


ค ำน ำ 
  

ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 โดยได้
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบติดตามผลงานด าเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ 
(DOC) นั้น 

 
ในการนี้กองแผนงานและวิชาการ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดท าผลการด าเนินงานรอบ    

6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากข้อมูลในระบบติดตาม
งบประมาณ (DOC) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูล
ทบทวนผลการด าเนินงานต่อไป 

 
 
 
 

กองแผนงำนและวิชำกำร 
กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

                                                                                       พฤษภำคม 2559 
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บทสรุปผู้บริหำร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการภายใต้แผนงานและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) มีโครงการจ านวนทั้งสิ้น 384 
โครงการ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 51.29 รายละเอียดการด าเนินงานตามแผนงาน พบว่า 
แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เบิกจ่ายงบประมาณได้มากที่สุด ร้อย
ละ 64.42  แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 58.2
แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข เบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50.17 และแผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
เบิกจ่ายงบประมาณไดน้้อยที่สุด ร้อยละ 32.70  

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน กองแผนงานและวิชาการได้ด าเนินการรวบรวม
และวิเคราะห์ สภาพปัญหาในด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ/ทรัพยากร/และสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงาน      
ด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ และ ด้านอัตราก าลังพลและและทักษะบุคลากร โดยได้
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาตามระดับผลกระทบ   ที่ส่งผลต่อการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และ
นโยบายคุณภาพของกรม จากการวิเคราะห์พบว่า ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ระดับความส าเร็จในการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มากที่สุด ทั้งนี้ ต้องมีการก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป  
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สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2558 – มีนำคม 2559) 

ผลผลิต / กิจกรรม หน่วยนับ เป้ำหมำย 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

ผลงำน 6 เดือน ผลกำรใช้จ่ำยรอบ 6 เดือน 

ผลงำน ร้อยละ ผลกำรใช้จ่ำย ร้อยละ 
แผนงำน : ส่งเสริมบทบำทและกำรใชโ้อกำสในกำรเข้ำสูป่ระชำคมอำเซียน   86.462   53.97 62.4 
โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน   86.462   53.97 62.4 
กิจกรรมที่ 1 :  พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับ
โรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN 

แห่ง 47 51.772 47 100 34.25 66.1 

กิจกรรมที่ 2 :  พัฒนาศักยภาพหอ้งปฏบิัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านดา่นสินค้า แห่ง 6 34.69 6 100 19.73 56.8 
แผนงำน : พัฒนำด้ำนสำธำรณสุข   980.7459   492.07 50.1 
ผลผลิตที่ 1 : ห้องปฏิบัตกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน   488.441   198.79 40.7 
กิจกรรมที่ 1 :  พัฒนาห้องปฏิบัตกิารอา้งอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข แห่ง 21 396.0373 21 100 167.85 42.3 
กิจกรรมที่ 2 :  สร้างเครือข่าย/พัฒนาหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและ
เอกชน 

แห่ง 918 45.2176 679 73.9 19.54 43.2 

กิจกรรมที่ 3 :  รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล แห่ง 200 14.7335 134 67 5.94 40.3 
กิจกรรมที่ 4 :  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ 1 32.4526 1 100 5.46 16.8 
ผลผลิตที่ 2 : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลย ีนวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสขุภาพ   492.3049 0  293.28 175.2 
กิจกรรมที่ 1 : วิจยัและพัฒนา ด้าน 4 176.7932 อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล - 105.34 59.5 
กิจกรรมที่ 2 : ประเมินความเส่ียง ปจัจยัเส่ียงและแจ้งเตือนภยัสุขภาพ ด้าน 7 263.8398 อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล - 159.37 60.4 
กิจกรรมที่ 3 : บูรณาด้านพัฒนาสุขภาพ โครงการ 2 51.6719 อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล  28.57 55.2 
แผนงำน : ป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด   100.9631   58.81 58.2 
ผลผลิตที่ 3 : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   100.9631   58.81 58.2 
กิจกรรมหลัก 1 : สนับสนุนการตรวจพสิูจน์ยาเสพติด ต.ย/ต.ย 20,000/ 

100,000 
100.9631 16,239/ 

23,510 
อยู่ระหว่างเก็บข้อมูล 58.81 58.2 

แผนงำน : ส่งเสรมิกำรวิจยัและพัฒนำ   30.4733   9.97 32.7 
ผลผลิตที่ 4 :งานวิจัย   30.4733   9.97 32.7 
กิจกรรมหลัก 1 :ศึกษาวิจยั เร่ือง 2 30.4733  0 9.97 32.7 
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น   1198.6443   614.8 51.2 



2 

 

รำยงำนระดับควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนระดับหน่วยงำนภำยในกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) 

ล ำดับ หน่วยงำน 
งบประมำณ 

ร้อยละควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินงำน 

จัดสรร (บำท) ยอดใช้จ่ำย ร้อยละ ภำรกิจหลัก ภำรกิจสนับสนุน 
1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,883,510 455,853 15.8 0 0 
2 ส านักงานเลขานุการกรม 556,660,400 248,029,702 44.6 1.5 59.2 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 709,000 570,450 80.5 47.4 47.4 
4 กองแผนงานและวิชาการ 5,270,000 1,173,406 22.3 69.5 80.5 
5 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 23,741,340 2,261,917 9.5 16.8 17.0 
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 745,000 265,040 35.6 34.2 34.2 
7 ส านักเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย 13,527,300 11,302,664 83.5 51.6 36.8 
8 สถาบันชีววัตถุ 21,650,200 16,995,592 78.5 78.6 50.2 
9 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์ 8,540,000 7,258,333 85.0 74.2 63.3 
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 70,068,404 24,717,334 35.3 30.7 59.5 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 21,621,700 8,785,279 40.6 44.9 48.2 
12 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 24,771,000 12,166,944 49.1 52.2 51.8 
13 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 6,478,200 3,724,288 57.5 41.5 62.7 
14 ส านักยาและวัตถุเสพตดิ 14,709,500 159,825 1.1 17.6 21.8 
15 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 26,602,300 6,796,660 25.5 46.3 51.6 
16 ส านักก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ 

พิษจากสัตว ์
1,210,000 1,170,000 96.7 78.0 100 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม ่ 7,773,500 5,763,938 74.2 17.5 42.3 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย 3,025,750 - 0 38.9 50.0 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก 2,666,200 800,064 30.0 15.5 33.3 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค ์ 8,793,740 7,300,230 83.1 70.2 50.5 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นนทบุรี 39,784,000 676,799 1.7 67.8 52.5 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม 9,865,350 9,174,923 93 71.5 46.7 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุร ี 6,904,000 6,421,167 93.0 50.9 37.8 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น 23,253,600 10,173,727 43.7 64.8 42.4 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี 54,538,466 31,399,839 57.6 18.5 47.3 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา 3,846,014 2,415,712 62.8 42.3 40.6 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี 43,106,993 31,182,715 72.3 79.02 55.31 

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สรุาษฎร์ธาน ี 14,891,000 1,300,039 8.7 28.4 43.6 

29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเกต็ 4,842,600 3,657,704 75.5 72.0 63.7 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 6,847,400 6,015,259 87.8 68.2 48.6 
31 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง 6,549,364 5,473,350 83.6 61.8 47.7 
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โครงกำรบูรณำกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ล ำดับ รหัสโครงกำร แผนงำนบูรณำกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
กำรเบิกจ่ำย 

(บำท) 
ร้อยละ เจ้ำภำพหลัก 

1 804-1113-P051-
K4870-02, 
804-1113-P052-
K4871-03 

โครงการพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

11,829,400  696,055  5.88  ส านักเลขานุการ
กรม 

2 808-1112-P051-
K4870-4-13 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้า
ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

3,000,000  1,089,101  36.30  สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

3 808-1112-P051-
K4870-48 

โครงการพัฒนาระบบจดัการ
ความเสีย่งห้องปฏิบัติการชีวภาพ 
(Biorisk Management) 

3,343,100  1,023,515  30.62  สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

4 809-1112-P023-
K4863-01 

ประกันคณุภาพยา 18,398,900  3,654,117  19.86  ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 

5 809-1112-P031-
K4868-02 

สนับสนุนการแก้ไขปญัหาผูเ้สพ
ยาเสพตดิและการควบคุมตัวยา/
สารเคม ี

53,227,400  17,302,900  32.51  ส านักยาและวัตถุ
เสพติด 

6 810-1112-P012-
K4865-01 

พัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

3,271,700  1,265,634  38.68  ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

7 811-1112-P023-
K4863-12 

โครงการบรูณาการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) 

16,615,000  12,027,350  72.39  ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัยอาหาร 

8 812-1112-P012-
K4865-08 

เครือข่ายคณุภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และหน่วยบริการปฐมภูมิ
ประจ าปี 2559 

9,122,000  3,652,743  40.04  ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

9 813-1112-P022-
K4862-29 

โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 1,120,800  234,428  20.92  สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

10 609-1112-P011-
K4864-06 

โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

7,020,000  1,649,619  23.50  ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
อุดรธาน ี

  

รวม 118,807,500  
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สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญ รอบ 6 เดือน 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

ล ำดับ โครงกำร 
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจ าปี 2559 
2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
3 โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 
4 โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety) 
5 โครงการประกันคุณภาพยา 
6 การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
7 โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) 
8 โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ด่านน าเข้าเพ่ือรองรับ 

ประชาคมอาเซียน 
10 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์กลางการตรวจหายาฆ่าแมลงและสารพิษ 

ในภูมิภาคอาเซียน 
11 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
12 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจ าปี 2559 

 

 1 

การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

 มีโรงพยาบาลที่เปิดบริการทางห้องปฏิบัติการจ านวน 920 แห่ง โดยเป็นห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ทีม่ีมาตรฐาน (ISO15189 และ/หรือ LA และ/หรือมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) 
และ/หรือ HA) จ านวนทั้งสิ้น 881 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.76 

เฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
จ านวน 406 แห่ง ปัจจุบันมีการรายงานผล 93 แห่ง (ผ่านมาตรฐาน จ านวน 15 แห่ง) 

นโยบายรัฐบาล 
รัฐบาลมีนโยบายให้ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ

ประชาชน โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาค
ส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ด าเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ  เพ่ือก าหนด ก ากับ ดูแล คุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่ว
ประเทศ ให้ได้การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง (ISO15189 /LA /มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) /HA) 

 

โรงพยาบาล/รพ.สต.  
ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีคุณภาพและมีความถูกต้อง

แม่นย า น ามาใช้ประกอบการวินิจฉัยโรคได้อย่างมั่นใจ 

ประชาชน 
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมทุกภูมิภาค  
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การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ได้มีการด าเนินการจัดท าคู่มือและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และน าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพของ
โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  2 

การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

จัดพิธีมอบใบรับรองให้โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองปี 2558  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 

ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายให้ประเมินตนเอง (Internal Audit)   
และเฝ้าระวังตามแบบฟอร์มแบบประเมินห้องปฏิบัติการรังสี  
ให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองปี 2557 

อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจประเมินคุณภาพ 
และ มาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
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การควบคุมคุณภาพสมุนไพร เป็นการด าเนินการเพื่อให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพที่สม่ าเสมอ 
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของสมุนไพร ท าให้ประชาชนผู้ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน       
ผู้ต้องการใช้สมุนไพร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สั่งใช้ยาสมุนไพรเกิดความม่ันใจในการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย  3 

การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

ผู้ทีไ่ด้รับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ระดับทอง ระดับเงิน 

 

 

 

 

 

47 ตัวอย่าง 
28 หน่วยงาน  

 

49 ตัวอย่าง 
22 หน่วยงาน  

 

ปรับปรุงฐานข้อมูลงานตรวจวิเคราะห์โครงการคุณภาพสมุนไพร ไทย ปี 2558  

ให้มีความถูกต้อง แม่นย า และทันสมัย  

 

ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมีรายการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 

 ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพร 

 ตรวจหาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลของสมุนไพร  

 วิเคราะห์หาปริมาณน้ ามันหอมระเหยในสมุนไพร ( Volatile oil )  

 วิเคราะห์หาปริมาณแลคโตนรวมในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 

 วิเคราะห์หาสารส าคัญแทนนินในสมุนไพร  

 หาค่าการผันแปรน้ าหนักของยา  

• หาค่าการกระจายตัวของยา 3 ตัวอย่าง  

• หาปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ของสมุนไพร 2 ตัวอย่าง  

• หาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ของสมุนไพร 1 ตัวอย่าง  

• หาปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ละลายในน้ า ของสมุนไพรขิง 3 ตัวอย่าง 
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จากการประชุมนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ในปี 2547 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร ร่วมกันในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ
เข้มแข็ง และยั่งยืน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดท า
โครงการอาหารปลอดภัยของอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดสดและร้านอาหารทั่วประเทศ  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1) จัดซื้อสารมาตรฐานและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ให้ครอบคลุม สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช (อย่างน้อย 100 ชนิด) 
ที่อยู่ในบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่มีค่าก าหนดตาม และที่มีค่าก าหนดตามกฎหมายของประเทศผู้ส่งสินค้า
รายใหญ่ เช่น สหภาพยุโรป  

2) เก็บตัวอย่างผักและผลไม้  
ล าดับ ตลาด จังหวัด จ านวนตัวอย่าง 

1 ตลาดไท ปทุมธานี 20 
2 ตลาดศรีเมือง  ราชบุรี 20 
3 ตลาดสุรนคร  นครราชสีมา 18 
4 ตลาดไทยเจริญ   พิษณุโลก 18 
5 ตลาดเมืองใหม่  เชียงใหม่ 19 
6 ตลาดสตาร์  ระยอง 17 
7 ตลาดใหม่  ชลบุรี 17 
8 ตลาดพลาซ่า 3 สงขลา 16 
9 ตลาดท่ากลาง  ตรัง 16 
10 ตลาดศรีเมืองทอง และตลาดรถไฟ  ขอนแก่น 17 

โครงการอาหารปลอดภัย (Food safety)  4 

การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

 
ศึกษาปริมาณสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในผักสดและ

ผลไม้สด 

 
ส ารวจปริมาณสารต้าน

จุลชีพตกค้างใน
เนื้อสัตว์ของ 
ประเทศไทย 

 
เฝ้าระวังการปนเปื้อน
โลหะหนักและเชื้อโรค

อาหารเป็นพิษใน
อาหารทะเล 

 
เฝ้าระวังสาร

ฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อน
ในอาหาร 

ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑ์ (Active Surveillance) 

 ศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดและผลไม้สด 
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1. ก าหนดลักษณะตัวอย่างเป้าหมาย และวิธีปฏิบัติในการเก็บตัวอย่าง จัดซื้อสารมาตรฐานและพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ให้ครอบคลุมสารต้านจุลชีพ (เป้าหมาย 4 กลุ่มยา) ที่มีค่าก าหนดตามกฎหมายไทย (พระราชบัญญัติอาหาร) 
กฎหมายระหว่างประเทศ (Codex) และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 

2. วางแผนเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่จังหวัดดังต่อไปนี้ ปทุมธานี ราชบุรี นครปฐม นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก 
ชลบุรี ระยอง สงขลา ตรัง ขอนแก่น  

3. ทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์สารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ กลุ่ม beta-lactams 7 ชนิดตัวยา, 
macrolides 7 ชนิดตัวยา, quinolones 11 ชนิดตัวยาและ sulfonamides 15 ชนิดตัวยา รวม 40 ชนิดตัว
ยา ครบทุก parameter (ทดสอบค่า LOD, LOQ, Linear working range, accuracy และ precision)  

4. วิเคราะห์ปริมาณการตกค้างของสารต้านจุลชีพตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์  โดยได้ด าเนินการแล้วประมาณ 30 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33  

 
 
 

1. ประสานขอข้อมูลเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่จากหน่วยงานของกรมประมง และวางแผนก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง 
2. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี วันที่ 9 ธันวาคม 2558  
3. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าบางตะบูน  จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามและหน่วยบริหารจัดการประมงทะเลบ้านแหลม เพชรบุรี กรมประมง วันที่ 23 
ธันวาคม 2558  

4. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าตาปี (อ่าวบ้านดอน-อ่าวไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี วันที่ 18-19 มกราคม 2559  

5. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง (อ่าวไทย) จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 10 
ตัวอย่าง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม วันที่ 15 มกราคม 2559  

6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 ชลบุรีตรวจเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในหอยสองฝาเกินร้อยละ 50 และตรวจสาร
หนูอนินทรีย์ตรวจได้ร้อยละ 25  

7. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามและสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559  

8. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม วันที่ 1 มีนาคม 2559  

 
 
 

 ส ารวจปริมาณสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ของประเทศไทย 

 เฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารทะเล  
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1. ศึกษาปริมาณปนเปื้อนสารฟอร์มาลดีไฮด์ตามธรรมชาติของอาหาร  โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง/ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนตามธรรมชาติ โดยใช้วิธทีางห้องปฏิบัติการ และประเมินผลสารฟอร์มาดี
ไฮด์ตามธรรมชาติของอาหาร  

2. ส ารวจปริมาณสารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหาร  
 สุ่มเก็บตัวอย่างส ารวจปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหาร และตรวจโดยใช้ ชุดทดสอบ  
 ศึกษาวิธีตรวจยืนยันอย่างง่าย  
 สุ่มเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ ปลาหมึกสด สไบนาง ฯลฯ รวม 77 จังหวัด จาก ตลาดสด ตลาดค้า

ส่ง ห้างสรรพสินค้า แพปลา ฯลฯ เพ่ือตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เฝ้าระวังสารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหาร 
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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 “รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและ
ผู้ผลิต (GREEN BOOK)” ต่อไป 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

โครงการประกันคุณภาพยา  5 

การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยา และเตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
เช่น จัดท า protocol / สารมาตรฐาน / สารเคมี / วิธีวิเคราะห์ / อุปกรณ์  

ประสานขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ เพ่ือสุ่มตัวอย่าง 
ทางโปรแกรม single window 

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ในโครงการประกันคุณภาพยา  

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล  
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จากแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการด ารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถเอาชนะ
ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้การสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน กรมราชทัณฑ์ และ
หน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ โดยการตรวจยาเสพติดในตัวอย่างของกลาง และสารเสพติดในปัสสาวะที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว รวมไปถึง การตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่ หรือสารทดแทน หรือจากการ
น ายาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    6 

การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

ตรวจวิเคราะห์หาสาร
เสพติดในของกลาง 

 

12,434  
ตัวอย่าง 

ตรวจวิเคราะห์หาสาร
เสพติดในปัสสาวะ  

 

11,606  
ตัวอย่าง 

สนับสนุนชุดทดสอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

382,085  
ชุด 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัย และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของประเทศ และยังท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏอนามัยระหว่างประเทศ ( International Health 
Regulation) และเป็นประเทศผู้น าในการพัฒนาแผนระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (GHSA 
National Laboratory System Action Package) ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security 
Agenda) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีหน้าที่ต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศไทยทุกระดับ ให้มีความพร้อมและมีระบบบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะรองรับเชื้อโรคอุบัติ
ใหม่ร้ายแรงต่างๆ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดท าหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรมเรื่อง การจัดการความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้ความรู้กับ
เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สามารถประเมิน
ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรงปะปนอยู่ และสามารถจัดกา ร
ลดความเสี่ยงนั้นลงได้ ทั้งนี้เ พ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและลดโอกาสที่เชื้อโรคร้ายแรงต่างๆจะ
แพร่กระจายออกจากห้องปฏิบัติการสู่บุคคลภายนอกและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัตกิารชีวภาพ (Biorisk management)  7 

การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ  
ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่ายในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
จ านวน 7 แห่ง  

 

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

 

ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของวิธีการตรวจวิเคราะห์ / ขั้นตอนการตรวจ
วิเคราะห์/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
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 ไม่ปรากฎว่ามีข้อบังคับใดๆ ส าหรับการผลิตตู้ชีวนิรภัยและการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย ท าให้การให้บริการ
ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยเอกชนใช้มาตรฐานอ่ืนๆ เช่น มาตรฐานส าหรับห้อง Clean Room มาใช้ตรวจรับรองตู้
ชีวนิรภัย ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนั้นไม่เหมาะสมส าหรับใช้ในการตรวจรับรอง 

 บริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยที่ผลิตตู้ชีวนิรภัยออกขายโดยไม่ได้มีการควบคุมให้อ้างอิงมาตรฐานหรือข้อบังคับ
ใดๆ ท าให้สินค้าไม่ได้คุณภาพ ไม่สามารถแข่งขันในตลาด และที่ส าคัญ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
และสิ่งแวดล้อม 

 

ผลักดันให้มีมาตรฐานของประเทศไทยส าหรับบังคับใช้ในการผลิตและการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายได้มีความมั่นใจในความปลอดภัย และเป็นการยกระดับมาตรฐานในด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการของประเทศ ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และเสริมสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้น าด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน 

โครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัตกิาร  8 

ตู้ชีวนิรภัยเป็นอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ส าหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

และสิ่งแวดล้อม 

การดูแลบ ารุงรักษาและการตรวจรับรองประจ าปีควรเป็นไปตามมาตรฐานที่ตู้ชีวนิรภัยถูกผลิตขึ้น  
ซึ่งมาตรฐานในการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

 

 

 

 

 

    
    NSF/ANSI 49                       EN12469 

มาตรฐานหลักที่ใช้ มาตรฐานของประเทศไทย ? 

X ยังไม่มีมาตรฐานของประเทศไทย 

ปัญหาที่พบ 

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 
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การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยระดับต้น (Introduction to Biological Safety 
Cabinet Certification) ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 40 คน ประกอบด้วย 

 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 นักเทคนิคการแพทย์  
 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลและตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 เจ้าหน้าที่ช่างจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 

 
 

ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยมีความรู้ความ
เข้าใจ ถึงหลักการท างานของตู้ชีวนิรภัย และวิธีการตรวจ
รับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ เข้าใจวิธีการประเมินความ
เสี่ยงของงานตรวจรับรองและซ่อมบ ารุง รวมถึงวิธีการขจัด
การปนเปื้อนเชื้อจุลชีพก่อนรับรองหรือซ่อมบ ารุง 

 

สิ่งท่ีได้รับจากการอบรม 
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การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลท าให้มีการน าเข้าและส่งออกสินค้าอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งผักและผลไม้ 
มากขึ้น ดังนั้น คุณภาพและความน่าเชื่อถือของการตรวจวิเคราะห์ตลอดจนการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเป็นหลักฐานส าคัญที่จะใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร รวมทั้ง ด าเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร และมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติด้านอาหาร สนับสนุนด้าน
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค/มีด่านอาหาร
น าเข้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน อีกทั้ง ยังสนับสนุนการประกาศด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบัติการด้านอาหารโดยเน้นพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ในด้านที่เป็นปัญหาของประเทศ
และเป็นวิธีที่ศูนย์ฯยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ หรือวิเคราะห์ได้แต่ยังไม่ครอบคลุมตามที่กฎหมายอาหารก าหนด ได้แก่ 
การตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม,้ โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ด่านน าเข้าเพื่อรองรับ 
ประชาคมอาเซียน 
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การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

ได้รับการคัดเลือกในการตรวจวิเคราะห์สาร ก าจัดศัตรูพืช, โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร 

ส ารวจความต้องการและจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นรวมทั้งสารมาตรฐานตามที ่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป้าหมายต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อม 

วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชในผักผลไม้  
ปีงบประมาณ 2558 เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทบทวนหาสาเหตุที่ส่งผลให้ผลการตรวจ  
วิเคราะห์ไม่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับเพ่ือหาแนวทางแก้ไขป้องกันและพัฒนางานการตรวจ  
วิเคราะห์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืช, โลหะหนัก  
และวัตถุเจือปนอาหารให้กับห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เป้าหมายและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา 
ด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
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ประเทศไทยจัดเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งมีการเพาะปลูกพืชอาหารหลายประเภท ทั้งเพ่ือบริโภคในประเทศ
และส่งออกต่างประเทศ ดังนั้น คุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรจึงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศและสุขภาพของผู้บริโภคในวงกว้าง ปัจจุบันการผลิตพืชอาหารหลายชนิดก าลังประสบปัญหาการปนเปื้อนของ
สารพิษอันเกิดจากการตกค้างของสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการผลิตเชิง
การค้าในปริมาณมากจึงต้องมีการดูแลอย่างเข้มข้น ดังนั้น การลดความเสี่ยงจากความเสียหายของผลผลิตจึงจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ปัญหาส าคัญเกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างหนึ่งก็คือ สินค้าผัก ผลไม้ และ
สมุนไพรที่ประเทศไทยส่งออกไปในกลุ่มสหภาพยุโรป ยังคงตรวจพบสารเคมีตกค้างในกลุ่มสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
อยู่เป็นจ านวนมาก มีผลท าให้สินค้าไทยต้องชะลอการส่งออก ปัญหาหนึ่งที่พบคือวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ยังไม่ครอบคลุมตามข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า ซึ่งมีมากกว่า 500 ชนิดสารเคมีส าหรับผัก ผลไม้ 
และสมุนไพร จึงเป็นเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการของไทยให้สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
และก าจัดศัตรูพืชให้ได้อย่างน้อย 500 ชนิด ส าหรับผัก ผลไม้ และสมุนไพร ซึ่งเป็นวิธีทดสอบที่ยอมรับได้ตามหลัก
วิชาการและมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพ่ือเป็นศูนย์กลางการตรวจหายาฆ่าแมลงและสารพิษ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

 10

การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

ด าเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ LC/MS/MS และ GC/MS/MS  

พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดอ้างอิงของ European Commission 
DG-SANCO no. SANCO/12571/2013  

ได้วิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชอย่างน้อย 500 ชนิด (อย่างน้อย 10 
กลุ่ม) ในตัวอย่างผักโขม (ผักตัวแทน) 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการ
สร้างโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดย
การสร้างนวัตกรรม “ชุดทดสอบอย่างง่าย” ที่พัฒนาจากผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นเครื่องมือ
ของประชาชนทั่วไปใช้ในการทดสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/อาหาร/ยา/เครื่องส าอาง เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายไม่ได้มาตรฐาน และเสี่ยงต่อโรคภัย เช่น การ
ปนเปื้อนของสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ การปนเปื้อนสารกันบูดในอาหาร หรือสารห้ามใช้ในเครื่องส าอาง โดยให้
ความส าคัญในการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี สถานีอนามัย
พระราชทานนาม และ อสม. โดยให้มีศูนย์เตือนภัย/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลในการช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง เพราะเครือข่ายดังกล่าวอยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่และมีความเข้าใจ
ปัญหามากที่ สุ ด  ซึ่ งผลจากการเฝ้ าระวั งตนเองของประชาชนด้วยชุดทดสอบและการตรวจยืนยันโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น าไปสู่ การพัฒนา “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” หรือแอพพลิเคชั่น Tumdee drug alert 
บนโทรศพัท์สมาร์ทโฟน  

“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  ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตามกฎหมาย จากนั้นจะน าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบขึ้นเตือนภัยในแอพพลิเคชั่น โดยแสดงทั้งรายละเอียดและ
รูปภาพผลิตภัณฑ์ ฉลาก สารพิษที่พบ แหล่งที่มา ซึ่งบางรายการพบว่ามีการใช้เลขทะเบียน อย.ปลอม  ในขณะที่บาง
รายการพบว่ามีคนป่วยจากการใช้แล้ว เช่น ขาบวม ไตวาย โดยกลุ่มเป้าหมายที่มักตกเป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์เหล่านี้
ส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน เพราะหลงเชื่อง่าย และเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัจจุบันได้มีการน ารายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็น
อันตรายและไม่ได้มาตรฐานมาขึ้นเตือนภัยในแอพพลิเคชั่น “Tumdee drug alert” จ านวน 297 รายการ ซึ่งช่วยให้
ประชาชนรู้เท่าทันพิษภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานและมีการปนเปื้อนหรือผสมสารที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วย และลดความสูญเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขที่ต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วย  ทั้งนี้ 
ภายในปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและ
การใช้ชุดทดสอบ ตามปัญหาในพ้ืนที่ ให้แก่ อสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั่วประเทศ จ านวน 10,000 

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2559  11
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แห่ง และพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม ให้เป็น
ต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับ รพ.สต. จ านวน 90 แห่ง ต่อไป 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เตือนภัย/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพคุ้มครอง
สุขภาพชุมชน 

แผนตรวจสอบเฝ้าระวัง แผนให้การศึกษาฃุมชน 

 ชุมชนร้องเรียน 

 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์แปลใหม่/
โฆษณา 

 

 ร้านค้าในชุมชน 

 กลุ่มเสี่ยง 

 กลุ่มผู้สูงอาย ุ

 โรงเรียน 

 ชุมชน 

 หอกระจายขา่ว 

 ฯลฯ 

 

ให้ผลบวก 
“สงสัย” 

ส่งตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ผลพบเป็น 
“อันตราย” 

น าแจ้งใน 
“หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” 

การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มี อสม.ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและการใช้ชุดทดสอบ สเตียรอยด์ หรืออ่ืนๆ ตามปัญหา
พ้ืนที ่จ านวน 3,799 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.99 จากเป้าหมาย 10,000 แห่ง 

 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษ นวมินทราชินี และสถานีอนามัย
พระราชทานนาม ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
สุขภาพในชุมชนส าหรับ รพ.สต. จ านวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.11 จาก
เป้าหมาย 90 แห่ง 

ข้อมูลหรือตัวอย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเผยแพร่และแจ้งเตือนภัย
ผ่าน application หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ จ านวน 297 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
198 จากเป้าหมาย 150 เรื่อง 
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เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก โดยทั่วไปการเกิดภาวะดื้อยามี
สาเหตุจากธรรมชาติของเชื้อจุลชีพที่จะมีการปรับตัวเพ่ือให้รอดชีวิต การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อต่างสาย
พันธุ์ท าให้เกิดเชื้อดื้อยาเพ่ิมขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม เช่น การซื้อยารับประทาน
เอง หรือ ไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้เจ็บป่วยเพราะการติดเชื้อ
เป็นอีกสาเหตุหลักท่ีส่งผลให้เชื้อปรับตัวให้ดื้อยาอย่างรวดเร็วขึ้น ปัจจุบัน พบเชื้อดื้อยาชนิดใหม่และเป็นปัญหามากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนายาใหม่มาทดแทนยาที่ เชื้อดื้อไปแล้วนั้นเป็นเรื่องยากมาก การเฝ้าระวังเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องทันการณ์มาใช้วางแผนแก้ปัญหาเป็นเรื่องท่ีจ าเป็น องค์การอนามัยโลกจึงให้ความส าคัญในการสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นอย่างมาก  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพแห่งชาติ จากการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก โดยท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจาก
โรงพยาบาลเพ่ือให้ได้สถานการณ์เชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และต้อง
พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วยวิธีที่มีมาตรฐาน
เดียวกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและอ้างอิงได้ มีการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา โดย
หน่วยงานส่วนกลาง คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง และ
โรงพยาบาลในเขตความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือจัดท าสถานการณ์เชื้อดื้อยาทั้งในระดับเขตและ
ระดับประเทศให้ทันต่อเวลา มีการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาที่ส าคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรู้ในการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาแก่
บุคลากรห้องปฏิบัติการชันสูตร รวมทั้งทดสอบความช านาญเพ่ือประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่าย 
ให้ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมส าหรับการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยา
ในประเทศ และพร้อมส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศต่อไป  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรค คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมเครือข่าย ยังส่ง
ข้อมูลให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ครบถ้วน แต่เนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเอกชน มี
ความส าคัญเพราะมีการใช้ยาที่หลากหลายมากกว่าโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งใช้ยาตามบัญชียาหลัก
เท่านั้น อีกทั้งมีการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีการพบเชื้อดื้อยาสูงกว่า รพ.สังกัดกระทรวงฯ อีกทั้ง
โรงพยาบาลเอกชนมีผู้ป่วยจากต่างประเทศมารับบริการเป็นจ านวนมาก จึงเป็นแหล่งที่อาจพบเชื้อดื้อยาอุบัติใหม่ได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้ NARST มีฐานข้อมูลระดับชาติ จ าเป็นต้องต้องพัฒนาเพ่ิมเติมในปีงบประมาณนี้ โดยตั้งเป้าหมายให้ได้
ประเภทละอย่างน้อย 2 แห่ง หากประสบความส าเร็จ จะพิจารณาเพิ่มเติมในปีต่อไป 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  12
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การด าเนินการในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) 

เก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่าย 18 แห่ง จ านวน 26,905 ข้อมูล 

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

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

ตรวจยืนยันเชื้อดื้อยาที่ส าคัญ จ านวน 68 ตัวอย่าง 
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ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 บรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้ กองแผนงานและวิชาการได้ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์      

สภาพปัญหาในด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ ทรัพยากรและสารสนเทศสนับสนุน             
การด าเนินงาน ด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ และด้านอัตราก าลังพลทักษะบุคลากร โดยได้จัดล าดับความส าคัญของประเด็นปัญหาตามระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อ
การบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายคุณภาพของกรม เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 

ระดับ A หมายถึง ส่งผลกระทบต่อระดับความส าเร็จในการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ระดับ B หมายถึง ส่งผลกระทบต่อระดับความส าเร็จการด าเนินงานตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ระดับ C หมายถึง อุปสรรคการปฏิบัติของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรม 

ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการก าหนดวิสัยทัศน์ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 
2559-2564 ในเชิงเทียบเคียง คือ เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย แต่เนื่องขาดการก าหนดรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งการ
ก าหนดขอบเขตของค าว่า “องค์การชั้นน า”  หรือ “วิทยาศาสตร์การแพทย์” 
รวมถึงว่าเราจะเปรียบเทียบกับประเทศหรือหน่วยงานใดในภูมิภาคเอเชีย ส่งผล
หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมใน
ทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การจัดท าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจึง
ยังไม่สามารถเชื่อมโยงถึงวิสัยทัศน์ตามที่ก าหนดไว้   

ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยก าหนด 
นิยามและรายละเอียดที่ชัดเจน เพ่ือเชื่อมโยง เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน
โครงการ เพ่ือให้ไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
 

กองแผนฯ A 

การสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่หน่วยงานภายในกรมมีความล่าช้า 
ส่งผลให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณและการด าเนินงานแผนงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

1. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกรม
ให้มีรอบระยะเวลาที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

2. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับทราบและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน 

กองแผนฯ A 
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ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
หน่วยปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในบางส่วนไม่สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด (แผนปฏิบัติราชการการกรม / ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
/ นโยบายคุณภาพ) ได้อย่างถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก
การก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานขาดชัดเจน  รวมถึง
การด าเนินงานตามแผนในบางกิจกรรมต้องด าเนินการ โดยมีระยะเวลาก าหนด 
เช่น การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ เนื่องจากกรอบระยะเวลาถูกก าหนด
จากหน่วยงานภายนอก 

1. ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ทั้งในส่วนของนิยาม วิธีการขั้นตอนในการเก็บ
และประมวลผลข้อมูล และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2. ศึกษาความเหมาะสมของตัวชี้วัด และสร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องใน
รอบด้าน ทั้งในส่วนของระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

3. ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
ให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็นระยะๆ เพ่ือหาทางแก้ไขให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด 

กองแผนงฯ/
กลุ่มพัฒนา

ระบบบรหิาร/
ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี 

A 

การจัดท าและขับเคลื่อนแผนงานโครงการบูรณาการเกิดปัญหาและอุปสรรค 
เนื่องจากเจ้าภาพหลักถ่ายทอดข้อมูลแผนงานโครงการสู่หน่วยงานผู้ปฏิบัติล่าช้า 
และไม่มีความชัดเจนของหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ    
บูรณาการ รวมถึงในบางโครงการยังขาดความชัดเจนในการก ากับ และติดตาม
ผลการด าเนินงานที่เหมาะสม 

ในขั้นตอนการจัดท าแผนงานโครงการควรมีการประสานและวิเคราะห์ข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและจัดสรร
ทรัพยากรร่วมกันที่ชัดเจน 
การมีกลไกในการตรวจนิเทศและตรวจประเมินโครงการบูรณการและโครงการ
ส าคัญ (ปัจจุบันมีการตรวจนิเทศหน่วยงานในส่วนภูมิภาค) เพ่ือรับทราบปัญหา
และก าหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 

กองแผนงาน
ฯ/เจ้าภาพ
โครงการ
บูรณาการ 

A 

มีการปรับเปลี่ยนแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานอยู่
บ่อยครั้ง เนื่องจากบางส่วนมีก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการที่ไม่เหมาะสม 
และมีการปรับยกเลิกแผนงานโครงการ ส่งผลให้การด าเนินงานขาดความ
ต่อเนื่องชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดท าแผนงาน
โครงการได้อย่างเหมาะสม สามารถสนองตอบต่อนโยบายผู้บริหารและ
เป้าหมายตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของกรมได้อย่างแท้จริง 

2. มีการศึกษาความเป็นไปได้และปัจจัยเสี่ยงของแผนงานโครงการอย่างรอบ
ด้านประกอบการจัดท าแผนงานโครงการ เ พ่ือลดความเสี่ยงในก าร
ด าเนินงาน 

3. พัฒนากระบวนการในการทบทวนความเหมาะสมของโครงการโดย
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ด้านก่อนการอนุมัติจัดสรร  

กองแผนฯ A 
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ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
ในการจัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการ พบว่าบางส่วนมีการก าหนด
รายละเอียดที่ไม่ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่สามารถเชื่อมโยงสู่แผนยุทธศาสตร์ 
และนโยบายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างชัดเจน  

1. พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ในการจัดท าโครงการให้แก่ผู้รับผิดชอบบริหาร
แผนงานโครงการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าคู่มือ การให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้อง 

2. พัฒนากลไกและกระบวนการทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการ ในภาพรวมของกรม 

  

กองแผนฯ A 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานทั้งใน
ส่วนของระบบ DOC และ ระบบ KPI Reporter ยังไม่สามารถตอบสนอง
ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การน าเข้าข้อมูล การประมวลผล 
และออกรายงานในรูปแบบต่างๆ 

ส ารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาในการและความต้องการจากผู้ใช้งานในส่วน
ต่างๆ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป 

กองแผนฯ / 
กลุ่มพัฒนา
ระบบบรหิาร 

B 
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การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

แผนงานโครงการ ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
รั บ ร อ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
 

ผู้ ต ร วจประ เมิ นที่ เ ป็ นกล ไก ในกระบวนการรั บ รอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการไม่สามารถออกตรวจประเมินให้
ได้ เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของตน 

การได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายของผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับหัวหน้าหน่วยงานในการอนุมัติ/
อนุญาตให้ผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นผู้ตรวจประเมิน
รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือเป็นการถ่ายทอด
ทั้งเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับห้องปฏิบัติการ
ของประเทศมีศักยภาพในการก้ าวสู่ การ เป็น
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
และเป็นการสร้างมูลค่าเชิงวิชาชีพให้กับบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเป็นองค์กรที่มี
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจ
วิเคราะห์ วิจัย และสามารถถ่ายทอดความรู้ความ
ความเชี่ ยวชาญในการตรวจวิ เคราะห์  วิจัย สู่
ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 
/        ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ีร่วมโครงการ 

A 

โครงการประกันคุณภาพยา ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลไม่ครอบคลุมทุก
ผู้ผลิต เนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์จากโรงพยาบาลทุก
แห่ง หรือผลิตภัณฑ์ยาของผู้ผลิตนั้นไม่มีใช้ในโรงพยาบาล
ในช่วงที่สุ่มตัวอย่าง 

1. เ พ่ิมระยะเวลาการสุ่มตัวอย่าง และขอสุ่ม
ตัวอย่างยาจากโรงพยาบาลรอบสอง 

2. ด าเนินโครงการร่วมกับ อย. ในการคัดเลือก
รายการยาเป็นรายการเดียวกับโครงการประกัน
คุณภาพยา เพ่ือได้รับตัวอย่างยาครอบคลุมมาก
ขึ้น 

3. โครงการประกันคุณภาพยาโดยสมัครใจ เพ่ือ
ขอรับตัวอย่างยาเพิ่มเติมจากผู้ผลิต 

ส านักยาและวัตถุเสพตดิ / 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ร่วมโครงการ 

A 
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แผนงานโครงการ ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ
เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

ไม่ได้รับข้อมูลเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจากเครือข่าย เนื่องจากการ
ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อาจมี
ความคลาดเคลื่อนกันในเรื่องของระยะเวลาการด าเนิน
โครงการท าให้เครือข่ายเดิมเข้าใจว่าโครงการนี้ได้ยุติไปแล้ว
และไม่ได้ส่งข้อมูลเชื้อแบคทีเรียดื้อยาให้กับผู้ประสานงาน
ระดับเขต 

ประสานหารือกับหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกกรม เพ่ือสื่อสารแผนการ
ด าเนินงานให้เกิดความชัดเจน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข /ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ที่ร่วมโครงการ 

A 

โครงการประกันคุณภาพและ
ประเมินความเสี่ยงของวัคซีน 
ชีววัตถุเพ่ือการรักษาและน้ ายา
วินิจฉัยโรคที่ติดต่อทางเลือด 

1. การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Anti-
PT antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้
เซลล์ ด้วยวิธี Mouse Immunogenicity test พบ
ปัญหา PT antigen ส าหรับ Coat Plates ไม่เพียงพอ 
เนื่องด้วย บริษัท Bionet Asia จะผลิตในช่วงเมษายน 
2559 และสามารถส่งมอบให้สถาบันชีววัตถุ ประมาณ
ปลายเดือนมิถุนายน 2559 

2. การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรง 
Diphtheria antitoxin พบว่า ยังไม่สามารถหาค่า 
dilution ที่เหมาะสมได้ เนื่องจากท าการทดสอบใน
สัตว์ทดลอง ซึ่งมีความแปรปรวนสูง จึงต้องการเวลาใน
การทดสอบมากกว่าปกติ (ทดสอบหลายครั้ง) 

บริษัท Bionet Asia จะด าเนินการส ารวจ PT 
Antigen ว่ามีเหลือจ านวนเท่าไร แล้วอาจส่งมอบ
บางส่วนก่อน และสถาบันชีววัตถุ  ด า เนินการ 
immunize หนูก่อน , Bleeding เก็บ Serum 
เตรียมพร้อมทดสอบอาจได้ PT anigen 

สถาบันชีววัตถุ B 

1. การศึกษาพิษวิทยาของ
ผลิตภัณฑ์จากผงนัว 

2. การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากเมล็ด
หมามุ่ย 

งานล่าช้ากว่าที่ก าหนด เนื่องจากระบบไฟฟ้าของอาคาร 9 
ดับ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 16 พฤศจิกายน 2558
เนื่องจากมีการรั่วซึมของอาคารเป็นผลให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร 

ควรมีการตรวจสอบปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าอย่าง
รัดกุมในแต่ละปีเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องอีก 
เนื่ องจากเป็นผลท า ให้ เกิดความเสี่ ย ง ในการ
ปฏิบัติงานหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สินราชการ 

สถาบันวิจัยสมุนไพร B 
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แผนงานโครงการ ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
3. การศึกษาพิษวิทยาของ

สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ลดไขมัน 

4. โครงการศึกษาคุณภาพ
ทางเคมีและคุณค่าทาง
อาหารของผงนัวและผล
มะขามป้อม 

5. โครงการวิจัยเพื่อจัดท า
มาตรฐานสมุนไพรและยา
ต ารับแก้ไข้ห้าราก 

6. โครงการวิจัยเพื่อจัดท า
มาตรฐานสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ 

1. การศึกษาความเป็นพิษ
ข อ ง ส า ร ส กั ด จ า ก ใ บ
ทุเรียนเทศ 

2. การศึกษาพิษวิทยาของ
ผลิตภัณฑ์จากผงนัว 

3. การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกั ดจาก เมล็ ด
หมามุ่ย 

4. การศึกษาพิษวิทยาของ
สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ลดไขมัน 

การทดสอบพิษเฉียบพลันอาจรายงานผลล่าช้ากว่าที่ก าหนด
เนื่องจาก คกส. ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพจาก AAALAC 
ให้ เ พ่ิ มการ พิจารณาข้ อมู ลของตั วอย่ า งที่ เ ป็ น  non-
pharmaceutical grade ท าให้ตัวอย่างส่งตรวจที่เป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือสารสกัดต้องยื่นเสนอข้อมูลเ พ่ือ
พิจารณาก่อนท าการทดสอบให้สัตว์ทดลอง 

อาจมีการประกาศเพ่ือขยายระยะเวลาการทดสอบ
พิษเฉียบพลัน 

สถาบันวิจัยสมุนไพร B 
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แผนงานโครงการ ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากผงนัว 

ไม่สามารถเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรเป้าหมายได้ครบถ้วน 
เนื่องจากพืชสมุนไพรบางชนิดมีการเพาะปลูกฤดูกาลเดียว ท า
ให้ต้องรอช่วงเวลาเก็บเก่ียว 

 สถาบันวิจัยสมุนไพร B 

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ไลเปส 

สารเคมี/น้ ายาบางรายการติด back order และต้องรอส่ง
ของจากต่างประเทศท าให้ล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ 

 สถาบันวิจัยสมุนไพร B 

โรคไข้ซิกา: พัฒนาวิธีตรวจและ
ระบาดวิทยาในประเทศไทย 

ตัวอย่างส่งตรวจปริมาณมากกว่าที่ก าหนดในแผนการตรวจ 
โดยตามแผนทั้งปีก าหนดไว้ 200 ตัวอย่าง แตจ่ านวนตรวจ
สะสมถงึ 20 มีนาคม 59 จ านวนรวม 941 ตัวอย่าง เงิน
งบประมาณได้รับ 350,000 บาทไม่เพียงพอต่อต้นทุนตรวจ
วิเคราะห์ ต้องระดมคนจากภารกิจอ่ืนมาตรวจโครงการนี้
ส่งผลกระทบเกิดความล่าช้าต่อภารกิจตรวจวิเคราะห์รายการ
ทดสอบอ่ืนๆของฝ่ายอาโบไวรัส เช่นการตรวจโรค
ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบเจอี ไข้ชิคุนกุนยา ซึ่งมีสาเหตุมา
จากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในต่างประเทศ 
สัมพันธ์กับการเกิดทารกแรกเกิดศีรษะเล็กผิดปกติ กระทรวง
สาธารณสุขเพ่ืมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นโรคที่ต้องแจ้งความ
ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 

พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมรวมถึงก าลังคน 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

B 

การพัฒนาวิธีทดสอบความ
ระคายเคืองต่อดวงตาด้วย 
Reconstituted three-
dimensional cornea cell 
models 
 
 

เนื่องจากการศึกษาหาระบบการเลี้ยงเซลล์ที่ได้จากกระจกตา
แต่ละชนิดต้องอาศัยสารกระตุ้นการเจริญเติมโตที่จ าเพาะที่
แตกต่างกันซึ่งสารต่างๆนี้มีราคาสูง จ าเป็นต้องทยอยทดสอบ
หาระบบการเลี้ยงที่เหมาะสม ท าให้การศึกษาต้องใช้
ระยะเวลาพอสมควรที่จะหาระบบได้อย่างเหมาะสม 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

B 
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แผนงานโครงการ ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์
สาร metabolites ของ
สารประกอบ Polycyclic 
Aromatic 

การสั่งชื้อสารมาตรฐาน ต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเป็น
สารมาตรฐานที่ผู้จัดจ าหน่ายจะผลิตได้ต่อเมื่อมีค าสั่งชื้อ
เท่านั้น 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

B 

การสังเคราะห์ Viral Like 
Particles เพ่ือพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อ
ไวรัสโนโร 

การผลิต VLPs ของไวรัสโนโรนั้นต้องใช้ความเข้มข้นของไวรัส
โนโรที่สูงและมีปริมาณมากจึงจะสามารถน ามาผลิต VLPs ได้ 
แต่เนื่องจากไวรัสโนโรไม่สามารถแยกเชื้อได้ในเซลล์
เพาะเลี้ยง ดังนั้นจึงต้องใช้ในการเพ่ิมจ านวนไวรัสโนโรโดย
การ cloning ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์สูงในการท า 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

B 

การวิจัยและพัฒนาสารต้านเชื้อ
ราจากสมุนไพร 

เนื่องจากไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ NMR ภายในหน่วยงาน 
จ าเป็นต้องส่งไปขอรับบริการจากหน่วยงานอื่น ท าให้เกิด
ความล่าช้าของการน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการศึกษา
โครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการในการประสานงานการใช้
ทรัพยากรระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

B 

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของ
ยาต้านวัณโรคและ พัฒนาวิธี
ทดสอบส าหรับการตรวจระดับ
ยาวัณโรคเพ่ือติดตามการรักษา
วัณโรคในผู้ ป่วยวัณโรคใหม่
และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

เครื่องมือในการด าเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยังไม่พร้อมใช้
งาน 

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

B 

โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
การวิจัยทางคลินิกด้านชวีสมมูล
ของยาสามัญตามมาตรฐาน GCP 
และ GLP เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

จ านวนโครงการขึ้นอยู่กับล าดับการศึกษาวิจัย และการ
ทดสอบยาขององค์การเภสัชกรรม จึงท าให้จ านวนการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก ควบคุมจ านวนโครงการได้ยาก 

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

B 
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แผนงานโครงการ ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
โครงการจัดท าต ารายาของ
ประเทศไทย 

จัดท า Monograph ได้ล่าช้า เนื่องจากข้อมูลด้านวิชาการ
และข้อมูลวิจัยยาสมุนไพรยังไม่เพียงพอ 

เพ่ิมข้อมูลด้านวิชาการและข้อมูลวิจัยยาสมุนไพร 
เช่น  
1.1 เพ่ิมพันธมิตรหรือเครือข่ายด้านห้องปฏิบัติการ
ยาสมุนไพรไทย 
1.2 เพ่ิมบุคลากรในการปฏิบัติงานวิจัย 
1.3 พัฒนาห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมในงานวิจัยยา
สมุนไพร เช่น มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย 

ส านักยาและวัตถุเสพติด A 

งานบริการทดสอบความ
ช านาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ท าให้การประเมินคลาดเคลื่อนได้ 
เนื่องจากลายมือสมาชิกในแบบรายงานผลวิเคราะห์ ไม่
ชัดเจนและอ่านยาก 

แนวทางพัฒนาคือจัดท าเว็บไซต์งานบริการทดสอบ
ความช านาญ โดยใช้ e- form และมีระบบจัดการ
ข้อมูล (back office) สามารถด าเนินงานแบบไม่ใช้
กระดาษ (paperless) ตั้งแต่ขั้นตอนลงทะเบียนถึง
การออกรายงานผลการทดสอบลดการท างานซ้ าซ้อน 
สามารถพัฒนางานราชการได้หลายมิติ คือ 
1.  เป็นการบริหารและจัดการความเสี่ยงตามระบบ 

ISO 9001 : 2015 เนื่องด้วยปัญหาอ่านลายมือ
ผิ ดพลาดมี ความเสี่ ย งสู ง  ผลกระทบมาก 
สามารถแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ทุก
ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 
2.2 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือแก้ไข 
ข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  

3. มาตรการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดน้ า 

ส านักยาและวัตถุเสพติด B 

พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยา
ที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 

เกิดความล่าช้าในการศึกษาวิจัยและไม่สามารถท าการวิจัยต่อ
ได้ สาเหตุจากเครื่องมือวิเคราะห์เก่า และเสียบ่อยครั้ง ใช้

มีการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือประจ าปี 
และจัดหาเครื่องมือใหม่ที่ทันสมัยต่องานวิจัย 

ส านักยาและวัตถุเสพติด B 
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แผนงานโครงการ ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
เวลาในการซ่อมนาน เพราะต้องรออะไหล่จากต่างประเทศ 

อบรมเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
เขตสุขภาพที่ 1 (เชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน)  

มีคนสนใจเข้าร่วมการอบรมจ านวนมาก แต่รับจ านวนจ ากัด 
ตัวอย่าง และผู้เข้ารับการอบรมไม่เข้าใจวีดิทัศน์ในการอบรม 
เนื่องจากวีดิทัศน์ในการอบรมบางเรื่อง ห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นจึงไม่ค่อยเข้าใจ
ในเนื้อเรื่อง และนึกภาพในการท างานไม่ออกเช่น การขนส่ง
เชื้อโปลิโอออกจากถังไนโตรเจนเหลว 

มีการส ารวจข้อมูลผู้รับการอบรมเพ่ือน าข้อมูล
วิเคราะห์และปรับปรุงเนื้อหาสาระการอบรมให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงครอบคลุมทุก
หน่วยงาน 

ศวกท่ี 1/1 เชียงราย B 

โครงการเฝ้าระวังกลุ่มอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ และเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ ในเขตพ้ืนที่
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
เพ่ือรองรับโรคข้ามพรมแดน 

ยังไม่ได้ด าเนินการยืนยันตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เนื่องจากพ้ืนที่ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่านไม่มี
การระบาดของโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ ทั้ง 7 โรค ท าให้มี
ตัวอย่างส่งตรวจไม่เป็นตามเป้าหมาย 

 ศวกท่ี 1/1 เชียงราย B 

การเฝ้าระวังโรคติดต่อทาง
ห้องปฏิบัติการในพ้ืนที่
เครือข่ายบริการที่ 9 

การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ด้วย real time-PCR พบ
ปัญหาในขั้นตอนและวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

ปรึกษาและขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ (ศูนย์วิจัย
ทางคลินิก) 

ศวกท่ี 09 นครราชสมีา B 

โครงการการตรวจวิเคราะห์
ด้านคุม้ครองผู้บริโภค
สาธารณสุข 

1. เครื่องมือ GC-FID เสีย ไม่สามารถเปิดให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ แอลกอฮอล์ในเลือดได้  
2. สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ไม่สามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการทดสอบความสามารถในการตรวจหาผลิตภัณฑ์กลุ่ม
เสี่ยงด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายได้ตามแผนที่วางไว้ ท าให้
แผนงานล่าช้า 

1. ส ารวจความต้องการวัสดุวิทย์/วัสดุส านักงาน ใน
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ประจ าและสามารถใช้ร่วมกัน 
เพ่ือท าการวางแผนจัดซื้อรวม และลดต้นทุน 
และระยะเวลาในการด าเนินการ 

2. ไม่ควรน าแผนงานโครงการบุรณาการมารวมกับ
แผนปฏิบัติราชการที่ต้องก ากับติดตาม ควรแบ่ง
ให้ชัดเจน 

ศวกที่ 10 อุบลราชธาน ี B 
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ด้านงบประมาณ ทรัพยากรและสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงาน 

ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันช ารุด ไม่พร้อม

ใช้งาน รวมถึงเทคโนโลยีและวิธีการในการด าเนินงาน
ล้าสมัย ไม่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. การบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบประชุมทางไกลผ่ านวีดีทัศน์  (Video 
Conference) 
- อุปกรณ์มีความเสี่ยงในการหยุดให้บริการเนื่องจากมี

การใช้งานเกิน 10 ปี 
- การบ ารุงรักษาไม่ครอบคลุมการส่งอุปกรณ์ไป

ปลายทางในส่วนภูมิภาค และไม่ครอบคลุมอุปกรณ์
ทุกตัว 

1. ตามที่ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของกรม (SENAC) 
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงสามารถ
ประมวลผลและออกข้อมูลรายงานสารสนเทศเพ่ือให้สนองตอบต่อประเด็นดังต่อไปนี้ 
- สนับสนุนการก าหนดแผนการจัดหารายการครุภัณฑ์ทดแทนและรายการใหม่ของ

หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สนับสนุนการก าหนดแผนงบประมาณการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสม 
- สนับสนุนการก าหนดแนวทางการประสานขอใช้เครื่องมือข้ามหน่วยงานในกรณีฉุกเฉิน 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ และความต้องการด้านระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เพ่ือก าหนด
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และด าเนินการต่อไป 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 

ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
การส ารวจความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย แม้จะมีการด าเนินงานการในระดับหน่วยงาน
แต่ในภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระบวนการขาด
ความชัดเจนและต่อเนื่อง 

1. ทบทวนและก าหนดผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

2. ก าหนดกระบวนการมาตรฐานในการส ารวจความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่องและได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพในการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบการท างานท่ีเหมาะสมต่อไป 

3. สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการส ารวจ
และวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง / 
คณะกรรมการ 
PMQA หมวด 3 
การให้
ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนไดส้่วนเสีย 

A 

ช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความยุ่งยากและ
ล่าช้า  เนื่องจากการขาดระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. ในปัจจุบันได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมของกรมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้งานวิจัยและนวัตกรรมของกรม
สนองตอบต่อความต้องการและสถานการณ์ด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม ควรมีการ
ปรับแนวทางในการจัดท าแผนงานโครงการ โดยให้น้ าหนักในการพิจารณาโครงการตาม
ประโยชน์ที่คาดจะได้รับจากการด าเนินโครงการมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนาการฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน 

3. แม้ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีศูนย์รวมบริการในการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตามบทบาทภารกิจของกรมในส่วนหนึ่งคือการ การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประเมินและสื่อสารความเสี่ยง ดังนั้น
ศูนย์รวมบริการจึงควรปรับบทบาทในการบริการข้อมูลด้านวิชาการของกรมด้วย 
  
 
 
 

ศูนย์รวมบริการ/  
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

A 
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ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
ในงานบริการทดสอบความช านาญของหน่วยงาน มีการ
บันทึกข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง ท าให้การประเมินคลาดเคลื่อนได้ 
เนื่องจากลายมือสมาชิกในแบบรายงานผลวิเคราะห์ ไม่
ชัดเจนและอ่านยาก 

แนวทางพัฒนาคือจัดท าเว็บไซต์งานบริการทดสอบความช านาญ โดยใช้ e- form และมีระบบ
จัดการข้อมูล (back office) สามารถด าเนินงานแบบไม่ใช้กระดาษ (paperless) ตั้งแต่ขั้นตอน
ลงทะเบียนถึงการออกรายงานผลการทดสอบลดการท างานซ้ าซ้อน สามารถพัฒนางานราชการ
ได้หลายมิติ คือ 
1.  เป็นการบริหารและจัดการความเสี่ยงตามระบบ ISO 9001 : 2015 เนื่องด้วยปัญหาอ่าน

ลายมือผิดพลาดมีความเสี่ยงสูง ผลกระทบมาก สามารถแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ซ้ าๆ ทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ
แก้ไข ข้อร้องเรียนและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  

3. สนับสนุนมาตรการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดน้ า 

ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ/ 
หน่วยงานที่
ด าเนินงาน
ทดสอบความ
ช านาญ 

C 
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อัตราก าลังและและทักษะบุคลากร 

ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ/การพัฒนา หน่วยงาน ระดับ 
การเปลี่ยนหมุนเวียนของลูกจ้างชั่วคราวหรือ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขเป็นประจ า เนื่องจากต าแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ต าแหน่งที่ไม่มีความมั่นคงในอาชีพและมีค่าตอบแทนต่ า 
จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวไม่มีแรงจูงใจ
ในการอยู่ปฏิบัติงาน 

1. ควรมีการทบทวนมาตรการการปรับฐานเงินเดือนให้เหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพ
ในปัจจุบัน 

2. ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
มาตรการปรับสภาพแวดล้อมและจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

3. ทบทวนและก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ (Career Path) ในระดับ
บุคลากรภายในกรมที่มีความเหมาะสมและโปร่งใส     

ผู้บริหารระดับสูง/         
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

A 

ในบางบทบาทภารกิจ บุคลากรขาดความรู้ 
ความสามารถ และเชี่ยวชาญที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจาก 
1. สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
2. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีการปรับเปลี่ยน โอนย้าย และ

ลาออกจากหน่วยงาน  

1. วิเคราะห์สมรรถนะที่จ าเป็นตามสายงาน เพ่ือก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในระดับ
บุคคลที่เหมาะสม 

2. ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในสังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะ
ทางในระดับบุคลากรสู่บุคลากรรุ่นใหม่ที่ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรเดิม เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง 

 

คณะกรรมการพัฒนา
บุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 

A 
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ภาคผนวก 
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
รหัส

งบประมาณ 
แผนงาน/โครงการ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 

จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 
601-1112-
P052-
K4871-13 

โครงการ การพัฒนา
ระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

600,000 11,782 1.96 1. จัดท าแผนปฏิบตัิการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
2. ทบทวนเอกสารคุณภาพ 48 ฉบับ  
3. สอบเทียบเครื่องมือ 13 รายการ  
4. ประชุมทบทวนระบบบริหารคณุภาพ ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 29 ตุลาคม 
2558 ตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 
15190 และ ISOI/IEC 17043  
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1-2/2559  
6. ด าเนินการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน 3 ครั้ง ตามมาตรฐาน ISO 
9001, ISO/IEC 17043, ISO 15189, ISO 15190 ด าเนินการแกไ้ข
ข้อบกพร่องจากตรวจตดิตามคุณภาพภายในไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนด  
7. ได้รับการตรวจประเมินจากหนว่ยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17043 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ วันท่ี 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 
ด าเนินการแกไ้ขข้อบกพร่อง ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
8. ได้รับการตรวจประเมินจากหนว่ยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 15189 
และ ISO 15190 จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วันที่ 14 -15 
มีนาคม 2559 อยู่ในระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่อง 

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

ศวกท่ี 01 



38 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

602-1112-
P012-
K4865-07 

โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการ
จัดการระบบสุขภาพ
ชุมชนโดยการใช้ชุด
ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอย่าง
ง่าย ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแ
พทย์ 

200,000 0 0.00 1. ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล เพื่อศึกษาปัญหาพื้นที่ 
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่และบูรณาการงานสุขภาพชุมชน
ร่วมกัน  
2.ให้ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีชุดทดสอบด้านอาหาร ยา และ
เครื่องส าอาง ฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทดสอบ  
3. จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนและศูนยเ์รียนรู้ 
จ านวน 3 แห่ง 

50.00 1. อสม. มีความรู้และสามารถ
เป็นผู้น าในการสร้างสุขภาพ
ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้  
2. อสม. มีศักยภาพในด้านการ
ด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมการ
สร้างสุขภาพในชุมชนได้เป็น
อย่างดี  
3. ในแต่ละชุมชนสามารถ
จัดการกับระบบสุขภาพของ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสมด้วยตัว
ชุมชนเอง เพื่อน าไปสู่หมู่บ้าน
สุขภาพด ี 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน ในโรงเรียน 
อสม. ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ปฏิบัติการตรวจสอบผลิตภัณฑ ์
โดยใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ศวกท่ี 
01/1 

602-1112-
P012-
K4865-09 

โครงการพัฒนา
คุณภาพยาสมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรและยา
สมุนไพรขมิ้นชัน ที่
ผลิตจากโรงพยาบาล
ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน 

200,000 0 0.00 1. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ โดยจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร ์สารเคมี 
เครื่องแก้ว  
2. จัดประชุมเพื่อพัฒนาการผลิตและการตรวจวเิคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาจาก
สมุนไพร 

65.00 1. ทราบถึงคุณภาพของยา
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและยา
สมุนไพรขมิ้นชัน ที่โรงพยาบาล
ที่มีการผลิตยาสมุนไพร ตาม
เกณฑต์ ารายามาตรฐานยา
สมุนไพรของประเทศไทย (Thai 
Herbal Pharmacopeia)  
2. โรงพยาบาลผู้ผลิต น าข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนาและควบคมุ

ศวกท่ี 
01/1 



39 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

คุณภาพยาสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรและยาสมุนไพรขมิ้นชัน 

602-1112-
P012-
K4865-11 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ของ
โรงพยาบาลในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่และน่าน 

295,750 0 0.00 1. ช้ีแจงโครงการ ฯ ให้แก่ สสจ. รพ.เครือข่าย คณะกรรมการพัฒนา
เครือข่าย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อช้ีแจงโครงการ ฯ ประสานงานและ
เก็บรวบรวมข้อมูล วาง ร่วมกันจดัท าแผนปฏิบัติการแตล่ะจังหวดั วันที่ 
15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิอมิเพรส จังหวดัเชียงใหม่  
2. เตรียมแผนจัดประชุมชี้แจงโครงการ ฯ ให้แก่ สสจ. รพ.เครือข่าย 
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบเพื่อช้ีแจงโครงการ 
ฯ ประสานงานและเก็บรวบรวมขอ้มูล วาง ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบตักิาร
แต่ละจังหวดั วันที ่26 มกราคม 2559 ณ โรงแรมล าปาง รีสอร์ท จังหวัด
เชียงใหม ่ 
3.ด าเนินการกิจกรรมคุณภาพ โดยร่วมประชุมกับ คณะกรรมการ
เครือข่ายระดับจังหวดั  
4.ร่วมกับเครือข่ายจังหวัด ตรวจตดิตามภายใน ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข และมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ให้แก่ รพ.แม่สาย และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันท่ี 15 มกราคม 2559  
5. ตรวจติดตามภายใน ตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ และความ
ปลอดภัย ให้แก ่รพ.เชียงค า จังหวัดพะเยา ในวันที่ 18 มกราคม 2559  
6.ตรวจตดิตามภายใน ระบบคุณภาพ ISO15189 และ 15190 ให้แก ่โรง
พยาบาบสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559  
7.ประสานช้ีแจงท าความเข้าใจเรือ่งการสมัครเข้าร่วมโครงการ PT ของ 
รพ.สต. ให้แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายข่าย  
8.ตรวจตดิตามภายใน ระบบคุณภาพ ISO17043 ให้แก่ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  
9. ร่วมกับ ศวก.เชียงใหม่ จัดเตรียม ตัวอย่าง EQA ให้แก่ รพ.สต.ทั่ว
ประเทศ ในวันท่ี 25-26 กุมภาพันธ์ 2559  

50.00 1. เกิดเครือข่ายทางดา้น
ชันสูตรสาธารณสุข ซึ่งท าให้
เกิดระบบการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ส่งต่อตัวอย่างตาม
ระดับของห้องปฏิบัติการ  
2. สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา
ระบบคณุภาพห้องปฏิบตัิการ
ทางการแพทย์และงานรังสี
วินิจฉัย ให้ได้การรับรองจาก
หน่วยงานระดับประเทศ และ
รักษาระดับคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  
3. ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สามารถ
ตรวจวิเคราะหไ์ด้ถูกต้อง และ
แม่นย า 

ศวกท่ี 
01/1 



40 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

10. จัดส่งตัวอย่าง EQA ให้แก่ รพ.สต. ในเขตรับผดิชอบ จ านวน 560 
แห่ง โดยประสานการส่งต่อผ่าน รพ.แม่ข่าย และ สสจ. 

602-1112-
P051-
K4870-16 

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

300,000 0 0.00 1.จัดท าโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัต ิประสานงานกับหน่วยงานใน
พื้นที่เพ่ือก าหนดจุดเป้าหมาย  
2. ช้ีแจงโครงการและแนวทางในการเก็บ/ส่งตัวอย่าง ให้แก่เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
3. ช้ีแจงแนวทางในการเก็บ/ส่งตัวอย่าง ในการประชุม คณะกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 1 วันท่ี 26 
มกราคม 2559 ณ โรงแรมล าปาง รีสอร์ท จังหวัดล าปาง  
4. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการตรวจวินจิฉัยโรคติดเชื้อที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  
5. ด าเนินการบตรวจเช้ือในกลุ่มอาการคล้ายใหญ่ทั้งสิ้น 15 ตัวอย่าง พบ 
Flu A 5 ตัวอย่าง, FluB 1 ตัวอย่าง 

40.00 ทราบอุบัติการณ์การพบเชื้อที่
เป็นสาเหตุของโรคในกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน 

ศวกท่ี 
01/1 

602-1112-
P052-
K4871-17 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหส์ารก าจัด
ศัตรูพืช 

300,000 0 0.00 1. ประสานงานและเก็บรวบรวมขอ้มูล  
2. ส ารวจข้อมูลสารเคมี อุปกรณ์ ท าแผนจัดซื้อ  
    - พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจวเิคราะห์  
    - ส ารวจข้อมลูสารเคมี อุปกรณ ์ท าแผนจดัซื้อและจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  
    - พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหส์ารเคมีก าจดัศัตรูพืช (กลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีน -กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส -กลุ่มสารสังเคราะหไ์พรี
ทรอยด์ -กลุ่มคาร์บอเมท) 

50.00 1. เป็นข้อมูลสนับสนุนแผนงาน
อาเซียน ด้านอาหารปลอดภัย
ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
หาแนวทางการป้องกัน  
2. เป็นข้อมูลสื่อสารแจ้งเตือน
ภัยกับประชาชนถึงคุณภาพ
ความปลอดภัยของผัก ผลไม ้
น าเข้า  
3. ห้องปฏิบัติการและบุคลากร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  
4. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพใน
การตรวจวเิคราะห์สารเคมี

ศวกท่ี 
01/1 



41 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ก าจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์
สุขภาพน าเข้าได ้รองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

602-1112-
P052-
K4871-18 

โครงการศึกษา
คุณภาพและความ
ปลอดภัยผลิตภณัฑ์
สุขภาพน าเข้า ณ ด่าน
อาหารและยา ในเขต
พื้นที่จังหวัดเชียงราย 
พะเยา และน่าน 

200,000 0 0.00 โครงการ ฯ ส ารวจ วางแผนและเก็บข้อมูล เก็บตัวอย่างผลิตภณัฑ์สขุภาพ
น าเข้า ตรวจวิเคราะห์ จ านวน 60 ตัวอย่าง 

50.00 1. ท าให้ทราบถึงคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์
สุขภาพชายแดน ณ ด่านอาหาร
และยา ในเขตพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย พะเยา และน่าน โดย
เปรียบเทยีบกับค่ามาตรฐานท่ี
อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ด้านการบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพต่าง ๆ มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี และปลอดภยั 
ต่อวิถีการด ารงชีวิต  
3. มีการสื่อสารสาธารณะ และ
แจ้งเตือนภัยใหผู้้บริโภครวมทั้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด
เชียงราย ทราบถึงสถานการณ์ 
และแนวโนม้ของคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์
สุขภาพ  
4. มีฐานข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยอาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในเขตจังหวัดเชียงราย 

ศวกท่ี 
01/1 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

และสามารถน าข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผน ก าหนดแนวทาง
พัฒนาคุณภาพและความปอลด
ภัยของผลติภณัฑ์สุขภาพต่อไป 

602-1112-
P052-
K4871-19 

โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อรับ
การตรวจวเิคราะห์โรค
ที่มีอาหารและน้ าเป็น
สื่อน า ตรวจวิเคราะห์
เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ 
และการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการโรค
ข้ามพรมแดนตาม IHR 

200,000 0 0.00 ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 
พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ผลติภณัฑ์สุขภาพที่รองรับการตรวจ
วิเคราะห์ทีม่ีอาหารและน้ าเป็นสื่อน า เพือ่ตรวจวิเคราะหเ์ชื้อโรคอาหาร
พิษ พัฒนาบุคลากรด้านพัฒนาการตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ด าเนินการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ดา้นจุลินทรีย์ในผลิตภณัฑส์ขุภาพ 

40.00 1. ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑส์ุขภาพท่ี
รองรับการตรวจวิเคราะหโ์รคที่
มีอาหารและน้ าเป็นสื่อน า-
ตรวจวิเคราะหเ์ชื้อโรคอาหาร
ทางด้านจุลชีววิทยาได้อย่าง
ถูกต้อง และไดร้ับการรับรอง
ระบบคณุภาพตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 
2. มีฐานข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยอาหาร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในเขตจังหวัดเชียงราย 
และสามารถน าข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผน ก าหนดแนวทาง
พัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต่อไป 

ศวกท่ี 
01/1 



43 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

604-1112-
P052-
K4871-09 

พัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนใน
พื้นที่เขตสุขภาพท่ี 3 
(โรงพยาบาลส่งเสริทม
สุขภาพต าบล/สถานี
อนามัยเฉลมิพระ
เกียรติ 60 พรรษา นว
มินทราชินี) 2559 

450,000 125,263 27.84 1. ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและร่วมวางแผนด าเนินงานในการประชุม
ร่วมเป็นคณะท างานระดับกรมและมีแผนงานโครงการบรูณาการระดับ
กรม  
2. จ าท าโครงการของหน่วยงาน "โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 3"  
3. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชนในสอน.เขตสุขภาพท่ี 3 ค าสั่งที่ 2901/2558 ลงวันท่ี 18 พย 58  
4. คณะกรรมการฯ และผู้เกีย่วข้องประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
ในการประชุมประสานแผนพัฒนาศักยภาพฯ ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 15 
ธ.ค.58  
5. น าเสนอแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 3 และ บรรยายการใช้งาน
ฐานข้อมูลหน้าตา่งเตือนภัยสุขภาพ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าท่ี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
ศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ/เกี่ยวข้องในการอบรม อสม. (ครู 
ก.) ในพืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี 3 ณ ห้องประชุมเทพธิดา โรงแรมพิมาน จังหวัด
นครสวรรค์ มผีู้เข้าร่วมรับฟัง 142 คน จาก 123 หน่วยงาน 

52.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรต ิ60 พรรษานวมินทราชินี 
และสถานีอนามัยพระรทาน
นามทั้ง 90 แห่ง ได้รับการ
พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

ศวกท่ี 03 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

605-1112-
P022-
K4862-01 

การบริหารจัดการด้าน
การให้บริการ 

1,700,000 645,615 37.98 1.จัดท าโครงการและแผนปฏบิัติราชการประจ าป ีเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้บริหาร  
2.ได้รับอนุมตัิโครงการ  
3.ด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2559  
4. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ  
5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 4 วันที 16 ก.พ. 59  
6. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ระบบบรหิารคณุภาพการให้บริการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วันท่ี 
16 ก.พ. 59  
7.จัดโครงการฝึกอบรมสมัมนา เรือ่ง พัฒนาคณุภาพการให้บริการรบั
ตัวอย่างและส่งมอบรายงานผลการตรวจวเิคราะห ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันท่ี 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ 
รอยัล ครสู พัทยา จังหวัดชลบรุ ี 
8. อยู่ระหว่างสรปุผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนา 

50.00 ประชาชนในเขตพื้นท่ีเครือข่าย
บริการสุขภาพท่ี 4 ได้รับการ
ดูแลทางด้านสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการ
ขยายการให้บริการแก่
ประชาชนในทุกพ้ืนท่ีให้
ครอบคลมุทุกเขตบริการ 

ศวกท่ี 04 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

606-1112-
P051-
K4870-03 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
รองรับโรคระบาด โรค
อุบัต้ใหม่ และโรคอุบัติ
ซ้ า เขตสภุาพที่ 5 ปี 
2559 

1,200,000 713,992 59.50 1. สนับสนุน Transport medium และวัสดเุก็บตัวอย่าง แก่หน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพือ่น ามาใช้ในการเฝ้าระวังและเก็บ
ตัวอย่างผู้ป่วนที่สงสยัอหิวาต์ ไข้หวัดใหญ ่ไข้หวัดนก MERS รายการที่
สนับสนุน หน่วยงาน Cary Blair transport medium 100 ขวด สสจ.
เพชรบุรี Alkaline peptone water 20 ขวด สสจ.เพชรบรุี 
Nasopharyngeal swab รพ.สมทุรสาคร  
2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังโรค
ประจ าถิ่น ดังนี้ โรคอหิวาต์ โดยจดัซื้อและเตรยีมน้ ายาทดสอบ วิธี LAMP 
โรคอาหารเป็นพิษและโรคท้องร่วง (จากภาวะภัยแล้ง) โดยเตรียมน้ ายา
ส าหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ V.parahemolyticus 
V.vulnificus จากอาหาร โรคติดเช้ือริกเก็ตเซีย โรคไข้หวัดใหญ่ ไขห้วัด
นก และ MERS การตรวจการดื้อต่อสารต้านจลุชีพของแบคทีเรียที่ติดเข้า
กระแสเลือดจากผู้ป่วยทีส่่งมาตรวจวิเคราะห ์ 
3. ตรวจวิเคราะห์โรคตดิต่อจ านวน (11 ธ.ค.58)  
3.1 มือเท้าปาก (สารพันธุกรรม) จ านวน 4 ตัวอย่าง  
3.2 MERS ไข้หวัดใหญ่ จ านวน 7 ตัวอย่าง  
3.3 ริกเก็ตเซีย จ านวน 23 ตัวอยา่ง  
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 แยกเช้ือก่อโรคอุจจาระร่วง(สอบสวนโรค) จ านวน 65 ตัวอย่าง  

55.00 1. มีระบบการเฝ้าระวังโรค
ระบาดทางห้องปฏิบตัิการ ที่
ส่งผลใหผู้้ใช้บริการทันต่อการ
ใช้งาน  
2. ฐานข้อมูลการดื้อยา หรือ 
Anti-biogram ระดับเขตได้รับ
การด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง 

ศวกท่ี 05 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

3.14 แยกเช้ือไข้กาฬหลังแอ่น จ านวน 2 ตัวอย่าง  
3.15 ไวรสัซิกา (สารพันธุกรรม) จ านวน 2 ตัวอย่าง  
3.16 ไวรสัทางเดินหายใจอ่ืนๆ จ านวน 4 ตัวอย่าง  
 
ส่งต่อตัวอย่างที่เกินศักยภาพ  
1. มือเท้าปาก (ภูมิคุ้มกัน) จ านวน 1 ตัวอย่าง  
2. หัดเยอรมัน IgG จ านวน 1 ตัวอย่าง  
3. ไข้เลือดออก (ภูมิคุม้กัน IgM และ IgG) จ านวน 13 ตัวอย่าง  
4. แบคทีเรียไร้อากาศ จ านวน 6 ตัวอย่าง  
5. โปลิโอ จ านวน 2 ตัวอย่าง  
6. เชื้อรา จ านวน 2 ตัวอย่าง  
 
4. รวบรวมข้อมูลการดื้อยาของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพจากโรงพยาบาล 8 
แห่ง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 เพื่อเตรียมจดัท า Antio-biogram 
12 เดือนของปี 2558  
5. เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเชื้ออุบัติใหม่ ได้แก่ ไวรสัซิกา 

607-1112-
P011-
K4864-02 

ส่งเสริมความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
ให้ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานท่ี
เกี่ยวข้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 (เงิน
งบประมาณ) 

766,000 765,768 99.97 1.ทบทวนระบบบริหารและจัดท าแผนปฏิบัติการ  
2.จัดอบรมและฟื้นฟูความรู้มาตรฐาน ระบบคณุภาพ ISO/ IEC 
17025:2005 วันท่ี 7 ตุลาคม 2558  
3.ทบทวนคู่มือปฏิบัติการ (SOP) กลุ่มงาน/กลุ่ม/ฝ่าย  
4.จัดอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายบริหารคณุภาพตามข้อก าหนด 
ISO 9001:2015 วันท่ี 11 มกราคม 2559  
5.รับการตรวจตดิตามระบบคณุภาพภายใน (Internal audit) ระบบ ISO 
9001:2015 วันท่ี 19 กพ. 2559  
6.อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตที่พบ 

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

ศวกท่ี 06 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

607-1112-
P021-
K4861-08 

สถานการณ์สารเคมี
ก าจัดแมลงตกค้างใน
พืชผักและผลไม้สดใน
ยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

1,245,000 1,157,96
4 

93.01 1.ด าเนินการเก็บตัวอย่างพืชผักผลไม้สดที่น าเข้าจากต่างประเทศ จ านวน 
23 ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลง ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบสารเคมีก าจัดแมลง จ านวน 3 ตัวอย่าง ดังนี้ chlorpyrifos 
1 ตัวอย่าง, methidathion 1 ตัวอย่าง, methidathion profenofos 1 
ตัวอย่าง, chlorpyrifos methidathion 1 ตัวอย่าง  
2. ด าเนินการเก็บตัวอย่างพืชผักผลไมส้ดที่เพาะปลูกในประเทศ จ านวน 
42 ตัวอย่าง และอยูร่ะหว่างการตรวจวิเคราะหส์ารเคมีก าจดัแมลง 

25.00 1.ทราบถึงชนิดและปรมิาณ
สารเคมีก าจดัแมลงกลุ่ม 
Organophosphorus, 
Organochlorines, 
Carbamates และ Synthetic 
Pyrethroids ที่ตกค้างในพืชผัก
และผลไม้สดที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศและที่เพาะปลูกใน
ประเทศ  
2.ทราบถึงประเทศท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดของพืชผักและ
ผลไมส้ดที่มสีารเคมีก าจดัแมลง
ตกค้าง 3.ได้ข้อมลูความเสี่ยง
ด้านสารตกค้างประเภทสารเคมี
ก าจัดแมลงในพืชผักและผลไม้
สดที่น าเข้าจากต่างประเทศ
และที่เพาะปลูกในประเทศ 

ศวกท่ี 06 

607-1112-
P022-
K4862-07 

ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภค (เงนิ
งบประมาณ) 

300,000 299,935 99.98 เดือน[03]1.ตรวจตัวอยา่งผลติภณัฑ์สุขภาพดา้นอาหาร จ านวน 537 
ตัวอย่าง 2.ตรวจตัวอย่างผลิตภณัฑ์สุขภาพดา้นพยาธิวิทยาคลินิก จ านวน 
818 ตัวอย่าง 3.ตรวจตัวอย่างผลติภัณฑ์สุขภาพด้านรังสีและเครื่องมือ
แพทย์ จ านวน 665 ตัวอย่าง 

50.00 1.ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี สามารถ
ตอบสนองภารกจิที่ไดร้ับ
มอบหมาย และสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยมุ่ง
ประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก  
2.ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์

ศวกท่ี 06 



48 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มี
มาตรฐานสอดคล้องตามระบบ
คุณภาพสากล ผลการวิเคราะห์
ถูกต้อง เช่ือถือได้ เป็นที่พึง
พอใจของผู้บริโภคและหรือ
ประชาชนท่ีมารับบริการ 

607-1112-
P051-
K4870-11 

จัดระบบความ
ปลอดภัยในการ
ท างานศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 

280,000 49,517 17.68 1.จัดท าแผนปฏิบตัิการ ประชุมคณะท างานจัดระบบความปลอดภยั
ห้องปฏิบัติการ 2 ครั้ง ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทั่วไปส าหรบั
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในวันท่ี17-18 ธันวาคม 
2558 จ านวนทั้งสิ้น 48 คน (เป้าหมาย 50 คน) คิดเป็นร้อยละ 96 โดย
เชิญวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 2 ท่านบรรยายเรื่อง 
ความส าคญัของการจัดท าระบบจดัการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ 
การออกแบบระบบการจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบตักิาร และวิทยากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี 1 ท่าน บรรยายเรื่อง การจัดการความ
ปลอดภัยและการประเมินความเสีย่งในห้องปฏิบัติการ มีการท ากิจกรรม
กลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงในงานรับตัวอย่างและงานห้องปฏิบัติการ
พยาธิวิทยา/อาหาร/ยา/สารตกคา้ง ท าแบบทดสอบก่อนและหลัง
ฝึกอบรม และแจกประกาศนียบตัรแก่ผู้เข้ารับการอบรม นอกจากน้ียังได้
เตรียมการดูงานระบบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานแล้ว ส าหรับพัฒนาความรูส้ าหรับคณะกรรมการความ
ปลอดภัย/คณะท างานจัดระบบความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการและ
ผู้จัดการระบบความปลอดภยัห้องปฏิบัติการ (Safety Officer) รวมถึงหา
หลักสตูรอบรมด้านความปลอดภยัแก่ Safety Officer ในการจัดระบบ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้  
2. จัดท าแบบสอบถามความต้องการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับ
บุคลากร มีการจดัเก็บข้อมูลการทิง้ของเสีย (waste) จากสารเคมีจากทุก

67.00 1.เจ้าหน้าท่ีทุกระดับชั้นไดร้ับ
การพัฒนาความรู้และสามารถ
ด าเนินการจัดระบบความ
ปลอดภัยทีเ่กี่ยวข้องกับตัวเอง
และงานท่ีรับผิดชอบได ้รวมถึง
ป้องกันอันตรายจากอัคคีภยัที่
อาจอุบัติขึ้น  
2.สามารถป้องกันและลดการ
เจ็บป่วยจากการปฏิบตัิงานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

ศวกท่ี 06 



49 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ห้องปฏิบัต ิรวบรวมข้อมูลและการจัดเก็บ เตรยีมจ้างก าจดัของเสียทาง
เคมีและจัดหาเครื่องช่ัง เตรยีมการปรับปรุงแบบ Checklists ความ
ปลอดภัย เตรยีมการอบรมแผนปอ้งกันและระงับอัคคภีัย  
3. ผู้จัดการระบบความปลอดภัยหอ้งปฏิบัติการ (Safety Officer) เข้ารับ
การอบรมหลักสตูรอบรมด้านความปลอดภัย (จป.บริหาร และ จป.
หัวหน้างาน) จากสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภยัในการท างาน 
จ านวน 4 คน และผ่านเกณฑไ์ดร้บัประกาศนียบตัรทุกคน  
4. จัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากรศูนย์ฯ มีผู้เขา้รับ
การตรวจสุขภาพ จ านวน 43 คน  
5. ด าเนินการจดัจ้าง การก าจดัของเสียทางเคมีอย่างถูกวิธี โดยบริษทั
ก าจัดของเสียทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน  
6. ประชุม Safety Officer เพื่อเตรียมการอบรมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ประจ าป ี 
7. คณะท างานฯ ศึกษาดูงานระบบความปลอดภัยจากหน่วยงานท่ีได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน 2 แห่ง คือ บริษัท IRPC จังหวัดระยอง และ
ศูนย์การจัดการดา้นพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันท่ี 10 และ 17 
กุมภาพันธ์ 2559 ตามล าดับ  
8. ประชุมคณะท างานจัดระบบความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ ครั้งท่ี 
4/2559 เพื่อเตรยีมการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคภีัยประจ าป ีการ
ขอใช้เงินสวัสดิการส าหรับการตรวจสุขภาพประจ าปีของลูกจา้ง และ
สถานท่ีพักwasteก่อนส่งบริษัทเพื่อก าจัดต่อไป 



50 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

607-1112-
P052-
K4870-06 

ตรวจวิเคราะหส์ารเคมี
ตกค้างจากยาฆา่แมลง
ในพืช ผักและผลไม้ที่
น าเข้าผ่านด่านอาหาร
และยาแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุร ี

200,000 198,935 99.47 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมกี าจัดแมลงในตัวอย่างพืชผักและผลไม ้
จ านวนทั้งสิ้น 106 ตัวอย่าง ผลการตรวจวเิคราะห์พบสารเคมีก าจัดแมลง 
จ านวน 21 ตัวอย่าง ดังนี้ chlorpyrifos 2 ตัวอย่าง, endosulfan 
sulfate 1 ตัวอย่าง, triazophos 1 ตัวอย่าง, profenofos 1 ตัวอย่าง, 
bifenthrin 1 ตัวอย่าง, methidathion 4 ตัวอย่าง, ethion 1 ตัวอย่าง, 
methidathion profenofos 1 ตวัอย่าง,methidathion profenofos 
triazophos 1 ตัวอย่าง, chlorpyrifos methidathion 2 ตัวอย่าง, l-
cyhalothrin cypermethrin 1 ตัวอย่าง, methamidophos 
phosalone 2 ตัวอย่าง, bifenthrin l-cyhalothrin 1 ตัวอย่าง, 
methamidophos triazophos phosalone 1 ตัวอย่าง, chlorpyrifos 
methidathion cypermethrin 1 ตัวอย่าง 

35.00 1.พืช ผักและผลไม้ที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ผ่านด่านอาหาร
และยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี
มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
2.สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขใน
พืน้ท่ีภาคตะวันออก 

ศวกท่ี 06 

608-1112-
P021-
K4861-03 

การพัฒนาชุดตรวจ 
PCR-ELISA ส าหรับ
ตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
ก่อโรคอุจจาระร่วง
และอาหารเป็นพิษ 

425,000 414,366 97.50 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 ของเชื้อมาตรฐานทั้ง 8 
ชนิด  
3. จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ น้ ายา สารเคมี ในการวเิคราะห์ ELISA  
4. ออกแบบ Primer ที่จ าเพาะ ตอ่เช้ือแต่ละชนิด  
5. ทดสอบ PCR condition ของ Primer ส าหรับเชื้อทั้ง 8 ชนิด  
6. เตรียมท่อน 16S rRNA gene, V3, V6 gene ส าหรับเคลือบบน 
Microplates ของเชื้อทั้ง 8 ชนิด 

35.00 ได้ชุดตรวจ PCR-ELISA แยก
ชนิดของแบคทีเรียก่อโรค
อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ 
ที่มีความรวดเร็ว จ าเพาะและ
ความไวสูง เพื่อน าไปใช้ใน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์
ซึ่งส่งผลให้การรักษาผู้ป่วย และ
การสอบสวนโรค มีความถูก
ต้องและรวดเร็วขึ้น และน าไปสู่
การพัฒนาเป็นชุดตรวจเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคในเชิงพาณิชย์
ต่อไป 

ศวกท่ี 07 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

608-1112-
P021-
K4861-06 

การใช้เชื้อแลกติก
แอซิดแบคทีเรียทีผ่ลติ
แบ คเทอริโอซินเพื่อ
ควบคุมเชือ้ก่อโรค
อาหารเป็นพิษท่ี
ปนเปื้อนใน
กระบวนการผลติ 
อาหารหมักชุมชน 
ปลาสม้ (OTOP) 

360,000 177,068 49.19 เลี้ยงเช้ือแลกติกแอชิตแบคที่เรียมาตรฐาน จ านวน 5 สายพันธ์ุ 25.00 1 ได้เช้ือแลกติกแอซดิ
แบคทีเรียที่ผลิตแบคเทอริโอซิ
นอย่างน้อย 1 สายพันธ์ุ ท่ีม ี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่
ปนเปื้อนในกระบวนการผลติ 
ผลิตภณัฑ์ปลาส้ม  
2 ผลิตภณัฑ์ปลาส้มได้การ
พัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อยกมาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์พื้นบ้านท่ีเป็นสินค้า 
OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล 

ศวกท่ี 07 

608-1112-
P051-
K4870-07 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ เฝ้า
ระวังโรคอุบตัิใหม่ โรค
อุบัติซ้ า และโรคข้าม
พรมแดนเพื่อรองรับ
อาเซียน 

1,500,000 1,141,97
7 

76.13 รายงานผลการด าเนินการตรวจวิเคราะหโ์ครงการ พัฒนาความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการและระบบเครอืข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคขา้ม
พรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN AEC เดือน มีนาคม 2559 
เป้าหมาย 950 ตัวอย่าง ตรวจHIV ทั้งหมดจ านวน 230 ตัวอย่าง แยกเป็น
ตัวอย่างเด็ก 218 ตัวอย่าง ผู้ใหญ่ 12 ตัวอย่าง ผลการตรวจ Positive 1 
ตัวอย่าง ตรวจ Influenza 24 ตัวอย่าง ผล Negative 17 ตัวอย่าง พบ 
A-H1(2009) 1 ตัวอย่าง FluA 1 ตัวอย่าง FluB 1 ตัวอย่าง ตรวจ MERS-
CoV 16 ตัวอย่าง ผล Negative 16 ตัวอย่าง ตรวจ Dengue Serotype 
จ านวน 93 ตัวอย่าง พบผลบวก 39 ตัวอย่าง ผลลบ 54 ตัวอย่าง ตรวจ 
RV 16 จ านวน 18 ตัวอย่าง พบผลบวก 3 ตัวอย่าง ตรวจ MTB/MDR 
จ านวน 10 ตัวอย่าง พบ MTB 8 ตัวอย่าง ตรวจ Measles 23 ตัวอย่าง 
ผลลบท้ัง9 ตัวอย่าง ตรวจ Rubella 23 ตัวอย่าง ผลลบท้ัง 8 ตัวอย่าง 
ตรวจ C.diptheria 9 ตัวอย่าง รวมตรวจตัวอย่างทั้งสิ้น 446 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 46.9 ของเป้าหมาย(950)ทั้งป ี

46.90 1. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพ 
และความพร้อมในการตรวจ
วินิจฉัยโรคอุบตัิใหม่ โรคอุบัติ
ซ้ า และโรคข้ามพรมแดนได้
อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 2. ได้ข้อมลู
สนับสนุนด้านงานระบาดวิทยา 
เพื่อใช้ในเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการระบาดของโรคตดิ
เชื้อ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ศวกท่ี 07 



52 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

608-1112-
P052-
K4871-09 

โครงการทดสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
เขตสุขภาพท่ี 7 

200,000 191,751 95.88 1. จัดท าโครงการและแผนปฏิบตักิาร  
2. ประสานแผนเก็บตัวอยา่งผลติภัณฑส์ุขภาพ ( อาหาร ยา เครื่องส าอาง 
ฯ)ประจ าป ีพ.ศ. 2559 กับส านักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7  
3. ทดสอบตัวอย่างผลิตภณัฑส์ุขภาพจ านวน 1,302 ตัวอย่าง พบคุณภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน 303 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 23.3 แยกเป็นตัวอยา่งด้าน
อาหาร 900 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน270 ตัวอย่างคิดเปน็ร้อย
ละ30.0 ด้าน ยา 60 ตัวอย่าง พบคุณภาพไมไ่ด้มาตรฐาน 15 ตัวอยา่งคิด
เป็นร้อยละ25.0 รังสีและเครื่องมอืแพทย์ 342 ตัวอย่างพบคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน 18ตัวอยา่งคิดเป็นร้อยละ 5.3 

75.00 1 ได้ทราบข้อมลูสถานการณ์
คุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภณัฑส์ุขภาพท่ีผลิต
และจ าหนา่ยในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ  
2 ประชาชนได้รับข้อมลู
ข่าวสารในการเลือกซื้อ เลือก
บริโภคผลติภณัฑส์ุขภาพท่ี
ปลอดภัย และรับการแจ้งเตือน
ภัยความเสี่ยงดา้น ความไม่
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
น าข้อมูลผลการทดสอบไป
ควบคุม ก ากับเฝา้ระวัง และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

ศวกท่ี 07 

609-1112-
P051-
K4870-04 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและ
ระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อรองรับ
โรคข้ามพรมแดน 

1,300,000 1,258,97
4 

96.84 1. ด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบตัิการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 8 
อุดรธานี เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เมือ่วันท่ี 18 ก.พ.2559 จ านวน 
4,237,759.97 บาท  
2. ห้องปฏิบัติการด้านชันสูตร มคีวามพร้อมด้านการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และด้านการใช้ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ของศูนย ์และ
จัดเตรียมความพร้อมกรณเีกิดการระบาดของโรคอื่นๆ สามารถส่งตอ่
ตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้อย่างรวดเร็ว 
และได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับกรณเีกิดโรคซิก้าไวรสัระบาด โดย
สามารถส่งต่อตัวอย่างซิก้าไวรสัไปยังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อยา่งทันท่วงที และมีความพร้อมในการ
เตรียมจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจซกิ้าไวรสั อยู่ระหว่างขั้นตอนการจดัซื้อ
น้ ายา  

50.00 1. มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข 
กรณีเกดิการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และสามารถ
ให้บริการตรวจยืนยันโรคที่
ศูนย์ฯ เปิดให้บริการในภาวะ
ปกติ แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์
ระบาด สามารถตรวจยืนยันได้
ทันตามก าหนดเวลา  
2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงาน
ระบาดวิทยาเพื่อใช้ในการเฝ้า
ระวังโรค  

ศวกท่ี 08 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

3. ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยา ได้ท าการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ 
Staphylococcus aureus ในน้ าและน้ าแข็ง เพื่อเปรยีบเทียบวิธี
วิเคราะห์ ทั้ง 2 วิธี จ านวน 65 ตัวอย่าง  
4. ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา ได้จัดตั้งห้องปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์หา
ปริมาณการตกค้างของสารเคมีก าจัดแมลงกลุ่มออร์การโนฟอสเฟตในผัก
ผลไม ้ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนนิการจัดซื้ออุปกรณ์การเตรียมตัวอย่าง 
บุคลากรเตรยีมฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร และเครื่อง GC-MS ปัจจุบันใช้ใน
การตรวจวเิคราะห์หาสารเสพตดิในปัสสาวะ จึงท าให้ยังไม่สามารถ
ด าเนินการทดสอบวิธีได ้ 
5. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
6. ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
จ านวน 2,064 ตัวอย่าง  
7.การรายงานผลการวิเคราะห์ทางไฟล์อิเล้กทรอนิกสไ์ด้ท าหนังสือเพือ่
ประสานหน่วยงานที่ยังไม่ใช้บริการ 50 หน่วยงาน ให้ใช้บริการรับ
รายงานผลในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ไฟล์แล้ว และแจ้งวิธีเข้าใช้งานให้กับ
หน่วยงานผู้ขอให้บริการ 

3. สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อ
ตรวจยืนยันต่อที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
อย่างรวดเร็ว 

610-1112-
P052-
K4871-04 

โครงการประเมิน
ความเสีย่งสารให้
ความหวานแทน
น้ าตาลในผลไม้อบแห้ง 

300,000 229,219 76.41 1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2558  
2. เตรียมความพร้อมทางห้องปฏบิัติการ  
3. ส ารวจผลิตภัณฑ์ท่ีมีจ าหน่าย  
4. ขออนุมัติซื้อตัวอย่าง 

10.00 ได้ข้อมลูเบื้องต้นของชนิดและ
ปริมาณสารให้ความหวานแทน
น้ าตาล และการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ในผลไม้อบแห้งที่
จ าหน่ายในเขตเครือข่ายบริการ
ที่ 9 ที่สามารถน าไปใช้ในการ
แจ้งเตือนภัย และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการก าหนด
หรือควบคุมปริมาณการใช้สาร
ให้ความหวานแทนน้ าตาล 

ศวกท่ี 09 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

611-1112-
P023-
K4863-14 

โครงการ
ประชุมสมัมนาการ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการตรวจ
สารเสพตดิและรับฟัง 
ข้อคิดเห็นผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีด้านยาและ
สารเสพตดิ 

1,115,000 0 0.00 จัดอบรม จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24-25 ธค 2558 เป็นทีเรียบร้อยแล้ว 
ครบถ้วน 100% ของกิจกรรมแผนงาน  
      
    ศูนย์ฯ บันทึกรายงานการใช้จ่ายในการจัดประชุมตามโครงการและขอ
ใช้เงินเหลือจ่าย เสนออธิบดีอนุมัต ิและได้รับอนุมตัิ ตามบันทึกท่ี สธ 
0617/0204 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2559 

100.00   ศวกท่ี 10 

611-1112-
P051-
K4870-10 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานบริการ
ด้านห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 
อุบลราชธาน ี

800,000 551,200 68.90 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายา สารเคมี ตา่งๆ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ 
จัดซื้อวัสดสุ านักงาน เข้าร่วม PT เพื่อประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 
และตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง จ านวน 3,482 ตัวอย่าง ดังนี ้ 
1. ตรวจวิเคราะห์รายการ TB-LAMP 32ตัวอย่าง, Leptospirosis 42 
ตัวอย่าง  
2. ตรวจวิเคราะห์ Dengue serotype 35 ตัวอย่าง  
3. ตรวจวิเคราะห์ Rape test 61 ตัวอย่าง  
4. ตรวจวินิจฉัยหาชนิดและปริมาณฮโีมโกลบิน 2,502 ตัวอย่าง  
5. ตรวจวินิจฉัยแอลฟาธาลัสซีเมยี 1 จ านวน 582 ตัวอย่าง  
6. ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี 145 ตัวอย่าง  
 
นักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมธาลัสซีเมยีแห่งชาติและน าเสนอ
ผลงาน 8-11 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น เบิกจ่ายแล้ว 
551,835.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.90 ของงบประมาณ 

59.86 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี สามารถ 
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการเพิม่เตมิ  
2. หน่วยงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ได้รับบริการอย่างรวดเร็วและ
ทันต่อสถานการณ ์

ศวกท่ี 10 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

611-1112-
P051-
K4870-11 

โครงการพัฒนา
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเพื่อ 
รองรับอาเซียน(พรบ.
เชื่้อโรค โรคขา้ม
พรมแดน โรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และ
เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาจลุ
ชีพ) 

572,000 183,841 32.14 1.ประสานติดตามการจดแจ้งการครอบครองเช้ือโรคได้ครบถ้วน จ านวน 
70 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
2. ประชุมและร่วมเป็นวิทยากรความเสีย่งด้านชีวภาพการอบรมความรู้
การใช้ตู้ชีวนิรภัย  
3. ประชุมอบรม 7-8 มีนาคม 2559 จนท.จาก รพ.ท่ีไม่เคยเข้ารับการ
อบรมมาก่อน จ านวนรพ.17แห่ง และผูเ้ข้าอบรม จ านวน 20 คน  
4. ประสานติดตามการแจ้งผล PT รพศ/รพท รายงานข้อมลูเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพท้ัง 5 จังหวัด  
5.อบรมความรูตู้้ ตู้ BSC 16-19 กุมภาพันธ์ 2559  
6. เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการ
ใช้การตู้นิรภัยให้แก่เจ้าหน้าท่ี ศวก.ท่ี10 อุบลราชธานี ผูเ้ข้าอบรม 60 คน  
7. ตรวจวิเคราะห์เช้ือไวรัสทางเดนิหายใจ(Influenza and MERS) และ
รายงานผล/ประสาน สกช./สวส./สคร./สสจ และ รพ.ทุกแห่งสังกัด สป.
เขตสุขภาพท่ี 10 ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้จดัประชุมช้ีแจงดังนี ้ 
     - โครงการโครงการ พรบ เชื้อดื้อยา IHR มีผูเ้ข้าร่วม 50 แห่ง/คน 
ตรงตามเป้า 47 คนจากเป้าหมาย 70 แห่ง  
     - ได้มีการชี้แจ้งเพ่ิมเติมในโอกาสและเวทีอบรม BRM อีก 13 แห่ง/
คน ท าให้ได้เป้าเพิ่มขึ้นเป็น 60 แห่ง  
     - ประชุมเช้ือดื้อยา เป้า 5 แห่ง ผล ไมม่ีผู้เข้าประชุมตามแผน แต่มี
การประสานตดิตามให้ส่งรายงานผล PT ได้ครบทันเวลาทุกแห่ง 

53.37 1. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายมี
ข้อมูลการให้บริการตรวจ
วิเคราะหร์องรับพื้นท่ีระดับ
จังหวัด มีเครือข่ายระบบการส่ง
ต่อที่ชัดเจน ครบวงจร ได้
มาตรฐานครบทุกกลุม่เช้ือโรค
ตามเกณฑ์ IHR/CBRN  
2. ทราบสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสระบบ
ทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ/่
ไข้หวัดนก/คอตีบ/MERS-CoV 
ในเขตสุขภาพท่ี 10 เพื่อแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
เตรียมพร้อมรับมือการระบาด 
ให้แก้ไขปัญหา ในพื้นที่ได้
ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ  
3. ทราบสถานการณ์การดื้อยา
ของเชื้อแบคทีเรียทุกจังหวัดใน
เขตบริการสุขภาพท่ี 10 และ
แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
รวบรวมรายงานเป็นข้อมลู
ระดับประเทศ  
4.ห้องปฏิบัติทางการแพทย์
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 
ด าเนินการตาม พรบ.ชรพ. 

