้จากการวัด ที่มีความสัมพันธ์
เป็นสัดส่วนกันโดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ค่า r ควรเข้าใกล้ 1 
หรือค่า สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ไม่น้อยกว่า 0.995 การท า 
residual plot ควรได้การกระจายของข้อมูลแบบสุ่ม การวิเคราะห์
ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เชิงเส้น ในการ
หาปริมาณของตัวแปรหนึ่ง เมื่อทราบค่าของอีกตัวแปรหนึ่งที่ได้จากการ
วัด โดยในการทดสอบนี้จะท าการหาความเท่ียงของการวัด ที่ระดับความ
เข้มข้นครอบคลุมช่วงการใช้วัดระดับยาในเลือดผล ผลของการพัฒนาวิธี
ในโครงการนี้ได้ผลตามเกณฑ์ของพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธีเป็นไปตามที่ก าหนดของ INH, PZA, RIF และ EMB ในตัวอย่าง
พลาสมาระยะช่วงความเข้มข้นที่ก าหนด นักวิจัยได้จัดท าโครงการเภสัช
จลนศาสตร์ เพื่ อ ศึกษาระดับยาของยาต้ านวัณโรคสู ตรดื้ อยา 
(Cycloserine) ในอาสาสมัครที่เป็นคนไทยสุขภาพดี เพื่อขอรับการ
พิจารณาให้ด าเนินการจากคณะกรรมการการศึกษาวิจัยในมนุษย์
เรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารมาตรฐานไซโค
เซอรีนโดยใช้เครื่องมือ LC-MS/MS 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P041-
K4869-17 

โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล
พันธุกรรมของเช้ือกอ่
โรคด้วยการถอดรหัส
พันธุกรรมสมรรถนะ
สูง 

850,000 849,978 100.00  ท า test run NGS ส าหรับ multi-drug resistance genes จ านวน 5 genes 
ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis (MTB) จ านวน 2 runs ด้วย chip 
type 314 โดยท าการรวมตัวอย่างเชื้อ MTB จ านวน 8 และ 16 เชื้อ โดยแต่ละ
เชื้อจะมีการติด barcode เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของข้อมูลที่ ได้จาก 
NGS จากการรวม 8 หรือ 16 เช้ือ และได้ท า test run NGS ส าหรับ whole 
genome MTB จ านวน 2 runs ด้วย chip type 316 โดยท าการรวมตัวอย่าง
เชื้อ MTB จ านวน 2 และ 3 เชื้อ เพื่อเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของข้อมูลที่ได้
จาก NGS จากการรวม 2 หรือ 3 เชื้อและได้รับการอนุมัติโครงการ แผนปฏิบัติ
การและได้ด าเนินการประชุมคณะท างานวิจัยภายใต้โครงการ 2 ครั้ง เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าและสรุปผล การท างานของคณะท างานทุกสองเดือน 

100.00 - การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ 
เช่น เรื่อง การประเมินภาวะดื้อยาด้วย
เทคนิคถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง 
สถานการณ์ระบาดของวัณโรคในจังหวัด
เชียงรายเมื่อศึกษาเชื้อวัณโรคด้วยวิธี
ถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง 

- หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ , กรม
ควบคุมโรค, กรมการแพทย์, โรงพยาบาล
ต่างๆ และ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

สชพ. 

803-1115-
P021-
K4861-01 

การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
วิธีการตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีน
ในเลือดส าหรับการ
วินิจฉยัวัณโรค 

1,403,000 1,402,952 100.00 1. การจัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการโครงการ  จัดท าโครงการ
และแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ และโครงการและแผนฯได้รับอนุมัติ
จากผู้อ านวยการสถาบันฯ  
- การขออนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากสถาบันที่จะท าการเก็บ

ตัวอย่างวิจัยได้อย่างน้อย 3 สถาบัน ?ขอรับการพิจารณา
จริยธรรมแล้ว 3 สถาบัน ได้แก่  กรมควบคุมโรค คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สถาบันพัฒนาการ
คุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ และจัดเตรียมร่างค าขอรับการ
พิจารณาจริยธรรมจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
ได้รับผลการพิจารณาโครงการครั้งที่ 1 จากกรมควบคุมโรค
แล้ว ส่งฉบับแก้ไขแล้ว ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลแล้วเมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2559 และผ่านการ
พิจารณาจริยธรรมจากสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน
มนุษย์แล้วเมื่อ 29 กรกฎาคม 2559 

2. การเก็บตัวอย่างวิจัย ?ด าเนินการ แล้ว 27 ตัวอย่าง 
3. การรายงานกิจกรรมรายไตรมาส หรือรายงานประจ าปี ? รายงาน

ผลไตรมาสที่ 1/2559 2/2559 และ 3/2559 ในระบบ DOC แล้ว 
 

100.00 - การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ 
เช่น เรื่อง Biomarkers ที่จ าเพาะต่อวัณ
โรค ส าหรับวินิจฉัยในกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
ผู้ป่วยเด็ก และประเมินสภาวะการติดเชื้อ
วัณโ รคดื้ อย าหลายขนาน และการ
ตอบสนองต่อยาต้านวัณโรค 

- หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ , กรม
ควบคุมโรค, กรมการแพทย์, โรงพยาบาล
ต่างๆ และ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

สชพ. 
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รหัส
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

804-1113-
P031-
K4868-01 

โครงการพัฒนา
บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

1,110,600 561,661 50.57 ตามแผนโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ได้มีการด าเนินการจัดโครงการ ดังนี้  
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานยานพาหนะ  
2. โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

100.00 บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับทั้งในด้านวิชาการ และด้าน
บริหาร รวมทั้งการมีคุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิด
ความสมดุลของคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สล. 

805-1112-
P011-
K4864-01 

รักษาและเพิ่ม
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง 

1,214,900 1,190,433 97.99 กิจกรรมที่ 1 รักษาและขยายขอบข่ายการทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025  

1.1. การสอบเทียบ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ ผลการด าเนินงานรวบรวมข้อมูล จัดท า
แผนการสอบเทียบและบ ารุงรักษาประจ าปี เป้าหมาย
จ านวน 44 ชนิด 344 เครื่อง ด าเนินงานแล้วจ านวน 44 
ชนิด 320 เครื่อง  

1.2. การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ (External 
Quality Assessment) 

1.2.1. Blind sample จั ดท า แผนกา รส่ ง ตั ว อย่ า ง  34 
ตัวอย่าง 85 รายการทดสอบ ด าเนินการส่งตัวอย่าง
ให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 29 ตัวอย่าง 67 
รายการทดสอบ  

1.2.2. Proficiency testing participation จัดท าแผนการ
เข้าร่วมแผนงาน 16 ตัวอย่าง 41 รายการทดสอบ 
ด าเนินการส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 
10 แผนงาน 35 รายการทดสอบ  

1.3. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal audit) จัดท า
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน รับการตรวจประเมิน
วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

1.4. External audit จัดท าแผนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอก รับการตรวจประเมินครั้ งที่  1 วันที่  23-24 
กุมภาพันธ์ 2559 และรับการตรวจประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 3-
4 มีนาคม 2559 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จเรียบร้อย
แล้ว  

91.12 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
รักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตามระบบ
บริหาร คุณภาพห้องปฏิบั ติกา รตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
มั่นใจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และ
การให้บริการทดสอบความช านาญแก่
ผู้ รั บบ ริ ก า ร  และมี วิ ธี ทดสอบด้ า น
เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ที่ เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น ทั้ ง
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน
ที่ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้อ้างอิงได้  

2. ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องส าอา งทั้ ง
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้รับ
การสนับสนุนการให้บริการทดสอบความ
ช านาญ ความรู้ทางวิชาการ และวัสดุ
อ้างอิงด้านเครื่องส าอาง 

สว. 
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

1.5. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านเครื่องส าอาง  
1.5.1. ประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางโอทอปตามเกณฑ์คุณภาพ ISO 17516 
: 2014 - วางแผนด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณ์ จัดหาตัวอย่างเครื่องส าอาง 12 ผลิตภัณฑ์ 
70 ตัวอย่าง ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมและทดสอบ
ความใช้ได้ของวิธี วิเคราะห์ตัวอย่าง 70 ตัวอย่าง 
และจัดท ามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 

1.5.2. การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ และวิเคราะห์ปริมาณสาร
ปรอท ในผลิ ตภัณฑ์ท า ให้ หน้ าขาว  โดยวิ ธี  Atomic 
Absorption Spectrometry 
- Direct Mercury Analysis ( Thermal 

Decomposition) 
- ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วางแผนการ

ด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ด าเนินการ
ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมและทดสอบความใช้ได้ของ
วิธี และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ
ตัวอย่างและจัดท าร่างมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน  

กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความช านาญตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 

2.1. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal audit) จัดท า
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีก าหนดการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในวันที่ 28-29 กันยายน 2559 อยู่
ระหว่างด าเนินการตรวจประเมิน  

2.2. External audit จัดท าแผน รับการตรวจประเมินในวันที่ 
19- 20 พ ฤ ศจิ ก า ย น  2558 จ า ก ห น่ ว ย รั บ ร อ งก ร ม
วิทยาศาสตร์บริการ ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส่งหน่วย
รับรองในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 11 กรกฎาคม 
2559 ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองเรียบร้อยแล้ว 
กิจกรรมที่  

3. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอางภายในประเทศและ
ต่างประเทศ  
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- จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับห้องปฏิบัติการประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน จ านวน 7 หลักสูตร เผยแพร่ในการประชุม 
ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้ง
ที่ 4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับ
ห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 14 หลักสูตร  

กิจกรรมที่ 4 ประชุมในคณะกรรมการวิชาการในต่างประเทศ  
4.1. ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอางคณะ

ที่ TC 217 วันที่ 6-11 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เป็นผู้แทนประเทศ
ไทยเข้าร่วมประชุม 3 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาร่าง
มาตรฐานระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดวิธี
วิเคราะห์และข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์เครืืองส าอาง  

4.2. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee 
(ACTLC) ครั้งที่ 4 และ ASEAN Cosmetics committee 
(ACC) ครั้งที่ 21 วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศ
ไทย โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เข้าร่วมประชุม 3 คน โดย
ปฏิบัติหน้าที่รองประธาน ACTLC สมาชิกตัวแทนของ
ประเทศไทยให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการ 2 คน และเจ้าหน้าที่
จากส านักสว.และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ประชุม 5 คน 

4.3. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee 
(ACTLC)  ครั้ งที่  5 และ  ASEAN Cosmetic committee 
(ACC ) ครั้งที่ 22 วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศ
เวียดนาม โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เข้าร่วมประชุม 4 คน 
โดยปฏิบัติหน้าที่รองประธาน ACTLC สมาชิกตัวแทนของ
ประเทศไทยให้ข้อ คิด เห็นทางวิชาการ 2 คน เป็นผู้
สังเกตการณ์ประชุม 3 คน กิจกรรมที่ 5 การทดสอบความ
ช านาญด้านเครื่องส าอางกับภูมิภาคอาเซียน ปรับแผนการ
ให้บริการทดสอบความช านาญ โดยมีก าหนดการรับสมัคร
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2559 ส่งตัวอย่างให้สมาชิกเดือน
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พฤศจิกายน 2559 ในการประชุม ACTLC ณ ประเทศบูรไน 
และจัดท ารายงานการทดสอบความช านาญส่งให้สมาชิก
เดือนมกราคม 2560 

805-1112-
P011-
K4864-02 

รักษาและเพิ่ม
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
วัตถุอันตราย 

1,000,000 998,083 99.81 กิจกรรมที่ 1 รักษาและขยายขอบข่ายการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  

1.1. การสอบเทียบ การบ ารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ ผลการด าเนินงานรวบรวมข้อมูล จัดท าแผนการ
สอบเทียบและบ ารุงรักษาประจ าปี เป้าหมายจ านวน 23 ชนิด 
71 เครื่อง ด าเนินงานแล้วจ านวน 23 ชนิด 71 เครื่อง  

1.2. การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ (External 
Quality Assessment) 

1.2.1. Blind sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่าง 34 ตัวอย่าง 
56 รายการทดสอบ ด าเนิ นการส่ งตั วอย่ า งให้
ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 30 ตัวอย่าง 43 รายการ
ทดสอบ ด าเนินการทดสอบเรียบร้อยแล้ว 

1.2.2. Proficiency testing participation จัดท าแผนการเข้า
ร่วมแผนงาน 1 ตัวอย่าง 2 รายการทดสอบ ด าเนินการ
ส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 3 แผนงาน 6 
รายการทดสอบ ด าเนินการทดสอบเรียบร้อยแล้ว  

1.2.3. Interlaboratory comparision particition 
เปรียบเทียบผลกับหน่วยงานต่างประเทศ 5 ตัวอย่าง 1 
รายการทดสอบ ด าเนินการทดสอบเรียบร้อยแล้ว และ
เข้าร่วมเปรียบเทียบผลกับหน่วยงานภายในประเทศ 1 
ตัวอย่าง 3 รายการทดสอบ ด าเนินการทดสอบเรียบร้อย
แล้ว  

1.2.4. Collaborative study ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 3 
ตัวอย่าง 3 รายการทดสอบ ด าเนินการทดสอบและ
สรุปผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว  

1.3. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal audit) จัดท า
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ก าหนดการตรวจประเมิน
ในวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

91.47 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษา
และ เพิ่ ม ศักยภาพห้ องปฏิบั ติกา รอ้ า งอิ ง
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตาม
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/ IEC 17025 และมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ
ในการให้บริการตรวจวิ เคราะห์และการ
ให้บริการทดสอบความช านาญแก่ผู้รับบริการ 
และมี วิ ธีทดสอบด้ านวัตถุอันตรายที่ เป็น
มาตรฐานทั้งระดับประเทศที่ห้องปฏิบัติการอื่น
สามารถใช้อ้างอิงได้ 2. ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุ
อันตรายทั้งภายในประเทศได้รับการสนับสนุน
การให้บริการทดสอบความช านาญ ความรู้ทาง
วิชาการ และวัสดุอ้างอิงด้านวัตถุอันตราย 

สว. 
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1.4. External audit จัดท าแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 
รับการตรวจประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 
และรับการตรวจประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 มีนาคม 2559 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่ืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

1.5. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านวัตถุอันตราย  
1.5.1. การพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อประเมินเชิงปริมาณฤทธิ์

ตกค้างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้าในการ
ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหลังซัก ตามวิธี ATCC Test Method 
100-2004 - วางแผนด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ และจัดหาตัวอย่าง และทดสอบความใช้ได้ของ
วิธี  

1.5.2. การพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ ฤทธิ์การ
ยับยั้งชื้อแบคทีเรียที่ตกค้างในผ้าหลังซัก ตามวิธี AOAC 
Official Method 972.04  

- วางแผนด าเนินงานวิจัย และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหา
ตัวอย่าง เตรียมตัวอย่างฤทธิ์ตกค้างแบคทีเรีย 10 ตัวอย่าง 
และจัดท าร่างเอกสารมตรฐานการปฏิบัติงาน . 

1.5.3. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ deltamethrin ในมุ้ง
ก าจัดแมลงชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน โดยวิธี HPLC - 
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ จัดหาตัวอย่าง ทดสอบสภาวะที่เหมาะสม 
ทดสอบความถูกต้องของวิธี อยู่ระหว่างจัดท าเอกสาร
มาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน 

1.5.4. การพัฒนาวิ ธี วิ เคราะห์ปริ มาณ  bifenthrin และ 
deltamethrin ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก า จั ด แ ม ล ง สู ต ร 
suspension concentrate (SC) โดยวิธี HPLC  

- ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วางแผนการ
ด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหาตัวอย่าง 4 
ตัวอย่าง ทดสอบสภาวะที่เหมาะสม ทดสอบความถูกต้อง
ของวิธี และจัดท าเอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน 

1.5.5. การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารไอโซโพ
รพิลอแอลกอฮอล์และเอทิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิล
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อีเทอร์ ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด โดยใช้เทคนิคแก๊ส
โครมาโทกราฟี - ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 
วางแผนการด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ทดสอบสภาวะที่เหมาะสม ทดสอบความถูกต้องของวิธี 
และจัดท าเอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน  
 

1.5.6. การพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณสาร relevant impurities 
ของ temephos ในผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ า โดยวิธี  
HPLC -  ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทดสอบสภาวะที่เหมาะสม และ
ทดสอบความถูกต้องของวิธี  

กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความช านาญตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043  

2.1. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal audit) จัดท า
แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีก าหนดการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในวันที่ 28-29 กันยายน 2559 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ 

2.2. External audit จัดท าแผน รับการตรวจประเมินในวันที่ 19-20 
พฤศจิกายน 2558 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส่งหน่วยรับรองในวันที่  19 
กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้รับการ
รับรองจากหน่วยรับรองเรียบร้อยแล้ว  

กิจกรรมที่ 3. จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวัตถุอันตรายภายในประเทศ 
จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ส าหรับห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 5 หลักสูตร 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพสารก าจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขตามข้อก าหนดของศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามั ยโลก (Capacity Building on WHO Collaborating Center for 
Quality Control of Pesticide Use in Public Health)  

4.1. การจัดหาครุภัณฑ์ในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแะฟิสิกส์ 
ด าเนินการทบทวนและรวบรวมรายการครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการ
ทดสอบทางเคมีและฟิสิกส์ตามข้อก าหนดขององค์การอนามัย
โลกมีรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหาเพิ่มเติมจ านวน 13 
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รายการจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 10 รายการ 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 3 รายการ ด าเนินการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์แล้ว 10 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดความหนาแน่น
ผง เครื่องกวนแบบมอเตอร์ เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วต่ า 
เครื่องหาความแตกตัวของยา เครื่องเขย่ากลับไปกลับมา 
เครื่องวัดความหนาแน่นของเหลวอัตโนมัติ เครื่องวิเคราะห์การ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นในอากาศ เครื่องแร่ง เครื่องทดสอบความ
กร่อนของเม็ดยา และอ่างน้ าเย็น และอยู่ระหว่างการจัดท า
วิธีการใช้งาน  

4.2. การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง Workshop on Quality Control of Public 
Health Pesticides) ก าหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ 18 - 27 
กรกฎาคม 2559 วิทยากร Dr. Markus D. Muller ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการควบคุมคุณภาพสารก าจัดศัตรูพืช ยังไม่ได้
ด าเนินการจะด าเนินการภายในเดือนกันยายน 2559 โดย
ส านักสว. ปรับแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 9-10 สิงหาคม 
2559 และจัดท ารายงาานการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

4.3. การประชุ ม The Collaborative international Pesticide 
Analytical Council (CIPAC) Annual Meeting and the Joint 
CIPAC/FAO/WHO ประชุ มวั นที่  11-16 มิ ถุ นายน 2559 
ประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เข้าร่วมประชุม 4 คน 
โดยน าเสนอข้อมูลเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ประเภทสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข
ของประเทศไทย น าเสนอทางวิชาการโดยโปสเตอร์ 3 เรื่อง และ
จัดท ารายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว 

4.4. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ส าหรับการขึ้นทะเบียน/การ
ประมูล ตามข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก ศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของตัวอย่างผลิตภัณฑ์สารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทาง
สาธารณสุขที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์ เพื่อการขึ้นทะเบียน และการ
ประมูล ประสานงานกับกรมควบคุมโรค ในการตรวจสอบ
คุณภาพสารเคมีที่มีการประมูลใช้ในการควบคุมโรคติดต่อที่น า
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

โดยแมลง และได้จัดซ้ือครุภัณฑ์จ านวน 10 รายการเรียบร้อย
แล้ว  

4.5. การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ 
เข้าร่วมการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการกับ AAPCO 
Check Sample Program 2016 ทดสอบสารก าจัดศัตรูพืช 
(ด้านเคมี) ของ Association of American Pesticide Control 
Official จ านวน 2 รายการ และเข้าร่วม Collaborative study 
กับ CIPAC จ านวน 1 รายการ และ small scale Collaborative 
study รายการ pyriproxifen จ านวน 1 รายการ และได้
วิเคราะห์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว  

4.6. ก า ร สั ม ม น า เ รื่ อ ง  Pesticide use in Public Health-
Specification and Quality Control ก าหนดการจัดอบรม
เลื่อนจากวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 เป็นวันที่ 5-7 สิงหาคม 
259 วิทยากร Dr. Markus D. Muller ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ควบคุมคุณภาพสารก าจัดศัตรูพืช ยังไม่ได้ด าเนินการจะ
ด าเนินการภายในเดือนกันยายน 2559 

805-1112-
P021-
K4861-04 

โครงการวิจัยและ
พัฒนาด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

846,000 840,664 99.37 กิจกรรมที่ 1 การประเมินการได้รับสัมผัสสารทาเลทในเครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ยืนยันสารทาเลทที่
ตรวจพบในตัวอย่าง 323 ตัวอย่าง และด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ในการส ารวจปริมาณในการได้รับสัมผัสสารทาเลทจ านวนทั้งหมด 1,000 
คน ได้แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับ
ผู้บริโภคคนไทย อยู่ระหว่างการทดสอบ Validity และด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลและพฤติกรรมการใช้เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้
ในบ้านเรือน จัดท ามาตรฐานวิธีวิเคราะห์สารทาเลทในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อจัดท าข้อมูลและพฤติกรรมการ
ใช้เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนจ านวน 11 
ผลิตภัณฑ์ และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่ 2 การศึกษา
การสลายตัวของ Deoxyarbutin เป็น Hydroquinone ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางที่จ าหน่ายในประเทศไทย จัดหาตัวอย่าง 40 ตัวอย่าง และ
ด าเนินการทวนสอบวิธีโดยหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์
ด้วยเครื่อง UPLC/DAD และวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 50 ตัวอย่าง 
สรุปผลการตรวจวิเคราะห์และจัดท ารายงาน 

98.30 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ข้อมูล
คุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
เผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อให้เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย  

2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ได้รับข้อมูลคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ส าหรับก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ให้
มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อการคุ้มครอง
ประชาชน 

สว. 
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805-1112-
P022-
K4862-05 

โครงการประเมิน
คุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตราย 

885,000 884,398 99.93 กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เช็ดท าความ
สะอาดผิว ชนิดเปียกส าหรับเด็กทารกและสตรี (แบบเช็ดแล้วทิ้ง) 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และส ารวจชนิดของตัวอย่างที่วาง
จ าหน่ายในตลาดระดับกลาง และตรวจสอบสูตรต ารับของผลิตภัณฑ์ 
และวิเคราะห์ตัวอย่าง 44 ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และจัดท าเอกสารสรุปรายงานแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
กิจกรรมที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพื้น
และฆ่าเชื้อโรคที่ใช่ทั่วไปตามบ้านเรือนชนิดฉีดพ่น จัดเตรียมอุปกรณ์ 
สารมาตรฐาน สารเคมี จัดเก็บตัวอย่างส าหรับด าเนินงานวิจัย 15 
ตัวอย่าง และทดสอบตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลผลวิเคราะห์ 
และอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานส าหรับเผยแพร่ กิจกรรมที่ 3 การ
ประเมินคุณภาพของ relevant impurities ของ temphos ในผลิตภัณฑ์
ก าจัดลูกน้ า ทบทวนข้อมูลทางวิชาการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทดสอบ
สภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหาปริมาณ relevant impurities ของ 
temphos ในผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ า โดยวิธี GC และตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานส าหรับเผยแพร่ 
 
 

94.75 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ข้อมูลคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เผยแพร่แก่
ประชาชน เพื่อให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย 2. ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้ รั บข้ อมู ล คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ส าหรับก ากับดูแล
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อการ
คุ้มครองประชาชน 

สว. 

805-1112-
P022-
K4862-07 

การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย (งบ
ด าเนินงาน) 

528,000 502,474 95.17 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ รวม 2,798 ตัวอย่าง - ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 1,517 
ตัวอย่าง - ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 939 ตัวอย่าง - ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ 342 ตัวอย่าง 

80.00 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์วัตถุ
อั นตรายที่ ใ ช้ ทา งสาธารณสุ ข  และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  ได้ รับการ
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ข้อมูล
คุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อเลือก
ซ้ือและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย หรือให้ข้อมูลแก่สาธารณะเพื่อ
น าข้อมูลไปเผยแพร่ต่อไป 

สว. 
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805-1112-
P052-
K4871-06 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางผสม
สมุนไพรเพื่อการ
ส่งออกและเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

3,191,100 2,995,496 93.87 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร สืบค้นคุณลักษณะเฉพาะ, คัดเลือก
สารชี่บ่ง และทบทวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ของสมุนไพร 6 ชนิด ได้แก่ 
ชะเอมเทศ ทานตะวัน แครอท มะละกอ เทียนกิ่ง และกระเทียม และจัดหา
สารมาตรฐานชี้บ่งของแต่ละสมุนไพรแต่ละชนิด ด าเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงวิธีทดสอบสารชี้บ่ง (สาร lawsone) ในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร
เทียนกิ่ง โดยวิธี UPLC และด าเนินการตรวจสอบสาร lawsone ใเครื่อง
ส าอางผสมสมุนไพรเทียนกิ่งจ านวน 20 ตัวอย่าง, สารชี้บ่ง(glabridin และ 
licochalcone A) ในเครื่องส าอางผสมสมุนไพรชะเอมเทศ โดยวิธี UPLC และ
ตรวจสาร glabridin และlicochalcone A ในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร
ชะเอมเทศ จ านวน 20 ตัวอย่าง, สารชี้บ่ง (carotene) ในเครื่องส าอางผสม
สมุนไพรมะละกอ, ทานตะวัน และแครอท โดยวิธี UPLC และตรวจสาร  

- carotene ในเครื่ องส าอางผสมสมุนไพรมะละกอ , 
ทานตะวัน และแครอท จ านวนชนิดละ 20 ตัวอย่าง รวม 
60 ตัวอย่าง และสารชี้บ่ง (allicin) ในเครื่องส าอางผสม
สมุนไพรกระเทียม โดยวิธี UPLC และตรวจสาร allicin ใน
เครื่องส าอางผสมสมุนไพรกระเทียม จ านวน 20 ตัวอย่าง 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แก่
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.1. การตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสม
สมุนไพร  

- สื่อสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจ
เอกลักษณ์สารส าคัญในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 10 
ชนิดในการประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 
1/ 2559 วั น ที่  21 ตุ ล า ค ม  2558 ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญในเครื่องส าอางผสม
สมุนไพร 6 ชนิด ดังนี ้

- 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  

100.00 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรจาก
ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์  

2. บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มี ค ว า ม รู้  ส า ม า ร ถ ต ร วจวิ เ ค ร า ะห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางได้ถูกต้องเป็น
ม า ต ร ฐ า น เ ดี ย ว กั น  ท า ใ ห้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคให้บริการตรวจวิเคราะห์
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร รองรับการ
ตรวจวิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์ ให้มีความ
ปลอดภัยเพื่อการจ าหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการค้า
ระหว่างประเทศ 

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ว่านหางจระเข้ 
- วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 หม่อน - วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 

2559 ชาเชียว - วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 กระชายด า  
- วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 มะกรูด 
1.2. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการ

เตรียมต ารับเครื่องส าอาง จัดท าโครงการ ด าเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2559 และ
จัดท ารายงานผลการจัดอบรมเสนอผู้บริหาร  

1.3. การพัฒนาเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการทดสอบความ
ปลอดภัยโดยวิธีทางเลือกทดแทนสัตว์ทดลอง จัดท า
โครงการ ด าเนินการจัดฝึกอบรมวันที่ 12-14 กรกฎาคม 
2559 และจั ดท ารายงานผลการจั ดอบรมเสนอ
ผู้อ านวยการ 

805-1115-
P011-
K4864-01 

รักษาและเพิ่ม
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง (งบ
รายจ่ายอื่น) 

303,800 153,255 50.45 กิจกรรมที่ 1 ประชุมในคณะกรรมการวิชาการในต่างประเทศ  
1.1. ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอางคณะที่ TC 

217 วันที่ 6-11 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม 3 คน 
เพื่อให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาร่างมาตรฐานระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดวิธีวิเคราะห์และข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์
เครืืองส าอาง  

1.2. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) 
ครั้งที่  4 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งที่  21 
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่
ส านักสว. เข้าร่วมประชุม 3 คน โดยปฏิบัติหน้าที่รองประธาน 
ACTLC สมาชิกตัวแทนของประเทศไทยให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการ 2 
คน และเจ้าหน้าที่จากส านักสว.และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ประชุม 5 คน  

1.3. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) 
ครั้ งที่  5 และ ASEAN Cosmetic committee (ACC ) ครั้ งที่  22 
วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศเวียดนาม โดยเจ้าหน้าที่
ส านักสว. เข้าร่วมประชุม 4 คน โดยปฏิบัติหน้าที่รองประธาน 
ACTLC สมาชิกตัวแทนของประเทศไทยให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการ 2 
คน เป็นผู้สังเกตการณ์ประชุม 3 คน 

100.00 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
รักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตามระบบ
บริหาร คุณภาพห้องปฏิบั ติกา รตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
มั่นใจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และ
การให้บริการทดสอบความช านาญแก่
ผู้ รั บบ ริ ก า ร  และมี วิ ธี ทดสอบด้ า น
เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ที่ เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น ทั้ ง
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน
ที่ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้อ้างอิงได้  

2. ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องส าอา งทั้ ง
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้รับ
การสนับสนุนการให้บริการทดสอบความ
ช านาญ ความรู้ทางวิชาการ และวัสดุ
อ้างอิงด้านเครื่องส าอาง 

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

806-1112-
P011-
K4864-01 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับสากลด้านชวี
วัตถ ุ

2,500,000 2,500,000 100.00 1. พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านชีววัตถุ โดยได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
1.1. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพของสถาบันฯ โดยมีแผน

สอบเทียบเครื่องมือและสอบเทียบเครื่องมือจ านวน 62 ชนิด 
247 รายการเป็นไปตามแผนสอบเทียบ  

1.2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 22 ชนิด 28 รายการ  
1.3. ด าเนินการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ และทบทวนบันทึก

บุคลากร จ านวน 229 ฉบับ  
1.4. สถาบันชีววัตถุได้รับการตรวจติดตามภายใน ตามแผนการตรวจ

ติดตามภายใน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 25 ม.ค.59 
และสถาบันชีววัตถุได้รับการคัดเลือกให้ตรวจติตดามจาก URS 
วันที่  27 ม.ค.59 พบว่าสถาบันฯ ไม่ได้รับข้อบกพร่องและ
ข้อสังเกตใดๆ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรอง
ตามาตรฐาน ISO 9001: 2015  

1.5. สถาบันชีววัตถุได้รับการตรวจติดตามภายใน ตามแผนการตรวจ
ติ ดตามภาย ในตามมาตรฐาน  ISO 9001:  2015 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 17 มิถุนายน 2559  

1.6. จัดประชุมระบบคุณภาพ จ านวน 4 ครั้ง และประชุมทบทวน
ระบบบริหารคุณภาพ 1 ครั้ง  

1.7. สถาบันชีววัตถุจัดท าแผนการตรวจติดตามภายในของสถาบันฯ 
และได้รับการตรวจติดตามภายใน ตามแผนการตรวจติดตาม
ภายในในระหว่างวันที่ 1 -16 สิงหาคม 2559  

1.8. การตรวจประเมินจากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เนื่องจาก
ใบรับรองของระบบ 17025:2005 และ ISO Guide 34 :2009 ยัง
ไม่หมดอายุและยังไม่ถึงรอบการ Surveillance  

2. พัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายกลุ่มและแผนพัฒนา
รายบุคคล 40 หลักสูตร 

100.00 สถาบันชีววัตถุมีห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีว
วัตถุที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ชว. 

806-1112-
P022-
K4862-02 

โครงการประกัน
คุณภาพและประเมิน
ความเส่ียงของวัคซีน 
ชีววัตถุเพื่อการรักษา 
และน้ ายาวินจิฉัยโรค
ที่ติดต่อทางเลือด 

5,390,900 5,386,737 99.92 1. ตรวจรับรองคุณภาพวัคซีน ผลิตภัณฑ์เลือดชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่
ติดต่อทางเลือดและชีววัตถุอื่นๆ  
1.1. ตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ

จ านวนทั้ งสิ้น 827 ตัวอย่าง เป็นการตรวจวิ เคราะห์
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุก่อนจ าหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียน 50 ตัวอย่าง 
เพื่อรับรองรุ่นการผลิต 765 ตัวอย่าง เพื่อตรวจติดตาม

100.00 1. ประชาชนมีสุขภาพดีและได้รับผลิตภัณฑ์
ชีววัตถุที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย  

2. การควบคุม ป้องกันโรคของประเทศโดย
ใช้วัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 9 ตัวอย่าง และเพื่อตรวจผลิตภัณฑ์
ชีววัตถุที่มีข้อสงสัยด้านคุณภาพและความปลอดภัย 3 
ตัวอย่าง  

1.2. ได้ทบทวนข้อมูลของผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์แนวโน้มคุณภาพ
และประเมินความเส่ียง  

1.3. สรุปผลและจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงและแจ้ง
เตือนภัยของสถาบันชีววัตถุ  

1.4. ด าเนินแจ้งรายงานการประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

2. พัฒนาการผลิตสารมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ  
- ได้ส่งแบบสอบถามความต้องการใช้ชีววัตถุมาตรฐาน 

ประจ าปียังบุคลากรสถาบัน  
- มีการสรุปและจัดท ารายการชีววัตถุมาตรฐานสากล ( IRP) ที่

ต้องจัดซ้ือเพิ่มเติมประจ าปี  
- ด าเนินการจัดซ้ือชีววัตถุมาตรฐานสากล ซ่ึง ได้รับครบทุก

รายการแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558  
- จัดเตรียม / จัดหา / สอบเทียบวัคซีนมาตรฐานอ้างอิงของ

ประเทศ แล้วเสร็จ จ านวน 14 ชนิด คือวัคซีนเจอีเชื้อเป็น
ลูกผสมมาตรฐานอ้างอิง วัคซีนหัดเยอรมันมาตรฐานอ้างอิง 
วัคซีนคางทูมมาตรฐานอ้างอิง วัคซีนหัดมาตรฐานอ้างอิง 
เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาตรฐานอ้างอิง เชื้อไวรัสพิษ
สุนัขบ้ามาตรฐานอ้างอิง วัคซีนพิษสุนัขบ้าอ้างอิงมาตรฐาน 
เช้ือแบคทีเรีย Bacillus subtilis เช้ือแบคทีเรีย Bacteroides 
vulgatus เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus เชื้อรา 
Candida albicans เชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบ JE สายพันธุ์ 
Nakayama มาตรฐานอ้างอิง วัคซีนไอกรนมาตรฐานอ้างอิง
และวัคซีนบีซีจีมาตรฐานอ้างอิง ผลการด าเนินงาน คิดเป็น
ร้อยละ 100  

3. ทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ 
มีความก้าวหน้าดังนี้  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

3.1. การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Anti-PT 
antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ 
ด้วยวิธี Mouse Immunogenicity test (MIT) ด าเนินการ
ตาม protocol ที่ ได้รับอนุมัติ  จัดท ารายงานผลคู่มือ
มาตรฐานปฎิบัติงาน และเผยแพร่ผลงานใน Journal Club 
ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  

3.2. การพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีตรวจ
วิ เคราะห์ปริมาณโปรตีนเซรั่มจากวัว (Bovine serum 
albumin) ที่ปนเปื้อนในวัคซีน ด าเนินการตาม protocol ที่
ได้รับอนุมัติ จัดท ารายงานผล คู่มือมาตรฐานปฎิบัติงาน 
และเผยแพร่ผลงานใน Journal Club ผลการด าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ 100  

3.3. การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรง 
Diphtheria antitoxin มีการจัดท า  Method validation 
protocol และโครงการจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง ผ่าน
การรับรอง ด าเนินการทดสอบหาจุดเหมาะสมของการท า
ปฏิกิริยาระหว่าง Diphtheria antitoxin และ Diphtheria 
toxin ผลการด าเนินคิดเป็นร้อยละ 50  

3.4. การพัฒนาวิธีการตรวจวิ เคราะห์หาปริมาณ anti-D 
antibodies ด้วยวิธีไมโครเพลท ด าเนินการตาม protocol 
ที่ได้รับอนุมัติ จัดท ารายงานผล คู่มือมาตรฐานปฎิบัติงาน 
และเผยแพร่ผลงานใน Journal Club ผลการด าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ 100  

3.5. การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์น้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคไวรัส
ตับอักเสบ ด าเนินการตาม Protocol ที่ได้รับอนุมัติ จัดท า
รายงานผลและคู่มือมาตรฐานปฎิบัติงาน ผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 100  

3.6. การศึกษาความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ เอกลักษณ์ 
และค่าความแรงวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้เซลล์
เพาะเลี้ยง Vero ด าเนินการตาม protocol ที่ได้รับอนุมัติ 
จัดท ารายงานผลและคู่มือมาตรฐานปฎิบัติงาน และเผยแพร่
ผลงานใน Journal Club ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
100  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

3.7. การทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิ เคราะห์  peptide 
mapping ในตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการรักษาชนิด filgrastim 
ด าเนินการตาม protocol ที่ได้รับอนุมัติ จัดท ารายงานผล 
เผยแพร่ผลงานในที่ประชุม Journal Club คู่มือมาตรฐาน
ปฎิบัติงาน และผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ผล
การด าเนินงานของโครงการนี้เป็นไปตามตัวชี้วัด คือตรวจ
รับรองคุณภาพชีววัตถุ  ได้จ านวน 827 ตัวอย่าง เกิน
เป้าหมาย 800 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 103.38 

806-1112-
P041-
K4869-03 

ผลกระทบของ
อุณหภูมิ ต่อชุดตรวจ
วินิจฉยัโรคติดต่อทาง
เลือด ชนิด Rapid 
test 

200,000 199,644 99.82 1. ปี 2558 ได้จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และชุดทดสอบ เพื่อใช้ส าหรับการ
ศึกษาวิจัย ได้ศึกษาวิธีการทดสอบ ทดลองหาสภาวะที่เหมาะสม 
ได้ทดสอบพลาสมาเพื่อหาค่า titre ที่ เหมาะสม ได้จัดเตรียม
พลาสมาเพื่อใช้ในการทดสอบส าหรับชุดตรวจ HIV และ HBs Ag 
เรียบร้อยแล้ว ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนปีงบประมาณ 
2558 ซ่ึงโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี ปี 2558-2559  

2. ปี 2559 ได้ทดสอบชุดทดสอบฯที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่างๆตามเวลาที่
ก าหนด เพื่อประเมินคุณภาพของชุดทดสอบ และได้รายงานผลการ
ทดสอบ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเผยแพร่รายงานในวารสารกรม
วิทย์ฯ 

100.00 เพื่ อ เป็ น ฐ านข้ อมู ลขอ งสถาบั นชี ว วั ต ถุ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการควบคุม
คุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด 
และใช้ในการประเมินความเสี่ยง ของการใช้ชุด
ตรวจ 

ชว. 

806-1112-
P041-
K4869-05 

การศึกษา
คุณลักษณะและ
องค์ประกอบของไกล
แคนใน ยาชวีวัตถุ
เพื่อการรักษาชนิดโม
โนโคลนอล
แอนติบอดีที่จ าหน่าย
ในประเทศไทยด้วย 
วิธี Capillary 
Electrophoresis 
Laser Induced 
Fluorescence 

240,000 239,868 99.94 คณะผู้วิจัยได้ฝึกหัดเทคนิค CE-LIF ซ่ึงไม่เคยเป็นวิธีที่ใช้ในสถาบันฯ มา
ก่อน พร้อมทบทวนวรรณกรรม ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์ไกลแคนใน
ตัวอย่าง mAb จากต ารายาสากลและวารสารวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และได้จัดหาสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ รวบรวมตัวอย่าง mAb 
เพื่อเตรียมน ามาวิเคราะห์ เมื่อได้สารเคมีน้ ายาต่างๆครบถ้วนแล้ว ได้
สภาวะที่เหมาะสม ของเทคนิค CE-LIF และท าการวิเคราะห์ไกลแคนใน
ตัวอย่าง พร้อมสรุปผลการศึกษาไกลแคนในตัวอย่างและได้จัดท า
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์ 

100.00 ห้องปฏิบัติการภาครัฐมีความรู้ที่ส าหรับการ
ควบคุม ก ากับ คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุเพื่อ
การรักษาที่ใช้ภายในประเทศได้ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อประชาชน 

ชว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

806-1112-
P041-
K4869-06 

โครงการการศึกษา
ความไวเชิงวิเคราะห์
ชุดตรวจแอนติเจน
ของเช้ือไวรัสตับ
อักเสบชนิดซี 

200,000 199,991 100.00 1. ได้ท าการประสานเพื่อจัดซ้ือ สารมาตรฐาน พลาสมา และตัวอย่าง
ชุดตรวจ  

2. ได้จัดซ้ือพลาสมา และอุปกรณ์บางส่วนเรียบร้อย  
3. ได้สารมาตรฐาน และตัวอย่างชุดตรวจ เรียบร้อยแล้ว  
4. ได้สารมาตรฐานสากล และพลาสมาคนปกติเรียบร้อยแล้ว  
5. การจัดเตรียมพลาสมาเรียยบร้อยแล้ว 
6. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีเรียบร้อยแล้ว  
7. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยตามแผน 

100.00 ได้ข้อมูลความไวเชิงวิเคราะห์ของชุดตรวจ
แอนติเจนของไวรัสตับอักเสบชนิด ซี แบบ
รวดเร็วที่จ าหน่ายในประเทศ เพื่อน ามาจัดท า
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพของชุด
ตรวจ 

ชว. 

