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คํานํา

การดําเนินงานตามแผนปฏิติงานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ี
สนองตอบตอแผนยุทธศาสตรของกรม และนโยบายของผูบริหารตามท่ีไดกําหนดเปาหมายไวไดสิ้นสุดลง กอง
แผนงานและวิชาการไดติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในตามแผนปฏิบัติการและตามตัวชี้วัดของกรม
เพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนนการบริหารงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงนํามาใชประโยชนในการ
ทบทวนเปาหมายการใหบริการ  ยุทธศาสตร  และกลยุทธกรมใหทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ในการนี้กองแผนงานและวิชาการ ไดจัดทําผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จากขอมูลในระบบติดตามงบประมาณ (DOC) เพ่ือเปนประโยชนตอ
ผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบและนําไปเปนขอมูลทบทวนผลการดําเนินงานตอไป

กองแผนงานและวิชาการ
กลุมติดตามและประเมินผล
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บทสรุปผูบริหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดดําเนินการภายใตแผนงานและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป พ.ศ. 2558 มีโครงการจํานวนท้ังสิ้น 551 โครงการ ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน
2558) ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีความกาวหนารอยละ 66.85 สามารถเบิกจายงบประมาณไดรอยละ 89.79
รายละเอียดการดําเนินงาน จําแนกตามผลผลิต/แผนงาน ดานพัฒนาหองปฏิบัติการ รอยละ 68.79 ดานถายทอด
องคความรูและเทคโนโลยี 84.13 ดานปญหายาเสพติด รอยละ 54.28 ดานวิจัย รอยละ 42.86 และดาน
พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน รอยละ 71.60

ผลการรวบรวมขอมูลและประเมินผลพบวา  ผลการดําเนินการในภาพรวมยังต่ํากวาเปาหมาย (รอยละ
80) สําหรับผลการเบิกจายงบประมาณ  เบิกจายไดรอยละ 89.79 ซึ่งเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายของ
สํานักงบประมาณ

ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในรอบ 9 เดือน พบวา แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กรมยังขาดการประสานงานท่ีเหมาะสมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอกกรม สงผลใหประสบกับปญหาในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และสงถายงานเพ่ือตอยอดการดําเนินงานในระยะตอไป ดังนั้นจึงความจําเปนตองศึกษาขอมูลและ
ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอกกรม เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินงานกอนการจัดทําแผนงาน
โครงการ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันในการแกไขปญหาสาธารณสุข
ของประเทศไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในหลายโครงการคือ
การขาดการบริหารจัดการระบบคลังสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร และอุปกรณตรวจวิเคราะหใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน จนสงผลใหการตรวจวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและประเมินความเสี่ยงบางสวนเกิดความลาชา
กวาแผนงานท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบคลังสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตรในระดับกรม รวมไปถึง
พัฒนาระบบสงตอการตรวจวิเคราะหระหวางหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนกวาในปจจุบัน
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1

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

แผนงาน/โครงการ หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ
ผลงานรอบ 9 เดือน ผลการใชจายรอบ 9 เดือน
ผล คิดเปนรอยละ ผล คิดเปนรอยละ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ผูรับบริการไดรับประโยชนจากหองปฏิบัติการทาง
การแพทยและสาธารณสุข ท่ีไดมาตรฐาน

-ตัวช้ีวัด : หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขไดรบัการรบัรองตาม
มาตรฐานสากล

ดาน 7

ผลผลติ : หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมมีาตรฐาน 379.9109 255.6478 67.29
1 : พัฒนาหองปฏิบัติการอางอิงทางการแพทยและสาธารณสุข แหง 21 324.9532 21 65.86 220.9212 67.99
2 : สรางเครือขาย/พัฒนาหองปฏบิัติการทางการแพทยและสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน แหง 900 39.6890 788.00 87.56 22.0253 55.49
3 : รับรองความสามารถหองปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล แหง 200 15.2687 107 53.50 7.9573 52.12

4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ 1 7.95 1 68.25 4.7440 36.47
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนไดรับประโยชนจากองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรการแพทยท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงดานภยัสุขภาพ
และการปองกันปญหาและแกไขปญหาสาธารณสุข
-ตัวช้ีวัด : ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําขอมูลและองคความรูจากการวิจัยและ
ประเมินความเสี่ยงไปใชใหเกิดประโยชน

