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ค ำน ำ 
  

ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 โดยได้
รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบติดตามผลงานด าเนินงาน/ ใช้จ่ายงบประมาณ 
(DOC) นั้น 

ในการนี้กองแผนงานและวิชาการ โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล ได้จัดท าผลการด าเนินงานรอบ         
6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากข้อมูลในระบบติดตามงบประมาณ 
(DOC) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูลทบทวนผลการ
ด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

 

กองแผนงำนและวิชำกำร 

กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

                                                                                        มิถุนำยน 2560 
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บทสรุปผู้บริหำร 

ตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2559 – 2563 โดยก าหนดวิสัยทัศน์
ว่า “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย  
ภายในปี พ.ศ. 2563” ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนโดยการด าเนินการภายใต้แผนงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560 มีโครงการจ านวนทั้งสิ้น 
281 โครงการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
งบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ -2.87 11.50 0.50 
และ 10.09 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับพิจารณางบประมาณจัดสรรรวม 1 ,319.5881 ล้าน
บาท ในส่วนของแผนงานตามภารกิจหลักมีความระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 47.78 และแผนงาน
สนับสนุนมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 41.33 ในส่วนของงบประมาณ มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 621.7618 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1,319.5881 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.12 ซึ่งมีแนวโน้ม
สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา  โดยผลผลิตที่เบิกจ่าย
ได้มากที่สุด คือ ผลผลิต : เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 53.99 โครงการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 49.71 โครงการองค์
ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.69  
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 40.53 และ ผลผลิต : เป็น
หน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
เบิกจ่ายได้น้อยท่ีสุด ร้อยละ 38.88 

   เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ได้มีการ
รวบรวมสภาพปัญหาและจัดระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาหลักที่มีความส าคัญ ได้แก่ การก ากับและติดตาม
ผลการด าเนินงานของกรมไม่สามารถบ่งชี้ถึงระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง  และไม่สามารถ
บูรณาการงานกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคะแนนผลกระทบอยู่ในระดับ 5 โดยแนวทางการ
พัฒนา คือ ต้องมีการทบทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ตามที่
ได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีรายละเอียดที่ชัดเจนและสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบัน พัฒนาช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน ให้มีรูปแบบการ
สื่อสารเหมาะกับกลุ่มผู้รับสาร และมีความชัดเจนว่าในแต่ละช่วงเวลาหน่วยงานต้องส่งผลผลิตใดให้กรม พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงสู่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ต่างๆที่ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบจากหลากหลายหน่วยงาน ควรมีการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบครบวงจร โดยการน าเป้าหมายองค์การเป็นหลัก (ไม่อิงตามบทบาทหน้าที่ของแต่
ละหน่วยงาน) เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมของกรม เพ่ือให้
หน่วยงานไม่เกิดความสับสนและลดความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงาน 
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ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติควำมเป็นมำ  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ก่อตั้งขึ้นมา พร้อม ๆ กับการ 
จัดตั้ง กระทรวงสาธารณสุข นับถึงบัดนี้ เป็นเวลากว่า 72 ปีแล้ว โดยได้มี การปรับปรุงเปลี่ยน แปลงโครงสร้าง
หลายครั้ง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลง โครง สร้างหลายครั้ง 
เพ่ือให้เกิด ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

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

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

 ใน ปี พ.ศ. 2545 ได้ มีการปฏิรูประบบราชการและมีการปรับปรุงส่วนราชการตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เป็น 22 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
สถาบันวิจัยสมุนไพร ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ส านักยาและวัตถุ
เสพติด และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม และในปี พ.ศ. 2547 
เพ่ือรองรับการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ของงานทางด้านวิชาการและบริการได้มีการเพ่ิมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น 2 
แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต ซึ่ง จากเดิมเป็นสาขาของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา 
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โครงสร้ำงองค์กร 

แผนภาพที่ 1 : แผนผังหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

รองอธิบดีฯ ส ำนักวิชำกำรวิทยำศำสตร์
กำรแพทย ์

กลุ่มตรวจสอบภำยใน กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 

ส ำนักเลขำนุกำรกรม 

สถำบันวิจัยสมุนไพร 

ส ำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย ์

กองแผนงำนและ
วิชำกำร 

ส ำนักมำตรฐำน
ห้องปฏิบตัิกำร 

สถำบันวิทยำศำสตร์
สำธำรณสุข 

ส ำนักเครือ่งส ำอำง
และวัตถุอันตรำย 

สถำบันชีววตัถ ุ

ส ำนักยำและ       
วัตถุเสพตดิ 

ส ำนักคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยอำหำร 

ศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

สถำบันชีววิทยำ
ศำสตร์ทำงกำรแพทย ์

กลุ่มงำนคุ้มครอง
จริยธรรม 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  1 เชียงใหม่ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  1/1 เชยีงรำย 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  2 พิษณุโลก 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  3 นครสวรรค์ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  4 สระบุรี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  5 สมุทรสงครำม 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  6 ชลบุรี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  7 ขอนแก่น 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  8 อุดรธำนี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  9 นครรำชสีมำ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  10 อุบลรำชธำนี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  11 สุรำษฎธ์ำนี 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  11/1 ภเูก็ต 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  12 สงขลำ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ที่  12/1 ตรัง 
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สรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทส าคัญในการเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข 
เกี่ยวกับการก าหนดและควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 
รวมถึงการวิจัยและประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ประชาชน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่น การเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างประเทศ การน าเข้าและส่งออกสินค้าด้าน
อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความหลากหลายและปริมาณมากยิ่งขึ้น  การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย เป็นต้น  
 เพ่ือให้หน่วยงานสามารถสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์
และสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวิสัยทัศน์ “กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นน ำด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุขในภูมิภำคเอเชีย” และเพ่ือขับเคลื่อนให้องค์การมุ่งสู่การบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงได้ก าหนดผลผลิตและโครงการหลัก ดังนี้ 1) ผลผลิต 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 2 ) ผลผลิตเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและ
พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 3) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยา
เสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 4) โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ และ 5) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน 
ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสู่หน่วยปฏิบัติในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือส่งต่อสู่ผลผลิต 
ซ่ึงกองแผนงานและวิชาการได้ด า เนินการรวบรวมและจัดท า เป็น แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้มีการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลผ่านระบบ DOC และได้มีการก ากับและ
ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารเพื่อรองรบั
อาเซียน 

องค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 

เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง

ห้องปฏิบัติการของประเทศและภมูิภาค
เอเชีย 

เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่
มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์ 

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้ยาเสพติด 
การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง

ห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็น
องค์กำรชั้นน ำด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์และสำธำรณสุขใน

ภูมิภำคเอเชีย 
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ผลผลิต : เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนและพัฒนำศักยภำพทำงห้องปฏิบัติกำรของ
ประเทศและภูมิภำคเอเชีย 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็น
ศูนย์ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือให้ห้องปฏิบัติทางการ
แพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น องค์การอนามัยโลก 
(WHO)/ ISO 15189 หรือ ตามมาตรฐานที่ก าหนดอ่ืนๆ ซึ่งจากการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่งผลให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีศักยภาพในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพสูงมากยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนได้รับบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และอีกประเด็นคือ ยกระดับการตรวจวิเคราะห์และคัดกรอง อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพให้มีมาตรฐาน ซึ่งส่งผลสนับสนุนต่อมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย  

 ทั้งนี ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย ผล 
ควำมก้ำวหน้ำ 

(ร้อยละ) 
1 : ห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล (ด้าน) 

2 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

70.16 

2 : จ านวนห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาค
เอเชีย (ห้องปฏิบัติการ) 

9 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

52.85 

  

ส าหรับการบรรลุตามผลผลิตที่ได้ก าหนดไว้ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมหลักใน 2 ส่วน คือ การพัฒนา
เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งในรอบไตรมาสปัจจุบันด าเนินการได้แล้ว 155 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 17.22 ตามแผนที่ก าหนดไว้ และการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ด าเนินการได้ 
170 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85 ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านป้องกันและ
รักษาโรค  
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ผลผลิต : กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงทำงห้องปฏิบัติกำรที่ มีควำม
ทันสมัยและสำมำรถตอบปัญหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขได้อย่ำงทันสถำนกำรณ์ 

 จากการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น อาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพชนิดใหม่ สภาวะแวดล้อมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดภัยจากโรค
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า และปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนตามบริบทในแต่ละพ้ืนที่ กรมวิทยาศาสตร์ - 
การแพทย์ ซึ่งเป็นองค์กรหลักของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง ให้เกิดองค์
ความรู้และเทคโนโลยี ส าหรับ เฝ้าระวัง  ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และก าหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง
จากโรคและภัยสุขภาพได้อย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินมาตรการเพ่ือให้เกิดการป้องกันและ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีแก่ประชาชน รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในสังคมโลก  

 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนดเป้าหมายให้มีจ านวนข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ จ านวน 2 ด้าน คือด้านป้องกันและ
รักษาโรค และด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหลัก 2 ส่วน มีความก้าวหน้าการด าเนินงานดังนี้  

กิจกรรมหลัก 
ควำมก้ำวหน้ำ

(ร้อยละ) 
พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 58.50 
ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้าระวัง
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 

59.68 

 

1. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่ง
เป้าหมายให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในการ
ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาหาร ด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ด้านยาและวัตถุเสพติด ด้านชีววัตถุ ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ ด้าน
ชันสูตรโรค และด้านสมุนไพร 

2. ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และ
เตือนภัยสุขภาพของประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมบูรณาการการด าเนินงานกับ
หน่วยงานอ่ืนทั้งในระดับกระทรวง และระดับพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริม และป้องกันภัยสุขภาพให้ประชาชน
และชุมชนเป็นไปอย่างเหมาะสม  
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โครงกำร : องค์ควำมรู้งำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ มีควำมเป็นเลิศ  

 ในปัจจุบันประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญด้านงานวิจัยที่จะเป็นกลไกหลักในพัฒนาและขับเคลื่อน
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่ในวิจัยและ
พัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง เพ่ือสนับสนุนการรักษา ป้องกัน และเฝ้าระวังทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 ในปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนดเป้าหมายในการระดับความส าเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีจ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขภายในประเทศอย่างน้อย 4 เรื่อง และภูมิภาคอาเซียน อย่ างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งที่ผ่านมามี
ผลงานวิจัยหลายชิ้น ที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศและได้รับการน าเสนอในเวทีระดับ
สากล เช่น ผลงานวิจัยเรื่องการเฝ้าระวังไตเสื่อมระยะเริ่มแรกโดยการตรวจโปรตีน Cystatin C ผลงานวิจัยเรื่อง
การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี PCR จากตัวอย่างกระดาษซับเลือด 
ผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล เป็น
ต้น ส าหรับในรอบไตรมาสปัจจุบัน มีจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 45 โครงการ การด าเนินงาน
มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 64.02 ตามแผนที่ก าหนดไว้  

 ในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาเนื่องจากรูปแบบโครงการมีทั้งโครงการที่เสร็จสิ้นใน 1 ปี  (รายงานฉบับ
สมบูรณ์) และโครงการต่อเนื่อง (ต้องมีการรายงานความก้าวหน้า) ซึ่งจากการติดตามการด าเนินงานในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2557-2559 มีโครงการที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด (รายงานความก้าวหน้า
และรายงานฉบับบสมบูรณ์) คิดเป็นร้อยละ 98.36 100 และ 95.83 ตามล าดับ  

แผนภูมิ: ควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2559-2557 

 

2557 2558 2559

โครงการที่ได้รับจัดสรร 61 55 48

ด าเนินการตามแผน 60 55 46
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 ทั้งนี้ ได้มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี
2502 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีจ านวนองค์ความรู้ทั้งสิ้น 698 เรื่อง ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะน าไปเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

แผนภูมิ: จ ำนวนองค์ควำมรู้สะสมจำกงำนวิจัยและพัฒนำของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2555-2559 

 

โครงกำร : สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้ยำเสพติด กำรควบคุมตัวยำและสำรเคมีทำงห้องปฏิบัติกำร  

 ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการตามค าสั่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 15/2546 เรื่องการตรวจพิสูจน์และยังมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ จึงเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการสนับสนุนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยส านักยาและวัตถุเสพติดเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การการแพทย์ในส่วนภูมิภาค 

 ทั้งนี ้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งม่ันในการด าเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าเอาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานต่างๆสามารถน าข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ผลผลิต 
เป้ำหมำย 
(ตัวอย่ำง) 

ด ำเนินงำน
(ตัวอย่ำง) 

ควำมก้ำวหน้ำ 
(ร้อยละ) 

จ านวนตัวอย่างปัสสาวะที่ได้รับการตรวจยืนยันยาเสพติด 70,000 29,084 41.54 
จ านวนตัวอย่างยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งต้นที่ใช้ในการ
ผลิตยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ 

30,000 14,827 49.42 

 

 เมื่อเปรียบกับผลการด าเนินงานย้อน หลัง 3 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปี 2557-2559 พบว่าระดับความส าเร็จใน
ช่วง เวลาเดียวกันมีแนวโน้มลดลง  คือ ร้อยละ 40.60 35.85 และ 33.12 ตามล าดับ  เนื่ องจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปรับบทบาทภารกิจในด้านการสนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากเดิมที่
เคยเป็นหน่วยงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ แต่ในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรอง
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มาตราฐานห้องปฏิบัติการแก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เช่น โรงพยาบาลต่างๆ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด
ได้ อีกทั้ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาชุดทดสอบยาเสพติดและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่
ได้น าไปใช้ในการคัดกรองผู้เสพยาในเบื้องต้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 จึงได้ปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับลดเป้าหมายตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดจากเดิม 120,000 ตัวอย่าง เป็น 100,000 
ตัวอย่าง ซึ่งจากการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการสนับสนุน
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทั้งสิ้น  43,911 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43.91 เทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นระดับ
ความส าเร็จที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา (3 ปีย้อนหลัง) 
 
แผนภูมิ: ผลกำรสนับสนุนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2557-2560 

 
 

โครงกำร : พัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเพื่อรองรับอำเซียน  

 จากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) 
ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรและการน าเข้าส่งออกสินค้าในภูมิภาคมีปริมาณมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ซึ่ง
จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชน ทั้งโรคข้ามพรมแดนที่มากับคนและสัตว์ รวมถึง
การน าเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ - 
การแพทย์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ประสานในการพัฒนาสมรรถนะหลักของประเทศใน
การเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านสาธารณสุข การตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน ด้านการตรวจพบโรคหรือเชื้อโรคใน
ประเทศไทย กรณีที่เกิดสถานการณ์ระบาดใหม่ รวมถึง บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากด่านสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเพ่ือส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
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กิจกรรม ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ) 
1) พัฒนาความสามารถทางห้องปฎิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือรองรับ

โรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN  
50.07 

2) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด่าน
สินค้า  

54.58 

  

 ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มด าเนินการ พบว่ามีห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ได้รับการพัฒนาความสามารถเพ่ือรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN เพ่ิมข้ึนทุกปี โดยระหว่าง
ปี 2557-2559 มีจ านวนห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสะสมรวมทั้งสิ้น 14 28 และ 47 แห่ง ตามล าดับ ส่งผลให้
ประเทศไทยมีเครือข่ายทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยร่วมกันได้ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐสามารถรองรับ
สถานการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในการน าเข้าอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องได้รับการตรวจวิเคราะห์และรับรองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการตามที่กฎหมายระบุ ซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ จ าเป็นต้องมีการกักสินค้าไว้  แต่
เนื่องจากสินค้าที่น าเข้าตามแนวชายแดนมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นมาก และสินค้าบางอย่างไม่สามารถเก็บได้เป็นระยะ
เวลานาน เช่น ผักสด ผลไม้ เป็นต้น  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านด่านสินค้า โดยในปัจจุบันสามารถด าเนินการไปแล้วจ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ด่านช่อง
เม็ก ด่านแม่สาย ด่านเชียงของ ด่านแม่สอด ด่านปาดังเบซาร์ ด่านอุดร-หนองคาย-ช่องเม็ก ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมด าเนินการกับกรมศุลกากรในการพัฒนาบูรณาการ
ฐานข้อมูลการรับรองการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NATIONAL SINGLE WINDOW) ของประเทศไทย 
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สรุปควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น 
281 โครงการ พบว่าผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน แผนงานตามภารกิจหลักมีความระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนัก
เฉลี่ยร้อยละ 47.78 และแผนงานสนับสนุนมีระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 41.33 โดยจ าแนกตาม
หน่วยงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงำนส่วนกลำง 

ล ำดับ หน่วยงำน 
ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ) 

ภำรกิจหลัก ภำรกิจสนับสนุน 
1 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 41.30 - 
2 ส านักงานเลขานุการกรม 79.38 0.00 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 42.08 - 
4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 63.90 - 
5 กองแผนงานและวิชาการ 65.10 - 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 69.27 63.79 
7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 49.34 22.69 
8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 69.11 47.50 
9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 60.9 52.83 
10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 49.51 42.17 
11 ส านักยาและวัตถุเสพติด 50.47 - 
12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 40.88 - 
13 สถาบันชีววัตถุ 48.38 50.00 
14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 53.39 - 
15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 13.15 93.60 

 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามบทบาทความส าคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ 
3. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 

ล ำดับ หน่วยงำน 
ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ) 

ภำรกิจหลัก ภำรกิจสนับสนุน 
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 59.61 96.15 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 53.02 70.14 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 56.04 60.00 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 50.64 69.59 
20 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 0.26 57.33 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 65.72 - 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 72.65 72.59 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 54.37 - 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 59.73 43.44 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 75.55 - 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 57.22 38.23 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 63.46 63.70 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 53.11 - 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 63.71 61.55 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 64.90 77.77 

 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามบทบาทความส าคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ 
3. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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รำยงำนสถำนะงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
วิเครำะห์ภำพรวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร  

 จากข้อมูลตามเอกสารขาวคาดแดง พบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวโน้มได้รับจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-2560 มีอัตราการ
เติบโตร้อยละ -2.87 11.50 0.50 และ 10.09 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับพิจารณา
งบประมาณจัดสรรรวม 1,319.5881 ล้านบาท 

ปีงบประมำณ 
งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

2560 1,319.5881 
2559 1,198.6943 
2558 1,192.4394 
2557 1,069.4670 
2556 1,101.0180 

 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับ พบว่า เฉพาะในหมวดงบด าเนินงาน รายจ่ายอื่น อุดหนุน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง  จนถึงปี พ.ศ. 2560 ที่งบประมาณได้รับ
จัดสรรปรับเพ่ิมสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2556-
2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 9.55 0.56 -4.84 -7.00 และ 2.40 ตามล าดับ โดยปีงบประมาณ 2559 ได้รับ
งบประมาณ 442.2500 ล้านบาท จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณสูงขึ้นเป็น 459.5055 ล้านบาท 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบงบประมำณที่ได้รับของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน) 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2556-2560 

 

 ส าหรับสัดส่วนงบประมาณ ในหมวดงบลงทุนและงบรายจ่ายอ่ืน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยงบ
ลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 16.92 จนถึงปี 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 29.29 
และงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.54 จนถึงปี 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อย
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ละ 2.13  ส่วนในหมวดงบด าเนินงานมีแนวโน้มลดลงตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีสัดส่วน
อยู่ที่ร้อยละ 44.45 จนถึงปี 2560 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 32.60  

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณตำมหมวดเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556-2560 

 

 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 
2560 พบว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เฉพาะงบด าเนินงาน รายจ่ายอ่ืน อุดหนุน) จ านวน
ทั้งสิ้น 452.8693 ล้านบาท โดยอยู่ในล าดับที่ 6 จากทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน ซึ่งอัตราการเติบโตของงบประมาณเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีอัตราการเติบอยู่ที่ ร้อยละ 2.40  โดยอยู่ในล าดับที่ 3 จาก
ทั้งสิ้น 9 หน่วยงาน 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณทีไ่ด้รับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข                           
(เฉพำะงบด ำเนินงำน รำยจ่ำยอื่น อุดหนุน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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งบประมาณท่ีได้รับ 159.0961 361.5365 452.8693 489.0444 550.7206 760.5653 1,066.1152 1,784.6911
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แผนภูมิ: อัตรำกำรเติบโตของงบประมำณ(ไม่รวมงบบุคคลำกรและงบลงทุน) ที่ได้รับจัดสรร                           
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2560 เทียบกับปี 2559 

 

 และเมื่อพิจารณางบประมาณภายใต้ภารกิจแต่ละด้านของกรมเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในด้านงานวิจัยและพัฒนา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบประมาณ อยู่ในล าดับ 
3 จาก 8 หน่วยงาน และภายใต้ภารกิจด้านการป้องกันและสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด ได้รับงบประมาณ 
อยู่ในล าดับ 3 จาก 4 หน่วยงาน การรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้รับงบประมาณ อยู่ในล าดับ 4 จาก 5 
หน่วยงาน 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณทีไ่ด้รับภำยใต้ภำรกจิด้ำนกำรวิจัยของหน่วยงำน                               
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 
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แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมำณทีไ่ด้รับภำยใต้ภำรกจิด้ำนกำรป้องกันและสนับสนุนกำรปรำบปรำมยำเสพ
ติดของหน่วยงำนในสังกดักระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
621.7618 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1,319.5881 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.12 ซึ่งมีแนวโน้มสัดส่วน
การใช้จ่ายงบประมาณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 

ตำรำง: กำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 6 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 

ปีงบประมำณ จัดสรร ใช้จ่ำย คิดเป็นร้อยละ 
2560 1,319.5881 621.7618 47.12 
2559 1,198.6943 595.5093 49.68 
2558 1,192.4394 643.6397 53.98 

 

แผนภูมิ: เปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 6 เดือน จ ำแนกตำมผลผลิต              
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558-2560 
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แผนภูมิ: เปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมหมวดงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน  
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งบบุคลากร 50.48 

งบด าเนินงาน 45.83 

งบลงทุน 44.90 

งบรายจ่ายอื่น 18.41 

งบอุดหนุน 41.86 

รวม 47.12 
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สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำร
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน 

หน่วยงำนส่วนกลำง 

ล ำดับ หน่วยงำน 
งบประมำณ 

จัดสรร ยอดใช้จ่ำย ร้อยละ 
1 ส านักงานเลขานุการกรม 135,199,940  36,341,541  26.88 
2 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3,000,000  694,827 23.16 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1,530,505  873,406  57.07 
4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,000,000  315,558  31.56 
5 กองแผนงานและวิชาการ 11,316,500 4,941,791  43.67 
6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 6,768,804 2,695,152  40.29 
7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 56,255,000  25,500,798  45.33 
8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 30,066,486  11,319,966  37.65 
9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 27,634,900  6,474,267  23.43 
10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 24,966,000  1,692,792  6.78 
11 ส านักยาและวัตถุเสพติด 41,803,136  6,201,448  14.83 
12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 8,992,900  4,263,871  47.41 
13 สถาบันชีววัตถุ 8,912,700  5,173,111 58.04 
14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 25,588,300  5,285,175  20.65 
15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 18,338,160  1,098,460  5.99 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค 

ล ำดับ หน่วยงำน 
งบประมำณ 

จัดสรร ยอดใช้จ่ำย ร้อยละ 
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 4,445,550 -  - 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 10,344,750 -  - 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 4,476,350 1,918,118  42.85 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 7,441,650 3,567,418  47.94 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่4 สระบุรี 2,389,300  623,831  26.11 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 13,182,410  4,662,739  35.37 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 15,381,750  8,213,962  53.40 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 9,162,450  4,762,299  51.98 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 16,780,320 9,315,332  55.51 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 3,492,350 3,187,403  91.27 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 7,642,400 4,585,596  60.00 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 10,281,150  5,653,404  54.99 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 5,198,500  639,377  12.30 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 5,228,750  3,897,736  74.54 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 8,399,950  3,943,342  46.94 

หมำยเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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กำรเรียนรู้และพัฒนำองค์กำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการกิจเกี่ยวกับการวิจัยและ
ตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศ ท าให้สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน
ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ในภูมิภาคเอเชีย โดยได้น ามาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ISO/IEC 17025 , ISO 15189, ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17011 และ ISO 15190 มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
และยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ให้มีขีดสมรรถนะและทันสมัย ในการตอบ
โจทย์ทางการแพทย์และสาธารณสุขของชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ อย่างสอดคล้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า จ านวน 6 
กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน จ านวน 11 กระบวนการ ดังนี้ 

 

 

 

 

กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กระบวนกำรสนับสนุน 

1. กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ 

1.1 ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ ก า ร เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง (Reference Lab) 

1.2 บริการตรวจวิเคราะห์ทั่วไป 

2. การก ากับให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ 

3. การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

4.1 การประเมินความเสี่ยง 

4.2 การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

5. การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

5.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่าย 

1. การเงิน การคลัง 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. บริหารทั่วไป 

3.1 งานสารบรรณ 

3.2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
3.3 งานยานพาหนะ 

3.4 งานซ่อมบ ารุง 

4. การบริหารพัสดุ 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นน ำด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุขในภูมิภำคเอเชีย 
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กระบวนกำรสร้ำงคุณค่ำ กระบวนกำรสนับสนุน 

5.2 การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

6. การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

6.1 ก า ร รั บ ร อ ง ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
มาตรฐานสากล 

6.2 การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
กระทรวง 

 

5.2 การบ า รุ ง รั กษาระบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศ 

5.3 ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ บ ริ ก า ร ร ะบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทรัพย์สินทางปัญญา 

7. จัดท าแผน ติดตาม และประเมินผล ประจ าปี 
8. งานบริการห้องสมุด 

9. การพัฒนาระบบบริหารราชการ 

9.1 กา ร จั ดท า ค า รั บ ร อ งแล ะติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม 

9.2 กา ร จั ดท า ค า รั บ ร อ งแล ะติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รั บ ร อ งก า รปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ร ะดั บ
หน่วยงานภายใน 

10. การจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

11. การตรวจสอบภายใน 

อ้ำงอิง: ลักษณะส ำคัญองค์กำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 ทั้งนี้ จากการด าเนินงานที่ผ่าน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานราชการแรกของประเทศไทย ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และการได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงาน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

 ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหาร
จั ดการภาครั ฐ และคณะกรรมการ พัฒนา ด า เนิ นการ พัฒนาคุณภาพการบริ ห า รจั ดก ารภ าครั ฐ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐและก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานให้ เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.  2558 ซึ่ ง ในปี  พ.ศ.  2560 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เสนอเพ่ือประกวดขอรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ใน หมวด 1 
การน าองค์การ และ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 หมวดได้ผ่านเกณฑ์การการประเมินในเบื้องต้น 
และจะเข้ารับการตรวจประเมินในพ้ืนที่ (Site Visit) จากคณะกรรมการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการต่อไป    
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ปัญหำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
ภำพรวมปัญหำกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  

 เพ่ือให้ได้สภาพปัญหาที่แท้จริงของหน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการได้มีการรวบรวมสภาพปัญหาและ
จัดระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากแบบส ารวจสภาพปัญหาในระดับหน่วยงานและจากผลการ
ด าเนินงานในระบบ DOC ซ่ึงระดับอยู่ในช่วง 1-5 เรื่องตามผลกระทบที่มีต่อองค์กรจากน้อยสุดไปมากสุด 

ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ สำเหตุหลัก 
ระดับผลกระทบ 

(1-5) 
1 ก า ร ก า กั บ แ ล ะ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร

ด าเนินงานของกรมไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ระดับความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์
ได้อย่างแท้จริง 

การก าหนดตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ไม่
ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

5 

2 ไม่สามารถบูรณาการงานกับหน่วยงาน
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ไม่มีแผนปฏิบัติการล่วงหน้าที่มีความ
ชัดเจน ว่ากรมต้องการผลผลิตอะไร 
แ ล ะผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ใ น แ ต่ ส่ ว น ต้ อ ง
ด าเนินการอะไร ในช่วงเวลาไหน 

2. การสื่อสารในการขับเคลื่อนงานบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง 
หน่วยงานส่วนภูมิภาค และหน่วยงาน
ภายนอกไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

5 

3 เครือข่ายทั้งผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
และหน่วยงานภายนอกมีความสับสน
ในแนวทางการด าเนินงาน 

1. การสื่อสารภายในระหว่างเจ้าภาพหลัก
ส่วนกลางและภูมิภาคไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ บางครั้งเจ้าภาพ
หลักถ่ายทอดสู่เครือข่ายโดยตรงท าให้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วน
ภูมิภาคไม่ทราบข้อมูล 

2. บางครั้งไม่มีความชัดเจนในตัวชี้วัด (มี
การเปลี่ยนแปลง และได้รับข้อมูลไม่
ตรงกัน) 

4 

4 ภาพรวมงานวิจัยและพัฒนาของกรม
ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จากงบประมาณแผ่นดินและแหล่ง
เงินทุนต่างๆต่ าเกินไป 

1. ยังไม่มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
ของผู้รับบริการ สถานการณ์แนวโน้ม
และนโยบายของประเทศ เพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นประเด็น/หัวข้องานวิจัยใน
ภาพรวมของกรมอย่างเป็นรูปธรรม 

2. กรมยังไม่ได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ผลผลิตอย่างชัดเจน 

4 
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ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ สำเหตุหลัก 
ระดับผลกระทบ 

(1-5) 
3. การเขียนโครงการยัง ไม่มีคุณภาพ

เพียงพอ ทั้งตามตามหลักวิชาการและ
การน าไปต่อยอดใช้ประโยชน์ 

5 ระบบการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ยังไม่มีประสิทธิภาพ  

1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ
โครงการยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร 

2. ระยะเวลาในการกลั่นกรองพิจารณา
และจัดท าโครงการไม่เพียงพอ 

3. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม่ ด า เ นิ น ง า น ต า ม
กระบวนการในการพิจารณาโครงการ
ตามท่ีกรมได้ก าหนดไว้ 

4 

6 ในปัจจุบันระบบข้อมูลสารสนเทศที่
สนับสนุนงานตามภารกิจต่างๆของ
กรมไม่สามารถตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์ 

1. ขาดการวิเคราะห์และประเมินผลในการ
วางโครงสร้างฐานข้อมูลในขับเคลื่อน
ภารกิจต่างๆของกรมแบบมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วน 

2. รูปแบบการรายงานผลในปัจจุบันข้อมูล
ขาดความสมบูรณ์ และแบบฟอร์มมี
ความซ้ าซ้อน ขาดระบบฐานข้อมูลที่ใน
การประมวลผลการด าเนินงาน 

3 

7 หน่วยงานบูรณาการได้ รับจัดสรร
งบประมาณล่าช้า 

1. นโยบายของผู้บริหารมอบให้เจ้าภาพ
แผนงานบูรณาการด าเนินการจัดสร
งบประมาณหน่วยงานภายใต้แผนงาน
บูรณาการ 

2. การออกรหัสงบประมาณจากฝ่ายคลัง
ล่าช้า 

2 

8 การใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการ
องค์การอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการของแต่
ละหน่วยงานมีแตกต่างกัน ซึ่งยังขาดการ
ผสานรวมเป็นระบบเหล่านี้ให้เป็นภาพรวม
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างชัดเจน 
เช่น ในเรื่องการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระดับ
บุคคล กองแผนและวิชาการรับผิดชอบ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ กพร. จัดท าตัวชี้วัด
ค ารับรองระดับหน่วยงาน ฝ่ายการเจ้าหน้า
ดูแลการประเมินผลในระดับบุคคล ซึ่งใน
ปัจจุบันทั้งสามหน่วยงานด าเนินการแยก

2 
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ล ำดับ ประเด็นปัญหำที่พบ สำเหตุหลัก 
ระดับผลกระทบ 

(1-5) 
ส่วนกัน ท าให้การด าเนินจึงไม่สามารถเห็น
ผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน 

9 ทัศนะคติของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ  

1. บุคลากรให้ความส าคัญต่องานของ
ตนเองเป็นหลัก มากกว่ามองภาพรวม
เป้าหมายขององค์กร ท าให้งานของ
หน่วยงานไม่เกิดประสิทธิภาพ  

2. บุคลากรขาดความเข้าใจในภาพรวมว่า
ภารกิจที่ปฏิบัติอยู่เป็นกลไกส่วนหนึ่งใน
การขับเคลื่อนเป้าหมายของขององค์กร 

2 

 

ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำ 
1. มีการทบทวนและก าหนดผลลัพธ์หรือผลผลิตของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ เป็น

รูปธรรมชัดเจน จากกระบวนการวิเคราะห์นโยบายผู้บริหารในระดับต่างๆ สถานการณ์และแนวโน้มที่
ส าคัญของประเทศ และถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงานเกิดความเข้าใจ เพ่ือสามารถส่งต่อผลผลิตตามที่กรม
ก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป  

2. ทบทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ตามที่ได้ก าหนดไว้ 
รวมถึงมีรายละเอียดที่ชัดเจนและสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

3. ควรก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้น (แผนประจ าปี) ระยะกลาง (2-3ปี) ระยะยาว ( 5 ปี) ให้ชัดเจนและ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย (ระดับผู้บริหารและระดับผู้
ปฏิบัติการ) และสื่อสารถ่ายทอดให้แต่ละหน่วยงานรับทราบและเข้าใจตรงกัน   

4. พัฒนาช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงาน ให้มีรูปแบบการสื่อสารเหมาะ
กับกลุ่มผู้รับสาร และมีความชัดเจนว่าในแต่ละช่วงเวลาหน่วยงานต้องส่งผลผลิตใดให้กรม พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงสู่ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน 

5. พัฒนาระบบการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงานโครงการ ส าหรับ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้โครงการต่างๆที่ได้การอนุมัติสามารถด าเนินการ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6. พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดท ารายละเอียดโครงการแก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในเชิงวิชาการและสื่อความหมายของประโยชน์ที่ได้รับอย่างชัดเจน (อิงตามความต้องการ
ผู้รับบริการ) 

7. ทบทวนกระบวนการพิจารณาแผนงานโครงการของกรม โดยมีการวิเคราะห์กระบวนการและกรอบ
ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน และก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแผนงานโครงการของ
กรมที่ชัดเจน ผ่านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  แล้วจึงด าเนินการสื่อสารให้หน่วยงาน
ต่างๆรับทราบอย่างท่ัวถึง 
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8. ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการต่างๆของกรม เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วและชัดเจนมายิ่งข้ึน โดยในเบื้องต้นขอน าเสนอทางเลือกในการบริหารจัดการใน 2 แนวทาง คือ 

- ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรงบประมาณของโครงการบูรณาการ เช่น จากในปัจจุบันเจ้าภาพ
เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานทั้งหมดภายใต้แผนบูรณาการเองซึ่งพบว่ามี
ความล่าช้า โดยควรมีการพิจารณาให้กองแผนงานและวิชาการเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้
หน่วยงานทั้งหมดภายใต้แผนงานบูรณาการ 

- หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานมีการก าหนดกรอบวงเงินจัดสรรร่วมกัน และ
สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆที่ร่วมด าเนินงานน าไปเป็นข้อมูล
ประกอบการบริหารจัดการงบประมาณภายในหน่วยงานได้ 

9. ควรมีการก าหนดกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนงานโครงการส าคัญของกรมที่มีความ
เข้มงวดและ พิเศษเฉพาะมากกว่าโครงการทั่วไป เช่น มีการตรวจนิเทศงานในเชิงแผนงานโครงการ หรือ
ติดตามประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการที่กรมมอบหมาย เพ่ือความส าเร็จของโครงการเหล่านี้ 
สามารถขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมไปสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

10. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลกลางของกรมวิทยาศาสตร์ในการเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกรมให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

11. ในการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจต่างๆที่ประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบจากหลากหลายหน่วยงาน ควร
การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบครบวงจร โดยการน าเป้าหมาย
องค์การเป็นหลัก (ไม่อิงตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน) เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมของกรม เพ่ือให้หน่วยงานไม่เกิดความสับสนและลดความซ้ าซ้อนการ
ปฏิบัติงาน เช่น ในประเด็นการก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ปัจจุบันฝ่ายการเจ้าหน้าจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงาน แต่หากต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายองค์การอย่างแท้จริง ควรมีการร่วมด าเนินงานตั้งแต่
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ (กองแผนงานและวิชาการ) น าสู่การก าหนดและถ่ายตัวชี้วัดสู่ระดับหน่วยงาน 
(กพร.) แล้วจึงน าสู่ตัวชี้วัดระดับบุคคล (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)  

12. ปรับวัฒนธรรมองค์กร /ทัศนคติ เสริมสร้างให้บุคลากรเกิดท างานเป็นทีมและมองความส าเร็จในภาพรวม
ของหน่วยงานเป็นหลัก  
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ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์             
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

โครงกำร 

1 กำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมเสี่ยงห้องปฏิบัติกำรชีวภำพ (Biorisk management) และพัฒนำ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติกำร 

2 กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยและเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ 

3 สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติดและกำรควบคุมตัวยำ/สำรเคมี 

4 ประกันคุณภำพยำ 

5 กำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัยในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

6 คุณภำพสมุนไพรไทย 

7 โครงกำรบูรณำกำรอำหำรปลอดภัย (Food Safety) 

8 พัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้ำนอำหำรสู่มำตรฐำน 

9 กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรและเครือข่ำยเพื่อรองรับอำเซียนและ       
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

10 โครงกำรเครือข่ำยคุณภำพและมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
ประจ ำปี 2560 

11 โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชนประจ ำปีงบประมำณ 2560 
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1 กำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมเสี่ยงห้องปฏิบัติกำรชีวภำพ (BIORISK MANAGEMENT) 
และพัฒนำมำตรฐำนควำมปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติกำร  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ( International Health 
Regulation) และเป็นประเทศผู้น าในการพัฒนาแผนระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (GHSA 
National Laboratory System Action Package)  ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security 
Agenda) ดังนั้น กรมจึงต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยทุก
ระดับ  ให้มีความพร้อมและมีระบบบริหารความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะรองรับเชื้อโรคอุบัติใหม่ร้ายแรง
ต่างๆ  และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมกรมจึงได้จัดท าหลักสูตรและเครื่องมือในการอบรมเรื่อง “การจัดการ
ความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management)” เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและฝึกอบรมให้
ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้
สามารถประเมินและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรง
ปะปน ซึ่งจะให้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและลดโอกาสที่เชื้อโรคร้ายแรงต่างๆจะแพร่กระจายออกจาก
ห้องปฏิบัติการสู่บุคคลภายนอกและสิ่งแวดล้อม 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  
 

กำรจัดอบรม 
22 – 23 ธันวำคม 2559 11-13 มกรำคม 2560 16 มีนำคม 2560 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk 
management) แ ล ะ พั ฒ น า
มาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัย
ในห้องปฏิบัติการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
จัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ       ( 
Biorisk Management ) 

อบรม เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการ
ใช้งานและตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 
ส าหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

 โรงแรมริชมอนด์  
จังหวัดนนทบุรี 

 โรงแรมไมด้า  
จังหวัดนนทบุรี 

 โรงแรมไมด้า  

จังหวัดนนทบุรี 
 ผู้เข้าร่วมอบรม/คณะท างาน 

จ านวน 36 ท่าน 
 ผู้เข้าร่วมอบรม/คณะท างาน 

จ านวน 29 ท่าน 
 ผู้เข้าร่วมอบรม/คณะท างาน 

จ านวน 94 ท่าน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  

 

 

ห้องปฏิบัติทางการแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความปลอดภัยและมีความพร้อมใน
การรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรง 

 

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายมีศักยภาพในการด าเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านชีวภาพของโรงพยาบาล 

 

ผู้ปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สามารถประเมินและลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการท างานกับตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจมีเชื้อโรคร้ายแรงปะปน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 

ลดโอกาสที่เชื้อโรคร้ายแรงต่างๆ จะแพร่กระจายออกจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งอาจก่อเกิดอันตราย
ต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนอก 
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2 กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยและเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ 

 เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก โดยทั่วไปการเกิดภาวะดื้อยา
มีสาเหตุจากธรรมชาติของเชื้อจุลชีพที่จะมีการปรับตัวเพ่ือให้รอดชีวิต การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อ
ต่างสายพันธุ์ท าให้เกิดเชื้อดื้อยาเพ่ิมขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ การซื้อ
ยารับประทานเอง หรือ ไม่รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้เจ็บป่วย
เพราะการติดเชื้อเป็นอีกสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เชื้อปรับตัวให้ดื้อยาอย่างรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันพบเชื้อดื้อยาชนิดใหม่
และเป็นปัญหามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนายาใหม่มาทดแทนยาที่ เชื้อที่ดื้อยาไปแล้วนั้นเป็นเรื่องยาก 
การ เฝ้ าระวั ง เ พ่ื อ ให้ ได้ ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อ งทันการณ์มา ใช้ ว า งแผนแก้ปัญหา เป็ น เ รื่ องที่ จ า เป็ น  ทั้ งนี้  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพแห่งชาติ จากการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ 
จะต้องท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือให้ได้สถานการณ์เชื้อดื้อยาในภาพรวม 
รายงานแนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และต้องพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อ
ดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วยวิธีที่มีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและอ้างอิงได้ โดย
หน่วยงานส่วนกลางคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง และ
โรงพยาบาลในเขตความรับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือจัดท าสถานการณ์เชื้อดื้อยาทั้งในระดับ
เขตและระดับประเทศ เพ่ือให้ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความ
พร้อมส าหรับการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศ และพร้อมส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาประเทศต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา ระยะที่ 1 (เชื้อแบคทีเรีย) 
โดยเน้นการแก้ไขปัญหา AMR (ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2450/2559) และมีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือข่าย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ เครือข่ายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ” ในวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ไมดา เดอ ซี 
หัวหิน จ.เพชรบุรี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 142 คน จากโรงพยาบาล เครือข่าย 82 คน (แห่ง) และ
หน่วยงานอื่นๆ อีก 60 คน 

 ในส่วนของการจัดท า Antibiogram ได้ด าเนินการเก็บข้อมูลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาจาก
โรงพยาบาลเครือข่าย เพ่ือจัดท า antibiogram ระดับประเทศ  (ด าเนินการระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม 
2559) เสร็จสิ้นแล้วจ านวน 1 ฉบับ และมีการตรวจยืนยันเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาล จ านวน 63 
ตัวอย่าง 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  

 

 

ประชาชนได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
เครือข่ายที่สามารถ ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคดื้อยาที่มีความส าคัญ ตามแนวทาง IHR ด้วยเทคโนโลยี
ที่ยอมรับตามเกณฑ์สากล  

 

ได้ข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาของประเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางก าหนดนโยบายการใช้ยา
ระดับชาติ 

 

ท าให้ทราบระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรค และคุณลักษณะความแตกต่างทางสายพันธุ์ของเชื้อก่อ
โรคที่กระจายในแต่ละภาคของประเทศ  

 

พัฒนาความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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3 สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติดและกำรควบคุมตัวยำ/สำรเคมี 
 

 จากแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ต้องการด ารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถ
เอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้การ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน กรม
ราชทัณฑ์ และหน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ โดยการตรวจยาเสพติดในตัวอย่างของกลาง และสารเสพติดใน
ปัสสาวะที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมไปถึง การตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบท่ีมีมาตรฐาน ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่ หรือ
สารทดแทน หรือจากการน ายาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด ซึ่งเป็นการการสนับสนุนการด าเนินงานใน
ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ของการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (demand) และ
ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี (supply) 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  
 

กำรตรวจพิสูจน์สำรเสพติด 
   

สารเสพติด เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่น าไปใช้
ในทางท่ีผิด  

ตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ 
 

ส นั บ ส นุ น ชุ ด ท ด ส อ บ ใ ห้ แ ก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

จ ำนวน 14,827 ตัวอย่ำง จ ำนวน 29,084 ตัวอย่ำง จ ำนวน 205,150 ชุด 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 

ผลการด าเนินงานมีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของสารเสพติด สามารถน าไปประกอบการ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 

 

ป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสารทดแทน จากการน ายาที่ใช้ในทาง
การแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด 
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4 โครงกำรประกันคุณภำพยำ 
 

 โครงการประกันคุณภาพยา หรือชื่อเดิม โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา 
เป็นโครงการบูรณาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในความรับผิดชอบของส านักยาและวัตถุเสพติดร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการเชิงรุกในการเฝ้าระวังคุณภาพทั้งยาแผนปัจจุบัน ยาชีววัตถุ และยาจาก
สมุนไพร โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยการ
สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาตามชื่อสามัญที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยา ทั้งทางด้านเคมี-ฟิสิกส์ ชีววิทยาและจุลชีววิทยา ใช้วิธีมาตรฐานตามต ารายาฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นวิธี
และเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ และมีการปรับปรุงด้านมาตรฐานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เช่น ต ารายา
ของประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกยาเพ่ือตรวจวิเคราะห์จะพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) รายการยาที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 2) ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 3) 
รายการยาช่วยชีวิต ( life saving drugs / vital drugs / emergency drugs) หรือยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ 
(narrow therapeutic index) 4) รายการยาที่มีมูลค่าหรือปริมาณการใช้สูง 5) รายการยาที่พบปัญหาคุณภาพยา 
6) มาตรฐานในต ารายาของรายการยานั้นมีการเปลี่ยนแปลง และ 7) รายการยาที่โรงพยาบาลสงสัยคุณภาพยา 
ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาทั้งที่เข้าและไม่เข้ามาตรฐานได้เผยแพร่ให้โรงพยาบาลรัฐทั่ว
ประเทศ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทราบ ส าหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่
ไม่เข้ามาตรฐาน ได้รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบ เพ่ือด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพยาของประเทศต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  
 

รำยกำรยำตำมชื่อสำมัญในโครงกำรประกันคุณภำพยำ ปีงบประมำณ2560 
 

ล ำดับ รำยกำรยำ 

1 Abacavir tablets 

2 Acyclovir tablets 

3 Allopurinol tablets 

4 Amoxicillin trihydrate + Potassium clavulanate dry syrup 

5 Ampicillin sodium + Sulbactam sodium sterile powder 

6 Atropine sulfate sterile solution 

7 Azathioprine tablets 
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ล ำดับ รำยกำรยำ 

8 Baclofen tablets 

9 Calcium carbonate tablets 

10 Captopril tablets 

11 Carbamazepine tablets (เฉพาะรูปแบบ immediate release) 

12 Colistimethate sodium sterile powder 

13 Cycloserine capsules 

14 Dextromethorphan hydrobromide syrup 

15 Diazepam tablets 

16 Domperidone suspension 

17 Donepezil hydrochloride tablets 

18 Erythropoietin (Epoetin) 4,000 IU sterile powder/solution 

19 Fluoxetine hydrochloride capsules/ tablets 

20 Glibenclamide tablets 

21 Hydralazine hydrochloride tablets 

22 Ibuprofen tablets 

23 Insulin (human) sterile solution / suspension 

24 Isosorbide mononitrate tablets (เฉพาะรูปแบบ immediate release) 

25 Lithium carbonate capsules/ tablets 

26 Mefenamic acid capsules 

27 Metoclopramide sterile solution 

28 Metoclopramide tablets 

29 Metronidazole sterile solution 

30 Metronidazole tablets 

31 Perphenazine tablets 

32 Phenobarbital tablets 

33 Pioglitazone hydrochloride tablets 

34 Praziquantel tablets 

35 Rifampicin capsules 

36 Rifampicin + Isoniazid capsules 

37 Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide tablets 

38 Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide + Ethambutol hydrochloride tablets 
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ล ำดับ รำยกำรยำ 

39 Rivastigmine tartrate capsules 

40 Sildenafil citrate tablets 

41 Spironolactone tablets 

42 Stavudine capsules 

43 Stavudine + Lamivudine + Nevirapine tablets 

44 Theophylline capsules/ tablets (รูปแบบ immediate release) 

45 Theophylline capsules/ tablets (รูปแบบ sustained release) 

46 Trospium chloride tablets 

47  Valsartan tablets 

48 Verapamil hydrochloride tablets 
 

 

กำรด ำเนินงำน 

    
เตรียมความพร้อมในการ
ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง
ห้องปฏิบัติการ เช่น การ
จั ด ท า  protocol วิ ธี
วิเคราะห์ การจัดหาสาร
มาตรฐาน สารเคมี และ
การจัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ ์

ป ร ะ ส า น ข อ ข้ อ มู ล
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า จ า ก
โ ร ง พ ย า บ า ล รั ฐ ทั่ ว
ประเทศ เพ่ือสุ่มตัวอย่าง
ท า ง โ ป รแกรม  single 
window 

การประชุมประสานแผน
บูรณาการและจัดประชุม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

รับและส่งตัวอย่างไปยัง
หน่วยตรวจวิเคราะห์และ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยา 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 

ยาที่ไม่เข้ามาตรฐานในโครงการประกันคุณภาพยามีจ านวนลดลงทุกปี เนื่องจากการประกัน
คุณภาพยาช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตยามีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง  

 

ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้รับบริการในระบบสุขภาพว่าได้รับยาที่มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 
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5 กำรพัฒนำระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัยในโรงพยำบำลสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข 

 

 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 2560 
จัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมการท างานแบบเครือข่ายของเขตบริการสุขภาพ และสร้างความต่อเนื่องในการประเมิน
คุณภาพงานรังสีวินิจฉัยให้เป็นระบบที่ยั่งยืน เสริมสร้างบริการด้านรังสีวินิจฉัยที่มีคุณภาพ สามารถช่วยให้แพทย์
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้ถูกต้อง เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สุขต่อประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายในการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากร
สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ต่อเนื่อง โดยจะด าเนินการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการ
ถ่ายภาพรังสีเริ่มด้วยเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์ฟัน ซึ่งเป็นชนิดเครื่องเอกซเรย์ที่มีการใช้งาน
มากที่สุด เพ่ือให้โรงพยาบาลใช้เป็นค่าอ้างอิงส าหรับในการเปรียบเทียบกับค่าที่โรงพยาบาลปฏิบัติ ซึ่งการมีค่า
อ้างอิงที่เป็นมาตรฐานของประชากรไทยจะช่วยให้เกิดการควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีเกินความจ าเป็น เป็นการ
ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการได้รับรังสี ตามนโยบายการพัฒนาสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  
 

กำรอบรม 
อบรมกำรควบคุมคุณภำพ
เครื่องสร้ำงภำพรังสีดิจิทัล 

วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2559 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 20 ท่าน 
 

อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภำพ
แ ล ะ ม ำ ต ร ฐ ำ น บ ริ ก ำ ร
ห้องปฏิบัติกำรรังสี วินิจฉัย 
กำรพัฒนำผู้ตรวจประเ มิน
ระบบคุณภำพและมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรรังสี วินิจฉั ย
โรงพยำบำลสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปี 2560 

 ภำคเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าอบรม 61 คน  

 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม      พูล
แมน จังหวัดขอนแก่น จ านวนผู้เข้าอบรม 70 คน  

 ภำคกลำง วันที่ 17 มกราคม 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวนผู้เข้าอบรม 61 คน  

 ภำคใต้ วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง จ านวนผู้ 
เข้าอบรม 67 คน  

 ภำคใต้ วันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง 
จ านวนผู้เข้าอบรม 120 คน  
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ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 

งานบริการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล
ของรัฐ นอกสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถให้บริการรังสีวินิจฉัยที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมกัน และมีความปลอดภัยทางรังสี 

 

เครือข่ายพัฒนางานรังสีวินิจฉัยทุกจังหวัดมีความเข้มแข็ง 

 

ประชาชนที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี ได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจ 
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6 คุณภำพสมุนไพรไทย 

 

 ตามท่ี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท าโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2545 
โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร
เครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทยเป็นการยกระดับคุณภาพของสมุนไพร สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
และเพ่ิมมูลค่าในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น การด าเนินงานที่ผ่านมา มีหน่วยงานและผู้ประกอบการสนใจส่งสมุนไพรเข้ารับการตรวจ
รับรองเป็นจ านวนมาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ขยายขอบข่ายโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย เพ่ือให้การ
ตรวจรับรองคุณภาพสมุนไพรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและเพ่ิมชนิดสมุนไพรที่ให้การตรวจรับรองในแต่ละปี 
ผลการด าเนินงานโครงการคุณภาพสมุนไพร ปีงบประมาณ 2545-2559 พบว่า วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีสาเหตุส่วนใหญ่มีการ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมที่ใช้อากาศ (Total aerobic bacterial) เชื้อแบคทีเรียใน
ล าไส้ (Enterobacteria) เชื้อยีสต์และรา (Yeasts and moulds) เกินเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุรองลงมาเป็นการ
ด้อยคุณภาพทางเคมี เช่น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารส าคัญ ปริมาณสารสกัดด้วยตัวท าละลาย ปริมาณความชื้น ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาดังกล่าวมาอาจเนื่องมาจากการที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
เทคนิคและวิธีการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดี รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบซึ่งอาจมาจากแหล่งที่ไม่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพหรือวิธีการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง สถานที่ผลิตยาจากสมุนไพรยังไม่ได้มาตรฐาน GMP และขาด
การควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยสมุนไพร
สามารถในการน าไปพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของไทยในการแข่งขันทางการค้า
ในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาดสากลรวมทั้งใช้ประเมินความเสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพรให้แก่ผู้บริโภค 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังคงด าเนินโครงการคุณภาพสมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง 
โดยสถาบันวิจัยสมุนไพรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักยาและวัตถุเสพติด ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย 
ส่งผลให้ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ซึ่งจะ
เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศอย่างยั่งยืน 
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ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  
 

   
ส่งหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการ
ข อ รั บ ใ บ ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย รั บ ร อ ง คุ ณ ภ า พ
สมุนไพรไทยและเครือข่าย จ านวน 
720 เล่ม ให้แก่โรงพยาบาลที่ผลิต
ยาสมุนไพรในโครงการคุณภาพ
สมุนไพรไทย 

จัดท าใบประกาศนียบัตรรับรองฯ
ระดับทอง 11 ตัวอย่าง ระดับเงิน 
1 8  ตั ว อ ย่ า ง  แ ล ะส่ ง ม อบ ใ ห้
ผู้รับบริการ 
 

ตรวจวิเคราะห์สมุนไพร (ทางเคมี) 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 

วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับจากสมุนไพร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
และความ ปลอดภัย  

 
หน่วยผลิตเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน 

 

บุคลากรทางการแพทย์ เกิดความม่ันใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพร 

 

ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

 

ประชาชนได้รับการสื่อสารความเสี่ยง เพ่ือแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพร 

 

ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของไทยสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/
ตลาดสากล 
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7 โครงกำรบูรณำกำรอำหำรปลอดภัย (FOOD SAFETY) 
 

 ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ก่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านการผลิต มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะอาหารและผลิตภัณฑ์เข้าสู่
ประเทศไทยจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาและความวิตกกังวลของผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ิมมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร เพ่ือควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดี รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากการตรวจสอบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการแล้ว 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้มีการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) มา
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 และได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นระบบเข้มแข็ง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ มีการตรวจสอบและรับรองอาหาร
ปลอดภัย จัดท าคู่มือ และพัฒนาชุดทดสอบอาหารอย่างง่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดูแลคุณภาพอาหารของ
ตนเองได้ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และอาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็น
การเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน และให้สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับ
อนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี พ.ศ. 2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากร
ทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบ
สุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" ภายใต้ยุทธศาสตร์ความ
เป็นเลิศ 4 ด้าน สู่การปฏิบัติใน 16 แผนงาน 48 โครงการ และมีการถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานภายในกระทรวง ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายด้าน Prevention 
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ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  
 

Active Surveillance Passive Surveillance 
1. การศึกษาคุณภาพและความปลอดภั ย

ข้าวสารของประเทศไทย ร้อยละ 45  
2. การตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช

และสารต้านจุลชีพตกค้างในส้ม ร้อยละ 70  
3. การส ารวจปริมาณสารต้านจุลชีพตกค้างในไข่

ของประเทศไทยโดยเทคนิคลิควิดโครมาโต 
กราฟีแทนเดมแมสสเปคโตรมิตรี ร้อยละ 55  

4. การเฝ้าระวังสารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนใน
อาหาร ร้อยละ 65  

5. การส ารวจและเฝ้าระวังสารบอแรกซ์ใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร ร้อยละ 50  

6. คุณภาพความปลอดภัยของอาหารประเภท
เส้นที่ผลิตจากแป้ง ร้อยละ 50  

 

รวบรวมข้อมูลผลตรวจผลิตภัณฑ์ จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์ 
ร้อยละ 55 

  

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 

อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอาหารพร้อมบริโภค อาหาร
ปรุงส าเร็จ ที่จ าหน่ายในสถานประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจความปลอดภัยอาหาร  

 

ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจ ในการเลือกซื้อวัตถุดิบและการบริโภคอาหาร
จากร้านที่ผ่าน เกณฑ์การตรวจรับรอง ตามโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety) 

 

ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้ประกอบอาหาร มีความตระหนักและความรับผิดชอบความ
ปลอดภัยของอาหารต่อ ผู้บริโภคมากข้ึน ในการที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจรับรองตามโครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือการขอเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือ
รับการตรวจรับรอง รวมถึงการทดสอบวัตถุดิบด้วยตนเองโดย ใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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8 พัฒนำคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้ำนอำหำรสู่มำตรฐำน 
 

 ในปี พ.ศ. 2555 กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ออกเป็นประกาศ 
Primary GMP หรือ GMP ขั้นต้น ตามประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีใน
การผลิตขั้นต้น ส าหรับกลุ่มอาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที และกลุ่มอาหารทั่วไป ที่ยัง
ไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ฉบับที่ 1 และ 2 ที่ผลิต
จ าหน่ายในภาชนะจ าหน่ายผู้บริโภค ทั้งนี้ไม่รวมที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคและไม่รวมที่ผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับ
โรงงานแปรรูป ภัตตาคาร ร้านอาหาร ข้อก าหนดของ Primary GMP จะคล้ายกับ GMP สุขลักษณะทั่วไป ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 มี 6 ข้อก าหนด เพ่ิมเรื่องการใช้วัตถุเจือปนอาหารต้อง
ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นข้อบกพร่องที่ส าคัญ (Major defect) น้ าและน้ าแข็ง สัมผัสกับอาหารใน
กระบวนการผลิ ตมี คุณภาพมาตรฐ าน เป็ น ไปตามมาตรฐ านของกร ะทรว งสาธ ารณสุ ข  ดั งนั้ น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้จัดท า โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้าน
อาหารสู่มาตรฐาน ขึ้น เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
นโยบายกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพและความปลอดภัยสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคและ สามารถก้าวไปสู่การขยายสินค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อไป 
 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  
 

 ตรวจวิเคราะห์ เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. และวัตถุกัน
เสีย (เพ่ิมเติมรายการทางจุลชีววิทยา ซึ่งอ้างอิงตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 

ผู้บริโภค ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชน มีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านอาหารมากขึ้น  

 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาสู่คุณภาพมาตรฐาน 

 

ส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน/ผู้ผลิต เพ่ิมพูนรายได้ และมีโอกาสก้าวไปสู่การขยายสินค้าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
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9 กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์อำหำรและเครือข่ำยเพื่อ
รองรับอำเซียนและเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association 
of South East Asian Nations) ในรูปแบบของการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic 
Community) ที่ก าหนดจะก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 (2015) นั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้กลายเป็นตลาดร่วมของการส่งออกสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลกที่มีขนาดใหญ่มั่นคงสามารถแข่งขันกับ
ภูมิภาคอ่ืนๆได้รวมถึงได้มีการมุ่งเน้นทางด้านการพัฒนาให้อาเซียนกลายเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ที่เป็นหนึ่ง
เดียวกันภายใต้กรอบการค้าแบบเสรีและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุ่มสมาชิกที่เท่าเทียมกันรวมทั้งยังจะเป็น
การผลักดันให้ความเป็นอยู่ของประชากรในทุกประเทศสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประเทศไทยเองก็จัดว่าเป็น
หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่ก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนส่งผลท าให้มีการน าเข้าและส่งออกสินค้าอาหารประเภทต่างๆ รวมทั้งผักและผลไม้ มากขึ้น 
ดังนั้นคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการตรวจวิเคราะห์ตลอดจนการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติจึง
เป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเป็นหลักฐานส าคัญที่จะใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารรวมทั้งด าเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร และมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติด้านอาหาร 
สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็ นตัวแทนของแต่ละ
ภูมิภาค/มีด่านอาหารน าเข้าเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังสนับสนุนการประกาศด่านเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบัติการด้านอาหารโดยเน้นพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
ในด้านที่เป็นปัญหาของประเทศและเป็นวิธีที่ศูนย์ฯยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ หรือวิเคราะห์ได้แต่ยังไม่ครอบคลุม
ตามท่ีกฎหมายอาหารก าหนด ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้, โลหะหนัก และวัตถุเจือ
ปนอาหารซึ่งได้ก าหนดการพัฒนาเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561) ให้สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ในระดับพ้ืนฐานได้ ส่วนระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การพัฒนาและสามารถตรวจวิเคราะห์ระดับชั้นสูงได้ 
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ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  

 

ฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรห้องปฏิบัติกำร 
 

 
ดำ้นสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 

 

 
ด้ำนโลหะหนัก 

 

 
ด้ำนวัตถุเจือปนอำหำร 

ฝึ ก อบรมกา รต ร ว จวิ เ ค ร าะห์
สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา ให้กับ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 
ชลบุรี  โดยฝึกปฏิบัติการตรวจ
วิ เคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรู พืช 4 กลุ่มในผักและผลไม้ 
ตั้งแต่การรับตัวอย่าง การเตรียม
ตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ และ
การรายงานผล เมื่อวันที่ 23 - 27 
มกราคม 2560  
 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ตรวจวิ เคราะห์ โลหะหนักด้ วย
เ ท ค นิ ค  AAS ไ ด้ แ ก่  Flame , 
Hydride, Graphite ใ ห้ กั บ
เจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการของ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 
แห่ง และ ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 
 

จัดอบรมฟ้ืนฟูเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ห้ องปฏิบั ติ ก ารด้ านการตรวจ
วิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหารเมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2556   
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 

ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ด้านสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร  

 
บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านการวิชาการและทักษะการตรวจวิเคราะห์  

 

ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์เพ่ือควบคุม
คุณภาพของอาหารน าเข้า 
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10 โครงกำรเครือข่ำยคุณภำพและมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ 
และหน่วยบริกำรปฐมภูมิ  ประจ ำปี 2560  

 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้บูรณาการงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กับเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกเขตบริการสุขภาพ เพ่ือก าหนด ก ากับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน และห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ โดยผลวิเคราะห์ต้องมีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพ่ือประกอบการ
วินิจฉัยโรคของแพทย์ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท ามาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือเป็นข้อก าหนดในการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกแห่ง ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วมกับ
เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง จึงได้จัดท าโครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจ าปี 2560 เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการด าเนินการระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และหน่วยบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ได้การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง เป็นหลักประกันในผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ประชาชน และผู้มารับบริการ 
และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีต่อเนื่อง 

ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560)  
 

กำรจัดอบรม 
โค ร งก ำร พัฒนำคุณภำพและศั กยภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์สู่กำรรับรอง
ควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำน
ISO15189และ ISO 15190 

วันท่ี 7 - 8 ธันวาคม 2559 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 19 คน 

วันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2559 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 21 คน 

วันท่ี 30 - 31 มกราคม 2560 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 23 คน  

โครงกำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินระบบคุณภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น ร ะ ดั บ ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
พระรำชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ 

วันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2559 
     จังหวัดเชียงใหม่  
     ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 65 คน  

วันท่ี 28 - 29 ธันวาคม 2559 
     จังหวัดขอนแก่น  
     ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 66 คน  

วันท่ี 17 - 18 มกราคม 2559 
     จังหวัดอยุธยา 
     ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คน  

วันท่ี 23 - 24 มกราคม 2559 
     จังหวัดตรัง 
     ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 69 คน  
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กำรจัดอบรม 
สัมมนำประสำนแผนงำนบูรณำกำรเครือข่ำย
คุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และ
หน่วยบริกำรปฐมภูมิตำมมำตรฐำนกระทรวง
สำธำรณสุข ประจ ำปี 2560 

วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560  
 

       โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กทม.  
       ผู้เข้าร่วมสัมมนา 21 คน 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560         โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กทม. 
       ผู้เข้าร่วมสัมมนา 36 คน 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 

1. มีการสร้างเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐานบริการ เพ่ือการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสนับสนุนระบบการรับส่งต่อผู้ป่วย โดยมีข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้  

 

2. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารคุณภาพ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 

3. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกระดับ 
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11 โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน                     
ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

 

 ในปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่ได้มาตรฐาน มี
สารอันตรายปนเปื้อน มีจ านวนมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ สามารถเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย 
โดยผ่านการแนะน าของคนรู้จักในชุมชน อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีราคาถูกมาก เห็นผลไว จึงท าให้ผู้ป่วย พึง
พอใจ ศรัทธาต่อผลิตภัณฑ์ และหลงกลตกเป็นเหยื่อได้ง่าย โดยเฉพาะ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ ซึ่งไม่อาจรู้
ได้ว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้อาจมีการเจือปนสิ่งไม่พึงประสงค์กลับส่งผลร้ายรุนแรง และเรื้อรัง ในระยะยาว ส่งผล
ให้รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจ านวนมาก โดยเฉพาะปัญหา ยาสเตียรอยด์ ซึ่งในปี 2550 
รัฐบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายกว่า 1,900 ล้านบาทในการรักษาผู้ป่วยจากการได้รับสเตียรอยด์ เกินความ ใน
ปีงบประมาณ 2558 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการวิจัย
และพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่ายที่ชุมชนสามารถท าได้ด้วยตนเอง ด าเนินการเชิงรุก โดยการส่งเสริมและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ไม่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง 
น าไปสู่การแจ้งเตือนภัยประชาชนทั้งประเทศ 

 ในปีงบประมาณ 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งได้ศึกษา 
วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพภายใต้การบริการ
แบบมีส่วนร่วม โดยจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนกว่า 
900 แห่งทั้งประเทศ ผลักดันประเด็นปัญหาสุขภาพเป็นนโยบายสาธารณะ เกิดกลไกการคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชนเชิงระบบที่สอดคล้องกับวิถีการเป็นอยู่ปกติของแต่ละชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้าง
โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในพื้นที่จ านวน 21,822 คน  

 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานสาธารณสุข และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ( คคส.) จึงได้ด าเนินการ
โครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายผลพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้ งเตือนภัยในชุมชนภายใต้
มาตรการและข้อตกลงของชุมชน ซึ่งอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนา อส
ม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสม เพ่ิมศักยภาพชุมชนต้นแบบขยายผลสู่
อ าเภอจัดการสุขภาพ ( DHS )เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต สู่นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2559 – 31 มีนำคม 2560) 

 
ล ำดับ ผลกำรด ำเนินงำน จ ำนวน หน่วยนับ 
1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ของหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ได้รับการถ่ายทอดการใช้หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ การใช้ชุดทดสอบและ
หรือองค์ความรู้ใหม่ตามปัญหาของพ้ืนที่ 

1,459 แห่ง 

2 ชุมชนต้นแบบ (สอน. และ สอ.พระราชทานนาม) แบบมีความเข้มแข็ง 
สามารถขยายผลสู่อ าเภอจัดการสู่สุขภาพได้ 

48 แห่ง 
 

3 มีศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน ที่มีศักยภาพในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่
ปลอดภัย 

33 แห่ง 

4 มีข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ ที่เผยแพร่ผ่ านระบบแจ้งเตือนภัย 
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ เพ่ิมข้ึน 

114 เรื่อง 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
 

 

ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความ
ทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์   

 
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 

เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับอ าเภอกระจายทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะส่งผลท าให้ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการยกระดับเรื่อง
มาตรฐานและความปลอดภัยผ่านความกระหนักรู้ของชุมชน 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถก าหนดทิศทางการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อย่างทันการณ์
และมีประสิทธิผล 
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ภำคผนวก 
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดอืน (ตลุาคม 2559 - มนีาคม 2560) 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

801-1112-
P021-L5745-
02 

โครงการบริหารจัดการส านัก
วิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย ์

1,386,200 543,258 39.19 1. ได้ด าเนินการจัดพิมพ์วารสารกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
2559 เสร็จสิ้นและเผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว  

2. จัดพิมพ์วารสารกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 1/2560 เสร็จ
สิ้นและก าลังด าเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  

3. ได้วางแผนจัดประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 4 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  

45.00 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถออก
วารสารกรมวิทยาศาสตร์  การแพทย์ ในปี 
2560 ได้จ านวน 4 ฉบับ  

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีรายงานประจ าปี 
2559 จ านวน 1 เร่ือง  

3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 
เชิงวิชาการโดยมีส านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์เป็นหน่วยงานร่วมด าเนิน การหลัก  

4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบัญชีนวัตกรรม 
โดยมีส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เป็นหน่วยงานร่วมด าเนินการหลัก 

สววพ. 