ศวกท่ี 10 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

611-1112-
P052-
K4871-09 

โครงการการตรวจ
วิเคราะหด์้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคสาธารณสุข 

515,000 218,420 42.41 ผลด าเนินงาน แบ่งเป็นดังนี ้ 
1) โครงการหลัก : การตรวจวเิคราะห์ด้านคุม้ครองผู้บริโภคสาธารณสุข : 
ร้อยละ66.49  
1.1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายา สารเคมี ต่างๆ ท่ีใช้ในการตรวจ
วิเคราะห ์ค่าใช้จ่าย ...... บาท  
1.2 จัดซื้อวัสดุส านักงาน  
1.3 ตรวจวเิคราะห์ ด้านพิษวิทยา 2 ตัวอย่าง / ด้านอาหารเคม-ีจุล
ชีววิทยา 375 ตัวอย่าง /ด้านยา 19 ตัวอย่าง และด้านรังสีและเครื่อง
แพทย์ 255 ตัวอย่าง  
 
2) ผลด าเนินงาโครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาชุดทดสอบสารโพลาร์ใน
น้ ามันส าหรับประกอบอาหาร : รอ้ยละความก้าวหน้า 49 ดังนี ้ 
2.1 ในการเตรียมวดัปรมิาณสารโพลาร์ในน้ ามันนั้น เนื่องจากคอลัมม์ที่ท
ใช้ในการแยกแตกต่างจากวิธีของต่างประเทศท่ีเผยแพร่ในเวบไซด์และ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ดงันั้น จึงได้ท าการพัฒนาวิธีให้เหมาะสม
กับขนาดของคอลัมม์ที่มโีดยการปรับอัตราส่วนต่างๆใหเ้หมาะสมท่ีจะ
แยกสาร non-polar และ polar ออกจากกัน โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
ศึกษาผลของปรมิาตร elution solvent ต่อการแยกของสาร  
2.2 ได้พสิูจน์วิธีการวดัค่าของกรดในน้ ามันโดยใข้วิธีมาตรฐานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการท าซ้ า  
2.3 ไดเ้ตรยีมน้ ามันมาตรฐานผลบวกเพื่อศึกษาการเปลีย่นแปลงค่าโพลาร์
ของน้ ามันท่ีเก็บอุณหภูมหิ้องเมื่อเวลาเปลี่ยนไป (สุ่มตรวจทุก 3 เดือนเป็น
เวลา 12 เดือน)  
2.4 ไดเ้ตรยีมน้ ายาทดสอบโพลารส์ูตร1 และสตูร2 เพื่อศึกษา ความคงตัว
ตัวของน้ ายาทดสอบสุม่ตรวจทุก 1 เดือน เป็นเวลา 12 เดือน  
2.5 ไดเ้ตรยีมน้ ามาตรฐานท่ีรู้ค่าโพลาร์ จ านวน 4 ค่า ส าหรับใช้ในการ
ทดสอบความคงของน้ ายาทดสอบโพลารส์ูตร1 และสูตร2  

66.49 สามารถสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกจิ. 
ให้บริการตรวจวิเคราะห ์กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข 
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี

ศวกท่ี 10 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

2.6 เตรียมน้ ายาทดสอบโพลาร์สตูร 1 และสตูร2 ชุดอุปกรณ์และน้ ามัน
มาตรฐานผลบวกและผลลบส าหรบัศึกษาความคงตัวของน้ ายาทดสอบโพ
ลาร์เมื่อเปิดซ้ ากันจ านวน 25 ครั้ง  
2.7 การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจดัซื้อเนื้อก๊าซ LPG ส าหรับเตรียมน้ ามัน
มาตรฐานเนื่องจากยังคงมีก๊าซ LPG เหลืออยู่ในถังบางส่วน  
2.8 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนี้ 93,455.45 บาท คิดเป็นร้อยละ98.68  
 
3) ผลด าเนินงาโครงการย่อยที่ 2 : การจัดตั้งห้องปฏิบตัิการเครือข่ายเฝ้า
ระวังผลติภณัฑส์ุขภาพ : ร้อยละความก้าวหน้า 45  
3.1 กิจกรรม 1 : การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายด่านอาหารและยา
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : ร้อยละความก้าวหน้า 40  
       3.1.1 วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ได้ตดิตามแผนการด าเนินงานใน
ส่วนของ สสจ.มุกดาหาร ที่จะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการ
ทดสอบความสามารถในการตรวจหาผลติภณัฑ์กลุ่ม่เสี่ยงด้วยชุดทดสอบ
อย่างง่าย จ านวน 8 การทดสอบนัน้  พบว่า สสจ.มุกดาหาร ไม่สามารถ
สมัครเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากใบเสร็จทีไ่ด้รบัจาก ศวก.อุดรธานี ไม่
สามารถใช้เบิกจ่ายเงินในโครงการตามระเบียบราชการได ้ 
       3.1.2 ได้ประสานผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายฯ ของ ศวกท่ี 8 
อุดรธานี แจ้งให้ ศวก.ท่ี10 อุบลฯ สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแทน สสจ.
มุกดาหารโดยการสมัครนี้ไมม่ีค่าใช้จ่ายใดๆ จากน้ัน ศวก.ท่ี8 อุดรธานี ได้
จัดส่งตัวอย่างเพื่อให้ท าการทดสอบต่อไป  
3.2 กิจกรรม 2 : การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายตลาดเจริญศรี จังหวัด
อุบลราชธานี : ร้อยละความก้าวหน้า 50  
       3.2.1 ได้จัดท าแผนปฏิบตัิการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุ
ส านักงาน พร้อมได้รับอนุมตัิจาก ผอ. เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2558 และ
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละวัสดุส านักงานเรียบร้อย โดยได้รับ
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ของเรียบร้อยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559  
      3.2.2 ประสานงานกับพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพื่อประเมินสภาพพื้นทีจ่ริง
และหารือแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาศักยภาพการจดัตั้ง
ห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีป้องกนัก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้
ตลาดเจรญิศร ีอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2558  
     3.2.3 จัดท ารายการวสัดุ อุปกรณ ์และผังการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
ของตลาด พร้อมช้ีแจงแผนปฏิบัตกิารการจดัตั้งห้องปฏิบัติการตลาด
เจริญศรีร่วมกับตลาดในพ้ืนท่ี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อแผนปฏบิัติ
การ เพื่อให้สามารถจัดตั้งห้องปฏบิัติการและให้บริการทดสอบได ้เมื่อ
วันท่ี 23 ธันวาคม 2558 3.2.4 อยู่ระหว่างการด าเนินงานส่วนของตลาด
เป้าหมายที่จะต้องจัดซื้อและเตรยีมห้องปฏิบัติการด้วยงบของตลาด โดย
ประสานติดตามการด าเนินงานกับตลาดเป้าหมายเป็นระยะ เมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2558 และวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งว่าอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ ์โดยได้ด าเนินจัดซื้อตู้เยน็
เรียบร้อย 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

612-1112-
P011-
K4864-06 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

1,071,000 420,318 39.25 1.แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัต ิ 
2.สง่บุคลากรเข้ารับการอบรมหลกัสูตรการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน 
จ านวน 1 หลักสูตร  
3.ด าเนินการตรวจติดตามภายในรายการทดสอบยาแผนโบราณและ
สมุนไพรทางจุลชีววิทยา  
4.เตรียมความพร้อมในการตรวจตดิตามภายในระบบบริหารคณุภาพ 
และรายการทดสอบตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
5.ทบทวนจัดท ามาตรฐานการปฏบิัติงาน จ านวน 23 เรื่อง  
6.เข้าร่วมการทดสอบความช านาญและเปรียบเทียบผลทาง
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 7 รายการ  
7.จัดการข้อร้องเรยีน และสิ่งที่ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด จ านวน 17 เรื่อง 

60.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ีมีขีด
ความสามารถในการเป็น
ห้องปฏิบัติการ อ้างอิง เพื่อ
พัฒนาและสนับสนุนระบบ
สุขภาพของประเทศ  
2. ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นต่อ
คุณภาพงานของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุ
ราษฎร์ธาน ี

ศวกท่ี 11 

612-1112-
P021-
K4861-05 

การพัฒนาวิธี
วิเคราะห์อฟลาทอก
ซินในอาหารโดยวิธี 
High performance 
liquid 
chromatography – 
fluorescence 
detector 

220,000 90,736 41.24 ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏบิัติการ ได้แก่ เครื่อง HPLC-FLD สาร
มาตรฐานอฟลาทอกซิน อุปกรณส์ าหรับกรองตัวอย่าง (SPE Vacuum 
Manifold) และตัวท าละลายอินทรีย์ต่างๆ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
วิเคราะห์อฟลาทอกซินด้วยวิธี HPLC-FLD จัดท าแผนการทดสอบความ
ถูกต้องของการวิเคราะห์ปริมาณอฟลาทอกซินด้วยวิธี HPLC-FLD 

50.00 1. ห้องปฏิบัติการอาหาร
สามารถตรวจยืนยันปรมิาณอฟ
ลาทอกซินในอาหารและมี
ศักยภาพในการเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงได ้ 
2. สามารถสนับสนุนงานบริการ
ด้านการคุม้ครองผู้บริโภคและ
รองรับความสามารถในการคัด
กรองอาหารน าเข้าให้กับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบได ้

ศวกท่ี 11 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

612-1112-
P051-
K4870-04 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสตูร
โรคอุบัติใหม่อุบตัิซ้ า
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
ปีงบประมาณ 2559 

1,500,000 779,120 51.94 รวบรวมข้อมลูพื้นฐานและจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาวิธี
วิเคราะห ์จ านวน ๒ เรื่องได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบ และโรคมือ 
เท้า ปาก และจดัท า SOP การตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบแล้วเสร็จ 

50.00 1. ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
คลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
สามารถตรวจวินิจฉยั และเฝ้า
ระวังโรคอุบตัิใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
และโรคข้ามพรมแดน ท่ีเป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. องค์ความรู้ที่ได้รบัน ามาใช้
ในการป้องกัน วินิจฉัย รักษา 
พยากรณ ์สอบสวนและเฝ้า
ระวังการระบาดของโรค 

ศวกท่ี 11 

613-1112-
P051-
K4870-01 

การตรวจวเิคราะห์
ตัวอย่างทางด้านพยาธิ
วิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

1,400,000 790,048 56.43 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ไดด้ าเนินการตรวจวินิจฉยั
ตัวอย่างที่ส่งตรวจ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ประชาชนท่ัวไปและ
หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถานประกอบการ เป็นต้น ตั้งแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2558 ถึง 11 มีนาคม 2559 จากค่าเป้าหมาย จ านวน 1,600 
ตัวอย่าง พบเชื้อ 68 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.2 ประกอบด้วย  
1. การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรยีก่อโรค Legionella spp. ในตัวอย่าง
น้ า Swab และตัวอย่างชีววัตถุ จ านวน 860 ตัวอย่าง พบเชื้อจ านวน 53 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.2  
2. การตรวจวิเคราะห์หาสารพันธกุรรมไวรสัก่อโรคอุบตัิใหม่ อุบัติซ้ า ด้วย
วิธี PCR ประกอบด้วย โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ในตัวอย่างชีววัตถุ จ านวน 50 ตัวอยา่ง 
พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรสัไขห้วัดใหญ่ชนิด A สายพันธ์ุ H3 จ านวน 
3 ตัวอย่าง และ ชนิด A สายพันธ์ุ H1(2009) จ านวน 12 ตัวอย่าง 

56.90 1 ลดความเสี่ยงและการสูญเสีย
ชีวิตจากโรคอุบัติใหม่และอุบัติ
ซ้ า โดยผู้ป่วยสามารถไดร้ับการ
รักษาอย่างทันท่วงที  
2 สนับสนุนการแกไ้ขปัญหา
สาธารณสุข การเฝา้ระวังทาง
ระบาดวิทยา ประเมินความ
เสี่ยง และแจ้งเตือนภยัแก่
ประชาชน  
3 สนับสนุนและรักษา
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดและประเทศ 

ศวกท่ี 
11/1 



61 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

613-1112-
P052-
K4871-02 

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพผลติภณัฑ์
สุขภาพ และยกระดับ
คุณภาพสถาน
ประกอบการ อาหาร
ในโรงแรม เขตจังหวัด 
ภูเก็ต กระบี่ และพังงา 
ปี2559 

1,020,000 661,771 64.88 1. จากการด าเนินการทดสอบตัวอย่างน้ า อาหาร และเครื่องดืม่ ตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 ถึง 15 มีนาคม 2559 มีตัวอย่างท้ังสิ้น 1,312 
ตัวอยา่ง ไม่ผา่นตามเกณฑ์มาตรฐาน 141 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.75 
สาเหตุจาก Coliforms (52), Fecal coliforms (3), E.coli (22), 
S.aureus (4), Salmonella spp.(1), TPC (6), B. cereus (1), จ านวน
ยีสต์ และรา (5), pH (34), TH (3), TS (1), NO3 (6), Benzoic (3)  
2. ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในโรงแรม 17 แห่ง ผ่าน 16 
แห่ง 

82.00 1 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน า
ข้อมูลที่ไดไ้ปใช้ประโยชน์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคและพัฒนา
คุณภาพ และความปลอดภัย
ของอาหาร  
2 ผู้ประกอบการและประชาชน
มีความตระหนักถึงพิษภัยที่อาจ
เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
จาก อาหารทีม่ีการปนเปื้อน
จากสิ่งท่ีเป็นอันตราย  
3 สถานประกอบการอาหารน า
ระบบความปลอดภัยด้าน
อาหารมาใช้ในการผลิตอาหาร 

ศวกท่ี 
11/1 

614-1112-
P011-
K4866-07 

พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ตาม
มาตรฐานสากล 

493,000 0 0.00 1.รักษามาตรฐาน ISO 17025, 15189, 15190, 17043  
2.Internal Audit 100% 

75.00 หน่วยงานมีความพร้อมในการ
ให้บริการอย่างมีคณุภาพตาม
มาตรฐาน ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียมีความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นในบริการ 

ศวกท่ี 12 

614-1112-
P051-
K4870-02 

2.โครงการประเมิน
คุณภาพการตรวจการ
ตั้งครรภ์จากตัวอย่าง
ปัสสาวะ 

200,000 199,927 99.96 จัดส่งรายงานสรุป รอบ 1/2559 และจัดส่งตัวอย่าง รอบ 2/2559 
(Panel 592) เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2559 และอยู่ในระหว่างรับรายงานผล
ตอบกลับ 

70.00 ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
จังหวัด โรงพยาบาลชุมชน 
หน่วยบริการปฐมภูมิขนาดใหญ่ 
และคลินิกเอกชน ในเขตพื้นท่ี 
14 จังหวัดภาคใต้ ไดร้ับการ
พัฒนาในด้านการตรวจการ
ตั้งครรภ์จากตัวอย่างปสัสาวะ 

ศวกท่ี 12 



62 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

614-1112-
P051-
K4870-03 

3. ประเมินความเสี่ยง
ตะกั่ว ปรอท และแค
ดเมี่ยมจากการบริโภค
สัตว์น้ าทะเลสาบ
สงขลา 

396,500 321,954 81.20 ได้รับข้อมลูการส ารวจข้อมูลการบริโภคสัตว์น้ าของประชากรรอบ
ทะเลสาบสงขลา จ านวน 400 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการบันทึกใน
โปรแกรม SPSS 

70.00   ศวกท่ี 12 

614-1112-
P052-
K4871-06 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์อาหารเพื่อ
รองรับประชาคม
อาเซียน 

207,900 120,000 57.72 1. ได้ก าหนดใหม้ีการจดัอบรมในวนัท่ี28-29 มีนาคม 2559 โดย สคอ.  
2. อยู่ในระหว่างการพัฒนาเพิ่มเตมิการตรวจวิเคราะห์คดิคะแนนช่วงนี้
ร้อยละ 20 

70.00   ศวกท่ี 12 



63 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

615-1112-
P011-
K4864-07 

โครงการธ ารงรักษา
และขยายขอบข่าย
การรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่12/1 
ตรัง สู่ประชาคม
อาเซียน 

951,300 558,918 58.75 1. จัดท า/ทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพ ดังนี ้ 
    1.1 จัดท าเอกสารใหม่ จ านวน 11 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 เมื่อวันท่ี 25- 26 เดือน 
พฤศจิกายน 2558  
3. สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จ านวน 72 เครื่อง  
    3.1 สอบเทียบเองภายในหน่วยงาน จ านวน 21 เครื่อง  
    3.2 สอบเทียบโดยหน่วยงานภายนอก จ านวน 51 เครื่อง  
4. กิจกรรมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ/เปรยีบเทียบผล
วิเคราะหร์ะหว่างห้องปฏิบตัิการ  
    4.1 เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ/เปรียบเทียบผลวิเคราะห์
ระหว่างห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 Scheme ได้แก ่ 
         4.1.1 การหาปริมาณกรดเบนโซอิก กรดซอรบ์ิกและกรดโปรปิ
ออนิกในขนมอบ - จัดท าแผนโครงการ ส่งใบสมัครให้สมาชิกเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 22 แห่ง มีห้องปฏิบัติการเข้าร่วม 20 แห่ง  
         4.1.2 การหาชนิดและปรมิาณฮีโมโกลบิน - จัดท าแผนโครงการ 
ส่งใบสมัครให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ จ านวน 41 แห่ง มีห้องปฏิบัติการ
เข้าร่วม 42 แห่ง  
    4.2 เป็นผู้จัดการเปรยีบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ การ
สอบเทียบไมโครปิเปต จ านวนห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 แห่ง  
    4.3 เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญ/เปรียบเทียบผลวิเคราะห์
ระหว่างห้องปฏิบัติการ จ านวน 21 เรื่อง ดังนี้  
         4.3.1 ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน รอบท่ี ๑๒ ตัวอยา่งที่ ๑๑ กับ 
บ.ไบโอราด  

65.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 
ตรัง มีการธ ารงรักษาระบบ
คุณภาพให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และ ISO 15189 
ส าหรับห้องปฏิบัติการด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข  
2. ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1 
ตรัง มีศักยภาพเป็นหน่วยงานที่
ให้บริการทดสอบความช านาญ 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
ด้านผลิตภณัฑส์ุขภาพ และด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข 

ศวกท่ี 
12/1 



64 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

         4.3.2 L. monocytogenes (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม) กับ สคอ.  
         4.3.3 S. aureus (MPN ตอ่ กรัม) กับ สคอ.  
         4.3.4 เลปโตสไปโรซสิ รอบท่ี 1/59 กับ ศวกท่ี 2 พิษณุโลก  
         4.3.5 ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน รอบท่ี1/59 กับ ศวกท่ี 2 
พิษณุโลก 
         4.3.6 แอลฟ่าธาลสัซเีมีย 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 การตรวจวิเคราะหส์าขาจุลชีววิทยาคลินิก การแยกชนิด
เชื้อแบคทีเรีย และการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อสารต้านจุล
ชีพ ครั้งท่ี 1/59 กับ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
         4.3.10 ทดสอบความช านาญในน้ า (pH) จ านวน ๒ ตัวอย่าง กับ 
กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  
         4.3.11 ทดสอบความช านาญในอาหาร (ซัลเฟอร์ไดออกไซด)์ 
จ านวน ๑ ตัวอย่าง กับบริษัท Fapas จ ากัด  
         4.3.12 ทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะหด์้านพิษวิทยา กับ 
สวส.  
         4.3.13 V.choerae in lyohilized culture, D/ND per 25 g 
กับ สถาบันอาหาร  
         4.3.14 Salmonella spp. (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม) กับ สถาบัน
อาหาร  
         4.3.15 Metals in Water (As,Cd,Fe,Pb) กับ สคอ.  
         4.3.16 Legionella กับ บ. แสงวิทย์  
         4.3.17 วิเคราะห์รายการทดสอบโปรตีน กับสถาบันอาหาร  
         4.3.18 วิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหารเหลวและกึ่งเหลว-กรดเบน
โซอิกและกรดซอร์บิก กับ สคอ.  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

         4.3.19 วิเคราะห์กาเฟอีนในเครื่องดื่ม กับ สคอ.  
         4.3.20 จ านวนจุลินทรยี์ ตอ่ กรัม กับ สคอ.  
         4.3.21 วิเคราะห์กาเฟอีนในเครื่องดื่มกับ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ  
5. กิจกรรมการตรวจติดตามคณุภาพภายใน  
    5.1 จัดท าแผนขอรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2559  
   5.2 รับการตรวจตดิตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2005, ISO 15189:2012 เมื่อวันท่ี 7 -8 มกราคม 2559 และ
วันท่ี 12 - 13 ม.ค.2559  
6. กิจกรรมการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
    6.1 จัดท าแผนขอรับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
ประจ าปีงบประมาณ 2559  
    6.2 ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบความ
ช านาญทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  
    6.3 ประสานรับการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองฯ รายการสอบ
เทียบไมโครปเิปต กับ สมอ. ระหวา่งวันท่ี 9 -10 มี.ค. 2559  
    6.4 รับการตรวจประเมินต่ออายุการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 9- 10 มีนาคม 2559  
    6.5 ส่งรายงานการแกไ้ขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต จากการตรวจประเมิน
ต่ออายุการรับรองความสามารถหอ้งปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 9- 10 มีนาคม 
2559 ให้หน่วยรับรองส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม เมื่อ
วันท่ี 17 มีนาคม 2559 

615-1112- โครงการเฝ้าระวังโรค 1,540,000 912,753 59.27 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ด าเนินงานตรวจวิเคราะห์ตัวอยา่งโรค 48.53 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ ศวกท่ี 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

P051-
K4870-05 

อุบัติใหม่อุบัติซ้ าโรค 
ติดเชื้อโรคที่เป็น
ปัญหาทางสาธารณสุข
และโรคธาลสัซีเมีย
ทางห้องปฏิบัติการ 
ชันสูตรสาธารณสุข ใน
จังหวัดตรัง พัทลุง 
และสตูล ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่12/1 
ตรัง ปีงบประมาณ 
2559 

ติดเชื้อ โรคอุบตัิใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรคธาลสัซีเมีย รวมทั้งสิ้น จ านวน 
1,945 ตัวอย่าง 3,835 รายการ (พบตัวอย่างไมไ่ด้มาตรฐานจ านวน 444 
ตัวอย่าง 444 รายการ) 
    - ตุลาคม 2558 จ านวน 529 ตัวอย่าง 1,442 รายการ (พบตัวอย่าง
ไม่ได้มาตรฐานจ านวน 131 ตัวอยา่ง 131 รายการ)  
    - พฤศจิกายน 2558 จ านวน 462 ตัวอย่าง 1,140 รายการ (พบ
ตัวอย่างไมไ่ด้มาตรฐานจ านวน 129 ตัวอย่าง 129 รายการ)  
    - ธันวาคม 2558 จ านวน 400 ตัวอย่าง 513 รายการ (พบตัวอยา่ง
ไม่ได้มาตรฐานจ านวน 219 ตัวอยา่ง 219 รายการ)  
    - มกราคม 2559 จ านวน 182 ตัวอย่าง 249 รายการ (พบตัวอยา่ง
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 (พบตัวอยา่ง
ไม่ได้มาตรฐาน จ านวน 90 ตัวอยา่ง 90 รายการ สรุปผลการด าเนินงาน 
ตั้งแต่เดือนตลุาคม 58- ปัจจุบัน มจี านวน 2,184 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
48.53 

12/1 ตรัง สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ทั้ง
ด้านการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ
เพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อที่เป็น
ปัญหาสุขภาพต่างๆ และ
โรคธาลัสซเีมีย ให้แก่ประชาชน
ในจังหวัดตรัง พัทลุง สตลู และ
จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ และ
ให้บริการทางด้านวิชาการ เช่น 
การเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
วิเคราะห์ และประเมินความ
เสี่ยง ทางด้านโรคติดเชื้อและ
โรคธาลัสซเีมียให้แก่ประชาชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน
สาธารณสุขสามารถน าผลการ
วิเคราะห ์และประเมินความ
เสี่ยงดังกลา่วไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

12/1 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P011-
K4864-20 

การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านเซลล์ต้นก าเนิด 

200,000 10,379 5.19 ผลการด าเนินงานสะสม (ให้บรรยาย) ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 
2558-เมษายน 2559) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
1. แต่งตั้งคณะท างาน/ จดัประชุมคณะท างาน  
2. จัดท าแผนปฏิบตัิการ  
3. เตรียมความพร้อมของน้ ายาวสัดุและเครื่องมือวิเคราะห ์ 
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและระบบคุณภาพดังนี้  
    - 16 และ 23 พฤศจิกายน 2558 ส่งบุคลากร 14 คน เข้าร่วมการ
อบรมระบบมาตรฐาน ISO 15189:2012/ ISO 15190:2003 ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
    - 30 พฤศจิกายน 2558 ส่งบุคลากร 2 คนเข้าร่วมการอบรมมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
    - 22 ธันวาคม 2558 ส่งบุคลากร 4 คน เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการอ่านใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
     - 3 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งบุคลากร 7 คน เข้ารับการอบรมเรื่อง Stem 
Cells and Cancer ในการประชมุ CU Stem Cells 6th Annual 
Meeting  
    - 16 มีนาคม 2559 ส่งบุคลากร 8 คน เข้ารับการอบรมระบบ
มาตรฐาน ISO 13485: 2003 และ ISO 14971: 2007  
5. พัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบคณุภาพการตรวจวิเคราะห์
ภายในห้องปฏิบัติการ  
    - ด าเนินการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือไดไ้ด้ร้อยละ 100 ตาม
แผนที่ก าหนดไว ้(7เดือน)  
    - มีการควบคุมคณุภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบตัิการ โดย
ใช้วัสดุควบคุมคณุภาพที่เหมาะสม (Internal Quality Control, IQC)  
    - ได้รับการตรวจติดตามภายใน จ านวน 4 รายการทดสอบ คือ การ
ตรวจหาปริมาณ Endotoxin การตรวจวิเคราะห์ Mycoplasma โดยวิธี 

45.00 1.สามารถพัฒนาศักยภาพการ
จัดเตรียมและตรวจสอบ
คุณภาพเซลล์ต้นก าเนิดให้มี
ความน่าเชื่อถือ 
2. สามารถเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

PCR การตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลลต์้นก าเนิดชนิด MSC โดย
เทคนิค Flow cytrometry และการตรวจสอบความสามารถของเซลล์
ต้นก าเนิดโดยวิธี Trilineage Differentiation ในวันท่ี 4 มีนาคม 2559  
    - ยื่นเอกสารขอการรับรอง ISO 15189: 2012 ใน 2 รายการทดสอบ
คือ การ 
 
ตรวจหาปริมาณ Endotoxin และการตรวจวเิคราะห์ชนิดและปรมิาณ
เซลล์ต้นก าเนดิชนิด MSC โดยเทคนิค Flow cytrometry  
2.2 ผลการด าเนินการสะสมคดิเปน็ร้อยละ 45  
2.3 การเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)  เสนอตอ่ท่ี
ประชุม/สัมมนาในระดับต่างๆโปรดระบ ุมีแผนน าเสนอผลงานวิชาการ
เรื่อง "Monitoring of the Environment at the DMSc Stem Cell 
Facility" ในรูปแบบโปสเตอร ์ที่งานประชุมวิชาการประจ าปีทางเทคนิค
การแพทย์ ครั้งท่ี 40 ระหว่างวันท่ี 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2559 ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซติี้ จอมเทยีน จ.ชลบุร ี

803-1112-
P021-
K4861-01 

การพัฒนาวิธีการ
ตรวจการกลายพันธ์ุ
ของยีน BRCA1และ 
BRCA2ในผู้ป่วยท่ีเป็น
โรคมะเร็งเต้านมและ
มะเร็งรังไขด้วยเทคนิค
วิเคราะห ์ล าดับสาร
พันธุกรรมสมรรถนะ
สูง 

2,106,600 99,992 4.75 ได้รับตัวอย่างผู้ป่วย จากผู้ร่วมวิจยัที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบด ี
มหาวิทยาลยัมหิดล และก าลังด าเนินการจัดซื้อน้ ายาเพื่อใช้ในการ
วิเคราะหล์ าดับสารพันธุกรรม 

48.00 1• การใช้วิธีตรวจทางชีว
โมเลกุล (biomolecular 
method) ประกอบด้วยวิธี 
(PCR) และอ่านล าดับ
พันธุกรรมด้วยเครื่องอ่านล าดับ
พันธุกรรมสมรรถนะสูง เพื่อ
ตรวจหา germline mutation 
ในยีน BRCA1/BRCA2เพื่อใช้ใน
การยืนยันการตรวจวินจิฉัยทาง
คลินิกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใน
ประเทศไทยที่อายุน้อยกว่า 45 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ปี  
2• ข้อมูลจากการตรวจทางชีว
โมเลกุลในยีน BRCA1/BRCA2
อาจท าให้ค้นพบลักษณะการ
กลายพันธุ์ชนิดใหม ่ๆรวมทั้งใช้
เป็นข้อมูลในการช่วยวินิจฉัย
แยกโรคมะเร็งเต้านมออกจาก
มะเร็งที่เกดิจากสาเหตุอื่น ๆ 
และใช้เป็น screening test ใน
การตรวจคัดกรองสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้ป่วยท่ีอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง ตลอดจนใช้เป็น
ฐานข้อมูลทางสถิติของผู้ป่วย
ไทยเพื่อการศึกษาต่อไปใน
อนาคต • เปิดบริการตรวจ 
Clinical Sequencing เพื่อ
วินิจฉัยยีนเสีย่งมะเร็งเต้านม
หรือพัฒนาต่อยอดเป็นชุดตรวจ
การกลายพันธ์ุบนยีน
BRCA1/BRCA2เพื่อประเมิน
ความเสีย่งต่อโรคมะเร็งเต้านม  
3• ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเป็น
องค์ความรู้ให้แก่บุคคลากรดา้น
การแพทย์และสาธารณสุข  
4• เป็นรากฐานในการพัฒนา
งานด้าน Clinical 
Sequencing ของสถาบันฯ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิจัย 
และงานบริการให้ทัดเทียมกับ
สถาบันอื่นๆในระดับภมูิภาค
เอเชียแปซิฟิก 

803-1112-
P021-
K4861-02 

การตรวจวินจิฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวี-1 ใน
เด็กแรกคลอด ที่เกิด
จากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอ
วีให้ได้ผลเร็วที่สุดด้วย
วิธี PCR ตัวอย่างจาก
กระดาษซับเลือด 

1,487,000 849,780 57.15 ตัวอย่างที่ส่งตรวจ HIV-PCR แรกคลอด และ ตรวจครั้งท่ี 3 ในเด็กท่ีมี
อาย ุ 4 เดือน และกรณีเด็กท่ีมีความเสีย่งสูง แต่ผลตรวจของ PCR ครั้งท่ี 
1 และ ครั้งท่ี 2 เป็นลบ รวมทั้งสิน้ 1,614 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,000 
ตัวอย่าง) เป็นตัวอย่างแรกคลอดจ านวน 1,493 ตัวอย่าง และตัวอย่างครั้ง
ที่ 3 จ านวน 121 ตัวอย่าง พบผลบวกในตัวอย่างแรกคลอดจ านวน 5 
ตัวอย่าง โดยผลการด าเนินการตรวจสามารถให้บริการตรวจครบทั้ง 
1,614 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวอย่างที่ส่งตรวจ 

80.70 1. ส่งเสรมิและสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 ที่มี นโยบายสู่
เป้าหมายทีเ่ป็นศูนย์ (Getting 
to Zero) คือไมม่ีผู้ตดิเช้ือราย
ใหม่ ไม่มผีู้เสียชีวิตเนื่องจาก
เอดส ์และไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อตรวจ
วินิจฉัยการตดิเช้ือเอชไอวีใน
เด็กท่ีคลอดจากแม่ที่ตดิเช้ือ
ตั้งแต่แรกเกดิโดยเฉพาะที่มี
ความเสีย่งสูง เพื่อท่ีจะเริม่ยา
ต้านไวรสัให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อ
การป้องกันไม่ให้มเีด็กท่ีเกิดใหม่
ติดเชื้อเอชไอวีจากแม ่เป็นหนี่ง
ในแนวทางการจัดการเชิงรุก
รายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สูลู่กและ
สนับสนุนนโยบายการป้องกัน
การถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีจากแม่
สู่ลูก (PMTCT)  
2. ค้นหาทารกท่ีติดเชื้อเอชไอวี

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ได้เร็วที่สุด เพื่อเริ่มยาต้านไวรสั
โดยเร็วที่สุด (ภายในอายุ 8 
สัปดาห์) ตามที่มีหลักฐานจาก
การวิจัยที่บ่งช้ีถึงโอกาสที่
อาจจะรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
ให้หายขาด (Functional 
cure) ในทารกท่ีเริ่มยาต้าน
ไวรัสเร็วตั้งแต่แรกเกดิ และมี
หลักฐานชัดเจนว่าการรักษาเร็ว
ช่วยลดอัตราการป่วยตายจาก
เอชไอวี/เอดส ์ช่วยให้
ผู้ปกครองเด็กลดความวิตก
กังวลและบุคลากรทางการ
แพทย์สามารถดูแลเด็กอย่างมี
คุณภาพตามสถานการติดเชื้อ
เอชไอวีของเด็กแต่ละราย  
3. ทราบความไว ของการตรวจ
วินิจฉัยการตดิเช้ือเอชไอวี ใน
เด็กแรกคลอดที่เกิดจากแม่ที่ตดิ
เชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี PCR จาก
สิ่งส่งตรวจชนิดกระดาษซับ
เลือด และสถานการณ์การตดิ
เชื้อเอชไอวีของเด็กและเป็น
ข้อมูลของประเทศท่ีเข้าถึงได้
ยาก เพื่อการบริหารจัดการ
และ/หรือส่งผลถึงนโยบายการ
ให้บริการตรวจวินิจฉัยการตดิ
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

เชื้อเอชไอวีในเด็กท่ีคลอดจาก
แม่ที่ติดเช้ือของประเทศได้ใน
อนาคต 

803-1112-
P021-
K4861-03 

พัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการกรม 
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านการ
ตรวจการติดเชื้อเอชไอ
วี-1 ในเด็กท่ีคลอด
จากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี 
Real-time PCR 

925,300 0 0.00 เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 12 แห่ง ประกอบด้วย 
ขอนแก่น, ชลบุรี, นครสวรรค,์ พิษณุโลก, เชียงราย, นครราชสมีา, ตรัง, สุ
ราษฎร์ธาน,ี อุดรธาน,ี อุบลราชธานี, สมุทรสงคราม และ สงขลา ไดร้ับ
วัสด ุอุปกรณ์ น้ ายา ครบถ้วน ได้รว่มกันตรวจประเมินการตรวจหาการ
ติดเชื้อเอชไอวี-1 ด้วยวิธี Real-time PCR มีเป้าหมายการตรวจ
ห้องปฏิบัติการละ 300 ตัวอย่าง อยู่ในข้ันตอนระหว่างการตรวจวิเคราะห์ 
และรวบรวมข้อมลู และได้จดัประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับเครือขา่ย 
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท จ.
สมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี 27-29 มกราคม 2559 และไดม้ีการน าเสอ
ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งท่ี 24 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันท่ี 21-23 มีนาคม 2559 อิมแพค
ฟอรัม เมืองทองธาน ีจ.นนทบุรี 

57.00 1. เพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ด้านบริการตรวจ HIV-1 วิธี 
Real Time PCR เพิ่มความ
ครอบคลมุให้เด็กไทยทุกรายที ่
คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อได้เข้าถึง
บริการตรวจ HIV-EID ให้
เพิ่มขึ้น  
2. เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ได้รับการประกันคณุภาพการ
ตรวจ(PT-HIV PCR) สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบตัิงาน ผล
การตรวจนา่เชื่อถือ ลด
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมทดสอบ
ความช านาญกับต่างประเทศ 
(EQA HIV-PCR) ปีละกว่า 
600,000 บาท ประเทศพ่ึงพา
ตนเองได ้ 
3 การตรวจด้วยวิธี Real Time 
PCR เป็นแบบ Quatitative ท า

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ให้ทราบปริมาณ HIV-1 
proviral load DNA ใน
ตัวอย่างเด็กท่ีติดเชื้อ ยังไม่มี
รายงานข้อมูลนี้ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ของประเทศไทยและเพื่อเป็น
เกณฑ์ก าหนดสิ่งส่งตรวจให้
เหมาะสม  
4. นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข เกีย่วกับการ
ด าเนินงานป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สูลู่ก ไดร้ับ
การประเมินประสิทธิผล โดย
ติดตามอัตราการถ่ายทอดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สูลู่ก ผลจาก
ห้องปฏิบัติการตรวจ HIV-PCR 
ในเด็ก  
5. เกิดการบูรณาการร่วมกัน
จากหลายหน่วยงานโดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนา
ระบบบริการตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวีในเด็ก ผลจากการวิจยั
ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อาจ
ส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนใน
ระดับนโยบายของประเทศท่ี
ก าหนดโดยกรมอนามัยและ
กรมควบคุมโรค ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น



74 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

หน่วยบริการที่จะด าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายต่อไป 

803-1112-
P021-
K4861-04 

การพัฒนาวัสดุอ้างอิง
ชนิดกระดาษซับเลือด
ส าหรับการทดสอบ
ความช านาญการ
ตรวจการติดเชื้อเอชไอ
วี-1 วิธี DNA-PCR 

200,000 200,000 100.00 ส่งชุดทดสอบความช านาญการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ให้ สมาชิก
เครือข่ายการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี-1 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน 12 แห่ง (ขอนแก่น, ชลบุร,ี 
นครสวรรค,์ พิษณุโลก, เชียงราย, นครราชสมีา, ตรัง, สุราษฎร์ธาน,ี 
อุดรธาน,ี อุบลราชธาน,ี สมุทรสงคราม และ สงขลา) เพื่อใช้ประเมนิ
วิธีการตรวจ (Conventional และวิธี Real-time PCR) ชนิดของ
กระดาษ (Cotton 100 และชนิด Whatman) และระบบการขนส่ง ใน
วันท่ี 6 มกราคม 2559 ทุกห้องปฏิบัติการไดด้ าเนินการตรวจครบถว้น 
อยู่ในระหว่างการรวบรวมผลการด าเนินงาน 

57.00 ได้ตัวอย่างทดสอบหรือวัสดุ
อ้างอิงชนิดกระดาษซับเลือด 
(PT DBS sample) เพื่อใช้ใน
การทดสอบความช านาญ (PT 
scheme) การตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี-1 วิธี DNA PCR ของ
สมาชิกเครีอข่ายห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ านวน ท้ังสิ้น 14 แห่ง ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการสมคัรเข้าร่วม 
EQA จากต่างประเทศได้ปลีะ
กว่า 300,000 บาท สามารถ
พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและ
เป็นการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่อง 
สามารถพัฒนาและขยาย
ขอบข่ายการให้บริการในเชิง
พาณิชย์ได้ในระดับประเทศและ
ระดับอาเซี่ยน 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-05 

โครงการสร้างวัคซีน
ต้นแบบป้องกันโรค
เริมและการพัฒนา
กระบวนการผลติ 

999,000 382,431 38.28 1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ Pichia pastoris เพื่อผลิตโปรตีน 
glycoprotein D (gD) ในระดับขวดเพาะเลี้ยงขนาดเล็ก  
    1.1 ศึกษาระยะเวลาในการเพาะเลีย้งรีคอมบิแนนท์ยสีต์เพื่อการผลิต 
glycoprotein D ได้ท าการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ P. pastoris ใน
อาหารที่มีองค์ประกอบของเมทานอล เพื่อกระตุ้นใหเ้ซลล์ผลิต HSV-1 
gD และ HSV-2 gD และท าการเกบ็ตัวอย่างทุก 24 ช่ัวโมงเป็นเวลา 144 
ช่ัวโมง (6 วัน) น าไปตรวจสอบการผลิต gD ด้วยวิธี ELISA โดยท าการ
ตรวจสอบท้ังที่เป็น secreted expression จากส่วนอาหารเพาะเลีย้ง
เซลล์และ intracellular expression จากส่วนของตะกอนเซลล ์ซึ่ง
พบว่าในรีคอมบิแนนท์โคลนท่ีมียนี pPICZ?A/gD1 สามารถผลติ HSV-1 
gD ไดสู้งที่เวลา 48 ช่ัวโมงภายหลงัการเพาะเลี้ยงในอาหารที่มเีมทานอล 
และสามารถหลั่งโปรตีนออกมาภายนอกเซลล์ได้มาก ส่วนรีคอมบิแนนท์
โคลนท่ีมียีน pPICZ?A/gD2 สามารถผลติ HSV-2 gD ไดสู้งสุดที่ 72 
ช่ัวโมง แต่พบว่าปริมาณ gD ที่อยู่ในเซลลม์ีสูงกว่าที่หลั่งออกมาภายนอก
เซลล ์ 
    1.2 ศึกษาความเข้มข้นของเมทานอลต่อการผลติ HSV-1 gD ของรี
คอมบิแนนท์ P. pastoris ได้ท าการเพาะเลี้ยงรคีอมบิแนนท์โคลนใน
อาหารที่มีความเข้มข้นของเมทานอลเท่ากับ 0, 0.5, 1, 1.5 และ 3.0% 
โดยมีปริมาณเซลล์เริม่ต้นเท่ากันจากนั้นท าการเก็บตัวอย่างทุกๆ 24 
ช่ัวโมงเป็นเวลา 96 ช่ัวโมง เพื่อน าไปท าการวิเคราะห์อัตราการ
เจริญเติบโต และปริมาณ HSV-1 gD ที่ผลติและหลั่งออกมาภายนอก
เซลล์ซึ่งพบว่ารีคอมบิแนนท์โคลนมีการเจริญสูงที่สุดในช่วง 24 ช่ัวโมง
แรก และพบว่าความเข้มข้นของเมทานอลที่สูงข้ึนส่งผลให้เซลล์เจรญิไดด้ ี
เนื่องจากเมทานอลเป็นแหล่งของคาร์บอนท่ีจ าเป็นต่อการเจริญของเซลล์ 
แต่พบว่าที่ความเข้มข้นของเมทานอล 3.0% ภายหลังการเพาะเลี้ยงไป 
48 ช่ัวโมง การเจริญของเซลล์จะลดลงซึ่งอาจเกิดจากการสะสมของเมทา
นอลที่มากเกินไปจนท าให้เป็นพิษต่อเซลล ์ส าหรับการผลิต HSV-1 gD ที่

50.00 ได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนา
วัคซีนและได้เทคโนโลยีในการ
ผลิตวคัซีนป้องกันโรคเริม 
ส าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตให้กับหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน เพื่อน าไปพัฒนาต่อ
ยอดในการผลิตระดับโรงงานกึ่ง
อุตสาหกรรมและเพื่อน าไปสู่
การทดสอบในมนุษยต์่อไป 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

หลั่งออกมาภายนอกเซลล ์พบว่าท่ีความเข้มข้นของเมทานอล1.5%
สามารถผลิต gD ได้สูงทีสุ่ดที่เวลา 48 ช่ัวโมง จากผลทีไ่ด้จึงน าค่าความ
เข้มข้นของเมทานอลที่ 1.5% ไปท าการศึกษาปริมาณเซลล์เริ่มต้นต่อการ
ผลิต HSV-1 gD ของรีคอมบิแนนท์โคลนต่อไป  
    1.3 ศึกษาปริมาณเซลล์เริ่มต้นต่อการผลิต HSV-1 gD ของรีคอม
บิแนนท์ P. pastoris ได้ท าการเพาะเลีย้งรีคอมบิแนนท์โคลนโดยใหม้ี
ปริมาณเซลลเ์ริ่มต้นแตกตา่งกัน โดยวัดเป็นคา่OD600 เท่ากับ 2.0, 4.0 
และ 6.0 ตามล าดับ โดยเพาะเลีย้งในอาหารที่มีเมทานอลความเข้มข้น 
1.5% เท่ากัน จากนั้นท าการเก็บตวัอย่างทุกๆ 24 ช่ัวโมงเป็นเวลา 72 
ช่ัวโมง พบว่ารีคอมบิแนนท์โคลนที่ทุกๆ ความเข้มข้นมีอัตราการเจริญสูง
ที่สุดในช่วง 24 ช่ัวโมงแรก หลังจากนั้นอัตราการเจรญิค่อยๆ ลดลง 
ส าหรับการผลิต HSV-1 gD ที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ พบว่าท่ีปรมิาณ
เซลล์เริม่ต้นท่ี OD600 เท่ากับ 2.0 และ 4.0 มีการผลิต HSV-1 gD
ใกล้เคียงกันและสูงที่สดุที่เวลา 72 ช่ัวโมง  
 
2. การตรวจหาปริมาณแอนติบอดโีดยเทคนิค ELISA พัฒนาวิธีการ
ตรวจหาปริมาณแอนติบอดตี่อโปรตีน gD ของไวรัสโรคเริม ชนิดที่ 1 และ 
2 โดยใช้เทคนิค ELISA ซึ่งประกอบด้วยการเคลือบแอนตเิจน gD แต่ละ
ชนิดแยกปฏิกิริยากัน แล้วท าปฏิกริิยาจับกับโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อ 
gD จากนั้นจับด้วยแอนติบอดีที่ติดฉลากด้วยเอนไซมเ์ปอร์ออกซิเดส และ
ใช้ Tetramethylbenzidine เป็นซับสเตรทชนิดโครโมเจนส าหรับ
เอนไซมเ์ปอร์ออกซิเดส ซึ่งค่าดูดกลืนแสงท่ีเกิดขึ้นจากปฏิกิรยิาดังกล่าว
จะสัมพันธ์กับปริมาณโมโนโคลนอลแอนติบอด ีโดยสามารถจับคู่ระหว่าง
แอนติเจนและแอนติบอดีเพื่อใช้ในระบบ ELISA ได ้จากนั้นสามารถหา
ปริมาณแอนติเจนท่ีเหมาะสมในการ coat plate และช่วงแอนติบอดีที่
สามารถวัดค่าได้ซึ่งมีค่าระหว่าง 5-50 ng/ml และได้จดัท ากราฟ
มาตรฐานของการทดสอบหาปริมาณแอนติบอดตี่อโปรตีน gD แล้ว 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-06 

การวิจัยและพัฒนา
สารตา้นเชื้อราจาก
สมุนไพร 

600,000 301,053 50.18 1. เตรียมผลดิบของพญากาสัก ท าแห้ง และบดไดผ้งพืชแห้งหนัก
ประมาณ 338 กรัม และสกัดผลดบิของพญากาสักด้วยเอทานอล  
2. สกัดแยกสารสกดัเอทานอลของผลดิบพญากาสักด้วยตัวท าละลาย
อินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และ ทดสอบฤทธ์ิต้านเช้ือราต่อเชื้อ T. 
mentagrophytes พบว่าส่วนท่ีสามารถละลายใน chloroform และ 
ethyl acetate ได้แสดงฤทธ์ิต้านเช้ือราได้ด ี 
3. คัดเลือกส่วนท่ีละลายในช้ัน chloroform มาแยกบริสุทธ์ิด้วยวิธีการ
ทางโครมาโตรกราฟฟ่ี โดยใช้ column ชนิดต่าง ๆ และแยกบริสุทธ์ิใน
ล าดับสุดท้ายด้วย HPLC  
4. ได้สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราจากผลดบิของพญากาสัก 4 ชนิด และส่ง
ตัวอย่างสารบริสุทธ์ิไปวิเคราะห์ NMR  
5. คัดเลือกส่วนท่ีละลายในช้ัน EtOAc มาแยกบรสิุทธ์ิด้วยวิธีการทางโคร
มาโตรกราฟฟ่ี โดยใช้ column HP 20 และแยกบริสุทธ์ิในล าดับสดุท้าย
ด้วย HPLC  
6. ได้สารออกฤทธิ์ต้านเชื้อราจากผลดบิของพญากาสัก 3 ชนิด และส่ง
ตัวอย่างสารบริสุทธ์ิไปวิเคราะห์ NMR  
7. เตรียมต้นทองพันช่ังท าแห้ง บดไดผ้งพืชแห้ง และสกดัด้วยเอทานอล  
8. สกัดแยกสารสกดัเอทานอลของทองพันช่ังด้วยตัวท าละลายอินทรีย ์
และทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อราต่อเชื้อ T. mentagrophytes และ T. 
rubrum พบว่าสารสกัดช้ันท่ีมีฤทธิ์ดีสุดคือช้ัน EtOAc  
9. ทดลองพัฒนาต ารับแชมพู 7 ต ารับ และคดัเลือกต ารบัท่ีมีคณุสมบัติ
เหมาะสม 2 ต ารับ  
10. ทดลองพัฒนาต ารับเจล 2 ต ารับ  
11. ส่งนิพนธ์ต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 1 ฉบับ  
12. ส่งนิพนธ์ต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ในวารสารการวิชาการสาธารณสุข 1 
ฉบับ 

55.00 1.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดจาก
สมุนไพรที่มีฤทธ์ิดีในการต้าน
เชื้อรา สามารถน าไปเผยแพร่
เป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการใช้
สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค
ผิวหนังจากเชื้อราได ้ 
2.ทราบสารบริสุทธ์ิที่มีฤทธิ์ตา้น
เชื้อราจากพืชสมุนไพรซึ่งอาจ
น าไปพัฒนาเป็นสารต้นแบบ
ทางยาต้านเชื้อรา หรือน าไป
เผยแพร่ในวารสารได ้ 
3.ได้รูปแบบต ารับยาใช้
ภายนอกเพื่อรักษาการติดเชื้อ
ราที่ผิวหนัง ที่จะน าไปศึกษาต่อ 
หรือถ่ายทอดให้กับหน่วยงานท่ี
สนใจจะน าไปพัฒนาในเชิง
พาณิชย์ได ้

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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803-1112-
P021-
K4861-08 

) โครงการจัดตั้งระบบ
ฐานข้อมูลคลินิกและ
การคัดกรอง
อาสาสมัครสุขภาพดี
ส าหรับการวิจัยทาง
คลินิก 

