
โครงการบูรณาการด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร และศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 14 แห่ง 

1.โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรม

และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ   
แหล่งงบประมาณจาก : แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมศักยภาพ จ านวน 3,000,000 บาท  

3. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
     1. Active surveillance   4  โครงการ 
     2. Passive surveillance  9  ผลิตภัณฑ์ 
แหล่งงบประมาณจาก : แผนงาน บูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ และแผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร จ านวน 8,120,000 บาท  

      

2. โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน  (OTOP) 
แหล่งงบประมาณจาก : แผนงานบูรณาการพัฒนา

อุตสาหกรรมศักยภาพ จ านวน 2,000,000 บาท  

4. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้  
เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

แหล่งงบประมาณจาก : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
จ านวน 2,120,000 บาท   

งบประมำณรวม 
15,240,000 บำท 



1.โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรม 

และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ   
 ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร และศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 14 แห่ง 

พฒันำศักยภำพห้องปฏิบัตกิำรด้ำนอำหำร 
ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ ระยะที่ 1 (ปี 2559-2561) 

1. สำรเคมีก ำจัดศัตรูพชื:  ชลบุรี 
2.  วตัถุเจือปนอำหำร : ชลบุรี 

1. สำรเคมีก ำจัดศัตรูพชื:  อุบลรำชธำนี  
                                          นครรำชสีมำ  
2. โลหะหนัก: อุดรธำนี 
3. วตัถุเจือปนอำหำร : อุดรธำนี    อุบลรำชธำนี    
                                      นครรำชสีมำ ขอนแก่น 

1.  สำรเคมีก ำจัดศัตรูพชื:  เชียงรำย 
2.  โลหะหนัก: เชียงใหม่ นครสวรรค์ 
3.  วตัถุเจือปนอำหำร: เชียงรำย         
      เชียงใหม่  นครสวรรค์  พษิณุโลก  

1. สำรเคมีก ำจัดศัตรูพชื : สคอ. 
2. โลหะหนัก: สมุทรสงครำม 
3. วตัถุเจือปนอำหำร : สมุทรสงครำม 

1.  สำรเคมีก ำจัดศัตรูพชื:   สงขลำ ตรัง  
2. โลหะหนัก: สงขลำ ตรัง สุรำษฎร์ธำนี 
3. วตัถุเจือปนอำหำร: สงขลำ ตรัง  
                                    สุรำษฎร์ธำนี 

1. การนิเทศงานด้านอาหาร  
2.     ประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ check sample/PT sample 
    -  โลหะหนัก 4 รายการ (1. ปรอท ตะกั่ว แคดเมี่ยม สารหนู) 
    -  สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม (60 สาร) 
    -  วัตถุกันเสีย กรดเบนโซอิค ซอร์บิด ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สีสังเคราะห์ เพ่ิม ไนเตรต –ไนไตรท ์
3.    อบรมวิธวีิเคราะห ์

กิจกรรม 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

Small 
Success 

-อบรมวิธีวิเคราะห์  
-การนิเทศงานด้านอาหาร  

ด าเนินการประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์
โดยวิเคราะห์ check sample/PT sample 

ห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาคผ่านการ
ประเมินความสามารถ 26 แห่ง  

 
ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบนั :  อบรมวธีิวเิคราะห์สารฟอร์มาลดีไฮดใ์นอาหาร, อยูร่ะหวา่งนิเทศงาน ศวก. 

 



2. โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑช์ุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน  (OTOP) 

   
 ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร และศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 14 แห่ง 

1. ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP 
2. ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายเพื่อคัดเลือกชนิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ 
    ยกระดับ หรือเข้าสู่กระบวนการคัดสรร อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยงาน 
3. ด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Smart Product) 

กิจกรรม 

สร้างโอกาสและกระจายรายได้คนส่วนใหญ่ 

1. พฒันำผลติภณัฑ์ต้นแบบ (Smart Product): Best Practices 
2. พฒันำให้มีคุณภำพและมำตรฐำนที่ดขีึน้ 
3. ตรวจวเิครำะห์เพิม่ตำมประกำศฯ/เกณฑ์กรมวทิย์ฯ ฉบับที่  3 
   นอกเหนือจำกรำยกำรตำมแผนเฝ้ำระวงัร่วมกบั อย.  