801-1112-
P021-L5745-
04 

โครงการฝึกอบรม การ
ออกแบบกระบวนการ วจิัย
และการประเมินความเส่ียง
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

305,900 297,080 97.12 1. วางแผนการด าเนินงานระหว่างผู้รับผิดชอบ  
2. จัดท าข้อเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการต่ออธิบดี  
3. แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อรับสมัครผู้ท่ียังไม่เคยรับการอบรม  
4. ผู้บรรยาย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดท าสไลด์ประกอบบรรยาย และ

เตรียมโจทย์ค าถามส าหรับฝึกปฏิบัติการ  
5. เจ้าหน้าที่หาและจองสถานที่ประชุมและเช่าพาหนะรับส่ง     

ผู้เข้าประชุม  
6. จัดประชุมเป็นระยะเวลา 3 วันส าเร็จ ประกอบด้วย การ

บรรยาย 3 เร่ือง และฝึกปฏิบัติ 2 เร่ือง ผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยผู้รับการอบรม ร้อยละ 88  

100.00 นักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมีความรู้ 
ความเข้าใจในการออกแบบกระบวน การวิจัย 
พร้อมทั้งสามารถออกแบบกลุ่มตัวอย่าง การเก็บ
ตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เพื่อให้เกิดการสร้างผลงานที่มี คุณภาพสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

สววพ. 

803-1112-
P051-L5741-
22 

โครงการวิจัยและพัฒนา 
Mesenchymal Stem Cells 
สู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก 
 
 
 
 

 

2,755,000 1,728,499 62.74 การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
กิจกรรมหลักที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลล์ต้นก าเนิด
ชนิด Mesenchymal Stem Cells ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย 
ดังนี้  

60.00 ด้านวิชาการ  
- เป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับ 
 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

        กิจกรรมย่อย 1.1 การเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ใน
รูปแบบวิศวกรรมเน้ือเยื่อ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  

- แต่งต้ังคณะท างาน  
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
- ออกแบบการวิจัย  
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและ

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  
- พัฒนาวิธีเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC บนโครงร่างค้ า

จุน ชนิด Fibrin โดยศึกษาวิธีเตรียม Fibrin จากตัวอย่าง
เลือด ซ่ึงใช้ CaCl2 ที่ความเข้มข้น 20 mM, 40 mM และ 
80 mM พบว่าใช้เวลาในการเตรียมไฟบริน ประมาณ 30 
นาที ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาการลดระยะเวลาในการ
เตรียมไฟบริน โดยการกระตุ้นด้วยการปั่นแยกร่วมกับการ
บ่มที่อุณหภูมิ 37C  

- พัฒนาวิธีการตรวจสอบอัตลักษณ์  ของเซลล์ต้นก าเนิดบน
โครงร่างค้ าจุนชนิด Fibrin โดยหาวิธีในการย่อยเซลล์
อ อ ก ม า เ พื่ อ ต ร ว จ ด้ ว ย  Flow cytometry แ ล ะ 
Differentiation assay  ของเซลล์  ในโครงร่างค้ าจุน 
ประสบปัญหาการท าDifferentiation assay ไม่สามารถ
พิสูจน์ความเป็น MSC ได้ด้วยวิธีนี้ จึงท าการทดสอบการ
แสดงออกของยีนเพิ่มเติม  

    กิจกรรมย่อย 1.2 การศึกษาคุณสมบัติของ MSC จากสาย
สะดือ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  

- แต่งต้ังคณะท างาน  
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- ออกแบบการวิจัย  
- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและ

วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  
- เพาะเลี้ยงเซลล์จากตัวอย่างสายสะดือจ านวน 2 ตัวอย่าง 

พบว่าเซลล์ที่น ามาเพาะเลี้ยงไม่เจริญเติบโต  
- รับสายสะดือรายที่ 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพาะเลี้ยง

เซลล์  

 - งานวิจัยด้านเซลล์ต้นก าเนิดและพัฒนาสู่วิธี
รักษาแนวใหม่ส าหรับประชากรไทยในอนาคต  

- การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
- การจดอนุสิทธิบัตร 
การเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความ
สนใจงานวิจัยด้านเซลล์ต้นก าเนิด ด้านสังคมและ
ชุมชน ผู้ป่ วยไทยมีทางเลือกในการเข้าสู่การ
รักษาพยาบาลแนวใหม่โดยใช้เซลล์ต้นก าเนิดผ่าน
โครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
และแพทยสภา กระบวนการวิจัยทางคลินิก
ด าเนินการตามมาตรฐานสากล Good Clinical 
Practice (GCP) อย่างเคร่งครัด 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

กิจกรรมหลักที่ 2 วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิดชนิด Mesenchymal Stem 
Cells ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
    กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การศึกษาความปลอดภัยของเซลล์ต้น
ก าเนิดชนิด MSC โดยการศึกษา Growth Transformation ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  

- แต่งต้ังคณะท างาน  
- ทบทวนวรรณกรรม เพื่อหายีนในกลุ่ม Tumorigenicity 

และSenescence  ในการตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภั ย ขอ ง เซลล์ ต้ นก า เนิ ดชนิ ด  MSC โ ดย วิ ธี  
Immunofluorescence  

- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ จัดเตรียมน้ ายาและ
วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย  

- สั่งซ้ือแอนติบอดีที่ใช้ในการย้อมเซลล์มะเร็ง  
- เพาะเลี้ยงเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ในอาหารเลี้ยงเซลล์

แบบ Semi solid จ านวน 1 ราย และน าไปตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC 
ปราศจากความเสี่ยงในการเจริญเติบโตเป็นเซลล์มะเร็ง 
โดยวิธี Immunofluorescence  

- มีแผนการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยใน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC รายที่ 2 ใน
เดือนมิถุนายน 2560  

กิจกรรมหลักที่ 3 การวิจัยทางคลินิกเพื่อน าเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ไปใช้ในการพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย 
ประกอบด้วย 1 กิจกรรมย่อย  
    กิจกรรมย่อยที่  3.1 การศึกษาความเป็นไปได้และความ
ปลอดภัยของเซลล์ต้นก าเนิดจากไขกระดูกเมื่อฉีดเข้าวุ้นตาของ
ผู้ป่วยโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม Retinitis 
pigmentosa (RP) ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  

- แต่งต้ังคณะท างาน  
- ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- จัดท าแผนการปฏิบัติงาน  
- จัดเตรียมความพร้อมของอาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด 

น้ ายา วัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดเตรียมเซลล์ต้น
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ก า เนิด เพื่ อการศึกษาวิจัยทางคลินิก  ดั งนี้  อาคาร
ปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด  

- ท าการฆ่าเช้ือห้องคลีนรูม โดยใช้เวลา 2 สัปดาห์  
- ตรวจสอบสภาวะห้องคลีนรูมทางด้านกายภาพและ โดยใช้

เวลา 3 สัปดาห์ ด้านชีวภาพและรอผลการตรวจสอบ 
- ตรวจสอบรอยแตกซีลซิลิโคนภายในห้องคลีนรูม โดยใช้

เวลา 2 สัปดาห์ และด าเนินการซีลซิลิโคนใหม่ทั้งอาคาร
ปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิด  

- ท าความสะอาดคลีนรูมหลังซีลซิลิโคน ท าการฆ่าเชื้อ โดย
ใช้เวลา 4 สัปดาห์ และตรวจสอบสภาวะห้องคลีนรูม 
น้ ายา วัสดุวิทยาศาสตร์  

- ตรวจสอบน้ ายา อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ โดยใช้เวลา 
4 สัปดาห์ และจ าลองกระบวนการเตรียมเซลล์โดยการท า 
Media fill ส าหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิก  

- สามารถเตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยทาง
คลินิกระยะที่  1 เรียบร้อยแล้ว  1 ราย โดยเซลล์ที่
เพาะเลี้ยงได้มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดสากล ขณะนี้อยู่
ระหว่างรวบรวมผลการตรวจสอบคุณภาพเซลล์ และจัดท า
รายงานผลฉบับสมบูรณ์ให้แพทย์  

- มีแผนในการรับตัวอย่างไขกระดูกผู้ป่วยรายต่อไปเพื่อ
จัดเตรียมและตรวจสอบคุณภาพเซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem Cells ในเดือนมิถุนายน 2560 
การเผยแพร่ผลการด าเนินงาน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เสนอต่อที่ประชุม/สัมมนาในระดับต่าง ๆ โปรดระบุ 1. 
การเป็นวิทยากร 1.1 บรรยายเร่ือง Stem cell 

803-1112-
P051-L5741-
27 

การวิจยัและพัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจหาแอนติบอดีต่อเช้ือ
ไวรัส 
ซิกา 

1,472,500 540,788 36.73 1. ศึกษา คัดเลือกและจัดหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสซิกาชนิดรี
คอมบิแนนท์โปรตีน จ านวน 3 ชนิดคือ Envelope, NS1 
และ EV D III เพื่อท าการคัดเลือกแอนติเจนที่เหมาะสม โดย
ทดสอบในตัวอย่างซีรั่มที่มีการติดเชื้อ DENV 5 ตัวอย่าง JEV 
2 ตัวอย่าง และ ZIKAV 7 ตัวอย่างพบว่า NS1 เป็นแอนติเจน
ที่มีความไวและความจ าเพาะสูง  

2. หาสภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้น  

60.00 1. มีชุดทดสอบตรวจหาแอนติบอดีIgGและ IgM
ต่อเชื้อไวรัสซิกา ชนิด Rapid test เพื่อใช้งาน
ในพื้นที่หรือในห้องปฏิบัติการที่มีข้อจ ากัดด้าน
เครื่องมือ  

2. สามารถลดการน าเขา้ชุดทดสอบดังกล่าวและ
เป็นการพึ่งพาเทคโนโลยขีองตนเอง  

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ชนิดของแอนติเจนที่ใช้เป็น test line คือ NS1 เข้มข้น 
0.7 mg/ml และแอนติบอดีส าหรับ conjugate คือ 
Protein A-gold 15 OD และ Anti-human IgM-gold 
15 OD ส าหรับการตรวจ IgG และ IgM ตามล าดับ 

- ท ดสอ บ ช นิ ด ข อ งก ร ะด า ษที่ เ หม า ะสม ในส่ ว น 
Conjugate pad และ Capture lines  

- ศึกษาการเตรียมตัวอย่างซีรัม ปริมาณตัวอย่างที่
เหมาะสมในการทดสอบเท่ากับ 15ul  

3. สร้างและผลิตโปรตีนแอนติเจนของเชื้อไวรัสชนิดรีคอม
บิแนนท์โปรตีน  
- ได้ข้อมูลล าดับเบสที่เหมาะสมของยีนเพื่อการสร้างรี

คอมบิแนนท์ NS1 โปรตีน ท าการ optimize codon 
ของยีนเพื่อให้มีความเหมาะสมในการสร้างโปรตีนและ
อยู่ระหว่างด าเนินการสังเคราะห์ยีนดังกล่าว  

4. จัดเตรียมรีคอมบิแนนท์โปรตีน NS1 ปริมาณ 1 mg ส าหรับ
การผลิตในระดับ pilot scale  

5. มีการน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25  

ได้รีคอมบิแนนท์แอนติเจน NS1 ที่เป็นสารตั้งต้นของชุดทดสอบที่
ผลิตได้เอง  

3. วัตถุดิบที่พัฒนาสามารถน าไปต่อยอด
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมอื่นได้ 

803-1112-
P051-L5741-
30 

การวิจยัและพัฒนานวัตกรรม
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการควบคุมและ
ป้องกันโรคมะเร็ง 

950,000 583,406 61.41 การด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 1 กิจกรรมหลักดังนี้  
กิจกรรมหลักที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจหาเซลล์มะเร็งใน
กระแสเลือด  
    กิจกรรมย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบความไว
ต่อยารักษามะเร็ง (Chemosensitivity assay) ผลการด าเนิน 
งานเป็นไปตามแผนคือ  
1. แต่งต้ังคณะท างาน  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ  
3. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
4. เตรียมความพร้อมของน้ ายา วัสดุ และเครื่องมือวิเคราะห์  
5. ทดสอบความใช้ได้ของกระบวนการโดยท าการเพาะเลี้ยง

เซลล์มะเร็งมาตรฐาน MCF-7ศึกษาความเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของเซลล์ต่อการใช้ทดสอบความไวต่อยารักษา
มะเร็งในรูปแบบยึดเกาะพื้นผิวภาชนะ (แบบ 2 มิติ) และ

60.00 - การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
- การจดอนุสิทธิบัตร  
- การเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงาน   ต่าง ๆ ที่

มีความสนใจ 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

รูปแบบ spheroid (แบบ 3 มิติ) ในชั่วโมงที่ 24, 48 และ 
72 ชั่วโมง พบว่าเซลล์ MCF-7 สามารถเจริญเติบโตได้ดีที่ 
24 และ 72 ชั่วโมง ตามล าดับ  

6. ทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็งในตัวอย่างเซลล์จาก
เนื้อเยื่อมะเร็งผู้ป่วยจ านวน 1 ราย โดยทดสอบความไวต่อ
ยารักษามะเร็ง 2 ชนิด (Tamoxifen, Doxorubicin) ดังนี้  

- การทดสอบโดยยา Tamoxifen พบว่าหลังเวลาการ
ทดสอบเป็นเวลา 24 ชม. ที่ความเข้มข้นของยา 0.1 
ไมโครโมลาร์ ไม่มีผลการยับยั้งต่อการเจริญเติบโตของ
เซลล์ แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของยา 4 ไมโครโมลาร์ 
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้  

- การทดสอบโดยยา Doxorubicin การยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยเพาะเลี้ยงในรูปแบบ 
2D พบว่าหลังเวลาการทดสอบเป็นเวลา 24 ชม. ที่
ความเข้มข้นของยา 0.1 ไมโครโมลาร์ ไม่มีผลการ
ยับยั้งต่อการเจริญเติบโตของเซลล์ แต่เมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของยา 10 ไมโครโมลาร์ สามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้  

7. มีแผนเพิ่มการทดสอบความไวต่อยารักษามะเร็งใน
ตัวอย่างเซลล์จากเนื้อเยื่อมะเร็งผู้ป่วยจ านวนเพิ่มขึ้น ใน
เดือนมิถุนายน 2560  

    กิจกรรมย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจหาการ
แสดงออกของยีนมะเร็งในลักษณะเซลล์เดี่ยว (Single cell) ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนคือ  
1. แต่งต้ังคณะท างาน  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ  
3. ทบทวนวรรณกรรม  
4. เตรียมความพร้อมของน้ ายา วัสดุ และเครื่องมือวิเคราะห์  
5. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง Single Cell Next 

Generation Sequencing เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560  
6. ศึกษา Linearity ของ gene marker 4 ชนิด คือ EpCAM, 

Mucin1, EGFR และ CK 19 โดยการ spike เซลล์มะเร็ง
มาตรฐานจ านวน 500, 100, 50, 40, 30, 20 และ 10 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เซลล์ ลงใน MNC เพื่อคัดเลือก gene marker ที่เหมาะสม
น า ไปใช้ ในการศึกษา Single cell gene expression 
ต่อไป  

7. ท าการคัดแยกเซลล์มะเร็งในลักษณะเซลล์เด่ียว และน าไป
สกัด total RNA โดยชุดสกัด REPLI-g? WTA Single Cell 
เพื่อน าไปศึกษา gene expression ใน gene expression 
marker ที่ผ่านการท า Linearity  

8. ผลการศึกษา gene expression ของเซลล์มะเร็ ง ใน
ลั กษณะ เซลล์ เ ดี่ ย ว  ใน  gene expression marker: 
GAPDH (House keeping gene) และ  EpCAM พบ ค่ า 
Cycle threshold (Ct) 32-33 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่า
สามารถสกกัด total RNA จากเซลล์มะเร็งในลักษณะ
เซลล์เดี่ยวได้ และเมื่อน าไป amplified แล้วพบ PCR 
product ดังนั้นจะท าการศึกษาใน gene expression 
marker อื่นๆ ต่อไป 

803-1112-
P052-L5740-
07 

การวิจยัและพัฒนาชุดทดสอบ
ชนิดรวดเร็วเพื่อตรวจหา
แอนติบอดีชนิด IgMต่อเชื้อ
เอนเทอโรไวรัส 71 ด้วย
เทคนิค 
Immunochromatography 

453,530 184,016 40.57 ในส่วนของการผลิตโปรตีน VP1 จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส71ได้
ด าเนินการแยกส่วนของโปรตีน VP1 จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส71 
ด้วยเทคนิค sucrose gradient  
- สามารถเตรียมโปรตีน VP1 ได้จ านวน 3 ล็อตการผลิต และ

ได้ปริมาณของโปรตีน VP1 รวมเท่ากับ 5.36 มิลลิกรัม  
- ท าการทดสอบโปรตีนที่แยกได้แต่ละล็อตการผลิตด้วย

เทคนิค SDS-PAGE และ western blot กับโมโนโคลนอล
แอนติบอดีต่อโปรตีน VP1 พบว่าโปรตีน VP1 ที่แยกได้มี
ขนาดประมาณ 34 kDaและมีความจ าเพาะกับแอนติบอดีที่
น ามาทดสอบ  

- ท าการทดสอบความจ าเพาะขอลVP1 โปรตีนที่เตรียมได้ด้วย
วิ ธี  Cell culture กับตั วอย่ า ง ซีรั่ มจากผู้ ป่ วย ในระยะ
convalescent ที่เป็นตัวอย่างpositiveและ negativeด้วย
เ ท ค นิ ค  western blot พ บ ว่ า โ ป ร ตี น ที่ เ ต รี ย ม ไ ด้ มี
ความจ าเพาะค่อนข้างสูงเพราะให้ผลบวกกับตัวอย่าง 
positive serum และให้ผลลบกับตัวอย่าง negative serum 
แตกต่างกันอย่างชัดเจน  

- ท าการผลิต recombinant VP1 capsid protein และท าให้
บริสุทธิ์ โดยได้โปรตีนที่มีความเข้มข้น 1.05 mg/ml ปริมาตร 

70.00 1. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน และสามารถท าให้
บริสุทธิ์ได้  

2. ได้ไวรัสแอนติเจนและท าให้บริสุทธิ์  
3. ได้ชนิดของโปรตีนที่ มี ความจ า เพาะต่ อ

แอนติบอดีในตัวอย่างซีรั่มผู้ป่วย เพื่อน าไปใช้
ในการพัฒนาเป็นชุดทดสอบชนิดรวดเร็ว และ
ได้สภาวะที่เหมาะสมในการพัฒนาชุดทดสอบ
เพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgMต่อเชื้อเอน
เทอโรไวรัส 71 ที่มี คุณภาพ มีความไวและ
ส าหรับน าไปพัฒนาต่อไป 

สชพ. 
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2 ml แล้วน าไปทดสอบความบริสุทธิ์ด้วยวิธี SDS-PAGE 
และทดสอบความจ าเพาะด้วยวิธี Western Blot ต่อไป  

- ท าการทดสอบความจ า เพาะของ recombinant VP1 
protein กับตัวอย่างซีรั่มจากผู้ป่วยในระยะ convalescent 
ที่ เ ป็ นตั ว อย่ า ง  positive และ  negative ด้ ว ย เทคนิ ค 
western blot พบว่าโปรตีนที่ เตรียมได้มีความจ าเพาะ
ค่อนข้างสูงเพราะให้ผลบวกกับตัวอย่าง positive serum 
และให้ผลลบกับตัวอย่าง negative serum แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน  

- ได้สภาวะที่เหมาะสมในการทดสอบความจ าเพาะของโปรตีน 
VP1 ที่ผลิตได้ทั้งสองวิธีด้วยเทคนิค ELISA  

- จากผลการทดสอบความจ าเพาะด้วยวิธี ELISA พบว่าVP1
โปรตีน ที่ได้จากการท า virus culture มีความจ าเพาะกับ 
monoclonal antibody anti-VP1 ได้ ดี ก ว่ า  VP1 รี คอม
บิแนนท์โปรตีน ที่ผลิตด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรมและ VP1 รี
คอมบิแนนท์โปรตีน แบบ commercial  

- เตรียม VP1โปรตีน ที่ได้จากการท า virus culture เพื่อที่จะ
น าไปพ่นลงบนเมมเบรนและประกอบเป็นชุดทดสอบต่อไป  

- ไ ด้ ท า ก า ร ป ร ะ ก อ บ ชุ ด ท ด ส อ บ ช นิ ด 
Immunochromatography เพื่อตตรวจสอบการติดเช้ือเอน
เทอโรไวรัส 71 โดยการตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgM  

803-1112-
P052-L5740-
12 

การพัฒนาระบบการทดสอบ
เบื้องต้นที่จ าเพาะต่อ
เป้าหมายการรักษาโรคมะเร็ง
ท่อน้ าดีและค้นหาสารออก
ฤทธิ์จากสมุนไพรไทย 

570,000 371,525 65.18 1. ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการ Migration ของสารสกัดสมุนไพร
ด้วยวิธี Scratch assay เพิ่ม 40 ตัวอย่าง รวมทดสอบแล้ว 
276 ตัวอย่าง  

2. ศึกษายืนยันฤทธิ์ของสารสกัดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ migration 
ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 ในเซลล์
เพาะเลี้ยง HepG2, HeLa และ PLC/PRF5 ด้วยวิธี scratch 
assay พบสารสกัดที่มีฤทธิ์ดีจากพืช 9 ชนิด  

3. สกัดต้นร าเพยและต้นรักด้วยเอทานอล และทดสอบฤทธิ์
ยับยั้งการ migration ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้น
ด้วย CXCL12 ของสารสกัด โดยวิธี scratch assay  

4. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของต้นร าเพยและต้นรักด้วยตัว
ท าละลายอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ 

60.00 - ได้ระบบการทดสอบเบื้องต้น (Screening 
system) ที่จ าเพาะส าหรับเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี  

- ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์จ าเพาะต่อ
เป้าหมายการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ าดี  

- ทราบคุณสมบัติพื้นฐานของสารบริสุทธิ์จาก
สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต่อเป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
คัดเลือกสารต้นแบบในการพัฒนายารักษา
โรคมะเร็งท่อน้ าดี 

สชพ. 
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migration ของ เซลล์ มะ เร็ งท่ อน้ า ดี ที่ ถู กกระตุ้ นด้ วย 
CXCL12 ของสารสกัด โดยวิธี scratch assay  

5. แยกบริ สุ ท ธิ์ ส า รที่ มี ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง ก า ร  migration ขอ ง
เซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 จากสารสกัด
ตัวท าละลายอินทรีย์ของต้นร าเพยโดยวิธีทางโครมาโทกราฟี 
ได้สารบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์ 3 ชนิด  

6. แยกบริ สุ ท ธิ์ ส า รที่ มี ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง ก า ร  migration ขอ ง
เซลล์มะเร็งท่อน้ าดีที่ถูกกระตุ้นด้วย CXCL12 จากสารสกัด
ตัวท าละลายอินทรีย์ของต้นรักโดยวิธีทางโครมาโทกราฟี  

7. สกัดต้นจันทน์กระจ่างฟ้าด้วยเอทานอล แยกสารสกัดเอทา
นอลด้วยตัวท าละลายต่าง ๆ และทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการ 
migration ของ เซลล์ มะ เร็ งท่ อน้ า ดี ที่ ถู กกระตุ้ นด้ วย 
CXCL12 ของสารสกัด โดยวิธี scratch assay  

8. เตรียมพลาสมิดเพื่อใช้ในการพัฒนาเซลล์โมเดล 2 ชนิด  
9. เตรียมเซลล์ที่มีการแสดงออกของ Luciferase  
10. อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนาวิธีตรวจวัด ATP โดย 

Luciferase assay  
11. อยู่ระหว่างการด าเนินการ transient พลาดมิดลงในเซลล์ 

293F  
803-1112-
P052-L5740-
16 

โครงการจัดตั้งระบบ
ฐานข้อมูลคลินิกและการคัด
กรองอาสาสมัครสุขภาพดี 
ส าหรับการวิจัยทางคลินิก 

760,000 0 0.00 1. การพัฒนาโปรแกรมใช้เก็บข้อมูลอาสาสมัครส าหรับการวจิยั
ทางคลินิก 
1.1 ด าเนินการตั้งแต่งคณะท างาน  

ด าเนินการจัดท าและแต่งตั้งคณะท างานตรวจวิเคราะห์ 
และวิจัย ศูนย์วิจัยทางคลินิก ได้รับการอนุมัติค าสัง
แต่งตั้งคณะท างานจาก ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ ทางการแพทย์เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560  

1.2 ประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
โปรแกรม  

- ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาโปรแกรม การลงทะเบียนเก็บข้อมูลอาสาสมัคร
ในการออกรหัสอาสาสมัคร เพื่อความรวดเร็วและ
แม่นย าในการลงทะเบียนยิ่งขึ้น วันที่ 6 มีนาคม 2560  

2. การลงบันทึกข้อมูลอาสาสมัครในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
2.1 จัดท าเวชระเบียนอาสาสมัคร  

60.00 1. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตรการแพทย์ ได้
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสุขภาพดีที่ ได้
ม าตรฐานท า ให้ สามารถบริหารจั ดการ
โครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
ต่อการสืบค้นข้อมูลรวมทั้งยังสามารถเป็น
แหล่งข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่สนใจหรือ
นักวิจัยที่ต้องการข้อมูลไปพัฒนางานวิจัยต่อไป
ในอนาคต 

2. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้อาสาสมัครสุขภาพดี  จ านวน 200 คน 
ส าหรับเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก ในการทดสอบชีวสมมูลของยาต้นแบบ 
รวมทั้ ง ศึกษาความปลอดภัยของยาหรือ

สชพ. 
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- ด าเนินการจัดท า ทบทวน และขออนุมัติแบบฟอร์ม
เวชระเบียน ในการลงข้อมูลประวัติทั่วไป ประวัติ
สุขภาพ และผลตรวจสุขภาพอาสาสมัคร  

2.2 ด าเนินการคัดเลือกอาสาสมัคร  
- ด าเนินการคัดกรองอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจัดตั้ง

ระบบฐานข้อมูลคลินิก และการคัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพดีส าหรับการวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 1 เพื่อเข้า
โ ค ร ง ก า ร  Blank Plasma (Plasma Collected 
Code: K2-01-17) จ านวนอาสาสมั ครที่ เ ข้ า ร่ วม
โครงการจ านวน 45 ราย 

- ด าเนินการคัดกรองอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจัดตั้ง
ระบบฐานข้อมูลคลินิก และการคัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพดีส าหรับการวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 เพื่อเข้า
โครงการศึกษาชีวสมมูลของยาสามัญเปรียบเทียบยา
ต้นแบบ Protocol No. P016-16 จ านวน 29 ราย 
(ช=14, ญ 15) รวมคัดกรองอาสาสมัครเข้าร่วม
โครงการจ านวน 74 ราย (ช=33, ญ=41)  

2.3 ลงข้อมูลประวัติอาสาสมัคร ผลตรวจสุขภาพ  
- ด าเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

คลินิก และการคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดีส าหรับ
การวิจัยทางคลินิก เข้ากระบวนการประมวลผลตรวจ
สุขภาพ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ จ านวน 45 ราย 
จากผลการคัดเลือกประมวลผลสุขภาพ ผ่านการ
คัดเลือกจากขั้นตอนการซักประวัติ 45 ราย (ช= 19, 
ญ= 26) ผ่านการตรวจทางห้อง  ปฏิบัติการเข้าสู่
กระบวนการบริจาคโลหิตจ านวน 44 ราย (HBs Ag = 
1ญ) กิจกรรมอื่น ๆ  

- - ด าเนินการจัดท าแบบมอบหมายงาน แบบประเมิน
บุคลากรใหม่ ศูนย์วิจัยทางคลินิก ผ่านผู้อ านวย การ
ศูนย์ วิ จั ยทางคลินิ ก  และได้ รับการอนุมั ติ จ าก
ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
วันที่ 12 ม.ค. 2560  

สมุนไพรในการวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 1 หรือ 
2  

3. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ข้อมูลสุขภาพ และประวัติของอาสาสมัครใน
การเข้าร่วมโครงการวิจัยต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการ
ป้องกันการเป็นอาสาสมัครซับซ้อนของแต่ละ
โครงการ  

4. ศูนย์วิจัยทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร
คนไทยเพื่อคัดเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละ
โครงการ ศูนย์วิจัยทางคลินิกสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
คลินิก และการคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดี 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ การศึกษาวิจัยทางคลินิก
เตรียมความพร้อมในการศึกษาวิจัยทางคลินิก 
และเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- - ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ 
ความ สามารถ ทักษะ สมรรถนะ รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนปฏิบัติงาน ได้รับอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร
จากผู้อ านวยการศูนย์วิจัยทางคลินิก วันที่ 19 ธันวา
คน 2559  

- ด าเนินการจัดท าแผนสอบเทียบ และแผนบ ารุงรักษา
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยทางคลินิก เพื่อให้ผล
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีความแม่นย า
น่าเชื่อเถือ ได้รับอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรจาก
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยทางคลินิก วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2559  

- ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ก าหนดร่าง
ขอบเขตลักษณะงาน เพื่อขยายขีดความสามรถของ
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก  

- ด าเนินการคณะก าหนดราคากลางเพื่อขยายขีดความ
สามรถของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก  

ด าเนินการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อขยายขีดความ
สามรถของโปรแกรมระบบฐานข้อมูลคลินิก  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P052-L5740-
17 

การเพิ่มขีดความสามารถการ
วิจัยทางคลินิกด้านชีวสมมูล
ของยาสามัญตามมาตรฐาน 
GCP และ GLP เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1,235,000 647,545 52.43 1. การพัฒนากระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร เข้าร่วมการ
ศึกษาวิจัยทางคลินิก เป็นไปตามโครงร่างการวิจัยที่ก าหนด 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี GCP  
1.1 ด าเนินการตั้งแต่งคณะท างาน  
- ด าเนินการจัดท า และแต่งตั้ งคณะท างานตรวจ

วิเคราะห์ และวิจัย ศูนย์วิจัยทางคลินิก ได้รับการ
อนุมัติค าสังแต่งตั้งคณะท างานจากผู้อ านวยการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เมื่อวันที่ 31 
ม.ค. 2560 1.2 ประชุมคณะท างานเพื่ อหาแนว
ทางการพัฒนากระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร  

- ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนากระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร เพื่อให้
กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัครเป็นไปตามโครงร่าง
การวิจัย ตามมาตฐานการวิจัยทางคลินิกวันที่  6 
มีนาคม 2560  

2. ประกาศใช้ เอกสารคุณภาพฉบับภาษาอั งกฤษ ตาม
กระบวนงานวิจัยทางคลินิก เพื่อรองรับการตรวจติดตามจาก
หน่วยงานต่างประเทศ  
2.1 จัดท า เอกสารคุณภาพฉบับภาษาอั งกฤษ ตาม

กระบวนงานวิจัยทางคลินิก  
- ด าเนินการจัดท าเอกสารคุณภาพ เอกสารสนับสนุน

คุณภาพ ตามหมวดหมู่สาขาวิชาชีพการปฏิบัติติการ 
เอกสารคุณภาพ SOP WI  

1. CL: Clinical จ านวน 38 ฉบับ  
2.  LA: Laboratory จ านวน 8 ฉบับ  
3. PH: Pharmacy จ านวน 12 ฉบับ  
4. QA: Quality Assurance จ านวน 17 ฉบับ  
5. DM: Data Management จ านวน 12 ฉบับ รวม 77 

ฉบับ เอกสารสนับสนุน FM: Format จ านวน 136 
ฉบับ LB: Log book จ านวน 26 ฉบับ CF: Card File 
จ านวน 9 ฉบับ  

80.00 1. การศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านชีวสมมูลของยา
สามัญในประเทศไทยเป็นทียอมรับตาม
มาตรฐานสากล ส่งผลให้อาสาสมัครได้รับการ
คุ้มครองความปลอดภัยทั้ งชีวิ ตและสิทธิ
มนุษยชน  

2. สามารถเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาการ
คุ้มครอง ผู้บริโภคด้านยาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

3. ผลิตภัณฑ์ยาสามัญในประเทศมีประสิทธิผล
เทียบเท่ากับยาต้นแบบสามารถแข่งขันกับยาที่
น าเข้าจากต่างประเทศซ่ึงจะช่วยลดเงินตรา
ออกนอกประเทศและเป็นการสนับสนุนการ
พึ่งพาตนเอง รวมทั้งสามารถแข่งขันในตลาด
การค้าเสรีในประชาคมอาเซียนได้  

4. ศูนย์วิจัยทางคลินิ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
สามารถเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัยทาง
คลินิก ศูนย์วิจัยทางคลินิกสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ ได้กระบวน การด าเนิน งานวิจัย
ทางคลินิก  ด้านการศึกษาชีวสมมูล และ
สมุนไพร ตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกที่ดี GCP สามารถเป็นศูนย์กลางในการ
สนับสนุนการวิจั ยเพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2.2 ทบทวน รับรองเอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ 
ตามกระบวนงานวิจัยทางคลินิก เอกสารคุณภาพ SOP 
WI  

1. CL: Clinical จ านวน 38 ฉบับ  
2. LA: Laboratory จ านวน 8 ฉบับ  
3. PH: Pharmacy จ านวน 12 ฉบับ  
4. QA: Quality Assurance จ านวน 17 ฉบับ  
5. DM: Data Management จ านวน 12 ฉบับ รวม 77 

ฉบับ เอกสารสนับสนุน FM: Format จ านวน 136 
ฉบับ LB: Log book จ านวน 26 ฉบับ CF: Card File 
จ านวน 9 ฉบับ  

2.3 ขออนุมัติใช้เอกสารคุณภาพฉบับภาษาอังกฤษ ตาม
กระบวนงานวิจัยทางคลินิก เอกสารคุณภาพ SOP WI  

1. CL: Clinical จ านวน 34 ฉบับ  
2. LA: Laboratory จ านวน 7 ฉบับ  
3. PH: Pharmacy จ านวน 10 ฉบับ  
4. QA: Quality Assurance จ านวน 12 ฉบับ  
5. DM: Data Management จ านวน 10 ฉบับ รวม 77 

ฉบับ เอกสารสนับสนุน FM: Format จ านวน 110 
ฉบับ LB: Log book จ านวน 21 ฉบับ CF: Card File 
จ านวน 7 ฉบับ  

3. ขั้นตอนการจัดเตรียม และน าส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวัดระดับ
ยาตามโครงร่างการวิจัยและตามมาตรฐาน GLP  
3.1  จัดท าขั้นตอนการจัดเตรียม และน าส่งตัวอย่างเป็น

เอกสารคุณภาพ ตามโครงร่างการวิจัย และตาม
มาตรฐาน GLP  

- ด าเนินการจัดท า รับรอง และขออนุมัติใช้เอกสารจาก
ผู้อ านวยการสถาบันชีวิทยาศาสตร์การแพทย์ รหัส 
SOP 43-05-17-LA-001 CPMA 132-00 Sample 
preparation and transfer form clinical facility 
วันที่ 15 สิงหาคม 2559  

4. รับการตรวจประเมิน ตรวจติดตามสถานที่ทดลองทางคลินิก 
ตามมาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี จากองค์กรภายนอก 
(External Audit)  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.1 ด าเนินการติดต่อประสานงาน และรับการตรวจ
ประเมิน ตรวจติดตามสถานที่ทดลองทางคลินิก ตาม
มาตรฐานการวิจัยทางคลินิกที่ดี  

- ด าเนินการประสานงาน ตอบรับการตรวจประเมิน 
ตรวจติดตามสถานที่ทดลองทางคลินิก ตามมาตรฐาน
การวิจัยทางคลินิกที่ดี จากองค์การเภสัชกรรม วันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2560  

รับการตรวจติดตามจากองค์การเภสัชกรรม วันที่ 13 มีนาคม 
2560  

803-1112-
P052-L5740-
25 

การพัฒนาระบบคุณภาพและ
วิชาการ 

789,420 345,608 43.78 1. งานกพร. สามารถด าเนินงาน งานพัฒนาระบบบริหาร 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 
(ต.ค 59-ก.ย. 60)ตามแผนได้ 10 กิจกรรม จากทั้งหมด 21 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.62  

2. งานแผนสามารถด าเนินงานตามแผนได้ 5 กิจกรรม จาก
ทั้งหมด 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.33  

3. งานคุณภาพามารถด าเนินงานตามแผนได้ 8 กิจกรรม จาก
ทัง้หมด 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 61.53  

70.00 สามารถปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
สถาบันฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเวลาที่
ก าหนด 

สชพ. 

803-1112-
P052-L5740-
29 

โครงการร่วมวิจยั
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-
ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อประมิน
อุบัติการณ์การแพ้ยาและการ
วิจัยเพือ่น าเภสัชพันธุศาสตร์
มาใช้ในระบบสาธารณสุข 

1,900,000 1,115,608 58.72 - ยื่น คณะกรรมการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบัน
พัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ เนื่องจากเป็นโครงการ
ใหม่ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร  

- ยื่นโครงการให้โรงพยาบาล เครือข่าย เพื่อขออนุมัติจริยธรรม
ไปพร้อมๆ กัน การวิเคราะห์ Meta Analysis ใน 3 ประเทศ 
คือ ตัวอย่างจากประเทศไทย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เสร็จ
เรียบร้อย อยู่ระหว่างการเตรียม Manuscript  

65.00 1. ทราบอุบัติการณ์ของภาวะแพ้ยาที่ส าคัญใน
ประเทศไทย  

2. ได้ลักษณะพันธุกรรมเส่ียงเส่ียงในการเกิดโรคที่
มีความส าคัญในประเทศไทย  

3. พัฒนาชุดทดสอบและเปิดให้บริการตรวจเพื่อ
ใช้ในการตรวจหาลักษณะพันธุกรรมในยีน
ดังกล่าวที่มีความส าคัญทางคลินิกในประเทศ
ไทย 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1112-
P053-L5742-
04 

พัฒนาชุดตรวจวัดระดับการ
แสดงออกของยีนและประเมิน
ชุดตรวจวิเคราะห์ทาง
พันธุกรรมโดยเทคนิคดิจิตอล
พีซีอาร์ 

485,925 485,887 99.99 - จัดเตรียม Panel ของตัวอย่างส าหรับวิเคราะห์จากธนาคาร
ตัวอย่างของศูนย์ ฯ ได้จ านวน 50 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 
50 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบ รายการ Clinical Sensitivity 
ได้เสร็จสิ้น 1 รายการ จากเป้าหมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อย
ละความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบ รายการ Clinical Specificity 
ได้เสร็จสิ้น 1 รายการ จากเป้าหมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อย
ละความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบรายการ limit of detection 
ได้เสร็จสิ้น 1 รายการ จากเป้าหมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อย
ละความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบรายการ reportable range 
ได้เสร็จสิ้น 1 รายการ จากเป้าหมาย 1 รายการ คิดเป็นร้อย
ละความก้าวหน้า ร้อยละ 100  

- ด าเนินการประเมินวิธีทดสอบรายการ precision คิดเป็น
ร้อยละความก้าวหน้า ร้อยละ 40  

- จัดท ารายงานความก้าวหน้า 1 รายงาน คิดเป็นร้อยละ
ความก้าวหน้า ร้อยละ 33  

80.00 - จดสิทธิบัตรชุดตรวจวัดระดับการแสดงออก
ของยีนเพื่อวินิจฉัยวัณโรคโดยเทคนิคดิจิตอล
พีซีอาร์  

- เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมโดย
เทคนิคดิจิตอลพีซีอาร์ เช่น การตรวจการกลาย
พันธุ์บนยีน KRAS  

- หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมควบคุมโรค, 
กรมการแพทย์ , โรงพยาบาลต่ างๆ และ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

สชพ. 

803-1112-
P053-L5742-
11 

การวิจยัและพัฒนาเพื่อสร้าง
และผลิตรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีเพื่อใช้ในการรักษา
โรค 

889,000 539,111 60.64 1. จากการศึกษาล าดับนิวคลิโอไทด์ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดี 
พบว่าสามารถออกแบบต าแหน่งของเอนไซม์ตัดจ าเพาะที่ใช้
ส าหรับน าชิ้นส่วนของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน Variable 
region แทรกเข้ าบริ เวณจุด เชื่ อมต่อระหว่างยีนส่วน 
Secretory signal และ Constant region โดยไม่ท าให้เกิด 
addition mutation ของยีน  

 

70.00 1. สามารถพัฒนาระบบเพื่อใช้ในการสร้างและ
การผลิต human monoclonal antibody  

2. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคที่ได้ในการพัฒนา
แอนติบอดีเพื่อทดแทนการผลิตแบบเดิม 

3. สามารถน าความรู้ที่ ได้ไปใช้ในการพัฒนา
แอนติบอดีในงานด้าน therapeutics และ
งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

สชพ. 
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     2. สามารถจัดท าแผนภาพของเวคเตอร์ที่บรรจุยีนที่ออกแบบ
ขึ้นโดยแสดงต าแหน่ง Cloning site ที่เป็นบริเวณเอนไซม์ตัด
จ า เพาะส าหรับเชื่อมต่อยีนที่ ใช้สร้างแอนติบอดีส่วน 
Variable region เข้าสู่เวคเตอร์ที่สร้างขึ้น  

3. จากการวิเคราะห์ค่า Codon frequency ของยีนที่ใช้สร้าง
แอนติบอดีส่วน Secretory signal, Heavy chain constant 
region ช นิ ด  IgG1, Light chain constant region ช นิ ด 
Lambda และ Light chain constant region ชนิด Kappa 
ของมนุษย์  พบว่ าบางต าแหน่ งของยีนมี ค่ า  Codon 
frequency ต่ ากว่า 10% ซ่ึงอาจส่งผลต่อการแสดงออกของ
ยีนในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalian cell lines) 
จึงท าการปรับเปลี่ยน Codon (Codon optimization) ของ
ยีนทั้งหมด  

4. จากการปรับเปลี่ยน Codon ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดี
ส่ ว น  Secretory signal, Heavy chain constant region 
ชนิด IgG1, Light chain constant region ชนิด Lambda 
แ ละ  Light chain constant region ช นิ ด  Kappa ข อ ง
มนุษย์แล้วท าให้ค่า Codon frequency ของยีนทุกต าแหน่ง
มีค่าสูงขึ้นมากกว่า 30%  

5. ท าการสังเคราะห์ยีนที่ออกแบบได้ด้วยวิธี De novo DNA 
synthesis  

6. ท าการเพิ่มปริมาณยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน 
Secretory signal, Heavy chain constant region แ ละ 
Light chain constant region ทั้ ง ช นิ ด  Lambda แ ละ 
Kappa จากยีนที่ สั ง เคราะห์ขึ้ น โดยวิธี  De novo DNA 
synthesis ด้วยเทคนิค PCR  

7. ท าการเตรียมชิ้นยีนที่ได้จากการเพิ่มปริมาณด้วยเทคนิค 
PCR และพลาสมิดเวคเตอร์ ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  

8. ท าการเชื่อมต่อชิ้นยีนที่ได้กับพลาสมิดเวคเตอร์แล้วน าเข้าสู่
เช้ือ E. coli ด้วยวิธี heat shock  

9. ท าการตรวจสอบรีคอมบิแนนท์โคลนที่ ได้รับพลาสมิด
เวคเตอร์ที่ บรรจุ ยีนที่ ใช้ ในการสร้างแอนติบอดีส่วน 
Secretory signal, Heavy chain constant region แ ละ 

 
4. เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ ได้ ใน

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
น้อย 1 ฉบับ 
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Light chain constant region ด้วยเทคนิค colony PCR 
และสุ่มเลือกโคลนที่ให้ผลบวกอย่างละ 2 โคลนไปท าการ
สกัดพลาสมิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอ
ไทด์ต่อไป  

10. ท าการตรวจสอบความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
ที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน Secretory signal, Heavy 
chain constant region แ ล ะ  Light chain constant 
region ที่บรรจุอยู่ในรีคอมบิแนนท์ พลาสมิดเวคเตอร์ที่ได้ 
โดยการท า DNA sequencing พบว่ารีคอมบิแนนท์พลาสมดิ
เวคเตอร์ที่ ได้มีล าดับ นิวคลิ โอไทด์ของยีนที่ ใช้ สร้ า ง
แอนติบอดีส่วน Secretory signal, Heavy chain constant 
region ช นิ ด  IgG1, Light chain constant region ช นิ ด 
Lambda และ Light chain constant region ชนิด Kappa 
ถูกต้องทุกต าแหน่งตามที่ได้ออกแบบไว้สามารถน าไปใช้ใน
การโคลนยีนที่ใช้ในการสร้างแอนติบอดีส่วน variable 
region เข้าสู่เวคเตอร์ได้ต่อไป  

11. ท าการศึกษาล าดับนิวคลิโอไทด์ของยีนที่ใช้สร้างแอนติบอดี
ส่ ว น  Heavy chain variable region แ ละ  Light chain 
variable region จากไฮบริโดมาจ านวน 3 โคลน ได้แก่  
76F3 (DMSC-14), 80E5 (DMSC-36) และ 84C10 (DMSC-
38) ที่สร้างแอนติบอดีที่มีความจ าเพาะต่อเช้ือไวรัสเด็งกี่  

12. สามารถออกแบบ primer และสภาวะที่เหมาะสมส าหรับใช้
ในการเพิ่มปริมาณยีนส่วน heavy chain variable region 
และ light chain variable region ด้วยวิธี PCR จากไฮบริ
โ ดมาจ านวน 3 โคลน ได้ แก่  76F3 (DMSC-14), 80E5 
(DMSC-36) และ 84C10 (DMSC-38) ที่สร้างแอนติบอดีที่มี
ความจ าเพาะต่อเช้ือไวรัสเด็งกี่  

13. สามารถเพิ่มปริมาณยีนส่วน heavy chain variable region 
และ light chain variable region ด้วยวิธี PCR จากไฮบริ
โดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 และ 84C10).  

14. ท าการเตรียมชิ้นยีนส่วน heavy chain variable region 
และ light chain variable region ที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ
ด้วยเทคนิค PCR จากไฮบริโดมาทั้ง 3 โคลน (76F3, 80E5 
และ 84C10) ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  
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15. ท าการเตรียมเวคเตอร์ส าหรับโคลนยีนส่วน heavy chain 
และ light chain ที่สร้างขึ้นด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะ  

803-1112-
P053-L5742-
24 

การวิจยัและพัฒนาสาร
ต้นแบบทางยาจากสมุนไพร
ไทยเพื่อการรักษาเบต้า-ธาลัส
ซีเมีย 

632,715 476,491 75.31 1. เตรียมสารสกัดเหง้ากระชายด า  
2. สกัดแยกสารสกัดเหง้ากระชายด าด้วยตัวท าละลายอินทรีย์

ชนิดต่าง ๆ และน าส่วนที่มีฤทธิ์ไปแยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์
ด้วยวิธีทางโครมาโทกราฟี่ 1 ครั้ง และแยกบริสุทธิ์ต่อด้วย 
HPLC  

3. เตรียมดอกกระเทียมเถาแห้งบด และน าไปสกัดด้วยเอทา
นอล  

4. เตรียมใบโกสนแห้งบด และน าไปสกัดด้วยเอทานอล  
5. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์การแสดงออกของโกลบินยีนโดยวิธี 

real-time PCR ในเซลล์ K562 โดยการเตรียม DNA ฐาน
ของโกลบินยีน และ GAPDH  

6. เตรียมเซลล์ K562 ที่  treat ด้วยสารกระตุ้น HbF เช่น 
hydroxyurea, azacytidine และ butyric acid  

7. สกัด RNA จากเซลล์ที่  treat ด้วยสารกระตุ้น HbF และ
วิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของ RNA  

8. เตรียม cDNA จาก RNA ที่ treat ด้วยสารกระตุ้น HbF  
9. วิเคราะห์การแสดงออกของโกลบินยีนด้วยวิธี quantitative 

PCR  

70.00 - ได้สารต้นแบบทางยาจากสมุนไพรส าหรับ
น าไปพัฒนายาเพื่อการรักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย  

- ได้สิทธิบัตรของสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นการสร้าง 
HbFเพื่อน าไปใช้เป็นยารักษาอาการทางคลินิก
ของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสร้างสาย
โ ก ล บิ น ช นิ ด เ บ ต้ า ( beta-hemoglobino 
pathies) เช่น beta-thalassemia และ sickle 
cell anemia - สามารถน าความรู้ที่ ไ ด้ ไป
เผยแพร่ในวารสารวิชาการได้  

- ได้ข้อมูลผลการศึกษาในระดับpreclinical 
study ที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการพิจารณาขอ
อนุญาตด าเนินการศึกษาต่อในระดับคลินิก 
(Investigational New Drug Application) 

สชพ. 
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10. แยกสารออกฤทธิ์ให้บริสุทธิ์จากใบโกสนด้วยวิธีโครมาโทก
ราฟี  

11. วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารกระตุ้นการสร้าง HbF 
จากเหง้ากระชายด า 3 ชนิด 

803-1115-
P051-L5741-
24 

วิจัยและพัฒนาเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพ Interferon 
Gamma Release Assays 
(IGRAs) ในการตรวจการติด
เช้ือ Mycobacterium 
tuberculosis 

812,000 386,506 47.60 1. ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน TB specific 
antigens และท าให้โปรตีนมีความบริสุทธิ์เพื่อท าการก าจัด 
Endotoxin ให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อการกระตุ้น cells  

2. ได้ข้อมูลสภาวะที่เหมาะในการก าจัด Endotoxin รีคอม
บิแนนท์โปรตีนให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลต่อการกระตุ้น cells  

3. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน CFP10-GST และ ESAT6-GST ที่มี
ความบริสุทธิ์สูงและสามารถลดปริมาณ Endotoxin ได้น้อย
กว่า 0.1 EU  

4. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน CFP21 ที่มีความบริสุทธิ์สูงและ
สามารถลดปริมาณ Endotoxin ได้น้อยกว่า 0.1 EU  

5. ได้รีคอมบิแนนท์โปรตีน TB7.7 ที่มีความบริสุทธิ์สูง  
6. ได้ข้อมูลข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการวิจัยในมนุษย์  

50.00 1. สามารถวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจการติดเชื้อ TB โดย IGRAs ได้ ท าให้
สามารถให้การดูแลรักษาและติดตามผู้ป่วย
หรือผู้ที่มีความเสี่ยงได้ในระยะแรก ท าให้
สามารถควบคุมการเกิดวัณโรคได้  

2. สามารถพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการ
วิจัยของนักวิจัยโดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล
และพันธุวิศวกรรม 

สชพ. 

803-1115-
P051-L5742-
06 

โครงการสร้างวัคซีนต้นแบบ
ป้องกันโรคเริมและการพัฒนา
กระบวนการผลิต 

1,025,700 493,114 48.08 - ศึกษาการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ Pichia pastoris เพื่อ
ผลิตโปรตีน glycoprotein D (gD) ในระดับถั งปฏิกรณ์
ชีวภาพ  

- ได้ท าการเพาะเลี้ยงรีคอมบิแนนท์ P. pastoris ในอาหารที่มี
องค์ประกอบของเมทานอล เพื่อกระตุ้นให้เซลล์ผลิต HSV-1 
gD และ HSV-2 gD และท าการเก็บตัวอย่างทุก 24 ชั่วโมง
เป็นเวลา 72 ชั่วโมง  

- น าไปตรวจสอบการผลิต gD ด้วยวิธี ELISA โดยท าการ
ตรวจสอบทั้งที่เป็น secreted expression จากส่วนอาหาร
เพาะเลี้ยงเซลล์และ intracellular expression จากส่วน
ของตะกอนเซลล์ แต่พบว่าในรีคอมบิแนนท์โคลนที่มีรีคอม
บิแนนท์ พลาสมิด pPICZ?A/gD1 และ pPICZ?A/gD2 แต่
พบว่าไม่มีการผลิตโปรตีน gD ทั้งภายในเซลล์และหลั่งออก
นอกเซลล์  

55.00 ได้องค์ความรู้ ใหม่ ในการพัฒนาวัคซีนและได้
เทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเริม ส าหรับ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน เพื่อน าไปพัฒนาต่อยอดในการ
ผลิตระดับโรงงานกึ่งอุตสาหกรรมและเพื่อน าไปสู่
การทดสอบในมนุษย์ต่อไป 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ได้โคลน recombinant plasmid เข้าสู่เซลล์ยีสต์เพื่อให้ได้รี
คอมบิแนนท์โคลนใหม่ส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัยการ
เพาะเลี้ยงต่อไป  

- จากการคัดเลือกรีคอมบิแนนท์โคลนของ gD1 และ gD2 
ด้วยเทคนิค PCR พบว่าสามารถน า recombinant plasmid 
เข้าสู่ เซลล์ยีสต์ได้ แต่ปริมาณโปรตีน gD ที่ผลิตได้ เป็น
ปริมาณที่ ต่ า  ในขณะเดียวกันได้ โคลนยีน  gD เข้ า สู่  
expression vector เพื่อแสดงออกในระบบเซลล์แมลง SF9  

- ในขณะนี้ได้โคลนที่ผลิตโปรตีน gD1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซ่ึง
สามารถผลิตโปรตีนได้ในปริมาณที่สูง  

- ก าลังศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะเลี้ยงในระดับขวด
เพาะเลี้ยงขนาดเล็ก ส่วนของ gD2 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
โคลน  

803-1115-
P051-L5742-
28 

การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์
ของยาต้านวัณโรคและพัฒนา
วิธีทดสอบส าหรับการตรวจ
ระดับยาวัณโรคเพื่อติดตาม
การรักษาวัณโรคในผู้ป่วยวัณ
โรคใหม่และผู้ป่วยวัณโรคดื้อ
ยา 

1,166,000 482,864 41.41 1. ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการการศึกษาแบบสุ่มชนิดเปิดเผย
การให้ยาครั้งเดียวและหลายครั้งข้ามสลับสองทางเพื่อศึกษา
เภสัชจลนศาสตร์ของยาไซโคลเซอรีนภายหลังการให้ยาทาง
ปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการ
วิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และด้าน
ก าหนดวางแผนการด าเนินงานเพื่อคัดกรองอาสาสมัครใน
เดือนเมษายน 2560 

2. ด าเนินการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารมาตรฐาน
ไซโครเซอรีนด้วยเครื่องมือ LC-MS/MS โดยสามารถสร้าง
สมการเส้นตรงเพื่อเป็นตัวแทนช่วงความเข้มขึ้นที่การใช้ยาไซ
โคลเซอรีนในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ได้ 2 หัวข้อคือ 
Sample preparation, MS/MS condition, Selectivity, 
Linearity  

3. เผยแพร่ผลการด าเนินงานการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
ยาสูตรพื้นฐานด้วยเทคนิค LC-MS/MS ในการประชุม 6th 
Conference of International Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease Asia Pacific Region, 
2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

55.00 1. เผยแพร่วิธกีารทดสอบในวารสารวิชาการ  
2. บริการตรวจวิเคราะห์ระดับยาต้านวัณโรค 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4. ตรวจวิเคราะระดับยาสูตรพื้นฐานในตัวอย่างพลาสม่าใน
ตัวอย่างผู้ป่วยวัณโรคจ านวน 51 ตัวอย่างที่ เก็บมาจาก 
สถาบันโรคทรวงอก 

803-1115-
P052-L5740-
13 

การพัฒนาวิธีการตรวจการ
กลายพันธุ์ของยีน BRCA1และ 
BRCA2ในผู้ป่วยที่เป็น
โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรัง
ไข่ด้วยเทคนิควิเคราะห์ล าดับ
สารพันธุกรรมสมรรถนะสูง 

3,538,700 2,244,722 63.43 1. ได้ข้อมูลทางคลินิคของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 100 ตัวอย่าง  
2. ได้ตัวอย่าง DNA จ านวน 100 ตัวอย่าง  
3. ได้วิธีการตรวจยืนยันด้วยวิธี Sanger Sequencing โดยใช้

ชุดไพรเมอร์ 16 คู่ที่สามารถตรวจยืนยันการเปลี่ยนแปลงเบส
ได้ 23 ต าแหน่ง  

4. ตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2 ในผู้ป่วยที่
เป็นโรคมะเร็งเต้านมและ มะเร็งรังไขด้วยเทคนิควิเคราะห์
ล าดับสารพันธุกรรมสมรรถนะสูงจ านวน 100 ราย  

66.66 - การใช้วิธีตรวจทางชีวโมเลกุล (biomolecular 
method) ประกอบด้วยวิธี (PCR) และอ่าน
ล า ดั บพั น ธุ ก ร รมด้ ว ย เครื่ อ งอ่ านล าดับ
พันธุกรรมสมรรถนะสูง เพื่อตรวจหา germ 
line mutation ใ น ยี น  BRCA1/BRCA2โ ดย
ยืนยันการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมในประเทศไทยที่อายุน้อยกว่า 45 
ปี  

- ข้อมูลจากการตรวจทางชีวโมเลกุลในยีน 
BRCA1/BRCA2ท าให้ค้นพบลักษณะการกลาย
พันธุ์ชนิดใหม่ ๆรวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการช่วย
วินิจฉัยแยกโรคมะเร็งเต้านมชนิดกรรมพันธุ์
ออกจากมะเร็งที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆและใช้
เป็น screening test ในการตรวจคัดกรอง
สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยที่อยู่ ในกลุ่ม
เสี่ยง ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลทางสถิติของ
ผู้ป่วยไทยเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต 

- เปิดบริการตรวจ Clinical Sequencing เพื่อ
วินิจฉัยยีนเสี่ยงมะเร็งเต้านมหรือพัฒนาต่อ
ยอด เป็ นชุ ดตรวจการก ลายพันธุ์ บนยีน
BRCA1/BRCA2เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อ
โรคมะเร็งเต้านมชนิดกรรมพันธุ์ (Hereditary 
Breast and Ovarian Cancer)  

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่
บุคคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- เป็นรากฐานในการพัฒนางานด้าน Clinical 
Sequencing ของสถาบันฯ เพื่ อยกระดับ
มาตรฐานงานวิจัย และงานบริการให้ทัดเทียม
กับสถาบันอื่นๆในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

803-1115-
P053-L5742-
03 

การประเมินประสิทธภิาพของ
วิธีการตรวจวัดระดับการ
แสดงออกของยีนในเลือด
ส าหรับการวินิจฉยัวัณโรค 

2,136,000 1,711,362 80.12 - ด าเนินการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยไป
ทั้งสิ้น 1 ครั้งจากเป้าหมาย 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2559  

- ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยวัณโรคเด็ก และผู้ป่วยเด็ก
ที่ติดเชื้อจากวัคซีน BCG ได้แล้วทั้งสิ้น 65 ราย จากเป้าหมาย 
40 ราย - ด าเนินการวัดระดับการแสดงออกของยีนเป้าหมาย
ด้วยเทคนิคดิจิตอลพีซีอาร์จากตัวอย่างผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้น 
30 ราย จากเป้าหมาย 40 ราย  

- การยื่นขอจดสิทธิบัตรการวิจัย ยังไม่ได้ด าเนินการ  
- การน าเสนอข้อมูลเพื่อการสนับสนุนเชิงนโยบาย 
- ด าเนินการได้ร้อยละ 30  
- การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับนานาชาติหรือการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 
- น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ The 6th Conference of 

International Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease, Asia Pacific Region ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 
2560 แ ล ะ  น า เ ส น อ ใ น ง า น ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 
2560  

80.00 - การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ เช่น 
เร่ือง Biomarkers ที่จ าเพาะต่อวัณโรค ส าหรับ
วินิจฉัยในกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยเด็ก และ
ประเมินสภาวะการติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนาน และการตอบสนองต่อยาต้านวัณโรค  

- หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมควบคุมโรค, 
กรมการแพทย์ , โรงพยาบาลต่ างๆ และ 
มหาวิทยาลัยต่างๆ 

สชพ. 