527,800 151,057 28.62 1. ด าเนินการจดัท าแผนการด าเนนิโครงการ และแต่งตั้งคณะท างาน
โครงการปีงบประมาณ 2559  
2. เริ่มด าเนินการจดัเตรียมความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์ บุคลากร 
ด าเนินโครงการวิจัย และเริ่มด าเนนิการรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ครั้งท่ี1 มีผู้สมคัรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 45 ราย โดยการคัดเลือกจาก
การซักประวัต ิตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจ านวน 2 ราย (Serum creatinine 
greater than acceptance criteria 1 ราย, HBs Ag Positive 1 ราย) 
สรุปมผีู้ผา่นเกณฑ์การคดัเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 43 ราย  
3. คัดเลือกอาสาสมคัรเข้าโครงการเตรียมตัวอย่าง Blank Plasma ครั้งท่ี 
1/59 จ านวน 60 ราย - คัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียมตัวอย่าง 
Blank Plasma ครั้งท่ี 2/59 จ านวน 15 ราย รวมจ านวนอาสาสมัครที่
ผ่านเข้าร่วมโครงการจ านวน 118 ราย  
4. ด าเนินการ พัฒนาโปรแกรมระบบและระบบงานที่เกี่ยวข้อง -ระบบ
ลงทะเบียนบุคคลผูร้ับบริการตรวจหรือ อาสาสมัคร การวิจัยทางคลนิิก -
การบันทึกข้อมูลประวัติ ของอาสาสมัคร -ระบบการรับตัวอยา่งข้อมูลการ
ตรวจหรือ อาสาสมัคร การวิจัยทางคลินิก  
5. การรับตัวอย่างการตรวจวเิคราะห์ -ระบบการบันทึกผล / สรุปผลของ
ตัวอย่าง ในส่วนของห้องปฏิบัติการการตรวจหรือ อาสาสมัคร การวิจัย
ทางคลินิก  
6. ด าเนินการคดัเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรยีมตัวอย่าง Blank 
Plasma ครั้งท่ี 3/59 (K2-Na Heparin-03-16 จ านวน 80 ราย) รวม
จ านวนอาสาสมัครทีผ่่านเข้าร่วมโครงการจ านวน 198 ราย -บริษัท เนอฟ 
แอนด์ ไนน จ ากัด ได้รายงานความคืบหน้าของโปรแกรมฐานข้อมลู
อาสาสมัครสุขภาพด ีในการท าข้อตกลงการจดัซื้อจัดจา้ง  
7. อธิบายและน าเสนอการใช้งานระบบของโปรแกรมฐานข้อมลู
อาสาสมัครสุขภาพดีวันท่ี 7 เมษายน 2559  

50.00 1.ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ได้
ระบบฐานข้อมลูอาสาสมัคร
สุขภาพดีทีไ่ด้มาตรฐานท าให้
สามารถบริหารจัดการ
โครงการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการ
สืบค้นข้อมูล รวมทั้งยังสามารถ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับ
หน่วยงานท่ีสนใจหรือนักวิจัยที่
ต้องการข้อมูลไปพัฒนา
งานวิจัยต่อไปในอนาคต  
2. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
อาสาสมัครสุขภาพดี จ านวน 
200 คน ส าหรับเตรียมความ
พร้อมในการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก ในการทดสอบชีวสมมลู
ของยาต้นแบบ รวมทั้งศึกษา
ความปลอดภัยของยาหรือ
สมุนไพรในการวิจัยทางคลินิก 
ระยะที่ 1 หรือ 2  
3. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี

ศชพ 
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จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

8. ท าการอัฟเดทเวอร์ชั่นของโปรแกรมฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดี 
วันท่ี 7 เมษายน 2559 

ข้อมูลสุขภาพ และประวัติของ
อาสาสมัครในการเข้าร่วม
โครงการวิจัยต่างๆ ซึ่งจะเป็น
การป้องกันการเป็นอาสาสมัคร
ซับซ้อนของแต่ละโครงการ  
4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ได้
ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไป
ของอาสาสมัครคนไทยเพื่อ
คัดเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละ
โครงการ 

803-1112-
P021-
K4861-09 

โครงการเพิม่ขีด
ความสามารถการวิจัย
ทางคลินิกด้านชีวส
มมูลของยาสามัญตาม
มาตรฐาน GCP และ 
GLP เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

865,000 234,056 27.06 1. ด าเนินการจดัท าแผนการด าเนนิโครงการ แต่งตั้งคณะท างานโครงการ
ปีงบประมาณ 2559 ประชุมคณะผู้วิจัยโครงการ  
2. รักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO 15189:2007-12 
โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะและเทคนิคท่ี
ทันสมัยในการจดัเก็บตัวอย่างเลือด ให้ถูกต้อง, อบรม การอ่านใบรบัรอง
การสอบเทียบเครื่องมือ  
3. ด าเนินการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการวิจัยโครงการที่1 
โดยการด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิกโครงการ ศึกษาชีวสมมูลต ารับดี
เฟอราซิรอก จีพีโอ ขนาด 250 mg ชนิดเม็ด และเอ็กซ์เจค ขนาด 250 
mg ชนิดเม็ด คัดเลือกอาสาสมัคร วันท่ี 30 พ.ย.ถึง 3 ธันวาคม 2558 อา
สามสมัครเข้าร่วมโครงการ 45 ราย ชาย 26 ราย หญิง 19 ราย ผา่นการ
คัดเลือกจ านวน 41 ราย ชาย 24 ราย หญิง 17 ราย และไดร้ับการ
คัดเลือกเข้าสู่กระบวนการวิจยัทางคลินิก 30 ราย ชาย 15 ราย หญงิ 15 
ราย Admit P I วันท่ี 13 ธันวาคม 2558 ถึง 17 ธันวาคม 2558 Admit 
P II วันท่ี 20 ธันวาคม 2558 ถึง 24 ธันวาคม 2558 จัดส่งตัวอย่างให้กับ

40.00 1.การศึกษาวิจัยทางคลินิกด้าน
ชีวสมมูลของยาสามญัใน
ประเทศไทยเป็นทียอมรับตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้
อาสาสมัครได้รบัการคุม้ครอง
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและสิทธิ
มนุษยชน  
2.สามารถเป็นศูนย์กลางในการ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑย์า การ
คุ้มครอง ผู้บรโิภคด้านยาและ
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ัง
ในประเทศ และต่างประเทศ  
3. ผลิตภัณฑย์าสามัญใน

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

องค์การเภสัชกรรมวันที่ 25 ธันวาคม 2558  
4. รับการตรวจเอกสารจากเจ้าหนา้ที่องค์การเภสัชกรรม วันที่ 18 
มกราคม 2559 
5. เจ้าหน้าท่ีประจ าโครงการวิจัยด าเนินการตรวจสอบ และแกไ้ขข้อมูล
หลังจากการไดร้ับการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าท่ีองค์การเภสัชกรรม  
6. ด าเนินการสรุปผลการด าเนินโครงการวิจัย ศึกษาชีวสมมูลต ารับดีเฟอ
ราซิรอก จีพีโอ ขนาด 250 mg ชนิดเม็ด และเอ็กซเ์จค ขนาด 250 mg 
ชนิดเม็ด เพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารโดย 
QCT ประจ าโครงการวิจัย  
7. ด าเนินการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการวิจัย ผู้อ านายการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สถาบันวิจัยในมนุษย์ 3 มีนาคม 
2559  
8. ด าเนินการจดัท า และทบทวนเอกสารคณุภาพ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุนฉบับภาษาอังกฤษ ส่งองค์การเภสัชกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยทางคลินิก  
9. ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารคณุภาพ เอกสารโครงการวิจยั สถานท่ี 
เพื่อเตรียมรับการทดสอบการตรวจติดตามโครงการวิจัย จากองค์การ
เภสัชกรรม วันท่ี 19 เมษายน 2559 

ประเทศ มีประสิทธิผล
เทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
สามารถแข่งขันกับยาท่ีน าเข้า
จากต่างประเทศซึ่งจะช่วยลด
เงินตราออกนอกประเทศและ
เป็นการสนบัสนุนการพึ่งพา
ตนเอง รวมทั้งสามารถแข่งขัน
ในตลาดการค้าเสรีในประชาคม
อาเซียนได ้ 
4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
สามารถเป็นศูนย์กลางในการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-10 

การพัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องต้นที่
จ าเพาะต่อเป้าหมาย
การรักษาโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีและค้นหาสาร
ออกฤทธ์ิจากสมุนไพร
ไทย 

330,000 106,345 32.23 1. เตรียมโปรตีนจากพลาสมดิที่สรา้งขึ้น แล้วท าการแสดงออก 
(expression) และการแยกบริสุทธิ์ (purification) รีคอมบีแนนท์โปรตีน 
CXCL12  
2. ศึกษาสภาวะเบื้องต้นของการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้ าดสี าหรบัการ
ทดสอบฤทธิ์ด้วยวิธี scratch assay  
3. ศึกษาสภาวะเบื้องต้นของการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้ าดสี าหรบัการ
ทดสอบฤทธิ ์migration ด้วยวิธี transmembrane cell migration 
assay  
4. ทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีของสารสกัดสมุนไพร
จ านวน 138 ตัวอย่าง  
5. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้น
ด้วย CXCL12 โดยวิธี scratch assay จ านวน 100 ตัวอย่าง 

60.00 1.ได้ระบบการทดสอบเบื้องต้น 
(screening system) ที่
จ าเพาะส าหรับเป้าหมายการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้ าด ี 
2. ทราบชนิดของสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์จ าเพาะต่อเป้าหมายการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้ าด ี 
3.ทราบคุณสมบัติพื้นฐานของ
สารบริสุทธ์ิจากสมุนไพรไทยท่ีมี
ฤทธิ์ต่อเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าด ีเพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับการคัดเลือกสาร
ต้นแบบในการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็งในท่อน้ าด ี

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-12 

โครงการให้บริการ
และตดิตามผลเพื่อ
ประเมิน การใช้ชุด
ทดสอบเพื่อตรวจหา
แอนติบอดีต่อ
Exopolysaccharide
ของ เชื้อ
Burkholderiapseud
omalleiด้วยเทคนิค
Immunochromatog
raphyในโรงพยาบาล 
และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 

738,000 255,270 34.59 จากผลการพัฒนาและประเมินคณุภาพชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนตบิอดี
ต่อ Exopolysaccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ด้วย
เทคนิค Immunochromatography ในปีงบประมาณ 2557 ผลการ
ประเมินชุดทดสอบเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน โดยชุดทดสอบตรวจหา
แอนติบอด ีประเมินเทียบผลการทดสอบกับวิธี Indirect 
Hemagglutination test (IHA) โดยทดสอบกับตัวอย่างผู้ป่วย จ านวน 
282 ราย มีความไว คิดเป็นร้อยละ 59.5 และ ความจ าเพาะ คิดเปน็ร้อย
ละ 95.6 จากการทดสอบความคงทนพบว่า มีอายุของชุดทดสอบ
เทียบเท่ากับ 2 ปี และเมื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดสอบ
พบว่า ผู้ใช้เห็นว่าชุดทดสอบมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจุบัน มี
ประโยชน์ต่อการท างาน สามารถน าไปใช้ในพื้นที่ได้ ใช้งานง่าย ควร
ปรับปรุงบรรจุภณัฑ ์เป็นซองชนิดปิดมิดชิดเป็นแบบมีซิป  
  ในปีงบประมาณ 2559 ท าการพัฒนาชุดทดสอบเพื่อตรวจหาแอนติบอดี
ต่อ Exopolysaccharide ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ชนิด 
IC เพื่อให้ไดผ้ลการทดสอบที่ถูกตอ้ง เปรียบเทียบผลกับชุดทดสอบที่เคย
ท าการพัฒนาเอาไว้ก่อนหน้านี ้เพื่อให้ได้ความไวและความจ าเพาะเพิ่ม
มากขึ้นจากเดมิ ขณะนีไ้ดส้ภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชุดทดสอบแล้ว 
โดยปรบัวิธีการทดสอบเป็นแบบใส่ตลบั (Lateral flow) ซึ่งให้ผลถกูต้อง
และสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าวิธีเดิม ขณะนี้ก าลังทดสอบกับตัวอย่าง
ซีรั่มเพิ่มเติมในระดับห้องปฏิบัติการ และจะท าการผลติ lot ใหญ่ เพื่อ
น าไปเผยแพร่และสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสสิ และส่งชุด
ทดสอบไปยังหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ควบคู่ไปกับการวินิจฉัย
ด้วยวิธีมาตรฐานหรือวิธีท่ีหน่วยงานนั้นๆ ใช้อยู่ต่อไป 

50.00 มีการน าชุดทดสอบตรวจหา
แอนติบอดีต่อ 
Exopolysaccharide ของเชื้อ
Burkholderia pseudomallei 
ชนิด IC ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
ควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรคเมลิออยโดสิสตาม
โรงพยาบาล หรือศูนย์
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ในพื้นที่ท่ีมี
การระบาด 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-13 

การวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างและผลิตรี
คอมบิแนนท์
แอนติบอดีเพื่อใช้ใน
การตรวจวินจิฉัยโรค 

712,000 241,649 33.94 ผลการด าเนินงานสะสม (ตลุาคม 2558-เมษายน 2559)  
1. ท าการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage optimization ของยีน
ที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน gamma 2a constant region (IgG2a)  
2. สังเคราะหย์ีนที่ออกแบบไดเ้พื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณยีน
ส่วน gamma 2a constant region  
3. ท าการโคลนยีนส่วน heavy chain gamma 2a constant region 
เข้าสู่เวคเตอร์ในเซลล์ E.coli  
4. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนท่ีมี รีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีนส่วน 
heavy chain gamma 2a constant region  
5. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลโีอไทด์ของยีน heavy 
chain gamma 2a constant region โดยการท า DNA sequencing 
พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดทีไ่ดม้ีความถูกต้องของล าดับเบส 100% 
ตามที่ได้ออกแบบไว ้ 
6. น ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดทีไ่ดไ้ปตัดด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะเพื่อเตรียม
ไว้ส าหรับโคลนยีนส่วน Variable region ต่อไป  
7. ท าการโคลนยีนส่วน VH จาก pLDHscFv โคลน 20 เข้าสู่เวคเตอร์ 
IgG2a ในเซลล์ E .coli  
8. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนท่ีมรีีคอมบิแนนท์พลาสมดิบรรจุยีนส่วน VH 
จาก pLDHscFv โคลน 20  
9. ท าตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ของช้ินยีนส่วน VH ที่
บรรจุอยูโ่ดยการท า DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่
ได้มีความถูกต้องของล าดับเบส 100%  
10. ท าการโคลนยีนส่วน VH จาก pLDHscFv โคลน 10 เข้าสู่เวคเตอร์ 
IgG2a ในเซลล ์E .coli  
11. ไดร้ีคอมบิแนนท์โคลนท่ีมรีีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีนส่วน VH 
จาก pLDHscFv โคลน 10  
12. ท าตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลโีอไทด์ของช้ินยีนส่วน VH 

50.00 1. สามารถพัฒนาเพื่อเปลี่ยน
รูปแบบการสร้างและการผลิต 
monoclonal antibody โดย
ไม่ใช้สัตว์ทดลอง  
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคท่ี
ได้ในการพัฒนาแอนติบอดีเพื่อ
ทดแทนการน าเข้า และการ
ผลิตแบบเดมิ  
3. เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การพัฒนาแอนติบอดีในงาน
อื่นๆ เช่น การ detection โดย
ใช้ antibody การใช้ในด้าน
การบ าบัดรักษาโรค 
(therapeutics) และงานวิจัย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ที่บรรจุอยู่โดยการท 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. ไดร้ีคอมบิแนนท์โคลนท่ีมรีีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีนส่วน VH 
ทั้ง 2 โคลน และรีคอมบิแนนท์โคลนท่ีมีรีคอมบิแนนท์พลาสมิดบรรจุยีน
ส่วน VL ทั้ง 2 โคลน  
15. ท าตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลโีอไทด์ของช้ินยีนส่วน VH 
และ VL ที่บรรจุอยู่โดยการท า DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พ
ลาสมิดที่ได้มีความถูกต้องของล าดบัเบส 100%  
16. ท าการเพาะเลีย้งเซลล์ FreeStyleTM293F ส าหรับการ 
transfection  
17. ไดเ้ซลล์ FreeStyleTM293F ที่รอดชีวิตมากกว่า 80% จ านวน
มากกว่า 1x106cell/ml พร้อมส าหรับการ transfection  
18. น ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีนที่ใช้สร้างรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีชนิด IgG1 ต่อ pLDH จ านวน 2 โคลน และ HBsAg จ านวน 2 
โคลน เข้าสู่เซลล์ FreeStyleTM293F ที่เตรยีมได้ด้วยวิธี transfection  
19. น าน้ าเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาแยกรคีอมบิแนนท์แอนติบอดีที่เซลลส์รา้งขึ้น
ให้มีความบรสิุทธ์ิด้วย Protein G affinity chromatography  
20. ไดร้ีคอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG1-pLDH โคลน 10 จ านวน 2.2 
มิลลิกรัม, IgG1-pLDH โคลน 20 จ านวน 1.1 มิลลิกรมั, IgG1-HBsAg 
โคลน 3 จ านวน 1.3 มิลลิกรัม และ IgG1-HBsAg โคลน 17.1 จ านวน 
2.0 มิลลิกรมั  
21. น ารีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีนที่ใช้สร้างรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีชนิด IgG2a ต่อ pLDH จ านวน 2 โคลน และ HBsAg จ านวน 
2 โคลน เข้าสูเ่ซลล ์FreeStyleTM293F ที่เตรียมได้ด้วยวิธี 
transfection  
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22. น าน้ าเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาแยกรคีอมบิแนนท์แอนติบอดีที่เซลลส์รา้งขึ้น
ให้มีความบรสิุทธ์ิด้วย Protein G affinity chromatography  
23. ไดร้ีคอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG2a-pLDH โคลน 10 จ านวน 1.0 
มิลลิกรัม, IgG2a-pLDH โคลน 20 จ านวน 1.6 มิลลิกรัม, IgG2a-HBsAg 
โคลน 3 จ านวน 1.0 มิลลิกรัม และ IgG2a-HBsAg โคลน 17.1 จ านวน 
1.8 มิลลิกรมั 

803-1112-
P021-
K4861-14 

การวิจัยและพัฒนาชุด
ทดสอบ Rapid test 
ตรวจวินิจฉัยไวรสัตับ
อักเสบบ ี

480,000 196,598 40.96 1. เตรียมซองชุดทดสอบพร้อมข้อมูลตดิหลังซองแนะน 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 พบว่าชุดทดสอบที่
พัฒนาขึ้น ให้ผลความไวร้อยละ 99.25 ความจ าเพาะร้อยละ 98.13 

55.00 1. ได้ชุดทดสอบต้นแบบชนิด 
Rapid test ส าหรับตรวจไวรสั
ตับอักเสบบดี้วยวิธ ี
Immunochromatography  
2. เกิดองค์ความรู้และเป็น
แนวทางในการผลิตชุดทดสอบ
อย่างง่ายส าหรับตรวจ
วินิจฉัยโรคไวรสัตับอักเสบบี
และโรคตดิเช้ืออ่ืนๆต่อไป  
3. สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์และ หน่วยงาน
สาธารณสุข  
4. การเผยแพร่ผลงาน องค์
ความรู ้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ห้องปฏิบัติการการเครือข่าย
และผูเ้กี่ยวข้อง 

ศชพ 
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803-1112-
P021-
K4861-15 

การวิจัยและพัฒนาชุด
ทดสอบชนิดรวดเร็ว
เพื่อตรวจหา
แอนติบอดีชนิด IgM 
ต่อเชื้อเอนเทอโรไวรัส 
71 ด้วยเทคนิค 
Immunochromatog
raphy 

300,000 144,826 48.28 จากผลการผลิต VP1 recombinant protein โดยใช้เชื้อ Escherichia 
coli ได้ด าเนินการออกแบบไพรเมอร์ต่อส่วนของยีนที่ใช้ในการผลติ
โปรตีน VP1 ของเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 และได้ท าการเชื่อมต่อ pET21a 
vector เข้ากับ VP1 fragment แล้วท าการถ่ายโอนรีคอมบิแนนท์พ
ลาสมิด pET21a-VP1 เข้าสู่ E. coli host cells ชนิด cloning host 
จากนั้นท าการสุม่เลือก Transformed E. coli จ านวน 10 โคโลนี มา
ตรวจสอบด้วยเทคนิค PCR โดยใช้ไพรเมอร์ที่จ าเพาะกับ VP1 gene 
พบว่าได ้positive โคลน จ านวน 8 โคลน และอยูร่ะหว่างการคัดเลอืก
โคลนเพื่อน ามาใช้ในการ express โปรตีน VP1 ในส่วนของการผลิต
โปรตีน VP1 จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร
ได้ด าเนินการเพาะเลี้ยงเช้ือไวรสัดว้ยเทคนิค Cell culture lot.การผลิตที ่
1 ปริมาณ 100 มิลลลิิตร จากนั้นได้ด าเนินการหาสภาวะทีเ่หมาะสมใน
การแยกไวรัสแอนตเิจนด้วยเทคนคิ sucrose gradient centrifugation 
เพื่อใช้ในการแยกส่วนของโปรตีน VP1 จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ซึ่ง
จากการทดสอบโปรตีนที่แยกได้ดว้ยเทคนิค SDS-PAGE และ western 
blot กับโมโนโคลนอลแอนติบอดตี่อโปรตีน VP1 พบว่าโปรตีน VP1 ที่
แยกได้มีขนาดประมาณ 34 kDa และหลังจากท าการทดสอบ
ความจ าเพาะกบัตัวอย่างซีรัม่จากผู้ป่วยท่ีเป็น positive และ negative 
ด้วยเทคนิค western blot พบว่าโปรตีนที่เตรียมได้มีความจ าเพาะ
ค่อนข้างสูงเพราะใหผ้ลบวกกับตัวอย่าง positive serum และใหผ้ลลบ
กับตัวอย่าง negative serum แตกต่างกันอย่างชัดเจน เมื่อท าการคดั
แยกโปรตีนด้วยการคัดเลือกตามน้ าหนักโมเลกุลแล้วพบว่าได้ target 
protein ปริมาณ 0.4 mg และเมือ่น าโปรตีนที่เตรียมได้มาท าการทดสอบ
กับแอนติบอดีที่จ าเพาะด้วยเทคนิค Dot blot ELISA แล้ว พบว่าปริมาณ
โปรตีนน้อยท่ีสุดที่สามารถท าปฏิกริิยากับแอนติบอดไีด้อยู่ที่ 1 ug และ
ก าลังอยู่ในระหว่างรอการทดสอบกับตัวอย่างซีรั่มผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อศึกษา
ถึงความไวและความจ าเพาะของโปรตีนท่ีเตรียมได ้

40.00 1. ได้สภาวะที่เหมาะสมในการ
ผลิตชดุทดสอบตรวจหา
แอนติบอดชีนิด IgMต่อ
capsidprotein ของ 
enterovirus 71 โดยวิธี IC  
2. เป็นการเพิ่มมลูค่าทาง
เศรษฐกิจในด้านการส่งชุด
ทดสอบชนิดต่างๆ ไปจ าหน่าย
ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ 
ในขณะเดยีวกันสามารถลดการ
เสียดลุการค้าในการน าเข้าชุด
ทดสอบ  
3. สามารถใช้ระบบการผลิตชดุ
ทดสอบที่มีอยู่มาพฒันาชุด
ทดสอบตรวจวินิจฉัยโรค โดยใช้
เชื้อที่เป็นสาเหตุของประเทศ 
เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขและลดการน าเข้า
จากต่างประเทศ 

ศชพ 
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803-1112-
P021-
K4861-16 

การพัฒนาสูตรอาหาร
ดัดแปลงท่ีไม่มีซรีัม
ส าหรับการเพาะเลีย้ง
เซลล ์Vero 

318,400 90,031 28.28 ท าการทดลองเพื่อตรวจสอบ (Verification study) อาหารสูตรดัดแปลง
ที่ไม่มีซรีั่ม (SFM01-M) ท าการ subculture เซลล์ในอาหารสตูร 
SFM01-M แบบ sequential และ direct adaptation ปรับ 
(modification) สูตรอาหาร SFM01-M เพื่อให้สามารถเพาะเลี้ยงเซลลไ์ด้
อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่ามีผลตอบสนองของเซลล์ที่เพาะเลี้ยง
แบบ sequential และ direct adaptation และได้สตูรอาหาร SFM01-
M ที่ดัดแปลงเบื้องต้นแล้วจ านวน 4 สูตร ที่เหมาะสมส าหรับเพาะเลีย้ง
เซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง ท าการศึกษา Long-term subculture ในอาหาร
สูตรดัดแปลงที่ไม่มซีีรั่ม (SFM01-M) ในหลุมเพาะเลี้ยง (6-well plate) 
พบว่าเซลล์สามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง และท าการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์บนเม็ด microcarrier bead พบว่าเซลล์
มีการยึดเกาะและเจรญิเติบโตได้ด ีจากการศึกษาการยึดเกาะของเซลล์
บนเม็ด microcarrier bead โดยใช้อัตราส่วน cells/microcarrier 
bead เท่ากับ 5 พบว่าเซลล์มีการยึดเกาะไดด้ีภายใน 30 นาที และผลได้
ของเซลล์ (cell yield) เพิ่มขึ้นระหว่าง 2.5 ? 3.25 เท่าอย่างไรกต็ามจะมี
การปรับอัตราส่วนเพิ่มเป็น 9 cells/microcarrier bead เพื่อศึกษา
ผลได้ของเซลล์ (cell yield) เพิ่มเติม จากการศึกษาพบว่าเซลล์มีการยึด
เกาะและเจริญเติบโตไดด้ีนอกจากนี้พบว่าเซลล์มีการใช้กลโูคสระหวา่ง 1 
- 2 กรัมต่อลิตร และผลติกรดแลคติคต่ ากว่า 2.0 กรัมต่อลิตร 

40.00 1. สามารถพัฒนาสูตรอาหาร
ดัดแปลงท่ีไม่มีซรีัมส าหรับใช้ใน
การเพาะเลี้ยงท้ังเซลล ์Vero 
และการผลิตเช้ือเอนเทอโร
ไวรัส 71/เช้ือไวรสัไข้หวัดใหญ ่ 
2. สามารถน าความรู้ ข้ันตอน
และวิธีการต่างๆ จากการ
พัฒนาสูตรอาหารดดัแปลงที่ไม่
มีซีรัมส าหรับเซลล์ Vero ไป
ใช้ได้กับการพัฒนาสตูรอาหารที่
ไม่มีซรีัมส าหรบัเซลล์เพาะเลี้ยง
อื่นๆ นอกจากน้ีสามารถน า
ความรู้ ข้ันตอนและวิธีการ
ต่างๆ ไปใช้ในการออกแบบการ
ทดลองเพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมต่างๆ ส าหรับงานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ศชพ 
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803-1112-
P021-
K4861-18 

การวิจัยและพัฒนา 
Mesenchymal 
Stem Cells สู่การใช้
ประโยชน์ทางคลินิก 

3,974,000 838,638 21.10 ผลการด าเนินงานสะสม ( ให้บรรยาย) ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 
2558 - เมษายน 2559) การด าเนนิการวิจัยประกอบด้วย 3 กิจกรรม
หลัก ดังนี ้ 
กิจกรรมหลักท่ี 1 การวิจัยและพฒันาวิธีการเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
MSC ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
   กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเตรียมเซลลต์้นก าเนิดชนดิ MSC ในรูปแบบ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
        - แต่งตั้งคณะท างาน  
        - ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
        - จัดท าแผนการปฏิบตัิงาน  
         - ออกแบบการวิจัย 
         - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจยั 
       - พัฒนาวิธีเตรียมเซลลต์้นก าเนิดชนิด MSC บนโครงร่างค้ าจนุ ชนิด 
Fibrin โดยเตรียมจาก PRP CaCl2 และ PRP CaCl2 Thrombin ซึ่งใช้ 
CaCl2 ที่ความเข้มข้น 20 mM และ 40 mM และ Thrombin ที่ความ
เข้มข้น 0.025 mM และ 0.050 mM เปรียบเทียบกับ MSC ที่
เจริญเติบโตบนภาชนะพลาสติก (2D) และน าไปศึกษาลักษณะสัณฐาน
วิทยาด้วย Scanning Electron Microscope จ านวน 5 ตัวอย่าง ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างท าการศึกษาวิจยัเพิ่มเตมิ  
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การศึกษาคุณสมบัติของ MSC จากสายสะดือ ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
        - แต่งตั้งคณะท างาน  
        - ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
        - จัดท าแผนการปฏิบตัิงาน  
         - ออกแบบการวิจัย 
         - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุ

55.00 ชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ใน
วารสาร จดสิทธิบตัร และ
หน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน ์ด้านวิชาการ - เป็น
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย
ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
รองรับงานวิจัยด้านเซลล์ต้น
ก าเนิดและพัฒนาสู่วิธีรักษา
แนวใหม่ส าหรบัประชากรไทย
ในอนาคต - การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ - การจดอนุ
สิทธิบัตร การเผยแพร่ความรู้
ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความ
สนใจงานวิจัยด้านเซลล์ต้น
ก าเนิด ด้านสังคมและชุมชน 
ผู้ป่วยไทยมีทางเลือกในการเข้า
สู่การรักษาพยาบาลแนวใหม่
โดยใช้เซลล์ต้นก าเนิดผ่าน
โครงการวิจัยทางคลินิกท่ีได้รับ
การอนุมัติจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์และแพทยสภา 
กระบวนการวิจยัทางคลินิก
ด าเนินการตามมาตรฐานสากล 
Good Clinical Practice 
(GCP) อย่างเคร่งครดั 
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งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจยั 
         - เตรียมเซลล์ต้นก าเนิดจากสายสะดือ โดยการตัด/ย่อยด้วย 
Enzyme และการตัด/ เพาะเลี้ยงโดยตรง (Explant Culture) จากนั้นน า
เซลล์ที่ไดม้าศึกษาคณุสมบัติของเซลล์ MSC จากสายสะดือ เปรียบเทียบ
กับเซลล์ MSC จากไขกระดูก จ านวน 4 ตัวอย่าง  
        - ติดตามคุณสมบตัิของเซลล์ที่เพาะเลี้ยงได้ในแต่ละวิธีการเตรียม
เซลล ์พบว่าเซลล์ที่เพาะเลีย้งได้มคีุณสมบัติของ MSC คือ สามารถ
เจริญเติบโตยึดเกาะพื้นผิวพลาสตกิ มีรูปร่างเรียวแหลม ผิวเซลล์มีการ
แสดงออกของ CD73 และ CD90 แต่ไมม่ีการแสดงออกของ CD34 
CD45 และ HLA-DR สามารถเจรญิไปเป็นเซลลไ์ขมัน เซลล์กระดูก และ
เซลล์กระดูกอ่อนได ้ 
 
กิจกรรมหลักท่ี 2 วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคณุภาพและความ
ปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนดิชนิด Mesenchymal Stem Cells 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
   กิจกรรมย่อยที่ 2.1การศึกษาความปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
MSC โดยการศึกษาGrowth Transformation ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนคือ  
        - แต่งตั้งคณะท างาน  
        - ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
        - จัดท าแผนการปฏิบตัิงาน  
         - ออกแบบการวิจัย 
         - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจยั 
         - เพาะเลีย้งเซลล์ MSC ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกบัเซลล์มะเร็ง
มาตรฐาน MCF-7 ในอาหารเลี้ยงเซลล์แบบ Semisolid media จ านวน 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

2 รอบ ผลการทดสอบพบว่าเซลลม์ะเร็งสามารถเจริญเติบโตไดด้ีและมี
การเกาะกลุ่มของเซลล ์ในขณะที่ MSC ไมส่ามารถเพิ่มจ านวนได ้ 
 
กิจกรรมหลักท่ี 3 การวิจัยทางคลนิิกเพ่ือน าเซลล์ต้นก าเนดิชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ไปใช้ในการพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย 
ประกอบด้วย   
  กิจกรรมย่อย กิจกรรมย่อยที่ 3.1 การศึกษาความเป็นไปได้และความ
ปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนดิจากไขกระดูกเมื่อฉีดเข้าวุ้นตาของผู้ป่วยโรค
จอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Retinitis pigmentosa (RP) ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ 
        - แต่งตั้งคณะท างาน  
        - ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
        - จัดท าแผนการปฏิบตัิงาน  
        - จัดเตรียมความพร้อมของอาคารปฏิบตัิการเซลล์ต้นก าเนิด น้ ายา 
วัสดุวิทยาศาสตร ์เพื่อรองรับการจดัเตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์
ต้นก าเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells  
       - เป็นการศึกษาวิจยัทางคลนิิกระยะที่ 2 โดยสามารถเตรียมและ
ตรวจสอบคุณภาพเซลลต์้นก าเนิดจาก ไขกระดูกของผู้ป่วย RP จ านวน 2 
ราย เซลล์ที่เตรียมได้มีคณุภาพและคุณสมบัตเิป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเตรยีมความพร้อมในการศึกษาวิจัยทางคลินิกรายที่ 
3  
 
2.2 ผลการด าเนินการสะสม คดิเป็นร้อยละ 55  
2.3 การเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน  เสนอต่อที่ประชุม/สมัมนาในระดับ  
    1. การเป็นวิทยากร 1.1 บรรยายเรื่อง Development of the 
DMSc Stem Cell Products for Clinical Trails and the Initiation 
of Biomaterial Uses in Clinic for Thailand: The Current โดยนาง
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

สิริภากร แสงกิจพร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Erasmus Mundus 
International" Work shop เรื่อง "Possibility for a Fast Track in 
Translation of Naturally-Derived Biomaterials into the Clinic" 
ระหว่างวันท่ี 2-3 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
    2. มีแผนน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ จ านวน 4 เรื่อง  
         2.1 การตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการเตรียม DMSc 
Stem Safe ตามหลักเกณฑ์ GMP ส าหรับใช้ในการวิจัยทางคลินิก 
น าเสนอด้วยวาจา ในการประชุมวชิาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครัง้ที่ 
24 ระหว่างวันท่ี 21-23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธาน ี 
         2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลลต์้นก าเนดิชนิด 
Mesenchymal Stem cells จากสายสะดือ ในรูปแบบโปสเตอร์ การ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 24 ระหว่างวันท่ี 21-23 
มีนาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี        2.3 ไดร้ับการตอบรบัใน
การน าเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง "GMP-compliant 
bioprocess development of mesenchymal stem cells for 
clinical trial inretinitis pigmentosa patients" ในการประชุม ISCT 
2016 Annual Meeting ระหว่างวันท่ี 25-28 พฤษภาคม 2559 ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร ์        2.4 Conditions optimization for fibrin-
based scaffold fabrication ในรูปแบบโปสเตอร ์การประชุมวิชาการ
ประจ าปีทางเทคนิคการแพทย์ ครัง้ที่ 40 ระหว่างวันท่ี 31พฤษภาคม - 3 
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  
    3. มีการเยีย่มชมและศึกษาดูงาน จ านวน 4 ครั้ง  
        3.1. วันท่ี 29 มกราคม 2559 จัดการศึกษาดูงาน DMSc Stem 
Cells Research ให้แก่ เรโนเวียคลินิกเวชกรรม จ านวน 2 คน ณ อาคาร
ปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด  
       3.2. วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2559 เลขาธิการแพทยสภา นพ. สมัพันธ์ 
คมฤทธ์ิ พร้อมด้วย นพ.เกรยีง อัศวรุ่งนิรันดร ์และ นพ.ถนอม บรรณ
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ประเสริฐ พบท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มลคล 
เพื่อปรึกษาเรื่อง พระราชบัญญตัิเซลล์บ าบัด พ.ศ. ..... และเยีย่มชม
กระบวนการเตรยีมเซลล์ต้นก าเนดิตามมาตรฐานสากล ณ อาคาร
ปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
        3.3. วันท่ี 24 มีนาคม 2559 จัดการศึกษาดูงาน DMSc Stem 
Cells Research ให้แก่นักศึกษาสตัวแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน ณ อาคารปฏิบตัิการเซลล์ต้นก าเนิด  
         3.4. วันท่ี 4 เมษายน 2559 จัดการศึกษาดูงาน DMSc Stem 
Cells Research ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ านวน 1 คน ณ อาคารปฏิบตัิการเซลล์ต้นก าเนิด 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-19 

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุม
และป้องกันโรคมะเร็ง 

1,633,200 220,340 13.49 ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-เมษายน 2559) การด าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักดังน้ี  
กิจกรรมหลักท่ี 1 การศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical Validation) ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
    1. การตรวจทางห้องปฏิบตัิการ: รับตัวอย่างเลือดและตัวอยา่งช้ินเนื้อ
ของผู้ป่วยมะเร็งจ านวน 4 ราย  
         - ตรวจวินิจฉัยเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด โดยวิธี RT PCR  
         - ตรวจวินิจฉัยเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด โดยวิธี Flow 
Cytometry  
         - ตรวจวิเคราะห์เซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด โดยวิธี Flow 
Cytometry  
         - เพาะเลีย้งเซลล์มะเร็งในตัวอย่างช้ินเนื้อของผู้ป่วยมะเร็ง จ านวน 
2 ราย น าไปตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของยีน โดยวิธี RT PCR และ
ตรวจการแสดงออกของแอนติเจนบนผิวเซลล์ โดยวิธี Flow Cytometry 
รวมจ านวน 10 ตัวอย่าง (P0-P3)  
2. สรุปผลการศึกษา Clinical Validation เบื้องต้น ในตัวอย่างตั้งแต่ปี 
2558:  
         - อยู่ระหว่างสรุปผลการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีน 
ระหว่างตัวอย่างช้ินเนื้อเตา้นมปกติ และตัวอยา่งช้ินเนื้อมะเร็งเต้านม  
         - อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจวินิจฉัยเซลลม์ะเร็งในกระแสเลือด 
และเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด ระหว่างคนปกติ และผู้ป่วยมะเร็งโดยวิธี 
Flow Cytometry  
 
กิจกรรมย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบความไวต่อยารักษา
มะเร็ง (Chemosensitivity assay) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
    1. จัดท าแผนปฏิบตัิงาน  
    2. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

45.00 ด้านวิชาการ  
1.เป็นการพัฒนาศักยภาพการ
วิจัยของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
รองรับงานวิจัยด้าน Cancer 
Biomarkers เพื่อพัฒนาสู่การ
ให้บริการทางห้องปฏิบัติการ
ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งใน
อนาคต  
2.การเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  
3.การจดอนุสิทธิบตัร  
4.การเผยแพร่ความรู้ให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ที่มีความสนใจ
งานวิจัยด้านเซลลต์้นก าเนิด  
 
ด้านสังคมและชุมชน  
1.การพัฒนาวิธีตรวจหาสิ่งบ่งช้ี
ทางชีวภาพ (tumor 
biomarker) ที่มีความไว 
ความจ าเพาะสูง สามารถ
พยากรณ์การลุกลามของมะเร็ง
ในระยะเริ่มแรก ติดตาม
ผลการรักษา และตดิตามการ
กลับเป็นซ้ า (relapse) ได ้จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ควบคุมและป้องกันโรค รวมถึง

ศชพ 
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งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

    3. ออกแบบการวิจัย  
    4. เตรียมความพร้อมของน้ ายา วัสด ุและเครื่องมือวิเคราะห ์ 
    5. ศึกษาชนิดของอาหารเลี้ยงเซลล์ที่เหมาะสม โดยการเพาะเลี้ยง
เซลล์มาตรฐาน MCF-7 ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติในอาหารเลี้ยงเซลล์ 3 
ชนิด ได้แก่ MSC Medium, Mammocult Medium และ DMSc 
Mammo Medium เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเซลล์ในอาหาร
เลี้ยงเซลล์แต่ละชนิด พบว่าเซลลม์ีการเจริญเติบโตได้ดีที่สดุในอาหาร
เลี้ยงเซลล์ชนิด DMSc Mammo Medium ขณะนี้อยูร่ะหว่างการศกึษา
การแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็ง  
    6. มีแผนท าการทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็ง Doxorubicin ใน
ไตรมาสต่อไป  
 
กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการบูรณาการสู่
การใช้ประโยชน์ทางคลินิก ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการพันธุกรรมทาง
คลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 17-19 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแคนทารี่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผลส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมเทา่กับร้อยละ 83.5 (ค านวณจากแบบ
ประเมินผล 20 ฉบับ จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 50 คน)  
 
2.2 ผลการด าเนินการสะสมคดิเปน็ร้อยละ 45 2.3 การเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน  น าเสนอผลงานวิชาการเรื่อง "การแสดงออกของยีนใน
เซลล์มะเร็งเตา้นมที่เพาะเลี้ยงแบบ 3D และ 2D" ในรูปแบบโปสเตอร์ ท่ี
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 24 ระหว่างวันท่ี 21-
23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยให้ดีขึ้น ลดความเสี่ยง
และลดความสูญเสียจากการใช้
ยาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้การ
รักษาพยาบาลในภาพรวมของ
ประเทศมปีระสิทธิภาพและมี
ความคุ้มทุนมากยิ่งข้ึน 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-21 

การศึกษาทางเภสัช
พันธุศาสตรเ์พื่อการ
ลดค่าใช้จ่ายทาง
การแพทย์โดยการใช้
ยาเฉพาะบุคคลระยะ
ที่สอง 

1,088,400 326,481 30.00 1. ขออนุมัติการท าการทดลองผ่านทางคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรม
การวิจัย ขออนุมัติคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในแตล่ะโรงพยาบาล
ที่มีคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อเก็บตัวอย่างจากโรงพยาบาลร่วม
โครงการวิจัย และเริ่มเก็บตัวอย่างส าหรับโรงพยาบาลที่ผ่านจริยธรรม
แล้ว  
2. ส่งหนังสือถึงโรงพยาบาลเครือข่าย ขอความร่วมมือ รพ. อยุธยา อยู่
ระหว่างส่งขออนุมัติจริยธรรม  
3.  ก าลังด าเนินการเก็บตัวอย่างของ โรงพยาบาลล าพูน  
4. ได้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะหย์ีนแพ้ยาในคนไทยโดยการวิเคราะห์ผล
การตรวจ Genome-Wide association study with various drugs 

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

ศชพ 

803-1112-
P021-
K4861-22 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเกิดพิษต่อตับจาก 
rifampicin กับ ตัว
บ่งช้ีทางเภสัชพันธุ
ศาสตร์ในผู้ป่วยวณัโรค
ที่เกิดภาวะพิษต่อตับ
ระหว่าง การรักษา 

516,000 246,025 47.68 1. ยื่นโครงการเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตดิต่อ และ ขอ
อนุญาตเพื่อท าวิจัยในโรงพยาบาล จากผู้อ านวยการโรงพยาบาลต่างๆ  
2. แก้ไข โครงการวิจัยในมนุษย์จากโรงพยาบาลโพธาราม ที่ผ่านในรอบ
แรกแต่มีข้อเสนอแนะ (อยุ่ระหว่างพิจารณา)  
3. รพ. สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เก็บตัวอย่างให้ 5 ราย 

45.00 การเผยแพร่ในวารสาร จด
สิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P021-
K4861-25 

การวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
Interferon Gamma 
Release Assay 
(IGRAs) ในการตรวจ
การติดเชื้อ 
Mycobacterium 
tuberculosis 

790,000 82,964 10.50 ผลการด าเนินงานสะสม (ตลุาคม 2558-เมษายน 2559)  
1. ท าการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage optimization ของยีน 
Rv2654c ที่ใช้สร้างโปรตีน TB7.7 ของเชื้อ Mycobacterium 
tuberculosis และยีน IFNG ที่ใช้สร้างโปรตีน IFN gamma ของมนุษย ์ 
2. สังเคราะหย์ีนที่ออกแบบไดเ้พื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณยีน 
Rv2654c และยีน IFNG  
3. ท าการโคลนยีน Rv2654c เข้าสู่เวคเตอร์ pET21a และยีน IFNG เข้า
สู่เวคเตอร ์pcDNA3.4ในเซลล์ E. coli  
4. ได้รีคอมบิแนนท์โคลนท่ีมรีีคอมบิแนนท์พลาสมดิ pET21a ที่บรรจุยีน 
Rv2654c และรีคอมบิแนนท์ พลาสมิด pcDNA3.4 ที่บรรจุยีน IFNG  
5. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลโิอไทด์ของยีน 
Rv2654c ที่บรรจุอยู่ในรคีอมบิแนนท์พลาสมดิ pET21a และยีน IFNG ที่
บรรจุอยู่ในรคีอมบิแนนท์พลาสมิด pcDNA3.4 โดยการท า DNA 
sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมดิที่ได้มีความถูกต้องของล าดับ
เบส 100% ตามที่ได้ออกแบบไว ้ 
6. จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใช้สัตว์ทดลองเสรจ็สิ้นและได้ยื่น
เสนอต่อคณะกรรมการฯแล้ว  
7. ท าการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage optimization ของยีน
ใช้สร้างโปรตีน CFP21 และ MPT64ของเชื้อ Mycobacterium 
tuberculosis  
8. สังเคราะหย์ีนที่ออกแบบไดเ้พื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณยีน 
CFP21 และยีน MPT64  
9. ท าการโคลนยีน CFP21 และยนี MPT64 เข้าสู่เวคเตอร์ pET21a ใน
เซลล์ E. coli  
10. ไดร้ีคอมบิแนนท์โคลนท่ีมรีีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a ที่บรรจุ
ยีน CFP21 และรีคอมบิแนนท์ พลาสมิด pcDNA3.4 ที่บรรจยุีน MPT64  
11. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลโิอไทด์ของยีน CFP21 

50.00 1. สามารถวิจัยและพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจการติด
เชื้อTB โดย IGRAs ได ้ท าให้
สามารถให้ การดูแลรักษาและ
ติดตามผู้ป่วยหรือผู้ทมีีความ
เสี่ยงได้ในระยะแรก ๆ ท าให้
สามารถควบคุมการเกิดวณัโรค
ได ้ 
2. สามารถพัฒนาองค์ความรู้
และศักยภาพในการวิจัยของ
นักวิจัยโดยใช้เทคนิคทางชีว
โมเลกุลและพันธุวิศวกรรม 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

และ MPT64 ที่บรรจุอยู่ในรีคอมบิแนนท์พลาสมดิ pET21a โดยการท า 
DNA sequencing พบว่ารีคอมบแินนท์พลาสมดิที่ไดม้ีความถูกต้องของ
ล าดับเบส 100% ตามที่ได้ออกแบบไว ้ 
12. ท าการเตรียมรีคอมบิแนนท์พลาสมิดที่บรรจุยีน IFNG ส าหรับการ 
transfection  
13. ไดร้ีคอมบิแนนท์พลาสมดิที่บรรจุยีน IFNG ที่มีปริมาณความบรสิุทธ์ิ
สูงสามารถน าไปใช้ในการ transfection ได ้ 
14. น ารีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a ที่บรรจุยีน TB7.7, CFP21 และ 
MPT64 เข้าสู่เซลล์ E. coli BL21 และตรวจสอบการแสดงออกของ
โปรตีน TB7.7, CFP21 และ MPT64 ที่สภาวะต่างๆ  
15. ไดส้ภาวะได้สภาวะที่เหมาะสมในการ express โปรตีนทั้ง 3 ชนิดใน
เซลล์ E. coli  
16. ท าการเพาะเลีย้งเซลล์ FreeStyleTM293F ส าหรับการ 
transfection  
17. ไดเ้ซลล์ FreeStyleTM293F ที่รอดชีวิตมากกว่า 80% จ านวน
มากกว่า 1x106cell/ml พร้อมส าหรับการ transfection  
18. ทดสอบการน าการรีคอมบิแนนท์พลาสมดิที่บรรจุยีน IFNG เข้าสู่
เซลล ์FreeStyleTM293F ที่เตรียมไดด้้วยวิธี transfection  
19. ไดส้ภาวะที่เหมาะสมในการน ารีคอมบิแนนท์พลาสมดิที่บรรจุยนี 
IFNG เข้าสู่เซลล์ FreeStyleTM293F โดยสามารถตรวจพบการ
แสดงออกของโปรตีน IFNG ในน้ าเลี้ยงเซลลด์้วยวิธี ELISA  
20. Up scale การผลิตโปรตีน IFNG ในเซลล์ FreeStyleTM293F ด้วย
สภาวะทีเ่หมาะสมที่ศึกษาได ้ 
21. น าน้ าเลี้ยงเซลล์ที่ได้มาแยกโปรตีน IFNG ที่เซลล์สร้างขึ้นให้มีความ
บริสุทธ์ิด้วย anti-FLAG affinity chromatography  
22. ไดโ้ปรตีน IFNG ที่มคีวามบรสิทุธ์ิ จ านวน 1 มิลลิกรัม  
23. Up scale การผลิตโปรตีน TB7.7 ในเซลล์ E. coli ด้วยสภาวะที่
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 
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จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

เหมาะสมที่ศึกษาได ้ 
24. ท าการสกดัโปรตีน recombinant TB7.7 จากเซลล์ E. coli ที่ได้
ด้วยวิธ ีsonication  
25. ท าการแยกโปรตีน recombinant TB7.7 ที่ได้ให้มีความบรสิุทธ์ิด้วย 
anti-FLAG affinity chromatography  
26. ไดโ้ปรตีน recombinant TB7.7 ที่ไมีความบรสิุทธ์ิจ านวน 1 
มิลลิกรัม 

803-1112-
P021-
K4861-26 

การศึกษาน าร่องเพื่อ
การพัฒนาการตรวจ
คัดกรอง สุขภาพทารก
แรกเกิดโรคภาวะต่อม
หมวกไตผลติฮอร์โมน
มากผิดปกติ 
(Congenital 
Adrenal 
Hyperplasia (CAH)) 
ในประเทศไทย 

1,839,100 39,376 2.14 คณะกรรมการวิจัยในมนุษยม์ีข้อเสนอให้ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย
เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการวจิัยในคน ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเตรียมการและท าการจัดซื้อ จัดจา้ง ชุด
น้ ายาและอุปกรณส์ าหรับวินิจฉัยโรค CAH จัดเตรยีมการเขียนโครงการ
จัดอบรมให้กับบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องของสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ 
ทราบและเข้าใจในเรื่องการศึกษาน าร่องและเรื่องต่างๆของระบบการ
ตรวจคัดกรองฯ 

40.00 1 พัฒนารูปแบบการตรวจคัด
กรองสุขภาพทารกแรกเกิดใน
ประเทศไทยให้ครอบคลุมการ
ตรวจวิเคราะหโ์รคอื่นๆ เพิ่มขึ้น
จากการตรวจคัดกรองฯ ใน
ปัจจุบัน . 
2 ในเบื้องต้นของโครงน าร่อง
จะท าให้ทารกแรกเกิดในพ้ืนท่ี
ดังกล่าวได้รับการตรวจคัดกรอง
ฯ โรค CAH และรายที่มภีาวะ
ต่อมหมวกไตผลิตฮอรโ์มนมาก
ผิดปกตไิดร้ับการรักษาจาก
กุมารแพทย์เฉพาะทางและลด
อัตราการเสียชีวิตของเด็กแรก
เกิดในประเทศ  
3 ท าให้ทราบอุบัติการณ์การ
เกิดโรค CAH ในปัจจุบันและใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนขยาย
การด าเนินการให้ครอบคลุมทั่ว

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ทั้งประเทศในอนาคตและน า
ข้อมูลผลของการตรวจคัดกรอง
โรคมาประยุกต์ใช้กับระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรเ์พื่อศึกษา
และวินิจฉัยอุบตัิการณ์การเกิด
โรคของภาคอีสาน  
4 เพื่อลดปัญหาการสญูเสียใน
ด้านสภาพจิตใจของผู้ป่วย 
ครอบครัว ชุมชน สังคม
เศรษฐกิจ กรณีเกิดจากสญูเสีย
ชีวิต 

803-1112-
P041-
K4869-11 

การศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ของยา
ต้านวัณโรคและ 
พัฒนาวิธีทดสอบ
ส าหรับการตรวจระดับ
ยาวัณโรคเพื่อตดิตาม
การรักษาวัณโรคในผู ้
ป่วยวัณโรคใหม่และ
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

954,000 227,444 23.84 ด าเนินการในช่วงพัฒนาวิธีวิเคราะห์หารัดับยาต้านวณัโรคสตูรพื้นฐาน
ด้วยเครื่อง LC-MS/MS และโครงการ pooled blank plasma เข้ารับ
การอนุมัติจาก สคม. 

