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ค ำน ำ 
  

ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 โดยได้
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบติดตามผลงานด าเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (DOC) 
นั้น 

 

ในการนี้กองแผนงานและวิชาการ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดท าผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากข้อมูลในระบบติดตามงบประมาณ (DOC) เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูลทบทวนผลการด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

กองแผนงำนและวิชำกำร 

กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

                                                                                           สิงหำคม 2559 
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บทสรุปผู้บริหำร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการภายใต้แผนงานและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. 2559 ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) มีโครงการจ านวนทั้งสิ้น 403 โครงการ โดย
แผนงานตามภารกิจหลักมีความระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 76.88 และแผนงานสนับสนุนมีระดับ
ความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 69.21 ในส่วนของงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 960.4372 ล้าน
บาท จากงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น 1198.6443 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.1 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้จ่าย
งบประมาณใกล้เคียงกับการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยผลผลิตที่ 2  (ถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) มีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณสูงที่สุด คือ ร้อยละ 92.21 ผลผลิตที่ 3 (หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ร้อยละ 91.31 แผนงานส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร้อยละ 90.88 และ ผลผลิตที่ 1 (ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขมมีาตรฐาน) เบิกจ่ายได้น้อยท่ีสุด คือ ร้อยละ 62.98 

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน กองแผนงานและวิชาการได้ด าเนินการรวบรวมและ
วิเคราะห์ สภาพปัญหาในด้านต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงานตาม
แผนงานโครงการ ด้านงบประมาณ/ทรัพยากร/และสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงาน ด้านการให้บริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้รับบริการ และ ด้านอัตราก าลังพลและและทักษะบุคลากร โดยได้จัดล าดับความส าคัญของประเด็น
ปัญหาตามระดับผลกระทบ   ที่ส่งผลต่อการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายคุณภาพของกรม จากการ
วิเคราะห์พบว่า หน่วยงานยังขาดความตระหนักและไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในที่เหมาะสม ท าให้เกิดผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน เช่น การเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้า 
(เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ) ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ชั่วคราว ปัญหาขั้นตอนกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินงานส่งผลให้งานวิจัยเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์และต้องมีปรับแผนโครงการวิจัย ปัญหาบุคลากรขาดความรู้และทักษะในด้านวิชาการที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน เช่น การใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศ เป็นต้น  

จากปัญหาที่พบจึงได้มีการน าเสนอแนวทางการพัฒนาในหลายด้าน เช่น การศึกษาความเป็นไปได้และปัจจัย
เสี่ยงของแผนงานโครงการอย่างรอบด้านประกอบการจัดท าแผนงานโครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน 
พัฒนากระบวนการในการจัดสรรงบประมาณ ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาศักยภาพการ
วางแผนก าลังคนรองรับงานที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต และพัฒนาระบบบริหารจัดการในสังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู้
เฉพาะทางในระดับบุคลากรสู่บุคลากรรุ่นใหม่ที่ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรเดิม เ พ่ือให้การด าเนินงานเกิดความ
ต่อเนื่อง รวมทั้ง การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ทดแทนการปฏิบัติงานด้วยระบบ Manual เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจเอกชน ในการแข่งชันในเวทีการค้าโลก 
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ข้อมูลทั่วไป  

ประวัติควำมเป็นมำ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ก่อตั้งขึ้นมา พร้อม ๆ กับการ จัดตั้ง 
กระทรวงสาธารณสุข นับถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า 72 ปีแล้ว โดยได้มี การปรับปรุงเปลี่ยน แปลงโครงสร้างหลายครั้ง 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง โครงสร้างหลายครั้ง เพ่ือให้เกิด 
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อม 

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

ในปี พ.ศ.  2529 ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนจากถนนบ ารุงเมือง ยศเส มาอยู่ที่ อาคารสถาบันวิจัย ทาง
วิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ จากรัฐบาล
ญี่ปุ่น รวมมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท 

ใน ปี พ.ศ. 2545 ได้ มีการปฏิรูประบบราชการและมีการปรับปรุงส่วนราชการตามกฎกระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็น 22 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กอง
ชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัย
สมุนไพร ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ส านักยาและวัตถุเสพติด และ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม และในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือรองรับการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
ของงานทางด้านวิชาการและบริการได้มีการเพ่ิมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ซึ่งจากเดิมเป็นสาขาของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 
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โครงสร้ำงองค์กร  

แผนภาพที่ 1 : แผนผังหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รองอธิบดีฯ ส านักวิชาการ วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร 

ส านักเลขานุการกรม 

สถาบันวิจยัสมุนไพร 

ส านักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 

กองแผนงานและ
วิชาการ 

ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

สถาบันวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย 

สถาบันชีววัตถ ุ

ส านักยาและ 
วัตถุเสพติด 

ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภยัอาหาร 

ส านักก ากับพระราชบัญญัต ิ
เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ 
ทางการแพทย ์

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  1 เชยีงใหม่ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  1/1 เชียงราย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  2 พษิณุโลก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  3 นครสวรรค์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  4 นนทบุรี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  5 สมุทรสงคราม 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  6 ชลบุรี 

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  7 ขอนแก่น 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  8 อดุรธานี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  9 นครราชสีมา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  10 อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  11 สุราษฎ์ธานี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  11/1 ภูเก็ต 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  12 สงขลา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่  12/1 ตรัง 
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สรุปกำรรวมผลกำรด ำเนินงำน  

กรมวิทยาศาตร์การแพทย์มีบทบาทส าคัญในการเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข 
เกี่ยวกับการควบคุมและก าหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ รวมถึง
การวิจัยและประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน แต่อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน จาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว การ
น าเข้าและส่งออกสินค้าด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความหลากหลายและปริมาณมากยิ่งขึ้น  เป็นต้น ส่งผล
ต่อสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถสนองต่อความ
ต้องการของประเทศและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรมได้อย่าง

ชัดเจน ภายใต้วิสัยทัศน์ “กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นน ำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และ
สำธำรณสุขในภูมิภำคเอเชีย” และเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนด
ผลผลิตไว้ 4 ผลผลิต  ดังนี้ ผลผลิตห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน ผลผลิตถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ  ผลผลิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน ทั้งนี้  หน่วยปฏิบัติใน
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือส่งต่อสู่ผลผลิต ซึ่งกองแผนงานและวิชาการได้
ด าเนินการรวบรวมและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้มีการจัดเก็บใน
รูปแบบฐานข้อมูลผ่านระบบ DOC และได้มีการก ากับและติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นน ำด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุขในภูมิภำคเอเชีย 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับ

ข้อมูลที่สนับสนุน
การป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและ

แจ้งเตือนภัยด้าน
สุขภาพ 

ห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์
และสาธารณมี

มาตรฐาน 

พฒันาศกัยภาพ

ห้องปฏิบติัการ

เพื่อรองรับ

อาเซียน 
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ผลผลิต : ห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขมีมำตรฐำน  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์
ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้ห้องปฏิบัติทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ISO 
15189 หรือตามมาตรฐานที่ก าหนดอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก าหนดให้ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากลใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ชีววัตถุ เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รังสีและเครื่องมือแพทย์ ยาและยา
เสพติด ชันสูตร อาหาร และด้านสมุนไพร ซึ่งได้มีรายละเอียดการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม เป้ำหมำย ผล ควำมก้ำวหน้ำ 
(ร้อยละ) 

1 : พัฒนำห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข (แห่ง) 

21 21 73.73 

2 : สร้ำงเครือข่ำย/พัฒนำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขภำครัฐและเอกชน (แห่ง) 

900 887 98.56 

3 : รับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล 
(แห่ง) 

200 191 95.50 

4 : พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ระบบ) 1 1 57.12 
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ผลผลิต : ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้ำนสุขภำพ  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทด าเนินการวิจัยและพัฒนา
ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ส าหรับ เฝ้าระวัง  ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และก าหนด
มาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เพ่ือผลให้เกิดการป้องกันและเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในสังคมโลก  

ในปีงบประมาณ 2559 ได้ก าหนดเป้าหมายให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลและองค์ความรู้
จากการวิจัยและประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ร้อยละ 80 โดยขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมใน 3 ด้าน โดยมี
ความก้าวหน้าการด าเนินงานดังนี้  

 
กิจกรรมหลัก ควำมก้ำวหน้ำ(ร้อยละ) 

วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 67.40 
ประเมินควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภำพ 69.81 
บูรณำกำรด้ำนพัฒนำสุขภำพ 88.35 

 
1. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มุ่งผลสัมฤทธิ์การวิจัยเพ่ือให้ได้วิธี

วิเคราะห์และค่ามาตรฐานที่ได้รับการถ่ายทอด ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโรค ด้านสมุนไพร ด้านชีววัตถุด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค 

2. ในการประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการเฝ้าระวัง
ปัจจัยเสี่ยงใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาหาร ด้านเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ด้านยาและวัตถุเสพติด ด้าน
ชีววัตถุ ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ ด้านชันสูตรโรค และด้านสมุนไพร 

3. บูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมบูรณาการการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในระดับกระทรวง และระดับพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริม และป้องกันภัยสุขภาพให้
ประชาชนและชุมชนเป็นไปอย่างเหมาะสม ใน 2 โครงการ โครงการอาหารปลอดภัย และโครงการประกัน
คุณภาพยา 

ในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาเนื่องจากรูปแบบโครงการมีทั้งโครงการที่เสร็จสิ้นใน 1 ปี และโครงการ
ต่อเนื่อง ซึ่งจากการติดตามการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า มีโครงการจ านวนมากที่ยังไม่เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยในปี 2555-2558 มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100 92 83 และ 36 
ตามล าดับ ส าหรับปี 2559 ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน  
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แผนภูมิ : ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 

แผนภูมิ : สัดส่วนงำนวิจัยท่ีแล้วเสร็จเทียบกับแผนงำนวิจัยของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

 

  

2555 2556 2557 2558 2559
โครงการที่ได้รับจัดสรร 90 61 64 64 42
โครงการที่เสร็จสิ้น 90 56 53 23 0
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ผลผลิต : หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการตามค าสั่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 15/2546 เรื่องการตรวจพิสูจน์และยังมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการสนับสนุนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยส านักยาและวัตถุเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ด าเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การการแพทย์ในส่วนภูมิภาค 

ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งมั่นในการด าเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าเอาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพคติดของประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานต่างๆ สามารถน าข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
(ตัวอย่ำง) 

ด ำเนินงำน
(ตัวอย่ำง) 

ควำมก้ำวหน้ำ 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนตัวอย่ำงปัสสำวะท่ีได้รับกำรตรวจยืนยันยำเสพติด 100,000 32,333 32.33 
จ ำนวนตัวอย่ำงยำเสพติด สำรเคมีและสำรตั้งต้นที่ใช้ใน
กำรผลิตยำเสพติดที่ได้รับกำรตรวจพิสูจน์ 

20,000 21,364 106.82 

 

จากการด าเนินงานในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมาพบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการสนับสนุนการตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติดทั้งสิ้น  53,697 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 44.75 เทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งเมื่อเปรียบกับผลการ
ด าเนินงานย้อน หลัง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีร้อยละระดับความส าเร็จลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2556-2558 มี
ระดับความส าเร็จร้อยละ 133.85 93.60 และ 54.28 ตามล าดับ 

  

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 (9 เดือน)
แผน 100000 120000 120000 120000
ผล 133,853 112,314 65,131 53,697
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเพื่อรองรับอำเซียน  

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ท าให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของประชากรและการน าเข้าส่งออกสินค้าในภูมิภาคมีปริมาณมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งจากสาเหตุ
ดังกล่าวส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชน ทั้งโรคข้ามพรมแดนที่มากับคนและสัตว์ รวมถึงการน าเข้า
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ประสานในการพัฒนาสมรรถนะหลักของประเทศในการเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านสาธารณสุข การตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน ด้านการตรวจพบโรคหรือเชื้อโรคในประเทศไทย 
กรณีที่เกิดสถานการณ์ระบาดใหม่ รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

กิจกรรม ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ) 

1) พัฒนาความสามารถทางห้องปฎิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
รองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN จ านวน 47 แห่ง 

79.25 

2) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด่าน
สินค้า จ านวน 6 แห่ง 

78.78 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ พบว่ามีห้องปฎิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศได้รับการ
พัฒนาความสามารถเพ่ือรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยระหว่างปี 2557-
2559 มีจ านวนห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสะสมรวมทั้งสิ้น 14 28 และ 47 แห่ง ตามล าดับ  

การน าเข้าอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการตามที่กฏหมายระบุ ซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ จ าเป็นต้องมีการกักสินค้าไว้  แต่เนื่องจาก
สินค้าท่ีน าเข้าตามแนวชายแดนมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นมาก และสินค้าบางอย่างไม่สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานาน เช่น 
ผักสด ผลไม้ เป็นต้น  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ผ่านด่านสินค้า โดยในปัจจุบันสามารถด าเนินการไปแล้วจ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ด่านช่องเม็ก ด่านแม่สาย 
ด่านเชียงของ ด่านแม่สอด ด่านปาดัง ด่าน อุดร-หนองคาย-ช่องเม็ก ด่านอรัญ 
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สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (รอบ 9 เดือน) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น 281 
โครงการ พบว่าผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน แผนงานตามภารกิจหลักมีความระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ย
ร้อยละ 76.88 และแผนงานสนับสนุนมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 69.21 โดยจ าแนกตามหน่วยงานมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงำนส่วนกลำง 

ล ำดับ หน่วยงำน ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร(ร้อยละ) 
หลัก สนับสนุน 

1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21.85 71.69 
2 ส านักงานเลขานุการกรม 100.00 55.62 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 68.42 68.42 
4 กองแผนงานและวิชาการ 99.44 70.61 
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17.59 13.47 
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 34.23 34.23 
7 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 65.33 77.51 
8 สถาบันชีววัตถุ 72.38 100.00 
9 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 88.12 95.69 
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 78.11 34.17 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 71.60 62.01 
12 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 87.05 100.00 
13 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 84.56 100.00 
14 ส านักยาและวัตถุเสพติด 80.01 - 
15 ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 70.07 - 
16 ส านักก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 100.00 75.77 

หมำยเหตุ:  

1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 

ล ำดับ หน่วยงำน ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร(ร้อยละ) 
หลัก สนับสนุน 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 77.20 4.64 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 95.73 0.00 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 84.63 80.00 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 79.69 99.33 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 84.11 89.80 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 86.30 99.97 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี 78.02 100.00 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 77.50 84.01 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 83.83 35.77 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 79.65 98.81 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 84.99 94.91 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 81.27 99.50 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 92.49 100.00 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 84.34 99.81 
31 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 78.13 99.93 

 

หมำยเหตุ:  

1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 
2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
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รำยงำนสถำนภำพงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  

วิเครำะห์ภำพรวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร  

จากข้อมูลตามเอกสารขาวคาดแดง พบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน
ทุกปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-2559 มีอัตราการเติบโตร้อยละ -
2.95 10.35 และ 0.50 ตามล าดับ   โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับพิจารณางบประมาณจัดสรรรวม 
1,198.694 ล้านบาท 

ตำรำง : งบประมำณที่ได้รับจัดสรรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2559 
ปีงบประมำณ งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2556 1101.018 
2557 1069.467 
2558 1192.739 
2559 1198.694 

แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาในรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ พบว่า เฉพาะในหมวดงบด าเนินงาน งบรายจ่าย
อ่ืน งบอุดหนุน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
งบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-2559 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.55 0.56 -4.84 และ -
7.00 ตามล าดับ โดยปีงบประมาณ 2556 ได้รับงบประมาณ 496.9565 ล้านบาท จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับ
งบประมาณลดลงเหลือ 442.2500 ล้านบาท 

แผนภูมิ : เปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (เฉพำะงบด ำเนินงำน งบรำยจ่ำยอ่ืน 
งบอุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2559 

 

ส าหรับสัดส่วนงบประมาณ ในหมวดงบลงทุนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี
สัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 16.92 จนถึงปี 2559 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 24.96 ส่วนในหมวดงบด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง
ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 44.45 จนถึงปี 2559 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 34.85 
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แผนภูมิ : เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณตำมหมวดเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2559 

 

แผนภูมิ : เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณที่ได้รับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (เฉพำะงบด ำเนินงำน 
รำยจ่ำยอ่ืน อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

และเมื่อพิจารณางบประมาณภายใต้ภารกิจแต่ละด้านของกรมเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในด้านงานวิจัยและพัฒนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบประมาณ อยู่ในล าดับ 4 
จาก 8 หน่วยงาน ภายใต้ภารกิจด้านการป้องกันและสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด ได้รั บงบประมาณ อยู่ใน
ล าดับ 3 จาก 4 หน่วยงาน การรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้รับงบประมาณ อยู่ในล าดับ 4 จาก 5 หน่วยงาน 
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(ล้ำนบำท) 
งบด ำเนินงำน 417.8351 

งบอุดหนุน 1.91 

งบรำยจ่ำยอ่ืน 22.5049 
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แผนภูมิ : เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณที่ได้รับภำยใต้ภำรกิจด้ำนกำรวิจัยของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข (เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอ่ืน อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

แผนภูมิ : เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณที่ได้รับภำยใต้ภำรกิจด้ำนกำรป้องกันและสนับสนุนกำรปรำบปรำมยำเสพ
ติดของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอ่ืน อุดหนุน)ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 
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แผนภูมิ : เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณที่ได้รับภำยใต้ภำรกิจด้ำนกำรรองรับเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข (เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอ่ืน อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 
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สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ประจ ำปี พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 960.4372 
ล้านบาท จากงบประมาณท้ังสิ้น 1198.6443 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.1 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ
ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยผลผลิตถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีสัดส่วนการใช้
จ่ายงบประมาณสูงที่สุด 

ตำรำง : กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 9 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2559 

ผลผลิต ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2557 
จัดสรร ใช้จ่ำย จัดสรร ใช้จ่ำย จัดสรร ใช้จ่ำย 

พัฒนำห้องปฏิบัติกำรฯ 488.4410 307.6349 379.9109 164.1899 346.8328 223.1273 

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ฯ 522.7782 482.0434 491.8541 524.7231 529.0576 429.4654 

แก้ไขปัญหำยำเสพติด 100.9631 92.1859 95.8557 69.099 98.3255 79.9782 

รองรับอำเซียน 86.462 78.573 81.1371 92.1618 95.2511 74.7676 

รวม 1198.6443 960.4372 1048.76 850.174 1069.47 807.339 

 

แผนภูมิ : เปรียบเทียบสัดส่วนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 9 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต ปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2557-2559 
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แผนภูมิ : เปรียบเทียบสัดส่วนกำรใช้จ่ำยงบประมำณในภำพรวม รอบ 9 เดือน ระหว่ำงปี 2556-2559 

 
 

แผนภูมิ : เปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมหมวดงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน  
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งบบุคลำกร 77.62 
งบด ำเนินงำน 83.90 
งบลงทุน 79.42 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 73.60 
งบอุดหนุน 38.90 
รวม 80.12 
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สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน 

หน่วยงำนส่วนกลำง 

ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่าย ร้อยละ 

1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2,883,510 1,296,874 44.98 
2 ส านักงานเลขานุการกรม 556,660,400 309,350,787 55.57 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 709,000 754,856 106.47 
4 กองแผนงานและวิชาการ 12,670,000 8,929,311 70.48 
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 23,741,340 3,916,623 16.50 
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 745,000 511,440 68.65 
7 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 13,527,300 11,413,911 84.38 
8 สถาบันชีววัตถุ 21,650,200 19,700,742 91.00 
9 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 8,928,600 7,432,349 83.24 
10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 60,783,009 51,768,186 85.17 
11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 21,995,530 15,430,022 70.15 
12 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 24,771,000 17,686,312 71.40 
13 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 6,836,600 7,586,433 110.97 
14 ส านักยาและวัตถุเสพติด 14,709,500 10,651,240 72.41 
15 ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 26,602,300 17,445,906 65.58 
16 ส านักก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 1,462,000 1,272,000 87.00 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 

ล ำดับ หน่วยงำน งบประมำณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่าย ร้อยละ 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 7,773,500 7,727,733 99.41 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 15,108,550 7,893,765 52.25 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 2,666,200 2,127,884 79.81 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 7,554,315 7,465,016 98.82 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 39,784,000 31,942,235 80.29 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 9,865,351 9,505,757 96.35 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุร ี 6,904,000 6,872,507 99.54 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 23,253,600 11,249,324 48.38 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 54,538,467 37,432,243 68.63 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 3,846,014 3,213,324 83.55 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 42,578,303 35,820,020 84.13 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 13,548,946 12,397,292 91.50 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 4,842,600 4,160,153 85.91 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 6,847,400   6,041,093  88.22 
31 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 6,674,964 6,470,325 96.93 

หมำยเหตุ: ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
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โครงกำรส ำคัญกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยคุณภำพและมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  

และหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 

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

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ด าเนินการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
                    งบประมาณ 2559 มีโรงพยาบาลที่เปิดบริการทางห้องปฏิบัติการจ านวน 920 แห่ง คงเหลือ 
                    ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน (ISO15189 และ/หรือ LA และ/ หรือมาตรฐาน 
                    กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ/หรือ HA) จ านวน 884 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานสภาเทคนิค 
                    การแพทย์ (LA) 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 887 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 96.41 

                   ผลการเฝ้าระวังระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานกระทรวง 
                   สาธารณสุขประจ าปี 2559 จ านวน 406 แห่ง มีการรายงานผล 262 แห่ง 
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โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทำงรังสีวินิจฉัยในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  

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

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   จัดพิธีมอบใบรับรองให้โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองปี 2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558    
                   ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมีนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น    
                   ประธาน   
                   มีผู้เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรอง จ านวน 380 คน 
 

 
                   ประสานโรงพยาบาลเครือข่ายให้ประเมินตนเอง (Internal Audit)  และเฝ้าระวังตามแบบฟอร์ม 
                   แบบประเมินห้องปฏิบัติการรังสีให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองปี 2557 

                   อบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลการถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจประเมินคุณภาพ 
                   และมาตรฐานบริการห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 

                    ตรวจประเมินปี 2558 โดยคณะกรรมการ 

                   ประชุม/สัมมนาติดตามผลการด าเนินการกลางงบ เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2559  
                   ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง 
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โครงกำรคุณภำพสมุนไพรไทย  

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

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    สรุปและทบทวนรายชื่อผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง คุณภาพสมุนไพรไทยระดับ 
ทอง ประจ าปี งบประมาณ 2558 ได ้ระดับทอง จ านวน 47 ตัวอย่าง 28 หน่วยงาน และ ระดับ
เงิน จ านวน 49 ตัวอย่าง 22 หน่วยงาน 

 

 ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพร จ านวน 4 ตัวอย่าง  

 ตรวจหาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลของสมุนไพร 3 ตัวอย่าง  

 วิเคราะห์หาปริมาณน้ ามันหอมระเหยในสมุนไพร ( Volatile oil ) จ านวน 4 ตัวอย่าง  

 วิเคราะห์หาปริมาณแลคโตนรวมในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 1 ตัวอย่าง 

 วิเคราะห์หาสารส าคัญแทนนินในสมุนไพร 1 ตัวอย่าง  

 หาค่าการผันแปรน้ าหนักของยา 3 ตัวอย่าง  

 หาค่าการกระจายตัวของยา 3 ตัวอย่าง  

 หาปริมาเถ้ารวมและเถ้าท่ีไม่ละลายในกรด ของสมุนไพร 2 ตัวอย่าง  

 หาปริมาเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ของสมุนไพร 1 ตัวอย่าง  

 หาปริมาเถ้ารวมและเถ้าท่ีละลายในน้ า ของสมุนไพรขิง 3 ตัวอย่าง  

 ทบทวนผลการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 6 ตัวอย่าง 

 

จัดท าหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับใบประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพร
ไทย ปีงบประมาณ 2559 และจ าหน่ายให้ผู้รับบริการและเครือข่าย จ านวน 1,000 เล่ม 
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โครงกำรอำหำรปลอดภัย (FOOD SAFETY )  

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

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559) 
1. การศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสดและผลไม้สด (ตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ

สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชกลุ่ม Carbamates จ านวน 187 ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณ
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชกลุ่ม Fungicides จ านวน 187 ตัวอย่าง) 

2. วิเคราะห์ปริมาณการตกค้างของสารต้านจุลชีพตกค้างในตัวอย่างเนื้อสัตว์ โดยได้ด าเนินการแล้ว 100 ตัวอย่างคิด
เป็นร้อยละ 91 ( เก็บตัวอย่างท้ังหมด 110 ตัวอย่าง วิเคราะห์แล้ว 100 ตัวอย่าง) 

 
 
 
 

 

ศึกษาปริมาณสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้าง

ในผักสดและผลไม้สด 

 

ส ารวจปริมาณสารต้าน
จุลชีพตกค้างในเน้ือสัตว์ของ

ประเทศไทย 

 

เฝ้าระวังการปนเปื้อน
โลหะหนักและเชื้อโรคอาหาร

เป็นพิษในอาหารทะเล 

 

เฝ้าระวังสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนใน

อาหาร 

ตรวจวิเครำะห์เฝ้ำระวังควำมปลอดภัยของอำหำรและผลิตภัณฑ์ (Active Surveillance) 
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กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559) 
3. เฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารทะเล (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11  

สุราษฎร์ธานี, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  

 ตรวจเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในหอยสองฝาได้ 25, 50 และ 9 ตัวอย่างตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 76 และ
วิเคราะห์โลหะหนัก/แคดเมียม 55 ตัวอย่าง สารหนู 55 ตัวอย่าง ตะกั่ว 55 ตัวอย่าง ปรอท 34 ตัวอย่าง 
และสารหนูอนินทรีย์ 74 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 50 

 ผลตรวจเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในหอยสองฝาได้ 85 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 77 และวิเคราะห์โลหะหนัก 
ปรอท 89 ตัวอย่าง แคดเมียม 87 ตัวอย่าง สารหนู 87 ตัวอย่าง ตะกั่ว 87 ตัวอย่าง และสารหนูอนินทรีย์ 
97 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88 

4. สุ่มเก็บตัวอย่าง ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ ปลาหมึกสด สไบนาง ฯลฯ รวม 77 จังหวัด จาก ตลาดสด ตลาดค้าส่ง 
ห้างสรรพสินค้า แพปลา ฯลฯ เพ่ือตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบ จ านวน 1 ,666 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 321 
ตัวอย่าง 
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โครงกำรประกันคุณภำพยำ  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คัดเลือกรายชื่อ
ผลิตภัณฑ์ยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือด าเนินการเฝ้าระวังคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยพิจารณาคัดเลือกจากรายการยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2556 จากผลส ารวจรายการยาที่
ต้องการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ โดยเลือกสุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลรัฐที่ให้ข้อมูล ซึ่ง
โรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ และเมื่อด าเนินการสิ้นสุดทั้งโครงการ จะน ามารว บรวม
ประเมินผลและเผยแพร่ ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะจัดท าหนังสือ “รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพ
และผู้ผลิต (GREEN BOOK)” ต่อไป 

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยา และเตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  

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

ประสานขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ เพ่ือสุ่มตัวอย่าง 

ทางโปรแกรม single window 

อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิเคราะห์ในโครงการประกันคุณภาพยา  

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล  
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กำรสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด   

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

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจวิเครำะห์หำสำร
เสพติดในของกลำง 

21,364 

ตัวอย่ำง 

ตรวจวิเครำะห์หำสำร
เสพติดในปัสสำวะ  

32,333 

ตัวอย่ำง 

สนับสนุนชุดทดสอบ
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 

735,542  
ชุด 
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โครงกำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมเสี่ยงห้องปฏิบัติกำรชีวภำพ (BIORISK MANAGEMENT)  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัย และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ และยังท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏอนามัยระหว่างประเทศ (International Health 
Regulation) และเป็นประเทศผู้น าในการพัฒนาแผนระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (GHSA 
National Laboratory System Action Package) ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security 
Agenda) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีหน้าที่ต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศไทยทุกระดับ ให้มีความพร้อมและมีระบบบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะรองรับเชื้อโรค
อุบัติใหม่ร้ายแรงต่างๆ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดท าหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรมเรื่อง การจัดการ
ความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้
สามารถประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรงปะปนอยู่ 
และสามารถจัดการลดความเสี่ยงนั้นลงได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและลดโอกาสที่เชื้อโรค
ร้ายแรงต่างๆจะแพร่กระจายออกจากห้องปฏิบัติการสู่บุคคลภายนอกและสิ่งแวดล้อม 

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    อบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ  

                    ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเครือข่ายในเขตรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  

                   จ านวน 14 แห่ง  
 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11สุราษฎร์ธานี 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 มนีาคม 2559  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย จัดอบรมเมื่อวันท่ี 16-18 มีนาคม 2559  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จัดอบรมเมื่อวันท่ี 30-31 มีนาคม 2559  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จัดอบรมเมื่อวันท่ี 2-4 พฤษภาคม 2559  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต จัดอบรมเมื่อวันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2559  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จัดอบรมเมื่อวันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2559  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จัดอบรมเมื่อวันท่ี 25-27 พฤษภาคม 2559  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมเมื่อวันท่ี 8-10 มิถุนายน 2559 
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กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ด าเนินการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของวิธีการตรวจวิเคราะห์ / ขั้นตอนการ 
                    ตรวจวิเคราะห์/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้ 
                    ด าเนินการเสร็จสิ้นกระบวนงานแล้ว ทั้ง 14 แห่ง 

                      ด าเนินการประเมินติดตามผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการด้าน 
                      ชีวภาพ ของโรงพยาบาลเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
                      โดยได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจ านวน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาล พุทธชินราช จังหวัด  
                      พิษณุโลก (ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก) และ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (ศวก.ที่ 1 

เชียงใหม่) 
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โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติกำร  

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

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2. นักเทคนิคการแพทย์  
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลและตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
4. เจ้าหน้าที่ช่างจากบริษัทเอกชนที่ให้บริการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 

จัดเตรียมเนื้อหาส าหรับการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
จัดท าร่างมาตรฐานตู้ชีวนิรภัย 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์อำหำร ณ ด่ำนน ำเข้ำเพื่อรองรับ  

ประชำคมอำเซียน  

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

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559)  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

                    จัดท าแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างทักษะความเข้าใจในงานการตรวจวิเคราะห์ 
                    ด้านสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโลหะหนักและวัตถุเจือปนอาหาร และห้องปฏิบัติการของศูนย์      
                    วิทยาศาสตร์การแพทย์เป้าหมายและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมเข้ารับการ 
                    ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืช, โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร  

                    ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
                    สงขลา ด้านโลหะหนักได้ด าเนินการจัดส่งตัวอย่างทดสอบเพื่อประเมินความสามารถให้กับ 
                    ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป้าหมาย  

                    จัดส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญในการวิเคราะห์กรดเบนโซอิค กรดซอร์บิคและซัลเฟอร์ได- 
                    ออกไซด์ให้กับห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป้าหมายและศูนย์วิทยาศาสตร์- 

การแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม ส าหรับทดสอบความช านาญในการวิเคราะห์กรดเบนโซอิค  
กรดซอร์บิก ได้ด าเนินการสรุปและส่งรายงานผลให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป้าหมาย 
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โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรเพื่อเป็นศูนย์กลำงกำรตรวจหำยำฆ่ำแมลงและสำรพิษในภูมิภำค
อำเซียน  

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

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559)  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดอ้างอิงของ European Commission DG  
                         SANCO no. SANCO/12571/2013 ได้วิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและก าจัดศรัตรูพืช  
                         อย่างน้อย 500 ชนิด (อย่างน้อย 10 กลุ่ม) ในตัวอย่างผักโขม (ผักตัวแทน)  

                         ด าเนินการท า Method validation ของสารมาตรฐาน จ านวน 244 ชนิด โดยวิธี  
                         GAS Chromatograph Mass Spectrometry Mass Spectrometry (GC-MS-MS) 
                         เพ่ือใช้เป็น Reference library ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการขอเปิดบริการ 
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โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2559  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และ
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น พัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง โดยการสร้างนวัตกรรม “ชุดทดสอบอย่างง่าย” ที่พัฒนาจากผลงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้
เป็นเครื่องมือของประชาชนทั่วไปใช้ในการทดสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ/อาหาร/ยา/เครื่องส าอาง เบื้องต้นได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเฝ้าระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์ที่มีอันตรายไม่ได้มาตรฐาน และเสี่ยงต่อ
โรคภัย เช่น การปนเปื้อนของสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ การปนเปื้อนสารกันบูดในอาหาร หรือสารห้ามใช้ใน
เครื่องส าอาง โดยให้ความส าคัญในการร่วมคิด ร่วมด าเนินการ ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ
นทราชินี สถานีอนามัยพระราชทานนาม และ อสม. โดยให้มีศูนย์เตือนภัย/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็ น
เครือข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลในการช่วยแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง เพราะเครือข่ายดังกล่าวอยู่
ใกล้ชิดกับพ้ืนที่และมีความเข้าใจปัญหามากที่สุด ซึ่งผลจากการเฝ้าระวังตนเองของประชาชนด้วยชุดทดสอบและการ
ตรวจยืนยันโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น าไปสู่ การพัฒนา “หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” หรือแอพพลิเคชั่น 
Tumdee drug alert บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  

“หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ” เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Tumdee drug alert ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้ในแอพพลิเคชั่น Tumdee drug  alert ได้มาจากการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
อาหาร ยา เครื่องส าอาง ที่จ าหน่ายในชุมชน หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยอสม.ที่ผ่านการทดสอบการใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว หรือเรียกว่า “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์” เป็นผู้ทดสอบ และน ามาตรวจยืนยันที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ  หากตรวจพบว่ามีส่วนผสมของสารอันตรายจริง  ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมาย จากนั้นจะน าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบขึ้นเตือนภัยในแอพพลิเคชั่น โดยแสดงทั้ง
รายละเอียดและรูปภาพผลิตภัณฑ์ ฉลาก สารพิษที่พบ แหล่งที่มา ซึ่งบางรายการพบว่ามีการใช้เลขทะเบียน อย.
ปลอม  ในขณะที่บางรายการพบว่ามีคนป่วยจากการใช้แล้ว เช่น ขาบวม ไตวาย โดยกลุ่มเป้าหมายที่มักตกเป็นเหยื่อ
ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ คือ ผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน เพราะหลงเชื่อง่ าย และเจ็บป่วยเรื้อรัง ปัจจุบันได้มีการน า
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายและไม่ได้มาตรฐานมาขึ้นเตือนภัยในแอพพลิเคชั่น “Tumdee drug alert” จ านวน 
297 รายการ ซึ่งช่วยให้ประชาชนรู้เท่าทันพิษภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานและมีการปนเปื้อนหรือผสม
สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งก่อให้เกิดการเจ็บป่วย และลดความสูญเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขที่ต้องใช้ใน
การรักษาผู้ป่วย  ทั้งนี้ ภายในปี 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและการใช้ชุดทดสอบ ตามปัญหาในพ้ืนที่ ให้แก่ อสม.ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทั่วประเทศ จ านวน 10,000 แห่ง และพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานี
อนามัยพระราชทานนาม ให้เป็นต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับ รพ.สต. จ านวน 90 
แห่ง ต่อไป 
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กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ศูนย์เตือนภัย/เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์สุขภำพคุ้มครองสุขภำพชุมชน 

แผนตรวจสอบเฝ้ำระวัง แผนให้กำรศึกษำฃุมชน 

 ชุมชนร้องเรียน 

 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์แปลใหม่/
โฆษณา 

 

 ร้านค้าในชุมชน 

 กลุ่มเสี่ยง 

 กลุ่มผู้สูงอาย ุ

 โรงเรียน 

 ชุมชน 

 หอกระจายขา่ว 

 ฯลฯ 

 

ให้ผลบวก 

“สงสัย” 

ส่งตรวจยืนยันที่ศูนย์
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

ผลพบเป็น 

“อันตรำย” 

น ำแจ้งใน 

“หน้ำต่ำงเตือนภัย
สุขภำพ” 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มี อสม.ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง  
การใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพและการใช้ชุดทดสอบ สเตียรอยด์ หรืออ่ืนๆ  
ตามปัญหาพ้ืนที ่จ านวน 6,011 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 60.11 จากเป้าหมาย 10,000 แห่ง 
 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษ นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม  
ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชนส าหรับ รพ.สต.  
จ านวน 66 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.33 จากเป้าหมาย 90 แห่ง 

ข้อมูลหรือตัวอย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเผยแพร่และแจ้งเตือนภัยผ่าน  
application หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ จ านวน 363 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ243 
จากเป้าหมาย 150 เรื่อง 
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยและเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ  

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

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาอุปสรรค คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมเครือข่าย ยัง
ส่งข้อมูลให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ครบถ้วน 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 

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559)  

 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือจัดท า antibiogram 
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพสมุนไพรด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน  

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

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

โครงการพัฒนาคุณภาพสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน จัดท าขึ้น เพ่ือมุ่งหวัง
ให้ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ซึ่งจะต้อง
อาศัยองค์ความรู้และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถ่ายทอดองค์ให้แก่ชุมชน ตั้งแต่การปลูกวัตถุดิบ
สมุนไพรไปถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชุมชนส าหรับใช้
ในสปาเพ่ือสุขภาพของชุมชนจึงมีความส าคัญ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง สิ่งส าคัญคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างรายได้ด้วยการน าทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพ่ิมในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
คุณภาพ เป็นที่ต้องการในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นในผู้บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 9 เดอืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                         38 

กำรด ำเนินกำรในปี 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559)  

ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
1. ผลการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในสปาชุมชนและโอทอป (เป้าหมาย 141 ตัวอย่าง) 

ตรวจวิเคราะห์ทั้งสิ้น 168 ตัวอย่าง พบผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพจ านวนรวม 63 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
37.50  

2. จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (เป้าหมาย 250 แห่ง) จ านวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดยใช้วิธีการสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การจัดประชุม เสวนา สาธิต บรรยาย ใช้แผ่นพับ
และเอกสาร รวม 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.4 ดังนี้ 

หน่วยงำน จ ำนวน (แห่ง) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 12 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 7 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 20 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชศรีมา 17 

รวม 56 

 
สถำบันวิจัยสมุนไพร 
1. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์หญ้าดอกขาวด้วยวิธี TLC และตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของหญ้าดอกขาว 

จ านวน 16 ตัวอย่าง ด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้น  
2. ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชจากแหล่งธรรมชาติ หรือจัดซื้อตัวอย่างเมล็ดหมามุ่ยอินเดีย ได้จ านวน 8 ตัวอย่าง 
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ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ  

ภำพรวมปัญหำกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  

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

กำรบริหำรแผนงำนโครงกำร 

ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ ระดับ 
1 หน่วยงานขาดความตระหนักและไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในที่

เหมาะสม 
4.0 

2 การก าหนดตัวชี้วัดบางตัว ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหน่วยงานไม่
สามารถด าเนินการได้ 

3.7 

3 การจัดท าและถ่ายทอดตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน
สังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความล่าช้า 

3.6 

4 แผนงานโครงการไม่สามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่แผนก าหนดไว้ 
ส่งผลให้การบริหารจัดการเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามนโยบายของกรม 

2.3 

6 มีการจัดท าโครงการนอกแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และจ าเป็นต้องมีการ
พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ิมเติม 

2.0 

7 กระบวนการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของกรม มีความยุ่งยากซับซ้อน 
รวมถึงยังไม่มีการสื่อสารสู้ผูปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงชัดเจน 

1.9 

 

กำรบริหำรงำนงบประมำณ 

ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ ระดับ 
1 เกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานที่ต้องอาศัยกระแสไฟฟ้า 

เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ชั่วคราว 
4.0 

2 เทคโนโลยีและวิธีการในการด าเนินงานล้าสมัย ไม่ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3.3 

3 มีการจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ 

2.5 

4 ในการพิจารณาจัดสรรรงบประมาณแผนงานโครงการบางส่วน ได้รับงบประมาณ
ไม่ตรงกับแหล่งงบประมาณท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี  

2.5 

5 ไม่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.5 
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ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ ระดับ 
6 การจัดหาอุปกรณ์ล่าช้า ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการล่า 2.0 
7 ขาดกระบวนการในการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับบทบาท

ภารกิจที่ด าเนินงานจริงของหน่วยงาน รวมถึงได้รับจัดสรรงบประมาณไม่
สอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงาน 

2.0 

 

กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ ระดับ 
1 ติดปัญหาขั้นตอนกฎระเบียบที่มีอยู่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เช่น การ

ด าเนินงานวิจัยเกิดความล่าช้า เนื่องจากผ่านขั้นตอนขออนุมัติคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และต้องมีปรับแผนโครงการวิจัย เป็นต้น 

4.0 

2 ระเบียบวิธีในการด าเนินนงานโครงการวิจัยและประเมินความเสี่ยง ไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

4.0 

3 ขาดการประสานและสื่อสารชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการได้รับทราบอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

3.5 

4 สามารถด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ครบถ้วนตามระเบียบวิธีที่ได้ระบุไว้  3.0 
5 ขาดการศึกษา วิเคราะห์ และประสานแนวทางแบบมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอกหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล สสจ 
หน่วยงานในพื้นท่ี อ่ืนๆ) 

3.0 

6 การก ากับติดตามโครงการบูรณาการไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเนื่องจากยังขาดกลไกการประสานงานที่เหมาะสมระหว่างหน่ายงาน
เจ้าภาพหลักและศูนย์ 

2.8 

7 กระบวนการให้บริการมีความซ้ าซ้อน ยุ่งยาก ไม่ทันต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ 2.0 
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อัตรำก ำลังและพัฒนำสมรรถนะบุลำกำร 

ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ ระดับ 
1 บุคลากรขาดความรู้และทักษะในด้านวิชาการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เช่น 

การใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศ เป็นต้น 
4.0 

2 บุคลากรมีการโอน/ย้ายบ่อยครั้ง ส่งผลให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทดแทนยังขาดประสบการณ์ในการท างาน  

3.5 

3 ปัญหาเรื่องภาระงานมีมากกว่าอัตราก าลัง ซึ่งส่งผลกระทบในระดับกิจกรรมตาม
แผนงานโครงการ โดยท าให้การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานให้เกิดความล่าช้า 

3.5 

4 บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะท างานและผู้ตรวจประเมินในชุดต่างๆ ไม่
สามารถด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักจของตนตามที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้ 

3.5 

6 ในกรณีที่บุคลากรมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลานาน 
(ลาป่วย ลาคลอดบุตร เดินทางไปต่างประเทศ) ท าให้เกิดภาระงานแก่บุคลากร 
และมีความเสี่ยงเกิดความล่าช้าในการปฎิบัติงาน 

3.0 

7 ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม เนื่องจาก
บุคลากรต่างมีภารกิจหลักในกระบวนงานที่รับผิดชอบ มีผลต่อการก าหนด
ระยะเวลา ไม่สามารถด าเนินการตามแผน 

2.0 
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ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ  

 
ด้ำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของกรม 

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

2. ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ทั้งในส่วนของนิยาม วิธีการขั้นตอนในการเก็บและประมวลผลข้อมูล และ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และสร้างการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องในรอบด้าน ทั้งในส่วนของระดับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

3. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้มีรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น 

4. ในขั้นตอนการจัดท าแผนงานโครงการควรมีการประสานและวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและจัดสรรทรัพยากรร่วมกันที่ชัดเจน 

5. มีการศึกษาความเป็นไปได้และปัจจัยเสี่ยงของแผนงานโครงการอย่างรอบด้านประกอบการจัดท าแผนงาน
โครงการ เพ่ือลดความเสี่ยงในการด าเนินงาน 

6. พัฒนากระบวนการในการทบทวนความเหมาะสมของโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ด้านก่อนการอนุมัติ
จัดสรร  

7. ก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็น
ระยะๆ เพ่ือหาทางแก้ไขให้การด าเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด 

8. พัฒนาช่องทางในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นกว่า
ในปัจจุบัน 

9. การมีกลไกในการตรวจนิเทศและตรวจประเมินโครงการบูรณการและโครงการส าคัญ (ปัจจุบันมีการตรวจ
นิเทศหน่วยงานในส่วนภูมิภาค) เพ่ือรับทราบปัญหาและก าหนดแนวทางในการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม 

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

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

 
งบประมำณ ทรัพยำกรและสำรสนเทศสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน 

1. พัฒนากระบวนการในการจัดสรรงบประมาณ ให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย 
- มีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโดยอิงตามล าดับความส าคัญของโครงการ ในรูปแบบคณะท างานที่

ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในหลายฝ่าย เพื่อก าหนดงบประมาณที่เหมาะสมในการด าเนินงานโครงการ 
- ก าหนดช่องทางให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถน าเสนอรายละเอียดแผนงานโครงการให้แก่ผู้พิจารณาอนุมัติ

จัดสรรงบประมาณ รวมอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่มีความเหมาะสม 
2. ตามที่ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของกรม (SENAC) แต่อย่างไรก็ตามยังไม่

สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
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ความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงสามารถประมวลผลและออกข้อมูลรายงานสารสนเทศเพ่ือให้สนองตอบต่อ
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
- สนับสนุนการก าหนดแผนการจัดหารายการครุภัณฑ์ทดแทนและรายการใหม่ของหน่วยงานในสังกัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สนับสนุนการก าหนดแผนงบประมาณการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสม 
- สนับสนุนการก าหนดแนวทางการประสานขอใช้เครื่องมือข้ามหน่วยงานในกรณีฉุกเฉิน 

3. วิเคราะห์สถานการณ์ และความต้องการด้านระบบสารสนเทศในปัจจุบัน เพ่ือก าหนดแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และด าเนินการต่อไป 

4. ควรมีการตรวจสอบปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าอย่างรัดกุมในแต่ละปีเพ่ือไม่ให้เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องอีก เนื่องจากเป็น
ผลท าให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อทรัพย์สินราชการ 

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

 
กำรให้บริกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริกำร 

1. ทบทวนและก าหนดผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และก าหนดกระบวนการมาตรฐานในการการส ารวจความต้องการและคาดหวังของผู้รับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่องและได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพในสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การท างานที่เหมาะสมต่อไป 

2. ในปัจจุบันได้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการนวัตกรรมของกรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้งานวิจัยและนวัตกรรมของกรมสนองตอบต่อความต้องการและสถานการณ์ด้าน
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม ควรมีการปรับแนวทางในการจัดท าแผนงานโครงการ โดยให้น้ าหนักในการ
พิจารณาโครงการตามประโยชน์ที่คาดจะได้รับจากการด าเนินโครงการมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการ พัฒนาการฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับ องค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีเนื้อหาสาระท่ีเหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน 

4. แม้ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีศูนย์รวมบริการในการให้บริการตรวจวิเคราะห์  แต่อย่างไรก็ตาม
บทบาทภารกิจของกรมในส่วนหนึ่งคือการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมถึงประเมินและสื่อสารความเสี่ยง ดังนั้นศูนย์รวมบริการจึงควรปรับบทบาทในการบริการข้อมูลด้านวิชาการ
ของกรมด้วย 

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

ความเสี่ยงสูง ผลกระทบมาก สามารถแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ทุกปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามตัวชี้วัดที่ 2.2 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือแก้ไข ข้อร้องเรียน

และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  
- สนับสนุนมาตรการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดน้ า 

6. พัฒนาศักยภาพ ทั้งการวางแผนก าลังคนรองรับงานที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต รวมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
ทดแทนการปฏิบัติงานด้วยระบบ Manualเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจ
เอกชน ในการแข่งชันในเวทีการค้าโลก 
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อัตรำก ำลังและและทักษะบุคลำกร 
1. ควรมีการทบทวนมาตรการการปรับฐานเงินเดือนให้เหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพในปัจจุบัน 
2. ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของบุคลากร เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการปรับสภาพแวดล้อมและ

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

เหมาะสมและโปร่งใส     
4. วิเคราะห์สมรรถนะที่จ าเป็นตามสายงาน เพ่ือก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลที่เหมาะสม 
5. ควรมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการในสังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทางในระดับบุคลากรสู่บุคลากร

รุ่นใหม่ที่ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรเดิม เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง 
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ภำคผนวก 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559   

รอบ 9 เดือน (ตุลำคม 2558 - มิถุนำยน 2559) 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

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

โครงการประชุมจดัท า
แผนยุทธศาสตร์ KM 
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

312,600 197,400 63.15 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนการปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 
2559 สรุปการประชุมการจัดการความรู้ ดังนี้  
1. ประชุม CoP (16 ธ.ค.58) 
2. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ KM 2559 (15 ธ.ค.58)  
3. ประชุมทีมงานจ านวน 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1/2559 (27 ต.ค.