803-1115-
P053-L5742-
20 

ความสัมพันธ์ระหวา่งการเกิด
พิษต่อตับจาก rifampicin กับ 
ตัวบ่งชี้ทางเภสัชพันธุศาสตร์
ในผู้ป่วยวัณโรคที่เกิดภาวะพิษ
ต่อตับระหวา่งการรักษา 

516,000 103,984 20.15 - ต่ออายุโครงการโรงพยาบาลที่ผ่านการด าเนินการแล้ว เช่น 
โณงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ โรงพยาบาลพุทธชินราช  

- ยื่นขอจดสิทธิบัตร NAT2 diplotype - ผลการท า Genome 
Wide Association Study ที่ RIKEN เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอ
ผลวิเคราะห์  

- การวิเคราะห์ Meta Analysis ใน 3 ประเทศ คือ ตัวอย่าง
จากประเทศไทย ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย เสร็จเรียบร้อย อยู่
ระหว่างการเตรียม Manuscript  

65.00 1. การเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์  
2. หน่วยงานที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ เช่น คณะกรรมการอาหารและยา 
กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์  

3. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  ก ระทรวง
สาธารณสุข  

4. หน่วยงานที่ ให้บริการทางการแพทย์แก่
ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

สชพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

803-1115-
P053-L5742-
22 

โครงการพัฒนาวิธวีิเคราะห์
ข้อมูลพันธกุรรมของเช้ือก่อ
โรคด้วยการถอดรหัส
พันธุกรรมสมรรถนะสูง 

500,000 395,947 79.19 1. Genome-wide screening of SNPs associated with 
anti-TB drug resistance In Thai Mycobacterium 
tuberculosis clinical strains โดย ดร.เทอดศักดิ์ 
พราหมณะนันทน์ รายงานผลและความก้าวหน้างานวจิัย 
แบ่งออกเป็น  
1.1  การหาความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธ์ในยีนดื้อ
ยากับการดื้อยา 1st-line และ 2nd-line anti-
tuberculosis drugs ในเชื้อวัณโรคในประเทศไทย และ  
1.2 การพัฒนาวิธีทดสอบหาการกลายพันธท์ี่เกี่ยวกบัการ
ดื้อยาต้านวัณโรคด้วย Targeted Next Generation 
Sequencing สรุป:  

ส่วนที่ 1 จากเชื้อวัณโรคจ านวน 1,187 ตัวอย่าง พบว่า 1,110 
ตัวอย่างมีผลการทดสอบความไวต่อยาต้านวัณโรค โดยพบเชื้อดื้อ
ยาต้านวัณโรคดังต่อไปนี้ ดื้อต่อยา Isoniazid 148 ตัวอย่าง ดื้อต่อ
ยา  Rifampicin 53 ตั วอย่ า ง  ดื้ อต่ อยา  Streptomycin 102 
ตัวอย่าง ดื้อต่อยา Ethambutol 18 ตัวอย่าง และ เป็นเชื้อวัณ
โรคด้ือยาหลายขนาน 42 ตัวอย่าง ผลการประเมินการดื้อยา 1st-
line anti-tuberculosis drugs จากการกลายพันธ์บนยีนดื้อยา
พบว่ า  Isoniazid  resistance genes: katG, inhA, aphC เป็น
ปัจจัยหลัก ตรวจการดื้อยาได้ 94% พบ 6% ของเชื้อดื้อยา 
Isoniazid ที่ไม่พบการกลายพันธ์ในกลุ่มยีนที่ศึกษา Rifampicin  
resistance genes: rpoB เป็นปัจจัยหลัก ตรวจการดื้อยาได้  
93% พบ 7% ของเชื้อดื้อยา Rifampicin ที่ไม่พบการกลายพันธ์
ในกลุ่มยีนที่ศึกษา พบการกลายพันธ์ rpoC Asn1239Asp ที่ไม่มี
การรายงานมาก่อน Streptomycin  resistance genes: rpsL, 
rrs, gidB เป็นปัจจัยหลัก ตรวจการดื้อยาได้ 83% พบ 17% ของ
เชื้อดื้อยา Streptomycin ที่ไม่พบการกลายพันธ์ในกลุ่มยีนที่
ศึ กษา  Ethambutol  resistance genes: embB, embC เป็ น
ปัจจัยหลัก ตรวจการดื้อยาได้ 67% พบ 33% ของเชื้อดื้อยา 
Ethambutol ที่ไม่พบการกลายพันธ์ในกลุ่มยีนที่ ศึกษา การ
ประเมินการดื้อยา 2nd-line anti-tuberculosis drugs จากการ
กลายพันธ์บนยีนดื้อยาพบว่า Quinolone resistance genes: 
การกลายพันธ์ใน gyrA พบ 5 ตัวอย่าง และ gyrB พบ 1 ตัวอย่าง 
Aminoglycoside  resistance genes: การกลายพันธ์ใน rrs พบ 

60.00 การเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการเชน่เร่ืองการ
ประเมินภาวะดื้อยาด้วยเทคนิคถอดรหัสพันธุกรรม
สมรรถนะสูงสถานการณ์ระบาดของวัณโรคใน
จังหวัดเชียงรายเมื่อศึกษาเช้ือวัณโรคด้วยวิธี
ถอดรหัสพันธกุรรมสมรรถนะสูง 

สชพ. 
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1 ตัวอย่าง Pyrazinamide  resistance genes: การกลายพันธ์
ใน pncA พบ 12 ตัวอย่าง จากเชื้อดื้อยา Pyrazinamide 16 
ตัวอย่าง จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเช้ือในกลุ่มตัวอย่างมีความ
เสี่ยงต่ าที่จะพัฒนาเป็น XDR-TB นอกจากนี้ดร.เทอดศักดิ์ได้ท า
การวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกลายพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อ
ย า ต้ า น วั ณ โ ร ค ช นิ ด ใ ห ม่  ไ ด้ แ ก่  Bedaquiline, SQ109, 
Delamanid และ Linezolid พบการกลายพันธ์บนยีนที่อาจจะ
เกี่ยวข้องกับการดื้อยาดังกล่าว รอการยืนยันด้วยการทดสอบ 
Minimum Inhibitory Concentration ต่อไป  
ส่วนที่ 2 ดร.เทอดศักดิ์ ได้พัฒนาวิธี Multiplex PCR ส าหรับ 
Amplify ยีนดื้อยาจ านวน 14 genes เพื่อตรวจหาการดื้อต่อยา 
Rifampicin, Isoniazid, Streptomycin, Ethambutol, 
Pyrazinamide, Kanamycin, Capreomycin แ ล ะ  Fluoro 
quinolones ในขั้ นแรกทดสอบโดยท า  Singlet PCR พบว่า 
panD ไม่สามารถ amplify ได้ จึงตัดออกเหลือเพียง 13 genes 
โดย  Multiplex PCR ประกอบด้ วย  primer จ านวน 14 คู่  
แบ่ งเป็น 3 sets ส าหรับการ amplify ให้ ได้  amplification 
products ขนาด 1  2 kb ของยีนดื้อยา การทดลองสามารถ 
amplify ยีนที่ ต้ อ งการ ได้ทั้ งหมด แต่ ยั งมี ปัญหา ในกรณี  
amplification products ขนาดใหญ่จะได้ความเข้มข้นต่ ากว่า 
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวดร.นวลจันทร์ เสนอให้ลองปรับมาใช้ 
Enzyme mix ที่จ าเพาะกับ Multiplex PCR โดยเฉพาะ ข้อมูล
การกลายพันธ์ที่จะน ามาสร้างเป็นฐานข้อมูลส าหรับการตรวจหา
เชื้อวัณโรคดื้อยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาสัดส่วนของการกลาย
พันธ์ที่พบในเชื้อดื้อยาต่อเชื้อไวต่อยา  
2. การหาความของ Single Nucleotide Polymorphisms 

(SNPs) ของเชื้อวัณโรคกับการแพร่ระบาด โดย ดร.ณัฏฐ์ 
สมิตติพัฒน์ รายงานผลการวิเคราะห์ระดับความแตกต่าง
ของ SNPs ที่พบ ส าหรับการจ าแนก clustered isolates 
พร้อมพิจารณา demographic data ของผู้ป่วยร่วมด้วย 
เพื่อดูความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา สรุป: 
การวิ เคราะห์ เ ริ่ มจาก VCF files 1) การท า  Pairwise 
comparison เพื่อหา SNPs โดยข้อก าหนดเบื้องต้นคือ 
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?SNPs < 6 แสดงถึง recent transmission และ ?SNPs < 
20 เป็นเกณฑ์ขยายในการพิจารณา Clustered isolates 2) 
สร้าง Phylogenetic tree สิ่งที่ค้นพบข้อที่ 1 การประเมิน 
clustered isolates จาก เกณฑ์  ?SNPs < 20 พบข้ อมู ล
ดังต่อไปนี้ Lineage Size of cluster Genotype 1 2  8 EAI 
2 2  38 Beijing 3 2 CAS 4 2 - 12 Euro-American จ า ก
ข้อมูลดังกล่าว Beijing cluster ซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ถูกน ามา
สร้าง Median joining tree ท าให้พบ 1) case ที่มีความ
น่าจะเป็น Super spreader เนื่องจากเป็นเชื้อกลุ่มใหญ่ที่มี 
SNPs อยู่ระหว่าง 0 ถึง 10 และ 2) เช้ือในกลุ่ม Beijing แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย โดยพบ Missing node ซ่ึงอาจจะ
น ามาสอบสวนหาความเชื่อมโยงเพิ่มเติมได้ ที่ประชุมแนะน า
ให้เพิ่มข้อมูลชื่อโรงพยาบาลเข้าไปวิเคราะห์ร่วมด้วย อาจจะ
เห็นความเชื่อมโยงได้ชัดเจนขึ้น สิ่งที่ค้นพบข้อที่ 2 การ
พิ จ า รณา ว่ า  ?SNPs = 6 -  10 แ สด ง ให้ เ ห็ น  recent 
transmission ได้หรือไม่ โดยการดูข้อมูล Spoligotype ที่
อยู่ของผู้ป่วย ชนชาติ และความไวต่อยาต้านวัณโรค พบว่า
เช้ือที่พบภายในอ าเภอเดียวกันมี ?SNPs อยู่ในเกณฑ์ 6 - 10 
เชื้อวัณโรคในกลุ่ม CAS และ Euro-American ส่วนใหญ่พบ
ในประชากรที่ไม่ใช่คนไทย ในกลุ่มเชื้อที่มี SNPs น้อยกว่า 
10 มีความแตกต่างของความไวต่อยาต้านวัณโรค โดย 7 - 8 
ตัวอย่าง อธิบายได้ด้วย known mechanisms ตัวอย่างเช่น 
การเกิดการกลายพันธ์ใน rpoB ของเชื้อที่พบในผู้ป่วยราย
หนึ่ง เมื่อเทียบกับเชื้อสายพันธ์เดียวกันในผุ้ป่วยอีกรายที่พบ
ก่อนหน้านี้ 2 ปี ปัญหาของข้อมูลคือยังไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ว่าเชื้อวัณโรคดื้อยาที่เกิดขึ้นเป็น Primary resistance 
หรือ Acquired resistance  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล Whole Genome Sequencing โดย 
ดร.ประเวช อรรจวัฒนวงศ์ รายงานผลและความก้าวหน้า
ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ 1) การ
ท า  Artificial genome เ พื่ อ เ ป็ น  in-house reference 
sequence database แ ล ะ  2) ก า ร ท า  SNP-based 
phylogenetic analysis สรุป: วัตถุประสงค์ที่ 1: เริ่มจาก
การน าข้อมูล Contigs (Fasta files) ที่ได้จากการท า De 
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Novo assembly มา Mapping กับ Reference genome 
(M. tuberculosis H37Rv) พบว่า contig coverage อยู่ที่
ประมาณ 98% โดย contig ที่มีขนาดน้อยกว่า 10 kb จะถูก
คัดออก ข้อมูล Contig ที่เหลือจะถูกน ามาเรียงล าดับ แต่การ
ท าวิธีนี้พบปัญหาการเรียงล าดับที่ผิดปกติของ contigs เช่น 
discontinuous mapping, inappropriate orientation 
และ multiple hit ด้วยเหตุนี้ท าให้ข้อมูลที่ได้ส าหรับการท า 
artificial genome เหลือเพียง 50% ของข้อมูลเริ่มต้น ดร.
ประเวช จะท าการวิเคราะห์ใหม่ โดยเริ่มจากข้อมูล Fastq 
files ท า ก า ร  mapping แ ล ะ  variants calling ใ ห ม่  
วั ตถุ ประสง ค์ที่  2: การท า  SNP-based phylogenetic 
analysis ก าลังท าการวิเคราะห์ด้วย Bayesian inference 
of phylogeny โดยใช้ Maximum Likelihood algorithm 
จากข้อมูลที่ได้มีเบื้องต้นมีการวิเคราะห์ SNP distance ท า
ให้สามารถแบ่งเชื้อวัณโรคในกลุ่ม EAI ออกเป็น subtypes 
ต่างๆ ได้ละเอียดขึ้น  

4. Identification and Functional analysis of SNPs in 
promoter sequence of virulence genes in clinical 
isolates Mycobacterium tuberculosis โดย ดร.พญ.พร
เพ็ญ ตันติวิทยากุล รายงานผลและความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
การศึกษา Single Nucleotide Polymorphisms ในส่วน
ของ promoter ที่ควบคุม virulence gene ซ่ึงได้แก่ DosR 
regulon และยีนที่เกี่ยวข้อง T-cell epitopes สรุป:  
4.1 การศึกษา DosR regulon ของเชื้อใน lineage ต่างๆ 

พ บ ว่ า  EAI มี จ า น ว น  SNPs ใ น  DosR regulon 
มากกว่าเมื่อเทียบกับจ านวน SNPs ใน DosR regulon 
ที่พบใน Lineage อื่นๆ ดร.พรเพ็ญ จะท าการแยก 
lineage-specific SNPs แ ละ  natural SNPs อ อก 
เพื่อเลือก candidate SNPs มาท า functional test 
ต่อ  

4.2 4Candidate gene ที่เกี่ยวข้องกับ T-cell epitopes 
ได้ถูกเลือกมาเพื่อศึกษา SNPs ในส่วนของ promoter 
พบว่ามี 4 genes ที่มี SNPs ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับ
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ความรุนแรงของเชื้อวัณโรคได้แก่  phoP, fbpA, 
DATIN และ narK2 

การท า functional analysis โดยการ clone sequence ของ 
promoter ที่สนใจ เข้าไปใน pFPV2 plasmid ซ่ึงมี gfp gene 
อยู่ Mutate promoter หรือ Wild type promoter จะ clone 
เ ข้ า ไ ป ที่  upstream region ข อ ง  gfp gene ผ ล ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงล าดับเบสใน promoter จะทดสอบจากการ
เปลี่ยนแปลงของ gfp expression level ภายใน expression 
host คือ M. tuberculosis H37Ra 2.5 การศึกษา Diversity of 
Region of Differences และ INDEL sequences โดย ดร.วาสนา 
วิรัตน์ โยสินทร์  รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบ INDEL 
sequences ที่ แ ตกต่ า งกั นขอ งแต่ ล ะ  Lineage สรุ ป :  พบ 
Deletion sequence ที่จ าเพาะกับ Lineage 1 ขนาดประมาณ 
2 kb ซ่ึงเป็นส่วนของยีนที่เกี่ยวกับ Glycosy ltranferase 

803-2112-
P052-L5740-
23 

การศึกษาน าร่องเพื่อการ
พัฒนาการตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิดโรค
ภาวะต่อมหมวกไตผลิต
ฮอร์โมนมากผิดปกต ิ

1,890,500 20,330 1.08 ด าเนินการตรวจคัดกรองโรค CAH ในกระดาษซับเลือดทารกได้ 
จ านวนทั้งหมด 10,600 ราย ในเดือนพฤษภาคมไม่พบตัวอย่าง 
positive เตรียมการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ณ จังหวัด
สกลนคร ในวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 เตรียมการ
จัดซื้อชุดน้ ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์ 17-OHP ELISA ในกระดาษ
ซับเลือด โดยวิธีสอบราคา จัดท าเอกสารขอขยายเวลาในการ
ศึกษาวิจัยเพิ่ม 1 ปี คือ ปีงบ 2561 และขอท าการศึกษาเพิ่มใน
พื้นที่ เขตสุขภาพที่  10 อุบลราชธานี ต่อกรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

60.00 1. ท าให้ทราบอุบัติการณ์การเกิดโรค CAH ใน
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ซ่ึงเป็นจังหวัดในภาค
อีสานที่  มีรายงานความชุกของโรคที่ เป็น
ปัจจุบันและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนขยาย
การด าเนินการ ตรวจคัดกรองโรคนี้ในทารก
แรกเกิดให้ครอบคลุมจังหวัดตัวแทนภาค
ต่างๆประเทศในอนาคต 

2. สามารถน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
หาความ ชุกของการเกิดโรคของพื้นที่ภูมิล าเนา
ของทารกแรกเกิดได้ 

3. ทารกที่ตรวจพบความผิดปกติในโครงการน า
ร่องการตรวจคัดกรองฯจะได้รับการดูแลรักษา
จากกุมารแพทย์อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ ท า
ให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรก
เกิดในประเทศ  

4. สามารถน ารูปแบบการด าเนินการที่ ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ ทารกแรกเกิดให้ครอบคลุมโรคอื่นๆ ที่

สชพ. 
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เป็นปัญหาของประเทศ เพิ่มขึ้นจากการตรวจ
คัดกรองฯ ใน ปัจจุบันได้ 

803-2112-
P052-L5740-
26 

การตรวจวินิจฉยัการติดเช้ือ
เอชไอวี-1 ในเด็กแรกคลอด ที่
เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีให้
ได้ผลเร็วที่สุดด้วยวิธี PCR 
ตัวอยา่งจากกระดาษซับเลือด 

1,339,500 0 0.00 ตัวอย่างที่ส่งตรวจ HIV-PCR แรกคลอด และ ตรวจครั้งที่ 3 ในเด็ก
ที่มีอายุ 4 เดือน และกรณีเด็กที่มีความเสี่ยงสูง แต่ผลตรวจของ 
PCR ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เป็นลบ รวมทั้งสิ้น 1,137 ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย 3,000 ตัวอย่าง) เป็นตัวอย่างแรกคลอดจ านวน 1,023 
ตัวอย่าง และตัวอย่างครั้งที่ 3 และ 4 จ านวน 114 ตัวอย่าง พบ
ผลบวกในตัวอย่างแรกคลอดจ านวน 5 ตัวอย่าง และผลบวกใน
ครั้งที่ 3 และ 4 จ านวน 3 ตัวอย่าง  

37.90 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 
2555-2559 ที่มีนโยบายสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ 
(Getting to Zero) คือไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
ไม่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ งานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นเพื่อตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจาก
แม่ที่ติดเชื้อตั้งแต่แรกเกิด โดยเฉพาะที่มีความ
เสี่ยงสูง เพื่อที่จะเริ่มยาต้านไวรัส ให้ได้อย่าง
รวดเร็วเพื่อการป้องกันไม่ให้มีเด็กที่เกิดใหม่ติด
เชื้อเอชไอวีจากแม่ เป็นหนี่งในแนวทางการ
จัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอด
เช้ือเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และสนับสนุนนโยบาย
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่
ลูก (PMTCT)  

2. ท าให้ค้นหาทารกที่ติดเชื้อเอชไอวีได้เร็วที่สุด 
เพื่อเร่ิมยาต้านไวรัสโดยเร็วที่สุด (ภายในอายุ 8 
สัปดาห์) ตามที่มีหลักฐานจากการวิจัยที่บ่งชี้ถึง
โอกาสที่อาจจะรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ให้
หาย(Functional cure) ในทารก เริ่มยาต้าน
ไวรัสเร็วตั้งแต่แรกเกิดและมีหลักฐานว่าการ
รักษาเร็วช่วยลดอัตราการป่วยตาย จากเอชไอ
วี/เอดส์ ช่วยให้ผู้ปกครองของเด็ก ลดความ
วิตกกังวล และบุคลากรทางการแพทย์สามารถ

สชพ. 
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ดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ ตามสถานการติดเชื้อ
เอชไอวีของเด็กแต่ละรายบุคคล 

3. ท าให้ทราบความไว ของการตรวจวินิจฉัยการ
ติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กแรกคลอด ที่เกิดจากแม่
ที่ติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี PCR จากสิ่งส่งตรวจ
ชนิดกระดาษซับเลือด และสถานการณ์การติด
เชื้อ เอชไอวีของเด็ก และเป็นข้อมูลของ
ประเทศ ที่เข้าถึงได้ยาก เพื่อการบริหารจัดการ 
และ/หรือ ส่งผลถึงนโยบายการให้บริการตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจาก
แม่ที่ติดเชื้อของประเทศได้ในอนาคต 

803-2112-
P053-L5742-
15 

โครงการถอดรหัสพันธกุรรม
ทั้งจีโนมของเช้ือวัณโรคใน
ประเทศไทยด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ล าดับเบสรุ่นใหม ่

1,812,600 0 0.00 1. โครงการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์โดย สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน
มนุษย์ (สคม.) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559  

2. การประเมินเทคนิคการสกัดสารพันธุกรรมและคุณภาพของ
สารพันธุกรรมจากเชื้อวัณโรคด้วยชุดสกัด Genomic DNA 
ของ 2 ชนิด คือ QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen) 
cat no. 51106 แ ละ  Tissue Genomic DNA Mini Kit 
(GeneAid) cat no. GT300 พบว่า DNA ที่ได้มีความเข้มข้น 
และความบริสุทธิ์ เมื่อวัดด้วย Nanodrop พบว่าสารสกัดที่
ได้มีความเข้มข้นสูงกว่า 100 ng/l เมื่อสกัดจากเชื้อมัยโค
แบคทีเรีย จ านวน 1 loop และมีความบริสุทธิ์ ภายในเกณฑ์ 
A260/A280: ~1.8 และ  A260/A230: 2.0 2.2 แต่ พบว่ า
ลักษณะการแตกหักของสาย DNA ที่ได้ ซ่ึงไม่เหมาะกับการ
ท า  whole genome sequencing ทางผู้ วิจัยจะท าการ
ทดสอบหาวิธีที่เหมาะสมต่อไป  

3. การพัฒนาวิธีวิ เคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศด้วย 
Bioinformatics software ในระบบปฏิบัติการ Linux ดัง
แสดงในภาพข้างล่าง จะได้ข้อมูล variants ทั่วจีโนม ส าหรับ
การวิเคราะห์ ตรวจหาเช้ือดื้อยาและสายพันธุ์ของเช้ือวัณโรค
ต่อไป 

40.00 - เพิ่มความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุ
ศาสตร์ในงานด้านWhole Genome Sequen 
cing ของเชื้อวัณโรคในประเทศไทยส าหรับ
การสอบสวนทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลและ
การตรวจหาวัณโรคดื้อยา  

- ระบบรายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิง
โมเลกุลและการดื้อยาต้านวัณโรคของเชื้อวัณ
โรคในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
วางแผนการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาและการ
วิเคราะห์หาห่วงโซ่การแพร่ระบาดของเชื้อวัณ
โรคดื้อยาในประเทศไทยโดยเทคนิคทางพันธุ
ศาสตร์ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ส าหรับการ
วางแนวทางควบคุมป้องกันวัณโรคในประเทศ
ไทย 

สชพ. 
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804-1112-
P011-L5739-
16 

โครงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ ์และ
พัฒนาการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

5,000,000 2,909,032 58.18 จากการด า เนินกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และพัฒนาการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560 
ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการกรม เดือนตุลาคม 
2559 - เมษายน 2560 สรุปผลการด าเนินงานดังนี้ จัดกิจกรรม
พิเศษ/ นิทรรศการ จ านวน 11 ครั้ง ดั้งนี้  
1. นิทรรศการในหลวง ณ อาคาร 14 ชั้น 1 (ต.ค.59)  
2. นิทรรศการโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ณ วัดโพธิ์ กทม. 

(29 ต.ค.-6 พ.ย. 59)  
3. นิทรรศการในการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพ

มนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจ าปี 2560 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธานี วันที่ 6-8 ธันวาคม 2559  

4. นิทรรศการในงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ นวัตกรรม
บริการ พัฒนาภาครัฐไทย ก้าวไกลสู่สากล ณ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กทม. วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559  

5. นิทรรศการให้ความรู้เรื่องยุง ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนาม
เสือป่า ลานพระบรมรูปทรงม้า วันที่ 14 มกราคม 2560  

6. จัดกิจกรรมในงานเมืองสุขภาพดี วิถีไทย ณ ตลาดคลองผดุง 
กรุงเทพ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560  

7. นิทรรศการคุณภาพสมุนไพรไทย ในโอกาสนายกรัฐมนตรี 
เดินทางมาราชการจังหวัดปราจีนบุรี และเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วันที่ 9 
มีนาคม พ.ศ.2560  

8. นิทรรศการบุคลากรดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ ค ร บ ร อ บ  75 ปี  ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 10 มีนาคม 2560  

9. นิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรมกรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้ง
ที่ 25 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 22-24 
มีนาคม 2560  

10. นิทรรศการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในงานการประชุม
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่
ความเป็นเลิศ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนา วันที่ 29-31 มีนาคม 2560  

140.00 1. สื่ อมวลชนได้ รับข้ อมูลข่ าวสารของกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีการน าไปสื่อสาร
ต่อสาธารณะ  

2. ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นาไป
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ  

3. ประชาชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ รับ
บริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มี
ความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการ
แพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์  

4. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
จากการประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์  

5. ผู้มาติดต่อรับบริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้รับบริการด้วยความ
รวดเร็ว  

6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภาพลักษณ์ที่ดี 

สล. 
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11. นิทรรศการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมกระทรวง
สา ธ า รณสุ ข -ก รมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์  ณ  ก รม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 11 เมษายน 2560 จ านวนข่าว 
บทความ รายงาน สกู๊ป ที่เผยแพร่ ในเดือนตุลาคม 2559 -
เมษายน 2560 รวมจ านวน 65 ชิ้น แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่
สื่อมวลชน 37 เร่ือง  

- บทความ รายงาน สกู๊ป factsheet ฯลฯ จ านวน 28 เร่ือง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 (เม.ย.60)  

- สรุปผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นั้น ฝ่ายประชา 
สั ม พั น ธ์ ไ ด้ เ ส น อผู้ บ ริ ห า รทุ ก เ ดื อนทั้ ง ใ นที่ ป ระชุ ม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรายงานเสนอรองอธิบดีที่
ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การจัดรายการวิทยุเสียงตามสาย มี
การจัดให้ความรู้ไป 218 ครั้ง ส่วนการผลิตและเผยแพร่
จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับเดือนเมษายน 
2560 สามารถผลิตและเผยแพร่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
คือ เผยแพร่ทางเว็บไซต์วันที่ 26 เมษายน 2560 และส่งทาง
ไปรษณีย์วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ข้อมูลข่าวสารของกรมที่
สื่อสารทางโทรทัศน์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2559 - 
เมษายน 2560 จ านวน 26 ครั้ง  

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, infographic (ที่ผลิต
และได้รับการเผยแพร่) รวมจ านวน 26 ชิ้น ในส่วนของการ
ให้บริการถ่ายภาพนั้น มีการให้บริการไปทั้งหมด 137 ครั้ง 
และส่งภาพให้กับสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ จ านวน 30 เรื่อง 
ส าหรับแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
กรมได้จัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้า ใจแก่
ประชาชนโดยมีผู้บริหารส่วนราชการลงนามอนุมัติแผน
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2560 ในเดือน 
เมษายน 2560 สามารถด าเนินการตามแผนได้กว่า 100 % 
โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมตามแผนได้จ านวน 68 
ครั้ง  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

805-1112-
P021-L5745-
11 

การวิจยัและพัฒนาด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

2,500,000 1,976,107 79.04 - กิจกรรมที่ 1 การประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสสาร
รบกวนการท า งานของระบบต่ อ ไ ร้ ท่ อ  ( Endocrine 
disruptor) ในกลุ่มสารกันเสียที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพปี 
2560 - 2561 ด าเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารพาราเบน 6 
ชนิด ด้วยเทคนิค UPLC/ DAD หาสภาวะที่เหมาะสมส าหรบั
การวิเคราะห์ ส ารวจข้อมูลผลิตภัณฑื จัดซ้ือตัวอย่าง และ
วิเคราะห์ตัวอย่าง 93 ตัวอย่าง  

- กิจกรรมที่ 2 การประเมินความคงตัวในสภาวะการขนส่ง
ตัวอย่างทดสอบความช านาญด้านจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางโดยใช้จุลินทรีย์ในรูปผงแห้ง ทบทวน วาง
แผนการด าเนินงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์ อาหารเลี้ยงเช้ือ 

37.00 1. มีรายงานการวิจัยเป็นองค์ความรู้ส าหรับใช้
ประโยชน์ภายในส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย และส าหรับเผยแพร่แก่นักวิชาการ  

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ข้อมูลการใช้สาร
ก ลุ่ ม พ า ร า เ บ น ส์  6 ช นิ ด  ใ น ผลิ ต ภั ณฑ์
เครื่องส าอางที่จ าหน่ายในท้องตลาดและทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

3. เพิ่มความคงตัวของตัวอย่างทดสอบความ
ช านาญให้ยาวนานขึ้น สะดวกในการจัดส่ง
ตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการสมาชิก  

4. เป็นการขยายขอบข่าย การให้บริการทดสอบ
ความช านาญ (PT provider) ด้านจุลชีววิทยา
ของส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

5. เพิ่มศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ข อ ง ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนในการตรวจ
วิเคราะห์เครื่องส าอางทางจุลชีววิทยา  

6. เป็นการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่
ปฏิบัติ งานเหมือนกัน ให้มีความสามารถ
เทียบเคียงกันและยอมรับซ่ึงกันและกันได้ 

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

805-1112-
P022-L5746-
12 

การประเมินคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย 

671,440 656,010 97.70 - กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนภัยการพบสาร
ปรอทแอมโมเนียในผลิตภัณฑ์ท าให้ใบหน้าขาว ทบทวน และ
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อวางแผนด าเนินโครงการ 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และสารมาตรฐาน  

- กิจกรรมที่ 2 การประเมินความปลอดภัยของสารกลุ่มอัลดี
ไฮด์ในผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ทบทวน รวบรวมข้อมูลวิชาการ 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือ และจัดหาตัวอย่าง 
50 ตัวอย่าง  

- กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง 
(สูตรน้ ามัน) และผลิตภัณฑ์ทรายก าจัดลูกน้ ายุง จัดเตรียม
สารมาตรฐาน ตัวอย่าง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
วัสดุส านักงาน ประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
และส านักงานป้องกันควบคุมโรคในการเก็บตัวอย่างที่มีการ
จัดซ้ือและแจกจ่ายให้ประชาชน และวิเคราะห์ตัวอย่าง 21 
ตัวอย่าง  

32.25 1. รายงานการวิจัยเป็นองค์ความรู้ส าหรับใช้
ประโยชน์ภายในส านัก สว. และส าหรับการ
เผยแพร่แก่ผู้สนใจ  

2. 2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไ ด้ ข้ อมู ล
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและปลอดภัย  

3. ส า นั ก  อ ย .  ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยเพื่อก ากับดูแลผลิตภัณฑ์และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

สว. 

805-1112-
P022-L5746-
13 

การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

663,860 657,503 99.04 ได้มีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ รวม จ านวน 1,246 ตัวอย่าง 

56.06 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยแพร่ข้อมูล
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง / ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ทาง
สาธารณสุข เผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบ 
เพื่ อ เ ลื อ ก ใช้ ผลิ ตภัณฑ์ อ ย่ า ง เหมาะสม 
ปลอดภัย  

2. ส า นั ก  อ ย .  ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยเพื่อก ากับดูแลผลิตภัณฑ์และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

สว. 

805-1112-
P032-L5744-
14 

การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เพื่อ
รองรับอาเซียน / ด่านสินค้า 

2,800,000 2,431,581 86.84 - กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์และการ
ให้ บ ริ ก า รตรวจวิ เ ค ร าะห์ คุณภาพของสมุ น ไพรใน
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร สืบค้นคุณลักษณะเฉพาะ , 
คัดเลือกสารชี่บ่ง และทบทวนงานวิเคราะห์ที่มีนักวิจัย
เผยแพร่ของสมุนไพร จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ มะหาด กาแฟ 
ฟักข้าว มังคุด อัญชัน มะขาม และมะค าดีควาย และ
ด าเนินการจัดซ้ือสารมาตรฐาน ทดสอบวิธีวิเคราะห์และ
ให้บริการตรวจเอกลักษณ์ 3 ชนิด ได้แก่ อัญชัน มะขาม 

70.00 1. มีมาตรฐานวิธีการตรวจวิเคราะห์ชนิดสมุนไพร
ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 7 วิธี 
ส าหรับเป็นมาตรฐานวิธีวิเคราะห์อ้างอิงของ
ประเทศ ส าหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง  

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายขอบข่ายการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ชนิดของสมุนไพรใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร เพิ่มอีก 7 

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

แตงกวา และจัดท ามาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์สาร tartaric 
acid ในเครื่องส าอางผสมมะขาม มาตรฐานวิธีตรวจ
เอกลักษณ์สาร cyaniding 3-glucoside ในเครื่องส าอาง
ผสมอัญชัน  และมาตรฐานวิ ธี ต รวจ เอกลั กษณ์สาร 
cucurbitacin B แ ล ะ  cucurbitacin E ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส าอางผสมแตงกวา  

- กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์แก่
หอ้งปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  
2.1 การตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ในเครื่องส าอาง 

จัดอบรมเรื่อง การตรวจเอกลักษณ์สารสเตียรอยด์ใน
เครื่องส าอาง วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ณ ส านัก
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย และเจ้าหน้าที่เข้า
อบรม 19 คน อยู่ระหว่างจัดท ารายงานการจัดอบรม
เสนอผู้อ านวยการ  

2.2 การพัฒนาและฟื้นฟูเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
วันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย และเจ้าหน้าที่เข้าอบรม 24 คน และ
จัดท ารายงานเรียบร้อยแล้ว 

2.3 การประเมินความปลอดภัย ของเครื่ อ งส าอาง 
(Workshop on Safety Evaluation of Cosmetics) 
จัดท าโครงการ วางแผนการด าเนินงาน ประสาน
วิทยากร เสนอขออนุมัติด าเนินการ อยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดอบรม 

ชนิดสมุนไพร เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย  

3. บุคลากรของส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตรายและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์       
มีความรู้ สามารถตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางได้ถูกต้องเป็นาตรฐานเดียวกัน 
สนับสนุนให้กรมฯ มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่อง 
ส าอางให้มีความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและสนับสนุนการจ าหน่ายในประเทศ
และต่างประเทศ  

4. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพรของ
ชุมชนมีความรู้ตามหลักวิชาการ น าไปประยุกต์
ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและสร้างอัต
ลักษณ์ของตนเองได้ 

805-1112-
P041-L5747-
01 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอาง 

444,000 425,948 95.93 - กิจกรรมที่  1 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  
1.1 การสอบเทียบ / บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ จัดท าแผนการสอบเทียบเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือ 11 ชนิด 24 
รายการ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 4 รายการ  

1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ 
(External Quality Assessment)  

63.08 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษา
และเพิ่มศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านเครื่องส าอางระดับประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน โดยด าเนินงานตามระบบ
บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 17043 อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์และการให้บริการทดสอบความ
ช านาญแก่ผู้รับบริการ รวมทั้ งด าเนินการ

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

1.2.1 Blind Sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่าง 
20 ตัวอย่าง 67 รายการ จัดซื้อตัวอย่าง และ
ด าเนินการส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ
จ านวน 16 ตัวอย่าง 59 รายการ  

1.2.2  Proficiency testing participation 
ภายในประเทศ เข้ าร่วมทดสอบความ
ช านาญ 6 ตัวอย่าง และต่างประเทศ เข้า
ร่วมทดสอบความช านาญ 3 ตัวอย่าง  

1.3 การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจ 
ติดตามคุณภาพภายใน  

- กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความ
ช านาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  
2.1 การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน รับการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ระหว่างการ
แก้ไขข้อบกพร่อง  

2.2 การด าเนินงาน External audit จัดท าแผนการตรวจ
ติดตาม รับการตรวจประเมินวันที่ 26 มกราคม 2560 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว  

พัฒนาวิธีวิเคราะห์ / ทดสอบในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางให้ครอบคลุมตามกฎหมาย จัดท า
เป็นมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ / 
ทดสอบด้านเครื่องส าอางที่ เป็นมาตรฐาน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียนที่
ห้องปฏิบัติการอื่นสามารถใช้อ้างอิงได้  

2. ใ ห้ บ ริ ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม ช า น า ญ ด้ า น
เครื่องส าอางแก่ห้องปฏิบัติการของประเทศใน
ภูมิภาคอา เ ซียนตามบทบาทหน้ าที่ ขอ ง
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร อ้ า ง อิ ง อ า เ ซี ย น ด้ า น
เครื่องส าอาง 

     - กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง  
3.1 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง จัดท า

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 21 หลักสูตร  

- กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการวิชาการใน
ต่างประเทศ  
4.1 ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอาง 

คณะที่ TC 217 Cosmetics วันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 
ประเทศออสเตรเลีย  

4.2 ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Cosmetic Laboratory 
Committee (ACTLC) ค รั้ ง ที่  8 แ ล ะ  ASEAN 
Cosmetics committee (ACC) ครั้ งที่  25 เข้ าร่วม
ประชุมวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 เพื่อท าหน้าที่
เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามกรมฯ เข้าร่วมประชุม
อภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดและ
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ทบทวนมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส าอาง
ทางเคมีและชีววิทยา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้าน
วิชาการกับผู้ เชี่ ยวชาญในคณะท างานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องส าอาง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการส านักสว.  

4.3 ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Cosmetic Laboratory 
Committe (ACTLC) ครั้งที่ 9  และ ASEAN Cosme 
tics committee (ACC) ครั้งที่  26 เข้าร่วมประชุม
วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหนา้
และสนับสนุนการด าเนินงานของห้องปฏิบัติการ
ภาครัฐประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการทดสอบ
เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สามารถให้การสนับสนุนและเฝ้าระวัง ก ากับดูแลด้าน
เครื่องส าอางตาม ASEAN Cosmetic Directive  

- กิจกรรมที่  5 การให้บริการทดสอบความช านาญด้าน
เครื่องส าอางแก่ห้องปฏิบัติการประเทศภูมิภาคอาเซียน - 
Identification and determination of hydroquinone in 
cosmetic products จัดท าแผนการให้บริการทดสอบความ
ช านาญ รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมทดสอบความช านาญ และ
ส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญให้สมาชิก  

805-1112-
P041-L5747-
09 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัตถุ
อันตราย 

200,000 99,245 49.62 - กิจกรรมที่  1 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  
1.1 การสอบเทียบ / บ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

วิทยาศาสตร์ จัดท าแผนการสอบเทียบเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ด าเนินการสอบเทียบเครื่องมือ 17 ชนิด 37 
รายการ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 27 รายการ  

1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกของห้องปฏิบัติการ 
(External Quality Assessment)  
1.2.1. Blind Sample จัดท าแผนการส่งตัวอย่าง 

20 ตัวอย่าง 67 รายการ จัดซื้อตัวอย่าง และ
ส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการ  

61.45 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษา
และเพิ่มศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านวัตถุอันตรายระดับประเทศ โดย
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ร ะ บ บบ ริ ห า ร คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
และ ISO/IEC 17043 อย่างต่อ เนื่อง สร้าง
ความมั่นใจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และ
การ ให้ บริ ก า รทดสอบความช านาญแก่
ผู้รับบริการ  

2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชของ
ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายมีการ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นศูนย์

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

1.2.2. Proficiency testing participation 
ภายในประเทศ เข้ าร่วมทดสอบความ
ช านาญ 2 ตัวอย่าง และต่างประเทศ เข้า
ร่วมทดสอบความช านาญ 1 ตัวอย่าง ผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ  

1.2.3. เ ป รี ย บ เ ที ย บ ผ ล วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ห ว่ า ง
ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมเปรียบเทียบผล
วิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการกับ CIPAC 
ในรายการ d-tetramethrin และกรมปศุ
สั ต ว์  ใ น ร า ย ก า ร ท ด ส อ บ  cationic 
surfactant  

1.3 การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน  

1.4 พัฒนาวิธ๊วิเคราะห์ด้าวัตถุอันตราย  
1.4.1 การพัฒนาวิธีการทดสอบฤทธิ์ตกค้างการ

ยับยั้งแบคทีเรียเชิงคุณภาพในผ้าหลังซัก 
ต า ม วิ ธี  AOAC Official Method 972.04 
ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของวิธี ทดสอบ
ตัวอย่าง 6 ตัวอย่าง ทดสอบประสิทธิภาพ
ฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียที่ตกค้างในผ้าหลัง
ซัก และจัดท าร่างเอกสารมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  

1.4.2 วิ ธี ท ด สอ บ ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ กา รฆ่ า เ ชื้ อ
แบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการ
ซักผ้าที่อ้างสรรพคุณฤทธิ์ตกค้างการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียหลังซักเชิงปริมาณ ตามวิธี 
ISO 20743:2007 ท บ ท ว น  ศึ ก ษ า ร า ย 
ละเอียด วางแผนการด าเนินงาน จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ จัดหาตัวอย่าง 6 ตัวอย่าง 
ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของวิธี และทน
สอบความใช้ได้ของวิธี  

1.4.3 วิ ธี ท ด สอ บ ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ กา รฆ่ า เ ชื้ อ
แบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการ
ซักผ้าที่อ้างสรรพคุณตกค้างการยับยั้งเชื้อ

ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านสารก าจัด
ศัตรูพืชในภูมิภาคอาเซียน และเป็นแนวทางใน
การขยายความร่วมมือในภูมิภาคเอเซีย 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

แบคทีเรียหลังซักเชิงปริมาณ เตรียมสาร
มาตรฐาน / เชื้อมาตรฐาน เครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ทดลองหาสภาวะที่
เหมาะสม และอยู่ระหว่างทดสอบความใช้ได้
ของวิธีตามมาตรฐานก าหนด  

1.4.4 การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพของสารทีมี
ฟ อ ส ใน ผลิ ต ภั ณฑ์ ท ร า ย ก า จั ด ลู กน้ า  
จัดเตรียมอุปกรณ์ สารมาตรฐาน สารเคมี 
ตัวอย่าง ด าเนินการทดสอบความถูกต้อง
ของวิธี  

1.4.5 การตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพใน
ผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลง deltamethrin สูตร
น้ ามัน (Emulsion Concentrate) จัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ สารมาตรฐาน สารเคมี ตัวอย่าง 
ด าเนินการทดสอบความถูกต้องของวิธีี
ทดสอบความคงทนของฟอง การทดสอบ
ความเป็นกรด-เบส และทดสอบความ
เหมาะสมของวิธีทดสอบความคงตัวของ
อิมัลชั่นและการคืนตัว  

- กิจกรรมที่ 2 รักษาขอบข่ายการให้บริการทดสอบความ
ช านาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  
2.1 การด าเนินการ Internal audit จัดท าแผนการตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน รับการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ระหว่างการ
แก้ไขข้อบกพร่อง  

2.2 การด าเนินการ External audit จัดท าแผนการตรวจ
ติดตาม รับการตรวจประเมินวันที่ 26 มกราคม 2560 
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว 

- กิจกรรมที่ 3 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง  
3.1 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเครื่องส าอาง จัดท า

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติราชการการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขตามข้อก าหนด
ของศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (Capacity 
Building on WHO Collaborating Center for Quality 
Control of Pesticide Use in Public Health)  
4.1 การจัดหาครุภัณฑ์ในการตรวจวิเคราะห์เพิ่มทาง

กายภาพ-เคมี จัดท าแผนการจัดซ้ือ จัดซ้ือครุภัณฑ์ 3 
รายการ เครื่องทดสอยแรงดันทะลุ เครื่องซักผ้า และ
เครื่องอบผ้า อยู่ระหว่างการจัดซ้ือ  

4.2 ก า ร ป ร ะ ชุ ม  FAO/ WHO/JMPS and CIPAC-
Meeting เตรียมข้อมูลเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11-15 
มิถุนายน 2560 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี สมัครและ
เสนอหัวข้อการน าเสนอผลงานวิชาการ ขออนุมัติการ
เข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว  

4.3 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทาง
สาธารณสุขตามข้อก าหนดขององค์การอนามัยโลก 
ส าหรับการผลักดันกฎหมายการขึ้นทะเบียนหรือการ
ประมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการ
จ าหน่ายในท้องตลาด ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของ
ผลิตภัณฑ์ ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง ส่งตัวอย่าง
วิเคราะห์ 16 ตัวอย่าง ด าเนินการวิเคราะห์สารส าคัญ
และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ  

4.4 การเข้ าร่ วม เปรียบเทียบผลวิ เคราะห์ ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ Collaborative study กับ CIPAC 
และเข้าร่วมทดสอบความช านาญ (Proficiency test) 
กับ AAPCO  
4.4.1 Collaborative study กับ CIPAC เข้าร่วม 

Collaborative study ในรายการทดสอบ 
d-tetramethrin ด้วยวิธี GC-FID จ านวน 5 
ตัวอย่าง และการทดสอบ isomer ratio 
โดยวิธี  normal phase HPLC จ านวน 5 
ตัวอย่าง ส่งผลการทดสอบเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างรอผลการประเมินจากผู้จัด  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.4.2  Proficiency testing กับ AAPCO เข้าร่วม
ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการกับ 
AAPCO ในรายการทดสอบ Acetamiprid 
จ านวน 1 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่าง 
โดยวิธี HPLC ส่งผลการทดสอบเรียบร้อย
แล้ว ผลอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ  

4.5 การสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์
ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการควบคุม
คุณภาพของสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุข  
4.5.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม

การตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทาง
สาธารณสุข จัดท าแผนฯ แต่งต้ังคณะท างาน
ฯ จัดท าร่างหลักสูตรการฝึกอบรมและจัดท า
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ อยู่ระหว่างปรับแก้ไข
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์  

4.5.2 สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์
ความร่วมมือของการอนามัยโลกด้านการ
ควบคุมคุณภาพของสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้
ทางสาธารณสุข การสัมมนาผ่าน Video 
Conference วันที่ 27 มีนาคม มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา 42 คน และจัดท ารายงานการ
สัมมนาเรียบร้อยแล้ว  

805-1112-
P041-L5747-
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พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 356,000 210,679 59.18 - กิจกรรมที่ 1 การพัฒนากลไกการบริหารงาน  
1. การพัฒนาระบบการบริหารงานของส านักสว.  

1.1 การสัมมนาการบริหารงานส านักสว. อยู่ระหว่าง
เตรียมการจัดสัมมนา  

2. การติดตามงาน  
2.1 การประชุมคณะท างานด้านบริหารจัดการ ด้าน

วิชาการ และด้านประกันคุณภาพ รวม 8 ครั้ง สื่อสาร
ข้อมูลจากผู้บริหารกรมฯ สู่ระดับทีมบริหารส านักสว.  

2.2 การประชุมเจ้าหน้าที่ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 2 ครั้ง เพื่อสื่อสารข้อมูลจากผู้บริหารสู่
เจ้าหน้าที่สว. และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

50.80 1. กล ไกก า รบริ ห า ร ง านขอ งส า นั ก สว .  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การด าเนิน
งาบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ ค า
รับรองการปฏิบัติราชการ และนโยบายของ
กรมฯ 

2. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ส าหรับ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. ส านักสว. มีเว็ปไซต์น าเสนอข้อมูลทางวิชาการ 
การให้บริการและการติดต่อประสาน งานที่ปร
ชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

สว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

/ กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งหาแนว
ทางการแก้ไข ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย  

2.3 การจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  

- กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร  
1. ส่งบุคลากรไปอบรม บุคลากรรับการอบรมหลักสูตรตาม

แผนฯ 45 หลักสูตร 52 คน ซ่ึงเป็นหลักสูตรจัด โดย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งบุคลากรไปอบรมจ านวน 
20 หลักสูตร 50 คน  

2. จัดอบรม / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 เร่ือง  
2.1 เรื่อง ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 และการน าไปใช้

งาน วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย  

2.2 เรื่อง เตรียมความพร้อมส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตรายรับ Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 
7 ธันวาคม 2559 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย  

2.3 เรื่อง การบริหารจัดการตัวอย่าง วันที่ 21 มกราคม 
2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  

2.4 เรื่อง ข้อก าหนด ISO/IEC 17043 วันที่ 6-7 มีนาคม 
2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  

2.5 เร่ือง สถิติที่ใช้ตาม ISO/IEC 17043 : 2010 และ ISO 
13528 : 2015 ส าหรับการทดสอบความช านาญ วันที่ 
24 เมษายน 2560 ณ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย  

- กิจกรรมที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ  
3.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

จัดท าขอบเขตการจัดท า Website ภาษาอังกฤษ  
2.4 เพิ่มศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ารวจประสิทธิภาพ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเรียบร้อย
แล้ว 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 
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รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้าน
เครื่องส าอาง (งบรายจ่ายอื่น) 

414,400 392,408 94.69 - ประชุมคณะท างานวิชาการของ ISO ด้านเครื่องส าอาง คณะ
ที่ TC 217 Cosmetics เข้าประชุมวันที่ 5-9 ธันวาคม 2559 
เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามส านักสว. เข้า
ร่วมประชุมอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนด
และทบทวนมาตรฐานผลิตภัณฑฺ์เครื่องส าอางระดับสากล 
ISO-Cosmetics ทั้งด้านเกณฑ์มาตรฐานรายงานต่างๆ และ
ด้ านวิ ธี การทดสอบทางด้ าน เคมีและชี ววิทยา  และ
แลกเปลี่ยนข้อ คิดเห็นด้านวิชาการกับผู้ เชี่ ยวชาญใน
คณะท างานด้านวิชาการต่างๆ  

- การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory Committee 
(ACTLC) ครั้ งที่  8 และ ASEAN Cosmetics committee 
(ACC) ครั้งที่ 25 เข้าร่วมประชุมวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 
2559 เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในนามกรมฯ 
เข้าร่วมประชุมอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ก าหนดและทบทวนมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องส าอางทางเคมีและชีววิทยา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ด้านวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญในคณะท างานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องส าอาง ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการส านักสว.  

- การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory Committee 
(ACTLC) ครั้ งที่  9 และ ASEAN Cosmetics committee 
(ACC) ครั้งที่ 26 เข้าร่วมประชุมวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการด าเนินงานของ
ห้องปฏิบัติการภาครัฐประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านการ
ทดสอบ เครื่ อ งส า อ า ง ให้ มี ก า รพัฒนา คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกันสามารถให้
การสนับสนุนและเฝ้าระวัง ก ากับดูแลด้านเครื่องส าอางตาม 
ASEAN Cosmetic Directive  

100.00 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษา
และเพิ่ ม ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้ างอิ ง
ระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินงานตามระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 และมาตรฐาน ISO/IEC 17043 อย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจในการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์และการให้บริการทดสอบความ
ช านาญแก่ผู้รับ บริการ และมีวิธีทดสอบด้าน
เครื่องส าอางที่เป็นมาตรฐานทั้งระดับ ประเทศ
และระดับภูมิภาคอาเซียนที่ห้องปฏิบัติการอื่น
สามารถใช้อ้างอิงได้  

2. ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ทั้ ง
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนได้รับการ
สนับสนุนการให้บริการทดสอบความช านาญ 
ความรู้ทางวิชาการ และวัสดุอ้างอิงด้าน
เครื่องส าอาง 

สว. 
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805-1115-
P041-L5747-
18 

รักษาและเพิ่มศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้านวัตถุ
อันตราย (งบรายจ่ายอื่น) 

285,200 0 0.00 ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  The 61 Collaborative      
international Pesticide Analytical Council (CIPAC) Annual 
Meeting and the 14 Joint CIPAC/FAO/WHO ใ น เ ดื อ น
มิถุนายน 2560 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของก าหนดการจัดการ
ประชุม สถานที่ประชุม สมัครเข้าร่วมประชุมและเสนอหัวข้อการ
น าเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว โดยด าเนินการจัดประชุมในวันที่ 
11-15 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศอิตาลี  

35.00 1. ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย รักษา
และเพิ่ ม ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้ างอิ ง
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินงาน
ตามระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง สร้างความ
มั่นใจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และการ
ให้บริการทดสอบความช านาญแก่ผู้รับบริการ 
และมีวิธีทดสอบด้านวัตถุอันตรายที่ เป็ น
มาตรฐานทั้งระดับประเทศที่ห้องปฏิบัติการอื่น
สามารถใช้อ้างอิงได้  

2. ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น วั ต ถุ อั น ต ร า ย ทั้ ง
ภายในประเทศได้ รับการสนับสนุนการ
ให้บริการทดสอบความช านาญ ความรู้ทาง
วิชาการ และวัสดุอ้างอิงด้านวัตถุอันตราย 

สว. 

806-1112-
P021-L5745-
02 

โครงการประกันคุณภาพและ
ประเมินความเส่ียงของวัคซีน 
ชีววัตถุเพื่อการรักษา และ
น้ ายาวินิจฉยัโรคที่ติดต่อทาง
เลือด 

4,500,000 2,977,991 66.18 1. ตรวจรับรองคุณภาพวัคซีน ผลิตภัณฑ์ เลือดชุดตรวจ
วินิจฉัยโรคที่ติดต่อทางเลือดและชีววัตถุอื่นๆ  
- ตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุ ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ชีว

วัตถุจ านวนทั้ งสิ้น 573 ตัวอย่าง เป็นการตรวจ
วิ เคราะห์ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุก่อนจ าหน่ายเพื่อขึ้น
ทะเบียน 29 ตัวอย่าง เพื่อรับรองรุ่นการผลิต 529 
ตัวอย่าง ตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ จ านวน 10 ตัวอย่าง 
เพื่อตรวจผลิตภัณฑ์ชีววัตถุที่มีข้อสงสัยด้านคุณภาพ
และความปลอดภัย 5ตัวอย่าง  

2. พัฒนาการผลิตสารมาตรฐาน เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ  
2.1 ได้มีการด าเนินการส่งแบบสอบถามความต้องการใช้

ชีววัตถุมาตรฐานประจ าปียังบุคลากรภายในสถาบัน 
ซ่ึงได้รับกลับมาประมาณภายเดือนตุลาคม และจัดท า
สรุปรายการชีววัตถุมาตรฐานสากล (IRP) ที่ต้องจัดซ้ือ
เพิ่มเติมประจ าปี ซ่ึงปัจจุบันได้ด าเนินการจัดซ้ือ และ
ได้รับครบแล้วทุกรายการ  

76.40 1. ประชาชนมีสุขภาพดีและได้รับผลิตภัณฑ์ชีว
วัตถุที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย  

2. การควบคุม ป้องกันโรคของประเทศโดยใช้
วัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ชว. 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2.2 ได้จัดการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศ
ในการเพื่อวางแผนการจัดเตรียมและสอบเทียบ
ร่วมกัน โดยจัดประชุมร่วมกับ  

- สถานเสาวภา สภากาชาดไทยในการจัดเตรียม
เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอ้างอิงมาตรฐาน และ 
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอ้างอิงมาตรฐาน 

- บริษัทไบโอเนท เอเชียจ ากัด ในการวางแผนการ
จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และวัคซีน
ป้องกันโรคไอกรนอ้างอิงมาตรฐาน  

- บริษัทองค์การเภสัชกรรม-เมอริเออร์ ชีววัตถุ
จ ากัด ซ่ึงจะร่วมกันในการจัดเตรียมวัคซีนเจอีเช้ือ
เป็นลูกผสม (Live Chimeric JE Vaccine)  

3. จัดซ้ือเชื้อ Aspergillus niger ส าหรับใช้ในการทดสอบ 
Growth promotion test โดยจะจัดซ้ือครั้งละ 1 tubes/
การทดสอบ 1 รอบเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อน
ของเช้ือราในระบบห้องปฏิบัติการ  

4. ด าเนินการผลิต/จัดเตรียม และสอบเทียบวัคซีนอ้างอิง
มาตรฐานของประเทศ แล้วเสร็จจ านวน 6 ชนิด คือ  
- Rabies virus (CVS) รุ่ น ก า ร ผ ลิ ต  RaCVS120116 

จ านวน 114 cryotubes โดยมี ค่าความแรงเท่ากับ 
171,828 CCID50/50 ?l  

- Aspergillus niger เป็นการจัด ซ้ือส าหรับใช้ ในการ
ทดสอบแต่ละครั้ง โดยจะจัดซ้ือเพียง 1 tubes/การ
ทดสอบ 1 รอบ เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของเชื้อ
ราในระบบห้องปฏิบัติการ ซ่ึงได้จัดซ้ือไว้เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 1 tube คือ DMST15538 Lot 7651  

- Bacillus subtilis รุ่นการผลิต Lyo-B120117 จ านวน 
400 ขวด  

- Staphylococcus aureus รุ่นการผลิต Lyo-St190117 
จ านวน 400 ขวด  

- Pseudomonas aeruginosa รุ่ น ก า ร ผลิ ต  Lyo-Pse 
260117 จ านวน 400 ขวด  
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จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- Candida albicans รุ่นการผลิต Lyo-C020217 จ านวน 
400 ขวด  

5. Diphtheria toxoid รุ่ น ก า ร ผ ลิ ต  Lyo-Dx251114 ซ่ึ ง
จัดเตรียมร่วมกับบริษัทไบโอเนท-เอเชีย จ ากัด จ านวน 531 
ขวด โดยมีค่าความแรงเท่ากับ 103 IU/ml 5. อยู่ระหว่าง
ด าเนินการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการผลิต
วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์อ้างอิงมาตรฐานของประเทศ ซ่ึง
เป็นไปตามแผนการผลิตที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
5.1 อยู่ระหว่างด าเนินการสอบเทียบเซรุ่มพิษสุนัขบ้า

อ้างอิงมาตรฐานของประเทศ ร่วมกับสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย ซ่ึงเป็นไปตามแผนการผลิตที่ก าหนด
ไว้ในโครงการ  

806-1112-
P041-L5747-
03 

โครงการการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับ
สากลด้านชีววัตถ ุ

3,010,900 2,205,367 73.25 1. พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านชีววัตถุ โดยได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้  
1.1. จัดท าแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพสถาบันชีววัตถุ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
1.2. จัดท าแผนสอบเทียบเครื่อ งมือและสอบเทียบ

เครื่องมือ และได้ด าเนินการสอบเทียบ จ านวน 39 
ชนิด 95 รายการ เป็นไปตามแผนสอบเทียบ  

1.3. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ านวน 7 ชนิด 9 รายการ  
1.4. ด าเนินการทบทวน/ออกใหม่/ ยกเลิก เอกสารระบบ

คุณภาพ และทบทวนบันทึกบุคลากร จ านวน 97 
ฉบับ  

1.5. จัดประชุมระบบคุณภาพ จ านวน 3 ครั้ง  
1.6. สถาบันชีววัตถุจัดท าแผนการตรวจติดตามภายในของ

สถาบันฯ ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 และ
ด าเนินตรวจติดตามภายใน ตามแผนการตรวจติดตาม
ภายในในระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์ 2560  

1.7. สถาบันชีววัตถุได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการทบทวน
เอกสารประจ าปีและทบทวนบันทึกบุคลากร ใน
ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560  

1.8. สถาบันชี ววัตถุ ได้ยื่ นขอการรับรองจากส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตามระบบมาตรฐาน 
17025:2005 เป็นการขยายขอบข่าย จ านวน 3 

63.00 สถาบันชีววัตถุมีห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีววัตถุที่
มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

ชว. 
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ผลิตภัณฑ์ คือ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โมโน
โคลนัลแอนติบอดี และ Hepatitis B Test kit และ
ระบบมาตรฐาน ISO guide 34:2009 เป็นการต่ออายุ
การผลิตวัคซีนป้องกันโรคหัดมาตรฐาน ชนิดผงแห้ง
เยือกแข็ง  

2. พัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายกลุ่มและ
แผนพัฒนารายบุคคล 37 หลักสูตร  

3. โครงการทดสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ของชีว
วั ตถุ  (Method Validation และ  Method Verification 
จ านวน 10 เร่ือง  
2.6 การพัฒนาวิธีและศึกษาความเหมาะสมของวิธีตรวจ

วิเคราะห์เอกลักษณ์ ปริมาณแอนติเจน และร้อยละ
ของแอนติเจนที่ถูกดูดซับไว้ในแอดจูแวนท์ ต่อ HPV 
สายพันธุ์ 16 และ 18 ในวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปาก
มดลูกชนิด 9 ซีโรทัยป์โดยวิธี Fluorescent ELISA  

2.7 การจัดเตรียมวัคซีนอ้างอิงมาตรฐานและประเมิน
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง วิ ธี วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ริ ม า ณ 
Glycoprotein ในวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย
วิธี Sandwich ELISA  

2.8 การทดสอบความถูกต้องเหมาะสมของวิธีวิเคราะห์
ปริมาณน้ าในวัคซีนโดยวิธี Oven-volumetric karl-
Fischer  

2.9 การยอมรับวิธีทางเลือก: การตรวจ Intracellular 
ATP ส าหรับการทดสอบความแรงของวัคซีนบีซีจีใน
ประเทศไทย  

2.10 การทดสอบความถูกต้องของความใช้ได้ของเครื่องมือ
ตรวจวิเคราะห์ 2 เครื่องมือ  

2.11 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์น้ าตาลเชิงเดี่ยวที่ประกอบใน
ไกลแคนของยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี  

2.12 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ค่าความแรง
ของ Coagulation factor IX  

2.13 การทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจเอกลักษณ์
และความบริสุทธิ์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีโดยวิธี 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

Size exclusion chromatography (SEC-HPLC) 
HPLC  

2.14 การทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจเอกลักษณ์
และความบริสุ ทธิ์ ของ  Filgrastim โดยวิ ธี  Size 
exclusion chromatography (SEC-HPLC)  

การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณเอนโดท็อกซินใน
ตัวอย่างชีววัตถุเพื่อการรักษาด้วยวิธี recombinant factor C 
ขณะนี้ได้มีการจัดท าร่าง Method Validation Protocol จ านวน 
6 เรื่อง และได้รับอนุมัติแล้ว จ านวน 6 เรื่อง และ จัดท าร่าง 
Method Validation Report จ านวน 2 เรื่อง และได้รับอนุมัติ
แล้ว จ านวน 2 เร่ือง 

806-1112-
P041-L5747-
04 

โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการของประเทศ
เพื่อควบคุมคุณภาพวัคซีนไอ
กรนชนิดไร้เซลล์ 

300,000 233,021 77.67 1. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์เพื่อประเมินช่องว่างที่ต้อง
พัฒนา  มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการสืบค้นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์เพื่อประเมินช่องว่างที่ต้องพัฒนา  
มีการประเมินช่องว่างที่ต้องพัฒนา  

2. ด าเนินการศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบปริมาณการดูดซับของแอนติเจนบนสารเสริมฤทธิ์
ในวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ , Endotoxin, Sterility และ 
การศึกษาเอกลักษณ์ของ FHA  

3. จัดท า Method Validation Protocol ของวิธีวิเคราะห์ที่
ต้องพัฒนา จ านวน 4 เรื่อง ได้รับการอนุมัติแล้ว จ านวน 4 
เร่ือง การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Anti-
FHA antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้
เซลล์ ด้วยวิธี Mouse Immunogenicity test (MIT) การ
ทดสอบวิธีการวิเคราะห์ปริมาณ Bacterial Endotoxin โดย
วิ ธี  Kinetic Turbid method ใ น วั ค ซี น  Boostagen 
(Tetanus Toxoid, Reduce Diphteria Toxoid and 
Recombinant acellular Pertussis) แ ล ะ  Pertagen? 
(Recombinant acellular Pertussis) การศึกษาความถูก
ต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ระดับของการดูดซับของ
แอนติเจนวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ชนิดไร้เซลล์ ด้วยวิธี 
Sandwich ELISA  การทดสอบวิธีวิเคราะห์ความปลอดเชื้อ

50.00 1. ประชาชนได้รับวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน  

2. ผู้ผลิตภายในประเทศสามารถผลิตวัคซีนที่
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ทั ด เ ที ย ม
มาตรฐานสากล  

3. หน่วยงานห้องปฏิบัติการภาครัฐ ได้ขยายขีด
ความสามารถในการตรวจวิ เคราะห์และ
ควบคุมคุณภาพวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ 
ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ
มาตรฐานสากล 

ชว. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ของวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ โดยวิธี Direct Inoculation 
Technique  

4. ท าการทดสอบตามพารามิ เตอร์ต่างๆ ตาม Method 
Validation Protocol ที่ได้รับการอนุมัติแล้วดังนี้ การพัฒนา
และตรวจสอบปริมาณการดูดซับของแอนติเจนบนสารเสริม
ฤทธิ์ในวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์ อยู่ระหว่างการทดสอบตาม
พารามิเตอร์สุดท้ายคือ Precision การศึกษาความถูกต้อง
ของวิธีการตรวจวิเคราะห์ Anti-FHA antibody titer ของ
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้ เซลล์ด้วยวิธี  Mouse 
Immunogenicity test (MIT) ทดสอบตามพารามิ เตอร์
เรียบร้อยแล้ว และการทดสอบ Sterility อยู่ระหว่างการ
ทดสอบ Bacteria and Fungi stasis ซ่ึงจะแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 31 พ.ค. 2560  

5. จัดท า Method Validation Report ของวิธีวิเคราะห์ที่ต้อง
พัฒนา จ านวน 4 เรื่อง ได้รับการอนุมัติแล้ว จ านวน 1 เรื่อง 
คือ  การทดสอบวิ ธี ก า รวิ เคราะห์ปริ มาณ Bacterial 
Endotoxin โ ด ย วิ ธี  Kinetic Turbid method ใ น วั ค ซี น 
Boostagen? และ Pertagen และอยู่ระหว่างการจัดท า 1 
เรื่อง คือ การศึกษาความถูกต้องของวิธีการตรวจวิเคราะห์ 
Anti-FHA antibody titer ของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิด
ไร้เซลล์ด้วยวิธี Mouse Immunogenicity test (MIT)  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

806-1112-
P051-L5741-
01 

ความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์
เลือดชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่
จ าหน่ายในประเทศไทยจากไต
เตอร์ของแอนติบอดีของหมู่
เลือด ABO และ Rh 

499,800 218,581 43.73 1. จัดท าร่างโครงการและแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอผู้บริหาร
ของหน่วยงาน  

2. ปรับแก้ไขโครงการและแผนปฏิบัติการ และโครงการและ
แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงาน  

3. ทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ให้สอดคล้องกับวิธี
มาตรฐานตาม European pharmacopoeia 9.0 ซ่ึงเป็น
ฉบับล่าสุด (2017)  

4. รวบรวมผลิตภัณฑ์เลือดชนิดอิมมูโนโกลบูลินที่จ าหน่ายใน
ประเทศไทยได้จ านวน 6 ยี่ห้อๆ ละไม่น้อยกว่า 3 รุ่นการ
ผลิต รวมทั้งหมด 54 ตัวอย่าง  

5. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของ
แอนติบอดีหมู่เลือด Rh แล้ว จ านวน 47 ตัวอย่าง  

6. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของ
แอนติบอดีหมู่เลือด Rh จ านวน 8 ตัวอย่างรวมกับของเดิม
เป็น 54 ตัวอย่าง  

7. ด าเนินการจัดซ้ือสารมาตรฐานที่ใช้ส าหรับตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างเพื่อหาไตเตอร์ของแอนติบอดีหมู่เลือด ABO  

8. อยู่ในระหว่างด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อหาไต
เตอร์ของแอนติบอดีหมู่เลือด ABO  

55.00 1. ได้ข้อมูลด้านคุณภาพเกี่ยวกับปริมาณของ
แอนติบอดีที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์เลือดว่า
เป็นไปตามที่ผู้ผลิตได้แจ้งในการขึ้นทะเบียน
หรือเกินเกณฑ์ที่ก าหนด  

2. ได้ข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
เลือดที่จ าหน่ายในประเทศเพื่อน าข้อมูลไปใช้
ในการพัฒนาแนวทางการควบคุมคุณภาพผลิต 
ภั ณฑ์  IVIG ข อ งป ร ะ เท ศ  แ ล ะ น า เ สนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบบทความ และ/หรือ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 

ชว. 