45.00 เผยแพร่วิธีการทดสอบใน
วารสารวิชาการ และเปิดรับ
บริการตรวจวิเคราะหร์ะดับยา
ต้านวัณโรคเพื่อปรับระดับยา
ต้านวัณโรค 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

803-1112-
P041-
K4869-17 

โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ข้อมูล
พันธุกรรมของเชื้อก่อ
โรคด้วยการถอดรหัส
พันธุกรรมสมรรถนะ
สูง 

850,000 78,144 9.19 ออกแบบ primer ส าหรับเชื้อ Mycobacterium tuberculosis (MTB) 
เพื่อให้ครอบคลุมจ านวนยีนดื้อยาวัณโรค 20 ชนิด โดยทางคณะท างาน
วิจัยที่มหาวิทยาลยัมหดิลเป็นผู้ด าเนินการ 

48.00 •การเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการ เช่น เรื่อง การ
ประเมินภาวะดื้อยาด้วยเทคนิค
ถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะ
สูง สถานการณ์ระบาดของวัณ
โรคในจังหวัดเชียงรายเมื่อ
ศึกษาเชื้อวัณโรคด้วยวิธี
ถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะ
สูง  
•หน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย,์ กรม
ควบคุมโรค, กรมการแพทย,์ 
โรงพยาบาลต่างๆ และ 
มหาวิทยาลยัต่างๆ 

ศชพ 

803-1115-
P021-
K4861-01 

การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
วิธีการตรวจวดัระดับ
การแสดงออกของยีน
ในเลือดส าหรับการ
วินิจฉัยวัณโรค 

1,403,000 68,838 4.91 1. ส่งค าขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัของกรมควบคุมโรคแลว้ มี
ผลการพิจารณาครั้งท่ี 1 ให้แก้ไขโครงการ ก าลังด าเนินการแกไ้ขโครงการ
ตามความเห็นของคณะกรรมการ  
2. ส่งค าขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัของคณะแพทยศาสตร ์ศิริ
ราชพยาบาลแล้ว ก าลังรอรับผลการพิจารณาครั้งท่ี 1 -ด าเนินการเตรียม
ร่างค าขอรับการพิจารณาจรยิธรรมการวิจัยจากสถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชิน ี

63.00 • การเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการ เช่น เรื่อง 
Biomarkers ที่จ าเพาะต่อวณั
โรค ส าหรับวนิิจฉัยในกลุ่ม
ผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยเด็ก และ
ประเมินสภาวะการติดเชื้อวณั
โรคดื้อยาหลายขนาน และการ
ตอบสนองต่อยาต้านวณัโรค  
• หน่วยงานท่ีน าผลการวิจยัไป
ใช้ประโยชน์ เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย,์ กรม
ควบคุมโรค, กรมการแพทย,์ 

ศชพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

โรงพยาบาลต่างๆ และ 
มหาวิทยาลยัต่างๆ 

805-1112-
P011-
K4864-01 

รักษาและเพิ่ม
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง 

1,214,900 1,137,93
9 

93.67 กิจกรรมที่ 1 รักษาและขยายขอบข่ายการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  
    1.1 การสอบเทียบ การบ ารุงรกัษาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานรวบรวมข้อมลู จัดท าแผนการสอบเทียบและบ ารงุรักษา
ประจ าปี เปา้หมายจ านวน 44 ชนิด 344 เครื่อง ด าเนินงานแล้วจ านวน 9 
ชนิด 117 เครื่อง  
    1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ (External 
Quality Assessment)  
         1.2.1 Blind sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่าง 34 ตัวอย่าง 85 
รายการทดสอบ ด าเนินการส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแลว้ 7 
ตัวอย่าง 10 รายการทดสอบ  
         1.2.2 Proficiency testing participation จัดท าแผนการเขา้
ร่วมแผนงาน 16 ตัวอย่าง 41 รายการทดสอบ ด าเนินการส่งตัวอย่างให้
ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 1 แผนงาน 1 รายการทดสอบ  
    1.3 การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดท าแผนการ
ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน รบัการตรวจประเมินวันที่ 17 และ 19 
กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ระหว่างด าเนนิการแก้ไขข้อบกพร่องส่งวันท่ี 4 
เมษายน 2559  
    1.4 External audit จัดท าแผนการตรวจประเมินคณุภาพภายนอก 
รับการตรวจประเมินครั้งท่ี 1 วันท่ี 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 จะรับการ
ตรวจประเมินครั้งท่ี 2 วันท่ี 3-4 มีนาคม 2559  
    1.5 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านเครือ่งส าอาง  
         1.5.1 ประเมินคณุภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง 
โอทอปตามเกณฑ์คณุภาพ ISO 17516 : 2014 - วางแผนด าเนินงานวิจัย 

42.62 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย รักษาและเพิม่
ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดย
ด าเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบตัิการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ
ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์
และการให้บริการทดสอบความ
ช านาญแก่ผู้รับบริการ และมีวิธี
ทดสอบด้านเครื่องส าอางที่เป็น
มาตรฐานท้ังระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคอาเซียนที่
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้
อ้างอิงได้  
2. ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางทั้งภายในประเทศ
และภมูิภาคอาเซียนได้รับการ
สนับสนุนการให้บริการทดสอบ
ความช านาญ ความรู้ทาง
วิชาการ และวัสดุอ้างอิงด้าน

สว 



102 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

จัดเตรียมวสัดุและอุปกรณ ์และทดสอบสภาวะที่เหมาะสมกับตัวอยา่ง
เครื่องส าอาง 10 ผลิตภัณฑ์ 50 ตัวอย่าง  
         1.5.2 การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ และวิเคราะห์ปริมาณสาร
ปรอท ในผลิตภัณฑ์ท าใหห้น้าขาว โดยวิธี Atomic Absorption 
Spectrometry - Direct Mercury Analysis (Thermal 
Decomposition) - ทบทวนและรวบรวมข้อมลูทางวิชาการ วางแผนการ
ด าเนินงานวิจัย จัดเตรยีมวสัดุและอุปกรณ ์ 
 
กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความช านาญตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043  
    2.1 การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดท าแผนการ
ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน มีก าหนดการตรวจประมาณเดือนกรกฎาคม 
2559  
    2.2 External audit จัดท าแผน รับการตรวจประเมินในวันท่ี 19-20 
พฤศจิกายน 2558 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด าเนนิการ
แก้ไขข้อบกพร่องส่งหน่วยรับรองในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่
ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน  
 
กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสตูรการฝกึอบรมด้านเครื่องส าอาง
ภายในประเทศและต่างประเทศ - จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑ์เครื่องส าอางส าหรับห้องปฏิบตัิการประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน จ านวน 7 หลักสตูร เผยแพร่ในการประชุม ASEAN 
Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งท่ี 4 วันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2558 จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางส าหรับห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 14 
หลักสตูร  
 

เครื่องส าอาง 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมในคณะกรรมการวิชาการในต่างประเทศ  
    4.1 ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอางคณะที่ TC 
217 วันท่ี 6-11 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย
เจ้าหน้าท่ีส านักสว. เข้าร่วมประชุม 2 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาร่าง
มาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้องกับข้อก าหนดวิธีวิเคราะห์และ
ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์เครื้องส าอาง  
    4.2 การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee 
(ACTLC) ครั้งท่ี 4 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งท่ี 
21 วันท่ี 25-28 พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่
ส านักสว. เข้าร่วมประชุม 7 คน โดยปฏิบตัิหน้าท่ีรองประธาน ACTLC 
สมาชิกตัวแทนของประเทศไทยใหข้้อคิดเห็นทางวิชาการ 2 คน และผู้
สังเกตการณ์ 5 คน  
    4.3 การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee 
(ACTLC) ครั้งท่ี 5 และ ASEAN Cosmetic committee (ACC ) ครั้งท่ี 
22 ก าหนดการประชุมในเดือนมิถนุายน 2559  
 
กิจกรรมที่ 5 การทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางกับภมูิภาค
อาเซียน อยู่ระหว่างจัดท าแผนการให้บริการทดสอบความช านาญเสนอ
คณะท างานด้านวิชาการพิจารณาอนุมัต ิ
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

805-1112-
P011-
K4864-02 

รักษาและเพิ่ม
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
วัตถุอันตราย 

1,000,000 1,089,45
2 

108.95 กิจกรรมที่ 1 รักษาและขยายขอบข่ายการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  
    1.1 การสอบเทียบ การบ ารุงรกัษาเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานรวบรวมข้อมลู จัดท าแผนการสอบเทียบและบ ารงุรักษา
ประจ าปี เปา้หมายจ านวน 23 ชนิด 71 เครื่อง ด าเนินงานแล้วจ านวน 10 
ชนิด 22 เครื่อง  
    1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ (External 
Quality Assessment)  
         1.2.1 Blind sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่าง 34 ตัวอย่าง 56 
รายการทดสอบ ด าเนินการส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแลว้ 9 
ตัวอย่าง 9 รายการทดสอบ  
         1.2.2 Proficiency testing participation จัดท าแผนการเขา้
ร่วมแผนงาน 1 ตัวอย่าง 2 รายการทดสอบ ด าเนินการส่งตัวอย่างให้
ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 1 แผนงาน 2 รายการทดสอบ  
    1.3 การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดท าแผนการ
ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน ก าหนดการตรวจประเมินในวันท่ี 17 และ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส่งวันท่ี 4 
เมษายน 2559  
    1.4 External audit จัดท าแผนการตรวจประเมินคณุภาพภายนอก 
รับการตรวจประเมินครั้งท่ี 1 วันท่ี 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 จะรับการ
ตรวจประเมินครั้งท่ี 2 วันท่ี 3-4 มีนาคม 2559  
    1.5 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านวตัถุอันตราย  
         1.5.1 การพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อประเมินเชิงปริมาณฤทธิ์ตกค้าง
ของผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้าในการฆ่าเช้ือแบคทีเรยีหลังซัก 
ตามวิธี ATCC Test Method 100-2004 - วางแผนด าเนินงานวิจัย 
จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ และจัดหาตัวอย่าง  
         1.5.2 การพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ ฤทธิ์การ

32.72 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย รักษาและเพิม่
ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศอยา่งต่อเนื่อง 
โดยด าเนินงานตามระบบ
บริหารคณุภาพห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ
ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์
และการให้บริการทดสอบความ
ช านาญแก่ผู้รับบริการ และมีวิธี
ทดสอบด้านวัตถุอันตรายทีเ่ป็น
มาตรฐานทั้งระดับประเทศท่ี
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้
อ้างอิงได้  
2. ห้องปฏิบัติการด้านวตัถุ
อันตรายทั้งภายในประเทศ
ได้รับการสนบัสนุนการ
ให้บริการทดสอบความช านาญ 
ความรู้ทางวิชาการ และวัสดุ
อ้างอิงด้านวัตถุอันตราย 

สว 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ยับยั้งช้ือแบคทีเรียที่ตกค้างในผ้าหลังซัก ตามวิธี AOAC Official 
Method 972.04 - วางแผนด าเนนิงานวิจัย และจัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
จัดเตรียมตัวอย่าง เตรยีมตัวอยา่งฤทธิ์ตกค้างแบคทีเรีย 10 ตัวอย่าง อยู่
ระหว่างทดสอบสภาวะที่เหมาะสม  
         1.5.3 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ deltamethrin ในมุ้งก าจัด
แมลงชนิดออกฤทธ์ิยาวนาน โดยวธิี HPLC - ทบทวนและรวบรวมขอ้มูล
ทางวิชาการ จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ ์จัดเตรียมตัวอย่าง และทดสอบ
สภาวะทีเ่หมาะสม  
         1.5.4 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ bifenthrin และ 
deltamethrin ในผลิตภณัฑ์ก าจดัแมลงสูตร suspension 
concentrate (SC) โดยวิธี HPLC - ทบทวนและรวบรวมข้อมลูทาง
วิชาการ วางแผนการด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวสัดุอุปกรณ์ จดัเตรยีม
ตัวอย่าง 4 ตัวอย่างและ ทดสอบสภาวะที่เหมาะสม  
         1.5.5 การพัฒนาวิธีตรวจวเิคราะห์หาปรมิาณสารไอโซโพรพลิอ
แอลกอฮอล์และเอทิลีนไกลคอลนอร์มัล-บิวทิลอีเทอร ์ในผลติภณัฑท์ า
ความสะอาด โดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี - ทบทวนและรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการ วางแผนการด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ์
และทดสอบสภาวะที่เหมาะสม  
         1.5.6 การพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณสาร relevant impurities 
ของ temephos ในผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ า โดยวิธี HPLC - ทบทวนและ
รวบรวมข้อมลูทางวิชาการ จัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ และทดสอบสภาวะที่
เหมาะสม  
 
กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความช านาญตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043  
    2.1 การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดท าแผนการ
ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน มีก าหนดการตรวจประมาณเดือนกรกฎาคม 
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งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

2559  
    2.2 External audit จัดท าแผน รับการตรวจประเมินในวันท่ี 19-20 
พฤศจิกายน 2558 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ ด าเนนิการ
แก้ไขข้อบกพร่องส่งหน่วยรับรองในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่
ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน  
 
กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสตูรการฝกึอบรมด้านวัตถุอันตราย
ภายในประเทศ - จัดท าหลักสูตรฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์วัตถุอันตรายส าหรับห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 5 หลกัสูตร  
 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคมุคณุภาพสาร
ก าจัดศัตรูพืชทีใ่ช้ทางสาธารณสุขตามข้อก าหนดของศูนย์ความร่วมมือ
ขององค์การอนามัยโลก (Capacity Building on WHO Collaborating 
Center for Quality Control of Pesticide Use in Public Health)  
    4.1 การจัดหาครุภณัฑ์ในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแะฟิสิกส ์
ด าเนินการทบทวนและรวบรวมรายการครภุัณฑ์ท่ีต้องใช้ในการทดสอบ
ทางเคมีและฟสิิกสต์ามข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลกมรีายการ
ครุภณัฑ์ที่ต้องการจดัหาเพิม่เตมิจ านวน 13 รายการจัดหาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 10 รายการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน 3 รายการ ด าเนินการจัดซื้อครุภณัฑ์แล้ว 4 รายการ ได้แก่ 
เครื่องวัดความหนาแน่นผง เครื่องกวนแบบมอเตอร์ เครื่องหมุนเหวีย่ง
แบบความเร็วต่ า และเครื่องหาความแตกตัวของยา อีก 6 รายการอยู่
ระหว่างขออนุมัติเงินบ ารุง  
    4.2 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (การจดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Quality Control of Public Health 
Pesticides) ก าหนดการจดัอบรมระหว่างวันท่ี 18 - 27 กรกฎาคม 2559 
วิทยากร Dr. Markus D. Muller ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการควบคุม
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คุณภาพสารก าจัดศัตรูพืช  
    4.3 การประชุม The Collaborative international Pesticide 
Analytical Council (CIPAC) Annual Meeting and the Joint 
CIPAC/FAO/WHO ก าหนดการประชุมวันท่ี 10-18 มิถุนายน 2559 
ประเทศญี่ปุ่น  
    4.4 การควบคุมคณุภาพผลิตภณัฑ ์ส าหรับการขึ้นทะเบียน/การ
ประมลู ตามข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
ตัวอย่างผลติภณัฑส์ารก าจดัศัตรูพชืที่ใช้ทางสาธารณสุขท่ีส่งมาตรวจ
วิเคราะห ์เพื่อการขึ้นทะเบยีน และการประมลู ประสานงานกับกรม
ควบคุมโรค ในการตรวจสอบคณุภาพสารเคมีที่มีการประมลูใช้ในการ
ควบคุมโรคติดต่อที่น าโดยแมลง  
    4.5 การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ เข้า
ร่วมการเปรียบเทียบผลระหว่างหอ้งปฏิบัติการกับ AAPCO Check 
Sample Program 2016 ทดสอบสารก าจดัศัตรูพืช (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  
    4.6 การสัมมนาเรื่อง Pesticide use in Public Health-
Specification and Quality Control ก าหนดการจัดอบรมระหว่างวันท่ี 
22-24 กรกฎาคม 2559 วิทยากร Dr. Markus D. Muller ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการควบคุมคณุภาพสารก าจัดศัตรูพืช 
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805-1112-
P021-
K4861-04 

โครงการวิจัยและ
พัฒนาด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

846,000 548,084 64.79 กิจกรรมที่ 1 การประเมินการได้รบัสัมผสัสารทาเลทในเครื่องส าอางและ
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน ด าเนินการตรวจวเิคราะห์ยืนยันสารทาเลทที่
ตรวจพบในตัวอย่าง 323 ตัวอย่าง และด าเนินการคดัเลือกกลุ่มเปา้หมาย
ในการส ารวจปริมาณในการไดร้ับสัมผสัสารทาเลทจ านวนท้ังหมด 1,000 
คน อยู่ระหว่างจัดท าแบบสอบถาม ส ารวจพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์
สุขภาพส าหรับผู้บรโิภคคนไทย  
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาการสลายตัวของ Deoxyarbutin เป็น 
Hydroquinone ในผลติภณัฑ์เครือ่งส าอางที่จ าหน่ายในประเทศไทย 
จัดหาตัวอย่าง 40 ตัวอย่าง และด าเนินการทวนสอบวิธีโดยหาสภาวะที่
เหมาะสมส าหรบัการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UPLC/DAD 

30.00 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ข้อมลูคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์
เผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อให้
เลือกใช้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ
และปลอดภัย  
2. ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้รับข้อมลู
คุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ส าหรับก ากับดูแล
ผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพและ
ปลอดภัยเพื่อการคุม้ครอง
ประชาชน 

สว 

805-1112-
P022-
K4862-05 

โครงการประเมิน
คุณภาพผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางและ
ผลิตภณัฑ์วัตถุ
อันตราย 

885,000 675,654 76.35 กิจกรรมที ่1 ประเมินคณุภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เช็ดท าความ
สะอาดผิว ชนิดเปียกส าหรบัเด็กทารกและสตรี (แบบเช็ดแล้วทิ้ง) ส ารวจ
ชนิดของตัวอย่างที่วางจ าหน่ายในตลาดระดับกลาง และตรวจสอบสตูร
ต ารับของผลิตภณัฑ์ และวิเคราะห์ตัวอย่าง 15 ตัวอย่าง  
กิจกรรมที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพผลติภณัฑ์ท าความสะอาดพืน้และ
ฆ่าเช้ือโรคที่ใช่ทั่วไปตามบ้านเรือนชนิดฉีดพ่น จัดเตรียมอุปกรณ์ สาร
มาตรฐาน สารเคมี จัดเก็บตัวอย่างส าหรับด าเนินงานวิจัย 10 ตัวอยา่ง 
และทดสอบตัวอย่าง 9 ตัวอย่าง  
กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพของ relevant impurities ของ 
temphos ในผลิตภณัฑ์ก าจดัลูกน้ า ทบทวนข้อมูลทางวิชาการ จัดหา
วัสดุอุปกรณ ์และทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหาปรมิาณ 
relevant impurities ของ temphos ในผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ า โดยวิธี 
GC 

31.90 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ข้อมลูคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์
เผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อให้
เลือกใช้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ
และปลอดภัย  
2. ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้รับข้อมลู
คุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภณัฑ ์ส าหรับก ากับดูแล
ผลิตภณัฑ์ให้มีคณุภาพและ
ปลอดภัยเพื่อการคุม้ครอง
ประชาชน 

สว 
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805-1112-
P022-
K4862-07 

การตรวจวเิคราะห์
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย (งบ
ด าเนินงาน) 

528,000 426,117 80.70 1. ตรวจวิเคราะหผ์ลติภณัฑ์เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และผลติภณัฑ์
ทางการแพทย์ รวม 827 ตัวอย่าง  
2. ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง 386 ตัวอย่าง 
3. ผลิตภัณฑ์วตัถุอันตราย 328 ตัวอย่าง  
4. ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 113 ตัวอย่าง 

27.23 1. ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง 
ผลิตภณัฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ทาง
สาธารณสุข และผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์ ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ได้ข้อมลูคุณภาพและความ
ปลอดภัยผลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์วตัถุ
อันตรายเผยแพร่ให้ประชาชน
รับทราบ เพื่อเลือกซื้อและ
เลือกใช้ผลติภณัฑ์อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย หรือให้
ข้อมูลแก่สาธารณะเพื่อน า
ข้อมูลไปเผยแพร่ต่อไป 

สว 

805-1112-
P052-
K4871-06 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางผสม
สมุนไพรเพื่อการ
ส่งออกและเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3,191,100 2,610,48
0 

81.81 กิจกรรมที ่1 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพ
ของผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางผสมสมุนไพร สืบค้นคุณลักษณะเฉพาะ, 
คัดเลือกสารช่ีบ่ง และทบทวนผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร่ของสมุนไพร 6 
ชนิด ได้แก่ ชะเอมเทศ ทานตะวัน แครอท มะละกอ เทียนกิ่ง และ
กระเทียม และจดัหาสารมาตรฐานช้ีบ่งของแต่ละสมุนไพรแตล่ะชนิด  
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารตรวจวเิคราะห์แก่ห้องปฏิบตัิการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
    2.1 การตรวจเอกลักษณส์ารส าคัญในผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางผสม
สมุนไพร - สื่อสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจเอกลกัษณ์
สารส าคัญในเครื่องส าอางผสมสมนุไพร 10 ชนิดในการประชุมศูนย์

39.60 1. ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางผสม
สมุนไพรจากประเทศไทยเป็นท่ี
ยอมรับ และเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ ์ 
2. บุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ความรู ้สามารถตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางได้
ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ท าให้

สว 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 1/2559 วันท่ี 21 ตุลาคม 2558 ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ด าเนนิการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจ
เอกลักษณส์ารส าคญัในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 6 ชนิด ดังน้ี - วันท่ี 
11-12 มกราคม 2559 กวาวเครือ - วันท่ี 14-15 มกราคม 2559 บัวบก - 
วันท่ี 18-19 มกราคม 2559 ขมิ้นชัน - วันท่ี 20-21 มกราคม 2559 ไพล 
- วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ตะไคร้หอมและตะไคร้แกง - วันท่ี 1-2 
กุมภาพันธ์ 2559 ว่านหางจระเข้ - วันท่ี 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 หม่อน - 
วันท่ี 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ชาเชียว - วันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 
กระชายด า - วันท่ี 18-19 กุมภาพนัธ ์2559 มะกรูด  
    2.2 การพัฒนาศกัยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการเตรียมต ารับ
เครื่องส าอาง จัดท าโครงการ และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 25-26 
กุมภาพันธ์ 2559  
    2.3 การพัฒนาเป็นศูนย์ความรว่มมือด้านการทดสอบความปลอดภัย
โดยวิธีทางเลือกทดแทนสัตว์ทดลอง จัดท าโครงการ เตรียมการจดัอบรม
ทั้งการบริหารจดัการ และวิชาการ โดยประสานความร่วมมือระหว่าง
ส านักสว. TCELS และ Episkin Academy ในการจัด Workspop 
พัฒนาห้องปฏิบัติการดา้นวิธี Episkin ทดแทนการใช้สัตว์ทดลองส าหรับ
การทดสอบ Primary Skin Irritation วิทยากรจาก Episkin Academy 
ประเทศฝรั่งเศส 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
หน่วยงานในส่วนภูมภิาค
ใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 
รองรับการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์ให้มีความปลอดภัย
เพื่อการจ าหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ รวมทั้งการ
สนับสนุนการค้าระหว่าง
ประเทศ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

805-1115-
P011-
K4864-01 

รักษาและเพิ่ม
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง (งบ
รายจ่ายอื่น) 

303,800 153,255 50.45 กิจกรรมที ่1 ประชุมในคณะกรรมการวิชาการในต่างประเทศ  
    1.1 ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอางคณะที่ TC 
217 - วันท่ี 6-11 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย
เจ้าหน้าท่ีส านักสว. เข้าร่วมประชุม 2 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาร่าง
มาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้องกับข้อก าหนดวิธีวิเคราะห์และ
ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์เครื้องส าอาง  
    1.2 การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee 
(ACTLC) ครั้งท่ี 5 และ ASEAN Cosmetic committee (ACC) ครั้งท่ี 
22 - ก าหนดการประชุมในเดือนมถิุนายน 2559 

50.00 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย รักษาและเพิม่
ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดย
ด าเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบตัิการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 
อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ
ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์
และการให้บริการทดสอบความ
ช านาญแก่ผู้รับบริการ และมีวิธี
ทดสอบด้านเครื่องส าอางที่เป็น
มาตรฐานทั้งระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาคอาเซียนที่
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้
อ้างอิงได้  
2. ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางทั้งภายในประเทศ
และภมูิภาคอาเซียนได้รับการ
สนับสนุนการให้บริการทดสอบ
ความช านาญ ความรู้ทาง
วิชาการ และวัสดุอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอาง 

สว 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

806-1112-
P011-
K4864-01 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับสากลด้านชีว
วัตถ ุ

2,500,000 1,698,93
1 

67.96 1.พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบตักิารด้านชีววัตถ ุโดยไดด้ าเนินการ
ดังต่อไปนี ้ 
    1.1ได้จัดท าแผนปฏิบตัิการระบบคุณภาพของสถาบันฯ โดยมีแผน
สอบเทียบเครื่องมือและสอบเทียบเครื่องมือจ านวน 30 ชนิด 51 รายการ
เป็นไปตามแผนสอบเทียบ  
    1.2 ซ่อมแซมครภุัณฑ์ จ านวน 14 ชนิด 19 รายการ  
    1.3 ด าเนินการทบทวนเอกสารระบบคณุภาพ และทบทวนบันทึก
บุคลากร จ านวน 74 ฉบับ  
    1.4 สถาบันชีววัตถุได้รับการตรวจติดตามภายใน ตามแผนการตรวจ
ติดตามภายใน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 25 ม.ค.59 และ
สถาบันชีววัตถุไดร้ับการคดัเลือกให้ตรวจตติดามจาก URS วันท่ี 27 ม.ค.
59 พบว่าสถาบนัฯ ไม่ได้รับข้อบกพร่องและข้อสังเกตใดๆ และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ได้รับการรับรองตามาตรฐาน ISO 9001: 
2015  
    1.5 จัดประชุมระบบคณุภาพ จ านวน 2 ครั้ง 2. พัฒนาบุคลากร ตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะรายกลุ่มและแผนพัฒนารายบุคคล 21 หลักสูตร 

45.00 สถาบันชีววัตถุมีห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านชีววัตถุท่ีมีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ชว 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

806-1112-
P022-
K4862-02 

โครงการประกัน
คุณภาพและประเมิน
ความเสีย่งของวัคซีน 
ชีววัตถุเพื่อการรักษา 
และน้ ายาวินจิฉัยโรคที่
ติดต่อทางเลือด 

5,390,900 3,271,40
2 

60.68 1. ตรวจวิเคราะห์ชีววัตถ ุได้ด าเนนิการตรวจวเิคราะห์ชีววัตถุจ านวน
ทั้งสิ้น 386 ตัวอย่าง เป็นการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุก่อน
จ าหน่ายเพื่อขึ้นทะเบยีน 31 ตัวอย่าง เพื่อรับรองรุ่นการผลติ 410 
ตัวอย่าง เพื่อตรวจตดิตามคุณภาพของผลิตภณัฑ์ 4 ตัวอย่าง และเพื่อ
ตรวจผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีข้อสงสยัด้านคณุภาพและความปลอดภัย 1 
ตัวอย่าง  
2. พัฒนาการผลติสารมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ชีววัตถุ - ได้ส่งแบบสอบถามความต้องการใช้ชีววัตถุมาตรฐาน 
ประจ าปียังบุคลากรสถาบัน - มีการสรุปและจัดท ารายการชีววัตถุ
มาตรฐานสากล (IRP) ที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเตมิประจ าปี - ด าเนินการจัดซื้อชีว
วัตถุมาตรฐานสากล ซึ่ง ไดร้ับครบทุกรายการแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
2558 - จัดเตรียม / จัดหา / สอบเทียบวัคซีนมาตรฐานอ้างอิงของ
ประเทศ แล้วเสร็จ จ านวน 6 ชนิด ได้แก ่ 
         - วัคซีนเจอีเช้ือเป็นลูกผสมมาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลิต 
0880101 จ านวน 1076 ขวด โดยมีช่วงค่าการใช้งานระหว่าง 4.25 -
5.09 Log10 PFU/dose  
         - วัคซีนหัดเยอรมันมาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลติ RV170315 
จ านวน 200 ขวด โดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่ระหว่าง 3.40-4.20 
logCCID50/0.5ml  
         - วัคซีนคางทูมมาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลติ MuV190713 
จ านวน 139 cryotubesโดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่ระหว่าง 5.04 - 5.87 
LogCCID50/0.5 ml  
         - วัคซีนหัดมาตรฐานอ้างองิ รุ่นการผลิต Lyo-MV210214 จ านวน 
186 cryotubes โดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่ระหว่าง 4.72- 5.84 
LogCCID50/0.5 ml  
         - เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนขับ้ามาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลิต 
Rig140709 จ านวน 42 cryotubes โดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่ระหว่าง 

55.75 1.ประชาชนมีสุขภาพดีและ
ได้รับผลิตภณัฑ์ชีววัตถุที่มี
คุณภาพดีและมีความปลอดภัย  
2.การควบคุม ป้องกันโรคของ
ประเทศโดยใช้วัคซีนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ชว 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

182.09 ? 385.99 IU/ml  
         - เชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ามาตรฐานอ้างอิง รุ่นการผลิต 
RaCVS260215 จ านวน 154 cryotubes โดยมีช่วงค่าการใช้งานอยู่
ระหว่าง 4.65 - 5.51 LogCCID50/0.5 ml  
3. ทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ มี
ความก้าวหน้าดังนี ้ 
    3.1 การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Anti-PT 
antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ ด้วยวิธี 
Mouse Immunogenicity test (MIT)  
         - ศึกษาเทคนิควิเคราะห์และจัดท ารายละเอยีดโครงการ Method 
validation  
         - ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและจัดท าวิธีวิเคราะห์ คือด าเนินการ
วางแผนทดสอบ Anti-PT antibody titer โดยเทคนิค ELISA ส าหรบั
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และด าเนินทดสอบ Anti-PT antibody 
titer โดยเทคนิค ELISA ส าหรับการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมจ านวนสอง
ครั้ง และก าลังด าเนินการค านวณผลการทดสอบ  
         - ยื่นโครงการเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการใช้สัตว์ทดลอง 
ได้รับการอนุมัตแิล้ว  
         - ด าเนินการจดัเตรียม Method validation protocol 3.2 การ
พัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน
เซรั่มจากวัว (Bovine serum albumin) ที่ปนเปื้อนในวัคซีน ได้
ด าเนินการศึกษาและคัดเลือกชุดทดสอบ BSA ที่มีจ าหน่ายและเหมาะสม
กับตัวอย่างวัคซีนท่ีมี BSA และท าการศึกษาเทคนิควิเคราะห์และจัดท า
รายละเอียดโครงการ Method validation รวบรวมตัวอย่างวัคซีนที่มี 
BSA ได้หาสภาวะที่เหมาะสมและจัดท าวิธีวิเคราะห์ จัดท า Method 
validation protocol ส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา  
    3.3 การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความแรง Diphtheria 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

antitoxin มีการจดัท า Method validation protocol และ โครงการ
จริยธรรมการใช้สตัว์ทดลอง ผ่านการรับรอง ด าเนินการทดสอบหาจุด
เหมาะสมของการท าปฏิกิริยาระหว่าง Diphtheria antitoxin และ 
Diphtheria toxin  
    3.4 การพัฒนาวิธีการตรวจวเิคราะห์หาปริมาณ anti-D antibodies 
ด้วยวิธีไมโครเพลท ได้ด าเนินการทดสอบสภาวะเบื้องต้นกับสารมาตรฐาน
ที่ได้รับ ซึ่งได้ปรึกษากับรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและชีวเคมีแลว้ สามารถใช้ค่าที่ได้เป็น Internal 
quality control ของการทดสอบได้โดยจะด าเนินการทดสอบซ้ าเพิม่
มากขึ้น และได้เตรียมการสั่งซื้อสารมาตรฐานชุดใหมล่่วงหน้าเพิ่มเตมิเพื่อ
เตรียมใช้ในการทดสอบขั้นตอนตอ่ไป  
    3.5 การพัฒนาวิธีการตรวจวเิคราะห์น้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตบั
อักเสบ  
         - ได้ท าการประสานเพื่อจดัซื้อ สารมาตรฐาน พลาสมา และ
ตัวอย่างชุดตรวจ         - ได้จัดซือ้พลาสมา และอุปกรณ์บางส่วน
เรียบร้อย  
         - ได้สารมาตรฐาน และตัวอย่างชุดตรวจ 1 ชนิด  
         - ได้สรุปวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง และท าการจัดซื้อสาร
มาตรฐาน และพลาสมา แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรยีมพลาสมา
และจัดหาชุดตรวจเพิ่มเติมอีก 1 รายการ  
         - ได้ด าเนินการจดัเตรียมพลาสมาพร้อมส าหรบัการทดสอบแล้ว  
    3.6 ในส่วนการศึกษาความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ เอกลักษณ ์
และค่าความแรงวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยใช้เซลล์เพาะเลีย้ง 
Vero ได้ด าเนินการจดัท า Validation Protocol และได้รับการอนนุมัติ
แล้วและด าเนินการตามพารามเิตอร์ต่างๆครบหมดแล้ว ยกเว้นผลการ
ทดสอบเทียบกันระหว่างผู้วเิคราะห์ 2 คน  
    3.7 การทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ peptide mapping 
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งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ในตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการรักษาชนิด filgrastim ได้ด าเนินการจดัท า 
Validation Protocol และได้รบัการอนนุมัติแล้ว ด าเนินการทวนสอบ
ความถูกต้องของวิธีตามที่ได ้approved  
 
1. ทดสอบหัวข้อ Specificity พบว่าให้ค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
chromatographic pattern ที่ไดจ้ากการวิเคราะหส์ารมาตรฐาน และ
ตัวอย่าง เหมือนกับ chromatographic pattern ใน leaflet ของสาร
มาตรฐาน และใน blank และ formulation bufferไม่พบ peak ปรากฏ
ในต าแหน่งท่ี RT เดียวกันกับสารมาตรฐาน/ตัวอย่าง  
2. ทดสอบหัวข้อ Precision: พบว่าให้ค่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท้ังสอง
หัวข้อย่อย  
    - Intermediate precision พบว่าไม่มีความแตกต่างของ % peak 
height ของตัวอย่างที่ท าการทดสอบซ้ า 3 วัน โดยนักวิเคราะห์คนเดียว
และต่างคน  
    -Repeatability พบว่า ไม่มีความแตกต่างของ % peak height ของ
ตัวอย่างที่ท าการทดสอบ 5 ซ้ า ในวันเดียวกัน  
3. ทดสอบหัวข้อ Robustness  
    - เปลี่ยนสภาวะในการตัดพันธะ  
    - ปรับระยะเวลาในการบ่ม (incubation time) จากสภาวะที่
เหมาะสมในการตัดพันธะที่ก าหนดไว้ 18 ช่ัวโมง เป็น 16 และ 20 ช่ัวโมง 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างของ chromatographic pattern ทีได้ คอื 
ยังคงปรากฏ chromatographic pattern เหมือนใน leaflet และ % 
peak height ของทั้ง 8 peaks ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั  
    - ปรับอุณหภมูิที่ใช้ในการบ่ม (incubation time) จากสภาวะที่
เหมาะสมในการตัดพันธะที่ก าหนดไว้ 25 องศาเซลเซยีส เป็น 35 องศา
เซลเซียส พบว่า มี chromatographic pattern ที่แตกต่างอย่างชัดเจน
ในสารมาตรฐาน และมีความแตกต่างเล็กน้อยในตัวอย่างท่ีใช้ทดสอบร่วม 
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แผนงาน/โครงการ 
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จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

อยู่ระหว่างการทดสอบซ้ า  
4. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารของประเทศเพื่อควบคมุคณุภาพ
วัคซีนใหม ่(วัคซีนป้องกันโรคไขเ้ลอืดออก)เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการภาครัฐของประเทศให้สามารถตรวจวเิคราะห์เพื่อการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนไข้เลือดออกได้ตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ์และ
มาตรฐานสากล ได้จดัท า method validation protocol ของวิธี
วิเคราะห ์อ้างอิงตามที่ใช้ในโครงการ ศึกษาความถูกต้องเหมาะสมของวิธี
ตรวจวิเคราะหเ์อกลักษณ ์และปรมิาณไวรสั(CCID50)ในวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยใช้เซลล์เพาะเลีย้ง vero และได้รับอนมุัติแล้ว 3. ด าเนิน
การศึกษาความถูกต้องเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ตามที่ระบุใน method 
validation protocol ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ 45 ผลการ
ด าเนินงานของโครงการนีเ้ป็นไปตามตัวช้ีวัด คือตรวจรับรองคณุภาพชีว
วัตถุ ได้จ านวน 446 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 55.75 

806-1112-
P041-
K4869-03 

ผลกระทบของ
อุณหภูมิ ต่อชุดตรวจ
วินิจฉัยโรคติดต่อทาง
เลือด ชนิด Rapid 
test 

200,000 77,950 38.98 ได้ด าเนินการทดสอบชุดทดสอบฯที่เก็บไว้ในอุณหภมูิต่างๆ เพื่อประเมิน
คุณภาพของชุดทดสอบ 

18.00 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของสถาบัน
ชีววัตถ ุ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
การควบคุมคณุภาพชุดตรวจ
วินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด และ
ใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ของการใช้ชุดตรวจ 

ชว 
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806-1112-
P041-
K4869-05 

การศึกษาคุณลักษณะ
และองค์ประกอบของ
ไกลแคนใน ยาชีววัตถุ
เพื่อการรักษาชนิดโม
โนโคลนอลแอนติบอดี
ที่จ าหน่ายในประเทศ
ไทยด้วย วิธ ี
Capillary 
Electrophoresis 
Laser Induced 
Fluorescence 

240,000 0 0.00 1. ฝึกหัดการใช้เครื่องมือ CE-LIF  
2. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาวิธีการตรวจวเิคราะห์ จากต ารายาสากล
และวารสารวิทยาศาสตร์ที่เกีย่วข้อง  
3. รวบรวมผลิตภัณฑป์ระโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายไดร้ับ  
4. จัดหาสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวเิคราะห ์

30.00 ห้องปฏิบัติการภาครัฐมีความรู้
ที่ส าหรับการควบคุม ก ากับ 
คุณภาพผลติภณัฑ์ยาชีววัตถุ
เพื่อการรักษาท่ีใช้
ภายในประเทศได ้เพื่อให้มั่นใจ
ว่าผลติภณัฑ์มีความปลอดภัย
ต่อประชาชน 

ชว 

806-1112-
P041-
K4869-06 

โครงการการศึกษา
ความไวเชิงวิเคราะห์
ชุดตรวจแอนตเิจนของ
เชื้อไวรัสตับอักเสบ
ชนิดซี 

200,000 143,675 71.84 1. ได้ท าการประสานเพื่อจัดซื้อ สารมาตรฐาน พลาสมา และตัวอยา่งชุด
ตรวจ  
2. ได้จัดซื้อพลาสมา และอุปกรณบ์างส่วนเรียบร้อย  
3. ได้สารมาตรฐาน และตัวอย่างชุดตรวจ 1 ชนิด  
4. ได้สารมาตรฐานสากลและพลาสมาคนปกติเรยีบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยู่
ระหว่างการจดัเตรียมพลาสมาควบคุม ส าหรับการจดัหาชุดตรวจอยุ่ได้ท า
การจัดซื้อไปแล้ว 1 ยี่ห้อ และอยู่ระหว่างการจัดหาชุดตรวจเพิ่มเติมอีก
อย่างน้อย 1 ยี่ห้อ  
5.อยู่ระหว่าการรอรับชุดตรวจ อีกหนึ่งรุ่น 

35.00 ได้ข้อมลูความไวเชิงวิเคราะห์
ของชุดตรวจแอนติเจนของ
ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี แบบ
รวดเร็วท่ีจ าหน่ายในประเทศ 
เพื่อน ามาจัดท าเกณฑม์าตรฐาน
การประเมินคณุภาพของชุด
ตรวจ 

ชว 

807-1112-
P011-
K4864-13 

โครงการศึกษาดูงาน
และตดิตามความ
พร้อมในการ
ด าเนินการก่อสร้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
อุบลราชธานีและภูเกต็ 

200,000 0 0.00 ได้ด าเนินการโครงการไปแล้วจ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุบลราชธาน ีโดยการพาคณะเจ้าหนา้ที่จากส านัก
งบประมาณเข้าตรวจดูพื้นที่ในการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และยังเหลืออีก 1 แห่ง ซึ่งรอให้เจ้าหน้าที่จากส านักงบประมาณ นัด
ก าหนดการอีกครั้ง 

50.00 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้
และเข้าใจการด าเนินงานตาม
ภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ส่วนภูมภิาคที่อาจจะมีส่วน
แตกต่างกันแล้วแตส่ภาพปญัหา
ในพื้นที่ 

ผน 
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807-1112-
P021-
K4861-12 

โครงการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์อาเซียน
กรมวิทยาศาตร์การ
แพท์ พ.ศ.2559 - 
2562 

1,500,000 73,262 4.88 ด าเนินการจัดอบรมสัมมนาโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อาเซียนของ
กรมวิทยาศาสตรืการแพทย ์พ.ศ. 2559 - 2562 แล้วเสร็จ 

100.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ยุทธศาสตร์อาเซียน ซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานและ
พัฒนางานของกรมให้ก้าวสู่การ
เป็นผู้น าในระดับภมูิภาค
อาเซียน 

ผน 

807-1112-
P021-
K4861-14 

โครงการพัฒนาศัย
ภาพกาสื่อสารอย่างมี
สัมฤทธ์ิผลเพื่อ
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของเครือข่าย
กลุ่มพัฒนาคณุภาพ
และวิชาการ 

604,400 22,000 3.64 ได้มีการด าเนินการจดัโครงการพฒันาศัยภาพกาสื่อสารอย่างมีสมัฤทธ์ิผล
เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานของเครือข่ายกลุม่พัฒนา
คุณภาพและวิชาการ ไปแล้วจ านวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง 

75.00 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมี
ทักษะการสื่อสารมากข้ึนและ
สามารถน าเทคนิคการสื่อสาร
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

ผน 

808-1112-
P011-
K4864-03 

โครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับการระบาด โรค
อุบัติใหม ่

300,000 199,310 66.44 1.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
Regional workshop on Biorisk Management as per GAP III : 
Implemention of Diagnosis facility, Bangkok. ระหว่างวันท่ี 28 
มีนาคม -1 เมษายน ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ า 

75.00 1. ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบตัิการ
ชีวภาพของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขมี
ความรู้ด้านความปลอดภัยและ
สามารถรู้จักป้องกนัตนเองจาก
การติดเชื้อในห้องปฏิบัติการ มี
ความปลอดภัยในการท างาน  
2. ห้องปฏิบัติการและบุคลากร
ในห้องปฎิบัติการ มีศักยภาพ
และความพร้อมในการรองรับ
การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม ่และอุบัติซ้ า  
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สวส 



120 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

สาธารณสุขมีระบบความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการชีวภาพ 
เป็นไปตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานสากล 

808-1112-
P011-
K4864-22 

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

3,200,000 1,655,98
6 

51.75 1.ห้องปฏิบัติการด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมในด้านระบบคณุภาพ  
2.ห้องปฏิบัติการด าเนินการเข้าร่วมการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการฯ  
3. ห้องปฏิบัติการด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือประจ าปี 2559  
4. รับการตรวจประเมินเฝ้าระวังดา้น PT-Provider ประจ าปี 2559 2 
แผน และขยายขอบข่ายการรับรอง 1 แผน  
5. จัดฝึกอบรมความรูด้้านระบบคณุภาพ หลักสูตรข้อก าหนดมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043: 2010 และ ISO 15189:2012 

40.00 ทุกห้องปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ได้รับการพัฒนา
และได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบตัิการ 
ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 
15189, ISO/IEC 17025 และ 
ISO/IEC 17043 เป็นการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

สวส 

808-1112-
P011-
K4864-57 

ห้องปฏิบัติการ
สัตว์ทดลองสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล 

1,000,000 453,145 45.31 1. เอกสารคณุภาพ ได้รับการทบทวนและจัดท าเพิ่มเติมทั้งหมดแล้ว  
2. เครื่องมือท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัตงิาน บางส่วนยังไม่ได้รับการซ่อมแซม 
บางส่วนยังไมไ่ดร้ับการบ ารุงรักษาและสอบเทียบ เนื่องจากงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในรอบนี้ไมเ่พียงพอ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหนักและครภุัณฑ์
ติดอาคารซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงูในการธ ารงรักษาระบบ 

100.00 1 ได้การทดสอบการระคาย
เคืองในสัตว์ทดลอง การ
ทดสอบการแพ้ในสตัว์ทดลอง
การตรวจค่าชีวเคมีในเลือด
สัตว์ทดลอง การตรวจวินิจฉยั 
Botulinum toxin ในตัวอย่าง
ผู้ป่วยในกรณีระบาด ให้เป็นไป
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 
15189:2012  
2 ได้ระบบห้องปฏิบัติการ
สัตว์ทดลองที่เป็นไปตามระบบ

สวส 



121 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

มาตรฐานสากล ISO 
9001:2008และสอดคล้องกับ
ระบบการเลีย้ง/การใช้
สัตว์ทดลองตามมาตรฐาน
สัตว์ทดลองสากล (AAALAC 
International)  
3 ได้การพัฒนาการทดสอบ
ความเป็นพิษเรื้อรังของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล  
4 สนับสนุนงานทดสอบและ
วิจัยทั้งภายในและภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
12.5 ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ทางธุรกิจและหน่วยงาน
ภาคเอกชนในการทดสอบของ
ผลติภณัฑ์สุขภาพให้ทัดเทียบ
กับนานาชาติ 

808-1112-
P011-
K4867-23 

การพัฒนาคุณภาพ
อาหารเลี้ยงเช้ือ และ
เครื่องมือปลอดเชื้อ 

200,000 87,852 43.93 สรุปรายการให้บริการของฝ่ายสนบัสนุนห้องปฏิบัติการ ประจ าเดือน
มีนาคม 2559 ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดจาน 6,261 หนว่ย 
ปริมาณการผลติอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดหลอด 15,519 หน่วย ปริมาณการ
ผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดขวด 93 หน่วย ปริมาณการเบิก-จ่ายน้ าเกลือ
ปลอดเช้ือ 2 ลิตร ปริมาณการผลติน้ ายาเคมี 2 ลิตร ปริมาณการเบกิ-จ่าย
น้ ากลั่นปลอดเชื้อ 19 ลิตร บริการเตรียมเครื่องแก้วปลอดเช้ือ 17,679 
หน่วย บริการเตรยีมน้ ากรอง-น้ ากลั่น 2,654 หน่วย บริการนึ่ง-อบท าลาย
เชื้อ 594 หน่วย บริการซักเสื้อคลมุห้องปฏิบัติการ 78 ตัว 

60.00 งานบริการ และงานวิจัยของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข มีผลการ
ด าเนินการทีไ่ด้คณุภาพตาม
มาตรฐานสากล และเป็นไป
ตามแผนงานและเป้าหมายที่
วางไว ้

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P021-
K4861-08 

บทบาทของเซลล์ต้น
ก าเนิดมะเร็งและ
สมดลุของระบบภูมคุ้ม
กัน 

750,000 369,953 49.33 1. สืบค้นและทบทวนเอกสารทางวิชาการงานวิจัยการตรวจวัด Cancer 
Stem cell marker ที่เกี่ยวข้อง  
2. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคม ีส าหรับเพาะเลี้ยง
เซลล์มะเร็ง  
3. จัดเตรยีม สถานท่ี วัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และเตรียมอาหารเลี้ยง
เชื้อส าหรับเพาะเลี้ยงเซลลม์ะเร็งล าไส ้(SW620 cell lines)  
4. เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งล าไส้ (SW620 cell lines) และตรวจวัด CD44 
Cancer Stem cell marker  
5. ทดสอบหาสภาวะและจ านวนเซลล์และสภาวะเซลล์มะเร็งล าไส้ที่
เหมาะสมส าหรบัทดสอบความเปน็พิษ และการตายของเซลล ์ 
6. ทดสอบความสมัพันธ์ของ CD44 Cancer Stem Cell Markers กับ
การเกิด cell cytotoxicity ในเซลล์มะเร็งล าไส้ - ทดสอบความสัมพันธ์
ของ CD44 Cancer Stem Cell Markers กับการเกิด cell apoptosis 
ในเซลลม์ะเร็งล าไส ้ 
7. ตรวจวัดการตายของเซลลม์ะเรง็ล าไส้ หลังจากกระตุ้นด้วย anti 
cancer drug ที่ความเข้มข้นต่างๆ ให้เกิดการตายแบบ apoptosis และ 
cytotoxicity และทดสอบความสมัพันธ์กับ CD44 

60.00 การตรวจหาเซลลต์้นก าเนดิ
มะเร็งในเซลลม์ะเร็งล าไส ้และ
ช้ีบ่งความส าคัญในการแบ่งตัว
เพิ่มจ านวน การเคลื่อนที่ บุกรุก 
หลบหลีกระบบภูมิคุม้กัน และ
การรอดชีวิตของเซลลม์ะเร็ง
ล าไส ้จะน าไปสู่องค์ความรู้เพื่อ
หาสาเหตุ และพัฒนาแนวทาง
วิธีการป้องกัน และรักษา
โรคมะเร็งล าไส้ต่อไป 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P021-
K4861-16 

การศึกษาการตรวจ
เชือ้วัณโรคด้วย 
automated และ 
manual nucleic 
acid amplification 
test วิธีใหม่ท่ีองค์การ
อนามัยโลกแนะน า 