58) ครั้งที่ 2/2558 (9 พ.ย.58) 
4. ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ (12-13 

พ.ค.59) 
5. สัมมนา KM Seminar  

ครั้ งที่  1 แนวคิดและทิศทางการจัดการความรู้  ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ครั้งที่ 2 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการก ากับดูแลอาหาร
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและการประเมินความเสี่ยงความ
ปลอดภัยของอาหาร โดย ดร.วิชาดา จงมีวาสนาส านักคณุภาพ
และความปลอดภัยอาหาร  
ครั้งที่ 3 มหันตภัยเบาหวานและไขความลับยาเบาหวานและ
ระบบความปลอดภัยอาหาร (HCCP/GMP) และการน ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารในสถานประกอบการ
โรงแรมประจ าปี 2558" โดยวิทยากร ผู้มีความรู้ ภญ. ภิญญ

75.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ตามแผนการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนจัดการความรู้ที่สนับสนุนแผนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และสามารถ
น าแผนไปปฏิบัติได้ส าเร็จก่อให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

สววพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ภัทร ธัญญ์สิน ส านักยาและวัตถุเสพติด และ ดร. อนุสรา รัต
นบุรี  
ครั้งที่ 4 “ตามล่าหาความลับฆาตกรเลือดเย็น ไข้เลือดออก 
(Deadly Dengue Hemorrhagic Fever)" โดย นางสุมาลี ชะ
นะมา และ ดร. จิตติ จันทร์แสง  
ครั้งที่ 5การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการ
ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) โดย 
นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์ และ “การพัฒนาวิธีและ
ประเมินชุดทดสอบโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน” โดย ดร. วัชรี 
สายสงเคราะห์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
ครั้งที่ 6 การบริการที่เป็นเลิศ การบรรยาย การรับ-ส่งตัวอยา่ง
ออนไลน์ โดย นายพงษ์อนุวัฒน์ ศรีงาม ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย และ กระบวนการให้บริการรับตัวอย่าง
ตรวจวิ เคราะห์  โดย นางสาวเอมอร อุยยาหาญ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5สมุทรสงคราม  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
803-1112-
P011-
K4864-20 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านเซลลต์้นก าเนดิ 

200,000 148,944 74.47 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
1. แต่งตั้งคณะท างาน/ จัดประชุมคณะท างาน  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ  
3. เตรียมความพร้อมของน้ ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห์  

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและ
ระบบคุณภาพดังนี้  16 และ 23 พฤศจิกายน 2558 ส่ง
บุคลากร 14 คน เข้าร่วมการอบรมระบบมาตรฐาน ISO 
15189:2012 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - 30 
พฤศจิกายน 2558 ส่งบุคลากร 2 คนเข้าร่วมการอบรม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

- 22 ธันวาคม 2558 ส่งบุคลากร 4 คน เข้าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่องการอ่านใบรับรองการสอบเทียบ
เครื่องมือ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- 3 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งบุคลากร 7 คน เข้ารับการอบรม
เรื่อง Stem Cells and Cancer ในการประชุม CU 
Stem Cells 6th Annual Meeting  

- 16 มีนาคม 2559 ส่งบุคลากร 8 คน เข้ารับการอบรม
ระบบมาตรฐาน ISO 13485: 2003 และ ISO 14971: 
2007 5. พัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องในระบบ
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการ  

- ด าเนินการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือได้ร้อยละ 
100 ตามแผนที่ก าหนดไว้ (9 เดือน)  

- มีการควบคมุคณุภาพการตรวจวเิคราะหภ์ายใน
ห้องปฏิบตัิการ โดยใช้วสัดคุวบคมุคณุภาพทีเ่หมาะสม 
(Internal Quality Control, IQC)  

60.00 1. สามารถพัฒนาศักยภาพการ
จัดเตรียมและตรวจสอบคุณภาพ
เซลล์ต้นก าเนิดให้มีความน่าเช่ือถือ 

2. สามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ศชพ 



 

ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                 49 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- ไดร้ับการตรวจตดิตามภายใน จ านวน 4 รายการทดสอบ 

คือ การตรวจหาปรมิาณ Endotoxin การตรวจวิเคราะห์ 
Mycoplasma โดยวิธี PCR การตรวจวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณเซลล์ต้นก าเนดิชนดิ MSC โดยเทคนิค Flow 
cytrometry และการตรวจสอบความสามารถของเซลล์
ต้นก าเนดิโดยวิธี Trilineage Differentiation ในวันที่ 4 
มีนาคม 2559  

- ท า Inter Laboratory Comparison การตรวจ
วิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC 
โดยเทคนิค Flow cytometry กับหน่วยวิจัยเซลล์ต้น
ก าเนิด ส านักวิจัย วิชากรและนวัตกรรม โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

- ยื่นเอกสารขอการรับรอง ISO 15189: 2012 ใน 2 
รายการทดสอบคือ การตรวจหาปริมาณ Endotoxin 
และการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณเซลล์ต้นก าเนิด
ชนิด MSC โดยเทคนิค Flow cytometry และมี
ก าหนดรับการตรวจประเมินระหว่างวันที่ 26-27 
มิถุนายน 2559 

803-1112-
P021-
K4861-01 

การพัฒนาวิธีการตรวจ
การกลายพันธ์ุของยีน 
BRCA1และ BRCA2ใน
ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมะเร็งเต้า
นมและมะเร็งรังไขด้วย
เทคนิควิเคราะห์ ล าดับ
สารพันธุกรรมสมรรถนะ
สูง 

2,106,600 1,556,370 73.88 วิเคราะห์หาความแตกต่างทางพันธุกรรมจากล าดับพันธุกรรมที่
ได้จากการท า NGS ใน 
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจ านวน 5 ราย 

80.00 - การใช้วิธีตรวจทางชีวโมเลกุล 
(biomolecular method) 
ประกอบด้วยวิธี (PCR) และอ่าน
ล าดับพันธุกรรมด้วยเครื่องอ่าน
ล าดับพันธุกรรมสมรรถนะสูง เพื่อ
ตรวจหา germline mutation ใน
ยีน BRCA1/BRCA2เพื่อใช้ในการ
ยืนยันการตรวจวินิจฉัยทางคลินิก

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศ
ไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี  

- ข้อมูลจากการตรวจทางชีวโมเลกุล
ในยีน BRCA1/BRCA2อาจท าให้
ค้นพบลักษณะการกลายพันธุ์ชนิด
ใหม่ ๆรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการ
ช่วยวินิจฉัยแยกโรคมะเร็งเต้านม
ออกจากมะเร็งที่เกิดจากสาเหตุอื่น 
ๆ และใช้เป็น screening test ใน
การตรวจคัดกรองสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูล
ทางสถิติของผู้ป่วยไทยเพื่อ
การศึกษาต่อไปในอนาคต 

- เปิดบริการตรวจ Clinical 
Sequencing เพื่อวินิจฉัยยีนเสี่ยง
มะเร็งเต้านมหรือพัฒนาต่อยอด
เป็นชุดตรวจการกลายพันธุ์บนยีน
BRCA1/BRCA2เพื่อประเมินความ
เสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านม  

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเป็นองค์
ความรู้ให้แก่บุคคลากรด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  

- เป็นรากฐานในการพัฒนางานด้าน 
Clinical Sequencing ของ
สถาบันฯ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
งานวิจัย และงานบริการให้
ทัดเทียมกับสถาบันอื่นๆในระดับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

803-1112-
P021-
K4861-02 

การตรวจวินจิฉัยการติด
เชื้อเอชไอวี-1 ในเด็กแรก
คลอด ท่ีเกิดจากแม่ท่ีติด
เชื้อเอชไอวีให้ได้ผลเร็ว
ที่สุดด้วยวิธี PCR ตัวอยา่ง
จากกระดาษซับเลือด 

1,487,000 985,890 66.30 ตัวอย่างที่ส่งตรวจ HIV-PCR แรกคลอด และ ตรวจครั้งที่ 3 ใน
เด็กที่มีอายุมากกว่า 4 เดือน และกรณีเด็กที่มีความเสี่ยงสูง แต่
ผลตรวจของ PCR ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เป็นลบ รวมทั้งสิ้น 
1,885 ตัวอย่าง (เป้าหมาย 2,000 ตัวอย่าง) เป็นตัวอย่างแรก
คลอดจ านวน 1,730 ตัวอย่าง และตัวอย่างครั้งที่ 3 จ านวน 
155 ตัวอย่าง พบผลบวกในตัวอย่างแรกคลอดจ านวน 5 
ตัวอย่าง โดยผลการด าเนินการตรวจสามารถให้บริการตรวจ
ครบทั้ง 1,885 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 ของตัวอย่างที่ส่ง
ตรวจ 

94.25 1. ส่งเสริมและสนับสนุน ยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่มี 
นโยบายสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ 
(Getting to Zero) คือไม่มีผู้ติด
เช้ือรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิต
เนื่องจากเอดส์ และไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อ
ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีใน
เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเช้ือตั้งแต่
แรกเกิดโดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงสูง 
เพื่อที่จะเริ่มยาต้านไวรัสให้ได้อย่าง
รวดเร็วเพื่อการป้องกันไม่ให้มีเด็ก
ที่เกิดใหม่ติดเช้ือเอชไอวีจากแม่ 
เป็นหนี่งในแนวทางการจัดการเชิง
รุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอด
เช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูกและ
สนับสนุนนโยบายการป้องกันการ
ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 
(PMTCT)  

2.  ค้นหาทารกที่ติดเช้ือเอชไอวีได้เร็ว
ที่สุด เพื่อเริ่มยาต้านไวรัสโดยเร็ว
ที่สุด (ภายในอายุ 8 สัปดาห์) 

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ตามที่มีหลักฐานจากการวิจัยที่บ่งชี้
ถึงโอกาสที่อาจจะรักษาการติดเช้ือ
เอชไอวีให้หายขาด (Functional 
cure) ในทารกที่เริ่มยาต้านไวรัส
เร็วตั้งแต่แรกเกิด และมีหลักฐาน
ชัดเจนว่าการรักษาเร็วช่วยลด
อัตราการป่วยตายจากเอชไอวี/
เอดส์ ช่วยให้ผู้ปกครองเด็กลด
ความวิตกกังวลและบุคลากร
ทางการแพทย์สามารถดูแลเด็ก
อย่างมีคุณภาพตามสถานการติด
เช้ือเอชไอวีของเด็กแต่ละราย  

3. ทราบความไว ของการตรวจ
วินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี ในเด็ก
แรกคลอดที่เกิดจากแม่ที่ติดเช้ือ
เอชไอวี ด้วยวิธี PCR จากสิ่งส่ง
ตรวจชนิดกระดาษซับเลือด และ
สถานการณ์การติดเช้ือเอชไอวีของ
เด็กและเป็นข้อมูลของประเทศที่
เข้าถึงได้ยาก เพื่อการบริหาร
จัดการและ/หรือส่งผลถึงนโยบาย
การให้บริการตรวจวินิจฉัยการติด
เช้ือเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ที่
ติดเช้ือของประเทศได้ในอนาคต 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
803-1112-
P021-
K4861-03 

พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ด้านการตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี-1 ในเด็กท่ีคลอด
จากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี 
Real-time PCR 

925,300 671,936 72.62 เครือข่ายห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการ
ตรวจ HIV-PCR ในเด็กจากแม่สู่ลูก จ านวน 12 แห่ง สมัครเข้า
ร่วมโครงการเพื่อร่วมทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ที่
พัฒนาขึ้น (Multicenter validation) ส่วนกลางได้สนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์และชุดทดสอบ เพื่อด าเนินการ เป้าหมาย 300 
ตัวอย่าง (150 คน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ บ้านทิพย์
สวนทองรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม เมือ่วันที่ 27-29 มกราคม 
2559 ร่วมกับเครือข่ายฯ และทีมผู้ร่วมวิจัยจากศูนย์วิจัยโรค
เอดส์ สภากาชาดไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก ศูนย์ความ
ร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ร่วมกันออกแบบและวางแนวทางการด าเนินงานการวิจัย การ
รวบรวมวิเคราะห์ ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล น า
เสอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 24 ประจ าปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 21-23 
มีนาคม 2559 อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ในสาขา
เครือข่ายห้องปฏิบัติการ หัวข้อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี-1 ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเช้ือ
ด้วยวิธี Conventional PCR กับวิธี Real time PCR ของ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย นาย
วิโรจน์ พวงทับทิม ได้รับรางวัล ดีเด่น ผลการด าเนินงานของ
เครือข่ายฯ ประจ าปี 2559 รอบ 9 เดือน มีการส่งรายงานผล
การตรวจ HIV-1 Real Time PCR ตัวอย่างจากหลอดเลือด 
จ านวน 10 แห่ง ดังนี้ ผลการตรวจทั้งสิ้น 1,849 ตัวอย่างจาก
เป้าหมาย 3,600 ตัวอย่าง (51.36%) พบผลบวก 45 ตัวอย่าง 
(2.43%) ทั้งนี้พบตัวอย่างที่ให้ผลขัดแย้ง 19 ตัวอย่าง 

70.00 1. เพิ่มศกัยภาพและประสิทธภิาพของ
เครือข่ายห้องปฏิบัตกิาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านบรกิาร
ตรวจ HIV-1 วิธี Real Time PCR เพิ่ม
ความครอบคลุมให้เด็กไทยทุกรายที่ 
คลอดจากแม่ที่ตดิเช้ือไดเ้ข้าถึงบริการ
ตรวจ HIV-EID ใหเ้พิม่ขึ้น  

2.  เครือข่ายห้องปฏิบัตกิาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการ
ประกันคณุภาพการตรวจ(PT-HIV PCR) 
สรา้งความเช่ือมัน่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผล
การตรวจน่าเช่ือถือ ลดค่าใช้จา่ยในการ
เข้ารว่มทดสอบความช านาญกบั
ต่างประเทศ (EQA HIV-PCR) ปลีะกว่า 
600,000 บาท ประเทศพึ่งพาตนเองได้  

3. การตรวจด้วยวิธี Real Time PCR เป็น
แบบ Quatitative ท าให้ทราบปริมาณ 
HIV-1 proviral load DNA ในตัวอยา่ง
เด็กทีต่ิดเช้ือ ยังไมม่ีรายงานข้อมลูนีซ้ึ่ง
เป็นตวัอยา่งของประเทศไทยและเพือ่
เป็นเกณฑ์ก าหนดสิ่งส่งตรวจให้
เหมาะสม  

4. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
เกี่ยวกบัการด าเนินงานป้องกนัการ
ถ่ายทอดเช้ือเอชไอวจีากแมสู่่ลกู ไดร้ับ
การประเมนิประสิทธผิล โดยตดิตาม

ศชพ 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
อัตราการถา่ยทอดเช้ือเอชไอวีจากแม่สู่
ลูก ผลจากห้องปฏิบตัิ -การตรวจ HIV-
PCR ในเด็ก 

5. เกิดการบรูณาการร่วมกันจากหลาย
หน่วยงานโดยมเีปา้หมายหลักเพื่อการ
พัฒนาระบบบริการตรวจการติดเช้ือเอช
ไอวีในเดก็ ผลจากการวจิัยทีเ่ป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์อาจส่งผลถึงการ
ปรับเปลี่ยนในระดับนโยบายของประเทศ
ที่ก าหนดโดยกรมอนามัยและกรม
ควบคมุโรค ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การ -
แพทยเ์ป็นหนว่ยบริการที่จะด าเนนิการ
ให้สอดคล้องกบันโยบายต่อไป 

803-1112-
P021-
K4861-04 

การพัฒนาวัสดุอ้างอิงชนิด
กระดาษซับเลือดส าหรับ
การทดสอบความช านาญ
การตรวจการตดิเช้ือเอช
ไอวี-1 วิธี DNA-PCR 

200,000 200,000 100.00 ส่งชุดทดสอบความช านาญการตรวจการติดเช้ือเอชไอวี ให้ 
สมาชิกเครือข่ายการตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี-1 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 12 แห่ง (ขอนแก่น, 
ชลบุรี, นครสวรรค,์ พิษณุโลก, เชียงราย, นครราชสีมา, ตรัง, สุ
ราษฎร์ธาน,ี อุดรธาน,ี อุบลราชธาน,ี สมุทรสงคราม และ 
สงขลา) เพื่อใช้ประเมินวิธีการตรวจ (Conventional และวิธี 
Real-time PCR) ชนิดของกระดาษ (Cotton 100 และชนิด 
Whatman) และระบบการขนส่ง ในวันที่ 6 มกราคม 2559 
ทุกห้องปฏิบัติการได้ด าเนินการตรวจครบถ้วน อยู่ในระหว่าง
การรวบรวมผลการด าเนินงาน 

70.00 ได้ตัวอย่างทดสอบหรือวัสดุอ้างอิงชนิด
กระดาษซับเลือด (PT DBS sample) เพื่อ
ใช้ในการทดสอบความช านาญ (PT 
scheme) การตรวจการติดเช้ือเอชไอว-ี1 
วิธี DNA PCR ของสมาชิกเครีอข่าย
ห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน ทั้งสิ้น 
14 แห่ง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้า
ร่วม EQA จากต่างประเทศได้ปีละกว่า 
300,000 บาท สามารถพึ่งพาตัวเองได้
อย่างยั่งยืนและเป็นการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ได้อย่างต่อเนือ่ง สามารถพัฒนาและขยาย

ศชพ 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ขอบข่ายการให้บริการในเชิงพาณิชย์ได้ใน
ระดับประเทศและระดับอาเซี่ยน 

803-1112-
P021-
K4861-05 

โครงการสร้างวัคซีน
ต้นแบบป้องกันโรคเริม
และการพัฒนา
กระบวนการผลติ 

999,000 523,916 52.44 1. ศึกษาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ Pichia pastoris เพื่อ
ผลิตโปรตีน glycoprotein D (gD) ในระดับขวดเพาะเลี้ยง
ขนาดเล็ก  
1.1  ศึกษาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ยีสต์ในอาหาร

สูตรต่างๆ ได้น ารีคอมบิแนนท์ยีสต์ทั้งชนิดที่ผลิต 
glycoprotein D ชนิดที่  1 และ 2 จาก stock ที่  
80 OC มาเพาะเลี้ ยงบน YPD agar plate เพื่ อ
น าไปเพาะเลี้ยงในอาหารสูตร Buffered Glycerol-
complex medium ( BMGY)  แ ล ะ  Buffered 
methanol- complex medium (BMMY)  เ พื่ อ
เปรียบเทียบกับอาหารสูตร Basal salt-medium 
(BSM) พบว่าการเพาะเลี้ยงยีสต์ด้วยอาหารสูตร 
BMMY ท าให้อัตราการเจริญและการผลิตโปรตีน 
gD ดีกว่าเพาะเลี้ยงด้ วยอาหารสูตร BSM จึง
เลือกใช้อาหารสูตร BMMY ในการศึกษาปัจจัยอื่น
ต่อการเจริญและการผลิตโปรตีน gD ต่อไป  

1.2 ศึกษาระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์
ยีสต์ เพื่ อการผลิต glycoprotein D ได้ท าการ
เพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ P. pastoris ในอาหาร 

70.00 ได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวัคซีนและ
ได้เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนป้องกันโรค
เริม ส าหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ให้กับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตระดับ
โรงงานกึ่งอุตสาหกรรมและเพื่อน าไปสู่
การทดสอบในมนุษย์ต่อไป 

ศชพ 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
BMMY ที่มีองค์ประกอบของเมทานอล เพื่อกระตุ้น
ให้เซลล์ผลิต HSV-1 gD และ HSV-2 gD และท า
การเก็บตัวอย่างทุก 24 ช่ัวโมงเป็นเวลา 144 ช่ัวโมง 
(6 วัน) น าไปตรวจสอบการผลิต gD ด้วยวิธี ELISA 
โ ด ยท า ก า รต ร วจสอบทั้ ง ที่ เ ป็ น  secreted 
expression จากส่วนอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์และ 
intracellular expression จากส่วนของตะกอน
เซลล์  ซึ่ งพบว่าในรีคอมบิแนนท์โคลนที่มียีน 
pPICZ?A/gD1 สามารถผลิต HSV-1 gD ได้สูงที่
เวลา 48 ช่ัวโมงภายหลังการเพาะเลี้ยงในอาหารที่มี
เมทานอล และสามารถหลั่งโปรตีนออกมาภายนอก
เซลล์ ได้มาก ส่วนรีคอมบิแนนท์โคลนที่มียีน 
pPICZ?A/gD2 สามารถผลิต HSV-2 gD ได้สูงสุดที่ 
72 ช่ัวโมง แต่พบว่าปริมาณ gD ที่อยู่ในเซลล์มีสูง
กว่าที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ 1 

1.3 ศึกษาความเข้มข้นของเมทานอลต่อการผลิต HSV-
1 gD ของรีคอมบิแนนท์ P. pastoris ได้ท าการ
เพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์โคลนในอาหาร BMMY ที่มี
ความเข้มข้นของเมทานอลเท่ากับ 0, 0.5, 1, 1.5 
และ 3.0% โดยมีปริมาณเซลล์เริ่มต้นเท่ากันจากนั้น
ท าการเก็บตัวอย่างทุกๆ 24 ช่ัวโมงเป็นเวลา 96 
ช่ัวโมง เพื่อน าไปท าการวิ เคราะห์อัตราการ
เจริญเติบโต และปริมาณ HSV-1 gD ที่ผลิตและ
หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ซึ่งพบว่ารีคอมบิแนนท์
โคลนมีการเจริญสูงที่สุดในช่วง 24 ช่ัวโมงแรก และ
พบว่าความเข้มข้นของเมทานอลที่สูงขึ้นส่งผลให้
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
เซลล์เจริญได้ดี เนื่องจากเมทานอลเป็นแหล่งของ
คาร์บอนที่จ าเป็นต่อการเจริญของเซลล์ แต่พบว่าที่
ความเข้มข้นของเมทานอล 3.0% ภายหลังการ
เพาะเลี้ยงไป 48 ช่ัวโมง การเจริญของเซลล์จะ
ลดลงซึ่งอาจเกิดจากการสะสมของเมทานอลที่มาก
เกินไปจนท าให้เป็นพิษต่อเซลล์ ส าหรับการผลิต 
HSV-1 gD ที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ พบว่าที่
ความเข้มข้นของเมทานอล 1.5%สามารถผลิต gD 
ได้สูงที่สุดที่เวลา 48 ช่ัวโมง จากผลที่ได้จึงน าค่า
ความเข้มข้นของเมทานอลที่ 1.5% ไปท าการศึกษา
ปริมาณเซลล์เริ่มต้นต่อการผลิต HSV-1 gD ของรี
คอมบิแนนท์โคลนต่อไป  

1.4 ศึกษาปริมาณเซลล์เริ่มต้นต่อการผลิต HSV-1 gD 
ของรีคอมบิแนนท์ P. pastoris ได้ท าการเพาะเลี้ยง
รีคอมบิแนนท์โคลนโดยให้มีปริมาณเซลล์เริ่มต้น
แตกต่างกัน โดยวัดเป็นค่าOD600 ?เท่ากับ 2.0, 
4.0 และ 6.0 ตามล าดับ โดยเพาะเลี้ยงในอาหารที่มี
เมทานอลความเข้มข้น 1.5% เท่ากัน จากนั้นท า
การเก็บตัวอย่างทุกๆ 24 ช่ัวโมงเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง 
พบว่ารีคอมบิแนนท์โคลนที่ทุกๆ ความเข้มข้นมี
อัตราการเจริญสูงที่สุดในช่วง 24 ช่ัวโมงแรก 
หลังจากนั้นอัตราการเจริญค่อยๆ ลดลง ส าหรับ
การผลิต HSV-1 gD ที่หลั่งออกมาภายนอกเซลล์ 
พบว่าที่ปริมาณเซลล์เริ่มต้นท่ี OD600 เท่ากับ 2.0 
และ 4.0 มีการผลิต HSV-1 gD ใกล้เคียงกันและสูง
ที่สุดที่เวลา 72 ช่ัวโมง  
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
2 การตรวจหาปริมาณแอนติบอดีโดยเทคนิค ELISA พัฒนา

วิธีการตรวจหาปริมาณแอนติบอดีต่อโปรตีน gD ของไวรัส
โรคเริ ม ชนิดที่  1 และ 2 โดยใช้ เทคนิค ELISA ซึ่ ง
ประกอบด้วยการเคลือบแอนติเจน gD แต่ละชนิดแยก
ปฏิกิริยากัน แล้วท าปฏิกิริยาจับกับโมโนโคลนอล
แอนติบอดีต่อ gD จากนั้นจับด้วยแอนติบอดีที่ติดฉลาก
ด้ ว ย เ อ น ไ ซ ม์ เ ป อ ร์ อ อ ก ซิ เ ด ส  แ ล ะ ใ ช้  
Tetramethylbenzidine เป็นซับสเตรทชนิดโครโมเจน
ส าหรับเอนไซม์เปอร์ออกซิเดส ซึ่งค่าดูดกลืนแสงที่เกิดขึ้น
จากปฏิกิริยาดังกล่าวจะสัมพันธ์กับปริมาณโมโนโคลนอล
แอนติบอดี โดยสามารถจับคู่ระหว่างแอนติเจนและ
แอนติบอดีเพื่อใช้ในระบบ ELISA ได้ จากนั้นสามารถหา
ปริมาณแอนติเจนที่เหมาะสมในการ coat plate และช่วง
แอนติบอดีที่สามารถวัดค่าได้ซึ่งมีค่าระหว่าง 5-50 ng/ml 
และได้จัดท ากราฟมาตรฐานของการทดสอบหาปริมาณ
แอนติบอดีต่อโปรตีน gD แล้ว 

803-1112-
P021-
K4861-06 

การวิจัยและพัฒนาสาร
ต้านเช้ือราจากสมุนไพร 

600,000 414,876 69.15 1. เตรียมผลดิบของพญากาสัก ท าแห้ง และบดได้ผงพืชแห้ง
หนักประมาณ 338 กรัม และสกัดผลดิบของพญากาสัก
ด้วยเอทานอล 

2. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของผลดิบพญากาสักด้วยตัว
ท าละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และ ทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือ
ราต่อเช้ือ T. mentagrophytes พบว่าส่วนที่สามารถ
ละลายใน chloroform และ ethyl acetate ได้แสดง
ฤทธิ์ต้านเช้ือราได้ดี  

70.00 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดจาก
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ดีในการต้านเช้ือรา 
สามารถน าไปเผยแพร่เป็นประโยชน์
กับผู้ที่ต้องการใช้สมุนไพรเพื่อการ
รักษาโรคผิวหนังจากเช้ือราได้ 

2. .ทราบสารบริสุทธิ์ท่ีมีฤทธิ์ต้านเช้ือรา
จากพืชสมุนไพรซึ่งอาจน าไปพัฒนา
เป็นสารต้นแบบทางยาต้านเช้ือรา 
หรือน าไปเผยแพร่ในวารสารได้  

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
3. คัดเลือกส่วนทีล่ะลายในช้ัน chloroform มาแยกบริสุทธิ์

ด้วยวิธีการทางโครมาโตรกราฟฟี่ โดยใช้ column ชนิด
ต่าง ๆ และแยกบริสุทธิ์ในล าดับสุดท้ายด้วย HPLC  

4. ได้สารออกฤทธิ์ต้านเช้ือราจากผลดิบของพญากาสัก 4 
ชนิด และส่งตัวอย่างสารบริสุทธิ์ไปวิเคราะห์ NMR  

5. คัดเลือกส่วนที่ละลายในช้ัน EtOAc มาแยกบริสุทธิ์ด้วย
วิธีการทางโครมาโตรกราฟฟี่ โดยใช้ column HP 20 
และแยกบริสุทธิ์ในล าดับสุดท้ายด้วย HPLC  

6.  ได้สารออกฤทธิ์ต้านเช้ือราจากผลดิบของพญากาสัก 3 
ชนิด และส่งตัวอย่างสารบริสุทธิ์ไปวิเคราะห์ NMR  

7. เตรียมรากทองพันช่ังท าแห้ง บดได้ผงพืชแห้ง และสกัด
ด้วยเอทานอล  

8. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของทองพันช่ังด้วยตัวท า
ละลายอินทรีย์ และทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือราต่อเช้ือ T. 
mentagrophytes และ T. rubrum พบว่าสารสกัดช้ันที่
มีฤทธิ์ดีสุดคือช้ัน EtOAc น ามาแยกสารต้านเช้ือราต่อโดย
ใช้ column chromatography ชนิด SiO2  

9.  สกัดผลแห้งมะค าดีควายด้วยเอทานอล แล้วน ามาแยก
สารต้านเช้ือราต่อโดยใช้ column chromatography 
ชนิด SiO2  

10. ทดลองพัฒนาต ารับแชมพู 7 ต ารับ และคัดเลือกต ารับที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม 2 ต ารับ  

11.  ทดลองพัฒนาต ารับเจล 8 ต ารับ และคัดเลือกต ารับที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 1 ต ารับส าหรับเป็นต้นแบบในการ
ผสมกับสารสกัดสมุนไพร 

3. ได้รูปแบบต ารับยาใช้ภายนอกเพื่อ
รักษาการติดเช้ือราที่ผิวหนัง ที่จะ
น าไปศึกษาต่อ หรือถ่ายทอดให้กับ
หน่วยงานที่สนใจจะน าไปพัฒนาใน
เชิงพาณิชย์ได้ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
12.  ส่งนิพนธ์ต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก 1 ฉบับ 
13. ส่งนิพนธ์ต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ในวารสารการวิชาการ

สาธารณสุข 1 ฉบับ 14. เตรียมรายงานฉบับสมบูรณ ์
803-1112-
P021-
K4861-08 

) โครงการจัดตั้งระบบ
ฐานข้อมูลคลินิกและการ
คัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพดสี าหรับการวิจัย
ทางคลินิก 

527,800 160,687 30.44 1  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินโครงการ และแต่งตั้ง
คณะท างานโครงการปีงบประมาณ 2559 

2  เริ่มด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์ 
บุคลากร ด าเนินโครงการวิจัย และเริ่มด าเนินการรับ
อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่1 มีผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 45 ราย โดยการคัดเลือกจากการซัก
ประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจ านวน 2 
ราย  (Serum creatinine greater than acceptance 
criteria 1 ราย, HBs Ag Positive 1 ราย) สรุปมีผู้ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจ านวน 43 ราย 

3 คัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียมตัวอย่าง Blank 
Plasma ครั้งที่ 1/59 จ านวน 60 ราย 

4 คัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียมตัวอย่าง Blank 
Plasma ครั้ งที่  2/59 จ านวน  15 ราย รวมจ านวน
อาสาสมัครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจ านวน 118 ราย  

5 ด าเนินการ พัฒนาโปรแกรมระบบและระบบงานที่
เกี่ยวข้อง -ระบบลงทะเบียนบุคคลผู้รับบริการตรวจหรือ 
อาสาสมัคร การวิจัยทางคลินิก -การบันทึกข้อมูลประวัติ 
ของอาสาสมัคร  

6 ระบบการรับตัวอย่างข้อมูลการตรวจหรือ อาสาสมัคร 
การวิจัยทางคลินิก -การรับตัวอย่างการตรวจวิเคราะห์ -

80.00 1. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ระบบ
ฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดีที่ได้
มาตรฐานท าให้สามารถบริหาร
จัดการโครงการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกต่อการสืบค้น
ข้อมูล รวมทั้งยังสามารถเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่สนใจ
หรือนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลไป
พัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต 

2. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้
อาสาสมัครสุขภาพดี จ านวน 200 
คน ส าหรับเตรียมความพร้อมในการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก ในการทดสอบ
ชีวสมมูลของยาต้นแบบ รวมทั้ง
ศึกษาความปลอดภัยของยาหรือ
สมุนไพรในการวิจัยทางคลินิก ระยะ
ที่ 1 หรือ 2 

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ระบบการบันทึกผล / สรุปผลของตัวอย่าง ในส่วนของ
ห้องปฏิบัติการการตรวจหรือ อาสาสมัคร การวิจัยทาง
คลินิก  

7 ด าเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าโครงการเตรียม
ตัวอย่าง Blank Plasma ครั้งที่ 3/59 (K2-Na Heparin-
03-16 จ านวน 80 ราย) รวมจ านวนอาสาสมัครที่ผ่านเข้า
ร่วมโครงการจ านวน 198 ราย 

8  บริษัท เนอฟ แอนด์ ไนน จ ากัด ได้รายงานความคืบหน้า
ของโปรแกรมฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดี ในการท า
ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง  

9 อธิบายและน าเสนอการใช้งานระบบของโปรแกรม
ฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดีวันท่ี 7 เมษายน 2559 - 
ท าการอัฟเดทเวอร์ชั่นของโปรแกรมฐานข้อมูลอาสาสมัคร
สุขภาพดี วันที ่7 เมษายน 2559  

10 ด าเนินการจัดสถานท่ีหน่วยคัดกรองอาสาสมัคร เพื่อคัด
กรองอาสาสมัครสุขภาพดี เข้าโครงการจัดตั้ งระบบ
ฐานข้อมูลคลินิก และการคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดี
ส าหรับการวิจัยทางคลินิก  

11 ด าเนินการสอบเทียบ และตรวจสอบการท างานของ
เครื่องมือทางการพยาบาล จ านวน 35 เครื่อง วันที่ 12 
เมษายน 2559  

12 ด าเนินการคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดีเข้าโครงการ
จัดตั้งระบบฐานข้อมูลคลินิก และการคัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพดีส าหรับการวิจัยทางคลินิก โดยการน าระบบ
โปรแกรมฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดี มาใช้ใน
โครงการ วันที่ 26 เมษายน 2559 จ านวน 80 ราย ในส่วน

3. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีข้อมูล
สุขภาพ และประวัติของอาสาสมัคร
ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยต่างๆ ซึ่ง
จะเป็นการป้องกันการเป็น
อาสาสมัครซับซ้อนของแต่ละ
โครงการ 

4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทราบ
ถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
อาสาสมัครคนไทยเพื่อคัดเลือกให้
เหมาะสมกับแต่ละโครงการ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ของโครงการเตรียมตัวอย่าง Blank Plasma ครั้งที่ 4/59 
(Lot: K2-Na Heparin-04-16) ด าเนินการ วันที่ 26-29 
เมษายน 2559 รวมจ านวนอาสาสมัครที่ผ่านเข้าร่วม
โครงการจ านวน 278 ราย  

13  ด าเนินการ ทดลองลงข้อมูลอาสาสมัครในระบบ
โปรแกรมฐานข้อมูลทางคลินิก โครงการเตรียมอย่าง 
Blank Plasma ครั้งที่ 5/59 (Lot: SATREPS-01-16) วันที่ 
16-19 พฤษภาคม2559จ านวน 25 ราย รวมจ านวน
อาสาสมัครที่ผ่านเข้าโครงการ จ านวน 303 ราย  

14 ด าเนินการลงโปรแกรมฐานข้อมูลทางคลินิกเพิ่มอีก 4 
เครื่อง การสืบค้นข้อมูล บันทึกข้อมูลอาสามัคร 1 เครื่อง 
รับตัวอย่าง รายงานผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
1 เครื่อง สรุปผลตรวจสุขภาพ 1 เครื่อง และรายงานผล
การตรวจสุขภาพ 1 เครื่อง  

15 ด าเนินการปรับปรุงอับเกรดโปรแกรมฐานข้อมูลทาง
คลินิก จ านวน 5 เครื่อง 

803-1112-
P021-
K4861-09 

โครงการเพิม่ขีด
ความสามารถการวิจัยทาง
คลินิกด้านชีวสมมูลของ
ยาสามญัตามมาตรฐาน 
GCP และ GLP เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

865,000 612,644 70.83 1 ด าเนนิการจัดท าแผนการด าเนินโครงการ แต่งตั้ง
คณะท างานโครงการปีงบประมาณ 2559 ประชุม
คณะผู้วิจัยโครงการ  

2 รักษามาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการ ตามมาตรฐาน ISO 
15189:2007-12 โดยการส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารเรื่อง ทักษะและเทคนคิทีท่ันสมยัในการจดัเกบ็
ตัวอยา่งเลือด ให้ถูกต้อง, อบรม การอ่านใบรับรองการสอบ
เทียบเครื่องมือ  

3 ด าเนนิการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการวิจยั
โครงการที1่ โดยการด าเนินการศึกษาวิจัยทางคลินิก

65.00 1. การศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านชีวส
มมูลของยาสามัญในประเทศไทยเป็น
ทียอมรับตามมาตรฐานสากล ส่งผล
ให้อาสาสมัครได้รับการคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งชีวิตและสิทธิ
มนุษยชน 

2. สามารถเป็นศูนย์กลางในการ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา การ
คุ้มครอง ผู้บริโภคด้านยาและ

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
โครงการ ศึกษาชีวสมมูลต ารับดเีฟอราซริอก จีพโีอ ขนาด 
250 mg ชนดิเม็ด และเอ็กซเ์จค ขนาด 250 mg ชนดิเมด็ 
คัดเลือกอาสาสมัคร วันที่ 30 พ.ย.ถงึ 3 ธันวาคม 2558 อา
สามสมคัรเข้าร่วมโครงการ 45 ราย ชาย 26 ราย หญิง 19 
ราย ผา่นการคดัเลือกจ านวน 41 ราย ชาย 24 ราย หญิง 17 
ราย และไดร้ับการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการวจิัยทางคลินิก 
30 ราย ชาย 15 ราย หญิง 15 ราย Admit P I วนัที่ 13 
ธันวาคม 2558 ถึง 17 ธันวาคม 2558 Admit P II วันที ่20 
ธันวาคม 2558 ถึง 24 ธันวาคม 2558 จัดส่งตัวอย่างให้กับ
องค์การเภสัชกรรมวนัที่ 25 ธันวาคม 2558  

4 รับการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรม วันที่ 
18 มกราคม 2559  

5 เจ้าทีด่ีประจ าโครงการวจิัยด าเนินการตรวจสอบ และแกไ้ข
ข้อมูลหลังจากการไดร้ับการตรวจเอกสารจากเจ้าหนา้ที่
องค์การเภสัชกรรม -ด าเนินการสรปุผลการด าเนิน
โครงการวจิัย ศกึษาชีวสมมลูต ารบัดเีฟอราซริอก จีพโีอ 
ขนาด 250 mg ชนิดเมด็ และเอ็กซเ์จค ขนาด 250 mg 
ชนิดเม็ด เพื่อด าเนินการตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วน
ของเอกสารโดย QCT ประจ าโครงการวิจัย  

6 ด าเนนิการจัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิโครงการวิจยั ผู้
อ านายการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
สถาบันวิจยัในมนุษย์ 3 มีนาคม 2559  

7 ด าเนนิการจัดท า และทบทวนเอกสารคณุภาพ มาตรฐาน
การปฏิบตัิงาน เอกสารสนับสนุนฉบบัภาษาอังกฤษ ส่ง
องค์การเภสัชกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานวจิัยทางคลินิก  

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

3. ผลิตภณัฑ์ยาสามัญในประเทศ มี
ประสิทธิผลเทียบเท่ากับยาต้นแบบ 
สามารถแข่งขันกับยาที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศซึ่งจะช่วยลดเงินตรา
ออกนอกประเทศและเป็นการ
สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง รวมทั้ง
สามารถแข่งขันในตลาดการค้าเสรีใน
ประชาคมอาเซียนได้  

4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถ
เป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
8 ด าเนนิการจัดเตรยีมเอกสารคณุภาพ เอกสารโครงการวิจยั 

สถานที่ เพื่อเตรยีมรับการทดสอบการตรวจตดิตาม
โครงการวจิัย จากองค์การเภสัชกรรม วันที่ 19 เมษายน 
2559 -รับการตรวจ On site monitoring training โดย 
GPO ร่วมกับ บริษัท Phamazone ประเทศอินเดยี จ านวน 
10 ท่าน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยการ Mock run 
โครงการ Donepezil  

9 ด าเนนิการสอบเทยีบ และตรวจสอบการท างานของ
เครื่องมือทางการพยาบาล จ านวน 35 เครื่อง วันที่ 12 
เมษายน 2559 -ด าเนนิการพัฒนาบคุลากรโดยการส่งบคุลา
การรับการฝกึอบรมภายนอกสถานทีเ่รื่องการปฏิบัติการ
วิจัยทางคลินกิที่ด ีGood Clinical Practice : GCP จ านวน 
2 ท่าน  

10 ด าเนนิการประชุมรายงานผลความกา้วหนา้การด าเนินงาน
ข้อตกลงความรว่มมือการศกึษาชีวสมมลูของยาสามญั
เปรยีบเทยีบยาตน้แบบและการศกึษาวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 
5 /2559 วันที่ 26 เมษายน 2559  

11 ด าเนนิการประชุมรายงานผลความกา้วหนา้การด าเนินงาน
ข้อตกลงความรว่มมือการศกึษาชีวสมมลูของยาสามญั
เปรยีบเทยีบยาตน้แบบและการศกึษาวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 
7 /2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  

12 ด าเนนิการสอบเทยีบเครื่องมอืวิทยาศาสตร์ Auto pipette 
จ านวน 6 เครือ่ง ได้รบัรายงานผลการสอบเทียบ 3 เครื่อง  
ด าเนนิการจัดประชุมการตดิตามความกา้วหนา้โครงการ
ความรว่มมือในการจดัตั้งสถานที่ทดลองทางคลินิก ระหวา่ง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรมวันที่ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 722 ช้ัน 7 อาคาร 14 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 10.00-11.30 น.  

13  ไดร้ับการนุมัตใิห้ด าเนนิการจดัจา้งออกแบบการด าเนิน
โครงการปรบัปรุงสถานที่วิจยัทางคลนิิก และการจดัตั้ง
สถานที่ทดลองทางคลินกิ 

803-1112-
P021-
K4861-10 

การพัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องต้นที่จ าเพาะ
ต่อเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดีและ
ค้นหาสารออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรไทย 

330,000 270,562 81.99 1. เตรียมโปรตีนจากพลาสมิดที่สร้างขึ้น แล้วท าการ
แสดงออก (expression) และการแยกบริสุทธิ์ 
(purification) รีคอมบีแนนท์โปรตีน CXCL12  

2. ศึกษาสภาวะเบื้องต้นของการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อ
น้ าดีส าหรับการทดสอบฤทธิ์ด้วยวิธี scratch assay  

3. ศึกษาสภาวะเบื้องต้นของการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อ
น้ าดีส าหรับการทดสอบฤทธิ์ migration ด้วยวิธี 
transmembrane cell migration assay  

4. ทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีของสาร
สกัดสมุนไพรจ านวน 138 ตัวอย่าง  

5. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อ
น้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 โดยวิธี scratch assay 
จ านวน 200 ตัวอย่าง 

80.70 1. ได้ระบบการทดสอบเบื้องต้น 
(screening system) ที่จ าเพาะส าหรับ
เป้าหมายการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

2.  ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์จ าเพาะ
ต่อเป้าหมายการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดี 

3. ทราบคณุสมบตัิพื้นฐานของสารบริสทุธิ์
จากสมุนไพรไทยทีม่ีฤทธิ์ต่อเปา้หมายการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อเป็นข้อมลู
ส าหรับการคดัเลือกสารต้นแบบในการ
พัฒนายารักษาโรคมะเร็งในท่อน้ าด ี

ศชพ 

803-1112-
P021-
K4861-12 

โครงการให้บริการและ
ติดตามผลเพื่อประเมิน 
การใช้ชุดทดสอบเพื่อ
ตรวจหาแอนตบิอดีต่อ
Exopolysaccharideของ 
เชื้อ
Burkholderiapseudom
alleiด้วยเทคนิค

738,000 464,782 62.98 จากผลการพัฒนาและประเมนิคณุภาพชุดทดสอบเพื่อตรวจหา
แอนตบิอดตี่อ Exopolysaccharide ของเช้ือ Burkholderia 
pseudomallei ด้วยเทคนคิ Immunochromatography ใน
ปีงบประมาณ 2557 ผลการประเมนิชุดทดสอบเปรยีบเทียบกับ
วิธีมาตรฐาน โดยชุดทดสอบตรวจหาแอนตบิอดี ประเมินเทยีบ
ผลการทดสอบกับวิธี Indirect Hemagglutination test (IHA) 
โดยทดสอบกบัตัวอย่างผู้ป่วย จ านวน 282 ราย มคีวามไว คดิ
เป็นรอ้ยละ 59.5 และ ความจ าเพาะ คิดเป็นรอ้ยละ 95.6 จาก

70.00 มีการน าชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีต่อ 
Exopolysaccharide ของเช้ือ
Burkholderia pseudomallei ชนิด IC 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา ควบคุมและป้องกัน
การระบาดของโรคเมลิออยโดสิสตาม
โรงพยาบาล หรือศูนย์วิทยาศาสตร์ต่างๆ 
ในพื้นที่ท่ีมีการระบาด 

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
Immunochromatograp
hyในโรงพยาบาล และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ 

การทดสอบความคงทนพบวา่ มีอายขุองชุดทดสอบเทียบเทา่กับ 
2 ปี  และเมือ่ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้ชุดทดสอบพบว่า 
ผู้ใช้เห็นวา่ชุดทดสอบมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจุบัน มี
ประโยชน์ตอ่การท างาน สามารถน าไปใช้ในพื้นที่ได้ ใช้งานง่าย 
ควรปรบัปรุงบรรจุภณัฑ์ เป็นซองชนดิปิดมดิชิดเป็นแบบมซีิป  

803-1112-
P021-
K4861-13 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สร้างและผลิตรีคอม
บิแนนท์แอนติบอดีเพื่อใช้
ในการตรวจวินิจฉยัโรค 

712,000 535,948 75.27 1. ท าการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage 
optimization ของยนีที่ใช้สร้างแอนติบอดสี่วน gamma 
2a constant region (IgG2a) 

2.  สังเคราะห์ยนีที่ออกแบบไดเ้พื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่ม
ปริมาณยนีส่วน gamma 2a constant region 

3. ท าการโคลนยนีสว่น heavy chain gamma 2a constant 
region เข้าสู่เวคเตอร์ในเซลล์ E.coli  

4. ไดร้ีคอมบิแนนทโ์คลนที่ม ีรีคอมบแินนท์พลาสมดิที่บรรจุ
ยีนส่วน heavy chain gamma 2a constant region  

5. ท าการตรวจสอบความถกูต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน heavy chain gamma 2a constant region โดยการ
ท า DNA sequencing พบวา่รีคอมบิแนนท์พลาสมิดทีไ่ดม้ี
ความถูกตอ้งของล าดบัเบส 100% ตามทีไ่ด้ออกแบบไว้  

6. น ารีคอมบแินนท์พลาสมดิที่ไดไ้ปตดัด้วยเอนไซม์ตดัจ าเพาะ
เพื่อเตรยีมไว้ส าหรบัโคลนยนีสว่น Variable region ต่อไป  

7. ท าการโคลนยนีสว่น VH จาก pLDHscFv โคลน 20 เข้าสู่
เวคเตอร์ IgG2a ในเซลล์ E .coli  

8. ไดร้ีคอมบิแนนทโ์คลนที่มรีีคอมบแินนท์พลาสมดิบรรจุยีน
ส่วน VH จาก pLDHscFv โคลน 20  

9. ท าตรวจสอบความถูกตอ้งของล าดบันิวคลโีอไทด์ของช้ินยนี
ส่วน VH ที่บรรจุอยูโ่ดยการท า DNA sequencing พบว่ารี

70.00 1. สามารถพัฒนาเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การสร้างและการผลิต monoclonal 
antibody โดยไม่ใช้สัตว์ทดลอง 

2.  สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่ได้ใน
การพัฒนาแอนติบอดีเพื่อทดแทน
การน าเข้า และการผลิตแบบเดิม 

3. เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนา
แอนติบอดีในงานอื่นๆ เช่น การ 
detection โดยใช้ antibody การใช้
ในด้านการบ าบัดรักษาโรค 
(therapeutics) และงานวิจัยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
คอมบแินนท์พลาสมดิที่ได้มคีวามถูกต้องของล าดบัเบส 
100% 10. ท าการโคลนยีนส่วน VH จาก pLDHscFv โคลน  

10. เข้าสู่เวคเตอร์ IgG2a ในเซลล ์E .coli  
11. ไดร้ีคอมบิแนนทโ์คลนที่มรีีคอมบแินนท์พลาสมดิบรรจุยีน

สว่น VH จาก pLDHscFv โคลน 10  
12. ท าตรวจสอบความถูกตอ้งของล าดบันิวคลโีอไทด์ของช้ินยนี

ส่วน VH ที่บรรจุอยูโ่ดยการท า DNA sequencing พบว่ารี
คอมบแินนท์พลาสมดิที่ได้มคีวามถูกต้องของล าดบัเบส 
100%  

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

14.  ไดร้ีคอมบแินนทโ์คลนทีม่ีรีคอมบแินนท์พลาสมดิบรรจุยนี
ส่วน VH ทั้ง 2 โคลน และรคีอมบิแนนท์โคลนที่มีรคีอม
บิแนนท์พลาสมิดบรรจยุีนส่วน VL ทั้ง 2 โคลน  

15. ท าตรวจสอบความถูกตอ้งของล าดบันิวคลโีอไทด์ของช้ินยนี
ส่วน VH และ VL ที่บรรจุอยู่โดยการท า DNA sequencing 
พบว่ารคีอมบิแนนท์พลาสมดิทีไ่ด้มคีวามถูกตอ้งของล าดบั
เบส 100%  

16. ท าการเพาะเลีย้งเซลล์ FreeStyleTM293F ส าหรบัการ 
transfection  

17. ไดเ้ซลล์ FreeStyleTM293F ที่รอดชีวิตมากกว่า 80% 
จ านวนมากกวา่ 1x106cell/ml พรอ้มส าหรับการ 
transfection  

18. น ารีคอมบแินนท์พลาสมดิที่บรรจุยนีที่ใช้สรา้งรคีอม
บิแนนท์แอนตบิอดีชนดิ IgG1 ต่อ pLDH จ านวน 2 โคลน 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
และ HBsAg จ านวน 2 โคลน เขา้สูเ่ซลล์ 
FreeStyleTM293F ที่เตรยีมได้ด้วยวิธี transfection  

19. น าน้ าเลีย้งเซลล์ทีไ่ดม้าแยกรคีอมบแินนท์แอนติบอดีที่
เซลล์สร้างขึน้ให้มคีวามบริสทุธิ์ด้วย Protein G affinity 
chromatography  

20.  ไดร้ีคอมบแินนท์แอนตบิอดี IgG1-pLDH โคลน 10 จ านวน 
2.2 มลิลิกรมั, IgG1-pLDH โคลน 20 จ านวน 1.1 มลิลกิรมั, 
IgG1-HBsAg โคลน 3 จ านวน 1.3 มลิลกิรมั และ IgG1-
HBsAg โคลน 17.1 จ านวน 2.0 มิลลกิรัม  

21.  น ารคีอมบแินนท์พลาสมดิที่บรรจุยนีที่ใช้สรา้งรคีอม
บิแนนท์แอนตบิอดีชนดิ IgG2a ต่อ pLDH จ านวน 2 โคลน 
และ HBsAg จ านวน 2 โคลน เขา้สูเ่ซลล์ 
FreeStyleTM293F ที่เตรยีมได้ด้วยวิธี transfection  

22. น าน้ าเลีย้งเซลล์ทีไ่ดม้าแยกรคีอมบแินนท์แอนติบอดีที่
เซลล์สร้างขึน้ให้มคีวามบริสทุธิ์ด้วย Protein G affinity 
chromatography 

23.  ไดร้ีคอมบแินนท์แอนตบิอดี IgG2a-pLDH โคลน 10 
จ านวน 1.0 มลิลิกรมั, IgG2a-pLDH โคลน 20 จ านวน 1.6 
มิลลิกรมั, IgG2a-HBsAg โคลน 3 จ านวน 1.0 มลิลิกรมั 
และ IgG2a-HBsAg โคลน 17.1 จ านวน 1.8 มลิลกิรมั  

24. ทดสอบเปรียบเทยีบความไวและความจ าเพาะในการ
ตรวจหา HBsAg โดยหลักการ Immuno-
chromatography โดยใช้แอนติบอดีที่ผลิตจากเซลลไ์ฮบริ
โดมา กับรคีอมบิแนนท์แอนติบอดี IgG1-HBsAg โคลน 3 
และ IgG1-HBsAg โคลน 17.1 Dot เป็น Test line พบวา่รี
คอมบแินนทแ์อนตบิอด ีIgG1-HBsAg โคลน 3 และ IgG1-
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
HBsAg โคลน 17.1 มคีวามไวและความจ าเพาะในการ
ตรวจหา HBsAg ไม่แตกต่างจากแอนติบอดีทีผ่ลิตจากเซลล์
ไฮบริโดมาโดยไมพ่บผลบวกปลอมและผลลบปลอม  

25. หาภาวะทีเ่หมาะสมในการตรวจหา pLDH antigen ใน
ตัวอยา่งที่เป็น recombinant pLDH ดว้ยวิธี sandwich 
ELISA โดยใช้รีคอมบแินนทแ์อนตบิอดี IgG1-pLDH โคลน 
10, IgG1-pLDH โคลน 20, IgG2a-pLDH โคลน 10 และ 
IgG2a-pLDH โคลน 20 เป็น capture antibody พบว่าทุก
โคลนมีความจ าเพาะกบัตัวอย่าง recombinant pLDH โดย 
IgG2a-pLDH โคลน 20 มคีวามไวสูงที่สุดรองลงมาคือ IgG1-
pLDH โคลน 10, IgG2a-pLDH โคลน 10 และ IgG1-pLDH 
โคลน 20 ตามล าดับทีค่วามเข้มขน้ของตัวอยา่ง 1 g/well  

26. หาภาวะทีเ่หมาะสมในการตรวจหา pLDH antigen ใน
ตัวอยา่งที่เป็น parasite ดว้ยวิธี sandwich ELISA โดยใช้รี
คอมบแินนทแ์อนตบิอด ีIgG1-pLDH โคลน 10, IgG1-
pLDH โคลน 20, IgG2a-pLDH โคลน 10 และ IgG2a-pLDH 
โคลน 20 เป็น capture antibody พบว่าทุกโคลนมี
ความจ าเพาะกบัตัวอย่าง parasite โดย IgG2a-pLDH โคลน 
20 มีความไวสูงทีสุ่ดรองลงมาคอื IgG1-pLDH โคลน 20, 
IgG2a-pLDH โคลน 10 และ IgG1-pLDH โคลน 10 
ตามล าดบัที่ความเขม้ข้นของตัวอยา่ง 1 g/well  

27. เปรยีบเทยีบความไวและความจ าเพาะของ commercial 
antibody ทีผ่ลิตจากเซลลไ์ฮบรโิดมา กับ รีคอมบิแนนท์
แอนตบิอดโีคลนต่างๆ ในการตรวจหา pLDH ในตัวอย่างที่
เป็น recombinant pLDH และ parasite ด้วยวิธี 
sandwich ELISA พบว่าแอนตบิอดทีี่ผลติจากเซลลไ์ฮบรโิด
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
มาและรคีอมบิแนนท์แอนติบอดีทุกโคลนมีความจ าเพาะกบั 
ตัวอยา่งทั้ง recombinant pLDH และ parasite โดย 
IgG2a-pLDH โคลน 20 และ IgG1-pLDH โคลน 10 มคีวาม
ไวกวา่ commercial antibody ที่ผลิตจากเซลลไ์ฮบริโดมา
ที่ความเขม้ข้นของตัวอย่าง 1 ?g/well 

803-1112-
P021-
K4861-14 

การวิจัยและพัฒนาชุด
ทดสอบ Rapid test 
ตรวจวินิจฉัยไวรสัตับ
อักเสบบ ี

480,000 426,398 88.83 1. เตรียมซองชุดทดสอบพร้อมข้อมูลติดหลังซองแนะน าการ
ใช้งาน 1000 ชุด  

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

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

ทดสอบที่พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับของ commercial 
kit พบว่าชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้น ให้ผลความไว ร้อยละ 
99.25 ความจ าเพาะร้อยละ 98.13  

8. ทดสอบ stability ได้อายุการใช้งานของชุดทดสอบมีอายุ 
1 ปี  

9. ผลิตชุดทดสอบเพิ่มอีก 500 ชุด รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 
1,000 ชุด  

10. ร่างโครงการเพื่อประเมินคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยไวรัสตับ
อักเสบบี ในภาคสนาม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 4 แห่งคือ เชียงราย สมุทรสงคราม 
อุบลราชธานีและสุราษฎร์ธานี  

85.00 1. ได้ชุดทดสอบต้นแบบชนิด Rapid 
test ส าหรับตรวจไวรัสตับอักเสบบี
ด้วยวิธี Immunochromatography  

2. เกิดองค์ความรู้และเป็นแนวทางใน
การผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายส าหรับ
ตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบี
และโรคติดเช้ืออื่นๆต่อไป  

3. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ 
หน่วยงานสาธารณสุข  

4. การเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ห้องปฏิบัติการ
การเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง 

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
11. ผลิตชุดตรวจเพิ่มอีก 850 ชุด รวมทั้งสิ้นเป็นจ านวน 

1,850 ชุด และจัดส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 4 
แห่งๆละ 350 ชุด และ 450 ชุดส าหรับประเมินใน
ส่วนกลาง 

803-1112-
P021-
K4861-15 

การวิจัยและพัฒนาชุด
ทดสอบชนิดรวดเร็วเพื่อ
ตรวจหาแอนตบิอดีชนิด 
IgM ต่อเชื้อเอนเทอโร
ไวรัส 71 ด้วยเทคนิค 
Immunochromatograp
hy 

300,000 210,178 70.06 จากผลการผลิต VP1 recombinant protein โดยใช้ เ ช้ือ 
Escherichia coli ได้ด าเนินการออกแบบไพรเมอร์ต่อส่วนของ
ยีนที่ใช้ในการผลิตโปรตีน VP1 ของเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 
และได้ท าการเช่ือมต่อ pET21a vector เข้ากับ VP1 fragment 
แล้วท าการถ่ายโอนรีคอมบิแนนท์พลาสมิด pET21a-VP1 เข้า
สู่ E. coli host cells ชนิด cloning host จากนั้นท าการสุ่ม
เลือก Transformed E. coli มาตรวจสอบด้วยเทคนิค PCR 
โ ดย ใ ช้ ไพร เมอร์ ที่ จ า เพาะกั บ  VP1 gene พบว่ า ไ ด้  
Transformed E. coli ที่สามารถ express recombinant VP1 
capsid protein จ านวน 3 โคลน และอยู่ในขั้นตอนการหา
สภาวะที่เหมาะสมในการ express recombinant VP1 capsid 
protein ให้ได้ปริมาณมากที่สุด ในส่วนของการผลิตโปรตีน 
VP1 จากเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร
ได้ด าเนินการเพาะเลี้ยงเช้ือไวรัสด้วยเทคนิค Cell culture lot.
การผลิตที่ 1 ปริมาณ 100 มิลลิลิตร จากน้ันได้ด าเนินการหา
สภาวะที่เหมาะสมในการแยกไวรัสแอนติเจนด้วยเทคนิค 
sucrose gradient centrifugation เพื่อใช้ในการแยกส่วนของ
โปรตีน VP1 จากเช้ือเอนเทอโรไวรัส 71 ซึ่งสามารถเตรียม
โปรตีน VP1 ได้เท่ากับ 2.1 mg ซึ่งจากการทดสอบโปรตีนที่
แยกได้ด้วยเทคนิค SDS-PAGE และ western blot กับโมโน
โคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีน VP1 พบว่าโปรตีน VP1 ที่แยก

80.00 1. ได้สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตชุด
ทดสอบตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM
ต่อcapsidprotein ของ 
enterovirus 71 โดยวิธี IC  

2. เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใน
ด้านการส่งชุดทดสอบชนิดต่างๆ ไป
จ าหน่ายทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน
สามารถลดการเสียดุลการค้าในการ
น าเข้าชุดทดสอบ 

3.  สามารถใช้ระบบการผลิตชุดทดสอบ
ที่มีอยู่มาพัฒนาชุดทดสอบตรวจ
วินิจฉัยโรค โดยใช้เช้ือที่เป็นสาเหตุ
ของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน
สาธารณสุขและลดการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

ศชพ 
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รหัส
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ได้มีขนาดประมาณ 34 kDa และมีความจ าเพาะกับแอนติบอดี
ที่น ามาทดสอบ หลังจากท าการทดสอบความจ าเพาะกับ
ตั วอย่ างซี รั่ มจากผู้ ป่ วยในระยะ convalescent ที่ เป็น 
positive 2 ตัวอย่าง และ negative 8 ตัวอย่าง ด้วยเทคนิค 
western blot พบว่าโปรตีนที่ เตรี ยมได้มีความจ าเพาะ
ค่อนข้างสูงเพราะให้ผลบวกกับตัวอย่าง positive serum และ
ให้ผลลบกับตัวอย่าง negative serum แตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน และจากการทดสอบโปรตีน VP1 ที่ เตรียมได้กับ
ตัวอย่างซีรั่มจากผู้ป่วยในระยะ acute ยังให้ผลการทดสอบที่
ไม่ชัดเจนเนื่องจากตัวอย่างซีรั่มผู้ป่วยที่ได้รับมายังไม่มีการ
ตรวจยืนยันระดับของแอนติบอดีชนิด IgM 

803-1112-
P021-
K4861-16 

การพัฒนาสูตรอาหาร
ดัดแปลงท่ีไม่มีซรีัมส าหรับ
การเพาะเลี้ยงเซลล์ Vero 

318,400 222,360 69.84 ท าการทดลองเพื่อตรวจสอบ (Verification study) อาหารสูตร
ดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่ม (SFM01-M) ท าการ subculture เซลล์ใน
อ า ห า ร สู ต ร  SFM01- M แ บ บ  sequential แ ล ะ  direct 
adaptation ปรับ (modification) สูตรอาหาร SFM01-M เพื่อให้
สามารถเพาะเลี้ยงเซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง จากการศึกษาพบว่ามี
ผลตอบสนองของเซลล์ที่เพาะเลี้ยงแบบ sequential และ direct 
adaptation และได้สูตรอาหาร SFM01-M ที่ดัดแปลงเบื้องต้น
แล้วจ านวน 4 สูตร ที่เหมาะสมส าหรับเพาะเลี้ยงเซลล์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง ท าการศึกษา Long-term subculture ในอาหารสูตร
ดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่ม (SFM01-M) ในหลุมเพาะเลี้ยง (6-well 
plate) พบว่าเซลล์สามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างต่อเนื่อง และ
ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์บนเม็ด 
microcarrier bead พบว่าเซลล์มีการยึดเกาะและเจริญเติบโตได้
ดี จากการศึกษาการยึดเกาะของเซลล์บนเม็ด microcarrier 
bead โดยใช้อัตราส่วน cells/microcarrier bead เท่ากับ 5 

70.00 1. สามารถพัฒนาสูตรอาหารดัดแปลงที่
ไม่มีซีรัมส าหรับใช้ในการเพาะเลี้ยง
ทั้งเซลล ์Vero และการผลิตเช้ือเอน
เทอโรไวรัส 71/เช้ือไวรัสไข้หวัดใหญ่ 

2. สามารถน าความรู้ ขั้นตอนและ
วิธีการต่างๆ จากการพัฒนาสูตร
อาหารดัดแปลงที่ไม่มีซีรัมส าหรับ
เซลล์ Vero ไปใช้ได้กับการพัฒนา
สูตรอาหารที่ไม่มีซีรัมส าหรับเซลล์
เพาะเลี้ยงอื่นๆ นอกจากนี้สามารถ
น าความรู้ ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ 
ไปใช้ในการออกแบบการทดลองเพื่อ
หาสภาวะที่เหมาะสมต่างๆ ส าหรับ
งานวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ศชพ 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
พบว่าเซลล์มีการยึดเกาะได้ดีภายใน 30 นาท ีและผลได้ของเซลล์ 
(cell yield) เพิ่มขึ้นระหว่าง 2.5 ? 3.25 เท่าอย่างไรก็ตามจะมี
การปรับอัตราส่วนเพิ่มเป็น 9 cells/microcarrier bead เพื่อ
ศึกษาผลได้ของเซลล์ (cell yield) เพิ่มเติม จากการศึกษาพบว่า
เซลล์มีการยึดเกาะและเจริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้พบว่าเซลล์มี
การใช้กลูโคสระหว่าง 1 ? 2 กรัมต่อลิตร และผลิตกรดแลคตคิต่ า
กว่า 2.0 กรัมต่อลิตร ท าการศึกษาอัตราสว่น cells/microcarrier 
bead เป็น 15 พบว่าเซลล์มีการยึดเกาะและเจริญเติบโตได้ดี 
หลังจากนั้นได้ท าการขยายขนาดการผลิตในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ 
ขนาด 2 ลิตร พบว่าเซลล์มีการยึดเกาะและเจริญเติบโตได้ดี โดย
มีความเข้มข้นสูงสุดเท่ากับ 1.45 x 105 cells/mL 