ก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกบั สสจ./ พฒันำชุมชน/ ส ำนักงำนเกษตรจงัหวดั 

เป้าหมาย 

มีผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)ด้านอาหารได้รับการพัฒนาและยกระดับสูงข้ึน (Smart Product) 
จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

Small 
Success 

-ประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
-คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

-ด าเนินการพัฒนาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ดีขึ้น 

Smart Product จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ 

 
ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบนั :  ประสานงาน,คดัเลือกผลิตภณัฑ,์อยูร่ะหวา่งจดัท าแผนการพฒันา 

 



3. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety)   

ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร และศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 14 แห่ง 

ส ำรวจคุณภำพและควำมปลอดภัยของอำหำรของประเทศ   
 (National Surveillance on Quality and Safety of Food) 

Active surveillance  
เป็นกำรก ำหนดอำหำรและผลติภัณฑ์ที่มีควำมเส่ียงสูง ใน 2 

มิติ ได้แก่ มิติหลกั (Agenda base) และ 
มิติพืน้ที ่(Area base) 

Passive  surveillance 
เป็นกำรรวบรวมผลวเิครำะห์ย้อนหลงัของ ตัวอย่ำง
อำหำรและผลติภัณฑ์ทีถู่กก ำหนดตำมแผนเฝ้ำระวงั

ประจ ำปี  

         การศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกนั 
            ก  าจดัศตัรูพืชตกคา้งในผกัผลไมส้ด  

        คุณภาพและความปลอดภยัของ 
          น ้าด่ืมประชารัฐ 

1 

2 

          การประเมินความเส่ียงของการไดรั้บสัมผสั กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก 
             สีสังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต ์S. aureus และ Salmonella spp.  
            ในผลิตภณัฑเ์น้ือสัตวแ์ปรรูปประเภทเน้ือหมกั ของประชากรไทย 4 

         การส ารวจสารตา้นจุลชีพตกคา้ง   
            เช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ ไดออกซินและพีซีบี 
            ในสัตวน์ ้าเพาะเล้ียงของประเทศไทย 
3 

      6 ผลิตภณัฑเ์ดิม :นม น ้าและน ้าแขง็ 
      OTOP กะปิ  น ้าปลา น ้าพริก 
      วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีตรวจเพิ่ม 
       เปรียบเทียบ กบัขอ้มูล 55-59 
      2 ผลิตภณัฑ ์ปี 60 : ไส้กรอก ลูกช้ิน 
       ตรวจเพิ่มเกบ็ขอ้มูลปี 60 
     1 ผลิตภณัฑใ์หม่: เบเกอร์ร่ี  
        เกบ็ขอ้มูลปี 57-60 

ประโยชน์ 

รวม 9 ผลติภัณฑ ์

1.  มีฐำนข้อมูลคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำรเพือ่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรวำงแผน 
2. ปรับปรุงข้อก ำหนดทำงกฎหมำยของประเทศ  
3.  ผู้บริโภคได้รับรำยงำนและกำรแจ้งเตือนภัย สำมำรถส่ือสำร/ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
     ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรได้ทนัเวลำ  
4.  ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว และสร้ำงภำพลกัษณ์ทีด่ีของประเทศไทย 
5.  เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำรของประเทศ  

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

Small 
Success 

-ประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี 
-เก็บตัวอย่าง 

-ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงาน เผยแพร่รายงานผู้บรโิภค 

ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบนั :  ประสานงาน,วางแผนเก็บตวัอยา่ง 