400,000 176,678 44.17 1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานรว่มวิจัย เพื่อด าเนินการเก็บตัวอยา่ง  
2. ตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธี GeneXpert เปรียบเทียบกับการเพาะเช้ือ 
ตัวอย่างทดสอบเป็นเสมหะที่ผ่านขั้นตอนเตรียมตัวอย่างเพาะเช้ือ 
(Decontamination)  
    2.1 ตัวอย่างเสมหะที่ทราบผลเพาะเชื้อ น ามาตรวจวเิคราะห์ด้วยวิธี 
GeneXpert จ านวน 20 ตัวอย่าง  
    2.2 ตัวอย่างเสมหะที่ไม่ทราบผลเพาะเช้ือ น ามาตรวจวิเคราะหด์้วยวิธี 
GeneXpert จ านวน 30 ตัวอย่าง  
3. เตรียมน้ ายา ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test  
4. ท าการสกัด DNA ส าหรับตรวจวิเคราะหด์้วยวิธี LAMP test และ PCR 
จ านวน 50 ตัวอย่าง  
 
ผลการปฏิบตัิงาน  
1.ติดต่อประสานงานหน่วยงานร่วมวิจัย รพ. แมส่อด เพื่อเก็บตัวอยา่ง 
และได้รับตัวอย่างเข้าร่วมโครงการจ านวน 25 ตัวอย่าง รวมเป็นทั้งหมด 
55 ตัวอย่างที่คัดเข้าโครงการ  
2.ท าการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test และ PCR จ านวน 50 
ตัวอย่าง  
3.น าเสนอผลงานทางวาจาในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งท่ี 24 ประจ าปี 2559 Smart Sciences Life : ใช้ชีวิตอย่างชาญ
ฉลาด ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย ์วันท่ี 21-22 มีนาคม 2559 ณ อิม
แพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี 

60.00 1.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ NAAT ด้วย 
automated real-time PCR 
(GeneXpert) และLAMP test 
ในการตรวจเชื้อวัณโรค  
2.ได้วิธีการตรวจวิธีใหม่ 
สามารถใช้ประโยชนไ์ด้ในการ
ตรวจวัณโรคไดผ้ลเร็ว 3.ได้องค์
ความรู้ ผลประเมิน 
GeneXpert ในการตรวจเชื้อ
วัณโรค  
4. ได้องค์ความรู้ประสิทธิภาพ
ของ in-house LAMP เทียบ
กับ automated real-time 
PCR (GeneXpert) ใช้ข้อมูล
เสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการ
ใช้งาน  
5.ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร ่

สวส 



124 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P021-
K4861-20 

การพัฒนาตัวอย่าง
ควบคุมคุณภาพแบบ
แห้งส าหรับตรวจหา
ปริมาณเชื้อเอชไอวีใน
กระแสเลือด 

700,000 473,743 67.68 1. เตรียมตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบแห้ง HIV Viral Load Dried tube 
specimen และทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับ เชื้อเป็นแบบเหลว  
2. หาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการเตรียมตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบ
แห้ง HIV Viral Load Dried tube specimen  
3. เตรียมตัวอย่างสอบเทียบเชื้อแบบแห้ง HIV Viral Load Dried tube 
specimen  
4. ทดสอบหาปริมาณ HIV Viral load ที่เหมาะสมส าหรับเตรียมตัวอย่าง
สอบเทียบแบบแห้ง  
5. เพาะเลี้ยงเช้ือเอชไอวีและตรวจวัด HIV Viral load ให้ได้ปริมาณตาม
ต้องการ  
6. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี ส าหรับการทดลอง  
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิจัยร่วมโครงการ  
8. สืบค้นและทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเช้ือ 
HIV และการตรวจวัดปริมาณ HIV viral load  
9. จัดเตรยีมวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคมี ท่ีจ าเป็นต้องใช้ใน
การทดลอง 

60.00 สามารถน าตัวอย่างสอบเทียบ
แบบแห้งมาควบคุมคณุภาพ
การทดสอบหาปริมาณเชื้อเอช
ไอวีในกระแสเลือด เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลทั่วไป ชุมชน/หรือ
เทียบเท่า 

สวส 

808-1112-
P021-
K4861-34 

การตรวจหาและ
จ าแนกเช้ือสาเหตุของ
โรคอุจจาระ ร่วงใน
ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยโดยวิธี
ทางอณู ชีววิทยา/จีโน
มิกส์ และการพัฒนา
วิธีตรวจวินิจฉัยโรค
ชนิดใหม่ 

360,000 80,002 22.22 ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบรรยายวิธีการเก็บ
ตัวอยา่งให ้แพทย์ พยาบาล เวชกรรมสังคม และเจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบตัิการ
ทราบทั้ง 4 โรงพยาบาล โดยทุกโรงพยาบาลยินดีให้ความร่วมมือในการ
จัดเก็บตัวอย่างและส่ง 

7.00   สวส 



125 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P021-
K4861-36 

การพัฒนาวิธีตรวจ 
Bacillus cereus และ 
Bacillus 
thuringiensis ด้วย
เทคนิค Multiplex 
PCR 

200,000 245,240 122.62 1. ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาPCR กับตัวอย่างเช้ือ
มาตรฐาน B. cereus ATCC 11778 และ   B. thuringiensis ATCC 
10792  
2. ได้ผลการทดสอบความจ าเพาะของไพร์เมอร ์ 
3. อยู่ระหว่างการทดสอบความจ าเพาะของไพร์เมอร์ต่อยีน ces, CER, 
hbl, nhe, cytK และ entFM กับตัวอย่างเชื้อมาตรฐาน  
4. สั่งสังเคราะห์ไพร์เมอร์ ทดสอบความไวและความจ าเพาะของไพรเ์มอร์
ต่อยีน gyrB และ groEL (PARK,SI-HoNG et al.,2007)กับตัวอย่างเช้ือ
มาตรฐานและตัวอย่างที่ตรวจเชื้อได้ในห้องปฏิบัติการ  
5. คัดเลือกไพร์เมอร์ที่จ าเพาะต่อยีน gyrB และ groEL (PARK,SI-HoNG 
et al.,2007) และออกแบบไพรเ์มอร์ที่จ าเพาะต่อยีน ces, CER,hbl,nhe, 
cytK,entFM  
6. สืบค้นข้อมูลยีนชนิดต่างๆของเช้ือ B. cereus และ B. thuringiensis  
7. มีวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ ายา และจัดเตรียมสารเคมี อุปกรณ์และเครื่อง 
PCR ที่จ าเปน็ให้มีพร้อมใช้ในการทดลอง  
8. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ ายา (สกัด DNA และ ชุดน้ าเพิ่ม
จ านวนสารพันธุกรรม)  
9. ทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการตรวจแยกช้ือ B.cereus และ B. 
thurigiensis ด้วยเทคนิค Multiplex PCR ออกแบบการทดลอง และ
จัดเตรียมตัวอย่างแบคทีเรยีมาตรฐาน 2 สปีชีส์ (B. cereus ATCC 
11778 , B. thurigiensis ATCC 10792) และตัวอย่างเชื้อแบคทีเรยีที่
ตรวจได้ในห้องปฏิบัติการ จ านวน 30 ไอโซเลท ส าหรับใช้ในการทดลอง 

70.00 1.ได้วิธีตรวจแยก B. cereus ที่
เป็นสาเหตุก่อโรคอาหารเป็น
พิษและอุจจาระร่วง และตรวจ
แยก B. cereus ออกจาก B. 
thuringiensis ด้วยเทคนิค 
Multiplex PCR  
2.ได้วิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
อาหารเป็นพิษท่ีเกิดจาก B. 
cereus ที่มีประสิทธิภาพ  
3.วิธีที่ได้สามารถน าไปตรวจหา 
B. thuringiensis ในผลิตภณัฑ์
หรือจากตัวอย่างสิ่งแวดล้อม  
4.ได้เผยแพร่ในวารสารอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 

สวส 



126 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-2112-
P011-
K4861-60 

การประยุกต์ใช้
แบบจ าลองและภูมิ
สารสนเทศส าหรับการ
ติดตามและการเตือน
ภัยโรคที่น าโดยแมลง
ในสภาวะโลกร้อน 

500,000 186,090 37.22 คัดเลือกจังหวัด ส าหรับการส ารวจประชากรยุงพาหะ ให้กระจายตามภูมิ
ประเทศของประเทศ โดยสอดคลอ้งกับสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา และ
รายงานผู้ป่วยตาม ร๕๐๖ 

70.00 ได้แบบจ าลอง (Models) 
ส าหรับการตดิตามและเตือนภยั
โรคที่น าโดยแมลงคือ โรค
ไข้เลือดออก โรคมาลาเรียและ
โรคไขส้มองอักเสบ และยุง
พาหะในภาวะโลกร้อน ด้วย
ระบบภมูิสารสนเทศในเชิงพื้นที่ 
แผนที่แสดงความเสีย่งต่อการ
เกิดโรคที่น าโดยแมลง, ระดับ
ประชากรของยุงพาหะ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
เป้าหมาย ของทั้งประเทศโดย
บูรณาการข้อมูลอตุุนิยมวิทยา, 
สภาพสิ่งแวดล้อมจาก
ข้อมูลภาพดาวเทียม, ประชากร
ยุงพาหะ และปัจจัยอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง จาก Models ที่ได้
สามารถน าไปใช้คาดการณ ์การ
เกิดโรคที่น าโดยแมลงในเชิง
พื้นที่และเวลามีแนวโน้มเป็น
เช่นไรซึ่งข้อมูลผลที่ไดเ้หล่านี ้
สามารถน าไปใช้ในการวางแผน, 
การตัดสินใจของผู้บริหาร, 
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประชาชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อการควบคุมโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกับ

สวส 



127 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

พื้นที่เป้าหมาย และช่วงเวลาที่
เหมาะสม หน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั ส านักงาน
ป้องกันและควบคุมโรค กรม
ควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
สามารถน าเสนอผลงานผ่าน
ทาง World Wide Web ข้อมูล
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
การท างานในระดับพื้นท่ีจนถึง
ระดับประเทศ 

808-1112-
P021-
K4861-46 

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

340,000 106,055 31.19 กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมเช้ือเลปโตสไปราสายพันธ์ุมาตรฐาน  
1. ทบทวนเอกสาร  
2. จัดเตรยีมเช้ือสายพันธ์ุมาตรฐาน ส าเร็จ จ านวน 24/ สายพันธ์ุ จากเป้า 
30 สายพันธ์ุ  
3. จัดเตรยีมเช้ือเลปโตสไปราแยกจากสัตว์ 31 สายพันธ์ุ  
4. เตรียมความพร้อมมาตรฐานวิธ ีCAAT และจัดท า SOP  
5. ติดต่อห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครราชสีมา เพื่อเก็บตัวอย่างผูป้่วย
สงสัยเป็นเลปโตสไปโรสิส แรกเข้ารับการรักษา ส าหรับเพาะเชื้อเลปโตส
ไปรา จากผู้ป่วยในช่วงต้นฤดูฝน ( พฤษภาคม - กันยายน 2559 ) ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีความชุกของโรคสูงสุด 

65.00 1. พบเชื้อเลปโตสไปราสาย
พันธุ์ใหม่  
2. บทความวิจัยไดร้ับการ
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 
และ เผยแพร่ในวารสาร ไม่
น้อยกว่า 2 เรื่อง หน่วยงานท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ 

สวส 



128 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P021-
K4861-52 

โรคไขซ้ิกา: พัฒนาวิธี
ตรวจและระบาดวิทยา
ในประเทศไทย 

350,000 326,049 93.16 1.ท าการผลติ positive control โดยการเจือจางไวรัสซิกาใน normal 
human serum ท าการสกดั RNA แล้วตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ
ไวรัสซิกา พบว่า positive control ที่ผลิตขึ้นสามารถใช้งานได้ด ี 
2.ทดสอบการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR กับ
เชื้อไวรัสอื่นๆได้แก ่เดงกี 1 เดงกี 2 เดงกี 3 เดงกี 4 และชิคุนกุนยา ไม่
พบผลบวกปลอมกับเช้ือไวรสัดังกล่าว ได้คา่ specificity 100%  
3.ตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR กับตัวอย่างต้อง
สงสัยจ านวน 1070 ตัวอย่าง พบผลบวก 46 ตัวอย่าง  
4.เปิดให้บริการตรวจสารพันธุกรรมไวรสัซิกาวิธี Real-time RT-PCR 
เป็นงานประจ า ค านวณต้นทุนต่อหน่วย ขอคิดค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ละ 1,500 บาท ขอขึ้นทะเบียนรายการตรวจวิเคราะห์ในประกาศราช
กิจจานุเบกษา บริการตรวจวิเคราะห์ให้ส านักระบาดวิทยา และส านกังาน
สาธารณสุขจังหวดั เพื่อตอบสนองภาวะการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสซิ
กา  
5.สรุปร้อยละความก้าวหน้าของผลวิจัยเป็น 97.5 % 

97.50 1. ห้องปฏิบัติการฝา่ยอาโบ
ไวรัสมีศักยภาพ และพร้อม
ตรวจการติดเชื้อไวรัสซิกาด้วย
วิธี Real-time RT-PCR  
2. ทราบสาเหตุของโรคระบาด
ในประเทศไทย  
3. หน่วยงานท่ีน าผลการวจิัยไป
ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส านัก
ระบาดวิทยา กรมควบคมุโรค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โรงพยาบาลต่างๆ ช่วยยืนยัน
สาเหตุของการเจ็บป่วย 

สวส 

808-1112-
P021-
K4861-54 

การศึกษาระดับตะกั่ว 
แคดเมียม ปรอท และ
สารหนูในประชากร
ไทย 

1,100,000 83,534 7.59 1. ทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวเิคราะห์สารหนู (total arsenic) 
ในปัสสาวะด้วยวิธี ICP-MS-MS และวิธีการตรวจวิเคราะห์ส าหรับจ าแนก
ชนิดและปรมิาณ speciation ของสารหนูในปัสสาวะ โดยใช้วิธี HPLC-
ICP-MS-MS  
2. ช้ีแจงการด าเนินการลงพื้นที่เพ่ือเก็บตัวอย่างและการปรับแกไ้ขแบบ
เสนอโครงการ เพื่อขอการรับพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัยในคน 
ครั้งท่ี 2 เนื่องจากมีการปรับลดขนาดตัวอย่างในแต่ละพื้นท่ี และ
งบประมาณที่จัดสรรให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่รับผดิชอบ  
3. โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจยัในคน กระทรวง
สาธารณสุข (15 มกราคม 2559) และได้ด าเนินการจดัส่งเอกสาร
โครงการทีผ่่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจยัในคน ฯ ให้ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ ส าหรับใช้ในการด าเนินงานใน

35.00 1.สามารถก าหนดค่าปริมาณ
สารหน ูในปัสสาวะประชากร
ไทย ในรูปของ species As III 
และ AsV ซึ่งมีความเป็นพิษ
มากกว่า organic arsenic  
2. ท าให้ทราบสถานการณ์
ระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอท 
และสารหน ูในประชากรไทยท่ี
เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อการเฝ้า
ระวัง และเป็นแนวทาง ในการ
แก้ไขปัญหามลพิษและสุขภาพ
ของ ประชาชน  

สวส 



129 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ส่วนท่ีรับผดิชอบ  
4. จัดเตรยีมอุปกรณ์ส าหรับการเกบ็ตัวอย่างทั้ง 14 เขตพื้นท่ีศึกษา 
ส าหรับจัดส่งให้แต่ละพื้นท่ี  
5. เตรียมการจัดประชุม (27 มีนาคม 2559) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่เข้าร่วมโครงการ เพือ่ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม รายละเอียดวิธีการเก็บและการติดต่อสื่อสารระหว่างการ
ด าเนินงาน (ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งช่องทางการส่ง
ตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์) พร้อมท้ังแจ้งขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ด าเนินโครงการหลังการเก็บตัวอยา่ง (การตรวจวิเคราะหต์ัวอย่าง การ
รายงานผล การแจ้งผลต่ออาสาสมัคร)  
6. อยู่ระหว่างด าเนินการโอนเงินงบประมาณ (25 ก.พ. 2559) ให้ศนูย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ส าหรับการด าเนิน
โครงการในส่วนท่ีรับผดิชอบ (การเก็บตัวอย่าง) เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
653,800 บาท  
7. ประชุม (27 มีนาคม 2559) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ ท่ีศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ี 
8. จัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิที่ไดร้บัฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการ
ประชุม (วีดีโอการเก็บตัวอย่าง โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการใน
ระหว่างการลงพื้นที่ ฯลฯ) 

3 สามารถน าข้อมลูที่ได้มาใช้
ประกอบการประเมินความ
เสี่ยงของประชาชน อัน
เนื่องมาจากตะกั่ว แคดเมียม 
ปรอท และสารหน ู

808-1112-
P021-
K4861-55 

โครงการทดลองใช้วิธี
ทางชีวโมเลกุลเพื่อ
ควบคุมและป้องกัน
โรคตดิเช้ือแบคทีเรยี
ก่อโรคทางเดินอาหาร
ใน จ.ตาก 

200,000 32,678 16.34 1. เดินทางไปติดต่อขอเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงท่ีมักตรวจพบผู้ป่วยดงันี้ 
วันท่ี 3-4 มีนาคม ติดต่อขอเชื้อที่ จังหวัดขอนแก่น วันท่ี 8-10 มีนาคม 
ติดจ่อขอเช้ือท่ีจังหวัดระนอง วันท่ี 13-15 มีนาคม ติดต่อขอเชื้อที่จังหวัด
เชียงใหม ่ 
2. จัดเตรยีมโปรเตอร์น าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการกรมฯ 
3.ได้เอกสารลงนามเพื่อใช้ประกอบการจ้างเหมาการเก็บตัวอย่างคนใน
พื้นที่เป้าหมายแล้ว ไดด้ าเนินงานใช้งบประมาณในการจ้างเหมาแล้ว 

60.71   สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P021-
K4863-18 

การพัฒนาวิธีทดสอบ
ความระคายเคืองต่อ
ดวงตาด้วย 
Reconstituted 
three-dimensional 
cornea cell 
models 

800,000 381,624 47.70 1. ด าเนินการจดัเตรียมห้องเลี้ยงเซลล์พร้อมอุปกรณ์ภายใน
ห้องปฏิบัติการหมายเลข 225 ช้ัน 2 อาคาร 1 ซึ่งมีการจดัการด้าน
เครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติการด้านการเพาะเลีย้งเซลล์  
2. จัดหาแหล่งเก็บดวงตาวัวจากโรงฆ่าสัตว์ ซ.ท่าอิฐ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการฆ่าและช าและวัวในช่วงตอนเช้า ท าให้
สะดวกในการไปเก็บตัวอย่างและได้เซลล์เพาะเลีย้งปฐมภมูิ (Primary 
Cell Culture) ที่มีคุณภาพ อัตราการรอดและเติมโตดี เมื่อเทียบกับโรง
ฆ่าสัตว ์เทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งมีการฆ่าและช าและวัวในช่วงตอนค่ า
ท าให้ได้อัตราการรอดและเตมิโตของเซลลต์่ า  
3. ท าการศึกษาแยกช้ันเนื้อเยื่อท่ีได้จากกระจกตาวัวในแตล่ะชั้น เพือ่หา
ขอบเขตของการแยกเซลลต์ามที่ตอ้งการซึ่งประกอบไปด้วยชั้น 
Endothelium Epithelium และ Stroma keratinocytes โดยท าการ
ฆ่าเช้ือตัวอย่างดวงตาด้วย 1 % Povidone-Iodine Solution แล้วท า
การแช่ในสารละลาย PBS containing antibiotic solution (10,000 
units/ml penicillin G sodium, 10 mg/ml streptomycin sulfate 
and 25 ?g/ml amphotericin B as Fungizone in 0.85% saline) 
เป็นระยะเวลา 15 นาทีก่อนการน าไปแยกช้ันของกระจกตา  
4. ท าการตัดแยกกระจกตา แล้วเก็บรักษาในสารละลาย RPMI culture 
medium supplemented with antibiotic solution (100 units/ml 
penicillin G sodium, 0.1 mg/ml streptomycin sulfate and 
0.25 ?g/ml amphotericin) ที่อุณหภมูิ 40 C ก่อนน าไปแยกในแตล่ะ
ช้ัน  
5. ท าการแยกช้ันกระจกตาส่วน Endothelium Epithelium และ 
Stroma keratinocytes ด้วยเอนไซด์ Trypsin-EDTA solution 
0.05 % และการขูดแยกช้ันแต่ละช้ันภายใต้กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ 
(Inverted Microscope)  
6. แยกช้ัน Endothelium Epithelium และ Keratinocyte น ามาศึกษา

65.00 การวิจัยศึกษาความระคายเคือง
ต่อดวงตาด้วยเซลล์เพาะเลีย้ง
พิเศษชนิด Reconstituted 
three-dimensional cornea 
cell models ที่พัฒนาขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการนี้ จะเป็น
ประโยชนส์ าหรับหน่วยงาน
รัฐบาล และหน่วยงานธุรกจิ
เอกชนท่ีมีการพัฒนาและผลติ 
สารเคมี เครื่องส าอาง ยา 
สมุนไพร และผลติภณัฑส์ุขภาพ 
ในด้านการประเมินความ
ปลอดภัยต่อดวงตาหากน าไปใช้
ในคน ซึ่งจะเป็นการลดการใช้
สัตว์ทดลองมาทดสอบตาม
ข้อก าหนดสากล โดยยังคง
ให้ผลที่ถูกต้อง แม่นย า และ
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ในงาน
ประเมินความเสี่ยง (Risk 
assessment) ของผลิตภัณฑ์
และสารเคมีที่อยู่ในท้องตลาด
ได้อีกทางด้วย นอกจากน้ีข้อมูล
จากการศึกษาวิจัยยังสามารถ
น าไปเผยแพรผ่ลงานทาง
วารสารวิชาการ หรือการ
ประชุมทั้งภายในและ

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

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

ต่างประเทศ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P022-
K4861-18-
38 

การศึกษาพันธุกรรม
ของไวรัสหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน สาย
พันธุ์ท่ีแยกได้ใน
ประเทศไทยระหว่างปี 
พ.ศ. 2555-2560 

200,000 25,038 12.52 ผลการด าเนินงานสะสมในไตรมาสสอง (1 ตค 58 -31 มี.ค 59) ไดร้ับ
ตัวอย่างจ านวน 14 ตัวอย่างและได้ท าการตรวจหาสารพันธุกรรมของ
ไวรัสหัด คางทูมและหัดเยอรมันจากตัวอย่างดังกล่าวพบว่า ให้ผลเปน็
บวกจ านวนต่อไวรสัหัดจ านวน 4 ตัวอย่าง จึงได้ท าการศึกษาสายพนัธุ์
ของไวรัสหัดและพบว่าเป็น สายพนัธุ์ H1 

60.00 1. ประเทศมีข้อมลูพื้นฐานของ
ไวรัสหัด คางทูมและหัด
เยอรมัน สายพันธ์ุท้องถิ่นที่เป็น
สาเหตุของการระบาดและเฝ้า
ติดตามสายพันธ์ุอื่นๆที่อาจถูก
น าเข้ามาจากประเทศเพื่อน
บ้าน  
2. ข้อมูลจากการศึกษา
พันธุกรรมสามารถน าไปเป็น
หนึ่งในตัวช้ีวัดเพื่อประเมิน
โครงการก าจดัโรคหัดของ
ประเทศและ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการวางนโยบาย
ป้องกันและควบคุม/ก าจัดโรค
หัด คางทูมและหัดเยอรมันของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได ้ 
3. ข้อมูลจากการศึกษา
พันธุกรรมสามารถน าไป
สนับสนุนการพัฒนาวิธีการ
ตรวจวินิจฉัยโรคหดั หัด
เยอรมันและคางทูม ทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
และใช้ในการศึกษาต่อยอด 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P022-
K4862-06 

การศึกษาความชุก
ของเชื้อที่เป็นสาเหตุ
อาการไข้เฉยีบพลัน 

344,720 173,437 50.31 รายงานความก้าวหน้าโครงการการศึกษาความชุกของเชื้อที่เป็นสาเหตุ
อาการไข้เฉยีบพลัน  
1. ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา เพื่อประสาน
โรงพยาบาลในการเก็บตัวอยา่งเลอืด (EDTA blood) ผู้ป่วยอาการไข้
เฉียบพลัน 1-5 วัน หลังมีอาการ ทุกกลุ่มอายุทุกเพศ ปรมิาตร 2-3 
มิลลลิิตร  
2. จัดเตรยีมเอกสารขออนุมัตคิณะกรรมการวิจัยในคน  
3. ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม,่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น 
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธาน ีเพื่อประสาน
โรงพยาบาลในการเก็บตัวอยา่งเลอืด (EDTA blood) ผู้ป่วยอาการไข้
เฉียบพลัน 1-5 วัน หลังมีอาการ ทุกกลุ่มอายุทุกเพศ ปรมิาตร 2-3 
มิลลลิิตร  
4. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา Tropical fever 
core จ านวน 24 ตัวอย่าง  
5. ติดต่อโรงพยาบาลนพรตัน์ราชธานี เพื่อประสานโรงพยาบาลในการ
เก็บตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ผู้ป่วยอาการไข้เฉียบพลัน 1-5 วัน 
หลังมีอาการ ทุกกลุม่อายุทุกเพศ ปริมาตร 2-3 มิลลลิิตร  
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 

40.00 ได้ข้อมลูความชุกซึ่งเป็น
ประโยชน์ในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ในการวางแผนเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P022-
K4862-27 

การเฝา้ระวังการดื้อยา
และลายพิมพ์ดเีอ็นเอ
ของเชื้อ 
Staphylococcus 
aureus ก่อโรค ใน
ประเทศไทย 

250,000 141,680 56.67 1. ทดสอบคุณสมบัติของเชื้อStaphylococus aureus จ านวน 77 สาย
พันธุ ์ 
2. ตรวจหา mecA gene ด้วยเทคนิค PCR จ านวน 77 สายพันธ์ุ  
3. ตรวจหายีนก่อโรคด้วยเทคนิค PCR จ านวน 77 สายพันธ์ุ  
4. ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาตา้นจุลชีพ ด้วยวิธี disk diffusion 
จ านวน 77 สายพันธ์ุ  
5. ตรวจสอบลายพิมพ์ดเีอ็นเอด้วยวิธี Pulsed field gel 
electrophoresis จ านวน 54 สายพันธ์ุ  
6. วิเคราะหผ์ล PFGE ด้วยโปรแกรม BioNumeric จ านวน 54 สายพันธุ ์

67.80 1 โรงพยาบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง น าข้อมูลการทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุล
ชีพไปใช้เป็นแนวทางในการ
รักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และลดปัญหาเชื้อดื้อ
ยา  
2 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนโรค ควบคุมและ
ป้องกันโรค สามารถน าข้อมลู
ไปใช้ ในการสอบสวนโรค 
ค้นหาแหล่งของเชื้อที่เป็น
สาเหตุของการระบาด  
3 น าข้อมูลความสมัพันธ์ของ
เชื้อ Staphylococcus aureus 
ที่ระบาดในโรงพยาบาลและใน
ชุมชน ไปใช้ในการเฝ้าระวังและ
เตือนภัย  
4 เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของ
ห้องปฏิบัติการในการตรวจ 
mecA ซึ่งเป็นวิธ ีgold 
standard 

สวส 



135 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P022-
K4862-32 

การเฝา้ระวังเชิงรุกบา
โทเนโลซิสและการ
จ าแนกสายพันธ์ุที่พบ
ในสัตว์ฟันแทะใน
ประเทศไทย โดยวิธี 
multispacer 
sequence typing 
(MST) 

250,000 41,132 16.45 1 ค้นคว้าเอกสารวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
2 วางแผนการเก็บตัวอย่าง  
3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับงานวิจัย  
4 เก็บตัวอย่าง สถานท่ี จังหวัดขอนแก่น ชนิด/จ านวน หนูท้องขาว หนู
พุก หนูหริ่ง หนูผี รวม อ. แวงใหญ่ 6 11 46 2 65 5 เก็บตัวอย่าง 
สถานท่ี จังหวัดขอนแก่น ชนิด/จ านวน หนูท้องขาว หนูพุก หนูหริ่ง หนูผี 
รวม อ. บ้านแฮด 1 1 57 4 63 4. ท าการแยกเช้ือจากตัวอย่างหนูท่ีเก็บ
ได้ จาก อ. แวงใหญ่ และ อ. บ้านแฮด จ านวน 128 ตัวอย่าง บน Blood 
agar 

30.00 1.ท าให้ได้ทราบสถานการณ์
ของโรคติดเชื้อ Bartonellosis 
ในสัตว์รังโรค และประชากร
กลุ่มเสี่ยง ได้วิธีทดสอบที่มี
ความจ าเพาะต่อโรค  
2. ทราบแหล่งระบาดของโรค
และสามารถท านายอุบัติการณ์
ของโรคได ้ 
3. สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ให้บริการในพ่ืนท่ีระบาด และ
เฝ้าระวัง 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P022-
K4862-49 

การตรวจประเมิน
คุณภาพของชุดน้ ายา
ตรวจแอนติเจนของ
ไวรัสตับอักเสบบีแบบ
รวดเร็วในประเทศไทย 

1,119,000 410,608 36.69 ผลการด าเนินงานในรอบ 7 เดือน (ตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 2559)  
1. ได้รวบรวมข้อมูลชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่มีจ าหนา่ยใน
ประเทศไทย  
2. ได้มีการจัดประชุมโดยเชิญตัวแทนจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหนา่ยชุด
น้ ายาทดสอบ HBsAg ใน ประเทศไทยเพื่อช้ีแจงและขอรับการสนับสนุน
ชุดน้ ายาทดสอบเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ  
3. จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10 บริษัท โดยก าหนดให้
ส่งแบบตอบรับกลับมาภายใน 30 ธันวาคม 2558 ขณะนี้มีบริษัทท่ีตอบ
ใบตอบรับเข้ามาจ านวน 9 บริษัท และเข้าร่วมโครงการจ านวน 8 บริษัท 
และจะส่งชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่เขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 14 ชุดทดสอบ  
4. ได้รับชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
8 ชุดทดสอบ  
5. เก็บรวบรวมตัวอยา่งส าหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบโดย หน่วย
ภูมิคุ้มกันวิทยา ภาคจลุ ชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ านวน 2,000 ตัวอย่าง  
6. ได้รับตัวอยา่งควบคุมคณุภาพจาก NIBSC และเตรียมตัวอย่างควบคุม
คุณภาพเพื่อทดสอบกับชุดน้ ายาทดสอบ  
7. เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบโดยการทดสอบหา HBsAg ซ้ าอีกครั้งด้วย
เครื่อง Elecsys/cobas รุ่น e 411 ที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอด
ทางการให้เลือด ประมาณ 400 ตัวอย่าง  
8. เตรียมตัวอย่าง และชุดทดสอบเพื่อจัดส่งให้หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาค
จุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และฝ่าย
ปฏิบัติการด้านเช้ือถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ที่ละ 4 ชุดทดสอบ 

60.00 1. ชุดทดสอบ HBsAg ที่วาง
จ าหน่ายในประเทศไทย ไดร้ับ
การตรวจสอบทางคุณภาพใน
การใช้งาน  
2.ได้แนวทางเป็นวิธีการตรวจ
ในให้ปฏิบัติการอ้างอิงในการ
ชันสูตรและเพิ่มศักยภาพทาง
ห้องปฎิบัติการ 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P022-
K4863-37 

โครงการก าจดัโรคหัด
ตามพันธะสญัญา
นานาชาติ 

650,000 556,795 85.66 ผลการด าเนินงานสะสมถึงไตรมาสสอง (1 ต.ค. 58- 31 มี.ค. 59) 
ห้องปฏิบัติการสามารถให้ตรวจยนืยันโรคหดัจากตัวอยา่งทั่วประเทศ
จ านวน 319 ราย ให้ผล Anti-measles IgM positive คิดเป็นร้อยละ 
30.1 (96/319) ให้ผล Anti-rubella IgM positive คิดเป็นร้อยละ 2.2 
(7/319) และความทันเวลาคดิเปน็ร้อยละ 93.89 

70.00 1• ห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท้ัง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมี
ความพร้อมอย่างเต็มที่เพ่ือ
รองรับนโยบายการก าจดัโรค
หัดของประเทศ  
2• มีเครือข่ายการตรวจวินิฉัย
โรคหัดทางห้องปฏิบตัิการและ
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกภาค
ของประเทศ  
3• ประเทศมีข้อมูลสายพันธ์ุใน
ระดับ genotype ของไวรัสหัด
สายพันธ์ุท้องถิ่น เพือ่ติดตาม
แหล่งโรคและเป็นข้อมูลที่ใช้ใน
การสนับสนุนและประเมิน
ความส าเร็จของโครงการก าจัด
โรคหัดของประเทศ 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P041-
K4869-12 

ศูนย์ความร่วมมือการ
วิจัยโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และอุบัตซิ้ า
ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ่น 
(งบด าเนินการ) 

510,000 182,262 35.74 ตามร้อยละความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ โครงการ
ย่อยที่ 4 การสังเคราะห์ Viral Like Particles เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจหา
ระดับ ภมูิคุ้มกันต่อไวรสัโนโร โครงการย่อยที่ 5 การตรวจหาและจ าแนก
เชื้อสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยโดยวิธีทางอณูชีววทิยา/จีโนมิกส์ และ การพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉัยโรคชนิดใหม ่

35.00 1 ได้วิธีตรวจวินิจฉยั / ชุด
ทดสอบ ท่ีสามารถตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อโรคไดร้วดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย า  
2 องค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
โรคตดิเช้ืออุบัติใหม-่อุบัติซ้ า ที่
น าไปสู่การตั้งรับการแพร่
ระบาดของเชื้อในช่วงเวลา
ต่างๆ  
3 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ไดร้ับการพัฒนา
ความรู้/ทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  
4 องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นได้รับ
การคุ้มครองด้านทรัพยส์ินทาง
ปัญญา สามารถน าไปพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได ้

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-2112-
P041-
K4869-63 

การศึกษาพฤติกรรม
การตอบสนองของ
ยุงลายบ้าน ต่อ
สารเคมีก าจดัแมลง
ภายใต้สภาวะโลกร้อน 

200,000 29,606 14.80 ออกภาคสนาม เพื่อเกบ็ลูกน้ ายุงลายในจังหวัดระยองและจันทบุร ีและ
น ามาเลีย้งต่อในห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มจ านวนลูกน้ ายุงลายให้ได้ตวัเต็ม
วัยเพียงพอต่อการทดสอบ 

45.00 1. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท่ีจะ
ช่วยในการตัดสินใจในการ
เลือกใช้สารเคมีก าจดัแมลงที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ยุงในแต่ละพื้นท่ีที่มีการควบคุม 
และยังช่วยลดการสิ้นเปลือง
และเสี่ยงภัยจากการใช้สารเคมี
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก  
2. น าข้อมูลที่ไดไ้ปใช้ร่วมกับ
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
เพื่อจัดท าแบบจ าลองเชิงพื้นที่
ส าหรับน าไปใช้ในการวางแผน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  
3.เป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตรร์่วมกับ
งานด้านสาธารณสุข  
4.เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
ระบบเตือนภัยการระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P041-
K4869-41 

การพัฒนาการตรวจ
วิเคราะหส์าร 
metabolites ของ
สารประกอบ 
Polycyclic 
Aromatic 

265,000 150,132 56.65 1. ผู้วิจัยไดจ้ัดท าแผนโครงการการพัฒนาการตรวจวิเคราะหส์าร 
metabolites ของสารประกอบ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
ในปัสสาวะด้วยวิธ ีGC-MS-MS จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และค้นคว้า
วิธีการวิเคราะห์สารในกลุม่ดังกล่าว  
2. ค้นคว้าและคัดเลือกวิธีที่เหมาะสม  
3. เตรียมstockสารมาตรฐานส าหรับการวิเคราะหค์รบทั้ง 10 ชนืด ความ
เข้มข้น ชนิดละ 1000 ug/ml ในตัวท าละลาย acetonitrile  
4. เตรียม working standard เพื่อใช้ทดสอบ 

40.00 ได้วิธีวิเคราะห์ metabolites 
ของสาร Polycyclic 
Aromatic Hydrocarbons ใน
ปัสสาวะ 10 ชนิด ด้วยวิธี GC-
MS-MS 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P041-
K4869-50 

การเฝา้ระวังการติด
เชื้อร่วมกันของไวรัส
ตับอักเสบ บี ซ ีจีในใน
หญิงขายบริการที่ติด
เชื้อเอชไอวีในประเทศ
ไทย 

250,000 188,729 75.49 1. ได้ท าการตรวจ HGV เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโดยวิธี 
PCR ฝ่ายปฏิบัติการด้านเช้ืออันตรายสูง ฯเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการเอง 
สังเคราะห์ไพรเมอร์ตามวิธตีรวจวิเคราะห์ของฝ่ายไวรสัตับอักเสบ แต่ 
ปรับเปลีย่นชุดน้ ายาเป็น SuperScript III One step RT-PCR และใช้ชุด
น้ ายาสกัด Total Nucleic acid เพื่อสกัดตัวอย่างพลาสมาและ
ปรับเปลีย่น รอบปฏิกริิยาของ PCR ให้เหมาะสมกับไพรเมอร์ที่ออกแบบ 
ทดลองกับ ตัวอย่างควบคุมบวกและลบ โดยไดร้ับความอนุเคราะห์
ตัวอย่างควบคุมบวก และ ลบ จากฝ่ายไวรัสตับอักเสบ  
2. ข้อเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย ์รอ
เอกสารจดหมายตอบรับการเป็นนกัวิจัยร่วม ของบุคลากรจากส านัก
ระบาด กรมควบคุมโรค  
3. ฝ่ายไวรสัตับอักเสบ ด าเนินการตรวจวินิจฉัยไวรสัตับอักเสบบี และ ซี 
ในตัวอย่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 193 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า 
การตรวจ HBsAg โดยวิธี ELISA ให้ผลบวก จ านวน 19 รายจากท้ังหมด 
193 ราย คิดเป็นผลบวกร้อยละ 10.38 และ การตรวจ Anti-HCV โดยวิธี 
ELISA ให้ผลบวก จ านวน 8 รายจาก ทั้งหมด 193 ราย คิดเป็นผลบวก
ร้อยละ 4.37  
4. ส าหรับการตรวจ HGV ได้ทดลองสกัด ตัวอย่างควบคุมบวกและลบ 
และตัวอย่างพลาสมาจ านวน 5 ตวัอย่าง และน าไปท าการตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเชื้อ โดยวิธี PCR ได้ผลบวกชัดเจน แต่บางตัวอยา่งให้ผล
คลุมเครือ จึงได้ท าการปรับเปลีย่นความเข้มข้นของไพรเมอร์ที่ใช้และ
ความเข้มข้นของเจล เพื่อท าให้อ่านผลได้ชัดเจนขึ้น 

70.00 ทราบความชุกของการติดเชื้อ
ร่วมกันของไวรสัตับอักเสบบ ีซี 
จีและเอชไอวี และเฝ้าระวังใน
การติดเชื้อร่วมกันในกลุ่มเสี่ยง
นี ้ข้อมูลนี้จะน าไปเผยแพร่ให้
ประชาชน และส านักระบาด
วิทยาน าไปใช้ในการให้ความรู ้
ป้องกัน ลดความเสี่ยง ได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1112-
P041-
K4869-51 

การพัฒนาวิธี Plaque 
reduction 
neutralization เพื่อ
ใช้ในการตรวจหา 
neutralizing 
antibody ต่อไวรสัหดั 

200,000 0 0.00 ผลการด าเนินงานสะสมจนถึงไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) ได้
ท าการค้นหาเก็บรวมรวมข้อมูล เพิ่มจ านวนละเตรยีม stock ไวรัสหัดสาย
พันธุ์มาตรฐาน รวมทั้งไวรสัหัดสายพันธ์ุท้องถิ่น เพื่อใช้ในการศึกษา
จ านวน 5 สายพันธ์ุ และก าลังด าเนินการเตรียม standard control 
serum พร้อมท าการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการท า PRNT 

65.00 1.ได้วิธ ีPlaque reduction 
neutralization test ที่มี
ประสิทธิภาพในการตรวจหา 
neutralizing antibody ต่อ
ไวรัสหัดสายพันธ์ุที่ระบาดใน
ประเทศ ซึ่งจะน าไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษาต่อยอดต่อไป  
2. ได้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของ
ระดับ neutralizing antibody 
ต่อไวรสัหัดสายพันธ์ุที่ระบาดใน
ประเทศไทยในผู้มีประวตัิไดร้ับ
วัคซีนหัด 

สวส 

808-1112-
P051-
K4870-02 

โครงการพัฒนา
มาตรฐานความ
ปลอดภัยตู้ชีวนิรภยัใน
ห้องปฏิบัติการ (ปีท่ี 
2) 

750,000 516,277 68.84 1.คณะท างานและผูเ้กี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาร่างมาตรฐานการผลิตและการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยของ
ประเทศไทยในการด าเนินการจัดท าร่างมาตรฐานการตรวจรบัรองตูชี้วนิร
ภัยส าหรับประเทศไทย 

85.00 ได้รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการ
อบรม 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1115-
P021-
K4861-03 

การศึกษาการดื้อยา
ของเชื้อวัณโรคและ
ระบาดวิทยาโมเลกลุ
วัณโรคดื้อยา 

800,000 485,543 60.69 ผลการด าเนินงานสะสม  
1. คัดเลือก เช้ือวัณโรคดื้อยา ลงทะเบียนตัวอย่างวิจยัจ านวน 201 
ตัวอย่าง ซึ่งมาจากพ้ืนท่ีศึกษาเดียวกันในลักษณะที่เกดิการระบาดแพร่
ติดต่อของวัณโรคดื้อยา (พื้นที่เขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีและใกลเ้คียง) 
จัดเก็บตัวอย่าง DNA เชื้อวัณโรคดือ้ยา ตรวจการดื้อยาของเชื้อวัณโรค 
บันทึกข้อมูลการดื้อของเชื้อต่อยาหลักรักษาวัณโรค ได้แก่ ยา isoniazid 
และ rifampicin ได้ทดการทดสอบการดื้อยา เป็นเชื้อดื้อยาหลายขนาน
แล้ว จ านวน 74 ตัวอย่าง  
2. เตรียมวสัดุ น้ ายา เครื่องมือส าหรับการตรวจแยกสายพันธ์ุเชื้อวณัโรค
ด้วยวิธ ีspoligotyping  
3. แยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรคด้วยวิธีการ spoligotyping จากตัวอย่าง 
DNA ของเชื้อวัณโรค วิเคราะห์แยกสายพันธุ์เช้ือแล้ว 201 ตัวอย่าง ผล
การจ าแนกสายพันธ์ุ สามารถแยกสายพันธ์ุเชื้อวัณโรคดื้อยาด้วย 
spoligotyping ได้แล้ว 201 ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ตรวจสอบสายพันธ์ุ
เชื้อที่แยกได้กับสายพันธ์ุที่มีรายงานในฐานข้อมูล SPOLDB4 วิเคราะห์
ข้อมูลแล้ว 150 ตัวอย่าง พบว่าเช้ือวัณโรคดื้อยาส่วนใหญ่เป็นเช้ือในกลุ่ม 
Beijing 74 ตัวอย่าง และ non-Beijing 76 ตัวอย่าง  
4. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ DNA ยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาดว้ย
วิธี sequencing จ านวน 73 ตัวอย่าง จาก 100 ตัวอย่าง ผลวิเคราะห์ 
genotype ของการดื้อยาโดยตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีนที่เกี่ยวข้อง
กับการดื้อยาด้วยวิธ ีsequencing สายพันธ์ุ Beijing ที่มีลักษณะ 
phenotype ดื้อยา isoniazid พบเกิดจากการเปลีย่นแปลงยีน katG ที่ 
codon ต าแหน่ง Ser315Thr ไมพ่บการเปลีย่นแปลงยีน inhA 
promoter และลักษณะการดื้อยาต่อยา Rifampicin พบการ
เปลี่ยนแปลงยีน rpoB ที่ codon 531 เปลี่ยน Leu531Ser บริเวณ DNA 
81 bp ของบริเวณ RRDR เป็นลักษณะของตัวอย่างเชื้อวัณโรคดื้อยาจาก
ในพื้นที่ราชบุรี กาญจนบุรี และพืน้ใกล้เคียง สรปุการตรวจหาวเิคราะห์

65.00 1.ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใหม่
ส าหรับการตรวจการดื้อยาหลัก 
การดื้อยารองของเชื้อวัณโรค
ด้วย genotypic method  
2.ได้วิธีการตรวจการดื้อยาวิธี
ใหม ่สามารถใช้ประโยชนไ์ด้ใน
การตรวจวณัโรคดื้อยาไดผ้ลเร็ว  
3.ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับกลไก
การดื้อยาของเชื้อวัณโรค  
4.ได้องค์ความรู้ สายพันธ์ุเชื้อ
วัณโรค สายพันธ์ุที่พบมาก สาย
พันธุ์ดื้อยา ความสมัพันธ์
ระหว่างสายพันธ์ุ  
5.ได้วิธีการแยกสายพันธ์ุเชื้อวัณ
โรค ใช้ศึกษาและ ตดิตาม
ระบาดวิทยา การแพร่ตดิต่อ 
การกระจายของเชื้อ การค้นหา
แหล่งโรค  
6. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ 7. ใช้
เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วย
สนับสนุนการควบคุมวณัโรค
ประเทศไทย  
8. ห้องปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถท าการแยก
สายพันธ์ุเชื้อวัณโรคได้โดย
วิธีการสากล 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

สารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคดื้อยาพบว่า เชื้อดื้อยาส่วนใหญ่เป็นสาย
พันธุ์ Beijing เชื้อที่ดื้อยาหลายขนานส่วนใหญ ่มีการเปลี่ยนยีน rpoB 
(Leu531Ser) และ katG (Ser315Thr)  
5. ท าการแยกสายพันธุ์ด้วย VNTR typing ในกลุ่มเชื้อที่มี 
spoligotyping ที่คล้ายกันกลุ่มใหญ่ได้แก่ Beijing group โดย VNTR 
typing ใช้ marker ในการวิเคราะห์ 15 ชนิด ด้วยวิธี PCR 
amplification และ agarose gel electrophoresis แล้ววิเคราะห ์
copy number ของ VNTR ได้ท าการ subtyping เชื้อวัณโรคในกลุม่ 
Beijing ด้วย VNTR typing จ านวน 53 ตัวอย่าง  
6. คัดเลือกตัวอย่างเชื้อวัณโรคดื้อยาหลัก ซึ่งผ่านการทดสอบความไวของ
เชื้อต่อยา (Drug sensitivity test, DST) และตรวจการดื้อยาด้วย Real-
time PCR จ านวนตัวอย่างคัดเลือก (multidrug resistant MTB) 201 
ตัวอย่าง มีผลตรวจ phenotype พบเป็นเชื้อดื้อยาหลายขนานรวม 74 
ตัวอย่าง พบดื้อยา mono resistant MTB 11 ตัวอย่าง (ดื้อต่อยา 
Isoniazid 10 ตัวอย่าง ดื้อต่อยา Rifampicin 1 ตัวอย่าง) และเป็นเช้ือท่ี
ไวต่อยา 114 ตัวอย่าง  
7. วิเคราะห์ความสมัพันธ์ของเชื้อโดยการจัดกลุ่ม (clustering analysis) 
จากข้อมูล spoligotype และVNTR genotype พบเชื้อวัณโรคดื้อยา
หลายขนานกลุ่มใหญม่ ีgenotype เหมือนกัน บ่งช้ีมีการแพร่ระบาดของ
วัณโรคดื้อยาหลายขนานในพ้ืนท่ีจงัหวัดกาญจนบุร ีผลการปฏิบตัิงาน  
8. แยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรคด้วยวิธีการ spoligotyping จากตัวอย่าง 
DNA ของเชื้อวัณโรค วิเคราะห์แยกสายพันธุ์เช้ือแล้ว 180 ตัวอย่าง 
วิเคราะหเ์พิ่มจ านวน 19 ตัวอย่าง รวมเป็น 199 ตัวอย่าง  
9. วิเคราะห์ข้อมลู DNA sequencing ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ BioEdit 
ตรวจสอบ DNA sequence เพื่อตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของ DNA 
ของยีน rpoB ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดื้อยา rifampicin และตรวจหาการ
เปลี่ยนแปลงของ DNA ของยีน katG และ inhA promoter ซึ่งเกีย่วข้อง
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

กับการดื้อยา isoniazid ในเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จ านวนตวัอย่าง 
DNA ทีว่ิเคราะห์ข้อมูล DNA sequencing 24 ตัวอย่าง  
10. ท าการแยกสายพันธ์ุด้วย VNTR typing ในกลุ่มเชื้อที่มี 
spoligotyping ที่คล้ายกันกลุ่มใหญ่ได้แก่ Beijing group โดย VNTR 
typing ใช้ marker ในการวิเคราะห์ 15 ชนิด ด้วยวิธี PCR 
amplification และ agarose gel electrophoresis แล้ววิเคราะห ์
copy number ของ VNTR ได้ท าการ subtyping เชื้อวัณโรคในกลุม่ 
Beijing ด้วย VNTR typing จ านวน 53 ตัวอย่าง วิเคราะห์เพิ่มจ านวน 9 
ตัวอย่าง รวมเป็น 62 ตัวอย่าง อ่านผลการจ าแนก VNTR แล้ว 38 สาย
พันธุ์ พบเชื้อกลุ่มสายพันธ์ุที่แตกตา่งกัน 5 กลุ่ม และสายพันธ์ุเดี่ยวท่ีไม่
เข้ากลุ่ม 20 สายพันธ์ุ 

808-1115-
P021-
K4861-12 

สายพันธ์ุของเชื้อไวรัส 
ก่อโรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน และ ไวรสั
ตับอักเสบ เอ และ อี 
ในแหล่งน้ า ที่สัมพันธ์
กับผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินอาหาร 

973,100 674,314 69.30 ตั้งแต่เดือน ตลุาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ไดด้ าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า 
จากบ่อบ าบัดน้ าเสีย แม่น้ า ล าคลอง และน้ าเพื่อการบรโิภค จากพ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬ อุดรธาน ีและจังหวัดภูเก็ต จ านวนรวมทั้งสิ้น 109 
ตัวอย่าง จากน้ันได้น าน้ าจ านวน 109 ตัวอย่างมาเตรียมโดยวิธี filtration 
และ Polyethylene glycol precipitation และน าตัวอย่างจ านวน 109 
มาสกัด RNA โดยใช้ชุดสกัดส าเรจ็รูป จากนั้นน าตัวอย่าง RNA 109 
ตัวอย่างที่สกัดได้มาสังเคราะห์ cDNA โดยใช้ Random primer ที่
สามารถสังเคราะหไ์ด้ทั้ง cDNA ของไวรัส Hepatitis A, E Norovirus 
และ Rotavirus ในหลอดเดียวกัน และน า cDNA 109 ตัวอย่างไป
ตรวจหาไวรสั Hepatitis A, E โดยวิธี RT-PCR และตรวจหา Norovirus 
และ Rotavirus โดยใช้วิธี Real time RT-PCR จากผลการตรวจ
วิเคราะหต์ัวอย่างน้ าท้ัง 109 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่ให้ผลบวกต่อไวรัส
จ านวนทั้งสิ้น 35 ตัวอย่าง แบ่งเปน็ Hepatitis A จ านวน 1 ตัวอย่าง 
Norovirus จ านวน 34 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.09 และ 37.06 
ตามล าดับ และได้น า Norovirus ดังกล่าวมาตรวจวิเคราะหล์ าดับเบส