808-1112-
P011-
K4864-03 

โครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับการระบาด 
โรคอุบัติใหม่ 

300,000 242,135 80.71 สถาบันวิจัยวิทยาศาสต์สาธารณสุข ได้จัดท าSafety Manual และได้
จัดท า  laboratory Safety Management Safety เสนอไปยังกรมฯ 
เพื่อพิจารณา 

100.00 1. ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชีวภาพของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมี
ความรู้ด้านความปลอดภัยและสามารถ
รู้จักป้องกันตนเองจากการติดเชื้อใน
ห้องปฏิบัติการ มีความปลอดภัยในการ
ท างาน  

2. ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ น
ห้องปฎิบัติการ มี ศักยภาพและความ
พร้อมในการรองรับการระบาดของโรคติด
เช้ืออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ า 

3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขมี
ระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ชี วภาพ  เป็ น ไปตามข้ อก าหนดของ
มาตรฐานสากล 

สวส 

808-1112-
P011-
K4864-22 

พัฒนาห้องปฏบิัติการ
อ้างอิงทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

3,200,000 3,200,000 100.00 1. ห้องปฏิบัติการด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมในด้านระบบ
คุณภาพ  

2. ห้องปฏิบัติการด าเนินการเข้าร่วมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการฯ  

3. ห้องปฏิบัติการด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือประจ าปี 2559 
 

4. รับการตรวจประเมินเฝ้าระวังด้าน PT-Provider ประจ าปี 2559 2 
แผน และขยายขอบข่ายการรับรอง 1 แผน  

5. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านระบบคุณภาพ หลักสูตรข้อก าหนด
มาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 และ ISO 15189:2012  

97.00 ทุกห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและได้รับการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตาม
มาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 15189, ISO/ IEC 
17025 และ ISO/IEC 17043 เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

6. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านระบบคุณภาพ หลักสูตรการสอบเทียบและ
บ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์  

7. เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและจัดส่งเอกสารในการตรวจ
ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189, 
ISO/IEC 17025, ISO 15190  

8. รับการตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

9. พร้อมรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ตามมาตรฐาน 
ISO 9001: 2015 ISO 15189, ISO/IEC 17025, ISO 15190 ซ่ึงมี
ก าหนดการตรวจในเดือนสิงหาคม 2559  

10. ได้รับการตรวจประเมินจากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 
18, 22-23 สิงหาคม 2559 และ 22,29-30 กันยายน 2559 

808-1112-
P011-
K4867-23 

การพัฒนาคุณภาพ
อาหารเลี้ยงเช้ือ และ
เครื่องมือปลอดเชื้อ 

200,000 122,236 61.12 สรุปรายการให้บริการของฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการ ประจ าเดือน
กันยายน 2559 ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดจาน 8,529 หน่วย 
ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดหลอด 18,876 หน่วย ปริมาณการ
ผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดขวด 10 หน่วย ปริมาณการเบิกจ่ายน้ าเกลือ
ปลอดเชื้อ 1.5 ลิตร ปริมาณการผลิตน้ ายาเคมี 7 ลิตร ปริมาณการเบิก-
จ่ายน้ ากลั่นปลอดเชื้อ 18.5 ลิตร บริการเตรียมเครื่องแก้วปลอดเชื้อ 
20,814 หน่วย บริการเตรียมน้ ากรอง-น้ ากลั่น 1,106 หน่วย บริการนึ่ง-
อบท าลายเช้ือ 420 หน่วย บริการซักเส้ือคลุมห้องปฏิบัติการ 99 ตัว 

100.00 งานบริการ และงานวิจัยของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีผลการด าเนินการที่
ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตาม
แผนงานและเป้าหมายที่วางไว้ 

สวส 

808-1112-
P021-
K4861-08 

บทบาทของเซลล์ต้น
ก าเนิดมะเร็งและ
สมดุลของระบบภูม
คุ้มกัน 

750,000 733,094 97.75 - สืบค้นและทบทวนเอกสารทางวิชาการงานวิจัยการตรวจวัด 
Cancer Stem cell marker ที่เกี่ยวข้อง  

- จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคมี ส าหรับ
เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง  

- จัดเตรียม สถานที่ วัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อส าหรับเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งล าไส้ (SW620 cell lines) - 
เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งล าไส้ (SW620 cell lines) และตรวจวัด 
CD44 Cancer Stem cell marker  

- ทดสอบหาสภาวะและจ านวนเซลล์และสภาวะเซลล์มะเร็งล าไส้ที่
เหมาะสมส าหรับทดสอบความเป็นพิษ และการตายของเซลล์  

- ทดสอบความสัมพันธ์ของ CD44 Cancer Stem Cell Markers 
กับการเกิด cell cytotoxicity ในเซลล์มะเร็งล าไส้ - ทดสอบ

100.00 ก า รต ร ว จ ห า เ ซลล์ ต้ น ก า เ นิ ด ม ะ เ ร็ ง ใ น
เซลล์มะเร็งล าไส้ และชี้บ่งความส าคัญในการ
แบ่งตัวเพิ่มจ านวน การเคลื่อนที่ บุกรุก หลบ
หลีกระบบภูมิ คุ้มกัน และการรอดชีวิตของ
เซลล์มะเร็งล าไส้ จะน าไปสู่องค์ความรู้เพื่อหา
สาเหตุ และพัฒนาแนวทางวิธีการป้องกัน และ
รักษาโรคมะเร็งล าไส้ต่อไป 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ความสัมพันธ์ของ CD44 Cancer Stem Cell Markers กับการ
เกิด cell apoptosis ในเซลล์มะเร็งล าไส้  

- ตรวจวัดการตายของเซลล์มะเร็งล าไส้ หลังจากกระตุ้นด้วย anti-
cancer drug ที่ความเข้มข้นต่างๆ ให้เกิดการตายแบบ apoptosis 
และ cytotoxicity และทดสอบความสัมพันธ์กับ CD44  

- ตรวจวัดการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งล าไส้  แบบ  real time 
monitoring  

- หาความเข้มข้นของเซลล์มะเร็งและเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อน ามา
ทดสอบการท าลายเซลล์มะเร็งล าไส้  

- ตรวจวัดการท าลายเซลล์มะเร็งล าไส้และการหลบหลีกเซลล์เม็ด
เลือดขาว แบบ real time monitoring 

- ทดสอบผลยับยั้ง CD44 ต่อการเพิ่มจ านวนของเซลล์มะเร็งล าไส้  
- วิเคราะห์ สรุปผลและจัดท ารายงาน 

808-1112-
P021-
K4861-16 

การศึกษาการตรวจ
เช้ือวัณโรคด้วย 
automated และ 
manual nucleic 
acid amplification 
test วิธีใหม่ที่
องค์การอนามัยโลก
แนะน า 

400,000 373,152 93.29 ผลการด าเนินงานสะสมที่ผ่านมา 
1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานร่วมวิจัย รพ. แม่สอด เพื่อเก็บ

ตัวอย่าง และได้รับตัวอย่างเข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งหมด 200 
ตัวอย่าง  

2. ตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธี GeneXpert เปรียบเทียบกับการเพาะ
เชื้อ ตัวอย่างทดสอบเป็นเสมหะที่ผ่านขั้นตอนเตรียมตัวอย่างเพาะ
เช้ือ (decontamination)  
2.1. ตัวอย่างเสมหะที่ทราบผลเพาะเชื้อ น ามาตรวจวิเคราะห์

ด้วยวิธี GeneXpert จ านวน 148 ตัวอย่าง  
2.2. ตัวอย่างเสมหะที่ไม่ทราบผลเพาะเชื้อ น ามาตรวจวิเคราะห์

ด้วยวิธี GeneXpert จ านวน 30 ตัวอย่าง  
3. เตรียมน้ ายา ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test  
4. ท าการสกัด DNA ส าหรับตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test และ 

PCR จ านวน 148 ตัวอย่าง  
5. ท าการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test และ PCR จ านวน 148 

ตัวอย่าง  
6. น าเสนอผลงานทางวาจาในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์

การแพทย์ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2559 ?Smart Sciences Life : ใช้
ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์? วันที่ 21-22 
มีนาคม 2559 ณ อิมแพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี ผลการปฏิบัติงาน 

100.00 1.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ NAAT ด้วย automated 
real-time PCR (GeneXpert) และLAMP test 
ในการตรวจเชื้อวัณโรค 2.ได้วิธีการตรวจวิธีใหม่ 
สามารถใช้ประโยชน์ได้ในการตรวจวัณโรค
ได้ ผล เ ร็ ว  3. ไ ด้ อ ง ค์ คว ามรู้  ผ ลประ เมิ น 
GeneXpert ในการตรวจเชื้อวัณโรค 4. ได้องค์
ความรู้ประสิทธิภาพของ in-house LAMP 
เ ที ย บ กั บ  automated real- time PCR 
(GeneXpert) ใช้ข้อมูลเสนอรูปแบบที่เหมาะสม
ในการใช้งาน 5.ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

6.1. ท าการสกัด DNA ส าหรับตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test 
และ PCR แล้วจ านวน 148 ตัวอย่าง สกัด DNA เพิ่มจ านวน 
30 ตัวอย่าง รวมเป็นทั้งหมด 178 ตัวอย่าง  

6.2. ท าการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test และ PCR แล้ว
จ านวน 148 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์เพิ่ม 30 ตัวอย่าง รวม
เป็น 178 ตัวอย่าง 

808-1112-
P021-
K4861-20 

การพัฒนาตัวอยา่ง
ควบคุมคุณภาพแบบ
แห้งส าหรับตรวจหา
ปริมาณเชื้อเอชไอวีใน
กระแสเลือด 

700,000 696,987 99.57 - วิเคราะห์ สรุปผลและจัดท ารายงาน  
- ทดสอบหาปริมาณ HIV RNA ตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบแห้ง HIV 

Viral Load Dried tube specimen เปรียบเทียบกับแบบเหลว ที่
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 8 สัปดาห์  

- ทดสอบหาปริมาณ HIV RNA ตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบแห้ง HIV 
Viral Load Dried tube specimen เปรียบเทียบกับแบบเหลว ที่
เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ เป็น 2 สัปดาห์  

- ทดสอบความคงตัวของ HIV Viral Load Dried tube specimen 
ที่อุณหภูมิ 37 C, 45 C, 60 C  

- เตรียมตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบแห้ง HIV Viral Load Dried 
tube specimen และทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับ เชื้อ
เป็นแบบเหลว  

- หาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการเตรียมตัวอย่างสอบเทียบเชื้อ
แบบแห้ง HIV Viral Load Dried tube specimen  

- เตรียมตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบแห้ง HIV Viral Load Dried 
tube specimen - ทดสอบหาปริมาณ HIV Viral load ที่เหมาะสม
ส าหรับเตรียมตัวอย่างสอบเทียบแบบแห้ง  

- เพาะเลี้ยงเชื้อเอชไอวีและตรวจวัด HIV Viral load ให้ได้ปริมาณ
ตามต้องการ  

- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี ส าหรับการทดลอง - ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานวิจัยร่วมโครงการ  

- สืบค้นและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเชือ้ 
HIV และการตรวจวัดปริมาณ HIV viral load  

- จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการทดลอง 

 

100.00 สามารถน าตัวอย่างสอบเทียบแบบแห้งมา
ควบคุมคุณภาพการทดสอบหาปริมาณเชื้อเอช
ไอวีในกระแสเลือด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทั่วไป ชุมชน/หรือ
เทียบเท่า 

สวส 
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808-1112-
P021-
K4861-34 

การตรวจหาและ
จ าแนกเช้ือสาเหตุ
ของโรคอุจจาระ ร่วง
ในผู้ป่วยที่เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยโดยวิธี
ทางอณู ชีววิทยา/จี
โนมิกส์ และการ
พัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉยัโรคชนิดใหม่ 

360,000 200,174 55.60 ได้รับตัวอย่างจ านวนน้อยจึงได้ด าเนินการติดต่อประสานงานเพื่อเพิ่ม
เครือข่ายในการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยอุจจาระร่วงอย่างแรงเพิ่มขึ้น 
ได้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาล
สมุทรสาคร และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 

100.00   สวส 

808-1112-
P021-
K4861-36 

การพัฒนาวิธีตรวจ 
Bacillus cereus 
และ Bacillus 
thuringiensis ด้วย
เทคนิค Multiplex 
PCR 

200,000 353,652 176.83 ทดสอบสภาวะทีเหมาะสมของปฏิกิริยา PCR กับตัวอย่างที่ตรวจเชื้อได้
ในห้องปฏิบัติการจ านวน 30 ไอโซเลท ด้วยเทคนิค Multiplex PCR พบ
เป็นเชื้อ B. thuringiensis 2 ตัวอย่าง diarrheal B. cereus 6 ตัวอย่าง 
และ B. cereus group 22 ตัวอย่าง  
- น าสภาวะเหมาะสมของปฏิกิริยา PCR ที่ได้ มาทดสอบไพรเมอร์ยีน 

gyrB, groEL, hblD, nheA, cytK และ entFM กับตัวอย่างเชื้อ
มาตรฐาน B. cereus ATCC 11778 และ B. thuringiensis ATCC 
10792 ด้วยเทคนิค Multiplex PCR  

- ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยา PCR โดยใช้ไพรเมอร์
ของยีน gry B, groEL, hblD, nheA, entFM และ cytK. ที่ความ
เข้มข้นต่างๆ และอุณหภูมิต่างๆ 12 อุณหภูมิ กับตัวอย่างเชื้อ
มาตรฐาน B. cereus ATCC 11778 (diarrheal type) และ B. 
thuringiensis ATCC 10792 ด้วยเทคนิค Single PCR  

- ทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ยีน cesA, CERA, hblD, nheA, 
cytK. และ entFM กับตัวอย่างเช้ือมาตรฐานชนิดอื่นๆ 9 สายพันธุ์ 
ผลการทดสอบไม่พบการเพิ่มจ านวนเชื้อได้ ไพรเมอร์ที่ใช้จึงไม่
เกิดปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับเช้ือมาตรฐานชนิดอื่น 9 สายพันธุ์  

- ทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ยีน cesA, CERA, hblD, nheA, 
cytK และ entFM กับตัวอย่างเชื้อมาตรฐาน B. cereus ATCC 
11778 (diarrheal type)  และ B.  thuringiensis ATCC 10792 

100.00 1. ได้วิธีตรวจแยก B. cereus ที่เป็นสาเหตุ
ก่อโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง 
และตรวจแยก B. cereus ออกจาก B. 
thuringiensis ด้ วย เทคนิ ค  Multiplex 
PCR  

2. ได้วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคอาหารเป็นพษิที่
เกิดจาก B. cereus ที่มีประสิทธิภาพ  

3. วิ ธี ที่ ไ ด้ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ต ร ว จ ห า  B. 
thuringiensis ในผลิ ตภัณฑ์ ห รื อ จ า ก
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม  

4. ได้เผยแพร่ในวารสารอย่างน้อย 1 ฉบับ 

สวส 
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ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

พบว่าไพรเมอร์ยีน hblD, nheA, cytK และ entFM สามารถเพิ่ม
จ านวนเช้ือมาตรฐานทั้งสองชนิดได้ จึงมีความจ าเพาะ  

- สั่งสังเคราะห์ไพร์เมอร์ และทดสอบความจ าเพาะของไพรเมอร์ต่อ
ยีน gyrB และ groEL (PARK,SI-HoNG et al.,2007)กับตัวอย่าง
เช้ือมาตรฐาน B. cereus ATCC 11778 (diarrheal type) และ B. 
thuringiensis ATCC 10792 และเชื้อมาตรฐานชนิดอื่น 9 สาย
พันธุ์  

- คัดเลือกไพร์เมอร์ที่จ าเพาะต่อยีน gyrB และ groEL (PARK,SI-
HoNG et al.,2007) และออกแบบไพร์เมอร์ที่จ าเพาะต่อยีน cesA, 
CERA, hblD, nheA, cytK., และ entFM - สืบค้นข้อมูลยีนชนิด
ต่างๆของเชื้อ B. cereus และ B. thuringiensis  

- มีวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ ายา และจัดเตรียมสารเคมี อุปกรณ์และ
เครื่อง PCR ที่จ าเป็นให้มีพร้อมใช้ในการทดลอง  

- จัดซ้ือจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ ายา (สกัด DNA และ ชุดน้ า
เพิ่มจ านวนสารพันธุกรรม)  

- ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการตรวจแยกชื้อ B.cereus และ 
B. thurigiensis ด้วยเทคนิค Multiplex PCR ออกแบบการทดลอง 
และจัดเตรียมตัวอย่างแบคทีเรียมาตรฐาน 2 สปีชีส์ (B. cereus 
ATCC 11778 , B. thurigiensis ATCC 10792) และตัวอย่างเชื้อ
แบคทีเรียที่ตรวจได้ในห้องปฏิบัติการ จ านวน 30 ไอโซเลท ส าหรับ
ใช้ในการทดลอง 

808-1112-
P021-
K4861-46 

การศึกษาซีโรทัยป์
ของเช้ือเลปโตสไปรา
ด้วยเทคนิค Cross 
Agglutination and 
Absorption Test ( 
CAAT) จากคน สัตว์
และสิ่งแวดล้อม 

340,000 281,567 82.81 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม- ธันวาคม 2558) 
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและ ทบทวนเอกสารและวรรณกรรม  
2. จัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่ใช้ในการเตรียมการออกภาคสนาม

เพื่อเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
3.  จัดเตรียมเชื้อเลปโตสไปรา สายพันธุ์มาตรฐาน จ านวน 30 สาย

พันธ์ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559)  
4. จัดเตรียมเชื้อเลปโตสไปรา สายพันธ์ที่แยกจากตัวอย่างผู้ป่วย และ 

สัตว์ จ านวน 31 สายพันธุ์  
5.  เตรียมความพร้อมมาตรฐานวิธีตรวจเทคนิค CAAT  

 
 

100.00 1. พบเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ใหม่  
2. บทความวิจัยได้รับการเผยแพร่ในการ

ประชุมวิชาการ และ เผยแพร่ในวารสาร 
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง หน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 
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ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน-มิถุนายน 2559)  
1. จัดเตรียมเชื้อเลปโตสไปรา สายพันธ์ที่แยกจากตัวอย่างผู้ป่วย และ 

สัตว์ จ านวน 40 สายพันธุ์ 
2. เตรียมความพร้อมมาตรฐานวิธีตรวจเทคนิค CAAT (ก าลัง

ด าเนินการ) งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะท าต่อไป 
(กรกฎาคม - กันยายน 2559).  

3. เตรียมความพร้อมมาตรฐานวิธีตรวจเทคนิค CAAT (ก าลัง
ด าเนินการ)  

4. เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อแยกเช้ือเลปโตสไป
รา ที่รพ. มหาราช นครราชสีมา (ก าลังด าเนินการ) เป้ าหมาย
จ านวน 60 สายพันธุ์ 3. จ าแนก Serotyping ของสายพันธุ์ที่แยก
ได้จากผู้ป่วย เดือน สิงหาคม 2559 เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยโรค
เลปโตสไปโรสิสที่รพ.มหาราชนคราชสีมา เพื่อเพาะเชื้อ จ านวน 50 
ผู้ป่วย 

808-1112-
P021-
K4861-52 

โรคไข้ซิกา: พัฒนาวธิี
ตรวจและระบาด
วิทยาในประเทศไทย 

350,000 329,799 94.23 ท าการผลิต positive control โดยการเจือจางไวรัสซิกาใน normal 
human serum ท าการสกัด RNA แล้วตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
ไวรัสซิกา พบว่า  positive control ที่ผลิตขึ้นสามารถใช้งานได้ดี   
ทดสอบการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR กับเชื้อ
ไวรัสอื่นๆได้แก่ เดงกี 1 เดงกี 2 เดงกี 3 เดงกี 4 และชิคุนกุนยา ไม่พบ
ผลบวกปลอมกับเชื้อไวรัสดังกล่าว ได้ค่า specificity 100% ? ตรวจสาร
พันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR กับตัวอย่างต้องสงสัยจ านวน 
4,532 ตัวอย่าง พบผลบวก 353 ตัวอย่าง  เปิดให้บริการตรวจสาร
พันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR เป็นงานประจ า ค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วย ขอคิดค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างละ 1,500 บาท ขอขึ้น
ทะเบียนรายการตรวจวิเคราะห์ในประกาศราชกิจจานุเบกษา บริการ
ตรวจวิเคราะห์ให้ส านักระบาดวิทยา และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เพื่อตอบสนองภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ? สรุปร้อยละ
ความก้าวหน้าของผลวิจัยเป็น 100 % 

100.00 - ห้องปฏิบตัิการฝ่ายอาโบไวรัสมี
ศกัยภาพ และพร้อมตรวจการติดเชือ้
ไวรัสซิกาด้วยวิธี Real-time RT-PCR  

- ทราบสาเหตขุองโรคระบาดในประเทศ
ไทย  

- หน่วยงานที่น าผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ ส านกัระบาดวทิยา กรม
ควบคมุโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โรงพยาบาลตา่งๆ ชว่ยยืนยนัสาเหตขุอง
การเจ็บป่วย 

สวส 
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808-1112-
P021-
K4861-54 

การศึกษาระดับตะกัว่ 
แคดเมียม ปรอท 
และสารหนูใน
ประชากรไทย 

1,100,000 349,555 31.78 1. ทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์สารหนู ( total 
arsenic)  ในปัสสาวะด้วยวิธี  ICP-MS-MS และวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ส าหรับจ าแนกชนิดและปริมาณ speciation ของสารหนู
ในปัสสาวะ โดยใช้วิธี HPLC-ICP-MS-MS  

2. ชี้แจงการด าเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างและการปรับแก้ไข
แบบเสนอโครงการ เพื่อขอการรับพิจารณาจากคณะกรรมการการ
วิจัยในคน ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการปรับลดขนาดตัวอย่างในแต่ละ
พื้นที่ และงบประมาณที่จัดสรรให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
รับผิดชอบ  

3. โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัยในคน 
กระทรวงสาธารณสุข (15 มกราคม 2559) และได้ด าเนินการจัดส่ง
เอกสารโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัยใน
คน ฯ ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ ส าหรับใช้
ในการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการเก็บตัวอย่างทั้ง 14 เขตพื้นที่ศึกษา 
ส าหรับจัดส่งให้แต่ละพื้นที่  

5. เตรียมการจัดประชุม (27 มีนาคม 2559) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเร่ืองการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถาม รายละเอียดวิธีการเก็บและการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างการด าเนินงาน (ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้ง
ช่องทางการส่งตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์) พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอน
และระยะเวลาในการด าเนินโครงการหลังการเก็บตัวอย่าง (การ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง การรายงานผล การแจ้งผลต่ออาสาสมัคร) 

6. อยู่ระหว่างด าเนินการโอนเงินงบประมาณ (25 ก.พ. 2559) ให้ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ส าหรับการด าเนิน
โครงการในส่วนที่รับผิดชอบ (การเก็บตัวอย่าง) เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
653,800 บาท 

7. ประชุม (27 มีนาคม 2559) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
เข้าร่วมโครงการ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  

8. 8. จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมที่ได้รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากการประชุม (วีดีโอการเก็บตัวอย่าง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
โครงการในระหว่างการลงพื้นที่ ฯลฯ)  

90.00 1. สามารถก าหนดค่าปริมาณสารหนู ใน
ปั สส า ว ะประชากร ไทย  ในรู ปของ 
species As III และ AsV ซ่ึงมีความเป็น
พิษมากกว่า organic arsenic  

2. ท า ให้ทราบสถานการณ์ระดับตะกั่ ว 
แคด เมี ย ม  ปรอท  และสา รหนู  ใ น
ประชากรไทยที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อ
การเฝ้าระวัง และเป็นแนวทาง ในการ
แก้ ไขปัญหามลพิษและสุขภาพของ 
ประชาชน 

3. สามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงของประชาชน อัน
เนื่องมาจากตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และ
สารหนู 

สวส 
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9. จัดส่งอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพร้อม วีดีโอการเก็บตัวอย่างและ
เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการลงพื้นที่ให้กับ ศวก. ทั้ง 9 แห่ง  

10. ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ศึกษาเพื่อด าเนินการ
เก็บตัวอย่าง  

11. ด าเนินการเก็บตัวอย่างในเขตพื้นที่ จ.สงขลา (เลือด 96 ตัวอย่าง ,
ปัสสาวะ 96 ตัวอย่าง)  

12. ตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด จ านวน 96 ตัวอย่าง 
(จ.สงขลา)  

13. ตรวจวิเคราะห์ creatinine ในปัสสาวะ จ านวน 96 ตัวอย่าง (จ.
สงขลา) 

14. ได้รับตัวอย่างจากเขตพื้นที่ จ. มหาสารคาม เลือด 158 ตัวอย่าง 
ปัสสาวะ 158 ตัวอย่าง  

15. ได้รับตัวอย่างจากเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย เลือด 54 ตัวอย่าง ปัสสาวะ 
54 ตัวอย่าง  

16. ตรวจวิเคราะห์ creatinine ในปัสสาวะ จ านวน 158 ตัวอย่าง (จ.
มหาสารคาม)  

17. รับตัวอย่างจากเขตพื้นที่ จ.พะเยา เลือด 87 ตัวอย่าง ปัสสาวะ 87 
ตัวอย่าง  

18. ได้รับตัวอย่างจากเขตพื้นที่ จ.มุกดาหาร เลือด 318 ตัวอย่าง 
ปัสสาวะ 318 ตัวอย่าง  

19. ตรวจวิเคราะห์ creatinine ในปัสสาวะ จ านวน 513 ตัวอย่าง (จ.
สุโขทัย พะเยา และมุกดาหาร)  

20. ตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด จ านวน 353 
ตัวอย่าง (มหาสารคาม , สุโขทัยแและพะเยา) 

808-1112-
P021-
K4863-18 

การพัฒนาวิธีทดสอบ
ความระคายเคืองต่อ
ดวงตาด้วย 
Reconstituted 
three-dimensional 
cornea cell 
models 

800,000 381,624 47.70 1. ด าเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ได้แต่ละชนิดร่วมกัน (Co-culture, รูป
ที่  12)  โดยท าการเพาะเลี้ยงเซลล์Endothelium บน Insert 
Culture Dish ที่อยู่ใน Transwells เลี้ยงเซลล์จนกระทั่งมี การ
เจริญเต็มพื้นผิวของแผ่น membrane ซ่ึงใช้ระยะเวลาประมาณ 4-
5 วั น  จ า ก นั้ น ท า ก า ร เ ท  Collagen Matrix Gel ที มี เ ซ ล ล์  
Keratinocytes ซ่ึงจะเทียบเคียงกันกับชั้น Stroma ของกระจกตา 
แล้วน าไปเพาะเลี้ยงใน Multiple Well Plate โดยใช้เวลาให้ชั้น
ของ Collagen Matrix Gel อยู่ตัว ซ่ึงใช้เวลาประมาณ  

100.00 การวิจัยศึกษาความระคายเคืองต่อดวงตาด้วย
เซลล์ เพาะเลี้ยงพิ เศษชนิด  Reconstituted 
three-dimensional cornea cell models ที่
พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์
ส าหรับหน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานธุรกิจ
เอกชนที่ มี ก า รพัฒนาและผลิ ต  สาร เคมี  
เครื่องส าอาง ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในด้านการประเมินความปลอดภัยต่อ
ดวงตาหากน าไปใช้ในคน ซ่ึงจะเป็นการลดการ

สวส 
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2. ด าเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์ปฐมภูมิ Epithelium ที่แยกได้จากกกระ
จกตา โดยเพาะเลี้ยงเซลล์บนภาชนะที่เป็นหลุม (Transwell) ที่
บรรจุ Membrane cell culture insert ที่เคลือบด้วย Collagen 
Type I แล้วใช้อาหารเลี้ยงเซลล์ที่จ าเพาะ และเลี้ยงเซลล์ในตู้บ่ม
เพาะภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator) ซ่ึงใช้
ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 1-2 สัปดาห์จนเซลล์มีการเจริญเติมโต
เรียงซ้อนกัน จากนั้นท าการเลี้ยงเซลล์ต่อโดยใช้เทคนิคการยกเซลล์
ที่ เลี้ยงให้อยู่ เหนืออาหารเลี้ยงเซลล์ ซ่ึงจะท าให้เซลล์มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างใน 3 มิติและมีสภาพที่คล้ายกับผิวของกระจก
ตา โดยวิธีการเลี้ยงเซลล์โครงสร้าง 3 มิตินี้ที่ได้นี้ จะเป็นใช้เป็น
ต้นแบบในการวิจัยในปีที่ 2 เพื่อให้สามารถน าผลการทดสอบด้าน
การก่อระคายเคืองไปเทียบเคียงกับเซลล์กระจกตา EpiOcularTM 
ที่ เป็นเซลล์ เพาะเลี้ยงมาตรฐานตามวิธีทดสอบ OECG Test 
Guideline No. 492 

ใช้สัตว์ทดลองมาทดสอบตามข้อก าหนดสากล 
โดยยังคงให้ผลที่ถูกต้อง แม่นย า และเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสามารถ
น า ไปใช้ ในงานประเมินความเสี่ ย ง  ( Risk 
assessment) ของผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่อยู่
ในท้องตลาดได้อีกทางด้วย นอกจากนี้ข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยยังสามารถน าไปเผยแพร่
ผลงานทางวารสารวิชาการ หรือการประชุมทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

808-1112-
P022-
K4861-18-38 

การศึกษาพันธุกรรม
ของไวรัสหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน สาย
พันธุ์ที่แยกได้ใน
ประเทศไทยระหว่าง
ปี พ.ศ. 2555-2560 

200,000 198,613 99.31 ผลการด าเนินงานสะสม (1ต.ค.58 -31 ส.ค. 59 ) ได้รับตัวอย่างจ านวน 
27 ตัวอย่างและได้ท าการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัสหัดจาก
ตัวอย่างดังกล่าวพบว่า ให้ผลเป็นบวกต่อไวรัสหัดจ านวน 14 ตัวอย่าง จึง
ได้ท าการศึกษาสายพันธุ์ของไวรัสหัดและพบว่าเป็น สายพันธุ์ H1, B3 

100.00 1. ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของไวรัสหัด คาง
ทูมและหัดเยอรมัน สายพันธุ์ท้องถิ่นที่
เป็นสาเหตุของการระบาดและเฝ้าติดตาม
สายพันธุ์อื่นๆที่อาจถูกน าเข้ ามาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน  

2. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถ
น าไปเป็นหนึ่ งในตัวชี้วัดเพื่อประเมิน
โครงการก าจัดโรคหัดของประเทศและ ใช้
เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวางนโยบาย
ป้องกันและควบคุม/ก าจัดโรคหัด คางทูม
และหัดเยอรมันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้  

3. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถ
น าไปสนับสนุนการพัฒนาวิธีการตรวจ
วินิจฉัยโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม 
ทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและ
ใช้ในการศึกษาต่อยอด 

สวส 
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808-1112-
P022-
K4862-06 

การศึกษาความชุก
ของเช้ือที่เป็นสาเหตุ
อาการไข้เฉยีบพลัน 

344,720 290,324 84.22 รายงานความก้าวหน้าโครงการการศึกษาความชุกของเชื้อที่เป็นสาเหตุ
อาการไข้เฉียบพลัน 
1. ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เพื่อประสาน

โรงพยาบาลในการเก็บตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ผู้ป่วยอาการ
ไข้เฉียบพลัน 1-5 วัน หลังมีอาการ ทุกกลุ่มอายุทุกเพศ ปริมาตร 
2-3 มิลลิลิตร 

2. จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติคณะกรรมการวิจัยในคน  
3. ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย , ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  7 
ขอนแก่น และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อ
ประสานโรงพยาบาลในการเก็บตัวอย่างเลือด (EDTA blood) 
ผู้ป่วยอาการไข้เฉียบพลัน 1-5 วัน หลังมีอาการ ทุกกลุ่มอายุทุก
เพศ ปริมาตร 2-3 มิลลิลิตร  

4. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา Tropical 
fever core จ านวน 24 ตัวอย่าง  

5. ติดต่อโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เพื่อประสานโรงพยาบาลในการ
เก็บตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ผู้ป่วยอาการไข้เฉียบพลัน 1-5 
วัน หลังมีอาการ ทุกกลุ่มอายุทุกเพศ ปริมาตร 2-3 มิลลิลิตร  

6. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา Tropical 
fever core เพิ่มเติม จ านวน 11 ตัวอย่าง  

7. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา Tropical 
fever core เพิ่มเติม จ านวน 15 ตัวอย่าง  

8. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา Tropical 
fever core เพิ่มเติม จ านวน 43 ตัวอย่าง  

9. ทดสอบตัวอย่างกรดนิวคลิอิคด้วยชุดน้ ายา Tropical fever core 
จ านวน 10 ตัวอย่าง  

10. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา Tropical 
fever core เพิ่มเติม จ านวน 18 ตัวอย่าง  

11. ทดสอบตัวอย่างซีรัม (serum) ด้วยชุดน้ ายา Tropical fever core 
จ านวน 40 ตัวอย่าง  

12. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา Tropical 
fever core เพิ่มเติม จ านวน 35 ตัวอย่าง  

100.00 ได้ข้อมูลความชุก ซ่ึงเป็นประโยชน์ในด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ในการวางแผนเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 

สวส 
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13. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา Tropical 
fever core เพิ่มเติม จ านวน 18 ตัวอย่าง 14. ทดสอบตัวอย่าง
เลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา Tropical fever core เพิ่มเติม 
จ านวน 113 ตัวอย่าง 

808-1112-
P022-
K4862-27 

การเฝ้าระวังการดื้อ
ยาและลายพิมพ์ดีเอ็น
เอของเช้ือ 
Staphylococcus 
aureus ก่อโรค ใน
ประเทศไทย 

250,000 249,993 100.00 1. ทดสอบคุณสมบัติของเชื้อStaphylococus aureus จ านวน 100 
สายพันธุ์  

2. ตรวจหา mecA gene ด้วยเทคนิค PCR จ านวน 100 สายพันธุ์  
3. ตรวจหายีนก่อโรคด้วยเทคนิค PCR จ านวน 100 สายพันธุ์  
4. ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ ด้วยวิธี disk diffusion 

จ านวน 100 สายพันธุ์  
5. ต ร ว จ ส อ บ ล า ย พิ ม พ์ ดี เ อ็ น เ อ ด้ ว ย วิ ธี  Pulsed field gel 

electrophoresis จ านวน 100 สายพันธุ์ 6. วิเคราะห์ผล PFGE 
ด้วยโปรแกรม BioNumeric จ านวน 100 สายพันธุ์ 

100.00 1. 1 โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
น าข้อมูลการทดสอบความไวของเชื้อต่อ
ยาต้านจุลชีพไปใช้เป็นแนวทางในการ
รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และลดปัญหาเช้ือดื้อยา  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนโรค 
ควบคุมและป้องกันโรค สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ ในการสอบสวนโรค ค้นหาแหล่ง
ของเช้ือที่เป็นสาเหตุของการระบาด  

3. น า ข้ อ มู ล ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ข อ ง เ ชื้ อ 
Staphylococcus aureus ที่ ร ะบาดใน
โรงพยาบาลและในชุมชน ไปใช้ในการเฝ้า
ระวังและเตือนภัย  

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ
ห้องปฏิบัติการในการตรวจ mecA ซ่ึง
เป็นวิธี gold standard 

สวส 

808-1112-
P022-
K4862-32 

การเฝ้าระวังเชิงรุกบา
โทเนโลซิสและการ
จ าแนกสายพันธุ์ที่พบ
ในสัตว์ฟันแทะใน
ประเทศไทย โดยวธิี 
multispacer 
sequence typing 
(MST) 

250,000 206,017 82.41 1. ค้นคว้าเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2. วางแผนการเก็บตัวอย่าง  
3. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับงานวิจัย  
4. เก็บตัวอย่าง สถานที่ จังหวัดขอนแก่น ชนิด/จ านวน หนูท้องขาว 

หนูพุก หนูหริ่ง หนูผี รวม อ. แวงใหญ่ 6 11 46 2 6 
5. เก็บตัวอย่าง ชนิด/จ านวน หนูท้องขาว หนูพุก หนูหริ่ง หนูผี รวม 

อ. บ้านแฮด 1 1 57 4 63  
6. ท าการแยกเชื้อจากตัวอย่างหนูที่เก็บได้ จาก อ. แวงใหญ่ และ อ. 

บ้านแฮด จ านวน 128 ตัวอย่าง บน Blood agar  
7. เก็บตัวอย่าง และท าการแยกเช้ือ จาก อ.บ้านแฝง อ.มัญจาคีรี อ. ภู

ผมม่าน อ. ชุมแพ จ านวน 241 ตัวอย่าง บน Blood agar ชนิด/

100.00 1.ท าให้ได้ทราบสถานการณ์ของโรคติดเชื้อ 
Bartonellosis ในสัตว์รังโรค และประชากร
กลุ่มเสี่ยง ได้วิธีทดสอบที่มีความจ าเพาะต่อโรค 
2. ทราบแหล่งระบาดของโรคและสามารถ
ท านายอุบัติการณ์ของโรคได้  3.  สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ให้บริการในพื่นที่ระบาด และเฝ้าระวัง 

สวส 
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จ านวน หนูท้องขาว หนูพุก หนูหริ่ง หนูผี รวม อ. บ้านแฝง 2 4 37 
8 51 อ. มัญจาคีรี 4  

- 51 9 64 อ. ภูผาม่าน 10 3 63  
- 76 อ. ชุมแพ 1 3 46  
- 50 8. ได้ท าการแยกเชื้อได้ทั้งหมด 6 ตัวอย่าง ได้ท า PCR และส่ง 

Sequencing 9 จากการเพาะแยกเชื้อที่ได้ในจังหวัดขอนแก่น
จ าแนกได้เพียง 4 ชนิดคือ B. rattimassiliensis 2 สายพันธุ์ B. 
queenslandensis 1 สายพันธุ์ B. elizabethae 1 สายพันธุ์ B. 
tribocorum 1 สายพันธุ์  10 จากผลการวิจัยที่ ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องมา ทางห้องปฏิบัติการสามารถเพาะเลี้ยงแอนติ เจนของ
เช้ือบาโทเนลาสายพันธุ์อ้างอิงที่เพาะได้จากสัตว์ฟันแทะในประเทศ
ไทย รวมทั้งสิ้นจาก 9 จังหวัด ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้ B. 
tribocorum, B.  rattimassiliensis, B.  elizabethae, B. 
queenslandensis, B. coopersplainsensis และ B. henselae 
ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการรายงานการแยกเชื้อ  B. 
henselae ของประเทศไทยรวมทั้ง การพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่อีก 3 
สายพันธุ์ ซ่ึงรอการด าเนินการศึกษาเพิ่มเติม ตรวจสอบคุณสมบัติ 
รวมถึงการ submit GenBank และรอการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติต่อไป 8. รวบรวมข้อมูล จัดท า บทคัดย่อเพื่อจะน าเสนอ
ผลงานวิจัยในกระประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ในเดือน
กันยายน 9. เข้าร่วมประชุมวิชการและน าเสนอผลงานดังกล่าวโดย 
โปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์
ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ  ฉ ล อ ง สิ ริ ร า ช ส ม บั ติ ค ร บ  60 ปี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยผลงานดังกล่าว
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 

808-1112-
P022-
K4862-49 

การตรวจประเมิน
คุณภาพของชุดน้ ายา
ตรวจแอนติเจนของ
ไวรัสตับอักเสบบีแบบ
รวดเร็วในประเทศ
ไทย 

1,119,000 1,082,717 96.76 1. ได้รวบรวมข้อมูลชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่มีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 

2. ได้มีการจัดประชุมโดยเชิญตัวแทนจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่าย
ชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg ใน ประเทศไทยเพื่อชี้แจงและขอรับการ
สนับสนุนชุดน้ ายาทดสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 

3. จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10 บริษัท โดยก าหนดให้
ส่งแบบตอบรับกลับมาภายใน 30 ธันวาคม 2558 ขณะนี้มีบริษัทที่
ตอบใบตอบรับเข้ามาจ านวน 9 บริษัท และเข้าร่วมโครงการจ านวน 8  

100.00 1.  ชุดทดสอบ HBsAg ที่วางจ าหน่ายใน
ประเทศไทย ได้รับการตรวจสอบทาง
คณุภาพในการใช้งาน  

2. ไ ด้ แนวทาง เ ป็นวิ ธี การตรวจในใ ห้
ปฏิบตัิการอ้างอิงในการชนัสตูรและเพ่ิม
ศกัยภาพทางห้องปฎิบตัิการ 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

บริษัท และจะส่งชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 14 ชุดทดสอบ  

4. ได้รับชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
8 ชุดทดสอบ 

5. เก็บรวบรวมตัวอย่างส าหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบโดย หน่วย
ภูมิคุ้มกันวิทยา ภาคจุล ชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ านวน 4,000 ตัวอย่าง 

6. ได้รับตัวอย่างควบคุมคุณภาพจาก NIBSC และเตรียมตัวอย่างควบคุม
คุณภาพเพื่อทดสอบกับชุดน้ ายาทดสอบ 

7. เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบโดยการทดสอบหา HBsAg ซ้ าอีกครั้งด้วย
เครื่อง Elecsys/cobas รุ่น  e 411 ที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอด
ทางการให้เลือด ประมาณ  400 ตัวอย่าง  

8. เตรียมตัวอย่าง และชุดทดสอบเพื่อจัดส่งให้หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา 
ภาคจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้ เลือด สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่ละ 4 ชุดทดสอบ 

9. เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบครั้งที่ 2 โดยการทดสอบหา HBsAg ซ้ าอีก
ครั้งด้วยเครื่อง Elecsys/cobas รุ่น  e 411 ที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อ
ถ่ายทอดทางการให้เลือด ประมาณ  400 ตัวอย่าง 

10. เตรียมตัวอย่าง และชุดทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อจัดส่งให้หน่วยภูมิคุ้มกัน
วิทยา ภาคจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ที่ละ 2 ชุดทดสอบ 
 
 

11. ข้อมลูชุดทดสอบที่มีการใช้ในประเทศไทย 
- ABON BIOPHARM 
- SD BIOLINE HBsAg (One Step Hepatitis B Virus Test) 
- Xiamen Boson Biotech- Rapid HBsAg Test Card  
- WONDFO HBsAg Test Kit 
- BIO ONE STEP HBsAg Rapid Test 
- SATURN 



ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                                                                                                                                                            122 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ADVANCE QUALITY™ONE STEP HBsAb TEST 
- QUICK Profile™ 
- ACCU-Tell® 
- ONE STEP TEST FOR HBsAg/DEVICE 
- HUMASIS HBsAg Test 
- Vitros® Immunodiagnostic 
- Rapid HBsAg Card test (TEST CARD) 
- HBsAg GENDA 
- HBsAgQ 

12. น้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย ทั้งหมด 
8 บริษัท  9 ยี่ห้อ 11 ชุดทดสอบ   แบ่งเป็นแบบตลับ (cassette) 6 
ชุดทดสอบ แบบสตริบ (strip) 5 ชุดทดสอบ ดังนี้ 

แบบตลับ (cassette) 6 ชุดทดสอบ 
- Blue cross HBsAg 
- Asan Easy HBs card 
- CTK Biotech 
- SD Bioline HBsAg 
- Abon Biopharm One 
- Step HBsAg Test Device 
- Xiamen Boson HBsAg Test card 

แบบสตริบ (strip) 5 ชุดทดสอบ 
- Blue cross HBsAg 
- Healgen HBsAg 
- Alere Determine HBsAg 
- SD Bioline HBsAg Fast Strip 
- Abon Biopharm One Step HBsAg Test 

 โดยทดสอบกับตัวอย่างที่ให้ผลบวก 150 ตัวอย่าง และผลลบ 200 ตัวอย่าง 
และผลบวกควบคุม 1 ตัวอย่าง และผลลบควบคุม 1 ตัวอย่าง  
13. Limited of Detection (LOD)  
พบว่าในชุดทดสอบแบบตลับให้ค่า Limited of Detection (LOD) อยู่
ในช่วง 0.52 -8 IU/ml 

- ชุดทดสอบ A 2.06 IU/ml 
- ชุดทดสอบ B 0.52 IU/ml 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ชุดทดสอบ C 2.06 IU/ml 
- ชุดทดสอบ D 4 IU/ml 
- ชุดทดสอบ E 8 IU/ml 
- ชุดทดสอบ F 8 IU/ml 
- ชุดทดสอบ G 2  IU/ml 
- ชุดทดสอบ H 0.52 IU/ml 
- ชุดทดสอบ I 2  IU/ml 
- ชุดทดสอบ J 4 IU/ml 
- ชุดทดสอบ K 2 IU/ml 