4.โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้  
เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร และศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 14 แห่ง 

เป้ำหมำย :  เพือ่พฒันำเกณฑ์อำหำรปลอดภัยในโรงพยำบำล/ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเกษตรกร 

 
 
1. สุ่มเกบ็ตัวอย่ำง ผกัและผลไม้สดทีน่ ำมำใช้เป็นอำหำรและวตัถุดิบปรุงประกอบอำหำรของผู้ป่วยในโรงพยำบำล เน้น 
      ชนิดทีม่ีควำมถี่ในกำรบริโภคสูง หรือ รับประทำนสด หรือ ผกักลุ่มเส่ียง เป็นต้น โดยเจ้ำหน้ำที ่ศวก. ร่วมกบั 
      เจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำล 
2. ตรวจสำรเคมีป้องกนัก ำจัดศัตรูพชื 132 ชนิดสำร ห้องปฏิบัติกำรส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร  
3. ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชมกำรด ำเนินงำนตรวจคัดกรองวตัถุดิบของโรงพยำบำล พร้อมให้ค ำแนะน ำทำงวชิำกำรทีเ่กีย่วข้อง  
4. ประเมินผลกำรตรวจวเิครำะห์และรำยงำนให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรคัดเลอืกวตัถุดิบ 

 
 
1 รพ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 10 รพ. 50 พรรษำมหำวชิรำลงกรณ์  จ. อุบลรำชธำนี 

2 รพ. ฝำง จ. เชียงใหม่ 11  รพ. วำรินช ำรำบ จ. อุบลรำชธำนี  

3 รพ. ล ำปำง จ. ล ำปำง 12 รพ. สรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลรำชธำนี  

4 รพ. เชียงรำยประชำนุเครำะห์  จ.เชียงรำย  13 รพ. อ ำนำจเจริญ จ. อ ำนำจเจริญ  

5 รพ. น่ำน จ. น่ำน 14 รพ. สมเดจ็พระยุพรำชเดชอุดม จ. อ ำนำจเจริญ  

6 รพ. พะเยำ จ. พะเยำ  15 รพ. สมเดจ็ พระสังฆรำชองค์ที ่17 จ. สุพรรณบุรี  

7 รพ. แพร่ จ. แพร่ 16 รพ. เจ้ำพระยำยมรำช จ. สุพรรณบุรี  

8 รพ. สมเดจ็พระเจ้ำตำกสินมำหำรำช จ. ตำก  17 รพ. นครปฐม จ. นครปฐม  

9 รพ. เลย จ. เลย  18 รพ. ตรัง จ. ตรัง 

วตัถุประสงค์  
1.  เพือ่ทรำบสถำนกำรณ์กำรตกค้ำงของสำรเคมีป้องกนัก ำจัดศัตรูพชืในผกัและผลไม้สด 
     ทีเ่ป็นวตัถุดิบในกำรปรุงประกอบอำหำรส ำหรับผู้ป่วยในโรงพยำบำล 
2. ทวนสอบเกณฑ์ก ำหนดในกำรคัดเลอืกวตัถุดิบของโรงพยำบำลอำหำรปลอดภัย  
3. ประเมินผลกำรตรวจวเิครำะห์รำยงำนให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หำแนวทำง  
    ปรับปรุงแก้ไขในกำรควบคุมกำรใช้สำรเคมีป้องกนัก ำจัดศัตรูพชืให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

6 เดือน 9 เดือน 

Small Success -ประสานงานกับหน่วยงาน 
-เก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ 2 ครั้ง ส่งผลการตรวจให้ รพ. 
-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

-เก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ครั้งท่ี 3 ส่งผลการ
ตรวจให้ รพ. 
-สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน ณ ปัจจุบนั :  เก็บตวัอยา่ง ตรวจเคราะห์ จ านวน  21 ตวัอยา่ง 

กิจกรรม 