70.00 จากปีท่ีผ่านมาได้ทราบข้อมูล 
คือ  
1) เชื้อไวรสัที่พบใน แหล่งน้ า 
และ ระบบการบ าบดัน้ าเสีย 
ส่วนใหญ่ คือ เชื้อไวรสั โนโร 
ไวรัสตับอกเสบ อี ไวรัสตับ
อักเสบ เอ และ ไวรสัโรตา 
ตามล าดับ  
2) การตรวจวัดปริมาณของเชื้อ
ไวรัส แต่ละชนิด ในแต่ละ 
ช่วงเวลา พบว่า เชื้อไวรัส โนโร 
มีแนวโน้ม พบปริมาณมาก
ในช่วงฤดูหนาว แต่ ก็สามารถ
พบได้ตลอดทั้งปี และ สัมพันธ์
กับ จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการ

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

พบว่า Norovirus พบว่าเป็น GI และ GII ส าหรับตัวอย่างจากผู้ป่วยนั้นได้
เริ่มด าเนินการเก็บตัวอย่างตั้งแตเ่ดือน ตุลาคม 2558 โดยได้เก็บตัวอย่าง
อุจจาระจากผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงท่ีเข้ารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเกต็ จังหวัดภเูก็ต จ านวน
ทั้งหมด 84 ตัวอย่าง จากน้ันได้น าตัวอย่างดังกล่าวมาตรวจหาไวรสัโนโร 
โดยใช้ QuickNavi-Norovirus 2 kit จากผลการตรวจตัวอย่างทั้ง 84
ตัวอย่างพบว่าให้ผลบวกต่อไวรสัโนโร จ านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
3.36 นอกจากน้ีได้น าตัวอย่างทั้ง 84 ตัวอย่างนั้นมาสกัด RNA แล้วน ามา
ตรวจหา Norovirus โดยวิธี conventional PCR พบผลบวกจ านวน 19 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.96 

รักษาในโรงพยาบาล ท่ีให้ผล
บวกกับ เชื้อไวรัสนี้ ซึ่ง เป็นสาย
พันธ์ เดียวกัน  
3) การตรวจวัดของเชื้อไวรสั ใน
ระบบ การบ าบดัของ เทศบาล 
และ โรงพยาบาล ให้มั่นใจใน
ระบบการปล่อยน้ า ลงสู่แม่น้ า 
มีประสิทธิภาพที่ด ี 
4) การตรวจวัด เชื้อไวรัสใน
แหล่งน้ า ดิบ (ผลิตน้ าดืม่) 
รวมทั้ง น้ าดื่ม และ น้ าแข็ง ท า
ให้ ปลอดภัยจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสทั้ง 4ชนิด ในพ้ืนท่ี 
ดูแล 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1115-
P021-
K4869-10 

การพัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจหาสารพิษ 
Botulinum toxin
ด้วยวิธีอิมมูโนโคร
มาโทกราฟ ี

784,000 415,320 52.97 1. เพิ่มปริมาณการเพาะเลี้ยง hybridoma cell ที่ผลติ monoclonal 
antibody จ าเพาะต่อ Botulinum neurotoxin type A และปรับให้อยู่
ใน serum free medium เพื่อท าการแยก monoclonal antibody ให้
บริสุทธ์ิ  
2. เตรียมชนิดของแอนติบอดีที่ใช้เป็น test line คือ rabbit polyclonal 
antibody anti-toxin A (ชนิด purified หรือ complex) และ 
conjugate คือ monoclonal antibody anti-toxin A ( LC ) บนชนิด
ของกระดาษต่างๆ ในส่วน Conjugate pad, Capture lines, 
absorbent pad และ sample pad ส าหรับทดสอบกับ toxoid (A)  
3. จัดเตรยีมแอนติบอดี Botulinum neurotoxin (typeB) ส่วน HCR 
โดยการหาข้อมูลล าดบัเบส DNA จัดเตรียมชิ้นยีนน ามาเช่ือมต่อกับ 
vector และ transfect เข้าสู่ host cell ที่เหมาะสม  
4. ศึกษาการสร้างโปรตีนรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีและท าให้บริสุทธ์ิ โดย 
affinity chromatography ได้ปรมิาณโปรตีน 1 mg และศึกษา
คุณลักษณะพบว่ามคีวามจ าเพาะสูงกับ BoNT/B purify และ complex 
โดยการท า ELISA 

74.00 1. สามารถพัฒนาชุดตรวจหา
toxin ของ Clostridium 
botulinum ได ้ 
2. ได้ชุดทดสอบที่มคีุณภาพ
สามารถน าไปใช้เป็นครื่องมือใน
การแก้ปัญหาสาธารณสุขได ้ 

สวส 

808-1115-
P021-
K4869-11 

การพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาสารพิษ 
Botulinum toxin 
ด้วยวิธี Antibody 
Capture ELISA 

520,000 135,292 26.02 1. ปรับหาความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์ ทดสอบ neurotoxin type E, 
F ท าปฏิกิริยากับ polyclonal antibody และ monoclonal antibody 
type E, F  
2. การปรับวิธีทดสอบโดยใช้หลักการ antibody capture ELISA 

73.00 ได้วิธีการตรวจหาสารพิษด้วย
วิธี Antibody Capture ELISA 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1115-
P041-
K4869-02 

ศูนย์ความร่วมมือการ
วิจัยโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และอุบัตซิ้ า
ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ่น (งบ
รายจ่ายอื่น) 

1,573,100 0 0.00 รายละเอียดตามความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 
โครงการย่อยที่ 1 สายพันธ์ุของไวรัส ก่อโรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน และ
ไวรัสตับอักเสบ เอ และอี ในแหล่งน้ า ที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคทางเดิน
อาหาร  
โครงการย่อยที่ 2 การทดลองใช้วิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อควบคุมและปอ้งกัน
โรคตดิเช้ือแบคทีเรยีก่อโรคทางเดนิอาหารในจังหวัดตาก  
โครงการย่อยที่ 3 การแยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรคด้วยวิธีมาตรฐานใหมแ่ละ
การประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาระบาดวทิยาวัณโรค 

40.00 1 ได้วิธีตรวจวินิจฉยั / ชุด
ทดสอบ ท่ีสามารถตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อโรคไดร้วดเร็ว ถูกต้อง 
แม่นย า  
2 องค์ความรู้ทางวิชาการด้าน
โรคตดิเช้ืออุบัติใหม-่อุบัติซ้ า ที่
น าไปสู่การตั้งรับการแพร่
ระบาดของเชื้อในช่วงเวลา
ต่างๆ  
3 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ไดร้ับการพัฒนา
ความรู้/ทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  
4 องค์ความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นได้รับ
การคุ้มครองด้านทรัพยส์ินทาง
ปัญญา สามารถน าไปพัฒนาต่อ
ยอดต่อไปได ้

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1115-
P041-
K4869-04 

การแยกสายพันธ์ุเชื้อ
วัณโรคด้วยวิธี
มาตรฐานใหม่และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อศึกษา
ระบาดวิทยาวณัโรค 

400,000 0 0.00 ผลการด าเนินงานสะสม  
1. คัดเลือกเชื้อวัณโรคจากเชื้อที่เพาะขึ้น ได้แก ่เชื้อวัณโรคที่แยกไดจ้าก
ผู้ป่วยวัณโรคในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ เชียงราย) จ านวน 155 
ตัวอย่าง สกัด DNA ตัวอย่าง ท าการแยกสายพันธ์ุเช้ือด้วยวิธี 
spoligotyping แบบ microarray in PCR tube เชื้อวัณโรคจาก
ภาคเหนือตอนบน จ านวน 100 ตวัอย่าง  
2. เชื้อวัณโรคทีได้จากเขตภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก อุตรดติถ์ สุโขทัย 
เพชรบูรณ์) จ านวน 162 ตัวอย่าง แยกสายพันธ์เชื้อวัณโรคด้วย 
spoligotyping แล้ว วิเคราะหส์ายพันธ์ุเชื้อ 162 ตัวอย่าง แยก 
spoligotype เป็นกลุม่ต่างๆ  
3. ท าการแยกสายพันธุ์ด้วย VNTR typing ในกลุ่มเชื้อที่มี 
spoligotyping ที่คล้ายกันกลุ่มใหญ่ได้แก่ Beijing group โดย VNTR 
typing ใช้ marker ในการวิเคราะห์ 15 ชนิด ด้วยวิธี PCR 
amplification และ agarose gel electrophoresis แล้ววิเคราะห ์
copy number ของ VNTR ได้ท าการ subtyping เชื้อวัณโรคในกลุม่ 
Beijing ด้วย VNTR typing จ านวน 55 ตัวอย่าง  
4. ท าการคัดเลือกเชื้อวัณโรคจากเช้ือท่ีเพาะขึ้น ได้แก ่เชื้อวัณโรคที่แยก
ได้จากผู้ป่วยวณัโรคจาก สคร. 12 ยะลา จ านวน 150 ตัวอย่าง  
5. ท าการเพาะเช้ือ และสกัด DNA ตัวอย่างเชื้อวัณโรคที่คัดเลือกไว ้ที่
ได้รับตัวอย่างจาก สคร.ยะลา และท าการแยกสายพันธ์ุเชื้อด้วยวิธี 
spoligotyping แบบ microarray in PCR tube จ านวน 20 ตัวอย่าง 
ผลการปฏิบตัิงาน ท าการเพาะเชื้อ และสกดั DNA ตัวอย่างเชื้อวณัโรคที่
คัดเลือกไว้ ที่ไดร้ับตัวอย่างจาก สคร.ยะลา และท าการแยกสายพันธุ์เช้ือ
ด้วยวิธี spoligotyping แบบ microarray in PCR tube จ านวน 20 
ตัวอย่าง รวมเป็น 40 ตัวอย่าง 

65.00 1.วิธีการสามารถใช้ประโยชน์ได้
ในการแยกสายพันธ์ุเชื้อวัณโรค 
ใช้ศึกษาและติดตามระบาด
วิทยา การแพร่ตดิต่อ การ
กระจายของเชื้อ การค้นหา
แหล่งโรค การสอบสวนการ
แพร่ติดต่อของวัณโรค  
2.ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร ่ 
3.ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา 
ช่วยสนับสนุนการควบคุมวณั
โรคประเทศไทย  
4.ห้องปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพให้สามารถท าการแยก
สายพันธ์ุเชื้อวัณโรคได้โดย
วิธีการสากล 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

808-1115-
P041-
K4869-07 

การพัฒนาเทคโนโลยี
ในการควบคุมยุง
พาหะโรคไข้เลือดออก
โดยใช้สารดึงดูดยุงมา
ก าจัดในกับดักแบบ
พิเศษ 

858,000 509,225 59.35 ได้ท าการผลติสารสกัดส าหรับใช้ดงึดูดยุงวางไข่จ านวน 3 ต ารับและ
คัดเลือกวสัดุที่เหมาะสมในการท า lethal ovitrap จากนั้นท าการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการและไปทดสอบในพื้นที่ภาคสนาม จ.จันทบรุี 
ระหว่างวันท่ี 22-25 พ.ย. 58 จากผลการศึกษาในภาคสนามพบว่า 
lethal ovitrap แบบท่ี 4 มียุงวางไข่มากท่ีสดุ ได้แก่ แบบท่ี 3 แบบที่ 1 
และ 2 ตามล าดับและในขณะนี้ก าลังนับไข่ยุงท่ีได้ทดสอบจากสารดึงดูด
สูตรใหม่ในหอ้งปฏิบัติการ รวมทั้งก าลังพัฒนา lethal ovitrap ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

70.00 ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
ผลการวิจัยนี ้สามารถน าองค์
ความรู้ใหมไ่ปพัฒนาการผลติ
สารดึงดูดยุงลายในระดับ
อุตสาหกรรมใหม้ีคุณภาพดี
เท่ากับหรือดีกว่าท่ีเคยมี
รายงานและตีพิมพ์เผยแพร ่
นอกจากน้ีเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขยังไดร้ับประโยชน์
จากผลงานวิจยัดังกล่าวโดย
สามารถน ากับดักท่ีได้ออกแบบ
เป็นพิเศษไปใช้ล่อยุงจาก
ภาชนะเก็บน้ าดืม่น้ าใช้โดยใช้
กับดักร่วมกับสารดึงดูดยุงลาย 
เมื่อยุงมาวางไข่จะถูกก าจัดไป
ในกับดักเล็กๆ เป็นมาตรการ
ควบคุมยุงลายด้วยตนเองใน
ครัวเรือนซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกแบบยั่งยืน 

สวส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

810-1112-
P022-
K4862-05 

จัดท าคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติการงาน
มาตรฐานวิธีทดสอบ
เครื่องมือแพทย ์

320,000 76,275 23.84 1.จัดหาเอกสาร มาตรฐานที่เกีย่วข้อง  
2.ส ารวจเครื่องช่วยหายใจ รพ.ธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกียรต ิ 
3.ส ารวจคณุภาพเครื่องมือแพทย์ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ระหว่างวันท่ี 1-5 กพ. 59  
    - เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือด 30 เครื่อง  
    - เครื่องกระตุกหัวใจ 7 เครื่อง  
    - เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 5 เครื่อง  
    - เครื่องช่วยหายใจ 6 เครื่อง 4.ประชุมคณะท างาน ultrasound 
therapy (23 กพ 59) 

40.00 1. เพื่อเป็นการคุ้มครองความ
ปลอดภัยของผูบ้ริโภค  
2. การดูแลบ ารุงรักษา 
ทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือ
แพทย ์มีมาตรฐานและวิธีท่ีเป็น
แนวทางเดียวกัน ท้ังประเทศ 

รส 

810-1112-
P022-
K4862-06 

พัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบคณุภาพห้อง
ปฏิบัติกาตาม 
ISO/IEC 17025 ของ
ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

350,000 289,250 82.64 บุคลากรส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 
ของส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันท่ี 28-30 มกราคม 2559 
ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รสีอร์ท จังหวัดนครราชสีมา มผีู้เข้าร่วมการ
สัมมนาดังกล่าวท้ังหมด จ านวน 52 คน 

100.00 บุคลากรส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์ไดร้ับการ
พัฒนาด้านระบบคณุภาพ 
ISO/IEC 17025 และน าความรู้
ที่ได้รับไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง 
เกิดวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านระบบคณุภาพ
ระหว่างห้องปฏิบัติการและ
สามารถปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

รส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

810-1112-
P022-
K4862-07 

ประเมินผลจากการ
สอบเทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์ในเลือด
โดยวิธีเป่าลมหายใจ 

891,000 853,597 95.80 1.ด าเนินการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 
ประจ าเดือน มีนาคม 2559 ถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2559 จ านวน 384 
ตัวอย่าง รวมด าเนินการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฯ ท้ังสิ้น 1,474 
ตัวอย่าง (แผน 2,500 ตัวอย่าง)  
2. ด าเนินการตรวจรับวสัดุอ้างอิงรับรอง (แก๊สมาตรฐาน) และเบิกจา่ยค่า
วัสดุอ้างอิงรับรอง เป็นเงินจ านวน 714,760.-บาท เรียบร้อยแล้ว 

88.00 1. เครื่องวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่า
ลมหายใจ แบบตรวจยืนยันผล
ที่เจ้าหน้าท่ีต ารวจและ ผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ใช้งานได้รับบริการ
สอบเทียบจากห้องปฏิบตัิการที่
ผ่านการรับรองความสามารถ
การสอบเทียบตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2005 ก่อน
น าไปตรวจวัด  
2. ประชาชนทราบข้อมูลของ
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด
โดยวิธีเป่าลมหายใจ แบบตรวจ
ยืนยันผลและเชื่อมั่นในความ 
ถูกต้องของผลการวัดของ
เครื่องวัดปรมิาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ที่
ต ารวจและผู้ทีเ่กี่ยวข้องน าไปใช้ 

รส 

811-1112-
P011-
K4864-01 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านอาหารแห่ง
อาเซียน - โลหะหนัก 

200,000 199,726 99.86 1. พัฒนาระบบประกันคณุภาพหอ้งปฏิบัติการ  
2. บ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ AAS-Flame, GF-AAS, AAS-
Hydride  
3. เริ่มพัฒนาการตรวจ แคดเมียม สารหนู (total) ตะกั่ว (total) ปรอท 
(total) ด้วย ICP-MS 2 เข้าร่วมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบตัิการ
กับหน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยทดสอบการวิเคราะหโ์ลหะ
หนักจ านวน 5 ชนิดใน rice ได้แก ่แคดเมียม สารหน ู(total) สารหนูอนิ
นทรีย์ (inorganic arsenic) ตะกัว่ (total) ปรอท (total) ระหว่างเดือน 
ต.ค. 2558- เม.ย. 2559 อยู่ระหวา่งรอผลการทดสอบความช านาญจาก

60.00 1. ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหโ์ลหะได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐานสากลและเป็น
ห้องปฏิบัติการ อ้างอิงระดับ
ภูมิภาคอาเซียน  
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้ง
ด้านการตรวจวิเคราะห์และ
ระบบการควบคุมคณุภาพทาง 
ห้องปฏิบัติการ  

สคอ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การศึกษาดงูาน
ของบุคลากรจาก Vietnam Food Administration (VFA) ประเทศ
เวียดนามจ านวน 8 ท่าน วันท่ี 10 พ.ย. 2558 เพือ่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการตรวจติดตามและเฝา้ระวังใน
ระดับประเทศด้าน Food safety 4 เข้าร่วมการประชุม ASEAN Food 
Testing Laboratories Committee (AFTLC) ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันที่ 
16-17 พ.ย. 2558 จ านวน 2 คน โดยมีกิจกรรมดังน้ี ดังนี ้ 
    - พิจารณาปรับปรุงและยอมรบัแนวปฏิบัติของเอกสารของอาเซยีน 
ได้แก่ Procedures for Panel of Experts for On-Site Visit, 
Extension of Scope of the existing AFRLs, Existing Mechanism 
on the Performance of AFRLs  
    - พิจารณา Action Plan for the AFRLs Networks in supporting 
the food testing activities in ASEAN 2015-2025  
    - พิจารณากระบวนการจัดตั้งหอ้งปฏิบัติการอ้างอิงสาขาใหม่ของ
อาเซียน เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยอาหารในภูมภิาคอาเซยีน  
4. รายงานความก้าวหน้าของการท าโครงการ ASEAN-PTB project: 
Strengthening Food Safety in ASEAN, using AFRL-NFRL-FL 
integrated program ซึ่งประกอบด้วยการจดัการประชุมเชิงปฏิบตักิาร
ครั้งท่ี 1 และการจัดการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการโลหะ
หนักในน้ า ภายใต้โครงการความรว่มมือระหว่างส านักคณุภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร สถาบันมาตรวิทยาเยอรมันและอาเซียน  
5. เตรียมการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบความ
ช านาญทางห้องปฏิบัติการโลหะหนักในน้ า ครั้งท่ี 2 ที่ AFRL โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ร่วมกับสถาบันมาตรประเทศเยอรมันและ 
Agri-Food 

3. มีหน่วยงานจัดทดสอบ
ความสามารถห้องปฏิบตัิการ
ด้านการตรวจวิเคราะห์อาหาร 
(PT Organizer/Provider) ที่มี
มาตรฐานเทียบเท่า  
4. มีเครือข่าย (Network) 
ข้อมูลในการประสานงานท้ัง
ระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียน  
5. เป็นการพัฒนาทั้งมาตรฐาน
การตรวจวเิคราะห์และท าให้
เกิดประสิทธิภาพด้านการ
แข่งขันทาง การค้าและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

811-1112-
P012-
K4865-02 

โครงการก าหนดวิธี
มาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร 

200,000 6,335 3.17 1. คัดเลือกวิธีมาตรฐาน (จุลชีววิทยา กายภาพ ชีวโมเลกุล และ เคม)ี ได้
รายชื่อ ดังนี ้ 
Method code Method Matrix 
DMSc F 20xx Shigella spp. อาหาร  
DMSc F 20xx Lactic acid bacteria อาหาร  
DMSc F 20xx Enterobacteriaceae อาหาร  
DMSc F 20xx Enterococci อาหาร  
DMSc F 20xx E. coli O157 อาหาร  
DMSc F 20xx Vibrio cholerae โดยวิธี Membrane filteration น้ า
และน้ 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 กะท ิ 

60.00 1. เอกสารวิธีวิเคราะห์คณุภาพ
ความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็น
ข้อมูลในการก าหนดวิธี
วิเคราะห์ อาหารใช้เป็นวิธี
มาตรฐานของประเทศ  
2. สามารถสร้างความเชื่อมั่นใน
การควบคุมคณุภาพอาหารและ
ลดข้อขัดแย้งของผลการ
วิเคราะห ์ของห้องปฏิบัติการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนสามารถน า
วิธีวิเคราะหไ์ปใช้ได ้

สคอ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

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 ามนัและไขมัน  
DMSc F 20xx Iodine เกลือบริโภค  
DMSc F 20xx CAP - ELISA and LC-MS/MS เนื้อสัตว์ น้ าผึ้ง นม ไข่ผง  
DMSc F 20xx Beta Agonist - ELISA and LC-MS/MS เนื้อสัตว์ ตับ  
DMSc F 20xx Oxytetracycline กุ้ง  
 
2. รวบรวมองค์ความรู้ จดัท าวิธีมาตรฐานเป็นร่าง (ที่ถูกต้องตามหลกั
วิชาการและ เหมาะสม) เพ่ือส่งพิมพ์ 

811-1112-
P021-
K4863-07 

โครงการความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
ในการประชุม
คณะรัฐมนตร ี

250,000 2,165 0.87 ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลีย้งคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารและกรณีพิเศษท่ีมีการ
ประชุม และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี จ านวน 751 ตัวอย่าง 
ผ่านทุกตัวอย่าง 

62.58 1. อาหารที่จัดเลี้ยง
คณะรัฐมนตรีมีความปลอดภัย  
2. นโยบายรัฐบาลด้านความ
ปลอดภัยของอาหารส าเร็จเป็น
รูปธรรม 

สคอ 

811-1112-
P023-
K4863-05 

โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

3,000,000 2,494,75
6 

83.16 การตรวจรับรองอาหารปลอดภัยตลาดสด ตลาดนดั ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต 
ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานท่ีประกอบอาหาร 4,709 
ตัวอย่าง ไม่ผา่น 37 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.58 

58.86 1. อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาด
สด ตลาดนดั ซุปเปอรม์าร์เกต็ 
และอาหารพร้อมบริโภค 
อาหารปรุง ส าเร็จ ท่ีจ าหนา่ย
ในสถานประกอบการด้าน
อาหารมีความปลอดภัยต่อการ

สคอ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

บริโภค  
2. ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และความมั่นใจ ในการ
เลือกซื้อวัตถุดิบและการบรโิภค
อาหารจากรา้นท่ีผ่าน เกณฑ์
การตรวจรับรอง ตามโครงการ
อาหารปลอดภัย (Food 
Safety)  
3. ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้
ประกอบอาหาร มีความ
ตระหนักและความรับผิดชอบ
ความปลอดภัยของอาหาร ต่อ
ผู้บริโภคมากข้ึน ในการที่จะ
เลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งท่ี
ผ่านเกณฑ์การตรวจรับรองตาม
โครงการอาหาร ปลอดภัย 
(Food Safety) หรือการขอเข้า
ร่วมโครงการฯ เพื่อรบัการ
ตรวจรับรอง รวมถึงการ
ทดสอบวัตถุดิบ ด้วยตนเองโดย
ใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

811-1112-
P023-
K4863-06 

โครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยอาหาร
ส าหรับพระบรมวงศา
นุวงค์ 

2,400,000 54,000 2.25 1. ตรวจวัตถุดิบ อาหารพร้อมบริโภค ของเครื่องเสวย และข้าราชบริพาร 
พระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย พระต าหนักสวนจิตรลดารโหฐาน วังไกล
กังวล และ ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ 24,763 ตัวอย่าง ไม่ผา่น 76 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 0.30 

41.27 1. เครื่องเสวย และอาหารใน
พระต าหนักสวนจิตรลดา
รโหฐาน วังศุโขทัย พระที่นั่ง
อัมพรสถาน ร้านศิลปาชีพ 
๙๐๔ วังไกลกังวล มีความ
ปลอดภัย  
2. นโยบายรัฐบาลด้วยความ
ปลอดภัยของอาหารส าเร็จเป็น
รูปธรรม และสนองพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จ 
พระบรมราชินีนาถ ท่ีได้
พระราชทานไวเ้มื่อวันท่ี 8 
ธันวาคม 2546 ในงานอาหาร
ปลอดภัยถวายแด่แม่ของ 
แผ่นดิน ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขจดัขึ้น ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสริิกิติ์ 
กรุงเทพมหานคร 3สนับสนุน
นโยบายแห่งชาติ ด้านอาหาร
ปลอดภัย  

สคอ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

811-1112-
P023-
K4863-08 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากล 

2,730,200 876,710 32.11 ISO 9001: 2015  
1. ส านักฯ รับทราบนโยบายบริหารคุณภาพของกรม และได้แจ้งให้
บุคลากรส านักฯรับทราบทาง Email ที่ประชุมส านัก และปิดประกาศ
นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพทุกช้ัน  
2. ก าหนดกรอบและจัดท าแผนการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001: 2015 ของส านักฯ และได้รบัการอนุมัติ จากผู้อ านวยการ  
3. ศึกษา จัดท า และทบทวนเอกสารในระบบบริหารคุณภาพของกรม
และ สคอ. และจดัท าบันทึกต่างๆ ตามที่ก าหนด  
4. ประชุมคณะกรรมการ และประชุมทบทวนบริหารระบบคณุภาพ 3 
ครั้ง  
5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยสนับสนุนให้ไดร้ับการฝึกอบรม และจดัให้
ศึกษาด้วยตนเองและท าแบบทดสอบ  
6. รับการตรวจประเมินภายในตามแผนของกรมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ไม่พบ NC มีแต่ข้อแนะน า  
7. สามารถแก้ไขข้อแนะน าในระยะเวลาที่ก าหนด  
8. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม ตัวชี้วัด 5 มิติ ส่งกองแผนงาน
และวิชาการ จ านวน 3 ครั้ง ไตรมาสที่ 1, เดือนมกราคม 2559 เดือน 
และ กุมภาพันธ์ 2559  
9. รับการตรวจประเมินจาก AB โดยบริษัท URS เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 
2559 ไม่พบ NC มีแต่ข้อแนะน า  
ISO/IEC 17025: 2005  
1. ประสานห้องปฏิบตัิการในการจัดท าแผนงานต่างๆ ของระบบประกัน
คุณภาพ ดังนี ้ 
    - แผนการตรวจตดิตามคุณภาพภายในตามข้อก าหนด ISO/IEC 
17025:2005 ปีงบประมาณ 2558  
    - แผนการสอบเทียบเครื่องมือ ปีงบประมาณ 2559  
    - แผนการเข้าร่วมทดสอบความช านาญ และการเปรียบเทียบผล

52.00 บุคลากรของส านักรับทราบ
นโยบายและวัตถุประสงค์
คุณภาพ สามารถจัดระบบ
วิธีการปฏิบัติงานและการ 
บริหารจดัการของส านัก
คุณภาพและความปลอดภัย
อาหารตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015 
ISO/IEC 17025: 2005 และ 
ISO/IEC 17043: 2010 

สคอ 



159 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

วิเคราะหร์ะหว่างห้องปฏิบตัิการ ปีงบประมาณ 2559  
    - แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559  
2. จัดท าทบทวนคู่มือคุณภาพ (QCM)/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตัิงาน 
(SOP/WI/F) และเอกสารตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 150 ฉบับ  
3. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคณุภาพห้องปฏิบตัิการ(QA 
meeting) จ านวน 3 ครั้ง  
4. ส่งบุคลกรเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
5. บ ารุงรักษา สอบเทียบเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อผลการ
ทดสอบ 120 รายการ  
6. จัดหาเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และ สารมาตรฐาน  
7. ด าเนินการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน  
8. เข้าร่วมทดสอบความช านาญและการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 90 
รายการ  
ISO/IEC 17043: 2010  
1. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 
เพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
2. สอบเทียบเครื่องมือ/ควบคุมคณุภาพห้องปฏิบตัิการ จ านวน 3 
รายการ  
3. ประชุมทบทวนบริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 



160 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

811-1112-
P023-
K4863-09 

โครงการพัฒนา
คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหารและ
น้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผน
ทดสอบความ 

200,000 0 0.00 1. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผน เมื่อวันท่ี 28 
กันยายน 2558  
2. จัดท าแผน ไดร้ับอนุมตัิ เมื่อ 15 ตุลาคม 2558  
3. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ใน website ของ ส านักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร และ สง่หนังสือเชิญชวนสมาชิก  
4. ด าเนินการแผนทดสอบความช านาญตามที่วางแผนไว้ คือ  
    4.1 การทดสอบความช านาญการตรวจวเิคราะห์สารเคมีก าจัดศตัรูพืช
กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในไขมัน  
    4.2 การทดสอบความช านาญการตรวจวเิคราะห์อาหารทางจุล
ชีววิทยา  
         4.2.1 E. coli และ Coliforms (MPN ต่อกรัม)  
         4.2.2 S. aureus (MPN ตอ่กรัม)  
         4.2.3 L. monocytogenes (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)  
         4.2.4 Salmonella spp. (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)  
    4.3 การทดสอบความช านาญการตรวจวเิคราะห์โลหะในน้ า 

50.00 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารด้านเคมีและจลุชีววิทยา
ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถ
ใช้ผลการเข้า ร่วมแผนทดสอบ
ความช านาญการวเิคราะห์ไป
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผล
การวิเคราะห ์ 
2. น าไปใช้ประกอบการขอรับ
รองความสามารถตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  
3. การเข้าร่วมแผนทดสอบ
ความช านาญกับหน่วยงานใน
ประเทศเป็นการประหยดั
ค่าใช้จ่าย ทดแทน การเสยี
ค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าร่วมแผน
ทดสอบความช านาญกับ
หน่วยงานต่างประเทศ ทั้งยัง
แสดง ถึงความสามารถพ่ึงพา
ตนเองของประเทศด้วย 

สคอ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

811-1112-
P023-
K4863-10 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหป์ริมาณ
ไอโอดีนในเกลือ 

300,000 0 0.00 ส ารวจเทคนิคท่ีมีการใช้ในการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือในภาคส่วน
ต่างๆ และศึกษาคุณสมบตัิของชุดตรวจได้แก่ I-reader และ I-kit โดย
เปรียบเทยีบกับวิธีมาตรฐานเพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับ ประเมินผล
วิเคราะห์ของสมาชิก ส ารวจจ านวนสมาชิกท่ีตรวจวเิคราะห์ไอโอดีนใน
เกลือท่ัวประเทศ ได้แกโ่รงงานผลติเกลีอบริโภคเสริมไอโอดีน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังคุณภาพเกลีอ ที่มีการตรวจไอโอดีน
ได้แก ่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กรมอนามัย และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวนประมาณ 300 แห่ง 
พร้อมส่งใบสมคัรการทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์ป ี2559 
จ านวน 2 รอบ เตรียมตัวอย่าง แบ่งบรรจ ุทดสอบความเป็นเนื้อเดยีวกัน/
ความคงตัว และส่งตัวอย่างให้สมาชิก/สมาชิกตอบผลรวบรวมผล
วิเคราะหเ์พื่อสรปุและประเมินผล 

50.00 1. ได้ข้อมูลศักยภาพหน่วย
ตรวจ/ห้องปฎิบัติการตรวจ
ไอโอดีนในเกลือ 
2. หน่วยตรวจ/ห้องปฎิบัติการ
ตรวจไอโอดีนในเกลือไดร้ับการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

สคอ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

811-1112-
P023-
K4863-11 

โครงการศึกษาวิจยั 
และพัฒนาด้านอาหาร 

810,000 124,655 15.39 ด าเนินการศึกษาวเิคราะห์วิจัยจ านวน 10 เรื่อง  
1.โครงการพัฒนาชุดบ่งช้ีทางชีวภาพในการควบคุมคณุภาพกระบวนการ
ปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งฆ่าเช้ือแบบออโตเคลฟ ด าเนินการร้อยละ 40  
    1.1 บทวนเอกสาร วิธีวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน  
    1.2 จัดหาวัสดุและสารเคมีพรอ้มท้ังอาหารเลีย้งเช้ือ  
    1.3 ทดสอบเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงเช้ือในอาหารเลีย้งเช้ือท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อการผลติสปอร์ของเชื้อ Geobacillus 
stearothermophilus  
    1.4 ศึกษาความทนร้อน (heat resistance) ของสปอร์ของเชื้อ 
Geobacillus stearothermophilus ในอุณหภูมิและ ระยะเวลาต่างๆ 
    1.5 ตรวจสอบคงทน (stability) ของจ านวนสปอร์ของเชื้อ 
Geobacillus stearothermophilus ในอุณหภูมติ่างๆ  
2. โครงการพัฒนาชุดทดสอบซาลบิวทามอลด้วยเทคนิคอิมมโูนโครมาโตก
ราฟ ีด าเนินการร้อยละ 40 ทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับ Laboratory 
และ Fileld Evaluation ของชุดทดสอบ ทดสอบประสิทธิภาพกับ
ตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อวัวที่ถูกส่งตรวจโดยหน่วยงานตา่งๆ เมื่อ
ปีงบประมาณ 2558 จัดเตรียมผลติชุดทดสอบเพื่อรอทดสอบกับตัวอย่าง
ในปีงบประมาณ 2559 เก็บตัวอยา่งเนื้อหมูและเนื้อวัวจากตลาด และ
ทดสอบด้วยชุดทดสอบและยืนยันผลด้วย LC-MS/MS จ านวน 10 
ตัวอย่าง ทดสอบเพิ่มอีก 20 ตัวอย่าง  
3. โครงการการเตรยีมวสัดุอ้างอิงส าหรับสารก าจัดศตัรูพืชกลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีนในไขมันไก ่ด าเนนิการร้อยละ 45  
    3.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมวสัดุอ้างอิงและการทดสอบ
ลักษณะสมบตัิวันท่ี 22-24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 
    3.2 ทดสอบตัวอย่างไขมันไก่เบื้องต้นก่อนน ามาใช้เตรียมวัสดุอ้างอิง
และตรวจสอบคณุภาพสารมาตรฐานและสารเคม ี 
    3.3 เตรียมวสัดุอ้างอิงและการทดสอบความเป็นเนื้อเดยีวกัน 

47.00 ได้ข้อมลูทีใ่ช้ประกอบการ
ตัดสินใจปรับแก้ค่ามาตรฐาน
ส าหรับอาหารของไทยและของ
สากล เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย
จากสารทีเ่ป็นอันตรายและ ได้
วิธีตรวจวิเคราะห์อาหารที่
พัฒนาขึ้นใหม ่

สคอ 
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งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

(homogeneity test)  
    3.4 ทดสอบความคงตัว (stability test) อุณหภมูิ 8 องศา 35 องศา 
45 องศา เป็นเวลา 2 เดือน  
    3.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุอ้างอิงเบื้องต้นโดยน าไปใช้เป็น
ตัวอย่าง PT ในปีงบประมาณ 2559  
    3.6 ตรวจวิเคราะห์และการก าหนดค่าอ้างอิงให้กับวัสดุอ้างอิงรับรองที่
ผลิตขึ้นโดยวิธ ีIDMS โดยสามารถสอบกลับได้ไปยัง วัสดุอ้างอิงรับรอง 
BCR 598  
4. โครงการส ารวจปริมาณสารประกอบกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในหอย
สองฝาบรเิวณปากแม่น้ าส าคัญของประเทศไทย ด าเนินการร้อยละ 40  
    4.1 ร่วมประสานงาน ปรึกษาหาข้อมูลร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ร่วมโครงการในการวางแผนด าเนินงานและการด าเนินการ
จัดท าโครงการเรื่อง การขอข้อมูลเกษตรกรในแตล่ะพื้นท่ีจากหน่วยงาน
ของกรมประมง การวางแผนก าหนดจุดเก็บตัวอย่างและก าหนดการออก
เก็บตัวอย่างระหว่างผู้ประสานงานโครงการของส านักฯ กับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีร่วมโครงการ  
    4.2 ร่วมเก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนท่ีเลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าบางปะ
กง จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุร ีวันท่ี 
9 ธันวาคม 2558  
    4.3 ร่วมเก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนท่ีเลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าบาง
ตะบูน จังหวัดเพชรบรุ ีร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงครามและหน่วยบริหารจดัการประมงทะเลบ้านแหลม เพชรบุรี 
กรมประมง วันท่ี 23 ธันวาคม 2558  
    4.4 เก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนท่ีเลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าตาปี (อา่ว
บ้านดอน-อ่าวไทย) จังหวัดสรุาษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี วันที่ 18-19 มกราคม 2559  
    4.5 เก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนท่ีเลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง 



164 

รหัส
งบประมาณ 
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ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

(อ่าวไทย) จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 10 ตัวอย่าง ร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 5 สมุทรสงคราม วันที่ 15 มกราคม 2559  
   4.6 เก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนท่ีเลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าแม่กลอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 
สมุทรสงครามและสาธารณสุขจังหวัด วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2559  
    4.7 เก็บตัวอย่างหอยแครงในพ้ืนท่ีเลี้ยงบริเวณปากแม่น้ าท่าจีน 
จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 
สมุทรสงคราม วันที่ 1 มีนาคม 2559  
5. การตรวจไวรสัโนโรในตัวอย่างผักสดและผักสลัดพร้อมบรโิภคโดย
เทคนิค Real-time RT-PCR ด าเนินการร้อยละ 40  
   5.1 ค้นคว้าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และข้อมลูต่างๆทัง้
งานวิจัยท่ีมีรายงานในประเทศและงานวิจัยและการรายงานการะบาดใน
ต่างประเทศ  
    5.2 จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมเีพิ่มเติม  
    5.3. ด าเนินการเก็บตัวอย่างผกัสดและผักสลดัที่เตรียมพร้อมส าหรับ
การบริโภคที่จ าหน่ายในตลาดสด ร้านค้าแผงลอยและที่จ าหน่ายใน
ซูเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปรมิณฑล  
    5.4 ด าเนินการทดสอบตัวอย่าง  
6. โครงการพัฒนาการผลติและทดสอบความใช้ได้ของพลาสมิดดเีอ็นเอ
เพื่อทดแทนสารมาตรฐานส าหรับการตรวจวเิคราะห์ข้าวดดัแปร
พันธุกรรมชนิด Bt63 ด้วยวิธี Real-time PCR ด าเนินการร้อยละ 60 
พัฒนาและจัดท าพลาสมิดดีเอ็นเอ Bt63 ได้แต่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ทดสอบ พลาสมิดดีเอ็นเอที่ได้ว่าสามารถใช้เป็นสารควบคุมส าหรับงาน 
Real-time PCR ได ้ถ้าสามารถใช้ได้จึงจะทดสอบ sensitivity และ 
specificity ถ้าไม่ได้ต้องมีกลับมาท าการพัฒนาเพื่อจัดท าพลาสมดิดเีอ็น
เออีกครั้ง  
7. โครงการศึกษาปรมิาณเมลามีนที่แพร่กระจายออกมาจากภาชนะ
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จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

พลาสติกประเภทเทอรโ์มเซต็ที่ใช้บรรจุอาหารด าเนินการร้อยละ 35  
    7.1 ได้ด าเนินการทบทวนเอกสาร พบการตรวจวิเคราะห์ปรมิาณสาร
เมลามีนที่แพร่กระจายออกมาจากภาชนะพลาสติกตามข้อแนะน าของ 
EU(EUR 23814 EN2009) ก าหนดให้ทดสอบการแพร่กระจายที่อุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง วิเคราะห์และหาปรมิาณด้วย 
HPLC-UV/VIS Detector ตามวิธี DD CEN/TS 13130-27:2005 จงึน า
วิธีนี้มาทวนสอบเพื่อศึกษาความเหมาะสมที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้วางแผนขบวนการวิเคราะห์และแผนการ
จัดซื้อวัสดุ สารเคม ีสารมาตรฐานและจัดหาตัวอย่างที่ใช้เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห ์ 
   7.2 ได้จัดซื้อวัสดุ สารเคม ีสารมาตรฐาน ตัวอย่าง และไดส้ืบค้นข้อมูล
โรงงานผู้ผลิตภาชนะประเภทเทอร์โมเซ็ทในประเทศไทย จากเว็บไซต์ของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อซื้อตวัอย่างให้ได้ครอบคลุมตัวอย่าง
เป้าหมาย  
    7.3 ได้ด าเนินการหาสภาวะที่เหมาะสมของการวิเคราะหเ์มลามนีโดย
เครื่อง HPLC และท าการทวนสอบวิธีวิเคราะหโ์ดยท าการทดสอบความ
เป็นเส้นตรง (Linearity) ในช่วงความเข้มข้น 0-60 มิลลิกรมัต่อลติร มีค่า 
R2 ไม่น้อยกว่า 0.9995  
    7.4 ได้ท าการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
รายการ Melamine in Food Simulant (ASEAN program) (PTFF-
FS02-1601) จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
8. โครงการส ารวจปริมาณวัตถุเจอืปนอาหารในผลติภณัฑ์เนื้อสัตว์ 
ด าเนินการร้อยละ 50  
    8.1 ตรวจวิเคราะห์ปรมิาณกรดเบนโซอิค, กรดซอรบ์ิค, ไนเตรต, ไน
ไตร์ทและ สีอินทรีย์สังเคราะห ์ในตัวอย่างผลติภณัฑ์เนื้อสัตว์ประเภท
ต่างๆที่ส่งตรวจในห้องปฎิบัติการ จ านวน 5 ตัวอย่าง  
    8.2 ประชุมผู้เกีย่วข้องครั้งท่ี 2 เกี่ยวกับผลด าเนินการและปัญหา
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จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

อุปสรรค  
    8.3 รวบรวมผลวิเคราะห์ทุกรายการ จ านวนที่แล้วเสรจ็ครบทุก
รายการ 120 ตัวอย่าง  
    8.4 ซื้อตัวอย่างเต้าหู้ปลา ที่มีจ านวนส่งตรวจในห้องปฎิบตัิการนอ้ย 
12 ตัวอย่าง  
9. โครงการส ารวจปริมาณซีเซยีม-137 ในอาหารน าเข้าที่จ าหนา่ยใน
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการร้อยละ 30 ศึกษาตัวอย่างอาหารที่มโีอกาส
ปนเปื้อนสารกมัมันตรังส ีซีเซียม 137 ได้ง่าย วางแผนเกบ็ตัวอย่างเพื่อให้
การหาปรมิาณซีเซียมเป็น ไปอย่างต่อเนื่อง และทดสอบการท างานใช้งาน
เครื่องเป็นระยะเพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ  
10. โครงการศึกษาและจัดท าชุดทดสอบน้ ามันแร่ในน้ ามันและไขมัน
บริโภค 90 ศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติของน้ ามันแร ่พัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะหจ์ากวิธีมาตรฐาน ศึกษาขดีจ ากัดของการตรวจพบเชิงคุณภาพ 
จัดท ารูปแบบของชุดทดสอบ โดยในวันท่ี 9 - 11 มีนาคม 2559 ได ้
เผยแพร่การใช้ชุดทดสอบน้ ามันแร่ในน้ ามันและไขมันบริโภคในการ
ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ ประจ าปี 
2559 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิธีการน าเสนอ
แบบโปสเตอร์และการบรรยาย ต่อไปจะได้ด าเนินการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารโดยใหม้ีรายละเอียดครบถ้วนยิ่งขึ้น 

811-1115-
P023-
K4863-01 

การเดินทางไปประชุม
ต่างประเทศด้าน
อาหาร 

769,200 158,627 20.62 1. เข้าร่วมการประชุม ASEAN Food Testing Laboratories 
Committee (AFTLC) ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันท่ี 16-17 พ.ย. 2558 ณ 
ประเทศฟลิิปปินด์ จ านวน 2 คน  
2. การประชุม Codex Committee on Methods of analysis and 
sampling ระหว่างวันท่ี 22-26ก.พ. 2559 I ณ ประเทศฮังการ ี 
3. การประชมุ Codex Committee on food additive ระหว่างวนัท่ี 
14-18ก.พ. 2559 

42.86 รับความรูเ้กี่ยวกับระเบียบ 
Committee/ASEAN 

สคอ 
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จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

812-1112-
P012-
K4865-04 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารองค์กรและ
ระบบสารสนเทศ 
ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2559 

350,000 0 0.00 ด าเนินการดังนี้ (สะสม) เดือนกุมภาพันธ์ 2559  
1.สัมมนาวิชาการ การจัดการความรู้ เรื่อง ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
โดย อาจารย์ปัทมกร คณุากรจิตตริักษ์ เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ช้ัน 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
2.ประชุมทบทวนการบรหิารจดัการ (Management Review) การ
ด าเนินงานและการจดัการความรู้ ของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
โดย นางอมราลักษณ์ ฉันทกลุวานชิ ข้าราชการบ านาญ บรรยาย เรือ่ง 
การประเมินองค์กร PMQA เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและการน าไปท า
แผน และ นางวิณฎัฐา เอกฉมานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพเิศษ กองแผนงาน และวิชาการ บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์กับ
การบริหารงาน เมื่อวันท่ี 10 -11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านอัมพวา รี
สอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 

40.00 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการ
องค์กรและศักยภาพบุคคลกร
ภายใน (สมป.) ให้มีขีด
สมรรถภาพสูงเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

สมป 

812-1112-
P012-
K4865-05 

โครงการสัมมนาการ
บริหารงานส านัก
มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

310,000 175,600 56.65 เดือน[02]ด าเนินการดังนี้ (สะสม) เดือนกุมภาพันธ์ 2559 1.ประชุม
ทบทวนการบริหารจัดการ (Management Review) การด าเนินงานและ
การจัดการความรู้ ของส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดย นางอมรา
ลักษณ์ ฉันทกุลวานิช ข้าราชการบ านาญ บรรยาย เรื่อง การประเมนิ
องค์กร PMQA เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและการน าไปท าแผน และ 
นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ กองแผนงาน และวิชาการ บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์กับการ
บริหารงาน เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม 

100.00 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
พร้อมในการพัฒนางานของ
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 

สมป 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

812-1112-
P013-
K4866-07 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

3,440,900 1,925,58
1 

55.96 1. การรับรองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากลISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 22870:2006, OECD GLP, ISO guide 34 , 
นิติวิทยาศาสตร,์ ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปท างาน
ตา่งประเทศ ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สดและ
ห้องปฏิบัติการงานดา่นอาหารและยา ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ2์559 - 15 
มีนาคม 2559 รวม 117 แห่ง จ าแนกรายละเอียด ดังนี ้ 
    1.1 ISO 17025:2005 จ านวน 45แห่ง (รับรองใหม่ ..3..แห่ง, ต่อ
อายุ ...16.. แห่ง,ขยายขอบข่าย .4... แห่ง,ต่ออายุและขยายขอบข่าย..
21...แห่ง,เฝ้าระวัง ขยายขอบข่าย 1 แห่ง)  
    1.2 ISO 15189:2012 จ านวน ..36 แห่ง (รับรองใหม่ ..8. แห่ง, ต่อ
อายุ .. 13.. แห่ง, ขยายขอบข่าย.-.. แห่ง, ต่ออายุและเฝ้าระวัง .-.. แห่ง, 
ต่ออายุและขยายขอบข่าย .15..แห่ง)  
    1.3 ISO 15190:2003 จ านวน 36 แห่ง (รับรองใหม่ ....8... แห่ง ,ต่อ
อายุ .. 28.. แห่ง)  
    1.4 POCT จ านวนแห่ง (รับรองใหม่ ...-..... แห่ง, ต่ออายุ ..-... แห่ง)  
    1.5 OECD GLP จ านวน - แห่ง (รับรองใหม่ ...... แห่ง, ต่ออายุ ..-... 
แห่ง)  
    1.6 ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปท างานต่างประเทศ 
จ านวน 5 แห่ง (รับรองใหม่ ....0.. แห่ง, ต่ออายุ ....5.. แห่ง ,ขยาย
ขอบข่าย .0... แห่ง)  
    1.7 ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด จ านวนแห่ง 
(รับรองใหม่ ..-... แห่ง, ขยายขอบข่าย ..-... แห่ง, เฝ้าระวัง ...-... แหง่, 
ประเมินซ้ า ..-. แห่ง) 

60.02 1.ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ทางด้านชันสูตรการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศท่ีมี
ระบบคุฯภาพและความ 
สามารถทางวิชาการ ใช้ในการ
ประกอบการวินิจฉยั
รักษาพยาบาลและป้องกันโรค
ได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ขึ้น  
2.ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

สมป 

812-1114-
P012-
K4865-01 

พัฒนาองค์กรให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

900,000 554,894 61.65 ด าเนินการเบิกจ่ายคา่สมาชิกให้แก่หน่วย APLAC ตามเงื่อนไขของการ
เป็นสมาชิก เพื่อรักษาสมาชิกภาพองค์กรให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

33.34 สามารถรักษาสถานภาพการ
เป็นองค์กรรับรองระดับสากล 

สมป 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P011-
K4864-07 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

200,000 32,011 16.01 1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของสถาบันวิจยั
สมุนไพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 5)  
2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคณุภาพ (Management Reviews) 
(ร้อยละ 5)  
3. จัดท า/ทบทวน เอกสารในระบบคุณภาพที่เกีย่วข้อง (Reviews 
Document) (ร้อยละ 5)  
4. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม) พัฒนาความรู้ความสามารถใน การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับระบบงาน ISO/IEC 
17025:2005/ISO 9001:2015 จ านวน 2 หลักสูตร จดัฝึกอบรม Risk 
Management วันท่ี 14 ม.ค. 59 ณ โรงแรมทีเค พาเลส (ร้อยละ 5)  
5. ด าเนินการตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2005 
และ ISO 9001:2015 ด้านบริหารจัดการและดา้นวิชาการ (ร้อยละ 10)  
6. ตรวจประเมินคณุภาพภายใน (Internal Audit) ระบบคณุภาพ ISO 
9001:2015 และ ISO 9001:2015 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง /
ข้อสังเกต ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 5)  
7. รับการตรวจประเมิน (Accredited) ระบบคณุภาพ ISO 9001:2015 
(ตามแผนกรม) ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง/ข้อสังเกต ตามระยะเวลาที่
ก าหนด (ร้อยละ 10)  
8. จัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบคณุภาพ (Continuous 
Improvement) ด าเนินการตามแผน ด าเนินการตามแผน ตดิตามและ
รายงานผล (ร้อยละ 2.5) 

47.50 1. สถาบันวิจัยสมุนไพรพร้อม
รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ( Internal Audit) และ
ตรวจประเมิน ( Accredited) 
ระบบคุ้ณภาพ ISO 
9001:2015 ในขอบข่ายท่ี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี
ก าหนด  
2. มีการปรับปรุงการให้บริหาร
ทดสอบของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2005 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P012-
K4865-09 

การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห ์

200,000 84,271 42.14 1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริหารคณุ ท้ัง 4 
ระบบงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อยละ 10)  
2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคณุภาพ (ร้อยละ 10)  
3. ด าเนินการตามแผนพัมนาระบบคุณภาพ (ร้อยละ 15)  
4. ประเมินและวัดผลการด าเนินงาน 