806-1115-
P021-L5745-
06 

โครงการประชุม Expert 
Committee on Biological 
Standardization (ECBS) 

234,000 152,288 65.08 ได้ด าเนินการร่วมประชุม Expert Committee on Biological 
Standardization (ECBS) ระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 17 -20 
ตุลาคม 2559 เป็นการประชุมประจ าปีขององค์การอนามัยโลกกบั
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในการประชุมครั้งนี้ 
และมีการเชิญหน่วยงานควบคุมก ากับภาครัฐด้านวัคซีนและชีว
วัตถุจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมด้วย จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
50 คน ซ่ึงประกอบด้วยการน าเสนอแนวทางสากล ค าแนะน าและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพวัคซีนและชีว
วัตถุอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เลือด ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทาง
เลือดและโมโนโคลนอลแอนติบดี เพื่อให้ทันต่อสถานะการณ์ใน
ปัจจุบัน ทั้งที่เป็นหัวข้อใหม่และหัวข้อเดิมที่มีการปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสม ได้แก่ แนวทางการควบคุมคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนอีโบล่า แนวทางในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการก ากับดูแลวัคซีนไข้หวัดใหญ่ส าหรับ
ประเทศที่ไม่ได้ผลิตเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคไข้หวัด

100.00 เพื่อได้ทราบข้อก าหนดต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป และ
แนวทางการควบคุมก ากับคุณภาพของชีววัตถุของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ชว. 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ใหญ่ แนวทางการประเมินยาคล้ายคลึงโมโนโคลนอลแอนติบอดี 
และแนวทางส าหรับการผลิต การควบคุมก ากับคุณภาพเซรุ่มแก้
พิษงู รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเลือดและส่วนประกอบ
ของเลือดแบบยาที่จ าเป็น และการประเมินความเสี่ยงจากการติด
เชื้อ HIV, HBV หรือ HCV ผ่านทางส่วนประกอบของเลือดหรือ
พลาสมา เป็นต้น ซ่ึงในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมหารือ
แยกระหว่างห้องวัคซีนและห้องผลิตภัณฑ์เลือดและชีววัตถุอื่นๆ มี
การหารือแนวทางการประเมินยาคล้ายคลึงโมโนโคลนอล
แอนติบอดี และแนวทางส าหรับการผลิต การควบคุมก ากับ
คุณภาพเซรุ่มแก้พิษงูได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมเพื่อน าไปใช้
เป็นแนวทางในการผลิตและการควบคุมก ากับของภาครัฐต่อไป 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยใน
การควบคุมก ากับชีววัตถุโดยเฉพาะในส่วนของยาคล้ายคลึงที่
อนาคตจะมีปริมาณมากขึ้น ส าหรับแนวทางการควบคุมก ากับ
เซรุ่มแก้พิษงูนั้น ประเทศไทยได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว
อยู่แล้วในปัจจุบัน การประชุมนี้นอกจากเป็นการประชุมในการ
ออกข้อก าหนดหรือแนวทางการควบคุมคุณภาพการผลิตและการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนและชีววัตถุแล้ว ยังเป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าในการจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐานสากลโดย
หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการของ WHO คือ National 
Institute of Biological Standards and Control (NIBSC) จาก
ประเทศสหราชอาณาจักร ทั้งที่จัดเตรียมขึ้นใหม่หรือจัดเตรียม
เพื่อทดแทน เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและสอบถามในประเด็นที่
สงสัยเพื่อด าเนินการต่อไป ได้แก่ วัคซีนมาตรฐานสากลส าหรับ
วัคซีนและชีววัตถุอื่นๆ เช่น IPV, OPV, Ebola virus antigen, 
Hep. A, Zika virus, Factor XI plasma แ ล ะ                          
anti-Dimmunog lobulin เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศไทยได้เสนอขอ
เข้าร่วม international collaborative study กับ European 
Directorate for the Quality of medicines (EDQM)  ในการ
ก าหนดค่ามาตรฐานสากลของไกลโคโปรตีนแอนติเจนของวัคซีน
ม า ต ร ฐ า น ส า ห รั บ  rabies vaccine แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม 
International collaborative study กั บ  NIBSC ใ น ก า ร
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ก าหนดค่าความแรงของ D แอนติเจนของวัคซีนมาตรฐาน     
ส าหรับ IPV 

808-1112-
P021-L5745-
22 

การตรวจวินิจฉยัเช้ือไวรัสและ
แบคทีเรียสาเหตุก่อโรค
อุจจาระรว่งเฉียบพลัน ด้วยวิธ ี
Multiplex real- time PCR 
(เงินงบประมาณ) 

1,300,000 1,231,314 94.72 1. การประเมินผลเบื้องต้น วิธี Multiplex Real-time PCR กับ
เชื้อแบคทีเรียและตัวอย่างอุจจาระ ผู้วิจัยต้องการประเมิน
ความไวและความจ าเพาะของน้ ายาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส 
และแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อประเมิน
ความสามารถของชุดน้ ายาในการตรวจจับเชื้อ โดยประสาน
ขอเชื้อแบคทีเรีย และตัวอย่างอุจจาระ จากห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงแบคทีเรียและไวรัส ของสถาบันฯ ส าหรับชุดน้ ายา
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจ านวน 2 ชุด (100 reaction) 
ผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า น้ ายาตรวจวิเคราะห์มี
ความจ าเพาะกับเชื้อแบคทีเรียอ้างอิงที่ทดสอบประกอบด้วย
เ ชื้ อ  ETEC, EPEC, EAEC, STEC, E. coli O157, Shigella 
spp/EIEC., Campylobacter spp., Salmonella spp., 
Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. 
และมีความจ าเพาะ 100 CFU/ml ส าหรับการตรวจจับไวรัส
พบว่าสามารถตรวจจับเชื้อ Norovirus, Rotavirus และ 
Sapovirus จากตัวอย่างอุจจาระ ผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบ
กับห้องปฏิบัติการอ้างอิง พบว่าสอดคล้องกัน  

35.00 1. การตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสและแบคทีเรียสาเหตุ
ก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ด้วยวิธีการ 
Multiplex real- time PCR ที่มีประสิทธิภา 

2. การควบคุมป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็ว  
3. ได้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคอุจจาร่วงเฉียบพลัน

ระดับประเทศ  
4. ได้เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมวิชาการหรือใน

วารสาร  
5. หน่วยงานที่ มี ความพร้อมของเครื่ อ งมือ

สามารถด าเนินการด้วยวิธีนี้ได้ 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     2. การติดต่อประสานงานกับทีมสอบสวนโรคของส านักระบาด
วิทยาและ โรงพยาบาล เครื อข่ า ยฯ  ผู้ วิ จั ยติ ดต่ อ ได้
ประสานงานกับทีมสอบสวนโรคของส านักระบาดวิทยาแล้ว 
เพื่อขอให้ส่งตัวอย่างอุจจาระ /Rectal swab เมื่อพบผู้ป่วยที่
มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือผู้สัมผัส เพื่อใช้ผลการ
วินิจฉัยส าหรับการสอบสวนโรคและเฝ้าระวังโรค ส่วน
โรงพยาบาลเครือข่าย ผู้วิจัยจะแจ้งให้เครือข่าย EID Lab 
Network ของสถาบันฯ ทราบต่อไป  

3. ผู้วิจัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือชุดน้ ายาส าเร็จรูป
ส าหรับตรวจเชื้อก่อโรคระบบทางเดิน อาหาร ด้วยวิธีสอบ
ราคา คาดว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 
2559  

4. การจัดซ้ือชุดน้ ายาได้เปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2560  

5. ได้ทดสอบตัวอย่าง rectal swab จ านวน 5 ตัวอย่าง พบ
ผลบวกไวรัส 2 ตัวอย่าง ผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง และ
ผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง  

6. ทดสอบซ้ าในตัวอย่างอุจจาระ (stool) ที่เคยประเมินผลการ
ทดสอบแล้วก่อนหน้า โดยจ าลองการ ท า rectal swab เพื่อ
ประเมินวิธีการสกัดจากตัวอย่าง stool กับ rectal swab 
แล้วเปรียบเทียบผลของ ตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด ผลการทดสอบ
พบว่าตัวอย่างอุจจาระที่มีเชื้อปริมาณมาก (ค่า ct ระหว่าง 
20 - 30) การสกัดจากตัวอย่างอุจจาระโดยตรงและสกัดจาก 
rectal swab ได้ผลที่สอดคล้องกัน  

   

808-1112-
P021-L5745-
26 

พัฒนาห้องปฏบิัติการ
สัตว์ทดลอง 

1,000,000 933,118 93.31 อยู่ระหว่างด าเนินการต่ออายุมาตรฐานสัตว์ทดลองสากลโดยใช้
งบประมาณ จากสถาบันวิทยาศาสตตร์สาธารณสุข 

100.00 1. ได้ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบ
ความเป็นพิษในสัตว์ทดลองตามมาตรฐาน 
สากล  

2. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน
การน าผลการทดสอบไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์  

3. ท าให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มี
ร ะ บ บ ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ใน สั ต ว์ ท ดลอ งที่
สอดคล้องกับระบบการเลี้ ยง/การใช้สัตว์  
ทดลองตามมาตรฐานสัตว์ทดลองสากล 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

(AAALAC International) ซ่ึงแสดงว่าสถาบัน
มีความเคร่งครัดในการจัดท าบรรลุผลและ
รักษามาตรฐานระดับสูงส าหรับการดูแลและ
การใช้สัตว์ รวมทั้งรับผิดชอบสวัสดิภาพสัตว์
เพื่ อ งานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  ซ่ึ ง
สนับสนุนให้ผลงานการทดสอบและวิจัยในกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์น่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

808-1112-
P021-L5745-
36 

พัฒนาห้องปฏบิัติการอา้งอิง
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

1,500,000 774,071 51.60 1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านระบบคุณภาพประจ าปี 2560  
2. จัดท าแผนการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ  
3. จัดท าแผนสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์(แผนกลาง) 

ประจ าปี 2560  
4. กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ด าเนินการเข้าร่วมการทดสอบความช านาญ

ห้ อ งปฏิบั ติ ก า ร /การทดสอ บความช านาญระหว่ า ง
ห้องปฏิบัติการ 

5. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการสอบเทียบเครื่องมือ  
6. ประสานงานเตรียมการจัดท าแผนตรวจติดตามภายใน 

ประจ าปี 
7. ขออนุมัติแผนตรวจติดตามภายใน ประจ าปี และด าเนินการ 

50.00 ทุกห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ได้รับการพัฒนาและได้รับการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล 
ได้แก่ ISO 15189, ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 
17043 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

สวส. 

808-1112-
P021-L5745-
53 

การจ าแนกสายพันธุ์ของเช้ือ 
Coxiella burnetii ที่พบใน
สัตว์เค้ียวเอื้องน าโรคและ
ผู้ป่วยของประเทศไทย โดยวิธี 
multispacer sequence 
typing (MST) 

560,000 398,565 71.17 1. รวบรวมข้อมูล  
2. ติดต่อประสานงานเพื่ อการเก็บตั วอย่าง  จั ด ซ้ือวัสดุ

วิทยาศาสตร์ส าหรับการเก็บตัวอย่างและส าหรับการเตรียม
ชุดทดสอบ  

3. ออกเก็บตัวอย่างเลือดวัวนม ในเขตภาคเหนือ  
4. ติดต่อประสานงานและออกเก็บตัวอย่างเลือดและรกแกะ ใน

จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เชียงใหม่  
5. ท าการตรวจ Serology IFA for Q fever ในตัวอย่างวัวนม 

ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1000 ตัวอย่าง ไตรมาสที่ 2  
6. ท าการตรวจ Serology (titer test) IFA for Q fever ใน

ตัวอย่างวัวนม ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1,000 ตัวอย่าง 
ซ่ึงให้ผลตัวอย่าง Positive ประมาณ            5-10 %  

7. ออกเก็บตัวอย่างรกแพะในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และ 
นนทบุรี  

60.00 1. ท าให้ได้ทราบสถานการณ์ของโรค Q fever 
รวมทั้งสายพันธุ์ที่ระบาดในสัตว์รังโรค และ
ผู้ป่วย ได้วธิีทดสอบที่มาตรฐานตามหลกัสากล  

2. เป็นข้อมูลอ้างอิง ทราบแหล่งระบาดของโรค
และสามารถท านายอุบัติการณ์ของโรค Q 
fever ในประเทศไทยได้  

3. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งและให้บริการในพื่นที่ระบาด และเฝ้า
ระวัง 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

8. ท าการตรวจ Serology IFA (screening test) for Q fever 
ในตัวอย่างวัวนม ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 1,000 ตัวอย่าง  

808-1112-
P021-L5745-
59 

การศึกษาระดับตะกัว่ 
แคดเมียม ปรอท และสารหนู
ในประชากรไทย 

1,090,720 744,048 68.22 - ทดสอบความถูกต้องของวิธีการตรวจวเิคราะห์สารหนู (total 
arsenic) ในปัสสาวะด้วยวิธี ICP-MS-MS และวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ส าหรับจ าแนกชนิดและปริมาณ speciation ของ
สารหนูในปัสสาวะ โดยใช้วิธี HPLC-ICP-MS-MS  

- โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัยในคน 
กระทรวงสาธารณสุข (15 มกราคม 2559) และได้ด าเนินการ
จัดส่งเอกสารโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การวิจัยในคน ฯ ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้าร่วม
โครงการ ส าหรับใช้ในการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ  

- จัดประชุม (27 มีนาคม 2559) ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้า
ร่วมโครงการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูล
แบบสอบถาม รายละเอียดวิธีการเก็บและการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างการด าเนินงาน (ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และแจ้งช่องทางการส่งตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์) พร้อมทั้ง
แจ้งขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงการหลังการ
เก็บตัวอย่าง (การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง การรายงานผล 
การแจ้งผลต่ออาสาสมัคร)  

- ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ศึกษาเพื่อ
ด าเนินการเก็บตัวอย่าง  

- ได้รับตัวอย่าง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 5 จังหวัด จ านวน 767 ตัวอยา่ง ด าเนินการ

93.00 1. สามารถก าหนดค่าปริมาณสารหนู ในปัสสาวะ
ประชากรไทย ในรูปของ species As III และ 
AsV ซ่ึ งมี คว าม เป็ นพิษมากกว่ า  organic 
arsenic  

2. ท าให้ทราบสถานการณ์ระดับตะกั่ว แคดเมียม 
ปรอท และสารหนู ในประชากรไทยที่ เป็น
ข้อมูลปัจจุบัน เพื่อการเฝ้าระวัง และเป็น
แนวทาง ในการแก้ไขปัญหามลพิษและสุขภาพ
ของ ประชาชน  

3. สามารถน าข้อมูลที่ ได้มาใช้ประกอบการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ป ร ะ ช า ช น                  
อัน เนื่ อ งมาจากตะกั่ ว  แคดเมียม ปรอท        
และสารหนู 

สวส. 
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ตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด creatinine 
ในปัสสาวะ และตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 
จ านวน 767 ตัวอย่าง - ศูนย์พิษวิทยาลงพื้นที่เก็บตัวอยา่ง
แบบสอบถามจากอาสาสมัครในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 
จ านวน 492 ตัวอย่าง และด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว 
แคดเมียม ปรอทในเลือด creatinine ในปัสสาวะ และตรวจ
วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจ านวน 492 ตัวอย่าง  

- ตรวจสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห ์ด าเนินการบันทกึลง
ข้อมูลรายชื่อและแบบสอบถามของอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่
และจัดท ารายงานผลวิเคราะห์ครั้งที่ 1 เพื่อน าไปรายงานให้
อาสาสมัครทราบ สรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ด าเนินการปี 
2559 ผู้วิจัยสามารถเก็บตัวอย่างและแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครจ านวน 1,261 ราย (เลือดและปัสสาวะ) จาก 7 
จังหวัด  

- ท าการตรวจวิเคราะห ์ระดับตะกัว่ แคดเมียมและปรอทใน
เลือดด้วยวธิี ICP-MS-MS รวมถึงการวิเคราะห์creatinine 
ในปัสสาวะ (ส าหรับประกอบการค านวณผลวิเคราะห์สารหนู
ในปัสสาวะ) พบวา่ระดับตะกั่ว แคดเมียมและปรอทมีค่าอยู่
ระหว่าง 1-20.4 ?g/dL 0.1-7.1 และ 0.5-77.2 g/L และ
จ านวนตวัอยา่งที่มีระดับโลหะตะกั่ว แคดเมียมและปรอทใน
เลือดมีค่าเกินค่าปกติ (normal level) ร้อยละ 1.0 3.6 และ 
9.5 ตามล าดับ ผลการด าเนินงานปี 2560 ตุลาคม 2559-19 
ธันวาคม 2559  

- เก็บตัวอยา่ง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 
ชลบุรี จ านวน 197 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ จ านวน 768 ตัวอยา่ง 20 
ธันวาคม 2559- 6 มกราคม 2560  

- เก็บตัวอยา่ง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 
นครราชสีมา จ านวน 212 ตัวอย่าง - ตรวจวิเคราะห ์
creatinine ในปัสสาวะ 197 ตัวอยา่ง - ตรวจวิเคราะห์สาร
หนูในปัสสาวะ จ านวน 230 ตัวอยา่ง 7 มกราคม 2560 - 8 
กุมภาพันธ์ 2560 
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- เก็บตัวอยา่ง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 
นครสวรรค์ จ านวน 167 ตัวอยา่ง  

- เก็บตัวอยา่ง (เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจาก
อาสาสมัครในเขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 
เชียงใหม่ จ านวน 99 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห ์creatinine ในปัสสาวะ 478 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด จ านวน 675 

ตัวอยา่ง 9 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2560 เก็บตัวอย่าง 
(เลือดและปัสสาวะ) และแบบสอบถามจากอาสาสมัครใน
เขตพื้นที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
จังหวัดกระบี ่9 กุมภาพันธ์ 2560 34 ตัวอยา่ง จังหวัดตรัง 3 
มีนาคม 2560 44 ตัวอยา่ง  

- ตรวจวิเคราะห ์creatinine ในปัสสาวะ 34 ตัวอยา่ง 
- ตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ จ านวน 681 ตัวอยา่ง  
- ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จ านวน 34 

ตัวอยา่ง 7 มีนาคม - 5 เมษายน 2560 เก็บตัวอยา่ง (เลือด
และปัสสาวะ) และแบบสอบถามจากอาสาสมัครในเขตพื้นที่
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 4-5 เมษายน 2560 100 ตัวอยา่ง  

- ตรวจวิเคราะห ์creatinine ในปัสสาวะ 44 ตัวอยา่ง  
- ตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด จ านวน 78 

ตัวอยา่ง  
- ตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ จ านวน 217 ตัวอยา่ง  
- ตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จ านวน 44 

ตัวอยา่ง  
1. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งเลือดและปัสสาวะ จากอาสาสมัคร

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธ์าน ีจ านวน 100 ตัวอยา่ง  
- ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC  
- ตรวจวิเคราะห ์creatinine ในปัสสาวะ 
- ตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว แคดเมียม ปรอทในเลือด  
- ตรวจวิเคราะห์สารหนูในปัสสาวะ  
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2. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะหต์ะกั่ว แคดเมียม 
ปรอท และสารหนู ให้กบัศวก. ที่รว่มโครงการ ฯ เพื่อน าไป
แจ้งแก่หนว่ยงานและอาสาสมัครในพื้นที่รับผิดชอบ 
(สงขลา พิษณุโลก เชียงราย อุบลราชธานี ชลบุรี 
นครราชสีมา นครสวรรค์ เชียงใหม่) 9 พฤษภาคม 2560 - 
5 มิถุนายน 2560 11 จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจ
วิเคราะห์ตะกัว่ แคดเมียม ปรอท และสารหนู ให้กบัศวก. ที่
ร่วมโครงการ ฯ เพื่อน าไปแจ้งแกห่น่วยงานและอาสาสมัคร
ในพื้นที่รับผิดชอบ (ตรัง พื้นที่ศึกษา 3 แห่ง และพื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของศูนย์พษิวิทยาอกี 2 แห่ง )  

3. รายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการปี 2560 และ
ขั้นตอนการด าเนินงานตรวจติดตามอาสาสมัครที่มีผล
วิเคราะห์เกินค่าปกต ิแจ้งให้ผู้ร่วมวิจยั (ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ) ทราบ ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและการจัดการความรู้การตรวจวิเคราะห์
ด้านพิษวิทยา? ระหวา่งวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2560  

- เก็บตัวอย่างอาสาสมัครที่มีผลเกินค่าปกติ (followup) ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี (จังหวัดจันทบุรี) จ านวน 
24 ราย วันที่ 30-31 พ.ค. 2560 

 
808-1112-
P021-L5746-
41 

โครงการก าจัดโรคหัดตาม
พันธะสัญญานานาชาต ิ

1,091,000 902,408 82.71 ห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการตรวจยืนยันโรคหัดจากตัวอย่าง
ทั่วประเทศจ านวน 1042 ตัวอย่าง ให้ผล Anti-measles IgM 
positive คิดเป็นร้อยละ 63.8 (665/1042) ให้ผล Anti-rubella 
IgM positive คิดเป็นร้อยละ 1.4 (15/1042) และความทันเวลา
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  95.7 (997/1,042) แ ล ะ ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร       
เครือข่ายได้รับการอบรมเรื่อง Bioinformatics workshop on 
Strengthening the Capacity of Measles and Rubella 
Laboratory Network ครบทั้ง 13 แห่ง  

50.00 - ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความพร้อมอย่าง
เต็มที่เพื่อรองรับนโยบายการก าจัดโรคหัดของ
ประเทศ • มีเครือข่ายการตรวจวินิฉัยโรคหัดทาง
ห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุก
ภาคของประเทศ 

- ประเทศมีข้อมูลสายพันธุ์ในระดับ genotype 
ของไวรัสหัดสายพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อติดตามแหล่ง
โรคและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนและ
ประเมินความส าเร็จของโครงการก าจัดโรคหัด
ของประเทศ 

สวส. 
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808-1112-
P022-L5745-
12 

เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงชนิด
ซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีในประเทศ
ไทย พ.ศ.2560 

800,000 511,746 63.97 เก็บตัวอยา่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเครือข่าย 3 แห่งได้จ านวน 
181 ตัวอย่าง ตรวจแอนตบิอดีต่อไวรัสเดงกีวิธี Capture ELISA 
รวม 198 ตัวอย่าง ตรวจสารพันธกุรรมไวรัสเดงกีวิธี RT-PCR รวม 
164 ตัวอย่าง และท าการแยกเช้ือไวรัสเดงกีโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง 
C6/36 รวม 123 ตัวอย่าง  

57.00 มีฐานข้อมูลชนิดซีโรทัยป์ไวรัสเดงกีของประเทศไทย
ปี พ.ศ.2560 

สวส. 

808-1112-
P022-L5746-
08 

การประเมินความเส่ียงโรคติด
เช้ือริกเก็ตเซีย โรคสัตว์สู่คนใน
ประชากรพื้นที่เสี่ยง อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

305,000 229,151 75.13 - ติดต่อประสานงานเพื่อขอใช้ตัวอย่างเลือดเหลือใช้จาก
โครงการวิจัย การศึกษาระดับซิสตาตีน ซี และแคดเมียมฯ 
ซ่ึงเจาะเก็บจากประชากร  

- สกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างเลือดของประชากรในจังหวัด
ตากรวม 200 ตัวอย่าง - ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม
เชื้อก่อโรคจากตัวอย่างเลือดที่สกัดรวม 150 ตัวอย่าง ไตร
มาส 2/2560 - สกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างเลือดของ
ประชากรในจังหวัดตาก ช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมถึงต้น
เดือนมีนาคม รวมตัวอย่างที่สกัดสารพันธุกรรมทั้งหมดเป็น 
600 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคจากตัวอย่างเลือด
ที่สกัด 38 ตัวอย่าง รวม 188 ตัวอย่าง  

- ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อรอรวบรวมตรวจยืนยัน
และวิเคราะห์หาล าดับสารพันธุกรรม พบสารพันธุกรรมเชื้อ 
Brucella spp. และ Burkholderia pseudomallei ที่  Ct 
<30 จ านวน 2 และ 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.06 และ 
0.53 ตามล าดับ  

- แก้ ไขและส่ ง โครงการวิจัยฉบับแก้ ไขตามความเห็น
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์  

- โครงการผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ 1/2560 
ไตรมาส 3/2560  

- สกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างเลือดของประชากรในจังหวัด
ตาก ช่วงเดือนปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคม รวม
ตัวอย่างที่สกัดสารพันธุกรรมทั้งหมดเป็น 808 ตัวอย่าง  

- ตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมเชื้อก่อโรคจากตัวอย่างเลือด
ที่สกัด 228 ตัวอย่าง รวม 808 ตัวอย่าง 

70.00 1. เชื้ อก่อ โรคอุบัติ ใหม่ ในกลุ่ ม ริก เก็ ต เ ซีย 
bartonelloses และ Q fever ในตัวอย่าง
เลือดของประชากรที่อาศัย/ท ากิจกรรมใน
พื้นที่เสี่ยงการติดโรค จังหวัดตาก  

2. ข้อมูลพื้นฐานของเชื้ออุบัติใหม่ที่มีสัตว์หรือ
แมลงเป็นพาหะรังโรคของประชากรในพื้นที่
จังหวัดตากเพื่อใช้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P022-L5746-
20 

การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์
และการดื้อยาของเชื้อไข้หวัด
ใหญ่/ไข้หวัดนกและเชื้อไวรัส
ทางเดินหายใจที่เป็นปัญหา
สาธารณสุข 

6,000,000 2,243,435 37.39 1. จากตัวอย่างผู้ป่วยจ านวน 491ราย น ามาหาสารพันธุกรรม
ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี Realtime RT-PCR พบผลบวก 
96 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.5 ส่วนใหญ่พบเป็นไข้หวัดใหญ่
ชนิด H3 ร้อยละ 8.15 รองลงมาเป็นไข้หวัดใหญ่สับทัยป์ B 
ร้อยละ 6.92 และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H12009 
ร้อยละ 4.43 ตามล าดับ ตรวจหาเชื้อไวรัสระบบทางเดิน
หายใจ 16 ชนิดด้วยชุดน้ ายา Multiplex realtime PCR 
(Flu A, Flu B, HRV, PIV1, PIV2, PIV3, PIV4 , Adv , 
RSVA, RSVB, HEV, MPV, HBoV, CoV 229E, CoV NL63 
และ CoV OC43) นอกจากเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วยังพบเชื้อ
ไวรัสระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
ได้แก่    
- HRV ร้อยละ 21.13  
- AdV ร้อยละ 10.25  
- RSVA ร้อยละ 8.57  
- HEV ร้อยละ 6.70  
- hMPV ร้อยละ 6.27  

2. แยกเชื้อและวิเคราะห์หาสายพันธุ์เชื้อไข้หวัดใหญ่ ด้วยการ
ทดสอบคุณสมบัติทางแอนติเจนด้วยวิธี HI และหาล าดับ
เบสด้วยวิธี gene sequencing พบ 4 สายพันธุ์ คือ A / 
Hongkong / 4801/ 2014 (H3N2) A / Michigan / 45 /  
2015 (H1N1) pdm09 B / Brisbane / 60 / 2008 และ 
B/ Phuke /3073/2013 โดยมี 3 สายพันธุ์ที่สอดคล้องกับ
วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขฉีดให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
ในปี 2559 คือ A / Hongkong / 4801 / 2014 (H3N2) B 
/ Brisbane /60 / 2008 และ B / Phuket / 3073 / 2013 
(ซ่ึงบรรจุอยู่ในวัคซีนชนิด Quadrivalent เท่านั้น ไม่รวมอยู่
ใน Trivalent วัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้บริการแก่
ประชาชน) ส่วนอีก 1 สายพันธุ์  คือ A/ Michigan/45 
/2015(H1N1)pdm09 แม้ว่าจะสอดคล้องกับสายพันธุ์
วัคซีนที่องค์การอนามัยโลกประกาศใช้ส าหรับซีกโลกใต้ในปี 
2560  

3. ขณะนี้วัคซีนดังกล่าวยังไม่มีวางจ าหน่าย ประเทศไทยจะ
น าเข้าประมาณเดือนเมษายน 2560 เมื่อวิเคราะห์การ

56.94 1. แพทย์ได้รับผลการตรวจวินิจฉัยที่ถกูต้อง รวดเร็ว
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการแยกผู้ปว่ย 
และการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิผล 2. ข้อมูลเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนป้องกันและควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่/ไข้หวัดนก และเชื้อไวรัส
ทางเดินหายใจ ที่เป็นสาเหตขุองโรคไข้หวัดใหญ่ 
ปอดบวม ปอดอกัเสบรุนแรง 3. ทราบแนวโน้มของ
การพบเช้ือดื้อยากลุ่ม neuraminidase inhibitor 
ของเช้ือไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่แยกได้ใน
ประเทศไทย ซ่ึงจะเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผน
ควบคุม ป้องกันและรกัษาผู้ปว่ยตอ้งสงสัยไข้หวัดนก
และเช้ือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

กลายพันธุ์โดยการหาล าดับเบส (gene sequencing) ใน
ยีน HA ไม่พบการกลายพันธุ์เป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ เมื่อจัด
กลุ่มความสัมพันธ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่แยกได้เปรียบเทียบ 
กับประเทศอื่นๆ พบว่า เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H3N2) 
จัดอยู่ในกลุ่ม 3C.2a เชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด B จัดอยู่ใน 
yamagata lineage กลุ่ม 3 และ victoria lineage กลุ่ม 
1A และเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N12009 จัดกลุ่มอยู่ใน 
Clade 6B.1 โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่วิเคราะห์ได้ เป็นกลุ่ม
ปัจจุบันพบมากแถบทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา เมื่อศึกษา
การดื้อยาด้วยวิธี partial sequencing ในยีน NA และวิธี 
Pyrosequecing ไม่พบยีนที่บ่งชี้การดื้อยา oseltamivir ที่
ต าแหน่ง H274Y และน ามาทดสอบยืนยันการดื้อยาด้วยวิธี 
Fluorometric 

808-1112-
P041-L5747-
14 

สนับสนุนงานกีฏวิทยา 200,000 178,834 89.42 - ผลิตยุงลายบ้าน 960000 ตัว  
- ผลิตยุงลายสวน 64000 ตัว 
-  ผลิตยุงร าคาญ 480000 ตัว  
- ผลิตยุงก้นปล่อง 96000 ตัว  
- ผลิตยุงแม่ไก่ 32000 ตัว ผลิตยุงยักษ์ 8000 ตัว  
- เล้ียงหนูแฮมเตอร์ เป็นแหล่งเลือด 320 ตัว 

65.00 ได้แมลงที่มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ ส าหรับ
การวิเคราะห์และวิจัยด้านกีฏวิทยา และเพื่อการ
คุ้มครองประชาชนผู้บริโภค และตามพ.ร.บ. วัตถุ
อันตราย 2551 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
2552 ได้รักษาสายพันธุ์แมลงที่เลี้ยงไว้กว่า 30 ปี ให้
คงอยู่เป็นสายพันธุ์มาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์
และวิจัยด้านกีฏวิทยา และส าหรับการให้บริการ
แมลงแก่หน่วยงานภายนอก 

สวส. 

808-1112-
P041-L5747-
27 

การพัฒนาคุณภาพอาหาร
เล้ียงเช้ือและเครื่องมือปลอด
เช้ือ 

200,000 136,538 68.27 - ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดจาน 7,865 หน่วย  
- ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดหลอด 12,145 หน่วย  
- ปริมาณการผลิตอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดขวด 295 หน่วย  
- ปริมาณการเบิก-จ่ายน้ าเกลือปลอดเชื้อ 1.25 ลิตร  
- ปริมาณการผลิตน้ ายาเคมี 3.25 ลิตร  
- ปริมาณการเบิก-จ่ายน้ ากลั่นปลอดเชื้อ 28 ลิตร  
- บริการเตรียมเครื่องแก้วปลอดเชื้อ 26,647 หน่วย  
- บริการเตรียมน้ ากรอง-น้ ากลั่น 1,939 หน่วย  
- บริการนึ่ง-อบท าลายเช้ือ 547 หน่วย  
- บริการซักเส้ือคลุมห้องปฏิบัติการ 91 ตัว  

80.50 งานบริการ งานตรวจวิเคราะห์และงานวิจัยของ
สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนงานและตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ รวมทั้งได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบ
มาตรฐานสากล 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P041-L5747-
47 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายห้องปฏบิัติการโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่ 

543,200 522,000 96.10 1. เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
2. ขออนุมัติโครงการจัดอบรมมเชิงปฏิบัติการ  
3. แต่งตั้งตณะท างานจัดอบรมและเตรียมคงามพร้อมสถานที่

จัดประชุม  
4. เตรียมการจัดประชุม เชิญวิทยากร และเตรียมเอกสาร

วิชาการต่างๆ  
5. จัดการประชุมอบรมมเชิงปฏิบัติการ ที่โรงแรมโรแมนติก รี

สอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 20-
22 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุม 109 คน (ผู้เข้าร่วม
อบรม 76 คน, คณะท างาน 28 คน, วิทยากรนอกกรมฯ 5 
คน) ประกอบด้วยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการแผนก
ห้ อ งปฏิบั ติ ก า ร  ผู้ ปฏิบั ติ ง านห้ อ งปฏิบั ติ ก า ร  จาก
โรงพยาบาลภาครัฐ/เอกชน ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
มหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เนื้อหาวิชาการครอบคลุมศักยภาพ และภารกิจที่ท้าทาย
ของห้องปฏิบัติการในการรับมือกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
และภัยคุกคามด้านสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
และหลักการพยากรณ์โรค โรคติดต่อที่น าโดยแมลงในภาวะ
โลกร้อน เทคโนโลยีใหม่ส าหรับการตรวจจับโรคติดเชื้ออุบัติ
ใหม่ (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวกับ การขนส่ง การ
ท าลายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และ นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์กับไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งการ
ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ซ่ึงแบ่งกลุ่มตามเขตบริการสุขภาพ เพื่อ
ง่ายต่อการประสานงาน เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินของโรค
ระบาด 

6. สรุปผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   
7. สรุปผลการประเมินความพุีงพอใจต่อการจัดอบรม และ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันฯ  
8. ส่งผลสรุปตามข้อ 7 ให้ผู้บริหาร คณะท างานจัดการอบรม 

ส านักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  

100.00 1. ศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ (EID-Lab Network) ที่มีประสิทธิ 
ภาพ  

2. ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ และวางแผนสนับสนุนการ
ตอบโต้การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
และเช้ืออันตราย  

3. ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกเครือข่าย 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P051-L5742-
08 

โรคไข้ซิกา: พัฒนาวธิีตรวจ
และระบาดวิทยาในประเทศ
ไทย 

413,000 399,398 96.71 ตรวจสารพันธกุรรมไวรัสซิกาวธิี Real-time RT-PCR ตัวอย่าง
ผู้ป่วยจ านวน 4,259 ตัวอยา่ง พบผลบวก 222 ตัวอย่าง 

95.00 - ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบไวรัสมีศักยภาพ และ
พร้อมตรวจการติดเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี Real-
time RT-PCR -ทราบสาเหตุของโรคระบาดใน
ประเทศไทย  

- หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลต่างๆ 
ช่วยยืนยันสาเหตุของการเจ็บป่วย 

สวส. 

808-1112-
P051-L5742-
39 

การศึกษาพันธุกรรมของไวรัส
หัด คางทูมและหัดเยอรมัน 
สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศ
ไทยระหว่างป ีพ.ศ. 2555-
2560 

949,100 755,574 79.61 - มีตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัด 78 ตัวอย่าง 
สามารถวิเคราะห์หาสายพันธุ์ไวรัสหัดได้ 10 ตัวอย่าง  

- ไวรัสคางทูม มีตัวอย่างส่งตรวจหาสายพันธุ์จ านวน 7 
ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ไม่พบสายพันธุ์ไวรัสคางทูม  

- ไวรัสหัดเยอรมันมีตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาสายพันธุ์
จ านวน 78 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ไม่พบสายพันธุ์ไวรัสหัด
เยอรมัน ทั้ งนี้ สายพันธุ์ ไวรัสหัดที่พบในประเทศไทย 
ประกอบด้วยสายพันธุ์ D8 และ B3  

- ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่พบสายพันธุ์ไวรัสหัดเยอรมัน 
และคางไวรัสคางทูม 

50.00 1. ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของไวรัสหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน สายพันธุ์ท้องถิ่นที่เป็นสาเหตุ
ของการระบาดและเฝ้าติดตามสายพันธุ์อื่นๆ
ที่อาจถูกน าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน  

2. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถน าไป
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเพื่อประเมินโครงการก าจัด
โรคหัดของประเทศและ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการวางนโยบายป้องกันและ
ควบคุม/ก าจัดโรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  

3. ข้อมูลจากการศึกษาพันธุกรรมสามารถน าไป
สนับสนุนการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค
หั ด  หั ด เยอรมันและคา งทู ม  ทางห้ อ ง 
ปฏิบั ติ ก า รที่ มี ป ระสิทธิ ภ าพและ ใช้ ใ น
การศึกษาต่อยอด 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P051-L5745-
13 

การผลิตชุดน้ ายาวินิจฉัยโรค
ติดเชื้อไวรัสซิกาโดยเทคนิค 
Real-time RT-PCR 

6,300,000 5,879,192 93.32 ด าเนินการจัดท าแผนของบประมาณค่าใช้จ่าย ได้รับอนุมัติงบ
นโยบายวันที่ 17 ต.ค.59 ได้ท าการจัดซ้ือจัดหาวัสดุวิทยาศาตร์ 
ได้แก่ ชุดสกัดสารพันธุกรรม น้ ายาตรวจวิเคราะห์วิธี real time 
RT-PCR ไพรเมอร์/โพรบ และวัสดุอื่นๆ เพื่อท าการผลิตเป็นชุด
น้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเทคนิค Real-time 
RT-PCR เร่ิมการผลิตและประเมินคุณภาพภายในเดือนธ.ค. 2559 
ผลการประเมินชุดตรวจที่ผลิตล๊อตแรกเป็นที่น่าพอใจ ท าการ
จัดส่งชุดตรวจรอบแรกเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้ง 14 แห่งแจ้งว่าได้รับแล้วภายในวันที่ 27 ม.ค. 2560
ท าการจัดส่งตัวอย่างทดสอบความช านาญเรื่องการตรวจสาร
พันธุกรรมไวรัสซิกาให้กับสมาชิกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2560 ได้รับผล
จากสมาชิกภายในเดือน ก.พ. 2560 ท าการส่งผลเบื้องต้นของการ
ทดสอบความช านาญแล้วเมื่อ 3 มี.ค. 2560 สมาชิก 20 แห่งตอบ
ผลถูกทั้งหมด 5 ตัวอย่าง (ดีเยี่ยม) และ 3 แห่งตอบถูก 4 ตัวอย่าง 
(พอใช้) ท าการผลิตชุดน้ ายาตรวจล๊อตที่สองเมื่อปลายเดือนพ.ค. 
ผลการประเมินชุดตรวจที่ผลิตล๊อตที่สองเป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่งชุดน้ ายาภายในเดือนมิ.ย. 2560 

80.00 1. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย 14 แห่ง มีชุดน้ ายา
ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสซิกาโดยวิธี Real-time 
RT-PCR พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น  ไ ม่ เ สี ย เ ว ล า ใ น
กระบวนการจัดซ้ือและทดสอบน้ ายาก่อนใช้
งาน  

2. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายผ่านการทดสอบ
ความช านาญประจ าปี สอดคล้องมาตรฐาน 
ISO15189  

3. ประหยัดงบประมาณ ลดต้นทุนการตรวจ
วิเคราะห์ จากการจัดซ้ือจัดจ้างในภาพรวม
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สวส. 

808-1112-
P052-L5740-
46 

การศึกษาความสามารถในการ
ยับยั้งไวรัสหัดสายพันธุ์ทอ้งถิ่น
ที่แพร่ระบาดในปัจจุบันใน
ตัวอยา่งน้ าเหลืองจากผู้ได้รับ
วัคซีน ผู้ป่วยโรคหัดที่มีประวัติ
ได้รับวัคซีนและผู้ได้รับการ
กระตุ้นโดยธรรมชาติ 

350,000 335,449 95.84 เตรียม standard control serum เก็บรวบรวมตัวอย่างซีรัมและ
เพิ่มจ านวนไวรัสหัดในเเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อใช้ในการทดลอง
เพิ่มเติม  

30.00 1. ได้ ข้ อมู ลพื้ นฐานของประเทศเกี่ ยวกับ
ความสามารถในการยับยั้ง(neutral)ไวรัสหัด
สายพันธุ์ ที่ ร ะบาดในประเทศไทยของ
ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีนหัดในทารกหลัง
ได้รับวัคซีนหัดและการกระตุ้นโดยธรรมชาติ 
เพื่อสนับสนุนนโนบายควบคุมและก าจัดโรค
หัดของประเทศต่อไป  

2. ได้ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเกี่ยวกับระดับ
ของ  neutralizing antibody ต่ อ ไว รั สหัด
สายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศ เพื่อสนับสนุนน
โนบายควบคุมและก าจัดโรคหัดของประเทศ 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P053-L5742-
16 

การประยกุต์ใช้แบบจ าลอง
และภูมิสารสนเทศส าหรับการ
ติดตามและการเตือนภัยโรคที่
น าโดยแมลงในสภาวะโลกร้อน
(การพัฒนาการติดตามและ
การเตือนภัยโรคที่น าโดยแมลง
โดยใช้แบบจ าลองจากข้อมูล
ดาวเทียมGISและผล
การศึกษาดา้นโรคและแมลง
พาหะทางห้องปฏิบัตกิารใน
สภาวะโลกร้อน) 

491,500 96,692 19.67 ด าเนินการวางแผนส ารวจข้อมูลศึกษา ในภาคเหนือและออก
ส ารวจเก็บข้อมูลภาคสนามในภาคเหนือ วางกับดักไข่ยุงลายใน
ภาคเหนือ เก็บกับดักไข่ยุงรายและรับข้อมูลจากการส ารวจ
ประชากรจากชาวบ้านอาสาสมัคร ในเดือนมกราคมนี้  ได้
ด าเนินการนับไข่ยุงลายจากการส ารวจภาคสนาม ๓๖ จังหวัด
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ จากข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เพื่อการวิเคราะห์หา
Model ปี 2560 โดยจะใช้ข้อมูลปี 2549 ถึงต้นปี2560 ของผู้ป่วย
ไข้ เลือดออก Dengue Serotype และอุตุนิ ยมวิทยาน ามา
วิเคราะห์ด้วย GIS และสถิติขั้นสูง ๒ วิธีคือวิเคราะห์ถดถอยโลจิท
พหุ (Multiple Logistic Regression MLR)เพื่อสร้างแบบจ าลอง
คาดการณ์โอกาสการเกิดการระบาด และวิเคราะห์ถดถอยพหุ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression SMR) เพื่อสร้าง
แบบจ าลองคาดการณ์อัตราผู้ป่วย และผลิตแผนที่ GIS ในส่วน
ของภาคกลางได้ด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามและลงข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ได้ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม วางกับดักไข่ ในจุดที่วางแผนไว้ตามพื้นที่ ของ
ภาคใต้ ซ่ึงข้อมูลที่ได้จะน ามาวิเคราะห์ต่อไป 

65.00 ได้แบบจ าลอง (Models) ส าหรับการติดตามและ
เตือนภัยโรคที่น าโดยแมลงคือ โรคไข้เลือดออก โรค
มาลาเรียและโรคไข้สมองอักเสบ และยุงพาหะใน
ภาวะโลกร้อน ด้วยระบบภูมิสารสนเทศในเชิงพื้นที่ 
แผนที่แสดงความเส่ียงต่อการเกิดโรคที่น าโดยแมลง, 
ระดับประชากรของยุงพาหะ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดเป้าหมาย ของทั้งประเทศโดยบูรณาการ
ข้ อมู ลอุ ตุ นิ ยมวิทยา , สภาพสิ่ งแวดล้อมจาก
ข้อมูลภาพดาวเทียม, ประชากรยุงพาหะ และปัจจัย
อื่นที่เกี่ยวข้อง จาก Models ที่ได้สามารถน าไปใช้
คาดการณ์ การเกิดโรคที่น าโดยแมลงในเชิงพื้นที่
และเวลามีแนวโน้มเป็นเช่นไรซ่ึงข้อมูลผลที่ ได้
เหล่านี้  สามารถน าไปใช้ ในการวางแผน , การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร , ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมโรคได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วตรงกับพื้นที่เป้าหมาย 
และช่วงเวลาที่ เหมาะสม หน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ คือ  ส านักงานสาธารณสุขจั งหวั ด 
ส านักงานป้องกันและควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 
ศู น ย์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์  
ก รมวิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์  ผ่ าน เครื อข่ าย
อินเทอร์เน็ต สามารถน าเสนอผลงานผ่านทาง 
World Wide Web ข้อมูลที่ ได้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับการท างานในระดับพื้นที่จนถึงระดับประเทศ 

สวส. 

808-1112-
P053-L5742-
23 

การพัฒนาวิธี PCR-Reverse 
Dot Blot Hybridization 
ส าหรับตรวจหามิวเตชั่นของ 
เบต้าธาลัสซีเมีย 

385,000 251,203 65.25 อยู่ระหว่างการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของการตรึง ASO 
probe บนแผ่นเมมเบรนและการท า hybridization ระหว่าง 
PCR product และ ASO probe 

45.00 1. ได้ จั ดท า วิ ธี ก า ร  PCR-Reverse Dot Blot 
Hybridization ส าหรับตรวจหามิวเตชั่นของ
เบต้าธาลัสซีเมีย ครอบคลุมความผิดปกติที่
พบบ่อยในประเทศไทย  

2. ได้เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ 
วารสาร 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P053-L5742-
34 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของชนิด การแพร่กระจาย 
และความหนาแน่นของยุง
พาหะน าโรคมาลาเรีย รวมทั้ง
การส ารวจศัตรูธรรมชาติเพือ่
การเตือนภัยในสภาวะโลก
ร้อน 

441,400 369,074 83.61 1. การด าเนินการในจังหวัดเลย ซ่ึงเป็นจังหวัดที่ 6 จากทั้งหมด 
6 จังหวัดตามแผนที่ก าหนดไว้  
- การวางกับดัก ได้วางกับดักยุงกลางคืนพื้นที่พักอาศัย

ที่อยู่ในบริเวณป่าเขา ที่อ าเภอปากชมในต าบลห้วย
บ่อซืน และต าบลเชียงกลมรวมจ านวน 12 trap และ
พื้นที่ลักษณะเดียวกันที่อ าเภอท่าลี่ในต าบลโคกใหญ่
อีก 12 trap รวมทั้งสิ้น 24 trap จากนั้นตัวอย่างแมลง
จากกับดัก ได้ด าเนินการคัดแยกเบื้องต้นในภาคสนาม 
เก็บเฉพาะตัวอย่างยุง เพื่อน ากลับมาจ าแนกชนิดใน
ห้องปฏิบัติการ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการจ าแนกชนิด
และหาค่า ความชุกชุม  
การส ารวจบริเวณเกาะพัก ส ารวจและเก็บตัวอย่าง
ยุงก้นปล่องในบริเวณที่คาดว่าเป็นแหล่งเกาะพัก โดย
การใช้กล่องดักยุงและสวิงโฉบ ตัวอย่างยุงร าคาญ 
Culex quinquefasciatus นอกจากนั้ นยั งพบยุ ง
พาหะน าโรคไข้สมองอักเสบ Cx. gelidus และ Cx. 
vishui - การส ารวจ ศัตรู ธรรมชาติ  ส า รวจ ศัตรู
ธรรมชาติในพื้นที่ที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างยุง พบศัตรู
ธรรมชาติในแหล่งน้ าเป็นชนิดมวนวน และมวนแมง
ป่องน้ า พบชุกชุมอยู่บริเวณริมฝั่งของแหล่งเพาะพันธุ์
ยุง  

- การวัดพิกัดพื้นที่ศึกษา และได้ด าเนินการวัดพิกัดพื้นที่
ศึกษาบริเวณที่วางกับดักยุงและบริเวณที่ส ารวจอื่นๆ 
รวมเป็นจ านวน 24 จุดพิกัดในจังหวัดหนองคาย ซ่ึงได้
ถ่ายโอนข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการท า
แผนที่ GIS เรียบร้อยแล้ว  

จะมีการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกบัการใช้ข้อมูลดาวเทียม 
เพื่อสร้างแผนที่ GIS แสดงการแพร่กระจายและความหนาแน่น
ของยุงก้นปล่องพาหะน าโรคมาลาเรียในพื้นที่ศึกษา 6 จังหวัด
ดังกล่าวต่อไป  

78.00 1. ได้ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงของยุงพาหะน า
โรคมาลาเรียด้าน Species Complex, การ
แพร่กระจายและความหนาแน่นที่เกิดขึ้นจาก
ปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อน รวมทั้งข้อมูล
ทางด้านศัตรูธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็น
ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการ
เคลื่อนย้ายอพยพของ ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งในพื้นที่ทั่วไปที่มีรายงานการ
เกิดโรคมาลาเรีย ซ่ึงจะเป็นข้ อมูลหนึ่งที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ในการ
ควบคุมยุงพาหะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการ
ระบาดของโรคมาลาเรีย  

2. สามารถน ามาใช้เพื่อการติดตามและเตือนภัย
ก่อนที่จะมีการระบาดของมาลาเรีย  

3. ได้องค์ความรู้ใหม่ในการน าเทคโนโลยีข้อมูล
ดาวเทียมและ GIS มาบูรณาการกับข้อมูล
ด้านยุงพาหะ ช่วยในการติดตามและหา
แบบจ าลองส าหรับการเตือนภัย ซ่ึงหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้องสามารถน าไปใช้ช่วยในการ
วางแผนยุทธศาสตร์มาลาเรียแห่งชาติเพื่อการ
ควบคุมโรค  

4. เป็นการพัฒนางานทางด้านการสาธารณสุข
ของประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านโรค
ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน  

5. จะท าการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร 
หรือน าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P053-L5742-
43 

การพัฒนาวิธีตรวจหาเช้ือ 
Campylobacter spp 
Salmonella Escherichia 
coli ด้วยวิธี Multiplex PCR 

461,300 295,187 63.99 1. เพาะเลี้ยงเช้ือ Campylobacter spp Salmonella spp 
Escherichia coli และเช้ือจุลชีพชนิดตา่ง ๆ ที่เป็นสาเหตุ
ของโรคในกลุ่มอาการโรคอุจจาระรว่งและอาหารเป็นพิษที่
ทราบสายพันธุ์ และสกัดแยก DNA ส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์
อ้างอิงบวก และสายพันธุ์อ้างอิงลบ ในการศึกษา
ความจ าเพาะของวิธี Multiplex PCR  

2. ออกแบบ Primers ส าหรับตรวจหาเช้ือ Campylobacter 
spp เช้ือ Salmonella spp และเช้ือ E. coli ส าหรับท า 
Multiplex PCR จ านวน 5 คู่  

3. สภาวะที่เหมาะสมในการท า Multiplex PCR (Primers 5 
คู่) จากการท า Gradient PCR (50-62oC) ส าหรับตรวจเช้ือ 
E.coli  

4. ความเข้มข้นของ Primers และความเขม้ข้นดีเอ็นเอต้นแบบ 
ส าหรับตรวจเช้ือ E.coli  

5. สภาวะที่เหมาะสมในการท า Multiplex PCR (Primers 5 
คู่) จากการท า Gradient PCR (50-62oC) ส าหรับตรวจเช้ือ 
Campylobacter  

6. ศึกษาความเข้มข้นของ Primers และความเข้มข้นดีเอ็นเอ
ต้นแบบ ส าหรับตรวจเช้ือ Campylobacter  

7. สกัดแยก DNA ส าหรับใช้เป็นสายพันธุ์อา้งอิงบวกและสาย
พันธุ์อ้างอิงลบ ส าหรับศึกษาความจ าเพาะของวธิี 
Multiplex PCR  

8. ศึกษาความจ าเพาะของวธิี Multiplex PCR กับเชื้ออ้างอิง 
5 สายพันธุ์ เช้ืออา้งอิงลบ 25 สายพันธุ ์ 

9. ศึกษาความไวของวิธ ีMultiplex PCR ส าหรับตรวจเช้ือ 
Salmonella spp.   

10. ศึกษาความไวของวิธ ีMultiplex PCR ส าหรับตรวจเช้ือ 
Campylobacter coli  

42.00 1 ได้วิธีในการตรวจวินิจฉัยตวัอยา่งผู้ป่วย ตัวอย่าง
อาหาร สิ่งแวดล้อม ส าหรับเช้ือ Campylobacter 
spp Salmonella Escherichia coli ด้วยวธิี 
Multiplex PCR เพื่อทดแทนการเพาะเลี้ยงเช้ือ 2 
ได้ข้อมูลศึกษาหาความชุกของ Campylobacter 
Salmonella และเช้ือ E coli ในเนื้อไก่และเพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ตามฤดูกาล 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1112-
P053-L5742-
69 

การพัฒนาเครื่องหมาย
โมเลกุลโดยวธิีดีเอ็นเอบาร์โค้ด
ส าหรับการตรวจสอบพษิ กลุ่ม 
Cyclic peptide Alkaloid 
muscarine และ 
Gastrointestinal related 
toxins ในเห็ดพิษ 

440,000 220,416 50.09 คณะวิจัยจัดเตรียมผลงานบางส่วนไปเผยแพร่ ในงานประชุม
วิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชี วภาพ
แห่งชาติ" ครั้งที่  4 ภายใต้หัวข้อ "BioD4 : Towards Science 
and Emerging Technology for Biodiversity Management" 
ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี 1 
เรื่อง การวิเคราะห์สารอัลคาลอยด์มัสคาลีนในเห็ดพิษด้วยวิธี              
Liquid Chromatography-tandem Mass Spectrometry        
2 เรื่อง ข้อมูลทางชีวโมเลกุลยืนยันการพบ Cantharocybe 
virosa: เห็ดในกลุ่มอาการ Gastrointestinal Irritant ที่รายงาน
ครั้งแรกในประเทศไทย  

85.00 ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์ทางอณูชีววิทยา และการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารหรือในการ
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

สวส. 

808-1113-
P041-L5747-
71 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเช้ือ
แบคทีเรียดื้อยาตา้นจุลชีพ 

1,573,000 1,106,428 70.34 ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเช้ือแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเสร็จสิ้นใน
วันที่ 18-20 มกราคม 2560 

100.00 1. โรงพยาบาลเครือข่ายได้รับความรู้เพื่อน าไป
พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ ในการเฝ้า
ระวังเช้ือแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ  

2. ได้พัฒนาความร่ วมมือและการแบ่ งปั น     
ข้ อ มู ลคว ามรู้  ร ะหว่ า งห้ อ งปฏิบั ติ ก า ร
โรงพยาบาลเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ กรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สวส. 

808-1115-
P051-L5741-
68 

การตรวจหาและจ าแนกเช้ือ
สาเหตุของโรคอุจจาระรว่งใน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในประเทศไทย
โดยวธิีทางอณูชีววิทยา/จีโน
มิกส์ และการพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉยัโรคชนิดใหม่ 

400,000 321,788 80.45 1. จ านวนตัวอย่างที่ได้รับ (รวม 7 รพ.) = 263 ตัวอย่าง (Patient 
= 130, Healthy = 118)  
2. จ านวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์แล้ว (โดยวิธี Real-time PCR) 
= 248 ตัวอย่าง  
3. จ านวนตัวอย่างที่อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ = 15 ตัวอย่าง  
4. จ านวนเช้ือที่ส่งตรวจความไวต่อยาต้านจุลชีพ = 119 isolates 
ผลการศึกษา ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคในตัวอย่างอุจจาระ 
รวมทั้งสิ้น 248 ตัวอย่าง จ าแนกเป็นตัวอย่างผู้ป่วย จ านวน 130 
ตัวอย่าง และอาสาสมัครสุขภาพดี (กลุ่มควบคุม) จ านวน 118 
ตัวอย่าง โดยวิธี Real-time PCR พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 91.53 
(227/248) ตรวจพบเชื้อก่อโรคเป้าหมาย โดยแยกเป็นผู้ป่วย ร้อย
ละ 91.54 (119/130) และกลุ่มควบคุม ร้อยละ 91.53 (108/118) 
ความชุกและการกระจายตัวของเชื้อแต่ละชนิดที่ตรวจพบโดยวิธี 
Real-time PCR แสดงดังรูปที่ 1 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการติด
เชื้อร่วมกันหลายชนิด (Mixed infection) ในผู้ป่วยรายหนึ่งๆ ยัง
พบมีการติดเชื้อร่วมกันสูงสุดถึง 7 ชนิด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 2 - 3 
ชนิด ขณะที่อาสาสมัครสุขภาพดีตรวจพบเชื้อร่วมกันสูงสุด 4 

60.00 ผลที่ ไ ด้ จ ากการ ศึกษาวิ จั ยนี้ มี ป ระ โยชน์ ต่ อ
อาสาสมัคร คือ กรณีของผู้ป่วย ท าให้ทราบถึงเชื้อ
สาเหตุที่ท าให้ผู้ป่วยเกิดโรคอุจจาระร่วง ซ่ึงการ
ตรวจวินิจฉัยนี้คลอบคลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และโปรโตซัว ท าให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ กรณีอาสาสมัคร ท า ให้
อาสาสมัครทราบว่าตนเองเป็นพาหะของโรค
อุจจาระร่วงหรือไม่ หากพบว่าเป็นพาหะ จะมีการ
รายงานผลให้อาสาสมัครทราบในภายหลัง เพื่อให้
อาสาสมัครได้รับการรักษาหรือป้องกันไม่ให้มีการ
แพร่กระจายของเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเผ้าระวังการติดเชื้อใน
เขตพื้นที่อาศัยหรือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยและท า
ให้ทราบถึงเชื้อสาเหตุหลักที่ให้ให้เกิดโรคอุจจาระ
ร่วงในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ซ่ึงความเข้าใจใน

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ชนิด และส่วนใหญ่พบเพียง 1 ชนิด นอกจากนี้พบว่า รูปแบบการ
พบเชื้อนี้ขึ้นกับพื้นที่หรือแหล่งที่เก็บตัวอย่าง ผลการศึกษาความ
ไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อที่แยกได้จากตัวอย่างอุจจาระทั้งสอง
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 119 ไอโซเลทพบว่า เชื้อแต่ละชนิดมี
รูปแบบการดื้อยาที่แตกต่างกัน โดยเช้ือกลุ่ม DEC ส่วนใหญ่ดื้อต่อ
ยาในกลุ่ม Cephalosporins และ Carbapenems ในขณะที่เชื้อ
กลุ่ม Shigella spp. และ Salmonella spp.ส่วนใหญ่ดื้อต่อยาใน
กลุ่ม Aminoglycosides และ Quinolones อย่างไรก็ตาม ได้ยัง
สามารถใช้ยา Ciprofloxacin หรือ Ceftriaxone ในการรักษา
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่น Shigellosis ได้ ส่วนเชื้อกลุ่ม Vibrio 
(V. parahaemolyticus และ V. fluvialis) พบว่า มีความไวต่อยา
ทดสอบทุกขนาน โดยสรุป การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ทั้งผู้ป่วย
และอาสาสมัครสุขภาพดีตรวจพบเชื้อก่อโรคหลายชนิด เมื่อ
วิเคราะห์ปริมาณเชื้อที่พบในแต่ละกลุ่มประชากรจากค่า Cq 
พบว่า เชื้อแต่ละชนิดมีรูปแบบความสัมพันธ์ของการก่อโรค
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครสุขภาพดีพบ
เป็นพาหะของเช้ือสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาบางชนิด ดังนั้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการแพร่กระจายของเช้ือสายพันธุ์ดื้อยานี้สู่สิ่งแวดล้อมหรือ
ชุมชน  

เชื้ อสาเหตุนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในหา
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้ในอนาคต 
นอกจากนี้ยังสามารถน าไปสู่การพัฒนาชุดตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย เ ชื้ อ ที่ ร วด เ ร็ ว และมีป ระสิ ทธิ ภ าพที่
ประยุกต์ใช้ได้ทั้งในหน่วยงานทางการแพทย์และ
ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและสามารถน าไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อ
ช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากโรคอุจจาระร่วง
ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 

808-1115-
P053-L5742-
08 

การแยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรค
ด้วยวธิีมาตรฐานใหม่และการ
ประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาระบาด
วิทยาวัณโรค (โครงการยอ่ยที่ 
3 ภายใต้แผนงานวิจยั RCC-
ERI) 

200,000 150,515 75.26 วิเคราะห์ข้อมูล ชนิดกลุ่มสายพันธุ์ที่แยกได้ด้วยวิธี VNTR typing 
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  
1. วิ เ ค ร า ะ ห์  Genetic Relationship โ ด ย ท า  Clustering 

analysis จากข้อมูล VNTR  
2. จั ด ท า  phylogenetic tree 1 แ บ บ  โ ด ย ใ ช้ ข้ อ มู ล 

Spoligotyping ร่วมกับ VNTR  

73.00 1. วิธีการสามารถใช้ประโยชน์ได้ในการแยกสาย
พันธุ์เชื้อวัณโรค ใช้ศึกษาและติดตามระบาด
วิทยา การแพร่ติดต่อ การกระจายของเชื้อ 
การค้นหาแหล่งโรค การสอบสวนการแพร่
ติดต่อของวัณโรค  

2. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่  
3. ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ช่วยสนับสนุนการ

ควบคุมวัณโรคประเทศไทย  
4. ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้สามารถท า

การแยกสายพันธุ์เชื้อวัณโรคได้โดยวิธีการ
สากล 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1115-
P053-L5742-
18 

การศึกษาการดื้อยาของเช้ือ
วัณโรคและระบาดวิทยา
โมเลกุลวัณโรคดื้อยา 1 

1,300,000 1,161,934 89.38 1. ตรวจ phenotype การดื้อยาของเช้ือวัณโรค ได้ผลแล้ว 100 
ตัวอย่าง ครบตามเป้าหมาย  

2. ตรวจวัณโรคดื้อยา Second-line drug ในตัวอย่างเช้ือดื้อยา
หลายขนานด้วยวิธ ีLine prob assay 2 ตัวอย่าง และ Real-
time PCR 4 ตัวอย่างครบตามเป้าหมาย  

3. วิเคราะห์เปลี่ยนแปลงของ DNA ยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา
ด้วยวิธี sequencing เพิ่มขึ้น 20 ตัวอย่าง  

4. แยกสายพันธุ์  
3.1 อ่านผล spoligotype 10 ตัวอย่าง รวมของเดิมเป็น 

286 ตัวอย่าง 
3.2 แยกสายพันธุ์ย่อยเชื้อวัณโรคด้วยวิธี VNTR typing 15 

marker จ านวน 4 ตัวอย่ า ง  รวมผลเดิม เป็น  130 
ตัวอย่าง 

5. รวบรวม วิเคราะห์ผล รายงานผล 

55.00 1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัวธิีการใหม่ส าหรับการตรวจ
การดื้อยาหลัก การดื้อยารองของเชื้อวณัโรค
ด้วย genotypic method  

2. ได้วิธีการตรวจการดื้อยาวิธีใหม ่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ในการตรวจวัณโรคดื้อยาได้ผล
เร็ว  

3. ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกบักลไกการดื้อยาของ
เช้ือวัณโรค  

4. ได้องค์ความรู้ สายพันธุ์เช้ือวัณโรค สายพันธุ์
ที่พบมาก สายพันธุ์ดื้อยา ความสัมพันธ์
ระหว่างสายพันธุ ์ 

5. ได้วิธีการแยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรค ใช้ศึกษา
และ ติดตามระบาดวิทยา การแพร่ติดต่อ 
การกระจายของเชื้อ การค้นหาแหล่งโรค  

6. ผลงานตีพิมพ์ เผยแพร ่ 
7. ใช้เป็นข้อมูลระบาดวิทยา ชว่ยสนบัสนุนการ

ควบคุมวัณโรคประเทศไทย  
8. ห้องปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพให้สามารถท า

การแยกสายพันธุ์เช้ือวัณโรคได้โดยวธิีการ
สากล 

สวส. 

808-1115-
P053-L5742-
20 

การพัฒนาวิธีทดสอบความ
ระคายเคืองต่อดวงตาด้วย 
Reconstituted three 
dimensional cornea cell 
models 

986,000 679,489 68.91 1. เก็บตัวอย่างดวงตาวัว จากโรงงานฆ่าสัตว์ ซอยท่าอิฐ 
จังหวัดนนทบุรี  

2. แยกชั้นของกระจกตา Epithelium ด้วยเอนไซม์ Displase 
I แล้วน ามาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ DMEM/F12 ซ่ึง
โดยเซลล์ปฐมภูมิกระจกตาที่ได้ (Generation ที่ 0) จะใช้
เวลาในการเจริญเติมโตประมาณ 2-3 สัปดาห์ จึงจะท าการ
เพาะเลี้ยงต่อไป (Subculture) จนได้เซลล์รุ่นที่ 3-8 ที่จะ
สามารถน ามาใช้ในการสร้างเซลล์ชนิด 3 มิติได้  (3D 
reconstituted bovine corneal epithelium)  

3. ท าการศึกษาการเก็บรักษาเซลล์จากกระจกตาที่ได้จาการ
เพาะ เลี้ ย งรุ่ นที่  3 ที่ อุณหภูมิ  -  80 องศา เซล เ ซียส 
(Cryopreservation) ที่ระยะเวลาในการเก็บเดือนที่ 2 

4. ด าเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์ Cornea Epithelium ลง Insert 
Culture แล้วเล้ียงต่อประมาณ 2-3 สัปดาห์  

65.00 การวิจัยศึกษาความระคายเคืองต่อดวงตาด้วยเซลล์
เพ า ะ เลี้ ย งพิ เ ศษชนิ ด  Reconstituted three-
dimensional cornea cell models ที่พัฒนาขึ้น
ในห้องปฏิบัติการนี้ จะเป็นประโยชน์และส่งเสริม
หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่มี
การพัฒนาและผลิต สารเคมี เครื่องส าอาง ยา 
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในด้านการประเมิน
ความปลอดภัยต่อดวงตาหากน าไปใช้ในคน น าไปใช้
ในงานประเมินความเสี่ยง Risk assessment ของ
ผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่อยู่ในท้องตลาด อีกทั้งยัง
ต่อยอดงานวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องส าอางอีก
ทางหนึ่งด้วย และนอกจากนี้จะเป็นการลดการใช้
สัตว์ทดลองมาวิจัยและทดสอบตามข้อก าหนดสากล 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. ท าการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยวิธี  3-[4,5-
dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium 
bromide (MTT) assay ด้วยสารมาตรฐานส าหรับการ
ทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตาจ านวน 3 ชนิดครั้งที่ 3 

808-1115-
P053-L5742-
28 

สายพันธุ์ของเช้ือไวรัส กอ่โรค
อุจาระร่วงเฉียบพลัน และ 
ไวรัสตับอักเสบ เอ และ อ ีใน
แหล่งน้ า ที่สัมพันธ์กับผู้ปว่ย
โรคระบบทางเดินอาหาร 

970,000 743,952 76.70 1. การตรวจหาโนโรไวรัส ด้วยวิธี realtime RT-PCR ของ
ตัวอย่างน้ า ในปี 2555-2558  
1.1 จังหวัดบึงกาฬ จ านวนตัวอย่างน้ าทั้ งหมด 292 

ตัวอย่าง ให้ผลบวก 25.34 %  
1.2 จังหวัดอุดรธานี จ านวนตัวอย่างน้ าทั้งหมด 473 

ตัวอย่าง ให้ผลบวก 10.99 %  
1.3 จังหวัดตรัง จ านวนตัวอย่างน้ าทั้งหมด 103 ตัวอย่าง 

ให้ผลบวก 17.48 %  
2. ผลการล าดับเบสด้วยวิธีวิธี Next generation sequencing 

(Miseq) ของตัวอย่างน้ า 2.1 NoV-GI จ านวนตัวอย่าง 108 
ตัวอย่าง หาล าดับเบสไปแล้ว 45 ตัวอย่าง 2.2 NoV-GI 
จ านวนตัวอย่าง 133 ตัวอย่าง หาล าดับเบสไปแล้ว 33 
ตัวอย่าง 

75.00 1) เชื้อไวรัสที่พบใน แหล่งน้ า และ ระบบการ
บ าบัดน้ าเสีย ส่วนใหญ่ คือ เชื้อไวรัส โนโร 
ไวรัสตับอกเสบ อี ไวรัสตับอักเสบ เอ และ 
ไวรัสโรตา ตามล าดับ  

2) การตรวจวัดปริมาณของเชื้อไวรัส แต่ละชนิด 
ในแต่ละ ช่วงเวลา พบว่า เชื้อไวรัส โนโร มี
แนวโน้ม พบปริมาณมากในช่วงฤดูหนาว แต่ ก็
สามารถพบได้ตลอดทั้งปี และ สัมพันธ์กับ 
จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
ที่ให้ผลบวกกับ เชื้อไวรัสนี้ ซ่ึง เป็นสายพันธ์ 
เดียวกัน  

3) การตรวจวัดของเชื้อไวรัส ในระบบ การบ าบัด
ของเทศบาล และโรงพยาบาล ให้มั่นใจระบบ
การปล่อยน้ า ลงสู่แม่น้ า มีประสิทธิภาพที่ดี  

4) การตรวจวัด เช้ือไวรัสในแหล่งน้ า ดิบ (ผลิตน้ า
ดื่ ม )  รวมทั้ ง  น้ าดื่ ม  และ น้ าแข็ ง  ท า ให้  
ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสทั้ง 4
ชนิด ในพื้นที่ ดูแล 

สวส. 

808-1115-
P053-L5742-
55 

การศึกษาหาความสัมพันธ์ของ
เช้ือแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหาร
เป็นพิษในเนื้อไก่และคน 

787,000 476,391 60.53 1. เก็บตัวอย่างเนื้อไก่จากตลาดสด จ านวน 185 ตัวอย่าง  
2. เ พ า ะ ห า เ ชื้ อ  Salmonella spp. Campylobacter spp. 