803-1112-
P021-
K4861-18 

การวิจัยและพัฒนา 
Mesenchymal Stem 
Cells สู่การใช้ประโยชน์
ทางคลินิก 

3,974,000 3,035,349 76.38 การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
กิจกรรมหลักที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลล์ต้น
ก าเนิดชนิด MSC ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ใน
รูปแบบวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผน  
พัฒนาวิธีเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC บนโครงร่างค้ าจุน 
ชนิด Fibrin โดยเตรียมจาก PRP CaCl2 และ PRP CaCl2 
Thrombin ซึ่งใช้ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 20 mM และ 40 
mM และ Thrombin ที่ความเข้มข้น 0.025 mM และ 0.050 
mM เปรียบเทียบกับ MSC ที่เจริญเติบโตบนภาชนะพลาสติก 
(2D) และน าไปศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาด้วย Scanning 
Electron Microscope จ านวน 7 ตัวอย่าง ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างรวบรวมผลการศึกษาวิจัย 3 
กิจกรรมย่อยที ่1.2 การศึกษาคุณสมบัติของ MSC จากสาย
สะดือ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  

70.00 ชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร 
จดสิทธิบัตร และหน่วยงานที่น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ด้าน
วิชาการ 

- เป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรองรับงานวิจัยด้าน
เซลล์ต้นก าเนิดและพัฒนาสู่วิธีรักษา
แนวใหม่ส าหรับประชากรไทยใน
อนาคต  

- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
- การจดอนุสิทธิบัตร การเผยแพร่

ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทีม่ี
ความสนใจงานวิจัยด้านเซลล์ต้น
ก าเนิด ด้านสังคมและชุมชน ผู้ป่วย

ศชพ 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
แต่งตั้งคณะท างาน 
1. เตรียมเซลล์ต้นก าเนิดจากสายสะดอื โดยการตัด/ย่อย

ด้วย Enzyme และการตัด/ เพาะเลี้ยงโดยตรง (Explant 
Culture) จากนั้นน าเซลล์ที่ได้มาศึกษาคุณสมบัติของ
เซลล์ MSC จากสายสะดือ เปรียบเทียบกับเซลล ์MSC 
จากไขกระดูก จ านวน 5 ตัวอย่าง  

2. ติดตามคุณสมบัติของเซลล์ที่เพาะเลี้ยงจ านวน 4 ตัวอย่าง 
ในแต่ละวิธีการเตรียมเซลล์ พบว่าเซลล์ที่เพาะเลี้ยงได้มี
คุณสมบัติของ MSC คือ สามารถเจริญเติบโตยึดเกาะ
พื้นผิวพลาสติก มีรูปร่างเรียวแหลม ผิวเซลล์มีการ
แสดงออกของ CD73 และ CD90 แต่ไม่มีการแสดงออก
ของ CD34 CD45 และ HLA-DR สามารถเจริญไปเป็น
เซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อนได้  

กิจกรรมหลักที่ 2 วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิดชนิด Mesenchymal 
Stem Cells ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
กิจกรรมย่อยที ่2.1 การศึกษาความปลอดภัยของเซลล์ต้น
ก าเนิดชนิด MSC โดยการศึกษา Growth Transformation 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือเพาะเลี้ยงเซลล์ MSC 
ด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนาขึ้น
เปรียบเทียบกับเซลล์มะเร็งมาตรฐาน MCF-7 ในอาหารเลี้ยง
เซลล์แบบ Semisolid media จ านวน 3 รอบ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการติดตามผลการเพาะเลี้ยงเซลล์ MSC รอบที่ 4 
กิจกรรมหลักที่ 3 การวิจัยทางคลินิกเพื่อน าเซลล์ต้นก าเนิด
ชนิด Mesenchymal Stem Cells ไปใช้ในการพัฒนาวิธีรักษา
ผู้ป่วย ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย  

ไทยมีทางเลือกในการเข้าสู่การ
รักษาพยาบาลแนวใหม่โดยใช้เซลล์
ต้นก าเนิดผ่านโครงการวิจัยทาง
คลินิกที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ และแพทยสภา 
กระบวนการวิจัยทางคลินิก
ด าเนินการตามมาตรฐานสากล 
Good Clinical Practice (GCP) 
อย่างเคร่งครัด 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
กิจกรรมย่อยที ่3.1 การศึกษาความเป็นไปได้และความ
ปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิดจากไขกระดูกเมื่อฉีดเข้าวุ้นตาของ
ผู้ป่วยโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Retinitis 
pigmentosa (RP) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
จัดเตรียมความพร้อมของอาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด 
น้ ายา วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดเตรียมและ
ตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นก าเนิดชนิด Mesenchymal Stem 
Cells เป็นการศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 โดยสามารถ
เตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นก าเนิดจาก ไขกระดูก
ของผู้ป่วย RP จ านวน 2 ราย เซลล์ที่เตรียมได้มีคณุภาพและ
คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาวิจัยทางคลินิกรายที่ 3 เสนอต่อ
ที่ประชุม/สัมมนาในระดับต่างๆ  
1. การเป็นวิทยากร  

1.1. บรรยายเรื่อง Development of the DMSc 
Stem Cell Products for Clinical Trails and 
the Initiation of Biomaterial Uses in Clinic 
for Thailand: The Current โดยนางสิริภากร แสง
กิจพร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ?Erasmus 
Mundus International? Work shop เรื่อง 
?Possibility for a Fast Track in Translation of 
Naturally-Derived Biomaterials into the 
Clinic? ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2558 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.  น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ จ านวน 4 
เรื่อง 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
2.1. การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการเตรียม 

DMSc Stem Safe ตามหลักเกณฑ์ GMP ส าหรับใช้
ในการวิจัยทางคลินิก น าเสนอด้วยวาจา ในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 
ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพค เมือง
ทองธานี  

2.2. การตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem cells จากสายสะดือ และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รูปแบบโปสเตอร์ สาขา
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ระหว่าง
วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 ณ อิมแพค เมืองทองธานี  

2.3. GMP-compliant bioprocess development of 
mesenchymal stem cells for clinical trial in 
retinitis pigmentosa patients น าเสนอผลงาน
วิชาการรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุม ISCT 2016 
Annual Meeting ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 
2559 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์  

2.4 Conditions optimization for fibrin-based 
scaffold fabrication ในรูปแบบโปสเตอร์ การ
ประชุมวิชาการประจ าปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 
40 ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  

การเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จ านวน 4 ครั้ง 
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งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
1. วันที่ 29 มกราคม 2559 จัดการศึกษาดูงาน DMSc 

Stem Cells Research ให้แก่ เรโนเวียคลินิกเวชกรรม 
จ านวน 2 คน ณ อาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด  

2. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เลขาธิการแพทยสภา นพ. 
สัมพันธ์ คมฤทธิ์ พร้อมด้วย นพ.เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ 
และ นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ พบท่านอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.อภิชัย มลคล เพื่อ
ปรึกษาเรื่อง พระราชบัญญัติเซลล์บ าบัด พ.ศ. ..... และ
เยี่ยมชมกระบวนการเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดตาม
มาตรฐานสากล ณ อาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. วันที่ 24 มีนาคม 2559 จัดการศึกษาดูงาน DMSc Stem 
Cells Research ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน ณ อาคาร
ปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด . วันที่ 4 เมษายน 2559 จัด
การศึกษาดูงาน DMSc Stem Cells Research ให้แก่
นักศึกษาปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 คน ณ อาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด 

803-1112-
P021-
K4861-19 

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุมและ
ป้องกันโรคมะเร็ง 

1,633,200 804,453 49.26 การด าเนินการวิจยัประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักดังนี้  
กิจกรรมหลกัที่ 1 การศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical 
Validation) ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามแผนคือ  
1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ: รับตวัอย่างเลือดและตวัอย่าง

ช้ินเนื้อของผู้ป่วยมะเร็งจ านวน 6 ราย  
- ตรวจวินจิฉัยเซลลม์ะเร็งในกระแสเลอืด โดยวิธี RT 

PCR  

60.00 ด้ำนวิชำกำร  
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อรองรับงานวิจัยด้าน 
Cancer Biomarkers เพื่อพัฒนาสู่
การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ
ส าหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในอนาคต  

2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ศชพ 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- ตรวจวินจิฉัยเซลลม์ะเร็งในกระแสเลอืด โดยวิธี Flow 

Cytometry 
-   ตรวจวิเคราะห์เซลลเ์ยื่อบผุนังหลอดเลือด โดยวิธี 

Flow Cytometry 
- เพาะเลีย้งเซลลม์ะเร็งในตัวอยา่งช้ินเนื้อของผู้ป่วย

มะเร็ง จ านวน 3 ราย น าไปตรวจวเิคราะห์การ
แสดงออกของยนี โดยวิธี RT PCR และตรวจการ
แสดงออกของแอนตเิจนบนผิวเซลล์ โดยวิธี Flow 
Cytometry รวมจ านวน 16 ตัวอย่าง (P0-P3)  

2. สรปุผลการศึกษา Clinical Validation เบื้องต้น ในตวัอยา่ง
ตั้งแต่ปี 2558:  
- อยู่ระหวา่งสรปุผลการเปรยีบเทียบการแสดงออกของ

ยีน ระหว่างตวัอยา่งช้ินเนื้อเตา้นมปกติ และตัวอย่าง
ช้ินเนื้อมะเร็งเตา้นม  

- อยู่ระหวา่งสรปุผลการตรวจวินิจฉยัเซลลม์ะเร็งใน
กระแสเลือด และเซลล์เยื่อบผุนังหลอดเลือด ระหว่าง
คนปกติ และผูป้่วยมะเร็งโดยวิธี Flow Cytomet 

กิจกรรมยอ่ยที ่2 การวิจยัและพฒันาวิธีการทดสอบความไวต่อ
ยารกัษามะเร็ง (Chemosensitivity assay) ผลการด าเนนิงาน
เป็นไปตามแผนคือ  
1. ศึกษาชนดิของอาหารเลี้ยงเซลล์ทีเ่หมาะสม โดยการ

เพาะเลีย้งเซลลม์าตรฐาน MCF-7 ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
ในอาหารเลีย้งเซลล์ 3 ชนิด ได้แก่ MSC Medium, 
Mammocult Medium และ DMSc Mammo Medium 
เพื่อเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของเซลล์ในอาหารเลี้ยง
เซลล์แตล่ะชนดิ พบวา่เซลลม์ีการเจริญเตบิโตไดด้ีที่สดุใน

3. การจดอนุสิทธิบัตร  
4. การเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงาน

ต่างๆ ที่มีความสนใจงานวิจัยด้าน
เซลล์ต้นก าเนิด ด้านสังคมและชุมชน 
1.การพัฒนาวิธีตรวจหาสิ่งบ่งช้ีทาง
ชีวภาพ (tumor biomarker) ที่มี
ความไว ความจ าเพาะสูง สามารถ
พยากรณ์การลุกลามของมะเร็งใน
ระยะเริ่มแรก ติดตามผลการรักษา 
และติดตามการกลับเป็นซ้ า 
(relapse) ได้ จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งในการควบคุมและป้องกันโรค 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยให้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงและลด
ความสูญเสียจากการใช้ยาที่ไม่
เหมาะสม ส่งผลให้การ
รักษาพยาบาลในภาพรวมของ
ประเทศมีประสิทธิภาพและมีความ
คุ้มทุนมากยิ่งขึ้น 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
อาหารเลี้ยงเซลล์ชนดิ DMSc Mammo Medium ขณะนี้
อยู่ระหวา่งการศกึษาการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็ง 

2. ท าการเพาะเลีย้งเซลลม์ะเร็งมาตรฐาน MCF-7 ที่เหมาะสม
ต่อการใช้ทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็ง แบบ 3 มติิ โดย
ท าการศึกษาความเหมาะสมในการเจรญิเติบโตของเซลล์ใน
รูปแบบ spheroid ช่ัวโมงที ่24, 48 และ 72 ช่ัวโมง พบวา่
เซลล์ MCF-7 สามารถเจรญิเติบโตและเกาะกลุม่ในรูปแบบ 
spheroid ได้ดีที่ 72 ช่ัวโมง 7. มีแผนท าการทดสอบความ
ไวตอ่ยารักษามะเร็ง Doxorubicin ในไตรมาสต่อไป 

กิจกรรมหลกัที ่3 การพัฒนาเครือขา่ยห้องปฏิบตัิการและ
การบูรณาการสู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก ผลการด าเนนิงาน
เป็นไปตามแผนคือ จดัประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบตัิการพันธกุรรมทางคลินกิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19 กมุภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแคน
ทารี่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผลส ารวจความพึงพอใจต่อการจดั
ประชุมเท่ากับร้อยละ 83.5 (ค านวณจากแบบประเมนิผล 20 
ฉบับ จากผู้เขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 50 คน) 

803-1112-
P021-
K4861-21 

การศึกษาทางเภสัชพันธุ
ศาสตร์เพื่อการลด
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล
ระยะทีส่อง 

1,088,400 590,681 54.27 - ขออนุมัติการท าการทดลองผ่านทางคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัย ขออนุมัติคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในแต่ละโรงพยาบาลที่มีคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อเก็บตัวอย่างจากโรงพยาบาลร่วม
โครงการวิจัย และเริ่มเก็บตัวอย่างส าหรับโรงพยาบาลที่
ผ่านจริยธรรมแล้ว  

- ส่งโครงการจัดประชุม การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาทาง
เภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดย
การใช้ยาเฉพาะบุคคลระยะที ่2? ในวันที่ 15 กรกฎาคม 

60.00 การเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย ์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. การจดสทิธบตัร 
HLA-B*….. allele associated with 

ศชพ 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
2559 ณ ห้องประชุมโรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า 
กรุงเทพมหานคร โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว อยู่ระหว่า
ขั้นตอนส่งหนังสือเชิญประชุม 

phenytoin induced severe 
cutaneous reactions in Thais การ
จดอนสุิทธบตัร Cost-efficient 
genotyping technique for 
prediction of phenytoin induced 
severe cutaneous reactions 

803-1112-
P021-
K4861-22 

ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เกิดพิษต่อตับจาก 
rifampicin กับ ตัวบ่งช้ี
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ใน
ผู้ป่วยวัณโรคที่เกดิภาวะ
พิษต่อตับระหว่าง การ
รักษา 

516,000 500,785 97.05 - ยื่นโครงการเพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ติดต่อ และ ขออนุญาตเพื่อท าวิจัยในโรงพยาบาล จาก
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลต่างๆ  

- ด าเนินการประสานงานกับโรงพยาบาลที่ผ่านจริยธรรม
แล้วเพื่ออธิบายโครงการและเริ่มเก็บตัวอย่างเช่น
โรงพยาบาลพุทธโสธร จ. ฉะเชิงเทรา 

60.00 การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ 
และหน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ศชพ 

803-1112-
P021-
K4861-25 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
Interferon Gamma 
Release Assay (IGRAs) 
ในการตรวจการติดเชื้อ 
Mycobacterium 
tuberculosis 

790,000 537,037 67.98 1. ท าการวิเคราะห์และออกแบบ Codon usage 
optimization ของยนี Rv2654c ที่ใช้สร้างโปรตีน TB7.7 
ของเช้ือ Mycobacterium tuberculosis และยีน IFNG ที่
ใช้สรา้งโปรตีน IFN gamma ของมนษุย์  

2. สังเคราะห์ยีนที่ออกแบบไดเ้พื่อใช้เปน็แม่แบบในการเพิ่ม
ปริมาณยนี Rv2654c และยีน IFNG  

3. ท าการโคลนยนี Rv2654c เขา้สูเ่วคเตอร์ pET21a และยนี 
IFNG เข้าสูเ่วคเตอร์ pcDNA3.4ในเซลล ์E. coli  

4. ไดร้ีคอมบิแนนทโ์คลนที่มรีีคอมบแินนท์พลาสมดิ pET21a 
ที่บรรจุยนี Rv2654c และรีคอมบแินนท์ พลาสมดิ 
pcDNA3.4 ที่บรรจุยีน IFNG  

5. ท าการตรวจสอบความถกูต้องของล าดับนิวคลิโอไทด์ของ
ยีน Rv2654c ที่บรรจุอยู่ในรีคอมบแินนท์พลาสมดิ 

70.00 1. สามารถวิจัยและพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจการติดเช้ือTB 
โดย IGRAs ได้ ท าให้สามารถให้ การ
ดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วยหรือผู้ที
มีความเสี่ยงได้ในระยะแรก ๆ ท าให้
สามารถควบคุมการเกิดวัณโรคได้  

2. สามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพในการวิจัยของนักวิจัยโดย
ใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรม 

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
pET21a และยีน IFNG ที่บรรจอุยู่ในรีคอมบิแนนท์พ
ลาสมิด pcDNA3.4 โดยการท า DNA sequencing พบว่ารี
คอมบแินนท์พลาสมดิที่ได้มคีวามถูกต้องของล าดบัเบส 
100% ตามทีไ่ดอ้อกแบบไว้  

6. จัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมตัิใช้สัตว์ทดลองเสรจ็สิน้
และได้ยืน่เสนอต่อคณะกรรมการฯแล้ว  

7.  ท าการวเิคราะห์และออกแบบ Codon usage 
optimization ของยนีใช้สร้างโปรตนี CFP21 และ MPT64
ของเช้ือ Mycobacterium tuberculosis  

8.  สังเคราะห์ยนีที่ออกแบบไดเ้พื่อใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่ม
ปริมาณยนี CFP21 และยีน MPT64  

9. ท าการโคลนยนี CFP21 และยีน MPT64 เข้าสูเ่วคเตอร์ 
pET21a ในเซลล์ E. coli  

10. ไดร้ีคอมบิแนนทโ์คลนที่มรีีคอมบแินนท์พลาสมดิ pET21a 
ที่บรรจุยนี CFP21 และรีคอมบแินนท์ พลาสมิด pcDNA3.4 
ที่บรรจุยนี MPT64      

11. ท าการตรวจสอบความถกูต้องของล าดับนิวคลิโอไทด์ของ
ยีน CFP21 และ MPT64 ที่บรรจุอยูใ่นรีคอมบแินนท์พ
ลาสมิด pET21a โดยการท า DNA sequencing พบว่ารี
คอมบแินนท์พลาสมดิที่ได้มคีวามถูกต้องของล าดบัเบส 
100% ตามทีไ่ดอ้อกแบบไว้  

12. ท าการเตรียมรคีอมบิแนนท์พลาสมดิที่บรรจุยีน IFNG 
ส าหรับการ transfection  

13. ไดร้ีคอมบิแนนท์พลาสมิดทีบ่รรจยุีน IFNG ทีม่ีปรมิาณ
ความบริสุทธิส์ูงสามารถน าไปใช้ในการ transfection ได ้ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
14. น ารีคอมบแินนท์พลาสมดิ pET21a ที่บรรจุยนี TB7.7, 

CFP21 และ MPT64 เข้าสู่เซลล์ E. coli BL21 และ
ตรวจสอบการแสดงออกของโปรตีน TB7.7, CFP21 และ 
MPT64 ทีส่ภาวะตา่งๆ  

15. ไดส้ภาวะได้สภาวะที่เหมาะสมในการ express โปรตนีทั้ง 3 
ชนิดในเซลล์ E. coli  

16. ท าการเพาะเลีย้งเซลล์ FreeStyleTM293F ส าหรบัการ 
transfection  

17. ไดเ้ซลล์ FreeStyleTM293F ที่รอดชีวิตมากกว่า 80% 
จ านวนมากกวา่ 1x106cell/ml พรอ้มส าหรับการ 
transfection  

18. ทดสอบการน าการรคีอมบิแนนท์พลาสมิดทีบ่รรจยุีน IFNG 
เข้าสู่เซลล์ FreeStyleTM293F ที่เตรียมได้ดว้ยวิธี 
transfection 

19. ไดส้ภาวะทีเ่หมาะสมในการน ารคีอมบิแนนท์พลาสมิดที่
บรรจุยนี IFNG เข้าสู่เซลล์ FreeStyleTM293F โดยสามารถ
ตรวจพบการแสดงออกของโปรตีน IFNG ในน้ าเลี้ยงเซลล์
ด้วยวิธี ELISA 

20.  Up scale การผลติโปรตีน IFNG ในเซลล์ 
FreeStyleTM293F ด้วยสภาวะที่เหมาะสมที่ศกึษาได้  

21. น าน้ าเลีย้งเซลล์ทีไ่ดม้าแยกโปรตีน IFNG ทีเ่ซลล์สร้างขึน้ให้
มีความบรสิุทธิ์ด้วย anti-FLAG affinity chromatography  

22. ไดโ้ปรตนี IFNG ที่มคีวามบรสิุทธิ์ จ านวน 1 มิลลิกรัม  
23. Up scale การผลิตโปรตีน TB7.7 ในเซลล์ E. coli ดว้ย

สภาวะที่เหมาะสมที่ศกึษาได้  



 

ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                 83 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
24. ท าการสกัดโปรตีน recombinant TB7.7 จากเซลล์ E. coli 

ที่ได้ดว้ยวิธี sonication  
25. ท าการแยกโปรตนี recombinant TB7.7 ทีไ่ด้ใหม้ีความ

บริสทุธิ์ด้วย anti-FLAG affinity chromatography  
26. ไดโ้ปรตนี recombinant TB7.7 ทีไ่มีความบรสิุทธิ์จ านวน 

1 มิลลิกรัม  
27. Up scale การผลิตโปรตีน MPT64 ในเซลล์ E. coli ด้วย

สภาวะที่เหมาะสมที่ศกึษาได้  
28. ท าการสกัดโปรตีน recombinant MPT64 จากเซลล์ E. 

coli ทีไ่ดด้้วยวิธี sonication  
29. ท าการแยกโปรตนี recombinant MPT64 ทีไ่ด้ใหม้ีความ

บริสทุธิ์ด้วย anti-FLAG affinity chromatography  
30.  ไดโ้ปรตีน recombinant MPT64 ที่ไมคีวามบริสุทธิ์

จ านวน 1.3 มลิลิกรมั  
31. ท าการแกไ้ขลายละเอยีดของเนื้อหาข้อเสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติใช้สตัว์ทดลองตามที่คณะกรรมการไดเ้สนอแนะ
กลับมาและได้ส่งใหค้ณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งเป็นที่
เรยีบรอ้ยแล้ว  

32.  Up scale การผลติโปรตีน CFP21 ในเซลล์ E. coli ด้วย
สภาวะที่เหมาะสมที่ศกึษาได ้

33. ท าการสกัดโปรตีน recombinant CFP21 จากเซลล์ E. coli 
ที่ได้ดว้ยวิธี sonication  

34. ข้อเสนอโครงการขออนมุัติใช้สตัว์ทดลองได้รบัการอนุมัติ
จากคณะกรรมการเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่าง
การเตรยีมฉีดกระตุน้สตัว์ทดลอง 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
803-1112-
P041-
K4869-11 

การศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ของยาต้าน
วัณโรคและ พัฒนาวิธี
ทดสอบส าหรับการตรวจ
ระดับยาวัณโรคเพื่อ
ติดตามการรักษาวัณโรค
ในผู้ ป่วยวัณโรคใหม่และ
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

954,000 841,595 88.22 ได้รับอนุมัติโครงการและอนุมัติแผนงานโครงการ ได้มีการ
ก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อติดตั้งเครื่อง LC/MS/MS 
ในห้องปฏิบัติการ 305 อาคาร 9 ช้ัน 3 ก าลังอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการทดสอบ Installation qualification และ 
Operation qualification จากบริษัทสิทธิพร แอสโซซิเอส 
นักวิจัยได้ด าเนินเริ่มขบวนการการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
หา standard curve ด้วยสารมาตรฐาน Isoniazid 
Pyrazinamide Rifampin และ Ethambutol ด้วยความ
เข้มข้น 7 ความเข้มข้น พร้อมด้วย Internal standard ซึ่ง
ครอบคลุมการตรวจวัดระดับยาต้านวัณโรคที่ผู้ป่วยในประเทศ
ไทยจะได้รับจากการรักษา และได้รับอนุมัติการเตรียม Blank 
plasma ส าหรับพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ระดับยาในพลาสมา
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในสถาบัน
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ต่อจากนั้นในวันที่ 19 
พ.ค.59 ได้ด าเนินการจัดท า Plasma blank จากอาสาสมัคร
จ านวน 25 คน และตรวจสอบ Selectivity จากตัวอย่าง 6 
ตัวอย่างแรกก่อนท า pooled plasma ด าเนินการทดสอบ 
Method validation ในพารามิเตอร์ precision, accuracy, 
LOQ และ linearity 

60.00 เผยแพร่วิธีการทดสอบในวารสารวิชาการ 
และเปิดรับบริการตรวจวิเคราะห์ระดับยา
ต้านวัณโรคเพื่อปรับระดับยาต้านวัณโรค 

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
803-1112-
P041-
K4869-17 

โครงการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรม
ของเชื้อก่อโรคด้วยการ
ถอดรหัสพันธุกรรม
สมรรถนะสูง 

850,000 616,458 72.52 อยู่ในระหว่างการ optimization ปฏิกิริยา PCR และทดสอบ
ความจ าเพาะของไพร์เมอร์กับดีเอ็นเอของเช้ือวัณ 
โรค Mycobacterium tuberculosis (MTB) ในยีนดื้อยาวัณ
โรคประมาณ 14 ยีน 

55.00 - การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ 
เช่น เรื่อง การประเมินภาวะดือ้ยาด้วย
เทคนคิถอดรหสัพันธุกรรมสมรรถนะสูง 
สถานการณร์ะบาดของวัณโรคในจังหวัด
เชียงรายเมื่อศึกษาเช้ือวัณโรคด้วยวิธี
ถอดรหสัพันธุกรรมสมรรถนะสูง  

- หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์, กรม
ควบคมุโรค, กรมการแพทย์, โรงพยาบาล
ต่างๆ และ มหาวทิยาลยัตา่งๆ 

ศชพ 

803-1115-
P021-
K4861-01 

การประเมินประสิทธิภาพ
ของวิธีการตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนใน
เลือดส าหรับการวินิจฉัย
วัณโรค 

1,403,000 661,355 47.14 1. การจัดท าโครงการและแผนปฏบิัติการโครงการ ? จดัท า
โครงการและแผนปฏิบัติการแล้วเสรจ็ และโครงการและ
แผนฯได้รับอนุมัตจิากผู้อ านวยการสถาบันฯ  

2. การขออนุมตัิจริยธรรมการวิจยัจากสถาบันที่จะท าการเกบ็
ตัวอยา่งวิจัยไดอ้ย่างนอ้ย  

3. สถาบัน ?ขอรบัการพจิารณาจรยิธรรมแล้ว 2 สถาบัน ได้แก่ 
กรมควบคมุโรค และ คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 
และจดัเตรียมรา่งค าขอรบัการพจิารณาจรยิธรรมจาก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชินี ไดร้ับผลการ
พิจารณาโครงการครั้งที่ 1 จากกรมควบคุมโรคแลว้ ส่งฉบับ
แก้ไขแลว้ ได้รบัอนุมตัิให้ด าเนนิการวิจัยจากคณะกรรมการ
จรยิธรรมการวจิัยคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาลแล้ว
เมื่อวันที ่2 มิถุนายน 2559 3. การเก็บตัวอยา่งวิจยั ?
ด าเนนิการ แลว้ 20 ตวัอยา่ง  

80.00 - การเผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการ เช่น เรื่อง 
Biomarkers ที่จ าเพาะต่อวัณโรค 
ส าหรับวินิจฉัยในกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ 
ผู้ป่วยเด็ก และประเมินสภาวะการ
ติดเช้ือวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และ
การตอบสนองต่อยาต้านวัณโรค  

- หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์, กรมควบคุมโรค, 
กรมการแพทย,์ โรงพยาบาลต่างๆ 
และ มหาวิทยาลัยต่างๆ 

ศชพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
4.  การรายงานกจิกรรมรายไตรมาส หรอืรายงานประจ าปี  

รายงานผลไตรมาสที่ 1/2559 และ 2/2559 ในระบบ DOC  
804-1113-
P031-
K4868-01 

โครงการพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ ประจ าปีงบประมาณ 
2559 

1,110,600 525,061 47.28 ตามแผนโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ได้มีการด าเนินการจัด
โครงการ ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานยานพาหนะ 

100.00 บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 
ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับทั้งในด้าน
วิชาการ และด้านบริหาร รวมทั้งการมี
คุณธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดความสมดุล
ของคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สล 

805-1112-
P011-
K4864-01 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง 

1,214,900 1,164,739 95.87 กิจกรรมที่ 1  รักษาและขยายขอบข่ายการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  
1. การสอบเทียบ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ ผลการด าเนินงานรวบรวมข้อมูล จัดท า
แผนการสอบเทียบและบ ารุงรักษาประจ าปี เป้าหมาย
จ านวน 44 ชนิด 344 เครื่อง ด าเนินงานแล้วจ านวน 32 
ชนิด 221 เครื่อง  

2. การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ 
(External Quality Assessment)  
2.1. Blind sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่าง 34 

ตัวอย่าง 85 รายการทดสอบ ด าเนินการส่งตัวอย่าง
ให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 23 ตัวอย่าง 60 
รายการทดสอบ  

2.2. Proficiency testing participation จัดท า
แผนการเข้าร่วมแผนงาน 16 ตัวอย่าง 41 รายการ
ทดสอบ ด าเนินการส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบแล้ว 3 แผนงาน 6 รายการทดสอบ  

60.97 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศ
และภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
โดยด าเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์และการ
ให้บริการทดสอบความช านาญแก่
ผู้รับบริการ และมีวิธีทดสอบด้าน
เครื่องส าอางที่เป็นมาตรฐานทั้ง
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค
อาเซียนที่ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถ
ใช้อ้างอิงได้ 

สว 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
3. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดท า

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน รับการตรวจ
ประเมินวันที่ 17 และ 19 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส่งวันที่ 4 เมษายน 2559 

4. External audit จัดท าแผนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอก รับการตรวจประเมินครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 
กุมภาพันธ์ 2559 จะรับการตรวจประเมินครั้งที่ 2 วันที่ 
3-4 มีนาคม 2559  

5. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านเครื่องส าอาง  
5.1.  ประเมินคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอาง โอทอปตามเกณฑ์คุณภาพ ISO 
17516 : 2014  

- วางแผนด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 
จัดหาตัวอย่างเครื่องส าอาง 10 ผลิตภัณฑ์ 54 
ตัวอย่าง อยู่ระหว่างทดสอบสภาวะที่เหมาะสม 
วิเคราะห์ตัวอย่าง 20 ตัวอย่าง และจัดท าร่าง
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน 

5.2. การพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ และวิเคราะห์
ปริมาณสารปรอท ในผลิตภัณฑ์ท าให้หน้าขาว โดย
วิธี Atomic Absorption Spectrometry  

- Direct Mercury Analysis (Thermal 
Decomposition)  

- ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วาง
แผนการด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์  

กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความ
ช านาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  

2.  ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องส าอางทั้ง
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
ได้รับการสนับสนุนการให้บริการ
ทดสอบความช านาญ ความรู้ทาง
วิชาการ และวัสดุอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอาง 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
1. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดท า

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีก าหนดการตรวจ
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559  

2. External audit จัดท าแผน รับการตรวจประเมินในวันที่ 19-
20 พฤศจิกายน 2558 จากหน่วยรับรองกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องส่งหน่วยรับรองในวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจประเมิน  
กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

1. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางส าหรับห้องปฏิบัติการประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน จ านวน 7 หลักสูตร เผยแพร่ในการ
ประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee 
(ACTLC) ครั้งที่ 4 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 จัดท า
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางส าหรับห้องปฏิบัติการภายในประเทศ 14 
หลักสูตร กิจกรรมที่ 4 ประชุมในคณะกรรมการวิชาการ
ในต่างประเทศ  

2. ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอาง
คณะที่ TC 217 วันที่ 6-11 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เป็นผู้แทน
ประเทศไทยเข้าร่วมประชุม 3 คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นการ
พัฒนาร่างมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อก าหนดวิธีวิเคราะห์และข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์
เครืืองส าอาง  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
3. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory 

committee (ACTLC) ครั้งที่ 4 และ ASEAN Cosmetics 
committee (ACC) ครั้งที่ 21 วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 
2558 ณ ประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เข้าร่วม
ประชุม 3 คน โดยปฏิบัติหน้าที่รองประธาน ACTLC 
สมาชิกตัวแทนของประเทศไทยให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการ 
2 คน และเจ้าหน้าที่จากส านักสว.และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ประชุม 5 คน  

4. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory 
committee (ACTLC) ครั้งที่ 5 และ ASEAN Cosmetic 
committee (ACC ) ครั้งที่ 22 วันที่ 24-27 พฤษภาคม 
2559 ณ ประเทศเวียดนาม โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เข้า
ร่วมประชุม 4 คน โดยปฏิบัติหน้าที่รองประธาน ACTLC 
สมาชิกตัวแทนของประเทศไทยให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการ 
2 คน เป็นผู้สังเกตการณ์ประชุม 3 คน  

กิจกรรมที่ 5 การทดสอบความช านาญด้านเครื่องส าอางกับ
ภูมิภาคอาเซียน อยู่ระหว่างจัดท าแผนการให้บริการทดสอบ
ความช านาญเสนอคณะท างานด้านวิชาการพิจารณาอนุมัติ 

805-1112-
P011-
K4864-02 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้านวัตถุ
อันตราย 

1,000,000 889,534 88.95 กิจกรรมที่ 1 รักษาและขยายขอบข่ายการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  
1. การสอบเทียบ การบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ ผลการด าเนินงานรวบรวมข้อมูล จัดท า
แผนการสอบเทียบและบ ารุงรักษาประจ าปี เป้าหมาย
จ านวน 23 ชนิด 71 เครื่อง ด าเนินงานแล้วจ านวน 14 
ชนิด 27 เครื่อง  

57.59 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตาม
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการ

สว 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
2. การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ 

(External Quality Assessment)  
2.1. Blind sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่าง 34 

ตัวอย่าง 56 รายการทดสอบ ด าเนินการส่งตัวอย่าง
ให้ห้องปฏิบัติการทดสอบแล้ว 29 ตัวอย่าง 42 
รายการทดสอบ ด าเนินการทดสอบเรียบร้อยแล้ว  

2.2. Proficiency testing participation จัดท า
แผนการเข้าร่วมแผนงาน 1 ตัวอย่าง 2 รายการ
ทดสอบ ด าเนินการส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบแล้ว 3 แผนงาน 6 รายการทดสอบ 
ด าเนินการทดสอบเรียบร้อยแล้ว 

2.3. Interlaboratory comparision particition 
เปรยีบเทยีบผลกับหน่วยงานต่างประเทศ 5 ตัวอยา่ง 
1 รายการทดสอบ ด าเนินการทดสอบเรยีบร้อยแล้ว 
และเข้ารว่มเปรียบเทยีบผลกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 2 ตัวอย่าง 4 รายการทดสอบ  

2.4. Collaborative study รว่มกบัหน่วยงานตา่งประเทศ 
3 ตัวอยา่ง 3 รายการทดสอบ ด าเนนิการทดสอบและ
สรปุผลการประเมินเรยีบร้อยแลว้  

3. การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน (Internal audit) จดัท า
แผนการตรวจติดตามคณุภาพภายใน ก าหนดการตรวจ
ประเมินในวันที่ 17 และ 19 กมุภาพนัธ์ 2559 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการแกไ้ขข้อบกพร่องส่งวันที่ 4 เมษายน 2559  

4. External audit จดัท าแผนการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายนอก รบัการตรวจประเมินครั้งที ่1 วันที่ 23-24 

ให้บริการตรวจวิเคราะห์และการ
ให้บริการทดสอบความช านาญแก่
ผู้รับบริการ และมีวิธีทดสอบด้าน
วัตถุอันตรายที่เป็นมาตรฐานทั้ง
ระดับประเทศที่ห้องปฏิบัติการอื่น
สามารถใช้อ้างอิงได้ 

2. ห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตรายทั้ง
ภายในประเทศได้รับการสนับสนุน
การให้บริการทดสอบความช านาญ 
ความรู้ทางวิชาการ และวัสดุอ้างอิง
ด้านวัตถุอันตราย 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
กุมภาพันธ์ 2559 และรับการตรวจประเมนิครั้งที่ 2 วันที่ 
3-4 มีนาคม 2559 อยูร่ะหว่างด าเนนิการแกไ้ขข้อบกพร่อง  

5. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้านวัตถุอันตราย  
5.1. การพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อประเมินเชิงปริมาณฤทธิ์

ตกค้างของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการซักผ้าใน
การฆ่าเช้ือแบคทีเรียหลังซัก ตามวิธี ATCC Test 
Method 100-2004  

- วางแผนด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
และจัดหาตัวอย่าง และทดสอบความใช้ได้ของ
วิธี  

5.2. การพัฒนาวิธีทดสอบเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ ฤทธิ์
การยับยั้งช้ือแบคทีเรียที่ตกค้างในผ้าหลังซัก ตาม
วิธี AOAC Official Method 972.04  
- วางแผนด าเนินงานวิจัย และจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ์ จัดหาตัวอย่าง เตรียมตัวอย่างฤทธิ์
ตกค้างแบคทีเรีย 10 ตัวอย่าง อยู่ระหว่าง
จัดท าร่างเอกสารมตรฐานการปฏิบัติงาน 

5.3. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ deltamethrin ใน
มุ้งก าจัดแมลงชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน โดยวิธี HPLC 
- ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ จัดหาตัวอย่าง ทดสอบ
สภาวะที่เหมาะสม ทดสอบความถูกต้องของ
วิธี อยู่ระหว่างจัดท าเอกสารมาตรฐานวิธี
ปฏิบัติงาน  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
5.4. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ bifenthrin และ 

deltamethrin ในผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงสูตร 
suspension concentrate (SC) โดยวิธี HPLC  
- ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วาง

แผนการด าเนินงานวิจัย จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ จัดหาตัวอย่าง 4 ตัวอย่าง ทดสอบ
สภาวะที่เหมาะสม อยู่ระหว่างการทดสอบ
ความถูกต้องของวิธี  

5.5. การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารไอโซโพ
รพิลอแอลกอฮอล์และเอทลิีนไกลคอลนอร์มัล-
บิวทิลอีเทอร์ ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด โดยใช้
เทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี - ทบทวนและรวบรวม
ข้อมูลทางวิชาการ วางแผนการด าเนินงานวิจัย 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทดสอบสภาวะที่เหมาะสม 
ทดสอบความถูกต้องของวิธี อยู่ระหว่างจัดท า
เอกสารมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน  

5.6. การพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณสาร relevant 
impurities ของ temephos ในผลิตภัณฑ์ก าจัด
ลูกน้ า โดยวิธี HPLC  
- ทบทวนและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ 

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และทดสอบสภาวะที่
เหมาะสม  

กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความ
ช านาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
1.  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal audit) จัดท า

แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีก าหนดการตรวจ
ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559 ยังไม่ได้ด าเนินการ  

2. External audit จัดท าแผน รับการตรวจประเมินในวันที่ 
19-20 พฤศจิกายน 2558 จากหน่วยรับรองกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่องส่งหน่วย
รับรองในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 11 
กรกฎาคม 2559 ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง
เรียบร้อยแล้ว  

กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวัตถุอันตราย
ภายในประเทศ จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายส าหรับห้องปฏิบัติการ
ภายในประเทศ 5 หลักสูตร  
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขตามข้อก าหนด
ของศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (Capacity 
Building on WHO Collaborating Center for Quality 
Control of Pesticide Use in Public Health)  
1. การจัดหาครุภัณฑ์ในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีแะฟิสิกส์ 

ด าเนินการทบทวนและรวบรวมรายการครุภัณฑ์ที่ต้องใช้
ในการทดสอบทางเคมีและฟิสิกส์ตามข้อก าหนดของ
องค์การอนามัยโลกมีรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา
เพิ่มเติมจ านวน 13 รายการจัดหาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 จ านวน 10 รายการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน 3 รายการ ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว 10 
รายการ ได้แก่ เครื่องวัดความหนาแน่นผง เครื่องกวน
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
แบบมอเตอร์ เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วต่ า เครื่อง
หาความแตกตัวของยา เครื่องเขย่ากลับไปกลับมา 
เครื่องวัดความหนาแนน่ของเหลวอัตโนมัติ เครื่อง
วิเคราะห์การฟุ้งกระจายของฝุ่นในอากาศ เครื่องแร่ง 
เครื่องทดสอบความกร่อนของเม็ดยา และอ่างน้ าเย็น และ
อยู่ระหว่างการจัดท าวิธีการใช้งาน  

2. การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Quality Control of 
Public Health Pesticides) ก าหนดการจัดอบรม
ระหว่างวันที่ 18 - 27 กรกฎาคม 2559 วิทยากร Dr. 
Markus D. Muller ผู้เช่ียวชาญทางด้านการควบคุม
คุณภาพสารก าจัดศัตรูพืช ยังไม่ได้ด าเนินการจะ
ด าเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2559 

3. การประชุม The Collaborative international 
Pesticide Analytical Council (CIPAC) Annual 
Meeting and the Joint CIPAC/FAO/WHO ประชุม
วันที่ 11-16 มิถุนายน 2559 ประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าหน้าที่
ส านักสว. เข้าร่วมประชุม 4 คน โดยน าเสนอข้อมูลเฝ้า
ระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายประเภทสารก าจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขของประเทศ
ไทย น าเสนอทางวิชาการโดยโปสเตอร์ 3 เรื่อง  

4. การควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ์ ส าหรับการขึน้ทะเบยีน/การ
ประมลู ตามข้อก าหนดขององค์การอนามยัโลก ศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอยา่งผลติภณัฑ์สารก าจดัศตัรูพืชที่ใช้
ทางสาธารณสุขทีส่่งมาตรวจวเิคราะห์ เพื่อการขึ้นทะเบยีน 
และการประมูล ประสานงานกับกรมควบคมุโรค ในการ
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ตรวจสอบคณุภาพสารเคมีที่มีการประมลูใช้ในการควบคมุ
โรคตดิตอ่ที่น าโดยแมลง และได้จดัซือ้ครภุัณฑ์ที่ได้รบั
อนุมัติงบประมาณเหลือจา่ยจ านวน 4 รายการ และอยู่
ระหว่างจัดซือ้ครุภณัฑ์ทีไ่ดร้ับอนมุตัิเงินบ ารุงอีก 6 
รายการ  

5. การเข้าร่วมเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการกับ AAPCO Check Sample Program 
2016 ทดสอบสารก าจัดศัตรูพืช (ด้านเคมี) ของ 
Association of American Pesticide Control Official 
จ านวน 2 รายการ และเข้าร่วม Collaborative study 
กับ CIPAC จ านวน 1 รายการ และ small scale 
Collaborative study รายการ pyriproxifen จ านวน 1 
รายการ และได้วิเคราะห์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว  

6. การสมัมนาเรื่อง Pesticide use in Public Health-
Specification and Quality Control ก าหนดการจัดอบรม
เลื่อนจากวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 เป็นวนัที่ 5-7 
สิงหาคม 259 วิทยากร Dr. Markus D. Muller ผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นการควบคุมคณุภาพสารก าจัดศตัรูพืช ยังไมไ่ด้
ด าเนนิการจะด าเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2559 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
805-1112-
P021-
K4861-04 

โครงการวิจัยและพัฒนา
ด้านเครื่องส าอางและวตัถุ
อันตราย 

846,000 548,084 64.79 กิจกรรมที่ 1 การประเมินการได้รับสัมผัสสารทาเลทใน
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน ด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์ยืนยันสารทาเลทที่ตรวจพบในตัวอย่าง 323 ตัวอย่าง 
และด าเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการส ารวจปริมาณใน
การได้รับสัมผสัสารทาเลทจ านวนทั้งหมด 1,000 คน ได้
แบบสอบถามส ารวจพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพส าหรับ
ผู้บริโภคคนไทย อยู่ระหว่างการทดสอบ Validityและอยู่
ระหว่างด าเนินการส ารวจข้อมูลแะพฤติกรรมการใช้
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน 
จัดท ามาตรฐานวิธีวิเคราะห์สารทาเลทในผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาการสลายตัวของ Deoxyarbutin เป็น 
Hydroquinone ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทย จัดหาตัวอย่าง 40 ตัวอย่าง และด าเนินการทวน
สอบวิธีโดยหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง UPLC/DAD และวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 36 ตัวอย่าง 

69.50 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ข้อมูล
คุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภณัฑ์เผยแพร่แก่ประชาชน 
เพื่อให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย 

2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ได้รับข้อมูลคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ส าหรับ
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ให้มคีุณภาพ
และปลอดภัยเพื่อการคุ้มครอง
ประชาชน 

สว 

805-1112-
P022-
K4862-05 

โครงการประเมินคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตราย 

885,000 749,484 84.69 กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณภาพด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
เช็ดท าความสะอาดผิว ชนิดเปียกส าหรับเด็กทารกและสตรี 
(แบบเช็ดแล้วทิ้ง) ส ารวจชนิดของตัวอย่างที่วางจ าหน่ายใน
ตลาดระดับกลาง และตรวจสอบสูตรต ารับของผลิตภัณฑ์ และ
วิเคราะห์ตัวอย่าง 44 ตัวอย่าง รวบรวมข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์  
กิจกรรมที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดพื้นและฆ่าเช้ือโรคที่ใช่ทั่วไปตามบ้านเรือนชนิดฉีดพ่น 
จัดเตรียมอุปกรณ์ สารมาตรฐาน สารเคมี จัดเก็บตัวอย่าง
ส าหรับด าเนินงานวิจัย 12 ตัวอย่าง และทดสอบตัวอย่าง 14 
ตัวอย่าง  

48.20 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ข้อมูล
คุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์ เผยแพร่แก่ประชาชน 
เพื่อให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย 

2. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา ได้รับข้อมูลคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ส าหรับ
ก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ให้มคีุณภาพ
และปลอดภัยเพื่อการคุ้มครอง
ประชาชน 

สว 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพของ relevant impurities 
ของ temphos ในผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ า ทบทวนข้อมูลทาง
วิชาการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และทดสอบสภาวะที่เหมาะสมใน
การตรวจหาปริมาณ relevant impurities ของ temphos ใน
ผลิตภณัฑ์ก าจัดลูกน้ า โดยวิธี GC 

805-1112-
P022-
K4862-07 

การตรวจวเิคราะห์
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย (งบด าเนินงาน) 

528,000 502,474 95.17 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และ
ผลิตภณัฑ์ทางการแพทย์ รวม 1,731 ตัวอย่าง  
- ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง 998 ตัวอย่าง 
- ผลิตภณัฑ์วัตถุอันตราย 529 ตัวอย่าง  
-  ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 204 ตัวอย่าง 

56.99 1. ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุข 
และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้รับ
การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ข้อมูล
คุณภาพและความปลอดภัย
ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางและ
ผลิตภณัฑ์วัตถุอันตรายเผยแพร่ให้
ประชาชนรับทราบ เพื่อเลือกซื้อและ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย หรือให้ข้อมูลแก่สาธารณะ
เพื่อน าข้อมูลไปเผยแพร่ต่อไป 

สว 

805-1112-
P052-
K4871-06 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร
เพื่อการส่งออกและเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

3,191,100 2,744,658 86.01 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาวิธีวเิคราะหแ์ละใหบ้ริการตรวจ
วิเคราะห์คณุภาพของผลิตภณัฑ์เครือ่งส าอางผสมสมุนไพร 
สืบค้นคณุลักษณะเฉพาะ, คดัเลือกสารช่ีบ่ง และทบทวน
ผลงานวิจัยที่มกีารเผยแพร่ของสมุนไพร 6 ชนดิ ไดแ้ก่ ชะเอม
เทศ ทานตะวัน แครอท มะละกอ เทยีนกิ่ง และกระเทยีม และ
จัดหาสารมาตรฐานช้ีบ่งของแตล่ะสมุนไพรแตล่ะชนิด 
ด าเนนิการพัฒนาและปรับปรุงวิธีทดสอบสารช้ีบ่ง (สาร 
lawsone) ในเครื่องส าอางผสมสมุนไพรเทียนกิ่ง โดยวิธี UPLC 

79.00 1. ผลิตภณัฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร
จากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ และ
เช่ือมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์  

2. บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ มีความรู้ สามารถตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางได้
ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี

สว 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
และด าเนนิการตรวจสอบสาร lawsone ในเครื่องส าอางผสม
สมนุไพรเทียนกิ่งจ านวน 20 ตัวอย่าง, สารบ่งช้ี (licochalcone 
A และ glabridin) ในเครื่องส าอางผสมสมุนไพรชะเอมเทศ 
ด าเนนิการตรวจสอบสาร licochalcone A และ glabridin ใน
เครื่องส าอางผสมสมุนไพรชะเอมเทศจ านวน 20 ตวัอยา่ง, สาร
บ่งช้ี (B-carotene) ในเครื่องส าอางผสมสมุนไพรทางตะวัน และ
แครอท ด าเนินการตรวจสอบสาร B-carotene ในเครื่องส าอาง
ผสมสมุนไพรทางตะวันจ านวน 20 ตวัอย่าง, เครื่องส าอางผสม
สมนุไพรมะละกอจ านวน 20 ตัวอย่าง และเครื่องส าอางผสม
สมนุไพรแครอท 5 ตัวอย่าง  
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แก่
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
1. การตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

ผสมสมุนไพร  
สื่อสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจ
เอกลักษณ์สารส าคัญในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 10 
ชนิดในการประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญในเครื่องส าอางผสม
สมุนไพร 6 ชนิด ดังนี้  

- วันที่ 11-12 มกราคม 2559 กวาวเครือ  
- วันที่ 14-15 มกราคม 2559 บัวบก  
- วันที่ 18-19 มกราคม 2559 ขมิ้นชัน  
- วันที่ 20-21 มกราคม 2559 ไพล  

หน่วยงานในส่วนภูมิภาคให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์เครื่องส าอางผสม
สมุนไพร รองรับการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์ให้มีความปลอดภัยเพื่อ
การจ าหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุน
การค้าระหว่างประเทศ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- วันที่ 27-28 มกราคม 2559 ตะไคร้หอมและ

ตะไคร้แกง  
- วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ว่านหางจระเข้  
- วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 หม่อน  
- วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ชาเชียว  
- วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 กระชายด า  
- วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 มะกรูด  

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

3. การพัฒนาเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการทดสอบความ
ปลอดภัยโดยวิธีทางเลือกทดแทนสัตว์ทดลอง จัดท า
โครงการ อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร หน่วย
ศึกษาดูงาน และเตรียมการจัดฝึกอบรม 

805-1115-
P011-
K4864-01 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง (งบรายจ่าย
อื่น) 

303,800 153,255 50.45 กิจกรรมที่ 1 ประชุมในคณะกรรมกำรวิชำกำรใน
ต่ำงประเทศ  
1. ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอาง

คณะที่ TC 217 
- วันที่ 6-11 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์ โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เข้าร่วมประชุม 2 
คน เพื่อให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาร่างมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดวิธี
วิเคราะห์และข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์เครืืองส าอาง  

50.00 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
รักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตามระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
มั่นใจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และ
การให้บริการทดสอบความช านาญแก่
ผู้รับบริการ และมีวิธีทดสอบด้าน
เครื่องส าอางที่เป็นมาตรฐานทั้ง

สว 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
2. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory 

committee (ACTLC) ครั้งที่ 5 และ ASEAN Cosmetic 
committee (ACC) ครั้งที่ 22  
- วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 ณ ประเทศเวียดนาม 

โดยเจ้าหน้าที่ส านักสว. เข้าร่วมประชุม 2 คน 
เพื่อให้ข้อคิดเห็นการพัฒนาร่างมาตรฐานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดวิธีวิเคราะห์และ
ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนที่
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้อ้างอิงได้ 2. 
ห้องปฏิบัติการด้านเครื่องส าอางทั้ง
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้รับ
การสนับสนุนการให้บริการทดสอบความ
ช านาญ ความรู้ทางวิชาการ และวัสดุ
อ้างอิงด้านเครื่องส าอาง 

806-1112-
P011-
K4864-01 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับสากลด้านชีววัตถ ุ

2,500,000 2,102,723 84.11 1. พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านชีววัตถุ โดยได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
1.1. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพของสถาบันฯ 

โดยมีแผนสอบเทียบเครื่องมือและสอบเทียบ
เครื่องมือจ านวน 50 ชนิด 152 รายการเป็นไปตาม
แผนสอบเทียบ  

1.2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 21 ชนิด 26 รายการ 
1.3. ด าเนินการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ และ

ทบทวนบันทึกบุคลากร จ านวน 129 ฉบับ  
1.4. สถาบันชีววัตถุได้รับการตรวจติดตามภายใน ตาม

แผนการตรวจติดตามภายใน ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 25 ม.ค.59 และ
สถาบันชีววัตถุได้รับการคัดเลือกให้ตรวจติตดาม
จาก URS วันที่ 27 ม.ค.59 พบว่าสถาบันฯ ไม่ได้
รับข้อบกพร่องและข้อสังเกตใดๆ และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการรับรองตา
มาตรฐาน ISO 9001: 2015  

55.00 สถาบันชีววัตถุมีห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านชีววัตถุท่ีมีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

ชว 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
1.5. สถาบันชีววัตถุได้รับการตรวจติดตามภายใน ตาม

แผนการตรวจติดตามภายในตามาตรฐาน ISO 
9001: 2015 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 
17 มิถุนายน 2559  

1.6. จดัประชุมระบบคุณภาพ จ านวน 3 ครั้ง 2. พัฒนา
บุคลากร ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายกลุ่มและ
แผนพัฒนารายบุคคล 27 หลักสูตร 

806-1112-
P022-
K4862-02 

โครงการประกันคณุภาพ
และประเมินความเสี่ยง
ของวัคซีน ชีววัตถุเพื่อการ
รักษา และน้ ายา
วินิจฉัยโรคที่ตดิต่อทาง
เลือด 

5,390,900 4,709,748 87.36 1. ตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ชีว
วัตถุจ านวนทั้งสิ้น 644 ตัวอย่าง เป็นการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์ชีววัตถุก่อนจ าหน่ายเพื่อขึ้นทะเบียน 35 
ตัวอย่าง เพื่อรับรองรุ่นการผลิต 602 ตัวอย่าง เพื่อตรวจ
ติดตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4 ตัวอย่าง และเพื่อตรวจ
ผลิตภณัฑ์ชีววัตถุท่ีมีข้อสงสัยด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัย 3 ตัวอย่าง  

2. พัฒนาการผลิตสารมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ  
- ได้ส่งแบบสอบถามความต้องการใช้ชีววัตถุมาตรฐาน 

ประจ าปียังบุคลากรสถาบัน  
- มีการสรุปและจัดท ารายการชีววัตถุมาตรฐานสากล 

(IRP) ที่ต้องจัดซื้อเพิ่มเติมประจ าปี  
- ด าเนินการจัดซื้อชีววัตถุมาตรฐานสากล ซึ่ง ได้รบั

ครบทุกรายการแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558  
- จัดเตรียม / จัดหา / สอบเทียบวัคซีนมาตรฐานอ้างอิง

ของประเทศ แล้วเสร็จ จ านวน 7 ชนิด     
- อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน

อ้างอิงส าหรับการตรวจสอบความปลอดเช้ือ อีก 4 

80.50 1. ประชาชนมีสุขภาพดีและได้รับ
ผลิตภณัฑ์ชีววัตถุท่ีมีคุณภาพดีและมี
ความปลอดภัย 

2. การควบคุม ป้องกันโรคของประเทศ
โดยใช้วัคซีนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชว 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ชนิด คือ Bacillus subtilis, Bacteroides vulgatus, 
Candida albican, Staphylococcus aureus คาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฏาคม  

- ได้จดัหาวคัซีนบีซีจสี าหรบัใช้ในการจัดเตรียมและสอบ
เทียบวคัซีนบซีีจีมาตรฐานอ้างอิงจ านวน 500 vials 
จากสถานเสาวภา อยูร่ะหวา่งด าเนินการสอบเทียบ  

3. ทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์และพัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะห์ มีความก้าวหน้าดังนี้  
3.1. การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

Anti-PT antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอ
กรนชนิดไร้เซลล์ ด้วยวิธี Mouse 
Immunogenicity test (MIT) ด าเนินการตาม 
protocol ที่ได้รับอนุมัติ ผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 60  

3.2. การพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมของวิธี
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนเซรั่มจากวัว (Bovine 
serum albumin) ที่ปนเปื้อนในวัคซีน ได้
ด าเนินการแก้ไข Method validation protocol 
ตามผู้เช่ียวชาญแนะน าโดยปรับแก้เนื้อหาให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งนี้ได้ด าเนินการทดสอบตาม 
protocol ไปแล้วบางส่วน ผลส าเร็จร้อยละ 60 

3.3. การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ความ
แรง Diphtheria antitoxin มีการจัดท า Method 
validation protocol และ โครงการจริยธรรมการ
ใช้สัตว์ทดลอง ผ่านการรับรอง ด าเนินการทดสอบ
หาจุดเหมาะสมของการท าปฏิกิริยาระหว่าง 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
Diphtheria antitoxin และ Diphtheria toxin ผล
การด าเนินคิดเป็นร้อยละ 50  

3.4. การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ anti-D 
antibodies ด้วยวิธีไมโครเพลทได้ด าเนินการ
ทดสอบตามแผน Protocol และจัดท า Report 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างผู้เช่ียวชาญพจิารณา 
ผลการด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 90  