14. สรุปรายงานฉบับสมบูรณ ์
  

808-1112-
P022-
K4863-37 

โครงการก าจัดโรคหัด
ตามพันธะสัญญา
นานาชาต ิ

650,000 649,925 99.99 สรุปผลงานสะสมของโครงการ : ผลการด าเนินงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 ห้องปฏิบัติการสามารถให้ตรวจยืนยันโรค
หัดจากตัวอย่างทั่วประเทศจ านวน 763 ตัวอย่าง ให้ผล Anti-measles 
IgM positive คิดเป็นร้อยละ 47.31 (361/763) ให้ผล Anti-rubella 
IgM positive คิดเป็นร้อยละ 1.31 (10/763) และความทันเวลาคิดเป็น
ร้อยละ 94.89 (724/763) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายได้รับและผ่านการ
ตรวจประ เมิ น  จ ากผู้ เ ชี่ ย ว ช าญอง ค์ก า รอนามั ย โ ลก  ( WHO 
Accreditation) ครบทั้ง 13 แห่ง และผล confirmatory testing ผ่าน
เกณฑ์ทุกห้องปฏิบัติการ และผ่านเกฑณ์การทดสอบความช านาญของ
สวส. และองค์การอนามัยโลก 

100.00 - ห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาคมีความพร้อมอย่างเต็มที่
เพื่อรองรับนโยบายการก าจัดโรคหัดของ
ประเทศ 

- มีเครือข่ายการตรวจวินิฉัยโรคหัดทาง
ห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
ทุกภาคของประเทศ 

- ประ เทศมี ข้ อ มู ลส ายพั น ธุ์ ใ น ระดับ 
genotype ของไวรัสหัดสายพันธุ์ท้องถิ่น 
เพื่อติดตามแหล่งโรคและเป็นข้อมูลที่ใช้
ในการสนับสนุนและประเมินความส าเร็จ
ของโครงการก าจัดโรคหัดของประเทศ 

สวส 

808-1112-
P041-
K4869-41 

การพัฒนาการตรวจ
วิเคราะห์สาร 
metabolites ของ
สารประกอบ 
Polycyclic 
Aromatic 

265,000 210,288 79.35 เป็นผลิตภัณฑ์ของ Sigma-Aldrich   Dr.Ehrenstofer และ JT Baker
เครื่องมือวิเคราะห์ Gas Chromatograph Mass Spectrometer Mass 
Spectrometer( GC-MS-MS) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 7000 series  ติดตั้ง 
column  DB5 MS id 0.25 mm  0.250u film thicknessและ  ย าว  
30 m GC configulation การเตรียมสารมาตรฐาน  เตรียม stock 
standard solution แยกชั่งสารมาตรฐานแต่ละชนิด หนัก 10 mg ใน 
volume 10 ml ปรั บปริ ม าตรด้ วย  acetonitrile  เ จื อ จ า ง  stock 
standard ให้ได้ความเข้มข้น 10 – 1000 pg/ml ด้วย blank urine การ

90.00 ไ ด้ วิ ธี วิ เ ค ร า ะ ห์  metabolites ข อ ง ส า ร 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ใ น
ปัสสาวะ 10 ชนิด ด้วยวิธี GC-MS-MS 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เตรียมตัวอย่าง  ขั้ น ตอน  hydrolysis  ดู ด  blank  standard  
control sample  3 ความเข้มข้น  ลงใน  tube PP ขนาด 15 ml  อย่าง
ละ 1 ml เติม sodium acetate pH 5.5  1 ml  ลงใน tube นี้  เติม 
enzyme Beta – glucuronidase 50 ul ผสมให้เข้ากัน น าไป incubate 
ใน water bath 37 C  นาน 18 ชม.ขั้นตอนการสกัด  น าตัวอย่างที่ 
hydrolysis แล้ ว ม า เติ ม  internal standard แล้ ว สกั ดด้ ว ย  ethyl 
acetate 5 ml นาน 5 นาที 2 ครั้ง  ปั้นแยกน าไประเหยแห้งที่ 45 C 
ขั้นตอนการท า derivertization ละลาย residue ด้วย toluene 50 ul 
เติม MSTFA 10 ul ผสมให้เข้ากัน น าไป incubate ที่ 60 C  35 นาที 
น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS-MS Chromatographic profile ของ 
PAHs metabolites 
 

808-1112-
P041-
K4869-50 

การเฝ้าระวังการติด
เช้ือร่วมกันของไวรัส
ตับอักเสบ บ ีซี จีใน
ในหญิงขายบริการที่
ติดเชื้อเอชไอวีใน
ประเทศไทย 

250,000 241,869 96.75 ผลการด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม  2558 ถึง กันยายน 2559 (12 
เดือน) ตามล าดับ ดังนี้  
1. ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงฯได้ท าการคัดเลือกและแบ่งตัว

อย่างพลาสมาให้ฝ่ายไวรัสตับอักเสบ พร้อม กับจัดซ้ือน้ ายาส าหรับ
ตรวจทางซีโรโลยีเพื่อตรวจหา HBV และ HCV ให้กับฝ่ายไวรัสตับ
อักเสบ เป็นผู้ด าเนินการ ตรวจวิเคราะห์ เดิมประมาณการตัวอย่าง
ที่เหลือจากการวิเคราะห์ มีจ านวน 210 ราย แต่ตัวอย่างมีปริมาตร
ไม่เพียงพอ จึงมีตัวอย่างที่น ามาวิเคราะหืเพียง 183 ตัวอย่าง 

2. ส าหรับการตรวจ HGV เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือโดย
วิธี PCR ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูง ฯเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเอง สังเคราะห์ไพรเมอร์ตามวิธีตรวจวิเคราะห์ของฝ่าย
ไวรัสตับอักเสบ แต่ ปรับเปลี่ยนชุดน้ ายาเป็น SuperScript III One 
step RT-PCR และใช้ชุดน้ ายาสกัด Total Nucleic acid เพื่อสกัด
ตัวอย่างพลาสมาและปรับเปลี่ยน รอบปฏิกิ ริยาของ PCR ให้
เหมาะสมกับไพรเมอร์ที่ออกแบบ ทดลองกับ ตัวอย่างควบคุมบวก
และลบ โดยได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างควบคุมบวก และ ลบ 
จากฝ่ายไวรัสตับอักเสบ  

3. จัดท าข้อเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยใน
มนุษย์  

4. ฝ่ายไวรัสตับอักเสบ ด าเนินการตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบบี และ 
ซี ในตัวอย่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 183 ตัวอย่าง ผล

100.00 ทราบความชุกของการติดเชื้อร่วมกันของไวรัส
ตับอักเสบบี ซี จีและเอชไอวี และเฝ้าระวังใน
การติดเชื้อร่วมกันในกลุ่มเสี่ยงนี้ ข้อมูลนี้จะ
น าไปเผยแพร่ให้ประชาชน และส านักระบาด
วิทยาน าไปใช้ในการให้ความรู้ ป้องกัน ลดความ
เส่ียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

การศึกษาพบว่า การตรวจ HBsAg โดยวิธี ELISA (MiniVIDAS) ให้
ผลบวก จ านวน 19 รายจากทั้งหมด 183 ราย คิดเป็นผลบวกร้อย
ละ 10.38 และ การตรวจ Anti-HCV โดยวิธี ELISA (MiniVIDAS) 
ให้ผลบวก จ านวน 8 รายจาก ทั้งหมด 183 ราย คิดเป็นผลบวก
ร้อยละ 4.37 5. ส าหรับการตรวจ HGV ได้ทดลองสกัด ตัวอย่าง
ควบคุมบวกและลบ และตัวอย่างพลาสมาจ านวน 5 ตัวอย่าง และ
น าไปท าการตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ โดยวิธี PCR ได้ผลบวก
ชัดเจน แต่บางตัวอย่างให้ผลคลุมเครือ จึงได้ท าการปรับเปลี่ยน
ความเข้มข้นของไพรเมอร์ที่ใช้และความเข้มข้นของเจล เพื่อท าให้
อ่านผลได้ชัดเจนขึ้น 6. เดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม มีการ
ด าเนินงานดังนี้ การตรวจ Hepatitis G virus โดยใช้ไพร์เมอร์จาก
ฝ่ายไวรัสตับอักเสบ แต่ปรับเปลี่ยนชุดน้ ายาและจ านวนรอบในการ
ท าปฏิกิริยา PCR โดยใช้ตัวควบคุมบวกลบจากฝ่ายไวรัสตับอักเสบ 
พบว่าการอ่านผลคลุมเครือ ดังนั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนการทดลอง
หลายอย่างหลายวิธี จนในที่สุดพบสาเหตุว่าเกิดจากการใช้ ชุดสกัด
ที่เป็น Total Nucleic Acid kit จึงเปลี่ยนกลับมาใช้ชุด Viral RNA 
Isolation ได้ผลชัดเจนขึ้น ท าการทดลอง จ านวน 60 ตัวอย่าง ได้
ผลบวก 18 ตัวอย่าง ต่อมาท าการทดลองในตัวอย่างทั้งหมด 183 
ราย ได้ผลบวก 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.95 7.ขั้นตอนต่อไปคือ
น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ รวบรวมและสรุปผล ซ่ึงก าลังด าเนินการอยู่
ใน ช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน 2559 จากข้อมูลที่มีอยู่เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้ทั้งหมดโดย
จ าแนกตามภูมิภาคที่เก็บตัวอย่างตามตารางสรุปได้ดังนี้ ภูมิภาคที่
เก็บตัวอย่าง จ านวนตัวอย่าง(ราย) ผลการตรวจ (จ านวนให้
ผลบวก/ร้อยละ) HGV HBV HCV  

- ภาคเหนือ 46 12/26.08 6/13.04 1/2.17  
- ภาคใต้ 42 10/23.81 5/11.9 4/9.5  
- ภาคตะวันออก 18 5/27.7 2/11.1 1/5.5  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 26 6/23.1 2/7.69 0/0  
- ภาคกลาง 51 9/17.64 4/7.84 2/3.92 รวม 183 

42/22.95 19/10.38 8/4.37  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P041-
K4869-51 

การพัฒนาวิธี 
Plaque reduction 
neutralization เพื่อ
ใช้ในการตรวจหา 
neutralizing 
antibody ต่อไวรัส
หัด 

200,000 195,931 97.97 ผู้วิจัยได้เพิ่มจ านวนและเก็บรักษา vero/hSLAM เซลล์จ านวน 25 หลอด
ในไนโตรเจนเหลว เพื่อใช้ตลอดการศึกษา เพิ่มจ านวนและเตรียม stock 
ไวรัสหัดสายพันธุ์มาตรฐาน ซ่ึงประกอบด้วยสายพันธุ์วัคซีนและสายพันธุ์
ท้องถิ่นที่  D5,D9,D8,B3 ซ่ึงเป็นสายพันธุ์ที่ยังมีการระบาดอยู่อย่าง
ต่อเนื่องจากทั้งหมด 10 สายพันธุ์ที่ได้คัดเลือกและเพิ่มจ านวนมาเพื่อ
ทดสอบหาความแรงของเชื้อไวรัสไวรัสหัดสายพันธุ์ท้องถิ่นด้วยวิธี PRNT 
ทั้ง 4 สายพันธุ์ และรวบรวม In-house standard control serum จาก
กลุ่มตัวอย่างสะสมจ านวน 15 ตัวอย่าง และเก็บรักษา ใน -20 องศา
เซลเซียส จากนั้นทดลองหาสภาวะและขั้นตอนที่เหมาะสมในการทดสอบ
ในเซลล์ vero/hSLAM จากปัญหาที่พบในเรื่องการอ่านผลที่ได้ไม่คงที่
เนื่องจากการนับจ านวน plaque คลาดเคลื่อนสรุปได้ว่าให้นับเฉพาะ 
Cytophathic effect ที่ เ กิ ดการลอกหลุดของ เซล ล์ เท่ านั้ น  การ
ด าเนินการทดสอบกับตัวอย่างซีรัมในสภาวะและขั้นตอนที่เหมาะสม 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างสะสมจ านวน 15 ตย.ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่
ได้รับวัคซีนและส่วนหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่มีภูมิต่อไวรัสหัดเมื่อทดสอบ
ด้วยวิธี ELISA ก่อนที่จะน ากลุ่มตัวอย่างสะสมดังกล่าวมาทดสอบด้วยวิธี 
PRNTเพื่อเตรียมเป็น In-house standard control serum positive 
และ negative พบว่ามี จ านวน 2 ตัวอย่างแสดงผลว่าไม่มี ไตเตอร์ต่อ
ไวรัสหัด(sero negative : titre < 1:8 ) และซีรัมจากกลุ่มตัวอย่างสะสม
ดังกล่าวที่ได้รับวัคซีนไวรัสหัด แสดงไตเตอร์ค่าบวกต่อไวรัสหัด(sero 
positive :  titre ? 1:8 )  สามารถน ามาใช้ เป็น  In-house standard 
control serum ได ้

100.00 1. ไ ด้ วิ ธี  Plaque reduction 
neutralization test ที่มีประสิทธิภาพใน
การตรวจหา neutralizing antibody ต่อ
ไวรัสหัดสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศ ซ่ึง
จะน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อยอด
ต่อไป 

2.  ได้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของระดับ 
neutralizing antibody ต่อไวรัสหัดสาย
พันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยในผู้มีประวัติ
ได้รับวัคซีนหัด 

สวส 

808-1112-
P051-
K4870-02 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานความ
ปลอดภัยตู้ชวีนิรภัย
ในห้องปฏิบัติการ (ปี
ที่ 2) 

750,000 555,599 74.08 มีร่างมาตรฐานการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย จ านวน 1 ร่าง และค าสั่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1521/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าร่างวิธีการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 

100.00 ได้รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1115-
P021-
K4861-01 

การประเมินวธิีตรวจ
โรคปอดอักเสบชนิด 
Atypical 
pneumonia ด้วยวิธ ี
Real-time PCR และ
ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเช้ือ 
Legionella 
pneumophila ใน
ประเทศไทย 

550,000 543,158 98.76 1. น าเชื้อ L. pneumophila serogroup 1-15 มาเพิ่มจ านวนของ 
housekeeping gene 7 genes โ ด ย วิ ธี  PCR แ ล ะ น า ม า 
sequecing จ านวน 125 ตัวอย่าง  

2. น าเชื้อที่ได้จากการ sequencing มาตรวจหา Sequence-Based 
Typing (SBT) แล้ว จ านวน 25 สายพันธุ์ พบ ST ใหม่ 4 สายพันธุ์ 

90.00 1. เพิ่มศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย  Atypical pneumonia 
โดยเฉพาะเชื้อLegionella ได้ขยายจาก
การตรวจเชื้อในสิ่งแวดล้อม  

2. ได้วิธีการตรวจแยกสายพันธุ์ของเชื้อ 
Legionella ในประเทศไทย และเป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการสอบสวน การระบาด
ของโรค legionnaires’ในนักท่องเท่ียวซ่ึง
สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

สวส 

808-1115-
P021-
K4861-03 

การศึกษาการดื้อยา
ของเช้ือวัณโรคและ
ระบาดวิทยาโมเลกุล
วัณโรคดื้อยา 

800,000 800,000 100.00 ผลการด าเนินงานสะสมที่ผ่านมา  
1. วิ เคราะห์ เชื้อที่ลงทะเบียนแล้วจากปีที่ผ่านมา จ านวน 201 

ตัวอย่าง และลงทะเบียนเพิ่ม 11 ตัวอย่าง รวมเป็น 210 ตัวอย่าง 
(มี 2 ตัวอย่างรหัสไม่ตรงกันตัดออก)  

2. แยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคด้วยวิธีการ spoligotyping จากตัวอย่าง 
DNA ของเชื้อวัณโรค วิเคราะห์แยกสายพันธุ์เชื้ อแล้วรวม 201 
ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ตรวจสอบสายพันธุ์เชื้อที่แยกได้กับสาย
พันธุ์ที่มีรายงานในฐานข้อมูล SPOLDB4 พบว่าเชื้อวัณโรคดื้อยา
ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ Beijing จ านวน 101 ตัวอย่าง  

3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ DNA ยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา
ด้วยวิธี sequencing แล้วพบว่าเป็นเชื้อที่ดื้อต่อยา isoniazid และ 
rifampicin (MDR) 74 ตัวอย่าง ดื้อต่อยา isoniazid อย่างเดียว 
10 ตัวอย่าง ดื้อต่อยา rifampicin อย่างเดียว 1 ตัวอย่าง และไวต่อ
ยาทั้ง 2 อย่าง 114 ตัวอย่าง รอผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาหลัก rifampicin และ isoniazid 
ด้วยวิธี sequencing จ านวน 37 ตัวอย่าง และการดื้อยารอง 
จ านวน 6 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ genotype ของการดื้อยาโดย
ตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาด้วยวิธี  
sequencing สายพันธุ์ Beijing ที่มีลักษณะ phenotype ดื้อยา 
isoniazid พบเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงยีน  katG ที่  codon 

100.00 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใหม่ส าหรับการ
ตรวจการดื้อยาหลัก การดื้อยารองของ
เช้ือวัณโรคด้วย genotypic method  

2. ได้วิธีการตรวจการดื้อยาวิธีใหม่ สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ในการตรวจวัณโรคดื้อยา
ได้ผลเร็ว  

3. ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับกลไกการดื้อยา
ของเช้ือวัณโรค  

4. ได้องค์ความรู้ สายพันธุ์เชื้อวัณโรค สาย
พั น ธุ์ ที่ พ บ ม า ก  ส า ย พั น ธุ์ ดื้ อ ย า 
ความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์  

5. ได้วิธีการแยกสายพันธุ์ เชื้อวัณโรค ใช้
ศึกษาและ ติดตามระบาดวิทยา การแพร่
ติดต่อ การกระจายของเชื้อ การค้นหา
แหล่งโรค  

6. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่  
7. ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วยสนับสนุน

การควบคุมวัณโรคประเทศไทย  

สวส 



ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                                                                                                                                                            128 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ต าแหน่ง315 เปลี่ยน Ser315Thr ไม่พบการเปลี่ยนแปลงยีน inhA 
promoter และลักษณะการดื้อยาต่อยา rifampicin พบการ
เปลี่ยนแปลงยีน rpoB ที่  codon 531 เปลี่ยน Leu 531Ser ที่
บริเวณ 81 bp ของ RRDR เป็นลักษณะของตัวอย่างเช้ือวัณโรคดื้อ
ยาจากในพื้นที่ราชบุรี กาญจนบุรี และพื้นใกล้เคียง สรุปการ
ตรวจหาวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคดื้อยาพบว่าเช้ือดื้อ
ยาส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ Beijing เชื้อที่ดื้อยาหลายขนานส่วนใหญ่ 
มีการเปลี่ยนยีน rpoB (Leu531Ser) และ katG (Ser315Thr 
 

4. ท า ก า ร แ ย กส า ยพั น ธุ์ ด้ ว ย  VNTR typing ใ น ก ลุ่ ม เ ชื้ อ ที่ มี  
spoligotypingที่คล้ายกันกลุ่มใหญ่ ได้แก่  Beijing group โดย 
VNTR typing ใช้ marker ในการวิเคราะห์ 15 ชนิด ด้วยวิธี PCR 
amplification และ agarose gel electrophoresis แล้ววิเคราะห์ 
copy number ของ VNTR ได้ท าการ subtyping เชื้อวัณโรคใน
กลุ่ม Beijing ด้วย VNTR typing จ านวน 63ตัวอย่าง 

5. ตรวจวัณโรคดื้อยารองด้วยวิธี line probe assay แล้วจ านวน 70 
ตัวอย่าง และตรวจด้วยวิธี real 
- time PCR จ านวน 60ตัวอย่าง  
- ตรวจวัณโรคดื้อยาส ารองด้วยวิธี line probe assay แล้ว

จ านวน 70 ตัวอย่าง 
- ผลการวิเคราะห์พบดื้อยา Fluoroquinolone จ านวน 3 

ตัวอย่าง , Ethambutol จ านวน 9 ตัวอย่าง , injectable 
จ านวน 1 ตัวอย่าง พบดื้อต่อยา Fluoroquinolone และ 
Ethambutol จ านวน 4 ตัวอย่าง  

- พบดื้ อต่ อยา  injectable และ  Ethambutol จ านวน 4 
ตัวอย่าง  

- พบดื้อยา Fluoroquinolone และ jnjectable จ านวน 3 
ตัวอย่าง ดื้อต่อยาทั้งสามชนิดจ านวน 1 ตัวอย่าง และไม่ดื้อ
ต่อยาส ารองเลย จ านวน 45 ตัวอย่าง 

-  ตรวจวัณโรคดื้อยารองด้วยวิธี  
Real time PCR แล้วจ านวน 60 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์
ยั ง ไ ม่ พบ เชื้ อ ดื้ อ ย าหลายขนาน  รวมกั บก า รดื้ อ ย า 
Fluoroquinolone และ injectable  

8. ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้สามารถ
ท าการแยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคได้โดย
วิธีการสากล 
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6. ตรวจเชื้อวัณโรคดื้อยา โดยการทดสอบ drug susceptibility 
testing (เพาะเชื้อ) รอผล จ านวน 11 ตัวอย่าง ผลการปฏิบัติงาน  
6.1. ตรวจวัณโรคดื้อยาส ารองด้วยวิธี Real-time PCR แล้ว

จ านวน 60 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์เพิ่ม 14 ตัวอย่าง รวม
เป็น 74 ตัวอย่าง พบเชื้อวัณโรคมี genotype ดื้อยารุนแรง 
5 ตัวอย่าง โดยตรวจพบการดื้อยาหลายขนาน และพบการ
ดื้อยา Fluoroquinolone และยากลุ่ม injectable  

6.2. ตรวจวัณโรคดื้อยารองด้วยวิธี line probe assay แล้ว
จ านวน 70 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์เพิ่ม 5 ตัวอย่าง รวมเป็น 
75 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 5 ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อดื้อยา
หลายขนาน 

6.3. จัดเตรียมร่างบทความวิจัยเตรียมส่งวารสารนานาชาติ เร่ือง 
?A continuing spread of multidrug- resistant 
Mycobacterium tuberculosis in an outbreak of 
western Thailand. 

808-1115-
P021-
K4861-12 

สายพันธุ์ของเช้ือไวรัส 
ก่อโรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน และ ไวรัส
ตับอักเสบ เอ และ อี 
ในแหล่งน้ า ที่สัมพันธ์
กับผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

973,100 925,461 95.10  ผลการด าเนินงาน 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า จาก
บ่อบ าบัดน้ าเสียแม่น้ า ล าคลอง และน้ าเพื่อการบริโภค จากพื้นที่จังหวัดบึง
กาฬ อุดรธานี และจังหวัดภูเก็ต จ านวนรวมทั้งสิ้น 154 ตัวอย่าง พบตัวอย่าง
ที่ให้ผลบวกต่อไวรัสจ านวนทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง แบ่งเป็น Hepatitis A จ านวน 
2  ตัวอย่าง Norovirus จ านวน 58 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.29 และ 37.66 
ตามล าดับ  
    ส าหรับตัวอย่างจากผู้ป่วยน้ันเก็บตัวอย่าง อุจจาระจากผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
ที่เข้ารับการรักษาที่  โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาลศูนย์
วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จ านวนทั้งหมด 116 ตัวอย่าง พบว่าให้ผลบวกต่อไวรัส
โนโร  จ านวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.31 นอกจากน้ี    ได้น าตัวอย่าง ทั้ง 
116 ตัวอย่างน้ันมาสกัด RNA แล้วน ามา  ตรวจหา Norovirus โดยวิธี 
conventional PCR    พบผลบวก  จ านวน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.55 
ตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อ Norovirus น ามาท า Next generation  ทั้งหมด 40 
ตัวอย่าง พบว่าเป็น GI 19 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ GI ที่พบจะเป็น GI.2 และ GI.3   ใน
ส่วน GII 29 ตัวอย่าง พบ GII.3,GII.4และ GII.17  
เป็นส่วนใหญ่ 
   

100.00 จากปีที่ผ่านมาได้ทราบข้อมูล คือ  
1. เช้ือไวรัสท่ีพบใน แหล่งน้ า และ ระบบการ

บ าบัดน้ าเสีย ส่วนใหญ่ คือ เช้ือไวรัส โนโร 
ไวรัสตับอกเสบ อี ไวรัสตับอักเสบ เอ และ 
ไวรัสโรตา ตามล าดับ  

2. การตรวจวัดปริมาณของเชื้อไวรัส แต่ละ
ชนิด ในแต่ละ ช่วงเวลา พบว่า เชื้อไวรัส 
โนโร มีแนวโน้ม พบปริมาณมากในช่วงฤดู
หนาว แต่ ก็สามารถพบได้ตลอดทั้งปี และ 
สัมพันธ์กับ จ านวนผู้ป่วยที่ เข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล ที่ให้ผลบวกกับ เชื้อ
ไวรัสน้ี ซ่ึง เป็นสายพันธ์ เดียวกัน 

3. การตรวจวัดของเชื้อไวรัส ในระบบ การ
บ าบัดของ เทศบาล และ โรงพยาบาล ให้
มั่นใจในระบบการปล่อยน้ า ลงสู่แม่น้ า มี
ประสิทธิภาพที่ดี  

สวส 
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4. การตรวจวัด เชื้อไวรัสในแหล่งน้ า ดิบ 
(ผลิตน้ าดื่ม) รวมทั้ง น้ าดื่ม และ น้ าแข็ง 
ท าให้ ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสท้ัง 4ชนิด ในพื้นที่ ดูแล 

808-1115-
P021-
K4869-10 

การพัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจหาสารพิษ 
Botulinum toxin
ด้วยวธิีอิมมูโนโคร
มาโทกราฟ ี

784,000 779,670 99.45 1. เพิ่มปริมาณการเพาะเลี้ยง hybridoma cell ที่ผลิต monoclonal 
antibody จ าเพาะต่อ Botulinum neurotoxin type A และปรับ
ให้อยู่ใน serum free medium เพื่อท าการแยก monoclonal 
antibody ให้บริสุทธิ์ 

2. เตรี ยมชนิ ดของแอนติบอดีที่ ใ ช้ เป็ น  test line คือ  rabbit 
polyclonal antibody anti- toxin A ( ช นิ ด  purified ห รื อ 
complex) และ conjugate คือ monoclonal antibody anti-
toxin A ( LC ) บนชนิดของกระดาษต่างๆ ในส่วน Conjugate 
pad, Capture lines, absorbent pad และ sample pad ส าหรับ
ทดสอบกับ toxoid (A)  

3. จัดเตรียมแอนติบอดี Botulinum neurotoxin (typeB) ส่วน HCR 
โดยการหาข้อมูลล าดับเบส DNA จัดเตรียมชิ้นยีนน ามาเช่ือมต่อกับ 
vector และ transfect เข้าสู่ host cell ที่เหมาะสม  

4. ศึกษาการสร้างโปรตีนรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีและท าให้บริสุทธิ์ 
โดย  affinity chromatography ได้ปริมาณโปรตีน 1 mg และ
ศึกษาคุณลักษณะพบว่ามีความจ าเพาะสูงกับ BoNT/B purify และ 
complex โดยการท า ELISA  

5. เตรียม polyclonal antibody จากกระต่ายที่ฉีดกระตุ้นด้วย 
Botulinum purify toxoid ( type E)  แ ล ะ  complex ( type E 
และ F) ให้บริสุทธิ์โดย affinity chromatography ได้แอนติบอดี 
1.83 4.51 และ 4.02 mg ต่อserum กระต่าย 1 ml ตามล าดับ  

6. น ารีคอมบิแนนท์แอนติบอดี  Botulinum neurotoxin (typeB) 
ส่วน HCR มาประกอบเป็นชุดทดสอบ ในส่วน conjugate และ 
test line พบว่าให้ผลบวกกับอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี neurotoxin แต่
พบว่ามี background จากอาหารที่ไม่มี neurotoxin เช่นกัน  

7. หาสภาวะที่ เหมาะสมในการ  conjugate rabbit polyclonal 
antibody type A และ B กับ colloidal gold  

8. ได้ชนิดกระดาษที่ เหมาะสมในส่วนต่างๆคือ sample pad = 
fusion 5, nitrocellulose membrane = AE99, wick = CF6  

100.00 1. สามารถพัฒนาชุดตรวจหา toxin ของ 
Clostridium botulinum ได้  

2. ได้ชุดทดสอบที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้
เป็นครื่องมือในการแก้ปัญหาสาธารณสุข
ได้  

สวส 
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9. ก า ร  conjugate รี ค อ ม บิ แ น น ท์ แ อ น ติ บ อ ดี  Botulinum 
neurotoxin (type B) ส่วน HCR (rMAb MCS6-27) กับ colloidal 
gold ที่ 15, 20 และ 30 OD พบว่าที่ 15 OD ให้ผลบวกและลบที่
ชัดเจนกับตัวอย่างอาหารเลี้ยงเช้ือ  

10. ได้สูตร running buffer  
11. ชุดทดสอบต้นแบบ โดยใช้ 15 OD conjugate น ามาทดสอบกับ

ตัวอย่าง Botulinum complex ชนิด B ที่ปริมาณต่างๆ พบว่า
สามารถให้ผลบวกที่ความเข้มข้นต่ าสุด 20ng 10ng และผลลบ
ชัดเจนกับตัวอย่างอาหารเลี้ยงเช้ือ  

12. ท าการเตรียมและคัดเลือกรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีต่อ type A 
ส่วน HCT (clone F1-2) ส าหรับ Test line และรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีต่อทุกสายพันธ์ (clone 4E17.1) ส าหรับ conjugate 
เพื่อเพิ่มความไวของชุดตรวจ โดยการเตรียมชิ้น variable light 
chain gene น ามาเชื่อมต่อกับ vector และ transform เข้าสู่  
host cell ที่เหมาะสม  

13. ผลิตเพิ่มปริมาณ rMAb clone F1-2 และ clone 4E17.1 ท าให้
บริสุทธิ์โดย affinity chromatography เพื่อน าไปทดสอบ ELISA 
ที่ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศต่อไป  

14. เตรียมชุดทดสอบต้นแบบส าหรับน ามาทดสอบกับตัวอย่างหน่อไม้ 
spike toxin ทั้ง 4 types อย่างน้อย 30 ชุด น าส่งให้ฝ่ายแบคทีเรีย
ไร้อากาศน าไปทดสอบต่อไป  

15. น ารีคอมบิแนนท์แอนติบอดี Botulinum neurotoxin (rMAb 
4E17.1) มาทดสอบหาความเหมาะสมโดย น ามา conjugate กับ 
colloidal gold และทดสอบ capture line  

16. น ารีคอมบิแนนท์แอนติบอดี Botulinum neurotoxin (typeB) 
ส่วน HCR ( โคลน MCH 6-27 )เตรียมเป็น conjugate ที่ 15 OD 
( titrate แล้วที่ 15 OD ให้ผลลบที่ชัดเจนกับตัวอย่างอาหารที่ไม่มี 
neurotoxin)  แ ล ะ รี ค อ ม บิ แ น น ท์ แ อ น ติ บ อ ดี  Botulinum 
neurotoxin (typeB) ส่วน PAN เตรียมเป็น conjugate ที่ 30 OD 
( titrate แล้วที่ 30 OD ก็ให้ผลลบที่ชัดเจนกับตัวอย่างอาหารที่ไม่
มี neurotoxin)  
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17. ส่ ว นขอ ง  test line คื อ  เ ต รี ย ม รี คอมบิ แนนท์ แอนติบอดี  
Botulinum neurotoxin (typeB) ส่วน HCR ( โคลน MCH 6-27 
) เข้มข้น 2 mg/ml และ รีคอมบิแนนท์แอนติบอดี Botulinum 
neurotoxin (typeB) ส่วน PAN เข้มข้น 2 mg/ml  

18. น าวัตถุดิบดังกล่าวมาประกอบเป็นชุดทดสอบ 3 รูปแบบ ( A,B,C ) 
คือ แบบ A ทั้ง test line และ conjugate ใช้ส่วน HCR (โคลน 
MCH 6-27 ) ตรวจ toxin ได้ที่ 600 ng แบบ B ส่วน PAN เป็น 
test line ส่วน HCR (โคลน MCH 6-27 ) เป็น conjugate ตรวจ 
toxin ได้ที่ 60 ng แบบ C ส่วน HCR (โคลน MCH 6-27 ) เป็น 
test line ส่วน PAN เป็น conjugate ตรวจ toxin ได้ที่ 60 ng  

19. น าชุดทดสอบรูปแบบ B และ C มาทดลองใช้กับตัวอย่างหน่อไม้
ดองที่ผ่านการเตรียมและปรับ pH ที่เหมาะสม จากนั้น spike 
toxin complex B ที่ปริมาณต่างๆ พบว่าสามารถอ่านผลบวกได้
อย่างชัดเจนที่ 100 ng toxin complex B /30 ul ของตัวอย่าง
หน่อไม้ดอง หรือประมาณ 1.7 ug /ml ๒๐. สรุปผลและรายงาน
ผลการด าเนินการวิจัย 

808-1115-
P021-
K4869-11 

การพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาสารพิษ 
Botulinum toxin 
ด้วยวธิี Antibody 
Capture ELISA 

520,000 502,307 96.60 1. การปรับวิธีทดสอบโดยใช้หลักการ antibody capture ELISA  
2. ทดสอบประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ  
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการวิจัย 
4. จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

100.00 ได้วิธีการตรวจหาสารพิษด้วยวิธี Antibody 
Capture ELISA 

สวส 

808-1115-
P041-
K4869-04 

การแยกสายพันธุ์เช้ือ
วัณโรคด้วยวธิี
มาตรฐานใหม่และ
การประยกุต์ใช้เพื่อ
ศึกษาระบาดวิทยา
วัณโรค 

400,000 0 0.00 ผลการด าเนินงานสะสมที่ผ่านมา 
1. คัดเลือกเชื้อวัณโรคจากเชื้อที่เพาะขึ้น ได้แก่ เชื้อวัณโรคที่แยกได้

จากผู้ป่วยวัณโรคในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย) 
จ า นวน  188 ตั ว อย่ า ง  ท า ก า รแยกสายพัน ธุ์ เ ชื้ อด้ ว ยวิ ธี  
spoligotyping แบบ microarray in PCR tube วิเคราะห์ข้อมูล
สายพันธุ์เชื้อวัณโรคทีได้จากเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ 
เชียงราย) แล้วจ านวน 188 ตัวอย่าง แยก spoligotype เป็นกลุ่ม
ต่างๆ ได้ดังนี้ Beijing 95 ตัวอย่าง EAI Group 47 ตัวอย่าง (EAI5 
27 ตัวอย่าง) New 24 ตัวอย่าง U 13 ตัวอย่าง T1 7 ตัวอย่าง H3 
1 ตัวอย่าง และ T1-T2 1 ตัวอย่าง  

2. เชื้อวัณโรคทีได้จากเขตภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
สุโขทัย เพชรบูรณ์) จ านวน 162 ตัวอย่าง แยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรค

100.00 1. 1.วิธีการสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการ
แยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรค ใช้ศึกษาและ
ติดตามระบาดวิทยา การแพร่ติดต่อ การ
กระจายของเช้ือ การค้นหาแหล่งโรค การ
สอบสวนการแพร่ติดต่อของวัณโรค  

2. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่  
3. ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วยสนับสนุน

การควบคุมวัณโรคประเทศไทย  
4. ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้สามารถ

ท าการแยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคได้โดย
วิธีการสากล 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ด้วย spoligotyping แล้ว วิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อ 162 ตัวอย่าง 
แยก spoligotype เป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้ EAI Group 71 ตัวอย่าง 
(EAI2_NTB 38 ตัวอย่ า ง  และ EAI5 21 ตัวอย่ า ง )  Beijing 58 
ตัวอย่าง New 14 ตัวอย่าง H3 6 ตัวอย่าง U 6 ตัวอย่าง T1 2 
ตัวอย่าง Bov 2 ตัวอย่าง S 12 ตัวอย่าง และ Beijing Like 1 
ตัวอย่าง 

3. ท า ก า ร แ ย กส า ยพั น ธุ์ ด้ ว ย  VNTR typing ใ น ก ลุ่ ม เ ชื้ อ ที่ มี  
spoligotyping ที่คล้ายกันกลุ่มใหญ่ ได้แก่  Beijing group โดย 
VNTR typing ใช้ marker ในการวิเคราะห์ 15 ชนิด ด้วยวิธี PCR 
amplification แ ล ะ  agarose gel electrophoresis แ ล้ ว
วิเคราะห์copy number ของ VNTR ได้ท าการ subtyping เชื้อ
วัณโรคในกลุ่มBeijing ด้วย VNTR typing จ านวน 55 ตัวอย่าง  

4. ท าการคัดเลือกเชื้อวัณโรคจากเชื้อที่เพาะขึ้น ได้แก่ เชื้อวัณโรคที่
แยกได้จากผู้ป่วยวัณโรคจาก สคร. 12 ยะลา จ านวน 150 ตัวอย่าง  

5. ท าการเพาะเชื้อ และสกัด DNA ตัวอย่างเช้ือวัณโรคที่คัดเลือกไว้ ที่
ได้รับตัวอย่างจาก สคร. ยะลา แล้วจ านวน 150 ตัวอย่าง และท า
การแยกสายพันธุ์เชื้อด้วยวิธี spoligotyping แบบ microarray in 
PCR tube แล้วจ านวน 110 ตัวอย่าง  

6. วิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อที่ได้จากเขตภาคใต้จ านวน 104 ตัวอย่าง 
แยก spoligotype เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ Beijing 22 ตัวอย่าง, EAI 
group 12 ตั ว อ ย่ า ง , type H3, T3, U แ ละ  CAS อ ย่ า ง ล ะ  1 
ตัวอย่าง และ New 15 ตัวอย่าง ผลการปฏิบัติงาน 1. ท าการแยก
สายพันธุ์ เชื้อด้วยวิธี spoligotyping แบบ microarray in PCR 
tube แล้วจ านวน 110 ตัวอย่าง แยกสายพันธุ์เพิ่มจ านวน 40 
ตัวอย่าง รวมเป็น 150 ตัวอย่าง 2. วิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อวัณโรคที่
ได้จากเขตภาคใต้แล้วจ านวน 104 ตัวอย่าง วิเคราะห์เพิ่มจ านวน 
46 ตัวอย่าง รวมเป็น 150 ตัวอย่าง สายพันธุ์หลักที่พบคือ Beijing 
และสายพันธุ์รองคือ EAI group 3. จัดท าร่างบทความวิจัยเตรียม
ส่งวารสารต่างประเทศ เรื่อง Molecular Epidemiology of 
Mycobacterium tuberculosis Complex in Uttaradit, 
Phitsanulok, Sukhothai and Phetchabun, Thailand. 
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รหัส
งบประมาณ 
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ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1115-
P041-
K4869-07 

การพัฒนาเทคโนโลยี
ในการควบคุมยุง
พาหะโรค
ไข้เลือดออกโดยใช้
สารดึงดูดยุงมาก าจัด
ในกับดักแบบพิเศษ 

858,000 857,028 99.89 ได้ท าการผลิตสารสกัดส าหรับใช้ดึงดูดยุงวางไข่จ านวน 3 ต ารับและคัดเลือก
วัสดุที่ เหมาะสมในการท า lethal ovitrap จากนั้นท าการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการและไปทดสอบในพื้นที่ภาคสนาม จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 22-
25 พ.ย. 58 จากผลการศึกษาในภาคสนามพบว่า lethal ovitrap แบบที่ 4 มี
ยุงวางไข่มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ แบบที่ 3 แบบที่ 1 และ 2 ตามล าดับ ผล
การนับไข่ยุงที่ได้จากการทดสอบสารดึงดูดสูตรใหม่ จ านวน 4 ต ารับ ใน
ห้องปฏิบัติการระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค. 59 พบว่า ในยุงลายบ้าน สูตร M6 มี
ยุงลายบ้านวางไข่มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สูตร M7, M5 และ M1 ตามล าดับ 
ส่วนในยุงลายสวน พบว่า สูตร M7 มียุงลายสวน รองลงมา ได้แก่ สูตร M1, 
M6 และ M5 ตามล าดับ ได้น าสารดึงดูดสูตรใหม่ไปทดสอบประสิทธิภาพใน
พื้นที่ภาคสนาม จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 28 ก.พ. 59 ขณะนี้ก าลังอยู่
ระหว่างรอผลการนับไข่ยุง ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักในการ
ดึงดูดให้ยุงลายสวนและยุงลายบ้านมาวางไข่ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 59 ผล
การศึกษาพบว่า ยุงลายบ้านวางไข่ในกับดักที่ฝาปิดแบบไม่สนิทมากกว่ากับ
ดักที่ไม่มีฝา ส่วนยุงลายสวนวางไข่ในกับดักแบบมีฝาปิดได้ดีเทียบเท่าแบบไม่
มีฝาปิด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาสารสังเคราะห์สูตรใหม่เพื่อน ามา
ทดสอบในภาคสนาม มีการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการกรมวิทย์ฯ 
ระหว่างวันที่ 21 -23 มี.ค. 59 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทน าเสนอ
ด้วยวาจา ห้องนวัตกรรม ได้พัฒนาสารดึงดูดร่วมกับเครือข่ายจ านวน 7 สูตร 
(ได้แก่ A,B,MD,MW,E3,E4 และ W) แล้วน ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ระหว่างวันที่ 9 -15 พ.ค. 59 ผลจากการศึกษาพบว่า สาร W ดึงดูดยุงลาย
สวนให้มาวางไข่ได้มากที่สุด สาวนยุงลายบ้าน สาร E4 ดึงดูดได้ดีที่สุด และ
ส าหรับยุงร าคาญสาร A และ E3 ดึงดูดได้ดีทั้งคู่ นอกจากนี้ยังได้มีการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันก าจัดแมลงและ
สัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการ
วิจัย วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี อีกด้วย ได้ทดสอบสารดึงดูดสูตรใหม่ในห้องปฏิบัติการจ านวน 
3 สูตร ได้แก่สูตร c, I2 และ IF โดยผลการศึกษาพบว่า ในยุงลายบ้าน สาร
ดึงดูดสูตร C ดึงดูดยุงลายบ้านให้มาวางไข่ได้ดีที่สุด รองมาคือ IF และ I2 
ในขณะที่ในยุงลายสวน ารดึงดูด สูตร IF ดึงดูดได้ดีที่สุด รองลงมาคือ สาร C 
และ I2 ตามล าดับ ได้ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของกับดักและสาร
ดึงดูดในภาคสนามที่ จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 29 ก.ค. -4 ส.ค. 59 ได้ด าเนินการ
ทดสอบประสิทธิภาพของกับดักและสารดึงดูดในภาคสนามที่ จ. ชลบุรี 

100.00 ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการวิจัยนี้ สามารถน า
องค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาการผลิตสารดึงดูด
ยุงลายในระดับอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพดี
เท่ากับหรือดีกว่าที่เคยมีรายงานและตีพิมพ์
เผยแพร่ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยัง
ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยดังกล่าวโดย
สามารถน ากับดักที่ได้ออกแบบเป็นพิเศษไปใช้
ล่อยุงจากภาชนะเก็บน้ าดื่มน้ าใช้โดยใช้กับดัก
ร่วมกับสารดึงดูดยุงลาย เมื่อยุงมาวางไข่จะถูก
ก าจัดไปในกับดักเล็กๆ เป็นมาตรการควบคุม
ยุ งลายด้ วยตนเองในครั ว เรือนซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบยั่งยืน 

สวส 
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.-4 ส.ค. 59 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ดึงดูดให้ยุงลายสวนมาวางไข่ พบว่า กับดักที่ใส่สารดึงดูดสามารถดึงดูดให้
ยุงลายสวนมาวางไข่ได้มากกว่าภาชนะขังน้ าทั่วไป เช่น ถ้วยน้ ายาง อย่างมี
นัยส าคัญ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผลิตภัณฑ์ LeO- Trap ได้
ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรมไทย ผลงานนี้เป็น
นวัตกรรมไทยชิ้นที่สองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และของกระทรวง
สาธารณสุข 

810-1112-
P022-
K4862-05 

จัดท าคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัตกิารงาน
มาตรฐานวิธีทดสอบ
เครื่องมือแพทย์ 

320,000 317,711 99.28 1. จัดหาเอกสาร มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
2. ส ารวจเครื่องช่วยหายใจ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกรียติ  
3. ส ารวจคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-5 กพ. 59 
- เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด 30 เครื่อง 
-  เครื่องกระตุกหัวใจ 7 เครื่อง  
- เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 5 เครื่อง 
- เครื่องช่วยหายใจ 6 เครื่อง  

4. ประชุมคณะท างาน ultrasound therapy (23 กพ 59)  
5. ส ารวจคุณภาพเครื่อง ultrasound therapy มหาวิทยาลัยรังสิต (18-

19 มี.ค.59)  
6. ประชุมคณะท างาน(ฝ่ายบริหารโครงการ) (25 มี.ค.59)  
7. ประชุมคณะท างาน ventilator (8 เม.ย. 59)  
8. ประชุมคณะท างาน เครื่องกระตุกหัวใจ (29 เม.ย. 59)  
9. ส ารวจเครื่องช่วยหายใจ รพ.เด็ก (29 เม.ย. 59)  
10. ประชุมคณะท างาน (ฝ่ายบริหารโครงการ) (10 พ.ค. 59)  
11. จัดเวทีวิพากษ์คู่มือฯ เครื่องกระตุกหัวใจ (16 พ.ค.59)  
12. จัดเวทีวิพากษ์คู่มือฯ ultrasound therapy (16 พ.ค.59) 
13. จัดเวทีวิพากษ์คู่มือฯ เครื่องช่วยหายใจ (17 พ.ค.59)  
14. ประชุมคณะท างาน (ฝ่ายบริหารโครงการ) สรุปผลการวิพากษ์ (7 มิ.ย.