ทดสอบปฎิกิริยาทางชีวเคมี 

40.00 1. ทราบความชุกของเชื้อแบคทีเรีย ที่ก่อโรค
อาหารเป็นพิษในเนื้อไก่  

2. ทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความไวต่อสาร
ต้านจุลชีพที่มีผลกระทบต่อคน  

3. ศึกษารูปแบบระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อ
แบคทีเรีย ที่ก่อโรคและหาความสัมพันธ์ของ
เช้ือแบคทีเรีย ที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษในเนื้อไก่
และที่ก่อโรคในคน  

4. ศึกษาหายีนดื้อยาของเชื้อดังนี้ Salmonella 
spp., Campylobacter  

5. ได้เผยแพร่ข้อมูลในวารสารอย่างน้อย 1 เร่ือง 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-1115-
P053-L5742-
64 

การพัฒนาชุดทดสอบตรวจหา
สารพิษ Botulinum toxin
ด้วยวธิีอิมมูโนโครมาโทกราฟี 

884,000 526,670 59.58 1. ประชุมรายงานความก้าวหน้าและปรึกษาแนวทางการ
ด าเนินโครงการวิจัยในปี 2560  

2. น าชุดทดสอบรูปแบบ C (ส่วน HCR เป็น test line ส่วน 
PAN เป็น conjugate) มาทดลองใช้กับตัวอย่าง ปูดอง ถั่ว
เน่า และน้ าส้ม ที่ spike toxin complex B ที่ปริมาณ 150 
ng พบว่า - ตัวอย่างปูดอง เกิดการตกตะกอนของตัวอย่าง
กับ buffer เพราะปริมาณเกลือสูงในตัวอย่าง - ตัวอย่างถั่ว
เน่า  เกิด false positive ของตัวอย่าง control เพราะ 
gelatin ใน buffer ที่ละลายตัวอย่าง - ตัวอย่างน้ าส้ม เกิด 
background สีส้มขึ้นเล็กน้อย  

3. ทดลองน า mAb ที่จ าเพาะกับ A-HCT ทั้ง 4 โคลน เป็น test 
line (ส่ วน  PAN เป็ น  conjugate) ทดลอง  spike toxin 
complex A กับตัวอย่าง medium พบว่าที่ปริมาณ toxin 
180 ng ยังไม่สามารถให้ผลบวกได้  

4. ท า ก า ร ผ ลิ ต  recombinant protein Botulinum 
neurotoxin ส่วน HCT และ HCR และท าโปรตีนให้บริสุทธิ์
และตรวจสอบคุณสมบัติโดยวิธี SDS-PAGE และ Western 
blotting จ านวน 1 mg  

5. หาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียม matrix ของตัวอย่าง
อาหารทั้ง 4 ชนิด (หน่อไม้ ปูดอง ถั่วเน่า น้ าส้ม)  

6. ได้ขั้นตอนวิธีการทดสอบตัวอย่างอาหารที่จะน ามาใช้กับชุด
ทดสอบ  

7. ได้ monoclonal antibody ชนิด PAN จ านวน 2 mg  
8. ได้ชุดทดสอบ 2 รูปแบบคือ control line = rabbit anti-

mouse 1 mg/ml, conjugate = Mab (PAN)-gold 15 OD 
และรูปแบบที่1 : T line= MAb PAN 2 mg/ml รูปแบบที่ 2 
: T line= MAb B 2 mg/ml 

9. ได้ทดสอบกับ matrix ของตัวอย่าง ให้ผลลบกับตัวอย่าง 
หน่อไม้, ปูดอง, ถั่วเน่า และน้ าส้ม 

10. สร้าง recombinant monoclonal antibody ชนิด type 
A และ B เพิ่มอีกอย่างละ 2 clones และท าการผลิตใน 
mammalian cell line และทดสอบความจ าเพาะกบั toxin 
type A และ B โดยวิธี ELISA  

74.00 1. ได้สารตั้งตัน ได้แก่ แอนติเจนและแอนติบอดี 
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบ  

2. ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ชุ ด ต ร ว จ ห า toxin ข อ ง 
Clostridium spp ได้  

3. ได้ชุดทดสอบที่มี คุณภาพสามารถน าไปใช้
เป็นครือ่งมือในการแก้ปัญหาสาธารณสุขได้ 

4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการวิจัย 

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

808-2112-
P021-L5745-
20 

การตรวจวินิจฉยัเช้ือไวรัสและ
แบคทีเรียสาเหตุก่อโรค
อุจจาระรว่งเฉียบพลัน ด้วยวิธ ี
Multiplex real- time PCR 
(เงินบ ารุง) 

700,000 370,733 52.96 1. การประเมินผลเบื้องต้น วิธี Multiplex Real-time PCR กับ
เชื้อแบคทีเรียและตัวอย่างอุจจาระ ผู้วิจัยต้องการประเมิน
ความไวและความจ าเพาะของน้ ายาตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัส 
และแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินอาหาร เพื่อประเมิน
ความสามารถของชุดน้ ายาในการตรวจจับเชื้อ โดยประสาน
ขอเชื้อแบคทีเรีย และตัวอย่างอุจจาระ จากห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงแบคทีเรียและไวรัส ของสถาบันฯ ส าหรับชุดน้ ายา
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจ านวน 2 ชุด (100 reaction) 
ผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า น้ ายาตรวจวิเคราะห์มี
ความจ าเพาะกับเชื้อแบคทีเรียอ้างอิงที่ทดสอบประกอบด้วย
เ ชื้ อ  ETEC, EPEC, EAEC, STEC, E. coli O157, Shigella 
spp/EIEC., Campylobacter spp., Salmonella spp., 
Vibrio spp., Yersinia enterocolitica, Aeromonas spp. 
และมีความจ าเพาะ 100 CFU/ml ส าหรับการตรวจจับไวรัส
พบว่าสามารถตรวจจับเชื้อ Norovirus, Rotavirus และ 
Sapovirus จากตัวอย่างอุจจาระ ผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบ
กับห้องปฏิบัติการอ้างอิง พบว่าสอดคล้องกัน  

2. การติดต่อประสานงานกับทีมสอบสวนโรคของส านักระบาด
วิทยาและ โรงพยาบาล เครื อข่ า ยฯ  ผู้ วิ จั ยติ ดต่ อ ได้
ประสานงานกับทีมสอบสวนโรคของส านักระบาดวิทยาแล้ว 
เพื่อขอให้ส่งตัวอย่างอุจจาระ /Rectal swab เมื่อพบผู้ป่วยที่
มีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน หรือผู้สัมผัส เพื่อใช้ผลการ
วินิจฉัยส าหรับการสอบสวนโรคและเฝ้าระวังโรค ส่วน
โรงพยาบาลเครือข่าย ผู้วิจัยจะแจ้งให้เครือข่าย EID Lab 
Network ของสถาบันฯ ทราบต่อไป 

3. ผู้วิจัยอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือชุดน้ ายาส าเร็จรูป
ส าหรับตรวจเชื้อก่อโรคระบบทางเดิน อาหาร ด้วยวิธีสอบ
ราคา คาดว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 
2559  

4. การจัดซ้ือชุดน้ ายาได้เปิดซองสอบราคาแล้วเมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2560  

35.00 1. การตรวจวินิจฉยัเช้ือไวรัสและแบคทีเรียสาเหตุ
ก่อโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ด้วยวธิี 
Multiplex real- time PCR ที่มีประสทิธิภาพ  

2. การควบคุมป้องกันโรคได้อยา่งรวดเร็ว  
3. ไดข้้อมูลการเฝ้าระวังโรคอุจจาร่วงเฉียบพลัน

ระดับประเทศ  
4. ได้เผยแพร่ผลงานในเวทีประชุมวิชาการหรือใน

วารสาร  
5. หน่วยงานที่มีความพร้อมของเครื่องมือ

สามารถด าเนินการดว้ยวิธีนี้ได ้

สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. ได้ทดสอบตัวอย่าง rectal swab จ านวน 5 ตัวอย่าง พบ
ผลบวกไวรัส 2 ตัวอย่าง ผลบวกแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง และ
ผลบวกทั้งไวรัสและแบคทีเรีย 2 ตัวอย่าง  

6. ทดสอบซ้ าในตัวอย่างอุจจาระ (stool) ที่เคยประเมินผลการ
ทดสอบแล้วก่อนหน้า โดยจ าลองการ ท า rectal swab เพื่อ
ประเมินวิธีการสกัดจากตัวอย่าง stool กับ rectal swab 
แล้วเปรียบเทียบผลของ ตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด ผลการทดสอบ
พบว่าตัวอย่างอุจจาระที่มีเชื้อปริมาณมาก (ค่า ct ระหว่าง 
20 - 30) การสกัดจากตัวอย่างอุจจาระโดยตรงและสกัดจาก 
rectal swab ได้ผลที่สอดคล้องกัน  

808-2112-
P021-L5745-
66 

โครงการเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข เพือ่
รองรับโรคระบาด 

3,300,000 1,028,636 31.17 1. ติดตามสถานการณ์โรคระบาดตามฤดูกาลจากส านักระบาด
วิทยา  

2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ทั้ งส่ วนกลาง (สวส . )  และภูมิภาค ( ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์)ในการรองรับโรคระบาดจากโรคอุจา
ระร่วง กรณีน้ าท่วมในภาคใต้ โดยการจัดซ้ืออาหารเลี้ยงเช้ือ
เพื่อน าส่ง (transport medium) 20,000 ชุด แล้วจัดส่ง
ให้กับ ศวก.สงขลาจ านวน 5,000 ชุด ศวก.ตรัง 1,000 ชุด 
และศวก.ภูเก็ต 300 ชุด ส่วนที่เหลือส าร้องไว้ที่สวส. ส าหรับ
เตรียมพร้อมรองรับการระบาดของโรคอุจจาระร่วงในฤดูร้อน
ต่อไป  

3. จัดจ้างบริการการรับประกันและบริการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันเครื่องตรวจวิเคราะห์ล าดับสารพันธุกรรม (Next 
generation sequencing) ประจ าปี เพื่อให้เครื่องท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการวิเคราะห์ที่แม่นย า  

4. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ น้ ายาตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการที่จ าเป็นในการตรวจวิเคราะห์  

5. จัดจ้างพิมพ์สื่อวิชาการเรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จ านวน 
1,000 เล่ม  

6. จัดท าร่างข่าวการประชุมเครือข่ายหอ้งปฏิบัติการโรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่ (EID Lab Network)  

7. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการสวส. เพื้อรองรับการ
ระบาดของไข้เหลือง (Yellow fever) โดยการประชุมทีม
ผู้เชี่ยวชาญ และหวัหน้าฝา่ยที่เกีย่วข้อง เพื่อเตรียมข้อมูล

30.00 การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพ สวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

วิชาการ การพยากรณ์โรค และการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร เครื่องมือ น้ีียาตรวจวิเคราะห์ ทัีีงวิธีที่เป็น in-
house method และชุดน้ ายาที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด  

8. ผู้บริหารมอบหมายให้ผู้ที่เกีย่วขอ้งจัดซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์
ไข้เหลือง เพื่อเตรียมรองรับได้ทันเวลา  

809-1112-
P011-L5739-
19 

4.การผลิตสารมาตรฐาน 
DMSC ด้านยาและวัตถุเสพ
ติด 

1,500,000 295,636 19.71 ผลิตสารมาตรฐาน DMSC ด้านยาและวัตถุเสพติด ตั้งแต่ 16 
เมษายน - 17 พฤษภาคม 2560 เป็นจ านวน 1 ชนิด รวมทั้งสิ้น 
14 ชนิด 

63.63 ท าให้ได้สารมาตรฐาน DMSc ด้านยาและวัตถุเสพ
ติด ซ่ึงจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศใน
การจัดซ้ือสารมาตรฐานราคาแพงจากต่างประเทศ
และยังเป็นการพัฒนา ศักยภาพการผลิ ตสา ร
มาตรฐานภายใน ประเทศอีกด้วย 

สยวส. 

809-1112-
P022-L5745-
15 

3.การก าหนดมาตรฐานและ
พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจ
พิสูจน์สารเสพติด 

5,194,300 3,547,858 68.30 1. การทดสอบความช านาญการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นใน
ปัสสาวะ = รับสมัครสมาชิก จัด protocal เตรียมตัวอย่าง 
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน รวบรวมผลการทดสอบจาก
สมาชิก เตรียมประเมินผล  

2. โครงการทดสอบความช านาญการตรวจยืนยันสารเสพติดใน
ปัสสาวะ = รับสมัครสมาชิก จัด protocal เตรียมตัวอย่าง 
ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน รวบรวมผลการทดสอบจาก
สมาชิก เตรียมประเมินผล  

3. การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการด้านตรวจพิสูจน์
สารเสพติดในของกลาง = รวบรวมผลการวิเคราะห์ของ
สมาชิกที่ส่งผลกลับ และอยู่ในระหว่างการประเมินผล  

4. ศึกษา/พัฒนา/วิจัยด้านยาเสพติด = พัฒนาวิธีที่เหมาะสม 
ตรวจสอบความถูกต้องในบางหัวข้อ 

47.30 1. ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถเปรียบเทียบผล
การตรวจเบื้องต้นและตรวจยืนยันสารเสพติด
ในปัสสาวะ  

2. ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถประเมิน
ประสิทธิภาพของตนเอง และน าผลการ
ประเมินการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ  

3. ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้ด าเนินตามระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากล  

4. ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้พัฒนาเทคนิคการ
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 

สยวส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

809-1112-
P022-L5745-
16 

2.การสนับสนุนชุดทดสอบ
สารเสพติดเบื้องต้นใน
ปัสสาวะ 

7,800,000 7,800,000 100.00 จ านวนชุดทดสอบในโครงการสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้น ตั้งแต่ 
1 ตุลาคม 2559 - 16 พฤษภาคม 2560 รวม 951,950 ชุด  

100.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ ได้รับ
ชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ  

2. ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด จั งหวัดทั่ วประเทศ ได้รับชุดทดสอบ
เบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อใช้ใน
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 

สยวส. 

809-1112-
P022-L5746-
14 

6.การก าหนดมาตรฐานและ
พัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการด้านยาใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

4,800,000 2,821,023 58.77 1. โครงการจัดบริการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ
ควบคุมคุณภาพยา = ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จ
และจัดส่งตัวอย่างแล้ว 3 scheme  

2. การศึกษาพัฒนาวิธีการตรวจวิ เคราะห์ยาที่ผลิตโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ = ได้สภาวะที่เหมาะสมในการตรวจ
วิเคราะห์  

3. โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย = จัดท ามอโนกราฟ 
5 มอโนกราฟ 

71.70 หน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริ โภคได้ข้อมูล
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยา/สมุนไพร ข้อก าหนดมาตรฐาน 
รวมถึงห้องปฏิบัติการสมาชิกทดสอบความช านาญ
ทางห้องปฏิบัติการเกิดการปรับปรุง คุณภาพ
พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ ส่งผลให้ประชาชนได้เกิด
ความมั่นใจในการบริโภคยาและยาสมุนไพรที่มี
คุณภาพ และความปลอดภัย 

สยวส. 

809-1112-
P041-L5747-
21 

7.การพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการด้านสาร
มาตรฐานทั้งระดับในประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย 

500,000 498,560 99.71 1. การผลิตสารมาตรฐานอาเซียน ด้านยา = ผลิตได้ 3 ชนิด  
2. การประชุม/สัมมนาระดับอาเซียน = จัดฝึกอบรมและ

ประเมินผล 

85.00 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือสารมาตรฐานต่อปี
เป็นเงินจ านวนมากแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย 

สยวส. 

810-1112-
P021-L5745-
03 

การพัฒนาหอ้งปฏิบัติการ
ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์

500,000 434,772 86.95 1. สอบเทียบเครื่องมือ Gauss meter จ านวน 1 เครื่อง  
2. สอบเทียบเครื่องมือ ตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน Class E1 (23 ชิ้น) 

จ านวน 1 ชุด  
3. สอบเทียบเครื่องจ าลองสัญญาณแรงดันโลหิต จ านวน 1 

เครื่อง  
4. สอบเทียบDigital test gauge จ านวน 1 เครื่อง  
5. สอบเทียบเครื่องชั่งไฟฟ้าอ้านความละเอียด 0.1 mg จ านวน 

1 เครื่อง  
6. สอบเทียบเครื่องชั่งฟ้าอ่านความละเอียดไม่เกิน 0.001 กรัม 

จ านวน 1 เครื่อง  
7.  สอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จ านวน 1 เครื่อง  
8. สอบเทียบ Vacuum gauge จ านวน 2 ชิ้น  
9. สอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและความชื้น HT-MD-001 

จ านวน 1 เครื่อง  

100.00 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ของส านกัรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตาม
ระบบสากล เป็นที่นา่เช่ือถือและยอมรับโดยทั่วไป 

รส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

10. สอบเทียบอุปกรณ์วัดแรง DT-MD-001 จ านวน 1 เครื่อง  
11. สอบเทียบอุปกรณ์บันทึก อุณหภูมิ ความชื้นและความดัน

บรรยากาศ HTB-MD-002 จ านวน 1 เครื่อง  
12. สอบเทียบ Unfors (Luxmeter 2) จ านวน 1 เครื่อง  
13. สอบเทียบ RaySafe (Luxmeter) จ านวน 1 เครื่อง  
14. สอบเทียบ Digicon TH02 S/n:AK-64300 จ านวน 1 เครื่อง 
15. ส อ บ เ ที ย บ  LIG Thermometer Total Immerion 

S/n:3833 จ านวน 1 แท่ง  
16. ส อ บ เ ที ย บ  LIG Thermometer Ercto ASTM 15C 

S/n:1526 จ านวน 1 แท่ง  
17. สอบเทียบ Tektronik จ านวน 1 เครื่อง  
18. สอบเทียบ Unfors (Luxmeter 1) จ านวน 1 เครื่อง  
19. สอบเทียบ RTI Electronics (Light Probe) จ านวน 1 เครื่อง  
20. สอบเทียบ Tektronix จ านวน 2 เครื่อง  
21. สอบเทียบหัววัดรังสีมาตรฐาน Roos TW34001 S/N 1208 

สอบเทียบอิเลกตรอน จ านวน 1 หัววัด  
22. สอบเทียบเครื่องมือ Microwave survey meter จ านวน 1 

เครื่อง  
23. สอบเทียบเครื่องมือ Infrared thermometer จ านวน 1 

เครื่อง  
24. สอบเทียบหัววัดรังสีมาตรฐาน NE 2611A S/N 182 สอบ

เทียบ N k ND,W  
25. สอบเที ยบหั ว วั ดรั งสี ม าตรฐาน  HDR 1000 plus S/N 

A012281 Brachytherapy  
26. สอบเทียบเครื่องวัดแบบขยาย  
27. สอบเทียบกล้องจุลทรรศน์ส าหรับวัดขนาด 6650-002-12-

04-0001 - การเปรียบเทียบผลการทดสอบถุงมือ จ านวน 1 
กิจกรรม  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

810-1112-
P022-L5746-
05 

วิจัยพัฒนาวธิีมาตรฐานทาง
รังสีและเครื่องมือแพทย์ 

400,000 258,891 64.72 1. ศึกษาและจั ดหา เอกสารมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อง  IEC 
60601?1?1 , IEC 62353 , IEC 60601?2?4 , IEC 
60601?2?27 , ECRI no. 493?20140701 : 2014 , ECRI 
no.410-20140225-01 : 2014  

2. ประชุมคณะท างาน 3 ฝ่าย ครั้งที่ 1 (12 ต.ค.59)  
3. ประชุมคณะท างาน 3 ฝ่าย ครั้งที่ 2 (21 ธ.ค.59)  
4. ส ารวจคุณภาพเครื่อง patient monitor EKG และ HF 

surgical ณ. รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี (20-24 ก.พ. 59)  
5. ประชุมคณะท างาน 3 ฝ่าย ครั้งที่ 3 (2 มี.ค.59) 6.ปรับปรุง

แก้ไขร่างคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานวิธีการทดสอบเครื่อง
เฝ้าระวังผู้ป่วย  

45.00 1. เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วย  
2. การดูแลบ ารุ งรักษา ทดสอบ/สอบเทียบ 

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องเฝ้า
ระวั งผู้ ป่ วย  ได้มีมาตรฐานและวิ ธีที่ เป็น
แนวทางเดียวกันทั้งประเทศ 

รส. 

811-1112-
P022-L5745-
06 

โครงการอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) 

2,500,000 1,112,706 44.51 1. การตรวจรับรองอาหารปลอดภัยตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์
มาร์เก็ต ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานที่
ประกอบอาหาร 5,686 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 20 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 0.35  

2. สนับสนุนสื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น คู่มือรับรองความ
ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี / จุลินทรีย์ในอาหาร คู่มือ
การใช้ชุดทดสอบอาหาร แผ่นพับอฟลาทอกซินในอาหาร 
จุลินทรีย์ในอาหารพร้อมบริโภค น้ ามันปรุงอาหารที่ใช้ทอด
ซ้ า ยาฆ่าแมลง สารบอแรกซ์ วิธีการล้างผัก คู่มือชุดทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ ภาชนะพลาสติกใช้อย่างไรให้
ปลอดภัยฯลฯ เพื่อใช้ในการรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจ านวน 2,247 
ฉบับ  

3. บรรยาย/ให้การดูงาน/ จัดนิทรรศการ เรื่องอาหารปลอดภัย 
จ านวน 7 ครั้ง  

71.08 1. อาหารสดที่จ าหน่ายในตลาดสด ตลาดนัด 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอาหารพร้อมบริโภค 
อ าหา รปรุ ง ส า เ ร็ จ  ที่ จ า หน่ า ย ในสถาน
ประกอบการด้านอาหารได้รับการตรวจความ
ปลอดภัยอาหาร  

2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความ
มั่นใจ ในการเลือกซ้ือวัตถุดิบและการบริโภค
อาหารจากร้านที่ผ่าน เกณฑ์การตรวจรับรอง 
ตามโครงการอาหารปลอดภัย(Food Safety)  

3. ผู้จ าหน่ายอาหารสด และผู้ประกอบอาหาร มี
ความตระหนักและความรับผิดชอบความ
ปลอดภัยของอาหารต่อ ผู้บริโภคมากขึ้น ใน
การที่จะเลือกซ้ือวัตถุดิบจากแหล่งที่ผ่านเกณฑ์
การตรวจรับรองตามโครงการอาหารปลอดภัย 
(Food Safety) หรือการขอเข้าร่วมโครงการฯ 
เพื่อรับการตรวจรับรอง รวมถึงการทดสอบ
วัตถุดิบด้วยตนเองโดย ใช้ชุดทดสอบของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

811-1112-
P022-L5746-
09 

โครงการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยอาหารส าหรับพระ
บรมวงศานุวงค์ 

2,300,000 1,140,599 49.59 ตรวจวัตถุดิบ อาหารพร้อมบริโภคของเครื่องเสวยและข้าราช
บริพาร พระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย พระต าหนักสวนจิตรลดา
รโหฐานและพระราชวังไกลกังวล จ านวน 35,000 ตัวอย่าง ไม่
ผ่าน 65 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.18 

58.00 1. เครื่องเสวย และอาหารในพระต าหนักสวน
จิตรลดารโหฐาน วังศุโขทัย พระที่นั่งอัมพร
สถาน วังไกลกังวล ได้รับการตรวจความ
ปลอดภัยอาหาร  

2. สนับสนุนนโยบายแห่งชาติ  ด้ านอาหาร
ปลอดภัย 

สคอ. 

811-1112-
P022-L5746-
10 

โครงการความปลอดภยัด้าน
อาหารในการประชุม
คณะรัฐมนตรีและการประชุม
ระดับผู้น าประเทศ 

282,000 140,823 49.94 ตรวจอาหารจ านวน 113 ตัวอย่าง ได้แก่  
1. ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารและกรณี

พิ เศษที่มีการประชุม จ านวน 1,382 ตัวอย่าง ผ่านทุก
ตัวอย่าง  

2. ตรวจอาหารที่ใช้จัดเลี้ยงคณะผู้น าประเทศในการประชุม/มา
เยือนในฐานะแขกของประเทศ 98 ตัวอย่าง ผ่านทุกตัวอย่าง  

113.00 1. อาหารที่จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีได้รับการตรวจ
ความปลอดภัยอาหาร  

2. อาหารที่จัดเลี้ยงผู้น าประเทศ/หัวหน้าคณะ
รัฐบาล ที่เป็นแขกของประเทศไทยมีความ
ปลอดภัย 

สคอ. 

811-1112-
P022-L5746-
11 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล 

3,900,000 1,257,711 32.25 1. จัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

2. ประชุมคณะกรรมการการ 1 ครั้ง  
3. จัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 SO/IEC 17025: 2005  
3.1 ประสานห้องปฏิบัติการในการจัดท าแผนงานต่างๆ 

ของระบบประกันคุณภาพ ดังนี้  
- แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อก าหนด 

ISO/IEC 17025:2005 
- แผนการสอบเทียบเครื่องมือ  
- แผนการเข้าร่วมทดสอบความช านาญ และการ

เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ  
3.2 จัดท าทบทวนคู่มือคุณภาพ (QCM)/ปรับปรุงคู่มือการ

ปฏิบัติงาน (SOP/WI/F) และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 90 ฉบับ  

4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ(QA meeting) จ านวน 4 ครั้ง  

5. ส่งบุคลกรเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  

64.00 บุ ค ล า ก รข อ งส า นั ก รั บ ท ร า บ น โ ย บ า ย และ
วัตถุประสงค์คุณภาพ สามารถจัดระบบวิธีการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของส านักคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารตามระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001,ISO/IEC 17025 และ ISO/IEC 
17043 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

6. บ ารุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อผลการทดสอบ  

7. จัดหาเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี และ สาร
มาตรฐาน  

8.  ด าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
9. เข้าร่วมทดสอบความช านาญและการเปรียบเทียบผล

วิ เคราะห์ ระหว่ า งห้อ งปฏิบัติ การ  กั บหน่ วย งานทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และประชุมทบทวนบริหาร
ระบบคุณภาพผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ เมื่อวันที่ 
15 พฤษภาคม 2560  

811-1112-
P032-L5744-
01 

โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการ
อ้างอิงด้านอาหารแห่ง
อาเซียน-โลหะหนัก 

1,000,000 447,370 44.74 1. ให้การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะ
ศึ ก ษ า ดู ง า น จ า ก  Ministry of Food and Drug Safety 
(MFDS) ประ เทศเกาหลี ใต้  ในหั วข้ อ เ รื่ อ ง  Overseas 
Training Program for building NRLs ในระหว่างวันที่ ๗ - 
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร  

2. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการ วิเคราะห์
อาหารของอาเซียน ครั้งที่ 10-3/2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2559 ณ มกอช.เพื่อร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นกับ
ประเด็นที่จะน าเสนอเป็นท่าทีของประเทศไทยในที่ประชุม 
AFTLC ครั้งที่ 9  

3. เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  ASEAN Food Testing Laboratory 
Committee (AFTLC) ครั้งที่ 9 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 2.1 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงและยอมรับแนวปฏิบัติของเอกสาร 2 
ฉบับได้แก่  Extension of Scope of the Existing AFRLs 
แ ล ะ  Draft Monitoring Mechanism on the 
Performance of AFRLs 2.2 เพื่อพิจารณากระบวนการ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงสาขาใหม่ของอาเซียน เพื่อ
สนับสนุนความปลอดภัยอาหารในภูมิภาคอาเซียน  

4. การประชุ ม เชิ งปฏิบั ติ ก า ร  เ รื่ อ ง  Workshop on the 
National Food Control System (workshop ภ า ย ใต้  
Cluster 4 Ensuring Food Safety) ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  9-10 

60.00 1. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์โลหะได้รับการ
พั ฒ น า ต า ม ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล แ ล ะ เ ป็ น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับภูมิภาคอาเซียน  

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งด้านการตรวจ
วิเคราะห์และระบบการควบคุมคุณภาพทาง
ห้องปฏิบัติการ 

3. มี ห น่ ว ย ง า น จั ด ท ดสอ บ คว า ม ส า ม า รถ
ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์อาหาร 
(PT Organizer/Provider) ให้แก่ห้องปฏิบัติ  
การในภูมิภาคอาเซียน  

4. มี เ ค รื อ ข่ า ย  ( Network) ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
ประสานงานทั้งระดับประเทศและภูมิภาค
อาเซียน  

5. เป็นการพัฒนาทั้งมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์
และท าให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแข่งขัน
ทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

มกราคม 2560 ณ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ท า
ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Food 
Control System แ ล ะ  2) ป รึ ก ษ า ห า รื อ เ กี่ ย ว กั บ 
challenges และ recommendations ในการสร้างความ
เข้มแข็ งของ National Control System ของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และผมที่ได้จะน าไปประกอบการจัดท า
แผนกา รด า เนิ น ง านข อ ง  SOMHD-Health Cluster 4 
Ensuring Food Safety?s work plan 2016-2020  

5. การประชุม The Cluster 4 Ensuring Food Safety ครั้งที่ 
2 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ กรุงเทพฯ โดยมี
หนึ่ ง ในวัตถุประสงค์หลัก คือจัดท า  Health Cluster 4 
Ensuring Food Safetys work plan 2016-2020 ฉ บั บ
สมบูรณ์ เพื่อเสนอให้ SOMHD รับรองแผนการด าเนินงาน 
แผนหลักที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี 2 
เรื่องหลัก ได้แก่ ASEAN Risk Assessment Centre และ 
Strengthening laboratory capacity for food safety 
including the possibilities using the ASEAN Food 
Reference Laboratory (AFRL)  

6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ บ ารุงรักษา
เครื่องมือฯและห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือฯ พัฒนา
วิธีวิเคราะห์  

7. ประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee 
(AFTLC) ครั้งที่  10 ณ ประเทศกัมภูชา 27-28 มิ .ย. 60 
จ านวน 2 คน จาก สคอ. 1 คน และศวก.ที่ 1 เชียงใหม่ 1 
คน  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

811-1112-
P032-L5744-
03 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ไอโอดีนในเกลือ 

900,000 304,576 33.84 1. จัดท ารายละเอียดแผนทดสอบความช านาญ(protocol) 
ด าเนินงานตามแผนที่ได้รับการอนุมัติ  

2. รับสมัครสมาชิก :ส่งหนังสือเชิญเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วม
โครงการ อยู่ระหว่างสมาชิกตอบรับการเข้าร่วม  

3. จัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือ
ให้สมาชิก จ านวน 24 แห่ง ได้แก่  ศวก.14 แห่ง และ
หน่วยงานภาครัฐและโรงงานที่อยู่ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  

4. จัดหาตัวอย่างเกลือและทดสอบปริมาณให้อยู่ ในช่วงที่
ก าหนดและจัดเตรียมเกลืออ้างอิงส าหรับสมาชิกใช้ควบคุม
คุณภาพ  

5. จัดเตรียมตัวอย่าง PT sample /แบ่งบรรจุ และทดสอบ
ความเป็นเนื้อเดียวกัน 

6. จดัส่งตัวอย่างให้สมาชิก อยู่ในระหว่างสมาชิกตอบผลกลับ 

70.00 1. ได้ข้อมูลศักยภาพหน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการ
ตรวจไอโอดีนในเกลือ  

2. หน่วยตรวจ/ห้องปฏิบัติการตรวจไอโอดีนใน
เกลือได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านตรวจ
ไอโอดีนในเกลือและการ ควบคุมคุณภาพการ
ตรวจ 

สคอ. 

811-1112-
P032-L5744-
08 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
อาหารและน้ าโดยเป็น
ผู้ด าเนินการแผนทดสอบความ
ช านาญ 

250,000 43,261 17.30 1. จดัประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ 1 ครั้ง  
2. จัดท าแผนและได้รับอนุมัติ  
3. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ใน website ของ 

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และ รับสมัคร
สมาชิก  

4. ด าเนินการแผนทดสอบความช านาญตามที่วางแผนไว้ คือ 
4.1  การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหาร

ทางเคมี 
4.1.1 BQSF FA 20-60: Benzoic acid and 

Sorbic acid  
4.2 การทดสอบความช านาญการตรวจวิเคราะห์อาหาร

ทางจุลชีววิทยา  
4.2.1 BQSF MI 35-60: Coliforms (MPN ต่อ

กรัม)  
4.2.2 4BQSF MI 36-60: E. coli (MPN ต่ อ

กรัม) 
4.2.3 BQSF MI 37-60: L. monocytogenes 

(พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)  
4.2.4 BQSF MI 38-60: S. aureus (MPN ต่อ

กรัม)  

70.00 1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้ า ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถใช้ผลการเข้า
ร่วมทดสอบความช านาญฯเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพผลการวิเคราะห์  

2.  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้ า ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน สามารถน าผลการเข้า
ร่วมทดสอบความช านาญฯ ไปใช้ในการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 

3. การเข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญกับ
หน่วยงานในประเทศเป็นการประหยั ด
ค่าใช้จ่าย ทดแทนการเสียค่าใช้จ่ายสูงในการ
เข้าร่วมแผนทดสอบความช านาญกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ ทั้งยังแสดงถึงความสามารถพึ่งพา
ตนเองของประเทศด้วย 

สคอ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.2.5 BQSF MI 39-60: S. aureus (cfu ต่ อ
กรัม)  

4.2.6 BQSF MI 40-60: Salmonella 
spp. (พบ/ไม่พบ ต่อ 25 กรัม)  

811-1112-
P032-L5744-
20 

โครงการวิจัยดา้นอาหร Idea 
for free 

500,000 0 0.00 1. การตรวจวิเคราะห์ไตรฮาโลมีเทนในน้ าประปา ในบ้านเรือน
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร จ่ า ย น้ า ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง  เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 50 ได้ด าเนินการ
ทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง พบการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณ THMs ในน้ าประปา ตามวิธีมาตรฐานของ 
U.S.EPA รายงานวิธีเก็บตัวอย่างน้ าประปาและสภาวะที่ใช้
ทดสอบหาปริมาณ THMs ด้วยเทคนิค GC-MS ที่อุณหภูมิ 
oven 30 oC คงไว้ 5 นาที และเพิ่มอุณหภูมิไปจนถึง 70 oC 
ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 6 oC/min จากนั้นเพิ่มอุณหภูมิ
ถึง 145 oC ด้วยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 15 oC/min, คอลัมน์
ที่ ใช้คือ HP-5ms จึงน าวิธีการวิเคราะห์นี้มาพัฒนาและ
ทดสอบความถูกต้องที่ จะน ามาใช้วิ เคราะห์ตัวอย่ า ง
น้ าประปาที่เก็บจากพื้นที่การจ่ายน้ าการประปานครหลวง  

2. ได้จัดซ้ือวัสดุ ได้แก่ ขวดส าหรับใส่ตัวอยา่ง (headspace 
vial) และฝาขวด สารมาตรฐานTHMs 4 ชนิด ได้แก่ โบรโม
ไดคลอโรมีเทน (Bromodichloromethanes, CHCl2Br) 
ไดโบรโมคลอโรมีเทน (Dibromochloromethanes, 
CHCl2Br2) โบรโมฟอร์ม (Bromoform, CHBr3) และ
คลอโรฟอร์ม (Chloroform, CHCl3) และ fluorobenzene 
(internal standard)  

3. ได้สภาวะที่เหมาะสมของการแยกสาร THMs ทั้ง 4 ชนิด 
และ internal standard โดยสภาวะที่เหมาะสมต่อการแยก
ด้วยเครื่อง GC-MS แบบ Headspace analyzer ดังนี้ 

52.00 ได้ข้อมูลที่ ใช้ประกอบการตัดสินใจปรับแก้ ค่า
มาตรฐานส าหรับอาหารของไทยและของสากลและ 
ได้วิธีตรวจวิเคราะห์อาหารที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

สคอ. 
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เครื่องมือของ Agilent ประกอบด้วย Gas Chromatograph 
รุ่น 5977B MSD, Headspace sampler รุ่น 7697A , 
Detector ชนิด Mass Spectrometer (MS), คอลัมน์ที่ใช้ 
HP-5ms (30m x 250 ?m x 0.25 ?m), Inlet 
temperature 250 oC, Oven temperature 30 oC for 
15 min, 6 oC/min to 70 oC for 0 min, MS source 
230 oC, แก๊สที่ใช้ He, N2 และอัตราการไหลของแก๊ส 0.5 
ml/min ผลการทดสอบจากการวิเคราะห์สารมาตรฐาน 
THMs 4 ชนิด ที่ความเข้มข้น 1 mg/l พบว่าสาร CHCl3, 
CHCl2Br, CHCl2Br2, CHBr3 ออกที่เวลา 2.159, 3.360, 
6.230, 12.829 ตามล าดับ สว่น fluorobenzene ออกที่
เวลา 2.732 2. ส ารวจการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
ก่อโรคในผักไฮโดรโปรนิกส์ ร้อยละ 70  

4. ตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 132 ชนิด และฝ่าย
กายภาพ ตรวจไข่พยาธิและตวัอ่อนของพยาธิ 3. การ
ประเมินการได้รับสารไอโอดีนในเด็กอายุ 6-16 ปี (Dietary 
Iodine Intake for Thais Children Ages 6-16) ร้อยละ 
70 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในหอ้งปฏิบัติการ  

5.  การส ารวจปริมาณสารประกอบกลุ่มไดออกซินและพีซีบีใน
หอยสองฝาบริเวณปากแม่น้ าส าคัญของประเทศไทย ร้อยละ 
10 อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาและตรวจวิเคราะห์
สารประกอบกลุ่มไดออกซินและพีซีบีในหอยสองฝา ด้วย
เทคนิค Isotope dilution และวัดปริมาณด้วยเครื่อง 
HRGC/HRMS  

6. การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์และยืนยนัจุลินทรีย์โพรไบโอ
ติก กลุ่ม Lactobacillus และBifidobacterium ในอาหาร 
ร้อยละ 60 

7. ความไวของวธิี PCR ในการตรวจยืนยัน เช้ือ Lactobacillus 
acidophilus และ/หรือ Lactobacillus paracasei จาก
ตัวอยา่งนมเปรี้ยว ตา่งผู้ผลิต เสร็จสิ้น 3 ตัวอย่าง  

8. ความไวของวธิี PCR ในการตรวจยืนยัน เช้ือ L. paracasei 
จากวัตถุเจือปนอาหาร 1 ตัวอยา่ง ในการตรวจยืนยัน L. 
rhamnosus จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 ตัวอย่าง  
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9. ความจ าเพาะกับตัวอย่างนมเปรี้ยว ที่มีเชื้อ Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus แ ล ะ  Streptococcus 
thermophilus เสร็จสิ้น 3 ตัวอย่าง 3.กรณีตัวอย่างที่มีเชื้อ
ผสม ระหว่าง Lactobacillus และ Bifidobacterium เป็น
อย่างน้อย หรือมีเพียงเชื้อ Bifidobacterium ท าการตรวจ
นั บ จ า น ว น เ ชื้ อ  Bifidobacterium โ ด ย เ ป รี ย บ เ ที ยบ
ประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ 3 ชนิด เช่นเดียวกับที่
ปฏิบัติกับเชื้อมาตรฐาน เพื่อหา productivity ต่อเชื้อ
เ ป้ า ห ม า ย ก ลุ่ ม  Bifidobacterium แ ล ะ เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ประสิทธิภาพ (ความไว และความจ าเพาะ) ของ primer 
และ PCR condition ที่อ้างอิงมา โดยความคืบหน้า -ได้
ศึกษากับตัวอย่างนมเปรี้ยวที่มี probiotic เป้าหมาย คือ 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis 1 ตัวอย่าง และ 
มี Bifidobacterium lactis 1 ตัวอย่าง ซ่ึงมีส่วนผสมของเชื้อ
ที่ไม่ใช่เป้าหมาย คือ Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus แ ล ะ  Streptococcus thermophilus ใ น
ตั วอย่ า งดั งกล่ าวด้ วย  ( เชื้ อ  Lactobacillus spp. และ 
Streptococcus thermophilus ใช้เป็นตัวแทนของเชื้อที่
ไม่ใช่เป้าหมาย เพราะมีการใช้เป็นเชื้อหมัก (starter) ใน
ผลิตภัณฑ์ประเภทนมเปรี้ยวหลายตราที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาด) - ได้ศึกษาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเชื้อ B. 
longum 1 ตัวอย่าง (ใช้แก้อาการท้องเสีย แทนการใช้ยา
ต้านจุลชีพ) - ได้ศึกษาในนมผงปรุงแต่ง 1 ตัวอย่าง ที่มีเชื้อ 
L. rhamnosus และ B. longum 1 ตัวอย่าง 

811-1112-
P052-L5740-
13 

การศึกษาปริมาณโลหะหนกั 
สารปนเปื้อน สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชและยาสัตว์ตกค้างที่
คนไทยได้รับจากอาหาร 
Total dietary intake study 
of heavy metals, 
contaminants and 
pesticides and veterinary 
drugs residue in Thai diet 

3,000,000 581,982 19.40 1. คัดเลือกชนิดอาหาร โดยใช้ข้อมูลการบริโภคอาหารของ
ประเทศไทย ปี 2559 ซ่ึงด าเนินการส ารวจโดยสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกับ ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิเป็นฐานในการเลือกชนิด
อาหาร ได้ 131 ชนิด น ามาจัดเป็นกลุ่มอาหารได้ 34 กลุ่ม  

2. จัดท าตารางข้อมูลปริมาณการบริโภค shopping list และ
คู่มือการเตรียมตัวอย่าง  

3. ประสานงาน ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 แห่ง ที่มีที่ตั้งใน
จังหวัดต่างๆ ภาคเหนือ ได้แก ่เชียงใหม ่พิษณุโลก ภาค

70.00 1. ทราบข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงการได้รับ
สารพิษจากอาหารประจ าวันให้กับผู้บริโภค 
และหาแนวทางการป้องกันลดผลกระทบต่อ
สุขภาพประชาชน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับประชาชนว่าหน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. ทราบข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงการได้รับ
สารพิษจากอาหารประจ าวันให้กับหน่วยงานที่

สคอ. 
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภาคใต้ 
ได้แก่ สงขลา ตรัง และภาคกลาง ได้แก ่ชลบุรี และ ฝ่ายของ
ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร (กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง 

4. ประสานกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมตัวอย่างกลุ่มอาหาร 

5. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
แห่ง และ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เก็บ
ตัวอยา่งอาหาร จ านวน 131 ตัวอยา่งต่อจังหวัด รวม 1,048 
ตัวอยา่ง จัดส่งมายัง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

6. วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ของสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รว่มกับ เจา้หน้าที่ของส านัก
คุณภาพและความปลอดภยัอาหาร ด าเนินการ ล้าง ปรุงสุก 
เตรียมตัวอย่าง บดปั่นให้ละเอยีด ผสมรวมกลุ่มอาหาร 
จ านวน 34 กลุ่ม และจัดส่งกลับมาที ่ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภยัอาหาร  

7. ด าเนินการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษ โลหะหนัก สารปนเปื้อน 
(สารก่อมะเร็ง) สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช และยาสัตว ์ใน
ตัวอยา่งกลุ่มอาหารที่เตรียมขึ้น เสร็จสิน้ ร้อยละ 50  

มีอ านาจหน้าที่ในการออกกฎหมายใช้ในการ
ทวนสอบความเหมาะสมของค่าก าหนดตาม
กฎหมาย 

811-2112-
P022-L5746-
19 

งานบริการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์อาหาร เพือ่ขึ้น
ทะเบียน/ทราบผลจาก
ผู้ประกอบการ 

622,600 28,610 4.60 ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อขึ้นทะเบียน/
ทราบผลจากผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จ านวน 3,500 
ตัวอย่าง 

70.00 น าไปขึ้นทะเบียน/ทราบผลจากผู้ประกอบการ สคอ. 
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812-1112-
P041-L5747-
01 

โครงการบูรณาการตรวจ
ติดตามก ากับดแูลสถานที่
ห้องปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว ์

700,000 574,820 82.12 ผลการด าเนินงาน(บรรยาย) 1.จัดท าแผนงานโครงการและ
โครงการได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 2.ประชุม
สื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หน่วยงานร่วมบูรณาการ 
จ านวน 4 ครั้ ง  (4 ภาค)  ครั้ งที่  1 ประชุมสื่ อสารกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 15-16 
ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2 ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคอิสาน วันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 
ครั้งที่ 3 ประชุมสื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขต
จังหวัดภาคกลาง วันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 4 ประชุม
สื่อสารกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตจังหวัดภาคใต้ วันที่ 
25-26 ธันวาคม 2559 3. ประสานงาน และนัดหมายการเข้า
ตรวจสถานที่และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ จ านวน 87 แห่ง 4. ตรวจ
ประเมินสถานที่และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ จ านวน 12 แห่ง  

58.57 1. การควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานของ
ผู้รับใบอนุญาต/จดแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมก ากับ
ดูแลสถานที่ห้องปฏิบัติการให้ เป็นไปตาม 
พ .ร .บ .  เชื้ อ โรคและพิษจากสัตว์ ซ่ึ ง เป็น
กฎหมายฉบับ เดี ยวที่ กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ ระหว่างส านัก
ก ากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง  

3. ประชาชนมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยจาก
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ส่งเสริมให้ประเทศมี
ความมั่นคง ปลอดภัยด้านชีวภาพ 

สมป. 

812-1112-
P041-L5747-
05 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
รับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

2,350,900 308,586 13.13 การรับรองห้องปฏิบัตกิารสาธารณสุข ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 22870:2006 , ISO 
guide 34 , นิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ ตุลาคม2559 - 15 พ.ค 
2560 รวม 178 แห่ง จ าแนกรายละเอียด ดังนี้ 1.มาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 รับรองใหม่...5...แห่ง ต่ออายุ...21..แห่ง 
ขยายขอบขา่ย...6..แห่ง ต่ออาย ุขยายขอบข่าย..43..แห่ง ต่อ
อาย ุเฝ้าระวัง..1....แห่ง เฝ้าระวัง ขยายขอบข่าย......แห่ง เฝ้า
ระวัง....... แห่ง รวม.....76 ..... แห่ง 2.มาตรฐาน ISO/IEC 
15189 รับรองใหม่.....9...แห่ง ต่ออายุ...14...แห่ง ขยาย
ขอบข่าย.....แห่ง ต่ออายุ ขยายขอบข่าย....28....แห่ง ต่ออายุ 
เฝ้าระวัง......แห่ง เฝ้าระวัง ขยายขอบขา่ย......แห่ง เฝ้าระวัง
....... แหง่ รวม...51 ... แห่ง 3.มาตรฐาน ISO/IEC 15190 
รับรองใหม่...9..แห่ง ต่ออายุ..42....แห่ง ขยายขอบขา่ย.....
แห่ง ต่ออายุ ขยายขอบข่าย....แห่ง ต่ออายุเฝ้าระวัง......แห่ง 
เฝ้าระวัง ขยายขอบข่าย......แห่ง เฝ้าระวัง....... แห่ง รวม...
51...แห่ง 4.มาตรฐาน ISO/IEC 22870 รับรองใหม่.....แห่ง 
ต่ออายุ......แห่ง ขยายขอบขา่ย.....แห่ง ต่ออาย ุขยาย
ขอบข่าย....แห่ง ต่ออายุ เฝ้าระวัง......แห่ง เฝ้าระวัง ขยาย
ขอบข่าย......แห่ง เฝ้าระวัง....... แห่ง 5.Guide 34 รับรอง

66.00 1. ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางด้านชันสูตร
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศที่มี
ความสามารถทางวิชาการ ได้ข้อมูลในการ
ประกอบการวินิจฉัยรักษาพยาบาลและ
ป้องกันโรคได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 

2. ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น 
อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ 
สมุนไพร วัตถุมีพิษในครัวเรือน ตลอดจน
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย ์ได้มีการด าเนนิงาน
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลซ่ึง
หน่วยงานใดที่ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถน า
หลักฐานไปขอขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑ์กับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ
เพื่อการส่งออก ซ่ึงผู้บริโภคจะมั่นใจได้วา่สินค้า
นั้นมีคุณภาพและปลอดภัย  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ใหม่.....แห่ง ต่ออายุ......แห่ง ขยายขอบข่าย.....แห่ง ต่ออายุ 
ขยายขอบขา่ย....แห่ง ต่ออายุ เฝ้าระวัง......แห่ง เฝ้าระวัง 
ขยายขอบขา่ย......แห่ง เฝ้าระวัง....... แห่ง 6.POCT รับรอง
ใหม่.....แห่ง ต่ออายุ......แห่ง ขยายขอบข่าย.....แห่ง ต่ออายุ 
ขยายขอบขา่ย....แห่ง ต่ออายุ เฝ้าระวัง......แห่ง เฝ้าระวัง 
ขยายขอบขา่ย......แห่ง เฝ้าระวัง....... แห่ง  

1. ด าเนินการจัดสัมมนา ดังนี้ โครงการตามแผนฯ  
- โครงการพัฒนาและรักษาระบบการเป็นองค์กรรับรอง

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 และ APLAC MR 
001 เป็นหน่วย EQA Scheme Provider ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17043 และการด าเนินการระบบ
บริหารคุณภาพตามระบบ ISO 9001:2015 จัดเมื่อ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รี
สอร์ท จ.ชลบุรี  

- โครงการอบรมข้อก าหนดการพัฒนาและรักษาระบบ
การเป็นองค์กรรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17011:2004 จัดวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
รับรองห้องปฏิบัติการ 1,2 และเจ้าหน้าที่เกี่ยวขอ้ง
ของส านักมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการ  

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ตรวจประเมินใหม่ตาม
มาตรฐาน ISO15189:2012,ISO15190:2003 และ 
ISO22870:2006 ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

- โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ
ห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรองจากส านกัมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025, 
ISO15189, ISO15190, ISO22870 ด าเนินการจัด
สัมมนา ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม
แอมบราสเดอร์ กทม.  

- โครงการสัมมนาฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025, ISO15189, ISO22870

3. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นทีย่อมรบัใน
ระดับสากล 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

และ ISO 15190 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดสัมมนา 
วันที่ 27-28 เมษายน 2560  

- รอด าเนินการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านนิตวิิทยาศาสตร์
เพื่อจัดท าข้อก าหนดเง่ือนไขการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เล่ือนก าหนดจัด
สัมมนา  

1. รอด าเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมิน
ใหม่ ตามมาตรฐาน  ISO 17025 โครงการนอกแผนฯ 
ด าเนินการดังนี้  1.โครงการการประชุมกรรมการจัดท า
ข้อก าหนดเพิ่มเติมด้านวิชาการ 4 สาขา (กลุ่มงาน รับรองฯ
1) 2.โครงการสัมมนาการจัดท าแนวทาง (Guidelines) การ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Blood Coagulogram) (กลุ่มงาน 
รับรองฯ1) 3.โครงการสัมมนาจัดท าข้อก าหนดส าหรับการ
รับรอง ในห้ อ งปฏิบั ติ ก า รวิ จั ยและ/หรื อการพัฒนา 
( Requirements for accreditation in research and/or 
development laboratory) (ก ลุ่ ม ง า น  รั บ ร อ งฯ 1) 4.
โ ค ร ง ก า ร ข้ อ ก า ห น ด  ISO17034:2016 General 
requirements for the competence of reference 
material producers  

812-1112-
P041-L5747-
06 

โครงการรักษาระบบคุณภาพ
การให้บริการตามกฎหมาย
เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์

228,900 228,900 100.00 จ้างเหมาโครงการรักษาระบบคุณภาพการให้บริการตามกฎหมาย
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (นายเชิดชัย วันดี ) และ (นางอมรา
ลักษณ์ ฉันทกุลวณิช) งวดที่ี 6  

88.00 ความส าเร็จและความถูกต้องของงาน ที่เกี่ยวกับ
งานบริหารทั่วไป งานฐานข้อมูลเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ และงานพัฒนาระบบงานของส านักก ากับ
พระราชบัญญัติ เ ชื้ อ โ รคและพิษจากสั ตว์  มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานการบริหาร
จัดการภาครัฐ และระบบคุณภาพมาตรฐาน ตาม
นโยบายกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการ
ด าเนินการตามภารกิจความมั่นคงด้านสุขภาพโลก
บรรลุผลส าเร็จตามที่กรมได้รับมอบหมาย 

สมป. 

812-1114-
P041-L5747-
10 

โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล ใน
การรักษาสภาพการเป็น
สมาชิก 

1,100,000 0 0.00 1. โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในการ
รักษาสภาพการเป็นสมาชิก NATA ด าเนินการ ดังนี้  
1.1 วันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 ด าเนินการจัดประชุม

เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจจาก NATA ใน

40.00 สามารถรักษาสถานการเป็นองค์กรรับรองระดับ
สากล 

สมป. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม712 อาคาร 9 
ชั้น 7 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยมีนางสาว
ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ เป็นประธาน  

1.2 รับการตรวจประเมินจาก NATA ในวันที่ 23 มกราคม 
2560 ณ ห้องประชุม712 อาคาร 9 ชั้น 7 ส านัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ  

2. ค่าสมาชิก ILAC ด าเนินการจ่ายค่าสมาชิก ILAC จ านวนเงิน 
220,946.70 บาท เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 

3. ค่าสมาชิก APLAC รอด าเนินการ  
812-2112-
P041-L5747-
12 

โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขตามกฎหมายเช้ือโรค
และพิษจากสัตว ์(เงินบ ารุง) 

363,500 363,500 100.00 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้ง
ที่ 2-1/2560 วันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 815 
ชั้น 8 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 6-
1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 
อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้ง
ที่ 3-2/2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 815 
ชั้น 8 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

4. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 7-
2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 
1 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้ง
ที่ 4-3/2560 วันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 
8 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

6. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 8-
3/2560 วันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 
อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

7. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ครั้ง

50.00 งานพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ได้ร่าง
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพื่อ
จัดท าร่างกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติ
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และเสนอเข้าสู่
กระบวนการประกาศและบังคับใช้ตามกฎหมาย 

สมป. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ที่ 5-4/2560 วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 
8 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

8. จัดประชุมคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ครั้งที่ 9-
4/2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 
อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

9. ปรับแก้ ไขร่ า งอนุบัญญัติตามมติคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ  

812-2112-
P041-L5747-
17 

โครงการด าเนินการรับรอง
ระบบคุณภาพหอ้งปฏิบัติการ
ส านักด่านอาหารและยาและ
การตรวจสอบสารพิษตกค้าง
ในผักสด,ผลไม้สด 

212,500 0 0.00 การรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สดและ
ห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - 30 
เมษายน 2560 รวม 11 แห่ง จ าแนกรายละเอียด ดังนี้  
1. การรับรองสารพิษตกค้างในผัก/ผลไม้ รับรองใหม่  1 แห่ง 

ต่ออายุ  6 แห่ง รวม 7 แห่ง 
2. การรับรองฯด่านอาหารและยา รับรองใหม่ - แห่ง ต่ออายุ  4

แห่ง รวม  4 แห่ง  

75.00 ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนา
ตามระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้
สด สามารถให้บริการตรวจวิ เคราะห์ทางห้อง 
ปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมป. 

812-2112-
P041-L5747-
18 

โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ภาครัฐและเอกชน การ
ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ปีงบประมาณ 2560 
(6 สาขา/เงินบ ารุง) 

10,687,500 22,070 0.21 กิจกรรมสะสมถึงพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 64.30 กิจกรรม
ต่อเนื่องปี 2559 สาขาโลหิตวิทยา 3-2559 ส่งรายงานผลฉบับ
สมบูรณ์ วันที่ 7 ธ.ค.59 รวม 1,228 แห่ง เงินบ ารุง ค่าใช้จ่ายที่ขอ
อนุมัติส าหรับการด าเนินการ 10,687,500 บาท ด าเนินการส่ง
เรื่องให้ฝ่ายบริหารทั่วไปท าการจัดซ้ือ รับของมาใช้งานแล้ว 
6,463,682 บาท เงินงบประมาณ  
1. สัมมนาสมาชิก เดือน ธ.ค.59 งบประมาณ 980,000 บาท 

ด าเนินการ 3 ครั้ง ใช้เงินทั้งสิ้น 775,429 บาท  
2. สัมมนาพัฒนาความรู้ มาตรฐานสากล 4 ครั้ง งบประมาณ 

250,000 บาท ด าเนินการ 3 ครั้ง ใช้เงินทั้งสิ้น 160,640 
บาท ครั้งที่ 4 การตีความและแปรผลการสอบเทียบเครื่องมอื
ทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 8-9 มิ.ย.60 ขออนุมัติโครงการแล้ว 
89,000 บาท  

3. สัมมนาสมาชิก เดือน ธ.ค.59 งบประมาณ 980,000 บาท 
ด าเนินการ 3 ครั้ง ใช้เงินทั้งสิ้น 775,429 บาท  

4. สัมมนาพัฒนาความรู้ มาตรฐานสากล 4 ครั้ง งบประมาณ 
250,000 บาท ด าเนินการ 3 ครั้ง ใช้เงินทั้งสิ้น 160,640 
บาท ครั้งที่ 4 การตีความและแปรผลการสอบเทียบเครื่องมอื

58.88 สมาชิกมีความมั่นใจในคุณภาพ ความคงตัวของวัตถุ
ทดสอบ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการ และ
ห้องปฏิบัติการสามารถน าผลการประเมนิคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ไปพัฒนาระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและระดับประเทศ 

สมป. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 8-9 มิ.ย.60 ขออนุมัติโครงการแล้ว 
89,000 บาท  

5. สัมมนาแนวทางการตรวจประเมินหน่วย PT Provider และ
สถิติที่เกี่ยวข้อง 22 มิ.ย.60 ขออนุมัติโครงการแล้ว จ านวน 
19,500 บาท (นอกแผน)  

6. สัมมนาทบทวนผลการด าเนินงานประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ และประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/ที่ปรึกษา
วิชาการ เดือน ก.ค.60 งบประมาณ 200,000 บาท  

812-2112-
P041-L5747-
20 

โครงการบ ารุงรักษาระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว ์

1,300,000 0 0.00 1. จัดท าปรับปรุงโครงการขออนุมัติโครงการ (อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติโครงการและขออนุมัติใช้เงินบ ารุงกรมเพิ่มเติม)  

2. จัดท าปรับปรุง TOR ขออนุมัติด าเนินงาน  
3. ขออนุมัติโครงการ หนังสือส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลขที่ สธ 0621.06/3084 ลง
วันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติโครงการบ ารุงรักษา
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์โดยเงินบ ารุง และได้รับอนุมัติวันที่ 26 เมษายน 
2560  

4. ด าเนินการงานตามกระบวนการจัดชื้อจัดจ้าง  
5. บ ารุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบ ตามแผน 

80.00 มีการบ ารุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

สมป. 

813-1112-
P021-L5745-
39 

โครงการสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

600,000 416,497 69.42 1. ผลิตกล้าไม้ 45,735 ต้น - รวบรวมเมลด็พันธุ์ 43 ชนิด 
90,900 เมล็ด - เพาะเมล็ดพันธุ์สมุนไพร 41 ชนิด 66,224 
เมล็ด - ช ากลา้ไม้สมุนไพร 84 ชนิด  

2. อนุบาล บ ารุงรักษาและสนบัสนุนกล้าไม้สมุนไพร - รดน้ า 
193 ครั้ง ก าจัดวัชพืช 44 ครั้ง - แจกจ่ายกล้าไม้ 94 ราย 
จ านวน 6,622 ต้น -ใส่ปุ๋ย 2 ครัง้ -ก าจดัวัชพืชในถุงด า 19 
ครั้ง  

3. ปลูกและบ ารุงรักษาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์และ
รวบรวมพันธุ์ -เตรียมพื้นที่ปลูก 472 ตรม. ถมปรับปรุง 7 
ครั้ง -ก าจัดวัชพืข 359 ครั้ง 501 ไร่ 1 งาน - ปลูกซ่อม 6 
ครั้ง -ใส่ปุ๋ยพรวนโคน 18 ครั้ง -ตัดแต่ง 109 ครั้ง -เก็บกวาด
ใบไม้ 107 ครั้ง 41 ไร่ 3 งาน -เช็คซ่อมระบบน้ า ไฟฟ้า และ
เครื่องจักรกล สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 335 ครั้ง -งานด้านอื่น ๆ 
687 ครั้ง  

74.93 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืช
สมุนไพร  

2. เพื่อเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็น  

3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการปลูก บ ารุงรักษา 
และการน าสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4. พัฒนาแปลงปลูกเพื่อให้อยู่ในระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
พืช -รดน้ าและตรวจระบบน้ า 33 ครั้ง -ก าจัดวัชพืช 47 ครั้ง 
39 ไร่ 2.5 งาน -ตัดแต่งกิ่ง 12 ครั้ง พรวนดินใส่ปุ๋ย 5 ครั้ง -
ซ่อมระบบน้ า 13 ครั้ง -ท าเร่ืองขอต่ออายุการรับรองแปลง 1 
ครั้ง และให้ข้อมูลการตรวจเยี่ยมแปลง 1 ครั้ง ได้รับเอกสาร
รับรองแปลงเรียบร้อยแล้ว -เก็บท่อระบบน้ าเดิมออกจาก
แปลง -แยกหน่อและเตรียมพื้นที่ปลูกว่านหางจระเข้ใหม่ 4 
ครั้ง -วางระบบน้ าและปลูกว่านหางจระเข้ใหม่ 649 ต้น 1 
ครั้ง  

5. ปลูกเก็บวัตถุดิบและเตรียมวัตถุดิบเพื่อการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ -ปลูกสมุนไพร 8 ชนิด 1,583 ต้น -
สมุนไพรสด 6 ชนิด 852 กก. -สมุนไพรแห้ง 2 ชนิด 97 กก. 
-กล้าไม้สมุนไพร 1 ชนิด 20 ต้น - ก าจัดวัชพืช 17 ครั้ง - ให้
น้ า 13 ครั้ง พรวนดิน ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง  

6. ให้บริการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสวน -น าคณะเยี่ยมชม
สวน ฯ ศึกษาดูงาน 19 คณะ 586 คน 

813-1112-
P021-L5746-
11 

การศึกษาฤทธิ์ต้านการอกัเสบ
ของสมุนไพรในเซลล์ภูมิคุ้มกัน
เพาะเลี้ยง 

200,000 0 0.00 1. จัดท ารายงานความกา้วหนา้โครงการวจิยั รอบ 12 เดือน 
ของปีงบประมาณ 2559 พร้อมรายงานเข้าระบบ NRMS  

2. ค้นคว้าข้อมูลงานวิจยัของสมุนไพรที่จะท าการศึกษาวิจยั 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับงานวจิัยในปีงบประมาณ 
2560  

3. ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ด) และปรับ
แผนการด าเนินงานโครงการวจิัย เพือ่ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

4. ดูแลการเลี้ยงเซลล์ RAW 264.7 เพื่อเตรียมการทดสอบฤทธิ์
ต้านอักเสบของสมุนไพร  

53.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีแนวโน้มมีฤทธิ์
ต้านอักเสบ และกลไกของสมุนไพรชนิดนั้น  

2. สามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยนี้ เป็นพื้นฐานใน
กา รว า งแผน ศึกษาฤทธิ์ ต้ า นอั ก เ สบ ใน
สัตว์ทดลอง และต่อเนื่องไปสู่การวิจัยในคน 
เพื่อน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้
ประโยชน์ในทางการแพทย์ เพื่อรักษาอาการ
อักเสบต่อไป  

 

สวพ. 