3.5. การพัฒนาวิธีการตรวจวเิคราะห์น้ ายาตรวจ
วินิจฉัยโรคไวรสัตับอักเสบ ได้ส่ง Protocol ให้
ผู้เช่ียวชาญพิจารณา ผลการด าเนินคิดเป็นรอ้ยละ 60  

3.6. การศึกษาความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ 
เอกลักษณ์ และค่าความแรงวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง Vero ได้
ด าเนินการจัดท า Validation Protocol และได้รับ
การอนนุมัติแล้วและด าเนินการตามพารามิเตอร์
ต่างๆครบหมดแล้ว ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ 75  

3.7. การทวนสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 
peptide mapping ในตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการ
รักษาชนิด filgrastim ได้ด าเนินการจัดท า 
Validation Protocol และได้รับการอนนุมัติแล้ว 
ด าเนินการทวนสอบความถูกต้องของวิธีตามที่ได้รับ
อนุมัติ ผลการด าเนินงานคิเป็นร้อยละ 80 4. การ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศเพื่อ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนใหม่ (วัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออก)เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ห้องปฏิบัติการภาครัฐของประเทศให้สามารถตรวจ
วิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพวัคซีน
ไข้เลือดออกได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสากล  

- ได้จัดท า method validation protocol ของวิธี
วิเคราะห์ อ้างอิงตามที่ใช้ในโครงการ ศึกษาความถูก
ต้องเหมาะสมของวิธีตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ และ
ปริมาณไวรัส(CCID50)ในวัคซีนป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง vero และได้รับ
อนุมัติแล้ว ด าเนินการศึกษาความถูกต้องเหมาะสม
ของวิธีวิเคราะห์ตามที่ระบุใน method validation 
protocol  

- ศึกษาค้นคว้าขอ้มูล เตรียมอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้
ในการศึกษาความถูกต้องเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์
ตามที่ระบุใน method validation protocol ของ
วิธีวิเคราะห์ Endotoxin, Moisture, Sterility  

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างวัคซีนวัคซีนป้องกัน
โรคไข้เลือดออกตามข้อก าหนดของผลิตภณัฑ์ 
บริษัทได้ส่งตัวอย่างวัคซีนไข้เลือดออกเพื่อตรวจ
วิเคราะห์ประกอบการขึ้นทะเบียนจ านวน 2 
ตัวอย่างเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 และสถาบันฯได้
ท าการตรวจวิเคราะห์แล้ว 4 รายการ คือ การตรวจ
วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ การตรวจวัดความ
เป็นกรด ด่าง การตรวจวิเคราะห์ออสโมลาริตี้ และ
การตรวจสอบคุณสมบัติในการละลาย และอยู่
ระหว่างด าเนินการทดสอบรายการวิเคราะห์อื่นๆ  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- ร้อยละความก้าวหน้าของโครงการ 59 ผลการ

ด าเนินงานของโครงการนี้เป็นไปตามตัวช้ีวัด คือ
ตรวจรับรองคุณภาพชีววัตถุ ได้จ านวน 644 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 80.50 

806-1112-
P041-
K4869-03 

ผลกระทบของอุณหภมูิ 
ต่อชุดตรวจวินิจฉยั
โรคตดิต่อทางเลือด ชนิด 
Rapid test 

200,000 184,435 92.22 ได้ด าเนินการทดสอบชุดทดสอบฯที่เก็บไว้ในอุณหภูมิต่างๆ 
เพื่อประเมินคุณภาพของชุดทดสอบ 

50.00 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของสถาบันชีววัตถุ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการควบคุม
คุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทาง
เลือด และใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ของการใช้ชุดตรวจ 

ชว 

806-1112-
P041-
K4869-05 

การศึกษาคุณลักษณะและ
องค์ประกอบของไกลแคน
ใน ยาชีววัตถุเพื่อการ
รักษาชนิดโมโนโคลนอล
แอนติบอดีที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทยด้วย วิธี 
Capillary 
Electrophoresis Laser 
Induced Fluorescence 

240,000 211,106 87.96 1. ฝึกหัดการใช้เครื่องมือ CE-LIF  
2. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห์ จาก

ต ารายาสากลและวารสารวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
3. รวบรวมผลิตภัณฑ์ประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมายได้รับ  
4. จัดหาสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์  
5.  พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ โดยการศึกษาสภาวะที่

เหมาะสม 

55.00 ห้องปฏิบัติการภาครัฐมีความรู้ที่ส าหรับ
การควบคุม ก ากับ คุณภาพผลิตภัณฑ์
ยาชีววัตถุเพื่อการรักษาที่ใช้
ภายในประเทศได้ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภณัฑ์มีความปลอดภัยต่อประชาชน 

ชว 

806-1112-
P041-
K4869-06 

โครงการการศึกษาความ
ไวเชิงวิเคราะห์ชุดตรวจ
แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับ
อักเสบชนิดซ ี

200,000 154,638 77.32 1. ได้ท าการประสานเพื่อจัดซื้อ สารมาตรฐาน พลาสมา และ
ตัวอย่างชุดตรวจ  

2. ได้จัดซื้อพลาสมา และอุปกรณ์บางส่วนเรียบร้อย  
3. ได้สารมาตรฐาน และตัวอย่างชุดตรวจ เรียบร้อยแล้ว  
4. ได้สารมาตรฐานสากล และพลาสมาคนปกติเรียบร้อยแล้ว  
5. การจัดเตรียมพลาสมาเรียยบร้อยแล้ว  

60.00 ได้ข้อมูลความไวเชิงวิเคราะห์ของชุดตรวจ
แอนติเจนของไวรัสตับอักเสบชนิด ซี แบบ
รวดเร็วที่จ าหน่ายในประเทศ เพื่อน ามา
จั ดท า เกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
คุณภาพของชุดตรวจ 

ชว 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
6. อยู่ระหว่าการทดสอบความไว และตรวจสอบความ

ถูกต้องของวิธี 

807-1112-
P011-
K4864-13 

โครงการศึกษาดูงานและ
ติดตามความพร้อมในการ
ด าเนินการก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อุบลราชธานีและภูเกต็ 

200,000 130,100 65.05 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยขอเปลี่ยนก าหนดการจากเดือน 
มีนาคม มาเป็นเดือน พฤษภาคม เนื่องจากเจ้าหน้าที่จากส านัก
งบประมาณ ขอให้มีการเลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภาคม และขอ
เปลี่ยนจาก ศวก. ภูเก็ต มาเป็น ศวก. อุดรธานี แทน ซึ่ง
ด าเนินการในวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2559 

100.00 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้และเข้าใจ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม ภ า ร กิ จ ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในส่วน
ภูมิภาคที่อาจจะมีส่วนแตกต่างกันแล้วแต่
สภาพปัญหาในพื้นที ่

ผน 

807-1112-
P021-
K4861-12 

โครงการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์อาเซียนกรม
วิทยาศาตร์การแพท์ พ.ศ.
2559 - 2562 

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

100.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มียุทธศาสตร์
อา เซี ยน ซึ่ ง ใ ช้ เป็ นแนวทางในการ
ด าเนินงานและพัฒนางานของกรมให้ก้าว
สู่การเป็นผู้น าในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผน 

807-1112-
P021-
K4861-14 

โครงการพัฒนาศัยภาพกา
สื่อสารอย่างมีสมัฤทธ์ิผล
เพื่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของเครือข่ายกลุ่ม
พัฒนาคุณภาพและ
วิชาการ 

604,400 469,300 77.65 กองแผนงานและวิชาการ ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผลเพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานของเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ โดยจัดประชุมในวันที่ 11 - 13 มกราคม พ.ศ. 
2559 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมี
ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์สมชาย 
แสงกิจพร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมท้ัง บรรยาย ทิศทาง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ปี พ.ศ. 2559-2562? โดยเน้น 5 
ประเด็นหลัก ได้แก ่
1. เน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของ

รัฐบาล  
2. เน้นการท างานเชิงยุทธศาสตร์ของกรม ที่เกิดผลกระทบ

ระดับประเทศ  

100.00 บุคลากรที่เข้ารับการอบรมมีทักษะการ
สื่อสารมากขึ้นและสามารถน าเทคนิคการ
สื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงาน 

ผน 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
3. น าระบบบริหารคุณภาพ/PMQA พัฒนาเป็นเครื่องมือ

ท างาน   
4.  ให้ความส าคัญงานวิจัยและนวัตกรรม และ  
5.  พัฒนาเครือข่ายทั้งสองระดับ Global/Reginal ในส่วนของ

ทิศทางการด าเนินงานของกองแผนงานและวิชาการ ได้แก่  
5.1. พัฒนากระบวนงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดซ้ าซ้อน 
5.2. พัฒนา hardware/software/บุคลากรของระบบ
ติดตามประเมินผล  
5.3. เพิ่มบทบาทก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ 
5.4.  เพิ่มบทบาทการบริหารและติดตามก ากับ
ยุทธศาสตร์  
5.5. เพิ่มบทบาทด้านติดตามงานวิเทศสัมพันธ์ และ  
5.6. พัฒนาเครือข่าย กพว. การสื่อสาร/COP ทั้งนี้ กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพและวิชาการ (กพว.) ซึ่งเป็นเครือข่ายของ
กองแผนงานและวิชาการ ก็เป็นส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยงานหลักของ กพว. ที่จะช่วยสนับสนุนใน
ภาพรวมของกรม ได้แก่ การพัฒนาข้อมูลระบบติดตามให้
เป็นเครื่องมือการก ากับ/ตรวจสอบของผู้บริหารและ
หน่วยงาน น าข้อมูลไปก าหนดมาตรการ/นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์และยกขนาดงบประมาณให้
เพียงพอ เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย ทักษะศตวรรษที่ 
21 กับระบบราชการ ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสาร การ
รู้จักคน การบริหาร/จัดการคน และกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน เป็นผู้บรรยาย ได้แก่ 
นายพัฒนา อรรจนียกุล และ นายสถาพร กาญจนวัฒน์ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ผลการส ารวจความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ
พึงพอใจในระดับมาก 3 ล าดับแรก ได้แก่ ความสามารถ
ในการถ่ายทอดของวิทยากร ร้อยละ 93.8 ความรู้และ
ประสบการณ์ของวิทยากร ร้อยละ 89.4 และ เนื้อหาการ
อบรมในหัวข้อ ศาสตร์และศิลป์แห่งการสื่อสาร ร้อยละ 
88.0 ในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 80 
และ เนื้อหาการอบรมสามารถน าไปถ่ายทอดให้บุคลากร
อื่นๆ ต่อไปได้ ร้อยละ 73.5 ในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 
ได้แก่ อาหาร ซึ่งมีความพึงพอใจ ร้อยละ 51.0 และ
ระยะเวลาในการจัดประชุม ร้อยละ 68.0 

807-1112-
P021-
K4861-18 

โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งท่ี 24 ปี 2559 

4,900,000 4,827,426 98.52 ด าเนินการจัดประชุมแล้วเสร็จ 100.00 เผยแพร่องค์ความรู้ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

ผน 

808-1112-
P011-
K4864-03 

โครงการพัฒนาระบบ
มาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ เพื่อ
รองรับการระบาด โรค
อุบัติใหม ่

300,000 212,310 70.77 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยส านักงานความ
ปลอดภัยและสุขภาพบุคลากรได้ด าเนินการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกีฏวิทยาทางการแพทย์เรื่องการ
เลือกใช้และวิธีปฏิบัติในการสวมใส่อุปกรร์ป้องกันส่วน
บุคคล เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการกลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ ในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2559 จ านวนผู้เข้าอบรม 12 คน ณ ห้อง
ประชุม A-203 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

2.  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ด าเนินการติดตั้ง
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (automated 
external defibrillator, AED) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
เป็นเครื่องมือช่วยชีวิตผู้ที่ประสบสภาวการณ์ผิดปกติที่

95.00 1. ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชีวภาพ
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขมีความรู้ด้านความ
ปลอดภัยและสามารถรู้จักป้องกัน
ตนเองจากการติดเช้ือใน
ห้องปฏิบัติการ มีความปลอดภัยใน
การท างาน 

2.  ห้องปฏิบัติการและบุคลากรใน
ห้องปฎิบัติการ มีศักยภาพและความ
พร้อมในการรองรับการระบาดของ
โรคติดเช้ืออุบัติใหม่ และอุบัติซ้ า 

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
เลือดไม่ไปเลี้ยงหัวใจ (hear attack) จ านวน 4 จุด ได้แก่ 
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข อาคาร 1 ช้ัน 1 
2.อาคารสัตว์ทดลอง  

3. อาคาร 10 4.อาคารเฉลิมพระเกียรติซาซาอาวะอุทิศ โดย
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก โครงการ 
Strengthening Laboratory Capacity for Emerging 
and Dangerous Pathogens in Thailand 

3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
มีระบบความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานสากล 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
808-1112-
P011-
K4864-05 

จัดประชุม อบรม สมัมนา 
ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

4,150,000 1,721,881 41.49 ผลการด าเนินการ เดือนตุลาคม 2558 กิจกรรมจัดโครงการ
ประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา  
1. สามารถด าเนินการจัดโครงการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 

ได้ 0 โครงการ กิจกรรมส่งบุคลากร  
1.1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 

ณ หน่วยงานภายนอก ได้จ านวน 12 คน ดังนี้  
1.1.1. การประชุมวิชาการมหกรรมคณุภาพมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 
2558 (Thailand LA Forum 2015) จ านวน 5 
คน  

1.1.2. การประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งที่ 25 สมาคม
ไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) และเสนอผลงานวิจัย 
จ านวน 4 คน  

1.1.3. โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากร
ภาครัฐ ประจ าปี 2559 รุ่นที่ 2 จ านวน 1 คน  

1.1.4. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " มิติใหม่ใน
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง" จ านวน 2 คน ผลการ
ด าเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2558 กิจกรรม
จัดโครงการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 

1.2. สามารถด าเนินการจัดโครงการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา ได้ 1 โครงการ ดังนี้  

1.2.1. การก าหนดทิศทาง และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ก าหนดจัดระหว่างวันที่ 25-27 
พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์

97.50 1. บุคลากรของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ
บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านบริหาร
จัดการ ด้านระบบคุณภาพ และด้าน
วิชาการ 

2. บุคลากรของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีความรู้
ความสามารถ และศักยภาพทีน่ าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ไซต์ จังหวัดนครปฐม กิจกรรมส่งบุคลากร 1. 
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก ได้จ านวน 20 
คน ดังนี้  

1.2.2. การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี" กลุ่มที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2559 จ านวน 1 คน  

1.2.3. การประชุมวิชาการ เรื่อง "ปฏิรูปสาธารณสุข สู่ 
การกฏิรูปประเทศไทย" จ านวน 1 คน  

1.2.4. การอบรมการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 ตาม
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ.2558 จ านวน 11 คน  

1.2.5. การประชุมวิชาการ ประจ าปี ครั้งที่ 25 สมาคม
ไวรัสวิทยา (ประเทศไทย) จ านวน 4 คน 

1.2.6. จัดนิทรรศการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
geoinfotech 2016 จ านวน 3 คน ผลการ
ด าเนินการ เดือนธันวาคม 2558 กิจกรรมจัด
โครงการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา  

1.2.7. สามารถด าเนินการจัดโครงการประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา ได้ 2 โครงการ ดังนี้  

1.2.7.1. โครงการจัดอบรมเครือข่ายด าเนินแผน
ทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการ  



 

ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                 112 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
1.2.7.2. การฝึกอบรม "การฟื้นฟูความรู้ด้าน

ระบบคุณภาพ" ในหัวข้อเรื่อง 
"มาตรฐาน ISO 15189:2012 และ 
ISO/IEC 17043: 2010 ในวันที่ 15-16 
ธันวาคม 2558 และ 22-23 ธันวาคม 
2558 กิจกรรมส่งบุคลากร 1. ส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก ได้
จ านวน 4 คน ดังนี้  

1.2.8. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และศักยภาพ
การสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 1 คน 

1.2.9. การอบรมทางออนไลน์กับ American 
Association for Laboratory Animal 
Science (AALAS) จ านวน 3 คน ผลการ
ด าเนินการ เดือนมกราคม 2559 กิจกรรมจัด
โครงการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 1. สามารถ
ด าเนินการจัดโครงการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา ได้ 3 โครงการ ดังนี้  
1.2.9.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเทคนิคปฏิบัติและการสังเกตอาการ
สัตว์ส าหรับเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพสตัว์ จัดวันที่ 
7-8 มกราคม 2559  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
1.2.9.2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเช้ือแบคทีเรียดื้อยา
ต้านจุลชีพ วันที่ 20-22 มกราคม 2559  

1.2.9.3. การฝึกอบรม "การฟื้นฟูความรู้
ด้านระบบคุณภาพ" ในหัวข้อเรื่อง "การสอบ
เทียบและการตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ในวันที่ 26-27 มกราคม 2559 กิจกรรมส่ง
บุคลากร 1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก ได้
จ านวน 12 คน  

1.3. สัมมนาฟื้นฟูผู้ตรวจประเมิน ประจ าปี 2559 
จ านวน 4 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
เครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรมทางคลินิก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5 จ านวน 6 คน 

1.4. การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 21 ประจ าปี 2559 จ านวน 1 คน 4. การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมประจ าหม้อน้ า รุ่นที่ 
131 จ านวน 1 คน ผลการด าเนินการ เดือน
กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมจัดโครงการประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนา 

1.5. สามารถด าเนินการจัดโครงการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา ได้ 2 โครงการ ดังนี้  

1.5.1. การอบรมสมาชิกแผนทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการการตรวจเช้ือถ่ายทอดทางการ
ให้เลือด  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
1.5.2. การฝึกอบรม "การฟื้นฟูความรู้ด้านระบบ

คุณภาพ" ในหัวข้อเรื่อง "การสอบเทียบและ
การตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 
23-24 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมส่งบุคลากร 
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา ณ หน่วยงานภายนอก ได้จ านวน 17 
คน ดังนี้ 1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
"เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 2 
จ านวน 1 คน 2.การฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ ประจ าปี 2559 หลักสูตรที ่

1.6. การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจาก
ดาวเทียม (Satellite image Processing and 
interpretation) จ านวน 1 คน  

1.7. การฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
ประจ าปี 2559 หลักสูตรที่ 3 การสร้างแบบจ าลอง
ช้ันสูงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Advanced 
Modeling in GIS) จ านวน 1 คน 4. การฝึกอบรม
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจ าปี 
2559 หลักสูตรที่ 6 การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและ
การสร้างภาพ 3 มิติ (Surface Analysis and 3D 
Visualization) จ านวน 2 คน  

1.8. การฝึกอบรมผู้ขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 11 จ านวน 4 คน 13 ก.พ.59  

1.9. การฝึกอบรมผู้ขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 12 จ านวน 4 คน  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
1.10. การฝึกอบรมผู้ขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 13 จ านวน 2 คน 8. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ด้าน
พันธุกรรมทางคลินิก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งที ่5 จ านวน 2 คน ประโยชน์ท่ีกลุ่มเป้าหมาย
จะได้รับ ผลการด าเนินการ เดือนมีนาคม 2559 
กิจกรรมจัดโครงการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา  

2. สามารถด าเนินการจัดโครงการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 
ได้ 1 โครงการ  
2.1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้

ด้านพิษวิทยา 28-29 มี.ค.59 กิจกรรมส่งบุคลากร 
2.2. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 

ณ หน่วยงานภายนอก ได้จ านวน 4 คน 1. การ
ประชุมวิชาการ "From fundamental virology 
to emerging viral diseases" จ านวน 2 คน 2.
โครงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ 2 ปี 
จ านวน 1 คน 3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการความรู้ด้านพิษวิทยา จ านวน 1 คน ผลการ
ด าเนินการ เดือนเมษายน 2559 กิจกรรมจัด
โครงการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 1 โครงการ 1. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาร
จัดการความรู้ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
ในวันที่ 25-26 เมษายน 2559 กิจกรรมส่งบุคลากร 

2.3. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา 
ณ หน่วยงานภายนอก ได้จ านวน 15 คน เดือน
เมษายน 2559 จ านวน 15 คน 1. การฝึกอบรม 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
การบริหารการตลาด สร้างภาพลักษณ์และลูกค้า
สัมพันธ์ยุคใหม่ ส าหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐและ
เอกชน (Smart Branding) 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
808-1112-
P011-
K4864-22 

พัฒนาห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

3,200,000 3,198,447 99.95 1. ห้องปฏิบัติการด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมในด้าน
ระบบคุณภาพ  

2. ห้องปฏิบัติการด าเนินการเข้าร่วมการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการฯ  

3. ห้องปฏิบัติการด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือประจ าปี 
2559  

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

5. จัดฝึกอบรมความรู้ด้านระบบคุณภาพ หลักสูตร
ข้อก าหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 และ ISO 
15189:2012  

6. 3จัดฝึกอบรมความรู้ด้านระบบคุณภาพ หลักสูตรการสอบ
เทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์  

7. เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและจัดส่งเอกสารในการ
ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน 
ISO 15189, ISO/IEC 17025, ISO 15190 

80.00 ทุกห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับการพัฒนา
และได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ 
ISO 15189, ISO/IEC 17025 และ 
ISO/IEC 17043 เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

สวส 

808-1112-
P011-
K4864-57 

ห้องปฏิบัติการ
สัตว์ทดลองสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

1,000,000 764,147 76.41 1. เอกสารคุณภาพ ได้รับการทบทวนและจัดท าเพิ่มเติมทั้ง
หมดแล้ว  

2. เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน บางส่วนยังไม่ได้รับ
การซ่อมแซม บางส่วนยังไม่ได้รับการบ ารุงรักษาและสอบ
เทียบ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในรอบนี้ไม่
เพียงพอ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหนักและครุภัณฑ์ติด
อาคารซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการธ ารงรักษาระบบ 

100.00 1. ได้การทดสอบการระคายเคืองใน
สัตว์ทดลอง การทดสอบการแพ้ใน
สัตว์ทดลองการตรวจค่าชีวเคมีใน
เลือดสัตว์ทดลอง การตรวจวินิจฉัย 
Botulinum toxin ในตัวอย่างผู้ป่วย
ในกรณีระบาด ให้เป็นไปตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO 15189:2012 

2. ได้ระบบห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง
ที่เป็นไปตามระบบมาตรฐานสากล 
ISO 9001:2008และสอดคล้องกับ

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ระบบการเลี้ยง/การใช้สัตว์ทดลอง
ตามมาตรฐานสัตว์ทดลองสากล 
(AAALAC International)  

3.  ได้การพัฒนาการทดสอบความเป็น
พิษเรื้อรังของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

4.  สนับสนุนงานทดสอบและวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

5. ส่งเสริมผู้ประกอบการทางธุรกิจและ
หน่วยงานภาคเอกชนในการทดสอบ
ของผลิตภัณฑส์ุขภาพให้ทัดเทียบกับ
นานาชาติ 

808-1112-
P011-
K4867-23 

การพัฒนาคุณภาพอาหาร
เลี้ยงเช้ือ และเครื่องมือ
ปลอดเช้ือ 

200,000 110,322 55.16 สรุปรายการให้บริการของฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการ 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2559 ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือ
ชนิดจาน 6,367 หน่วย ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือชนิด
หลอด 15,361 หน่วย ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือชนิด
ขวด 14 หน่วย ปริมาณการเบิก-จ่ายน้ าเกลือปลอดเช้ือ 0.5 
ลิตร ปริมาณการผลิตน้ ายาเคมี 2.03 ลิตร ปริมาณการเบิก-
จ่ายน้ ากลั่นปลอดเช้ือ 8 ลิตร บริการเตรียมเครื่องแก้วปลอด
เช้ือ 35,123 หน่วย บริการเตรียมน้ ากรอง-น้ ากลั่น 1,706 
หน่วย บริการนึ่ง-อบท าลายเช้ือ 569 หน่วย บริการซักเสื้อคลุม
ห้องปฏิบัติการ 62 ตัว 

90.00 งานบริการ และงานวิจัยของสถาบันวิจัย
วิ ทยาศาสตร์ สาธารณสุข มี ผลการ
ด า เ นิ น ก า ร ที่ ไ ด้ คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานสากล และเป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมายที่วางไว ้

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
808-1112-
P014-
K4867-19 

การพัฒนา/ธ ารงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
สารสนเทศของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

300,000 59,815 19.94 - บ ารุงรักษาช่องทางสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 
ระบบออกแบบและจัดท า Website ใหม่  

- Backup Website -เพิ่มและปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้
ทันสมัยและตามความต้องการ  

- สรุปรายงานการบ ารุงรักษาช่องทางสื่อสารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

-  ตรวจสอบค าถาม และแจ้งค าตอบให้ผู้ใช้บริการทาง 
Website  

- ด าเนินการสมัครสามชิกใหม่ ต่ออายุ ขอรหัส และยกเลิก
สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
เพื่อให้เข้าถึงระบบสารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

70.00 ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอก สวส. 

สวส 

808-1112-
P021-
K4861-08 

บทบาทของเซลล์ต้น
ก าเนิดมะเร็งและสมดลุ
ของระบบภูมคุม้กัน 

750,000 498,460 66.46 - สืบค้นและทบทวนเอกสารทางวิชาการงานวิจัยการตรวจวัด 
Cancer Stem cell marker ที่เกี่ยวข้อง  

- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคมี 
ส าหรับเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง  

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

- ทดสอบหาสภาวะและจ านวนเซลล์และสภาวะเซลล์มะเร็ง
ล าไส้ที่เหมาะสมส าหรับทดสอบความเป็นพิษ และการตาย
ของเซลล์  

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

80.00 การตรวจหาเซลล์ต้นก าเนิดมะเร็งใน
เซลล์มะเร็งล าไส้ และช้ีบ่งความส าคัญใน
การแบ่งตัวเพิ่มจ านวน การเคลื่อนที่ บุก
รุก หลบหลีกระบบภูมิคุ้มกัน และการรอด
ชีวิตของเซลล์มะเร็งล าไส้ จะน าไปสู่องค์
ความรู้เพื่อหาสาเหตุ และพัฒนาแนวทาง
วิธีการป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งล าไส้
ต่อไป 

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- ทดสอบความสัมพันธ์ของ CD44 Cancer Stem Cell 

Markers กับการเกิด cell apoptosis ในเซลล์มะเร็งล าไส้  
- ตรวจวัดการตายของเซลล์มะเร็งล าไส้ หลังจากกระตุ้นด้วย 

anti cancer drug ที่ความเขม้ข้นต่างๆ ให้เกิดการตายแบบ 
apoptosis และ cytotoxicity และทดสอบความสัมพันธ์
กับ CD44 - ตรวจวัดการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็งล าไส้ 
แบบ real time monitoring  

- หาความเข้มข้นของเซลล์มะเร็งและเซลล์เม็ดเลือดขาว เพื่อ
น ามาทดสอบการท าลายเซลล์มะเร็ง 

808-1112-
P021-
K4861-16 

การศึกษาการตรวจเชื้อ
วัณโรคด้วย automated 
และ manual nucleic 
acid amplification test 
วิธีใหม่ท่ีองค์การอนามัย
โลกแนะน า 

400,000 262,139 65.53 ผลการด าเนินงานสะสมที่ผ่านมา  
1. ติดต่อประสานงานหน่วยงานร่วมวิจัย รพ. แม่สอด เพื่อ

เก็บตัวอย่าง และได้รับตัวอย่างเข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งหมด 155 ตัวอย่างที่คัดเข้าโครงการ  

2. ตรวจหาเช้ือวัณโรคด้วยวิธี GeneXpert เปรียบเทียบกับ
การเพาะเช้ือ ตัวอย่างทดสอบเป็นเสมหะที่ผ่านขั้นตอน
เตรียมตัวอย่างเพาะเช้ือ (decontamination) 
2.1. ตัวอย่างเสมหะที่ทราบผลเพาะเช้ือ น ามาตรวจ

วิเคราะห์ด้วยวิธี GeneXpert จ านวน 64 ตัวอย่าง 
2.2. ตัวอย่างเสมหะที่ไม่ทราบผลเพาะเช้ือ น ามาตรวจ

วิเคราะห์ด้วยวิธี GeneXpert จ านวน 30 ตัวอย่าง  
3. เตรียมน้ ายา ส าหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test  
4. ท าการสกดั DNA ส าหรับตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP 

test และ PCR จ านวน 94 ตัวอย่าง 
5. ท าการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test และ PCR 

จ านวน 94 ตัวอย่าง 

80.00 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ NAAT ด้วย 
automated real-time PCR 
(GeneXpert) และLAMP test ใน
การตรวจเช้ือวัณโรค 

2.  ได้วิธีการตรวจวิธีใหม่ สามารถใช้
ประโยชน์ได้ในการตรวจวัณโรค
ได้ผลเร็ว  

3.  ได้องค์ความรู้ ผลประเมิน 
GeneXpert ในการตรวจเช้ือวัณโรค  

4.  ได้องค์ความรู้ประสิทธิภาพของ in-
house LAMP เทียบกับ 
automated real-time PCR 
(GeneXpert) ใช้ข้อมูลเสนอรูปแบบ
ที่เหมาะสมในการใช้งาน  

5. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่ 

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
6. น าเสนอผลงานทางวาจาในการประชุมวิชาการ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 24 ประจ าปี 2559 ?Smart 
Sciences Life : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 21-22 มีนาคม 2559 ณ 
อิมแพ็คฟอร์รั่ม เมืองทองธานี 

ผลกำรปฏิบัติงำน 
1.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานร่วมวิจัย รพ. แม่สอด เพื่อ

เก็บตัวอย่าง และได้รับตัวอย่างเข้าร่วมโครงการเพิ่ม
จ านวน 45 ตัวอย่าง รวมเป็น 200 ตัวอย่าง  

2. ท าการสกัด DNA ส าหรับตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP 
test และ PCR แล้วจ านวน 94 ตัวอย่าง สกัด DNA เพิ่ม
จ านวน 30 ตัวอย่าง รวมเป็นทั้งหมด 124 ตัวอย่าง 2. ท า
การตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี LAMP test และ PCR แล้ว
จ านวน 94 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์เพิ่ม 30 ตัวอย่าง รวม
เป็น 124 ตัวอย่าง  

3. ตัวอย่างเสมหะที่ทราบผลเพาะเช้ือ น ามาตรวจวิเคราะห์
ด้วยวิธี GeneXpert แล้วจ านวน 64 ตัวอย่าง ตรวจ
วิเคราะห์เพิ่ม 36 ตัวอย่าง รวมเป็น 100 ตัวอย่าง 
(ตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี GeneXpert แล้ว
ทั้งหมด 130 ตัวอย่าง) 

808-1112-
P021-
K4861-20 

การพัฒนาตัวอย่าง
ควบคุมคุณภาพแบบแห้ง
ส าหรับตรวจหาปริมาณ
เชื้อเอชไอวีในกระแส
เลือด 

700,000 696,987 99.57 - ทดสอบหาปริมาณ HIV RNA ตัวอย่างสอบเทียบเช้ือแบบ
แห้ง HIV Viral Load Dried tube specimen เปรียบเทียบ
กับแบบเหลว ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างๆ - ทดสอบความ
คงตัวของ HIV Viral Load Dried tube specimen ที่
อุณหภูมิ 37 C, 45 C, 60 C  

80.00 สามารถน าตัวอย่างสอบเทียบแบบแห้งมา
ควบคุมคุณภาพการทดสอบหาปริมาณ
เช้ือเอชไอวี ในกระแสเลือด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
ทั่วไป ชุมชน/หรือเทียบเท่า 

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
-  เตรียมตัวอย่างสอบเทียบเช้ือแบบแห้ง HIV Viral Load 

Dried tube specimen และทดสอบประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบกับ เช้ือเป็นแบบเหลว  

- หาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการเตรียมตัวอย่างสอบเทียบ
เช้ือแบบแห้ง HIV Viral Load Dried tube specimen  

- เตรียมตัวอย่างสอบเทียบเช้ือแบบแห้ง HIV Viral Load 
Dried tube specimen - ทดสอบหาปริมาณ HIV Viral 
load ที่เหมาะสมส าหรับเตรียมตัวอย่างสอบเทียบแบบแห้ง 
- เพาะเลี้ยงเช้ือเอชไอวีและตรวจวัด HIV Viral load ให้ได้
ปริมาณตามต้องการ  

- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี ส าหรับการทดลอง  
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานวิจัยร่วมโครงการ  
- สืบค้นและทบทวนเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการ

เพาะเลี้ยงเช้ือ HIV และการตรวจวัดปริมาณ HIV viral 
load  

- จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และสารเคมี ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการทดลอง 

808-1112-
P021-
K4861-34 

การตรวจหาและจ าแนก
เชื้อสาเหตุของโรค
อุจจาระ ร่วงในผู้ป่วยท่ี
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในประเทศ
ไทยโดยวิธีทางอณู 
ชีววิทยา/จีโนมิกส์ และ
การพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉัยโรคชนิดใหม ่

360,000 200,174 55.60 หลังจากได้เปลี่ยนจากโรงพยาบาลนครพิง จ.เชียงใหม่ เป็น
โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก เนื่องจากที่โรงพยาบาลนครพิงค์มี
ผู้ป่วยจ านวนน้อย ได้ท าการแก้ไขโครงการเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิจัยในคนของกระทรวง
สาธารณสุขแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิจัยในคนของโรงพยาบาลแม่สอดแล้วเช่นกัน และเมื่อวันท่ี 
29-31 พค คณะผู้วิจัยได้เดินทางไปช้ีแจงการเก็บตัวอย่างกับ
ทีมงานเวชกรรมสังคม แพทย์ และหัวหน้าพยาบาล ได้รับความ
ร่วมมือและยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย ต่อไปจะเริ่มมีการ

40.00 ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อ
อาสาสมัคร คือ กรณีของผู้ป่วย ท าให้
ทราบถึงเชื้อสาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยเกิดโรค
อุจจาระร่วง ซึ่งการตรวจวินิจฉัยนี้คลอบ
คลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและโปรโตซัว 
ท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ กรณีอาสาสมัคร ท าให้
อาสาสมัครทราบว่าตนเองเป็นพาหะของ
โรคอุจจาระร่วงหรือไม่ หากพบว่าเป็น

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
น าส่งตัวอย่าง ดังนั้น ขั้นตอนการประสานงานการเก็บตัวอย่าง
จากผู้ป่วยได้ส าเร็จ และรอให้ทั้ง 4 แห่งจัดส่งตัวอย่างเพื่อท า
การตรวจวิเคราะห์ ทั้งนี้ เราได้แบ่งสายการด าเนินงานโดย ฝ่าย
ไทยจะท าหน้าที่ตรวจเพาะหาเช้ือก่อโรคอุจจาระร่วง เมื่อพบ
เช้ือ เก็บเข้าculture collection ท า sen ส่วนฝ่ายญี่ปุ่นจะ
ตรวจด้วยวิธี real time PCR โดยตรวจจากตัวอย่างอุจจาระ
โดยตรง นอกจากนี้ ตัวเช้ือที่ได้จะน าไปศึกษาเพิ่มเติม ส่วนผล
การตรวจ อยู่ระหว่าด าเนินการรวบรวม และน าเสนอให้ต่อไป 

พาหะ จะมีการรายงานผลให้อาสาสมัคร
ทราบในภายหลัง เพื่อให้อาสาสมัครได้รับ
การรั กษาหรื อป้ อ งกั น ไม่ ให้ มี การ
แพร่ กระจายของเ ช้ื อสู่ สิ่ งแวดล้อม 
นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
เผ้าระวังการติดเช้ือในเขตพื้นที่อาศัยหรือ
พื้นที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงทางด้านสาธารณสุขของ
ประเทศไทยและท าให้ทราบถึงเช้ือสาเหตุ
หลักที่ให้ให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในพื้นที่
ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งความเข้าใจใน
เช้ือสาเหตุนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
หาเครื่องมือที่ใช้ป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้
ในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถน าไปสู่
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเช้ือที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพที่ประยุกต์ใช้ได้ทั้งใน
หน่วยงานทางการแพทย์และทางด้าน
อุตสาหกรรมอาหารและสามารถน าไป
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี แก่ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ เพื่อช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย
เนื่องจากโรคอุจจาระร่วงทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศอื่นๆ 

808-1112-
P021-
K4861-36 

การพัฒนาวิธีตรวจ 
Bacillus cereus และ 
Bacillus thuringiensis 

200,000 277,982 138.99 - อยู่ระหว่างการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยา PCR 
กับตัวอย่าง B. cereus และ B. thuringiensis  

80.00 1. ได้วิธีตรวจแยก B. cereus ที่เป็น
สาเหตุก่อโรคอาหารเป็นพิษและ
อุจจาระร่วง และตรวจแยก B. 

สวส 
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รหัส
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ด้วยเทคนิค Multiplex 
PCR 

- ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาPCR กับตัวอย่าง
เช้ือมาตรฐาน B. cereus ATCC 11778 และ   B. 
thuringiensis ATCC 10792  

- ได้ผลการทดสอบความจ าเพาะของไพร์เมอร์ - อยู่ระหว่าง
การทดสอบความจ าเพาะของไพร์เมอร์ต่อยีน ces, CER, 
hbl, nhe, cytK และ entFM กับตัวอย่างเช้ือมาตรฐาน B. 
cereus ATCC 11778 และ   B. thuringiensis ATCC 
10792  

- สั่งสังเคราะห์ไพร์เมอร์ ทดสอบความไวและความจ าเพาะ
ของไพร์เมอร์ต่อยีน gyrB และ groEL (PARK,SI-HoNG et 
al.,2007)กับตัวอย่างเช้ือมาตรฐานและตัวอย่างที่ตรวจเช้ือ
ได้ในห้องปฏิบัติการ  

- คัดเลือกไพร์เมอร์ที่จ าเพาะต่อยีน gyrB และ groEL 
(PARK,SI-HoNG et al.,2007) และออกแบบไพร์เมอร์ที่
จ าเพาะต่อยีน ces, CER,hbl,nhe, cytK,entFM - สืบค้น
ข้อมูลยีนชนิดต่างๆของเช้ือ B. cereus และ B. 
thuringiensis  

- มีวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ ายา และจัดเตรียมสารเคมี อุปกรณ์
และเครื่อง PCR ที่จ าเป็นให้มีพร้อมใช้ในการทดลอง  

- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ ายา (สกัด DNA และ 
ชุดน้ าเพิ่มจ านวนสารพันธุกรรม)  

- ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับการตรวจแยกช้ือ 
B.cereus และ B. thurigiensis ด้วยเทคนิค Multiplex 
PCR ออกแบบการทดลอง และจัดเตรียมตัวอย่างแบคทีเรีย
มาตรฐาน 2 สปีชีส์ (B. cereus ATCC 11778 , B. 
thurigiensis ATCC 10792) และตัวอย่างเช้ือแบคทีเรียที่

cereus ออกจาก B. thuringiensis 
ด้วยเทคนิค Multiplex PCR  

2.  ได้วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคอาหารเป็น
พิษที่เกิดจาก B. cereus ที่มี
ประสิทธิภาพ  

3. วิธีที่ได้สามารถน าไปตรวจหา B. 
thuringiensis ในผลิตภัณฑ์หรือจาก
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม  

4. ได้เผยแพร่ในวารสารอย่างน้อย 1 
ฉบับ 



 

ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                 125 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ตรวจได้ในห้องปฏิบัติการ จ านวน 30 ไอโซเลท ส าหรับใช้
ในการทดลอง 

808-1112-
P021-
K4861-46 

การศึกษาซีโรทัยป์ของ
เชื้อเลปโตสไปราด้วย
เทคนิค Cross 
Agglutination and 
Absorption Test ( 
CAAT) จากคน สตัว์และ
สิ่งแวดล้อม 

340,000 250,505 73.68 ไตรมำสที่ 3 ( เมษำยน-มิถุนำยน 2559) 
1.  จัดเตรียมเช้ือเลปโตสไปรา สายพันธ์ท่ีแยกจากตัวอย่าง

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

ด าเนินการ)  
งำนตำมแผนงำนวิจัย/โครงกำรวิจัยที่จะท ำต่อไป 
(กรกฎำคม - กันยำยน 2559)  

1. เตรียมความพร้อมมาตรฐานวิธีตรวจเทคนิค CAAT (ก าลัง
ด าเนินการ)  

2. เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิส เพื่อแยกเช้ือ
เลปโตสไปรา ที่รพ. มหาราช นครราชสีมา (ก าลัง
ด าเนินการ) เป้าหมายจ านวน 60 สายพันธุ์  

3.  จ าแนก Serotyping ของสายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วย 

80.00 1. พบเช้ือเลปโตสไปราสายพันธุ์ใหม่  
2.  บทความวิจัยได้รับการเผยแพร่ใน

การประชุมวิชาการ และ เผยแพร่ใน
วารสาร ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 
หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 

สวส 

808-1112-
P021-
K4861-52 

โรคไขซ้ิกา: พัฒนาวิธี
ตรวจและระบาดวิทยาใน
ประเทศไทย 

350,000 329,799 94.23 1. ท าการผลิต positive control โดยการเจือจางไวรัสซิกา
ใน normal human serum ท าการสกัด RNA แล้ว
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสซิกา พบว่า positive 
control ที่ผลิตขึ้นสามารถใช้งานได้ดี  

2. ทดสอบการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time 
RT-PCR กับเช้ือไวรัสอื่นๆได้แก่ เดงกี 1 เดงกี 2 เดงกี 3 
เดงกี 4 และชิคุนกุนยา ไม่พบผลบวกปลอมกับเช้ือไวรัส
ดังกล่าว ได้ค่า specificity 100%  

3. ตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time RT-PCR กับ
ตัวอย่างต้องสงสัยจ านวน 2302 ตัวอย่าง พบผลบวก 123 
ตัวอย่าง  

98.75 - ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบไวรัสมี
ศักยภาพ และพร้อมตรวจการติดเช้ือ
ไวรัสซิกาด้วยวิธี Real-time RT-
PCR  

- ทราบสาเหตุของโรคระบาดใน
ประเทศไทย  

- หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ได้แก่ ส านักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สวส 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
4. เปิดให้บริการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกาวิธี Real-time 

RT-PCR เป็นงานประจ า ค านวณต้นทุนต่อหน่วย ขอคิด
ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างละ 1,500 บาท ขอขึ้นทะเบียน
รายการตรวจวิเคราะห์ในประกาศราชกิจจานุเบกษา 
บริการตรวจวิเคราะห์ให้ส านักระบาดวิทยา และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อตอบสนองภาวะการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสซิกา  

5. สรุปร้อยละความก้าวหน้าของผลวิจัยเป็น 98.75 % 

โรงพยาบาลต่างๆ ช่วยยืนยันสาเหตุ
ของการเจ็บป่วย 

808-1112-
P021-
K4863-18 

การพัฒนาวิธีทดสอบ
ความระคายเคืองต่อ
ดวงตาด้วย 
Reconstituted three-
dimensional cornea 
cell models 

800,000 381,624 47.70 1. ด าเนินการจัดเตรียมห้องเลี้ยงเซลล์พร้อมอุปกรณ์ภายใน
ห้องปฏิบัติการหมายเลข 225 ช้ัน 2 อาคาร 1 ซึ่งมีการ
จัดการด้านเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติการ
ด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์  

2. จัดหาแหล่งเก็บดวงตาวัวจากโรงฆ่าสัตว์ ซ.ท่าอิฐ ต าบลท่า
อิฐ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการฆ่าและช าและ
วัวในช่วงตอนเช้า ท าให้สะดวกในการไปเก็บตัวอย่างและได้
เซลล์เพาะเลี้ยงปฐมภูมิ (Primary Cell Culture) ที่มี
คุณภาพ อัตราการรอดและเติมโตดี เมื่อเทียบกับโรงฆ่าสัตว์ 
เทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ่งมีการฆ่าและช าและวัวในช่วงตอน
ค่ าท าให้ได้อัตราการรอดและเติมโตของเซลล์ต่ า  

3. ท าการศึกษาแยกช้ันเนื้อเยื่อที่ได้จากกระจกตาวัวในแต่ละ
ช้ัน เพื่อหาขอบเขตของการแยกเซลล์ตามที่ต้องการซึ่ง
ประกอบไปด้วยช้ัน Endothelium Epithelium และ 
Stroma keratinocytes โดยท าการฆ่าเช้ือตัวอย่างดวงตา
ด้วย 1 % Povidone-Iodine Solution แล้วท าการแช่ใน
สารละลาย PBS containing antibiotic solution (10,000 
units/ml penicillin G sodium, 10 mg/ml 

75.00 การวิจัยศึกษาความระคายเคืองต่อดวงตา
ด้วยเซลล์เพาะเลี้ยงพิเศษชนิด 
Reconstituted three-dimensional 
cornea cell models ที่พัฒนาขึ้นใน
ห้องปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานธุรกิจ
เอกชนที่มีการพัฒนาและผลิต สารเคมี 
เครื่องส าอาง ยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ในด้านการประเมินความ
ปลอดภัยต่อดวงตาหากน าไปใช้ในคน ซึ่ง
จะเป็นการลดการใช้สัตว์ทดลองมา
ทดสอบตามข้อก าหนดสากล โดยยังคง
ให้ผลที่ถูกต้อง แม่นย า และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสามารถ
น าไปใช้ในงานประเมินความเสี่ยง (Risk 
assessment) ของผลิตภัณฑ์และสารเคมี
ที่อยู่ในท้องตลาดได้อีกทางด้วย 
นอกจากนี้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยยัง

สวส 
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streptomycin sulfate and 25 ?g/ml amphotericin B 
as Fungizone in 0.85% saline) เป็นระยะเวลา 15 นาที
ก่อนการน าไปแยกช้ันของกระจกตา  

4. ท าการตดัแยกกระจกตา 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) ที่
อุณหภูมิ 40 C ก่อนน าไปแยกในแตล่ะช้ัน  

5. ท าการแยกช้ันกระจกตาส่วน Endothelium Epithelium 
และ Stroma keratinocytes ด้วยเอนไซด์ Trypsin-EDTA 
solution 0.05 % และการขูดแยกช้ันแต่ละช้ันภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted Microscope) 6. แยกช้ัน 
Endothelium Epithelium และ Keratinocyte น ามา
ศึกษาหาอัตราการเจริญเติมโตของเซลล์แต่ละชนิดใน 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) จาก
ผลของการศึกษานี้พบว่าค่าการเจริญเติมโตของเซลล์ที่ได้ 
(Population Doubling Time) เซลล์ของ Endothelium, 
Epithelium และ Keratinocyte มีค่าเป็น 2.2, 4.05 และ 
2.2 วันตามล าดับ โดยรูปร่างของเซลล์ Endothelium จะมี
รูปร่างแบบ Hexagonal in shape ส่วนเซลล์ Epithelium 

สามารถน าไปเผยแพร่ผลงานทาง
วารสารวิชาการ หรือการประชุมทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
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จะมีรูปร่างแบบ Round and Slightly Elongate และ
เซลล์ Keratinocyte จะมีรูปร่างแบบ Bipolar or 
Multipolar Elongated shapes (fibroblast-like 
morphology) 5. เริ่มน าเซลล์ Endothelium มาเพาะเลี้ยง
ใน Cell Culture Inserts เพื่อพัฒนาไปเป็นเซลล์เพาะเลี้ยง 
3D Corneal Reconstruct Tissue 

6.  ท าการสร้างช้ัน Collagen Gel Matrix ที่มีเซลล์ 
Keratinocytes เพื่อให้เทียบเคียงกับช้ัน Stroma ของ
กระจกตา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับสูตรช้ันของ 
Matrix ให้เหมาะสมเพื่อที่จะไว้รองรับเซลล์ Epithelium 
ต่อไป 

808-1112-
P022-
K4861-18-
38 

การศึกษาพันธุกรรมของ
ไวรัสหัด คางทูมและหัด
เยอรมัน สายพันธ์ุที่แยก
ได้ในประเทศไทยระหว่าง
ปี พ.ศ. 2555-2560 

200,000 195,858 97.93 ผลการด าเนินงานสะสม (1 ตค 58 -31 พ.ค. 59) ได้รับตัวอย่าง
จ านวน 17 ตัวอย่างและได้ท าการตรวจหาสารพันธุกรรมของ
ไวรัสหัด คางทูมและหัดเยอรมันจากตัวอย่างดังกล่าวพบว่า 
ให้ผลเป็นบวกต่อไวรัสหัดจ านวน 5 ตัวอย่าง จึงได้ท าการศึกษา
สายพันธุ์ของไวรัสหัดและพบว่าเป็น สายพันธุ์ H1 

60.00 1. ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของไวรัสหัด 
คางทูมและหัดเยอรมัน สายพันธุ์
ท้องถิ่นที่เป็นสาเหตุของการระบาดและ
เฝ้าติดตามสายพันธุ์อ่ืนๆที่อาจถูก
น าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน  

2. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถ
น าไปเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดเพื่อประเมิน
โครงการก าจัดโรคหัดของประเทศและ 
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวาง
นโยบายป้องกันและควบคุม/ก าจัดโรค
หัด คางทูมและหัดเยอรมันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  

3. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถ
น าไปสนับสนุนการพัฒนาวิธีการตรวจ
วินิจฉัยโรคหัด หัดเยอรมันและคางทูม 

สวส 
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ทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
และใช้ในการศึกษาต่อยอด 

808-1112-
P022-
K4862-06 

การศึกษาความชุกของ
เชื้อที่เป็นสาเหตุอาการไข้
เฉียบพลัน 

344,720 290,324 84.22 รายงานความก้าวหน้าโครงการการศึกษาความชุก
ของเช้ือที่เป็นสาเหตุอาการไข้เฉียบพลัน  

1.  ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
เพื่อประสานโรงพยาบาลในการเก็บตัวอย่างเลือด 
(EDTA blood) ผู้ป่วยอาการไข้เฉียบพลัน 1-5 วัน 
หลังมีอาการ ทุกกลุ่มอายุทุกเพศ ปริมาตร 2-3 
มิลลลิิตร  

2. จัดเตรียมเอกสารขออนุมัติคณะกรรมการวิจัยในคน  
3. ติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย, ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อ
ประสานโรงพยาบาลในการเก็บตัวอย่างเลือด 
(EDTA blood) ผู้ป่วยอาการไข้เฉียบพลัน 1-5 วัน 
หลังมีอาการ ทุกกลุ่มอายุทุกเพศ ปริมาตร 2-3 
มิลลลิิตร 

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

5. ติดต่อโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี เพื่อประสาน
โรงพยาบาลในการเก็บตัวอย่างเลือด (EDTA blood) 
ผู้ป่วยอาการไข้เฉียบพลัน 1-5 วัน หลังมีอาการ ทุก
กลุ่มอายุทุกเพศ ปริมาตร 2-3 มิลลิลิตร  

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

60.00 ได้ข้อมูลความชุกซึ่งเป็นประโยชน์ในด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ในการวางแผน
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สวส 
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7. ทดสอบตัวอย่างเลือด (EDTA blood) ด้วยชุดน้ ายา 

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

Tropical fever core เพิ่มเติม จ านวน 43 ตัวอย่าง 
9. ทดสอบตัวอย่างกรดนิวคลิอิคด้วยชุดน้ ายา 

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

Tropical fever core เพิ่มเติม จ านวน 18 ตัวอย่าง  
11. ทดสอบตัวอย่างซีรัม (serum) ด้วยชุดน้ ายา 

Tropical fever core จ านวน 40 ตัวอย่าง 
808-1112-
P022-
K4862-27 

การเฝา้ระวังการดื้อยา
และลายพิมพ์ดเีอ็นเอของ
เชื้อ Staphylococcus 
aureus ก่อโรค ใน
ประเทศไทย 

250,000 249,993 100.00 1. ทดสอบคุณสมบัติของเช้ือStaphylococus aureus 
จ านวน 85 สายพันธุ์  

2. ตรวจหา mecA gene ด้วยเทคนิค PCR จ านวน 85 สาย
พันธุ์  

3. ตรวจหายีนก่อโรคด้วยเทคนิค PCR จ านวน 85 สายพันธุ์  
4. ทดสอบความไวของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพ ด้วยวิธี disk 

diffusion จ านวน 85 สายพันธุ์  
5.  ตรวจสอบลายพมิพ์ดีเอ็นเอด้วยวิธี Pulsed field gel 

electrophoresis จ านวน 85 สายพันธุ์  
6. วิเคราะห์ผล PFGE ด้วยโปรแกรม BioNumeric จ านวน 

85 สายพันธุ์ 

85.00 1. โรงพยาบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง น าข้อมูลการทดสอบความ
ไวของเช้ือต่อยาต้านจุลชีพไปใช้เป็น
แนวทางในการรักษาผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และลดปัญหาเช้ือ
ดื้อยา  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนโรค ควบคุมและป้องกันโรค 
สามารถน าข้อมูลไปใช้ ในการ
สอบสวนโรค ค้นหาแหล่งของเช้ือที่
เป็นสาเหตุของการระบาด  

3. น าข้อมูลความสัมพันธ์ของเช้ือ 
Staphylococcus aureus ที่ระบาด
ในโรงพยาบาลและในชุมชน ไปใช้ใน
การเฝ้าระวังและเตือนภัย  

สวส 
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4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ

ของห้องปฏิบัติการในการตรวจ 
mecA ซึ่งเป็นวิธี gold standard 

808-1112-
P022-
K4862-32 

การเฝา้ระวังเชิงรุกบา
โทเนโลซิสและการจ าแนก
สายพันธ์ุที่พบในสัตว์ฟัน
แทะในประเทศไทย โดย
วิธี multispacer 
sequence typing 
(MST) 

250,000 180,337 72.13 1. ค้นคว้าเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2. วางแผนการเก็บตัวอย่าง  
3. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับงานวิจัย  
4. เก็บตัวอย่าง สถานที่ จังหวัดขอนแก่น ชนิด/จ านวน หนู

ท้องขาว หนูพุก หนูหริ่ง หนูผี รวม อ. แวงใหญ่ 6 11 46 
2 65 เก็บตัวอย่าง ชนิด/จ านวน หนูท้องขาว หนูพุก หนู
หริ่ง หนูผี รวม อ. บ้านแฮด 1 1 57 4 63 6 ท าการแยก
เช้ือจากตัวอย่างหนูท่ีเก็บได้ จาก อ. แวงใหญ่ และ อ. 
บ้านแฮด จ านวน 128 ตัวอย่าง บน Blood agar 7 เก็บ
ตัวอย่าง และท าการแยกเช้ือ จาก อ.บ้านแฝง อ.มัญจาคีรี 
อ. ภูผมม่าน อ. ชุมแพ จ านวน 241 ตัวอย่าง บน Blood 
agar ชนิด/จ านวน หนูท้องขาว หนูพุก หนูหริ่ง หนูผี รวม 
อ. บ้านแฝง 2 4 37 8 51 อ. มัญจาคีรี 4 - 51 9 64 อ. ภู
ผาม่าน 10 3 63 - 76 อ. ชุมแพ 1 3 46 - 50 

50.00 1. ท าให้ได้ทราบสถานการณ์ของโรคติด
เช้ือ Bartonellosis ในสัตว์รังโรค 
และประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้วิธี
ทดสอบที่มีความจ าเพาะต่อโรค 

2.  ทราบแหล่งระบาดของโรคและ
สามารถท านายอุบัติการณ์ของโรคได้ 

3. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและให้บริการ
ในพื่นที่ระบาด และเฝ้าระวัง 

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
808-1112-
P022-
K4862-49 

การตรวจประเมินคณุภาพ
ของชุดน้ ายาตรวจ
แอนติเจนของไวรสัตับ
อักเสบบีแบบรวดเร็วใน
ประเทศไทย 

1,119,000 931,467 83.24 ผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือน  
1. ได้รวบรวมข้อมูลชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่

มีจ าหน่ายในประเทศไทย 
2. ได้มีการจัดประชุมโดยเชิญตัวแทนจากบริษัทที่เป็น

ตัวแทนจ าหน่ายชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg ใน ประเทศไทย
เพื่อช้ีแจงและขอรับการสนับสนุนชุดน้ ายาทดสอบเพื่อ
เข้าร่วมโครงการฯ  

3. จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 10 บริษัท 
โดยก าหนดให้ส่งแบบตอบรับกลับมาภายใน 30 ธันวาคม 
2558 ขณะนี้มีบริษัทที่ตอบใบตอบรับเข้ามาจ านวน 9 
บริษัท และเข้าร่วมโครงการจ านวน 8 บริษัท และจะส่ง
ชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 14 ชุดทดสอบ  

4. ได้รับชุดน้ ายาทดสอบ HBsAg แบบรวดเร็วที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 8 ชุดทดสอบ  

5. เก็บรวบรวมตัวอย่างส าหรับการเตรียมตัวอย่างเพื่อ
ทดสอบโดย หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาคจุล ชีววิทยา 
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 
4,000 ตัวอย่าง  

6. ได้รับตัวอย่างควบคุมคุณภาพจาก NIBSC และเตรียม
ตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อทดสอบกับชุดน้ ายาทดสอบ 

7. เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบโดยการทดสอบหา HBsAg ซ้ า
อีกครั้งด้วยเครื่อง Elecsys/cobas รุ่น e 411 ที่ฝ่าย
ปฏิบัติการด้านเช้ือถ่ายทอดทางการให้เลือด ประมาณ 
400 ตัวอย่าง  

80.00 1. ชุดทดสอบ HBsAg ที่วางจ าหน่ายใน
ประเทศไทย ได้รับการตรวจสอบทาง
คุณภาพในการใช้งาน  

2. ได้แนวทางเป็นวิธีการตรวจในให้
ปฏิบัติการอ้างอิงในการชันสูตรและ
เพิ่มศักยภาพทางห้องปฎิบัติการ 

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
8.  เตรียมตัวอย่าง และชุดทดสอบเพื่อจัดส่งให้หน่วย

ภูมิคุ้มกันวิทยา ภาคจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายปฏิบัติการด้านเช้ือ
ถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ที่ละ 4 ชุดทดสอบ  

9. เตรียมตัวอย่างเพื่อทดสอบครั้งที่ 2 โดยการทดสอบหา 
HBsAg ซ้ าอีกครั้งด้วยเครื่อง Elecsys/cobas รุ่น e 411 
ที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านเช้ือถ่ายทอดทางการให้เลือด 
ประมาณ 400 ตัวอย่าง  

10. เตรียมตัวอย่าง และชุดทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อจัดส่งให้
หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา ภาคจุลชีววิทยา คณะแพทย์
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝ่ายปฏิบัติการด้าน
เช้ือถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ที่ละ 2 ชุดทดสอบ 

808-1112-
P022-
K4863-37 

โครงการก าจดัโรคหัดตาม
พันธะสัญญานานาชาต ิ

650,000 649,565 99.93 - ห้องปฏิบัติการสามารถให้ตรวจยืนยันโรคหัดจากตัวอย่าง
ทั่วประเทศจ านวน 449 ราย ให้ผล Anti-measles IgM 
positive คิดเป็นร้อยละ 37.86 (170/449) ให้ผล Anti-
rubella IgM positive คิดเป็นร้อยละ 1.78 (8/449) และ
ความทันเวลาคิดเป็นร้อยละ 95.9 (431/449) 

70.00 - ห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความ
พร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรองรับนโยบาย
การก าจัดโรคหัดของประเทศ 

- มีเครือข่ายการตรวจวินิฉัยโรคหัด
ทางห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่
ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ  

-   ประเทศมีข้อมูลสายพันธุ์ในระดับ 
genotype ของไวรัสหัดสายพันธุ์
ท้องถิ่น เพื่อติดตามแหล่งโรคและ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนและ

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ประเมินความส าเร็จของโครงการ
ก าจัดโรคหัดของประเทศ 

808-1112-
P041-
K4869-12 

ศูนย์ความร่วมมือการวิจยั
โรคตดิต่ออุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ าระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศญี่ปุ่น 
(งบด าเนินการ) 

510,000 312,586 61.29 ตามร้อยละความก้าวหน้าของโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ 
- โครงการย่อยที่ 4 การสังเคราะห์ Viral Like Particles เพื่อ

พัฒนาวิธีการตรวจหาระดับ ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสโนโร 
-  โครงการย่อยที่ 5 การตรวจหาและจ าแนกเช้ือสาเหตุของ

โรคอุจจาระร่วงในผู้ป่วยที่เข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาล
ในประเทศไทยโดยวิธีทางอณูชีววิทยา/จีโนมิกส์ และ การ
พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคชนิดใหม่ 

35.00 1. ได้วิธีตรวจวินิจฉัย / ชุดทดสอบ ที่
สามารถตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคได้
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 

2.  องค์ความรู้ทางวิชาการด้านโรคติด
เช้ืออบุัติใหม่-อุบัติซ้ า ที่น าไปสู่การ
ตั้งรับการแพร่ระบาดของเช้ือใน
ช่วงเวลาต่างๆ  

3.  บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้รับการพัฒนาความรู้/
ทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ  

4.  องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นได้รับการ
คุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได ้

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 
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 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
808-1112-
P041-
K4869-41 

การพัฒนาการตรวจ
วิเคราะหส์าร 
metabolites ของ
สารประกอบ Polycyclic 
Aromatic 

265,000 206,188 77.81 การเตรียมตัวอย่าง  
1. pipette ตัวอยา่ง blank สารมาตรฐาน control sample ลง

ในtube อย่างละ 1 ml  
2.  pipette 1 M sodium acetate pH 5.5ลงในข้อ 1 อย่างละ 

1 ml แลว้ผสมใหเ้ข้ากนี  
3.  pipette B-Gluculonidase arylsulfatase H-1 from Helix 

pomatia >100,000 U/ml ลงในข้อ 1 อย่างละ 50 uLผมให้
เข้ากัน  

4.  น าไป incubateบน waterbath 37 C นาน 18 ช่ัวโมง  
5. น ามา สกัดด้วย ethyl acetate 5 ml 2 ครัง้ น ามารวมกัน 

น าไประเหยแห้ง ที่ 40 C  
6.  ละลาย residue ด้วย toluene 50 ul ดดู residue ใส่ insert  
7. pipette MSTFA ปรมิาตร 10 ul ลงใน insert ข้อ 6 ปดิฝา 

ผสมให้เขา้กัน  
8. น าไป incubate บน heating box ที่อุณหภูมิ 60 C 35 นาที  
9. น าไปวิเคราะห์ด้วย เครื่อง GC-MS-MS ก าลังด าเนนิงาน

ทดสอบความถูกต้องของวิธี 

60.00 ได้วิธีวิเคราะห์ metabolites ของสาร 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons 
ในปัสสาวะ 10 ชนิด ด้วยวิธี GC-MS-MS 

สวส 

808-1112-
P041-
K4869-50 

การเฝา้ระวังการติดเชื้อ
ร่วมกันของไวรสัตับ
อักเสบ บี ซี จีในในหญิง
ขายบริการทีต่ิดเชื้อเอชไอ
วีในประเทศไทย 

250,000 226,290 90.52 - ได้ท าการตรวจ HGV เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของ
เช้ือโดยวิธี PCR ฝ่ายปฏิบัติการด้านเช้ืออันตรายสูง ฯเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการเอง สังเคราะห์ไพรเมอร์ตามวิธีตรวจ
วิเคราะห์ของฝ่ายไวรัสตับอักเสบ แต่ ปรับเปลี่ยนชุดน้ ายา
เป็น SuperScript III One step RT-PCR และใช้ชุดน้ ายา
สกัด Total Nucleic acid เพื่อสกัดตัวอย่างพลาสมาและ
ปรับเปลี่ยน รอบปฏิกิริยาของ PCR ให้เหมาะสมกับไพร
เมอร์ที่ออกแบบ ทดลองกับ ตัวอย่างควบคุมบวกและลบ 

75.00 ทราบความชุกของการติดเช้ือร่วมกันของ
ไวรัสตับอักเสบบี ซี จีและเอชไอวี และ
เฝ้าระวังในการติดเช้ือร่วมกันในกลุ่มเสี่ยง
นี้ ข้อมูลนี้จะน าไปเผยแพร่ให้ประชาชน 
และส านักระบาดวิทยาน าไปใช้ในการให้
ความรู้ ป้องกัน ลดความเสี่ยง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สวส 
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 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
โดยได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างควบคุมบวก และ ลบ 
จากฝ่ายไวรัสตับอักเสบ  

- ข้อเสนอโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยใน
มนุษย์ รอเอกสารจดหมายตอบรับการเป็นนักวิจัยร่วม ของ
บุคลากรจากส านักระบาด กรมควบคุมโรค  

- ได้รับการตอบรับการเป็นนักวิจัยร่วมเรียบร้อยแล้ว  
- ฝ่ายไวรัสตับอักเสบ ด าเนินการตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบ

บี และ ซี ในตัวอย่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน 193 
ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า การตรวจ HBsAg โดยวิธี 
ELISA ให้ผลบวก จ านวน 19 รายจากทั้งหมด 193 ราย คิด
เป็นผลบวกร้อยละ 10.38 และ การตรวจ Anti-HCV โดยวิธี 
ELISA ให้ผลบวก จ านวน 8 รายจาก ทั้งหมด 193 ราย คิด
เป็นผลบวกร้อยละ 4.37 - ส าหรับการตรวจ HGV ได้
ทดลองสกัด ตัวอย่างควบคุมบวกและลบ และตัวอย่าง
พลาสมาจ านวน 5 ตัวอย่าง และน าไปท าการตรวจหาสาร
พันธุกรรมของเช้ือ โดยวิธี PCR ได้ผลบวกชัดเจน แต่บาง
ตัวอย่างให้ผลคลุมเครือ จึงได้ท าการปรับเปลี่ยนความ
เข้มข้นของไพรเมอร์ที่ใช้และความเข้มข้นของเจล เพื่อท าให้
อ่านผลได้ชัดเจนขึ้น -ฝ่ายปภว.ตรวจหาสารพันธุกรรมของ
เช้ือไวรัสตับอักเสบ จี โดยวิธี PCR จ านวน 60 ตัวอย่าง ให้
ผลบวก 17 ตัวอย่าง 

808-1112-
P041-
K4869-51 

การพัฒนาวิธี Plaque 
reduction 
neutralization เพื่อใช้ใน
การตรวจหา 

200,000 195,931 97.97 ผลการด าเนินงานสะสมจนถึงไตรมาสที่ 3  
ได้ท าการค้นหาเก็บรวมรวมข้อมูล เพิ่มจ านวนและเตรียม 
stock ไวรัสหัดสายพันธุ์มาตรฐาน รวมทั้งไวรัสหัดสายพันธุ์
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการศึกษาจ านวน 7 สายพันธุ์และทดสอบหา

75.00 1. ได้วิธ ีPlaque reduction 
neutralization test ที่มี
ประสทิธิภาพในการตรวจหา 
neutralizing antibody ต่อไวรสัหดั
สายพันธุ์ท่ีระบาดในประเทศ ซึ่งจะ

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
neutralizing antibody 
ต่อไวรสัหัด 

ความแรงของเช้ือไวรัสด้วยวิธี PRNT และรวบรวม In-house 
standard control serum และเก็บรักษา ใน -20 ซ 

น าไปประยุกตใ์ช้ในการศกึษาต่อยอด
ต่อไป  

2. ได้ข้อมลูพื้นฐานเบื้องต้นของระดับ 
neutralizing antibody ต่อไวรสัหดั
สายพันธุ์ท่ีระบาดในประเทศไทยในผู้
มีประวัตไิด้รบัวัคซีนหัด 

808-1112-
P051-
K4870-02 

โครงการพัฒนามาตรฐาน
ความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัย
ในห้องปฏิบัติการ (ปีที่ 2) 

750,000 555,599 74.08 1. คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อจัดประชุม
คณะอ านวยการพิจารณาร่างมาตรฐานการผลิตและการ
ตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยของประเทศไทยในการด าเนินการ
จัดท าร่างมาตรฐานการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยส าหรับ
ประเทศไทย โดยมีก าหนดการประชุมคณะอ านวยการ
พิจารณาร่างมาตรฐานการผลิตและการตรวจรับรองตู้
ชีวนิรภัยของประเทศไทย ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ 
ห้องประชุม 902 อาคาร 14  

2. จัดเตรียมเนื้อหาส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดท าร่างมาตรฐานตู้ชีวนิรภัย 

87.00 ได้รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม สวส 

808-1115-
P021-
K4861-01 

การประเมินวิธีตรวจโรค
ปอดอักเสบชนิด 
Atypical pneumonia 
ด้วยวิธ ีReal-time PCR 
และความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเชื้อ 
Legionella 
pneumophila ใน
ประเทศไทย 

550,000 543,158 98.76 ตรวจแยกชนิดเช้ือ L. pneumophila serogroup 1-15 โดย
วิธี Legionella antisera จ านวน 250 ตัวอย่าง 

75.00 1. เพิ่มศักยภาพเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย 
Atypical pneumonia โดยเฉพาะ
เช้ือLegionella ได้ขยายจากการ
ตรวจเช้ือในสิ่งแวดล้อม  

2. ได้วิธีการตรวจแยกสายพันธุ์ของเช้ือ 
Legionella ในประเทศไทย และเป็น
ข้อมูลอ้างอิงในการสอบสวน การ

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ระบาดของโรค legionnaires’ใน
นักท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องกับกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ 

808-1115-
P021-
K4861-03 

การศึกษาการดื้อยาของ
เชื้อวัณโรคและระบาด
วิทยาโมเลกุลวณัโรคดื้อ
ยา 

800,000 736,424 92.05 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ า จากบ่อบ าบัดน้ าเสีย แม่น้ า ล าคลอง และน้ าเพื่อ
การบริโภค จากพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และจังหวัด
ภูเก็ต จ านวนรวมทั้งสิ้น 154 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่ให้ผลบวก
ต่อไวรัสจ านวนทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง แบ่งเป็น Hepatitis A 
จ านวน 2 ตัวอย่าง Norovirus จ านวน 58 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 1.29 และ 37.66 ตามล าดับ ส าหรับตัวอย่างจากผู้ป่วย
นั้นเก็บตัวอย่าง อุจจาระจากผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงที่เข้ารับการ
รักษาที่ โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาล
ศูนย์วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จ านวนทั้งหมด 116 ตัวอย่าง 
พบว่าให้ผลบวกต่อไวรัสโนโร จ านวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 4.31 นอกจากนี้ ได้น าตัวอย่าง ทั้ง 116 ตัวอย่างนั้นมาสกัด 
RNA แล้วน ามา ตรวจหา Norovirus โดยวิธี conventional 
PCR พบผลบวก จ านวน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.55 
ตัวอย่างน้ าที่ให้ผลบวกต่อ Norovirus จ านวน 58 ตัวอย่าง
น ามาหาล าดับเบสด้วย Next generation sequencing 
ขณะนี้ได้ผลที่เป็น Norovirus GI จ านวน 33 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 56.89 และ Norovirus GII จ านวน 40 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 68.96 

80.00 1. ได้ข้อมลูเกีย่วกับวิธีการใหม่ส าหรับ
การตรวจการดื้อยาหลัก การดื้อยารอง
ของเช้ือวณัโรคด้วย genotypic 
method 

2. ได้วิธีการตรวจการดื้อยาวิธีใหม่ 
สามารถใช้ประโยชนไ์ด้ในการตรวจวณั
โรคดื้อยาไดผ้ลเร็ว  

3. ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกบักลไกการดื้อยา
ของเช้ือวณัโรค  

4.  ไดอ้งค์ความรู้ สายพันธุเ์ช้ือวณัโรค 
สายพันธุ์ท่ีพบมาก สายพันธุ์ดือ้ยา 
ความสมัพันธร์ะหว่างสายพนัธุ ์

5.  ได้วิธกีารแยกสายพนัธุเ์ช้ือวัณโรค ใช้
ศึกษาและ ติดตามระบาดวิทยา การ
แพร่ตดิตอ่ การกระจายของเช้ือ การ
ค้นหาแหล่งโรค 

6.  ผลงานตีพมิพ์ เผยแพร่  
7. ใช้เป็นข้อมลูระบาดวิทยา สนบัสนุน

การควบคุมวณัโรคประเทศไทย  
8. ห้องปฏิบตัิการพัฒนาศกัยภาพให้

สามารถท าการแยกสายพนัธุ์เช้ือวณั
โรคไดโ้ดยวิธีการสากล 

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
808-1115-
P021-
K4861-12 

สายพันธ์ุของเชื้อไวรัส ก่อ
โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน 
และ ไวรัสตับอักเสบ เอ 
และ อี ในแหล่งน้ า ที่
สัมพันธ์กับผู้ป่วยโรค
ระบบทางเดินอาหาร 

973,100 873,568 89.77 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ า จากบ่อบ าบัดน้ าเสีย แม่น้ า ล าคลอง และน้ าเพื่อ
การบริโภค จากพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และจังหวัด
ภูเก็ต จ านวนรวมทั้งสิ้น 154 ตัวอย่าง พบตัวอย่างที่ให้ผลบวก
ต่อไวรัสจ านวนทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง แบ่งเป็น Hepatitis A 
จ านวน 2 ตัวอย่าง Norovirus จ านวน 58 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 1.29 และ 37.66 ตามล าดับ ส าหรับตัวอย่างจากผู้ป่วย
นั้นเก็บตัวอย่าง อุจจาระจากผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงที่เข้ารับการ
รักษาที่ โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาล
ศูนย์วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จ านวนทั้งหมด 116 ตัวอย่าง 
พบว่าให้ผลบวกต่อไวรัสโนโร จ านวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 4.31 นอกจากนี้ ได้น าตัวอย่าง ทั้ง 116 ตัวอย่างนั้นมาสกัด 
RNA แล้วน ามา ตรวจหา Norovirus โดยวิธี conventional 
PCR พบผลบวก จ านวน 25 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.55 
ตัวอย่างน้ าที่ให้ผลบวกต่อ Norovirus จ านวน 58 ตัวอย่าง
น ามาหาล าดับเบสด้วย Next generation sequencing 
ขณะนี้ได้ผลที่เป็น Norovirus GI จ านวน 33 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 56.89 และ Norovirus GII จ านวน 40 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 68.96 

90.00 จากปีท่ีผ่านมาได้ทราบข้อมูล คือ  
1.  เช้ือไวรัสที่พบใน แหล่งน้ า และ ระบบ

การบ าบัดน้ าเสีย ส่วนใหญ่ คือ เช้ือ
ไวรัส โนโร ไวรัสตับอกเสบ อี ไวรัสตับ
อักเสบ เอ และ ไวรัสโรตา ตามล าดับ 

2.  การตรวจวัดปริมาณของเช้ือไวรัส แต่
ละชนิด ในแต่ละ ช่วงเวลา พบว่า เช้ือ
ไวรัส โนโร มีแนวโน้ม พบปริมาณมาก
ในช่วงฤดูหนาว แต่ ก็สามารถพบได้
ตลอดทั้งปี และ สัมพันธ์กับ จ านวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ที่ให้ผลบวกกับ เช้ือไวรัสนี้ ซึ่ง เป็นสาย
พันธ์ เดียวกัน  

3.  การตรวจวัดของเช้ือไวรัส ในระบบ 
การบ าบัดของ เทศบาล และ 
โรงพยาบาล ให้มั่นใจในระบบการ
ปล่อยน้ า ลงสู่แม่น้ า มีประสิทธิภาพที่ดี  

4.  การตรวจวัด เช้ือไวรัสในแหล่งน้ า ดิบ 
(ผลิตน้ าดื่ม) รวมทั้ง น้ าดื่ม และ น้ าแข็ง 
ท าให้ ปลอดภัยจากการระบาดของเช้ือ
ไวรัสทั้ง 4ชนิด ในพื้นที่ ดูแล 

สวส 

808-1115-
P021-
K4869-10 

การพัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจหาสารพิษ 
Botulinum toxinด้วย
วิธีอิมมูโนโครมาโทกราฟ ี

784,000 667,262 85.11 1. เพิ่มปรมิาณการเพาะเลี้ยง hybridoma cell ทีผ่ลติ 
monoclonal antibody จ าเพาะตอ่ Botulinum 
neurotoxin type A และปรับให้อยูใ่น serum free 
medium เพื่อท าการแยก monoclonal antibody ให้
บริสทุธิ์  

90.00 1. สามารถพัฒนาชุดตรวจหาtoxin 
ของ Clostridium botulinum ได้  

2.  ได้ชุดทดสอบที่มีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้เป็นครื่องมือในการแก้ปัญหา
สาธารณสุขได้  

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
2. เตรียมชนดิของแอนตบิอดีที่ใช้เป็น test line คือ rabbit 

polyclonal antibody anti-toxin A (ชนดิ purified หรือ 
complex) และ conjugate คือ monoclonal antibody 
anti-toxin A ( LC ) บนชนดิของกระดาษต่างๆ ในส่วน 
Conjugate pad, Capture lines, absorbent pad และ 
sample pad ส าหรับทดสอบกบั toxoid (A)  

3. จัดเตรียมแอนตบิอดี Botulinum neurotoxin (typeB) 
ส่วน HCR โดยการหาข้อมลูล าดับเบส DNA จดัเตรยีมช้ิน
ยีนน ามาเช่ือมต่อกับ vector และ transfect เข้าสู ่host 
cell ที่เหมาะสม  

4. ศึกษาการสร้างโปรตีนรคีอมบิแนนทแ์อนตบิอดแีละท าให้
บริสทุธิ์ โดย affinity chromatography ได้ปริมาณโปรตีน 
1 mg และศึกษาคณุลกัษณะพบว่ามีความจ าเพาะสูงกบั 
BoNT/B purify และ complex โดยการท า ELISA  

5. เตรียม polyclonal antibody จากกระตา่ยที่ฉีดกระตุ้น
ด้วย Botulinum purify toxoid (type E) และ complex 
(type E และ F) ให้บรสิุทธิโ์ดย affinity chromatography 
ไดแ้อนตบิอด ี1.83 4.51 และ 4.02 mg ต่อserum 
กระตา่ย 1 ml ตามล าดบั  

6. น ารีคอมบแินนท์แอนตบิอดี Botulinum neurotoxin 
(typeB) ส่วน HCR มาประกอบเปน็ชุดทดสอบ ในส่วน 
conjugate และ test line พบวา่ใหผ้ลบวกกับอาหารเลี้ยง
เช้ือที่มี neurotoxin แต่พบว่าม ีbackground จากอาหาร
ที่ไม่มี neurotoxin เช่นกัน  

7. หาสภาวะที่เหมาะสมในการ conjugate rabbit 
polyclonal antibody type A และ B กับ colloidal gold  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
8. ได้ชนดิกระดาษทีเ่หมาะสมในสว่นตา่งๆคอื sample pad 

= fusion 5, nitrocellulose membrane = AE99, wick = 
CF6  

9. การ conjugate รคีอมบิแนนท์แอนติบอดี Botulinum 
neurotoxin (type B) ส่วน HCR (rMAb MCS6-27) กับ 
colloidal gold ที่ 15, 20 และ 30 OD พบวา่ที่ 15 OD ให้
ผลบวกและลบที่ชัดเจนกับตวัอย่างอาหารเลีย้งเช้ือ  

10.  ไดส้ตูร running buffer  
11. ชุดทดสอบต้นแบบ โดยใช้ 15 OD conjugate น ามา

ทดสอบกบัตัวอย่าง Botulinum complex ชนดิ B ที่
ปริมาณตา่งๆ พบวา่สามารถใหผ้ลบวกที่ความเข้มขน้ต่ าสดุ 
20ng 10ng และผลลบชัดเจนกบัตัวอย่างอาหารเลี้ยงเช้ือ  

12. ท าการเตรียมและคดัเลือกรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีต่อ 
type A สว่น HCT (clone F1-2) ส าหรับ Test line และรี
คอมบแินนทแ์อนตบิอดตี่อทุกสายพนัธ์ (clone 4E17.1) 
ส าหรับ conjugate เพื่อเพิ่มความไวของชุดตรวจ โดยการ
เตรียมช้ิน variable light chain gene น ามาเช่ือมต่อกับ 
vector และ transform เข้าสู่ host cell ที่เหมาะสม  

13.  ผลิตเพิ่มปรมิาณ rMAb clone F1-2 และ clone 4E17.1 
ท าให้บรสิุทธิโ์ดย affinity chromatography เพื่อน าไป
ทดสอบ ELISA ทีฝ่่ายแบคทีเรียไร้อากาศต่อไป  

14. เตรียมชุดทดสอบต้นแบบส าหรับน ามาทดสอบกบัตัวอย่าง
หน่อไม้ spike toxin ทั้ง 4 types อย่างน้อย 30 ชุด  

15. สรปุผลและรายงานผลการด าเนินการวิจัย 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
808-1115-
P021-
K4869-11 

การพัฒนาวิธีการตรวจหา
สารพิษ Botulinum 
toxin ด้วยวิธี Antibody 
Capture ELISA 

520,000 342,351 65.84 1. การปรับวิธีทดสอบโดยใช้หลักการ antibody capture 
ELISA  

2. ทดสอบประเมินคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ  
3.  สรุปและรายงานผลการด าเนินการวิจัย 

90.00 ได้วิธีการตรวจหาสารพิษด้วยวิธี 
Antibody Capture ELISA 

สวส 

808-1115-
P041-
K4869-02 

ศูนย์ความร่วมมือการวิจยั
โรคตดิต่ออุบัติใหม่และ
อุบัติซ้ าระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศญี่ปุ่น (งบ
รายจ่ายอื่น) 

1,573,100 0 0.00 รายละเอียดตามความก้าวหนา้ของโครงการย่อยภายใต้ชุด
โครงการ  
โครงกำรยอ่ยที่ 1 สายพันธุ์ของไวรสั ก่อโรคอุจาระร่วง
เฉียบพลนั และไวรสัตับอักเสบ เอ และอี ในแหล่งน้ า ที่สมัพันธ์
กับผู้ป่วยโรคทางเดนิอาหาร 
 โครงกำรยอ่ยที ่2 การทดลองใช้วิธีทางชีวโมเลกลุเพื่อควบคมุ
และป้องกันโรคติดเช้ือแบคทเีรยีก่อโรคทางเดินอาหารในจังหวัด
ตาก  
โครงกำรยอ่ยที่ 3 การแยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรคด้วยวิธีมาตรฐาน
ใหม่และการประยกุต์ใช้เพื่อศึกษาระบาดวิทยาวณัโรค 

60.00 1. ได้วิธีตรวจวินิจฉัย / ชุดทดสอบ ที่
สามารถตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคได้
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  

2. องค์ความรู้ทางวิชาการด้านโรคติด
เช้ืออุบัติใหม่-อุบัติซ้ า ที่น าไปสู่การ
ตั้งรับการแพร่ระบาดของเช้ือใน
ช่วงเวลาต่างๆ 

3.  บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้รับการพัฒนาความรู้/
ทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ 

4. องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นได้รับการ
คุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได ้

สวส 

808-1115-
P041-
K4869-04 

การแยกสายพันธ์ุเชื้อวัณ
โรคด้วยวิธมีาตรฐานใหม่
และการประยุกต์ใช้เพื่อ
ศึกษาระบาดวิทยาวัณโรค 

400,000 0 0.00 1. คัดเลือกเช้ือวัณโรคจากเช้ือที่เพาะขึ้น ได้แก่ เช้ือวัณโรคที่
แยกได้จากผู้ป่วยวัณโรคในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ 
เชียงราย) จ านวน 155 ตัวอย่าง สกัด DNA ตัวอย่าง ท าการ
แยกสายพันธุ์เช้ือด้วยวิธ ีspoligotyping แบบ microarray 
in PCR tube เช้ือวัณโรคจากภาคเหนือตอนบน จ านวน 
100 ตัวอย่าง 

2.  เช้ือวัณโรคทีได้จากเขตภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์) จ านวน 162 ตัวอย่าง แยก

80.00 1. วิธีการสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการ
แยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรค ใช้ศึกษา
และติดตามระบาดวิทยา การแพร่
ติดต่อ การกระจายของเช้ือ การ
ค้นหาแหล่งโรค การสอบสวนการ
แพร่ติดต่อของวัณโรค  

2. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่  

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
สายพันธุ์เช้ือวัณโรคด้วย spoligotyping แล้ว วิเคราะห์สาย
พันธุ์เช้ือ 162 ตัวอย่าง แยก spoligotype เป็นกลุ่มต่างๆ  

3. ท าการแยกสายพันธุ์ด้วย VNTR typing ในกลุ่มเช้ือที่มี 
spoligotyping ที่คล้ายกันกลุ่มใหญ่ ได้แก่ Beijing group 
โดย VNTR typing ใช้ marker ในการวิเคราะห์ 15 ชนิด 
ด้วยวิธี PCR amplification และ agarose gel 
electrophoresis แล้ววิเคราะห์ copy number ของ 
VNTR ได้ท าการ subtyping เช้ือวัณโรคในกลุ่ม Beijing 
ด้วย VNTR typing จ านวน 55 ตัวอย่าง  

4. ท าการคัดเลือกเช้ือวัณโรคจากเช้ือที่เพาะขึ้น ได้แก่ เช้ือวัณ
โรคที่แยกได้จากผู้ป่วยวัณโรคจาก สคร. 12 ยะลา จ านวน 
150 ตัวอย่าง  

5.  ท าการเพาะเช้ือ และสกัด DNA ตัวอย่างเช้ือวัณโรคที่
คัดเลือกไว้ ที่ได้รับตัวอย่างจาก สคร. ยะลา แล้วจ านวน 
120 ตัวอย่าง และท าการแยกสายพันธุ์เช้ือด้วยวิธี 
spoligotyping แบบ microarray in PCR tube แล้ว
จ านวน 100 ตัวอย่าง  

6. วิเคราะห์สายพันธุ์เช้ือแล้ว 56 ตัวอย่าง แยก spoligotype 
เป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ Beijing 22 ตัวอย่าง, EAI group 12 
ตัวอย่าง, type H3, T3, U และ CAS อย่างละ 1 ตัวอย่าง 
และ New 15 ตัวอย่าง  
     ผลกำรปฏิบัติงำน 

1. ท าการเพาะเช้ือ สกัด DNA ตัวอย่างเช้ือวัณโรคที่คัดเลือกไว้ 
ที่ได้รับตัวอย่างจาก สคร. ยะลา เพิ่มจ านวน 15 ตัวอย่าง 
รวมเป็น 135 ตัวอย่าง  

3. ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วย
สนับสนุนการควบคุมวัณโรคประเทศ
ไทย  

4.  ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้
สามารถท าการแยกสายพันธุ์เช้ือวัณ
โรคได้โดยวิธีการสากล 



 

ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                 144 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
2. ท าการแยกสายพันธุ์เช้ือด้วยวิธี spoligotyping แบบ 

microarray in PCR tube แล้วจ านวน 100 ตัวอย่าง 
วิเคราะห์เพิ่มอีก 10 ตัวอย่าง รวมเป็น 110 ตัวอย่าง 

808-1115-
P041-
K4869-07 

การพัฒนาเทคโนโลยีใน
การควบคุมยุงพาหะโรค
ไข้เลือดออกโดยใช้สาร
ดึงดูดยุงมาก าจัดในกับดัก
แบบพิเศษ 

858,000 681,123 79.39 ได้ท าการผลิตสารสกัดส าหรับใช้ดึงดูดยุงวางไข่จ านวน 3 
ต ารับและคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการท า lethal ovitrap 
จากนั้นท าการทดสอบในห้องปฏิบัติการและไปทดสอบในพื้นที่
ภาคสนาม จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 22-25 พ.ย. 58 จากผล
การศึกษาในภาคสนามพบว่า lethal ovitrap แบบที่ 4 มียุง
วางไข่มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ แบบที่ 3 แบบที่ 1 และ 2 
ตามล าดับ ผลการนับไข่ยุงที่ได้จากการทดสอบสารดึงดูดสูตร
ใหม่ จ านวน 4 ต ารับ ในห้องปฏิบัติการระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค. 
59 พบว่า ในยุงลายบ้าน สูตร M6 มียุงลายบ้านวางไข่มากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ สูตร M7, M5 และ M1 ตามล าดับ ส่วนใน
ยุงลายสวน พบว่า สูตร M7 มียุงลายสวน รองลงมา ได้แก่ สูตร 
M1, M6 และ M5 ตามล าดับ ได้น าสารดึงดูดสูตรใหม่ไป
ทดสอบประสิทธิภาพในพื้นที่ภาคสนาม จ.จันทบุรี ระหว่าง
วันที่ 27 - 28 ก.พ. 59 ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างรอผลการนับไข่
ยุง ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกับดักในการดึงดูดให้
ยุงลายสวนและยุงลายบ้านมาวางไข่ระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. 
59 ผลการศึกษาพบว่า ยุงลายบ้านวางไข่ในกับดักที่ฝาปิดแบบ
ไม่สนิทมากกว่ากับดักที่ไม่มีฝา ส่วนยุงลายสวนวางไข่ในกับดัก
แบบมีฝาปิดได้ดีเทียบเท่าแบบไม่มีฝาปิด ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพัฒนาสารสังเคราะห์สูตรใหม่ เพื่อน ามาทดสอบใน
ภาคสนาม มีการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการกรมวิทย์
ฯ ระหว่างวันที่ 21 -23 มี.ค. 59 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ประเภทน าเสนอด้วยวาจา ห้องนวัตกรรม ได้พัฒนาสารดึงดูด

84.00 ประโยชน์ท่ีได้รับจากผลการวิจัยนี้ 
สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ไปพัฒนาการ
ผลิตสารดึงดูดยุงลายในระดับ
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพดีเท่ากับหรือ
ดีกว่าที่เคยมีรายงานและตีพิมพ์เผยแพร่ 
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังได้รับ
ประโยชน์จากผลงานวิจัยดังกล่าวโดย
สามารถน ากับดักที่ได้ออกแบบเป็นพิเศษ
ไปใช้ล่อยุงจากภาชนะเก็บน้ าดื่มน้ าใช้โดย
ใช้กับดักร่วมกับสารดึงดูดยุงลาย เมื่อยุง
มาวางไข่จะถูกก าจัดไปในกับดักเล็กๆ 
เป็นมาตรการควบคุมยุงลายด้วยตนเองใน
ครัวเรือนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบ
ยั่งยืน 

สวส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ร่วมกับเครือข่ายจ านวน 7 สูตร (ได้แก่ A,B,MD,MW,E3,E4 
และ W) แล้วน ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการระหว่างวันท่ี 9 -
15 พ.ค. 59 ผลจากการศึกษาพบว่า สาร W ดึงดูดยุงลายสวน
ให้มาวางไข่ได้มากที่สุด สาวนยุงลายบ้าน สาร I4 ดึงดูดได้ดี
ที่สุด และส าหรับยุงร าคาญสาร A และ I3 ดึงดูดได้ดีทั้งคู่ 
นอกจากนี้ยังได้มีการถ่ายทอดนวัตกรรมในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหา
สาธารณสุข โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย 
วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี อีกด้วย 

808-1112-
P051-
K4870-4-13 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
และเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ 

2,450,000 1,910,637 77.99 1. ด าเนินการเก็บข้อมูลจากโรงพยาบาลเครือข่าย 23 แห่ง 
จ านวน 37033 ข้อมูล  

2. ตรวจยืนยันเช้ือดื้อยาที่ส าคัญ จ านวน 63 ตัวอย่าง 

75.00 1. ประชาชนได้รบัประโยชน์จาก
ห้องปฏิบตัิการอ้างอิงของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละ
เครือข่าย ทีส่ามารถตรวจวินจิฉัยเช้ือ
โรคดื้อยา ที่มีความส าคญั ตาม
แนวทาง IHR ดว้ยเทคโนโลยีทีย่อมรบั
ตามเกณฑส์ากล  

2.  ได้ข้อมลูสถานการณ์การดื้อยาของ
ประเทศเพื่อใช้เปน็แนวทางก าหนด
นโยบายการใช้ยาระดบัชาต ิ

3.  ท าให้ทราบระบาดวิทยาของเช้ือก่อ
โรค และคณุลักษณะความแตกตา่ง
ทางสายพันธุ์ของเช้ือก่อโรคที่กระจาย
ในแตล่ะภาคของประเทศ 

สวส 



 

ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                 146 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
4.  พัฒนาความพร้อมของ

ห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ ในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

810-1112-
P022-
K4862-05 

จัดท าคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติการงานมาตรฐาน
วิธีทดสอบเครื่องมือแพทย ์

320,000 113,836 35.57 1. จัดหาเอกสาร มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
2. ส ารวจเครื่องช่วยหายใจ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกรียติ  
3. ส ารวจคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ 

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

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

มหาวิทยาลัยรังสิต (18-19 มี.ค.59)  
6. ประชุมคณะท างาน(ฝ่ายบริหารโครงการ) (25 มี.ค.59)  
7. ประชุมคณะท างาน ventilator (8 เม.ย. 59) 
8.  ประชุมคณะท างาน เครื่องกระตุกหัวใจ (29 เม.ย. 59)  
9. ส ารวจเครื่องช่วยหายใจ รพ.เด็ก (29 เม.ย. 59)  
10. ประชุมคณะท างาน (ฝ่ายบริหารโครงการ) (10 พ.ค. 59)  
11. จัดเวทีวิพากษ์คู่มือฯ เครื่องกระตุกหัวใจ (16 พ.ค.59)  
12. จัดเวทีวิพากษ์คู่มือฯ ultrasound therapy (16 พ.ค.59)  
13. จัดเวทีวิพากษ์คู่มือฯ เครื่องช่วยหายใจ (17 พ.ค.59)  
14. ประชุมคณะท างาน (ฝ่ายบริหารโครงการ) สรุปผลการ

วิพากษ์ (7 มิ.ย.59) 

60.00 1. เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัย
ของผู้บริโภค  

2. การดูแลบ ารุงรักษา ทดสอบ/สอบ
เทียบ เครื่องมือแพทย์ มีมาตรฐาน
และวิธีที่เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้ง
ประเทศ 

รส 

810-1112-
P022-
K4862-06 

พัฒนาบุคลากรด้านระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิกาตาม 
ISO/IEC 17025 ของ

350,000 298,462 85.27 บุคลากรส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนา
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม 
ISO/IEC 17025 ของส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ระหว่าง

100.00 บุคลากรส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
ได้รับการพัฒนาด้านระบบคุณภาพ 
ISO/IEC 17025 และน าความรู้ที่ได้รับไป

รส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ส านักรังสีและเครื่องมือ
แพทย ์

วันที่ 28-30 มกราคม 2559 ณ โรงแรมฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท 
จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวทั้งหมด 
จ านวน 52 คน 

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เกิดวัฒนธรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบคุณภาพ
ระหว่างห้องปฏิบัติการและสามารถ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

810-1112-
P022-
K4862-07 

ประเมินผลจากการสอบ
เทียบเครื่องวัด
แอลกอฮอล์ในเลือดโดย
วิธีเป่าลมหายใจ 

891,000 854,857 95.94 1. ด าเนินการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธี
เป่าลมหายใจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงมิถุนายน 
2559 ด าเนินการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฯ ทั้งสิ้น 
2,359 ตัวอย่าง (แผน 2,500 ตัวอย่าง)  

2. ด าเนินการตรวจรับวัสดุอ้างอิงรับรอง (แก๊สมาตรฐาน) 
และเบิกจ่ายค่าวัสดุอา้งอิงรับรอง เป็นเงินจ านวน 
714,760.-บาท 3. ด าเนินการจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
รับรองเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฯ จ านวน 4,800 ใบ ราคา 
29,788.80-บาท 

98.00 1. เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
โดยวิธีเป่าลมหายใจ แบบตรวจ
ยืนยันผลที่เจ้าหน้าที่ต ารวจและ ผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ใช้งานได้รับบริการสอบ
เทียบจากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ
รับรองความสามารถการสอบเทียบ
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025:2005 ก่อนน าไปตรวจวัด  

2.  ประชาชนทราบข้อมูลของเครื่องวัด
แอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลม
หายใจ แบบตรวจยืนยันผลและ
เช่ือมั่นในความ ถูกต้องของผลการ
วัดของเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ ที่
ต ารวจและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ 

รส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
604-1112-
P051-
K4871-01 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์อาหารและ
เครือข่ายเพื่อรองรับ
อาเซียน 

1,200,000 1,177,437 98.12 แจ้งและจัดท าแผนร่วมกับศูนย์ฯที่ได้รับการคัดเลือกในการ
ตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืช, โลหะหนัก และวัตถุเจือปน
อาหาร (ปีงบประมาณ 2559) ส ารวจความต้องการและจัดซื้อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นรวมทั้งสารมาตรฐานตามที่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป้าหมายต้องการให้ส่วนกลาง
สนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อม ในส่วนด้านสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชได้จัดท าและส่งรายงานสรุปการเปรียบเทียบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ 
ปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทบทวนวิเคราะห์หา
สาเหตุที่ส่งผลให้ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันและพัฒนางานการตรวจวิเคราะห์
ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยห้องปฏิบัติการการศูนย์วิทยาศาสตร์ 
การแพทย์เชียงรายได้ส่งเจ้าหน้าที่ 2 ท่านเข้ามาเรียนรู้เทคนิค
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ GC เพิ่มเติม เพื่อน าไปแก้ไข
ปรับปรุ งการวิ เคราะห์ ให้ มี ประสิทธิภาพดี ขึ้ น (9-10 
พฤศจิกายน 2558) จัดท าแผนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างทักษะความเข้าใจในงานการตรวจวิเคราะห์ด้าน
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโลหะหนักและวัตถุเจือปนอาหาร และ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป้าหมายและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม เข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืช, 
โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหารตามแผน ด้านสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคการตรวจวิ เคราะห์  ณ 
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ด้าน
โลหะหนักได้ด าเนินการจัดส่งตัวอย่างทดสอบเพื่อประเมิน
ความสามารถให้กับห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์

78.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์มีศักยภาพในการตรวจ
วิเคราะห์ด้านสารก าจัดศัตรูพืช, 
โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร 

2.   บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
การวิชาการและทักษะการตรวจ
วิเคราะห์ 

3.  ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุม
คุณภาพของอาหารน าเข้าอย่างมี
คุณภาพ 

สคอ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
การแพทย์เป้าหมาย ยกเว้น ศวก.นครสวรรค์ไม่เข้าร่วม
เนื่องจากอยู่ในระหว่างพัฒนาวิธีทดสอบ ด้านวัตถุเจือปน
อาหารได้จัดส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญในการวิเคราะห์
กรดเบนโซอิค กรดซอร์บิคและซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้กับ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เป้าหมายและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม ส าหรับทดสอบ
ความช านาญในการวิเคราะห์กรดเบนโซอิค กรดซอร์บิคได้
ด าเนินการสรุปและส่งรายงานผลให้ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว 

811-1112-
P011-
K4864-01 

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
อาหารแห่งอาเซียน - 
โลหะหนัก 

200,000 199,726 99.86 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
- บ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ AAS-Flame 

GF-AAS และ AAS-Hydride  
- เริ่มพัฒนาการตรวจ แคดเมียม สารหนู (total) 

ตะกั่ว (total) ปรอท (total) ด้วย ICP-MS  
2. เข้าร่วมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการกับ

หน่วยงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยทดสอบการ
วิเคราะห์โลหะหนักจ านวน 5 ชนิดใน rice ได้แก่ 
แคดเมียม สารหนู (total) สารหนูอนินทรีย์ (inorganic 
arsenic) ตะกั่ว (total) ปรอท (total) ระหว่างเดือน ต.ค. 
2558- เม.ย. 2559 อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบความ
ช านาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้การศึกษาดูงานของบุคลากรจาก 
Vietnam Food Administration (VFA) ประเทศ
เวียดนามจ านวน 8 ท่าน วันที่ 10 พ.ย. 2558 เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการตรวจติดตาม
และเฝ้าระวังในระดับประเทศด้าน Food safety  

95.00 1. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โลหะ
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล
และเป็นห้องปฏิบัติการ อ้างอิงระดับ
ภูมิภาคอาเซียน  

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านการ
ตรวจวิเคราะห์และระบบการควบคุม
คุณภาพทาง ห้องปฏิบัติการ  

3. มีหน่วยงานจัดทดสอบความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจ
วิเคราะห์อาหาร (PT 
Organizer/Provider) ที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่า  

4. มีเครือข่าย (Network) ข้อมูลในการ
ประสานงานทั้งระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน 

5. เป็นการพัฒนาทั้งมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์และท าให้เกิดประสิทธิภาพ

สคอ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
4. ร่วมการประชุม ASEAN Food Testing Laboratories 

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

เอกสารของอาเซียน 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  

- พิจารณากระบวนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิง
สาขาใหม่ของอาเซียน เพื่อสนับสนุนความปลอดภัย
อาหารในภูมิภาคอาเซียน  

- รายงานความก้าวหน้าของการท าโครงการ ASEAN-
PTB project: Strengthening Food Safety in 
ASEAN, using AFRL-NFRL-FL integrated 
program ซึ่งประกอบด้วยการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งที ่1 และการจัดการทดสอบความ
ช านาญทางห้องปฏิบัติการโลหะหนักในน้ า ภายใต้
โครงการความร่วมมือระหว่างส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร สถาบันมาตรวิทยาเยอรมัน
และอาเซียน  

- เตรียมการการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการ
ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการโลหะหนัก
ในน้ า ครั้งที่ 2 ที่ AFRL โดยกรมวิทยาศาสตร์ -

ด้านการแข่งขันทาง การค้าและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
การแพทย์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับร่วมกับสถาบันมาตร
ประเทศเยอรมันและ Agri-Food 

811-1112-
P012-
K4865-02 

โครงการก าหนดวิธี
มาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร 

200,000 43,115 21.56 1. ประชุมคัดเลือกวิธีมาตรฐาน (จุลชีววิทยา กายภาพ ชีว
โมเลกุล และ เคมี) ได้รายช่ือ ดังนี้  
- Method code Method Matrix  
- DMSc F 20xx Shigella spp. อาหาร  
- DMSc F 20xx Lactic acid bacteria อาหาร 
- DMSc F 20xx Enterobacteriaceae อาหาร 
- DMSc F 20xx Enterococci อาหาร  
- DMSc F 20xx E. coli O157 อาหาร  
- DMSc F 20xx Vibrio cholerae โดยวิธี Membrane 

filteration น้ าและน้ าแข็ง  
- DMSc F 30xx Light filth Grains and Seeds  
- DMSc F 40xx Construct-specific method for the 

detection of modified DNA sequences from 
genetically modified GTS 40-3-2 (Roundup 
Ready? soya beans)  

- DMSc F 40xx Construct-specific method for the 
detection of modified DNA sequences from 
genetically modified Bt 11 maize DMSc F 40xx 
Construct-specific method for the detection of 
modified DNA sequences from genetically 
modified Event 176 maize (Bt 176 maize)  

- DMSc F 40xx Construct-specific method for the 
detection of modified DNA sequences from 
genetically modified T 25 maize DMSc F 40xx 

80.00 1. เอกสารวิธีวิเคราะห์คุณภาพความ
ปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลใน
การก าหนดวิธีวิเคราะห์ อาหารใช้
เป็นวิธีมาตรฐานของประเทศ  

2.  สามารถสร้างความเช่ือมั่นในการ
ควบคุมคุณภาพอาหารและลดข้อ
ขัดแย้งของผลการวิเคราะห์ ของ
ห้องปฏิบัติการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

3.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนสามารถน าวิธีวิเคราะห์ไป
ใช้ได้ 

สคอ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
Event-specific method for the detection of 
modified DNA sequences from genetically 
modified MON 810 maize  

- DMSc F 10xx Fat กะทิ  
- DMSc F 20xx Total solids กะทิ  
- DMSc F 20xx โปรตีน ซอสปรุงรส  
- DMSc F 20xx Water/moisture เนย  
- DMSc F 20xx Solid-not-fat/Milk-solid-not-fat เนย 
- DMSc F 20xx Fat เนย DMSc F 20xx Fat ครีมชนิด

ผง DMSc F 20xx Fat ครีม  
- DMSc F 20xx Fat นมเปรี้ยว  
- DMSc F 20xx Mineral oil น้ ามันและไขมัน  
- DMSc F 20xx Iodine เกลือบริโภค  
- DMSc F 20xx CAP - ELISA and LC-MS/  MS 

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

MS เนื้อสัตว์ ตับ  
- DMSc F 20xx Oxytetracycline กุ้ง  

2. รวบรวมองค์ความรู้ จัดท าวิธีมาตรฐานเป็นร่าง (ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการและ เหมาะสม) เพื่อส่งพิมพ์  

3.  ส่งต้นฉบับให้อธิบดีเพื่อลงนามในค าปรารภ 
811-1112-
P021-
K4863-07 

โครงการความปลอดภัย
ด้านอาหารในการประชุม
คณะรัฐมนตร ี

250,000 237,358 94.94 ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารและกรณี
พิเศษที่มีการประชุม และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอก
สถานที่ จ านวน 1,312 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง 

109.33 1. อาหารที่จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีมีความ
ปลอดภัย  
2. นโยบายรัฐบาลด้านความปลอดภัยของ
อาหารส าเร็จเป็นรูปธรรม 

สคอ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
811-1112-
P023-
K4863-05 

โครงการอาหารปลอดภัย 3,000,000 2,910,505 97.02 1. การตรวจรับรองอาหารปลอดภัยตลาดสด ตลาดนัด 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และ 
สถานที่ประกอบอาหาร 7,300 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 43 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.58  

2. สนับสนุนสื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น คู่มือรับรอง
ความปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี /จุลินทรีย์ใน
อาหาร คู่มือการใช้ชุดทดสอบอาหาร แผ่นพับอะฟลาทอก
ซินในอาหาร จุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค น้ ามันปรุง
อาหารที่ใช้ทอดซ้ า ยาฆ่าแมลง สารบอแรกซ์ วิธิการล้าง
ผัก คู่มือชุดทดสอบผลิตภัณฑส์ุขภาพ และ ภาชนะ
พลาสติกใช้อย่างไรให้ปลอดภัยฯลฯ เพื่อใช้ในการรณรงค์
ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยจ านวน 13,255 ฉบับ  
3. บรรยาย/ให้การดูงาน/ ขัดนิทรรศการ เรื่องอาหาร
ปลอดภัย จ านวน 5 ครั้ง 

91.25 1. อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด 
ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
อาหารพร้อมบริโภค อาหารปรุง 
ส าเร็จ ที่จ าหน่ายในสถาน
ประกอบการด้านอาหารมีความ
ปลอดภัยต่อการบริโภค  

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความมั่นใจ ในการเลือกซื้อวัตถุดิบ
และการบริโภคอาหารจากร้านที่ผ่าน 
เกณฑ์การตรวจรับรอง ตามโครงการ
อาหารปลอดภัย (Food Safety)  

3. ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้ประกอบ
อาหาร มีความตระหนักและความ
รับผิดชอบความปลอดภัยของอาหาร 
ต่อผู้บริโภคมากขึ้น ในการที่จะเลือก
ซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านเกณฑ์
การตรวจรับรองตามโครงการอาหาร 
ปลอดภัย (Food Safety) หรือการ
ขอเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรับการ
ตรวจรับรอง รวมถึงการทดสอบ
วัตถุดิบ ด้วยตนเองโดยใช้ชุดทดสอบ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สคอ 

811-1112-
P023-
K4863-06 

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหารส าหรับ
พระบรมวงศานุวงค ์

2,400,000 1,836,771 76.53 ตรวจวัตถุดิบ อาหารพร้อมบริโภค ของเครื่องเสวย และข้าราช
บริพาร พระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย พระต าหนักสวน
จิตรลดารโหฐาน วังไกลกังวล และ ร้านศิลปาชีพ ๙๐๔ 45,000 
ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 98 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.21 

75.00 1. เครื่องเสวย และอาหารในพระ
ต าหนักสวนจิตรลดารโหฐาน วังศุ
โขทัย พระที่น่ังอัมพรสถาน ร้าน

สคอ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ศิลปาชีพ ๙๐๔ วังไกลกังวล มีความ
ปลอดภัย  

2. นโยบายรัฐบาลด้วยความปลอดภัย
ของอาหารส าเร็จเป็นรูปธรรม และ
สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ 
พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทาน
ไว้เมื่อวันที ่8 ธันวาคม 2546 ในงาน
อาหารปลอดภัยถวายแด่แม่ของ 
แผ่นดิน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัด
ขึ้น ณ ศูนย์การประชุม 

3. แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 
สนับสนุนนโยบายแห่งชาติ ด้าน
อาหารปลอดภัย  

811-1112-
P023-
K4863-08 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล 

2,730,200 2,250,235 82.42 ISO 9001: 2015  
1. ส านักฯ รับทราบนโยบายบริหารคุณภาพของกรม และได้

แจ้งให้บุคลากรส านักฯรับทราบทาง Email ที่ประชุม
ส านัก และปิดประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ
ทุกช้ัน  

2. ก าหนดกรอบและจัดท าแผนการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2015 ของส านักฯ และได้รับการ
อนุมัติ จากผู้อ านวยการ  

3. ศึกษา จัดท า และทบทวนเอกสารในระบบบริหาร
คุณภาพของกรมและ สคอ. และจัดท าบันทึกต่างๆ ตามที่
ก าหนด  

4. ประชุมคณะกรรมการ และประชุมทบทวนบริหารระบบ
คุณภาพ 3 ครั้ง  

80.00 บุคลากรของส านักรับทราบนโยบายและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ สามารถจัดระบบ
วิธีการปฏิบัติงานและการ บริหารจัดการ
ของส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001: 2015 ISO/IEC 17025: 2005 และ 
ISO/IEC 17043: 2010 

สคอ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
5. เพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยสนับสนุนให้ได้รับการฝึกอบรม 

และจัดให้ศึกษาด้วยตนเองและท าแบบทดสอบ  
6. รับการตรวจประเมินภายในตามแผนของกรม ครั้งที่ 1 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไม่พบ NC ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ไม่พบ NC  

7. สามารถแก้ไขข้อแนะน าในระยะเวลาที่ก าหนด  
8. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัด 5 มิติ ส่ง

กองแผนงานและวิชาการ จ านวน 7 ครั้ง ไตรมาสที่ 1, 
เดือนมกราคม -กรกฎาคม 2559  

9. รับการตรวจประเมินจาก AB โดยบริษัท URS เมื่อวันที่ 
27 มกราคม 2559 ไม่พบ NC มีแต่ข้อแนะน า  

10. ส่ง DI /QP/Master list of SOP ให้ผู้จัดการคุณภาพ  
11. เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดท า risk addressing ในวันที่ 8 

ก.ค. 2559 ISO/IEC 17025: 2005 1. ประสาน
ห้องปฏิบัติการในการจัดท าแผนงานต่างๆ ของระบบ
ประกันคุณภาพ ดังนี้ - แผนการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในตามข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2005 
ปีงบประมาณ 2558  
- แผนการสอบเทียบเครื่องมือ ปีงบประมาณ 2559 - 

แผนการเข้าร่วมทดสอบความช านาญ และการ
เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2559 

-  แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559 2. จัดท า
ทบทวนคู่มือคุณภาพ (QCM)/ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (SOP/WI/F) และเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 113 ฉบับ 3. ประชุม
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ(QA meeting) จ านวน 7 ครั้ง 4. ส่ง
บุคลกรเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 5. บ ารุงรักษา สอบเทียบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อผลการ
ทดสอบ 290 รายการ 6. จัดหาเครื่องมือ วัสดุ
วิทยาศาสตร์ สารเคมี และ สารมาตรฐาน 8. 
ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 9. เข้าร่วม
ทดสอบความช านาญและการเปรียบเทียบผล
วิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ กับหน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 90 รายกา 

ISO/IEC 17043: 2010  
1. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการเมื่อวันที่ 28 

กันยายน 2558 เพื่อวางแผนการด าเนินงาน  
2. สอบเทียบเครื่องมือ/ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

จ านวน 3 รายการ  
3. ประชุมทบทวนบริหาร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559  
4. จัดฝึกอบรม 2 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรละ 30 

คน - วันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบความช านาญ ตามมาตรฐาน ISO 13528: 2015 - 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ระบบคุณภาพการ
ทดสอบความช านาญการวิเคราะห์อาหารและน้ าตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010  

5. วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ส านักบรหิารและรับรองห้อง 
ปฏิบัตกิาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตรวจประเมินเฝ้าระวัง  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
6. วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ได้รับการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน  
7. วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ส่งเอกสารหลักฐานแก้ไข้อบก

พร่องที่ได้รับจากการตรวจประเมินเฝ้าระวัง 
811-1112-
P023-
K4863-09 

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารและน้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผนทดสอบ
ความ 

200,000 135,021 67.51 1. จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการเพื่อวางแผน 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558  

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

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และ ส่งหนังสือ
เชิญชวนสมาชิก  

4. ด าเนินการแผนทดสอบความช านาญตามที่วางแผนไว้ คือ  
4.1. การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในไขมัน  
4.2. การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหาร

ทางจุลชีววิทยา  
4.2.1. E. coli และ Coliforms (MPN ต่อกรัม)  
4.2.2. S. aureus (MPN ต่อกรัม)  
4.2.3. L. monocytogenes (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 

กรัม)  
4.2.4. Salmonella spp. (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)  

4.3. การทดสอบความช านาญการตรวจวเิคราะห์โลหะใน
น้ า 

4.4. การทดสอบความช านาญการตรวจวเิคราะห์สี
สังเคราะห์  

4.5. การทดสอบความช านาญการตรวจวเิคราะห์กาเฟอีน  

70.00 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารด้าน
เคมีและจุลชีววิทยาทั้งภาครัฐและ
เอกชน สามารถใช้ผลการเข้า ร่วม
แผนทดสอบความช านาญการ
วิเคราะห์ไปพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพผลการวิเคราะห์  

2. น าไปใช้ประกอบการขอรับรอง
ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  

3. การเข้าร่วมแผนทดสอบความ
ช านาญกับหน่วยงานในประเทศเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่าย ทดแทน การ
เสียค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าร่วมแผน
ทดสอบความช านาญกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ ทั้งยังแสดง ถึง
ความสามารถพึ่งพาตนเองของ
ประเทศด้วย 