รอยละ 80

ผลผลติ : ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสขุภาพ 477.8541 524.7231 109.81
1 : วิจัยและพัฒนา เรื่อง 12 185.3455 12 60.89 230.2532 124.23
2 : ประเมินความเสีย่ง ปจจัยเสี่ยงและแจงเตือนภยัสุขภาพ ดาน 7 206.5699 7 57.02 199.2165 96.44
3 : สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและกระจายสินคาดานอาหาร คน 1,000 12.95 1495 149.5 8.5379 65.93
4 : บูรณาการดานพัฒนาสุขภาพ โครงการ 2 72.9887 2 69.12 86.7155 118.81

1

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

แผนงาน/โครงการ หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ
ผลงานรอบ 9 เดือน ผลการใชจายรอบ 9 เดือน
ผล คิดเปนรอยละ ผล คิดเปนรอยละ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ผูรับบริการไดรับประโยชนจากหองปฏิบัติการทาง
การแพทยและสาธารณสุข ท่ีไดมาตรฐาน

-ตัวช้ีวัด : หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขไดรบัการรบัรองตาม
มาตรฐานสากล

ดาน 7

ผลผลติ : หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมมีาตรฐาน 379.9109 255.6478 67.29
1 : พัฒนาหองปฏิบัติการอางอิงทางการแพทยและสาธารณสุข แหง 21 324.9532 21 65.86 220.9212 67.99
2 : สรางเครือขาย/พัฒนาหองปฏบิัติการทางการแพทยและสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน แหง 900 39.6890 788.00 87.56 22.0253 55.49
3 : รับรองความสามารถหองปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล แหง 200 15.2687 107 53.50 7.9573 52.12

4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ 1 7.95 1 68.25 4.7440 36.47
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนไดรับประโยชนจากองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรการแพทยท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงดานภยัสุขภาพ
และการปองกันปญหาและแกไขปญหาสาธารณสุข
-ตัวช้ีวัด : ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําขอมูลและองคความรูจากการวิจัยและ
ประเมินความเสี่ยงไปใชใหเกิดประโยชน

รอยละ 80

ผลผลติ : ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสขุภาพ 477.8541 524.7231 109.81
1 : วิจัยและพัฒนา เรื่อง 12 185.3455 12 60.89 230.2532 124.23
2 : ประเมินความเสีย่ง ปจจัยเสี่ยงและแจงเตือนภยัสุขภาพ ดาน 7 206.5699 7 57.02 199.2165 96.44
3 : สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและกระจายสินคาดานอาหาร คน 1,000 12.95 1495 149.5 8.5379 65.93
4 : บูรณาการดานพัฒนาสุขภาพ โครงการ 2 72.9887 2 69.12 86.7155 118.81

1

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

แผนงาน/โครงการ หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ
ผลงานรอบ 9 เดือน ผลการใชจายรอบ 9 เดือน
ผล คิดเปนรอยละ ผล คิดเปนรอยละ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ผูรับบริการไดรับประโยชนจากหองปฏิบัติการทาง
การแพทยและสาธารณสุข ท่ีไดมาตรฐาน

-ตัวช้ีวัด : หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขไดรบัการรบัรองตาม
มาตรฐานสากล

ดาน 7

ผลผลติ : หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมมีาตรฐาน 379.9109 255.6478 67.29
1 : พัฒนาหองปฏิบัติการอางอิงทางการแพทยและสาธารณสุข แหง 21 324.9532 21 65.86 220.9212 67.99
2 : สรางเครือขาย/พัฒนาหองปฏบิัติการทางการแพทยและสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน แหง 900 39.6890 788.00 87.56 22.0253 55.49
3 : รับรองความสามารถหองปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล แหง 200 15.2687 107 53.50 7.9573 52.12

4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ 1 7.95 1 68.25 4.7440 36.47
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชนไดรับประโยชนจากองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ดานวิทยาศาสตรการแพทยท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงดานภยัสุขภาพ
และการปองกันปญหาและแกไขปญหาสาธารณสุข
-ตัวช้ีวัด : ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําขอมูลและองคความรูจากการวิจัยและ
ประเมินความเสี่ยงไปใชใหเกิดประโยชน

รอยละ 80

ผลผลติ : ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสขุภาพ 477.8541 524.7231 109.81
1 : วิจัยและพัฒนา เรื่อง 12 185.3455 12 60.89 230.2532 124.23
2 : ประเมินความเสีย่ง ปจจัยเสี่ยงและแจงเตือนภยัสุขภาพ ดาน 7 206.5699 7 57.02 199.2165 96.44
3 : สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและกระจายสินคาดานอาหาร คน 1,000 12.95 1495 149.5 8.5379 65.93
4 : บูรณาการดานพัฒนาสุขภาพ โครงการ 2 72.9887 2 69.12 86.7155 118.81