     5. ตรวจเช็ครายการวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับใช้ในการตรวจวัด 
mediator การอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง เพื่อเตรียมการ
สั่งซ้ือ 

6. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับใช้ในการตรวจวัด 
mediator การอักเสบในเซลล์เพาะเลี้ยง  

7. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจยัด้านเคมี เพื่อเตรียมสารสกัด
สมุนไพร  

 3. หน่วยงานที่สามารถน าผลการวจิัยไปใช้
ประโยชน์ คือ หนว่ยงานต่างๆ ทั้งภาครฐัและ
เอกชน ที่มีภารกิจด้านการสนับสนุนการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

8. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน  
9. ประสานงานกับผู้ร่วมวิจยัด้านเคมีในการเตรียมตัวอย่างสาร

สกัดสมุนไพร จ านวน 3 สารสกัด คือ สารสกัด 50% เอ
ทานอลใบย่านาง สารสกัด 50% เอทานอลรากยา่นาง และ
สารสกัด 50% เอทานอลใบเหงือกปลาหมอ  

10. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ RAW 264.7 ของสารสกัด
สมุนไพรจ านวน 4 สารสกัด คือ สารสกดั 50% เอทานอลใบ
ย่านาง สารสกัด 50% เอทานอลรากยา่นาง สารสกัด 50% 
เอทานอลใบเหงือกปลาหมอ และสารสกัดเอทานอลใบ
ชะมวง ในสภาวะปกติ  

11. ทดสอบฤทธิ์ยบัยั้งเอนไซม์ iNOS และฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง 
PGE2 ในเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุน้ด้วย LPS ของสาร
สกัดสมุนไพรจ านวน 4 สารสกัด คือ สารสกัด 50% เอ
ทานอลใบย่านาง สารสกัด 50% เอทานอลรากยา่นาง สาร
สกัด 50% เอทานอลใบเหงือกปลาหมอ และสารสกัดเอทา
นอลใบชะมวง  

12. ปลุกเซลล์ RAW 264.7 ชุดใหม่ และเล้ียงเพิ่มจ านวนให้ได้
ปริมาณมากเพียงพอส าหรับการทดสอบฤทธิ์ต้านอกัเสบของ
สารสกัดสมุนไพร ในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 
2560 

813-1112-
P021-L5746-
12 

การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของ
สมุนไพรในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง 

900,000 608,900 67.66 1. ประชุม เพื่ อปรึกษา/  หารือ  วางแผนด า เนินงาน ใน
ปีงบประมาณ 2560 และคัดเลือกสมุนไพรที่จะน ามา
ศึกษาวิจัยฤทธิ์ลดไขมันในเลือดในสัตว์ทดลอง  

2. ตรวจคัดกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase 
ของสารสกัดสมุนไพรจากชะมวง มะขามป้อม ฟักข้าว และ
ย่านาง เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาคัดเลือกสมุนไพรใน
การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดในสัตว์ทดลอง  

3. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมสัตว์ทดลอง ได้แก่      
1) แบบสรุปการใช้สัตว์ทดลอง (ปีงบประมาณ 2559)        2) 
แบบเสนอโครงการที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ปีงบประมาณ 
2560                                                               3) 
รายการตรวจสอบแบบข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 
2560  

70.00 1. ท าให้ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมัน
ในเลือดและเข้าใจกลไกการออกฤทธิ์ลดไขมัน 
ในเลือดของสารสกัดสมุนไพรในสัตว์ทดลอง 

2. สามารถน าข้อมูลสมุนไพรที่มีศักยภาพในการ
ลดไขมันในเลือดมาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ 
สุขภาพเพื่อใช้ลดไขมันในเลือด  

3. ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการศึกษาวิจัยขั้น
ต่อไป เช่น การวิจัยทางพิษวิทยา การวิจัยทาง 
เภสัชจลนศาสตร์ การวิจัยทางคลินิก เป็นต้น  

4. ข้อมูลที่ ได้สามารถใช้ เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มา ใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ โดย อาจน าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มี
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดนี้มาใช้เสริมการรักษาโรค
ไขมันในเลือดสูง หรือเพื่อป้องกันหรือลด   

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4. ยื่นเอกสาร แบบสรุปการใช้สัตว์ แบบเสนอโครงการ ฯ และ
รายการตรวจสอบ ฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดูแลและ
เล้ียงสัตว์ทดลอง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559  

5. ปรับ/แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เร่ืองการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสมุนไพรในหลอด
ทดลองและสัตว์ทดลอง และปรับแผนการด าเนินงาน
โครงการวิจัยให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

6. แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในข้อเสนอโครงการ ฯ พร้อมค าชี้แจง
หรือค าอธิบายเพิ่มเติม และส่งให้คณะกรรมการดูแลการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง ฯ พิจารณาในวันที่ 15 ธันวาคม 
2559  

ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค atherosclerosis, 
ischemic heart disease และโรคแทรกซ้อน
อื่น ๆ  

5. ข้อมูลที่ได้อาจน าไปสู่การส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดเพื่อน ามา
พัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้ลดไขมัน
ใน เลื อด ในรูปแบบที่ เหมาะสม ซ่ึ งจะมี
ประโยชน์ในเชิง พาณิชย์ต่อไป 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     7. ประชุมผู้ ร่ วมวิจัยในเบื้องต้นเกี่ยวกับการด า เนินการ
ศึกษาวิจัยฤทธิ์ลดไขมันในสัตว์ทดลอง ในปีงบประมาณ 
2560  

8. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลของสมุนไพรที่จะน ามา
ทดสอบฤทธิ์ลดไขมันในเลือด จ านวน 2 ชนิด  

9. ติดต่อ/ ประสาน เรื่อง "การจัดหาสมุนไพร" กับผู้ร่วมวิจัย
ด้านพฤกษศาสตร์ และ เรื่อง "การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร" 
กับผู้ร่วมวิจัยด้านพฤกษเคมี 

10. ติดต่อ/ ประสานกับผู้แทนขายบริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เรื่อง การสั่งซ้ือสัตว์ทดลอง ใบเสนอราคา 
และก าหนดวันรับสัตว์ทดลอง  

11. บริหารจัดการ เร่ือง การจัดซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ 
รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับใช้ในการวิจัย  

12. ประชุมผู้ร่วมวิจัยเกี่ยวกับแผนการด าเนินการศึกษาวิจัยฤทธิ์
ลดไขมันในเลือดของสมุนไพรในหลอดทดลองและ
สัตว์ทดลอง  

13. รับสารสกัดจากผู้ร่วมวิจัยด้านพฤกษเคมี จ านวน 3 ตัวอย่าง 
ได้แก่ สารสกัดด้วยน้ า และเอทานอลของชะมวง และสาร
สกัดด้วยน้ าของมะขามป้อม  

14. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัด
จากสมุนไพรทั้ง 3 ตัวอย่าง  

15. ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์
ของสารสกัดจากสมุนไพร จ านวน 3 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2560  

16. จัดท าเอกสาร (เพิ่มเติม) ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาด้าน
จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองของข้อเสนอโครงการขอใช้
สัตว์ทดลอง เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัด
สมุนไพรในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเพื่ อส่ งให้
คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง 

 
เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัดสมุนไพรในหลอด
ทดลองและสัตว์ทดลองเพื่อส่งให้คณะกรรมการดูแลการ
เล้ียงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ประกอบการพิจารณาด้านจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง ดังนี้  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

1) ค าชี้แจงเพิ่มเติม  
2) ค ารับรองของนักวิจัย  
3) สรุปข้อมูลทางเคมีจัดท าเอกสาร (เพิ่มเติม) ที่เกี่ยวข้อง

กับการพิจารณาด้านจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองของ
ข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ทดลอง เรื่อง การศึกษา
ฤทธิ์ลดไขมันของสารสกัดสมุนไพรในหลอดทดลอง
และสัตว์ทดลองเพื่อส่งให้คณะกรรมการดูแลการเลี้ยง
และ ใช้ สั ตว์ ทดลอง  สถาบันวิ จั ย วิ ทยาศาสตร์
สาธารณสุขประกอบการพิจารณาด้านจริยธรรมการใช้
สัตว์ทดลอง ดังนี้  
1) ค าชี้แจงเพิ่มเติม  
2) ค ารับรองของนักวิจัย  
3) สรุปข้อมูลทางเคมีของสารสกัดมะขามป้อมและ

ชะมวง  
4) สรุปข้อมูลการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัด

มะขามป้อมและชะมวง 
5) ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับค่า pH ของการให้สารทาง

ปาก  
17. จัดท าเอกสารค าชี้แจงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

ด้านจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง จ านวน 2 ครั้ง เนื่องจาก
คณะกรรมการ ฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมหลังการพิจารณา  

18. ได้ รับ เอกสารพิจารณารับรองด้ านจริยธรรมการ ใช้
สัตว์ทดลองของโครงการ การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของสารรส
กัดสมุนไพรในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ซ่ึงอนุมัติโดย
คณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
(หมายเลขควบคุมโครงการ60-012) โดยมีระยะเวลารับรอง
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

19. ประชุมผู้ร่วมวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการศึกษาวิจัย
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสมุนไพรในสัตว์ทดลอง (หลัง
โครงการ ฯ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ฯ) เพื่อวาง
แผนการด าเนินงานและเตรียมการที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มการ
วิจัย  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

20. ติดต่อ/ ประสานกับผู้แทนขายบริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด เรื่อง ยืนยันวันที่รับสัตว์ทดลอง ในวันที่     
1 มีนาคม 2560  

21. น าเสนอผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือนของโครงการ ฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

22. เตรียมอาหารสัตว์ทดลองที่ มี ไขมันสู ง  ให้ ได้อาหาร
สัตว์ทดลองที่มีไขมันสูงจ านวนเพียงพอส าหรับใช้ในการ
ทดสอบฤทธิ์ลดไขมันของสมุนไพร จ านวน 3 ตัวอย่าง ตลอด
เดือนพฤษภาคม 2560  

23. ทดสอบผลของสารสกัดสมุนไพรจากผลมะขามป้อมและใบ
ชะมวงต่อระดับไขมันในเลือดของหนูแรทที่เหนี่ยวน าให้มี
ไขมันในเลือดสูง จ านวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่  
1) สารสกัดด้วยน้ าของมะขามป้อม 
2) สารสกัดสารสกัดด้วยน้ า และ  
3) สารสกัดด้วยเอทานอล 95% ของชะมวง โดยให้สาร

สกัดทางปากแก่หนูแรท ครบเป็นเวลา 10 สัปดาห์ ใน
ปลายเดือนพฤษภาคม 2560  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P021-L5746-
14 

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ าตาลของ
สารสกัดสมุนไพรโดยการ
กระตุ้นการขนถา่ยกลูโคสใน
เซลล์ไขมัน 3T3-L1 และ 
เซลล์กล้ามเน้ือ L6 

400,000 160,952 40.24 1. ทบทวนวรรณกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์ไขมัน 3T3-L1 และ
วิธีการตรวจวัดอัตราการขนถ่ายกลูโคสโดยไม่ใช้สารรังสี  

2. พัฒนาวิธีทดสอบความส าเร็จของการ differentiation ของ
เซลล์ 3T3-L1 จากการสะสมของไขมันภายในเซลล์ ด้วย
หลักการ oil red O staining  

3. ด าเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์ 3T3-L1 MBX และเพิ่มจ านวน
เซลล์ เพื่อจัดเก็บเซลล์ส าหรับใช้ท าการศึกษาต่อไป  

4. ด าเนินการเหนี่ยวน าเซลล์ 3T3-L1 MBX ให้เป็น mature 
adipocyte ส าหรับใช้เป็นตัวแทนเซลล์ไขมันในการศึกษา
อัตราการขนถ่ายกลูโคส  

5. ทบทวนวรรณกรรมการเพาะเลี้ยงเซลล์กล้ามเน้ือ L6  
6. ด าเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อ L6 และเพิ่มจ านวน

เซลล์ เพื่อจัดเก็บเซลล์ส าหรับใช้ท าการศึกษาต่อไป  
7. ด าเนินการเหนี่ยวน าเซลล์ L6 ให้เป็น myotube ส าหรับใช้

เป็นตัวแทนเซลล์กล้ามเนื้อในการศึกษาอัตราการขนถ่าย
กลูโคส  

8. จัดหาและเตรียมสารสกัดสมุนไพร จ านวน 10 ตัวอย่าง  
9. พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษของสารสกัดสมุนไพร 

ต่อเซลล์กล้ามเนื้อ L6 ด้วยหลักการ neutral red dye 
uptake assay เพื่อพิจารณาคัดเลือกความเข้มข้นสูงสุดที่ไม่
มีพิษต่อเซลล์ มาศึกษาผลต่อการกระตุ้นการขนถ่ายกลูโคส 
ในเซลล์กล้ามเน้ือ L6 ต่อไป  

60.00 1. เพิ่มความสามารถของห้องปฏิบัติการเภสัช
วิทยา สถาบันวิจัยสมุนไพร ในการตรวจวัดการ
ขนถ่ายกลูโคสโดยไม่ใช้สารรังสี ซ่ึงสามารถน า
วิธีการทดสอบนี้เป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยน
ก า รทดสอบ  bioassay ทา งด้ า น  energy 
metabolism อื่นๆเพื่อลดความจ าเป็นในการ
ใช้สารรังสีลงได้  

2. ทราบผลการทดสอบสารสกัดสมุนไพรต่อการ
กระตุ้นการขนถ่ายกลูโคสเข้าสู่เซลล์ไขมันและ
เซลล์ กล้ าม เนื้ อ  ซ่ึ งถื อ เป็ นตั วแทนข อง 
peripheral tissue ในร่างกาย  

3. ทราบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรที่
ก ระตุ้ นการขนถ่ ายกลู โคส ใน เซลล์ที่ ถู ก
เหนี่ยวน าให้ดื้อต่ออินซูลิน  

4. หากได้ผลการทดลองที่น่าสนใจจากโครงการนี้ 
สามารถน าข้อมูลมาใช้ในงานวิจัยด้านการออก
ฤทธิ์ของสมุนไพร และการศึกษาวิจัยใน
สัตว์ทดลองต่อไป แต่หากไม่ได้ผลก็จะไม่มี
การศึกษาต่อ 

สวพ. 

813-1112-
P021-L5746-
27 

โครงการการพัฒนาโรงงาน
ต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP 

700,000 335,766 47.97 1. ฝึกอบรม นายพงธวัฒน์ (นวพ) เร่ือง การวิเคราะห์หาปริมาณ
น้ ามันหอมระเหยในสมุนไพร (ภาคปฏิบัติ) วันที่ 27 กันยายน 
2559 และวันที่ 6 ตุลาคม 2559  

2. ก ากับดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในห้องงาน
ควบคุมคุณภาพ (320)  

 1. ห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามรายการที่ขอรับ
การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน GMP หมวด
ยาชงสมุนไพร 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

     3. จัดท าบันทึกการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และแก้ไขคร้ังที่ 1 
4. จัดท าบันทึกการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาชงขิง  
5. จัดท าบันทึกการสอบเทียบเครื่องมือ 
6. อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์  
7. ด าเนินการประสานข้อมูลเตรียมตัวอย่างฉลาก และวัสดุ

ส าหรับการบรรจุ ส าหรับสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์  
8. แก้ไขเนื้อหาในเอกสารแม่บทยาชงขิง  
9. ตรวจสอบความถูกต้องของ WI เรื่อง การใช้เครื่องบด

สมุนไพร, การใช้เครื่องหั่นสมุนไพร, การใช้ตู้อบไฟฟ้า, การ
ใช้ เครื่องชั่ งไฟฟ้า Precisa รุ่น 60000 G SCS G, การใช้
เครื่องชั่งไฟฟ้ารุ่น XT 620 M  

10. จัดท ารายงานผลการด าเนินการโครงการพัฒนาโรงงาน
ต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP 
ปีงบประมาณ 2559  

11. จัดท าแผนการด าเนินการโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ปีงบประมาณ 
2560  

12. ด าเนินการทบทวนและแก้ไขเอกสารในระบบคุณภาพ 
จ านวน 5 รายการ  

13. ด าเนินการขออนุมัติการแก้ไข จัดท าและแจกจ่ายเอกสารใน
ระบบคุณภาพ จ านวน 7 รายการ  

14. เรียกคืนเอกสารคุณภาพที่มีการแก้ไข จ านวน 2 รายการ  
15. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ยาชงขิง  
16. ด าเนินการส าเนาเอกสารคุณภาพ GMP จ านวน 5 เร่ือง 
17. ด าเนินการแจกจ่ายเอกสาร SOP, WI, SD และ Form ให้แก้

ผูเ้กี่ยวข้อง 
18. ด าเนินการแก้ไขเอกสารคุณภาพ GMP ให้ผู้รับรองตรวจ  

80.00 1. ห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามรายการที่ขอรับ
การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตยาแผนโบราณตามมาตรฐาน GMP หมวด
ยาชงสมุนไพร 

2. บุคลากรได้ รั บการพัฒนาความรู้ ในการ
ด าเนินงานสถานที่ผลิตยาให้ได้มาตรฐาน GMP  

3. บุคลากรได้รับองค์ความรู้และมีความเชื่อมั่นใน
กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP เพื่อ
น ามาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรชนิดอื่น ๆ ของสถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

4. ได้รับความเชื่อถือและความพึงพอใจของแพทย์
และผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตาม
มาตรฐาน GMP 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P022-L5746-
62 

โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อประชาสัมพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2560 

1,000,000 998,483 99.85 1. ด าเนินการกรองน้ ามันหอมกรมวิทย์ จ านวน 14 กก.  
2. ด าเนินการบรรจุน้ ามันหอมกรมวิทย์ 5,110 ขวด  
3. ด าเนินการดูแลควบคุมการจัดชุดผลิตภัณฑ์ - กล่องผ้าไหม 

จ านวน 2 ชุด - ชุดกระเป๋าสมุนไพรใหญ่ 14 ชุด - ชุดถุงทอง 
2 ชิ้น 100 ชุด - ชุดถุงทอง 4 ชิ้น 60 ชุด  

4. ด าเนินการประสานจัดส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 งาน  
5. ด าเนินการควบคุมดูแลการจัดท า Lot No. และติดฉลาก

ผลิตภัณฑ์ - เจลทาผิวว่านหางจระเข้ 120 และ240 g - 
โลชั่นว่านหางจระเข้ 120 และ 240 กรัม - แชมพูขิง ขนาด 
120 กรัม  

6. ด าเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าห้องเก็บ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 
- เจลทาผิวว่านหางจระเข้ 120 และ240 g - โลชั่นว่านหาง
จระเข้ 120 และ 240 กรัม - แชมพูขิง ขนาด 120 กรัม  

7. ด าเนินการควบคุมดูแลการตรวจเช็คคุณภาพกระเป๋า
ผลิตภัณฑ์ขนาดกลางจากบริษัท จ านวน 1,140 ใบ  

8. ด าเนินการเก็บกระเป๋าผลิตภัณฑ์ที่ตรวจเช็คคุณภาพแล้วเข้า
ห้องเก็บบรรจุภัณฑ์  

9. ด า เนินการสกัดวัตถุดิบขิ งที่ บดแล้ วด้ วยวิ ธี  Soxhlet 
extraction ด้วยเอทานอล 50% ด าเนินการระเหยสารสกัด
ขิงด้วยเครื่อง Rotary evaporator จ านวน 7 l  

10. ด าเนินการบรรจุแชมพูขิง ดังนี้ 1) ขนาด 60 กรัม จ านวน 
100 ขวด2) ขนาด 120 กรัม จ านวน181 ขวด 3) ขนาด 240 
กรัม จ านวน 196 ขวด  

11. ด าเนินการจัดท ารายงานการผลิต ดังนี้1) เจลอาบน้ าว่านหาง
จระเข้ จ านวน 1 ฉบับ 2) โลชั่นว่านหางจระเข้ จ านวน 1 
ฉบับ 3) แชมพูขิง จ านวน 1 ฉบับ  

12. ด าเนินการวัด pH แชมพูขิง , โลชั่นว่านหางจระเข้ และ เจ
ลอาบน้ าว่านหางจระเข้ พฤศจิกายน 2559  
- สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารส าคัญและการศึกษาเอกลักษณ์

ทางเคมีของว่านหางจระเข้ ประสานงานจัดซ้ือสาร
มาตรฐานและสารเคมี  

- ด าเนินการบรรจุและติดฉลากกล่องสบู่ว่านหางจระเข้ 
จ านวน 100 กล่อง  

100.00 1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีส่วนช่วย
แก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ทั้งจากโรค
ระบาดและสาธารณภัยต่างๆ  

2. กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานวิจัยสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง  

3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีส่วนช่วยในการ
สนั บสนุ นและส่ ง เ ส ริ มก า ร ใ ช้ ส มุ น ไพ ร
ภายในประเทศ  

4. ผู้วิจัยได้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เพื่อ
น าไปวิจัยและพัฒนา ปรับปรุง ให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อนโยบาย
สาธารณสุขและความต้องการของผู้บริโภค 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ควบคุมการผลิตแป้งขมิ้นชัน 100 กิโลกรัม ด าเนินการ
บรรจุแป้งขมิ้น จ านวน 12.95 กิโลกรัม  

- ได้รับวัตถุดิบสมุนไพร กาบว่านหางจระเข้สด จ านวน 
81.10 กก. จากสวนสมุนไพร จังหวัดระยอง ปอกว่าน
หางจระเข้ จ านวน 39.75 กก.และล้าง จ านวน 18.85 
กก. ปั่นว่านหางจระเข้ 43.7 กก. และบีบ/กรองว่านหาง
จระเข้ ได้น้ าว่านหางจระเข้เพื่อเตรียม Freeze dry 
จ านวน 26.1 กก.  

- ด าเนินการจัดชุดผลิตภัณฑ์  
13. ด าเนินการบรรจุแป้งขมิ้นชันจ านวน 96.3 kg กุมภาพันธ์  

- ด าเนินการดูแลควบคุมการจัดชุดผลิตภัณฑ์ - กล่องผ้า
ไหม 30 ชุด - กระเช้าใหญ่ 1 ชุด - กระเช้ากลาง 7 ชุด - 
กระเป๋าใหญ่ 26 ชุด - กระเป๋ากลาง 115 ชุด - ถุงทอง 
2 ชิ้น 1,000 ชุด  

- ด าเนินการเตรียมผลิตน้ ายาบ้วนปากกานพลู - ชั่ง
สารเคมี จ านวน 10 รายการ - ด าเนินการผลิตผสมสาร 
20 กิโลกรัม - ด าเนินการบรรจุน้ ายาบ้วนปากกานพลู 
ขนาด 5 ซีซี และ 30 ซีซี จ านวน 800 ขวด - ด าเนินการ
จัดท า Lot No. น้ ายาบ้วนปากกานพลู ขนาด 5 ซีซี 
1,000 ชิ้น  

- ด าเนินการพิมพ์ Lot No. เจลทาผิวว่านหางจระเข้ 
ขนาด 120 กรัม และ 240 กรัม  

- ด าเนินการประสานจัดส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 งาน  
- ด าเนินการจัดเก็บผลิตภัณฑ์เข้าห้องเก็บ ผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูปจ านวน 2 งาน  
- ด าเนินการจัดท าเอกสารการเผยเพื่อประชาสัมพันธ์ 

แบบ อ. 1 20 รายการ  
- ประสานงานจัดซ้ือสารมาตรฐานและสารเคมีวิเคราะห์

หาปริมาณน้ ามันหอมระเหยในสารสกัดขิง จ านวน 1 
ตัวอย่าง  

- เตรียมสารสกัดมะขามเพื่อผลิตสบู่มะขาม จ านวน 18 
ลิตร  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจ านวน 6 รายการ ส่งตรวจ
วิเคราะห์เอกลักษณ์ของสมุนไพร ณ ส านักเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย  

- ด าเนินการ evaporation มะขาม ได้ 11.371 กิโลกรัม  
- ด าเนินการแช่มะขามเปียกและกรองเอาน้ า จ านวน 80 

กิโลกรัม เพื่อเตรียมการท าสารสกัดมะขาม  
- ด าเนินการจัดเตรียมฉลากเจลทาผิวว่านหางจระเข้ ดังนี้ 

1) ขนาด 120 กรัม จ านวน 167 ชิ้น 2) ขนาด 240 กรัม 
จ านวน 232 ชิ้น  

- ด าเนินการจัดเตรียมกระปุกส าหรับใส่สครับมะขามป้อม 
ขนาด 50 กรัม จ านวน 120 กระปุก  

- ด าเนินการจัดเตรียมขวดน้ ามันหอมระเหยพร้อมฝา 
จ านวน 10,000 ขวด  

- ด าเนินการจัดท าโบว์ติดกระเช้า  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P051-L5741-
04 

โครงการคุณภาพทางเคมีและ
ฤทธิ์ลดไขมันในหลอดทดลอง
ของสมุนไพรไทย 

600,000 261,709 43.62 - คัดเลือกล้างสมุนไพรพร้อมหั่นอบแห้ง ใบชะมวงสวน
สมุนไพรจันทบุรี ปริมาณ 50 กิโลกรัม  

- ระเหยสารสกัดสมุนไพรใบชะมวง 95% EtoH ให้เข้มข้น  
- Screening test ตัวอย่างสมุนไพรใบชะมวง จ านวน 1 

ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในใบชะมวงโดยวิธีกราวิ

เมตริก จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลาย

ในกรด ในใบชะมวง จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอลในใบ

ชะมวง จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริกของชะมวง 

จ านวน 1 ตัวอย่าง  
- บดสมุนไพรพร้อมผ่านแร่งใบชะมวง จ านวน 1 ตัวอย่าง - 

สกัดสารส าคัญจากสมุนไพรชะมวงโดยแอลกอฮอล์จ านวนผง
หยาบ 1.5 ก.ก. ได้สารสกัด 1,200 กรัม  

- ท า TLC ตัวอย่างสารสกัดชะมวง 1 ตัวอย่าง  
- ระเหยสารสกัดชั้นน้ าของตัวอย่างสมุนไพร (ใบชะมวง)  
- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริกสารสกัดใบ

ชะมวง 2 ตัวอย่าง  
- กลั่น solvent ดังนี้  
- เอทานอล จ านวน 18 ลิตร และเฮกเซน จ านวน 12 ลิตร  
- สรุปความก้าวหน้าโครงการวิจัย  
- ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ต.ค. -พ.ค. 

2560 เป็นจ านวนเงิน 554,103.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 
92.35  

75.00 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อความ
เข้าใจถึงความเป็นไปได้ของกลไกการออกฤทธิ์ลด
ไขมันของสมุนไพรในหลอดทดลอง เพื่อ เป็น
แนวทางในการพัฒนาสมุนไพร นอกจากนี้ หาก
ทดสอบในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะไขมัน
สูง แล้วน าสมุนไพรหรือสารสกัดที่ให้ผลบวกต่อ
การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพไปทดสอบ ก็จะเป็นการ
ยืนยันผลการทดลองเหล่านี้ และมีศักยภาพในการ
น าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในการรักษา
หรือบรรเทาอาการไขมันสูงในผู้ป่วยต่อไป 

สวพ. 

813-1112-
P051-L5741-
05 

โครงการศึกษาข้อก าหนดทาง
เคมีของสมุนไพรผลฟักข้าว 

500,000 289,590 57.92 - วิเคราะห์ปริมาณซาโปนินรวมในใบฟักข้าว 10 ตัวอย่าง  
- Method validation ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์

รวมในสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว ในหัวข้อ Linearity  
- ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในสารสกัดเยื่อหุ้ม

เมล็ดฟักข้าว ในหัวข้อ Accuracy 
- วิเคราะห์ปริมาณซาโปนินรวมในใบฟักข้าว 9 ตัวอย่าง  

75.00 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อความ
เข้าใจถึงความเป็นไปได้ของสมุนไพรเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาสมุนไพร นอกจากนี้ สมุนไพร
อาจมีศักยภาพในการน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการต่อไป 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ทดลองวิธีการวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมในสารสกัด
เยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวตามวิธีที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารทาง
วิชาการ  

- จัดการข้อมูลผลการทดลองการวิเคราะห์ปริมาณแคโรที
นอยด์รวมในสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว  

- รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นทางเคมี และการ
พิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีด้วย TLC ของใบฟักข้าว (อยู่
ระหว่างการด าเนินการ)  

- รวมรวบงานวิจัย และจัดท าบทคัดย่อเพื่อน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ จ านวน 2 เรื่อง(อยู่ระหว่างด าเนินการ) ได้แก่ 2) 
ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณซาโปนินรวมในใบฟักข้าว 1) 
คุณภาพทางเคมีของใบฟักข้าว 2) ปริมาณฟีนอลิกรวมและ
ปริมาณซาโปนินรวมในใบฟักข้าว  

- จัดท าโปสตอร์เพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง คุณภาพ
ทางเคมีของใบฟักข้าว(อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

- รวมรวบงานวิจัย และจัดท าบทคัดย่อเพื่อน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ จ านวน 2 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 1) คุณภาพ
ทางเคมีของใบฟักข้าว 2) ปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณซา
โปนินรวมในใบฟักข้าว  

- จัดท าโปสตอร์เพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง คุณภาพ
ทางเคมีของใบฟักข้าว ด าเนินการแล้วเสร็จ  

- สรุปความก้าวหน้าโครงการวิจัย  
- ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ต.ค. 2559 - 

พ.ค. 2560 เป็นจ านวนเงิน 497,334.86 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 99.47  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P051-L5741-
18 

การศึกษาฤทธิ์และกลไกการ
ต้านเช้ือ Staphylococcus 
aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน 
ของสารสกัดมะขามปอ้ม 

270,000 160,600 59.48 - ศึกษาข้อมูลกลไกการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus 
ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน  

- ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดมะขามป้อม 
จ านวน 13 สารสกัด กับเชื้อจุลินทรีย์ 24 สายพันธุ์ เงินที่ใช้
ในเดือนนี้ 21,293.00 บาท เงินที่ใช้รวมทั้งหมด 190,024.58 
บาท (70.38%) 

50.00 1. ได้ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และกลไกของสารสกัด
มะขามป้อมในการต้ านเชื้ อ  methicillin-
resistant Staphylococcus aureus เ พื่ อ
เผยแพร่ผลการวิจัยให้ เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนทั่วไปและโรงพยาบาล  

2. ได้ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และกลไกของสารสกัด
มะขามป้อมในการต้ านเชื้ อ  methicillin-
resistant Staphylococcus aureus เพื่อเป็น
แนวทางในการน าสารสกัดสมุนไพรดังกล่าวไป
พัฒนาเป็นยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑ์ต้าน
เช้ือจุลินทรีย์ต่อไป 

สวพ. 

813-1112-
P051-L5741-
22 

คุณภาพทางเคมีของกะเม็ง 220,000 183,803 83.55 - รวบรวมข้อมูลของสมุนไพรและวางแผนการศึกษาวิจัย  
- จัดหาตัวอย่างกะเม็งได้ 16 ตัวอย่าง  
- เตรียมสมุนไพรเพื่อการศึกษาคุณลักษณะทางเคมี จ านวน 

15 ตัวอย่าง  
- จัดซื้อสารเคมี สารมาตรฐาน วัสดุวิทยาศาสตร์  
- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของกะเม็ง จ านวน 15 

ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรด 

จ านวน 14 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสกัดน้ าและแอลกอฮอล์ จ านวน 

11 ตัวอย่าง 

89.19 - น าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสร้างมาตรฐาน
สมุนไพร  

- น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการควบคุมคุณภาพ
สมุนไพร เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างศักยภาพให้
สมุนไพรไทยเป็นสินค้า คุณภาพ สามารถ
แข่งขันบนเวทีระดับโลกได้  

- เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร 

สวพ. 

813-1112-
P051-L5741-
56 

การศึกษาฤทธิ์ต้านเช้ือ
แบคทีเรียดื้อยาทีก่่อโรค
ทางเดินอาหารและเช้ือ 
Helieobacterpylori ของ
สมุนไพร 

200,000 81,619 40.81 ทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
( Minimal inhibitory concentration, MIC) ด้ ว ย วิ ธี  Broth 
dilution หรือวิธี microbroth dilution method (2-fold serial 
dilution) โดยท าใน microtiter 96-well plate ด้วยสารสกัด
สมุนไพร 2 ตัวอย่าง กับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ก่อโรคทางเดิน
อาหาร 5 เช้ือ 

48.00 จากผลการศึกษาวิจัยจะได้ข้อมูลสารสกัดสมุนไพรที่
มีฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุข 
เป็นผลส าเร็จเบื้องต้น จะได้จัดท ารายงานเพื่อ
เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ในการน าสมุนไพรไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลในการศึกษา
การผลิตเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์
ต่อไป ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มียา
หรือผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตได้เองส าหรับ
ใช้ภายในประเทศหรือส่งออกต่างประเทศ 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1112-
P051-L5742-
10 

การศึกษาคุณภาพทางเคมีของ
กล้วยน้ าวา้และกลว้ยหักมุก 

300,000 160,820 53.61 - จัดหาตัวอย่างสมุนไพร กล้วยน้ าว้า ๑๖ ตัวอย่าง กล้วย
หักมุก ๑๑ ตัวอย่าง  

- ศึกษาคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของกล้วยน้ าว้า ในหัวข้อ  
- ปริมาณความชื้น ๑๖ ตัวอย่าง  
- ปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ๑๖ 

ตัวอย่าง  
- ปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล ๑๖ ตัวอย่าง  
- ศึกษาคุณภาพทางเคมีฟิสิกส์ของกล้วยหักมุก ในหัวข้อ  
- ปริมาณความชื้น ๑๐ ตัวอย่าง  
- ปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ๑๐ 

ตัวอย่าง  
- ปริมาณสารสกัดด้วยน้ าและเอทานอล ๑๐ ตัวอย่าง  
- ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีของกล้วยน้ าว้าโดยปฏิกิริยาการ   

เกิดสี  
- ศึกษาเอกลักษณ์ทางเคมีของกล้วยน้ าว้าโดย Thin layer 

chromatography  
- ศึกษาปริมาณแทนนินรวมในกล้วยน้ าว้า ด้วยวิธีตาม Thai 

herbal pharmacopoeia เล่ม ๒ จ านวน ๑๐ ตัวอย่าง  

55.00 สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ ไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง       
ในการพิจารณาเป็นข้อก าหนดของสมุนไพร      
กล้วยน้ าว้ าและกล้วยหักมุก ใน Thai Herbal 
Pharmacopoeia 

สวพ. 

813-1112-
P053-L5742-
25 

การศึกษาความเป็นพิษของ
สารสกัดจากผกัเชียงดา 

700,000 343,920 49.13 1. ทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินโครงการ  
2. ประสานห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืชเพื่อจัดหาวัตถุดิบ

สมุนไพรผักเชียงดา  
3. ได้รับวัตถุดิบผักเชียงดา จ านวน 8 กิโลกรัม ด าเนินการเด็ด 

ล้าง ตาก และอบแห้ง พร้อมด าเนินการเริ่มการจัดเตรียมสาร
สกัด  

4. จัดส่งวัตถุดิบใบผักเชียงดาอบแห้งให้ห้องปฏิบัติการโรงงาน
ต้นแบบฯ เพื่อจัดเตรียมเป็นสารสกัดจ านวน 1 กิโลกรัม  

5. ได้ รั บสารสกั ด ใบผั ก เชี ย งดา  จ านวน  30 กรั ม  จาก
ห้องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบฯ  

6. อยู่ระหว่างการด าเนินการทดสอบพิษในเซลล์เพาะเลี้ยงและ
ฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ีในเชื้อแบคทีเรีย  

7. สารสกัดสกัดใบผักเชียงดา มีค่ายับยั้งการเจริญเติบโตร้อยละ 
50 ของเซลล์  

75.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากผักเชียงดา
เพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและก าหนด
ขนาดที่ เหมาะสมในคน อีกทั้ ง เป็นข้อมูล
คุ้มครองผู้บริโภค  

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้ผักเชียงดา
ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

8. สารสกัดใบผักเชียงดาด้วยน้ า ที่ขนาดทดสอบ 12,000 
6,000 3,000 1,500 และ 750 ug/plate ไม่ก่อให้เกิดกลาย
พันธุ์ในเชื้อ S. typhimurium สายพันธุ์ TA98 และ TA100  

9. สั่งซ้ือสารส าคัญ gymnemagenin เพื่อควบคุมคุณภาพสาร
สกัด  

10. ได้รับสารส าคัญ gymnemagenin และประสานขอความ
อนุเคราะห์โรงงานต้นแบบฯในกรวิเคราะห์และควบคุม
คุณภาพสารสกัด 

813-1112-
P053-L5742-
26 

การศึกษาความเป็นพิษของ
สารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียว 

600,000 166,037 27.67 1. ได้รับวัตุดิบครั้งที่ 1 จากห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช วันที่ 
26 ม.ค.2560  

2. ล้างและตากวัตถุดิบพร้อมทั้งจดปริมาณน้ าหนัก  
3. ศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์โดยวิธีเอมส์ของสารสกัดที่มีฤทธิ์ลด

น้ าตาล (สารสกัดน้ าจากกระเจี๊ยบเขียว) ผลการทดลองของ
การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ าจากกระเจี๊ยบ
เขียว การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดน้ ากระเจี๊ยบ
เขียว โดยใช้แบคทีเรีย Salmonella typhimurium สาย
พันธุ์ TA98 และ TA100 ในระบบไม่มีเอนไซม์กระตุ้น ใช้น้ า
กลั่นเป็น negative control และแบ่งความเข้มข้นออกเป็น 
5 ความเข้มข้น ได้แก่ 12,000 6,000 3,000 1,500 และ750 
g/plate ผลการทดลองพบว่า สารสกัดน้ ากระเจี๊ยบเขียว ไม่
มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในทุกขนาดทดสอบทั้ง 5 ขนาด และใน
แบคทีเรียสายพันธุ์ TA98 และ TA100 รวมทั้งเมื่อส่องดู 
Background lawn พบว่าปกติไม่เกิดการตายของเช้ือ  

4. ทดสอบการละลายของสารสกัด 95% กระเจี๊ยบเขียว  
5. ประสานงานนักวิจัยด้านเคมีจากห้องปฏิบัติการโรงงาน

ต้นแบบและผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการควบคุมคุณภาพ
สารสกัดกระเจี๊ยบเขียว  

6. ทดสอบฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ 1 สายพันธุ์ของสารสกัด 95% เอ
ทานอล กระเจี๊ยบเขียว  

80.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากกระเจี๊ยบ
เขียวเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและก าหนด
ขนาดที่เหมาะสมในคน อีกทั้งเป็นข้อมูลคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้สมุนไพร
กระเจี๊ยบเขียวได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

7. การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัด 95% เอทานอลก
ระเจี๊ยบเขียว รหัสสารสกัด AEEM โดยใช้แบคทีเรีย S. 
typhimurium สายพันธุ์ TA98 ในระบบไม่มีเอนไซม์กระตุ้น 
แบ่งความเข้มข้นออกเป็น 5 ความเข้มข้น ได้แก่ 750 1,500 
3,000 6,000 และ 12,000 ?g/plate ผลการทดลองพบว่า 
สารสกัด95% เอทานอกระเจี๊ยบเขียว ไม่เกิดฤทธิ์ก่อกลาย
พั น ธุ์ ใ น ส า ย พั น ธุ์  TA98 ใ น ทุ ก ข น า ด ท ด ส อ บ แ ละ 
Background lawn ปกติ  

813-1112-
P053-L5742-
30 

การศึกษาความเป็นพิษของ
สารสกัดสมุนไพรรากสามสิบ 

700,000 484,101 69.16 ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงแผน ได้ประสานการจัดเตรียม
วัตถุดิบกับห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช ได้รับตัวอย่างสมุนไพร
จากจังหวัดจันทบุรี น ามาคัดเฉพาะรากสะสมอาหาร ล้างน้ าให้
สะอาด หั่นให้มีขนาดเล็กตามขวางบางๆ สมุนไพรถูกอบแห้งใน
ตู้อบแห้งสมุนไพรที่อุณหภูมิ 45-50 C นาน บดเป็นผงหยาบด้วย
เครื่องบดสมุนไพร สกัดโดยวิธีการหมักในเอธิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 
95 นาน 7 วัน โดยหมักและเขย่าเพื่อให้สารละลายในตัวท า
ละลายเปลี่ยนถ่ายแอลกอฮอล์ 3 ครั้ง จากนั้นรวมสารสกัดที่ได้
ทั้งหมด กรองด้วยด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 ท าให้สารละลายแห้ง
ด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (Rotary evaporator) ให้ร้อยละ
ผลผลิต เท่ากับ 45.24 จากนั้นทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์
เพาะเลี้ยง 4 ชนิด ได้แก่ เซลล์ปอด(SV-80) เซลล์ตับ(Chang-
Liver) เซลล์ไต (HEK-293) และเซลล์หนูไมซ์ (BALB/c 3T3) ซ่ึง
สามารถค านวณขนาดที่เหมาะสมในการบริหารหนูเพื่อทดสอบ
พิษเฉียบพลันที่ขนาด 300 mg/kg การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธ์ี
ต่อเชื้vแบคทีเรีย Salmonella typhimurium สายพันธุ์ TA98 
และ TA 100 ในระบบไม่มี เอนไซม์กระตุ้ น ใช้น้ ากลั่นเป็น 
negative control และแบ่งความเข้มข้นออกเป็น 5 ความเข้มข้น 
ได้แก่  12,000 6,000 3,000 1,500 และ750 g/plate ผลการ
ทดลองพบว่า ไม่มีฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรียสายทั้งสองสาย
พันธุ์ในช่วงขนาดทดสอบ และ Background lawn ปกติ 

80.00 - ข้อมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากราก
สามสิบเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยและ
ก าหนดขนาดที่ เหมาะสมในคน อีกทั้งเป็น
ข้อมูลคุ้มครองผู้บริโภค  

- มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ประชาชนใช้รากสามสิบ
ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P041-L5747-
46 

โครงการวิจัยเพือ่จัดท า
มาตรฐานสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาต ิ

520,000 313,203 60.23 1. สืบค้นข้อมูลสมุนไพร เจตมูลเพลิงขาวและทองพันชั่ง  
2. หาตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวจ านวน 18 ตัวอย่าง  
3. เตรียมตัวอย่างสมุนไพรเจตมูลเพลิงขาวจ านวน 18 ตัวอย่าง  
4. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในเจตมูลเพลิงขาว ได้

วิธีส าหรับวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญด้วย HPLC  
5. ประเมินคุณภาพทางเคมีในหัวข้อ  

- ปริมาณสารสกัดด้วยน้ า จ านวน 17 ตัวอย่าง 
- ปริมาณความชื้ นด้ วยวิ ธี  Azeotropic จ านวน 17 

ตัวอย่าง  
- ปริมาณเถ้ารวมจ านวน 18 ตัวอย่าง  
- ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด จ านวน 18 ตัวอย่าง  

6. ท า screening test ของรากเจตมูลเพลิงขาว  
7. ท า color test และ TLC fingerprint ของรากเจตมูลเพลิง

ขาว จ านวน 8 ตัวอย่าง  
8. แยกสารส าคัญจากสมุนไพรทองพันชั่งดังนี้  

- หาระบบการตรวจสอบสารด้วยวิธี TLC 2 ได้ระบบ  
- เตรียมสารสกัดหยาบจากผงยาแห้ง 800 กรัม ด้วยวิธี 

percolation โดยใช้ methanol เป็นตัวท าละลาย (R1, 
R2)  

- แยกสารสกัดย่อยจาก R1และ R2 โดยวิธี partition  
- เตรียมสารสกัดหยาบจากผงยาแห้ง 831 กรัม ด้วยวิธี 

percolation โดยใช้ Ethyl acetate เป็นตัวท าละลาย 
(R3, R4, R5)  

- แยกส่วนสารสกัดย่อยจากสารสกัดย่อย R2 จ านวน 2 
ครั้ง และ R3 จ านวน 1 ครั้ง ด้วย Vaccum liquid 
chromatography และรวม fraction ที่มี Rf ใกล้เคียง
กัน  

- แยกส่วนสารสกัดย่อยจากสารสกัดย่อย R2, R3, R4, R5 
ด้ ว ย  Vaccum liquid chromatography แ ละ ร วม 
fraction ที่มี Rf ใกล้เคียงกัน และน ามาแยกซ้ าด้วย 
Vaccum liquid chromatography  

56.56 ได้ข้อมูลด้านข้อก าหนดมาตรฐานทางเคมีของ
สมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ใน
การจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P051-L5741-
19 

จัดท ามาตรฐานทางเภสัชเวท
ของสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

200,000 86,134 43.07 1. หาตัวอย่างสมุนไพรและตรวจสอบระบุชื่อพฤกษศาสตร์ 
(ร้อยละ 5) (สะสมร้อยละ 5   )  
1.1 ได้ตัวอย่างเปลืกต้นมะรุม  
1.2 ได้ตัวอย่างฝักส้มป่อย  
1.3 ได้ตัวอย่างรากช้าพลู  

2. ศึกษาลักษณะทางมหภาค (ร้อยละ 10) (สะสมร้อยละ  6 )  
2.1 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเปลือกต้นมะรุม  
2.2 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของฝักส้มป่อย  

3. ศึกษาลักษณะทางจุลภาค (ร้อยละ 60) (สะสมร้อยละ 45 )  
3.1 ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของเปลือกต้น

มะรุม (สะสมร้อยละ 20)  
3.2 ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของฝักส้มป่อย 

(สะสมร้อยละ 20)  
3.3 ศึกษาลักษณะโครงสร้างและเนื้อเยื่อของรากช้าพลู 

(สะสมร้อยละ 5  )  
4. จัดท าตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรเพื่อการอ้างอิง (ร้อยละ 5) 

(สะสมร้อยละ  5  )  
4.1 ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงของเปลือกต้น

มะรุม  
4.2 ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงของฝักส้มป่อย  
4.3 ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรอ้างอิงของรากช้าพลู  

5. สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวท (ร้อยละ 20) (สะสมร้อยละ 
11  )  
5.1 สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวทของเปลือกต้นมะรุม  
5.2 สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวทของฝักส้มป่อย  

72.00 1. นักวิจัยสมุนไพรสามารถน าข้อมูลเอกลักษณ์
ทางเภสัชเวทไปใช้ตรวจสอบชนิดสมุนไพร
เพื่อให้ได้สมุนไพรมาใช้ได้อย่างถูกต้อง  

2. อนุกรรมการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทยได้ใช้ประโยชน์โดยน าข้อมูลเอกลักษณ์   
ท า ง เ ภ สั ช เ ว ท ไป ใช้ ใ น ก า ร จั ด ท า ต า ร า   
มาตรฐานยาสมุน ไพรไทย (Thai Herbal 
Pharmacopoeia)  

3. คณาจารย์จากภาควิชาที่มีการสอนเกี่ยวกับ
สมุนไพร สามารถน าข้อมูลเอกลักษณ์ทางเภสัช
เวทไปใช้เป็นแนวทางในการสอนและการ
อ้างอิง  

4. ได้ตัวอย่างเครื่องยาสมุนไพรที่ศึกษาวิจัยแล้ว
ส าหรับไปแสดงที่ ศูนย์ เครื่ องยาสมุนไพร 
ส าหรับผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาชนิดของเครื่อง
ยาสมุนไพร 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P051-L5741-
37 

โครงการการศึกษาคุณภาพ
ทางเคมีและคุณค่าทางอาหาร
ของผงนัวและผลมะขามปอ้ม 

1,200,000 598,399 49.87 - ค้นหาข้อมูลสมุนไพร และวางแผนงานวิจัย  
- ประสานงานผู้รับผิดชอบในการหาวัตถุดิบสมุนไพร จ านวน 

13 ชนิด  
- ประสานงานชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน

พืช  
- ประสานงานน้ าหนักวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการวิจัยใน

โครงการฯ  
- ทบทวนวรรณกรรม หาข้อมูลการวิจัย ของสมุนไพรที่ใช้ท า

ผงนัว Moringa oleifera จ านวน 110 เรื่อง Amaranthus 
spinosus จ านวน 13 เรื่อง Malientha suavis จ านวน 2 
เรื่อง Sauropus androgynus จ านวน 20 เรื่อง Tiliacora 
triandra จ านวน 11 เรื่อง Allium sativum จ านวน 41 
เรื่อง - หาข้อมูลงานวิจัย Alium tuberosum จ านวน 18 
เ รื่ อ ง  Colubrina asiatica จ า น ว น  6 เ รื่ อ ง  Dracaena 
angustifolia จ านวน 6 เรื่อง Garcinia cowa จ านวน 23 
เรื่ อ ง  Morus alba จ านวน 49 เรื่ อ ง  Acacia concinna 
จ านวน 12 เร่ือง  

- สกัดรีฟลัคน้ าสมุนไพร มะขามป้อมแห้งจันทบุรีจ านวน 460 
กรัม ท าแห้งโดย Freeze Dry  

- สกัดสมุนไพร มะขามป้อมผงแห้งจันทบุรีจ านวน 900 กรัม 
สกัดโดย แอลกอฮอล์ท าแห้งโดย เครื่องระเหยสูญญากาศ  

- Screening test ตัวอย่างสมุนไพรมะขามป้อม 3 ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นในสมุนไพรมะขามป้อม 

โดยวิธีกราวิเมตริก จ านวน 3 ตัวอย่าง  
- สกัดสารส าคัญจากสมุนไพร ผงหยาบสมุนไพรมะขามป้อม

จ านวน 900 กรัม. ได้สารสกัด 277.72 กรัม  
- วิเคราะห์หาปริมาณโพลีฟีนอลรวมในตัวอยา่ง ใบผักหวานปา่

, ใบผักหวานบ้ าน , ใบชะมวง และ สารสกัดจากผล
มะขามป้อม 7 ตัวอย่าง  

- วิเคราะห์หาปริมาณความชื้นโดยวิธีกราวิเมตริกสารสกัด
มะขามป้อม PEM 5 ตัวอย่าง PEJ 8 ตัวอย่าง  

- วิเคราะห์ตัวอย่างมะขามป้อมด้วย HPLC (ก าลังด าเนินการ)  
- วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมใน ผักหวานบ้าน กระเทียม 

(repeat)  

75.00 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ซ่ึงหากมีข้อมูล
วิทยาศาสตร์รองรับในการจัดท าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากผงนัวดังกล่าว เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพหรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดย
ช่วยสนับสนุนชุมชนในการปรุงผงนัวที่มีคุณภาพใช้
ในครัวเรือนโดยสามารถใช้แทนผงชูรส จะไม่มี
อันตรายแก่ผู้บริโภค ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและยังน ามาจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ และ
ท าให้ผู้บริโภคที่คนรักสุขภาพมีโอกาสได้ซ้ือและใช้
เครื่องปรุงรสที่ไม่มีอันตรายอีกด้วย หรือจ าหน่าย
เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซ่ึงจะช่วยเพิ่มมูลค่าสมุนไพร
พื้นบ้าน เพิ่มโอกาสส าหรับชุมชนในการสร้างอาชีพ 
และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งช่วยสนับสนุนการ
จ าหน่ายให้ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ประมวลผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมใน ผัก
โขม ผักหวานบ้าน ผักหวานป่า กระเทียม มะรุม คอนแคน 
ชะมวง ส้มป่อย ย่านาง กุยช่าย ก้านตรง มะขามป้อม (ก าลัง
ด าเนินการ)  

- ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า  radical scavenging activity ข อ ง 
ตัวอย่างสารสกัด มะขามป้อม จ านวน 8 ตัวอย่าง  

- ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า  radical scavenging activity ข อ ง 
ตัวอย่างสารสกัด มะขามป้อมและยาเม็ด PETจ านวน 5 
ตัวอย่าง  

- ท า TLC ของสารสกัดมะขามป้อม ยาเม็ดและสารสกัด
มะขามป้อมที่ศูนย์ ตรวจสอบฯเตรียมเทียบกับ Ascorbic 
acid จ านวน 11 ตัวอย่าง  

- ผักหวานบ้าน จ านวน 10 ตัวอย่าง และผักหวานป่า จ านวน 
11 ตัวอย่ าง  แหล่ งวัตถุดิบอ า เภอสองพี่น้ อง  จั งหวัด
สุพรรณบุรี 

- ขออนุมัติซ้ือวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในโครงการวิจัย – สรุป
ความก้าวหน้า 

- ทดสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวมโดยใช้ rutin 
hydrate เป็น chemical standard  

- ด าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน ต.ค. 2559 - 
พ.ค 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,193,216.70 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 57.54  

- วิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม ของผักโขม ผักหวานบ้าน 
ผักหวานป่า กระเทียม มะรุม คอนแคน ชะมวง ส้มป่อย 
หม่อน ย่านาง กุยช่าย ก้านตรง มะขามป้อม ผงนัว  

- ก าลังด าเนินการ วิเคราะห์ปริมาณฟีนอลิกรวมของผงนัว  
- ศึกษาวิธีการตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสมุนไพร และ

ทดลองท า DPPH assay  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P051-L5742-
17 

การพัฒนาและการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธวีิเคราะห์
สาร Miroestrol ในตัวอยา่ง
ผลิตภัณฑ์แคปซูลกวาวเครือ
ขาวโดยวธิี HPLC 

200,000 0 0.00 สามารถจัดหาตัวอย่างวัตถุดิบกวาวขาวโดยเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ใน
รูปผงแห้งและท าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญได้แล้ว
จ านวน 1 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างรอวัตถุดิบตัวอย่างใหม่และ
ประสานหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อการใช้งาน 

40.00 ได้ วิ ธี และผลการตรวจวิ เคราะห์ปริมาณสาร 
miroestrol ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์น าเสนอเผยแพร่
ในงานประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ 
หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าวิธีและข้อมูลไปใช้ใน
งานวิจัยทางด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ได้ รวมทั้งสามารถน าวิธีไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างที่มีการร้องเรียนผ่านมาทางส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

สวพ. 

813-1115-
P051-L5742-
43 

คุณลักษณะทางเคมี-ฟิสิกส์
ของกานพล ู

200,000 167,169 83.58 - จัดหาตัวอย่างสมุนไพร จ านวน 15 ตัวอย่าง  
- ประเมินคุณลักษณะทางเคมี-ฟิสิกส์ของกานพลู จ านวน 10 

ตัวอย่าง  
- พัฒนาวิธ๊ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี  
- ได้ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธ๊ TLC ของกานพลู 

จ านวน 8 ตัวอย่าง  
- ได้ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยวิธ๊ color test ของ

กานพลู จ านวน 8 ตัวอย่าง 

60.00 - น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการความคุมคุณภาพ
สมุนไพร 

- น าองค์ความรู้ที่ ได้ไปพัฒนาสร้างมาตรฐาน
สมุนไพร  

- เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสาร 

สวพ. 

813-1115-
P051-L5742-
50 

การพัฒนาต ารับยารักษาโรค
ผิวหนังจากสารสกัดมังคุด 

400,000 229,966 57.49 1. ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน  
2. ด าเนินการเตรียมสารสกัดมังคุด จ านวน 4 กิโลกรัม ด้วยวิธี 

Soxhlet extractor  
3. กรองสารสกัดที่ได้จากการสกัด Soxhlet  
4. ระเหยสารสกัดโดยใช้เครื่อง Evaporator  
5. ด าเนินการพัฒนาสูตรต ารับ จ านวน 3 สูตร  
6. ส่งตัวอย่างเพื่อตรวจทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อไวรัสเริมที่ปาก 

และทดสอบด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2559  

7. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ห้องประชุม ชั้น 2  

8. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม ชั้น 2 ธันวาคม 2559  
- ด าเนินการพัฒนาสูตรต ารับ 12 ต ารับ  

75.00 1. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรได้น า
องค์ความรู้ด้านสรรพคุณมาตรฐาน และความ 
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์  

2. สนับสนุนการใช้สมุนไพรภายในประเทศ เพื่อ
ลดการน าเข้า  

3. แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน 
ได้ เกิดความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ด าเนินการเตรียมสารสกัดมังคุด 2 ชุด สกัดโดยใช้ 
Soxhlet extractor  

- กรองสารสกัดมังคุด จ านวน 10 ลิตร  
- ระเหยสารสกัดโดยใช้เครื่อง Evaporation 10 L.  
- ด าเนินการล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ชุด Evaporation  
- ด า เนิ นก า รล้ า งอุ ปกรณ์ เ ค รื่ อ งแก้ วชุ ด  Soxhlet 

Extraction  
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้ งที่  

3/2560 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม ชั้น 2  
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้ งที่  

4/2560 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม ชั้น 2  
- ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้ งที่  

5/2560 วันที่  23 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม ชั้น 2 
มกราคม 2560  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P051-L5742-
52 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากผงนัว 

500,000 228,755 45.75 1. สืบค้นข้อมูลงานวิจัย  
2. ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จ านวน 1 

ฉบับ  
3. รับสมุนไพร 3 รายการ และด าเนินการคัดเลือก ล้าง อบแห้ง 

ได้แก่ - ใบชะมวงสด จ านวน 53.70 กิโลกรัม - ใบส้มป่อยสด 
จ านวน 53.55 กิโลกรัม - ใบคอนแคน จ านวน 41.30 
กิโลกรัม  

4. เก็บสมุนไพรจ านวน 3 รายการ ที่ได้ด าเนินการคัดเลือก ล้าง 
หั่น อบแห้ง ดังนี้ - ใบชะมวงแห้ง จ านวน 8.20 กิโลกรัม - 
ใบส้มป่อยแห้ง จ านวน กิโลกรัม - ใบคอนแคนแห้ง จ านวน 
3.80 กิโลกรัม  

5. รับวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติมจ านวน 4 รายการ ได้แก่ - ผัก
โขมหนาม จ านวน 14.40 กิโลกรัม - ผักหวานบ้าน จ านวน 
36.95 กิโลกรัม - ใบย่านาง จ านวน 19.95 กิโลกรัม - 
ใบกุ้ยช่าย จ านวน 51.65 กิโลกรัม  

6. ด าเนินการคัดเลือก ล้าง อบแห้ง สมุนไพร จ านวน 4 รายการ 
ได้แก่ - ผักโขมหนามอบแห้ง จ านวน 0.95 กิโลกรัม - 
ผักหวานบ้านอบแห้ง จ านวน 2.70 กิโลกรัม - ใบย่านาง
อบแห้ง จ านวน 4.10 กิโลกรัม - ใบกุ้ยช่ายอบแห้ง จ านวน 
3.82 กิโลกรัม  

7. ได้รับวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติม 5 รายการ ได้แก่ -ใบคอนแคน
สด จ านวน 8.7 กิโลกรัม -ใบก้านตงสด จ านวน 47.75 
กิโลกรัม -ใบมะรุมสดจ านวน 48.15 กิโลกรัม -ใบผักหวาน
ป่า จ านวน 54.55 กิโลกรัม -ใบย่านาง จ านวน 3.82 กิโลกรมั  

8. ด าเนินการคัดเลือก ล้าง อบแห้ง สมุนไพร จ านวน 5 รายการ 
ได้แก่ -ใบคอนแคนอบแห้ง จ านวน 1.05 กิโลกรัม -ใบก้าน
ตงอบแห้ง จ านวน 3.90 กิโลกรัม -ใบมะรุมอบแห้ง จ านวน 
5.85 กิโลกรัม -ใบผักหวานป่าอบแห้ง จ านวน กิโลกรัม -ใบ
ย่านางอบแห้ง จ านวน กิโลกรัม  

9. ได้รับวัตถุดิบสมุนไพรเพิ่มเติม 3 รายการ ได้แก่ -ใบหม่อนสด 
จ านวน 45.25 กิโลกรัม -ต้นกระเทียมสด จ านวน 189.05 
กิโลกรัม -ต้นผักโขมหนาม จ านวน 29.4 กิโลกรัม  

10. ด าเนินการคัดเลือก ล้าง อบแห้ง สมุนไพร จ านวน 3 รายการ 
ได้แก่ -ใบหม่อนอบแห้ง จ านวน 10.0 กิโลกรัม -ต้นกระเทียม

70.00 1. ประสบการณ์ที่ ได้จะน าไปสู่การผลิตเชิ ง
พาณิชย์ด้านการผลิตวัตถุดิบ สารสกัดและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

2. ประเทศไทยจะสามารถพึ่งตนเองได้ในด้าน
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซ่ึงสามารถ
ทดแทน หรือลดการน าเข้า ผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกันจากต่างประเทศได้  

3. ประชาชนมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่มี
คุณภาพ. 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

อบแห้ง จ านวน 6.59 กิโลกรัม -ต้นผักโขมหนามอบแห้ง อยู่
ระหว่างด าเนินการ  

11. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ผงนัวจากสมุนไพร 12 ชนิด ได้จ านวน
ผลิตภัณฑ์ผงนัวรวม 24.20 กิโลกรัม  

12. ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ผงนัวที่ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทาง
เคมี ได้แก่ปริมาณเถ้ารวม เถ้าไม่ละลายในกรด ปริมาณ
ความชื้น จ านวน 200กรัม  

13. ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ผงนัวที่ ได้ตรวจการปนเปื้อน
เช้ือจุลินทรีย์ จ านวน 100 กรัม 

14. ด าเนินการส่งผลิตภัณฑ์ผงนัวทดสอบความเป็นพิษใน
สัตว์ทดลอง จ านวน 10 กิโลกรัม  

15. ด าเนินการอบแห้งสมุนไพร จ านวน 1 รายการ ได้แก่ - ต้น
ผักโขมหนาม 3.30 กิโลกรัม  

16. ด าเนินการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการทดสอบชิม
ผลิตภัณฑ์ผงนัว  

813-1115-
P051-L5742-
54 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากมะขามป้อม 

500,000 303,694 60.74 1. วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซีในรูปแบบ
ยาเม็ดเคลือบ และไม่เคลือบฟิล์ม ส าหรับใช้รทดสอบความ
คงตวัของผลิตภัณฑ์  

2. วางแผนการศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
วิตามินซีในรูปแบบยาเม็ดเคลือบ และไม่เคลือบฟิล์ม ใน
สภาวะเร่ง 

70.00 ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร
มะขามป้อมที่ให้วิตามินซีแก่ร่างกาย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

813-1115-
P053-L5742-
13 

การส ารวจและตรวจระบุชนิด
พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบใน
ส่วนผสมของผงนัว 
(เครื่องปรุงรสจากสมุนไพร) 

400,000 208,009 52.00 - ด าเนินการส่ง สวพ. แล้ว  
- ได้แผนการด าเนินการโครงการวิจัย จากการประชุมของผู้ร่วม

วิจัย ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559  
- เดินทางไปส ารวจและเก็บรวบรวมวัตถุดิบสมุนไพรจังหวัด

จันทบุรี ระยอง เพรชบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ประจวบฯ แพร่ 
พิษณุโลก และตาก  

- ได้วัตถุดิบคอนแคน 43.4 กก. ส้มป่อย 30 กก. ชะมวง 45 กก.  
- ได้วัตถุดิบย่านาง 40 กก. ผักหวานบ้าน 40 กก. และผักโขม

หนาม 15 กก. จ. เพชรบุรี  
- ได้วัตถุดิบผักกุ้ยช่าย 55 กก. จาก จ. นครราชสีมา  
- ได้วัตถุดิบคอนแคน 10 กก. และก้านตง 50 กก. จาก จ. ตาก  
- ได้วัตถุดิบผักหวานป่า 55 กก. จากจังหวัดสระบุรี  
- ได้วัตถุดิบกระเทียม 180 กก. จากจังหวัดนครพนม  
- ได้ผักโขมหนาม 20 กก. จากจังหวัดเพชรบุรี  

90.00 ได้องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรทั้ง 12 
ชนิด ที่เป็นส่วนประกอบของผงนัว และได้วัตถุดิบ
สมุนไพรที่เพียงพอต่อการวิจัยในปี 2560 และน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาต่อยอดต่อไป 

สวพ. 

813-1115-
P053-L5742-
39 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
สมุนไพรที่ใช้ท าผงนัว 

390,000 304,860 78.17 - หาข้อมูลด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นคอนแคนสรุป
รายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน  

- จดบันทึกผลการทดลองต้นคอนแคนอายุ 1 เดือน ที่เลี้ยงใน
อาหารสูตร NAA 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
อาหารสูตร IAA 2, 1/2MS IBA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
subculture ในอาหารสูตร KN 1,KN 4, NAA 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรเก็บต้นคอนแคนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก  

- น าต้นคอนแคนมาปลูกในกระถางเพื่อให้เกิดการแตกยอด ท า 
clean culture ยอดคอนแคนเลี้ยงในอาหารสูตร MS จ านวน 
48 ขวด จดบันทึกผลการทดลองต้นคอนแคนอายุ 2 เดือน ที่
เลี้ยงในอาหารสูตร NAA 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และอาหารสูตร IAA 2, 1/2MS IBA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
subculture ย อ ด ค อ น แ ค น ล ง ใ น อ า ห า ร สู ต ร  MS, 
BAP0.1,0.3,0.5,0.7 1 มิลลิกรัมต่อลิตร  

- จดบันทึกยอดคอนแคนที่ subculture ลงในอาหารสูตร MS, 
BAP0.1,0.3,0.5,0.7 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่อายุ 1 เดือน clean 
culture ยอดคอนแคลนจ านวน 13 ยอด บันทึกการแตกยอด
ของต้นคอนแคนที่ปลูกในเรือนเพาะช า  

- ซ้ือสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อเตรียมส าหรับฉีดพ่นต้นแม่
พันธุ์คอนแคนให้กระตุ้นการแตกยอดเพิ่มมากขึ้น ย้ายต้นคอน

68.00 1. ได้องค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของ
สมุนไพรที่ใช้ท าผงนัวของต้นคอนแคนหรือต้น
กานตรง  

2. ได้ต้นกล้าที่ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์เพื่อใช้
ในงานวิจัยด้านการปลูกและจัดเตรียมวัตถุดิบ  

3. เป็นแหล่งรวบรวมและขยายพันธุ์ต้นคอนแคน
หรือต้นกานตรง 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

แคนลงในอาหารสูตร 1/2MS IBA 0.1 mg/l NAA0.1 mg/l. 
และKN 4 mg/l.เตรียมอาหารสูตร WP ร่วมกับ KN และ IBA 
เพื่อทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อไป  

- บันทึกข้อมูลสูตรอาหาร WP ที่อายุ 1 เดือน สูตร KN และ IBA 
ที่อายุ 2 เดือน เอาต้นกล้าคอนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงน ามา
ปรับสภาพและทดสอบลงปลูกในขี้เถ้าแกลบ  

813-1115-
P053-L5742-
48 

การศึกษาพิษวิทยาของ
ผลิตภัณฑ์จากผงนัว 

1,100,000 489,780 44.53 1. ทบทวนแผนการการด าเนินงานโครงการ  
2. ประสานการจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อจัดเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์

กับห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์พืช  
3. ประสานการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ผงนัวกับห้องปฏิบัติการ

โรงงานต้นแบบฯ เพื่อให้ได้จ านวนผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการ
ทดสอบ  

4. ประสาน คกส. เพื่อสอบถามความก้าวหน้าผลการพิจารณา
โครงการ  

5. อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ด าเนินการทดสอบพิษเฉียบพลันและสั่งซ้ือหนูถีบจักรเพื่อ
ทดสอบพิษเฉียบพลัน  

6. ด าเนินการทดสอบพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักร โดยป้อน
ผลิตภัณฑ์ผงนัวด้วยการแขวนตะกอนในน้ ากลั่นความเข้มข้น 
5 กรัมต่อน้ าหนักตัวหนู 1 กิโลกรัม เบื้องต้นยังไม่พบ
สัตว์ทดลองตายหรือเกิดความผิดปกติ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
สังเกตุอาการสัตว์ทดลอง  

7. ด าเนินการบริหารผลิตภัณฑ์ผงนัวให้หนูถีบจักรในขนาด 
5,000 มก.กก. สังเกตอาการและบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง
เป็นระยะเวลา 14 วัน ผลการทดสอบ พบว่า เมื่อหนูถีบจักร
ได้รับผลิตภัณฑ์ผงนัวในขนาด 5,000 มก./กก. ไม่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและการแสดงออก หนูทุกตัว
มีชีวิตรอดจนครบระยะเวลาก าหนด เมื่อผ่าซากชันสูตรไม่

70.00 1. ข้อมูลทางพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์จากผงนัวเพื่อ
ใช้ประเมินความปลอดภัยและก าหนดขนาดที่
เหมาะสมในคน อีกทั้ ง เป็นข้อมูล คุ้มครอง
ผู้บริโภค  

2. มีส่ วนช่ วยสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์จากผงนัวได้อย่างมั่นใจในความ
ปลอดภัย 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

พบความผิดปกติทางมหพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในของ
หนูกลุ่มทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม  

8. ได้รับอนุมัติให้สามารถด าเนินการทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของ
ผลิตภัณฑ์ผงนัว และด าเนินการสั่งซ้ือหนูแรท จ านวน 144 
ตัว จากบริษัท โนมูระ สยาม  

9. ได้รับหนูแรท 144 ตัว  เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2560 
ด าเนินการสุ่มสัตว์ทดลองเข้ากรงและชั่งเก็บน้ าหนักเพื่อ
วิ เคราะห์ผลหาความแตกต่างน้ าหนักตัวเริ่มต้นก่อน
ด าเนินการทดลอง 

813-2112-
P052-L5740-
31 

โครงการสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อ
การพึ่งพา ตนเองตามแนวทาง
พระราชด ารัส 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
รัชกาลที่ ๙ 

1,850,000 252,866 13.67 - ได้ด าเนินการส ารวจพันธุ์พืชสมุนไพรและเตรียมแปลงในการ
ปลูกกล้าไม้สมุนไพรและเตรียมกล้าไม้สมุนไพรในพื้นที่สวน
สมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งสามแห่ง คือ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง  

- ได้รับนโยบายจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้จัดท า
หนังสือแนะน าสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซ่ึงผ้ี
อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการประสานและจัดหาข้อมูลความเป็นมาของสวนและ
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าหนังสือพืชสมุนไพร "สวน
สมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ตามค าสั่งสถาบันวิจัย
สมุนไพร ที่ 1/2560  

- ได้รับนโยบายให้ท าเป็นภาพลายเส้นหรือการ์ตูนในการท า
หนังสือ ซ่ึงคณะท างานฯ ได้มีการประชุม 1 ครัง้ เมื่อวันจันทร์
ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. เพื่อมอบหมาย
งานบุคลากร ตกลงเรื่องเนื้อหา และคัดเลือกต้นไม้สมุนไพรที่
จัดท าข้อมูลของสวนสมุนไพรทั้ง 3 แห่ง รวมทั้งการวาด
ภาพประกอบ ประมาณ 60 ชนิด รวมทั้ง TOR ของหนังสือ 
เพื่อเสนอของบประมาณในการจัดพิมพ์  

- จัดประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธฺ์ 2560 เวลา 
9.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ได้ติดตามงานและก าหนดนัด
หมายการส่งงานในครั้งต่อไปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และ
ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 13.30 น.  

60.00 1. สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
พื้นที่สาธิตแปลงสมุนไพรและรวบรวมพันธุ์พืช
สมุนไพรที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ  

2. สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
พื้นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านการปลูก การเก็บเกี่ยว 
และการผลิตวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน  

3. สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
แปลงปลูกพืชสมุนไพรตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP)  

4. สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น และ
เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้การปลูก การเก็บ
เกี่ยว การผลิตวัตถุดิบของพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
ให้แก่ชุมชน ประชาชนสามารถน าไปปลูก
ขยายพันธุ์เองได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสมุนไพรในท้องถิ่น 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดค่าใช้จ่าย เป็นการ
พึ่ งพาตนเองตามแนวทางพระราชด ารัส 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

สวพ. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ด าเนินการเตรียมต้นฉบับภาษาไทยแล้วเสร็จ และได้น าเสนอ
ให้อธิบดีพิจารณาแล้ว เห็นชอบ ก าลังอย่ีระหว่างการประสาน
กับโรงพิมพ์เพื่อด าเนินการจัดจ้าง  

- น าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรเพื่อศึกษาดูงาน 19 คณะ 586 คน 

815-1112-
P022-L5746-
01 

โครงการจ้างบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 

1,650,000 1,650,000 100.00 ไดด้ าเนินการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม แก้ไขระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

72.73 1. ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์  และระบบ
สารสนเทศ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน  

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่าย 
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และการเก็บ
ข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความ
เส่ียงลดลงที่ไม่สามารถให้บริการได้  

3. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความ
ปลอดภั ย เครื อข่ ายคอมพิว เตอร์  ระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และลูกข่าย ของกรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

ศทส. 