59)  
15. ส ารวจคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ณ รพ.นครนายก ระหว่างวันที่ 4-8 

ก.ค.59 - patient monitor - ultrasound therapy  
16. ขอหมายเลข ISBN 

100.00 1. เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค  

2. การดูแลบ ารุงรักษา ทดสอบ/สอบเทียบ 
เครื่องมือแพทย์ มีมาตรฐานและวิธีที่เป็น
แนวทางเดียวกัน ทั้งประเทศ 

รส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

17. ขออนุมัติจัดพิมพ์คู่มือการทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องช่วย
หายใจ และ ultrasound therapy 

18. ด าเนินการจัดพิมพ์คู่มือฯ แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2559 จ านวน 2 
เรื่อง เรื่องละ 500 เล่ม 

810-1112-
P022-
K4862-07 

ประเมินผลจากการ
สอบเทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์ในเลือด
โดยวธิีเป่าลมหายใจ 

891,000 890,100 99.90 1. ด าเนินการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลม
หายใจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงกันยายน 2559 ด าเนินการ
สอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฯ ทั้งสิ้น 3,144 ตัวอย่าง (แผน 
2,500 ตัวอย่าง)  

2. เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพของเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด ในข่าว
ประชาสัมพันธ์ของส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เพื่อจึงขอเชิญ
ชวนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าเครื่องมาส่งสอบเทียบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

100.00 1. เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดย
วิธีเป่าลมหายใจ แบบตรวจยืนยันผลที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจและ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้
ง า น ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร ส อ บ เ ที ย บ จ า ก
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก า รสอ บ เที ยบตาม
มาตรฐาน  ISO/ IEC 17025:2005 ก่อน
น าไปตรวจวัด  

2. ประชาชนทราบข้อมูลของเครื่องวัด
แอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 
แบบตรวจยืนยันผลและเชื่อมั่นในความ 
ถูกต้องของผลการวัดของเครื่ อ งวัด
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลม
หายใจ ที่ต ารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ 

รส. 

811-1112-
P011-
K4864-01 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านอาหารแห่ง
อาเซียน - โลหะหนัก 

200,000 200,000 100.00 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ - บ ารุงรักษาและสอบ
เทียบเครื่องมือ AAS-Flame GF-AAS และ AAS-Hydride - เริ่ม
พัฒนาการตรวจ แคดเมียม สารหนู (total) ตะกั่ว (total) ปรอท 
(total) ด้วย ICP-MS  

2. เข้าร่วมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการกับหน่วยงาน
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยทดสอบการวิเคราะห์โลหะหนัก
จ านวน 5 ชนิดใน rice ได้แก่ แคดเมียม สารหนู (total) สารหนูอ
นินทรีย์ (inorganic arsenic) ตะกั่ว (total) ปรอท (total) ระหว่าง
เดือน ต.ค. 2558- เม.ย. 2559 ผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
ทุกรายการ  

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การศึกษาดูงานของบุคลากรจาก 
Vietnam Food Administration (VFA) ประเทศเวียดนามจ านวน 
8 ท่าน วันที่ 10 พ.ย. 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ
โครงการตรวจติดตามและเฝ้าระวังในระดับประเทศด้าน Food 
safety 4 เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Food Testing 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โลหะได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานสากลและเป็น
ห้องปฏิบัติการ อ้างอิงระดับภูมิภาค
อาเซียน  

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านการตรวจ
วิเคราะห์และระบบการควบคุมคุณภาพ
ทาง ห้องปฏิบัติการ  

3. มีหน่วยงานจัดทดสอบความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์
อาหาร (PT Organizer/Provider)  ที่มี
มาตรฐานเทียบเท่า  

4. มี เครือข่าย (Network)  ข้อมูลในการ
ประสานงานทั้งระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียน  

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

Laboratories Committee (AFTLC) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-
17 พ.ย. 2558 จ านวน 2 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ดังนี้ 
- พิจารณาปรับปรุงและยอมรับแนวปฏิบัติของเอกสารของ

อาเซียน ได้แก่ Procedures for Panel of Experts for On-
Site Visit, Extension of Scope of the existing AFRLs, 
Existing Mechanism on the Performance of AFRLs 

- พิ จ า ร ณ า  Action Plan for the AFRLs Networks in 
supporting the food testing activities in ASEAN 2015-
2025  

- พิจารณากระบวนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงสาขาใหม่
ของอาเซียน เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหารในภูมิภาค
อาเซียน  

- รายงานความก้าวหน้าของการท าโครงการ ASEAN-PTB 
project:  Strengthening Food Safety in ASEAN, using 
AFRL-NFRL-FL integrated program ซ่ึงประกอบด้วยการ
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 และการจัดการทดสอบ
ความช านาญทางห้องปฏิบัติการโลหะหนักในน้ า  ภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร สถาบันมาตรวิทยาเยอรมันและอาเซียน  

- เตรียมการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบ
ความช านาญทางห้องปฏิบัติการโลหะหนักในน้ า ครั้งที่ 2 ที่ 
AFRL โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ
ร่วมกับสถาบันมาตรประเทศเยอรมันและ Agri-Food 

5. เป็นการพัฒนาทั้งมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์และท าให้เกิดประสิทธิภาพด้าน
การแข่งขันทาง การค้าและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

811-1112-
P012-
K4865-02 

โครงการก าหนดวธิี
มาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร 

200,000 200,000 100.00 1. คัดเลือกวิธีมาตรฐาน (จุลชีววิทยา กายภาพ ชีวโมเลกุล และ เคมี) 
จ านวน 26 วิธี ได้รายชื่อ 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  

100.00 1. เอกสารวิ ธี วิ เ คราะห์ คุณภาพความ
ปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ก าหนดวิธีวิ เคราะห์ อาหารใช้เป็นวิธี
มาตรฐานของประเทศ 

2. สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุม
คุณภาพอาหารและลดข้อขัดแย้งของผล
การวิเคราะห์ ของห้องปฏิบัติการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- DMSc F 20xx Vibrio cholerae โ ด ย วิ ธี  Membrane 
filteration น้ าและน้ าแข็ง  

- 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- 3- 2 ( 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  
- 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 

น้ ามันและไขมัน  
- DMSc F 20xx Iodine เกลือบริโภค  
- DMSc F 20xx CAP -  ELISA and LC- MS/ MS เ นื้ อ สั ต ว์  

น้ าผึ้ง นม ไข่ผง  
- DMSc F 20xx Beta Agonist -  ELISA and LC- MS/ MS 

เนื้อสัตว์ ตับ  

3. หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งภาครัฐและ
เอกชนสามารถน าวิธีวิเคราะห์ไปใช้ได้ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- DMSc F 20xx Oxytetracycline กุ้ง เมื่อทบทวน วิธีแล้ว
ได้พิจ่ารณาปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

- วิ ธี วิ เ ค ร า ะห์  CAP และ  Beta Agonist แยกวิ ธี  ELISA 
technique และ LC-MS/MS 

- วิธีวิเคราะห์ Beta Agonist แยกวิธี ELISA technique ตรวจ 
Beta Agonist และ Ractopamine  

- วิธีวิ เคราะห์  Oxytetracycline ไม่น ามารวมในเอกสาร 
เนื่องจากเมื่อตรวจสอบวิธีมาตรฐานพบว่า ขอบข่ายสารที่
ตรวจและ matrix มากกว่าที่ทางห้องปฏิบัติการน ามาใช้และ
ได้รับการรับรอง หากน ามารวมเป็นวิธีมาตรฐานของกรมฯ 
จะไม่เหมาะสม  

2. รวบรวมองค์ความรู้ จัดท าวิธีมาตรฐานเป็นร่าง (ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและ เหมาะสม) เพื่อส่งพิมพ์ 3. แผยแพร่ให้ผู้สนใจน าไปใช้
ประโยชน์ 

811-1112-
P021-
K4863-07 

โครงการความ
ปลอดภัยดา้นอาหาร
ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

250,000 250,000 100.00 ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารและกรณีพิเศษที่มี
การประชุม และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จ านวน 1,801 
ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง 

100.00 1. อาหารที่จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีมีความ
ปลอดภัย  

2. นโยบายรัฐบาลด้านความปลอดภัยของ
อาหารส าเร็จเป็นรูปธรรม 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

811-1112-
P023-
K4863-05 

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

3,000,000 3,000,000 100.00 1. การตรวจรับรองอาหารปลอดภัยตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่ประกอบอาหาร 
9,051ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 51 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.56  

2. สนับสนุนสื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น คู่มือรับรองความ
ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี / จุลินทรีย์ในอาหาร คู่มือการใช้
ชุดทดสอบอาหาร แผ่นพับอะฟลาทอกซินในอาหาร จุลินทรีย์ใน
อาหารพร้อมบริโภค น้ ามันปรุงอาหารที่ใช้ทอดซ้ า ยาฆ่าแมลง สาร
บอแรกซ์ วิธิการล้างผัก คู่มือชุดทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 
ภาชนะพลาสติกใช้อย่างไรให้ปลอดภัยฯลฯ เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
จ านวน 20,054 ฉบับ 

3. บรรยาย/ให้การดูงาน/ ขัดนิทรรศการ เรื่องอาหารปลอดภัย 
จ านวน 15 ครั้ง 

100.00 1. อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด ตลาดนัด 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอาหารพร้อมบริโภค 
อาหารปรุง ส าเร็จ ที่จ าหน่ายในสถาน
ประกอบการด้านอาหารมีความปลอดภัย
ต่อการบริโภค 

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
มั่นใจ ในการเลือกซ้ือวัตถุดิบและการ
บริโภคอาหารจากร้านที่ผ่าน เกณฑ์การ
ตรวจรับรอง  ตามโครงการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) 

3. ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้ประกอบ
อาหาร  มี คว ามตระหนั กและความ
รับผิดชอบความปลอดภัยของอาหาร ต่อ
ผู้บริโภคมากขึ้น ในการที่จะเลือกซ้ือ
วัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านเกณฑ์การตรวจ
รับรองตามโครงการอาหาร ปลอดภัย 
(Food Safety)  ห รื อ ก า รขอ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ เพื่อรับการตรวจรับรอง 
รวมถึงการทดสอบวัตถุดิบ ด้วยตนเองโดย
ใ ช้ ชุ ด ท ด ส อ บ ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สคอ. 

811-1112-
P023-
K4863-06 

โครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภยั
อาหารส าหรับพระ
บรมวงศานุวงค์ 

2,400,000 2,400,000 100.00 ตรวจวัตถุดิบ อาหารพร้อมบริโภค ของเครื่องเสวย และข้าราชบริพาร 
พระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย พระต าหนักสวนจิตรลดารโหฐาน วังไกล
กังวล และ ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ 54,733 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 116 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 0.20 

100.00 1. เครื่องเสวย และอาหารในพระต าหนัก
สวนจิตรลดารโหฐาน วังศุโขทัย พระที่นั่ง
อัมพรสถาน ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ วังไกล
กังวล มีความปลอดภัย  

2. นโยบายรัฐบาลด้วยความปลอดภัยของ
อาหารส าเร็จเป็นรูปธรรม และสนองพระ
ร า ช เ ส า ว นี ย์ ข อ ง ส ม เ ด็ จ 
พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานไว้
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ในงานอาหาร
ปลอดภัยถวายแด่แม่ของ แผ่นดิน ซ่ึง
กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 3

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

สนับสนุนนโยบายแห่งชาติ ด้านอาหาร
ปลอดภัย  

811-1112-
P023-
K4863-08 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากล 

2,730,200 2,730,200 100.00 1. ส านักฯ รับทราบนโยบายบริหารคุณภาพของกรม และได้แจ้งให้
บุคลากรส านักฯรับทราบทาง Email ที่ประชุมส านัก และปิดประกาศ
นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพทุกชั้น  

2. ก าหนดกรอบและจัดท าแผนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001: 2015 ของส านักฯ และได้รับการอนุมัติ จากผู้อ านวยการ  

3. ศึกษา จัดท า และทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพของกรมและ 
สคอ. และจัดท าบันทึกต่างๆ ตามที่ก าหนด  

4. ประชุมคณะกรรมการ และประชุมทบทวนบริหารระบบคุณภาพ 9 ครั้ง  
5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม และจัดให้

ศึกษาด้วยตนเองและท าแบบทดสอบ 
6. รับการตรวจประเมินภายในตามแผนของกรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไม่พบ NC ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 
ไม่พบ NC และรับการตรวจประเมินจาก URS เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2559 ไม่พบ NC 

7. สามารถแก้ไขข้อแนะน าในระยะเวลาที่ก าหนด 
8. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม ตัวชี้วัด 5 มิติ ส่งกองแผนงานและ

วิชาการ จ านวน 7 ครั้ง ไตรมาสที่ 1, เดือนมกราคม -กรกฎาคม 2559 
9. รับการตรวจประเมินจาก AB โดยบริษัท URS เมื่อวันที่ 27 มกราคม 

2559 ไม่พบ NC มีแต่ข้อแนะน า  
10. ส่ง DI /QP/Master list of SOP ให้ผู้จัดการคุณภาพ  
11. เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดท า risk addressing ในวันที่ 8 ก.ค. 2559  

100.00 บุคลากรของส านักรับทราบนโยบายและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ สามารถจัดระบบวิธีการ
ปฏิบัติงานและการ บริหารจัดการของส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารตามระบบ
บริหาร คุณภาพ ISO 9001:  2015 ISO/ IEC 
17025: 2005 และ ISO/IEC 17043: 2010 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

12. ประชุมเชิ งปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการตรวจเฝ้ าระวั ง 
(surveillance) ระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2559  

13. ประชุมส านักฯ เพื่อทบทวนระบบบริหาร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559  
14. รับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ (Surveillance Audit)จาก 

บ. URS เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ไม่พบ NC ISO/IEC 17025: 2005  
14.1. ประสานห้องปฏิบัติการในการจัดท าแผนงานต่างๆ ของระบบ

ประกันคุณภาพ ดังนี้ - แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2005 ปีงบประมาณ 2558  

- แผนการสอบเทียบเครื่องมือ ปีงบประมาณ 2559 
- แผนการเข้ าร่ วมทดสอบความช านาญ และการ

เปรียบเทียบผลวิ เคราะห์ ระหว่ างห้องปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2559 

- แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 
14.2. จัดท าทบทวนคู่มือคุณภาพ (QCM)/ปรับปรุ งคู่มือการ

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

14.3. ประชุ มคณะกรรมการพัฒนาระบบประกั นคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ(QA meeting) จ านวน 7 ครั้ง  

14.4. ส่งบุคลกรเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

14.5. บ ารุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อ
ผลการทดสอบ 29 ชนิด 289 รายการ  

14.6. จัดหาเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และ สารมาตรฐาน  
14.7. ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
14.8. เข้าร่วมทดสอบความช านาญและการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์

ระหว่างห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 90 รายการ 10. ส่ ง Self-Declareให้ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043: 2010 

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2558 เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

- สอบเทียบเครื่องมือ/ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ จ านวน 3 
รายการ  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ประชุมทบทวนบริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 
- จัดฝึกอบรม 2 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรละ 30 คน - 

วันที่  5 เมษายน 2559 เรื่อง สถิติที่ ใช้ในการทดสอบความ
ช านาญ ตามมาตรฐาน ISO 13528: 2015 - วันที่ 3 พฤษภาคม 
2559 เรื่อง ระบบคุณภาพการทดสอบความช านาญการวิเคราะห์
อาหารและน้ าตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010  

- วั นที่  10 พฤษภาคม 2559 ส านั กบริ หารและรั บรอง
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจประเมินเฝ้าระวัง 
6. วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน 7. วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ส่งเอกสารหลักฐานแก้ไข้อบก
พร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินเฝ้าระวัง 

 
 

811-1112-
P023-
K4863-09 

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหารและ
น้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผน
ทดสอบความ 

200,000 200,000 100.00 1. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผน เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2558  

2. จัดท าแผน ได้รับอนุมัติ เมื่อ 15 ตุลาคม 2558  
3. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ใน website ของ ส านักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร และ ส่งหนังสือเชิญชวนสมาชิก  
4. ด าเนินการแผนทดสอบความช านาญตามที่วางแผนไว้ คือ 

4.1. การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในไขมัน  

4.2. การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์โลหะในน้ า  
4.3. การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์สีสังเคราะห์  
4.4. การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์กาเฟอีน  
4.5. การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อฟลาทอกซิน  
4.6. การทดสอบความช านาญการวิเคราะห์สารอาหารในนมโค  
4.7. การทดสอบความช านาญการวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร  
4.8. การทดสอบความช านาญการตรวจวเิคราะห์อาหารทางจุลชีววทิยา  

4.8.1. E. coli และ Coliforms (MPN ต่อกรัม)  
4.8.2. S. aureus (MPN ต่อกรัม)  
4.8.3. L. monocytogenes (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)  
4.8.4. Salmonella spp. (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)  

100.00 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารด้านเคมี
และจุลชีววิทยาทั้งภาครัฐและเอกชน 
สามารถใช้ผลการเข้า ร่วมแผนทดสอบ
ความช านาญการวิเคราะห์ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพผลการวิเคราะห์  

2. น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ รั บ ร อ ง
ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/ IEC 
17025  

3. การเข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญกับ
หน่วยงานในประเทศเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ทดแทน การเสียค่าใช้จ่ายสูงใน
การเข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญกับ
หน่วยงานต่างประเทศ ทั้งยังแสดง ถึง
ความสามารถพึ่งพาตนเองของประเทศ
ด้วย 

สคอ. 



ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                                                                                                                                                            144 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.8.5. จ านวนจุลิ นทรี ย์  (CFU ต่ อกรั ม) 4.9.6 B. cereus 
(CFU/กรัม)  

4.8.6. aureus (พบ/ไม่พบ ต่อ 0.1 กรัม)  
4.8.7. จ านวนยีสต์และรา (CFU ต่อกรัม) 

 
811-1112-
P023-
K4863-10 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณ
ไอโอดีนในเกลือ 

300,000 300,000 100.00 ส ารวจเทคนิคที่มีการใช้ในการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือในภาคส่วน
ต่างๆ และศึกษาคุณสมบัติของชุดตรวจได้แก่ I-reader และ I-kit โดย
เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับ ประเมินผล
วิเคราะห์ของสมาชิกและจัดท าสรุปผล ส ารวจจ านวนสมาชิกที่ตรวจ
วิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือทั่วประเทศ ได้แก่โรงงานผลิตเกลีอบริโภคเสริม
ไอโอดีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังคุณภาพเกลีอ ที่มีการ
ตรวจไอโอดีนได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมอนามัย และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน
ประมาณ 300 แห่ง พร้อมส่งใบสมัครการทดสอบความช านาญการตรวจ
วิเคราะห์ปี 2559 จ านวน 2 รอบ รอบที่ 1 เตรียมตัวอย่าง แบ่งบรรจุ 
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน/ความคงตัว และส่งตัวอย่างให้สมาชิก/
สมาชิกตอบผล รวบรวมผลวิเคราะห์เพื่อสรุปและประเมินผล จัดท า
รายงานรอบที่1และจัดส่งให้สมาชิก รอบที่ 2 เตรียมตัวอย่าง แบ่งบรรจุ 
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน/ความคงตัว ส่งตัวอย่าให้สมาชิก พร้อม
ตัวอย่างเกลืออ้างอิง (SA-RM) จากรอบ 1 เพื่อให้สมาชิกใช้ในการควบคมุ
คุณภาพผลวิเคราะห์ สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการพร้อมปัญหา
และอุปสรรค ส่งผู้บริหาร 
 
 
 

100.00 1. ไ ด้ ข้ อ มู ล ศั ก ย ภ า พ ห น่ ว ย ต ร ว จ /
ห้องปฎิบัติการตรวจไอโอดีนในเกลือ  

2. หน่วยตรวจ/ห้องปฎิบัติการตรวจไอโอดีน
ในเกลือได้รับการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน 

สคอ. 

811-1112-
P023-
K4863-11 

โครงการศึกษาวิจยั 
และพัฒนาด้าน
อาหาร 

810,000 810,000 100.00 1. การพัฒนาชุดบ่งชี้ทางชีวภาพในการควบคุมคุณภาพกระบวนการ
ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบ ออโตเคลฟ ผลการด าเนินงาน
ร้อยละ 100 

2. การพัฒนาชุดทดสอบซาลบิวทามอลด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี 
ผลการด าเนินงานร้อยละ 100  

3. การเตรียมวัสดุอ้างอิง (reference material, RM) และให้ค่าอ้างอิง 
(certified value) เพื่อใช้ในการ ถ่ายทอด ค่าความถูกต้องของการ

100.00 ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจปรับแก้ค่า
มาตรฐานส าหรับอาหารของไทยและของสากล 
เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารที่เป็นอันตราย
และ ได้วิธีตรวจวิเคราะห์อาหารที่พัฒนาขึน้ใหม่ 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

วิเคราะห์ให้กับห้องปฏิบัติการภายในประเทศ ผลการด าเนินงานร้อย
ละ 100  

4. การส ารวจปริมาณสารประกอบกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในหอยสองฝา
บริเวณปากแม่น้ าส าคัญของประเทศไทย ผลการด าเนินงานร้อยละ 
100  

5. การศึกษาไวรัสโนโรและพาราไซต์ในตัวอย่างผักสดและผักสลัดพร้อม
บริโภค ผลการด าเนินงานร้อยละ 100  

6. การพัฒนาการผลิตและทดสอบความใช้ได้ของพลาสมิดดีเอ็นเอเพื่อ
ทดแทนสารมาตรฐานส าหรับการตรวจวิเคราะห์ ข้าวดัดแปรพันธุกรรม
ชนดิ Bt63 ด้วยวิธี Real-time PCR ผลการด าเนินงานร้อยละ 100  

7. การศึกษาปริมาณเมลามีนที่แพร่กระจายออกมาจากภาชนะพลาสติก
ประเภทเทอร์โมเซ็ตที่ใช้บรรจุอาหาร Study of melamine migrated 
from thermosetting plastic food containers ผลการด าเนินงาน
ร้อยละ 100 

8. โครงการส ารวจปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 100  

 
 
9. ปริมาณซีเซียม-137 ในอาหารน าเข้าที่จ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ปี 

พ.ศ. 2559 ผลการด าเนินงานร้อยละ 100  
10. การศึกษาและจัดท าชุดทดสอบน้ ามันแร่ในน้ ามันและไขมันบริโภค ผล

การด าเนินงานร้อยละ 100 
811-1115-
P023-
K4863-01 

การเดินทางไป
ประชุมต่างประเทศ
ด้านอาหาร 
 

769,200 769,200 6.05 เดินทางไปร่วมประชุมต่างประเทศ จ านวน 7 ครั้ง  
1. ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Food Testing Reference Laboratory 

Committee (AFTLC) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2558 
จ านวน 2 คน  

2. ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Food Testing Laboratories Committee 
(AFTLC) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 2559 จ านวน 3 คน  

3. ประชุม Meeting of the ASEAN GM Food Testing Network 
ระหว่างวันที่ 24 -30 ก.ค. 2559 จ านวน 1 คน  

4. ป ร ะ ชุ ม  The Codex Committee on Pesticide Residues 
(CCPR) ระหว่างวันที่ 24 เม.ย -1 พ.ค. 2559 จ านวน 2 คน  

100.00 รั บ ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ร ะ เ บี ย บ 
Committee/ASEAN 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. การประชุม CODEX COMMITEE on Contaminants in Foods 
ระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย . 2559 จ านวน 1 คน  

6. การประชุม Codex Committee on Methods of analysis and 
sampling ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-8 มิ.ย. 2559 จ านวน 1 คน  

7. การประชุม Codex Committee on food additive ระหว่าง
วันที่ 11-18 มี.ค. 2559 จ านวน 1 คน 

812-1112-
P012-
K4865-03 

โครงการสัมมนา
ทบทวนผลการ
ด าเนินงานประเมิน
คุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ด้านชันสูตร
สาธารณสุข ตาม
มาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17043 

199,900 185,880 92.99 ด าเนินการดังนี้ (สะสม) เดือน กันยายน 2559 จัดสัมมนา วันที่ 12-13 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ กรุงเทพฯ 

100.00 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการด าเนินงานและทบทวนข้อก าหนดต่างๆ
ของมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เพื่อการพัฒนา
และธ ารงระบบต่อไป 

สมป. 

812-1112-
P012-
K4865-04 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารองค์กรและ
ระบบสารสนเทศ 
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
ประจ าป ี2559 

350,000 346,338 98.95 ด าเนินการดังนี้ (สะสม) เดือน กันยายน 2559  
1. สัมมนาวิชาการ การจัดการความรู้ เรื่อง ข้อก าหนด ISO 9001: 

2015 โดย อาจารย์ปัทมกร คุณากรจิตติรักษ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพนัธ์ 
2559 ณ  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  801 อ า ค า ร  8 ชั้ น  8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. ประชุมทบทวนการบริหารจัดการ (Management Review) การ
ด า เนิ น งานและการจัดการความรู้  ของส านั กมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ โดย นางอมราลักษณ์ ฉันทกุลวานิช ข้าราชการ
บ านาญ บรรยาย เรื่อง การประเมินองค์กร PMQA เพื่อประเมิน
จุดอ่อน จุดแข็งและการน าไปท าแผน และ นางวิณัฎฐา เอกฉมา
นนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองแผนงาน 
และวิชาการ บรรยาย เร่ือง กลยุทธ์กับการบริหารงาน เมื่อวันที่ 10 
-11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

3. จัดอบรม เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยนายชัยวัฒน์ 
พูลศรีกาญจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพเิศษ ก าหนด

100.00 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและ
ศักยภาพบุคคลกรภายใน (สมป.) ให้มีขีด
สมรรถภาพสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

สมป. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

วันอบรมในเดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 2 รอบ รอบแรกเมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 805 อาคาร 8 ชั้น 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบที่  2 จะจัดขึ้นในวันที่  27 
พ ฤ ษ ภ า คม  2559 ณ ห้ อ งป ร ะ ชุ ม  805 อ า ค า ร  8 ชั้ น  8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

4. อยู่ระหว่างการด าเนินการติดต่อประสานงาน วิทยากร ในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้าน ?การ
ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ? จะจัดขึ้นในวันที่ 28 
มิ ถุ น า ย น  2559 ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  805 อ า ค า ร  8 ชั้ น  8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

5. ด าเนินการติดต่อประสานงานด้านวิทยากร และก าหนดวันจัด
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ?การใช้โปรแกรมใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ? ในวันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 10 
สิงหาคม 2559 จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 805 อาคาร 8 ชั้น 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

6. ยกเลิกการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้
โปรแกรมในการวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ? ด า เนินการใน
ปีงบประมาณ 2560 

812-1112-
P012-
K4865-05 

โครงการสัมมนาการ
บริหารงานส านัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

310,000 199,710 64.42 ด าเนินการดังน้ี (สะสม) เดือน กรกฎาคม 2559 
1. ประชุมทบทวนการบริหารจัดการ (Management Review) การ

ด าเนินงานและการจัดการความรู้ ของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
โดย นางอมราลักษณ์ ฉันทกุลวานิช ข้าราชการบ านาญ บรรยาย เรื่อง 
การประเมินองค์กร PMQA เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและการน าไป
ท าแผน และ นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ กองแผนงาน และวิชาการ บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์
กับการบริหารงาน เม่ือวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านอัมพ
วารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  

2. ด าเนินการจัดสัมมนาการสัมมนาพัฒนาการบริหารปฏิบัติงานและการ
จัดการความรู้ ของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 - 
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ โฮมกระเตงชาวเล คลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม 

100.00 บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อมในการ
พัฒนางานของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

สมป. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

812-1112-
P013-
K4866-07 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

3,440,900 3,428,502 99.64 ผลงานสะสมดังนี้ เดือน กันยายน 2559  
1. การรับรองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากลISO/IEC 

17025, ISO 15189, ISO 22870:2006, OECD GLP, ISO guide 
34 , นิติวิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะ
ไปท างานต่างประเทศ ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/
ผลไม้สดและห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา ตั้งแต่ 15 
มิถุนายน2559 -15 กันยายน 2559 รวม 277 แห่ ง  จ าแนก
รายละเอียด ดังนี้ 
1.1. ISO 17025:2005 จ านวน 119 แห่ง (รับรองใหม่ ..9..แห่ง, 

ต่ออายุ ...40.. แห่ง,ขยายขอบข่าย .9... แห่ง,ต่ออายุและ
ขยายขอบข่าย..59...แห่ง,เฝ้าระวัง ขยายขอบข่าย 1 แห่ง, 
ต่ออายุ เฝ้าระวัง...1...แห่ง)  

1.2. ISO 15189:2012 จ านวน ..72 แห่ง (รับรองใหม่ ..16. แห่ง
, ต่ออายุ .. 25.. แห่ง, ขยายขอบข่าย.-.. แห่ง, ต่ออายุและ
เฝ้าระวัง .-.. แห่ง, ต่ออายุและขยายขอบข่าย .31..แห่ง)  

1.3. ISO 15190:2003 จ านวน 77 แห่ง (รับรองใหม่ ....17... 
แห่ง ,ต่ออายุ .. 60.. แห่ง)  

1.4. ISO 22870:2006 จ านวน 2 แห่ง (รับรองใหม่ ..1... แห่ง
,ขยายขอบข่าย..1...)  

1.5. OECD GLP จ านวน - แห่ง (รับรองใหม่ ...... แห่ง, ต่ออายุ 
..-... แห่ง) 

1.6. ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปท างาน
ต่างประเทศ จ านวน 6 แห่ง (รับรองใหม่ ....0.. แห่ง, ต่อ
อายุ ....6.. แห่ง ,ขยายขอบข่าย .0... แห่ง)  

1.7. ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด จ านวน
แห่ง (รับรองใหม่ ..-... แห่ง, ขยายขอบข่าย ..-... แห่ง, เฝ้า
ระวัง ...-... แห่ง, ประเมินซ้ า ..-. แห่ง) 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางด้าน
ชันสูตรการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศที่มี ระบบคุฯภาพและความ 
ส า ม า ร ถ ท า ง วิ ช า ก า ร  ใ ช้ ใ น ก า ร
ประกอบการวินิจฉัยรักษาพยาบาลและ
ป้องกันโรคได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น  

2. ส า นั ก ม า ต ร ฐ า น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

สมป. 

812-1114-
P012-
K4865-01 

พัฒนาองค์กรให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับ
สากล 

900,000 776,904 86.32 ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกให้แก่หน่วย APLAC ตามเง่ือนไขของการ
เป็นสมาชิก เพื่อรักษาสมาชิกภาพองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

66.68 สามารถรักษาสถานภาพการเป็นองค์กรรับรอง
ระดับสากล 

สมป. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P011-
K4864-07 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

200,000 200,000 100.00 1. ทบทวนค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
สมุนไพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 5)  

2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Reviews) 
(ร้อยละ10)  

3. จัดท า/ทบทวน เอกสารในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง (Reviews 
Document) (ร้อยละ 10)  

4. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม) พัฒนาความรู้ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบงาน ISO/IEC 
17025:2005/ISO 9001:2015 จ านวน 2 หลักสูตร 
4.1. Risk Management วันที่  14 ม.ค .  59 ณ โรงแรมที เค 

พาเลส (ร้อยละ 5)  
4.2. การตรวจติดตามคุณภาพภายในส าหรับมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005 ณ ทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปา (ร้อยละ 5)  
5. ด า เ นิ น ก า รต า ม ข้ อ ก า หน ดข อ ง ร ะ บบ คุณภา พ  ISO/ IEC 

17025:2005 และ ISO 9001:2015 ด้านบริหารจัดการและด้าน
วิชาการ (ร้อยละ 20)  

6. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ( Internal Audit) ระบบคุณภาพ 
ISO/ IEC 17025:2005 และ ISO 9001:2015 ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 20) 

7. รั บก า รตรวจประ เมิ น  ( Accredited)  ร ะบบ คุณภาพ  ISO 
9001:2015 (ตามแผนกรม) ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 20)  

8. จัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพ (Continuous 
Improvement) ด าเนินการตามแผน ด าเนินการตามแผน ติดตาม
และรายงานผล (ร้อยละ5) 
 

100.00 1. สถาบันวิจัยสมุนไพรพร้อมรับการตรวจ
ประ เมิ น คุณภาพภาย ใน  (  Internal 
Audit) และตรวจประเมิน ( Accredited) 
ร ะ บ บ คืุ ณ ภ า พ  ISO 9001: 2015 ใ น
ขอบข่ายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ก าหนด  

2. มีการปรับปรุงการให้บริหารทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2005 

สวพ. 

813-1112-
P012-
K4865-09 

การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห ์

200,000 200,000 100.00 1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริหารคุณ ทั้ง 4 
ระบบงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 10)  

2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (ร้อยละ 10)  
3. ด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบคุณภาพ (ร้อยละ 50)  
4. ประเมินและวัดผลการด าเนินงาน (ร้อยละ 20) 

100.00 1.  สถาบันวิจัยสมุนไพรได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ในขอบข่ายที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด  

2. ธ ารงรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่
ให้บริการตรวจวิเคราะห์สมุนไพร ได้รับ

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ก า ร ต่ อ อ า ยุ ก า ร รั บ ร อ ง  ISO/ IEC 
17025:2005 (Reassessment)  

3. ห้ อ งปฏิบัติ การด้ านวิจั ยและพัฒนา
ส มุ น ไ พ ร ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการที่ มีการจัดการระบบ
คุณภาพส าหรับงานศึกษาวิจัยตาม Good 
Laboratory Practice (GLP)  

4. ห้องปฏิบัติการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า รที่ ดี ใ น ก า ร ผลิ ต  ( Good 
Manufacturing Practice: GMP) 

813-1112-
P021-
K4861-01 

การศึกษาพิษวิทยา
ของผลิตภัณฑ์จากผง
นัว 

667,000 667,000 100.00 การศึกษาพิษในเซลล์เพาะเลี้ยง ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด
ผลิตภัณฑ์ผงนัวในเซลล์เพาะเลี้ยง Chang-Liver, HEK-293 และ SV-80 
พบว่า มีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์มีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์ 
Chang-Liver, HEK-293 และ SV-80 ที่ ร้ อยละ 50 ( IC50)  เท่ ากับ 
2,154. 45? 573. 65 256. 86?96. 92 แ ล ะ  590. 74?147. 71 ?g/ ml 
ตามล าดับ เมื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดผลิตภัณฑ์ผงนัวในเซลล์ 
3T3 เพื่อประเมินความเป็นพิษเบื้องต้นก่อนทดสอบพิษเฉียบพลันพบว่า
มีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์ (IC50) เท่ากับ 1,539.47?505.21 ug/ml 
น า ค่ า ที่ ไ ด้ ค า น ว ณ ห า ค่ า ป ร ะ ม า ณ ข อ ง ค่ า  LD50 ไ ด้ เ ท่ า กั บ 
1,610.30?199.72 mg/kg การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ การศึกษาฤทธิ์
ก่อกลายพันธุ์ทั้งระบบการทดสอบที่มีและไม่มี metabolic activity โดย
ใช้เชื้อแบคทีเรียของสารสกัดผลิตภัณฑ์ผงนัวที่ขนาด 10,000 5,000 
และ 2,500 พบว่า สารสกัดผลิตภัณฑ์ผงนัวทุกขนาดไม่มีฤทธิ์ก่อกลาย
พันธุ์ในเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ TA100 
 
 
 
 
 
 

100.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์จากผง
นัวเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและ
ก าหนดขนาดที่เหมาะสมในคน อีกทั้งเป็น
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค 

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์จากผงนัวได้อย่างมั่นใจในความ
ปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-02 

การศึกษาความเป็น
พิษของสารสกัดจาก
เมล็ดหมามุ่ย 

820,000 820,000 100.00 การศึกษาพิษในเซลล์เพาะเลี้ยง สารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย มีค่ายับยั้ง
การเจริญเติบโตร้อยละ 50 ของเซลล ์Chang-Liver, HEK-293 และ SV-
80 ( IC50) เท่ากับ 173.12?35.51, 97.23?29.37 และ  573.85?0.93 
ug/ml ตามล าดับ เมื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดหมามุ่ยอินเดีย 
ในเซลล์ BALB/c 3T3 เพื่อประเมินความเป็นพิษเบื้องต้นก่อนทดสอบ
พิษเฉียบพลันพบว่ามีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์ ( IC50) เท่ากับ 
379.33?60.79 ug/ml น าค่าที่ได้ค านวณหาค่าประมาณของค่า LD50 
ได้เท่ากับ 960.62?56.34 mg/kg สารสกัดเมล็ดหมามุ่ยไทย มีค่ายับยั้ง
การเจริญเติบโตร้อยละ 50 ของเซลล์ Chang-Liver, HEK-293 และ SV-
80 (IC50) เท่ากับ 242.44?18.06, 126.59?22.27 และ 207.80?31.98 
ug/ml ตามล าดับ เมื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดหมามุ่ยไทย ใน
เซลล์ BALB/c 3T3 เพื่อประเมินความเป็นพิษเบื้องต้นก่อนทดสอบพิษ
เฉี ยบพลันพบว่ ามี ค่ ายับยั้ งการเจริญของเซลล์  ( IC50)  เท่ ากับ 
93.30?5.47 ug/ml น าค่าที่ได้ค านวณหาค่าประมาณของค่า LD50 ได้
เท่ากับ 571.06?12.35 mg/kg การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ การศึกษา
ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ทั้งระบบการทดสอบที่มีและไม่มี metabolic activity 
โดยใช้เชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย พบว่า ที่ขนาด
ทดสอบ 10,000 5,000 และ 2,500 ug/ml ไม่ก่อให้เกิดกลายพันธุ์ใน
เชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ TA100 ในขณะที่สารสกัด
เมล็ดหมามุ่ยไทยก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ในระดับความเข้มข้น 10,000 
?g/ml และ 5,000 ?g/ml ในเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 แต่
ในสายพันธุ์ TA 100 ทุกระดับความเข้มข้นของสารสกัดไม่เกิดการก่อ
กลายพันธุ์ 

100.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากเมล็ด
หมามุ่ยเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและ
ก าหนดขนาดที่เหมาะสมในคน อีกทั้งเป็น
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค  

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้เมล็ด
หมามุ่ยได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-03 

โครงการคุณภาพทาง
เคมีของพืชสมุนไพร
เศรษฐกิจชุมชน 

250,000 250,000 100.00 1. รวบรวมข้อมูลของสมุนไพรและวางแผนการศึกษาวิจัย  
2. ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชจากแหล่งธรรมชาติ หรือจัดซ้ือตัวอย่าง

หญ้าดอกขาว ได้จ านวน 20 ตัวอย่าง  
3. เตรียมสมุนไพรเพื่อการศึกษาคุณลักษณะทางเคมี ได้จ านวน 20 

ตัวอย่าง  
4. จัดซื้อสารเคมี สารมาตรฐาน วัสดุวิทยาศาสตร์  
5. ประเมิณคุณภาพหญ้าดอกขาว ในระดับคุณภาพทั่วไป (general 

test) 20 ตัวอย่าง  
6. ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีหญ้าดอกขาวเบื้องต้น (Preliminary 

test) จ านวน 20 ตัวอย่าง  
7. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์หญ้าดอกขาวด้วยวิธี TLC 

จ านวน 2 วิธี  
8. ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของหญ้าดอกขาว จ านวน 20 ตัวอย่าง 

ด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้น  
9. ได้ข้อมูลคุณภาพทางเคมีของหญ้าดอกขาว จ านวน 1 ฉบับ 
10. ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชจากแหล่งธรรมชาติ หรือจัดซ้ือตัวอย่าง

เมล็ดหมามุ่ยอินเดีย ได้จ านวน 11 ตัวอย่าง  
11. ประเมิณคุณภาพเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย ในระดับคุณภาพทั่วไป 

(general test) 4 ตัวอย่าง 

100.00 - น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการควบคุม
คุณภาพสมุนไพร เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้าง
ศักยภาพให้สมุนไพรไทยเป็นสิน ค้ า
คุณภาพ สามารถแข่งขันบนเวทีระดับโลก 

- น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ ไ ป พั ฒนา สร้ า ง
มาตรฐานสมุนไพร 

- เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร 

สวพ. 

813-1112-
P021-
K4861-06 

โครงการศึกษา
ข้อก าหนดทางเคมี
ของสมุนไพรใบและ
ผลฟักข้าว 

720,000 720,000 100.00 - ศึกษา Thin layer chromatography ตัวอย่างเนื้อติดเมล็ดผลฟัก
ข้าว  

- ศึกษา Screening test ตัวอย่างเนื้อติดเมล็ดผลฟักข้าว  
- สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อติดเมล็ดผลฟักข้าว  
- วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในใบฟักข้าว และผลฟักข้าว  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวม, เถ้าที่ไม่ละลายในกรดของใบ

และผลฟักข้าว 5 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก 6 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในใบฟักข้าวและผลฟักข้าว 5 

ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์ปริมาณสารสกัดด้วยตัวท าละลายน้ า และ 95%Ethanol 

ใน ใบฟักข้าว และผลฟักข้าว 16 ตัวอย่าง  
- ท าสารสกัดแห้งด้วยวิธีระเหยแห้งโดยเครื่องสุญญากาศและ 

Freeze Dry ลูกฟักข้าวเนื้อติดเมล็ด  

95.00 1. ได้ข้อก าหนดทางเคมีของสมุนไพร  
2. สนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรที่มีคุณภาพ  
3. คุ้มครองผู้บริโภค 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ทดสอบกลุ่มสารเบื้องต้นของตัวอย่างเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว โดยใช้วิธี
ทดสอบ 7 วิธี  

- หาระบบส าหรับพิสูจน์ เอกลักษณ์ทางเคมีด้วย Thin layer 
chromatography ของตัวอย่างเนื้อติดเมล็ดผลฟักข้าว 3 ระบบ  

- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก ใบฟักข้าว 2 
ตัวอย่าง  

- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก เปลือกผลฟักข้าว 
2 ตัวอย่าง  

- บดสมุนไพรพร้อมผ่านแร่ง เปลือกฟักข้าว 1 ตัวอย่าง  
- ทบทวน สรุป และรวบรวมผลตรวจวิเคราะห์  
- ส่งบทคัดย่อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าโปสเตอร์ 

จ านวน 1 เรื่อง -ทบทวน ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด 
แผนงานข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในระบบ 
NRMS ongoing monitor  

- ศึกษา Thin layer chromatography ตัวอย่างเยื่อหุ้มเมล็ดผลฟัก
ข้าว - จัดท าโปสเตอร์ เรื่อง ?คุณภาพทางเคมีของเยื่อหุ้มเมล็ดฟัก
ข้ า ว ? เ พื่ อ น า เ ส น อ ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- Screening test ใบฟักข้าว  
- Thin layer chromatography ตัวอย่างใบฟักข้าว  
- แก้ไขบทคัดย่อ เรื่อง ?คุณภาพทางเคมีของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว? 