2

แผนงาน/โครงการ หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ
ผลงานรอบ 9 เดือน ผลการใชจายรอบ 9 เดือน
ผล คิดเปนรอยละ ผล คิดเปนรอยละ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : หนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําขอมูลและองคความรูดาน
การตรวจพิสูจนไปใชในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

-ตัวช้ีวัด : ขอมูลดานการตรวจพิสจูนยาเสพติดท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ 80
ผลผลติ:หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรบัขอมูลท่ีสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 95.8557 69.099 72.09
1 : สนับสนุนการตรวจพิสจูนยาเสพติด ตัวอยาง 120,000 65,131 54.28
- จํานวนตัวยาและสารเคมีท่ีไดรบัการตรวจพิสูจน ตัวอยาง 100,000 43,847 43.85
- จํานวนตัวอยางสารเสพตดิจากผูติด/ผูคายาเสพติด ท่ีไดรับการตรวจพิสูจน ตัวอยาง 20,000 21,284 106.42
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชน/ผูรับบริการไดรับประโยชนจากผล
การศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย

-ตัวช้ีวัด : ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตร
การแพทยไปใชใหเกิดประโยชน

รอยละ 80

ผลผลติ : งานวิจัย 14.0000 5.8029 41.45
- รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการตามโครงรางงานวิจัย รอยละ 80.0000 42.86
แผนงาน: โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพ่ือรองรบัอาเซียน 81.1371 92.1618 113.59
1: พัฒนาความสามารถทางหองปกิบัติการและระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือรองรับโรค
ขามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN

แหง 14 52.4118 14 72.96 64.5632 123.18

2: พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดานผลิตภัณฑสุขภาพและระบบเครือขา
ยารสนเทศเพ่ือรองรับอาเซียน

แหง 4 28.7253 4 70.24 27.5986 96.08

รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,048.7578 941.6317 89.79

2

แผนงาน/โครงการ หนวยนับ เปาหมาย งบประมาณ
ผลงานรอบ 9 เดือน ผลการใชจายรอบ 9 เดือน
ผล คิดเปนรอยละ ผล คิดเปนรอยละ

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : หนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําขอมูลและองคความรูดาน
การตรวจพิสูจนไปใชในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

-ตัวช้ีวัด : ขอมูลดานการตรวจพิสจูนยาเสพติดท่ีนําไปใชประโยชน รอยละ 80
ผลผลติ:หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรบัขอมูลท่ีสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 95.8557 69.099 72.09
1 : สนับสนุนการตรวจพิสจูนยาเสพติด ตัวอยาง 120,000 65,131 54.28
- จํานวนตัวยาและสารเคมีท่ีไดรบัการตรวจพิสูจน ตัวอยาง 100,000 43,847 43.85
- จํานวนตัวอยางสารเสพตดิจากผูติด/ผูคายาเสพติด ท่ีไดรับการตรวจพิสูจน ตัวอยาง 20,000 21,284 106.42
เปาหมายการใหบริการหนวยงาน : ประชาชน/ผูรับบริการไดรับประโยชนจากผล
การศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย

-ตัวช้ีวัด : ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําผลการศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตร
การแพทยไปใชใหเกิดประโยชน

รอยละ 80

ผลผลติ : งานวิจัย 14.0000 5.8029 41.45
- รอยละความสําเร็จของการดาํเนินการตามโครงรางงานวิจัย รอยละ 80.0000 42.86
แผนงาน: โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพ่ือรองรบัอาเซียน 81.1371 92.1618 113.59
1: พัฒนาความสามารถทางหองปกิบัติการและระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือรองรับโรค
ขามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN

แหง 14 52.4118 14 72.96 64.5632 123.18

2: พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดานผลิตภัณฑสุขภาพและระบบเครือขา
ยารสนเทศเพ่ือรองรับอาเซียน

แหง 4 28.7253 4 70.24 27.5986 96.08

รวมเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,048.7578 941.6317 89.79
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สรุปการใชจายงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน

ผลผลิต ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2556
จัดสรร ใชจาย % จัดสรร ใชจาย % จัดสรร ใชจาย %

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยฯ

379.9109 164.1899 43.22 346.8328 223.1273 64.33 379.9109 184.8888 48.67

ถายทอดองคความรู
และแจงเตือนภัยดาน
สุขภาพ

491.8541 524.7231 106.68 529.0576 429.4654 81.18 608.4478 486.3989 79.94

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด

95.8557 69.099 72.09 98.3255 79.9782 81.34 112.6593 83.7863 74.37

พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับอาเซียน

81.1371 92.1618 113.59 95.2511 74.7676 78.50 - - 0.00

รวม 1048.7578 850.1738 81.06 1069.467 807.3385 75.49 1101.018 755.074 68.58

แผนภูมิท่ี 1 : เปรียบเทียบการใชจายงบประมาณ รอบ 9 เดือน แยกตามผลผลิต ยอนหลัง 3 ป
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สรุปการใชจายงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน

ผลผลิต ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2556
จัดสรร ใชจาย % จัดสรร ใชจาย % จัดสรร ใชจาย %

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยฯ

379.9109 164.1899 43.22 346.8328 223.1273 64.33 379.9109 184.8888 48.67

ถายทอดองคความรู
และแจงเตือนภัยดาน
สุขภาพ

491.8541 524.7231 106.68 529.0576 429.4654 81.18 608.4478 486.3989 79.94

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติด

95.8557 69.099 72.09 98.3255 79.9782 81.34 112.6593 83.7863 74.37

พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับอาเซียน

81.1371 92.1618 113.59 95.2511 74.7676 78.50 - - 0.00

รวม 1048.7578 850.1738 81.06 1069.467 807.3385 75.49 1101.018 755.074 68.58

แผนภูมิท่ี 1 : เปรียบเทียบการใชจายงบประมาณ รอบ 9 เดือน แยกตามผลผลิต ยอนหลัง 3 ป

79.94
74.37

0

81.18 81.34 78.5

106.68

72.09

3

สรุปการใชจายงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน

ผลผลิต ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2556
จัดสรร ใชจาย % จัดสรร ใชจาย % จัดสรร ใชจาย %

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยฯ

379.9109 164.1899 43.22 346.8328 223.1273 64.33 379.9109 184.8888 48.67

ถายทอดองคความรู
และแจงเตือนภัยดาน
สุขภาพ

491.8541 524.7231 106.68 529.0576 429.4654 81.18 608.4478 486.3989 79.94

สนับสนุนการปองกัน
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แผนภูมิท่ี 2 : เปรียบเทียบการใชจายงบประมาณในภาพรวม รอบ 9เดือน ยอนหลัง 3 ป
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แผนภูมิท่ี 2 : เปรียบเทียบการใชจายงบประมาณในภาพรวม รอบ 9เดือน ยอนหลัง 3 ป
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5

รายงานระดับความกาวหนาผลการดําเนินงานระดับหนวยงานภายในกรมวทิยาศาสตรการแพทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน )

ลําดับ หนวยงาน จํานวน
โครงการ

ความกาวหนา
การดําเนินงาน

(รอยละ)

งบประมาณ

แผนงบ ใชจาย รอยละ

1 สํานักการจัดการความรูและ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร
การแพทย

7

42.97 3,319,700 3,308,291 100

2 สํานักงานเลขานุการกรม 21 73.13 603,785,932 486,835,379 81

3 กลุมตรวจสอบภายใน 1 63.16 709,000 702,290 99

4 กองแผนงานและวิชาการ 8 78.51 9,350,000 7,162,326 77

5 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 64.61 11,429,450 6,717,523 59

6 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5 69.83 737,800 477,689 65

7 สํานักเครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

11 52.3 10,482,864 9,509,559 91

8 สถาบันชีววัตถุ 16 82.36 14,501,600 11,290,912 78

9 สํานักรังสีและเครื่องมือ
แพทย

7 77.07 7,000,000 6,090,861 87

10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข

59 75.44 45,062,140 35,855,702 80

11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 29 35.33 12,492,600 8,149,067 65

12 สํานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

12 79.51 27,221,400 24,749,544 91

13 สํานักมาตรฐาน
หองปฏิบัติการ

8 61.49 10,402,000 8,616,448 83

14 สํานักยาและวัตถุเสพติด 8 66.22 51,250,900 25,579,341 50

15 ศูนยชีววิทยาศาสตรทาง
การแพทย

30 65.25 24,829,000 18,825,918 76

16 สํานักกํากับพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว

3 82.21 2,500,000 2,066,272 83

5
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน )
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ลําดับ หนวยงาน จํานวน
โครงการ

ความกาวหนา
การดําเนินงาน

(รอยละ)