815-1112-
P022-L5746-
02 

โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ระบบประชุมทางไกลผ่านวีดี
ทัศน์ (Video Conference)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

945,000 945,000 100.00 ด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประชุมทางไกลที่ท าการบ ารุงรักษาในโครงการ
สามารถใช้งานได้ปกติ  

70.00 1. การให้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านวีดี
ทัศน์ (Video Conference) ให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

2. สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
บนเครือข่ายที่มีอยู่  

3. การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆสามารถท า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันผลที่เกิดขึ้นที่มี
ผลต่อการหยุดชะงักของระบบ  

4. กรณีที่ เกิดปัญหาสามารถแก้ปัญหาท าได้
ร วด เร็ ว เนื่ อ งจากมี ก า รส า รอ งอุ ปก รณ์  
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการให้บริการ 

ศทส. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

815-1112-
P022-L5746-
09 

โครงการอบรมสัมมนา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับกอง (DIO) ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

400,000 273,680 68.42 ได้ท าการจัดอบรมสัมมนาโครงการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับกอง (DIO) เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ ชาโต เดอ 
เขาใหญ่ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 55 คน 

100.00 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้  

2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ไทยแลนด์ 4.0  

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน 

ศทส. 

815-1112-
P022-L5746-
11 

โครงการบ ารุงรักษาระบบงาน
และฐานข้อมูล 

200,000 200,000 100.00 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการได้คิดเป็นร้อยละ 60.00 (เงิน 50% 
งาน 70%)  
1. เซ็นสัญญา ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ประชุมเริ่มโครงการ 

ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  
2. ปรับปรุงระบบงานสารบรรณออนไลน์ให้ท างานได้อย่าง

ต่อเนื่อง  
3. ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล 7 ครั้ง (พ.ย.-

ธ.ค. 59 - พ.ค. 60)  
4. ติดตาม/ทดสอบ/ประสานงาน/รับทราบผลด าเนินงานราย

สัปดาห์ จ านวน 9 ครั้ง  
5. ประชุมโครงการบ ารุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลครั้งที่ 

4/2560 6. เตรียมตรวจรับงานงวดที่ 3/4 (27 ม.ค. 60, 30 
มี.ค. 60, 29 พ.ค. 60, 27 ส.ค. 60) 

60.00 1. ระบบสามารถให้บริการได้ต่อเนื่อง เข้าถึงได้
ตลอดเวลา สามารถให้บริการได้ผู้ใช้ได้อย่าง
ต่อ เนื่องและ มีความมั่นคงปลอดภัยเพิ่ม     
มากขึ้น  

2. ลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลถ้าถูก
เจาะระบบหรือถูกโจมตีโดยผู้บุกรุก  

3. สร้างระบบส ารองให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้ 
กรณีระบบที่ใช้เกิดปัญหา  

4. ระบบงานสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย 
และบุคลากรของกรมฯ มีความพึงพอใจและมี
ความมั่นใจ ในระบบสารสนเทศของกรม
เพิ่มขึ้น 

ศทส. 

818-1112-
P041-L5747-
03 

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหนว่ยงานใน
สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

210,000 159,052 75.74 - ศึกษากรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560  

- จัดท าร่างกรอบการประเมินผลของหน่วยงานในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  

- รวบรวมข้อมูลและจัดท าร่างรายละเอียดตัวชี้วัดด้าน
ประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพและพัฒนาองค์การ  

- ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัด และแนวทางการ
ประเมินผล  

- ประชุมคณะกรรมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด  

- สื่ อสารรายละเอี ยดตั วชี้ วั ดที่ ผ่ านการพิจารณาขอ ง
คณะกรรมการกับทุกหน่วยงาน  

100.00 หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการถ่ายทอดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายในระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน
อย่างชัดเจนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

กพร. 



 
 

ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                     173 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- จัดท าและลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

818-1112-
P041-L5747-
05 

การพัฒนาคุณภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

379,000 116,514 30.74 - ทบทวนค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เตรียมความพร้อมขอรับรางวัล PMQA        
ปี 2560  

- รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเอง ในแต่ละหมวดพร้อม
ตัวชี้วัดผลลัพธ์  

- ทบทวนกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน  
- ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การปี 2560  
- รวบรวมเอกสารส าหรับขอรับรางวัล PMQA ปี 2560  
- พัฒนาบุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

47.00 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและได้ส่งรายงาน
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อสมัครรับรางวัล 

กพร. 

819-1112-
P041-L5747-
01 

การตรวจสอบภายในประจ า
งบประมาณ 2560 

809,000 750,537 92.77 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยรับตรวจ จ านวน 8 แห่ง
คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 11/1 
ภูเก็ต ศูนย์วิทยาศ าสตร์การแพทย์ ที่  1/1เชียงราย ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่3 นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศ าสตร์
การแพทย์ ที่9 นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่10 
อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่1 เชียงใหม่และ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก 

47.36 การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและการ
บัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน การบริหาร 
งานด้านอื่นๆ ของทางราชการในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ 

กต. 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

819-2112-
P041-L5747-
02 

การตรวจสอบภายในประจ า
งบประมาณ 2560 

721,505 163,739 22.69 กลุ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยรับตรวจ จ านวน 8 แห่ง
คือ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่3 นครสวรรค์ 7 
ขอนแก่น และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่11/1 ภูเก็ต ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่1/1 เชียงราย ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่3 นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศ าสตร์การแพทย์ ที่9 
นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่10 อุบลราชธานี ศูนย์
วิทยาศ าสตร์การแพทย์ ที่1 เชียงใหม่ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 2 พิษณุโลก 

47.36 การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและการ
บัญชี การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน การบริหารงาน
ด้านอื่นๆ ของทางราชการในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ 

กต. 

602-1112-
P011-L5739-
05 

โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการ
ตรวจวิเคราะห์หาสารเมทแอม
เฟตามีนในปัสสาวะดว้ย GC-
MS 

200,000 0 0.00 เตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 
จ านวน 5 หัวข้อ และ รวบรวมผล 

60.00 ห้องปฏิบัติการยาและวัตถุเสพติดสามารถวิเคราะห์
สารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ ด้วยเทคนิคแก๊ส
โครมาโทกราฟ แมสสเปกโทรมิเตอร์ (GC-MS) โดย
มี ข้ อ มู ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ใ ช้ ไ ด้ ข อ ง วิ ธี  
( Velidation of Method) ป ระ ก อ บ ก า รตรวจ
วิเคราะห์ 

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 

602-1112-
P022-L5746-
01 

โครงการเฝ้าระวัง ประเมิน
ความเส่ียง และแจ้งเตือนภัย
คุณภาพความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

300,000 0 0.00 เดือนมกราคม 2560ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ ฯ และส่งขอ
อนุมัติจากทางกรม ฯ ซ่ึงได้ด า เนินการเรียบร้อย และได้
ประสานงานการด าเนินงานร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยาในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
เชียงรายในวันที่ 18 มกราคม 2560 ได้ด าเนินการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างใน
โครงการ และอบรมวิธีการด าเนินการในการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างในโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ การเก็บ
ตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  
1. ด าเนินการเก็บและด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทาง

ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรที่ใช้
บริเวณใบหน้า จ านวน 44 ตัวอย่าง  

2. ด าเนินการเก็บและด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์น้ าพริกส าเร็จรูป จ านวน 56 
ตัวอย่าง  

3. ด าเนินการสรุปผลการตรวจวิเคราะห์  

75.00 มิติสุขภาพ (Health)  
1) ผู้บริ โภคได้ รับทราบข้อมูลความชุกของ

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์น้ าพริกส าเร็จรูป  

2) ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลความเสี่ยงของ
เครื่องส าอาง ผู้บริโภคเช่ือมั่นในการใช้สินค้า  

3) ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี และปลอดภัย ต่อวิถีการด ารงชีวิต  

มิติเศรษฐกิจ (Economic)  
1) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์/เพิ่ม

มูลค่า มิติสังคม (Social)  
2) ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
3) สื่อสารสาธารณะ และแจ้งเตือนภัยให้ผู้บริโภค

รวมทั้ ง หน่ วย ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ทราบถึ ง

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

สถานการณ์ และแนวโน้มของคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

602-1112-
P032-L5744-
07 

โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพอาหารน าเข้า 

200,000 0 0.00 1. ส ารวจและทบทวนข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารน าเข้า  

2. ส ารวจข้อมูลสารเคมี อุปกรณ์ ท าแผนจัดซ้ือจัดซ้ือและจัดซ้ือ
วัสดุวิทยาศาสตร์จัดซ้ือสารมาตรฐาน สารเคมีและอุปกรณ์
ส าหรับการตรวจวิเคราะห์  

3. ด าเนินการจัดท าโครงการ ฯ ส ารวจทบทวนข้อมูลด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารน าเข้า ส ารวจข้อมูล
สารเคมี อุปกรณ์ ท าแผนจัดซ้ือจัดซ้ือและจัด ซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์จัดซ้ือสารมาตรฐาน สารเคมีและอุปกรณ์
ส าหรับการตรวจวิเคราะห์  

4. ได้ด าเนินการวางแผนและสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลไม้
จ านวน 50 ตัวอย่าง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ 

45.00 1. ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

2. ได้ข้อมูลความเสี่ยงของการบริโภคอาหาร
น าเข้า  

3. ประชาชนได้ทราบข้อมูลและสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่ความปลอดภัย 

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

602-1112-
P032-L5744-
08 

โครงการผักสดล้านนาน่า
บริโภค 

200,000 0 0.00 1. ประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจข้อมูลสารเคมี 
อุปกรณ์ ท าแผนจัดซ้ือและจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ   

2. ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ ฯ วางแผนสุ่มเก็บตัวอย่าง แล้ว
เสร็จ 4 จังหวัด อยู่ในระหว่างช่วงด าเนินการวิเคราะห์ 

45.00 1. ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในผักสดในจังหวัดเชียงรายเป็นข้อมูล
สนับสนุนแผนงานด้านอาหารปลอดภัยของ
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อหาแนวทางการ
ป้องกัน  

2. ข้อมูลสื่อสารแจ้งเตือนภัยกับประชาชนถึง
คุณภาพความปลอดภัยของผักในจังหวัด
เชียงราย  

3. ห้องปฏิบัติการและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

4. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจวเิคราะห์
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผลิตภัณฑ์สุขภาพ
น าเข้าได้ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย 

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 

602-1112-
P051-L5741-
02 

โครงการพัฒนา ธ ารงรักษา 
และเพิ่มประสิทธภิาพดา้น
ระบบคุณภาพและการพัฒนา
องค์กร 

2,272,100 0 0.00 1. กิจกรรมการด าเนินการธ ารงรักษาระบบคุณภาพ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 
15189, ISO 15190 และ ISO 9001  
- จัดท าเอกสารประกอบการแก้ไขข้อบกพร่องของ

หน่วยงานและส่งให้แก่ สมป.ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด  

- จัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ  

- ทบทวนคู่มือ คุณภาพและเอกสารคุณภาพของ
หน่วยงาน ด้านระบบบริหารคุณภาพ  

- ด าเนินการประสานงานเรื่องสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ในปีงบประมาณ 2560 เดือนมีนาคม 
ด าเนินการติดตามการขอขยายขอบข่านการรับรอง 
สามารถแก้ไขได้ครบถ้วน  

2. การด าเนินการน าระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)มาใช้ในหน่วยงาน 
- อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  

3. การจัดการองค์ความรู้ (KM) ในหน่วยงาน  
- ประชุมคณะท างานในวันที่ 5 มกราคม 2560 และ

ทบทวนคณะท างานในปี 2560 จัดท าแผนKM ของ
หน่วยงานและส่งให้แก่กรม ฯ  

75.00 1) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย มี
การธ ารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 15190 และ 
ISO 9001 

2) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงรายได้
มีการพัฒนาองค์การเป็นไปอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่อง โดยเน้นให้ความส าคัญกับประชาชน
ผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) มีการจัดท ายุทธศาสตร์ให้สามารถสนองตอบ
ต่ อความต้ อ งการความคาดหวั งการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีการวัดทบทวน
ก ากับติดตามงานอย่างเป็นระบบและปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

4) เกิดการริเริ่มในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน าสู่การบรรลุเป้าหมาย เกิดการ
รวบรวมความรู้ภายในองค์กร และน าเข้า
ความรู้จากภายนอกที่ เกี่ ยวข้องน ามาใช้
ประโยชน์ ได้อย่าง เหมาะสม และทุกคน
สามารถเข้าถึงได้และน าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กร  

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ประชุมคณะท างานในวันที่ 5 มกราคม 2560 และ
ทบทวนคณะท างานในปี 2560 จัดท าแผนKM ของ
หน่วยงานและส่งให้แก่กรม ฯ  

- เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการ KM ในวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2560 เดือนมีนาคม ก าหนดการ KM day 
ในวันที่ 20 มีนาคม 2560  

4. การด าเนินงานด้านจริยธรรมของหน่วยงาน  
- จัดกิจกรรมพิธีท าบุญ เนื่องในโอกาสครบ 100 วัน 

แห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

5. การด าเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม  
- อยู่ระหว่างด าเนินการ เดือนมีนาคม ฝ่ายบริหาร

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

5) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อมภายใน ให้สะอาดได้
มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมร่มรื่นส่งเสริม
บรรยากาศการท างาน และประสิทธิภาพใน
การท างานของข้าราชการ พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่ เพิ่มมากขึ้น 

602-2112-
P021-L5746-
15 

โครงการควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์ในเขตสุขภาพ
ที่ 1 จังหวัดเชียงราย พะเยา 
แพร่ น่าน 

200,000 0 0.00 1. ประชุมประสานแผนการด าเนินการเครือข่ายคุณภาพและ
มาตรฐานห้องปฎิบัติการทางการแพทย์/รังสีวินิจฉัย จังหวัด
กาญจนบุรี ณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท ประจ าปี 2560 ในวันที่ 
11-13 มกราคม 2560  

2. ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย จังหวัด
พะเยา โรงพยาบาลพะเยา ณ โรงพยาบาลพะเยา  

3. ประชุมแนวทางการด าเนินการด้านงานรังสีวินิจฉัย จังหวัด
เชี ย งราย  ในวั นที่  13 มกราคม 2560 ณ ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด  

4. ด าเนินการจัดวันนัดตรวจเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยให้แก่
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน  

5. ด าเนินการออกตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ให้แก่
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน  

6. ด าเนินการจัดวันนัดตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัยให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่  

7. ด าเนินการออกตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ให้แก่
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่  

70.00 ประชาชนได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง
แม่นย าด้วยเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยที่มีคุณภาพผ่าน
มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด 

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

8. ด า เนินการจัดแผนออกตรวจ เครื่ อ ง เอกซเรย์ ให้ แก่
โรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัด เชียงราย 
พะเยา  

9. ด าเนินการออกตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ตามแผน 

602-2112-
P021-L5746-
16 

โครงการตรวจวินิจฉัยโรคเป็น
ปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน 

1,200,000 0 0.00 - จัดท าโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ ประสานงานกับ
หน่วยงานในพื้นที่เพื่อแจ้งการให้บริการตรวจ วิธีการเก็บ
ตัวอย่างและน าส่งตัวอย่างที่ถูกต้อง  

- เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ โดยการอบรม/ทบทวน
วิธีการตรวจวิเคราะห์ของบุคลากรในกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข  

- จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุวิทยาศาสตร์ ในการตรวจที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจัดท าแผนการจัดซ้ือน้ ายาและวัสดุวิทยาศาสตร์  

- แผนการจัดซ้ือได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ และจัดซ้ือน้ ายา  
- ด า เนินการตรวจวิ เคราะห์ เพื่อยืนยันผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ในพื้นที่ ได้แก่การตรวจธาลัสซีเมีย HIV ไข้เลือดออก ไข้หวัด
ใหญ่ เลปโต สครับไทฟัส อุจจาระร่วง รวมทั้งสิ้น จ านวน 
2015 ตัวอย่าง  

67.20 แพทย์สามารถน าผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไป
ใช้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ได้อย่าง
รวดเร็ว ท าให้ประชาการไม่เจ็บป่วย มีสุขภาพดี 

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 

602-2112-
P031-L5744-
17 

โครงการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2560 

1,800,000 0 0.00 เดือนตุลาคม ถึง เดือน พฤษภาคม ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านทางเคมีพร้อมรายงานผล จ านวน 1043 
ตัวอย่าง เดือนตุลาคม ถึง เดือน พฤษภาคม จุลชีววิทยาพร้อม
รายงานผลแล้ว จ านวน 634 ตัวอย่าง  

60.00 1. หน่วยงานที่เกีย่วข้องสามารถใช้ผลวิเคราะห์
ประกอบการเฝ้าระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และประกอบการ
ขึ้นทะเบียน  

2. ผู้บริโภคได้รับข้อมูลความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

ศวก.ที่ 1/1 
(เชียงราย) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

603-1112-
P011-L5739-
15 

โครงการประชุม/สัมมนา ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสาร
เสพติดในปัสสาวะ
ปีงบประมาณ 2560 

600,000 336,224 56.04 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติตามจ านวนงบประมาณเป้าหมายที่
ได้รับจัดสรร วางแผนจัดเดรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะ
จัดการประชุม/สัมมนา ประชุมคณะท างานจากศวก.ที่ร่วมเป็น
คณะท างานในเขตภาคเหนือจัดประชุม/สัมมนาตามแผนที่ก าหนด 
สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาพร้อมส่งหลักฐานการเบิกจ่าย
งบประมาณ สรุปและจัดท ารายงาน  

100.00 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ ทักษะและเทคนิคการตรวจ
วิเคราะห์ ที่เป็นปัจจุบันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้ก้าวทันกับ
สถานการณ์ ปัญหายาเสพติดที่หลากหลายและ
รอบด้าน  

2. ผู้ปฏิบัติการที่เข้าร่วมสัมมนาน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  

3. เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดภายในหน่วยงาน
ของกรมและเครือข่ายภายนอกกรมฯ 

ศวก.ที่ 2 
(พิษณุโลก) 

603-1112-
P031-L5743-
17 

การด าเนินแผนการทดสอบ
ความช านาญห้องปฏบิัติการ
ยา 

200,000 82,589 41.29 จัดท าเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ พร้อมทั้ ง
จัดเตรียมตัวอย่าง PT Scheme: Titration Technique และ
เอกสารแบบตอบรับตัวอย่างยา Protocol Proficiency Testing 
PT Scheme: Titration Technique และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดส่งตัวอย่างให้แก่สมาชิกจ านวน 20 แห่ง รวมทั้งได้วิเคราะห์ผล
การทดสอบความเป็นเนื้ อ เดียวกันใน Scheme: Titration 
Technique  
1. จัดท าเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ พร้อมทั้ง

จัดเตรียมตัวอย่าง PT Scheme: UV-Spectrophotometry 
Technique และเอกสารแบบตอบรับตัวอย่างยา Protocol 
Proficiency Testing PT Scheme: UV-
Spectrophotometry Technique และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดส่งตัวอย่างให้แก่สมาชิกจ านวน 23 แห่ง  

2. จัดส่งตัวอย่างและเอกสารแนวทางการทดสอบความช านาญ 
Scheme: UV-Spectrophotometry Technique แ ก่
สมาชิก จ านวน 23 แห่ง  

3. วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญ ในหัวข้อความคงตัว 
Scheme: Titration Technique จ านวน 22 รายการ  

4. วิเคราะห์ตัวอย่างทดสอบความช านาญควบคุมด้านการขนส่ง 
Scheme: UV-Spectrophotometry Technique จ านวน 
6 รายการ  

50.00 1. เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดที่บอกถึงความสามารถและ
ความน่าเชื่อถือของห้องปฏิบัติการสมาชิกและ
ยังใช้เป็นแนวทางในการขอตรวจติดตาม ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025  

2. ห้องปฏิบัติการสมาชิกได้ เข้าร่วมแผนการ
ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง  

3. ผู้ ด า เนิ นแผนการทดสอบความช านาญ
ห้องปฏิบัติการยา (PT Provider) ได้รับการ
ตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 อย่างต่อเนื่อง  

4. ลดความจ าเป็นส าหรับห้องปฏิบัติการที่ต้อง
สมัครเข้าร่วมทดสอบความช านาญกับผู้ด าเนิน
แผนในต่างประเทศ ลดการสูญเสียเงินตราออก
นอกประเทศ  

5. ประชาชนได้ รับบริการและผลผลิ ตจาก
ห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือในระดับสากล 

ศวก.ที่ 2 
(พิษณุโลก) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. ตอบกลับ และติดต่อเป็นธุระเรื่องใบเสร็จให้แก่สมาชิกที่
ช าระค่าสมัครสมาชิก PT Scheme: Titration Technique 
และ Scheme: UV-Spectrophotometry Technique 

603-1112-
P032-L5744-
03 

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที2่
พิษณุโลกประจ าปี 2560 

600,000 269,666 44.94 1. ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
2. จัดท าและทบทวนเอกสารคุณภาพ  
3. สอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
4. ส่งเอกสารขอต่ออายุการรับรอง  
5. รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการ

รับรอง  
6. แก้ไขข้อบกพร่องจากหฃการตรวจประเมิน และส่งผลการ

แก้ไขให้หน่วยรับรอง  
7. สอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือ  
8. ประเมิน ผลการสอบเทียบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

80.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกมีความ
พร้อมและสามารถด าเนินการด้านระบบประกัน
คุณภาพ เพื่ อ เป็ นห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รอ้ า งอิ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น 

ศวก.ที่ 2 
(พิษณุโลก) 

603-1112-
P061-L5748-
12 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของศูนยว์ิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 
ปีงบประมาณ 2560 

730,400 365,189 50.00 1. กิจกรรมเสริมสร้างระบบบริหารจัดการประชุมศูนย์จ านวน   
5 ครั้ง  

2. สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 
พิษณุโลก ทุกระบบ  

3. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านบริหาร  
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์ฯ เช่น Big Cleaning day  
5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
6. จัดสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางพระราชด าริ 

27-29 มกราคม 2560  
7. โครงการการออกก าลังกายเพื่อสขุภาพ 

60.00 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์ฯมีความรู้ในด้านบริหาร
จัดการและมีความพร้อมในการเตรียมเข้าสู่ระบบ
การบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน ตระหนักใน
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากรให้ควบคู่กับระบบประกัน
คุณภาพห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก ให้เป็นมาตรฐานสากล 

ศวก.ที่ 2 
(พิษณุโลก) 

603-1116-
P022-L5746-
32 

เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วต่ า
แบบควบคุมอุณหภูมิ
(Refrigerated 
Centrifuge,Low speed) 

530,000 0 0.00 ทบทวน Spec โดยคณะกรรมการฯ ขออนุมัติด าเนินการ พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ด าเนินการจัดซ้ือฯ ขออนุมัติรูปแบบและ
วงเงิน ท าสัญญา(ก่อหนี้ผูกพัน) ส่งมอบพัสดุ เบิกจ่ายเงิน จัดท า
ทะเบียนคุม(ในเล่ม ท าประวัติ และในโปรแกรม AMS)  

100.00 ได้เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิไว้ใช้งาน ศวก.ที่ 2 
(พิษณุโลก) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

603-1116-
P022-L5746-
36 

เครื่องเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรมในสภาพจริง (Real-
time PCR) 

2,500,000 0 0.00 ทบทวน Spec โดยคณะกรรมการฯ ขออนุมัติด าเนินการ พร้อม
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ด าเนินการจัดซ้ือฯ ขออนุมัติรูปแบบและ
วงเงิน ท าสัญญา(ก่อหนี้ผูกพัน) ส่งมอบพัสดุ เบิกจ่ายเงิน ส่งมอบ
พัสดุและเบิกจ่ายเงิน จัดท าทะเบียนคุม(ในเล่ม ท าประวัติ และใน
โปรแกรม AMS) 

100.00 ได้เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 
(Real-time PCR) 

ศวก.ที่ 2 
(พิษณุโลก) 

604-1112-
P011-L5739-
01 

การประเมินสถานการณ์และ
เฝ้าระวังสารเสพติดชนิดใหม่
และสารตั้งต้นในพื้นที่เขต
สุขภาพที ่3 (60D1-01) 

876,500 599,180 68.36 1. ด าเนินการเสนอแผนงานโครงการต่อผู้อ านวยการศูนย์เพื่อ
เห็นชอบโครงการ และด าเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
วิชาการต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินการ และ
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์และสารเคมีบางส่วนที่
เกี่ยวข้อง และประชุมเตรียมงาน และซักซ้อมความเข้าใจ
ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  

2. รายงานผลการด าเนินงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในปัสสาวะ 
และของกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจ าเดือน
ตุลาคม 2559  มีนาคม 2560 ศูนย์ฯมีผลตรวจพิสูจน์ยาเสพ
ติดรวมทั้งสิ้น 515 ตัวอย่าง จ าแนกเป็น ตรวจพิสูจน์ใน
ปัสสาวะ จ านวน 512 ตัวอย่าง และตรวจพิสูจน์ของกลาง
จ านวน 3 ตัวอย่าง  

3. ทั้งนี้พบว่าตัวอย่างชนิด ยาบ้า (M) เป็นตัวอย่างที่แพร่ระบาด
ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นส่วนใหญ่  

70.00 1. ได้วิธีวิ เคราะห์ส าหรับสารเสพติดชนิดใหม่
ได้แก่ ก๊าซไนตรัสออกไซด์, กลุ่มยาอี (MDMA, 
MDA, MDE), LSD (ก ร ะ ด า ษ เ ม า , โ ค เ คน 
( Cocain) แ ละ  ส า ร ใ น ก ลุ่ ม พิ เ พ อ ร า ซีน 
(Piperazines) ได้ แ ก่  BZP (benzy lpipera 
zine),TFMPP(1-[3-(trifluoromethyl)phe 
nyl] piperazine)  

2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดและการน า
สารตั้ งต้นมาผลิตสารเสพติดในพื้นที่ เขต
สุขภาพ ที่ 3 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 

604-1112-
P021-L5745-
18 

โครงการศึกษาข้อมูล
สถานการณ์โรคโลหิต
จางธาลัสซีเมียจากการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ในเขต
สุขภาพที ่3 (60C1-01) 

438,100 333,978 76.23 1. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ โครงการฯ 
ตามแผน  

2. ด าเนินการตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียทาง
ห้องปฏิบัติการ  

3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซี
เมีย และโรคพันธุกรรมทางห้องปฏิบัติการ  

4. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โรคโลหิต
จางธาลัสซีเมีย เขตสุขภาพที่ ๓ เบื้องต้นรอบ 5 เดือน 

60.00 ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ
ข้ อ มู ลอ้ า งอิ ง โ รค โ ลหิ ตจ า งธาลั ส ซี เ มี ยทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบ
ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทัน
เหตุการณ์ 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

604-1112-
P022-L5746-
12 

การพัฒนาสารสนเทศด้าน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อก าหนด
มาตรการภาครัฐ (60C2-01) 

500,000 407,058 81.41 อยู่ระหว่างการด าเนินการออกแบบรวบรวมข้อมูล การจัดท า
ระบบสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 4 กิจกรรม 
ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการ
ร่วมกับ ศวก.ทั้ง 14 แห่ง เพื่อจัดท าต้นแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในส่วน ศวก.ที่  3 นครสวรรค์
รับผิดชอบด าเนินการในกิจกรรม การจัดท าฐานข้อมูล HRDS โดย
มีความก้าวการด าเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว ร้อยละ 50 %  

50.00 1. ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการป้องกัน ดูแลสุขภาพ
ได้ดีขึ้น  

2. สามารถตอบสนองต่ อยุทธศาสตร์ ช าติ  
“ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย
หลายด้านยังต่ ากว่าเป้าหมายและไม่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู้” 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 

604-1112-
P022-L5746-
13 

พัฒนาบุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
(60C2-02) 

201,100 137,115 68.18 กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการในฐานะผู้ประสานแผน จัดท า
แผนการจัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรประจ าปี 2560 ของ
หน่วยงานงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรของศูนย์ฯ
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการวิเคราะห์ความ
ต้องการฝึกอบรม/พัฒนา ของบุคลากร และได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว  

100.00 บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  3 
นครสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการ 
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้ 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 

604-1112-
P031-L5743-
09 

การพัฒนาและรักษา
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล ISO15189, 
ISO15190 ห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงด้านชันสูตรโรค (60A1-
01) 

300,000 300,000 100.00 ศูนย์ฯได้ด าเนินการจัดให้มีการทบทวนเอกสารในระบบ ISO/IEC 
17025:2005 ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 การตรวจ
วิเคราะห์ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ด้าน
ชันสูตรโรค ได้แก่พิษวิทยา และพยาธิวิทยาคลินิก และด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา สมุนไพร เครื่องส าอาง และ
รังสีและเครื่องมือแพทย์ ให้สามารถธ ารงรักษาคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และอยู่ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานให้ความ 
เห็นชอบแผนการทบทวน และเตรียมแผนการตรวจประเมิน
ภายใน (Internal Audit) ในขั้นตอนต่อไป  

35.00 ผล วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า งห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ที่มีความ
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา ด ารงไว้ซ่ึงความ
ยุติ ธรรมและธรรมาภิบาลต่อประชาชนและ
ผู้ใช้บริการ 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 

604-1112-
P031-L5743-
22 

การพัฒนาความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคติด
เช้ือจุลชีพ ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์ (60A1-04) 

900,000 860,549 95.62 1. ด าเนินการจัดซ้ือน้ ายา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ โครงการฯ 
ตามแผน 

2. ด า เนิ นการตรวจวิ นิ จฉั ย โ รคโ รคติ ด เชื้ อ จุ ลชี พทา ง
ห้องปฏิบัติการ  

3. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจชันสูตรโรคติดเชื้อ
จุลชีพทางห้องปฏิบัติการ  

0.00 ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ
ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการด้านโรคติดเชื้อจุล
ชีพ ที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

604-1112-
P032-L5744-
03 

สถานการณ์ความปลอดภยั
ด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 3 
(60A2-02) 

450,000 447,052 99.34 ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร น้ าบริโภคฯจ านวน 
272 ตัวอย่าง น้ าแข็งจ านวน 46 ตัวอย่าง เครื่องดื่มในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิทจ านวน 45 ตัวอย่าง นม 4 ตัวอย่าง น้ าปลาจ านวน 
14 ตัวอย่าง เกลือ 10 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 37 ตัวอย่าง 
ขนม 42 ตัวอย่าง ไอศกรีม 1 ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เส้น 10 ตัวอย่าง 
น้ าจิ้ม 11 ตัวอย่าง 

60.00 ทราบสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร ในเขต
สุขภาพที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูล ในการวางแผนการ
ด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 

604-1112-
P032-L5744-
15 

โครงการสถานการณ์และ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3 
จากการปลอมปนสเตียรอยด์
ในผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรและ
ยาแผนโบราณ (60A2-01) 

400,000 400,000 100.00 1. เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ โดยจะใช้วิธีมาตรฐาน
ทางห้องปฏิบัติการยา ศูนย์ฯ ที่ 3 นครสวรรค์ โดยใช้เทคนิค 
TLC (Thin Layer Chromatography) ความพร้อมทางบ้าน
อุปกรณ์  เช่น  TLC TANK, Silica gel plate, หัวสเปรย์  
Reagent มีพร้อมเพียงพอ  

2. การเตรียมความพร้อมด้านสารเคมี และสารมาตรฐาน ได้ขอ
การสนับสนุนสารมาตรฐานยากลุ่ มส เตียรอยด์  เช่น 
Dexamethasone, Prednisolone จาก ส านักยาและวัตถุ
เสพติด ซ่ึงสามารถท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาสมุนไพร
หรือยาแผนโบราณที่จะท าการประสานแผนกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 รวมไปถึง
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา มหาราชินี และ
หน่วยงานอื่นๆอีก ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ  

30.00 1. ทราบสถานการณ์การปลอมปนยาสเตียรอยด์
ในยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ  

2. เผยแพร่ข้อมูลด้านระบาดวิทยาของการ
ปลอมปนยาสเตียรอยด์ในหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ และแจ้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบและน าไปสู่แนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชน 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 

604-1112-
P051-L5741-
08 

การเปรียบเทียบปริมาณโลหะ
หนักในผักสวนครัวและผัก
พื้นบ้านระหว่างพื้นที่ทัว่ไป
และพื้นที่สายแร่ทองค าใน
ประเทศไทย(60R2-01) 

506,500 398,538 78.68 1. ศูนย์ฯได้ด าเนินการจัดท าแผนการสุ่มจัดเก็บตัวอย่างตรวจ
วิเคราะห์ ตามฤดูต่างๆ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  3 นครสวรรค์ เพื่อ
เปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักในผักชนิดต่างๆ ในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร และพื้นที่จังหวัดเลยครบตามแผน 100% แล้ว  

2. ภาพรวมการด าเนินงานขณะนี้  อยู่ระหว่างการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักในผัก
สวนครัว ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
นครสวรรค์  

40.00 ผลการศึกษาจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานปริมาณโลหะ
หนักที่สามารถใช้อ้างอิงในการเฝ้าระวังการปน 
เปื้อนโลหะหนักในผักและผลไม้ของประเทศไทย
ต่อไป 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

604-1112-
P051-L5741-
20 

การศึกษาหาปริมาณตกค้าง
ของสารเคมีฆ่าหญ้าชนิด
ไกลโฟเสทในเลือดเกษตรกร 
ที่มีผลต่อการท าลายสาร
พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA 
damage) ภายในเซลล์ 

615,000 131,871 21.44 ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ สารเคมี สาร
มาตรฐาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการตรวจวิเคราะห์ และ
ด าเนินการขอจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรม พร้อมทั้ งด าเนินการติดต่อประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลในพื้นที่ เป็นต้น 

50.00 1. เพื่อให้ทราบถึงปริมาณสารเคมีฆ่าหญ้าชนิด
ไกลโฟเสทและ metabolites ของ ไกลโฟเสท
ที่ตกค้างในเลือดเกษตรกร  

2. เพื่ อ ให้ ท ร าบถึ งความ เสี ยหายขอ งสาร
พันธุกรรมของยีนส์ในระบบ Cytochrome ใน
เลือดของเกษตรกร 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 

604-1116-
P022-L5746-
05 

เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ 
Ion Chromatograph 

5,241,930 5,241,930 100.00 ศูนย์ฯได้ด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปี 2560 ประกอบด้วย เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ Ion 
Chromatograph จ านวน 1 ชุด ราคา 5,241,930 บาท ตาม
สัญญาเลขที่ 4/2559 ลงวันที่ 22 พ.ย.2559 กับบริษัท อาร์เคมีก้า 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ 20 ก.พ. 
2560  

70.00 จะช่วยเพิ่มศักยภาพการด าเนินการตรวจวิเคราะห์
งานอาหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ศวก.ที่ 3 
(นครสวรรค์

) 

605-1112-
P021-L5745-
01 

บริหารจัดการดา้นการ
ให้บริการ 

2,000,000 707,656 35.38 1. จัดและขออนุมัติโครงการ  
2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
3. ประชุมเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  4 และ

ผู้ เกี่ ย วข้อง เพื่ อชี้ แจงแผนการด า เนิน งาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

4. จัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคงาน
บริการที่เป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่าง
วันที่ 6 - 8 มกราคม 2560 โรงแรมเขาค้อเฮอร์เบอรี่ ออแก
นิคฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์  

5. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เทคนิคงานบริการที่เป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  

6. ส่งสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมฯ แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

7. ด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบคุณภาพ (ทบทวนเอกสาร
ระบบคุณภาพ)  

8. อยู่ระหว่างด าเนินงานตรวจติดตามภายใน 

60.00 1. เพื่อ ให้การบริการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่  4 มี ระบบพัฒนา คุณภาพที่
ต่อเนื่องและได้มาตรฐานสากล  

2. เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

ศวก.ที่ 4 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

606-1112-
P021-L5745-
04 

โครงการบริหารจัดการดา้น
ความปลอดภยัศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

248,500 57,370 23.09 1. ประสานบริษัทเข้ามารับสารเคมีของเสียจากห้องปฏิบัติการ
เพื่อไปก าจัดคร้ังที่ 1 แล้วเสร็จ  

2. อยู่ระหว่างจัดหาวัสดุความปลอดภัย  
3. อยู่ระหว่างเตรียมการเรื่องการตรวจสุขภาพ และการให้

ภูมิคุ้มกันบุคลากร  
4. อยู่ระหว่างการเตรียมจัด KM ด้านความปลอดภัย และซ้อม

แผนอัคคีภัย ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 และจัดเรื่อง 
bio-risk management 7 มิ.ย. 60  

5. ก าหนดการตรวจสุขภาพ พกส. และ พรก. และอบรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ และมีชีวิตยืนยาว ในวันที่ 27 มิ.ย.60  

50.00 1. บุคลากรมีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
เข้าใจวิธีการแยกขยะทั่วไป และมีความรู้ใน
การจัดการด้านของเสียชนิดต่างๆและจัดการ
ด้านความปลอดภัยอย่างถูกวิธี  

2. สามารถประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงานได้ 

ศวก.ที่ 5 
(สมุทรสงคร

าม) 

606-1112-
P022-L5746-
03 

โครงการบูรณาการอาหาร
ปลอดภัยในเขตสุขภาพที ่5 

557,300 536,473 96.26 1. จัดท าแผนงานโครงการ ประสานงานกบัหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง  

2. ส ารวจ รวบรวมขอ้มูล passive surveillance ส่งเจ้าภาพ
ได้แก่ผลิตภัณฑ์ น้ าพริก กะปิ น้ าปลา ผลิตภัณฑ์ OTOP น้ า 
และน้ าแข็ง นม และลกูชิ้น และคุณภาพและความปลอดภยั
ของไส้กรอก หม่ า ไส้กรอกอิสาน ไส้อัว่  

3. จัดส่งหนังสือราชการเรื่องการรวบรวมผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ให้
ทุกหน่วยงาน 1 ฉบับ  

4. รวบรวมข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของไส้กรอก หม่ า 
ไส้กรอกอีสาน ไส้อัว่จากศูนย์ต่างๆ  

5. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับคัดเลือกมา
พัฒนามีคุณภาพและได้มาตรฐาน 40 ตัวอยา่ง 

6. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน เครื่องดื่ม น้ า และ
น้ าแข็ง ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
272 ตัวอย่าง  

7. ตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งอาหารปรุงส าเร็จ/อาหารส าเร็จรูป
พร้อมบริโภคทันที 152 ตัวอยา่ง  

8. เก็บตัวอยา่งอาหารกลุ่มเสี่ยงตรวจวิเคราะห์บอแรกซ์ด้วยชุด
ทดสอบ 172 ตัวอย่าง พบผลบวก 10 ตัวอยา่ง ประสาน
ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร เพื่อส่งตรวจยืนยัน  

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหาร 2 ท่านไปท าการตรวจวิเคราะหย์ืนยัน
จ านวน 10 ตัวอย่าง ที่ส านกัคุณภาพและความปลอดภัย

90.00 1. ได้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารตาม
กลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินจากผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัตกิาร  

2. ผู้บริโภคได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความ
ปลอดภัยอาหารเพื่อใช้ในการเลือกซ้ืออาหารที่
มีคุณภาพและความปลอดภยั  

3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยและเป็น
การสนับสนุนการท่องเท่ียว  

4. สนับสนุนยุทธศาสตร์ความปลอดภยัด้าน
อาหารตลอดหว่งโซ่ให้บรรลุผลส าเร็จทุก
ระดับชั้น 

ศวก.ที่ 5 
(สมุทรสงคร

าม) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

อาหารได้ผลการตรวจยืนยันทั้ง 10 ตัวอย่าง รายงานผลให้
ผู้รับผิดชอบ มีนาคม 2560  

10. อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผลการด าเนนิงานตามโครงการ  

606-1112-
P031-L5743-
02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับโรค
ระบาด โรคอุบัติใหม ่และโรค
อุบัติซ้ าเขตสุขภาพที ่5 

1,300,000 1,295,611 99.66 1. สนับสนุนอาหารถนอมเชื้อ วัสดุเก็บตัวอย่างให้หน่วยงาน
ต่างๆ  
1.1 VTM / Throat swab วัสดุเก็บตัวอย่างให้หน่วยงาน

ดังนี้  
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร (ต.ค. 60) 60 ชุด 
- โรงพยาบาลโพธาราม (ต.ค. 60) 60 ชุด  
- โรงพยาบาลสมุทรสาคร (พ.ย. 60) 60 ชุด  
- โรงพยาบาลนภาลัย (ธ.ค.60) 5 ชุด  
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ม.ค.60) 60 ชุด  
- รพ. สมุทรสาคร (ก.พ.60) 60 ชุด 
- สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ (ก.พ.60) 60 ชุด  
- สสจ.กาญจนบุรี (ก.พ.60) 60 ชุด  
- รพ.สมุทรสาคร (มี.ค.60) 70 ชุด  
- สสจ.นครปฐม (มี.ค.60 60 ชุด  
- สสจ.เพชรบุรี (มี.ค.60) 70 ชุด  
- รพ.สมุทรสาคร (เม.ย.60) 50 ชุด  
- รพ.สมุทรสาคร (พ.ค.60) 20 ชุด  
1.2 Carry Blair transport medium  
- ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 200 ชุด 

(กรณีน้ าท่วมจ.ประจวบคีรีขันธ์)  
1.3 Alkaline Peptone Water  
- ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี 40 ชุด (กรณี

น้ าท่วมจ.ประจวบคีรีขันธ์)  

75.00 1. มีระบบการเฝ้าระวั งโรคระบาดทางห้อง 
ปฏิบัติการ ที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการทันต่อการใช้
งาน  

2. แจ้งเตือนภัยระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ
ของโรคไข้เลือดออก ชิกุนคุนยา ซิกา และเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในเขต 

ศวก.ที่ 5 
(สมุทรสงคร

าม) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการ
รองรับโรคต่างๆดังนี้  
2.1 โรคที่ เตรียมความพร้อมแล้ว เสร็จ  คือ  ไข้ ซิกา 

ไข้เลือดออก ชิกุนคุนย่า มือเท้าปาก การระบาดของ
โรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย หัด หัดเยอรมัน คอ
ตีบ ไข้กาฬหลังแอ่น ริกเก็ตเซีย เลปโตสไปโรซีส 
ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก MERS-CoV เชื้อแบคทีเรียดื้อ
ยาต้านจุลชีพ 

2.2 สามารถจัดตั้งการตรวจหาแอนติบอดี้ชนิด IgM และ 
IgG โดยวิธี ELISA ได้ส าเร็จ  

2.3 มีแผนในการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการในการ
ตรวจยืนยันเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพโดยวิธี MIC broth 
dilution และ Phenotype การดื้อยา เพื่อช่วยรพ.ที่
ไม่สามารถด าเนินการเฝ้าระวังเชื้อต่อยาที่ต้องใช้ MIC 
เช่น Gram Negative bacilline ต่อ Colistin  

3. ด า เนิ นการ เฝ้ า ระวั ง  Dengue Serotype ตั้ งแต่ เดื อน
พฤษภาคม  ุ60 เป็นต้นไปตลอดฤดูฝน จนถึงสิ้นปีงบประมาณ  

4. เฝ้าระวังการระบาดของโรคประจ าถิ่น และโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า โดยมีอัตราการพบเชื้อดังนี้ จ านวนผู้ป่วยที่ส่งตรวจ
และอัตราผลบวกของแต่ละโรค (นับทุกวันที่ 16 ของเดือนถึง
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป) Hand foot month ตรวจ 4 พบ 
1 ILI (RSV) ตรวจ 2 พบ 1 ไข้หวัดใหญ่ ตรวจ 19 พบ 5 ริก
เก็ตเซีย ตรวจ 17 พบ 4 เลปโตสไปโรซีส ตรวจ 15 พบ 0 
หัด ตรวจ 245 พบ 154 หัดเยอรมัน ตรวจ 65 พบ 2 ไข้หวัด
นก ตรวจ 5 พบ 0 ไข้ซิกา ตรวจ 329 พบ 1 คอตีบ ตรวจ 15 
พบ 0 อาหารเป็นพิษ ตรวจ 23 พบ 1  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

606-1112-
P032-L5744-
05 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพือ่
รองรับอาเซียน 

300,000 263,300 87.77 1. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการแล้วเสร็จ (ร้อยละ10)  
2. ติดตั้งเครื่องวิเคราะห์โปรตีนและไนโตรเจนทั้งหมด วันที่ 9-

10 มกราคม 2560  
3. ตรวจรับเครื่องวิเคราะห์โปรตีนแล้วเสร็จ วันที่ 11 มกราคม 

2560 (ร้อยละ5)  
4. จัดอบรมการบ ารุงรักษาเครื่องวิเคราะห์โปรตีนวันที่ 13 

มกราคม 2560 (ร้อยละ5)  
5. ทบทวนวรรณกรรม การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR 

(ร้อยละ5)  
6. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR (ร้อย

ละ5)  
7. ศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี PCR และจัดซ้ือ

น้ ายาในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR ตรวจรับน้ ายา
เรียบร้อยแล้ว (ร้อยละ10)  

8. อบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี PCR (ร้อยละ5)  
9. จัดอบรมหลักการ และวิธีการใช้งาน การตรวจวิเคราะห์

โปรตีนและไนโตรเจนทั้งหมดในอาหารด้วยวิธีการวิเคราะห์
ของดูมาส (Dumas) วันที่ 6 มีนาคม 2560 (ร้อยละ10)  

10. ประสาน Application ของบริษัท นัดเข้ามาท า validate 
ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง validate วิธีการตรวจวิเคราะห์โปรตีน
และไนโตรเจนทั้งหมดโดยเครื่องวิเคราะห์โปรตีน ยี่ห้อ Leco 
รุ่น FP-628 วันที่21 เมษายน 2560  

11. จัดท า SOP 40 05 049 การใช้เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ยี่ห้อ 
Leco รุ่น FP-628 อยู่ ระหว่างรออนุมัติ ใช้ งาน วันที่  5 
พฤษภาคม 2560 (ร้อยละ5)  

65.00 1. ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อโรค
อาหารเป็นพิษด้วยเทคนิค PCR 

2. ห้องปฏิบัติการอาหารสามารถให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไนโตรเจนทั้งหมด
ในอาหารด้วยวิเคราะห์ของดูมาส (Dumas) 

ศวก.ที่ 5 
(สมุทรสงคร

าม) 

606-1116-
P041-L5747-
07 

เครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่อง
วิเคราะห์โปรตีน เครื่องย่อย
สลายสารระบบไมโครเวฟ 
เครื่องสกัดสารตัวอย่างแบบ
อัตโนมัติบน SPE Cartridge 

8,204,500 0 0.00 1. จ าท า TOR ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ ได้แก่ 1.เครื่อง
วิเคราะห์โปรตีน 2.เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ 3.
เครื่องสกัดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติบน SPE Cartridge  

2. ด าเนินการกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ  
3. ติดต้ังและตรวจรับเครื่องมือฯ  
4. เบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน 1.เครื่องวิเคราะห์โปรตีน 

จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,595,000 บาท 2.เครื่องย่อยสลาย
สารระบบไมโครเวฟ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 3,844,000 

100.00 เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการ ศวก.ที่ 5 
(สมุทรสงคร

าม) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

บาท 3.เครื่องสกัดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติบน SPE 
Cartridge จ านวน 1 เครื่อง ราคา 1,765,500 บาท  

606-2112-
P041-L5747-
08 

โครงการสัมมนาพัฒนาการ
ด าเนินงานมุ่งสู่ประเทศไทย 
4.0 

293,000 0 0.00 1. เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดสัมมนา  
2. ติดต่อสถานที่จัดสัมมนา  
3. จัดสัมมนาครั้งที่ 1 วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม

โนโวเทล ริมเพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จ านวน 28 คน  

15.00 หน่วยงานมีทิศทางการด าเนินงานที่มีเป้าหมาย
ชัดเจนตามนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ศวก.ที่ 5 
(สมุทรสงคร

าม) 

606-2112-
P041-L5747-
09 

การพัฒนาการให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 

3,228,000 1,749,850 54.21 1. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นๆส าหรับการตรวจ
วิเคราะห์ ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการเกษตร วัสดุงาน
บ้านงานครัว วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์  

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสะสม 1,281 ตัวอย่าง (พิษวิทยา 17 
ตัวอย่าง ยา เครื่องส าอาง สมุนไพร 13 ตัวอย่าง รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 299 ตัวอย่าง พยาธิวิทยาคลินิก 45 ตัวอย่าง 
อาหาร 907 ตัวอย่าง)  

3. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 16 คน จ านวน 53 หลักสูตร  
4. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุอื่นๆส าหรับการตรวจ

วิเคราะห์ ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุการเกษตร วัสดุงาน
บ้านงานครัว วัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์  

5. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสะสม 1,281 ตัวอย่าง (พิษวิทยา 17 
ตัวอย่าง ยา เครื่องส าอาง สมุนไพร 13 ตัวอย่าง รังสีและ
เครื่องมือแพทย์ 299 ตัวอย่าง พยาธิวิทยาคลินิก 45 ตัวอย่าง 
อาหาร 907 ตัวอย่าง) 

6. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 5 คน จ านวน 2 หลักสูตร  

62.00 1. มีห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ และสนับสนุนระบบการรักษา
ผู้ป่วย โดยมีข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือ
ได้  

2. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินและ
รับรองระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด  

3. ประชาชนได้ รับบริการที่ มี คุณภาพ จาก
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 
สมุทรสงคราม 

ศวก.ที่ 5 
(สมุทรสงคร

าม) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

606-2112-
P041-L5747-
10 

โครงการทดสอบความช านาญ
การตรวจวินิจฉยัไข้เลือดออก
โดยวธิี 
Immunochromatography 

200,000 0 0.00 1. ออกหนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความช านาญ 
รวบรวมผู้สมัครได้ทั้งหมด 79 แห่ง ประกอบด้วย ผู้สมัคร  
- แผนการทดสอบความช านาญไข้เลือดออก NS1 

Antigen จ านวน 1 แห่ง 
- แผนการทดสอบความช านาญการตรวจหา Antibody 

ชนิด IgM และ IgG จ านวน 7 แห่ง  
- แผนการทดสอบความช านาญการตรวจหา NS1 

Antigen และ Antibody จ านวน 70 แห่ง  
2. เชิญวิทยากรมาสอนวิธีการเตรียมตัวอย่างทดสอบความ

ช านาญทั้งกระบวนการ 3 วัน  
3. เตรียมตัวอย่างทดสอบความช านาญครั้งที่ 1 และจัดส่ง

ตัวอย่างทดสอบความช านาญให้สมาชิกทั้งหมด 79 แห่ง  
4. ก าลังรับผลตอบกลับจากสมาชิก ก าหนดการปิดรับผลการ

ทดสอบความช านาญ 31 มีนาคม 2560  
5. รายงานตอบกลับผลการทดสอบความช านาญ รอบ 1 ให้

สมาชิกครบทุกแห่ง  
6. เตรียมการจัดส่งตัวอย่างวัตถุทดสอบ รอบ 2 ภายในวันที่ 3 

กรกฎาคม 2560 

50.00 1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทราบระดับ
คุณภาพของชุดตรวจวินิจฉัยไข้เลือดออกที่ใช้  

2. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สามารถรักษา
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  

3. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกได้อย่าง
รวดเร็ว 

ศวก.ที่ 5 
(สมุทรสงคร

าม) 

607-1112-
P021-L5745-
07 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถห้องปฏิบัตกิาร
และฝ่ายบรหิารทั่วไป ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 
ชลบุรี ให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

387,600 387,600 100.00 1. ปรับแก้ไขเอกสาร SOP  
2. ทบทวนเอกสารเอกสาร SOP  
3. จัดท าคู่มือบริการ ประจ าปี 2560  
4. เตรียมความพร้อมและประสานขอรับการตรวจประเมิน

ระบบคุณภาพภายใน ( Internal Audit) ISO 17025 , ISO 
15189 และ ISO 15043  

5. ขออนุมัติและจัดการอบรม สัมมนา  "การพัฒนาองค์การ
ประจ าปีงบประมาณ 2560"  

6. ขอรับการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพ ISO 17025 , 
ISO 15189 และ ISO 15043  

7. อยู่ระหว่างการแก้ไข SOP และ CAR ที่ได้รับ 

70.00 1. ศูนย์  ฯ มีระบบคุณภาพที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์ ฯ เพิ่มขึ้น 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

607-1112-
P022-L5746-
01 

โครงการสารเคมีก าจัดแมลง
ตกค้างในผลไม้ที่เพาะปลูกใน
เขตภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

500,000 500,000 100.00 1. จัดเตรียมสารมาตรฐาน/ความพร้อมของเครื่องมือ  
2. ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลไม้ จ านวน 70 ตัวอย่าง  
3. ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลไม้ จ านวน 50 ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์พบสารเคมีก าจัดแมลงตกค้าง จ านวน 
23 ตัวอย่าง  

60.00 1. ทราบถึงชนิดและปริมาณสารเคมีก าจัดแมลง
กลุ่ม Organophosphorus, 
Organochlorines, Carbamates และ 
Synthetic Pyrethroids ที่ตกค้างในผลไม้สด
ที่ปลูกในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย  

2. ได้ข้อมูลความเสี่ยงด้านสารตกค้างประเภท
สารเคมีก าจัดแมลงในผลไม้สดที่เพาะปลูกใน
เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 

607-1112-
P031-L5743-
06 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถห้องปฏิบัตกิาร
และฝ่ายบรหิารทั่วไป ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 
ชลบุรี ให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

500,000 500,000 100.00 1. ปรับแก้ไขเอกสาร SOP  
2. ทบทวนเอกสารเอกสาร SOP  
3. จัดท าคู่มือบริการ ประจ าปี 2560  
4. เตรียมความพร้อมและประสานขอรับการตรวจประเมิน

ระบบคุณภาพภายใน ( Internal Audit) ISO 17025 , ISO 
15189 และ ISO 15043 5.ขออนุมัติ และจัดการอบรม 
สัมมนา "การพัฒนาองค์การประจ าปีงบประมาณ 2560"  

5. ขอรับการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพ ISO 17025 , 
ISO 15189 และ ISO 15043 7.อยู่ระหว่างการแก้ไข SOP 
และ CAR ที่ได้รับ  

70.00 1. ศูนย์  ฯ มีระบบคุณภาพที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์ ฯ เพิ่มขึ้น 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 

607-1112-
P031-L5743-
12 

โครงการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สุขภาพเพือ่คุ้มครองผู้บริโภค 

520,000 520,000 100.00 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านอาหารจุลชีววิทยา จ านวน 603 
ตัวอย่าง  

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านอาหารเคมี จ านวน 53ตัวอย่าง/
107รายการ  

3. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรด้านอณู
วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และโลหิตวิทยา จ านวนรวม 7,881 
ตัวอย่าง ประกอบด้วย  
3.1 ไวรัสทางเดินหายใจ (MERS-CoV) จ านวน 2 ตัวอย่าง  
3.2 ไวรัสซิกา จ านวน 3,220 ตัวอย่าง 3.3 แบคทีเรียก่อ

โรคคอตีบ จ านวน 12 ตัวอย่าง 3.4 แบคทีเรียก่อโรค
ล าไส้ จ านวน 10 ตัวอย่าง 3.5 ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
งานพยาธิ จ านวน 4,663 ตัวอย่าง  

4. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ จ านวน 
1,241 ตัวอย่าง  

5. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านอาหารจุลชีววิทยา 

94.50 1. ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี สามารถ
ตอบสนองภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย และ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยมุ่ง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  

2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มีมาตรฐาน 
สอดคล้องตามระบบคุณภาพสากล ผลการ
วิเคราะห์ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้บริโภค และหรือประชาชนที่มารับบริการ 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 



ผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                     192 
 

รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

607-1112-
P032-L5744-
02 

โครงการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลง
ในพืช ผักและผลไม้ที่น าเข้า
ผ่านด่านอาหารและยาแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุร ี

450,000 450,000 100.00 1. จัดเตรียมสารมาตรฐาน และความพร้อมของเครื่องมือ  
2. ตรวจวิเคราะห์สารเคมีก าจัดแมลงในตัวอย่างพืชผักและ

ผลไม้ จ านวนทั้งสิ้น 193 ตัวอย่าง พบสารเคมีก าจัดแมลง 
จ านวน 64 ตัวอย่าง/134 รายการ  

64.33 1. พืช ผักและผลไม้สด ที่น าเข้าจากต่างประเทศ
ผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี  มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด  

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 

607-1112-
P032-L5744-
03 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีป้องกันจ ากัดเชื้อรา 
(Fungicide) ในผักและผลไม้ 

250,000 249,527 99.81 1. ฝึกการตรวจวิเคราะห์ ณ ส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร วันที่ 9-11 พ.ย. 59 ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
- วิธีการสุ่มและสกัดตัวอย่าง 
- วิธีการเตรียมสารมาตรฐานกลุ่มสารเคมีป้องกันก าจัด

เช้ือรา (Fungicide)  
- การใช้เครื่อง HPLC ในการตรวจวิเคราะห์สารเคมี

ป้องกันก าจัดเชื้อรา (Fungicide)  
2. จัดเตรียมสารมาตรฐานกลุ่มสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 

(Fungicide) จากศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ในวันที่ 11 ม.ค. 60 

3. ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สารมาตรฐาน 
carbendazim และ  triabendazole พบว่ าสภาวะของ
เครื่องสามารถวิเคราะห์ สารมาตรฐานทั้ง 2 ชนิดออกจาก
กัน 

4. ศึกษาวิธีการสกัดและสภาวะที่เหมาะสมในวิเคราะห์ค่า LOD 
แ ล ะ  LOQ ข อ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  carbendazim แ ล ะ 
triabendazole  

35.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 ชลบุรี สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ป้องกันจ ากัดเชื้อรา (Fungicide) ในผักและ
ผลไม้ได้  

2. พืช ผักและผลไม้สด ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 
ผ่านด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี  มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด  

3. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 

607-1112-
P032-L5744-
04 

โครงการเฝ้าระวังและประเมิน
ความเส่ียงด้านสารพิษในพื้นที่
เครือข่ายบริการที ่6 

200,000 200,000 100.00 ผลการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 151 ตัวอย่าง พบ
เกินค่ามาตรฐาน 102 ตัวอย่าง และนิติเวช 13 ตัวอย่าง ตรวจพบ 
7 ตัวอย่าง  

94.37 1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่มี
สาเหตุมาจากสารพิษ ให้กับหน่วยงานและ
ประชาชนที่มาใช้บริการ  

2. สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
สารพิษได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  
เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ประสบ
เหตุมีความปลอดภัยในสุขภาพ 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

607-1112-
P032-L5744-
18 

โครงการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สุขภาพเพือ่คุ้มครองผู้บริโภค 
(งบเบิกจ่ายแทนกัน) 

200,000 200,000 100.00 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านอาหารจุลชีววิทยา จ านวน 603 
ตัวอย่าง  

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านอาหารเคมี จ านวน 53ตัวอย่าง/
107รายการ  

3. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรด้านอณู
วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และโลหิตวิทยา จ านวนรวม 7,881 
ตัวอย่าง ประกอบด้วย  
3.1 ไวรัสทางเดินหายใจ (MERS-CoV) จ านวน 2 ตัวอย่าง  
3.2 ไวรัสซิกา จ านวน 3,220 ตัวอย่าง  
3.3 แบคทีเรียก่อโรคคอตีบ จ านวน 12 ตัวอย่าง  
3.4 แบคทีเรียก่อโรคล าไส้ จ านวน 10 ตัวอย่าง  
3.5 ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์งานพยาธิ จ านวน 4,663 

ตัวอย่าง  
4. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ จ านวน 

1,241 ตัวอย่าง 
5. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านอาหารจุลชีววิทยา 

94.50 
 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 

607-2112-
P031-L5743-
09 

โครงการส่งเสริม
ความสามารถห้องปฏิบัตกิาร
และฝ่ายบรหิารทั่วไป ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 
ชลบุรี ให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เงิน
บ ารุง) 

4,000,000 3,544,717 88.62 1. ปรับแก้ไขเอกสาร SOP  
2. ทบทวนเอกสารเอกสาร SOP  
3. จัดท าคู่มือบริการ ประจ าปี 2560  
4. เตรียมความพร้อมและประสานขอรับการตรวจประเมิน

ระบบคุณภาพภายใน ( Internal Audit) ISO 17025 , ISO 
15189 และ ISO 15043  

5. ขออนุมัติและจัดการอบรม สัมมนา  "การพัฒนาองค์การ
ประจ าปีงบประมาณ 2560"  

6. ขอรับการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพ ISO 17025 , 
ISO 15189 และ ISO 15043  

7. อยู่ระหว่างการแก้ไข SOP และ CAR ที่ได้รับ 

70.00 1. ศูนย์  ฯ มีระบบคุณภาพที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการ
ด าเนินงานของศูนย์ ฯ เพิ่มขึ้น 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

607-2112-
P031-L5743-
13 

โครงการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
สุขภาพเพือ่คุ้มครองผู้บริโภค 
(เงินบ ารุง) 

3,000,000 467,254 15.58 1. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านอาหารจุลชีววิทยา จ านวน 603 
ตัวอย่าง 

2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านอาหารเคมี จ านวน 53ตัวอย่าง/
107รายการ  

3. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรด้านอณู
วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และโลหิตวิทยา จ านวนรวม 8,235 
ตัวอย่าง ประกอบด้วย  
3.1 ไวรัสทางเดินหายใจ (MERS-CoV) จ านวน 3 ตัวอย่าง 
3.2 ไวรัสซิกา จ านวน 3,258 ตัวอย่าง  
3.3 แบคทีเรียก่อโรคคอตีบ จ านวน 13 ตัวอย่าง  
3.4 แบคทีเรียก่อโรคล าไส้ จ านวน 10 ตัวอย่าง  
3.5 ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์งานพยาธิ จ านวน 4,663 

ตัวอย่าง  
4. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ จ านวน 

1,241 ตัวอย่าง 

94.50 1. ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี สามารถ
ตอบสนองภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย และ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยมุ่ง
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  

2. ห้องปฏิบัติการกลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี มีมาตรฐาน 
สอดคล้องตามระบบคุณภาพสากล ผลการ
วิเคราะห์ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้บริโภค และหรือประชาชนที่มารับบริการ 

ศวก.ที่ 6 
(ชลบุรี) 

608-1112-
P021-L5744-
24 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายห้องปฏบิัติการทาง
การแพทย์ในการตรวจ
วิเคราะห์ด้านอณูวิทยาชั้นสูง 

432,000 425,700 98.54 1. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
2. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับการฝึกอบรม  
3. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการ

ฝึกอบรม  
4. พัฒนาองค์ความรู้ของผู้ฝึกอบรม (Trainer) ในด้านการ

ตรวจหาสารพันธุกรรมจากเชื้อก่อโรค โดยการเข้าร่วมการ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคเพิ่มปริมาณสาร
พันธุกรรมในสภาพจริง (Real time PCR) ในการตรวจเชื้อ
ก่อโรคอาหารเป็นพิษในอาหาร ร่วมกับงานอาหาร กลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภค ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ และ 1 
มีนาคม 2560  

5. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลกรด้านภาษาอังกฤษ และประสาน
ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม  

6. ขออนุมัติการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ  
7. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม และประสานข้อมูลกับวิทยากรเพื่อ

เตรียมความพร้อม  
8. ประสานขอข้อมูลผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จากหน่วยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10  

50.00 1. มีการประสานการท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย
ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อมีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ าในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง  

2. มี ก า ร เ ก็ บ สิ่ ง ส่ ง ต ร ว จ แ ละ น า ส่ ง ม า ยั ง
ห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้อง ทันเวลา และมี
ความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อก่อโรคขณะในระหว่าง
การส่งตรวจ ส่งเสริมให้การควบคุมโรคมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. บุคลากรของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มี
ความรู้ และทักษะการตรวจเฝ้าระวังโรคใน
ระดับโมเลกุลท าให้สามารถลดระยะเวลาการ
รอคอยผลการตรวจ ส่งผลให้การควบคุมโรค
อยู่ในวงจ ากัดมากยิ่งขึ้น 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-1112-
P031-L5743-
03 

การตรวจด้านอณูวิทยาเพื่อ
การเฝ้าระวังโรคและประเมิน
ความเส่ียงทางห้องปฏิบัตกิาร 

1,400,000 1,395,328 99.67 1. จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการทดสอบ  
2. พัฒนาบุคลากรใหม่ ให้มีความสามารถในการทดสอบโรค 

ได้แก่  
2.1 การตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/

ไข้หวัดนก, MERS-CoV, HIV-1, Zika virus  
2.2 การตรวจหายีนอัลฟา ธาลัสซีเมีย  

3. ทดสอบตัวอย่างทีส่งตรวจจ านวน 2,551 ตัวอย่าง โดยแยก
เป็นการทดสอบดังนี้  
3.1 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/

ไข้หวัดนก จ านวน 30 ตัวอย่าง ตรวจพบ A/H3 14 
ตัวอย่าง, A/H1 1 ตัวอย่าง, ผลลบ 15 ตัวอย่าง 

3.2 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส MERS-CoV 
จ านวน 5 ตัวอย่าง ตรวจพบ ผลลบ 5 ตัวอย่าง  

3.3 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Zika virus 
จ านวน 1,145 ตัวอย่าง ตรวจพบผลบวก 22 ตัวอย่าง 
ผลลบ 1,123 ตัวอย่าง  

3.4 การตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จ านวน 154 ตัวอย่าง 
ตรวจพบผลบวก 5 ตัวอย่าง ผลลบ 149 ตัวอย่าง  

3.5 การตรวจหายีนอัลฟา ธาลัสซีเมีย จ านวน 1217 
ตัวอย่าง ตรวจพบ SEA จ านวน 157 ตัวอย่าง ผลลบ 
1060 ตัวอย่าง  

4. การเข้าร่วมการทดสอบความช านาญการ ดังนี้  
4.1 การตรวจการติดเชื้อ HIV-1 จากตัวอย่างกระดาษซับ

เลือด กับ สชพ. ผลการการทดสอบสอดคล้องร้อยละ 
100  

4.2 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่/
ไข้หวัดนก กับ สวส. ผลการทดสอบสอดคล้องร้อยละ 
100  

4.3 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสซิกา กับ สวส. 
ผลการทดสอบสอดคล้องร้อยละ 100  

4.4 การตรวจหาอัลฟา ธาลัสซีเมีย ยีน กับ สวส. รอบที่
1/2560 ผลการทดสอบมีความสอดคล้อง ร้อยละ 
100  

85.00 1. ข้อมูลจากผลการตรวจชันสูตรโรคที่เป็นปัญหา
ด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ด้วยเทคนิคด้านอณู
วิทยาชั้นสูง สามารถน าไปแก้ไขปัญหาสาธารณ 
สุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประเมิน
ความเส่ียง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพได้  

3. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

5. เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้วยการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ต่างประเทศ เรื่อง การประเมินการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี 
ด้วยวิธี Real time PCR จากตัวอย่างเลือดและกระดาษซับ
เ ลื อ ด  ใ น ว า ร ส า ร  American Journal of Laboratory 
Medicine ปีที่ 2 ฉบับเดือนมีนาคม 2560  