35.00 1. สถาบันวิจัยสมุนไพรไดร้ับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ในขอบข่ายท่ี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก าหนด  
2. ธ ารงรักษาระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการตรวจ
วิเคราะหส์มุนไพร ได้รับการต่อ
อายุการรับรอง ISO/IEC 
17025:2005 
(Reassessment)  
3. ห้องปฏิบัติการด้านวิจยัและ
พัฒนาสมุนไพรได้รับการพัฒนา
เป็นห้องปฏิบัติการที่มีการ
จัดการระบบคณุภาพส าหรบั
งานศึกษาวิจัยตาม Good 
Laboratory Practice (GLP)  
4. ห้องปฏิบัติการโรงงานผลติ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรไดร้ับการ
รับรองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิต (Good 
Manufacturing Practice: 
GMP) 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-01 

การศึกษาพิษวิทยา
ของผลิตภณัฑ์จากผง
นัว 

667,000 327,758 49.14 อยู่ระหว่างรอผลติภณัฑ์ส าหรับทดสอบความเป็นพิษ 15.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของ
ผลิตภณัฑ์จากผงนัวเพ่ือใช้
ประเมินความปลอดภยัและ
ก าหนดขนาดท่ีเหมาะสมในคน 
อีกทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนเลือกใช้ผลติภณัฑ์
จากผงนัวได้อยา่งมั่นใจในความ
ปลอดภัย 

สวพ 

813-1112-
P021-
K4861-02 

การศึกษาความเป็น
พิษของสารสกัดจาก
เมลด็หมามุ่ย 

820,000 257,603 31.41 ผลการศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ุและพิษในเซลลเ์พาะเลี้ยงของสารสกดั
หมามุ่ยอินเดีย พบว่า ที่ขนาดทดสอบ 10,000 5,000 และ 2,500 
ug/ml ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ุในเชื้อ S. typhimurium สายพันธ์ุ TA98 
และ TA100 และมีค่ายับยั้งการเจริญเติบโตร้อยละ 50 ของเซลล์ 
Chang-Liver และ HEK-293 (IC50) เท่ากับ 173.12?35.51 และ 
97.23?29.37 ug/ml ตามล าดับ 

50.00 1.ข้อมูลทางพิษวิทยาของสาร
สกัดจากเมลด็หมามุ่ยเพื่อใช้
ประเมินความปลอดภยัและ
ก าหนดขนาดท่ีเหมาะสมในคน 
อีกทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนใช้เมล็ดหมามุย่ได้
อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-03 

โครงการคณุภาพทาง
เคมีของพืชสมุนไพร
เศรษฐกิจชุมชน 

250,000 140,351 56.14 1. รวบรวมข้อมูลของสมุนไพรและวางแผนการศึกษาวิจยั  
2. ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชจากแหล่งธรรมชาติ หรือจดัซื้อตัวอย่าง
หญ้าดอกขาว ได้จ านวน 16 ตัวอย่าง  
3. เตรียมสมุนไพรเพื่อการศึกษาคณุลักษณะทางเคมี ได้จ านวน 16 
ตัวอย่าง  
4. จัดซื้อสารเคมี สารมาตรฐาน วสัดุวิทยาศาสตร์  
5. ประเมณิคณุภาพหญ้าดอกขาว ในระดับคณุภาพทั่วไป (general test) 
15 ตัวอย่าง  
6. ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมหีญ้าดอกขาวเบื้องต้น (Preliminary test) 
จ านวน 16 ตัวอย่าง  
7. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์หญ้าดอกขาวด้วยวิธี TLC จ านวน 
1 วิธี  
8. ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของหญ้าดอกขาว จ านวน 16 ตัวอย่าง ด้วยวิธี
ที่พัฒนาขึ้น 

93.00 1. น าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปใช้ใน
การควบคุมคณุภาพสมุนไพร 
เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างศักยภาพ
ให้สมุนไพรไทยเป็นสินค้า
คุณภาพ สามารถแข่งขันบนเวที
ระดับโลก  
2. น าองค์ความรู้ที่ไดไ้ปพัฒนา
สร้างมาตรฐานสมุนไพร  
3. เผยแพร่ตีพมิพ์ในวารสาร 

สวพ 

813-1112-
P021-
K4861-06 

โครงการศึกษา
ข้อก าหนดทางเคมีของ
สมุนไพรใบและผลฟัก
ข้าว 

720,000 539,272 74.90 1. ค้นคว้าข้อมูลฟักข้าว และวางแผนงานวิจยั  
2. จัดหาตัวอย่างจากแหล่งวัตถุดบิสมุนไพรฟักข้าว  
3. รวบรวมข้อมูลฟักข้าว  
4. เตรียมตัวอย่างฟักข้าว จ านวน 2 ตัวอย่าง  
5. บดสมุนไพรแบบหยาบ จ านวน 1 ตัวอย่าง  
6. สกัดสมุนไพรผลฟักข้าวเนื้อติดเมล็ด จาก จ.อุทัยธาน ี 
7. ระเหยสารสกัดฟักข้าว จ านวน 1 ตัวอย่าง  
8. วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในเปลือกผลฟักข้าว จ านวน 8 
ตัวอย่าง  
9. วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล ของฟักข้าว จ านวน 
36 ตัวอย่าง  
10. วิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริก ของฟักข้าว จ านวน 
23 ตัวอย่าง  

60.00 1. ได้ข้อก าหนดทางเคมีของ
สมุนไพร  
2. สนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพร
ที่มีคุณภาพ  
3. คุ้มครองผู้บรโิภค 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

11. สารสกัดแห้งด้วยวิธีระเหยแหง้โดยเครื่องสุญญากาศ และ Freeze 
Dry 7 ตัวอย่าง  
12. ทบทวน รับรองผลการตรวจวเิคราะห์ฟักข้าว ในหัวข้อ การวิเคราะห์
หาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวเิมตริก  
13. ทบทวน รับรองผลการตรวจวเิคราะห์ฟักข้าว ในหัวข้อ การวิเคราะห์ 
หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล  
14. หาปรมิาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของเปลือกผลฟักข้าว 9 
ตัวอย่าง 
15. วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในผลฟักข้าว (เนื้อติดเมล็ด,เนื้อ
ติดเปลือก)  
16. วิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริก (Loss on drying) 
จ านวน 4 ตัวอย่าง  
17. สกัดสมุนไพรฟักข้าวจากจ.สุรนิทร์น้ าหนักเนื้อติดเมล็ด 6,000 กรัม 
คั้นน้ า,กรอง,ระเหย โดยเครื่องสุญญากาศ และ Freeze Freeze Dry ได้
สารสกัด 498.64 กรัม  
18. สกัดสมุนไพรฟักข้าวจาก จ.สรุินทร์น้ าหนักเนื้อติดเปลือก 7,600 กรัม 
ป่ันน้ า,กรอง,ระเหย โดยเครื่องสุญญากาศ และ Freeze Dry ไดส้ารสกัด 
270.66 กรัม  
19. กระแสไฟฟ้าขัดข้อง อาคาร 9 สถาบันวิจัยสมุนไพร  
20. ลงระบบ DOC โครงการการศกึษาข้อก าหนดทางเคมีของสมุนไพรใบ
และผลฟักข้าว  
21. ก าลังด าเนินการเขยีนบทคัดยอ่ เพื่อน าเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิ
ชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนมีนาคม 2559 - คิดเป็นร้อยละ 
74.19 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-11 

การศึกษาพิษวิทยา
ของสารสกัดสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์ลดไขมัน 

600,000 306,350 51.06 ผลการศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ุที่ขนาด 10,000 5,000 และ 2,500 พบวา่ 
สารสกัดด้วยน้ าของใบบัวหลวง สารสกัดด้วยน้ าของใบบัวหลวงทุกขนาด
ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ุในเชื้อ S. typhimurium สายพันธ์ุ TA98 แต่มี
ฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ุในสายพันธ์ุ TA100 สารสกัดด้วย 50%เอทานอล ของ
ใบบัวหลวง สารสกัดด้วย 50%เอทานอล ของใบบัวหลวงมีฤทธ์ิก่อกลาย
พันธุใ์นเชื้อ S. typhimurium สายพันธ์ุ TA98 ที่ขนาด 10,000 ug/ml 
และในสายพันธ์ุ TA100 ที่ขนาดตัง้แต่ 5,000 ug/ml ขึ้นไป สารสกดัด้วย 
95%เอทานอล ของใบบัวหลวง สารสกัดด้วย 95%เอทานอล ของใบบัว
หลวงทุกขนาดไมม่ีฤทธ์ิก่อกลายพนัธุ์ในเช้ือ S. typhimurium สายพันธุ์ 
TA98 และ TA100 ผลการศึกษาพิษของสารสกัดด้วยน้ า 50%เอทานอล 
และ 95%เอทานอล ในเซลล์เพาะเลี้ยง Chang-Liver และ HEK-293 
พบว่า มีค่ายับยั้งการเจรญิของเซลล์มคี่ายับยั้งการเจรญิของเซลล์ 
Chang-Liver และ HEK-293 ที่ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ >1,000 
841.20?1.37 1,033.32?57.17 และ 160.00?30.76 157.22?27.67 
118.88?30.82 ตามล าดับ 

30.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของสาร
สกัดจากใบบัวหลวง ใบชะมวง 
และฟักข้าวเพื่อใช้ประเมิน
ความปลอดภัยและก าหนด
ขนาดที่เหมาะสมในคน อีกทั้ง
เป็นข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค  
2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนเลือกใช้สมุนไพรใบ
บัวหลวง ใบชะมวง และฟักข้าว
ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-12 

โครงการคณุภาพทาง
เคมีและฤทธ์ิลดไขมัน
ในหลอดทดลองของ
สมุนไพรไทย 

1,060,000 574,354 54.18 1. ค้นคว้าข้อมูลชะมวง บัวหลวง และวางแผนงานวิจัย  
2. จัดหาตัวอย่างจากแหล่งวัตถุดบิต่างๆ ของสมุนไพรชะมวง และบัว
หลวง  
3. รวบรวมข้อมูลชะมวง และบัวหลวง  
4. ล้าง หั่น อบแห้ง ตัวอย่างสมุนไพรชะมวง จ านวน 5 ตัวอย่าง  
5. บด แร่ง สมุนไพร ชะมวง จ านวน 5 ตัวอย่าง  
6. พิมพ์ฉลากติดข้างขวดและข้างถุง งานวิจัย  
7. สกัดสมุนไพรใบชะมวง สกดัโดยแอลกอฮอล์และเฮกเซน จ านวน 3 
ตัวอย่าง  
8. สกัดสมุนไพรใบบัวหลวง สกัดโดยแอลกอฮอล์และเฮกเซน จ านวน 2 
ตัวอย่าง  
9. ล้าง หั่น อบแห้ง ตัวอย่างสมุนไพรใบบัวหลวง จ านวน 2 ตัวอย่าง  
10. บด แร่ง สมุนไพร บัวหลวง จ านวน 2 ตัวอย่าง  
11. สกัดสมุนไพรใบบัวหลวง. สกดัโดยแอลกอฮอล์และเฮกเซน 2 
ตัวอย่าง  
12. แยกสารจากสารสกัดบัวหลวงด้วยวิธี Column Chromatography  
13. ท าการตรวจหาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและ 95% ของสมุนไพร
ชะมวง จ านวน 3 ตัวอย่าง  
14. สกัดสมุนไพรมะแขว่น สกัดโดยน้ าจากกลั่นน้ ามันหอมระเหย  
15. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรใบชะมวง น้ าหนัก 110 กิโลกรัม  
16. วิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริกในตัวอยา่งชะมวง 
จ านวน 9 ตัวอย่าง บัวหลวง จ านวน 1 ตัวอย่าง  
17. ช่วยเตรยีมสารสกัดต่างๆเพื่อทดสอบฤทธิ์และช่วยท าสารสกัดแห้ง
ด้วยวิธีระเหยแห้งโดยเครื่อง สุญญากาศ และ Freeze Dry ได้ จ านวน 5 
ชนิด 7 ตัวอย่า 
18. หาปรมิาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของเปลือกใบชะมวง 
จ านวน 8 ตัวอย่าง  

60.00 1. ได้ทราบคณุภาพทางเคมี
และเอกลักษณ์ทางเคมีของ
วัตถุดิบ/สารสกัด/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร  
2. ได้องค์ความรูด้้านฤทธิ์ลด
ไขมันในหลอดทดลองของ
สมุนไพร/สารสกัด/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

19. Screening test ตัวอย่างสมนุไพรใบชะมวง  
20. หาปรมิาณสารสกัดด้วยน้ าและ 95% เอทานอล ในสมุนไพรชะมวง 
จ านวน 8 ตัวอย่าง  
21. คัดแยก, ล้าง, พึ่ง ใบชะมวง 1 ตัวอย่าง 5.8 กิโลกรมั  
22. จัดหาวตัถุดิบสมุนไพรมะแขว่นตัวอย่างแห้งน้ าหนัก 2 กิโลกรัม จาก 
จ.แพร ่อ.ลอง  
23. จัดหาวตัถุดิบสมุนไพรฝักงวมตัวอย่างแห้งน้ าหนัก 1.5 กิโลกรัม จาก 
จ.แพร ่อ.ลอง  
24. คัดแยก,วัตถุดิบสมุนไพรใบขี้เหล็ก จากจังหวัดประจวบครีีขันธ ์อ.ทับ
สะแกน้ าหนักสด 6.5 ก.ก.  
25. คัดแยก,ล้าง,หั่นพ่ึงลมวัตถุดิบสมุนไพรใบบัวหลวงจากจังหวัด
สุพรรณบุรีน้ าหนักสด 59 ก.ก.  
26. สุ่มตัวอย่างสารสกดัใบชะมวงไป Vacuum เพื่อก าจัด hexane  
27. ตรวจวเิคราะห์ hexane ตกค้างในสารสกดัใบชะมวง  
28. ก าลังด าเนินการเขยีนบทคัดยอ่ เพื่อน าเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิ
ชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เดือนมีนาคม 2559 - คิดเป็นร้อยละ 
71.2 

813-1112-
P021-
K4861-13 

โครงการศึกษา
คุณภาพทางเคมีและ
คุณค่าทางอาหารของ
ผงนัวและผล
มะขามป้อม 

1,070,000 589,301 55.07 1. ค้นหาข้อมูลสมุนไพร และวางแผนงานวิจัย  
2. ประสานงานผู้รับผิดชอบในการหาวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน 13 ชนิด  
3. ประสานงานช่ือวิทยาศาสตร์ทีถู่กต้องตามหลักอนุกรมวิธานพืช  
4. ประสานงานน้ าหนักวตัถุดิบสมนุไพรที่ต้องการวิจัยในโครงการฯ  
5. แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบให้เจ้าหน้าท่ีในศูนย์ตรวจสอบฯ  
 
การเบิก-จ่ายงบประมาณคิดเป็นรอ้ยละ 73.41 

50.00 ได้องค์ความรู้ด้านคณุภาพทาง
เคมีของวัตถุดิบ 

สวพ 



177 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-14 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์
สุขภาพจากผงนัว 

400,000 116,203 29.05 พัฒนาสูตรต ารับผลติภณัฑผ์งนัวได้ 5 สูตรต ารับ 30.00 1 ประสบการณ์ทีไ่ด้จะน าไปสู่
การผลิตเชิงพาณิชยด์้านการ
ผลิตวตัถุดิบ สารสกัดและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
2 ประเทศไทยจะสามารถ
พึ่งตนเองได้ในด้านวัตถดุิบและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ซึ่งสามารถ
ทดแทน หรือลด การน าเข้า 
ผลติภณัฑ์ประเภทเดียวกันจาก
ต่างประเทศได ้ 
3 ประชาชนมีโอกาสใช้
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร ท่ีมคีุณภาพ 

สวพ 

813-1112-
P021-
K4861-15 

การศึกษาฤทธ์ิลด
ไขมันในเลือดของ
สมุนไพรเพื่อพัฒนา
เป็นผลติภณัฑส์ุขภาพ 

800,000 570,497 71.31 1. ประชุมเพื่อปรึกษา/ หารือ วางแผนด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 
และคัดเลือกสมุนไพรที่จะน ามาศกึษาวิจัยฤทธิ์ลดไขมันในเลือดใน
สัตว์ทดลอง  
2. ประชุมผู้ร่วมวิจัยในเบื้องต้นเกีย่วกับการด าเนินการศึกษาวิจยัฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดของสมุนไพรในสัตวท์ดลอง ในปีงบประมาณ 2559  
3. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลของสมุนไพรที่จะน ามาทดสอบฤทธิ์
ลดไขมันในเลือด  
4. จัดท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับจรยิธรรมสัตว์ทดลอง ได้แก ่แบบสรปุการ
ใช้สัตว์ทดลอง (ปีงบ 2558)  
5. จัดท าเอกสารแบบเสนอโครงการที่มีการใช้สตัว์ทดลอง ปีงบ 2559 
และรายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2559  
6. ยื่นเอกสาร แบบสรุปการใช้สัตว์ แบบเสนอโครงการ ฯ และรายการ
ตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดูแลและเลี้ยงสัตว์ทดลอง พร้อม
แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอโครงการตามที่คณะกรรมการ ฯ ได้
พิจารณาในประเด็นความเหมาะสมด้านจรยิธรรมการใช้สตัว์ทดลอง และ

50.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและ
เข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดของสารสกัด
สมุนไพรในสัตว์ทดลอง  
2. สามารถน าข้อมลูสมุนไพรที่
มีศักยภาพในการลดไขมันใน
เลือดมาพัฒนาต่อเป็น
ผลิตภณัฑ์สุขภาพเพื่อใช้ลด
ไขมันในเลือด  
3. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การศึกษาวิจัยขั้นต่อไป เช่น 
การวิจัยทางพิษวิทยา การวิจัย
ทางเภสัชจลศาสตร์ การวิจยั
ทางคลินิก เป็นต้น  

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

ได้ส่งไฟล์แบบเสนอโครงการฉบับที่แก้ไขแล้วดังกล่าว ไปยังส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวจิัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพื่อน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการฯ/ หรือออก
เอกสารอนุมตัิต่อไป  
7. ประสานเรื่อง "การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร" กับผู้ร่วมวิจัยด้านพฤกษ
เคม ี 
8. ติดต่อ/ ประสานผู้แทนน าเข้าสตัว์ทดลองจากต่างประเทศ และ
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้างสัตว์ทดลอง  
9. ประสานกับผู้ร่วมวจิัยด้านพฤกษเคมีเกี่ยวกับการขอตัวอย่างสมุนไพร
เพิ่มเตมิ เนื่องจากไดร้ับข้อมูลวา่สตัว์ทดลองที่น าเข้าจากต่างประเทศนี้มี
น้ าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าสัตว์ทดลองที่ซื้อจากภายในประเทศ  
10. รับสารสกัดสมุนไพรจากศูนยต์รวจสอบและรับรองคณุภาพสมนุไพร 
และผล chemical profile ของสารสกัด เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559  
11. ไดร้ับผลการตรวจวเิคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสมนุไพร
ของสารสกัดใบบัวหลวง จ านวน 3 ตัวอย่าง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559  
12. ผู้วิจัยหลักได้ผา่นอบรมผู้ขอรบัใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร ์ครั้งท่ี 6 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร ์(สพสว.) และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ 
(วช.) ในวันท่ี 13-14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกลุ 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ และผ่าน
การทดสอบ พร้อมมีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อย
แล้ว  
13. แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ตามที่
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณา โดยระบุสารสกัดสมุนไพรที่จะใช้ทดสอบ 
ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ฯ ของปีงบประมาณ 
2559 ที่ได้ปรับ/ แก้ไข แล้ว พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมเกีย่วกับ  
    1) characteristic profile และ  

4. ข้อมูลที่ไดส้ามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตมิาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์โดยอาจน า
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่มีฤทธิ์ลด
ไขมันในเลือดนี้มาใช้เสริมการ
รักษาโรคไขมันในเลือดสูงหรือ
เพื่อป้องกันหรือลดภาวะเสี่ยง
ต่อการเป็นโรค 
atherosclerosis, ischemic 
heart disease และโรคแทรก
ซ้อนอ่ืน ๆ  
5. ข้อมูลที่ได้อาจน าไปสู่การ
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดเพื่อน ามา
พัฒนาเป็นผลติภณัฑส์ุขภาพ
เพื่อใช้ลดไขมันในเลือดใน
รูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งจะมี
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

    2) ผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสมุนไพร
ของสารสกัดใบบัวหลวง  
    3) เอกสารแบบค ารับรองนักวิจัย ไปยังส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ ฯ สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในวันท่ี 29 
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ทางคณะกรรมการ ฯ พิจารณาความเหมาะสม
ก่อนเริ่มด าเนินการ ได้รับเอกสารพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการใช้
สัตว์ทดลองจากคณะกรรมการ ฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ใน
วันท่ี 8 มีนาคม 2559 ของโครงการหมายเลข 59-016 (58-013) : 
โครงการเรื่อง "การศึกษาฤทธ์ิลดไขมันในเลือดของสมุนไพรเพื่อพัฒนา
เป็นผลติภณัฑส์ุขภาพ" เริม่ด าเนินการวิจัยในสตัว์ทดลองได ้ 
14. ติดต่อ/ ประสาน เรื่อง การขอใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ
ทางชีวเคมีและการสั่งซื้อน้ ายา  
15. เตรียมอาหารสตัว์ทดลองที่มไีขมันสูง ซึ่งได้อาหารสตัว์ทดลองทีม่ี
ไขมันสูงจ านวนเพียงพอส าหรับใช้ในการทดสอบฤทธิ์ลดไขมันของ
สมุนไพร จ านวน 3 ตัวอย่าง ภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2559)  
16. เริม่ด าเนินการทดสอบผลของสารสกัดสมุนไพรจากใบบัวหลวงต่อ
ระดับไขมันในเลือดของหนูแรทท่ีเหนี่ยวน าให้มีไขมันในเลือดสูง จ านวน 
3 ตัวอย่าง ได้แก ่ 
    1) สารสกดัด้วยน้ า  
    2) สารสกดัด้วยเอทานอล 50% และ  
    3) สารสกดัด้วยเอทานอล 95% 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-16 

การศึกษาฤทธ์ิต้าน
อักเสบของสมุนไพรใน
เซลล์ภูมิคุม้กัน
เพาะเลี้ยง 

285,000 156,982 55.08 1. ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยของสมุนไพรที่จะท าการศึกษาวิจยั และข้อมูล
วิธีการตรวจวดัการท างานของเอนไซม์ Cyclooxygenase เพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับงานวิจยัในปีงบประมาณ 2559  
2. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจยัด้านพฤกษศาสตร์ ในการจัดหาตัวอย่าง
สมุนไพร  
3. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจยัด้านเคมี ในการเตรียมตัวอย่างสารสกัด
สมุนไพร  
4. ทดสอบความใช้ได้ของวิธีการตรวจวัด nitrite (nitric oxide 
metabolites) ด้วยวิธี Griess assay โดยการท าซ้ า และหาคา่เบี่ยงเบน
แบบ intraday และ interday variation  
5. หาสภาวะที่เหมาะสมในการกระตุ้นการอักเสบของเซลล์ โดยทดลอง
กระตุ้นเซลล์ RAW 264.7 ด้วย lipopolysaccharides (LPS) จากนั้น
ตรวจวัดระดับ nitrite ด้วยวิธ ีGriess assay และค านวณหาปรมิาณโดย
ใช้ sodium nitrite เป็นสารมาตรฐาน  
6. ปรับปรุงขั้นตอนการตรวจวัดระดับ nitrite ในเซลล์ RAW 264.7 ด้วย
วิธี Griess assay ให้มีความแม่นย าและเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  
7. ทดลองยับยั้งกระบวนการอักเสบของเซลล์ RAW 264.7 ด้วยยาตา้น
อักเสบชนิด NSAIDs (indomethacin) วัดระดับ mediator การอักเสบ
จากเซลล์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และปรับขนาดของยา indomethacin ที่ใช้
ให้เหมาะสม  
8. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของยาต้านอักเสบ 
(indomethacin) ด้วยวิธี MTT reduction assay  
9. ปรับขนาดยา indomethacin ในการยับยั้งการท างานของเอนไซม์ 
cyclooxygenase ในเซลล์ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม และท าซ้ าเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย  
10. ทดสอบการยับยั้งเอนไซม์ inducible nitric oxide synthase 
(iNOS) ของสาร L-NAME (สารยบัยั้ง iNOS) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานใน

60.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพร
ที่มีแนวโน้มมีฤทธ์ิต้านอักเสบ 
และทราบกลไกของสมุนไพร
ชนิดนั้น  
2. สามารถใช้ข้อมูลจากการ
วิจัยนี ้เป็นพื้นฐานในการ
วางแผนศึกษาฤทธ์ิต้านอักเสบ
ในสัตว์ทดลอง และต่อเนื่องไปสู่
การวิจัยในคน เพื่อน ามาพัฒนา
เป็นผลติภณัฑส์ าหรับใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์
ต่อไป 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

การศึกษาฤทธ์ิยับยั้งการอักเสบของสมุนไพรซึ่งมีกลไกผ่านเอนไซม ์iNOS 
ต่อไป  
11. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรแห้งจ านวน 3 ตัวอย่าง คือ ใบย่านาง ราก
ย่านาง และใบเหงือกปลาหมอ ส าหรับการน าไปสกดัด้วยน้ าและเอทา
นอล เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบต่อไป  
12. ประสานงานกับผูร้่วมวิจัยด้านเคมีในการเตรียมตัวอย่างสารสกดั
สมุนไพร เพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์ต้านอักเสบ  
13. เตรียมสารสกัดสมุนไพรจ านวน 6 สารสกัดคือ  
     1) สารสกัดน้ าใบย่านาง  
     2) สารสกัดเอทานอลใบย่านาง  
     3) สารสกัดน้ ารากย่านาง  
     4) สารสกัดเอทานอลรากย่านาง  
     5) สารสกัดน้ าใบเหงือกปลาหมอ  
     6) สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ  
14. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล ์RAW 264.7 ของสารสกดัสมุนไพร
จ านวน 6 สารสกดั คือ  
     1) สารสกัดน้ าใบย่านาง  
     2) สารสกัดเอทานอลใบย่านาง  
     3) สารสกัดน้ ารากย่านาง  
     4) สารสกัดเอทานอลรากย่านาง  
     5) สารสกัดน้ าใบเหงือกปลาหมอ  
     6) สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ  
15. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ iNOS ของสารสกัดสมุนไพร 6 สารสกัด 
คือ  
     1) สารสกัดน้ าใบย่านาง  
     2) สารสกัดเอทานอลใบย่านาง  
     3) สารสกัดน้ ารากย่านาง  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

     4) สารสกัดเอทานอลรากย่านาง  
     5) สารสกัดน้ าใบเหงือกปลาหมอ  
     6) สารสกัดเอทานอลใบเหงือกปลาหมอ โดยตรวจวัดปริมาณ nitric 
oxide metabolites ด้วยวิธี Griess assay  
16. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ cyclooxygenases 
(COX) ในเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัดสมุนไพร 4 สารสกัด คือ  
     1) สารสกัดน้ าใบย่านาง  
     2) สารสกัดเอทานอลใบย่านาง  
     3) สารสกัดน้ ารากย่านาง  
     4) สารสกัดเอทานอลรากย่านาง โดยตรวจวัดปรมิาณ PGE2 ด้วยวิธี 
Enzyme immunoassay 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4861-22 

โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สุขภาพจาก
มะขามป้อม 

400,000 254,191 63.55 1. ประสานกับเจ้าหน้าท่ีส านักความปลอดภัยอาหาร และด าเนินการส่ง
ตัวอย่างยาอมกระเจี๊ยบแดง และยาอมมะขามป้อม ตรวจสอบหาปริมาณ 
vitamin C ในผลิตภณัฑ ์ 
2. พัฒนาสูตรต ารับยาอมจากมะขามป้อมจ านวน 2 สูตรต ารับ  
3. ด าเนินการสืบค้นข้อมูลเทคนิคการสกัดสารส าคญัวิตามินซี จากผล
มะขามป้อม  
4. เตรียมวตัถุดิบมะขามป้อมจ านวน 20 กิโลกรมั ส าหรับใช้ในการเตรียม
สารสกัด  
5. เตรียมสารสกัดมะขามป้อมจ านวน 3 ตัวอย่าง  
6. ส่งตรวจสารสกดัมะขามป้อมเพือ่วิเคราะห์หาปริมาณ วิตามินซีใหก้ับ
กองอาหารฯ จ านวน 1 ตัวอย่าง  
7. ควบคุมการเตรียมสารสกดัมะขามป้อมในรูปแบบแห้ง (freeze dry) 
จ านวน 28.40 กิโลกรมั  
8. เตรียมสารสกัดมะขามป้อมในรปูแบบของเหลวจ านวน 3 ตัวอย่าง  
9. ประสานงานส่งตรวจสารสกัดมะขามป้อมเพื่อวิเคราะหห์าปรมิาณ
วิตามินซีให้กับกองอาหารฯ จ านวน 3 ตัวอย่าง  
10.ประสานงานส่งตรวจสารสกัดมะขามป้อมเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณ
วิตามินซีให้กับกองอาหารฯ จ านวน 2 ตัวอย่าง 

50.00 1.ประสบการณ์ทีไ่ด้จะน าไปสู่
การผลิตเชิงพาณิชยด์้านการ
ผลิตวตัถุดิบ สารสกัดและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพที่มีฤทธิ์ลด
ไขมัน เพื่อใช้ภายในประเทศ
และส่งออกจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศ  
2.ประเทศไทยจะสามารถ
พึ่งตนเองได้ในด้านวัตถดุิบและ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ ซึ่งสามารถ
ทดแทน หรือลดการน าเข้า 
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกันจาก
ต่างประเทศได ้ 
3. ประชาชนมีโอกาสใช้
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร ที่มีคุณภาพ
ทัดเทียมหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ท่ี
น าเข้าจากต่างประเทศในราคา
ที่ต่ ากว่า 

สวพ 

813-1112-
P021-
K4861-23 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชของต้นสมุนไพรที่
ใช้ท าผงนัว 

250,000 181,248 72.50 1.เตรียมสูตรอาหารของต้นก้านตรงจ านวน 5 สูตร ได้แก่ สูตร MS สูตร 
KN1 KN2 KN3 KN4 KN5  
2.บันทึกผลการทดลองการฟอกยอดก้านตรงด้วย สูตร BAP ที่ระดบัความ
เข้มข้นต่างๆ 

40.00 1. ได้องค์ความรู้การเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อพืชของพืชสมุนไพรที่ใช้
ท าผงนัว  
2. ได้ต้นกลา้ที่ถูกต้องตามหลัก
พฤกษศาสตรเ์พื่อใช้ในงานวิจัย
ด้านการปลูกและจัดเตรียม
วัตถุดิบ  
3. เป็นแหล่งรวบรวมและ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นบา้น 

สวพ 



184 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P021-
K4863-26 

โครงการวิจัยเพื่อ
จัดท ามาตรฐาน
สมุนไพรและยาต ารับ
แก้ไข้ห้าราก 

250,000 77,865 31.15 1. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรรากชิงช่ี 5 ตัวอย่าง และยาต ารับห้าราก 4 
ตัวอย่าง  
2. สืบค้นข้อมูลเพิม่เตมิ  
3. เตรียมตัวอย่างสมุนไพร 5 ตัวอย่าง  
4. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธี TLC ของรากชิงช่ี  
5. ประเมินคณุภาพสมุนไพรทางเคมีของสมุนไพร  
     - หาปริมาณความช้ืนของรากชิงช่ี จ านวน 5 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณสารสกดัด้วยน้ าของรากชิงช่ี จ านวน 5 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณเถ้ารวมของรากชิงช่ี จ านวน 5 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของรากชิงช่ี จ านวน 5 ตัวอยา่ง  
6. เตรียมและแกไ้ขบทคัดย่อส าหรับน าเสนอในงานประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
7. เตรียมโปสเตอรส์ าหรับน าเสนอในงานประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

56.60 1. ได้ข้อมูลด้านข้อก าหนด
มาตรฐานทางเคมีของสมุนไพร
และยาต ารับหา้รากท่ีบรรจุอยู่
ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้
ในการจัดท าต ารามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย  
2. นโยบายและยุทธศาสตรด์้าน
สมุนไพรของกระทรวง
สาธารณสุขได้มีการด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม  
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีส่วนสนับสนุนในการเตรยีม
ความพร้อมด้านมาตรฐานของ
สมุนไพรไทยสู่ระดับสากล  
4. ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมสมุนไพร
ภายในประเทศได้น าข้อมูลไปใช้
เชิงพาณิชย์ท าให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันทางการค้าระหวา่ง
ประเทศเพิม่ขึ้น 

สวพ 

813-1112-
P041-
K4869-31 

การส ารวจและจัดหา
วัตถุดิบพืชสมุนไพร
ของสารสกัดสมุนไพร
ที่มีฤทธิ์ลดไขมัน 

200,000 180,610 90.31 1. จัดท าและวางแผนการด าเนินการโครงการวิจัย ประชุมในวันท่ี 21 ตค. 
58  
2. เดินทางส ารวจพืชสมุนไพรในแหล่งธรรมชาติตามเขตกระจายพันธุ์ของ
พืชสมุนไพรใบบัวหลวง ณ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบรุ ี 
3. จัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรใบบัวหลวง จ านวน ๑ แหล่ง จ านวนท้ังสิ้น 
๑๐๐ กก.ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชและจดัท าตัวอย่างพืช
อ้างอิงงานวิจัย 

100.00   สวพ 



185 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1112-
P041-
K4869-32 

การส ารวจและตรวจ
ระบุชนิดพืชสมุนไพรที่
ใช้เป็นวัตถุดิบใน
ส่วนผสมของผงนัว 
(เครื่องปรุงรสจาก
สมุนไพร) 

300,000 174,509 58.17 1. ศึกษาข้อมูลและวางแผนการด าเนินการโครงการวิจัย และได้ประชุม
กันวันท่ี 27 ตค. 58  
2. เดินทางไปส ารวจและเก็บรวบรวมวัตถุดิบสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม 
สกลนคร อุบลราชธาน ี 
3. ได้วัตถุดิบสมุนไพร ก้านตง 5 กก. และคอนแคน 5 กก. จากจังหวัด
อุบลราชธาน ีวันท่ี 20 พย. 58  
4. ได้วัตถุดิบคอนแคน 100 กก. จากจังหวัดและผักก้านตง 65 กก. จาก
จังหวัดตาก วันท่ี 22 มค. 59  
5. ได้วัตถุดิบใบมะรุม 40 กก. ใบผักโขมหนาม 70 กก. และ ใบย่านาง 80 
กก. จากจังหวัดเพชรบุรี วันท่ี 3 ก.พ. 59  
6. ได้วัตถุดิบใบกระเทียม 120 กก. และผักโขมหนาม 30 กก. จาก
จังหวัดนครพนมและผักกุยช่าย 55 กก. จากจังหวัดนครราชสมีา วนัท่ี 19 
ก.พ. 59  
7. ได้วัตถุดิบคอนแคน 42.5 กก. ก้านตง 79 กก. และ ใบสม้ป่อย 10 กก. 
จากจังหวัดตาก วันท่ี 4 มีนาคม 59  
8. ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชและจัดท าตัวอย่างพืชอ้างอิง
งานวิจัย - ได้วัตถุดิบส้มป๋อย 10 กก. จากจังหวัดแพร่ ผักโขมหนาม 10 
กก. จากจังหวัดพะเยา  
9. ได้วัตถุดิบผักก้านตง 5 กก. จากจังหวัดบึงกาฬและอุบลราชธานี ผัก
หอมแป้น 30 กก. จากจังหวัดนครราชสีมา และผักหวานป่า 50 กก. จาก
จังหวัดลพบุร ีตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชและจัดท าตัวอย่าง
พืชอ้างอิงงานวิจัย 

41.67 1 ได้ข้อมูลชนิดของสมุนไพรที่
เป็นวัตถุดิบของผงนัว ที่ถูกต้อง
ตามหลักอนุกรมวิธานพืช  
2 ได้ตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย 
(voucher specimens) ของ
พืชที่น ามาใช้ในงานวิจัย เพื่อ
เป็นหลักฐานตัวอย่างอ้างอิง
ทางวิทยาศาสตรด์้านชนิดพืชที่
ถูกต้องชัดเจน  
3 ได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน าไป
ด าเนินโครงการวิจัยต่อเนื่อง 
เพื่อพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์
สุขภาพผงนัวในเชิงพานิชย์
ต่อไป 

สวพ 



186 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1115-
P041-
K4869-02 

โครงการพัฒนาต ารับ
ยาส าหรับโรคผิวหนัง
จากสารสกัดมังคุด 

522,340 195,506 37.43 1.ทบทวนวรรณกรรม  
2.เตรียมวัตถุดิบเพื่อสกัดสารส าคญั  
3.แยกสารส าคัญ เพื่อวิเคราะห์คณุภาพทางเคม ี 
4.เตรียมสารสกดัให้มีความบริสุทธิ์มากข้ึน  
5.พัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน 4 ต ารับ  
6.พัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน 1 ต ารับ 

50.00 1. ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมสมุนไพรได้น าองค์
ความรู้ด้านสรรพคณุ มาตรฐาน
และความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์ไปใช้ในเชิงพานิชย์  
2. สนับสนุนการใช้สมุนไพร
ภายในประเทศ เพ่ือลดการ
น าเข้า  
3. แพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ และประชาชน ได้
เกิดความมั่นใจในการใช้
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร 

สวพ 



187 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1115-
P041-
K4869-04 

โครงการวิจัยเพื่อ
จัดท ามาตรฐาน
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาต ิ

693,240 321,030 46.31 1. สืบค้นข้อมูลสมุนไพรเพกา เจตมูลเพลิงแดง-ขาว และทองพันช่ัง  
2. ศึกษาเอกสารวิธีการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห ์ 
3. ประสานจดัหา/ซื้อตัวอย่างสมนุไพรเพกา เจตมลูเพลิงแดง-ขาว และ
ทองพันช่ัง รวม 10 ตัวอย่าง  
4. เตรียมตัวอย่างสมุนไพร 10 ตัวอย่าง  
5. ประเมินคณุภาพสมุนไพรทางเคมีของสมุนไพร  
     - หาปริมาณสารสกดัด้วยเอทานอลของเพกา 6 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณสารสกดัด้วยน้ าของเพกา 7 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณเถ้ารวมของเพกา จ านวน 7 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดของเพกา จ านวน 7 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณความช้ืนของเพกา จ านวน 6 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณความช้ืนของของเจตมลูเพลิงแดง จ านวน 5 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณสารสกดัด้วยน้ าของเจตมูลเพลิงแดง 9 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณเถ้ารวมของเจตมลูเพลิงแดง จ านวน 5 ตัวอย่าง  
     - หาปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดของเจตมลูเพลิงแดง จ านวน 5 
ตัวอย่าง  
5. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของรากเจตมูลเพลิงแดงด้วยวิธี TLC  
6. พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารส าคัญในเจตมลูเพลิงแดง (ต่อเนื่อง)  
7. พัฒนาวิธีสกัดสารส าคญัจากเปลือกต้นเพกา  
8. เตรียมสารสกัดจากใบทองพันช่ังให้เพียงพอเพื่อใช้ในการแยกสาร 
(ต่อเนื่อง)  
9. ศึกษาลักษณะทาง TLC chromatogram ของสารสกัดใบทองพันช่ัง 
(ต่อเนื่อง) 

53.30 1. ได้ข้อมูลด้านข้อก าหนด
มาตรฐานทางเคมีของสมุนไพร
ที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติเพื่อใช้ในการจัดท า
ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย  
2. แพทย์ บุคลากรทาง
การแพทย์ และประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการใช้ยา
สมุนไพรที่มีการพสิูจน์สรรพคณุ
และความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลแล้ว  
3. หน่วยงานอ่ืนๆที่มีภารกิจ
ด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม
สมุนไพรภายในประเทศ 
สามารถน าข้อมูลทีไ่ด้จากการ
ศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา องค์การเภสัชกรรม 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 
และมหาวิทยาลัยต่างๆ  
4. ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมสมุนไพร
ภายในประเทศได้น าข้อมูลไปใช้
เชิงพาณิชย์ท าให้มีศักยภาพใน
การแข่งขันทางการค้าระหวา่ง
ประเทศเพิม่ขึ้น 

สวพ 



188 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1115-
P041-
K4869-05 

โครงการการพัฒนาวิธี
วิเคราะหป์ริมาณ
สารส าคัญในราก
ปลาไหลเผือก 

200,000 105,716 52.86 1.จัดหาตัวอย่างสมุนไพรรากปลาไหลเผือกจากแหล่งต่างๆ ในธรรมชาติ 
ตรวจระบุชนิดให้ทราบช่ือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง และ จัดซื้อตัวอย่างพืช
สมุนไพรจากท้องตลาดได้รวม 26 ตัวอย่างและ 
2. ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของสมนุไพรรากปลาไหลเผือกจ านวน 26 
ตัวอย่าง และทดสอบเพื่อหาวิธีการการสกัดที่เหมาะสม  
3. ได้วิธีการสกดั ช่วงเวลาและตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัด  
4. ศึกษาระบบLCที่เหมาะสมในการวิเคราะห ์ 
5.ได้ระบบ LC ที่เหมาะสมในการวิเคราะห ์ 
6. ทดสอบความใช้ได้ของวิธีในหัวข้อ linearity  
7. ได้ผลการท า Method optimization 

35.00 1.ได้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของ
สารส าคัญในรากปลาไหลเผือก  
2.ได้ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อก าหนด
ของปริมาณสารส าคัญในราก
ปลาไหลเผือกในประเทศไทย 

สวพ 

813-1115-
P041-
K4869-11 

โครงการจดัท า
มาตรฐานทางเภสัช
เวทของสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาต ิ

220,000 137,842 62.66 1.หาตัวอย่างสมุนไพรและตรวจสอบช่ือพฤกษศาสตร์ (ร้อยละ 5) (สะสม
ร้อยละ 3) 
    1.1 ได้ตัวอย่างสมุนไพร จ านวน 2 ชนิด (ดอกกานพลู และเหง้า
กระชาย)  
2.ศึกษาลักษณะทางมหภาค (ร้อยละ 10) (สะสมร้อยละ 7)  
    2.1 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของดอกกานพลู  
    2.2 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเหง้ากระชาย  
3.ศึกษาลักษณะทางจลุภาค (ร้อยละ 60)  
    3.1 ศึกษาลักษณะทางจลุภาคของดอกกานพลู (สะสมร้อยละ 10)  
    3.2 ศึกษาลักษณะทางจลุภาคของเหง้ากระชาย (สะสมร้อยละ 10)  
4.จัดท าตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อการอ้างอิง (ร้อยละ 5) (สะสมร้อย
ละ 3) จัดเก็บตัวอยา่งเครื่องยาสมนุไพรเพื่อการอ้างอิงของดอกกานพลู 
และเหง้ากระชาย 
5.สรุปผลการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวท (ร้อยละ 20) สะสมร้อยละ - 

33.00 1.นักวิจัยสมุนไพรสามารถน า
สมุนไพรที่ถูกต้อง ถูกส่วน มา
ใช้ได้อย่างถูกต้อง  
2.อนุกรรมการจัดท าต ารายา
สมุนไพรไทยได้ใช้ประโยชน์โดย
น าไปใช้อ้างอิงในการจัดท า
ต ารายาสมุนไพรไทย (Thai 
Herbal Pharmacopoeia)  
3.คณาจารย์จากภาควิชาที่มี
การสอนเกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่ง
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การสอนและอ้างองิ  
4.นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปที่สนใจน า
สมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้อย่างถูกต้อง 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1115-
P041-
K4869-12 

การประเมิน
คุณลักษณะทางเคม-ี
ฟิสิกส์ของเหง้า
กระชาย 

530,000 229,459 43.29 1. ท าบันทึกช้ีแจงต่อข้อคิดเห็นของ คณะกรรมการ เนื่องจากกรรมการ 
ระบุข้อคิดเห็นเป็นการวิจัย สมุนไพร "เหง้ากระชายด า"  
2. สืบค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับเหง้า กระชาย  
3. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรเหง้ากระชาย จ านวน 6 ตัวอย่าง (สะสม)  
4. ศึกษาวิธีแยกสารจากเหง้ากระชาย  
5. ศึกษาความบริสุทธ์ิของสารที่แยก ได้โดยดูจาก peak area  
6. ได้ผล NMR spectrum ของสาร บริสุทธ์ิ  
7. ได้ผลการประเมินคุณภาพทาง เคมี (general control) ของเหง้า- 
กระชาย จ านวน 5 ตัวอย่าง 

60.00 ได้คณุลักษณะทางเคมีฟิสิกส์
ของเหง้ากระชาย เพื่อจัดท า
เป็นมาตรฐานส าหรับการ
ควบคุม- คุณภาพสมุนไพรชนิด
นี้ต่อไป และเป็นการส่งเสริมให้
สมุนไพรนี้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับ ประเทศและ
สากล 

สวพ 

813-1115-
P041-
K4869-13 

คุณลักษณะทางเคม-ี
ฟิสิกส์ของสมุนไพรใน
พิกัดตรผีลสมุฏฐาน 
(ผลยอและลูกผักชีลา) 

656,400 392,833 59.85 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการหาปรมิาณสารส าคญัในขิง  
2. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรขิง จ านวน 9 ตวัอย่าง (สะสม)  
3. จัดซื้อสารมาตรฐาน และวสัดุวทิยาศาสตร ์ 
4. ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ในขิง จ านวน 5 ตัวอย่าง  
5. ได้วิธีวิเคราะห์ปรมิาณ 6-gingerol ในขิง  
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น 74.43% 

50.00 เพื่อให้ได้ข้อมูลทีจ่ะน าไปจัดท า
มาตรฐานคุณภาพของสมุนไพร 
2 ชนิด คือ ผลยอและผลผักชี
ลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมคุณภาพของสมุนไพร
เดี่ยว พิกัดยาตรผีลสมุฏฐาน 
ตลอดจนการวิจัย และพัฒนา
ต ารับยาทีม่ีส่วนประกอบของ
สมุนไพรในพิกัดดังกล่าวต่อไป 
และเป็นการส่งเสรมิให้สมุนไพร
นี้ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับประเทศและสากล 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

813-1115-
P041-
K4869-14 

การพัฒนาและ
ทดสอบความใช้ได้ของ
วิธีวิเคราะห์ปริมาณ
สารกลุ่ม gingerols 
ในขิง ด้วยวิธี Ultra 
Performance 
Liquid 
Chromatography 

325,000 147,325 45.33 1. ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการหา 
2. ปริมาณสารส าคญัในขิง  
3. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรขิง จ านวน 9 ตัวอย่าง (สะสม)  
4. จัดซื้อสารมาตรฐาน และวสัดุวทิยาศาสตร ์ 
5. ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณความชื้น ในขิง จ านวน 5 ตัวอย่าง  
6. ได้วิธีวิเคราะห์ปรมิาณ 6-gingerol ในขิง  
 
การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็น 74.43% 

50.00 ได้วิธีการหาปริมาณสารส าคญั
ในสมุนไพรขิง เพื่อใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพร 
ส่งเสริมให้สมุนไพรมีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
และสากล 

สวพ 

813-1115-
P041-
K4869-16 

การศึกษาความเป็น
พิษของสารสกัดจาก
ใบทุเรียนเทศ 

881,020 482,223 54.73 อยู่ระหว่างการบริหารสารสกดัใบทุเรียนเทศในขนาด 10, 100, 1000, 
2000 และ 2000-R มก./กก./วัน ให้แก่หนูขาวสายพันธุ์วิสตาร์เป็น
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ยังไม่พบความผิดปกติทางพฤติกรรม น้ าหนกัตัว 
อัตราการกินอาหาร และความผิดปกติทางสภาพรา่งกาย 

50.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของสาร
สกัดจากใบทุเรียนเทศเพื่อใช้
ประเมินความปลอดภยัและ
ก าหนดขนาดท่ีเหมาะสมในคน 
อีกทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
2. มีส่วนช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนใช้ใบทุเรียนเทศได้
อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

814-1112-
P021-
K4863-03 

สัมมนาการบังคับใช้
กฎหมาย
พระราชบัญญัตเิชื้อ
โรคและพิษจากสตัว ์
พ.ศ.2558 

250,000 250,000 100.00 1. จัดท าโครงการสัมมนาการบังคบัใช้กฎหมายตามพระราชบัญญตัิเช้ือ
โรคและพิษจากสตัว ์พ.ศ.2558 ปีงบประมาณ 2559  
2. เสนอขออนุมัติโครงการสมัมนาการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพิษจากสัตว ืพ.ศ. 2558  
3. ติดต่อ ประสานงาน และจัดหาสถานท่ีในการจัดสัมมนาการบังคบัใช้
กฏหมายตามพระราชบัญญัตเิชื้อโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558  
4. จัดท า ตรวจทาน แก้ไขหนังสือราชการเพื่อเตรียมการสัมมนาการ
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว ์พศ. 2558 
ในวันท่ี 14 มกราคม 2559 ได้แก่ หนังสือเชิญประธาน หนังสือเชิญผู้
กล่าวรายงาน หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือเชิญผูเ้ข้าร่วมสัมมนา และ
ตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ค ากลา่วเปิด และค ากล่าวรายงาน  
5. จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมสมัมนา และรับแบบตอบรับจากผู้เข้ารว่ม
สัมมนา พร้อมประกาศรายชื่อผู้ที่มีรายช่ือทางเว็บไซต ์ 
6. ผู้เข้าร่วมสัมมนาไดเ้ข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ จ านวน 502 ท่าน ใน
วันท่ี 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี สัมมนาการบังคับใช้
กฎหมายพระราชบญัญัตเิชื้อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี 
14 มกราคม 2559 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย มผีู้เข้าร่วม
สัมมนา จ านวน 502 คน ซึ่งมึผู้เขา้ร่วมสมันาพอใจกับการเข้าร่วมสมัมนา
ในภาพรวมครั้งนีร้้อยละ 85.8 

100.00 1. ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนามี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถด าเนินกิจการเกี่ยวกับ
เชื้อโรคและพิษจากสตัว์ได้
ถูกต้องตามบทบัญญตัิแห่ง
กฎหมาย  
2. ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนามี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การจัดการความปลอดภยัใน
ห้องปฏิบัติการและสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง  
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สกช 

819-1112-
P011-
K4864-01 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 
2559 

468,100 384,983 82.24 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 2559 หน่วยงานส่วนภูมิภาคเรียบร้อย จ านวน 2 แห่ง คือ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที1่/1 เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที2่ พิษณุโลก 

47.37 การบริหารงบประมาณ การ
บริหารการเงินและการบญัชี 
การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 
การบริหารงานด้านอื่นๆ ของ
ทางราชการในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิ 

กตส 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน 
จัดสรร  ใช้ไป ร้อยละ  รายละเอียด ร้อยละ 

819-1112-
P014-
K4867-02 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 
2559 

240,900 185,467 76.99 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบตัิงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 2559 หน่วยงานส่วนภูมิภาคเรียบร้อย 2 แหง่ คือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2 พิษณุโลก 

47.37 การบริหารงบประมาณ การ
บริหารการเงินและการบญัชี 
การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน 
การบริหารงานด้านอื่นๆ ของ
ทางราชการในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิ 

กตส 

 

 