เพื่อน าเสนอในงานประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- ศึกษาวิธีการตรวจวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณซาโปนินใน

สมุนไพร เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับการหาปริมาณซาโปนินในใบฟัก
ข้าว  

- เก็บตัวอย่างใบฟักข้าว 3 ตัวอย่าง (8 มี.ค. 59)  
- สกัดสารสกัดฟักข้าวด้วยวิธี spray dried  
- หาวิธีการตรวจวิเคราะห์สาระส าคัญในเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวด้วยวิธี 

HPLC 
- น าเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง คุณภาพทางเคมีของเยื่อหุ้มเมล็ดฟัก

ข้าว การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ประจ าปี งบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ 
อิมแพคฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

- ศึกษา Thin layer chromatography ตัวอย่างใบฟักข้าว  
- สรุปรายงานการวิจัยเยื่อหุ้มเม็ดฟักข้าว  
- วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดในตัวท าละลาย Chloroform water 

และ95%Ethanol ในสมุนไพร ฟักข้าว (ส่วนใบ,เปลือกผลและเนื้อ
ติดเปลือก)  

- วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในผลฟักข้าว (ใบ,เปลือกผล,เนื้อ
ติดเปลือก)  

- จัดหาตัวอย่างใบฟักข้าว ที่ จ.สุรินทร์ 4 ตัวอย่าง (2-3 พ.ค. 59) - 
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ในเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว  

- TLC เปรียบเทียบระหว่างตัวอย่างสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว 
freeze dry และสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว spray dry พร้อม
รายงานผลวิเคราะห์  

- ตรวจสอบทางเคมีเบื้องต้นของตัวอย่างสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟัก
ข้าว freeze dry และสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว spray dry  

- วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดในตัวท าละลาย Chloroform water 
และ95%Ethanol ในสมุนไพรฟักข้าว (ส่วนใบ)  

- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก ฟักข้าว freeze 
dry และสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว spray dry  

- คัดแยก,ล้าง,พึ่งลม,สมุนไพรใบฟักข้าว 4 ตัวอย่าง  
- ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ในเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)  
- วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดสมุนไพรฟักข้าว (Freeze dry และ 

Spray dry) ด้วยตัวท าละลายน้ า และ 95%Ethanol  
- วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดสมุนไพรใบฟักข้าวด้วยตัวท าละลาย

น้ า และ 95%Ethanol 4 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นใบฟักข้าวโดยวิธีกราวิเมตริก (Loss 

on drying) 8 ตัวอย่าง  
- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ใบฟักข้าวสดจาก อ.บาง

สะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ 1 ตัวอย่าง  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์ในเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) - วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดสมุนไพรใบ
ฟักข้าว 4 ตัวอย่าง  

- ทบทวนและศึกษาวิธีการท า Method validation  
- วางแผนการท า Method validation ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแค

โรทีนอยด์รวมในสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว  
- วิเคราะห์ปริมาณซาโปนินรวมในใบฟักข้าวโดยทดลองใช้วิธีการ

วิเคราะห์ปริมาณซาโปนินรวม 
- Method validation ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมใน

สารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว : Working range  
- Method validation ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมใน

สารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว : Linearity  
- วิเคราะห์ปริมาณซาโปนินรวมในใบฟักข้าว – 
- ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 719,999.02 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 100  
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ในระบบ DOC ประจ าเดือน

กันยายน 2559 
813-1112-
P021-
K4861-11 

การศึกษาพิษวิทยา
ของสารสกัดสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์ลดไขมัน 

600,000 600,000 100.00 การศึกษาพิษในเซลล์เพาะเลี้ยง สารสกัดด้วยน้ า 50%เอทานอล และ 
95%เอทานอล ในเซลล์เพาะเลี้ยง Chang-Liver, HEK-293 และ SV-80 
พบว่า มีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์มีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์ 
Chang-Liver, HEK-293 และ SV-80 ที่ ร้ อยละ 50 ( IC50)  เท่ ากับ 
>1,000 841.20?1.37 1,033.32?57.17, 160.00?30.76 157.22?27.67 
118. 88?30. 82g/ ml แ ล ะ  1,331. 08?90. 52 804. 95?10. 09 
1368.21?4.23 ตามล าดับ เมื่อทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดด้วยน้ า 
50%เอทานอล และ 95%เอทานอล ในเซลล์ 3T3 เพื่อประเมินความเป็น
พิษเบื้องต้นก่อนทดสอบพิษเฉียบพลันพบว่ามีค่ายับยั้งการเจริญของ
เ ซลล์  ( IC50)  เ ท่ า กั บ  1,317.09?97.48 1,429.57?189.06 แ ละ 
1,703.15?298.55 ug/ml ตามล าดับ น าค่าที่ได้ค านวณหาค่าประมาณ
ของ ค่ า  LD50 ได้ เ ท่ า กั บ  1,528.67?41.79 1,578.67?76.21 และ 
1,678.92?106.90 mg/kg ตามล าดับ การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์  
การ ศึกษาฤทธิ์ก่ อกลายพันธุ์ทั้ งระบบการทดสอบที่ มี และไม่มี  
metabolic activity โดยใช้เชื้อแบคทีเรียของสารสกัดใบบัวหลวงที่

100.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากใบบัว
หลวง ใบชะมวง และฟักข้าว เพื่อ ใช้
ประเมินความปลอดภัยและก าหนดขนาด
ที่ เหมาะสมในคน อี กทั้ ง เป็ นข้ อมูล
คุ้มครองผู้บริโภค  

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้
สมุนไพรใบบัวหลวง ใบชะมวง และฟัก
ข้าวได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ขนาด 10,000 5,000 และ 2,500 พบว่า สารสกัดด้วยน้ าของใบบัวหลวง 
สารสกัดด้วยน้ าของใบบัวหลวงทุกขนาดไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเชื้อ S. 
typhimurium สายพันธุ์  TA98 แต่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ ในสายพันธุ์  
TA100 สารสกัดด้วย 50%เอทานอล ของใบบัวหลวง สารสกัดด้วย 50%
เอทานอล ของใบบัวหลวงมีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเชื้อ S. typhimurium 
สายพันธุ์  TA98 ที่ขนาด 10,000 ug/ml และในสายพันธุ์  TA100 ที่
ขนาดตั้งแต่ 5,000 ug/ml ขึ้นไป สารสกัดด้วย 95%เอทานอล ของใบ
บัวหลวง สารสกัดด้วย 95%เอทานอล ของใบบัวหลวงทุกขนาดไม่มีฤทธิ์
ก่อกลายพันธุ์ในเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ TA100 
การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร บริหารสารสกัดใบบัวหลวงด้วยน้ า 
50%เอทานอล และ 95%เอทานอล ในขนาด 5,000 มก./กก. น้ าหนัก
ตัวสัตว์ทดลอง จากนั้นสังเกตอาการพิษเฉียบพลันจนครับระยะเวลา 14 
วัน และผ่าซากชันสูตร หนูในกลุ่มทดลองที่ได้รับสารสกัดใบบัวหลวงทั้ง 
3 รูปแบบไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและไม่ความผิดปกติ
ทางมหพยาธิวิทยาจากการผ่าซากชันสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม แสดงให้เห็นว่าสารสกัดใบทุเรียนเทศไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษ
เฉียบพลันในสัตว์ทดลอง 

813-1112-
P021-
K4861-12 

โครงการคุณภาพทาง
เคมีและฤทธิ์ลดไขมัน
ในหลอดทดลองของ
สมุนไพรไทย 

1,060,000 1,060,000 100.00 - ล้างใบบัวหลวงเพื่อใช้ในการเตรียมตัวอย่างสารสกัด 113 กิโลกรัม  
- เตรียมสารละลาย 50 % EtOH เพื่อใช้ส าหรับสกัดใบบัวหลวง - 

ท าสารสกัดแห้งด้วยวิธีระเหยแห้งโดยเครื่องสุญญากาศและ 
Freeze Dry ใบบัวหลวง ที่สกัดด้วยน้ าและ 50% EtOH  

- ท าสารสกัดแห้งด้วยวิธีระเหยแห้งโดยเครื่ องสุญญากาศและ 
Freeze Dry ใบบัวหลวง ที่สกัดด้วยน้ าโดยวิธี Reflux  

- หา system ที่เหมาะสมท า TLC ของสารสกัดใบบัวหลวง NN-R, 
NN-E และ NN-1  

- ระเหยตัวอย่างสมุนไพรใบบัวหลวง 
- วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดสมุนไพรใบบัวหลวงด้วยตัวท าละลาย

น้ า และ 95%Ethanol ชนิดละ 3 ตัวอย่าง  
- ทบทวน ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด แผนงานข้อมูล

โครงการวิจัย  ประจ าปี งบประมาณ 2559 ในระบบ NRMS 
ongoing monitor  

95.00 1. ได้ทราบคุณภาพทางเคมีและเอกลักษณ์
ทางเคมีของวัตถุดิบ/สารสกัด/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร  

2. ได้องค์ความรู้ด้านฤทธิ์ลดไขมันในหลอด
ทดลองของสมุนไพร/สารสกัด/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- หาปริมาณซาโปนินในตัวอย่างสารสกัดบัวหลวง จ านวน 3 ตัวอย่าง 
ได้แก่ สารสกัดบัวหลวงด้วยน้ า , สารสกัดบัวหลวงด้วย 50%เอ
ทานอล และสารสกัดบัวหลวง ด้วย 95% เอทานอล  

- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ total flavonoids ใน สารสกัดใบบัวหลวง 
3 ตัวอย่าง  

- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก ของสารสกัดใบบัว
หลวง 3 ตัวอย่าง  

- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก ของสารสกัดใบบัว
หลวง 3 ตัวอย่าง  

- หาปริมาเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ของสมุนไพร ใบบัว
หลวง 3 ตัวอย่าง  

- ได้ส่งสารสกัดใบบัวหลวง จ านวน 3 ชนิดได้แก่ 1. 50% EtOH 
ได้แก่น้ าหนัก 1,000, 20 และ 2 กรัม 2. 95% EtOH ได้แก่น้ าหนกั 
1,006.89, 34.09 และ  10 กรั ม  3.  Reflux extraction ได้ แก่
น้ าหนัก 1,000, 20 และ 2 กรัม ให้ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้  

1. ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา (นางสาวสดุดี รัตนจรัสโรจน์)  
2. ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา  
3. ห้องปฏิบัติการเภสัชวิทยา (นางสาวสุภัชฌา พูนศรัทธา) และข้อมูล

ดังนี้ ของทั้ง 3 สารสกัด  
- characteristic profile 
- ปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก  
- ปริมาณซาโปนินรวม  
- สกัดสมุนไพร ลูกฟักข้าวเนื้อติดเมล็ดสุก 10 กิโลกรัม ท าแห้ง

โดยวิธี Spray dried ได้สารสกัด ทั้งหมด 500 กรัม  
- แยกสารจากสารสกัดชั้น EtOH ของใบบัวหลวง ด้วยวิธี 

Column chromatography  
- น าเสนอแบบโปสเตอร์ เรื่อง คุณภาพทางเคมีของเยื่อหุ้ม

เมล็ดฟักข้าว การประชุมวิชาการ กรม -วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจ าปี งบประมาณ 2559 ระหว่าง
วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพคฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี  

- ด าเนินการเบิก 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- จ่ายงบประมาณ เป็นจ านวนเงิน 1,059,997.88 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100  

- รายงานผลการด า เนินงานโครงการฯ ในระบบ DOC 
ประจ าเดือนกันยายน 2559 

813-1112-
P021-
K4861-13 

โครงการศึกษา
คุณภาพทางเคมีและ
คุณค่าทางอาหารของ
ผงนัวและผล
มะขามป้อม 

1,070,000 1,070,000 100.00 - ค้นหาข้อมูลสมุนไพร และวางแผนงานวิจัย  
- ประสานงานผู้รับผิดชอบในการหาวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน 

13 ชนิด  
- ประสานงานชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน

พืช  
- ประสานงานน้ าหนักวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการวิจัยใน

โครงการฯ  
- แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์ตรวจสอบฯ  
- สืบค้นข้อมูล กระเทียม ผักโขม มะรุม ผักหวานป่า และหมาก

โม่ง  
- สืบค้นข้อมูล ย่านาง ผักหวานบ้าน หม่อน ผักแป้น - สืบค้น

ข้อมูล ก้านตง คอนแคน ส้มป่อย  
- ทบทวนวรรณกรรม หาข้อมูลการวิจัย ของสมุนไพรที่ใช้ท าผง

นั ว  Moringa oleifera จ านวน 110 เรื่ อ ง  Amaranthus 
spinosus จ านวน 13 เรื่อง Malientha suavis จ านวน 2 
เรื่อง Sauropus androgynus จ านวน 20 เรื่อง Tiliacora 
triandra จ านวน 11 เรื่อง Allium sativum จ านวน 41 
เร่ือง  

- คัดเลือกสมุนไพรผักแป้น  
- คัดเลือกสมุนไพรผักหวานป่า 
- หาข้อมูลงานวิจัย Alium tuberosum จ านวน 18 เรื่อง 

Colubrina asiatica จ า น ว น  6 เ รื่ อ ง  Dracaena 
angustifolia จ านวน 6 เรื่อง Garcinia cowa จ านวน 23 
เรื่ อ ง  Morus alba จ านวน 49 เรื่ อ ง  Acacia concinna 
จ านวน 12 เร่ือง  

- Screening test ตัวอย่ างสมุนไพรผักหวาน จ านวน 1 
ตัวอย่าง  

- Screening test ใบผักโขม - ตรวจวิ เคราะห์หาปริมาณ
ความชื้นในสมุนไพรผักหวาน โดยวิธีกราวิเมตริก 1 ตัวอย่าง 

95.00 ได้องค์ความรู้ด้านคุณภาพทางเคมีของวัตถุดิบ สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลาย
ในกรด ในตัวอย่างสมุนไพร ผักหวาน จ านวน 1 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิ เคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าในสมุนไพร
ผักหวาน และเอทานอล 1 ตัวอย่าง 

- หา system ที่ เหมาะสมท า TLC ของสมุนไพรผักหวาน 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  

- คัดเลือกตัวอย่างสมุนไพรใบผักหวาน  
- ทบทวน ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด แผนงาน

ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในระบบ 
NRMS ongoing monitor  

- Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบมะรุม 1 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในสมุนไพรใบมะรุมโดย

วิธีกราวิเมตริก 1 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลาย

ในกรด ในตัวอย่าง สมุนไพรใบมะรุม  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลใน

สมุนไพรใบมะรุม 1 ตัวอย่าง  
- หา system ที่ เหมาะสมท า TLC ของสมุนไพรใบมะรุม 

จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- วิ เคราะห์หาปริมาณสารสกัดสมุนไพรใบกุยช่ าย ใบ

ผักหวานบ้าน ใบกระเจี๊ยบแดง ใบมะรุม ด้วยตัวท าละลายน้ า 
และ 95%Ethanol  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ก้านตรง จ.ตาก 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง คอนแคน จ.ตาก 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง มะรุม จ.เพชรบุรี 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ผักโขม จ.เพชรบุรี 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ย่านาง จ.เพชรบุรี 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง กระเทียม จ.นครพนม 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  

- Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบกระเทียม  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในสมุนไพรใบกระเทียม

โดยวิธีกราวิเมตริก 1 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลาย

ในกรด ในตัวอย่างสมุนไพร ใบกระเทียม ก้านตง คอนแคน 
ส้มป่อย  

- หา system ที่เหมาะสมท า TLC ของสมุนไพรใบกระเทียม  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและ 95 % เอ

ทานอลในสมุนไพรใบกระเทียม  
- วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดสมุนไพรใบกุยช่าย ผักโขม ใบ

คอนแคน ใบย่านาง ด้วยตัวท าละลายน้ า และ 95%Ethanol  
- วิเคราะห์หาปริมาณเถ้าในสมุนไพร 5 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริก 5 ตัวอย่าง  
- Freeze dry ใบย่านางเขียว 500 กรัม ได้สารสกัด 107.63 

กรัม  
- Freeze dry ใบกระเจี๊ยบแดง 500 กรัม ได้สารสกัด 224.20 

กรัม  
- Freeze dry ใบผักหวานป่า 500 กรัม ได้สารสกัด 214.22 

กรัม  
- Freeze dry ใบกุ้ยฉ่าย ได้สารสกัด 210.20 กรัม  
- Freeze dry ใบมะรุม 500 กรัม ได้สารสกัด 202.80 กรัม  
- Freeze dry ใบคอนแคนผง 500 กรัม ได้สารสกัด 94.20 

กรัม  
- บดสมุนไพรแบบหยาบ จ านวน 9 ตัวอย่าง - Freeze dry ใบ

คอนแคนผง 2,000 กรัม ได้สารสกัด 388.57 กรัม  
- Freeze dry ใบก้านตง 500 กรัม ได้สารสกัด 174.79 กรัม  
- สกัดสมุนไพร ใบชะมวงผง 1,100 กรัม ท าแห้งโดยวิธี  

Freeze dry  
- สกัดสมุนไพร ใบผักขมผง 600 กรัม ท าแห้งโดยวิธี Freeze 

dry  



ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                                                                                                                                                            161 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมใน,ใบกระเจี๊ยบแดง, ใบ
ผักหวานบ้าน,ใบกุยช่าย,ใบหม่อน และใบมะรุม - วิเคราะห์
หาปริมาณสารสกัดสมุนไพรใบก้านตรง (CAs R041/59) ใบ
ส้ มป่ อ ย  (ACo R064/59)  ด้ ว ยตั ว ท า ละลายน้ า แ ล ะ 
95%Ethanol - สกัดสมุนไพร ใบชะมวงผง 1,100 กรัม ท า
แห้งโดยวิธี Freeze dry ได้สารสกัด ทั้งหมด 617.54 กรัม  

- สกัดสมุนไพร ใบผักขมผง 600 กรัม ท าแห้งโดยวิธี Freeze 
dry ได้สารสกัด ทั้งหมด 203.40 กรัม  

- สกัดสมุนไพร ใบกระเทียมผง 1,200 กรัม ท าแห้งโดยวิธี 
Freeze dry ได้สารสกัด ทั้งหมด 481.69 กรัม  

- ศึกษา Thin layer chromatography ตัวอย่างใบผักโขม ใน 
system 2 ระบบ  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ใบผักหวานบ้าน อ.สวี 
จ. ชุมพร จ านวน 1 ตัวอย่าง  

- คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้งใบหม่อน อ.ปลวกแดง 
จ. ระยอง จ านวน 1 ตัวอย่าง  

- Freeze dry ใบหม่อนผง 1,200 กรัม ได้สารสกัด 371.70 
กรัม  

- Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบชะมวง (ผงนัว)  
- คัดเลือก ล้าง ตาก ตัวอย่างสมุนไพรใบส้มป่อย 44 กิโลกรัม  
- คัดเลือก ล้าง ตาก สมุนไพรใบชะมวง 43.5 กิโลกรัม  
- ศึกษา TLC ใบผักโขม  
- วิเคราะห์ปริมาณซาโปนินรวมในใบผักโขม 1 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมในใบผักโขม 1 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดสมุนไพรใบผักหวานบ้าน ใบ

หม่อน ด้วยตัวท าละลายน้ า และ 95%Ethanol 2 ตัวอย่าง  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบหม่อน  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบกุยช่าย  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบย่านาง  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบผักหวานป่า  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบผักหวานบ้าน - ศึกษา TLC ของ

สมุนไพรใบส้มป่อย  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบก้านตรง  
- ศึกษา TLC ของสมุนไพรใบคอนแคน  
- คัดแยก,ล้าง,พึ่งลม,สมุนไพรใบผักหวานบ้านสดจาก อบ้านนา

สาร. จ. สุราษฏร์ธานี จ านวน 3.5 กิโลกรัม  
- คัดแยก,ล้าง,พึ่งลม,สมุนไพรใบผักหวานป่าสดจาก อ บาง

ใหญ่ จ. นนทบุรี  
- สกัดสมุนไพร ส้มป่อยโดยสกัดน้ า ผงแห้ง 600 กรัม จาก จ. 

ตาก ท าแห้งโดยวิธีระเหยเครื่องสูญญากาศ ได้สารสกัด 
ทั้งหมด 251.93 กรัม  

- Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบผักหวานบ้าน  
- ตรวจวิ เ ค ร า ะห์ ห าปริ ม าณคว ามชื้ น ในสมุ น ไพรใบ

ผักหวานบ้านโดยวิธีกราวิเมตริก  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลาย

ในกรด ในตัวอย่างสมุนไพรใบผักหวานบ้าน  
- ตรวจวิ เ ค ร า ะห์ ห าปริ ม าณสา รสกั ด ในสมุ น ไพร ใบ

ผักหวานบ้าน 
- ท า TLC ของสมุนไพรในโครงการผงนัวจ านวน 12 ตัวอย่าง 

ได้แก่ ใบผักหวานบ้าน, ใบผักหวานป่า, ใบชะมวง, ใบหม่อน, 
ใบกระเทียม, ใบกุยช่าย, ใบย่านาง, ใบส้มป่อย, ใบก้านตรง, 
ใบคอนแคน, ผักโขม และใบมะรุม - วิเคราะห์ปริมาณซา
โปนินรวมในใบผักโขม  

- สกัดสมุนไพร ผงนัว 10 .0 กรัม สกัดน้ าท าแห้งโดยวิธีระเหย 
เครื่องสูญยากาศ ได้สารสกัด ทั้งหมด 3.62 กรัม  

- ด า เนิ นก า ร เบิ ก - จ่ า ย งบประมาณ เป็ นจ า นวน เ งิน 
1,069,997.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 100  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-14 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากผงนัว 

400,000 400,000 100.00 1. ได้รับวัตถุดิบสมุนไพรเป้าหมายครบจ านวน 12 ชนิด  
2. ด าเนินการคัดเลือก ล้าง อบ สมุนไพร ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม  
3. พัฒนาสูตรต ารับผลิตภัณฑ์ผงนัวได้ 5 สูตรต ารับ  
4. ด าเนินการส่งตรวจการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์จ านวน 

1 ต ารับ  
5. ด าเนินการประสานขอวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติมจากห้องปฏิบัติการ

พิพิธภัณฑ์พืช  
6. คัดเลือกสูตรต ารับที่เหมาะสมจ านวน 1 ต ารับ  
7. น าสูตรต ารับที่ได้ส่งทดสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ พบว่า

ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดความเป็นพิษในเซลล์ทดลอง  
8. น าสูตรต ารับที่ได้ส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 

100.00 1. ประสบการณ์ที่ได้จะน าไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ด้านการผลิตวัตถุดิบ สารสกัด
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2. ประเทศไทยจะสามารถพึ่งตนเองได้ใน
ด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซ่ึง
สามารถทดแทน หรือลด การน าเข้า 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ร ะ เ ภ ท เ ดี ย ว กั น จ า ก
ต่างประเทศได้ 

3. ประชาชนมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ที่มีคุณภาพ 

สวพ. 

813-1112-
P021-
K4861-15 

การศึกษาฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดของ
สมุนไพรเพื่อพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

800,000 800,000 100.00 1. ประชุมเพื่อปรึกษา/ หารือ วางแผนด าเนินงานในปีงบประมาณ 
2559 และคัดเลือกสมุนไพรที่จะน ามาศึกษาวิจัยฤทธิ์ลดไขมันใน
เลือดในสัตว์ทดลอง  

2. ประชุมผู้ร่วมวิจัยในเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินการศึกษาวิจัยฤทธิ์
ลดไขมันในเลือดของสมุนไพรในสัตว์ทดลอง ในปีงบประมาณ 
2559  

3. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลของสมุนไพรที่จะน ามาทดสอบ
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด  

4. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสัตว์ทดลอง ได้แก่ แบบสรุป
การใช้สัตว์ทดลอง (ปีงบ 2558)  

5. จัดท าเอกสารแบบเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ปีงบ 2559 
และรายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2559  

6. ยื่นเอกสาร แบบสรุปการใช้สัตว์ แบบเสนอโครงการ ฯ และ
รายการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดูแลและเลี้ยง
สัตว์ทดลอง พร้อมแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอโครงการตามที่
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาในประเด็นความเหมาะสมด้าน
จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง และได้ส่งไฟล์แบบเสนอโครงการฉบับ
ที่แก้ไขแล้วดังกล่าว ไปยังส านักงานเลขานุการคณะกรรมการดูแล

100.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดและเข้าใจกลไกการออก
ฤทธิ์ ลด ไขมัน ใน เลื อดของสารสกั ด
สมุนไพรในสัตว์ทดลอง  

2. สามารถน าข้อมูลสมุนไพรที่มีศักยภาพใน
การลดไขมันในเลือดมาพัฒนาต่อเป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ลดไขมันในเลือด  

3. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการศึกษาวิจัย
ขั้นต่อไป เช่น การวิจัยทางพิษวิทยา การ
วิจัยทางเภสัชจลศาสตร์ การวิจัยทาง
คลินิก เป็นต้น  

4. ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยอาจน าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดนี้มาใช้เสริมการ
รักษาโรคไขมันในเลือดสูงหรือเพื่อป้องกัน
หรื อ ลดภาวะ เสี่ ย งต่ อ ก า ร เป็ น โ รค 
atherosclerosis, ischemic heart 
disease และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ  

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 
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งบประมาณ 
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ/ หรือออกเอกสารอนุมัติต่อไป  

7. ประสานเรื่อง "การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร" กับผู้ร่วมวิจัยด้าน
พฤกษเคมี  

8. ติดต่อ/ ประสานผู้แทนน าเข้าสัตว์ทดลองจากต่างประเทศ และ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างสัตว์ทดลอง  

9. ประสานกับผู้ร่วมวิจัยด้านพฤกษเคมีเกี่ยวกับการขอตัวอย่าง
สมุนไพรเพิ่มเติม เนื่องจากได้รับข้อมูลว่าสัตว์ทดลองที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศนี้มีน้ าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าสัตว์ทดลองที่ ซ้ือจาก
ภายในประเทศ  

10. รับสารสกัดสมุนไพรจากศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สมุนไพร และผล chemical profile ของสารสกัด เมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559  

11. ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ใน
สมุนไพรของสารสกัดใบบัวหลวง จ านวน 3 ตัวอย่าง ในวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2559  

12. ผู้วิจัยหลักได้ผ่านอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ซ่ึงจัดโดยสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อ
สั ตว์ เพื่ อ งานทางวิทยาศาสตร์  ( สพสว . )  และส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 13-14 มกราคม 2559 
ณ ห้องประชุมสุ ธรรมอารีกุ ล  อาคารสารนิ เทศ 50 ปี  ม .
เกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ และผ่านการทดสอบ พร้อมมี
ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  

13. แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง 
ตามที่คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณา โดยระบุสารสกัดสมุนไพรที่จะ
ใช้ทดสอบ ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ฯ 
ของปีงบประมาณ 2559 ที่ได้ปรับ/ แก้ไข แล้ว พร้อมแนบเอกสาร
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ  
13.1. characteristic profile  
13.2. ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ใน

สมุนไพรของสารสกัดใบบัวหลวง รวมทั้ง 3) เอกสารแบบค า
รับรองนักวิจัย ไปยังส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ ฯ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 

5. ข้อมูลที่ได้อาจน าไปสู่การส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดเพื่อ
น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้
ลดไขมันในเลือดในรูปแบบที่เหมาะสม ซ่ึง
จะมีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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2559 เพื่อให้ทางคณะกรรมการ ฯ พิจารณาความเหมาะสม
ก่อนเริ่มด าเนินการ ได้รับเอกสารพิจารณารับรองด้าน
จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองจากคณะกรรมการ ฯ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในวันที่ 8 มีนาคม 
2559 ของโครงการหมายเลข 59-016 (58-013) : โครงการ
เรื่อง "การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสมุนไพรเพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ" เริ่มด าเนินการวิจัยใน
สัตว์ทดลองได้  

14. ติดต่อ/ ประสาน เรื่อง การขอใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
ทางชีวเคมีและการสั่งซ้ือน้ ายา  

15. เตรียมอาหารสัตว์ทดลองที่มีไขมันสูง ซ่ึงได้อาหารสัตว์ทดลองที่มี
ไขมันสูงจ านวนเพียงพอส าหรับใช้ในการทดสอบฤทธิ์ลดไขมันของ
สมุนไพร จ านวน 3 ตัวอย่าง ตลอดเดือนพฤษภาคม 2559  

16. ทดสอบผลของสารสกัดสมุนไพรจากใบบัวหลวงต่อระดับไขมันใน
เลือดของหนูแรทที่ เหนี่ยวน าให้มีไขมันในเลือดสูง จ านวน 3 
ตัวอย่าง ได้แก่ สารสกัดด้วยน้ า สารสกัดด้วยเอทานอล 50% และ
สารสกัดด้วยเอทานอล 95% โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
- เตรียมสารสกัดสมุนไพร จ านวน 3 ตัวอย่าง ขนาดต่าง ๆ กัน 

3 ขนาด และยามาตรฐานลดไขมันในเลือด แล้วให้สารสกัด
ทางปากแก่หนูแรท และสังเกตอาการสัตว์ทดลองหรือสิ่ง
ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ตลอดการทดลอง  

- เจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากหนูแรทที่เหนี่ยวน าให้มีไขมันใน
เลือดสูงก่อนการทดลอง และทุก 2 สัปดาห์ และน าไปตรวจ
ร ะ ดั บ  lipid profile, Liver function test ( LFT)  แ ละ 
Kidney function test (KFT)  ทุก 2 สัปดาห์  ตลอดการ
ทดลอง ได้แก่ สัปดาห์ที่ 10 หลังจากได้รับสารสกัดสมุนไพร  

- ชั่งน้ าหนัก และปริมาณการกินอาหารของหนูแรท ทุก 1 
สัปดาห์ ตลอดการทดลอง ได้แก่ สัปดาห์ที่  9 และ 10 
หลังจากได้รับสารสกัดสมุนไพร  

- บันทึกข้อมูลดิบในคอมพิวเตอร์ และตรวจเช็คความถูกต้อง
ของการบันทึกข้อมูลดิบ  
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17. เมื่อครบก าหนดเวลา 3 เดือน ด าเนินการดังนี้ 
- เจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือด inferior vena cava 

เพื่อน าไปตรวจหาค่าทางโลหิตวิทยา และค่าทางชีวเคมี  
- ด าเนินการผ่าซากชันสูตรเพื่อตรวจหาสภาพที่มองเห็นด้วยตา

เปล่า (gross lesion) ของอวัยวะภายใน ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ 
และปอด  

- เก็บอวัยวะใน 10% บัพเฟอร์ ฟอร์มาลิน เพื่อน าไปผ่าน
ขบวนการเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์  

- ศึกษา เรียนรู้ หรือทบทวนวิธ๊การเตรียมสไลด์เนื้อเยื่อของ
สัตว์ทดลอง พร้อมฝึกปฏิบัติ  

18. รวบรวมข้อมูลโดยกรอกข้อมูลดิบในคอมพิวเตอร์ และตรวจเช็ค
ความถูกต้องของการบันทึกข้อมูลดิบ  

19. วิ เคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ โดยใช้  one way ANOVA และ 
repeated measure ANOVA  

20. เตรียมสไลด์เนื้อเยื่อทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะสัตว์ทดลอง 
ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ และปอด โดยย้อมสี hematoxylin และ eosin 
และอยู่ในระหว่างตรวจหาการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาโดย
พยาธิแพทย์ ซ่ึงจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559  

21. สรุปรายงานผลการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสารสกัด
สมุนไพรบัวหลวงในสัตว์ทดลอง สรุปผลการด าเนินการโครงการ
การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 ได้องค์ความรู้และข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสารสกัดสมุนไพรใน
สัตว์ทดลอง จ านวน 1 ชนิด โดยได้ศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดใน
สัตว์ทดลองของสารสกัดใบบัวหลวง จ านวน 3 ชนิด ได้แก่ สาร
สกัดด้วยน้ า สารสกัดด้วยเอทานอล 50% และ 95% พบว่า สาร
สกัดด้วยเอทานอลไม่สามารถลดไขมันในเลือดของหนูแรทได้ 
ในขณะที่สารสกัดด้วยน้ าของใบบัวหลวงแสดงฤทธิ์ลดไขมันใน
เลือดของหนูแรทได้เพียงเล็กน้อย แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับยามาตรฐานลดไขมันในเลือด ดั งนั้ น  ใน
ปีงบประมาณ 2560 คณะผู้วิจัยจะด าเนินการคัดเลือกสมุนไพร
ชนิดอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและน่าสนใจมาศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือด
ในสัตว์ทดลองเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป 
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813-1112-
P021-
K4861-16 

การศึกษาฤทธิ์ต้าน
อักเสบของสมุนไพร
ในเซลล์ภูมิคุ้มกัน
เพาะเลี้ยง 

285,000 285,000 100.00 1. ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรที่จะท าการศึกษาวิจัย และ
ข้อมูลวิธีการตรวจวัดการท างานของเอนไซม์ Cyclooxygenase 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับงานวิจัยในปีงบประมาณ 2559  

2. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ ในการจัดหาตัวอย่าง
สมุนไพร  

3. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมี ในการเตรียมตัวอย่างสารสกัด
สมุนไพร  

4. ทดสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวัด nitrite (nitric oxide 
metabolites) ด้วยวิธี Griess assay โดยการท าซ้ า และหาค่า
เบี่ยงเบนแบบ intraday และ interday variation  

5. หาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นการอักเสบของเซลล์ โดย
ทดลองกระตุ้นเซลล์ RAW 264.7 ด้วย lipopolysaccharides 
(LPS) จากนั้นตรวจวัดระดับ nitrite ด้วยวิธี Griess assay และ
ค านวณหาปริมาณโดยใช้ sodium nitrite เป็นสารมาตรฐาน  

6. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจวัดระดับ nitrite ในเซลล์ RAW 264.7 
ด้วยวิธี Griess assay ให้มีความแม่นย าและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

7. ทดลองยับยั้งกระบวนการอักเสบของเซลล์ RAW 264.7 ด้วยยา
ต้านอักเสบชนิด NSAIDs (indomethacin) วัดระดับ mediator 
การอักเสบจากเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับขนาดของยา 
indomethacin ที่ใช้ให้เหมาะสม  

8. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของยาต้านอักเสบ 
(indomethacin) ด้วยวิธี MTT reduction assay  

9. ปรับขนาดยา indomethacin ในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
cyclooxygenase ในเซลล์ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม และท าซ้ าเพื่อ
หาค่าเฉลี่ย 

10. ทดสอบการยับยั้ งเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase 
(iNOS) ของสาร L-NAME (สารยับยั้ง iNOS) เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ในการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสมุนไพรซ่ึงมีกลไกผ่าน
เอนไซม์ iNOS ต่อไป  

11. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรแห้งจ านวน 3 ตัวอย่าง คือ ใบย่านาง ราก
ย่านาง และใบเหงือกปลาหมอ ส าหรับการน าไปสกัดด้วยน้ าและเอ
ทานอล เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบต่อไป  

100.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีแนวโน้ม
มีฤทธิ์ต้านอักเสบ และทราบกลไกของ
สมุนไพรชนิดนั้น  

2. สามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยนี้  เป็น
พื้นฐานในการวางแผนศึกษาฤทธิ์ต้าน
อักเสบในสัตว์ทดลอง และต่อเนื่องไปสู่
การวิจัยในคน เพื่อน ามาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ต่อไป 

สวพ. 
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12. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมีในการเตรียมตัวอย่างสารสกัด
สมุนไพร เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบ  

13. เตรียมสารสกัดสมุนไพรจ านวน 6 สารสกัดคือ 
13.1. สารสกัดน้ าใบย่านาง  
13.2. สารสกัดเอทานอลใบย่านาง  
13.3. สารสกัดน้ ารากย่านาง  
13.4. สารสกัดเอทานอลรากย่านาง  
13.5. สารสกัดน้ าใบเหงือกปลาหมอ  
13.6. สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ  

14. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพร
จ านวน 6 สารสกัด คือ  
14.1. สารสกัดน้ าใบย่านาง  
14.2. สารสกัดเอทานอลใบย่านาง  
14.3. สารสกัดน้ ารากย่านาง  
14.4. สารสกัดเอทานอลรากย่านาง  
14.5. สารสกัดน้ าใบเหงือกปลาหมอ  
14.6. สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ 

15. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ iNOS ของสารสกัดสมุนไพร 6 สารสกัด 
คือ  
15.1. สารสกัดน้ าใบย่านาง  
15.2. สารสกัดเอทานอลใบย่านาง  
15.3. สารสกัดน้ ารากย่านาง  
15.4. สารสกัดเอทานอลรากย่านาง  
15.5. สารสกัดน้ าใบเหงือกปลาหมอ  
15.6. สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ โดยตรวจวัดปริมาณ 

nitric oxide metabolites ด้วยวิธี Griess assay  
16. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ cyclooxygenases 

(COX) ในเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพร 4 สารสกัด คือ  
16.1. สารสกัดน้ าใบย่านาง  
16.2. สารสกัดเอทานอลใบย่านาง  
16.3. สารสกัดน้ ารากย่านาง  
16.4. สารสกัดเอทานอลรากย่านาง โดยตรวจวัดปริมาณ PGE2 

ด้วยวิธี Enzyme immunoassay 
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17. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจัยด้านเคมีในการเตรียมตัวอย่างสารสกัด
สมุนไพรเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบ  

18. ปลุกเซลล์ RAW 264.7 ชุดใหม่ และเลี้ยงเพิ่มจ านวนให้ได้ปริมาณ
มากเพียงพอส าหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัด
สมุนไพร ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2559  

19. จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจวัด Inflammatory 
cytokines ในเซลล์เพาะเลี้ยง  

20. ท าการเพิ่มจ านวนและ subculture เซลล์ RAW 264.7 หลังจากที่
ท าการปลุกเซลล์ชุดใหม่ เพื่อกระตุ้นการเจริญของเซลล์ให้เป็นปกติ  

21. เตรียมการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดสมุนไพร
จ านวน 4 สารสกัด  

22. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพร
จ านวน 3 สารสกัด คือ 
22.1. สารสกัดน้ าเปลือกต้นเพกา  
22.2. สารสกัดเอทานอลเปลือกต้นเพกา  
22.3. สารสกัด 50% เอทานอลรากปลาไหลเผือก  

23. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ iNOS ของสารสกัดสมุนไพร ของสาร
สกัดสมุนไพรจ านวน 3 สารสกัด คือ  
23.1. สารสกัดน้ าเปลือกต้นเพกา  
23.2. สารสกัดเอทานอลเปลือกต้นเพกา 
23.3. สารสกัด 50% เอทานอลรากปลาไหลเผือก  

24. กระตุ้นเซลล์ RAW 264.7 ให้เกิดการอัเสบด้วย LPS แล้วเก็บ
ตั ว อ ย่ า ง เ ซ ล ล์ เ พื่ อ เ ต รี ย ม ท ด สอ บ ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั้ ง เ อ น ไ ซม์  
cyclooxygenase ของสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด คือ 
24.1. สารสกัดน้ าเปลือกต้นเพกา  
24.2. สารสกัดเอทานอลเปลือกต้นเพกา  
24.3. สารสกัด 50% เอทานอลรากปลาไหลเผือก  

25. ท าการเพิ่มจ านวนและ subculture เซลล์ RAW 264.7 เพื่อเตรียม
เซลล์ส าหรับการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ cyclooxygenase 
(COX) และฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง Tumor necrosis factor-alpha 
(TNF-alpha) ของสารสกัดสมุนไพร  
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26. เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อเตรียมทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ COX และฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง TNF-alpha 

27. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ cyclooxygenases ใน
เซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพร 7 สารสกัด คือ  
27.1. สารสกัดน้ ารากย่านาง  
27.2. สารสกัดเอทานอลรากย่านาง  
27.3. สารสกัด 50% เอทานอลรากปลาไหลเผือก  
27.4. สารสกัดน้ าเปลือกต้นเพกา  
27.5. สารสกัดเอทานอลเปลือกต้นเพกา  
27.6. สารสกัดน้ าใบเหงือกปลาหมอ  
27.7. สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ  

28. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง Inflammatory 
cytokines ชนิด TNF-alpha ในเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัด
สมุนไพร 5 สารสกัด คือ  
28.1. สารสกัดน้ ารากย่านาง  
28.2. สารสกัดเอทานอลรากย่านาง  
28.3. สารสกัด 50% เอทานอลรากปลาไหลเผือก  
28.4. สารสกัดน้ าเปลือกต้นเพกา  
28.5. สารสกัดเอทานอลเปลือกต้นเพกา  

29. จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน 
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 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-22 

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากมะขามป้อม 

400,000 400,000 100.00 1. ประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักความปลอดภัยอาหาร และด าเนินการ
ส่งตัวอย่างยาอมกระเจี๊ยบแดง และยาอมมะขามป้อม ตรวจสอบ
หาปริมาณ vitamin C ในผลิตภัณฑ์  

2. พัฒนาสูตรต ารับยาอมจากมะขามป้อมจ านวน 2 สูตรต ารับ  
3. ด าเนินการสืบค้นข้อมูลเทคนิคการสกัดสารส าคัญวิตามินซี จากผล

มะขามป้อม  
4. เตรียมวัตถุดิบมะขามป้อมจ านวน 20 กิโลกรัม ส าหรับใช้ในการ

เตรียมสารสกัด  
5. เตรียมสารสกัดมะขามป้อมจ านวน 3 ตัวอย่าง  
6. ส่งตรวจสารสกัดมะขามป้อมเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ วิตามินซี

ให้กับกองอาหารฯ จ านวน 1 ตัวอย่าง  
7. ควบคุมการเตรียมสารสกัดมะขามป้อมในรูปแบบแห้ง ( freeze 

dry) จ านวน 28.40 กิโลกรัม  
8. เตรียมสารสกัดมะขามป้อมในรูปแบบของเหลวจ านวน 3 ตัวอย่าง  
9. ประสานงานส่งตรวจสารสกัดมะขามป้อมเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ

วิตามินซีให้กับกองอาหารฯ จ านวน 3 ตัวอย่าง  
10. ประสานงานส่งตรวจสารสกัดมะขามป้อมเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ

วิตามินซีให้กับกองอาหารฯ จ านวน 2 ตัวอย่าง  
11. ส่งสารสกัดมะขามป้อมเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี จ านวน 

2 ตัวอย่าง  
12. พัฒนาสูตรต ารับยาเม็ดที่มีสารสกัดจากมะขามป้อมด้วยวิธี Direct 

compression จ านวน 2 สูตรต ารับ  
13. ศึกษาข้อมูลด้านโภชนาการของวิตามินซี  
14. สืบค้นข้อมูลพืชสมุนไพรที่มีสาร flavonoids เพื่อเตรียมสกัดและ

ใส่ลงในผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะขามป้อม  
15. จัดท าการเสนอผลงานในรูปแบบ poster ส าหรับเผยแพร่

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากมะขามป้อม  
16. ส่งตัวอย่างสารสกัดมะขามป้อม จ านวน 3 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์

หาปริมาณวิตามินซี  
17. ด าเนินการพัฒนาสูตรต ารับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีจาก

มะขามป้อมที่มีปริมาณวิตามินซี อย่างน้อย 1000 มิลลิกรัมต่อเม็ด 
จ านวน 2 สูตรต ารับ  

100.00 1. ประสบการณ์ที่ได้จะน าไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ด้านการผลิตวัตถุดิบ สารสกัด
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีฤทธิ์ลดไขมัน 
เพื่ อ ใ ช้ ภ าย ในประ เทศและส่ งออก
จ าหน่ายยังต่างประเทศ  

2. ประเทศไทยจะสามารถพึ่งตนเองได้ใน
ด้านวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซ่ึง
สามารถทดแทน หรือลดการน า เข้ า 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ร ะ เ ภ ท เ ดี ย ว กั น จ า ก
ต่างประเทศได้  

3. ประชาชนมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ที่มีคุณภาพทัดเทียมหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์
ที่น าเข้าจากต่างประเทศในราคาที่ต่ ากว่า 

สวพ. 



ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                                                                                                                                                            172 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

18. ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีจากมะขามป้อม 
จ านวน 5 กิโลกรัม 

813-1112-
P021-
K4861-23 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชของต้นสมุนไพรที่
ใช้ท าผงนัว 

250,000 250,000 100.00 วางแผนการด าเนินงาน หาข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นก้านตรง 
น ายอดส้มป่อยมาฟอกฆ่าเชื้อและน ามาเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS จ านวน 
50 ยอด เตรียมอาหารสูตร MS และ BA1-BA5 น ายอดต้นก้านตรงมาฟอก 
จัดซ้ือสารเคมี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ฟอกต้น
ก้านตรงโดยใช้ Clorox 5% นาน 10 นาที และ Clorox 10 % นาน 5 นาที 
จ านวน 50 ยอด ฟอกต้นส้มป่อยโดยใช้ Clorox 5% นาน 10 นาที จ านวน 
81 ขวด ทดสอบสูตรอาหารเบื้องต้นส าหรับการเพาะเลี้ยงต้นก้านตรงโดยใช้
สูตร BAP1 ทดสอบสูตรอาหารของต้นก้านตรงจ านวน 5 สูตร ได้แก่ สูตรMS 
สูตร BAP 0.1 0.3 0.5 0.7 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่
ท าให้อุณหภูมิภายในห้องเหมาะสมส าหรับใช้ในการทดลอง ฟูมห้องเพื่อฆ่า
เชื้อรา แบคทีเรีย หลังการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เตรียมสูตรอาหารของต้น
ก้านตรงจ านวน 5 สูตร ได้แก่ สูตร MS สูตร KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 บันทึก
ผลการทดลองการฟอกยอดก้านตรงด้วย สูตร BAP ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ 
ได้ทดสอบอาหารสูตรเร่งการเกิดรากเบื้องต้นโดยใช้ NAA 0.05 และ NAA 0.1 
มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่ามีประสิทธิภาพส าหรับเร่งให้เกิดรากค่อนข้างดี 
หลังจากนั้นน าต้นก้านตรงมาฟอกอีกเพื่อทดสอบอาหารสูตรต่างๆต่อไป ท า 
clean culture ยอดส้มป่อย จ านวน 182 ยอด clean culture ยอดก้านตรง
จ านวน 104ยอด subculture ยอดก้านตรงลงในอาหารสูตร MS NAA 0.01 

100.00 1. ได้องค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ของพืชสมุนไพรที่ใช้ท าผงนัว  

2. ได้ต้นกล้าที่ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์
เพื่ อ ใช้ ในงานวิจั ยด้านการปลูกและ
จัดเตรียมวัตถุดิบ 

3. เป็นแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรพื้นบ้าน 

สวพ. 
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0.05 0.1 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวนสูตรละ 15 ขวด เตรียมอาหาร
ที่ใช้เร่งการแตกยอดของส้มป่อยปริมาตร 1 ลิตร ได้แก่ MS, BAP 1 mg 
Adenine sulfate (Ads) 50 mg BAP 1.5 mg Ads 50 mg,BAP 2 mg Ads 
50 mg, BAP 1 mg Ads 100 mg IAA 0.05 mg, BAP 1.5 mg Ads 100 mg 
IAA 0.05 mg, BAP 2 mg Ads 100 mg IAA 0.05 mg, BAP 1 mg Ads 100 
mg IAA 0.1 mg, BAP 1.5 mg Ads 100 mg IAA 0.1 mg, BAP 2 mg Ads 
100 mg IAA 0.1 mg ศึกษาสูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงจ านวน 6 ต ารับ 
ได้แก่สูตร MS, BAP 0.1, BAP 0.3, BAP 0.5, BAP 0.7, BAP 1.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ต ารับละ 10 ซ้ า จากผลการทดลองเบื้องต้น พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม 
BAP 1 mg/l มีแนวโน้มท าให้ส่วนยอดของต้นก้านตรงมีการพัฒนา
เจริญเติบโตดีกว่าสูตรอาหารต ารับอื่นๆ มีการแตกยอด 3-4 ยอด นอกจากนั้น
ยังสามารถเกิดรากได้ดี และพบว่าบริเวณส่วนรากมีการแตกยอดของต้นอ่อน 
ศึกษาอาหารสูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงจ านวน 6 ต ารับ ได้แก่อาหาร
สูตร MS, KN 1, KN 2, KN 3, KN 4, KN 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต ารับละ 12 ซ้ า 
จากผลการทดลองเบื้องต้น พบว่า ไม่มีอาหารสูตรใดที่มีแนวโน้มท าให้เกิด
การแตกยอดและรากของต้นก้านตรงเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารสูตร MS (ไม่
เติมฮอร์โมน) ศึกษาอาหารสูตรที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงจ านวน 6 ต ารับ ได้แก่
สูตร MS, NAA 0.01, NAA 0.05, NAA 0.1, NAA 0.5, NAA 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ต ารับละ 15 ซ้ า จากผลการทดลองเบื้องต้น พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม 
NAA 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มท าให้เกิดรากได้ดีกว่าอาหารสูตรอื่นๆ 
มีการแตกราก 1-3 ราก และพบว่าบริเวณส่วนรากหลักมีรากแขนงแตกออก
จากรากหลัก ได้บันทึกผลการทดลองก้านตรงอายุ 2 เดือนในอาหารสูตร 
NAA 0.01,0.05, 0.1, 0.5 และ1 mg/l จ านวนสูตรละ 15 ขวด subculture 
ยอดก้านตรงลงอาหารสูตร MS, NAA 0.01 mg/l และ BAP1 จ านวน 15 ขวด 
จดบันทึกผลการทดลองยอดก้านตรงอายุ 2 เดือน ในอาหารสูตร MS, BAP 1 
adenine sulfate 50 mg/ l , BAP 1.5 adenine sulfate 50 mg/ l , BAP 2 
adenine sulfate 50 mg/ l , BAP 1 adenine sulfate 100 mg/l IAA 0.05 
mg/l , BAP 2 adenine sulfate 100 mg/l IAA 0.05 mg/l , BAP 1 adenine 
sulfate 100 mg/l IAA 0.1 mg/l , BAP 2 adenine sulfate 100 mg/l IAA 
0.1 mg/l จ านวนสูตรละ 15 ขวด จดบันทึกผลการทดลองยอดก้านตรงอายุ 1 
เดือน ในอาหารสูตร MS, 2,4 ? D 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 ,2.5 mg/l 
จดบันทึกผลการทดลองยอดส้มป่อยอายุ 1 เดือน ในอาหารสูตร MS, BAP 1 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

adenine sulfate 50 mg/ l , BAP 1.5 adenine sulfate 50 mg/ l , BAP 2 
adenine sulfate 50 mg/ l , BAP 1 adenine sulfate 100 mg/l IAA 0.05 
mg/l , BAP 2 adenine sulfate 100 mg/l IAA 0.05 mg/l , BAP 1 adenine 
sulfate 100 mg/l IAA 0.1 mg/l , BAP 2 adenine sulfate 100 mg/l IAA 
0.1 mg/l จ านวนสูตรละ 15 ขวด จดบันทึกผลการทดลองยอดก้านตรงอายุ 2 
เดือน ในอาหารสูตร MS, 2,4 ? D 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 ,2.5 mg/l 
clean culture ยอดก้านตรงจ านวน 130 ยอด ได้อาหารสูตร NAA 0.1 
สามารถเกิดการแตกยอดได้ดีมีจ านวนยอดที่มีความยาวตั้งแต่ 0.5 เซนติเมตร
ขึ้นไป มีจ านวนยอดเฉลี่ย 18 ยอดต่อชิ้นส่วน เมื่ออายุครบ 2 เดือน และ
ศึกษาอาหารสูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการชักน ารากพบว่าอาหารสูตรครึ่ง MS IBA 
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดรากได้ร้อยละ 93 ในระยะเวลา 1 
เดือน รากที่ได้มีความสมบูรณ์ดีเหมาะส าหรับการน าลงปลูก 

813-1112-
P021-
K4863-26 

โครงการวิจัยเพือ่
จัดท ามาตรฐาน
สมุนไพรและยาต ารับ
แก้ไข้ห้าราก 

250,000 250,000 100.00 1. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรรากชิงชี่ 5 ตัวอย่าง และยาต ารับห้าราก 10 
ตัวอย่าง  

2. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  
3. เตรียมตัวอย่างสมุนไพร 5 ตัวอย่าง  
4. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธี TLC ของรากชิงชี่  
5. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธี color test ของรากชิงชี่  
6. ประเมินคุณภาพสมุนไพรทางเคมีของสมุนไพร 

- หาปริมาณความชื้นของรากชิงชี่ จ านวน 5 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าของรากชิงชี่ จ านวน 5 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณเถ้ารวมของรากชิงชี่ จ านวน 5 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของรากชิงชี่ จ านวน 5 

ตัวอย่าง  
7. เตรียมและแก้ไขบทคัดย่อส าหรับน าเสนอในงานประชุมวิชาการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
8. เตรี ยม โปส เตอร์ ส าหรับน า เสนอในงานประชุ มวิ ช าการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
9. น าเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 เรื่อง  
10. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรที่เป็น authentic 5 ตัวอย่าง เพื่อใช้ในการ

เตรียมต ารับ  
11. เตรียมยาต ารับแก้ไข้ห้ารากจากสมุนไพร authentic รวม 2 ต ารับ  

100.00 1. ได้ข้อมูลด้านข้อก าหนดมาตรฐานทางเคมี
ของสมุนไพรและยาต ารับห้ารากที่บรรจุ
อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ในการ
จัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย  

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพรของ
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม  

3. กรมวิ ทย าศาสตร์ ก ารแพทย์มี ส่ วน
สนับสนุนในการเตรียมความพร้อมด้าน
มาตรฐานของสมุนไพรไทยสู่ระดับสากล  

4. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร
ภายในประเทศได้น าข้อมูลไปใช้ เชิง
พาณิชย์ท าให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
ทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

12. ศึกษาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธี TLC ของยาต ารับแก้
ไข้ห้าราก ที่เตรียมจากสมุนไพร authentic และต ารับที่ซ้ือจาก
ร้านค้า (ต่อเนื่อง) 13. สรุปและประเมินผลการวิจัย 

813-1112-
P041-
K4869-31 

การส ารวจและจัดหา
วัตถุดิบพืชสมุนไพร
ของสารสกัดสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์ลดไขมัน 

200,000 200,000 100.00 - จัดท าและวางแผนการด าเนินการโครงการวิจัย ประชุมในวันที่ 21 
ตค. 58  

- เดินทางส ารวจพืชสมุนไพรในแหล่งธรรมชาติตามเขตกระจายพันธุ์
ของพืชสมุนไพรใบบัวหลวง ณ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุร ี

- จัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรใบบัวหลวง จ านวน ๑ แหล่ง จ านวน
ทั้งสิ้น ๑๐๐ กก.ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชและจัดท า
ตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย 

- จัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรผลฝักข้าวจ านวน 2 แหล่ง จ านวนทั้งสิ้น 
300 กก. 

100.00   สวพ. 

813-1112-
P041-
K4869-32 

การส ารวจและตรวจ
ระบุชนิดพืชสมุนไพร
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบใน
ส่วนผสมของผงนัว 
(เครื่องปรุงรสจาก
สมุนไพร) 

300,000 300,000 100.00 - ศึกษาข้อมูลและวางแผนการด าเนินการโครงการวิจัย และได้
ประชุมกันวันที่ 27 ตค. 58  

- เดินทางไปส ารวจและเก็บรวบรวมวัตถุดิบสมุนไพรจังหวัด
มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี  

- ได้วัตถุดิบสมุนไพร ก้านตง 5 กก. และคอนแคน 5 กก. จากจังหวดั
อุบลราชธานี วันที่ 20 พย. 58  

- ได้วัตถุดิบคอนแคน 100 กก. จากจังหวัดและผักก้านตง 65 กก. 
จากจังหวัดตาก วันที่ 22 มค. 59  

- ได้วัตถุดิบใบมะรุม 40 กก. ใบผักโขมหนาม 70 กก. และ ใบย่านาง 
80 กก. จากจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 3 ก.พ. 59 

- ได้วัตถุดิบใบกระเทียม 120 กก. และผักโขมหนาม 30 กก. จาก
จังหวัดนครพนมและผักกุยช่าย 55 กก. จากจังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 19 ก.พ. 59  

- ได้วัตถุดิบคอนแคน 42.5 กก. ก้านตง 79 กก. และ ใบส้มป่อย 10 
กก. จากจังหวัดตาก วันที่ 4 มีนาคม 59 

- ได้วัตถุดิบผักหวานบ้าน 100 กก. จากจังหวัดประจวบฯ วันที่ 26 
พค. 59  

- ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชและจัดท าตัวอย่างพืช
อ้างอิงงานวิจัย  

100.00 1. ได้ข้อมูลชนิดของสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบ
ของผงนัว ที่ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน
พืช  

2. ได้ตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย (voucher 
specimens) ของพืชที่น ามาใช้ในงานวจิยั 
เพื่อเป็นหลักฐานตัวอย่างอ้างอิงทาง
วิทยาศาสตร์ด้านชนิดพืชที่ถูกต้องชัดเจน 

3. ได้ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ น า ไปด า เนิ น
โครงการวิจัยต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผงนัวในเชิงพานิชย์
ต่อไป 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ได้วัตถุดิบส้มป๋อย 10 กก. จากจังหวัดแพร่ ผักโขมหนาม 10 กก. 
จากจังหวัดพะเยา  

- ได้วัตถุดิบผักก้านตง 5 กก. จากจังหวัดบึงกาฬและอุบลราชธานี 
ผักหอมแป้น 30 กก. จากจังหวัดนครราชสีมา และผักหวานป่า 50 
กก. จากจังหวัดลพบุรี  

-  ได้วัตถุดิบผักโขมหนาม 50 กก. และใบกุยช่าย 52 กก. จาก
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มิย. 59  

- ได้วัตถุดิบใบส้มป่อย 80 กก. และใบผักหวานป่า 62 กก. จาก
จังหวัดตาก วันที่ 23 มิย. 59  

- ได้วัตถุดิบใบชะมวง 60 กก. และใบย่านาง 20 กก. จากสวน
สมุนไพรจันทบุรี  วันที่  29 มิย. 59 ตรวจระบุชนิดตามหลัก
อนุกรมวิธานพืชและจัดท าตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย 

813-1115-
P041-
K4869-02 

โครงการพัฒนาต ารับ
ยาส าหรับโรคผิวหนัง
จากสารสกัดมังคุด 

522,340 522,340 100.00 1. ทบทวนวรรณกรรม  
2. เตรียมวัตถุดิบเพื่อสกัดสารส าคัญ  
3. แยกสารส าคัญ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  
4. เตรียมสารสกัดให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น  
5. พัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 4 ต ารับ  
6. พัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 1 ต ารับ  
7. เตรียมสารสกัด เพื่ อพัฒนาต ารับและทดสอบประสิทธิภาพ ใน

โครงการวิจัย  
8. พัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบความคงตัว  
9. ด าเนินการสืบค้นข้อมูลเอกสารงานวิจัย  
10. ด าเนินการล้าง ห่ัน และอบ สมุนไพรมังคุด Lot 2 จ านวน 51.30 

กิโลกรัม Lot 3 จ านวน 39.55 กิโลกรัม  
11. ด าเนินการเก็บมังคุดอบแห้งแล้วใส่ถุงชั่งน้ าหนัก Lot 2 จ านวน 12.228 

กิโลกรัม Lot 3 จ านวน 4.925 กิโลกรัม  
12. ด าเนินการเตรียมมังคุดเพื่อท า Freeze Dry Lot 2 จ านวน 6.2 กิโลกรัม  
13. ด าเนินการเก็บสารสกัดมังคุดที่ Freeze Dry แล้วใส่ถุง  
14. พัฒนาสูตรต ารับ 1 สูตร  
15. ด าเนินการพัฒนาสูตรต ารับ 1 สูตร  
16. ศึกษาความคงตัวผลิตภัณฑ์ 

100.00 1. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร
ได้น าองค์ความรู้ด้านสรรพคุณ มาตรฐาน
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไปใช้ใน
เชิงพานิชย์  

2. สนับสนุนการใช้สมุนไพรภายในประเทศ 
เพื่อลดการน าเข้า  

3. แพทย์  บุคลากรทางการแพทย์ และ
ประชาชน ได้เกิดความมั่นใจในการใช้
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P041-
K4869-04 

โครงการวิจัยเพือ่
จัดท ามาตรฐาน
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาต ิ

693,240 693,240 100.00 1. สืบค้นข้อมูลสมุนไพรเพกา เจตมูลเพลิงแดง-ขาว และทองพันชั่ง  
2. ศึกษาเอกสารวิธีการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์  
3. ประสานจัดหา/ซ้ือตัวอย่างสมุนไพรเพกา เจตมูลเพลิงแดง-ขาว 

และทองพันชั่ง รวม 10 ตัวอย่าง  
4. เตรียมตัวอย่างสมุนไพร 22 ตัวอย่าง  
5. ประเมินคุณภาพสมุนไพรทางเคมีของสมุนไพร  
6. สรุปและประเมินผลการวิจัย 

- หาปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลของเพกา 6 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าของเพกา 7 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณเถ้ารวมของเพกา จ านวน 7 ตัวอย่าง 
- หาปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดของเพกา จ านวน 7 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณความชื้นของเพกา จ านวน 6 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณความชื้นของของเจตมูลเพลิงแดง จ านวน 13 

ตัวอย่าง  
- หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าของเจตมูลเพลิงแดง 20 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณเถ้ารวมของเจตมูลเพลิงแดง จ านวน 12 ตัวอย่าง 
- หาปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดของเจตมูลเพลิงแดง จ านวน 

12 ตัวอย่าง  
6. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของรากเจตมูลเพลิงแดงด้วยวิธี 

TLC  
7. พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารส าคัญในเจตมูลเพลิงแดง (ต่อเนื่อง)  
8. พัฒนาวิธีสกัดสาระส าคัญจากเปลือกต้นเพกา 
9. เตรียมสารสกัดจากใบทองพันชั่งให้เพียงพอเพื่อใช้ในการแยกสาร 

(ต่อเนื่อง)  
10. ศึ กษาลั กษณะทา ง  TLC chromatogram ขอ งสา รสกั ด ใบ

ทองพันชั่ง (ต่อเนื่อง)  
11. ด าเนินการแยกสารส าคัญจากสารสกัดใบทองพันชั่ง  
12. ด า เนิ นก า รแยกสา รส า คัญจากสา รสกั ด ใบทองพั นชั่ ง  .

(subfraction)  
13. ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารส าคัญในเจตมูลเพลิงแดง 

(ต่อเนื่อง)  

100.00 1. ได้ข้อมูลด้านข้อก าหนดมาตรฐานทางเคมี
ของสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
เพื่อใช้ในการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไ ท ย  
2.  แพทย์  บุ คลากรทางการแพทย์  และ
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพร
ที่มีการพิสูจน์สรรพคุณและความปลอดภัยตาม
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล้ ว  
3. หน่วยงานอื่นๆที่มีภารกิจด้านการสนับสนุน
อุตสาหกรรมสมุนไพรภายในประเทศ สามารถ
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
องค์การเภสัชกรรม กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไ ท ย ฯ  แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต่ า ง ๆ  
4. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพร
ภายในประเทศได้น าข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์ท า
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

14. ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารส าคัญในเปลือกต้นเพกา 
(ต่อเนื่อง)  

15. น าสารสกัดย่อยทองพันชั่งที่เตรียมได้มาท าให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วย
เทคนิคทาง chromatography  

16. น าสารที่แยกได้จากทองพันชั่งมาท าให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นด้วยเทคนิค
การตกผลึกซ้ า  

17. พิสูจน์สูตรโครงสร้างของสารที่แยกได้จากทองพันชั่งด้วยเทคนิค 
UV spectroscopy 

813-1115-
P041-
K4869-05 

โครงการการพัฒนา
วิธีวิเคราะห์ปริมาณ
สารส าคัญในราก
ปลาไหลเผือก 

200,000 200,000 100.00 - จัดหาตัวอย่างสมุนไพรรากปลาไหลเผือกจากแหล่งต่างๆ ใน
ธรรมชาติ ตรวจระบุชนิดให้ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และ 
จัดซื้อตัวอย่างพืชสมุนไพรจากท้องตลาดได้รวม 27 ตัวอย่างและ 

- ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพรรากปลาไหลเผือกจ านวน 26 
ตัวอย่าง และทดสอบเพื่อหาวิธีการการสกัดที่เหมาะสม  

- ได้วิธีการสกัด ช่วงเวลาและตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัด  
- ศึกษาระบบLCที่เหมาะสมในการวิเคราะห์  
- ได้ระบบ LC ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์  
- ได้ผลการท า Method optimization  
- อยู่ระหว่างด าเนินการท า method validation 
- ทดสอบค่าความเข้มข้นของสาร eurycomanone เพื่อใช้เป็น

ตัวอย่างส าหรับทดสอบ accuracy  
- ได้ผลการทดสอบ accuracy  
- ได้วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมและพร้อมท าสอบความถูกต้องของ

วิธีวิเคราะห์  
- ทดสอบค่าความเข้มข้นของสาร eurycomanone เพื่อใช้เป็น

ตัวอย่างส าหรับทดสอบ accuracy  
- ได้ผล Method validation  
- ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณสาร eurycomanone ในตัวอย่าง  
- จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
 

100.00 1. ได้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของสารส าคัญใน
รากปลาไหลเผือก  

2. ได้ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อก าหนดของปริมาณ
สารส าคัญในรากปลาไหลเผือกในประเทศ
ไทย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P041-
K4869-11 

โครงการจัดท า
มาตรฐานทางเภสัช
เวทของสมุนไพรใน
บัญชียาหลกัแห่งชาต ิ

220,000 220,000 100.00 1. หาตัวอย่างสมุนไพรและตรวจสอบชื่อพฤกษศาสตร์ (ร้อยละ 5) 
(สะสมร้อยละ 5)  
1.1. ได้ตัวอย่างสมุนไพร จ านวน 3 ชนิด (ดอกกานพลู และเหง้า

กระชาย เปลือกมังคุด)  
2. ศึกษาลักษณะทางมหภาค (ร้อยละ 10) (สะสมร้อยละ 10)  

2.1. ศึกษาลักษณะทางมหภาคของดอกกานพลู  
2.2. ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเหง้ากระชาย  
2.3. ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเปลือกมังคุด  

3. ศึกษาลักษณะทางจุลภาค (ร้อยละ 60) (สะสมร้อยละ 60) 
3.1. ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของดอกกานพลู 

(สะสมร้อยละ 20)  
3.2. ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของเหง้ากระชาย 

(สะสมร้อยละ 20)  
3.3. ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของเปลือกมังคุด 

(สะสมร้อยละ 20)  
4. จัดท าตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อการอ้างอิง (ร้อยละ 5) (สะสม

ร้อยละ 5) จัดเก็บตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อการอ้างอิงของ
ดอกกานพลู เหง้ากระชาย และเปลือกมัคุด  

5. สรุปผลการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวท (ร้อยละ 20) (สะสมร้อยละ 
20)  
5.1. รายงานผลการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของดอกกานพลู  

 
5.2. รายงานผลการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของเหง้า

กระชาย  
5.3. รายงานผลการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของเปลือกมังคุด 

100.00 1. นักวิจัยสมุนไพรสามารถน าสมุนไพรที่
ถูกต้อง ถูกส่วน มาใช้ได้อย่างถูกต้อง  

2. อนุกรรมการจัดท าต ารายาสมุนไพรไทยได้
ใช้ประโยชน์โดยน าไปใช้อ้างอิงในการ
จัดท าต ารายาสมุนไพรไทย (Thai Herbal 
Pharmacopoeia)  

3. คณาจารย์จากภาควิชาที่ มี การสอน
เกี่ยวกับสมุนไพร ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการสอนและอ้างอิง  

4. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่
สนใจน าสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง 

สวพ. 

813-1115-
P041-
K4869-16 

การศึกษาความเป็น
พิษของสารสกัดจาก
ใบทุเรียนเทศ 

881,020 881,020 100.00 การศึกษาพิษในเซลล์เพาะเลี้ยง สารสกัดใบทุเรียนเทศ ไม่มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์ปอดชนิดปกติและเซลล์ตับชนิดปกติ แต่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ไตชนิด
ปกติ จากผลการทดสอบควรพึงระวังในการน าไปใช้เพื่อวิจัยต่อยอดใน
สัตว์ทดลองอาจส่งผลท าให้เกิดพยาธิสภาพต่อเซลล์ไตได้ เมื่อทดสอบความ
เป็นพิษต่อเซลล์ 3T3 fibroblast และค านวณหาค่า LD50 พบว่ามีค่าเท่ากับ 
1,698.15?122.08 มก./กก. การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ การศึกษาฤทธิ์ก่อ
กลายพันธุ์โดยใช้เชื้อแบคทีเรียของสารสกัดใบทุเรียนเทศ พบว่า สารสกัดใบ

100.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากใบ
ทุเรียนเทศเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัย
และก าหนดขนาดที่เหมาะสมในคน อีกทั้ง
เป็นข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค 

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้ใบ
ทุเรียนเทศได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ทุเรียนเทศเมื่อทดสอบกับเชื้อ S. typhimurium TA98 และ TA100 ไม่มีฤทธิ์
ก่อกลายพันธุ์เมื่อทดสอบกับเชื้อทั้งสองสายพันธุ์ แสดงในเห็นว่าในเบื้องต้น
สารสกัดใบทุเรียนเทศไม่มีความเป็นพิษต่อระบบพันธุกรรม (Genotoxicity) 
ทั้งในแบบ frameshift mutation และ base-pair substitution mutation 
การศึกษาพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร บริหารสารสกัดใบทุเรียนเทศในขน
นาด 5,000 มก./กก. น้ าหนักตัวสัตว์ทดลอง จากนั้นสังเกตอาการพิษ
เฉียบพลันจนครับระยะเวลา 14 วัน และผ่าซากชันสูตร หนูในกลุ่มทดลองไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและไม่ความผิดปกติทางมหพยาธิวิทยา
จากการผ่าซากชันสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่าสาร
สกัดใบทุเรียนเทศไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง 
การศึกษาพิษเรื้อรังในหนูแรท บริหารสารสกัดใบทุเรียนเทศในขนาด 10, 
100, 1000, 2000 และ 2000-R มก./กก. น้ าหนักตัวสัตว์ทดลอง ให้หนูแรท
เป็นระยะเวลา 26 สัปดาห์ จากการทดลองหนูที่ได้รับสารสกัดใบทุเรียนเทศ
ทุกขนาดไม่มีความผิดปกติทางพฤติกรรมและน้ าหนักตัวเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับน้ ากลั่น (Figure 1) อัตราการกินอาหารของหนูแรทที่ได้รับสาร
สกัดใบทุเรียนเทศทุกขนาดไม่มีความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม ยกเว้นในกลุ่ม
ที่ได้รับสารสกัดใบทุเรียนเทศในขนาด 2000 มก./กก. มีอัตราการกินอาหารที่
ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ (p) 

814-1112-
P021-
K4863-03 

สัมมนาการบังคับใช้
กฎหมาย
พระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว ์
พ.ศ.2558 

250,000 250,000 100.00 1. จัดท าโครงการสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ปีงบประมาณ 2559  

2. เสนอขออนุมัติ โครงการสัมมนาการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตวื พ.ศ. 2558  

3. ติดต่อ ประสานงาน และจัดหาสถานที่ืในการจัดสัมมนาการบังคับ
ใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 
2558 

4. จัดท า ตรวจทาน แก้ไขหนังสือราชการเพื่อเตรียมการสัมมนาการ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พศ. 
2558 ในวันที่14 มกราคม 2559 ได้แก่  หนังสือเชิญประธาน 
หนังสือเชิญผู้กล่าวรายงาน หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือเชิญ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา และตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ค ากล่าวเปิด และ
ค ากล่าวรายงาน  

5. จัดส่งหนังสือเชิญผู้ เข้าร่วมสัมมนา และรับแบบตอบรับจาก
ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้ือมประกาศรายชื่อผู้ที่มีรายชื่อทางเว็บไซต์  

100.00 1. ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนามีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ได้ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

2. ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนามีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการและสามารถน าไป
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ๓ . 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักก ากับ
พระราชบัญ
ญัติเชื้อโรค
และพิษจาก

สัตว์ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

6. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ จ านวน 502 ท่าน ใน
วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี สัมมนาการ
บังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 
2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรม
เอเชีย มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ านวน 502 คน ซ่ึงมึผู้เข้าร่วมสัมนา
พอใจกับการเข้าร่วมสัมมนาในภาพรวมครั้งนี้ร้อยละ 85.8 
 

815-1112-
P014-
K4867-01 

โครงการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบประชุม
ทางไกลผ่านวีดีทัศน์ 
(Video 
Conference) 

1,575,000 1,575,000 100.00 การบ ารุงรักษาระบบบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุสัญญา
และมีการปรับแต่งค่าเริ่มต้นส าหรับการติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลของผู้
ให้บริการรายใหม่ของการเชื่อมโยงไปสู่ส่วนภูมิภาคให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น และเพิ่มเติมการทดสอบการใช้งานระบบ ADSL เพื่อเป็นช่องทาง
ส ารองในการใช้งานระบบประชุมทางไกล ปรับแต่ค่าความชัดเจนให้กับ
อุปกรณ์ส่วนกลาง และทดสอบการใช้งานควบคุมกับระบบประชุมที่เป็น 
Software 

100.00 ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีเกิดปัญหา
สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมี
อุปกรณ์ส ารองและเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า  

ศทส. 

815-1112-
P014-
K4867-02 

โครงการบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

2,466,667 2,466,667 100.00 ก าหนดแผนและการด าเนินการตลอดจนจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนกรณีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช ารุด และให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุ
สัญญา มีการท าส ารวจและเฝ้าระวังการใช้ งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนรายงานผลการบ ารุงรักษาในการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้มีการน า
อุปกรณ์เพื่อทดสอบการท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

100.00 ระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มีความมั่นคงปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการถูก
โจมตี และพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

ศทส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

818-1112-
P011-
K4864-05 

การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 

350,000 349,832 99.95 1. เตรียมความพร้อมขอรับรางวัล PMQA ปี 2559  
2. จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ  
3. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การปี 2559  
4. สรุปผลการประเมินตนเองรายหมวดพร้อมตัวชี้วัดผลลัพธ์  
5. รวบรวมเอกสารส าหรับขอรับรางวัล PMQA ปี 2559  
6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร  
7. จัดท า Work System  
8. รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาองค์การโดยเน้น Gap analysis ที่

ได้จากการประเมินตนเอง พร้อมก าหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมายเหตุ 
: แผนพัฒนาองค์การรายหมวดต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ตั้งแต่หมวด 3 หมวด 1 หมวด 2 หมวด 6 และหมวด 5 และทุก
หมวดจะต้องมีการบูรณาการ การใช้ระบบ IT และ KM ที่เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน  

9. สื่อสารแผนพัฒนาองค์การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Process 
Owner) ทราบเพื่อน าไปปฏิบัติ  

10. ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์การจากแต่ละหมวด 
รอบ 6 9 และ 12 เดือน  

11. รวบรวมและสรุปผลการประ เมิ นตน เองทุ กหมวด เสนอ
คณะกรรมการ PMQA 

100.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

กพร. 

819-1112-
P011-
K4864-01 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 
2559 

468,100 458,463 97.94 กลุ่มตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
2559 ของส านักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว 

100.00 การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและ
การบัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน การ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

กตส 

819-1112-
P014-
K4867-02 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 
2559 

240,900 230,195 95.56 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของส านักงานเลขานุการกรม 

100.00 การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและ
การบัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน การ
บริหารงานด้านอื่นๆ ของทางราชการใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

กตส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

601-1112-
P052-
K4871-13 

โครงการ การพัฒนา
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

600,000 600,000 100.00 1. จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  

2. ทบทวนเอกสารคุณภาพ 82 ฉบับ  
3. สอบเทียบเครื่องมือ 137 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 1-4/2559  
6. ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 4 ครั้ง ตามมาตรฐาน ISO 

9001, ISO/ IEC 17043, ISO 15189, ISO 15190 และ  ISO/ IEC 
17025 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องจากตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7. ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17043 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

8. ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 
15189 และ ISO 15190 จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วันที่ 
14 -15 มีนาคม 2559 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

9. ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วันที่ 19-20 เมษายน 
2559 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

100.00 ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานสากล และห้องปฏิบัติการมี
ความมั่นใจในผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

ศวก.ที่ 1 
เชียงใหม่ 

602-1112-
P052-
K4871-21 

โครงการพัฒนาและ
ธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025, ISO 15189, 
ISO 15190, ISO/IEC 
17043, ISO 9001 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์

1,500,000 1,355,477 90.37 - จัดท าแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
- ทบทวนคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน 
- ด าเนินการประสานงานเรื่องสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใน

ปีงบประมาณ 2559 โดยสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย รวมจ านวน 182 เครื่อง
เรียบร้อยแล้ว  

- การทบทวนเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ  
- จัดท าเอกสารประกอบการขอต่ออายุการรับรองในรายการทดสอบ

ที่ได้รับการรับรอง  

90.00 1. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 15190, 
ISO/IEC 17043 และ ISO 9001  

2. ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 
ได้ รับการพัฒนาตามระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล และสามารถให้บริการ
ต ร ว จ ท ด ส อ บ ท า ง ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร 
สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุข และ

ศวก.ที่ 1/1 
เชียงราย 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย 

- เตรียมเอกสารประกอบการขยายขอบข่ายรายการทดสอบตามที่
ห้องปฏิบัติการแจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหาร ฯ เมื่อวันที่ 6 
มกราคม 2559 ดังนี้ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก รายการ
ทดสอบหัด และหัดเยอรมัน ห้องปฏิบัติการเคมี รายการทดสอบยา
ฆ่าแมลงในผัก ผลไม้สด ห้องปฏิบัติการยา ฯ รายการทดสอบสาร
เสพติดในปัสสาวะโดยวิธี GC-MS ห้องปฏิบัติการจุล ฯ รายการ
ทดสอบเชื้อในยาสมุนไพร Candida albicans และ Clostridium 
spp. ในเครื่องส าอางและ L.monocytogenes ในอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 

- ด า เนิ นการส่ ง เอกสารต่ ออายุการรับรอง  ISO/ IEC17025, 
ISO15189, ISO15190 ให้แก่ สมป.ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 
เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายา
ขอบข่ายในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2559 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

3. ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านระบบคุณภาพ และ
พัฒนา คุณภาพห้องปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

602-1112-
P051-
K4870-16 

โครงการเฝ้าระวัง
กลุ่มอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ และเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ใน
เขตพื้นที่เชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน 
เพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดน 

300,000 299,983 99.99 1. จัดท าโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ p  
2. ชี้แจงโครงการและแนวทางในการเก็บ/ส่งตัวอย่าง ให้แก่เครือข่าย

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 ธันวาคม 
2558 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  

3.  ชี้ แ จ งแนวท า ง ในก า ร เก็ บ /ส่ ง ตั ว อย่ า ง  ในก า รประชุ ม 
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขต
สุขภาพที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมล าปาง รีสอร์ท 
จังหวัดล าปาง  

4. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่  

5. ด าเนินการบตรวจเชื้อในกลุ่มอาการคล้ายใหญ่ทั้งสิ้น 16 ตัวอย่าง 
พบ Flu A 5 ตัวอย่าง, FluB 1 ตัวอย่าง 

90.00 ทราบอุบัติการณ์การพบเชื้อที่เป็นสาเหตุของ
โรคในกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน 

ศวก.ที่ 1/1 
เชียงราย 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

602-1112-
P052-
K4871-17 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์สารก าจัด
ศัตรูพืช 

300,000 299,974 99.99 1. ประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล  
2. ส ารวจข้อมูลสารเคมี อุปกรณ์ ท าแผนจัดซ้ือ  

- พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์ 
- ส ารวจข้อมูลสารเคมี อุปกรณ์ ท าแผนจัดซ้ือและจัดซ้ือวัสดุ

วิทยาศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
- พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
- กลุ่มออร์กาโนคลอรีน  
- กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส  
- กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์  
- กลุ่มคาร์บอเมท 

90.00 1.  เป็นข้อมูลสนับสนุนแผนงานอาเซียน 
ด้ านอาหารปลอดภัยของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อหาแนวทางการป้องกัน  

2. เ ป็ นข้ อ มู ลสื่ อ ส า รแจ้ ง เ ตื อนภั ย กั บ
ประชาชนถึงคุณภาพความปลอดภัยของ
ผัก ผลไม้ น าเข้า  

3. ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

4. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจ
วิ เ ค ร า ะห์ ส า ร เคมี ก า จั ด ศั ต รู พื ช ใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพน าเข้าได้ รองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

ศวก.ที่ 1/1 
เชียงราย 

603-1112-
P051-
K4870-04 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก 

400,000 373,307 93.33 1. ด าเนินการทบทวนเอกสาร 
2. ด าเนินการ ส่งขอรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยาย

ขอบข่ายการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ISO 15189 
ISO 15190 ได้รับการ ประสาน จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบตักิาร 
จะตรวจประเมินวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559  

3. รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง 
ตามมาตรฐาน ISO 15189 ISO 15190  

4. แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ตาม
ม า ต ร ฐ า น  ISO 15189 ISO 15190 จ า ก ส า นั ก ม า ต ร ฐ า น
ห้องปฏิบัติการ จะตรวจประเมินวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 
จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จะตรวจประเมินวันที่ 24-25 
กุมภาพันธ์  2559 ด าเนินการขออนุมัติสอบเทียบเครื่อ งมือ
วิทยาศาสตร์จ านวน 48 เครื่อง ด าเนินการขอใบเสนอราคาสอบ
เทียบเครื่องมือวิทยาศษสตร์จ านวน 48 เครื่อง 5รับการตรวจ
ประเมินเพื่อขยายขอบข่ายการรับรองแผนทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการตามระบบ ISO/IEC 17043 

100.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2พิษณุโลกมี
ความพร้อมและสามารถด าเนินการด้านระบบ
ประกันคุณภาพเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่
มีประสิทธิภาพ เพิ่มความเชื่อมั่น และยกระดับ
ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น 

ศวก.ที่ 2 
พิษณุโลก 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

603-1112-
P051-
K4870-06 

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อประเมิน
ความเส่ียงและแจ้ง
เตือนภัยด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคและชันสูตร
สาธารณสุข 

1,094,900 1,094,852 100.00 รายงานโครงการความปลอดภัยในการใช้ครีมพอกผิวขาวผสมสมุนไพร 
สรุปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก เล็งเห็นถึงความส าคัญต่อ
การส ารวจผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ส าหรับพอกผิวกาย ต่อการผสมสารห้ามใช้ ความเป็นกรด
ด่าง และการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ส าหรับพอกผิวขาว ที่มีจ าหน่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 โดยด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับพอกผิวขาวผสม
สมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 2 จ านวน 30 ตัวอย่าง ตามข้อก าหนด SOP 
DMSc 02 002 (TLC), SOP 06 02 021, ISO 21149-2006, ISO 16212-
2008, ISO 22717-2006, ISO 22718-2006 [และ/,] ISO 18416-2007 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 551/2553 ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิว จ าแนกตามชนิดผลิตภัณฑ์ที่ตรวจวิเคราะห์ พบ 30 ตัวอย่าง  
- ปนเปื้อนสารประกอบปรอทซ่ึงเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องส าอาง 

จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของตัวอย่างทั้งหมด  
- พบปริมาณเชื้อแบคทีเรียโดยรวมที่เจริญโดยใช้อากาศ (Total 

aerobic plate count) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 6 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของตัวอย่างทั้งหมด  

- พบค่าความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จ านวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของตัวอย่างทั้งหมด 

 การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอาจมาจากการปนเปื้อนตาม
ธรรมชาติ และกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขอนามัย ข้อมูลนี้แสดงให้เห็น
ว่า จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปให้การสนับสนุนและ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ส าหรับพอกผิวกายขาว
ผสมสมุนไพรให้ได้มาตรฐานต่อไป 

100.00 ได้ รับสามารถน าข้อมูลจากผลการตรวจ
วิเคราะห์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคและด้านชันสูตรสาธารณสุขจากทุก
โครงการ มาสรุปผลประเมินความเสี่ยงสื่อสาร
และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ให้กับประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

ศวก.ที่ 2 
พิษณุโลก 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

604-1112-
P052-
K4871-09 

พัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนใน
พื้นที่เขตสุขภาพที ่3 
(โรงพยาบาลส่งเสริ
ทมสุขภาพต าบล/
สถานีอนามยัเฉลิม
พระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินท
ราชินี) 2559 

450,000 450,000 100.00 ตัวชี้วัด : 1.5.1 ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ อสม.
ได้รับการถ่ายทอดการใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและการใช้ชุดทดสอบ 
สเตียรอยด์หรือชุดทดสอบอื่นตามปัญหาของพื้นที่ และผ่านเกณฑ์
ประเมินผลการถ่ายทอด 

- ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและร่วมวางแผนด าเนินงานใน
การประชุมร่วมเป็นคณะท างานระดับกรมและมีแผนงาน
โครงการบูรณาการระดับกรม  

- จ าท าโครงการของหน่วยงาน (โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3) 

- ผลงานสะสม จ านวน รพ.สต.ที่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
เรื่อง การใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและการใช้ชุดทดสอบ 
สเตียรอยด์ เครื่องส าอาง และอาหาร จากปีงบประมาณ 
2558 จ านวน 124 แห่ง  