สคอ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
4.6. การทดสอบความช านาญการตรวจวเิคราะห์อฟลา

ทอกซิน 
811-1112-
P023-
K4863-10 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหป์ริมาณไอโอดีน
ในเกลือ 

300,000 280,134 93.38 ส ารวจเทคนิคที่มกีารใช้ในการตรวจวิเคราะหไ์อโอดนีในเกลือใน
ภาคส่วนตา่งๆ และศึกษาคณุสมบตัขิองชุดตรวจไดแ้ก่ I-reader 
และ I-kit โดยเปรียบเทยีบกับวิธีมาตรฐานเพื่อใช้เป็นข้อมลู
ส าหรับ ประเมนิผลวเิคราะห์ของสมาชิกและจัดท าสรุปผล 
ส ารวจจ านวนสมาชิกทีต่รวจวเิคราะห์ไอโอดนีในเกลือทั่ว
ประเทศ ได้แกโ่รงงานผลิตเกลีอบริโภคเสรมิไอโอดีน และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกับการเฝ้าระวังคุณภาพเกลีอ ทีม่ีการตรวจ
ไอโอดนีได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย และส านกังาน
สาธารณสขุจังหวดั จ านวนประมาณ 300 แห่ง พร้อมส่งใบสมัคร
การทดสอบความช านาญการตรวจวเิคราะห์ป ี2559 จ านวน 2 
รอบ  
รอบที่ 1 เตรียมตวัอยา่ง แบ่งบรรจุ ทดสอบความเป็นเนื้อ
เดยีวกัน/ความคงตัว และส่งตัวอย่างให้สมาชิก/สมาชิกตอบผล 
รวบรวมผลวิเคราะหเ์พื่อสรุปและประเมินผล จดัท ารายงานรอบ
ที1่และจดัส่งให้สมาชิก  
รอบที่ 2 เตรียมตวัอยา่ง แบ่งบรรจุ ทดสอบความเป็นเนื้อ
เดยีวกัน/ความคงตัว และส่งตัวอย่างให้สมาชิก 

75.00 1. ได้ข้อมูลศักยภาพหน่วยตรวจ/
ห้องปฎิบัติการตรวจไอโอดีนในเกลือ 

2. หน่วยตรวจ/ห้องปฎิบัติการตรวจ
ไอโอดีนในเกลือได้รับการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน 

สคอ 

811-1112-
P023-
K4863-11 

โครงการศึกษาวิจยั และ
พัฒนาด้านอาหาร 

810,000 748,460 92.40 ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์วิจัยจ านวน 10 เรื่อง  
1. โครงการพัฒนาชุดบ่งช้ีทางชีวภาพในการควบคุมคุณภาพ

กระบวนการปราศจากเช้ือของเครื่องนึ่งฆ่าเช้ือแบบออโต
เคลฟ ด าเนินการร้อยละ 75  
1.1. บทวนเอกสาร วิธีวิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน 

70.30 ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจปรับแก้
ค่ามาตรฐานส าหรับอาหารของไทยและ
ของสากล เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจาก
สารที่เป็นอันตรายและ ได้วิธีตรวจ
วิเคราะห์อาหารที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

สคอ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
1.2. จัดหาวัสดุและสารเคมีพร้อมทั้งอาหารเลี้ยงเช้ือ  
1.3. ทดสอบเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงเช้ือในอาหาร

เลี้ยงเช้ือที่มีประสิทธิภาพต่อการผลิตสปอร์ของเช้ือ 
Geobacillus stearothermophilus  

1.4. ศึกษาความทนร้อน (heat resistance) ของสปอร์
ของเช้ือ Geobacillus stearothermophilus ใน
อุณหภูมิและ ระยะเวลาต่างๆ  

1.5. ตรวจสอบคงทน (stability) ของจ านวนสปอร์ของ
เช้ือ Geobacillus stearothermophilus ใน
อุณหภูมิต่างๆ  

2. โครงการพัฒนาชุดทดสอบซาลบิวทามอลด้วยเทคนิคอิมมู
โนโครมาโตกราฟี ด าเนินการร้อยละ 55 ทบทวน
วรรณกรรม เกี่ยวกับ Laboratory และ Field 
Evaluation ของชุดทดสอบ ทดสอบประสิทธิภาพกับ
ตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อวัวที่ถูกส่งตรวจโดยหน่วยงาน
ต่างๆ เมื่อปีงบประมาณ 2558 จัดเตรียมผลิตชุดทดสอบ
เพื่อรอทดสอบกับตัวอย่างในปีงบประมาณ 2559 เก็บ
ตัวอย่างเนื้อหมูและเนื้อวัวจากตลาด และทดสอบด้วยชุด
ทดสอบและยืนยันผลด้วย LC-MS/MS จ านวน 10 
ตัวอย่าง ทดสอบเพิ่มอีก 20 ตัวอย่าง ยืนยันผลด้วย LC-
MS/MS จ านวน 30 ตัวอย่าง  

3. โครงการการเตรียมวัสดุอ้างอิงส าหรับสารก าจัดศัตรูพืช
กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในไขมันไก่ ด าเนินการร้อยละ 70 
3.1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมวัสดุอ้างอิง

และการทดสอบลักษณะสมบัติวันที ่22-24 
ธันวาคม พ.ศ. 2557  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
3.2. ทดสอบตัวอย่างไขมันไก่เบื้องต้นก่อนน ามาใช้

เตรียมวัสดุอ้างอิงและตรวจสอบคุณภาพสาร
มาตรฐานและสารเคมี  

3.3. เตรียมวัสดุอ้างอิงและการทดสอบความเป็นเนื้อ
เดียวกัน (homogeneity test)  

3.4. ทดสอบความคงตัว (stability test) อุณหภูมิ 8 
องศา 35 องศา 45 องศา เป็นเวลา 2 และ 6 เดือน 

3.5. ตรวจสอบประสิทธิภาพของวัสดุอ้างอิงเบื้องต้นโดย
น าไปใช้เป็นตัวอย่าง PT ในปีงบประมาณ 2559  

3.6. ตรวจวิเคราะห์ BCR 598 เพื่อใช้ในการก าหนดค่า
อ้างอิงให้กับวัสดุอ้างอิงรับรองที่ผลิตขึ้นโดยวิธี 
IDMS  

3.7. ตรวจวิเคราะห์และก าหนดค่าอ้างอิงให้กับวัสดุ
อ้างอิงที่ผลิตขึ้นโดยวิธี IDMS  

4. โครงการส ารวจปริมาณสารประกอบกลุ่มไดออกซินและ
พีซีบีในหอยสองฝาบริเวณปากแม่น้ าส าคัญของประเทศ
ไทย ด าเนินการร้อยละ 70  
4.1. ร่วมประสานงาน ปรึกษาหาข้อมูลร่วมกับศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่วมโครงการในการ
วางแผนด าเนินงานและการด าเนินการจัดท า
โครงการเรื่อง การขอข้อมูลเกษตรกรในแต่ละพื้นที่
จากหน่วยงานของกรมประมง การวางแผนก าหนด
จุดเก็บตัวอย่างและก าหนดการออกเก็บตัวอย่าง
ระหว่างผู้ประสานงานโครงการของส านักฯ กับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่วมโครงการ  
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4.2. ร่วมเก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปาก

แม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี วันที่ 9 ธันวาคม 
2558  

4.3. ร่วมเก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปาก
แม่น้ าบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามและ
หน่วยบริหารจัดการประมงทะเลบ้านแหลม 
เพชรบุรี กรมประมง วันที่ 23 ธันวาคม 2558  

4.4. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่
น้ าตาปี (อ่าวบ้านดอน-อ่าวไทย) จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุ
ราษฎร์ธานี วันที ่18-19 มกราคม 2559  

4.5. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปาก
แม่น้ าแม่กลอง (อ่าวไทย) จังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 10 ตัวอย่าง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม วันที่ 15 มกราคม 
2559  

4.6. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปาก
แม่น้ าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกบัศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามและ
สาธารณสุขจังหวัด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

4.7. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่
น้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม วันที่ 1 
มีนาคม 2559  
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4.8. เก็บตัวอย่างหอยแครงในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปาก

แม่น้ าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี วันที่ 23 
มีนาคม 2559 จ านวน 6 ตัวอย่าง  

4.9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เก็บ
ตัวอย่างหอยแมลงภู่ในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ า
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 6 ตัวอย่าง  

4.10. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เก็บ
ตัวอย่างหอยแมลงภู่ในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปากแม่น้ า
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 4 ตัวอย่าง 
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
เก็บตัวอย่างหอยแมลงภู่ในพื้นที่เลี้ยงบริเวณปาก
แม่น้ าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร 10 ตัวอย่าง รวม
ได้ตัวอย่างครบ 111 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละร้อย 
100  

5. ตรวจไวรัสโนโรในตัวอย่างผักสดและผักสลัดพร้อมบริโภค
โดยเทคนิค Real-time RT-PCR ด าเนินการร้อยละ 68  
5.1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และ

ข้อมูลต่างๆทั้งงานวิจัยที่มีรายงานในประเทศและ
งานวิจัยและการรายงานการะบาดในต่างประเทศ  

5.2. จัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และสารเคมีเพิ่มเติม 
5.3. ด าเนินการเก็บตัวอย่างผักสดและผักสลัดที่

เตรียมพร้อมส าหรับการบริโภคที่จ าหน่ายในตลาด
สด ร้านค้าแผงลอยและที่จ าหน่ายใน
ซูเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
ปริมณฑล  
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5.4. ด าเนินการทดสอบตัวอย่าง  

6. โครงการพัฒนาการผลิตและทดสอบความใช้ได้ของพ
ลาสมิดดีเอ็นเอเพื่อทดแทนสารมาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์ข้าวดัดแปรพันธุกรรมชนิด Bt63 ด้วยวิธี 
Real-time PCR ด าเนินการร้อยละ 70 พัฒนาและ
จัดท าพลาสมิดดีเอ็นเอ Bt63 ได้แต่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ทดสอบ พลาสมิดดีเอ็นเอที่ได้ว่าสามารถใช้เป็นสาร
ควบคุมส าหรับงาน Real-time PCR ได้ ถ้าสามารถใช้ได้
จึงจะทดสอบ sensitivity ,specificity ถ้าไม่ได้ต้องมี
กลับมาท าการพัฒนาเพื่อจัดท าพลาสมิดดีเอ็นเออีกครั้ง 
และเพื่อท าพลาสมิดใหม่ได้อีกครั้ง (หลังจากพลาสมิดที่
ผลิตออกมาในชุดแรกทดสอบความใช้ได้ไม่ผ่าน) และอยู่
ระหว่างการทดสอบความใช้ได้ของพลาสมิดทีจ่ัดท าขึ้น
ใหม่อีกครั้ง  

7. โครงการศึกษาปริมาณเมลามีนที่แพร่กระจายออกมาจาก
ภาชนะพลาสติกประเภทเทอร์โมเซ็ตที่ใช้บรรจุอาหาร
ด าเนินการร้อยละ 60  
7.1. ได้ด าเนินการทบทวนเอกสาร พบการตรวจ

วิเคราะห์ปริมาณสารเมลามีนที่แพร่กระจายออกมา
จากภาชนะพลาสติกตามข้อแนะน าของ EU(EUR 
23814 EN2009) ก าหนดให้ทดสอบการ
แพร่กระจายที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 ช่ัวโมง วิเคราะห์และหาปริมาณด้วย 
HPLC-UV/VIS Detector ตามวิธี DD CEN/TS 
13130-27:2005 จึงน าวิธีนี้มาทวนสอบเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมที่จะน ามาใช้วิเคราะห์ตัวอย่างที่ใช้
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ วางแผนขบวนการวิเคราะห์
และแผนการจัดซื้อวัสดุ สารเคมี สารมาตรฐานและ
จัดหาตัวอย่างที่ใช้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์  

7.2. ได้จัดซื้อวัสดุ สารเคมี สารมาตรฐาน ตัวอย่าง และ
ได้สืบค้นข้อมูลโรงงานผู้ผลิตภาชนะประเภทเทอร์
โมเซ็ทในประเทศไทย จากเว็บไซต์ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เพื่อซื้อตัวอย่างให้ได้ครอบคลุม
ตัวอย่างเป้าหมาย  

7.3. ได้ด าเนินการหาสภาวะที่เหมาะสมของการ
วิเคราะห์เมลามีนโดยเครื่อง HPLC และท าการทวน
สอบวิธีวิเคราะห์โดยท าการทดสอบความเป็น
เส้นตรง (Linearity) ในช่วงความเข้มข้น 0-60 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่า R2 ไม่น้อยกว่า 0.9995  

7.4. ได้ท าการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการ รายการ Melamine in Food 
Simulant (ASEAN program) (PTFF-FS02-1601) 
จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

7.5. ได้ด าเนินการทวนสอบความถูกต้องเหมาะสมของ
วิธีวิเคราะห์ โดยมีขีดจ ากัดของการตรวจพบ(limit 
of detection, LOD) และขีดจ ากัดของการวัดเชิง
ปริมาณ (limit of quantitation, LOQ) เท่ากับ 
0.25 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ ช่วงการ
วิเคราะห์ที่ให้ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง (linearity 
of working range) อยู่ในช่วง 0-10.0 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation 
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coefficient) เท่ากับ 0.9998 มีความแม่น 
(accuracy) แสดงด้วย % recovery และความ
เที่ยง (precision) แสดงด้วย %RSD ที่ระดับความ
เข้มข้น 0.5, 5.0 และ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่
ในช่วง 85-102% และ 0.85-1.87% ตามล าดับ 
และจากการทดสอบ matrix effect พบว่าไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ผลการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ
ความช านาญห้องปฏิบัติการ ได้ค่า Z = -0.08 
(เกณฑ ์IzI?2.0) จากการทวนสอบความใช้ได้ของวิธี 
สามารถน าวิธีนี้มาใช้ในงานวิจัยนี้ได้  

7.6. ได้ท าการวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยเทสารละลาย
กรดอะซิติกความเข้มข้น 3% ลงในตัวอย่าง 
ควบคุมอุณหภูมิสารละลายที่ใช้สกัด 70 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง โดยท าการวิเคราะห์
ตัวอย่างละ 3 ซ้ า จ านวน 5 ตัวอย่าง ตรวจพบ
ปริมาณเมลามีนมีค่าอยู่ในช่วง ตั้งแต่ น้อยกว่า 0.5 
- 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร  

8. โครงการส ารวจปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ ด าเนินการร้อยละ 65 
8.1. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิค, กรดซอร์บิค, 

ไนเตรต, ไนไตร์ทและ สีอินทรีย์สังเคราะห์ ใน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆที่ส่งตรวจ
ในห้องปฎิบัติการ จ านวน 130 ตัวอย่าง  

8.2. ซื้อตัวอย่างเต้าหู้ปลา หมูหยองเบเกอรี่ที่มีจ านวน
ส่งตรวจในห้องปฎิบัติการน้อย 25 ตัวอย่าง  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
8.3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องครั้งที่ 2 เกี่ยวกับผลด าเนินการ

และปัญหาอุปสรรค  
9. โครงการส ารวจปริมาณซีเซียม-137 ในอาหารน าเข้าที่

จ าหน่ายในกรุงเทพมหานคร ด าเนินการร้อยละ 70 ศึกษา
ตัวอย่างอาหารที่มีโอกาสปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ซีเซียม 
137 ได้ง่าย วางแผนเก็บตัวอย่างเพื่อให้การหาปริมาณ
ซีเซียมเป็น ไปอย่างต่อเนื่อง และทดสอบการท างานใช้
งานเครื่องเป็นระยะเพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ  

10. โครงการศึกษาและจัดท าชุดทดสอบน้ ามันแร่ในน้ ามัน
และไขมันบริโภค 100 ศึกษาคุณลักษณะและคุณสมบัติ
ของน้ ามันแร่ พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์จากวิธีมาตรฐาน 
ศึกษาขีดจ ากัดของการตรวจพบเชิงคุณภาพ จัดท า
รูปแบบของชุดทดสอบ ปรับอุปกรณ์ชุดทดสอบให้สะดวก
ยิ่งขึ้น โดยในวันที่ 9 -11 มีนาคม 2559 ได้ เผยแพร่การ
ใช้ชุดทดสอบน้ ามันแร่ในน้ ามันและไขมันบริโภคในการ
ประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ประจ าปี 2559 จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ด้วยวิธีการน าเสนอแบบโปสเตอร์และการ
บรรยาย ต่อไปจะได้ด าเนินการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารโดยให้มีรายละเอียดครบถ้วนยิ่งขึ้น 

812-1112-
P012-
K4865-01 

โครงการสัมมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้าน
การประเมินคณุภาพผล
การตรวจวเิคราะห ์

899,600 1,621,517 180.25 ด าเนินการส่งโครงการอบรม/สัมมนาให้สมาชิก ติดต่อประสาน
วิทยากร รวบรวมสมาชิกที่แสดงความจ านง สมัครเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา และแจ้งสมาชิกให้ทราบผลการรับสมัคร และ
ด าเนินการอบรม/สัมมนา 

100.00 ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุขจะมีทักษะความรู้และความ
ช านาญในการตรวจและการรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถจัดการควบคุม
คุณภาพภายในและการบริหารจัดการ

สมป 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

812-1112-
P012-
K4865-04 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารองค์กรและระบบ
สารสนเทศ ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ประจ าปี 2559 

350,000 315,244 90.07 1. สัมมนาวิชาการ การจัดการความรู้ เรื่อง ข้อก าหนด ISO 
9001 : 2015 โดย อาจารย์ปัทมกร คุณากรจิตติรักษ์ เมื่อ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 
8 ช้ัน 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. ประชุมทบทวนการบริหารจัดการ (Management 
Review) การด าเนินงานและการจัดการความรู้ ของ
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดย นางอมราลักษณ์ ฉัน
ทกลุวานิช ข้าราชการบ านาญ บรรยาย เรื่อง การประเมิน
องค์กร PMQA เพื่อประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและการน าไป
ท าแผน และ นางวิณัฎฐา เอกฉมานนท์ นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองแผนงาน และ
วิชาการ บรรยาย เรื่อง กลยุทธ์กับการบริหารงาน เมื่อ
วันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม  

3. จัดอบรม เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยนาย
ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช านาญการพิเศษ ก าหนดวันอบรมในเดือนพฤษภาคม 
2559 จ านวน 2 รอบ รอบแรกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2559 ณ ห้องประชุม 805 อาคาร 8 ช้ัน 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 27 
พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 805 อาคาร 8 ช้ัน 8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

4. อยู่ระหว่างการด าเนินการติดต่อประสานงาน วิทยากร ใน
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ 

70.00 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
และศักยภาพบุคคลกรภายใน (สมป.) ให้มี
ขีดสมรรถภาพสูงเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

สมป 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
บุคลากรด้านการใช้โปรแกรมในการวเิคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 
805 อาคาร 8 ช้ัน 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

5. ด าเนินการติดต่อประสานงานด้านวิทยากร และก าหนด
วันจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ? การ
ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ในวันที่ 28 
กรกฎาคม และวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จะจัดขึ้น ณ ห้อง
ประชุม 805 อาคาร 8 ช้ัน 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

812-1112-
P012-
K4865-05 

โครงการสัมมนาการ
บริหารงานส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

310,000 183,510 59.20 1. ประชุมทบทวนการบริหารจัดการ (Management 
Review) การด าเนนิงานและการจดัการความรู้ ของส านกั
มาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร โดย นางอมราลกัษณ์ ฉันทกลุวา
นิช ข้าราชการบ านาญ บรรยาย เรื่อง การประเมินองค์กร 
PMQA เพื่อประเมนิจดุอ่อน จดุแข็งและการน าไปท าแผน 
และ นางวิณฎัฐา เอกฉมานนท์ นกัวเิคราะหน์โยบายและ
แผนช านาญการพิเศษ กองแผนงาน และวิชาการ บรรยาย 
เรื่อง กลยุทธ์กับการบริหารงาน เมื่อวันที่ 10 -11 
กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. ด าเนนิการจัดสัมมนาการสมัมนาพฒันาการบรหิาร
ปฏิบัติงานและการจัดการความรู้ ของส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบตัิการครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559 ณ โฮมกระเตงชาวเล คลองโคน จังหวดัสมุทรสงคราม 

100.00 บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อมใน
การพัฒนางานของส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

สมป 

812-1112-
P013-
K4866-07 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และ

3,440,900 2,564,029 74.52 1. การรับรองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข ตาม
มาตรฐานสากลISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 
22870:2006, OECD GLP, ISO guide 34 , นิติ
วิทยาศาสตร์, ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะ

80.03 1. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ทางด้านชันสูตรการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศที่มีระบบคุฯ
ภาพและความ สามารถทางวิชาการ 

สมป 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

ไปท างานต่างประเทศ ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างใน
ผักสด/ผลไม้สดและห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา 
ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม2559  10 มิถุนายน 2559 รวม 191 
แห่ง จ าแนกรายละเอียด ดังนี้ ดังนี้  
1.1. ISO 17025:2005 จ านวน 76 แห่ง (รับรองใหม่ 

..4..แห่ง, ต่ออายุ ...28.. แห่ง,ขยายขอบข่าย .7... 
แห่ง,ต่ออายุและขยายขอบข่าย..36...แห่ง,เฝ้าระวัง 
ขยายขอบข่าย 1 แห่ง)  

1.2. ISO 15189:2012 จ านวน ..53 แห่ง (รับรองใหม่ 
..12. แห่ง, ต่ออายุ .. 21.. แห่ง, ขยายขอบข่าย.-.. 
แห่ง, ต่ออายุและเฝ้าระวัง .-.. แห่ง, ต่ออายุและ
ขยายขอบข่าย .20..แห่ง)  

1.3. ISO 15190:2003 จ านวน 55 แห่ง (รับรองใหม่ 
....13... แห่ง ,ต่ออายุ .. 42.. แห่ง) 1.4 ISO 
22870:2006 จ านวน 1 แห่ง (รับรองใหม่ ....13... 
แห่ง ,ต่ออายุ .. 42.. แห่ง,ขยายขอบข่าย..1...)  

1.4. POCT จ านวนแห่ง (รับรองใหม่ ...-..... แห่ง, ต่อ
อายุ ..-... แห่ง) 1.5 OECD GLP จ านวน - แห่ง 
(รับรองใหม่ ...... แห่ง, ต่ออายุ ..-... แห่ง)  

1.5. ห้องปฏิบตัิการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปท างาน
ต่างประเทศ จ านวน 6 แห่ง (รบัรองใหม่ ....0.. แห่ง, 
ต่ออาย ุ..6. แห่ง ,ขยายขอบข่าย .0. แห่ง)  

1.6. ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด 
จ านวนแห่ง (รับรองใหม่ ..-... แห่ง, ขยายขอบข่าย 
..-... แห่ง, เฝ้าระวัง ...-... แห่ง, ประเมินซ้ า ..-. แห่ง) 

ใช้ในการประกอบการวินิจฉัย
รักษาพยาบาลและป้องกันโรคได้
ถูกต้อง น่าเช่ือถือ ส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น  

2. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
812-1114-
P012-
K4865-01 

พัฒนาองค์กรให้เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 

900,000 772,647 85.85 ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสมาชิกให้แก่หน่วย APLAC ตามเง่ือนไข
ของการเป็นสมาชิก เพื่อรักษาสมาชิกภาพองค์กรให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

66.68 สามารถรักษาสถานภาพการเป็นองค์กร
รับรองระดับสากล 

สมป 

812-1115-
P012-
K4865-01 

โครงการงบรายจ่ายอื่น 467,700 1,703,105 364.14 ได้มีกาารส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม full member 
APLAC/PAC General Assemblyand Technical Meeting 
2016 ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 13-17 มิถุนายน 2559 เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมในเวทีการประชุมนานาชาติ ตามเง่ือนไขการเป็น
สมาชิกของ APLAC ตามแผนที่ก าหนด 

66.67 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการรับรองในระดับสากล 
และเได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วม
ประชุมระดับนานาชาติ 

สมป 

813-1112-
P011-
K4864-07 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

200,000 81,460 40.73 1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(ร้อยละ 5)  

2. บริหารคุณภาพ (Management Reviews) (ร้อยละ 5)  
3. จัดท า/ทบทวน เอกสารในระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 

(Reviews Document) (ร้อยละ 5)  
4. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม) 
พัฒนาความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับระบบงาน ISO/IEC 
17025:2005/ISO 9001:2015 จ านวน 2 หลักสูตร จัด
ฝึกอบรม Risk Management วันที่ 14 ม.ค. 59 ณ 
โรงแรมทีเค พาเลส (ร้อยละ 5)  

5.  ด าเนินการตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 
17025:2005 และ ISO 9001:2015 ด้านบริหารจัดการ
และด้านวิชาการ (ร้อยละ 12)  

55.00 1. สถาบันวิจัยสมุนไพรพร้อมรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ( 
Internal Audit) และตรวจประเมิน ( 
Accredited) ระบบคุืณภาพ ISO 
9001:2015 ในขอบข่ายที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก าหนด  

2. มีการปรับปรุงการให้บริหารทดสอบ
ของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025:2005 

สวพ 



 

ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                 171 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
6. ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit) ระบบ

คุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 9001:2015 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง /ข้อสังเกต ตามระยะเวลาที่
ก าหนด (ร้อยละ 10)  

7.  รับการตรวจประเมิน (Accredited) ระบบคุณภาพ ISO 
9001:2015 (ตามแผนกรม) ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง/
ข้อสังเกต ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร้อยละ 10)  

8. จัดท าแผนการปรับปรุงและพฒันาระบบคุณภาพ 
(Continuous Improvement) ด าเนินการตามแผน 
ด าเนินการตามแผน ติดตามและรายงานผล (ร้อยละ 3) 

813-1112-
P021-
K4861-37 

โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์หลักสูตร
อาเซียน หลักสูตรที่ 2 
การใช้เครื่องมือและ
เทคนิคในการตรวจ
วิเคราะหค์ุณภาพของพืช
สมุนไพร 

393,000 177,551 45.18 1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน  
2. ด านินการจัดท าโครงการเพื่อขอนุมัติกรม  
3. จัดเตรียมแผนการและเตรียมการจัดอบรม  
4. ปรับแก้ไขโครงการ  
5. เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
6. โครงการได้รับการอนุมัติ  
7. จัดท า Frist Announcement และก าหนดการ  
8.  เผยแพร่ Frist Announcement และก าหนด ให้กับ

ประเทศสมาชิกอาเซียน  
9. จัดเตรียมงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น การติดต่อกับผู้เข้า

อบรม การจัดท าขออนุมัติค่าใช้จ่าย จัดประชุม เป็นต้น  
10.  ผู้แทนจากประเทศอาเซียน ประเทศเวียดนามจ านวน 2 

คน ลาวจ านวน 2 คน พม่าจ านวน 2 คน ฟิลิปปินส์
จ านวน 2 คนและผู้แทนจากประเทศไทยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา นครสวรรค์ อุบลราชธานี 

100.00   สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ส่วนกลาง ส านักยาและวัตถุเสพติด ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
เข้าอบรม จ านวนทั้งสิ้น 19 คนและรวมกับบุคลากรของ
สถาบันวิจัยสมุนไพร จ านวนทั้งสิ้น 45 ในระหว่างวันที่ 
18-23 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

813-1112-
P012-
K4865-09 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห ์

200,000 158,611 79.31 1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบบริหารคุณ 
ทั้ง 4 ระบบงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ร้อย
ละ 10)  

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

55.00 1. สถาบันวิจยัสมุนไพรไดร้ับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ใน
ขอบข่ายที่กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
ก าหนด  

2. ธ ารงรักษาระบบคณุภาพห้องปฏิบัตกิาร
ที่ให้บริการตรวจวิเคราะหส์มุนไพร ได้รับ
การต่ออายุการรับรอง ISO/IEC 
17025:2005 (Reassessment)  

3. ห้องปฏิบตัิการด้านวิจยัและพัฒนา
สมนุไพรได้รับการพัฒนาเป็น
ห้องปฏิบตัิการที่มกีารจดัการระบบ
คุณภาพส าหรบังานศึกษาวิจยัตาม 
Good Laboratory Practice (GLP)  

4.  ห้องปฏิบตัิการโรงงานผลติผลติภณัฑ์
สมนุไพรได้รับการรบัรองตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดใีนการผลติ (Good 
Manufacturing Practice: GMP) 

สวพ 

813-1112-
P021-
K4861-01 

การศึกษาพิษวิทยาของ
ผลิตภณัฑ์จากผงนัว 

667,000 623,900 93.54 อยู่ระหว่างรอผลิตภัณฑส์ าหรับทดสอบความเป็นพิษ 15.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์
จากผงนัวเพื่อใช้ประเมินความ
ปลอดภัยและก าหนดขนาดที่

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
เหมาะสมในคน อีกทั้งเป็นข้อมูล
คุ้มครองผู้บริโภค  

-  มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชน
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผงนัวได้อย่าง
มั่นใจในความปลอดภัย 

813-1112-
P021-
K4861-02 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากเมล็ด
หมามุ่ย 

820,000 683,417 83.34 1.  ผลการศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และพิษในเซลล์เพาะเลี้ยง
ของสารสกัดหมามุ่ยอินเดีย พบว่า ที่ขนาดทดสอบ 10,000 
5,000 และ 2,500 ug/ml ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเช้ือ S. 
typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ TA100 และมีค่า
ยับยั้งการเจริญเติบโตร้อยละ 50 ของเซลล์ Chang-Liver 
และ HEK-293 (IC50) เท่ากับ 173.12?35.51 และ 
97.23?29.37 ug/ml ตามล าดับ  

2. ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด SV-
80 และ 3T3  

3. อยู่ระหว่างการ evaporated ตัวท าละลายออกจากสาร
สกัด  

4. อยู่ระหว่างการทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัด
หมามุ่ยไทย 

80.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจาก
เมล็ดหมามุ่ยเพื่อใช้ประเมินความ
ปลอดภัยและก าหนดขนาดที่
เหมาะสมในคน อีกทั้งเป็นข้อมูล
คุ้มครองผู้บริโภค  

-  มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้
เมล็ดหมามุ่ยได้อย่างมั่นใจในความ
ปลอดภัย 

สวพ 

813-1112-
P021-
K4861-06 

โครงการศึกษาข้อก าหนด
ทางเคมีของสมุนไพรใบ
และผลฟักข้าว 

720,000 633,460 87.98 - ค้นคว้าข้อมูลฟักข้าว และวางแผนงานวิจัย 
-  จัดหาตัวอย่างจากแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรฟักข้าว  
- รวบรวมข้อมูลฟักข้าว  
- เตรียมตัวอย่างฟักข้าว จ านวน 2 ตัวอย่าง  
- บดสมุนไพรแบบหยาบ จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- สกัดสมุนไพรผลฟักข้าวเนื้อติดเมล็ด จาก จ.อุทัยธานี  
- ระเหยสารสกัดฟักข้าว จ านวน 1 ตัวอย่าง  

70.00 1. ได้ข้อก าหนดทางเคมีของสมุนไพร  
2. สนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรที่มี

คุณภาพ 
3.  คุ้มครองผู้บริโภค 

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
-  วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในเปลือกผลฟักข้าว 

จ านวน 8 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล ของ

ฟักข้าว จ านวน 36 ตัวอย่าง  
-  วิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริก ของฟัก

ข้าว จ านวน 23 ตัวอย่าง  
- สารสกัดแห้งด้วยวิธีระเหยแห้งโดยเครื่องสุญญากาศ และ 

Freeze Dry 7 ตัวอย่าง  
- ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ฟักข้าว ในหัวข้อ 

การวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริก  
- ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะห์ฟักข้าว ในหัวข้อ 

การวิเคราะห์ หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล  
- หาปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของเปลือก

ผลฟักข้าว 9 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในผลฟักข้าว (เนื้อติด

เมล็ด,เนื้อติดเปลือก)  
- วิเคราะห์หาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริก (Loss 

on drying) จ านวน 4 ตัวอย่าง  
-  สกัดสมุนไพรฟักข้าวจากจ.สุรินทร์น้ าหนักเนื้อติดเมล็ด 

6,000 กรัม คั้นน้ า,กรอง,ระเหย โดยเครื่องสุญญากาศ 
และ Freeze Freeze Dry ได้สารสกัด 498.64 กรัม  

- สกัดสมุนไพรฟักข้าวจาก จ.สุรินทร์น้ าหนักเนื้อติดเปลือก 
7,600 กรัม ปั่นน้ า,กรอง,ระเหย โดยเครื่องสุญญากาศ 
และ Freeze Dry ได้สารสกัด 270.66 กรัม - 
กระแสไฟฟ้าขัดข้อง อาคาร 9 สถาบันวิจัยสมุนไพร  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- ลงระบบ DOC โครงการการศึกษาข้อก าหนดทางเคมีของ

สมุนไพรใบและผลฟักข้าว  
- ด าเนินการเขียนบทคัดย่อ เพื่อน าเสนอโปสเตอร์ในงาน

ประชุมวิชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนมีนาคม 
2559 แล้วเสร็จ  

-  คิดเป็นร้อยละ 89.84 
813-1112-
P021-
K4861-11 

การศึกษาพิษวิทยาของ
สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธ์ิ
ลดไขมัน 

600,000 594,090 99.01 1. ผลการศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ที่ขนาด 10,000 5,000 
และ 2,500 พบว่า สารสกัดด้วยน้ าของใบบัวหลวง สาร
สกัดด้วยน้ าของใบบัวหลวงทุกขนาดไม่มีฤทธิ์ก่อกลาย
พันธุ์ในเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 แต่มีฤทธิ์
ก่อกลายพันธุ์ในสายพันธุ์ TA100 สารสกัดด้วย 50%เอ
ทานอล ของใบบัวหลวง สารสกัดด้วย 50%เอทานอล 
ของ ใบบั วหลวงมี ฤทธิ์ ก่ อกลายพั นธุ์ ใ น เ ช้ื อ  S. 
typhimurium สายพันธุ์ TA98 ที่ขนาด 10,000 ug/ml 
และในสายพันธุ์ TA100 ที่ขนาดตั้งแต่ 5,000 ug/ml ขึ้น
ไป สารสกัดด้วย 95%เอทานอล ของใบบัวหลวง สารสกัด
ด้วย 95%เอทานอล ของใบบัวหลวงทุกขนาดไม่มีฤทธิ์ก่อ
กลายพันธุ์ในเช้ือ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ 
TA100 ผลการศึกษาพิษของสารสกัดด้วยน้ า 50%เอ
ทานอล และ 95%เอทานอล ในเซลล์เพาะเลี้ยง Chang-
Liver และ HEK-293 พบว่า มีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์
มีค่ายับยั้งการเจริญของเซลล์ 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  

80.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจาก
ใบบัวหลวง ใบชะมวง และฟักข้าว
เพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและ
ก าหนดขนาดที่เหมาะสมในคน อีก
ทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค 

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชน
เลือกใช้สมุนไพรใบบัวหลวง ใบ
ชะมวง และฟักข้าวได้อย่างมั่นใจใน
ความปลอดภัย 

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
2.  ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด 

SV-80 และ 3T3 3. ผลการทดสอบพิษเฉียบพลันของสาร
กัดใบบัวหลวงด้วยน้ า 50%เอทานอล และ 95%เอทา
นอล ไม่พบการเกิดพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร เมื่อผ่า
ซากชันสูตรไม่พบรอยโรคที่อวัยวะภายในเมื่อเทียบกับ
กลุ่มควบคุม ดังนั้นค่า LD50 ควรมีค่ามากกว่า 5 ก./กก. 

813-1112-
P021-
K4861-23 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ของต้นสมุนไพรที่ใช้ท าผง
นัว 

250,000 230,238 92.10 วางแผนการด าเนินงาน หาข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ของต้นก้านตรง น ายอดส้มป่อยมาฟอกฆ่าเช้ือและน ามา
เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS จ านวน 50 ยอด เตรียมอาหาร
สูตร MS และ BA1-BA5 น ายอดต้นก้านตรงมาฟอก จัดซื้อ
สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ฟอกต้นก้านตรงโดยใช้ Clorox 5% นาน 10 นาที และ Clorox 
10 % นาน 5 นาที จ านวน 50 ยอด ฟอกต้นส้มป่อยโดยใช้ 
Clorox 5% นาน 10 นาที จ านวน 81 ขวด ทดสอบสูตรอาหาร
เบื้องต้นส าหรับการเพาะเลี้ยงต้นก้านตรงโดยใช้สูตร BAP1 
ทดสอบสูตรอาหารของต้นก้านตรงจ านวน 5 สูตร ได้แก่ สูตร
MS สูตร BAP 0.1 0.3 0.5 0.7 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ติดตั้ ง
เครื่องปรับอากาศใหม่ท าให้อุณหภูมิภายในห้องเหมาะสม
ส าหรับใช้ในการทดลอง ฟูมห้องเพื่อฆ่าเช้ือรา แบคทีเรีย หลัง
การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เตรียมสูตรอาหารของต้นก้านตรง
จ านวน 5 สูตร ได้แก่ สูตร MS สูตร KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 
บันทึกผลการทดลองการฟอกยอดก้านตรงด้วย สูตร BAP ที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ ได้ทดสอบอาหารสูตรเร่งการเกิดราก
เบื้องต้นโดยใช้ NAA 0.05 และ NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบว่ามีประสิทธิภาพส าหรับเร่งให้เกิดรากค่อนข้างดี หลังจาก
นั้นน าต้นก้านตรงมาฟอกอีกเพื่อทดสอบอาหารสูตรต่างๆต่อไป 

70.00 1. ได้องค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชของพืชสมุนไพรที่ใช้ท าผงนัว 

2.  ได้ต้นกล้าที่ถูกต้องตามหลัก
พฤกษศาสตร์เพื่อใช้ในงานวิจัยด้าน
การปลูกและจัดเตรียมวัตถุดิบ  

3. เป็นแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรพื้นบ้าน 

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ท า clean culture ยอดส้มป่อย จ านวน 182 ยอด clean 
culture ยอดก้านตรงจ านวน 104ยอด subculture ยอดก้าน
ตรงลงในอาหารสูตร MS NAA 0.01 0.05 0.1 0.5 และ 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร จ านวนสูตรละ 15 ขวด เตรียมอาหารที่ใช้เร่ง
การแตกยอดของส้มป่อยปริมาตร 1 ลิตร ได้แก่ MS, BAP 1 
mg Adenine sulfate (Ads)  50 mg BAP 1.5 mg Ads 50 
mg,BAP 2 mg Ads 50 mg, BAP 1 mg Ads 100 mg IAA 
0.05 mg, BAP 1.5 mg Ads 100 mg IAA 0.05 mg, BAP 2 
mg Ads 100 mg IAA 0.05 mg, BAP 1 mg Ads 100 mg IAA 
0.1 mg, BAP 1.5 mg Ads 100 mg IAA 0.1 mg, BAP 2 mg 
Ads 100 mg IAA 0.1 mg 

813-1112-
P021-
K4863-26 

โครงการวิจัยเพื่อจัดท า
มาตรฐานสมุนไพรและยา
ต ารับแกไ้ข้ห้าราก 

250,000 167,976 67.19 1. จัดหาตัวอย่างสมุนไพรรากชิงช่ี 5 ตัวอย่าง และยาต ารับ
ห้าราก 6 ตัวอย่าง  

2. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม  
3. เตรียมตัวอย่างสมุนไพร 5 ตัวอย่าง  
4. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธี TLC ของราก

ชิงช่ี  
5. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธี color test ของ

รากชิงช่ี 
6. ประเมินคุณภาพสมุนไพรทางเคมีของสมุนไพร  

- หาปริมาณความช้ืนของรากชิงช่ี จ านวน 5 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าของรากชิงช่ี จ านวน 5 

ตัวอย่าง 
- หาปริมาณเถ้ารวมของรากชิงช่ี จ านวน 5 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของรากชิงช่ี 

จ านวน 5 ตัวอย่าง  

69.92 1. ได้ข้อมูลด้านข้อก าหนดมาตรฐาน
ทางเคมีของสมุนไพรและยาต ารับห้า
รากที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติเพื่อใช้ในการจัดท าต ารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย  

2. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
สมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุขได้
มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  

3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วน
สนับสนุนในการเตรียมความพร้อม
ด้านมาตรฐานของสมุนไพรไทยสู่
ระดับสากล  

4.  ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
สมุนไพรภายในประเทศได้น าข้อมูล
ไปใช้เชิงพาณิชย์ท าให้มีศักยภาพใน

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
7.  เตรียมและแก้ไขบทคัดย่อส าหรับน าเสนอในงานประชุม

วิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
8.  เตรียมโปสเตอร์ส าหรับน าเสนอในงานประชุมวิชาการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
9.  น าเสนอโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 เรื่อง  
10.  เตรียมตัวอย่างสมุนไพรที่เป็น authentic 5 ตัวอย่าง 

เพื่อใช้ในการเตรียมต ารับ 

การแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น 

813-1112-
P041-
K4869-31 

การส ารวจและจัดหา
วัตถุดิบพืชสมุนไพรของ
สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธ์ิ
ลดไขมัน 

200,000 199,210 99.61 - จัดท าและวางแผนการด าเนินการโครงการวิจัย ประชุมใน
วันที่ 21 ตค. 58 

- เดินทางส ารวจพืชสมุนไพรในแหล่งธรรมชาติตามเขต
กระจายพันธุ์ของพืชสมุนไพรใบบัวหลวง ณ จังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

- จัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรใบบัวหลวง จ านวน ๑ แหล่ง 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๐๐ กก.ตรวจระบุชนิดตามหลัก
อนุกรมวิธานพืชและจัดท าตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย 

100.00   สวพ 

813-1112-
P041-
K4869-32 

การส ารวจและตรวจระบุ
ชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้เป็น
วัตถุดิบในส่วนผสมของผง
นัว (เครื่องปรุงรสจาก
สมุนไพร) 

300,000 235,933 78.64 - ศึกษาข้อมูลและวางแผนการด าเนินการโครงการวิจัย และ
ได้ประชุมกันวันที่ 27 ตค. 58 

- เดินทางไปส ารวจและเก็บรวบรวมวัตถุดิบสมุนไพรจังหวัด
มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธาน ี

- ได้วัตถุดิบสมุนไพร ก้านตง 5 กก. และคอนแคน 5 กก. 
จากจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 20 พย. 58 

- ได้วัตถุดิบคอนแคน 100 กก. จากจังหวัดและผักก้านตง 
65 กก. จากจังหวัดตาก วันที่ 22 มค. 59 

- ได้วัตถุดิบใบมะรุม 40 กก. ใบผักโขมหนาม 70 กก. และ 
ใบย่านาง 80 กก. จากจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 3 ก.พ. 59  

100.00 1. ได้ข้อมูลชนิดของสมุนไพรที่เป็น
วัตถุดิบของผงนัว ที่ถูกต้องตามหลัก
อนุกรมวิธานพืช  

2. ได้ตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย 
(voucher specimens) ของพืชที่
น ามาใช้ในงานวิจัย เพื่อเป็นหลักฐาน
ตัวอย่างอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ด้าน
ชนิดพืชที่ถูกต้องชัดเจน 

3. ได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อน าไปด าเนิน
โครงการวิจัยต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- ได้วัตถุดิบใบกระเทียม 120 กก. และผักโขมหนาม 30 

กก. จากจังหวัดนครพนมและผักกุยช่าย 55 กก. จาก
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 19 ก.พ. 59  

- ได้วัตถุดิบคอนแคน 42.5 กก. ก้านตง 79 กก. และ ใบ
ส้มป่อย 10 กก. จากจังหวัดตาก วันที่ 4 มีนาคม 59  

- ได้วัตถุดิบผักหวานบ้าน 100 กก. จากจังหวัดประจวบฯ 
วันที่ 26 พค. 59  

- ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืชและจัดท า
ตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย  

- ได้วัตถุดิบส้มป๋อย 10 กก. จากจังหวัดแพร่ ผักโขมหนาม 
10 กก. จากจังหวัดพะเยา  

- ได้วัตถุดิบผักก้านตง 5 กก. จากจังหวัดบึงกาฬและ
อุบลราชธานี ผักหอมแป้น 30 กก. จากจังหวัด
นครราชสีมา และผักหวานป่า 50 กก. จากจังหวัดลพบุรี  

- ได้วัตถุดิบผักโขมหนาม 50 กก. และใบกุยช่าย 52 กก. 
จากจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 มิย. 59  

- ได้วัตถุดิบใบส้มป่อย 80 กก. และใบผักหวานป่า 62 กก. 
จากจังหวัดตาก วันที่ 23 มิย. 59  

-  ได้วัตถุดิบใบชะมวง 60 กก. และใบย่านาง 20 กก. จาก
สวนสมุนไพรจันทบุรี วันที ่29 มิย. 59 ตรวจระบุชนิดตาม
หลักอนุกรมวิธานพืชและจัดท าตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย 

เป็นผลิตภัณฑส์ุขภาพผงนัวในเชิง
พานิชย์ต่อไป 

813-1115-
P041-
K4869-02 

โครงการพัฒนาต ารับยา
ส าหรับโรคผิวหนังจาก
สารสกัดมังคดุ 

522,340 392,519 75.15 1. ทบทวนวรรณกรรม  
2. เตรียมวัตถุดิบเพื่อสกัดสารส าคัญ  
3. แยกสารส าคัญ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี  
4. เตรียมสารสกัดให้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น  
5. พัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 4 ต ารับ 

70.00 1. ผู้ประกอบการดา้นอตุสาหกรรม
สมนุไพรได้น าองคค์วามรู้ดา้น
สรรพคณุ มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของผลติภณัฑไ์ปใช้ในเชิง
พานิชย์  

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
6. พัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์พื้นฐาน 1 ต ารับ 
7. เตรียมสารสกัดเพื่อพัฒนาต ารับและทดสอบประสิทธิภาพ 

ในโครงการวิจัย 
8. พัฒนาต ารับผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบความคงตัว 

2. สนับสนุนการใช้สมุนไพร
ภายในประเทศ เพื่อลดการน าเขา้  

3. แพทย์ บคุลากรทางการแพทย์ และ
ประชาชน ไดเ้กิดความมั่นใจในการใช้
ผลติภณัฑ์จากสมนุไพร 

813-1115-
P041-
K4869-04 

โครงการวิจัยเพื่อจัดท า
มาตรฐานสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาต ิ

693,240 680,415 98.15 1. สืบค้นข้อมูลสมุนไพรเพกา เจตมูลเพลิงแดง-ขาว และ
ทองพันช่ัง 

2. ศึกษาเอกสารวิธีการทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์  
3. ประสานจัดหา/ซื้อตัวอย่างสมุนไพรเพกา เจตมูลเพลิง

แดง-ขาว และทองพันช่ัง รวม 10 ตัวอย่าง 
4. เตรียมตัวอย่างสมุนไพร 22 ตัวอย่าง 
5. ประเมินคุณภาพสมุนไพรทางเคมีของสมุนไพร  

- หาปริมาณสารสกัดด้วยเอทานอลของเพกา 6 
ตัวอย่าง  

- หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าของเพกา 7 ตัวอย่าง  
-  หาปริมาณเถ้ารวมของเพกา จ านวน 7 ตัวอย่าง  
-  หาปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดของเพกา จ านวน 7 

ตัวอย่าง 
- หาปริมาณความช้ืนของเพกา จ านวน 6 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณความช้ืนของของเจตมูลเพลิงแดง จ านวน 

11 ตัวอย่าง  
- หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าของเจตมูลเพลิงแดง 16 

ตัวอย่าง 
- หาปริมาณเถ้ารวมของเจตมูลเพลิงแดง จ านวน 9 

ตัวอย่าง 

71.20 1. ได้ข้อมูลด้านข้อก าหนดมาตรฐาน
ทางเคมีของสมุนไพรที่บรรจุอยู่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ในการ
จัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

2. แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และ
ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในการใช้
ยาสมุนไพรที่มีการพิสูจน์สรรพคุณ
และความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลแล้ว  

3.  หน่วยงานอื่นๆที่มีภารกิจด้านการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพร
ภายในประเทศ สามารถน าข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา องค์การเภสัชกรรม กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และ
มหาวิทยาลัยต่างๆ  

4.  ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม
สมุนไพรภายในประเทศได้น าข้อมูล
ไปใช้เชิงพาณิชย์ท าให้มีศักยภาพใน

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- หาปริมาณเถ้าไม่ละลายในกรดของเจตมูลเพลิงแดง 

จ านวน 9 ตัวอย่าง  
6. ศึกษาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของรากเจตมูลเพลิงแดง

ด้วยวิธี TLC  
7. พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารส าคัญในเจตมูลเพลิงแดง 

(ต่อเนื่อง)  
8. พัฒนาวิธีสกัดสาระส าคัญจากเปลือกต้นเพกา 
9. เตรียมสารสกัดจากใบทองพันช่ังให้เพียงพอเพื่อใช้ในการ

แยกสาร (ต่อเนื่อง) 
10. ศึกษาลักษณะทาง TLC chromatogram ของสารสกัดใบ

ทองพันช่ัง (ต่อเนื่อง)  
11. ด าเนินการแยกสารส าคัญจากสารสกัดใบทองพันช่ัง 
12. . ด าเนินการแยกสารส าคัญจากสารสกัดใบทองพันช่ัง .