608-1112-
P032-L5744-
06 

โครงการส ารวจการปนเปื้อน
ของไนเตรต-ไนไตรต์ และเช้ือ
ก่อโรคในอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ที่ผลิตและจ าหนา่ยใน
เขตสุขภาพที่ ๗ 

225,400 220,481 97.82 ได้เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการโดยสั่งซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 
และสารเคมีที่จะใช้ในการพัฒนาห้องปฏิบัติการแล้วเสร็จ ร้อยละ 
30 และได้พัฒนาบุคลากรโดยการเข้ารับการฝึกอบรมการทดสอบ
ไนเตรต-ไนไตรต์ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เรียบร้อยแล้ว 
จัดตั้งห้องปฏิบัติการและทดสอบสภาวะเครื่องโดยการหาปริมาตร
ที่เหมาะสมในการฉีดสารตัวอย่าง คือ 10 ไมโครลิตร ปรับอัตรา
การไหล(Flow rate) 0.6, 0.8 และ 1.0 ml/min เพื่อดูสภาวะที่
เหมาะสมในการวัด ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา เพื่อ
หาเชื้อSalmonellae จ านวน 10 ตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง สกัด
ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เพื่อหาไนเตรต - ไนไตรท์ 10 
ตัวอย่าง 

70.00 สื่อสารความเสี่ยงประชาชนได้ข้อมูลเพื่อเลือก
บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากไนเตรต-ไน
ไตรต์ และการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

608-1112-
P032-L5744-
09 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อกอ่
โรคอาหารเป็นพิษในอาหาร
ด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล Real 
time PCR 

255,000 252,294 98.94 เก็บตัวอย่าง แหนม ปล้าส้ม มา verified matrixes โดยเติมเชื้อ
Salmonella มาตรฐานไปในระดับ 10-9 ถึง 10-0 บ่มเพาะเลี้ยง
ในอาหาร BPW 21-24 ชม น าไปเพื่อตรวจหาเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรค
อาหารเป็นพิษในอาหาร โดยเทคนิค Realtime PCR เปรียบเทียบ
กับISO 6579 จากนั้นเก็บตัวอย่างแหนมจ านวน 10 ตัวอย่าง 
ตรวจให้ผลสอดคล้องกัน  

70.00 1. บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ความรู้ในการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ก่อ
โรคในอาหารด้วยเทคนิคrealtime PCR  

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพในการ
ตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
ด้วยเทคนิค realtime PCRสามารถวิจัยและ
เก็บตัวอย่างเฝ้าระวั ง คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

608-1112-
P032-L5744-
22 

การพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะห์โลหะหนักในอาหาร
ด้วยเทคนิค ICP-MS 

300,000 298,483 99.49 เตรียมแผนสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ์และขอใบเสนอราคา สั่งซ้ือสารเคมี
และวัสดุ อปุกรณ์ เรียนรู้การใช้เครื่อง ICP-MS เมื่อวันที่ 24 
มีนาคม 2560 ยังไม่ได้ด าเนินการต่อ เนื่องจากรอวัสดุ
วิทยาศาสตร์และสารมาตรฐาน 

40.00 วิธีตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในตัวอย่าง
อาหารด้วยเทคนิค ICP-MS ใช้เป็นวิธีมาตรฐาน
ส าหรับห้องปฏิบัติการอาหารในการตรวจวิเคราะห์
หาปริมาณโลหะหนักได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู
และปรอท ซ่ึงสามารถใช้ตรวจติดตามการปนเปื้อน
ของโลหะหนัก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์การแพร่กระจายของโลหะหนกั

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

สู่ผู้บริโภคและเพื่อเฝ้าระวังการได้รับสัมผัสและเพื่อ
ทราบถึงระดับความเสี่ยงต่อการได้รับสัมผัสโลหะ
พิษนั้นๆ ว่าอยู่ ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
ผู้บริโภค และน ามาสู่การวางแนวทางป้องกัน การ
จั ดก า รปัญหาผลกระทบต่ อสุ ขภาพอย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

608-1112-
P051-L5741-
04 

การพัฒนาวิธี PCR Probe-
Hybridization ส าหรับ
ตรวจหาเช้ือแบคทีเรียแกรม
ลบที่ก่อโรคโลหิตเป็นพิษ 

529,000 512,075 96.80 1. จัดเตรียมน้ ายาและวัสดุส าหรับการด าเนินงาน  
2. สังเคราะห์ Primer ส าหรับยีน 16S rRNA gene, V3, V6 

regions  
3. สังเคราะห์ V6, V3 fragments เพื่อเป็น DNA Standard  
4. เพิ่มจ านวนของ 16S rRNA gene จาก Clone library ของ

เช้ือมาตรฐาน  
5. Purify ท่อนยีน 16S fragments จ านวน 15 ชนิด  
6. เพิ่มจ านวนท่อนยีน V3, V6 regions จากท่อนยีน Purified 

16S fragments ทั้ง 15 ชนิด  
7. ประสานการด าเนินการวิจัยกับผ้ เชี่ยวชาญ จากคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
8. ทดสอบหาปริมาณที่เหมาะสมส าหรับการเคลือบ DNA บน 

Nylon membrane 

60.00 1. ได้วิธีการตรวจวินิจฉัย แบคทีเรียก่อโรคโรค
โลหิตเป็นพิษ ครอบคลุมทั้งชนิดแบคทีเรียแก
รมบวกและลบที่มีความรวดเร็ว จ าเพาะและ
ความไวสูง เพื่อน าไปใช้ในห้องปฏิบัติการ ซ่ึง
ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วย และการสอบสวนโรค 
มีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  

2. เพิ่มศักยภาพให้ห้องปฏิบัติการอณูวิทยาชั้นสูง 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ให้
สามารถการตรวจหาเชื้อก่อโรคโรคโลหิตเป็น
พิษได้ครอบคลุม 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

608-2112-
P021-L5745-
15 

โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
การทดสอบของ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ 
ขอนแก่น ปี ๒๕๖๐ 

500,000 21,284 4.26 - เขียนแผนงานโครงการ  
- ประสานงานกับกลุ่ม/ฝ่าย/งาน  
- ประสานงานในการจัดท าแผน QA ปี 2560 สอบเทียบ แผน 

ตรวจติดตามคุณภาพภาย  
- review report เดือน ก.ย. ต.ค.  
- review report เดือน ธ.ค.  
- ประสานงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
- review report เดือน ม.ค. และ ก.พ.2560  
- ประชุม และรายงานประชุม QA 3 ครั้ง  
- ด าเนินงานตรวจติดตามคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน  
- ประสานงานการสอบเทียบเครื่องมือฯ  
- ประสานงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน  
- รายงานประชุม QA ครั้งที่ 4/2560  
- review report เดือน มี.ค. 2560  

75.00 1. ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ 
ขอนแก่น ได้รับการพัฒนาตามระบบคุณภาพ  

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ผ่านการรับรองและ
รักษาระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO15189: 
2012,ISO/IEC17025:2005 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

- ติดตามการตรวจติดตามคุณภาพภายในปี 2560  
- ติดตามการทบทวนเอกสารคุณภาพ ( 27 เม.ย. 2560)  
- review report เดือน เม.ย. 2560  
- ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามคุณภาพ

ภายในปี 2560  

608-2112-
P031-L5743-
12 

การพัฒนาชุดตรวจ PCR-
ELISA ส าหรับตรวจหาเช้ือ
แบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วง
และอาหารเป็นพิษ 

225,000 40,380 17.95 1. จัดท าแผนงานโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
2. จัดท าแผนจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับด าเนินการวิจัย  
3. ประสานการจัดเก็บตัวอย่างกับงานอาหารด้านจุลชีววิทยา 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น  
4. ด าเนินการเก็บตัวอย่าง Enrichment broth จากงานอาหาร

ด้านจุลชีววิทยา จ านวน 200 ตัวอย่าง  
5. จัด ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์  และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ในการ

ด าเนินการ  
6. ด าเนินการทดสอบตัวอย่างดังนี้  

6.1 สกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่าง Enrichment broth 
จ านวน 200 ตัวอย่าง  

6.2 ทดสอบคุณภาพตัวอย่างสารพันธุกรรมที่สกัดได้ด้วย
วิธี PCR จ านวน 200 ตัวอย่าง  

6.3 เตรี ยมตั วอย่ า ง  DNA ของ เชื้ อ  E. coli และ  C. 
perfringens เพื่อทดสอบ Limit of Detection(LOD)  

6.4 ทดสอบหาค่า LOD ของวิธี PCR-ELISA  
6.5 สังเคราะห์  PCR Probes จากตัวอย่าง DNA ของ

ตัวอย่าง  
6.6 ทดสอบปริมาณ DIG-dUTPs ที่ปริมาณน้อยที่สุดที่

ยังให้ผลบวกของ PCR Probes แต่ละชนิด 

65.00 ได้ชุดตรวจ PCR-ELISA แยกชนิดของแบคทีเรียก่อ
โรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ที่มีความรวดเร็ว 
จ าเพาะและความไวสูง เพื่อน าไปใช้ในห้องปฏิบัติ  
การทางการแพทย์ ซ่ึงส่งผลให้การรักษาผู้ป่วย และ
การสอบสวนโรค มีความถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 
และน าไปสู่การพัฒนาเป็นชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคในเชิงพาณิชย์ต่อไป 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-2112-
P031-L5743-
13 

การเฝ้าระวัง และประเมิน
ความเส่ียงทางห้องปฏิบัตกิาร
ด้านพยาธิวิทยาคลินิก 

1,000,000 0 0.00 1. จัดท าโครงการเฝ้าระวัง และประเมินความเสี่ยงทาง
ห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกประจ าปีงบประมาณ 
2560 พัฒนาบุคลากร และจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 2. การตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการ  
- ตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วง จ านวน 17 

ตัวอย่าง พบเชื้อ 5 ตัวอย่าง  
- ตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคคอตีบ จ านวน 10 ตัวอย่าง ไม่

พบเชื้อ 
- ตรวจวินิจฉัยเชื้อ Legionellae ในน้ า จ านวน 21 

ตัวอย่าง  
- ตรวจวินิจฉัยโรคหัด และหัดเยอรมัน จ านวน 110 

ตัวอย่าง ผลบวก 25 ตัวอย่าง และผลบวก 2 ตัวอย่าง  
- ตรวจวินิจฉัย Scrub typhus จ านวน 8 ตัวอย่าง - 

ตรวจ Hb typing จ านวน 2753 ตัวอย่าง พบคู่เสี่ยง 
31 คู่  

- ตรวจอัลฟาธาลัสซีเมีย จ านวน 1000 ตัวอย่าง ผลบวก 
126 ตัวอย่าง  

2. การทดสอบความช านาญ (PT) ครั้งที่  1/2560 – ตรวจ
วินิจฉัยเช้ือก่อโรคคอตีบ 
- ตรวจวินิจฉัย Leptospirosis  
- ตรวจวินิจฉัย อัลฟาธาลัสซีเมีย  
- ตรวจวินิจฉัย Hb typing  
- ตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก และชิคุนกุนยา  

70.00 1. ได้ข้อมูลจากผลการตรวจวินิจฉัย ตรวจยืนยัน
ด้านโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ ซ่ึงน าไปสู่
การแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่  เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยา เพื่อใช้
ในเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อในพื้นที่รับผิดชอบ 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

608-2112-
P032-L5744-
11 

โครงการ พัฒนาระบบ
คุณภาพและการส่งต่อ ภาพ
เอกซเรย์ระบบดิจิตัล 
(DR/CR)ห้องปฏบิัติการรังสี
วินิจฉยั เขตสุขภาพที่ 7 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 
ขอนแก่น ปี 2560 

200,000 49,195 24.60 1. เสนอโครงการฯปีงบประมาณ 2560 ลงนามและอนุมัติโดย
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  7 ขอนแก่น 
(กิจกรรมที่ 1)  

2. สื่อสารและแจ้งเครือข่ายรังสีฯทั้ง 4 จังหวัด (กิจกรรมที่ 2)  
3. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายวิชาชีพ

รังสีการแพทย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี 2560 วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (กิจกรรมที่ 2,3)  

4. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 
2560 โดยเครือข่ายวิชาชีรังสีการแพทย์จงัหวัดกาฬสินธุ์ และ
ส านักงานสาธารณสุขจั งหวั ดกาฬสินธุ์  วันที่  25-26 
พฤศจิกายน 2559 ณ วนิดาธาราเลควิว อ.กุฉินารายณ์ จ.
กาฬสินธุ์ (กิจกรรมที่ 2,3)  

5. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายวิชาชีพรังสีการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น ครั้ งที่  
1/2560 วั นที่  23 พฤศจิ ก า ยน  2559 ณ ห้ อ งประชุ ม
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (กิจกรรมที่ 2,3)  

6. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายวิชาชีพรังสีการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่  
2/2560 วันที่  27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่7 ขอนแก่น (กิจกรรมที่ 2,3)  

7. ร่วมประชุมและเป็นวิทยากร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายวิชาชีพรังสีการแพทย์ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 23 
ธั นวาคม  2559 ณ ห้ อ งประชุ ม  โ ร งพยาบาลบรบื อ 
อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (กิจกรรมที่ 2,3)  

8. ร่วมประชุมและชี้แจงการพัฒนาเกณฑ์และแนวทางพัฒนา
งานรังสีวินิจฉัยเขตสุขภาพที่ 7 จัดโดย คณะท างานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล(CHRO) สายวิชาชีพรังสีการแพทย์ เขต
สุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ 
ห้องประชุมแก้วมุกดา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
(กิจกรรมที่ 2,3)  

9. ตรวจเยี่ยม และนิเทศงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25560 
(จังหวัดกาฬสินธุ์ :รพ.นาคู รพ.ฆ้องชัย รพ.สามชัย รพ.ห้วย

50.00 1. ห้ อ งปฏิบั ติ การรั งสี วินิ จฉั ย ใน เขตความ
รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๗
ขอนแก่น มีระบบคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้
มาตรฐานสากล และได้รับการรับรอง  

2. ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยได้รับ
ผลการตรวจที่ถูกต้อง มีคุณภาพและปลอดภัย 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
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การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เม็ก และรพ.ดอนจาน (15-25 มีนาคม 2560) (กิจกรรมที่ 5) 
8. ประชุมและเป็นวิทยากร การพัฒนาเครือข่าย รังสีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560 วันที่ 4-5 เมษายน 2560 ณ 
ห้องประชุมโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี (กิจกรรมที่ 
5)  

608-2112-
P032-L5744-
17 

โครงการทดสอบคุณภาพและ
ความปลอดภยัของผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเขตสุขภาพที ่๗ 

600,000 0 0.00 1. ประสานแผนเก็บตังวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพประจ าปี
งบประมาณ 2560 กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 7  

2. ทดสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพรวม 1,746 ตัวอย่าง พบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน 290 
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 16.6 แยกเป็น  
- ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 1295 ตัวอย่าง พบคุณภาพ

ไม่ได้มาตรฐาน 261 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.2  
- ยาและสมุนไพร จ านวน 24 ตัวอย่าง คุณภาพได้

มาตรฐานทุกตัวอย่าง  
- เครื่องส าอาง 27 ตัวอย่าง คุณภาพไม่ได้ได้มาตรฐาน 

5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 18.5  
- รังสีและเครื่องมือแพทย์ 400 ตัวอย่าง คุณภาพไม่ได้

มาตรฐาน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.0 

80.00 1. ได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตและ
จ าหน่ายใน พื้นที่รับผิดชอบ  

2. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารในการเลือกซ้ือ 
เลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และ
รับการ แจ้งเตือนภัยความเสี่ยงด้านความไม่
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลผลการ
ทดสอบไปควบคุม ก ากับเฝ้าระวัง และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ศวก.ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

609-1112-
P031-L5743-
05 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
รองรับโรคข้ามพรมแดน ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

900,000 884,109 98.23 ด า เนิ นการตรวจวิ เคราะห์ เพื่ อ ยื นยั นผลการตรวจทา ง
ห้องปฏิบัติการ เป้าหมายทั้งหมด 5,320 ตัวอย่าง  
1. ตรวจชันสูตรโรคเลปโตสไปโรซิส และโรคสครับไทฟัส ด้วย

วิธี IFA  
2. ตรวจยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ด้วยวิธี Real-time 

RT-PCR  
3. ตรวจยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) 

ด้วยวิธี Real-time RT-PCR  

80.00 1. มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ า และสามารถให้บริการตรวจ
ยืนยันโรคที่ศูนย์ฯ เปิดให้บริการในภาวะปกติ 
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ระบาด สามารถตรวจ
ยืนยันได้ทันตามก าหนดเวลา  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยาเพื่อใช้
ในการเฝ้าระวังโรค  

ศวก.ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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4. ตรวจแยกซีโรทัยป์ของเชื้อไข้เลือดออกด้วยวิธี Real-time 
RT-PCR  

5. ตรวจยืนยันเชื้ออุจจาระร่วง/โรคอาหารเป็นพิษ ในกรณีเกิด
การระบาดด้วยวิธีเพาะเชื้อ  

6. ตรวจยืนยันเช้ือชิคุนกุนย่า ด้วยวิธี PCR  
7. ตรวจยืนยันหัดและหัดเยอรมัน ด้วยวิธี ELISA  
8. ตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัส HIV ทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี 

PCR  
9. ตรวจยืนยันโรคคอตีบด้วยวิธีเพาะเชื้อ และยืนยันสารพิษ 

ของเช้ือคอตีบ ด้วยวิธี Elek toxigenicity test  
10. ตรวจยืนยันโรคมือ เท้า ปาก ด้วยวิธี RT-PCR  
11. ตรวจยืนยัน alpha thalassemia 1 ชนิด SEA และ Thai 

ด้วยวิ ธี  Real-time PCR -ตรวจ Beta mutation -ตรวจ
วินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด  

12. ตรวจยืนยันเช้ือไวรัสซิกา ด้วยวิธี Real-time RT-PCR  
13. ติดตามคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเช้ือก่อโรคคอตีบ

ในเขตสุขภาพที่ 8 จ านวน 2 ครั้งต่อปี จากเป้าหมายทั้งหมด 
5,320 ตัวอย่าง 1 ตุลาคม 59 ถึง 10 มีนาคม 2560 ตรวจ
วิเคราะห์ได้ทั้งหมด 3,236ตัวอย่าง คิดเป็น (ร้อยละ 21.01)  

3. สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

609-1112-
P031-L5743-
16 

โครงการพัฒนาและรักษา
ระบบคุณภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

500,000 374,786 74.96 - ส่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์สอบเทียบเรียบร้อยแล้ว จ านวน 
200 รายการ  

- ได้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO 15189:2012, ISO 
15190:2003 และ ISO 17043:2010 แล้ว  

- ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นเอกสารขอต่ออายุการรับรอง
และขยายขอบข่าย ISO/IEC 17025:2005, ISO 
15189:2012, ISO 15190:2003 และ ISO 17043:2010 

55.00 1. เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯมีความรู้และความตั้งใจใน
การที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
ศูนย์ฯ  

2. การปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

3. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่น
ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ 

ศวก.ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

609-1112-
P031-L5743-
17 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

800,000 726,190 90.77 1. การตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รวมจ านวนตัวอย่าง
สะสมตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มีนาคม 2560 
ตัวอย่าง 816 ตัวอย่าง 6023 รายการ เข้ามาตรฐาน 624 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 76.47 ไม่ เข้ ามาตรฐาน 192 
ตัวอย่าง  

2. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านยา สมุนไพร อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

3. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง รวมจ านวน
ตัวอย่างสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มีนาคม 
2560 ตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง เข้ามาตรฐาน/ไม่พบ 3 ตัวอย่าง 
ไม่เข้ามาตรฐาน/พบ 7 ตัวอย่าง  

65.00 1. สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้โดยผลการ
ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์มีความ
ถูกต้อง น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล  

2. เป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่สามารถรองรับ
ผลิตภัณฑ์ อาหาร 

ศวก.ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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สอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ในเขตสุขภาพที่ 8 ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

200,000 0 0.00 กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ได้รับการอนุมัติให้จัดท าโครงการ สอบ
เทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีผลการ
ตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ สร้างความพึง
พอใจแก่ผู้ใช้บริการ ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะห์จะมีความถูกต้อง 
แม่นย าได้  ปัจจัยส าคัญคือ เครื่องมือที่ ใช้ต้องมี คุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ วัดค่าได้แม่นย า เท่ียงตรง ในเดือนตุลาคม 2559 ได้
เริ่มเปิดให้บริการการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือของ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  จ านวน 4 รายการ ได้แก่  
เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องดูดปล่อยสารอัตโนมัติ (Auto pipette) 
เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ โดยมี
จ านวนเครื่ อ งมือที่ โ รงพยาบาลส่ ง เข้ ามา เพื่ อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ เป้าหมาย 1,850 
รายการ ตรวจสอบประสิทธิภาพแล้วเสร็จ 827 รายการ 

90.00 1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้รับการสอบ
เทียบตามเวลาที่ก าหนด และรวมทั้งประหยัด
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากค่าบริการมีราคาถูกกว่า
ภาคเอกชน  

2. ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 8 มีความถูก
ต้อง แม่นย า ทันเวลา  

3. ประชาชนได้รับบริการ ตรวจวิเคราะห์ ที่มี
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน อย่างทั่วถึง เท่า
เทียม เสมอภาค และช่วยสนับสนุน แก้ไข
ปัญหาสา ธ า รณสุ ข  ในพื้ นที่ ไ ด้  อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

ศวก.ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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โครงการเฝ้าระวังโรคที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

300,000 132,408 44.14 ด า เนิ นการตรวจวิ เคราะห์ เพื่ อ ยื นยั นผลการตร วจทา ง
ห้องปฏิบัติการ เป้าหมายทั้งหมด 5,320 ตัวอย่าง  
1. ตรวจชันสูตรโรคเลปโตสไปโรซิส และโรคสครับไทฟัส ด้วย

วิธี IFA  
2. ตรวจยืนยันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ด้วยวิธี Real-time 

RT-PCR  
3. ตรวจยืนยันโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-

CoV) ด้วยวิธี Real-time RT-PCR  

70.00 1. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
โรคไม่ติดเชื้อและโรคติดเชื้อที่ เป็นปัญหา
สาธารณสุข สามารถสนับสนุนการตรวจ
วินิจฉัย เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ได้
อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  

2. การบริการตรวจวินิจฉัยโรคเอดส์ในทารกที่
คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ช่วยในการวินิจฉัยได้
อย่างทันท่วงที เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา

ศวก.ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4. ตรวจแยกซีโรทัยป์ของเชื้อไข้เลือดออกด้วยวิธี Real-time 
RT-PCR  

5. ตรวจยืนยันเช้ืออุจจาระร่วง/โรคอาหารเป็นพิษ ในกรณีเกิด
การระบาดด้วยวิธีเพาะเชื้อ  

6. ตรวจยืนยันเช้ือชิคุนกุนย่า ด้วยวิธี PCR  
7. ตรวจยืนยันหัดและหัดเยอรมัน ด้วยวิธี ELISA  
8. ตรวจยืนยันการติดเช้ือไวรัส HIV ทางห้องปฏิบัติการด้วยวธิี 

PCR  
9. ตรวจยืนยันโรคคอตีบด้วยวิธีเพาะเชื้อ และยืนยันสารพิษ 

ของเช้ือคอตีบ ด้วยวิธี Elek toxigenicity test  
10. ตรวจยืนยันโรคมือ เท้า ปาก ด้วยวิธี RT-PCR  
11. ตรวจยืนยัน alpha thalassemia 1 ชนิด SEA และ Thai 

ด้วยวิธี Real-time PCR -ตรวจ Beta mutation -ตรวจ
วินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด  

12. ตรวจยืนยันเช้ือไวรัสซิกา ด้วยวิธี Real-time RT-PCR  
13. ติดตามคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคคอ

ตีบในเขตสุขภาพที่ 8 จ านวน 2 ครั้งต่อปี จากเป้าหมาย
ทั้งหมด 5,320 ตัวอย่าง 1 ตุลาคม 59 ถึง 10 มีนาคม 2560 
ตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งหมด 3,236ตัวอย่าง คิดเป็น (ร้อยละ 
21.01)  

ทารกที่ติดเชื้อ ลดการใช้ยาป้องกันเชื้อฉวย
โอกาสในทารกที่ไม่ติดเชื้อ ลดภาระทางสังคม
และความกังวลจิตใจของครอบครัวในการดูแล
ทารก  

3. เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ให้ บ ริ ก า รตรวจท า งห้ อ ง 
ปฏิบัติการในพื้นที่สามารถสนับสนุนการตรวจ
วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย ได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการป้องกันและ
ควบคุมโรคธาลัสซีเมียของประเทศ 

609-2112-
P031-L5743-
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โครงการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 
อุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

500,000 123,551 24.71 1. การตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รวมจ านวนตัวอย่าง
สะสมตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มีนาคม 2560 
ตัวอย่าง 816 ตัวอย่าง 6023 รายการ เข้ามาตรฐาน 624 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 76.47 ไม่ เข้ ามาตรฐาน 192 
ตัวอย่าง  

2. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านยา สมุนไพร อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

3. การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง รวมจ านวน
ตัวอย่างสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2529 ถึง 15 มีนาคม 
2560 ตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง เข้ามาตรฐาน/ไม่พบ 3 ตัวอย่าง 
ไม่เข้ามาตรฐาน/พบ 7 ตัวอย่าง  

50.00 1. มีแผนรองรับเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข กรณีเกิดการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้ า และสามารถให้บริการตรวจ
ยืนยันโรคที่ศูนย์ฯ เปิดให้บริการในภาวะปกติ 
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ระบาด สามารถตรวจ
ยืนยันได้ทันตามก าหนดเวลา  

2. ได้ข้อมูลสนับสนุนด้านงานระบาดวิทยาเพื่อใช้
ในการเฝ้าระวังโรค  

3. สามารถส่งต่อตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันต่อที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว 

ศวก.ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 
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ประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ การตรวจเอช
ไอวีซีโรโลยีแห่งชาต ิสาขา
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
8 อุดรธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

249,000 196,188 78.79 กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 
ได้รับการอนุมัติโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติสาขาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้
จัดท าทะเบียนรายชื่อห้องปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และรับสมัครสมาชิก โดยเป็นสมาชิกห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลที่ 
สปสช. สนับสนุนค่าสมาชิก จ านวน 319 แห่ง และห้องปฏิบัติการ
นอกกลุ่ม สปสช. จ านวน 55 แห่ง รวมมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งหมด 374 แห่ง ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยส่ ง
เจ้าหน้าที่ไปอบรม จ านวน 2 ท่าน คือ นางสาวภัทรพร เชยประ
ทุม ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ และนางสาวมลรัฐ 
ปาณะดิษ ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เรื่องการ
ฝึกอบรมหลักสูตรสถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ (Q001) ใน
วันที่ 25-26ตุลาคม 2559 และเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ค านวณค่าสถิติส าหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ (Q003) ในวันที่ 29-
30 พฤศจิกายน 2559 การด าเนินงานรอบที่  1/2560 ได้ส่ ง
ตัวอย่างให้สมาชิกโครงการฯ ในวันที่ 1 พ.ย. 2559 จ านวน 375 
แห่ง รายละเอียดดังนี้ ชุดตัวอย่างจ านวน 8 ตัวอย่าง/1 ชุด/1 
แห่ ง  พ ร้ อ ม เอกสา รค า แนะน า ในการทดสอบตั วอย่ า ง               
แบบรายงานผล ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และด าเนินการจัดท า
และส่งรายงานผลเบื้องต้น ส่งในวันที่ 21 พ.ย. 2559 จ านวน 375 
ฉบับ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลรายสมาชิก และจัดท า
สรุปประจ ารอบ รอบที่  1/2560 และในเดือนพฤษภาคม 
2560  ได้รับการตรวจประเมินแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการ
ตรวจประเมิน 

65.00 1. ประชาชนได้รับบริการจากห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขที่มี คุณภาพและ
มาตรฐาน  

2. ห้องปฏิบัติการได้เข้าร่วมโครงการ และมีระบบ
ประกันคุณภาพการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี อัน
เ ป็ น ส่ ว น ส า คั ญ ข อ ง ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการ  

3. ห้องปฏิบัติการทราบถึงประสิทธิภาพ และ
ปัญหาของตนเองเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพ และได้รับข้อมูล
ผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการอื่นๆ รวมทั้ง
ได้รับข้อคิดเห็น หรือค าแนะน าในการทดสอบ
จากผู้ด าเนินโครงการ  

4. สมาชิกมีความรู้  ความเข้าใจ ในหลักการ 
วิธีด าเนินการ และท าให้สามารถตรวจเอชไอวี
ซีโรโลยี ได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งน าความรู้     
ที่ ได้ รับ ในงานประกัน คุณภาพการตรวจ          
เอชไอวีซีโรโลยี ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพห้อง 
ปฏิบัติการด้านอื่นต่อไป 

ศวก.ที่ 8 
(อุดรธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

611-1112-
P022-L5746-
07 

โครงการตรวจวิเคราะห์เพื่อ
ประเมินความเส่ียง แจ้งเตือน
ภัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพดา้น
คุ้มครองผู้บริโภค 

916,500 874,894 95.46 ผลการด าเนินงานของโครงการ แยกตามแผนปฏิบัติการทั้งหมด   
4 แผน ดังนี้  
1. แผนปฏิบัติการที่ 1 (ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 

78.31)  
1.1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และวัสดุส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่ง
ให้งานพัสดุด าเนินการจัดซ้ือตามแผน เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2559 และอยู่ระหว่างด าเนินการ จัดซ้ือ
และส่งของ  

1.2 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและออกรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ ทั้งหมด 792 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 79.20 
(จากทั้งหมด 1,000 ตัวอย่าง) ประกอบด้วย ตัวอย่าง 
น้ า น้ าแข็ง (Pre-marketing), อาหาร และเครื่องดื่ม 
(Pre-marketing), น้ า น้ าแข็ง (Post-marketing) และ
อาหารและเครื่องดื่ม (Post-marketing) และ ตัวอย่าง
อาหาร (งบ อย.เฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน) 
จ า น ว น  207, 30, 363, 168 แ ละ  24 ตั ว อ ย่ า ง 
ตามล าดับ  

1.3 เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ จ านวน 20 รายการ 
คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปริมาณ ไอโอดีนใน
เกลือ, วัตถุกันเสีย 3 ชนิด คือ ปริมาณกรดเบนโซอิก
กรดซอร์บิก และกรดโปรปิโอนิก, ของแข็งทั้งหมดใน
นม, ไขมันในนม, โปรตีนในนม, กาเฟอีน, โซเดียมคลอ
ไรด์ในน้ าปลา, โปรตีนใน น้ าปลา, เหล็กในน้ า ตะกั่ว
ในน้ าและ ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้  

1.4 ได้รับการตรวจติดตาม Internal Audit เมื่อวันที่ 9-
10 มีนาคม 2560 จ านวน 13 รายการทดสอบ  

2. แผนปฏิบัติการที่ 2 (ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 
93.06)  
2.1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และวัสดุส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่ง
ให้งานพัสดุด าเนินการจัดซ้ือตามแผน และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซ้ือและส่งของ  

89.17 1. สามารถด าเนินงานตามภารกิจใหบ้ริการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏบิัติการ
อาหารเคมี จุลชวีวิทยา พิษวิทยา และ
เครื่องส าอาง ยาและสมุนไพร ได้อย่างถกูต้อง 
และตามก าหนดเวลา  

2. สามารถน าข้อมูลที่ได้ประเมินความเสี่ยงและ
แจ้ งเตือนภัยให้ผู้บริ โภคได้รับทราบและ
น าไปใช้ประโยชน์ ในการเลือกบริโภคต่อไป 

ศวก.ที่ 10 
(อุบลราชธา

นี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2.2 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและออกรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ ทั้งหมด 883 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.37 
(จากทั้งหมด 904 ตัวอย่าง) ประกอบด้วย ตัวอย่าง 
น้ า  น้ าแข็ง (ตรวจ ขึ้นทะเบียน ทราบ คุณภาพ 
OTOP), น้ าและน้ าแข็ง (เฝ้าระวัง คบส.), อาหาร, นม
โรงเรียน และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จากสมุนไพร 
จ านวน 297, 60, 361, 118, 15 และ 32 ตัวอย่าง 
ตามล าดับ  

2.3 เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ จ านวน 12 รายการ 
คื อ  MPN coliform, MPN E. coli, L.monocytoge 
nes  (อาหาร ), L.monocytogenes   (น้ า น้ าแข็ง 
เครื่องดื่ม), S.aureus, Salmonella spp. (cfu/กรัม 
), Salmonella spp. (พบ /ไม่พบ ), จ านวนจุลินทรีย,์ 
B. cereus (efu/กรัม) (อาหาร), B. cereus (efu/กรมั) 
(น้ า น้ าแข็ง เครื่องดื่ม) จ านวนยีสต์และรา/กรัมและ 
S.aureus (พบ, ไม่พบ/25กรัม)  

2.4 ได้รับการตรวจติดตาม Internal Audit เมื่อวันที่ 9-
10 มีนาคม 2560  

3. แผนปฏิบัติการที่ 3 (ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 
52.06)  
3.1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

และวัสดุส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่ง
ให้งานพัสดุด าเนินการจัดซ้ือตามแผน และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซ้ือและส่งของ  

3.2 ตรวจวิ เคราะห์ตั วอย่ า ง  ทั้ งหมด 38 ตั วอย่ า ง 
ประกอบด้วยตัวอย่าง สารพิษไม่ทราบชนิด 10 
ตัวอย่าง และเครื่องส าอาง 28 ตัวอย่าง  

3.3 เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ จ านวน 1 รายการ 
คือ แอลกอฮอล์ ในเลือด (อยู่ ระหว่างรอตรวจ 
วิเคราะห์จากคุณอตินุช)  

4. แผนปฏิบัติการที่ 4 (ด าเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 
89.00)  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

4.1 จัดท าแผนและจัด ซ้ือจัด ซ้ือวัสดุส านักงานวั สดุ
วิทยาศาสตร์ และสารเคมี ซ่ึงได้รับของครบถ้วนแล้ว  

4.2 ห้องปฏิบัติการยาและสมุนไพรมีความพร้อมในการ
ตรวจวิเคราะห์  

4.3 ได้รับตัวอย่างเข้าฝ่าย (เข้าระบบ) จ านวน 38 ตัวอย่าง  
4.4 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วเสร็จตรงเวลา จ านวน 38 

ตัวอย่าง  
4.5 ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จถูกต้อง

และตรงเวลา 12 ฉบับ (38 ตัวอย่าง)  
4.6 ตรวจทานรายงานผลวิเคราะห์แล้วเสร็จถูกต้องและ

ตรงเวลา 12 ฉบับ  
4.7 รายงานความก้ าวหน้ า โครงการประจ า เดือน

พฤษภาคม  

611-1112-
P031-L5743-
02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้าน
ชันสูตรสาธารณสุข 

1,400,000 1,365,075 97.51 1. จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายา สารเคมี ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์ จัดซื้อวัสดุส านักงาน เข้าร่วม PT เพื่อประกัน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ และตรวจวินิจฉัยตัวอย่าง 
จ านวน 6,454 ตัวอย่าง (1 ต.ค. 2559-15 พ.ค. 2560) ดังนี้  

ห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า จ านวน 496 ตัวอย่าง  
1. TB-LAMP 26 ตัวอย่าง  
2. Leptospirosis 34 ตัวอย่าง  
3. Dengue serotype 35 ตัวอย่าง  
4. Diphtheria 2 ตัวอย่าง  
5. Zika 375 ตัวอย่าง  
6. Flu 24 ตัวอย่าง  

ห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก จ านวน 5,958 ตัวอย่าง  
1. Rape test 104 ตัวอย่าง  
2. Hb-typing 4,306 ตัวอย่าง  
3. thalassemia1 1,172 ตัวอย่าง  
4. HIV 152 ตัวอย่าง  
5. Urinary iodine 168 ตัวอย่าง  
6. Measles and Rubella 51 ตัวอย่าง  

83.46 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 
มี ศักยภาพงานบริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และ
ห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก  

2. หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการอย่าง
รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายมีข้อมูลการให้บริการ
ตรวจวิ เคราะห์ กลุ่ ม เชื้ อ โ รคตาม เกณฑ์  
IHR/CBRN ร อ ง รั บ พื้ น ที่ ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  มี
เครือข่ายระบบการส่งต่อที่ีชัดเจน ครบวงจร 
ได้มาตรฐาน  

4. ทราบสถานการณ์การระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า เช่นไวรัสระบบทางเดินหายใจไข้หวัด
ใหญ่/ไข้หวัดนก/เชื้อคอตีบ/ไวรัส MERS-CoV 
ในเขตสุขภาพที่  10 เพื่อแจ้ งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมรับมือการระบาด ให้
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใน พื้ น ที่ ไ ด้ ทั น เ ว ล า แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ  

ศวก.ที่ 10 
(อุบลราชธา

นี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

2. เข้าร่วมอบรมเรื่องเชื้อดื้อยา กรมวิทย์ฯ 17-20 มกราคม 
2560  

3. เข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์สัญจร ห้องประชุม CMS 
ศวก.ที่10 อุบลฯ 23 มกราคม 2560  

4. เข้าร่วมประชุมวินัยข้าราชการ ห้องประชุม CMS ศวก.ที่10 
อุบลฯ 30 มกราคม 2560  

5. เ ข้ า ร่ ว ม อ บ รม  Sequencing and Bioinformation of 
Measles and Rubella 9-10 กุมภาพันธ์ 2560  

6. ให้การฝึกอบรม พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เทคนิค
การแพทย์ 2 ท่าน รับการ Internal audit 22-23 มีนาคม 
2560  

5. มีเครือข่ายธาลัสซีเมียในเขตสุขภาพที่ 10 ที่
เข้มแข็ง 

611-1112-
P032-L5744-
03 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพดา้นคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อรองรับอาเซียน 

700,000 686,020 98.00 1. ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ แผนจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
วัสดุส านักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. และส่งให้งานพัสดุ
ด าเนินการจัดซ้ือตามแผน โดยได้รับวัสดุวิทยาศาสตร์และ
สารเคมีบางส่วนและบางส่วนอยู่ในระหว่างการด าเนินการส่ง
ของ  

2. อยู่ระหว่างการด าเนินการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และ การ
พัฒนาและทวนสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ จ านวน 14 
เร่ือง 

70.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี มีศักยภาพในการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารทางเคมี 
และด้านยาและสมุนไพร ที่มีความถูกต้อง 
แม่นย า ตามมาตรฐานสากล  

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับบริการการ
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร
ท า ง เ คมี  แ ล ะ ด้ า น ย า และสมุ น ไพ รที่ มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมี คุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อช่วยสนับสนุน แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขและใช้ประกอบการทางกฎหมาย  

3. ประชาชนได้รับข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ศวก.ที่ 10 
(อุบลราชธา

นี) 

612-1112-
P011-L5739-
20 

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการและคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 
สุราษฎร์ธาน ี

418,000 289,206 69.19 1. ทบทวนระบบบริหารงานและระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
1.1) ประชุมทบทวนระบบบริหารงานและระบบคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 
1.2) จั ดท า แผนปรั บปรุ งพัฒนา ระบบประกัน คุณ

ภาพต่อเนื่อง  
1.3) ทบทวนความเป็นปัจจุบันของเอกสารคุณภาพ ส่ง

บัญชีรายชื่อเอกสารคุณภาพให้ฝ่าย/ห้องปฏิบัติการ
ทบทวน ได้รับการตอบกลับ ทั้งนี้มีจ านวนเอกสารที่

85.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
มีขีดความสามารถในการเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง เพื่อพัฒนาและสนับสนุนระบบสุขภาพ
ของประเทศ  

2. ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพงานของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

ศวก.ที่ 11    
(สุราษฎร์

ธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ต้องทบทวน จ านวน 261 ฉบับ แก้ไข จ านวน 115 
ฉบับ ผลการด าเนินงานตั้งแต่ตุลาคม  พฤษภาคม
2560 แก้ไขแล้วเสร็จ 63 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 54.78  

1.4) จัดท าแผนสอบเทียบเครื่องมือและด าเนินการสอบ
เทียบตามแผนโดยมีเครื่องมือที่ต้องด าเนินการสอบ
เที ยบและบ า รุ ง รั กษารวมทั้ ง สิ้ น  111 เค รื่ อ ง 
ด าเนินการแล้ว จ านวน 57 เครื่อง  

1.5) จัดท าแผนทดสอบความช านาญและเปรียบเทียบผล
ระหว่างห้องปฏิบัติการและด าเนินการตามแผนมีผล
การสอบเทียบความช านาญฯ จ านวน 28 รายการ  

1.6) ตรวจติดตามภายใน มีแผนด าเนินงานในระหว่างวันที่ 
27 มีนาคม 5 เมษายน 2560 ผลการด าเนินงานแล้ว
เสร็จตามแผนและแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ ส่งให้
ผู้ตรวจติดตามพิจารณา  

1.7) สรุปผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก าหนด
ด าเนินการในเดือนสิงหาคม 2560  

1.8) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์ฯไม่ขอตรวจ
ประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง/ขยายขอบข่ายการ
รับรอง ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO/IEC 17025, 
ISO 15189, ISO 15190 เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลา
ของการให้การรับรอง  

2. พัฒนา/ฟื้นฟูความรู้ของบุคลากรต่อระบบบริหารคุณภาพ
และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
2.1)  จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจมาตรฐานสากล 

ISO 15189:2012 เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว เ มื่ อ วั น ที่  4-5 
มกราคม 2560  

2.2) จัดอบรมเรื่องการควบคุมคุณภาพโดยใช้แผนภูมิ
ควบคุม (Control chart) ก าหนดจัดในวันที่ 16-17 
กุมภาพันธ์ 2560  

2.3) จัดอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อความ
ถูกต้องของผลการทดสอบก าหนดจัดในวันที่ 16-17 
กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกับหลักสูตรข้อ 2 หมายเหตุ
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

หลักสูตรการอบรมข้อ 2 และ 3 ใช้งบประมาณ
พัฒนาบุคลากรของกรม  

612-1112-
P021-L5745-
14 

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ตรวจวิเคราะห์โรคไขเเลือ
ดออก โดยวธิี Real time RT-
PCR 

278,900 149,481 53.60 - รวบรวม ทบทวนข้อมูลของวิธีวิเคราะห์ และจัดท าร่างวิธี
วิเคราะห์  

- ศึกษาโครงการประเมินชุดตรวจส าเร็จส าหรับการจ าแนกเชื้อ
ไวรัสเดงกีและตรวจเช้ือไวรัสชิคุนกุนยาพร้อมกัน ด้วยวิธี Real 
time PCR และขอใบเสนอราคาน้ ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์  

- ขอใบเสนอราคาน้ ายาตรวจวิเคราะห์โรคไข้เลือดออก โดยวิธี 
Real time RT-PCR และด าเนินการสั่งซ้ือสั่งจ้าง  

- จัดท าแผนการทดสอบ  
- เตรียมตัวอย่างและสกัดสารพันธุกรรม (RNA) จ านวน 30 

ตัวอย่าง  
- ตรวจวิเคราะห์เพื่อทดสอบความใช้ได้ของน้ ายา  

68.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี มี
ขีดความสามารถในการให้บริการตรวจวิเคราะห์โรค
ไข้เลือดออก โดยวิธี Real time RT-PCR สามารถ
ตอบสนองการรักษาและการเฝ้าระวังโรคได้อย่าง
รวดเร็ว 

ศวก.ที่ 11    
(สุราษฎร์

ธานี) 

612-1112-
P022-L5746-
18 

โครงการศึกษาการกระเจิงรังสี
จากการถ่ายภาพรังงสีวินิจฉัย
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบ
พกพา 

220,000 198,434 90.20 1. เก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาของ
คลินิกทันตกรรมวีเด้นท์  

2. เก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพาของ
คลินิก ฟ.ฟัน (ขุนทะเล) และคลินิกทันตกรรมบ้านฟัน  

3. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลค่าปริมาณรังสีที่ได้เก็บข้อมูล
มาแล้ว ทั้ง 4 แห่ง  

4. ก าหนดช่วงเวลาเก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสีอีก 3 แห่ง  
5. แจ้งโรงพยาบาลนครินทร์เพื่อขอเก็บข้อมูลค่าปริมาณรังสี 

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  

70.00 1. ได้ข้อมูลค่าการกระเจิงรังสีจากการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟันแบบ
พกพา  

2. เจ้ าหน้ าที่ มี ความรู้ ความเข้ า ใจกับความ
ปลอดภัยจากการใช้งานเครื่อง และการป้องกัน
อันตราย จากการได้รับรังสี  

3. ประชาชนได้รับรังสีจากการถ่ายภาพเอกซเรย์
ฟันแบบพกพาอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ศวก.ที่ 11    
(สุราษฎร์

ธานี) 

612-1112-
P031-L5743-
02 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และโรค
ข้ามพรมแดนเพื่อรองรับการ

1,400,000 993,581 70.97 - รวบรวม ทบทวนข้อมูลของวิธีวิเคราะห์  
- จั ด ท า ร่ า ง วิ ธี วิ เ ค ร า ะ ห์  เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ท า ง

ห้องปฏิบัติการ  
- จัดท าแผนการทดสอบ/ทวนสอบความใช้ได้ของวิธี ใน

รายการการตรวจวินิจฉัย Zika Virus และด าเนินการตาม

87.00 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
มีขีดความสามารถตรวจวินิจฉัย Zika Virus ได้  

2. ได้อง ค์ความรู้ เ รื่ อ ง  Zika Virus ใช้ ในการ
ป้องกัน วินิจฉัย รักษา พยากรณ์ สอบสวนและ
เฝ้าระวังการระบาดของโรค 

ศวก.ที่ 11    
(สุราษฎร์

ธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนการทดสอบ/ทวนสอบความใช้ได้ของวิธี และสามารถ
เปิดให้บริการทดสอบ ในรายการการตรวจวินิจฉัย Zika 
Virus ด้วย วิธี Real time RT PCR เพื่อเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิ ก ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ให้สามารถรองรับโรคอุบัติ
ใหม่ได้  

- อยู่ระหว่างการประเมินผลการทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการในรายการการตรวจวินิจฉัย Zika Virus 
รอบ 1/2560 

612-1112-
P032-L5743-
10 

โครงการพัฒนาวิธวีิเคราะห์
ธาตุ แคดเมียม นิเกิล และ
โครเมียมในน้ า โดยวิธอีินดัก
ทีฟลีคัปเปิลพลาสมา
แมสสเปกโตรเมทรี 

300,000 258,996 86.33 ทดสอบความใช้ได้ของวิธวีิเคราะห ์แคดเมียม นิเกิล และโครเมียม
ในน้ า ได้ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (LOD) 
และค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อยา่งถูกต้อง 
(LOQ) ช่วงและค่าความเป็นเส้นตรงของการวิเคราะห์ (Range  

70.00 1. ห้องปฏิบัติการสามารถพัฒนาศักยภาพการ
วิเคราะห์ธาตุ (แคดเมียม นิเกิล และโครเมียม) 
ในน้ า โดยวิธอีินดักทีฟลีคัปเปิลพลาสมา
แมสสเปกโตรเมทรีได้  

2. สามารถสนับสนุนงานบริการดา้นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และทราบข้อมูลการปนเปื้อนแร่ธาตุ
อื่นๆ ในน้ าเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
เฝ้าระวังคุณภาพความปลอดภยัของผลติภัณฑ์
สุขภาพอื่นๆต่อไป 

ศวก.ที่ 11    
(สุราษฎร์

ธานี) 

612-1112-
P032-L5744-
06 

โครงการคุณภาพน้ าของบอ่น้ า
ร้อนและบ่อแช่ในพื้นทีจ่ังหวัด
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

800,000 527,761 65.97 จัดท าแผนการด าเนินงาน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัดเพื่อขอข้อมูลแหล่งบ่อน้ าร้อน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
สารเคมีเพื่อเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ และเก็บ
ตัวอย่างน้ าบ่อน้ าร้อนและบ่อแช่ รอบที่ 1 จ านวน 4 จังหวัด
จ านวน 50 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2559 รอบที่ 
2 จ านวน 4 จังหวัด จ านวน 57 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-14 
มีนาคม 2559 และท าการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ รวบรวมผล
การตรวจวิ เคราะห์รอบที่  1 รอบที่  2 และออกรายงานผล
วิเคราะห์รอบที่ 1 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการออกรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์ รอบที่ 2 เตรียมการตรวจเยี่ยมและจัดประชุม
หารือแนวทางการพัฒนาบ่อน้ าร้อนในจังหวัดระนอง ร่วมกับ
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด
ระนอง และผู้ รับผิดชอบในพื้ นที่  ในระหว่ างวันที่  16-18 
พฤษภาคม 2560 

60.00 1. ทราบคุณสมบัติด้านกายภาพ ด้านเคมี และ
ด้านชีวภาพ ทางห้องปฏิบัติการของน้ าบ่อน้ า
ร้อนและบ่อแช่ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง   
สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ปี 2560  

2. ได้ข้อมูลพื้นฐานของน้ าบ่อน้ าร้อนและบ่อแช่ ที่
สามารถใช้ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อ
สุขภาพของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

ศวก.ที่ 11    
(สุราษฎร์

ธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

612-1112-
P032-L5744-
08 

โครงการพัฒนาองค์กรด้าน
การรับรู้ ความเขา้ใจ และการ
มีส่วนร่วมต่อการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัต ิ

200,000 155,015 77.51 1. การอบรมให้ความรู้และท าความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ด้านสาธารณสุข(วิสัยทัศน์กระทรวง พันธกิจ ค่านิยม 
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ และการเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์) โดยผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้
สื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข(วิสัยทัศน์
กระทรวง พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ และ
การเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ให้กับบุคลากรของศูนย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มี
บุคลากรของศูนย์ฯเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จ านวน 46 คน นอกจากนี้ได้สื่อสารโดยช่องทางอื่น เช่น การ
ปิดบอร์ด แจ้งเวียนเอกสาร เป็นต้น  

2. กิจกรรมการจัดระบบบริหารความเส่ียงขององค์กร  
2.1 จัดท าแนวทางการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน : 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯได้ประชุมจัดท าแนว
ทางการจัดการความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  

2.2 การให้ความรู้แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้แก่
บุคลากร : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการได้
อบรมให้ความรู้ในเวทีจัดการความรู้ของหน่วยงานเม่ือ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  

2.3 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ของฝ่าย ห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน : ด าเนินการเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ได้เอกสารแผนของหน่วยงาน
ฉบับร่าง รอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และได้แผนจัดการความเสี่ยงรายฝ่าย/
ห้องปฏิบัติการ  

2.4 ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ : สรุปผล
การด าเนินการรอบ 6 เดือน รายงานต่อผู้อ านวยการ 
และรอด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ 
เพื่อทบทวนแผนบริหารความเส่ียงและปรับแผนต่อไป  

3. กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานได้

95.00 1. บุคลากรรับรู้ และเข้าใจต่อนโยบาย และการ
น าไปสู่การปฏิบัติ  

2. หน่วยงานมีกิจกรรมและเครื่องมือที่ส่งเสริม
การบริหารหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ศวก.ที่ 11    
(สุราษฎร์

ธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

จัดท าแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จ  
3.1 ได้จัดการอบรมการพัฒนาองค์กรด้านการส่งเสริม

ความเป็นเลิศด้านธรรมาภิบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ณ วิมานน้ ารีสอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560  

3.2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เสนอผู้บริหารศูนย์ฯ โดยมีผลงานคิดเป็นร้อย
ละ 70 ของแผน  

612-2112-
P021-L5745-
23 

โครงการเฝ้าระวังและเตือนภยั
สุขภาพดา้นการชันสูตร
สาธารณสุขและคุ้มครอง
ผู้บริโภคของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี

984,000 348,343 35.40 จ านวนผลการตรวจวิ เคราะห์งานบริการด้านการชันสูตร
สาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริ โภค ตั้ งแต่ตุลาคม 59 - 
พฤษภาคม 60 รวมทั้ งสิ้น 2,975 ตัวอย่าง ได้แก่  การตรวจ
วิเคราะห์ด้านชันสูตรสาธารณสุข จ านวน 1,026 ตัวอย่าง และ
การตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 1,949 ตัวอย่าง 

73.51 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์
ธานี ได้องค์ความรู้จากการประเมินความ
เส่ียงด้านชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพื่อสื่อสารความเส่ียงและแจ้งเตือน
ภัยอย่างเป็นระบบ  

2. สนับสนุนการด าเนินงานด้านประเมินความ
เส่ียงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหบ้รรลุ
เป้าประสงค์ตามที่ก าหนด  

3. ประชาชนได้รับข้อมูลการสื่อความเส่ียงและ
แจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

ศวก.ที่ 11    
(สุราษฎร์

ธานี) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

613-1112-
P011-L5739-
11 

การพัฒนาศักยภาพการตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 
ปีงบประมาณ 2560 

516,800 0 0.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ด าเนินการตรวจ
ยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะที่ส่งตรวจจากสถานีต ารวจ ที่ว่าการ
อ าเภอ และเรือนจ าในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 ถึง 10 พฤษภาคม 2560 เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสาร
เมทแอมเฟตามีน (MA), กัญชา (THC), ยาอี  (MDMA, MDE, 
MAD), มอร์ฟีน (MOR), โคเคน (COC), อีเฟดรีน (E), ซูโดอีเฟด
รีน(PE), แอมเฟตามีน (AMP), เคตามีน (K), โคเดอีน(COD), เบน
โซอิลเอ็กโกนิน(BE),เบนโซไดอะซีปีนส์ (BZD) ผลการตรวจ 
ตัวอย่างปัสสาวะ 538 ตัวอย่าง ตรวจพบสารเสพติด 448 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 83.3 โดยพบสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน 
(MA) สูงสุดร้อยละ 84.2 เมทแอมเฟตามีน (MA) ร่วมกับกัญชา 
(THC) ร้อยละ 10.7 (THC) ร้อยละ 5.1 และพบ ตามล าดับ 

67.30 1. ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ 
มีวิถีชีวิตที่สงบสุข ปลอดภัย และมีความ
เชื่อมั่นในการอ านวยความยุติธรรมด้านยาเสพ
ติดมากขึ้น  

2 มีฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของพื้นที่รับผิดชอบ 
ที่ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถน าไปใช้ในการก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ผล และจัดท าแผนงานโครงการในการแก้ไข
ปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น  

3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณา
การด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวม
ของ พื้นที่สูงขึ้น สามารถลดขั้นตอน ระยะเวลา 
และค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ยืนยันสาร   
เสพติด 

ศวก.ที่ 
11/1 

(ภูเก็ต) 

613-1112-
P022-L5746-
02 

ศึกษาการปนเปือ้นเชื้อ 
Salmonella spp. ในเนื้อหมู 
และไก่ที่จ าหนา่ย ในตลาด
จังหวัด ภูเก็ต พังงา และ
กระบี ่

200,000 0 0.00 - โครงการได้รับอนุมัติ  
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  
- ด าเนินการเก็บตัวอย่าง เนื้อหมู และเนื้อไก่ที่จ าหนา่ยใน

จังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ เนื้อหมู76 ตัวอย่างเนื้อไก่ 57 
ตัวอยา่งรวมจ านวน 133 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์พบการ
ปนเปื้อนเช้ือ ในหมูร้อยละ 61.8 เนื้อไก่ 64.9 ตามล าดับ ใน
เนื้อหมูพบซีโรวาร ์Rissen, Stanley, Weltevreden, 
Anatum, Muenster, Kedougou, Lexington, Panama, 
Schwarzengrund และ Meleagridis ในเนื้อไก่พบซีโรวาร์ 
Corvallis, Agona, Heidelberg, Bovismorbificans, 
Kentucky, Lexington, Hadar และ Rissen  

40.00 1. ข้อมูลการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. ใช้
เปน็แนวทางในการพัฒนาคุณภาพอาหารได้ 

2. ข้อมูลการดื้อยาของเชื้อ Salmonella spp. 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการรักษาโรคติดเช้ือ
ทางเดินอาหารที่เกิดจาก เช้ือนี้ได้ 

ศวก.ที่ 
11/1 

(ภูเก็ต) 

613-1112-
P022-L5746-
18 

โครงการส ารวจคุณภาพน้ าแร่ 
น้ าพุร้อนในเขตพื้นที่จังหวัด
พังงา และกระบี ่

200,000 0 0.00 ส ารวจแหล่งน้ าแร่ น้ าพุร้อนในจังหวัดพังงา และกระบี่ 10.00 ประชาชนมีความปลอดภัยรวมทั้งเป็นการส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

ศวก.ที่ 
11/1 

(ภูเก็ต) 

613-1112-
P031-L5743-
04 

การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ทางด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1,400,000 0 0.00 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ได้ด าเนินการตรวจ
วินิจฉัยตัวอย่างที่ส่งตรวจจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
ทั่วไป และ หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สถานประกอบการ เป็นต้น 

87.80 1. ลดความเสี่ยงและการสูญเสียชีวิตจากโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า โดยผู้ป่วยสามารถได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงที  

ศวก.ที่ 
11/1 

(ภูเก็ต) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 2560 จาก
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,405 ตัวอย่าง พบเชื้อ 130 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อย
ละ 9.25 ประกอบด้วย  
1. การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Legionella spp. ในตัวอย่างน้ า และ 

Swab จ านวน 1,345 ตัวอย่าง พบเชื้อ จ านวน 123 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 9.14  

2. การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าด้วย
วิธี  RT-Real time PCR จ านวน 60 ตัวอย่าง พบเชื้อ  7 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.67 ประกอบด้วย  
- โรคไข้หวัดใหญ่ จ านวน 9 ตัวอย่าง ตรวจพบสาร

พันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ 
H1(2009) จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.11  

- โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง จ านวน 1 ตัวอย่าง 
ตรวจไม่พบ  

- โรคไข้หวัดใหญ่และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
จ านวน 26 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ทั้งสิ้น 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
21.42 แบ่งเป็น ชนิด A สายพันธุ์ H3 (3 ตัวอย่าง) 
และชนิด B (3 ตัวอย่าง)  

- โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง จ านวน 2 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบ  

- โรคติดเชื้อไวรัสซิกาจ านวน 22 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบ  

2 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา ประเมินความเส่ียง และ
แจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน  

3 สนับสนุนและรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ของจังหวัดและประเทศ 

613-1112-
P032-L5744-
15 

เฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และยกระดับคุณภาพ
สถานประกอบการ อาหารใน
โรงแรม เขตจังหวัด ภูเก็ต 
กระบี่ และพังงา ปี 2560 

580,000 0 0.00 - จากการด าเนินการทดสอบตัวอย่างน้ า อาหาร และเครื่องดื่ม 
ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึง 15 พฤษภาคม 2560 มี
ตัวอย่างทั้งสิ้น 1,752 ตัวอย่าง ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
443 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.28 สาเหตุจาก Coliforms 
(140), Fecal coliforms (30), E .coli (68), จ า น ว นยี สต์  
และรา (4),จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด (10),Salmonella spp. 
(74), pH (76), TH (16), NO3 (3), F- (12), Fe (5), วัตถุกัน
เสีย (3), TS (1), บอแรกซ์ (1)  

- ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารในโรงแรม 21 แห่ง  

100.00 1. หน่วยงานที่เกีย่วข้องน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคและพฒันา
คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร  

2. ผู้ประกอบการและประชาชนมีความตระหนัก
ถึงพิษภัยทีอ่าจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
จาก อาหารที่มีการปนเปือ้นจากสิ่งที่เป็น
อันตราย  

3. สถานประกอบการอาหารน าระบบความ
ปลอดภัยดา้นอาหารมาใช้ในการผลิตอาหาร 

ศวก.ที่ 
11/1 

(ภูเก็ต) 

614-1112-
P022-L5746-
04 

1. พัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
หาสายพันธุ ์(genotype) ของ

300,000 203,417 67.81 1. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Measles Rubella 
sequencing analysis ในวันที่  16-17 กุมภาพันธ์  2560 
โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

75.00 ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานของสายพันธ์ไวรัสหัดที่เป็น
สาเหตุของการระบาดในพื้นที่ ต่ า งๆ และหา
แหล่งที่มาของเชื้อว่าเป็นสายพันธ์ีท้องถิ่นหรือสาย

ศวก.ที่ 12 
(สงขลา) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

ไวรัสหัดและหัดเยอรมัน ตาม
นโยบายการก าจัดโรคหัดตาม
พันธะสัญญานานาชาต ิ

2. จัดเตรียมน้ ายา และวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ ด าเนินการในเดือนตุลาคม 2559- มกราคม 
2560  

3. ด าเนินการทดลอง Condition และทดสอบน้ ายาที่ใช้ในวิธี 
PCR ผ่านการทดสอบและสามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างส
วอบคอ เพื่อหา Genotype ได้  

4. ตรวจตัวอย่าง PT Panel จากองค์การอนามัยโลก หรือ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(Measles Rubella Proficiency 
Testing Panel โดยได้รับตัวอย่างเมื่อ 17 มกราคม 2560 
และท าการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในระหว่างการส่ง PCR 
Product ไปทดสอบ Sequencing analysis  

5. ด าเนินการรายงานผล Measles Molecular Proficiency 
Panel และ Rubella Molecular Proficiency Panel 2016 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับผลรายงานสรุปผล
การประเมิน Passed 14 มีนาคม 2560  

พันธ์ีน าเข้า รวมทั้ งข้อมูลที่ ได้ประมวลเข้ากับ
ฐานข้อมูลสายพันธุ์หัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
หาเส้นทางการแแพร่กระจายของเชื้อ โดยข้อมูล
สายพันธุ์ไวรัสหัดที่พบระบาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ จะ
เป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพ ของมาตรการควบคุม
โรคของประเทศ 

615-1112-
P031-L5743-
01 

โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ
และโรคธาลัสซีเมียทาง
ห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุขจังหวัดตรัง พัทลุง 
และสตูล ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 
ปีงบประมาณ 2560 

1,300,000 1,300,000 100.00 เป้าหมายของโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่ตุลาคม 
2559-กันยายน 2560 คือ 3,500 ตัวอย่าง  
1. เดือนตุลาคม 2559 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 

563 ตัวอย่าง 1,010 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 178 
ตัวอย่าง 178 รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 
100  

2. เดือนพฤศจิกายน 2559 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 
611 ตัวอย่าง 1,422 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 163 
ตัวอย่าง 163รายการ แล้วเสร็จร้อยละ 100  

3. เดือนธันวาคม 2559 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 
442 ตัวอย่าง 799 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 150 ตัวอย่าง 
150รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

4. เดือนมกราคม 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 
274 ตัวอย่าง แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

5. เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 
375 ตัวอย่าง 413 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 135 ตัวอย่าง 
135 รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

91.60 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสุขภาพต่างๆ และ
โรคธาลัสซีเมีย ให้แก่ประชาชนในจังหวัดตรัง พัทลุง 
สตูล และจังหวัดใกล้เคียง และให้บริการทางด้าน
วิชาการ เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ จากการ
วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง ทางด้านโรคติด
เชื้อและโรคธาลัสซีเมียให้แก่ประชาชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขสามารถน าผล
การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

ศวก.ที่ 
12/1 (ตรัง) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

6. เดือนมีนาคม 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 
418 ตัวอย่าง 655 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 263 ตัวอย่าง 
263 รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

7. เดือนเมษายน 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 
291 ตัวอย่าง 649 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 110 ตัวอย่าง 
110 รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  

8. เดือนพฤษภาคม 2560 ตัวอย่างส่งตรวจงานชันสูตร จ านวน 
232 ตัวอย่าง 472 รายการ ให้ผลบวก จ านวน 100 ตัวอย่าง 
100 รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100 
ยอดรวมสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม - ปัจจุบัน จ านวน 3,206 
ตัวอย่าง 5,802 รายการ ให้ผลบวก 1,172 ตัวอย่าง 1,172 
รายการ แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดร้อยละ 100  
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

615-1112-
P032-L5744-
08 

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ธ ารงรักษาการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัตกิาร 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
12/1 ตรัง สู่ประชาคม
อาเซียน 

1,000,000 621,878 62.19 1. จัดท าเอกสารในระบบคุณภาพ รวม 471 ฉบับ  
1.1) ทบทวนเอกสาร จ านวน 466 ฉบับ  
1.2) จัดท าใหม่ จ านวน 5 ฉบับ  

2. ประชุมทบทวนระบบบริหาร จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 - 
26 ตุลาคม 2559  

3. สุ่มตรวจสอบส าเนารายงานผลการทดสอบ/สอบเทียบ (ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายงานผลที่ส่งให้ลูกค้าทั้งหมด) 
จ านวน 60 ชุด สะสม รวม 350 ชุด  

4. กิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์  
4.1) สอบเทียบภายในหน่วยงาน จ านวน 29 เครื่อง/ 13 

รายการ (179 ชิ้น) (ไมโครปิเปต 29 เครื่อง เครื่อง
แก้ว 13 รายการ/179 ชิ้น และเทอร์โมมิเตอร์ 18 
เครื่อง)  

4.2) ส่งสอบเทียบภายนอกหน่วยงาน จ านวน 48 เครื่อง  
5. กิจกรรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ/เปรียบเทียบ

ผลระหว่างห้องปฏิบัติการ  
5.1) เป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความช านาญ จ านวน 2 

เรื่อง และเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ 
จ านวน 1 เร่ือง  

5.2) เป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญ จ านวน 
49 รายการ  

6. กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC  17025, ISO 15189 และ ISO 15190 เมื่อวันที่  
6-8,20-21 และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560  

7. กิจกรรมตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17043 เมื่อวันที่ 17 -18 พ.ค. 2560 

73.00 1. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่  12/1 ตรัง ธ ารงรักษาระบบคุณภาพให้
เป็นไปตามข้อก าหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025 ส าหรับห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ISO 15189 ส าหรับห้องปฏิบัติการ
ด้านชันสูตรสาธารณสุข และให้บริการทดสอบ
ความช านาญ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043  

2. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12/1 ตรัง มีศักยภาพการให้บริการทดสอบ
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในการรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ศวก.ที่ 
12/1 (ตรัง) 
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รหัส
งบประมาณ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

การด าเนินงาน ร้อยละ ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน 
จัดสรร ใช้ไป ร้อยละ 

615-2112-
P022-L5746-
05 

โครงการเฝ้าระวังและสื่อสาร
ความเส่ียงด้านสุขภาพและ
ความปลอดภยัผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

1,900,000 410,800 21.62 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ร้อยละความ 
ก้าวหน้าโครงการ 65.08  
1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560  
1.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ด าเนินงาน

ทดสอบตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ และรายงานผล 
รวมทั้ งสิ้น 781 ตัวอย่าง 3,818 รายการ ไม่ เข้ า
มาตรฐาน 138 ตัวอย่าง 158 รายการ 

75.28 ผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และ
พื้นที่ใกล้เคียงได้รับการทดสอบ/สอบเทียบ รวมทั้ง
แก้ไขให้ มีคุณภาพและความปลอดภัยในการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้งสามารถใช้ตรวจวินิจฉัย/รักษาให้กับ
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยในการ   
ใช้งาน 

ศวก.ที่ 
12/1 (ตรัง) 

 