- วันที่ 20 มกราคม 2559 น าเสนอแนวทางการด าเนินงานการ
พัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 3 และ บรรยายการใช้งานฐานข้อมูลหน้าต่างเตือน
ภัยสุขภาพ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
ศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบ/เกี่ยวข้องในการ
อบรม อสม. (ครู ก.) และ อสม. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ณ 
ห้องประชุมเทพธิดา โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ มี
ผู้เข้าร่วมรับฟัง 142 คน จาก 123 หน่วยงาน (รพ.สต. 22 
แห่ง 23 คน)  

- น า เสนอแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และ 
บรรยายการใช้งานฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ การ
ใช้ชุดทดสอบ สเตียรอยด์พร้อมแจกแผ่นพับ ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ซ่ึงเป็น
ผู้รับผิดชอบ/เกี่ยวข้องในการอบรม อสม. (ครู ก.) และ อสม. 
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการปัญหายาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2559 วันที่ 5 

100.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และ
สถานีอนามัยพระรทานนามทั้ง 90 แห่ง ได้รับ
การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

ศวก.ที่ 3 
นครสวรรค์ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เมษายน 2559 ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค จังหวัด
นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 134 คน จาก 78 หน่วยงาน 
(รพ.สต. 23 แห่ง 59 คน)  

- รพ.สต.ที่ อสม. ได้รับการถ่ายทอดโดยตรง จ านวน 176 แห่ง 
และหน่วยงาน ครู ก. ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดต่อ เช่น ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ 
โรงพยาบาล จ านวน 150 แห่ง รวม 326 แห่ง  

- สรุปหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
จากการอบรม ประชุม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 821 
แห่ง (ครู ก. 150 แห่ง, รพ.สต. 280 แห่ง,ส่งแผ่นพับความรู้ 
391 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 138.7  

- มีผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากการ
อบรม ประชุม ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 7,482 คน  

ชื่อตัวชี้วัด : 1.5.2 จ านวนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ
นทราชินี และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระราชทานนาม ได้รับการ
พัฒนาเป็นต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  

- ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและร่วมวางแผนด าเนินงานใน
การประชุมร่วมเป็นคณะท างานระดับกรมและมีแผนงาน
โครงการบูรณาการระดับกรม 

- จ าท าโครงการของหน่วยงาน (โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3) 

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนในสอน.เขตสุขภาพที่ 3 ค าสั่งที่ 2901/2558 
ลงวันที่ 18 พย 58 

- คณะกรรมการฯ และผู้ เกี่ยวข้องประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกัน ในการประชุมประสานแผนพัฒนา
ศักยภาพฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 ธ.ค.58  

- ลงพื้นที่อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน ให้สามารถใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายจ านวน 9 
ชุด รู้จักและสามารถใช้งานฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพได้ ในสอน.เป้าหมายครบทั้ง 5 แห่ง มี อสม.เข้าร่วม 
171 คน นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอีก 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

11 หน่วย 22 คน รวมมีผู้เข้ารับการอบรม 193 คน พร้อมให้
ค าแนะน ากับ อสม.และเจ้าหน้าที่ ส ารวจปัญหาสุขภาพใน
พื้นที่ ได้แก่ แหล่งจ าหน่ายยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร ยาชุด 
อาหาร และเครื่องส าอางที่ต้องสงสัยอาจพบสารปนเปื้อน
อันตราย พร้อมเก็บตัวอย่าง เพื่อใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายและ
บันทึกข้อมูลเบื้องต้นในฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ  

- มีทะเบียน อสม.ที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 176 คน ซ่ึงจะ
ได้รับการพัฒนาและทดสอบ เพื่อให้เป็น อสม.เชี่ยวชาญด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนต่อไป 

- สรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 จ านวนสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัย
พระราชทานนาม ที่ ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับ รพ.สต. 
แห่ง 5 คิดเป็นร้อยละ 100 2 จ านวนข้อมูลหรือตัวอย่างที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเผยแพร่และแจ้งเตือนภัย
ผ่าน application หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ จ านวน 6 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 60  

- สอน.จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตาม
รูปแบบที่ศูนย์ฯ ก าหนด  

- สอน.จัดท าแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ศูนย์ฯ ร่างขึ้นเพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน มี สอน.ส่งกลับ 3 แห่ง คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 55 คะแนน ซ่ึงหาก อสม.ผ่านการประเมินเป็น อส
ม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน แต่ละแห่งก็จะมีคะแนนเกิน 
80 

- สอน.ท าการส ารวจและรายงานสภาพปัญหาของพื้นที่  
จ านวน 5 แห่ง  

ผู้อ านวยศูนย์ฯ นายกมล ฝอยหิรัญ ตรวจเยี่ยม สอน.ส านักขุนเณร จ.
พิจิตร และ สอน.ไตรตรึงษ์ จ.ก าแพงเพชร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมของมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพื่อรับทราบผลการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ค าแนะน า 
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ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ชุมชนด าเนินการเฝ้าระวัง ตรวจผลิตภัณฑ์ รวม 129 ตัวอย่าง พบสาร
อันตราย 55 ตัวอย่าง (42.6%) ดังนี้  
1. ตัวอย่างอาหาร 85 ตัวอย่าง พบสารอันตราย 30 ตัวอย่าง (35.3%) 

พบซาลิซิลิค (19), ฟอร์มาลีน (4) บอแรกซ์ (4) ฟอกขาว (2) โพ
ลาร์ (1)  

2. ตัวอย่างยา 10 ตัวอย่าง พบสเตียรอยด์ 5 ตัวอย่าง (50%)  
3. เครื่องส าอาง 34 ตัวอย่างพบสารปรอท 20 ตัวอย่าง (58.8%) 

- ได้รับตัวอย่างจากพื้นที่ เพื่อยืนยันผล จ านวน 7 ตัวอย่าง 
ได้แก่  ยาแผนโบราณ/สมุนไพร 2 ตัวอย่าง ตรวจพบ 
Dexamethasone ( 1)  แ ล ะ  Dexamethasone 
Paracetamol (1) (100%) เครื่องส าอาง 5 ตัวอย่าง พบสาร
ปรอท 4 ตัวอย่าง (80%)  

- ลงเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในฐานข้อมูล
หน้าต่างแจ้งเตือนภัยสุขภาพ จ านวน 6 ข้อมูล 

- จ านวนข้อมูลหรือตัวอย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มกีาร
เผยแพร่และแจ้งเตือนภัยผ่าน application หน้าต่างเตือน
ภัยสุขภาพ จ านวน 19 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 190 ดังนี้  
ผลิตภัณฑ์ยา สอน.เฝ้าระวังทั้งหมด 17 ตัวอย่าง  

 ตรวจพบโดยชุดทดสอบ 13 ตัวอย่าง ส่งยืนยัน 
12 ตัวอย่าง ผลยืนยันตรวจพบ 5 ตัวอย่าง  
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง สอน.เฝ้าระวังทั้งหมด 39 
ตัวอย่าง 

  ตรวจพบโดยชุดทดสอบ 33 ตัวอย่าง ส่งยืนยัน 
14 ตัวอย่าง ผลยืนยันตรวจพบ 14 ตัวอย่าง  

- ร่วม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ระดับ
ภาค (ภาคเหนือ) วันที่  22 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ
นทราชินี ทั้ง 5 แห่ง จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ส่งให้กับ
ศูนย์ฯ เรียบร้อย  

- จัดท าใบประกาศนียบัตรให้แก่ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน และ เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง รวม 133 ฉบับ อยู่ระหว่างรอ
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ปลอกแขน อสม. ฯ จากมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ เพื่อจัดมอบพร้อมกันในเวทีที่เหมาะสมของแต่ละ
พี้นที่ต่อไป  

- สอน./รพ.สต.ลงข้อมูลในฐานข้อมูลหน้าต่างแจ้งเตือนภัย 
จ านวน 12 แห่ง มีการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยเฝ้าระวังรับเรื่อง
ร้องเรียนประจ าหมู่บ้านและประจ าต าบลทั้งหมด 41 แห่ง 
ชุมชนด าเนินการเฝ้าระวัง ตรวจผลิตภัณฑ์ รวม 391 ตัวอย่าง  

- พบสารอันตราย 88 ตัวอย่าง (22.5%) ดังนี้   
 ตัวอย่างอาหาร 299 ตัวอย่าง 
 พบสารอันตราย 53 ตัวอย่าง (17.73%)  
 พบซาลิซิลิค (26), ฟอร์มาลีน (15) บอแรกซ์ (6) 

ฟอกขาว (5)  โพลาร์  (1)  ? ตัวอย่างยา 27 
ตัวอย่าง  

 พบสเตียรอยด์ 6 ตัวอย่าง (22.2%)  เครื่องส าอาง 
65 ตัวอย่าง 

 พบสารปรอท 29 ตัวอย่าง (44.6%) 
- มีข้อมูลในฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพรวม 60 

ตัวอย่าง มีข้อมูลผลิตภัณฑ์อันตรายรวม 21 ตัวอย่าง ดัง
รายละเอียด  

 ผลิตภัณฑ์ยา สอน.เฝ้าระวังทั้งหมด 18 ตัวอย่าง  
 ตรวจพบโดยชุดทดสอบ 13 ตัวอย่าง ส่งยืนยัน 

12 ตัวอย่าง ผลยืนยันตรวจพบ 10 ตัวอย่าง (แจ้ง
เตือน 7 ตัวอย่าง)   

 ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง สอน.เฝ้าระวังทั้งหมด 42 
ตัวอย่าง ตรวจพบโดยชุดทดสอบ 36 ตัวอย่าง ส่ง
ยืนยัน  14 ตัวอย่ า ง  ผลยืนยันตรวจพบ 14 
ตัวอย่าง 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

604-1112-
P051-
K4870-08 

โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
รองรับโรคข้าม
พรมแดน 

980,000 980,000 100.00 ศูนย์ฯได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซ้ือสารเคมี เพื่อใช้ส าหรับการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานพยาธิวิทยาคลินิก 
จ านวน 53 รายการ ซ่ึงขณะนี้การเนินการจัดซ้ือสารเคมีและวัสดุ
วิทยาศาสตร์ของงานพยาธิฯด าเนินการไปทั้งส้ิน 53 รายการ คิดเป็นร้อย
ละ 100% 

100.00 ห้ อ งปฏิบั ติ ก า รชั นสู ตรสาธารณสุ ข ศู นย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ เป็น
ห้องปฏิบัติอ้างอิงด้านไวรัสทางเดินหายใจ
ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ  11. 2.  ใ ห้ ข้ อ มู ล ท า ง
ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับการด้านรักษาและดูแล
สุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน 

ศวก.ที่ 3 
นครสวรรค์ 

604-1112-
P051-
K4871-01 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์อาหารและ
เครือข่ายเพื่อรองรับ
อาเซียน 

1,200,000 1,200,000 100.00 แจ้งและจัดท าแผนร่วมกับศูนย์ฯที่ได้รับการคัดเลือกในการตรวจ
วิ เคราะห์สารก าจัดศัตรูพืช , โลหะหนัก และวัตถุ เจือปนอาหาร 
(ปีงบประมาณ 2559) ส ารวจความต้องการและจัดซ้ือเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นรวมทั้งสารมาตรฐานตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เป้าหมายต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อม จัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์อาหารเคมีด้านสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในผักและผลไม้ โลหะหนักและวัตถุเจือปนอาหารเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะความเข้าใจในงานการตรวจวิเคราะห์ด้านสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
โลหะหนักและวัตถุเจือปนอาหาร (28-29 มีนาคม 2559) ตามแผน ด้าน
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

- ได้จัดท าและส่งรายงานสรุปการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชในผักผลไม้  
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทบทวนวิเคราะห์
หาสาเหตุที่ส่งผลให้ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่อยู่ในเกณฑ์
ยอมรับเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันและพัฒนางานการ
ตรวจวิเคราะห์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  

- ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายได้ส่ง
เจ้าหน้าที่ 2 ท่านเข้ามาเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องมือ GC เพิ่มเติม เพื่อน าไปแก้ไขปรับปรุงการวิเคราะห์
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น(นายนันทวี อัศวาภรณ์ นางสาววรา
พร ชลอ าไพ 9-10 พฤศจิกายน 2558)  

- ส านักฯได้สนับสนุนสารมาตรฐานสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทั้ง 4 
กลุ่ม  

100.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
ก า รแพทย์ มี ศั ก ยภ าพ ในกา รตรวจ
วิเคราะห์ด้านสารก าจัดศัตรูพืช , โลหะ
หนัก และวัตถุเจือปนอาหาร 

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้ งด้านการ
วิชาการและทักษะการตรวจวิเคราะห์ 

3. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
ก ารแพทย์ สามารถ ให้ บริ ก า รตรวจ
วิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพของอาหาร
น าเข้าอย่างมีคุณภาพ 

ศวก.ที่ 3 
นครสวรรค์ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายเข้ามาเตรียมสาร
มาตรฐานวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558(ครั้งที่ 1/2559) 
และ 17 มิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 2/2559)  

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี เข้ ามาเตรี ยมสาร
มาตรฐานวันที่ 7 เมษายน 2559(ครั้งที่ 1/2559)และ 17 
มิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 2/2559) 

- ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ด้ า น เ ท คนิ ค ก า รต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์  ณ 
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลาเพื่อ
เตรี ยมการจะ เป็ น ศูนย์ เป้ าหมาย ในการพัฒนาขี ด
ความสามารถด้านสารเคมีก าจัดศัตรูพืชปี  2561 ( 9-10 
กุมภาพันธ์ 2559)  

- ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
พร้อมให้ข้อแนะน าการแก้ไขปัญหาด้านวิชาการ ด้าน
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย 
(30-31 มีนาคม 2559) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี( 
4 เมษายน 2559) 

- เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการฯเป็นไปตามเป้าหมาย
และมีคุณภาพเท่าเทียมกันฝ่ายสารก าจัดศัตรูพืช จึงได้
ทบทวนเอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานที่ต้องใช้ร่วมกัน
จ านวน 4 เรื่องร่วมกันกับศูนย์โดยให้ศูนย์พิจารณาเพิ่มเติม 
หรือปรับแก้ไขในส่วนที่ศูนย์ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ได้แก่ 1 
SOP 20 02 271 rev 05การตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช กลุ่มคาร์บาเมตในผักและ ผลไม้ โดยเทคนิค 
SPE 2 SOP 20 02 273 rev 04 การตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ป้ อ ง กั น ก า จั ด ศั ต รู พื ช  ก ลุ่ ม อ อ ร์ ก า โ น ค ล อ รี น 
ออร์กาโนฟอสฟอรัส และกลุ่มสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ตกค้าง 
ในผักและผลไม้ โดยวิธี modified QuEChERS 3 SOP 20 
09 006 rev 03การเตรียมสารมาตรฐานฯ 4 SOP 20 
14001 rev 04การเตรียมตัวอย่างอาหารส าหรับการตรวจ
วิเคราะห์ Pesticide residues 

ประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการศูนย์ฯ
เป้าหมายโดยส่ง check sample ประจ าปี 2559 ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

การแพทย์ชลบุรี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายทดสอบ (ส่ง 
check sample 17 มิถุนายน 2559 และให้ส่ งผลกลับภายใน 31 
กรกฎาคม 2559)ประเมินผลเรียบร้อยแล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุป ผล
การด าเนินการโครงการ ด้านวัตถุเจือปนอาหาร ด้านวัตถุเจือปนอาหาร
ได้จัดส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญเพื่อประเมินความสามารถให้กับ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป้าหมายและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม 
1. ด้านการวิเคราะห์กรดเบนโซอิคและกรดซอร์บิคในอาหารและ

เครื่องดื่ม ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลอยู่ในเกณฑ์ที่น่า
พอใจทุกแห่ง (ศวก. 14 แห่ง) ตามเอกสารรายงานการทดสอบ
ความช านาญ BQSF FA 18-59  

2. ด้านการวิเคราะห์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหาร/เครื่องดื่ม ได้จัดส่ง 
check sample ให้กับห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เป้าหมายและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจ โดยได้
ด า เนินการระหว่า ง  เดือน มีนาคม ถึ ง  มิถุนายน 2559 มี
ห้องปฏิบัติการเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมทดสอบในรอบนี้จ านวน 7 
แห่ง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบ
อีก 5 แห่ง รวม 12 แห่ง ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ แล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (รายงานการ
เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเครื่องดื่ม) 
ผลการประเมินพบว่ามีจ านวนห้องปฏิบัติการที่มีผลวิเคราะห์อยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าพอใจ จ านวน 6 แห่ง ในจ านวนนี้เป็นศูนย์เป้าหมาย 4 
แห่ง พบศูนย์เป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสงสัย 2 แห่ง และผลการ
วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ 1 แห่ง ส าหรับห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์เป้าหมาย ทั้ง 3 แห่ง ที่มีผลวิเคราะห์ที่ไม่น่าพอใจและอยู่ใน
เกณฑ์น่าสงสัย ได้ด าเนินการดังนี้ 
- ท าบันทึกถึง ผอ.ศวก. ทั้ง 3 แห่งแจ้งขอให้ห้องปฏิบัติการ

ส่งผลการทบทวนหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไข
กลับมาที่ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ภายใน
วันที่ 20 สิงหาคม 2559 ขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานทบทวนสาเหตุของปัญหาและแนว
ทางแก้ไข  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

3.  ด้านการวิเคราะห์สีอินทรีย์สังเคราะห์ในเครื่องดื่ม ได้ด าเนินการ 
ระหว่าง เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2559 มีห้องปฏิบัติการ
เป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมทดสอบในรอบนี้ทุกแห่ง ผลการประเมิน
พบว่ามีจ านวนห้องปฏิบัติการเป้าหมายที่มีผลวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์
ที่น่าพอใจ จ านวน 6 พบศูนย์เป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสงสัย 1 
แห่ง ประเมินผลเรียบร้อยแล้วในทุกรายการ และรวบรวมข้อมูล
เพื่อสรุปผลการด าเนินการโครงการ ด้านโลหะหนัก 
- ให้ค าปรึกษาในด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์กับ ศวก.

อุดรธานีและสงขลา  
- ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ด าเนินการจัดส่งตัวอย่าง

ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถให้กับห้องปฏิบัติการของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป้ าหมาย ยกเว้น ศวก.
นครสวรรค์ไม่เข้าร่วมเนื่องจากอยู่ในระหว่างพัฒนาวิธี
ทดสอบ (5 แห่ง) 

- ส านักฯได้สนับสนุนสารมาตรฐานปรอท และสารหนูให้กับ
ศวก.อุดรธานี  

4. รวบรวมผลวิเคราะห์ที่ได้ สรุปและประเมินผล (แคดเมียม ตะกั่ว) 
ผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 5 แห่ง 
- สารหนู อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 4 แห่ง ไม่รายงานผล 1 แห่ง  

 
- ปรอท อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 4 แห่ง และที่น่าสงสัย 1 แห่ง  

โดยได้แจ้งให้ห้องปฏิบัติการที่มีผลวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสงสัยทราบ
พร้อมทั้งต้องมีการทบทวนหาสาเหตุของปัญหาและจัดท าแนวทางแก้ไข 
และให้ส่งผลการทบทวนหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขกลับมาที่ส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และได้ด าเนินการส่งรายงาน
ผลทดสอบนี้ให้ศวก.เป้าหมาย ประเมินผลเรียบร้อยแล้ว และรวบรวม
ข้อมูลเพื่อสรุปผลการด าเนินการโครงการ 

605-1112-
P022-
K4862-01 

การบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการ 

1,700,000 1,251,515 73.62 1. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร  

2. ได้รับอนุมัติโครงการ  
3. ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2559 
4. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 

100.00 ประชาชนในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 
4 ได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพและคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ต า ม น โ ย บ าย ขอ งก ร ะท รว ง
สาธารณสุข และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ

ศวก.ที่ 4 
นนทบุรี 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 วันที่ 16 ก.พ. 
59  

6. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพการให้บริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
วันที่ 16 ก.พ. 59  

7. จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา เร่ือง พัฒนาคุณภาพการให้บริการรับ
ตัวอย่างและส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี  

8. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนา  
9. จัดท าแผนพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการ  
10. รับการตรวจประเมินภายใน และด าเนินการแก้ไขบกพร่อง 

ข้อเสนอแนะ ตามแผนพัฒนาระบบคุณภาพ  
11. ติดตามและประเมินผลตามนโยบายคุณภาพวัตถุประสงค์คุณภาพ  
12. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 89.08  
13. จัดประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบ

คุณภาพการให้บริการตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ในหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
14. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในวันที  28 มิ.ย. 59 15. 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการ เป็นไปตามผลการด าเนินงาน 

ขยายการให้บริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ให้
ครอบคลุมทุกเขตบริการ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

606-1112-
P051-
K4870-03 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
รองรับโรคระบาด 
โรคอุบัต้ใหม่ และโรค
อุบัติซ้ า เขตสุภาพที่ 
5 ปี 2559 

1,200,000 1,200,000 100.00 1. สนั บสนุ น  Transport medium และวั สดุ เ ก็ บตั ว อย่ า ง  แก่
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาใช้ในการเฝ้า
ระวังและเก็บตัวอย่างผู้ป่วนที่สงสัยอหิวาต์ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก 
MERS รายการที่สนับสนุน หน่วยงาน 
- Cary Blair transport medium 100 ขวด สสจ.เพชรบุรี  
-  Alkaline peptone water 20 ขวด สสจ.เพชรบุรี 
- Nasopharyngeal swab รพ.สมุทรสาคร 
- Amei?s transport medium 20 ขวด รพ.หัวหิน และ รพ.

ประจวบคีรีขันธ์  
- Tellurite blood agar 20 plate รพ . หั ว หิ น  แ ล ะ  รพ .

ประจวบคีรีขันธ์ 
- Amei?s transport medium 40 ขวด ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที ่5 ราชบุรี  
- Nasopharyngeal swab 20 อัน ส านักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 5 ราชบุรี  
- VTM Influenzae 25 หลอด ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 

5 ราชบุรี  
- Tellurite blood agar 10 plate ส านักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 5 ราชบุรี  
- Amei?s transport medium 20 ขวด รพ.พระจอมเกล้า  
- Nasopharyngeal swab 10 อัน รพ.พระจอมเกล้า 
- Tellurite blood agar 10 plate รพ.พระจอมเกล้า  
- Throat swab 10 อัน รพ.นครปฐม 
-  Nasopharyngeal swab 10 อัน รพ.นครปฐม 
-  VTM Influenzae 10 หลอด รพ.นครปฐม 
-  VTM Influenzae 10 หลอด รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 

17  
2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวัง

โรคประจ าถิ่น ดังนี้ 
- โรคอหิวาต์ โดยจัดซื้อและเตรียมน้ ายาทดสอบ วิธี LAMP 

100.00 1.  มีระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดทาง
ห้องปฏิบัติการ ที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทัน
ต่อการใช้งาน 

2. ฐานข้อมูลการดื้อยา หรือ Anti-biogram 
ระดับเขตได้รับการด าเนินการอย่างต่อ
เนือ่ง 

ศวก.ที่ 5 
สมุทรสงคร

าม 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

-  โรคอาหารเป็นพิษและโรคท้องร่วง (จากภาวะภัยแล้ง) โดย
เตรียมน้ ายาส าหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ 
V.parahemolyticus V.vulnificus จากอาหาร 

-  โรคติดเชื้อริกเก็ตเซีย - โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และ 
MERS  

- การตรวจการดื้อต่อสารต้านจุล  
- โรคคอตีบ โดยตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบในผู้สัมผัส ของ จ.

ประจวบคีรีขันธ์  
3. ตรวจวิเคราะห์โรคติดต่อจ านวน  

3.1. มือเท้าปาก (สารพันธุกรรม) จ านวน 4 ตัวอย่าง  
3.2. MERS ไข้หวัดใหญ่ จ านวน 7 ตัวอย่าง  
3.3. ริกเก็ตเซีย จ านวน 23 ตัวอย่าง  
3.4. เลปโตสไปโนซิส จ านวน 5 ตัวอย่าง  
3.5. หัด IgM จ านวน 37 ตัวอย่าง  
3.6. หัด สารพันธุกรรม จ านวน 6 ตัวอย่าง  
3.7. หัดเยอรมัน IgM จ านวน 15 ตัวอย่าง  
3.8. ไข้หวัดนก จ านวน 2 ตัวอย่าง  
3.9. ไข้หวัดใหญ่ จ านน 34 ตัวอย่าง  
3.10. ไข้เลือดออก (สารพันธุกรรม) จ านวน 10 ตัวอย่าง  
3.11. แบคทีเรียเข้ากระแสเลือด จ านวน 8 ตัวอย่าง  
3.12. แยกเช้ือแบคทีเรียก่อโรค (จากคอ) จ านวน 12 ตัวอย่าง  
3.13. แยกเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง(สอบสวนโรค) จ านวน 95 

ตัวอย่าง  
3.14. แยกเช้ือไข้กาฬหลังแอ่น จ านวน 2 ตัวอย่าง  
3.15. ไวรัสซิกา (สารพันธุกรรม) จ านวน 50 ตัวอย่าง  
3.16. ไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ จ านวน 10 ตัวอย่าง ส่งต่อตัวอย่าง

ที่เกินศักยภาพ  
 

3.16.1. มือเท้าปาก (ภูมิคุ้มกัน) จ านวน 1 ตัวอย่าง  
3.16.2. หัดเยอรมัน IgG จ านวน 1 ตัวอย่าง  
3.16.3. ไข้เลือดออก (ภูมิคุ้มกัน IgM และ IgG) จ านวน 13 

ตัวอย่าง  
3.16.4. แบคทีเรียไร้อากาศ จ านวน 6 ตัวอย่าง 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

3.16.5. โปลิโอ จ านวน 2 ตัวอย่าง  
3.16.6. เช้ือรา จ านวน 2 ตัวอย่าง  

4. รวบรวมข้อมูลการดื้อยาของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพจากโรงพยาบาล 
8 แห่ง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 เพื่อเตรียมจัดท า Antio-
biogram 12 เดือนของปี 2558  

5. เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเช้ืออุบัติใหม่ ได้แก่ ไวรัสซิกา  
6. จัดท า Anti-biogram การดื้อยาต้านจุลชีพปี 2558 แจ้งเวียน

โรงพยาบาลทุกแห่ง และน าขึ้น เผยแพร่บน Website ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม และ Website ศูนย์เฝ้า
ระวังเช้ือดื้อยาของประเทศ  

7. เตรยีมจัดส่งบุคลากรไปฝึกการเพาะเชื้อไวรัสเดงกี่เพื่อน าวิธีกลับมา
เล้ียงไวรัสเพื่อเตรียมเดงกี่แอนติเจน ไว้ใช้เตรียมเดงกี่อีไลซ่า  

8. จัดท า Antibiogram เขต 5 รอบ 6 เดือน ครบถ้วน  
9. สรุปโครงการเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 

607-1112-
P011-
K4864-02 

ส่งเสริมความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี
ให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานที่
เกี่ยวขอ้ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 (เงิน
งบประมาณ) 

766,000 765,999 100.00 ส่งเสริมความสามารถห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 
ชลบุรี ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559? ด าเนินการได้ 100.0 % ด าเนินการจัดท าแผนและทบทวน
ระบบบริหาร จัดอบรม จ านวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1)อบรมและฟื้นฟู
ความรู้มาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO/ IEC 17025:2005? และ 2)
พัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายบริหารคุณภาพตามข้อก าหนด ISO 
9001:2015? ทบทวนคู่มือปฏิบัติการ (SOP) และรับการตรวจติดตาม
ระบบคุณภาพภายใน (Internal audit) ระบบ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์  2559 ระบบ  ISO/ IEC 17025:2008 ISO 15189 และ 
ISO 15190 เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2559 ด าเนินการปรับปรุงระบบ
คุณภาพตามข้อสังเกตที่พบ และการตรวจประเมินติดตามระบบคุณภาพ 
(Re-Assessment) ISO 15189:2012 ทุกรายการทดสอบ ด าเนินการ
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) เป็นที่เรียบร้อย
เมื่อ 11 พ.ค. 2559 

100.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 มีระบบ
คุณภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และเชื่อมั่น
ต่อการด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เพิ่มขึ้น 

ศวก.ที่ 6 
ชลบุร ี
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

607-1112-
P021-
K4861-08 

สถานการณ์สารเคมี
ก าจัดแมลงตกค้างใน
พืชผักและผลไม้สดใน
ยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1,245,000 1,245,000 100.00 ด าเนินการเก็บตัวอย่างพืชผักผลไม้สดที่น าเข้าจากต่างประเทศ จ านวน 
150 ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลง ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบสารเคมีก าจัดแมลง จ านวน 32 ตัวอย่าง ดังนี้  
- acephate = 1, carbaryl = 1  
- chlorpyrifos = 7  
- diazinon = 1  
- chlorpyrifos l-cyhalothrin = 1  
- chlorpyrifos methidathion = 1 
- chlorpyrifos profenofos ethion triazophos phosalone 

carbofuran = 1  
- chlorpyrifos profenofos ethion triazophos phosalone 

cypermethrin = 1  
- cypermethrin = 1  
- ethion = 2  
- ethion carbofuran = 1  
- ethion triazophos = 1  
- ethion triazophos phosalone = 2  
- ethion triazophos phosalone cypermethrin = 1 
-  l-cyhalothrin = 1 
- methamidophos acephate chlorpyrifos profenophos 

ethion triazophos phosalone = 1  
- methamidophos acephate chlorpyrifos profenophos 

ethion triazophos phosalone carbofuran = 1  
- methidathion = 1  
- methidathion profenophos = 1 
- profenofos = 1  
- profenofos bifenthrin = 1  
- profenofos ethion triazophos phosalone = 3  
ด าเนินการเก็บตัวอย่างพืชผักผลไม้สดที่เพาะปลูกในประเทศ จ านวน 
150 ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลง ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบสารเคมีก าจัดแมลง จ านวน 69 ตัวอย่าง ดังนี้ 
- acephate = 1  
- carbaryl = 5  

100.00 1. ทราบถึงชนิดและปริมาณสารเคมีก าจัด
แ ม ล ง ก ลุ่ ม  Organophosphorus, 
Organochlorines, Carbamates แ ล ะ 
Synthetic Pyrethroids ที่ ต ก ค้ า ง ใ น
พื ช ผั ก แ ล ะ ผ ล ไ ม้ ส ด ที่ น า เ ข้ า จ า ก
ต่างประเทศและที่เพาะปลูกในประเทศ  

2. ทราบถึงประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดของ
พืชผักและผลไม้สดที่มีสารเคมีก าจัดแมลง
ตกค้าง  

3. ได้ข้ อมูลความเสี่ ย งด้ านสารตกค้าง
ประเภทสารเคมีก าจัดแมลงในพืชผักและ
ผลไม้สดที่น าเข้าจากต่างประเทศและที่
เพาะปลูกในประเทศ 

ศวก.ที่ 6 
ชลบุร ี
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- carbofuran = 2  
- cypermethrin = 19 
- l-cyhalothrin = 1  
- diazinon = 4  
- ethion = 2  
- methomyl = 4  
- tetradifon = 1 
- acephate cypermethrin = 1  
- cypermethrin carbaryl = 1  
- cypermethrin carbofuran = 1  
- cypermethrin methomyl = 2  
- ethion cypermethrin = 1  
- l-cyhalothrin cypermethrin = 2  
- tetradifon carbofuran = 1 
- acephate cypermethrin carbaryl = 1  
- aldicarb carbofuran = 1  
- chlorpyrifos cypermethrin = 11  
- cypermethrin aldicarb carbofuran = 2  
- cypermethrin methomyl carbaryl = 1  
- tetradifon aldicarb carbofuran = 1  
- tetradifon cypermethrin carbofuran = 1  
- cypermethrin methomyl aldicarb carbofuran = 1  
- endosulfan sulfate tetradifon aldicarb carbofuran = 1  
- tetradifon methomyl aldicarb carbofuran = 1 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

607-1112-
P022-
K4862-07 

ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกบัสุขภาพเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค 
(เงินงบประมาณ) 

300,000 300,000 100.00 1. .ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร จ านวน 1,575 
ตัวอย่าง  

2. ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านพยาธิวิทยาคลินิก จ านวน 
3,583 ตัวอย่าง  

3. ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
จ านวน 1,950 ตัวอย่าง 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
ส ามา รถตอบสนองภา รกิ จที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สา ธ า รณสุ ข  โ ดยมุ่ ง ป ระ โ ยชน์ ของ
ประชาชนเป็นหลัก  

2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มี
มาตรฐานสอดคล้องตามระบบคุณภาพ
สากล ผลการวิเคราะห์ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคและหรือ
ประชาชนที่มารับบริการ 

ศวก.ที่ 6 
ชลบุร ี

607-1112-
P051-
K4870-11 

จัดระบบความ
ปลอดภัยในการ
ท างานศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี

280,000 283,279 101.17 1. จัดท าแผนปฏิบัติการ ประชุมคณะท างานจัดระบบความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ 2 ครั้ง ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทั่วไป
ส าหรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่  
17-18 ธันวาคม 2558 จ านวนทั้งสิ้น 48 คน (เป้าหมาย 50 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 96 โดยเชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

2. ท่านบรรยายเรื่อง ความส าคัญของการจัดท าระบบจัดการด้าน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ การออกแบบระบบการจัดการด้าน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการ และวิทยากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี 
1 ท่าน บรรยายเรื่อง การจัดการความปลอดภัยและการประเมิน
ความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ มีการท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงในงานรับตัวอย่างและงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา/
อาหาร/ยา/สารตกค้าง ท าแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม และ
แจกประกาศนียบัตรแก่ผู้ เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังได้
เตรียมการดูงานระบบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานแล้ ว  ส าหรับพัฒนาความรู้ ส าหรับ
คณะกรรมการความปลอดภัย/คณะท างานจัดระบบความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการและผู้จัดการระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
(Safety Officer) รวมถึงหาหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยแก่ 
Safety Officer ในการจัดระบบความปลอดภัยในการปฏิบตัิงานได้ 
จัดท าแบบสอบถามความต้องการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับ

100.00 1. .เจ้าหน้าที่ทุกระดับชัน้ได้รับการพฒันา
ความรู้และสามารถด าเนินการจดัระบบ
ความปลอดภยัที่เก่ียวข้องกบัตวัเองและ
งานที่ รับ ผิดชอบได้  รวมถึ ง ป้องกัน
อนัตรายจากอคัคีภยัที่อาจอบุตัิขึน้ 

2. สามารถป้องกันและลดการเจ็บป่วยจาก
การปฏิบตัิงานแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 

ศวก.ที่ 6 
ชลบุร ี
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

บุคลากร มีการจัดเก็บข้อมูลการทิ้งของเสีย (waste) จากสารเคมี
จากทุกห้องปฏิบัติ รวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บ เตรียมจ้างก าจัด
ของเสียทางเคมีและจัดหาเครื่องชั่ง เตรียมการปรับปรุงแบบ 
Checklists ความปลอดภัย เตรียมการอบรมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

3. ผู้จัดการระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Safety Officer) เข้า
รับการอบรมหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย (จป.บริหาร และ 
จป.หัวหน้างาน) จากสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน จ านวน 4 คน และผ่านเกณฑ์ได้รับประกาศนียบัตรทุกคน  

4. จัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากรศูนย์ฯ มีผู้เข้า
รับการตรวจสุขภาพ จ านวน 43 คน  

5. ด าเนินการจัดจ้าง การก าจัดของเสียทางเคมีอย่างถูกวิธี โดยบริษัท
ก าจัดของเสียที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

6. ประชุม Safety Officer เพื่อเตรียมการอบรมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ประจ าปี  

7. คณะท างานฯ ศึกษาดูงานระบบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 2 แห่ง คือ บริษัท IRPC จังหวัด
ระยอง และศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เมื่อวันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตามล าดับ 

8. ประชุมคณะท างานจัดระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 
4/2559 เพื่อเตรียมการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประจ าปี การขอใช้เงินสวัสดิการส าหรับการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของลูกจ้าง ขออนุมัติและจัดสถานที่พัก waste ทางเคมี พร้อมทั้ง
ติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณจุดพัก waste ก่อนส่งบริษัทเพื่อก าจดั
ต่อไป  

9. จัดการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ าปี  2559 เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม 60 คน (93.75%) 
ประกอบด้วยหัวข้อ ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟ ข้อมูลสารเคมีติดไฟ การ
ปฐมพยาบาลการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและ
การฝึกซ้อมจากสถานการณ์จ าลอง รวมถึงการฝึกซ้อมการใช้
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

อุปกรณ์ดับเพลิงโดยวิทยากรจากส านักงานเทศบาลต าบลเสม็ด
และมูลนิธิธรรมรัศมี งบประมาณทั้งสิ้น 59,762 บาท  

10. ศึกษาดูงานโรงงานก าจัดขยะรีไซเคิล เอ็นจีเนียริ่ง จ ากัด กิ่ง อ.เกาะ
จันทร์ จ.ชลบุรี วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 จ านวน 9 คน 

607-1112-
P052-
K4870-06 

ตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกค้างจากยา
ฆ่าแมลงในพืช ผัก
และผลไม้ที่น าเข้า
ผ่านด่านอาหารและ
ยาแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุร ี

200,000 200,000 100.00 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลงในตัวอย่างพืชผักและผลไม้ 
จ านวนทั้งสิ้น 246 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบสารเคมีก าจัดแมลง 
จ านวน 48 ตัวอย่าง ดังนี้ 
-  acephate = 1  
- chlorpyrifos l-cyhalothrin = 1  
- chlorpyrifos = 7  
- carbaryl =1  
- endosulfan sulfate = 1  
- triazophos = 1  
- profenofos = 2  
- bifenthrin = 1  
- methidathion = 4  
- ethion = 1  
- cypermethrin = 1  

82.00 1. พืช ผักและผลไม้ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
ผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด  

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ใน
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขใน
พื้นที่ภาคตะวันออก 

ศวก.ที่ 6 
ชลบุร ี
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ethion carbofuran = 1  
- l-cyhalothrin = 1  
- ethion triazophos phosalone cypermethrin = 1 
- ethion = 1 
- chlorpyrifos profenophos ethion triazophos phosalone 

carbofuran = 1  
- ethion triazophos = 1 
- profenofos bifenthrin = 1  
- methidathion profenofos = 1  
- methidathion profenofos triazophos = 1 
- chlorpyrifos methidathion = 2  
- l-cyhalothrin cypermethrin = 1  
- methamidophos phosalone = 2  
- bifenthrin l-cyhalothrin = 1  
- methamidophos triazophos phosalone = 1  
- chlorpyrifos methidathion cypermethrin = 1  
- ethion triazophos phosalone = 4  
- profenophos ethion triazophos phosalone = 3  
- chlorpyrifos profenophos ethion triazophos phosalone 

cypermethrin = 1  
- methamidophos acephate chlorpyrifos profenophos 

ethion triazophos phosalone = 1 
- methamidophos acephate chlorpyrifos profenophos 

ethion triazophos phosalone carbofuran = 1 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-1112-
P021-
K4861-03 

การพัฒนาชุดตรวจ 
PCR-ELISA ส าหรับ
ตรวจหาเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรค
อุจจาระรว่งและ
อาหารเป็นพษิ 

425,000 425,000 100.00 ผลการด าเนินการ  
1. สืบค้นข้อมูลของ gene ที่มีความจ าเพาะต่อเชื้อ S. aureus, B. 

cereus, S.  suis, E.  coli, Salmonella spp. , Shigella spp. , V. 
cholera และ C. perfringens  

2.  จัดท า Clone library ของ 16S rRNA gene ของเช้ือมาตรฐานทั้ง 
8 ชนิด  

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ น้ ายา สารเคมี ในการวิเคราะห์ ELISA  
4. ออกแบบ Primer ที่จ าเพาะ ต่อเชื้อแต่ละชนิด  
5.  ทดสอบ PCR condition ของ Primer ส าหรับเช้ือทั้ง 8 ชนิด  
6. เตรียมท่อน 16S rRNA gene, V3, V6 gene ส าหรับเคลือบบน 

Microplates ของเช้ือทั้ง 8 ชนิด  
7. สังเคราะห์ท่อนยีน V6 fragments, Biotin labelled-V6, V3-1 

fragments และ V3-2 fragments ของแบคทีเรียทั้ง 8 ชนิด  
8. Purified V6 fragments, Biotin labelled-V6, V3-1 fragments 

และ V3-2 fragments ของแบคทีเรียทั้ง 8 ชนิด  
9. สังเคราะห์ท่อนยีน DIG-labelled-V6 fragments, DIG-labelled 

V3- 1 fragments แ ละ  DIG- labelled V3- 1 fragments ข อ ง
แบคทีเรียทั้ง 8 ชนิด 10. Purified PCR products และ วัดปริมาณ 
DIG- labelled-V6 fragments, DIG- labelled V3-1 fragments 
และ DIG-labelled V3-1 fragments ของแบคทีเรียทั้ง 8 ชนิด 
11. เคลือบท่อนยีน V6, V3 ของเชื้อมาตรฐานทั้ง 8 ชนิดลงบน 
ELISA plate 12. ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยา PCR 
Probes ของท่อน V3-F1, V3-F2 ของเช้ือแบคทีเรียทั้ง 8 ชนิด กบั 
DNA Templates ที่เคลือบอยู่ใน ELISA microplate ที่อุณหภูมิ 
67-68 องศาเซลเซียส 13. ทดสอบสภาวะที่ได้ซ้ า และท าการ
ทดสอบข้ามชนิด เพื่อหาเกณฑ์ตัดสินผลบวกและลบ (Cut off 
value) 14. ได้สภาวะที่เหมาะสมส าหรับการทดสอบ V6, V3 
fragments ของเช้ือแบคทีเรียทั้ง 8 ชนิด 

90.00 ได้ชุดตรวจ PCR-ELISA แยกชนิดของแบคทีเรีย
ก่อโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ที่มีความ
รวดเร็ว จ าเพาะและความไวสูง เพื่อน าไปใช้ใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซ่ึงส่งผลให้การ
รักษาผู้ป่วย และการสอบสวนโรค มีความถูก
ต้องและรวดเร็วขึ้น และน าไปสู่การพัฒนาเป็น
ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในเชิงพาณิชย์
ต่อไป 

ศวก.ที่ 7 
ขอนแก่น 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-1112-
P021-
K4861-06 

การใช้เชื้อแลกติก
แอซิดแบคทีเรียที่
ผลิตแบ คเทอริโอซิน
เพื่อควบคุมเชื้อก่อ
โรคอาหารเป็นพิษที่
ปนเปื้อนใน
กระบวนการผลิต 
อาหารหมกัชุมชน 
ปลาส้ม (OTOP) 

360,000 360,000 100.00 ตรวจคัดแยกเช้ือแลกติกแอซิดแบคทีเรียจากตัวอย่างด้วยอาหารเลี้ยงเชือ้ 
MRS agar ที่เติม crytal violet CaCo3 โคโลนีแลกติกจะมีสีเหลืองบน 
agar ผลการตรวจปลาส้ม พบแบคทีเรียแลกติกทุกตัวอย่าง คัดแยกมาได้ 
15 starins (ดูจากลักษณะโคโลนี) น าเชื้อที่แยกได้ ( ท าไป 5 strains) 
และเลี้ยงเชื้อแลกติกแอชิตแบคที่เรียมาตรฐาน จ านวน 5 สายพันธุ์ 
ทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเบื้องต้นกับ Salmonellla typhimurium 
ATTC 11331 โดยเลี้ยงเชื้อแลกติดแอซิดแบคทีเรีย MRS broth 48 
ชั่วโมง Spread Salmonellla typhimurium ATTC 11331 บน TSA 
drop เช้ือ แลกติกแอซิด 10 ไมโครลิตร สังเกตุ inhibition zone รอบๆ 
โคโลนี พบ เชื้อแลกติกที่แยกได้มีความสามารถยับยั้ง  Salmonellla 
typhimurium ATTC 11331ได ้