(subfraction) 

การแข่งขันทางการค้าระหว่าง
ประเทศเพิ่มขึ้น 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
813-1115-
P041-
K4869-05 

โครงการการพัฒนาวิธี
วิเคราะหป์ริมาณ
สารส าคัญในราก
ปลาไหลเผือก 

200,000 198,498 99.25 - จัดหาตัวอย่างสมุนไพรรากปลาไหลเผือกจากแหล่งต่างๆ 
ในธรรมชาติ ตรวจระบุชนิดให้ทราบช่ือวิทยาศาสตร์ที่
ถูกต้อง และ จัดซื้อตัวอย่างพืชสมุนไพรจากท้องตลาดได้
รวม 26 ตัวอย่างและ 

- ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพรรากปลาไหลเผือก
จ านวน 26 ตัวอย่าง และทดสอบเพื่อหาวิธีการการสกัดที่
เหมาะสม  

- ได้วิธีการสกัด ช่วงเวลาและตัวท าละลายที่เหมาะสมใน
การสกัด  

- ศึกษาระบบLCที่เหมาะสมในการวิเคราะห ์
- ได้ระบบ LC ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์  
-  ได้ผลการท า Method optimization  
- อยู่ระหว่างด าเนินการท า method validation 

60.00 1. ได้วิธีวิเคราะห์ทางเคมีของสารส าคัญ
ในรากปลาไหลเผือก 

2. ได้ข้อมูลเพื่อจัดท าข้อก าหนดของ
ปริมาณสารส าคัญในราก
ปลาไหลเผือกในประเทศไทย 

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
813-1115-
P041-
K4869-11 

โครงการจดัท ามาตรฐาน
ทางเภสัชเวทของสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ

220,000 191,954 87.25 1. หาตัวอย่างสมุนไพรและตรวจสอบช่ือพฤกษศาสตร์ (ร้อย
ละ 5) (สะสมร้อยละ 3)  
1.1. ได้ตัวอย่างสมุนไพร จ านวน 2 ชนิด (ดอกกานพลู 

และเหง้ากระชาย)  
2. ศึกษาลักษณะทางมหภาค (ร้อยละ 10)                     

(สะสมร้อยละ 10)  
2.1. ศึกษาลักษณะทางมหภาคของดอกกานพลู  
2.2. ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเหง้ากระชาย  
2.3. ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเปลือกมังคุด  

3. ศึกษาลักษณะทางจุลภาค (ร้อยละ 60)  
3.1. ศึกษาลักษณะทางจุลภาคของดอกกานพลู (สะสม

ร้อยละ 15)  
3.2. ศึกษาลักษณะทางจุลภาคของเหง้ากระชาย (สะสม

ร้อยละ 15)  
3.3. ศึกษาลักษณะทางจุลภาคของเปลือกมังคุด (สะสม

ร้อยละ 10)  
4. จัดท าตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อการอ้างอิง (ร้อยละ 

5) (สะสมร้อยละ 3) จัดเก็บตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อ
การอ้างอิงของดอกกานพลู และเหง้ากระชาย 

5. สรุปผลการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวท (ร้อยละ 20)  

56.00 1. นักวิจัยสมุนไพรสามารถน าสมุนไพร
ที่ถูกต้อง ถูกส่วน มาใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. อนุกรรมการจัดท าต ารายาสมุนไพร
ไทยได้ใช้ประโยชน์โดยน าไปใช้
อ้างอิงในการจัดท าต ารายาสมุนไพร
ไทย (Thai Herbal 
Pharmacopoeia)  

3. คณาจารย์จากภาควิชาที่มีการสอน
เกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการสอนและอ้างอิง 

4. นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจน าสมุนไพรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง 

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
813-1115-
P041-
K4869-12 

การประเมินคณุลักษณะ
ทางเคมี-ฟิสิกส์ของเหง้า
กระชาย 

530,000 470,816 88.83 - ท าบันทึกช้ีแจงต่อข้อคดิเห็นของ คณะกรรมการ เนือ่งจาก
กรรมการ ระบุข้อคดิเหน็เปน็การวิจยั สมุนไพร E154  

- สืบค้นข้อมลูงานวิจัยเกี่ยวกับเหง้า กระชาย 
- จัดหาตวัอย่างสมุนไพรเหง้ากระชาย จ านวน 6 ตวัอยา่ง 

(สะสม) 
- ศึกษาวิธีแยกสารจากเหง้ากระชาย  
- ศึกษาความบริสทุธิ์ของสารที่แยก ได้โดยดูจาก peak area  
- ไดผ้ล NMR spectrum ของสาร บรสิุทธิ์  
- ไดผ้ลการประเมนิคณุภาพทาง เคม ี(general control) ของ

เหง้า 
- กระชาย จ านวน 5 ตัวอย่าง  
- พิสูจนโ์ครงสรา้งทางเคมีของสาร 
- บริสทุธิ์ท่ีแยกได้จากเหง้ากระชาย 

70.00 ได้คุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ของเหง้า
กระชาย เพื่อจัดท าเป็นมาตรฐานส าหรับ
การควบคุม- คุณภาพสมุนไพรชนิดนี้
ต่อไป และเป็นการส่งเสริมให้สมุนไพรนี้มี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับ ประเทศ
และสากล 

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
813-1115-
P041-
K4869-13 

คุณลักษณะทางเคมี-
ฟิสิกส์ของสมุนไพรใน
พิกัดตรผีลสมุฏฐาน (ผล
ยอและลูกผักชีลา) 

656,400 655,048 99.79 - จัดท ารายงานผลการด าเนินการ โครงการวิจัยฯ ประจ าปี 
งบประมาณ 2558  

- ศึกษาความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ ปริมาณ scopoletin ใน
ผลยอ (LOL, linearity, repeatability, Intermediate 
precision) - ศึกษาปริมาณสาร scopoletin ในผลยอ 
จ านวน 16 ตัวอย่าง 

- จัดท าบทคัดย่อ เรื่อง การหา ปริมาณ scopoletin ในผลยอ 
ด้วยวิธี UPLC 

- จัดท าบทคัดย่อ เรื่อง ข้อก าหนด มาตรฐานของลูกผักชีลา 
- ได้ผลการประเมินคุณภาพของ ผลยอ (general control) 

จ านวน 16 ตัวอย่าง (สะสม) 
- ได้ผลการประเมินคุณภาพ ของลูกผักชีลา (general 

control) จ านวน 14 ตัวอย่าง (สะสม)  
- ได้ผลตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี ของลูกผักชีลา จ านวน 18 

ตัวอย่าง ด้วยปฏิกิริยาการ เกิดสี 
-  ได้ผลตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี ด้วยปฏิกิริยาการเกิดสี ของ 

ตัวอย่างผลยอ จ านวน 16 ตัวอย่าง 
- ได้วิธีการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี ของน้ ามันหอมระเหยจาก 

ลูกผักชีลา 

80.00 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปจัดท ามาตรฐาน
คุณภาพของสมุนไพร 2 ชนิด คือ ผลยอ
และผลผักชีลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมคุณภาพของสมุนไพรเดี่ยว พิกัด
ยาตรีผลสมุฏฐาน ตลอดจนการวิจัย และ
พัฒนาต ารับยาที่มีส่วนประกอบของ
สมุนไพรในพิกัดดังกล่าวต่อไป และเป็น
การส่งเสริมให้สมุนไพรนี้ มีมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล 

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
813-1115-
P041-
K4869-14 

การพัฒนาและทดสอบ
ความใช้ได้ของวิธี
วิเคราะหป์ริมาณสารกลุ่ม 
gingerols ในขิง ด้วยวิธี 
Ultra Performance 
Liquid 
Chromatography 

325,000 215,993 66.46 - ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการหา 
- ปริมาณสารส าคัญในขิง  
- จัดหาตัวอย่างสมุนไพรขิง จ านวน 9 ตัวอย่าง (สะสม)  
- จัดซื้อสารมาตรฐาน และวัสดุวิทยาศาสตร์  
-  ได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน ในขิง จ านวน 7 

ตัวอย่าง (สะสม)  
- ได้วิธีวิเคราะห์ปริมาณ 6-gingerol ในขิง  
-  method optimization ของวิธี วิเคราะห์ปริมาณ 6-

gingerol ในขิง  
- พัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี ของขิงด้วย UPLC 

fingerprint 

60.00 ได้วิธีการหาปริมาณสารส าคัญในสมุนไพร
ขิง เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร 
ส่งเสริมให้สมุนไพรมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศและสากล 

สวพ 

813-1115-
P041-
K4869-16 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากใบ
ทุเรียนเทศ 

881,020 772,074 87.63 1. สารสกัดใบทุเรียนเทศในขนาด 10, 100, 1000, 2000 
และ 2000-R มก./กก./วัน ให้แก่หนูขาวสายพันธุ์วิสตาร์
เป็นระยะเวลา 26 สัปดาห์ ยังไม่พบความผิดปกติทาง
พฤติกรรม น้ าหนักตัว อัตราการกินอาหาร และความ
ผิดปกติทางสภาพร่างกาย  

2. อยู่ระหว่างการท าสลได์เพื่อศึกษาผลทางจุลพยาธิวิทยา
ของเนื้อเยื่ออวัยวะ 

85.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากใบ
ทุเรียนเทศเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัย
และก าหนดขนาดที่เหมาะสมในคน อีก
ทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค 

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้ใบ
ทุ เรี ยนเทศได้ อย่ างมั่ นใจในความ
ปลอดภัย 

สวพ 

813-1112-
P022-
K4862-29 

โครงการคณุภาพสมุนไพร
ไทย 

525,800 487,930 92.80 - จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ "คณุภาพสมนุไพร
ไทย" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แลว้เสร็จ พร้อมส่ง
คณะท างานและเครือข่าย  

- สรปุและทบทวนรายช่ือผูไ้ดร้ับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย
รับรอง คณุภาพสมุนไพรไทย ระดบัทอง ประจ าปี 
งบประมาณ 2558 ได้ ระดบัทอง จ านวน 47 ตัวอยา่ง 28 
หน่วยงาน  

100.00 1. ประชาชน (ผู้ใช้) และบุคลากร
ทางการแพทย์ (ผู้สั่งใช้) เกิดความ
เช่ือมั่นในวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับจาก
สมุนไพร ซึ่งมีคุณภาพและความ
ปลอดภัย ส่งผลให้เกิดการใช้วัตถุดิบ
สมุนไพร/ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร/ยา

สวพ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- สรปุและทบทวนรายช่ือผูไ้ดร้ับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมาย

รับรอง คณุภาพสมุนไพรไทย ระดบัเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2558 ได้ ระดับเงิน จ านวน 49 ตวัอย่าง 22 หน่วยงาน  

- update ฐานข้อมลูงานตรวจวเิคราะห์โครงการคณุภาพ
สมนุไพร ไทย ปี 2558 

- จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบตัิการพฒันาศกัยภาพหน่วยผลติ
วัตถุดิบ/ผลิตภณัฑส์มุนไพร ในโครงการ คณุภาพสมนุไพรไทย 
ปีงบประมาณ 2559 แล้วเสรจ็  

- ด าเนนิการแกไ้ข แผนปฏิบตัิการพัฒนาศักยภาพหน่วยผลติ
วัตถุดิบ/ผลิตภณัฑส์มุนไพรในโครงการ คุณภาพสมุนไพรไทย 
ปีงบประมาณ 2559 แล้วเสรจ็  

- จัดท าหลกัเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบประกาศนียบตัร
เครื่องหมายรบัรอง ?คณุภาพสมุนไพรไทย ปีงบประมาณ 
2559 แลว้เสร็จ 

-  ด าเนินการแกไ้ข (ร่าง) หลกัเกณฑ์และขั้นตอนการขอรบัใบ
ประกาศนยีบัตร เครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 
ปีงบประมาณ 2559 ตามมติที่ประชุม คณะท างานโครงการฯ 
แล้วเสรจ็  

- ประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 ตลุาคม 2558  
- ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของสมุนไพร จ านวน 4 ตัวอย่าง  
- ท าการตรวจหาปรมิาณสารสกดัด้วยน้ าและเอทานอลของ

สมนุไพร 3 ตัวอย่าง  
- วิเคราะหห์าปรมิาณน้ ามันหอมระเหยในสมนุไพร ( Volatile 

oil ) จ านวน 4 ตวัอย่าง  
-  วิเคราะหห์าปรมิาณแลคโตนรวมในสมนุไพรฟา้ทะลายโจร 1 

ตัวอยา่ง  

ต ารับจากสมุนไพรของไทยเพิ่มมาก
ขึ้น 

2. ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรสามารถ
เข้าถึงการบริการตรวจคุณภาพทาง
เคมีของสมุนไพรได้ง่าย สะดวกและ
ได้รับผลการตรวจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- วิเคราะหห์าสารส าคญัแทนนินในสมนุไพร 1 ตัวอย่าง  
- หาคา่การผันแปรน้ าหนกัของยา 3 ตวัอย่าง 
- หาคา่การกระจายตัวของยา 3 ตวัอยา่ง  
-  หาปรมิาเถ้ารวมและเถา้ที่ไมล่ะลายในกรด ของสมุนไพร 2 

ตัวอยา่ง  
- หาปริมาเถ้าทีไ่มล่ะลายในกรด ของสมุนไพร 1 ตัวอย่าง  
- หาปริมาเถ้ารวมและเถา้ที่ละลายในน้ า ของสมนุไพรขิง 3 

ตัวอยา่ง 
- ออกแบบหนา้ปก หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบ

ประกาศนยีบัตร เครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ปี 
2559 

- ทบทวนหลกัเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับใบประกาศนียบตัร
เครื่องหมายรบัรองคณุภาพสมุนไพรไทย ปี 2559 ฉบับ
ภาษาไทย  

-  ทบทวนผลการตรวจวเิคราะห์ทางเคมี 6 ตัวอย่าง 
- จัดท าใบประกาศนียบตัรรบัรอง 4 รายการ (Qทอง 3   Qเงิน 

1 )  
- ขออนุมัติจดัพมิพ์หลักเกณฑ์และขั้นตอนขอรับใบ

ประกาศนยีบัตรเครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 
จ านวน 1000 เลม่  

- ด าเนนิการจ าหน่ายหลักเกณฑ์และขัน้ตอนขอรบัใบ
ประกาศนยีบัตรเครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ให้ผ้ื
รับบริการและเครือข่าย  

- ด าเนนิการเบิก-จ่ายงบประมาณ ของโครงการคณุภาพ
สมนุไพรไทย เป็นจ านวนเงิน 928,564.67 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 82.85 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
818-1112-
P011-
K4864-05 

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

350,000 269,662 77.05 1. เตรียมความพร้อมขอรับรางวัล PMQA ปี 2559 
2. จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ  
3. จัดท าลักษณะส าคัญขององค์การปี 2559  
4. สรุปผลการประเมินตนเองรายหมวดพร้อมตัวช้ีวัดผลลัพธ์  
5. รวบรวมเอกสารส าหรับขอรับรางวัล PMQA ปี 2559 
6. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร  
7. จัดท า Work System  
8. รวบรวมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาองค์การโดยเน้น Gap 

analysis ที่ได้จากการประเมินตนเอง พร้อมก าหนดตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ หมายเหตุ : แผนพัฒนาองค์การรายหมวดต้องมี
ความเช่ือมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่หมวด 3 หมวด 1 หมวด 
2 หมวด 6 และหมวด 5 และทุกหมวดจะต้องมีการบูรณา
การ การใช้ระบบ IT และ KM ที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

55.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

กพร 

819-1112-
P011-
K4864-01 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 2559 

468,100 455,208 97.25 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ 2559 หน่วยงานส่วนภูมิภาคเรียบร้อย 
จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

68.42 การบริหารงบประมาณ การบริหาร
การเงินและการบัญชี การบริหารพัสดุ 
และทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ 
ของทางราชการในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

กตส 

819-1112-
P014-
K4867-02 

การตรวจสอบภายใน
ประจ างบประมาณ 2559 

240,900 299,648 124.39 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ 2559 หน่วยงานส่วนภูมิภาคเรียบร้อย 2 
แห่ง คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  12 /1 ตรัง ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี

68.42 การบริหารงบประมาณ การบริหาร
การเงินและการบัญชี การบริหารพัสดุ 
และทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ 
ของทางราชการในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

กตส 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

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

โครงการ การพัฒนา
ระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

600,000 600,000 100.00 1. จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

2. ทบทวนเอกสารคุณภาพ 82 ฉบับ  
3. สอบเทียบเครื่องมือ 13 รายการ 
4. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 

29 ตุลาคม 2558 ตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 15190 และ ISOI/IEC 17043 

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1-
2/2559 

6. ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 3 ครั้ง ตาม
มาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC 17043, ISO 15189, ISO 
15190 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องจากตรวจติดตาม
คุณภาพภายในได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7. ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2559 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

8. ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 
15189 และ ISO 15190 จากส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ วันที่ 14 -15 มีนาคม 2559 อยู่ในระหว่าง
การแก้ไขข้อบกพร่อง  

9. ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรอง ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วันที่ 
19-20 เมษายน 2559 ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

70.00 ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ที่มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานสากล และ
ห้องปฏิบัติการมีความมั่นใจในผลการ
ทดสอบ/สอบเทียบ 

ศวกท่ี 01
เชียงใหม่ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
602-1112-
P052-
K4871-21 

โครงการพัฒนาและธ ารง
รักษาระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 
17025, ISO 15189, ISO 
15190, ISO/IEC 17043, 
ISO 9001 ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
1/1 เชียงราย 

1,500,000 1,355,477 90.37 - จัดท าแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
- ทบทวนคู่มือคุณภาพของหน่วยงาน 
-  ด าเนินการประสานงานเรื่องสอบเทียบเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ในปีงบประมาณ 2559 โดยสอบเทียบ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
1/1 เชียงราย รวมจ านวน 182 เครื่องเรียบร้อยแล้ว 

- การทบทวนเอกสารคุณภาพของหน่วยงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

- จัดท าเอกสารประกอบการขอต่ออายุการรับรองใน
รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง 

-  เตรียมเอกสารประกอบการขยายขอบข่ายรายการ
ทดสอบตามที่ห้องปฏิบัติการแจ้งในที่ประชุม
กรรมการบริหาร ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ดังนี้ 
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก รายการทดสอบหัด 
และหัดเยอรมัน ห้องปฏิบัติการเคมี รายการทดสอบยา
ฆ่าแมลงในผัก ผลไม้สด ห้องปฏิบัติการยา ฯ รายการ
ทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะโดยวิธี GC-MS 
ห้องปฏิบัติการจุล ฯ รายการทดสอบเช้ือในยาสมุนไพร 
Candida albicans และ Clostridium spp. ใน
เครื่องส าอาง Vibrio spp..ในน้ าและอาหาร 
L.monocytogenes ในอาหารและเครื่องดื่ม 

- ด าเนินการส่งเอกสารต่ออายุการรับรอง ISO/IEC17025, 
ISO15189, ISO15190 ให้แก่ สมป.ในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2559 

80.00 1. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง
คุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 
15189, ISO 15190, ISO/IEC 
17043 และ ISO 9001 

2. ห้องปฏิบัติการทั้งหมดของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 
เชียงราย ได้รับการพัฒนาตามระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล และ
สามารถให้บริการตรวจทดสอบทาง
ห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการบริการ
ด้านสาธารณสุข และคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.  ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านระบบ
คุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 

ศวกท่ี 
01/1

เชียงราย 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
602-1112-
P051-
K4870-16 

โครงการเฝ้าระวังกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 
ในเขตพื้นท่ีเชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน 
เพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดน 

300,000 299,983 99.99 1. จัดท าโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประสานงานกับ
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อก าหนดจุดเป้าหมาย 

2. ช้ีแจงโครงการและแนวทางในการเก็บ/ส่งตัวอย่าง ให้แก่
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จังหวัดเชียงราย 
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย 

3. ช้ีแจงแนวทางในการเก็บ/ส่งตัวอย่าง ในการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2559 ณ 
โรงแรมล าปาง รีสอร์ท จังหวัดล าปาง 

4. ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคติด
เช้ือที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่  

5. ด าเนินการบตรวจเช้ือในกลุ่มอาการคล้ายใหญ่ทั้งสิ้น 15 
ตัวอย่าง พบ Flu A 5 ตัวอย่าง, FluB 1 ตัวอย่าง 

70.00 ทราบอุบัติการณ์การพบเช้ือที่เป็นสาเหตุ
ของโรคในกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และ
น่าน 

ศวกท่ี 
01/1

เชียงราย 

602-1112-
P052-
K4871-17 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหส์ารก าจัด
ศัตรูพืช 

300,000 299,974 99.99 1. ประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล  
2. ส ารวจข้อมูลสารเคมี อุปกรณ์ ท าแผนจัดซื้อ   

- พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจ
วิเคราะห์  

- ส ารวจข้อมูลสารเคมี อุปกรณ์ ท าแผนจัดซื้อและ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

- พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัด ศัตรูพืช 
- กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
- กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส 
- กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ 
- กลุ่มคาร์บอเมท 

75.00 1. เป็นข้อมูลสนับสนุนแผนงานอาเซียน 
ด้านอาหารปลอดภัยของกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อหาแนวทางการป้องกัน  

2. เป็นข้อมูลสื่อสารแจ้งเตือนภัยกับ
ประชาชนถึงคุณภาพความปลอดภัย
ของผัก ผลไม้ น าเข้า  

3.  ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.  ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพน าเข้าได้ รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ศวกท่ี 
01/1

เชียงราย 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
603-1112-
P051-
K4870-04 

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการ
อ้างอิงศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่2 พิษณุโลก 

400,000 322,435 80.61 ด าเนินการขออนุมัติสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศษสตร์จ านวน 
48 เครื่อง ด าเนินการขอใบเสนอราคาสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศษสตร์จ านวน 48 เครื่อง 

80.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
มีความพร้อมและสามารถด าเนินการด้าน
ร ะ บ บ ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ เ พื่ อ เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพ 
เพิ่มความเช่ือมั่น และยกระดับความพึง
พอใจแก่ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น 

ศวกท่ี 02
พิษณุโลก 

603-1112-
P051-
K4870-06 

โครงการพัฒนาองค์
ความรู้เพื่อประเมินความ
เสี่ยงและแจ้งเตือนภัย
ด้านคุ้มครองผู้บรโิภคและ
ชันสูตรสาธารณสุข 

1,094,900 928,093 84.77 แผนการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
คลินิกปีงบประมาณ 2559  

- อบรมเรื่อง สถิติส าหรับผู้ด าเนินงานแผนทดสอบ
ความช านาญ ISO 13528:2015 รุ่นที่ 2 (27-28 
มิถุนายน 2559) 

- รวมรวบแบบตอบรับวัตถุทดสอบจากสมาชิก
โครงการทดสอบความช านาญ 

80.00 ได้รับสามารถน าข้อมูลจากผลการตรวจ
วิเคราะห์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน
คุ้ มครองผู้ บริ โภคและด้ านชั นสู ตร
สาธารณสุขจากทุกโครงการ มาสรุปผล
ประเมินความเสี่ยงสื่อสารและแจ้งเตือน
ภัยสุขภาพ ให้กับประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ต่อไป 

ศวกท่ี 02
พิษณุโลก 

604-1112-
P014-
K4867-02 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(พ.ศ.2559) 

335,000 325,590 97.19 1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างด้าน 
IT แล้วเสร็จร้อยละ 100  

2. ซ่อมบ ารุงวัสดุคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จร้อยละ 100 

100.00 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  3 
นครสวรรค์ ในระดับที่ดีมาก 

ศวกท่ี 03
นครสวรร

ค์ 

604-1112-
P052-
K4871-09 

พัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพ
ที ่3 (โรงพยาบาลส่งเสริ
ทมสุขภาพต าบล/สถานี
อนามัยเฉลมิพระเกียรติ 
60 พรรษา นวมินทราชินี) 
2559 

450,000 412,717 91.71 - ตัวช้ีวัด : 1.5.1 รอ้ยละของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล
ที่ อสม.ไดร้ับการถ่ายทอดการใช้หนา้ต่างเตอืนภยัสขุภาพและ
การใช้ชุดทดสอบ สเตยีรอยด์หรอืชุดทดสอบอื่นตามปญัหา
ของพื้นที่ และผ่านเกณฑ์ประเมินผลการถ่ายทอด 

- ประชุมเพื่อรบัทราบนโยบายและร่วมวางแผนด าเนนิงานใน
การประชุมร่วมเป็นคณะท างานระดบักรมและมแีผนงาน
โครงการบูรณาการระดบักรม 

70.00 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสถานี
อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมิ
นทราชินี และสถานีอนามัยพระรทานนาม
ทั้ง 90 แห่ง ได้รับการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ศวกท่ี 03
นครสวรร

ค์ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- จ าท าโครงการของหนว่ยงานโครงการพัฒนาเครือขา่ย

วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 
- ผลงานสะสม จ านวน รพ.สต.ที่เคยได้รับการถ่ายทอดความรู้ 

เรื่อง การใช้หนา้ตา่งเตือนภัยสุขภาพและการใช้ชุดทดสอบ 
สเตียรอยด ์เครื่องส าอาง และอาหาร จากปงีบประมาณ 2558 
จ านวน 124 แห่ง 

- วันที่ 20 มกราคม 2559 น าเสนอแนวทางการด าเนินงานการ
พัฒนาเครอืข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในพืน้ที่เขต
สุขภาพที่ 3 และ บรรยายการใช้งานฐานข้อมูลหน้าต่างเตือน
ภัยสุขภาพ ให้กับหนว่ยงานภาครฐั เจ้าหนา้ที่ ส านักงาน
สาธารณสขุจังหวดั ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
ศูนย/์ทั่วไป/ชุมชน ซึ่งเปน็ผูร้ับผิดชอบ/เกีย่วข้องในการอบรม 
อสม. (ครู ก.) และ อสม. ในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้อง
ประชุมเทพธดิา โรงแรมพิมาน จังหวดันครสวรรค์ มีผูเ้ข้าร่วม
รับฟัง 142 คน จาก 123 หน่วยงาน (รพ.สต. 22 แห่ง 23 คน) 

- น าเสนอแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาเครอืข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และ 
บรรยายการใช้งานฐานข้อมลูหน้าตา่งเตือนภยัสุขภาพ การใช้
ชุดทดสอบ สเตียรอยด์พร้อมแจกแผน่พับ ให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ เจา้หนา้ที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั ส านกังาน
สาธารณสขุอ าเภอ โรงพยาบาลศนูย/์ทั่วไป/ชุมชน ซึ่งเป็น
ผู้รับผดิชอบ/เกี่ยวขอ้งในการอบรม อสม. (ครู ก.) และ อสม. 
ในการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการปญัหายาและผลติภณัฑ์
สุขภาพในชุมชน เขตสุขภาพที ่3 ป ี2559 วันที่ 5 เมษายน 
2559 ณ โรงแรมเดอะพาราดโิซ เจเค จังหวัดนครสวรรค์ มี
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ผู้เขา้ร่วมรบัฟัง 134 คน จาก 78 หน่วยงาน (รพ.สต. 23 แห่ง 
59 คน) 

- รพ.สต.ที่ อสม. ได้รบัการถา่ยทอดโดยตรง จ านวน 176 แห่ง 
และหนว่ยงาน ครู ก. ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดตอ่ เช่น ส านักงาน
สาธารณสขุจังหวดั ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ 
โรงพยาบาล จ านวน 150 แห่ง รวม 326 แห่ง ช่ือตวัช้ีวัด : 
1.5.2 จ านวนสถานอีนามัยเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา นวมิ
นทราชินี และสถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติพระราชทานนาม 
ไดร้ับการพัฒนาเปน็ต้นแบบด้านคุ้มครองผู้บรโิภคและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ส าหรบัโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล 

- ประชุมเพื่อรบัทราบนโยบายและร่วมวางแผนด าเนนิงานใน
การประชุมร่วมเป็นคณะท างานระดบักรมและมแีผนงาน
โครงการบูรณาการระดบักรม 

- จ าท าโครงการของหนว่ยงานโครงการพัฒนาเครือขา่ย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3  

- มีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชมุชนในสอน.เขตสุขภาพที่ 3 ค าสั่งที่ 2901/2558 
ลงวันที่ 18 พย 58 

- คณะกรรมการฯ และผูเ้กีย่วข้องประชุมวางแผนการ
ด าเนนิงานร่วมกัน ในการประชุมประสานแผนพัฒนา
ศักยภาพฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 15 ธ.ค.58 

- ลงพื้นที่อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชมุชน ให้สามารถใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายจ านวน 9 
ชุด รู้จักและสามารถใช้งานฐานขอ้มลูหนา้ตา่งเตือนภัย
สุขภาพได ้ในสอน.เป้าหมายครบทั้ง 5 แห่ง มี อสม.เขา้ร่วม 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
171 คน นอกจากนีย้ังมภีาคเีครือขา่ยที่เกีย่วข้องเข้ารว่มอีก 
11 หน่วย 22 คน รวมมผีู้เขา้รับการอบรม 193 คน 
รายละเอียดดังตาราง หน่วยงาน อสม อย.น้อย เจ้าหน้าที่ 
อื่นๆ หมู่บ้าน คน ร.ร. คน สอน./รพ.สต. คน แห่ง คน สอน.
ส านักขนุเณร จ.พิจติร - 48 1 5 1 1 3 6 สอน.ไตรตรึงษ์ จ.
ก าแพงเพชร 14 29 1 5 1 1 0 0 สอน.บ้านหนองเบน จ.
นครสวรรค ์12 29 0 0 1 1 0 0 สอน.ประดู่ยนื จ.อุทัยธานี 12 
35 0 0 2 2 0 0 สอน.ห้วยกรด จ.ชัยนาท 9 30 0 0 1 1 0 0 
รวม 47 171 2 10 6 6 3 6 รวมทั้งสิน้ แห่ง (คน) 58 193 
พร้อมให้ค าแนะน ากบั อสม.และเจ้าหน้าที่ ส ารวจปัญหา
สุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ แหล่งจ าหน่ายยาแผนโบราณ ยา
สมนุไพร ยาชุด อาหาร และเครื่องส าอางที่ตอ้งสงสยัอาจพบ
สารปนเปื้อนอันตราย พรอ้มเก็บตัวอย่าง เพื่อใช้ชุดทดสอบ
อย่างง่ายและบันทึกข้อมลูเบื้องต้นในฐานขอ้มลูหนา้ตา่งเตือน
ภัยสุขภาพ 

-  มีทะเบยีน อสม.ทีเ่ข้ารบัการอบรมทั้งหมด 176 คน ซึ่งจะ
ไดร้ับการพัฒนาและทดสอบ เพือ่ใหเ้ป็น อสม.เช่ียวชาญดา้น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนต่อไป  

- สรุปผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี ล าดับ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย ผลส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ 1 จ านวนสถานีอนามัยเฉลมิ
พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัย
พระราชทานนาม ที่ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบด้านคุม้ครอง
ผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทยส์ าหรับ รพ.สต. แห่ง 5 5 
100 2 จ านวนข้อมูลหรือตัวอย่างที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
มีการเผยแพร่และแจ้งเตือนภัยผ่าน application หน้าต่างเตือน
ภัยสุขภาพ เรื่อง/ผลติภณัฑ์ 10 6  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- สอน.จดัส่งรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตามรปูแบบ

ที่ศูนย์ฯ ก าหนด 
- สอน.จดัท าแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่ศนูยฯ์ รา่งขึ้นเพื่อ

เตรียมความพร้อมส าหรบัการตรวจประเมินหอ้งปฏิบตัิการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน มี สอน.ส่งกลบั 3 แห่ง คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 55 คะแนน ซึ่งหาก อสม.ผ่านการประเมินเป็น อส
ม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน แตล่ะแห่งกจ็ะมีคะแนนเกนิ 
80 

- สอน.ท าการส ารวจและรายงานสภาพปัญหาของพืน้ที่ จ านวน 
5 แห่ง - ผู้อ านวยศนูยฯ์ นายกมล ฝอยหิรญั ตรวจเยีย่ม สอน.
ส านักขนุเณร จ.พิจติร และ สอน.ไตรตรึงษ์ จ.ก าแพงเพชร 
ร่วมกบัคณะกรรมการตรวจเยีย่มของมูลนิธสิถานีอนามยัเฉลมิ
พระเกยีรติ ฯ เพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน ปญัหาอุปสรรค 
และให้ค าแนะน า 

ชุมชนด าเนินการเฝา้ระวัง ตรวจผลติภัณฑ์ รวม 129 ตวัอย่าง 
พบสารอันตราย 55 ตัวอย่าง (42.6%) ดังนี้  
1.  ตัวอยา่งอาหาร 85 ตัวอย่าง พบสารอันตราย 30 ตัวอยา่ง 

(35.3%) พบซาลซิิลคิ (19), ฟอร์มาลีน (4) บอแรกซ์ (4) 
ฟอกขาว (2) โพลาร์ (1) ตัวอย่างยา 10 ตัวอยา่ง พบส
เตยีรอยด์ 5 ตวัอย่าง (50%)  

2. เครื่องส าอาง 34 ตวัอย่างพบสารปรอท 20 ตัวอย่าง 
(58.8%)  
- ไดร้ับตวัอยา่งจากพื้นที่ เพื่อยืนยันผล จ านวน 7 

ตวัอยา่ง ได้แก่ ยาแผนโบราณ/สมนุไพร 2 ตัวอยา่ง 
ตรวจพบ Dexamethasone (1) และ 
Dexamethasone Paracetamol (1) (100%) 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
เครื่องส าอาง 5 ตัวอย่าง พบสารปรอท 4 ตัวอย่าง 
(80%)  

- ลงเผยแพร่ข้อมลูผลิตภณัฑส์ุขภาพอันตรายใน
ฐานข้อมูลหน้าต่างแจ้งเตือนภัยสุขภาพ จ านวน 6 
ข้อมูล 

604-1112-
P051-
K4870-08 

โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับโรคข้ามพรมแดน 

980,000 978,068 99.80 ศูนย์ฯได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อสารเคมี เพื่อใช้
ส าหรับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงาน
พยาธิวิทยาคลินิก จ านวน 53 รายการ ซึ่งขณะนี้การเนินการ
จัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ของงานพยาธิฯด าเนินการ
ไปทั้งสิ้น 31 รายการ คิดเป็นร้อยละ 58.49% ยังคงเหลือ
รายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้ออีกจ านวน 22 รายการ 

58.49 ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 
เป็นห้องปฏิบัติอ้างอิงด้านไวรัสทางเดิน
หายใจระดับประเทศ 11.2. ให้ข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อสนับการด้านรักษา
และดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่
ประชาชน 

ศวกท่ี 03
นครสวรร

ค์ 

605-1112-
P022-
K4862-01 

การบริหารจัดการด้าน
การให้บริการ 

1,700,000 1,034,492 60.85 1. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพื่อขอ
อนุมัติจากผู้บริหาร 

2. ได้รับอนุมัติโครงการ 
3. ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2559 
4. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนฯ 
5. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 

วันที่ 16 ก.พ. 59 
6. จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาระบบบริหารคุณภาพการให้บริการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 วันที่ 16 ก.พ. 59 

80.00 ประชาชนในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ
สุขภาพที่ 4 ได้รับการดูแลทางด้านสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง เป็ นการขยายการ ให้ บริ การแก่
ประชาชนในทุกพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกเขต
บริการ 

ศวกท่ี 04
นนทบุรี 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
7. จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง พัฒนาคุณภาพการ

ให้บริการรับตัวอย่างและส่งมอบรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 
26-28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล 
ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี  

8. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนา 
9. จัดท าแผนพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการ 
10.  รับการตรวจประเมินภายใน และด าเนินการแก้ไข

บกพร่อง ข้อเสนอแนะ ตามแผนพัฒนาระบบคุณภาพ 
11.  ติดตามและประเมินผลตามนโยบายคุณภาพ

วัตถุประสงค์คุณภาพ 
12. อยู่ระหว่างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
13. จัดประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ระบบคุณภาพการให้บริการตามเกณฑ์การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ในหมวด 3 การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 

606-1112-
P051-
K4870-03 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ
โรคระบาด โรคอุบัต้ใหม่ 
และโรคอุบัติซ้ า เขต
สุภาพที่ 5 ปี 2559 

1,200,000 1,004,435 83.70 1. สนับสนุน Transport medium และวัสดุเก็บตัวอย่าง 
แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อน ามาใช้
ในการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างผู้ป่วนที่สงสัยอหิวาต์ 
ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก MERS รายการที่สนับสนุน 
หน่วยงาน Cary Blair transport medium 100 ขวด 
สสจ.เพชรบรุี Alkaline peptone water 20 ขวด สสจ.
เพชรบุรี Nasopharyngeal swab รพ.สมุทรสาคร  

2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการ
เฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น ดังนี้ โรคอหิวาต์ โดยจัดซื้อและ

90.00 1. มีระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดทาง
ห้องปฏิบัติการ ทีส่่งผลให้ผู้ใช้บริการ
ทันต่อการใช้งาน 

2.  ฐานข้อมูลการดื้อยา หรือ Anti-
biogram ระดับเขตได้รับการ
ด าเนินการอย่างต่อเนือ่ง 

ศวกท่ี 05
สมุทรสงค

ราม 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
เตรียมน้ ายาทดสอบ วิธี LAMP โรคอาหารเป็นพิษและ
โรคท้องร่วง (จากภาวะภัยแล้ง) โดยเตรียมน้ ายาส าหรับ
การตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือ V.parahemolyticus 
V.vulnificus จากอาหาร โรคติดเช้ือริกเก็ตเซีย โรค
ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และ MERS การตรวจการดื้อต่อ
สารต้านจุลชีพของแบคทีเรียที่ติดเข้ากระแสเลือดจาก
ผู้ป่วยที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์  

3. ตรวจวิเคราะห์โรคติดต่อจ 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 ตัวอย่าง  
3.4.  เลปโตสไปโนซิส จ านวน 5 ตัวอย่าง  
3.5. หัด IgM จ านวน 37 ตัวอย่าง  
3.6. หัด สารพันธุกรรม จ านวน 6 ตัวอย่าง 
3.7. หัดเยอรมัน IgM จ านวน 15 ตัวอย่าง  
3.8. ไข้หวัดนก จ านวน 2 ตัวอย่าง  
3.9. ไข้หวัดใหญ่ จ านน 34 ตัวอย่าง  
3.10. ไข้เลือดออก (สารพันธุกรรม) จ านวน 10 ตัวอย่าง 
3.11. แบคทีเรียเข้ากระแสเลือด จ านวน 8 ตัวอย่าง  
3.12. แยกเช้ือแบคทีเรียก่อโรค (จากคอ) จ านวน 12 

ตัวอย่าง  
3.13. แยกเช้ือก่อโรคอุจจาระร่วง(สอบสวนโรค) จ านวน 

65 ตัวอย่าง  
3.14. แยกเช้ือไข้กาฬหลังแอ่น จ านวน 2 ตัวอย่าง  
3.15.  ไวรัสซิกา (สารพันธุกรรม) จ านวน 2 ตัวอย่าง  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ จ านวน 4 ตัวอย่าง ส่งต่อ
ตัวอย่างที่เกินศักยภาพ  

1. มือเท้าปาก (ภูมิคุ้มกัน) จ านวน 1 ตัวอย่าง  
2. หัดเยอรมัน IgG จ านวน 1 ตัวอย่าง  
3. ไข้เลือดออก (ภูมิคุ้มกัน IgM และ IgG) จ านวน 

13 ตัวอย่าง  
4. แบคทีเรียไร้อากาศ จ านวน 6 ตัวอย่าง  
5. โปลิโอ จ านวน 2 ตัวอย่าง  
6. เช้ือรา จ านวน 2 ตัวอย่าง 

4. รวบรวมข้อมูลการดื้อยาของเช้ือต่อสารต้านจุลชีพจาก
โรงพยาบาล 8 แห่ง เดือนตุลาคม  ธันวาคม 2558 เพื่อ
เตรียมจัดท า Antio-biogram 12 เดือนของปี 2558  

5. เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเช้ืออุบัติใหม่ ได้แก่ 
ไวรัสซิกา  

6. จัดท า Anti-biogram การดื้อยาต้านจุลชีพปี 2558 แจ้ง
เวียนโรงพยาบาลทุกแห่ง และน าขึ้นเผยแพร่บน 
Website ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
และ Website ศูนย์เฝ้าระวังเช้ือดื้อยาของประเทศ  

7. เตรียมจัดส่งบุคลากรไปฝึกการเพาะเช้ือไวรัสเดงกี่เพื่อน า
วิธีกลับมาเลี้ยงไวรัสเพื่อเตรียมเดงกี่แอนติเจน ไว้ใช้
เตรียมเดงกี่อีไลซ่า  

8. อยู่ระหว่างจัดตั้งห้องปฏิบัติการไวรัสเพื่อเตรียมแอนติเจน
เดงกี่ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
607-1112-
P011-
K4864-02 

ส่งเสริมความสามารถ
ห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
6 ชลบุรี ให้ได้รับการ
รับรองตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
(เงินงบประมาณ) 

766,000 765,999 100.00 1. ทบทวนระบบบริหารและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2.  จัดอบรมและฟื้นฟูความรู้มาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO/ 

IEC 17025:2005 วันที่ 7 ตุลาคม 2558 
3. ทบทวนคู่มือปฏิบัติการ (SOP) กลุ่มงาน/กลุ่ม/ฝ่าย 
4. จัดอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายบริหารคุณภาพ

ตามข้อก าหนด ISO 9001:2015 วันที่ 11 มกราคม 2559 
5. รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal 

audit) ระบบ ISO 9001:2015 วันที่ 19 กพ. 2559 และ
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตที่พบ 

6. อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงตามข้อสังเกตที่พบ 
7. ประสานงานและขอรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ

ภายใน (Internal audit) ระบบคุณภาพ ISO 
17025:2008 และ ISO 15189:2012 ทุกรายการตรวจ
วิเคราะห์ ในวันที่ 2 - 3 พ.ค. 2559 ด าเนินการทบทวน
ระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) เมื่อวันที่ 
11 พ.ค. 2559  

8.  ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตที่พบ 
ก าหนดการแก้ไขให้เสร้จสิ้นภายใน 31 พ.ค. 2559 

9. ด าเนินการรวบรวมและจัดส่งเอกสารการแก้ไข
ข้อบกพร่องและข้อสังเกตที่พบ ให้กับ สมป. 

75.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 มี
ระบบคุณภาพที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และ
เช่ือมั่นต่อการด าเนินงานของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 
เพิ่มขึ้น 

ศวกท่ี 06
ชลบุร ี

607-1112-
P021-
K4861-08 

สถานการณ์สารเคมีก าจัด
แมลงตกค้างในพืชผักและ
ผลไมส้ดในยุคประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

1,245,000 1,245,000 100.00 1. ด าเนินการเก็บตัวอย่างพืชผักผลไม้สดที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ จ านวน 51 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ก าจัดแมลง พบสารเคมีก าจัดแมลง จ านวน 5 ตัวอย่าง 
ดังนี้  
- chlorpyrifos = 1  
-  methidathion =1  

40.00 1.ทราบถึงชนิดและปริมาณสารเคมีก าจัด
แมลงกลุ่ม Organophosphorus, 
Organochlorines, Carbamates และ 
Synthetic Pyrethroids ที่ตกค้างใน
พืชผักและผลไม้สดที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศและที่เพาะปลูกในประเทศ  

ศวกท่ี 06
ชลบุร ี
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- cypermethrin =1 
- methidathion profenofos = 1  
-  chlorpyrifos methidathion = 1 ตัวอย่าง  

2. ด าเนินการเก็บตัวอย่างพืชผักผลไม้สดที่เพาะปลูกใน
ประเทศ จ านวน 70 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ก าจัดแมลง พบสารเคมีก าจัดแมลง จ านวน 23 ตัวอย่าง 
ดังนี ้
- Cypermethrin = 3  
- Diazinon =1  
- Carbofuran =2  
- Carbaryl =3  
- Methomyl =5 
- Cypermethrin Carbofuran =1  
- Tetradifon Carbofuran = 1  
- Cypermethrin Methomyl =2  
- Tetradifon Aldicarb Carbofuran =1  
- Tetradifon Cypermethrin Carbofuran =1  
- Cypermethrin Aldicarb Carbofuran =2  
- Cypermethrin Methomyl Aldicarb 

Carbofuran =1  
- Endosulfan sulfate Tetradifon Aldicarb 

Carbofuran =1  
- Tetradifon Methomyl Aldicarb Carbofuran 

=1 ตัวอย่าง 

2.ทราบถึงประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิดของ
พืชผักและผลไม้สดที่มีสารเคมีก าจดัแมลง
ตกค้าง  
3.ได้ข้อมูลความเสี่ยงด้านสารตกค้าง
ประเภทสารเคมีก าจัดแมลงในพืชผักและ
ผลไม้สดที่น าเข้าจากต่างประเทศและที่
เพาะปลูกในประเทศ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
607-1112-
P022-
K4862-07 

ตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกีย่วกับ
สุขภาพเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค (เงิน
งบประมาณ) 

300,000 300,000 100.00 1. ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑส์ุขภาพด้านอาหาร จ านวน 984 
ตัวอย่าง  

2. ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑส์ุขภาพด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
จ านวน 2,206 ตัวอย่าง 

3. ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑส์ุขภาพด้านรังสีและเครื่องมือ
แพทย์ จ านวน 1,037 ตัวอย่าง 

100.00 1. ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี สามารถ
ตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข โดยมุ่งประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  

2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มีมาตรฐาน
สอดคล้องตามระบบคุณภาพสากล 
ผลการวิเคราะห์ถูกต้อง เช่ือถือได้ 
เปน็ที่พึงพอใจของผู้บริโภคและหรือ
ประชาชนที่มารับบริการ 

ศวกท่ี 06
ชลบุร ี

607-1112-
P051-
K4870-11 

จัดระบบความปลอดภัย
ในการท างานศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
6 ชลบุรี 

280,000 283,279 101.17 1. จัดท าแผนปฏิบัติการ ประชุมคณะท างานจัดระบบความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2 ครั้ง ด าเนินการจัดอบรมพัฒนา
ความรู้ทั่วไปส าหรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน ในวันที่17-18 ธันวาคม 2558 จ านวนทั้งสิ้น 
48 คน (เป้าหมาย 50 คน) คิดเป็นร้อยละ 96 โดยเชิญ
วิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 ท่านบรรยายเรื่อง 
ความส าคัญของการจัดท าระบบจัดการด้านความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ การออกแบบระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการ และวิทยากรของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชลบุรี 1 ท่าน บรรยายเรื่อง การจัดการความ
ปลอดภัยและการประเมินความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการ มี

83.50 1. เจ้าหน้าที่ทุกระดับช้ันได้รับการ
พัฒนาความรู้และสามารถ
ด าเนินการจัดระบบความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้องกับตัวเองและงานที่
รับผิดชอบได้ รวมถึงป้องกัน
อันตรายจากอัคคีภัยที่อาจอุบัติขึ้น 

2.  สามารถป้องกันและลดการเจ็บป่วย
จากการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ศวกท่ี 06
ชลบุร ี
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
การท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อประเมินความเสี่ยงในงานรับ
ตัวอย่างและงานห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา/อาหาร/ยา/สาร
ตกค้าง ท าแบบทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม และแจก
ประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังได้
เตรียมการดูงานระบบความปลอดภัยจากหน่วยงานที่ได้รับ
การรับรองตามมาตรฐานแล้ว ส าหรับพัฒนาความรู้ส าหรับ
คณะกรรมการความปลอดภัย/คณะท างานจัดระบบความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการและผู้จัดการระบบความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ (Safety Officer) รวมถึงหาหลักสูตรอบรม
ด้านความปลอดภัยแก่ Safety Officer ในการจัดระบบ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้  

2. จัดท าแบบสอบถามความต้องการตรวจสุขภาพประจ าปี
ส าหรับบุคลากร มีการจัดเก็บข้อมูลการทิ้งของเสีย (waste) 
จากสารเคมีจากทุกห้องปฏิบัติ รวบรวมข้อมูลและการ
จัดเก็บ เตรียมจ้างก าจัดของเสียทางเคมีและจัดหาเครื่องช่ัง 
เตรียมการปรับปรุงแบบ Checklists ความปลอดภัย 
เตรียมการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

3. ผู้จัดการระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Safety 
Officer) เข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัย 
(จป.บริหาร และ จป.หัวหน้างาน) จากสถาบันฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน จ านวน 4 คน และผ่านเกณฑ์
ได้รับประกาศนียบัตรทุกคน  

4. จัดท าโครงการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับบุคลากรศูนย์ฯ 
มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จ านวน 43 คน  

5. ด าเนินการจัดจ้าง การก าจัดของเสียทางเคมีอย่างถูกวิธี โดย
บริษัทก าจัดของเสียที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
6. ประชุม Safety Officer เพื่อเตรียมการอบรมแผนป้องกัน

และระงับอัคคีภัย ประจ าปี  
7. คณะท างานฯ ศึกษาดูงานระบบความปลอดภัยจาก

หน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 2 แห่ง คือ 
บริษัท IRPC จังหวัดระยอง และศูนย์การจัดการด้าน
พลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 10 
และ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตามล าดับ  

8. ประชุมคณะท างานจัดระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
ครั้งที่ 4/2559 เพื่อเตรียมการอบรมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยประจ าปี การขอใช้เงินสวัสดิการส าหรับการตรวจ
สุขภาพประจ าปีของลูกจ้าง ขออนุมัติและจัดสถานที่พัก 
waste ทางเคมี พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตรายบริเวณจุด
พัก waste ก่อนส่งบริษัทเพื่อก าจัดต่อไป  

9.  จัดการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจ าปี 2559 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วมร่วมการอบรม 60 คน 
(93.75%) ประกอบด้วยหัวข้อ ทฤษฎีเกี่ยวกับไฟ ข้อมูล
สารเคมีติดไฟ การปฐมพยาบาลการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น การ
เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการฝึกซ้อมจากสถานการณ์
จ าลอง รวมถึงการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงโดย
วิทยากรจากส านักงานเทศบาลต าบลเสม็ดและมูลนิธิธรรม
รัศมี งบประมาณทั้งสิ้น 59,762 บาท 

607-1112-
P052-
K4870-06 

ตรวจวิเคราะหส์ารเคมี
ตกค้างจากยาฆา่แมลงใน
พืช ผักและผลไม้ที่น าเข้า

200,000 200,000 100.00 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลงในตัวอย่างพืชผัก
และผลไม้ จ านวนทั้งสิ้น 165 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์
พบสารเคมีก าจัดแมลง จ านวน 28 ตัวอย่าง ดังนี้  

- chlorpyrifos 2 ตัวอย่าง 

55.00 1. พืช ผักและผลไม้ที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศ ผ่านด่านอาหารและยา
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มีมาตรฐาน

ศวกท่ี 06
ชลบุร ี
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ผ่านด่านอาหารและยา
แหลมฉบัง จังหวัดชลบรุ ี

- endosulfan sulfate 1 ตัวอย่าง  
- triazophos 1 ตัวอย่าง  
- profenofos 1 ตัวอย่าง 
- bifenthrin 1 ตัวอย่าง 
- methidathion 4 ตัวอย่าง  
- ethion 1 ตัวอย่าง 
- cypermethrin 1 ตัวอย่าง  
- methidathion profenofos 1 ตัวอย่าง 
- 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 
-  ethion triazophos phosalone 3 ตัวอย่าง  
- profenophos ethion triazophos phosalone 1 

ตัวอย่าง 
- methamidophos acephate chlorpyrifos 

profenophos ethion triazophos phosalone 1 
ตัวอย่าง 

- methamidophos acephate chlorpyrifos 
profenophos ethion triazophos phosalone 
carbofuran 1 ตัวอย่าง 

ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด  

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข ในการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
608-1112-
P021-
K4861-03 

การพัฒนาชุดตรวจ PCR-
ELISA ส าหรับตรวจหา
เชื้อแบคทีเรียก่อโรค
อุจจาระร่วงและอาหาร
เป็นพิษ 

425,000 425,000 100.00 1. สืบค้นข้อมูลของ gene ที่มีความจ าเพาะต่อเช้ือ 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 ของเช้ือ
มาตรฐานทั้ง 8 ชนิด 

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ น้ ายา สารเคมี ในการวิเคราะห์ 
ELISA 

4. ออกแบบ Primer ที่จ าเพาะ ต่อเช้ือแต่ละชนิด 
5. ทดสอบ PCR condition ของ Primer ส าหรับเช้ือทั้ง 8 

ชนิด 
6. เตรียมท่อน 16S rRNA gene, V3, V6 gene ส าหรับเคลือบ

บน Microplates ของเช้ือทั้ง 8 ชนิด 
7.  สังเคราะห์ท่อนยีน V6 fragments, Biotin labelled-V6, 

V3-1 fragments และ V3-2 fragments ของแบคทีเรียทั้ง 
8 ชนิด 

8. Purified V6 fragments, Biotin labelled-V6, V3-1 
fragments และ V3-2 fragments ของแบคทีเรียทั้ง 8 
ชนิด 

9. สังเคราะห์ท่อนยีน DIG-labelled-V6 fragments, DIG-
labelled V3-1 fragments และ DIG-labelled V3-1 
fragments ของแบคทีเรียทั้ง 8 ชนิด 

60.00 ได้ชุดตรวจ PCR-ELISA แยกชนิดของ
แบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงและอาหาร
เป็นพิษ ที่มีความรวดเร็ว จ าเพาะและ
ความไวสูง เพื่อน าไปใช้ในห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลให้การรักษาผู้ป่วย 
และการสอบสวนโรค มีความถูกต้องและ
รวดเร็วขึ้น และน าไปสู่การพัฒนาเป็นชุด
ตรวจเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในเชิงพาณิชย์
ต่อไป 

ศวกท่ี 07
ขอนแก่น 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
608-1112-
P021-
K4861-06 

การใช้เชื้อแลกติกแอซิด
แบคทีเรียที่ผลิตแบ คเท
อริโอซินเพื่อควบคุมเชื้อ
ก่อโรคอาหารเป็นพิษที่
ปนเปื้อนในกระบวนการ
ผลิต อาหารหมักชุมชน 
ปลาสม้ (OTOP) 

360,000 360,000 100.00 เลี้ยงเช้ือแลกติกแอชิตแบคที่เรียมาตรฐาน จ านวน 5 สายพันธุ์ 30.00 1. ได้เช้ือแลกติกแอซิดแบคทีเรียที่ผลิต
แบคเทอริโอซินอย่างน้อย 1 สาย
พันธุ์ ท่ีมี ประสิทธิภาพในการยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่
ปน เปื้ อนในกระบวนการผลิ ต 
ผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 

2.  ผลิตภัณฑ์ปลาส้มได้การพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อยก
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เป็น
สินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานสากล 

ศวกท่ี 07
ขอนแก่น 

608-1112-
P051-
K4870-07 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ เฝ้าระวัง
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบตัิซ้ า 
และโรคข้ามพรมแดนเพื่อ
รองรับอาเซียน 

1,500,000 1,360,641 90.71 รายงานผลการด าเนินการตรวจวิเคราะห์โครงการ พัฒนา
ความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ 
CBRN AEC เดือน มีนาคม 2559 เป้าหมาย 950 ตัวอย่าง 
ตรวจHIV ทั้งหมดจ านวน 267 ตัวอย่าง แยกเป็นตัวอย่างเด็ก 
253 ตัวอย่าง ผู้ใหญ่ 14 ตัวอย่าง  

- ผลการตรวจ Positive 1 ตัวอย่าง  
ตรวจ Influenza 39 ตัวอย่ำง 

-  ผล Negative 21 ตัวอย่าง 
- พบ AH1(2009) 1 ตัวอย่าง 
- FluA 1 ตัวอย่าง 
- FluB 12 ตัวอย่าง ตรวจ MERS-CoV 16 ตัวอย่าง 
- ผล Negative 16 ตัวอย่าง  

ตรวจ Dengue Serotype จ ำนวน 93 ตัวอย่ำง  
- พบผลบวก 39 ตัวอย่าง 

66.60 1. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพ และความ
พร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรคข้าม
พรมแดนได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาด
วิทยา เพื่อใช้ในเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมการระบาดของโรคติด
เช้ือ ในพื้นที่รับผิดชอบ 

ศวกท่ี 07
ขอนแก่น 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- ผลลบ 54 ตัวอย่าง  

ตรวจ RV 16 จ ำนวน 18 ตัวอย่ำง 
- พบผลบวก 3 ตัวอย่าง  

ตรวจ MTB/MDR จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง  
- พบ MTB 8 ตัวอย่าง  

ตรวจ Measles 81 ตัวอย่ำง  
- ผลลบทั้ง25 ตัวอย่าง  

ตรวจ Rubella 79 ตัวอย่ำง  
- ผลลบทั้ง 18 ตัวอย่าง 
- M/R PCR 8 ตัวอย่าง 
- ผลบวก 4 ตัวอย่าง  

ตรวจ C.diptheria 12 ตัวอย่ำง Lepto 6 รำย 
- ผลลบ 6 ราย  

รวมตรวจตัวอย่างทั้งสิ้น 633 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ66.6 
ของเป้าหมาย(950)ทั้งปี 

608-1112-
P052-
K4871-09 

โครงการทดสอบคณุภาพ
และความปลอดภัยของ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในเขต
สุขภาพท่ี 7 

200,000 199,181 99.59 1. จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติการ  
2. ประสานแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ( อาหาร ยา 

เครื่องส าอาง ฯ)ประจ าปี พ.ศ. 2559 กับส านักงาน
สาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7 

3. ทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพจ านวน 1,877 ตัวอย่าง 
พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 437 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 
23.3 แยกเป็นตัวอย่าง 
- ด้ำนอำหำร 1318 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ได้

มาตรฐาน 400 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 30.3 
- ด้ำน ยำ 115 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 

17 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 14.8 

103.38 1. ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ผลิตและจ าหน่ายในพื้นที่
รับผิดชอบ 

2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในการ
เลือกซื้อ เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ปลอดภัย และรับการแจ้ง
เตือนภัยความเสี่ยงด้าน ความไม่
ปลอดภัยของผลิตภัณฑส์ุขภาพ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
ข้อมูลผลการทดสอบไปควบคุม 

ศวกท่ี 07
ขอนแก่น 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- เคร่ืองส ำอำง 4 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 

1 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 25.0 
- รังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 440 ตัวอย่างพบคุณภาพ

ไม่ได้มาตรฐาน 19 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 4.3 

ก ากับเฝ้าระวัง และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

609-1112-
P014-
K4867-03 

โครงการพัฒนาและ
บ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่8 อุดรธาน ี

200,000 196,690 98.34 1. ทบทวนและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล โดยการส่งแบบ
ส ารวจให้ทุกงานกรอกความต้องการด้านระบบ
สารสนเทศในด้าน Hardware Software และด้านการ
ฝึกอบรม ในเดือน ธันวาคม 2558 และอยู่ระหว่างจัดท า
แผนการจัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มเติม  

2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อ/จัดหา อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (บ ารุงรักษา ทดแทน เพิ่มเติม)  

3. อยู่ระหว่างการเตรียมแผนการจัดฝึกอบรมให้กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ 

70.00 1. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯมีความรู้ 
สามารถใช้ระบบเครือข่ายเพื่อ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ผู้มารับบริการจากศูนย์ฯมีความพึง
พอใจจากความสะดวกในการส่ง
ตัวอย่างและดูผลการวิเคราะห์ 

ศวกท่ี 08
อุดรธาน ี

609-1112-
P051-
K4870-01 

โครงการพัฒนาและรักษา
ระบบคณุภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
8 อุดรธาน ี

578,000 577,869 99.98 - ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ  
- ได้สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์กับสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.58 เสร็จ
เรียบร้อยแล้วตามแผน จ านวน 199 เครื่อง/204 รายการ 
และสอบเทียบเพิ่มเติมระหว่างเดือน มี.ค.-เม.ย.2559 แล้ว
เสร็จ จ านวน 19 รายการ 

- มีการจัดท าเอกสารคุณภาพใหม่ จ านวน 1 เรื่อง มีการ
ทบทวนและแก้ไขเอกสารด้านคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ได้รับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 จาก
คณะท างานตรวจติดตามภายใน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559 ซึ่งพบข้อบกพร่องจ านวน 1 ข้อ คือ พบมีการรายงาน

80.00 1. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯมีความรู้และ
ความตั้งใจในการที่จะพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพของศูนย์ฯ 

2. . การปฏิบัติงานของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและมี
ความเช่ือมั่นต่อการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ฯ 

ศวกท่ี 08
อุดรธาน ี
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ผลการฝึกอบรมในระบบ DPIS แต่ไม่พบข้อมูลการรายงาน
ผลการฝึกอบรมตาม 0601 FM 044 แบบบันทึกการ
ฝึกอบรม ของเดือน เมษายน ถึง กันยายน 2558 และศูนย์ 
ได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างผู้ตรวจประเมินตรวจสอบและท าการปิด 

- ส่งเอกสารเพื่อประกอบการขขอรับรองในการรักษาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190 ตาม
หนังสือที่ สธ 0616/1153 ลงวันที่ 26 เม.ย.2559 ให้กับ
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  

- อยู่ระหว่างการจัดท าเอกสาร เพื่อประกอบการขขอรับรอง
ในการรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025  

- ได้รับการตรวจประเมินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 5-7 มิ.ย.2559 ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ได้รับข้อบกพร่องจ านวน 4 ข้อ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 

609-1112-
P051-
K4870-04 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
รองรับโรคข้ามพรมแดน 

1,300,000 1,300,000 100.00 1. ด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เบิกจ่ายงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 
18 ก.พ.2559 จ านวน 4,237,759.97 บาท  

2. ห้องปฏิบัติการด้านชันสูตร มีความพร้อมด้านการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ และด้านการใช้ห้องปฏิบัติการ
เคลื่อนที่ของศูนย์ และจัดเตรียมความพร้อมกรณีเกิดการ
ระบาดของโรคอื่นๆ สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจ
ยืนยันต่อที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 
และได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเกิดโรคซิก้า
ไวรัสระบาด โดยสามารถส่งต่อตัวอย่างซิก้าไวรัสไปยัง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

83.00 1. มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข กรณีเกิดการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และ
สามารถให้บริการตรวจยืนยันโรคที่
ศูนย์ฯ เปิดให้บริการในภาวะปกติ 
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ระบาด สามารถ
ตรวจยืนยันได้ทันตามก าหนดเวลา  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาด
วิทยาเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรค 

3. สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจ
ยืนยันต่อที่

ศวกท่ี 08
อุดรธาน ี



 

ผลการด าเนนิงานกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559                                                                                                                                                 213 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อย่างทันท่วงที และมี
ความพร้อมในการเตรียมจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจซิก้า
ไวรัส อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อน้ ายา 

3. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ได้ท าการตรวจวิเคราะห์หา
เช้ือ Staphylococcus aureus ในน้ าและน้ าแข็ง เพื่อ
เปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ ทั้ง 2 วิธี จ านวน 65 ตัวอย่าง 

4. ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณการตกค้างของสารเคมีก าจัด
แมลงกลุ่มออร์การโนฟอสเฟตในผักผลไม้ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การเตรียมตัวอย่าง 
บุคลากรเตรียมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และเครื่อง GC-
MS ปัจจุบันใช้ในการตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ จึงท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการทดสอบวิธีได้  

5. อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข  

6. ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่ จ านวน 2,064 ตัวอย่าง 

7. การรายงานผลการวิเคราะห์ทางไฟล์อิเล้กทรอนิกส์ได้ท า
หนังสือเพื่อประสานหน่วยงานที่ยังไม่ใช้บริการ 50 
หน่วยงาน ให้ใช้บริการรับรายงานผลในรูปแบบ
อิเล็คทรอนิคส์ไฟล์แล้ว และแจ้งวิธีเข้าใช้งานให้กับ
หน่วยงานผู้ขอให้บริการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่าง
รวดเร็ว 

609-1112-
P052-
K4871-02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหผ์ลิตภณัฑ์อาหาร 

880,000 880,000 100.00 - การพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
- ได้จัดท าแผนปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมฯ 
-  ได้สภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ ปรอทตะกั่ว

และแคดเมียมในอาหาร 

70.00 1. สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้โดย
ผลการทดสอบความถูกต้องของวิธี
วิเคราะห์มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือเป็นที่
ยอมรับตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  

ศวกท่ี 08
อุดรธาน ี
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ยา เครื่องส าอางและ
สมุนไพร 

- ได้ช่วงความเป็นเส้นตรงการตรวจวิเคราะห์ปรอท ตะกั่วและ
แคดเมียมในอาหาร 

- ได้ค่าขีดจ ากัดของการตรวจพบ (LOD)และศึกษาขีดจ ากัดที่
สามารถตรวจหาปริมาณได้ (LOQ)การตรวจวิเคราะห์ ตะกั่ว 
คือ 2.35 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และ 10 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ค่าขีดจ ากัดของการตรวจพบ (LOD)และศึกษา
ขีดจ ากัดที่สามารถตรวจหาปริมาณได้ (LOQ)การตรวจ
วิเคราะห์ แคดเมียม คือ 0.23 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และ 
0.4 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  

- ได้ค่าความแม่นของวิธีวิเคราะห์และทดสอบความเที่ยงของ
วิธีวิเคราะห์ ตะกั่วและแคดเมียมในอาหาร การศึกษาการ
ปนเปื้อนคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ตรวจวิเคราะห์
ด้านอาหารและพิษวิทยา ทั้งหมด จ านวน 495/3,226 
ตัวอย่าง/รายการ ดังนี้  

- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร จ านวน 105/285 ตัวอย่าง/
รายการ เข้ามาตรฐาน จ านวน 79 ตัวอย่าง 

-  ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า จ านวน 332/2,549 ตัวอย่าง/
รายการ เข้ามาตรฐาน จ านวน 210 ตัวอย่าง 

- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องดื่ม จ านวน 20/174 ตัวอย่าง/
รายการ เข้ามาตรฐาน จ านวน 10 ตัวอย่าง 

- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างนม จ านวน 20/195 ตัวอย่าง/
รายการ เข้ามาตรฐาน จ านวน 16 ตัวอย่าง 

- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาสมุนไพร จ านวน 1/6 ตัวอย่าง/
รายการ เข้ามาตรฐาน จ านวน 1 ตัวอย่าง - ตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างเครื่องส าอาง จ านวน 17 ตัวอย่าง เข้ามาตรฐาน 
จ านวน 11 ตัวอย่าง 

2. เป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่สามารถ
รองรับผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องส าอาง
และสมุนไพรน าเข้าจากด่านอาหารจาก
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
610-1112-
P051-
K4870-05 

การเฝา้ระวังโรคตดิต่อ
ทางห้องปฏิบัติการใน
พื้นที่เครือข่ายบริการที ่9 

1,500,000 982,442 65.50 1. ตรวจหาซีโรทัยป์เช้ือไวรัสเดงกีในพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 
173 ตัวอย่าง พบ Den-1 จ านวน 7 ราย Den-2 จ านวน 
5 ราย Den-3 จ านวน 11 ราย Den-4 จ านวน 10 ราย 
ผลลบ จ านวน 140 ตัวอย่าง  

2. สกัดและตรวจตัวอย่างจากกระดาษซับเลือดเปรียบเทียบ
กับ EDTA blood จ านวน 77 ราย ให้ผลตรงกัน  

3. . อบรมการตรวจ HIV-1 ด้วยวิธี real-time PCR และได้
ทดสอบโดยใช้ตัวอย่าง interlaboratory comparision 
จ านวน 20 ตัวอย่าง  

4. เก็บตัวอย่างที่เคยตรวจด้วยวิธี multiplex PCR จ านวน 
154 ราย 311 ตัวอย่าง มาทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี 
real-time PCR  

5. ประสานโรงพยาบาล ในเขต 9 จ านวน 4 จังหวัด 13 แห่ง 
เก็บตัวอย่างตรวจทางระบบคุ้มกันวิทยาหาสาเหตุของไข้
เฉียบพลัน  

6. การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เช้ือ Salmonella spp. ใน
อาหารด้วยวิธี Polymerase chain reaction (PCR)  
- เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทบทวนและศึกษาวิธีการตรวจ 

เก็บตัวอย่างเช้ือ salmonella spp. จากอาหารเพื่อ
ใช้ทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี PCR จ านวน 15 
ตัวอย่าง 

65.00 1. เป็นข้อมูลในการวินิจฉัยโรคติดเช้ือใน
กลุ่มผู้ป่วยไข้เฉียบพลันได้ถูกต้องเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาของแพทย์ต่อไป 

2.  เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วย
รวมทั้งได้ข้อมูลพื้นฐานทางระบาดวิทยา
ของซีโรทัยป์ของเช้ือไวรัสเดงกีในพื้นที่
เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไ ข้ เ ลื อ ดออก ใน พื้ นที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  

3.  ศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ที่  9 
นครราชสีมา สามารถตรวจวิเคราะห์หา
เช้ือ salmonella spp. ในตัวอย่างอาหาร
ด้วยวิธี PCR เพื่อช่วยลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์ได้  

4.  ห้ องปฏิบั ติ การศูนย์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  9 นครราชสีมาสามารถ
ให้บริการตรวจหาไวรัส HIV โดยใช้
ตัวอย่างจากกระดาษซับเลือด (DBS) ซึ่ง
เ ป็ นการ เก็ บตั วอย่ า งส่ งต รวจที่
ผู้รับบริการมีความต้องการเนื่องจาก 
สะดวก ประหยัดเวลา ไม่มีค่าใช้ และ 
สะดวก ประหยัด ง่ายในการปฏิบัติงาน 
และห้องปฏิบั ติ การสามารถตรวจ
วิเคราะห์ด้วยวิธี Single PCR (LTR) และ
วิธี Real Time PCR ซึ่งช่วยลดขั้นตอน
ในการตรวจวิ เคราะห์และลดการ

ศวกท่ี 09
นครราชสี

มา 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
ปนเปื้อน เพื่อค้นหาเด็กที่ติดเช้ือให้เร็ว
ขึ้น และเด็กติดเช้ือได้รับการรักษาเร็ว 

610-1112-
P052-
K4871-04 

โครงการประเมินความ
เสี่ยงสารให้ความหวาน
แทนน้ าตาลในผลไม้
อบแห้ง 

300,000 266,419 88.81 1. จัดท าแผนปฏิบัติการ ได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2558 

2. เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ 
3. ส ารวจผลิตภัณฑ์ที่มีจ าหน่าย  
4. ขออนุมัติซื้อตัวอย่าง 
5.  จัดซื้อตัวอย่างผลไม้อบแห้ง 27 ตัวอย่าง 

45.00 ได้ข้อมูลเบื้องต้นของชนิดและปริมาณสาร
ให้ความหวานแทนน้ าตาล และการ
ปนเปื้อนจุลินทรีย์ ในผลไม้อบแห้ งที่
จ าหน่ายในเขตเครือข่ายบริการที่  9 ที่
สามารถน าไปใช้ในการแจ้งเตือนภัย และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการ
ก าหนดหรือควบคุมปริมาณการใช้สารให้
ความหวานแทนน้ าตาล 

ศวกท่ี 09
นครราชสี

มา 

611-1112-
P051-
K4870-10 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
งานบริการด้าน
ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
10 อุบลราชธาน ี

800,000 740,590 92.57 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายา สารเคมี ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ จัดซื้อวัสดุส านักงาน เข้าร่วม PT เพื่อประกัน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง จ านวน 
6,061 ตัวอย่าง ดังนี้ 
1.  ตรวจวิเคราะห์รายการ TB-LAMP 40 ตัวอย่าง, 

Leptospirosis 68 ตัวอย่าง  
2. ตรวจวิเคราะห์ Dengue serotype 54 ตัวอย่าง  
3.  ตรวจวิเคราะห์ Rape test 121 ตัวอย่าง  
4. ตรวจวินิจฉัยหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน 4,430 

ตัวอย่าง  
5. ตรวจวินิจฉัยแอลฟาธาลัสซีเมีย 1 จ านวน 1,068 

ตัวอย่าง  
6. ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือเอชไอวี 221 ตัวอย่าง  
7.  ตรวจการติดเช้ือหัดและหัดเยอรมัน 59 ตัวอย่าง นัก

เทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมธาลัสซีเมียแห่งชาติและ
น าเสนอผลงาน 8-11 มีนาคม 2559 จ.ขอนแก่น นัก

87.90 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 
อุบลราชธานี สามารถ ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เพิ่มเติม 

2.  หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบได้รับ
บริการอย่างรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ 

ศวกท่ี 10
อุบลราชธ

านี 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
เทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมฯและ
น าเสนอผลงาน 21-23 มีนาคม 2559 จ.นนทบุรี กลุ่ม
ชันสูตรสาธารณสุข รับการ Accredit Measles 

611-1112-
P051-
K4870-11 

โครงการพัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเพื่อ 
รองรับอาเซียน(พรบ.เชื้อ
โรค โรคข้ามพรมแดน 
โรคตดิเช้ืออุบัติใหม่ อุบัติ
ซ้ า และเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
จุลชีพ) 

572,000 561,379 98.14 ประสานติดตามการจดแจ้งการครอบครองเช้ือโรคได้ครบทุกแห่ง
ตามเป้าหมาย 70 แห่ง ประชุมและร่วมเป็นวิทยากรความเสี่ยง
ด้านชีวภาพการอบรมความรู้การใช้ตู้ชีวนิรภัย ประชุมอบรม 7-8 
มีนาคม 2559 จนท.จาก รพ.ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน
จ านวน 20 คนจาก 17 รพ.ประสานติดตามการแจ้งผล PT รพศ/
รพท รายงานข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพท้ัง 5 จังหวัด อบรม
ความรู้ตู้ BSC 16-19 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวิทยากรร่วมในการ
อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการใช้การใช้ตู้ชีวนิร
ภัยจนท.ศวก.อบ. 60 คน ตรวจวิเคราะห์เช้ือไวรัสทางเดินหายใจ
(Influenza and MERS) และรายงานผล/ประสาน สกช.สวส.สคร.
สสจ. และ รพ.ทุกแห่งสังกัด สป. เขตสุขภาพที่ 10 ส าหรับการ
ออกตรวจเยี่ยม รพศ/รพท 5 แห่ง ออกตรวจเยี่ยมครบทุกแห่งตาม
แผนแล้ว พร้อมประสานผู้รับผิดชอบงาน IHR ปรับปรุงข้อมูล
ศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน ประสานข้อมูลเช้ือดื้อ
ยา และประสานการเตรียมความพร้อมการส่งข้อมูลเช้ือโรค รอบ 
2/2559 เดือนกรกฏาคม 2559 จัดซื้อ VTM ส าหรับ HFMD และ 
Influenza ส ารองไว้อย่างละ 50 หลอด และจัดซื้ออาหารพร้อมชุด
ตรวจไบโอเคม โรคคอตีบ 1 ชุด เพื่อส ารองให้ทันภายในสิ้นปี งปม. 
ปรับเปลี่ยนรายการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จากน้ ายา master mix 4 
ชุด ที่ยังไม่ได้ซื้อ(วงเงิน 66,000 บาท)เปลี่ยนเป็นจัดซื้อ เพลทและ
แผ่นปิด 1 ชุด(วงเงิน 26,964 บาท) ทุกรายการจัดซื้อที่เหลือนี้ จะ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2559 

85.00 1. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายมีข้อมูลการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์รองรับพื้นที่
ระดับจังหวัด มีเครือข่ายระบบการ
ส่งต่อที่ชัดเจน ครบวงจร ได้
มาตรฐานครบทุกกลุ่มเช้ือโรคตาม
เกณฑ์ IHR/CBRN  

2. ทราบสถานการณ์การระบาดของเช้ือ
ไวรัสระบบทางเดินหายใจไข้หวัด
ใหญ่/ไข้หวัดนก/คอตีบ/MERS-CoV 
ในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เตรียมพร้อมรับมือการระบาด ให้
แก้ไขปัญหา ในพื้นที่ได้ทันเวลาและ
มีประสิทธิภาพ  

3. ทราบสถานการณ์การดื้อยาของเช้ือ
แบคทีเรียทุกจังหวัดในเขตบริการ
สุขภาพที่ 10 และแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรวบรวมรายงานเป็นข้อมูล
ระดับประเทศ 

4.  ห้องปฏิบัติทางการแพทย์สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10 ด าเนินการตาม 
พรบ.ชรพ. 

ศวกท่ี 10
อุบลราชธ

านี 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
611-1112-
P052-
K4871-09 

โครงการการตรวจ
วิเคราะหด์้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคสาธารณสุข 

515,000 427,647 83.04 สรปุผลด าเนินงาน แบ่งเปน็ดังนี้  
1. โครงการหลัก : การตรวจวเิคราะหด์า้นคุม้ครองผู้บรโิภค

สาธารณสขุ : ร้อยละ 100  
1.1. จัดซื้อวสัดุวทิยาศาสตร์ น้ ายา สารเคมี ตา่งๆ ที่ใช้ใน

การตรวจวิเคราะห์  
1.2. จัดซื้อวสัดสุ านกังาน 3. ตรวจวิเคราะห์ดา้นพิษวิทยา 

17 ตัวอยา่ง ดา้นอาหารเคมี-จลุชีววทิยา 675 
ตัวอยา่ง ดา้นยา 19 ตัวอยา่ง และดา้นรังสีและเครื่อง
แพทย์ 382 ตัวอย่าง  

2. ผลด าเนนิงานโครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาชุดทดสอบสาร
โพลาร์ในน้ ามันส าหรบัประกอบอาหาร : รอ้ยละ
ความก้าวหนา้ 58  
2.1. การพัฒนาวิธีวเิคราะหส์ารโพลาร์ในน้ ามัน 

ผล ผลวิเคราะห์น้ ามันพืชที่มีคา่โพลาร์ต่ า กลาง สูง 
จ านวน 4 คา่ พบคา่ทีไ่ด้มคีวามแม่นย าโดย intra-
day และ inter-day precision มี RSD < 5% เมื่อ 
n=3 และ n= 9 ตามล าดบั โดยผลการเปรียบเทยีบ
ผลระหว่างผู้วิเคราะห์ (intermediate precision) 
เมื่อวเิคราะห์น้ ามันพืชที่มคี่าโพลารต์่ า กลาง สูง 
จ านวน 4 คา่ (n=3)  พบวา่ไม่มคีวามแตกตา่งอยา่งมี
นัยยะส าคญัทางสถติิ  

2.2. การศึกษาความคงตวัน้ ามนัควบคมุผลลบ (negative 
cooking oil control) และ น้ ามนัควบคุมคณุภาพ
ผลบวก (positive cooking oil control) เมื่อเก็บไว้
เป็นเวลา 1 ปี 
ผล  อยูร่ะหวา่งด าเนนิการโดยพบว่าค่าโพลาร์ของ

100.00 สามารถสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ภารกิจ. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 

ศวกท่ี 10
อุบลราชธ

านี 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
น้ ามันเดือนที่ 0 และเดือนที่ 3 ไม่มคีวามแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถติ ิ

2.3. การพิสูจน์วิธีการวัดค่าของกรดในน้ ามัน 
ผล ขณะนี้อยูร่ะหวา่งการทดสอบการท าซ้ า  

2.4. ศึกษาความคงตัวของน้ ายาทดสอบผล เตรียมน้ ายา
ทดสอบสารโพลารส์ูตรใหม่พร้อมท าการทดสอบกับ
น้ ามันมาตรฐานเพือ่ศึกษาความคงตวัรอบที่ 2 
หลังจากพบปญัหาความไม่คงตัวของน้ ายาทดสอบที่
เก็บรกัษาระหวา่งเดือนกมุภาพันธ์ – พฤษภาคม 
2559  โดยสีของน้ ายาซดีลงท าให้ผลการทดสอบ
เปลี่ยนไป 

3. ผลด าเนนิงานโครงการย่อยที่ 2 : การจดัตั้งห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายเฝ้าระวังผลติภณัฑส์ุขภาพ : ร้อยละ
ความก้าวหนา้ 45  
3.1. กิจกรรม 1 : การจัดตั้งห้องปฏิบัตกิารเครอืข่ายด่าน

อาหารและยามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร : รอ้ยละ
ความก้าวหนา้ 40  

3.2. กิจกรรม 2 : การจัดตั้งห้องปฏิบัตกิารเครอืข่ายตลาด
ค้าส่งเจรญิศร ีจังหวดัอุบลราชธานี : ร้อยละ
ความก้าวหนา้ 50  

- ได้จดัท าแผนปฏิบัตกิาร แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และวสัดสุ านักงาน พร้อมได้รบัอนุมตัิจาก ผอ.  เมื่อ
วันที่ 14 ธันวาคม 2558  และด าเนนิการจดัซื้อวสัดุ
วิทยาศาสตร์และวสัดสุ านักงานเรยีบร้อย โดยได้รบั
ของเรียบร้อยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- ประสานงานกบัพื้นที่เปา้หมาย เพื่อประเมินสภาพ

พื้นที่จริงและหารือแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับ  
แผนพัฒนาศักยภาพการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจ
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม ้
ตลาดเจรญิศรี อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

- จัดท ารายการวัสดุ อุปกรณ์ และผังการจัดตั้ง
ห้องปฏิบตัิการของตลาด พร้อมช้ีแจงแผนปฏิบตัิการ  
การจัดตั้งห้องปฏิบัตกิารตลาดเจรญิศรีรว่มกบัตลาด
ในพื้นที่ เพื่อให้มีความรูค้วามเข้าใจต่อแผนปฏิบัตกิาร 
เพื่อใหส้ามารถจัดตั้งห้องปฏิบัตกิารและใหบ้ริการ
ทดสอบได้ เมื่อวันที่ 23 ธนัวาคม 2558  

- อยู่ระหวา่งการด าเนินงานส่วนของตลาดเป้าหมายที่
จะต้องจดัซื้อและเตรียมห้องปฏิบตักิารด้วยงบของ 
ตลาด และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559  ได้ประสาน
ติดตามการด าเนินงานกับผู้จดัการของตลาดเป้าหมาย 
แจ้งว่าอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ 

612-1112-
P011-
K4864-06 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
11 สุราษฎร์ธาน ี

1,071,000 715,413 66.80 1. แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติ  
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน จ านวน 1 หลักสูตร 
3.  ด าเนินการตรวจติดตามภายในรายการทดสอบยาแผน

โบราณและสมุนไพรทางจุลชีววิทยา  
4. เตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามภายในระบบ

บริหารคุณภาพ และรายการทดสอบตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

5. ทบทวนจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน 86 เรื่อง 

80.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุ
ราษฎร์ธานี มีขีดความสามารถใน
การเป็นห้องปฏิบัติการ อ้างอิง เพื่อ
พัฒนาและสนับสนุนระบบสุขภาพ
ของประเทศ  

2. ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นต่อ
คุณภาพงานของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11    สุราษฎร์ธานี 

ศวกท่ี 11   
สุราษฎร์

ธาน ี
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
6.  เข้าร่วมการทดสอบความช านาญและเปรียบเทียบผลทาง

ห้องปฏิบัติการ จ านวน 19 รายการ 
7.  จัดการข้อร้องเรียน และสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

จ านวน 47 เรื่อง 
8. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 

มีนาคม 2559 
9. ตรวจติดตามภายใน ระบบบริหารคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติการยา ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร ห้องปฏิบัติการ
พิษวิทยา ห้องปฏิบัติการพยาธวิิทยาคลินิก 
ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ แล้วเสร็จ  

10.  ส่งเอกสารขอขยายขอบข่ายและต่ออายุใบรับรองตาม
มาตรฐานสากล ISO 15189:2012 และมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025:2005 รอก าหนดวันตรวจประเมินจาก 
สมป. 

612-1112-
P021-
K4861-05 

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์อฟ
ลาทอกซินในอาหารโดย
วิธี High performance 
liquid 
chromatography – 
fluorescence detector 

220,000 155,193 70.54 ตรวจสอบความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เครื่อง HPLC-
FLD สารมาตรฐานอฟลาทอกซิน อุปกรณ์ส าหรับกรองตัวอย่าง 
(SPE Vacuum Manifold) และตัวท าละลายอินทรีย์ต่างๆ 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์อฟลาทอกซินด้วยวิธี 
HPLC-FLD จัดท าแผนการทดสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ปริมาณอฟลาทอกซินด้วยวิธี HPLC-FLD ทดสอบ
ความถูกต้องของวิธี พารามิเตอร์การทดสอบความเป็นเส้นตรง 
และค านวณหาค่า LOD 

60.00 1. ห้องปฏิบัติการอาหารสามารถตรวจ
ยืนยันปริมาณอฟลาทอกซินใน
อาหารและมีศักยภาพในการเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงได้ 

2. สามารถสนับสนุนงานบริการด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคและรองรับ
ความสามารถในการคัดกรองอาหาร
น าเข้าให้กับหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่รับผิดชอบได้ 

ศวกท่ี 11  
สุราษฎร์

ธาน ี
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
612-1112-
P051-
K4870-04 

พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสตูรโรค
อุบัติใหม่อุบัติซ้ าเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปีงบประมาณ 
2559 

1,500,000 1,378,830 91.92 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการด าเนินงาน 
และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการในการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ จ านวน 1 รายการ ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคคอตีบ และด าเนินการทดสอบความใช้ได้ของ
วิธีวิเคราะห์ และเปิดให้บริการทดสอบ 

75.00 1. ห้องปฏิบตัิการพยาธิวิทยาคลินกิ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุ
ราษฎร์ธานี สามารถตรวจวินจิฉัย 
และเฝา้ระวังโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัตซิ้ า 
และโรคข้ามพรมแดน ที่เป็นปญัหา
สาธารณสขุในพื้นทีไ่ด้อย่างมี
ประสทิธิภาพ  

2. องค์ความรู้ที่ได้รบัน ามาใช้ในการ
ป้องกัน วินิจฉยั รกัษา พยากรณ์ 
สอบสวนและเฝ้าระวังการระบาดของ
โรค 

ศวกท่ี 11
สุราษฎร์

ธาน ี

613-1112-
P051-
K4870-01 

การตรวจวเิคราะห์
ตัวอย่างทางด้านพยาธิ
วิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1,400,000 1,105,633 78.97 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ด าเนินการตรวจ
วินิจฉัยตัวอย่างที่ส่งตรวจ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถานประกอบการ 
เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 14 มิถุนายน 2559 จาก
ค่าเป้าหมาย จ านวน 1,600 ตัวอย่าง พบเช้ือ 105 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 6.6 ประกอบด้วย 1 การตรวจวิเคราะห์เช้ือแบคทีเรีย
ก่อโรค Legionella spp. ในตัวอย่างน้ า Swab และตัวอย่างชีว
วัตถุ จ านวน 1,398 ตัวอย่าง พบเช้ือจ านวน 83 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 2 การตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมไวรัสก่อโรค
อุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ด้วยวิธี PCR ประกอบด้วย โรคไข้หวัดใหญ่ โรค
ไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ใน
ตัวอย่างชีววัตถุ จ านวน 76 ตัวอย่าง พบสารพันธุกรรมของเช้ือ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H3 จ านวน 5ตัวอย่าง ชนิด A 

92.10 1. ลดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิต
จากโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า โดย
ผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาอย่าง
ทันท่วงที  

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข การเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา ประเมินความเสี่ยง และแจ้ง
เตือนภัยแก่ประชาชน  

3. สนับสนุนและรักษาภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศ 

ศวกท่ี 
11/1
ภูเก็ต 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
สายพันธุ์ H1(2009) จ านวน 13 ตัวอย่าง และ ไข้หวัดใหญ่ชนิด B 
จ านวน 4 ตัวอย่าง 

613-1112-
P052-
K4871-02 

โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ และ
ยกระดับคุณภาพสถาน
ประกอบการ อาหารใน
โรงแรม เขตจังหวัด ภเูก็ต 
กระบี่ และพังงา ป2ี559 

1,020,000 731,936 71.76 - จากการด าเนนิการทดสอบตัวอย่างน้ า อาหาร และ
เครื่องดืม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2558 ถึง 15 มิถุยายน 
2559 มีตัวอย่างทั้งสิ้น 1,848 ตัวอยา่ง ไม่ผา่นตามเกณฑ์
มาตรฐาน 225 ตัวอยา่ง คดิเป็นร้อยละ 12.18 สาเหตุจาก 
Coliforms (72), Fecal coliforms (3), E .coli (27), 
S.aureus (4), Salmonella spp.(2), TPC (17), B. cereus 
(1), จ านวนยสีต์ และรา (9), pH (63), TH (6), TS (2), NO3 
(14), Benzoic (5)  

- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในโรงแรม 17 แห่ง 

100.00 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
และพัฒนาคุณภาพ และความ
ปลอดภัยของอาหาร 

2. ผู้ประกอบการและประชาชนมีความ
ตระหนักถึงพิษภัยที่อาจเกิดจากการ
บริโภคผลิตภัณฑ์จาก อาหารที่มีการ
ปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตราย  

3. สถานประกอบการอาหารน าระบบ
ความปลอดภัยด้านอาหารมาใช้ในการ
ผลิตอาหาร 

ศวกท่ี 
11/1
ภูเก็ต 

614-1112-
P011-
K4866-07 

พัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตามมาตรฐานสากล 

493,000 0 0.00 อยู่ระหว่างการขอการรับรอง ISO 17043 80.00 หน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและ
ความเช่ือมั่นในบริการ 

ศวกท่ี 12
สงขลา 

614-1112-
P051-
K4870-02 

2.โครงการประเมิน
คุณภาพการตรวจการ
ตั้งครรภ์จากตัวอย่าง
ปัสสาวะ 

200,000 199,927 99.96 - จัดเตรียมตัวอย่างและจัดส่งตัวอย่าง รอบ  3/2559 
(Panel 593) เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2559 และรับ
รายงานผลตอบกลับ ภายใน 5 มิถุนายน 2559 -จัดส่ง
รายงานเบื้องต้น รอบ 593 แก่สมาชิก ในวันที่  17 
มิถุนายน 2559 และอยู่ในระหว่างจัดท ารายงานสรุป 

85.00 ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจังหวัด 
โรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการปฐมภูมิ
ขนาดใหญ่ และคลินิกเอกชน ในเขตพื้นท่ี 
14 จังหวัดภาคใต้ ได้รับการพัฒนาในด้าน
การตรวจการตั้งครรภ์จากตัวอย่างปัสสาวะ 

ศวกท่ี 12
สงขลา 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
614-1112-
P051-
K4870-03 

3. ประเมินความเสี่ยง
ตะกั่ว ปรอท และ     
แคดเมี่ยมจากการ
บริโภคสัตว์น้ าทะเลสาบ
สงขลา 

396,500 321,954 81.20 ออกแบบการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมSPSS for Windows 
และบันทึกข้อมูล 

80.00   ศวกท่ี 12
สงขลา 

614-1112-
P052-
K4871-06 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

207,900 120,000 57.72 - สามารถตรวจวิเคราะหไ์ดต้ามรายการวิเคราะห์ของโครงการที่
เป็นเป้าหมายในปีงบประมาณ 2559 คือ วัตถเุจือปนอาหาร
และโลหะหนัก พร้อมทั้งได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีก าจดัศตัรูพืชในผัก ผลไม ้ 

- ไดเ้ข้าร่วมทดสอบความช านาญร่วมกันเจา้ภาพคือสคอ. และ
ไดส้่งผลการวเิคราะหต์ัวอยา่งทดสอบความช านาญในรายการ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอาหาร แลว้ ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
วิเคราะห์และส่งผลการวิเคราะหโ์ลหะหนักในอาหารต่อไป 

80.00   ศวกท่ี 12
สงขลา 

615-1112-
P011-
K4864-07 

โครงการธ ารงรักษาและ
ขยายขอบข่ายการรับรอง
ความสามารถ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
12/1 ตรัง สู่ประชาคม
อาเซียน 

947,300 927,300 97.89 1. จัดท า/ทบทวนเอกสารในระบบคณุภาพ ดังนี้  
1.1.  จัดท าเอกสารใหม ่จ านวน 12 ฉบับ  
1.2.  ทบทวนเอกสาร จ านวน 467 ฉบบั  

1.2.1. ทบทวนโดยมีการแกไ้ข จ านวน 225 ฉบับ 
1.3. ทบทวนโดยไมม่ีการแกไ้ข จ านวน 242 ฉบับ ยกเลกิ

เอกสาร จ านวน 10 ฉบับ  
2. จัดประชุมทบทวนระบบบรหิารคณุภาพ เมื่อวันที่ 25- 26 

เดือน พฤศจิกายน 2558  
3. สอบเทยีบเครือ่งมือวิทยาศาสตร์ จ านวน 73 เครื่อง  

3.1. สอบเทยีบเองภายในหน่วยงาน จ านวน 21 เครื่อง  
3.2. สอบเทยีบโดยหนว่ยงานภายนอก จ านวน 75 เครือ่ง  

80.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง มีการธ ารงรักษา
ระบบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อก าหนด
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และ ISO 15189 ส าหรับห้องปฏิบัติการ
ด้านชันสูตรสาธารณสุข  
2. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง มีศักยภาพเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบความ
ช านาญ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 

ศวกท่ี 
12/1ตรัง 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
4. กิจกรรมทดสอบความช านาญทางหอ้งปฏิบัตกิาร/

เปรยีบเทยีบผลวิเคราะหร์ะหว่างหอ้งปฏิบัตกิาร  
4.1. เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ/เปรียบเทยีบ

ผลวิเคราะหร์ะหว่างหอ้งปฏบิัติการ จ านวน 2 
Scheme ได้แก่  

4.1.1. การหาปรมิาณกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิ
กและกรดโปรปิออนกิในขนมอบ - จดัท าแผน
โครงการ ส่งใบสมัครใหส้มาชิกเข้ารว่ม
โครงการ จ านวน 22 แห่ง มีห้องปฏบิัติการเข้า
ร่วม 20 แห่ง  

4.1.2. การหาชนิดและปรมิาณฮีโมโกลบินเป็น
ผู้จัดการเปรยีบเทียบผลวิเคราะหร์ะหว่าง
ห้องปฏิบตัิการ การสอบเทียบไมโครปิเปต 
จ านวนห้องปฏิบัติการที่เขา้ร่วม 1 แห่ง 

4.2. เข้ารว่มโปรแกรมทดสอบความช านาญ/เปรยีบเทียบ
ผลวิเคราะหร์ะหว่างหอ้งปฏบิัติการ จ านวน 32 เรื่อง 
ดังนี้  

4.2.1. ชนิดและปรมิาณฮโีมโกลบนิ รอบที่ ๑๒ 
ตัวอยา่งที่ ๑๑ กับ บ.ไบโอราด  

4.2.2. L. monocytogenes (พบ/ไมพ่บ ตอ่ 25 กรมั) 
กับ สคอ.  

4.2.3. aureus (MPN ต่อ กรมั) กบั สคอ.  
4.2.4. เลปโตสไปโรซสิ รอบที ่1/59 กับ ศวกที่ 2 

พิษณุโลก  
4.2.5. ชนิดและปรมิาณฮโีมโกลบนิ รอบที่1/59 กบั 

ศวกที่ 2 พิษณโุลก  

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านชันสูตร
สาธารณสุข 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
4.2.6. แอลฟา่ธาลสัซเีมยี 1 รอบที่ 1/59 กับ สวส.  
4.2.7. ไข้หวดัใหญ่และไข้หวดันก ด้วยวิธี RT-PCR 

กับ สวส.  
4.2.8. HIV-1 จากกระดาษซับเลอืด ด้วยวิธี DNA-

PCR กบั ศูนย์วิจัยคลินกิ  
4.2.9. การตรวจวิเคราะหส์าขาจลุชีววิทยาคลินิก การ

แยกชนดิเช้ือแบคทีเรีย และการทดสอบความ
ไวของเช้ือแบคทเีรยีต่อสารต้านจลุชีพ ครั้งที่ 
1/59 กบั ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ  

4.2.10. ทดสอบความช านาญในน้ า (pH) จ านวน ๒ 
ตัวอยา่ง กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  

4.2.11. ทดสอบความช านาญในอาหาร (ซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด)์ จ านวน ๑ ตัวอย่าง กบับรษิัท 
Fapas จ ากัด  

4.2.12. ทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์ดา้น
พิษวิทยา กบั สวส.  

4.2.13. V.choerae in lyohilized culture, D/ND 
per 25 g กับ สถาบันอาหาร  

4.2.14. Salmonella spp. (พบ/ไม่พบ ตอ่ 25 กรมั) 
กับ สถาบันอาหาร  

4.2.15. Metals in Water (As,Cd,Fe,Pb) กบั สคอ.  
4.2.16. Legionella กบั บ. แสงวิทย์  
4.2.17. วิเคราะหร์ายการทดสอบโปรตีน กบัสถาบัน

อาหาร  
4.2.18. วิเคราะห์วตัถุเจอืปนในอาหารเหลวและกึ่ง

เหลว-กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก กับ สคอ.  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
4.2.19. วิเคราะห์กาเฟอีนในเครื่องดืม่ กบั สคอ.  
4.2.20. จ านวนจุลนิทรีย ์ต่อ กรมั กับ สคอ.  
4.2.21. วิเคราะห์กาเฟอีนในเครื่องดืม่กบั กรม

วิทยาศาสตร์บริการ  
4.2.22. ตรวจพสิูจนย์าเสพตดิในของกลาง กบั สยวส.  
4.2.23. assay by HPLC กบั สยวส.  
4.2.24. ปริมาณของแข็งทั้งหมด ไขมันและโปรตีนใน

นม (3 รายการ) กบั สคอ.  
4.2.25. ปริมาณคลอไรด,์ ฟลูออไรด,์ ไนเตรตท์

และซลัเฟตในตวัอย่างน้ า (4 รายการ) กับ 
สคอ.  

4.2.26. ปริมาณของแข็งทั้งหมดและความกระดา้ง ใน
ตัวอยา่งน้ า (2 รายการ) กบั สคอ.  

5. กิจกรรมการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน  
5.1. จัดท าแผนขอรับการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
5.2. รับการตรวจตดิตามคณุภาพภายในตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025:2005, ISO 15189:2012 เมื่อวันที่ 7 
-8 มกราคม 2559 และวันที่ 12 - 13 ม.ค.2559 

6. กิจกรรมการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก  
6.1. จัดท าแผนขอรับการตรวจประเมินจากหนว่ยงาน

ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2559  
6.2. ไดร้ับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ความช านาญทางหอ้งปฏิบตัิการ ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043  
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
6.3. ประสานรับการตรวจประเมินต่ออายกุารรับรองฯ 

รายการสอบเทยีบไมโครปิเปต กับ สมอ. ระหวา่ง
วันที่ 9 -10 ม.ีค. 2559  

6.4. รับการตรวจประเมนิต่ออายุการรบัรองความสามารถ
ห้องปฏิบตัิการ เมื่อวนัที่ 9- 10 มีนาคม 2559  

6.5. ส่งรายงานการแกไ้ขข้อบกพร่อง/ข้อสังเกต จากการ
ตรวจประเมินต่ออายุการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบตัิการ เมื่อวนัที่ 9- 10 มีนาคม 2559 ให้
หน่วยรับรองส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559  

6.6. ส่งเอกสารยื่นค าขอตรวจประเมนิเพือ่ต่ออายุและ
ขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐาน ISO 15189 เมื่อ 7 
เมษายน 2559 

615-1112-
P051-
K4870-05 

โครงการเฝ้าระวังโรคอุบตัิ
ใหม่อุบัติซ้ าโรค ติดเชื้อ
โรคที่เป็นปญัหาทาง
สาธารณสุขและโรคธาลัส
ซีเมียทางห้องปฏิบัติการ 
ชันสูตรสาธารณสุข ใน
จังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่12/1 ตรัง 
ปีงบประมาณ 2559 

1,540,000 1,512,846 98.24 - ห้องปฏิบตัิการพยาธิวิทยาคลินกิ ด าเนินงานตรวจวิเคราะห์
ตัวอยา่งโรคตดิเช้ือ โรคอุบัตใิหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรคธาลสัซี
เมยี  

- ตุลาคม 2558 จ านวน 529 ตัวอย่าง 1,442 รายการ (พบ
ตัวอยา่งไมไ่ดม้าตรฐานจ านวน 131 ตัวอยา่ง 131 รายการ)  

- พฤศจิกายน 2558 จ านวน 462 ตัวอย่าง 1,140 รายการ (พบ
ตัวอยา่งไมไ่ดม้าตรฐานจ านวน 129 ตัวอยา่ง 129 รายการ)  

-  ธันวาคม 2558 จ านวน 400 ตวัอยา่ง 513 รายการ (พบ
ตัวอยา่งไมไ่ดม้าตรฐานจ านวน 219 ตัวอยา่ง 219 รายการ)  

- มกราคม 2559 จ านวน 182 ตวัอยา่ง 249 รายการ (พบ
ตัวอยา่งไมไ่ดม้าตรฐานจ านวน 55 ตวัอย่าง 55 รายการ)  

61.20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่ าง
ครบถ้วน ทั้งด้านการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวัง
โรคติดเช้ือที่เป็นปัญหาสุขภาพต่างๆ และ
โรคธาลัสซีเมีย ให้แก่ประชาชนในจังหวัด
ตรัง พัทลุง สตูล และจังหวัดใกล้เคียงใน
ภาคใต้ และให้บริการทางด้านวิชาการ 
เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้จากการ
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ทางด้าน
โรคติดเช้ือและโรคธาลัสซี เมียให้แก่
ประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน

ศวกท่ี 
12/1ตรัง 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร 
 งบประมำณ ผลกำรด ำเนินงำน  ร้อยละ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำน 

 จัดสรร  ใช้ไป  ร้อยละ     
- กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 372 ตัวอย่าง 491 รายการ (พบ

ตัวอยา่งไมไ่ดม้าตรฐาน จ านวน 129 ตัวอยา่ง 129 รายการ  
- มีนาคม 2559 จ านวน 239 ตวัอยา่ง 545 รายการ (พบ

ตัวอยา่งไมไ่ดม้าตรฐาน จ านวน 90 ตัวอยา่ง 90 รายการ  
- เมษายน 2559 จ านวน 244 ตัวอย่าง 319 รายการ (พบ

ตัวอยา่งไมไ่ดม้าตรฐาน จ านวน 111 ตัวอยา่ง 111 รายการ  
- พฤษภาคม 2559 จ านวน 371 ตัวอย่าง 750 รายการ (พบ

ตัวอยา่งไมไ่ดม้าตรฐาน จ านวน 107 ตัวอยา่ง 107 รายการ 
ผมิถุนายน 2559 จ านวน 232 ตัวอย่าง 478 รายการ (พบ
ตัวอยา่งไมไ่ดม้าตรฐาน จ านวน 98 ตัวอยา่ง 103 รายการ 
รวมตัวอย่างทั้งสิ้น ตัง้แต่ ต.ค. 58 ถงึ ปัจจุบัน จ านวน 3,031 
ตัวอยา่ง 5,937 รายการ (พบตัวอย่างไมไ่ดม้าตรฐานจ านวน 
1,069 ตวัอย่าง 1,074 รายการ) 

สาธารณสุขสามารถน าผลการวิเคราะห์ 
และประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
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รำยละเอียดปัญหำในกำรด ำเนินงำนระดับโครงกำร 

รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ วัตถุประสงค์ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

602-1112-
P051-K4870-
16 

โครงการเฝ้าระวังกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ 
และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ใน
เขตพ้ืนที่เชียงราย พะเยา 
แพร่ และน่าน เพ่ือรองรับ
โรคข้ามพรมแดน 

300,000 1. พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการ ตรวจโรค
ในกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่  

2. เฝ้าระวังกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ และเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในเขตพ้ืนที่เชียงราย พะเยา 
แพร่ และน่าน 

ศวกที ่
01/1 

ยังไม่มีการระบาด และแพทย์รักษา
โดยดูอาการทางคลินิก ไม่ส่ง
ตัวอย่างตรวจ ท าให้มีตัวอย่างส่ง
ตรวจไม่เป็นตามเป้าหมาย 

609-1112-
P051-K4870-
04 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือ
รองรับโรคข้ามพรมแดน 

1,300,000 เพ่ือเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่ตั้ง 
และห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ ให้มีความพร้อมทั้งด้าน
ก าลังคน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ อาหาร
เลี้ยงเชื้อและสารเคมี ในการตรวจวินิจฉัยและส่งต่อ
ตัวอย่างได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและรวดเร็วทัน
ต่อการป้องกันควบคุมโรค และภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2548 (International Health Regulations 2005) 
เช่น โรคไข้ทรพิษ (Small pox), โรคโปลิโอ (Polio), 
โรคซาร์ส (SARS), โรคไข้หวัดใหญ่ในคนที่เกิดจากเชื้อ
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่, อหิวาตกโรค, กาฬโรคปอดบวม, 
ไข้เหลือง, ไข้เลือดออกจากไวรัส (Ebola, Lassa, 
Marburd), ไข้เวสไนล์, โรคไข้เลือดออก และโรคอ่ืนๆ 

ศวกที ่08 เครื่อง GC-MS ปัจจุบันใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ จึงท าให้ยังไม่สามารถ
ด าเนินการทดสอบวิธีทาง
ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยาได้ 
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รหัส
งบประมำณ 

แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ วัตถุประสงค์ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

803-1112-
P021-K4861-
06 

การวิจัยและพัฒนาสารต้าน
เชื้อราจากสมุนไพร 

600,000 1. เพ่ือค้นหาสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ดีในการ
ต้านเชื้อราและมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับน ามา
พัฒนาเป็นยาใช้ภายนอก  

2. เพ่ือศึกษาสารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราจากพืช
สมุนไพร  

3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของสารต้านเชื้อราจาก
สมุนไพรส าหรับน าไปใช้พัฒนายาใช้ภายนอกเพ่ือ
รักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนัง 

ศชพ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์ 
NMR ภายในหน่วยงาน จ าเป็นต้อง
ส่งไปขอรับบริการจากหน่วยงานอื่น 
ท าให้เกิดความล่าช้าของการน าผล
การวิเคราะห์มาใช้ในการศึกษา
โครงสร้างทางเคมีของสารออกฤทธิ์ 

803-1112-
P021-K4861-
09 

โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถการวิจัยทาง
คลินิกด้านชีวสมมูลของยา
สามัญตามมาตรฐาน GCP 
และ GLP เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

865,000 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยทางคลินิกใน
การศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GCP และ GLP และสามารถรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต  

2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยด้านชีวสมมูล
ของยาสามัญให้สามารถแข่งขันทางการตลาดกับ
ยาที่ผลิตจากต่างประเทศ  

3. เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพยาสามัญ ให้เทียบเท่า
ยาต้นแบบ  

4. เพ่ือส่งเสริมประชาชนได้เข้าถึงยาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

ศชพ องค์การเภสัชกรรมจะพิจารณาให้
ด าเนินโครงการศึกษาวิจัยชีวสมมูล
ของยาจากจ านวนอาสาสมัคร ให้
เหมาะสมกับขนาดสถานที่ศูนย์วิจัย
ทางคลินิก - ยาที่จะด าเนินการวิจัย
ทางคลินิก มีการทดสอบที่ต้องมี
ด าเนินการปรับแก้ในการผลิต 
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803-1112-
P021-K4861-
26 

การศึกษาน าร่องเพ่ือการ
พัฒนาการตรวจคัดกรอง 
สุขภาพทารกแรกเกิดโรค
ภาวะต่อมหมวกไตผลิต
ฮอร์โมนมากผิดปกติ 
(Congenital Adrenal 
Hyperplasia (CAH)) ใน
ประเทศไทย 

1,839,100 1. ศึกษาน าร่องการพัฒนาการตรวจคัดกรองฯ โรค 
CAH ในสถานบริการสาธารณสุขในเขตความ
รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธานี 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย นครพนม 
หนองบัวล าภู สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เพ่ือ
ประเมินสถานการณ์การเกิดโรค CAH  

2. เพ่ือสร้างระบบการสื่อสาร ท าความเข้าใจ และให้
ความรู้กับสถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ในรายละเอียดของการพัฒนารูปแบบ
ของการตรวจคัดกรองฯ โรค CAH  

3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่อง
ของการด าเนินการในด้านต่างๆ เช่น การเก็บ
ตัวอย่าง การส่งตัวอย่างส่งตรวจ การติดตามผู้ป่วย
กลับมาเพ่ือตรวจยืนยันผลและท าการรักษาทารก
ในรายที่ผิดปกติได้ทันเวลาและลดอัตราการ
เสียชีวิตของเด็กแรกเกิดในประเทศไทย  

4. น าผลการตรวจคัดกรองฯ โรค CAH มา
ประยุกต์ใช้กับระบบ Geographic Information 
System (GIS) เพ่ือท าให้เห็นภาพรวมความถ่ีการ
เกิดโรคในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดดังกล่าว  

5. น าผลการวิจัยมาเผยแพร่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศต่อไป  

ศชพ มีการโอนเงินงบประมาณจาก
โครงการ การศึกษาวิจัยเพ่ือหา
ความชุกของโรคไตขับกรดผิดปกติ
ในประเทศไทย 
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803-1112-
P041-K4869-
11 

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ของยาต้านวัณโรคและ 
พัฒนาวิธีทดสอบส าหรับ
การตรวจระดับยาวัณโรค
เพ่ือติดตามการรักษาวัณโรค
ในผู้ ป่วยวัณโรคใหม่และ
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

954,000 1. เพ่ือพัฒนาวิธีวิเคราะห์ระดับยาต้านวัณโรคท่ีใช้
รักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทยโดยใช้เทคนิค 
Liquid Chromatography Tandem Mass 
Spectrometry  

2. เพ่ือตรวจวัดปริมาณยาต้านวัณโรคสูตรพื้นฐาน
และสูตรดื้อยาในผู้ป่วยดื้อยาหลายขนาน  

3. เพ่ือศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ยาต้านวัณโรคสูตรดื้อ
ยาในอาสาสมัครคนไทย  

4. เพ่ือติดตามผลการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่และผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

ศชพ เนื่องจากการขอด าเนินการจัดจ้าง
เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ล่าช้า 
เข้ามาในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2559 ท าให้เริ่ม
กระบวนการที่เก่ียวข้องการการ
พัฒนาวิธีการตรวจระดับยาต้านวัณ
โรคสูตรพ้ืนฐาน 

803-1112-
P041-K4869-
17 

โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์
ข้อมูลพันธุกรรมของเชื้อก่อ
โรคด้วยการถอดรหัส
พันธุกรรมสมรรถนะสูง 

850,000 1. เพ่ือหาสนิปส์ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยาต้าน
วัณโรคจากยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและยาต้านวัณโรค
ชนิดใหม่ในเชื้อวัณโรคที่แยกได้ในประเทศไทย  

2. เพ่ือหาอัตราการดื้อยาของเชื้อวัณโรคในประเทศ
ไทยต่อยาต้านวัณโรคชนิดใหม่  

3. เพ่ือวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของ MTBC โดยใช้
วิธีการถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูงและการ
วิเคราะห์ phylogenetic analysis เพ่ือค้นหา
ลักษณะพันธุกรรมที่จ าเพาะต่อสายพันธ์ของเชื้อ
วัณโรค  

4. เพ่ือวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมของ MTBC โดยใช้
วิธีการถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูงร่วมกับ
การศึกษาแบบ association analysis เพ่ือค้นหา

ศชพ คณะผู้วิจัยร้องขออุปกรณ์ในการ
วิเคราะห์และเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ 
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ลักษณะพันธุกรรมที่จ าเพาะต่อความรุนแรงของ
วัณโรค  

5. เพ่ือค้นหาลักษณะพันธุกรรมที่มีความหลากหลาย 
(variable genetic elements) ใน MTBC และ
ศึกษาหน้าที่ของ VGE ที่มีผลต่อระดับการ
แสดงออกของยีน การดื้อยาและ ความรุนแรงของ
วัณโรค  

6. เพ่ือพัฒนาวิธีการวิเคราะห์และถอดรหัสพันธุกรรม
สมรรถนะสูงที่สามารถน ามาใช้ในการตรวจสอบ
สายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคและภาวะดื้อยา  

7. เพ่ือค้นหาลักษณะพันธุกรรมที่มีความหลากหลาย 
(variable genetic elements) บนต าแหน่งโปร
โมเตอร์ของยีนที่ควบคุมการก่อโรคของเชื้อวัณโรค 
และและศึกษาผลกระทบของ VGE ต่อระดับการ
แสดงออกของยีน (gene expression level) 

806-1112-
P041-K4869-
06 

โครงการการศึกษาความไว
เชิงวิเคราะห์ชุดตรวจ
แอนติเจนของเชื้อไวรัสตับ
อักเสบชนิดซี 

200,000 เพ่ือให้ได้มีข้อมูลในการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
ประเทศในการควบคุมคุณภาพชุดตรวจแอนติเจนของ
ไวรัสตับอักเสบชนิด ซี 

ชว ได้สั่งซื้อชุดตรวจเพ่ิมเติมแล้วอยู่
ระหว่างการรอส่งจากบริษัทผู้
จ าหน่าย และมีการเคลื่อนย้าย
เครื่องมือเข้าห้องปฏิบัติการท าให้ไม่
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
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808-1112-
P021-K4861-
34 

การตรวจหาและจ าแนกเชื้อ
สาเหตุของโรคอุจจาระ ร่วง
ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลในประเทศ
ไทยโดยวิธีทางอณู 
ชีววิทยา/จีโนมิกส์ และการ
พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค
ชนิดใหม่ 

360,000 1. เพ่ือวิเคราะห์เชื้อสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคอุจจาระ
ร่วงชนิดรุนแรงในผู้ป่วยซึ่งเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย  

2. เพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยชนิดใหม่ ส าหรับ
ตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงในข้ันต้น เพ่ือ
ป้องกันการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในอนาคต 

สวส ได้ตัวอย่างจากผู้ป่วยจ านวนน้อย 

808-1112-
P021-K4863-
18 

การพัฒนาวิธีทดสอบความ
ระคายเคืองต่อดวงตาด้วย 
Reconstituted three-
dimensional cornea 
cell models 

800,000 เพ่ือน ามาพัฒนางานวิจัย และงานทดสอบหาการก่อ
ระคายเคืองระดับเล็กน้อยต่อดวงตา (Mild ocular 
irritation) ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องส าอาง ยา 
สารเคมีต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน โดย
ใช้การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงที่เสมือนจริงในรูปแบบ 3 
มิติ (Reconstituted three-dimensional cornea 
cell models) ที่แยกได้จากกระจกตาสัตว์จากโรงงาน
ฆ่าสัตว์มาทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง ตามหลักการวิจัย
และทดสอบสากล 

สวส เนื่องจากงบประมาณที่ได้มีจ ากัด 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการศึกษา
การจ าแนกเซลล์เชิงลึกในด้าน
เทคนิคทาง อิมมูโนวิทยา 
(Immunohistochemistry) กับ
เซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้ จึงต้องรอ
งบประมาณท่ีจะได้ในปีถัดไป 
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808-1112-
P022-K4862-
06 

การศึกษาความชุกของเชื้อที่
เป็นสาเหตุอาการไข้
เฉียบพลัน 

344,720 เพ่ือศึกษาความชุกของเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้เฉียบพลัน 
ได้แก่ไข้เลือดออก มาลาเรีย โรคติดเชื้อ rickettsia โรค
ฉี่หนู โรคไทฟอยด์ โรคติดเชื้อไวรัส West Nile โรคติด
เชื้อไวรัส Chikungunya ด้วยวิธี Multiplex Real 
time PCR 

สวส 1. โรงพยาบาลที่ได้เคยประสานไว้
ไม่สามารถร่วมโครงการได้  
2. ตัวอย่างที่ได้รับความอนุเคราะห์
ส่วนใหญ่เป็นตัวอย่างผลบวก
ไข้เลือดออก ท าให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความใช้ได้ของน้ ายา
ทดสอบกับเชื้อชนิดอื่นๆ 

808-1112-
P022-K4862-
28 

การส ารวจอุบัติการณ์โรค
สัตว์สู่คนในผู้ป่วยกลุ่ม
อาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
จังหวัดนครราชสีมา 

180,000 เพ่ือส ารวจอุบัติการณ์ของโรคสัตว์สู่คนในผู้ป่วยกลุ่ม
อาการไข้ที่ตรวจไม่พบเชื้อจากโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

สวส การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ติดภารกิจออกพ้ืนที่ราชการ 

809-1112-
P031-K4868-
02 

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้
เสพยาเสพติดและการ
ควบคุมตัวยา/สารเคมี 

37,084,400 สนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้มีประสิทธิภาพ 

สยวส จ านวนตัวอย่างที่ได้รับตรวจ ขึ้นอยู่
กับผู้ส่งตัวอย่าง 
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811-1112-
P023-K4863-
12 

โครงการบูรณาการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) 

5,420,000 1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 พ.ศ. 2555 – 2559  

2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และ
ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหาร  

3. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ประชาชน และ
สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ประเทศไทย 

4. เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร
บรรลุผลส าเร็จทุกระดับชั้น 

5. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในการเฝ้า
ระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 

สคอ การตรวจวิเคราะห์ใช้เครื่อง LC-
MS/MS ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 
10 ปี พบปัญหาเครื่องเสียบ่อยท า
ให้การด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด 2. การจัดซื้อสารมาตรฐาน
ใช้เวลานาน 

813-1112-
P021-K4861-
24 

การปลูกและเก็บเกี่ยวพืช
สมุนไพรที่มีฤิทธิ์ลดไขมัน 

300,000 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสมุนไพร
และคัดเลือกหาต้นพันธุ์ดีเบื้องต้นจากแหล่งต่าง ๆ  

2. เพ่ือศึกษาวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม  
3. เพ่ือศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเก่ียว  

สวพ กระเจี๊ยบแดง ออกดอกแล้วร่วง ไม่
ติดผล อาจเกิดจากปีนี้อากาศร้อน
มาก และมีปลวกระบาดกัดกินราก
ใต้ดิน ท าให้ต้นตาย 
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813-1112-
P021-K4861-
30 

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ไลเปส 

185,000 1. เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการใน
การตรวจวัดฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ไล
เปส (pancreatic lipase) ในหลอดทดลอง และ
สามารถน ามาใช้เป็นวิธีการทดสอบขั้นพ้ืนฐาน 
(primary screening) เพ่ือการคัดเลือกสมุนไพรที่
ให้ผลน่าสนใจก่อนน าไปวิจัยด้านอื่นๆ  

2. เพ่ือศึกษาบทบาทของสารสกัดสมุนไพรใน
กระบวนการ Lipid metabolism โดยการยับยั้ง
การท างานของเอนไซม์ไลเปส (pancreatic 
lipase) ในหลอดทดลอง  

สวพ สารเคมี/น้ ายาบางรายการติด back 
order และต้องรอส่งของจาก
ต่างประเทศท าให้ล่ากว่าที่
คาดการณ์ไว้ ขณะนี้ได้รับแจ้งว่า
สารเคมีน่าจะได้รับสิ้นเดือนมีนาคม 
2559 

815-1112-
P014-K4867-
01 

โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบประชุมทางไกลผ่านวี
ดีทัศน์ (Video 
Conference) 

1,575,000 เพ่ือให้ระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ พร้อม
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการใช้งานกับ
ระบบเครือข่ายของกรมฯ  

ศทส การบ ารุงรักษาไม่ครอบคลุมการส่ง
อุปกรณ์ไปปลายทางในส่วนภูมิภาค 
และไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ทุกตัว 

815-1112-
P014-K4867-
02 

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

2,466,667 เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ใช้งาน รวมไปถึงลดความเสี่ยงต่อปัญหาและภัย
คุกคามต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนกับระบบ  

ศทส อุปกรณ์มีความเสี่ยงในการหยุด
ให้บริการเนื่องจากมีการใช้งานเกิน 
10 ปี 
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815-1112-
P014-K4867-
03 

โครงการบ ารุงรักษาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าส าหรับ
ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่าย (UPS) 

82,437 เพ่ือให้การท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้าเป็นไปอย่าง
ปกติ ลดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเครื่องส ารองไฟฟ้าใหม่ และช่วยยืดอายุการ
ท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้าให้ยาวนานขึ้น  

ศทส เครื่องส ารองไฟฟ้าบางเครื่องที่ใช้
งานในปัจจุบันไม่สามารถซ่อมแซม
และหาอะไหล่ทดแทนได้ เนื่องจาก
มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี 

815-1112-
P014-K4867-
04 

โครงการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศส าหรับ
ห้องควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่าย (AIR) 

74,520 เพ่ือให้เครื่องปรับอากาศสามารถท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

ศทส เครื่องปรับอากาศมีการใช้งานเกิน 
10 ปี และมีความเสี่ยงในการช ารุด 
ตลอดจนมีการใช้งพลังงาน
สิ้นเปลืองกว่าเครื่องปรับอากาศรุ่น
ใหม่ 

815-1116-
P014-K4867-
02 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือแจ้งเตือนภัย
และสื่อสารความเสี่ยงภัย
สุขภาพ 

17,999,540 เพ่ือทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานมานาน และวางระบบ
คอมพิวเตอร์อาคารส านักงาน 9 ชั้น  

ศทส มีการก าหนดต าแหน่งจุดสัญญาณ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่แน่นอน
และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ตลอดจนหน่วยงานที่ย้ายเข้าไปยัง
อาคาร14ยังไม่ก าหนดแน่นอนท าให้
การก าหนดจุดเป็นไปล่าช้า 
ตลอดจนการเข้าด าเนินการไม่
สามารถเข้าได้เนื่องจากบางห้องไม่
สามารถเปิดเข้าเพ่ือด าเนินการได้ 

 