100.00 1. ได้เชื้อแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ผลิตแบ
คเทอริโอซินอย่างน้อย 1 สายพันธุ์ ที่มี 
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของ
แ บ ค ที เ รี ย ก่ อ โ ร ค ที่ ป น เ ปื้ อ น ใ น
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม  

2. ผลิตภัณฑ์ปลาส้มได้การพัฒนาคุณภาพ
และความปลอดภัยเพื่อยกมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เป็นสินค้า OTOP ให้
ได้มาตรฐานสากล 

ศวก.ที่ 7 
ขอนแก่น 

608-1112-
P051-
K4870-07 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ เฝ้า
ระวังโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า และโรค
ข้ามพรมแดนเพื่อ
รองรับอาเซียน 

1,500,000 1,500,000 100.00 รายงานผลการด าเนินการตรวจวิเคราะห์โครงการ พัฒนาความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN AEC เดือน มีนาคม 2559  
เป้าหมาย 950 ตัวอย่าง ตรวจHIV ทั้งหมดจ านวน 340 ตัวอย่าง  
แยกเป็นตัวอย่างเด็ก 323 ตัวอย่าง ผู้ใหญ่ 17 ตัวอย่าง  
- ผลการตรวจ Positive 1 ตัวอย่าง  
- ตรวจ Influenza 45 ตัวอย่าง  
- ผล Negative 21 ตัวอย่าง  
- พบ A?H1(2009) 3 ตัวอย่าง  
- FluA 1 ตัวอย่าง FluB 12 ตัวอย่าง  
- ตรวจ MERS-CoV 16 ตัวอย่าง  
- ผล Negative 16 ตัวอย่าง  
- Avian Flu 1 ตัวอย่าง  
- ผล Negative ตรวจ Dengue Serotype จ านวน 100 ตัวอย่าง  
- พบผลบวก 40 ตัวอย่าง  
- ผลลบ 60 ตัวอย่าง  
- ตรวจ RV 16 จ านวน 18 ตัวอย่าง  
- พบผลบวก 3 ตัวอย่าง  

90.00 1.  ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพ และความ
พร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ 
โรคอุบัติซ้ า และโรคข้ามพรมแดนได้อย่าง
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

2.  ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยา 
เพื่อใช้ในเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
การระบาดของโรคติด เชื้ อ  ในพื้ นที่
รับผิดชอบ 

 

ศวก.ที่ 7 
ขอนแก่น 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ตรวจ MTB/MDR จ านวน 10 ตัวอย่าง  
- พบ MTB 8 ตัวอย่าง  
- ตรวจ Measles 83 ตัวอย่าง  
- ผลลบทั้ง27 ตัวอย่าง  
- ตรวจ Rubella 81 ตัวอย่าง 
- ผลลบทั้ง 20 ตัวอย่าง M/R PCR 8 ตัวอย่าง ผลบวก 4 ตัวอย่าง 

ตรวจ C.diptheria 56 ตัวอย่าง Lepto 6 ราย ผลลบ 6 ราย ตรวจ
Zika virus จ านวน 55 ตัวอย่าง พบผลบวก 1 ตัวอย่าง รวมตรวจ
ตัวอย่างทั้งสิ้น 829 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 87.3 ของเป้าหมาย
(950)ทั้งปี รายงานผลการทดสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด (turn 
around time) = 99.52% ผลการทดสอบความช านาญ = 100% 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-1112-
P052-
K4871-09 

โครงการทดสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เขตสุขภาพที่ 7 

200,000 200,000 100.00 1. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการ  
2. ประสานแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( อาหาร ยา 

เครื่องส าอาง ฯ)ประจ าปี พ.ศ. 2559 กับส านักงานสาธารณสุขใน
เขตสุขภาพที่ 7  

3. ทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพจ านวน 2,466 ตัวอย่าง  
3.1. พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 624 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 25.3 

แยกเป็นตัวอย่าง 
- ด้านอาหาร 1,897 ตัวอย่าง  

3.2. พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 607 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 32.0 
ด้าน 

- ยา 125 ตัวอย่าง  
3.3. พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 17 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 13.6  

- เครื่องส าอาง 4 ตัวอย่าง  
3.4. พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 1 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 25.0  
3.5. รังสีและเครื่องมือแพทย์ 440 ตัวอย่าง 
3.6. พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 19 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 4.3 

145.69 1. ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผลิตและจ าหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบ  

2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในการเลือก
ซ้ือ เลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัย และรับการแจ้งเตือนภัยความ
เส่ียงด้าน ความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลผล
การทดสอบไปควบคุม ก ากับเฝ้าระวัง 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

ศวก.ที่ 7 
ขอนแก่น 

609-1112-
P051-
K4870-04 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและ
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อ
รองรับโรคข้าม
พรมแดน 

1,300,000 1,300,000 100.00 1. ห้องปฏิบัติการด้านชันสูตร มีความพร้อมด้านการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และด้านการใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ของศูนย์ 
และจัดเตรียมความพร้อมกรณีเกิดการระบาดของโรคอื่นๆ 
ส า ม า ร ถ ส่ ง ต่ อ ตั ว อ ย่ า ง เ พื่ อ ต ร ว จ ยื น ยั น ต่ อ ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว และได้มีการเตรียม
ความพร้อมรองรับกรณีเกิดโรคซิก้าไวรัสระบาด โดยสามารถส่งต่อ
ตัวอย่างซิก้าไวรัสไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อย่างทันท่วงที และมีความพร้อมใน
การเตรียมจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจซิก้าไวรัส อยู่ระหว่างขั้นตอน
การจัดซ้ือน้ ายา 

100.00 1.  มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของ
โรคอุบัติ ใหม่  อุบั ติ ซ้ า  และสามารถ
ให้บริการตรวจยืนยันโรคที่ศูนย์ฯ เปิด
ให้ บ ริ ก า ร ในภา วะปกติ  แต่ ถ้ า เ กิ ด
เหตุการณ์ระบาด สามารถตรวจยืนยันได้
ทันตามก าหนดเวลา  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยา
เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรค  

ศวก.ที่ 8 
อุดรธาน ี
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2. .ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ได้ท าการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ 
Staphylococcus aureus ในน้ าและน้ าแข็ง เพื่อเปรียบเทียบวิธี
วิเคราะห์ ทั้ง 2 วิธี จ านวน 105 ตัวอย่าง  

3. ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา ได้จัดตั้ งห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณการตกค้างของสารเคมีก าจัดแมลงกลุ่มออร์
การโนฟอสเฟตในผักผลไม้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือ
อุปกรณ์การเตรียมตัวอย่าง บุคลากรเตรียมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
และเครื่อง GC-MS ปัจจุบันใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติด
ในปัสสาวะ จึงท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการทดสอบวิธีได้  

4. อยู่ ระหว่ างการทบทวนแผนการตอบโต้ภาวะฉุก เฉินทาง
สาธารณสุข  

5. ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 
จ านวน 4,458 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 139.07 

6. การรายงานผลการวิเคราะห์ทางไฟล์อิเล้กทรอนิกส์ได้ท าหนังสือ
เพื่อประสานหน่วยงานที่ยังไม่ใช้บริการ 50 หน่วยงาน ให้ใช้บริการ
รับรายงานผลในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ไฟล์แล้ว และแจ้งวิธีเข้าใช้
งานให้กับหน่วยงานผู้ขอให้บริการ 

3. สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อ
ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่าง
รวดเร็ว 

609-1112-
P052-
K4871-02 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา 
เครื่องส าอางและ
สมุนไพร 

880,000 880,000 100.00 การศึกษาปริมาณปรอท ตะกั่วและแคดเมียม ในสาหร่ายอบแห้งที่
จ าหน่ายในเขตสะพานมิตรภาพไทย-ลาว  
- ได้จัดท าแผนปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมฯ 
-  ได้สภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ ปรอทตะกั่วและ

แคดเมียมในอาหาร 
- ได้ช่วงความเป็นเส้นตรงการตรวจวิเคราะห์ปรอท ตะกั่วและ

แคดเมียมในอาหาร 
- ได้ค่าขีดจ ากัดของการตรวจพบ (LOD)และศึกษาขีดจ ากัดที่

สามารถตรวจหาปริมาณได้ (LOQ)การตรวจวิเคราะห์ ตะกั่วและ
แคดเมียมในอาหาร 

- ได้ค่าความแม่นของวิธีวิเคราะห์และทดสอบความเที่ยงของวิธี
วิเคราะห์ ตะกั่วและแคดเมียมในอาหาร  

- ได้ค่าขีดจ ากัดของการตรวจพบ (LOD)และศึกษาขีดจ ากัดที่
สามารถตรวจหาปริมาณได้ (LOQ)การตรวจวิเคราะห์ปรอทในใบ
ชา  

90.00 1. สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้โดย
ผลการทดสอบความถูกต้องของวิ ธี
วิเคราะห์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  

2. เป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่สามารถรองรับ
ผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องส าอางและ
สมุนไพรน าเข้าจากด่านอาหารจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ศวก.ที่ 8 
อุดรธาน ี
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ได้ค่าความแม่นของวิธีวิเคราะห์และทดสอบความเที่ยงของวิธี
วิเคราะห์ปรอทในใบชา  

- รวบรวม สรุปผล และจัดท ารายงานของ ปรอท ตะกั่วและ
แคดเมียมในอาหาร  

- เก็บตัวอย่างสาหร่ายอบแห้งที่จ าหน่ายบริเวณสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว ในเขตสุขภาพที่ 8 ตรวจวิเคราะห์  

 เก็บตัวอย่างตรวจวิ เคราะห์ได้  21 ตัวอย่าง จาก
เป้าหมาย 30 ตัวอย่าง โดยตรวจวิเคราะห์ปรอท แล้ว
เสร็จทั้ง 21 ตัวอย่าง  

 ตะกั่วและแคดเมียม ตรวจวิเคราะห์ได้ 7 ตัวอย่าง 
ก าลังด าเนินการตรวจวิเคราะห์ 

 ตัวอย่างที่เหลือ 2. ตรวจวิเคราะห์ด้านเครื่องส าอาง 
วัตถุอันตรายและสารพิษไม่ทราบชนิด จ านวน 113 
ตัวอย่าง เข้ามาตรฐาน จ านวน 80 ตัวอย่าง 3. ตรวจ
วิเคราะห์ด้านอาหาร น้ าและเครื่องดื่ม จ านวน 2,103 
ตัวอย่าง/ 14,779 รายการ เข้ามาตรฐาน จ านวน 
1,469 ตัวอย่าง รายละเอียดตามไฟลที่แนบ 

610-1112-
P051-
K4870-05 

การเฝ้าระวัง
โรคติดต่อทาง
ห้องปฏิบัติการใน
พื้นที่เครือข่ายบริการ
ที่ 9 

1,500,000 1,500,000 100.00 1.  ตรวจหาซีโรทัยป์เชื้อไวรัสเดงกีในพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 232 
ตัวอย่าง พบ 
- Den-1 จ านวน 8 ราย  
- Den-2 จ านวน 11 ราย  
- Den-3 จ านวน 10 ราย  
- Den-4 จ านวน 25 ราย  
- ผลลบ จ านวน 178 ตัวอย่าง  

2. ทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี real-time PCR กับวิธี multiplex PCR 
จ านวน 154 ราย 311 ตัวอย่าง  
- ผลตรงกันทั้ง 311 ตัวอย่างคือ ผลลบ 304 ตัวอย่าง บวก 4 

ตัวอย่าง  
3. เก็บตัวอย่างโครงการตรวจ HIV PCR ในเด็กที่คลอดจากมารดาที่

ติดเชื้อ HIV  
- จ านวน 77 ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์แล้วให้ผลตรงกันทั้ง 

77 ตัวอย่าง  

100.00 1. เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อในกลุ่ม
ผู้ ป่ ว ย ไ ข้ เ ฉี ย บ พ ลั น ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง เ พื่ อ
ประโยชน์ในการรักษาของแพทย์ต่อไป  

2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย
รวมทั้งได้ข้อมูลพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ของซีโรทัยป์ของเชื้อไวรัสเดงกีในพื้นที่
เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก ใ น พื้ น ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

3.  ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า สต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ ที่  9 
นครราชสีมา สามารถตรวจวิเคราะห์หา
เช้ือ salmonella spp. ในตัวอย่างอาหาร
ด้วยวิธี PCR เพื่อช่วยลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์ได้  

ศวก.ที่ 9 
นครราชสีม

า 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
จ านวน 235 ตัวอย่าง ได้ด าเนินสกัดตัวอย่างจาก EDTA 
blood และกระดาษซับเลือดครบทั้ง 235 ตัวอย่าง ตรวจ
ด้วยวิธี Real Time PCR  

4. ผลการด าเนินงานโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยไข้เฉียบพลัน 
รวม 21 ราย 40 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์หาภูมิ คุ้มกันต่อโรค
ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซีส สครัปไทฟัส ชิคุนกุนยาและเมลิออย
โดซีส 

5. ห้องปฏิบัติการอาหารเก็บตัวอย่าง เชื้อ Salmonella spp. จาก
ตัวอย่างอาหาร จ านวน 18 ตัวอย่าง ซ่ึงได้แยกเชื้อให้บริสุทธิ์ ยืนยัน
ทางชีวเคมีและน้ าเหลืองวิทยา น าตัวอย่างดังกล่าวมาตรวจด้วยวิธี 
PCR โดยใช้  taq polymerase เปรียบเทียบกันจากชุ ดน้ ายา 1 
Immulase 2 Invitrogen 3 Qiagen และ 4 RBC Bioscience และใช้
ชุดสกัดGenomic DNA mini kit (tissue) พบว่าผลการตรวจชุดน้ ายา
ที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ได้คือ RBC Bioscience จึงได้น าตัวอย่างจาก
ห้องปฏิบัติการอาหารจ านวน 5 ตัวอย่าง ตรวจหา Salmonella spp. 
(429 bp) S. enteritidis (312 bp) และ S. typhimurium (559 bp) 
พบว่าเป็น Salmonella spp. ทั้ง 5 ตัวอย่าง สอดคล้องกับผลการตรวจ
วิธี conventional method ของห้องปฏิบัติการอาหาร แต่ตรวจไม่พบ 
S.  enteritidis และ S.  typhimurium ผลการตรวจยั งพบว่ า S. 
enteritidis และ S. typhimurium ยังมี non-specific band ซ่ึงผู้วิจัย
จะได้ด าเนินการแก้ไขต่อในปีงบประมาณถัดไป และด าเนินการ
ตรวจหาเชื้อ Salmonella ด้วยวิธี PCR ให้ครบทั้ ง 18 ตัวอย่างที่
ห้องปฏิบัติการอาหารได้แยกเชื้อเก็บไว้ 

4. ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า สต ร์
การแพทย์ที่  9 นครราชสีมาสามารถ
ให้บริการตรวจหาไวรัส  HIV โดยใช้
ตัวอย่างจากกระดาษซับเลือด (DBS) ซ่ึง
เป็นการเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ผู้รับบริการ
มี ค ว ามต้ อ งก า ร เนื่ อ ง จ าก  สะดวก 
ประหยัดเวลา ไม่มีค่าใช้ และ สะดวก 
ประหยัด ง่ายในการปฏิบัติงาน และ
ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวิเคราะห์
ด้วยวิธี Single PCR (LTR) และวิธี Real 
Time PCR ซ่ึงช่วยลดขั้นตอนในการตรวจ
วิเคราะห์และลดการปนเปื้อน เพื่อค้นหา
เด็กที่ติดเชื้อให้เร็วขึ้น และเด็กติดเชื้อ
ได้รับการรักษาเร็ว 

610-1112-
P052-
K4871-04 

โครงการประเมิน
ความเส่ียงสารให้
ความหวานแทน
น้ าตาลในผลไม้
อบแห้ง 

300,000 300,000 100.00 จัดท าโครงการซ้ือตัวอย่างผลไม้อบแห้ง 52 ตัวอย่าง จากร้านค้าปลีก 
ร้านค้าส่ง และร้านค้าของฝาก ในจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และชัยภูมิ ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและวัตถุให้ความหวานแทน
น้ าตาล วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจและสรุปรายงาน 

100.00 ได้ข้อมูลเบื้องต้นของชนิดและปริมาณสารให้
ความหวานแทนน้ าตาล และการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ ในผลไม้อบแห้งที่จ าหน่ายในเขต
เครือข่ายบริการที่ 9 ที่สามารถน าไปใช้ในการ
แจ้งเตือนภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้
ในการก าหนดหรือควบคุมปริมาณการใช้สารให้
ความหวานแทนน้ าตาล 

ศวก.ที่ 9 
นครราชสีม

า 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

611-1112-
P051-
K4870-10 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานบริการ
ด้านห้องปฏิบัตกิาร
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธาน ี

800,000 800,000 100.00 ผลการด าเนินงาน(บรรยาย) จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายา สารเคมี 
ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เข้าร่วม PT เพื่อ
ประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง จ านวน 
8,377 ตัวอย่าง ดังนี้  

1. ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ร า ย ก า ร  TB- LAMP 58 ตั ว อ ย่ า ง , 
Leptospirosis 94 ตัวอย่าง  

2. ตรวจวิเคราะห์ Dengue serotype 67 ตัวอย่าง  
3. ตรวจวิเคราะห์ Rape test 157 ตัวอย่าง  
4. ตรวจวินิจฉัยหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน 6,112 ตัวอย่าง  
5. ตรวจวินิจฉัยแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 จ านวน 1,542 ตัวอย่าง  
6. ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี 268 ตัวอย่าง  
7. ตรวจการติดเช้ือหัดและหัดเยอรมัน 58 ตัวอย่าง  
8. ตรวจไวรัสซิกา 21 ตัวอย่าง นักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วม

ประชุมธาลัสซีเมียแห่งชาติและน าเสนอผลงาน 8-11 มีนาคม 
2559 จ.ขอนแก่น นักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุม
วิชาการกรมฯและน าเสนอผลงาน 21-23 มีนาคม 2559 จ.
นนทบุร ีกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข รับการ Accredit Measles 

100.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธานี สามารถ ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เพิ่มเติม  

2. หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบได้รับ
บริการอย่างรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ 

ศวก.ที่ 10 
อุบลราชธา

นี 

611-1112-
P051-
K4870-11 

โครงการพัฒนา
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเพื่อ 
รองรับอาเซียน(พรบ.
เชื่ือโรค โรคข้าม
พรมแดน โรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
และเฝ้าระวังเช้ือดื้อ
ยาจุลชีพ) 

572,000 572,000 100.00 ประสานติดตามการจดแจ้งการครอบครองเชื้อโรคได้ครบทุกแห่งตาม
เป้าหมาย 70 แห่ง ประชุมและร่วมเป็นวิทยากรความเสี่ยงด้านชีวภาพการ
อบรมความรู้การใช้ตู้ชีวนิรภัย ประชุมอบรม 7-8 มีนาคม 2559 จนท.จาก 
รพ.ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อนจ านวน 20 คนจาก 17 รพ.ประสาน
ติดตามการแจ้งผล PT รพศ/รพท รายงานข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทั้ง 5 
จังหวัด อบรมความรู้ตู้ BSC 16-19 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวิทยากรร่วมในการ
อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการใช้การใช้ตู้ชีวนิรภัยจนท.ศวก.
อบ. 60 คน ตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสทางเดินหายใจ(Influenza and MERS) 
และรายงานผล/ประสาน สกช.สวส.สคร.สสจ. และ รพ.ทุกแห่งสังกัด สป. เขต
สุขภาพที่ 10 ส าหรับการออกตรวจเยี่ยม รพศ/รพท 5 แห่ง ออกตรวจเยี่ยม
ครบทุกแห่งตามแผนแล้ว พร้อมประสานผู้รับผิดชอบงาน IHR ปรับปรุง
ข้อมูลศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน ประสานข้อมูลเชื้อดื้อยา 
และประสานการเตรียมความพร้อมการส่งข้อมูลเชื้อโรค รอบ 2/2559 เดือน
กรกฏาคม 2559 จัดซ้ือ VTM ส าหรับ HFMD และ Influenza ส ารองไว้อย่าง
ละ 50 หลอด และจัดซ้ืออาหารพร้อมชุดตรวจไบโอเคม โรคคอตีบ 1 ชุด เพื่อ

100.00 1. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายมีข้อมูลการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์รองรับพื้นที่
ระดับจังหวัด มีเครือข่ายระบบการส่งต่อ
ที่ชัดเจน ครบวงจร ได้มาตรฐานครบทุก
กลุ่มเชื้อโรคตามเกณฑ์ IHR/CBRN  

2. ทราบสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรสั
ระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัด
นก/คอตีบ/MERS-CoV ในเขตสุขภาพที่ 
10 เพื่อแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
เตรียมพร้อมรับมือการระบาด ให้แก้ไข
ปั ญ ห า  ใ น พื้ น ที่ ไ ด้ ทั น เ ว ล า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

3. ทราบสถานการณ์การดื้ อยาของเชื้อ
แบคทีเรียทุกจังหวัดในเขตบริการสุขภาพ
ที่  10 และแจ้ งหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง

ศวก.ที่ 10 
อุบลราชธา

นี 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ส ารองให้ทันภายในสิ้นปี งปม. ปรับเปลี่ยนรายการซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จาก
น้ ายา master mix 4 ชุด ที่ยังไม่ได้ซ้ือ(วงเงิน 66,000 บาท)เปลี่ยนเป็นจัดซ้ือ 
เพลทและแผ่นปิด 1 ชุด(วงเงิน 26,964 บาท) ช่วงปลายเดือนสิงหาคม-
กันยายน 2559 มีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้า ท าให้ต้องเปิดให้บริการและ
จัดน้ ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น ไพร์เมอร์ โพรบ มาสเตอร์มิกซ์ 
ในช่วงเดือนกันยายน ท าให้การใช้งบประมาณเกินเป้าหมายไปเล็กน้อย ทั้งนี้
ได้เตรียมความพร้อมและเตรียมแผนงานรองรับไว้ในปีงบประมาณ 2560 
แล้ว 

รวบรวมรายงานเป็นข้อมูลระดับประเทศ 
4. ห้ อ งป ฏิ บั ติ ท า ง ก า ร แพ ท ย์ สั ง กั ด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขต
สุขภาพที่ 10 ด าเนินการตาม พรบ.ชรพ. 

611-1112-
P052-
K4871-09 

โครงการการตรวจ
วิเคราะห์ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค
สาธารณสุข 

515,000 515,000 100.00 ผลด าเนินงาน แบ่งเป็นดังนี้  
1. โครงการหลัก :  การตรวจวิ เคราะห์ด้าน คุ้มครองผู้บริโภค

สาธารณสุข : ร้อยละ 98.75 1. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายา 
สารเคมี ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์  

2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน  
3. ตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยา 52 ตัวอย่าง ด้านอาหารเคมี 

- จุลชีววิทยา 975 ตัวอย่าง 
-  ด้านยา 30 ตัวอย่าง  
- ด้านรังสีและเครื่องแพทย์ 520 ตัวอย่าง  

ผลด าเนินงาโครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ ามนั
ส าหรับประกอบอาหาร : ร้อยละความก้าวหน้า 66.4 3) 
ผลด าเนินงาโครงการย่อยที่ 2 : การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ : ร้อยละความก้าวหน้า100 3.1 กิจกรรม 1 : การ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายด่านอาหารและยามุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร : ร้อยละความก้าวหน้า 100 3.2 กิจกรรม 2 : การจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายตลาดค้าส่งเจริญศรี จังหวัดอุบลราชธานี : ร้อย
ละความก้าวหน้า 100 
 
 
 
 
 
 

100.00 สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ. 
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
สาธารณสุข ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
10 อุบลราชธานี 

ศวก.ที่ 10 
อุบลราชธา

นี 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

612-1112-
P011-
K4864-06 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

1,071,000 1,071,000 100.00 1.  แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติ  
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

จ านวน 1 หลักสูตร  
3. ด าเนินการตรวจติดตามภายในรายการทดสอบยาแผนโบราณและ

สมุนไพรทางจุลชีววิทยา  
4. เตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ 

และรายการทดสอบตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
5. ทบทวนจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน 90 เร่ือง  
6. เข้ าร่วมการทดสอบความช านาญและเปรียบเทียบผลทาง

ห้องปฏิบัติการ จ านวน 46 รายการ  
7. จัดการข้อร้องเรียน จ านวน 7 เรื่อง และสิ่งที่ ไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนด จ านวน 159 เรื่อง (จากการปฏิบัติงาน การตรวจ
ติดตามภายใน และการตรวจประเมินจากส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ)  

8. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 
2559  

9. ตรวจติดตามภายใน ระบบบริหารคุณภาพ ห้องปฏิบัติการยา 
ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร 
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก 
ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ และแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว
เสร็จ  

10. ส่ ง เอกสารขอขย ายขอบข่ ายและต่ ออายุ ใบรับรอ งตาม
มาตรฐานสากล ISO 15189:2012 และมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025:2005 จาก สมป.  

11. รับการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติจาก สมป. ในวันที่ 25 - 
26 กรกฎาคม 2559 12. แก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกตจากการตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จส่งสมป. 

100.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์
ธ า นี  มี ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการ อ้างอิง เพื่อพัฒนาและสนับสนนุ
ระบบสุขภาพของประเทศ 2. ผู้รับบริการมี
ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ต่ อ คุ ณภ า พ ง า น ข อ ง ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

ศวก.ที่ 11 
สุราษฎร์

ธาน ี
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

612-1112-
P021-
K4861-05 

การพัฒนาวิธี
วิเคราะห์อฟลาทอก
ซินในอาหารโดยวิธ ี
High performance 
liquid 
chromatography – 
fluorescence 
detector 

220,000 220,000 100.00 ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เครื่อง HPLC-FLD สาร
มาตรฐานอฟลาทอกซิน อุปกรณ์ส าหรับกรองตัวอย่าง (SPE Vacuum 
Manifold) และตัวท าละลายอินทรีย์ต่างๆ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
วิเคราะห์อฟลาทอกซินด้วยวิธี HPLC-FLD จัดท าแผนการทดสอบความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์ปริมาณอฟลาทอกซินด้วยวิธี HPLC-FLD 
ทดสอบความถูกต้องของวิธี พารามิเตอร์การทดสอบความเป็นเส้นตรง 
ค านวณหาค่า LOD LOQ ทดสอบประสิทธิภาพ Immunoaffinity 
column ศึกษา Accuracy และน าวิธีมาใช้กับตัวอยา่งจริง ทดสอบความ
ช านาญการตรวจวิเคราะห์กับส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงผลการทดสอบ ผ่าน ยกเลิกรายการตรวจ
วิเคราะห์อฟลาทอกซินโดยใช้ชุดทดสอบ และเพิ่มการตรวจวิเคราะห์อฟ
ลาทอกซินโดย HPLC-FLD ในคู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการอาหารสามารถตรวจยืนยนั
ปริมาณอฟลาทอกซินในอาหารและมี
ศักยภาพในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ได ้

2. สามารถสนับสนุนงานบริการด้านการ
คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค แ ล ะ ร อ ง รั บ
ความสามารถในการคัดกรองอาหาร
น าเข้าให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
รับผิดชอบได้ 

ศวก.ที่ 11 
สุราษฎร์

ธาน ี

612-1112-
P051-
K4870-04 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ าเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
ปีงบประมาณ 2559 

1,500,000 1,500,000 100.00 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการด าเนินงาน และ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ 
จ านวน 1 รายการ ได้แก่  
- การตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียก่อโรคคอตีบ และด าเนินการ

ทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์  
เปิดให้บริการทดสอบ พร้อมทั้งจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียก่อโรคคอตีบแล้วเสร็จ และขอรับการรับรอง 
ISO 15189 :2012 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินงาน 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์
ธานี สามารถตรวจวินิจฉัย และเฝ้าระวัง
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรคข้าม
พรมแดน ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. องค์ความรู้ที่ได้รับน ามาใช้ในการป้องกัน 
วินิจฉัย รักษา พยากรณ์ สอบสวนและเฝ้า
ระวังการระบาดของโรค 

ศวก.ที่ 11 
สุราษฎร์

ธาน ี

613-1112-
P051-
K4870-01 

การตรวจวิเคราะห์
ตัวอยา่งทางด้าน
พยาธิวิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

1,400,000 1,400,000 100.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ด าเนินการตรวจวินิจฉัย
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และ หน่วยงาน
ภาคเอกชน เช่น สถานประกอบการ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 
15 กันยายน 2559 จากตัวอย่างทั้งสิ้น 1,893 ตัวอย่าง พบเชื้อ 140 ตัวอย่าง 

100.00 1 ลดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตจากโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โดยผู้ป่วยสามารถได้รับ
การรักษาอย่างทันท่วงที 2 สนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข การเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา ประเมินความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยแก่

ศวก.ที่ 
11/1 ภูเก็ต 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

คิดเป็นร้อยละ 7.39 ประกอบด้วย 1. การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียก่อโรค 
Legionella spp. ในตัวอย่างน้ า และ Swab จ านวน 1,863 ตัวอย่าง พบเชื้อ
จ านวน 109 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 5.85 2. การตรวจวิเคราะห์หาสาร
พันธุกรรมไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ด้วยวิธี PCR ประกอบด้วย โรค 
ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-
CoV) ในตัวอย่างชีววัตถุ จ านวน 99 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ทั้งสิ้น 31 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31.31 แบ่งเป็น ชนิด A สาย
พันธุ์ H3 จ านวน 8 ตัวอย่าง ชนิด A สายพันธุ์ H1(2009) จ านวน 19 ตัวอย่าง 
และ ไข้หวัดใหญ่ชนิด B จ านวน 4 ตัวอย่าง 

ประชาชน 3 สนับสนุนและรักษาภาพลักษณ์
การท่องเท่ียวของจังหวัดและประเทศ 

613-1112-
P052-
K4871-02 

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และยกระดับ
คุณภาพสถาน
ประกอบการ อาหาร
ในโรงแรม เขต
จังหวัด ภูเก็ต กระบี่ 
และพังงา ปี2559 

1,020,000 1,020,000 100.00 - จากการด าเนินการทดสอบตัวอยา่งน้ า อาหาร และเครื่องดื่ม ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 9 กันยายน 2559 มีตัวอย่างทั้งสิ้น 2,418 
ตัวอย่าง ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 403 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
16.66 สา เหตุจาก Coliforms (150) , Fecal coliforms (9) , E 
.coli (44) , S.  aureus (4) , Salmonella spp. (8) , TPC (30) , B. 
cereus (1), จ านวนยีสต์ และรา (13), pH (106), TH (10), TS (4), 
NO3 (19), Benzoic (5) - ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร
ในโรงแรม 17 แห่ง 

100.00 1 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าข้อมูลที่ ได้ ไปใช้
ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนา
คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร 2 
ผู้ประกอบการและประชาชนมีความตระหนัก
ถึงพิษภัยที่อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
จาก อาหารที่มีการปนเปื้อนจากสิ่ งที่ เป็น
อันตราย 3 สถานประกอบการอาหารน าระบบ
ความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในการผลิต
อาหาร 

ศวก.ที่ 
11/1 ภูเก็ต 

614-1112-
P011-
K4866-07 

พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ตาม
มาตรฐานสากล 

493,000 210,000 42.60 สรุปรายงานเสนอผู้อ านวยการ 100.00 หน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใน
บริการ 

ศวก.ที่ 12 
สงขลา 

614-1112-
P051-
K4870-02 

โครงการประเมิน
คุณภาพการตรวจการ
ตั้งครรภ์จากตัวอย่าง
ปัสสาวะ 
 
 
 

200,000 199,927 99.96 สรุปโครงการ 100.00 ห้ อ งปฏิบั ติ ก า รของ โ รงพยาบาลจั งห วั ด 
โรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิขนาด
ใหญ่ และคลินิกเอกชน ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัด
ภาคใต้ ได้รับการพัฒนาในด้านการตรวจการ
ตั้งครรภ์จากตัวอย่างปัสสาวะ 

ศวก.ที่ 12 
สงขลา 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

614-1112-
P051-
K4870-03 

ประเมินความเสี่ยง
ตะก่ัว ปรอท และแค
ดเม่ียมจากการบริโภค
สัตว์น้ าทะเลสาบ
สงขลา 

396,500 396,460 99.99 สรุปรายงานเสนอผู้อ านวยการ 100.00   ศวก.ที่ 12 
สงขลา 

614-1112-
P052-
K4871-06 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์อาหารเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน 

207,900 207,898 100.00 สรุปรายงานเสนอผู้อ านวยการ 100.00   ศวก.ที่ 12 
สงขลา 

615-1112-
P011-
K4864-07 

โครงการธ ารงรักษา
และขยายขอบข่าย
การรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 
ตรัง สู่ประชาคม
อาเซียน 

947,300 947,300 100.00 1.  จัดท า/ทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ ดังนี้  
1.1.  จัดท าเอกสารใหม่ จ านวน 12 ฉบับ  
1.2.  ทบทวนเอกสาร จ านวน 467 ฉบับ 

1.2.1.  ทบทวนโดยมีการแก้ไข จ านวน 225 ฉบับ  
1.2.2. ทบทวนโดยไม่มีการแก้ไข จ านวน 242 ฉบับ)  

1.3. ยกเลิกเอกสาร จ านวน 10 ฉบับ  
2. จัดประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ เมื่อวันที่ 25- 26 เดือน 

พฤศจิกายน 2558 
3. สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จ านวน 256 เครื่อง  

3.1. สอบเทียบเองภายในหน่วยงาน จ านวน 106 เครื่อง  
3.2. สอบเทียบโดยหน่วยงานภายนอก จ านวน 60 เครื่อง 3.3 

ห้องปฏิบัติการด าเนินการสอบเทียบ/ทวนสอบเอง 90 
รายการ  

4. กิจกรรมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ/เปรียบเทียบผล
วิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ  
4.1. เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ/เปรียบเทียบผล

วิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 Scheme ได้แก่  
4.1.1. การหาปริมาณกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิกและกรด

โปรปิออนิกในขนมอบ - จัดท าแผนโครงการ ส่งใบ
สมัครให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 22 แห่ง มี
ห้องปฏิบัติการเข้าร่วม 20 แห่ง  

100.00 1.  ห้ องปฏิบัติการของศูนย์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง มีการธ ารงรักษาระบบ
คุ ณ ภ า พ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ ก า ห น ด
มาตรฐานสากล  ISO/ IEC 17025 ส า ห รั บ
ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ISO 
15189 ส าหรับห้องปฏิบัติการด้านชันสูตร
สาธารณสุ ข  2.  ห้ อ งปฏิบั ติก ารของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง มีศักยภาพ
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบความช านาญ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และด้านชันสูตรสาธารณสุข 

ศวก.ที่ 
12/1 ตรัง 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
 จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.1.2. การหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน - จัดท าแผน
โครงการ ส่งใบสมัครให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 41 แห่ง มีห้องปฏิบัติการเข้าร่วม 42 แห่ง  

4.2. เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ห ว่ า ง
ห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบไมโครปิ เปต จ านวน
ห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 แห่ง 

4.3. เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญ/เปรียบเทียบผล
วิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ จ านวน 32 เร่ือง ดังนี้  

4.3.1. ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน รอบที่ ๑๒ ตัวอย่างที่ 
๑๑ กับ บ.ไบโอราด  

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 รอบที่1/59 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 การแยก

ชนิดเชื้อแบคทีเรีย และการทดสอบความไวของเชื้อ
แบคทีเรียต่อสารต้านจุลชีพ ครั้งที่ 1/59 กับ ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ  

4.3.10. (pH) ในน้ า กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
4.3.11. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กับบริษัท Fapas        

    จ ากัด  
4.3.12. ทดสอบความช านาญการตรวจวิเครด้าน  

    พิษวิทยา 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  
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    กรัม) กับ สถาบันอาหาร  
4.3.15. Metals in Water (As,Cd,Fe,Pb) กับ  

   สคอ.  
4.3.16. Legionella กับ บ. แสงวิทย์  
4.3.17. วิเคราะห์รายการทดสอบโปรตีน กับ 

    สถาบันอาหาร 
4.3.18. วิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหารเหลวและ 

    กึ่งเหลว-กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก  
    กับ สคอ.  

4.3.19. กาเฟอีนในเครื่องดื่ม กับ สคอ. 
4.3.20. จ านวนจุลินทรีย์ ต่อ กรัม กับ สคอ.  
4.3.21. กาเฟอีนในเครื่องดื่มกับ กรมวิทยาศาสตร์ 

    บริการ 
4.3.22. ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลาง กับ  

    สยวส.  
4.3.23. assay by HPLC กับ สยวส 
4.3.24. ปริมาณของแข็งทั้งหมด ไขมันและโปรตีน 

    ในนม (3 รายการ) กับ สคอ.  
4.3.25. ปริมาณคลอไรด์, ฟลูออไรด์, ไนเตรตท์ 

    และซัลเฟตในตัวอย่างน้ า (4 รายการ) กับ     
    สคอ. 

4.3.26. ปริมาณของแข็งทั้งหมดและความกระด้าง  
    ในตัวอย่างน้ า (2 รายการ) กับ สคอ.  

4.3.27. C. perfringens in lyohilized culture,  
    CFU/g  

4.3.28. จ านวนยีสต์และรา (CFU/กรัม) 
4.3.29. ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน รอบที่ 13  

    กับ บ.Biorad  
4.3.30. เอกลักษณ์ยาแก้ไอ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต 

   ประสาท และยาเสพติดประเภทห้า และ          
   การตรวจเอกลักษณ์ยาและวัตถุออกฤทธิ์   

                       ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
4.3.31. aureus (พบ/ไม่พบ ต่อ ๐.๑ กรัม)  
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4.3.32. aureus in water, D/ND per ๑๐๐ ml  
4.3.33. ชนิดของฮีโมโกลบิน ครั้งที่ 3/2559  
4.3.34. ตรวจวินิจฉัยแอลฟ่าธาลัสซีเมีย 1 รอบ ที่  

    3/59  
4.3.35. ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน รอบที่ 13  

    ตัวอย่างที่ 8,  
4.3.36. การตรวจวินิจฉัยเช้ือ Vibrio ckolerae  

    ครั้งที2่/59,  
4.3.37. การตรวจการติดเช้ือ HIV-1 ด้วยวิธี DNA- 

    PCR ครั้งที่ 2/59  
4.3.38. การตรวจโรคไข้เลือดออกเดงกี่ ด้วยวิธี  

    RT-PCR ครั้งที่ 2/59, 
4.3.39. ทดสอบด้านพิษวิทยา  

5. กิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
5.1. รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025:2005, ISO 15189:2012 เมื่อวันที่ 7 -8 มกราคม 
2559 และวันที่ 12 - 13 ม.ค.2559 5.2 รับการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 เมื่อ
วันที่ 30- 31 พฤษภาคม 2559 

6. กิจกรรมการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
6.1. ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความ

ช านาญทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
เมื่อ 30 ธ.ค. 58  

6.2. รับการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบไมโครปิ เปตเมื่อวันที่  9- 10 
มีนาคม 2559  

6.3. ส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต จากการตรวจ
ประเมินต่ออายุการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
เมื่อวันที่ 9- 10 มีนาคม 2559 ให้หน่วยรับรองส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2559  
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6.4. รับการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9- 10 มีนาคม 2559 

 
 
6.5. ส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต จากการตรวจ

ประเมินต่ออายุการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
เมื่อวันที่ 9- 10 มีนาคม 2559 ให้หน่วยรับรองส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2559  

6.6. ส่งเอกสารยื่นค าขอตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยาย
ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO 15189 เมื่อ 7 เมษายน 2559  

6.7. รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการ
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 
15189 และ ISO 15190 เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559  

6.8. รับการตรวจติดตามการได้รับการรับรองฯ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 : 2010 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อ
วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 

615-1112-
P051-
K4870-05 

โครงการเฝ้าระวังโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ าโรค 
ติดเชื้อโรคที่เป็น
ปัญหาทาง
สาธารณสุขและ
โรคธาลัสซีเมียทาง
ห้องปฏิบัติการ 
ชันสูตรสาธารณสุข 
ในจังหวัดตรัง พัทลุง 
และสตูล ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 
ตรัง ปีงบประมาณ 
2559 

1,540,000 1,540,000 100.00 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ด าเนินงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างโรค
ติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรคธาลัสซีเมีย 
- ตุลาคม 2558 จ านวน 529 ตัวอย่าง 1,442 รายการ (พบตัวอย่าง

ไม่ได้มาตรฐานจ านวน 131 ตัวอย่าง 131 รายการ) 
-  พฤศจิกายน 2558 จ านวน 462 ตัวอย่าง 1,140 รายการ (พบ

ตัวอย่างไม่ได้มาตรฐานจ านวน 129 ตัวอย่าง 129 รายการ)  
- ธันวาคม 2558 จ านวน 400 ตัวอย่าง 513 รายการ (พบตัวอย่าง

ไม่ได้มาตรฐานจ านวน 219 ตัวอย่าง 219 รายการ)  
- มกราคม 2559 จ านวน 182 ตัวอย่าง 249 รายการ (พบตัวอย่าง

ไม่ได้มาตรฐานจ านวน 55 ตัวอย่าง 55 รายการ)  
- กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 372 ตัวอย่าง 491 รายการ (พบตัวอย่าง

ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 129 ตัวอย่าง 129 รายการ  
- มีนาคม 2559 จ านวน 239 ตัวอย่าง 545 รายการ (พบตัวอย่าง

ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 90 ตัวอย่าง 90 รายการ  

94.49 ศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  12/1 ตรั ง 
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน 
ทั้ งด้านการให้บริการตรวจวิ เคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่เป็น
ปัญหาสุขภาพต่างๆ และโรคธาลัสซีเมีย ให้แก่
ประชาชนในจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และ
จั งหวัดใกล้ เ คียงในภาคใต้  และให้บริการ
ทางด้านวิชาการ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้
จากการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง 
ทางด้านโรคติดเชื้อและโรคธาลัสซีเมียให้แก่
ประชาชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด้าน
สาธารณสุขสามารถน าผลการวิเคราะห์ และ
ประเมินความเส่ียงดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ศวก.ที่ 
12/1 ตรัง 
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- เมษายน 2559 จ านวน 244 ตัวอย่าง 319 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 111 ตัวอย่าง 111 รายการ  

- พฤษภาคม 2559 จ านวน 371 ตัวอย่าง 750 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 107 ตัวอย่าง 107 รายการ  

- มิถุนายน 2559 จ านวน 232 ตัวอย่าง 478 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 98 ตัวอย่าง 103 รายการ  

- กรกฎาคม 2559 จ านวน 235 ตัวอย่าง 638 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 89 ตัวอย่าง 87 รายการ  

- สิงหาคม 2559 จ านวน 339 ตัวอย่าง 699 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 126 ตัวอย่าง 128 รายการ  

- กันยายน 2559 จ านวน 647 ตัวอย่าง 1,108 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 203 ตัวอย่าง 286 รายการ รวมตัวอย่าง
ทั้งสิ้น ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 จ านวน 
4,252 ตัวอย่าง 8,372 รายการ (พบตัวอย่างไม่ได้มาตรฐานจ านวน 