งบประมาณ

แผนงบ ใชจาย รอยละ

17 ศูนยวัสดุอางอิงดาน
วิทยาศาสตรการแพทย

1 - 2,500,000 1,739,301 70

18 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 1 เชียงใหม

25 79.05 13,459,920 8,198,275 61

19 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 1/1 เชียงราย

16 78.26 6,328,000 3,418,701 54

20 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 2 พิษณุโลก

27 46.72 12,841,800 5,377,298 42

21 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 3 นครสวรรค

31 40.88 12,410,000 10,693,740 86

22 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 4 นนทบุรี

4 68.68 2,224,000 1,384,563 62

23 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 5 สมุทรสงคราม

18 81.66 9,346,000 6,721,445 72

24 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 6 ชลบุรี

22 66.98 15,342,600 14,179,891 92

25 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 7 ขอนแกน

21 79.96 69,949,600 68,420,200 98

26 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 8 อุดรธานี

25 70.25 10,445,000 8,045,905 77

27 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 9 นครราชสีมา

24 68.14 11,372,673 6,978,943 61

28 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 10 อุบลราชธานี

20 73.89 9,126,903 5,121,255 56

29 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 11 สุราษฎรธานี

19 94.61 20,211,320 18,122,141 90

30 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 11/1 ภูเก็ต

11 69.55 5,011,400 6,283,896 125

31 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 12 สงขลา

26 82.05 13,122,880 6,614,231 50

32 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 12/1 ตรัง

22 69.28 10,997,200 7,161,055 65

รวม
551 66.85 1,059,763,682 834,397,962 79
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ความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

ลําดับ แผนงาน ความกาวหนา
การดําเนินงาน

(รอยละ)

งบประมาณ
แผนงบ ใชจาย รอยละ

1 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการทาง
รังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

57.48 5,095,000 2,369,562 46.51

2 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
หองปฏิบัติทางการแพทย ประจําป
2558

63.45 6,110,000 4,269,436 69.88

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย
ท่ีมีใชในทองถ่ิน 47.86 2,000,000 1,204,121 60.21

4 โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 39.35 1,080,000.00 387,392 35.87
5 โครงการพัฒนาตลาดกลางคาสงผัก

สด/ผลไมสดและMega stores เพ่ือ
ผูบริโภคปลอดภัย

75.2 12,710,000 8,757,001 68.9

6 โครงการประกันคุณภาพยา 59.23 15,450,000 12,552,303 81.24
7 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย

(Food Safety) 72.91 27,000,000 23,285,935 86.24

8 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 57.36 64,860,400 36,515,014 56.3

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเครือขายและเฝาระวัง
เชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (Lab Network
Capacity Building and AMR)

60.89 3,000,000 3,058,431 101.95

10 โครงการพัฒนาระบบจัดการความ
เสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk
Management)

60.89 3,000,000 3,058,431 101.95

7
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กลุมที่ 1 เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทยไดรับการ
รับรอง นอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทย
ท้ังหมดท่ีมีในจังหวัด (10 จังหวัด)

กลุมที่ 2 เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทยไดรับการ
รับรอง เทากับ รอยละ 80-99 ของจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทย
ท้ังหมดท่ีมีในจังหวัด (25 จังหวัด)

กลุมที่ 3 เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทยไดรับการ
รับรองครบทุกแหงในจังหวัด หรือไดรับการรับรองรอยละ 100 ของ
จํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทยท้ังหมดท่ีมีในจังหวัด (42 จังหวัด)

รายงานผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติทางการแพทย ประจําป 2558
กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีบทบาทหนาท่ีในการเปนหนวยกําหนด หรือผูกําหนด กํากับ ดูแล คุณภาพ

และมาตรฐาน ดานหองปฏิบัติการ (Regulator) ทําหนาท่ีพัฒนากําหนดมาตรฐานดานเทคนิค มาตรฐานบริการ
วิชาการ และชี้นําในเรื่องมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยใหเปนมาตรฐานเดียวของประเทศ เพ่ือการพัฒนา
เครือขายการใหบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย และการสรางความรวมมือในเครือขายบริการ สําหรับ
สภาวการณท่ีอาจจะมีการระบาดของโรค และมีผลกระทบตอสุขภาพประชากรท้ังในเขตพ้ืนท่ี รวมท้ังอาจจะ
ตอเนื่องในระดับประเทศและท่ัวโลก กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดบูรณาการงานคุณภาพหองปฏิบัติการทาง
การแพทย กับเครือขายหองปฏิบัติการทางการแพทยทุกเขตบริการสุขภาพ เพ่ือกําหนด กํากับ ดูแล คุณภาพและ
มาตรฐานการใหบริการตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการทางการแพทย ซึ่งเปนหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมท้ังหองปฏิบัติการโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีใหบริการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ โดยผลวิเคราะหตองมีคุณภาพและเชื่อถือได เพ่ือประกอบการ
วินิจฉัยโรคของแพทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย จัดทํามาตรฐาน
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ทางการแพทย ประจําป 2558 ข้ึน เพ่ือเสริมสรางคุณภาพมาตรฐานของหองปฏิบัติการทางการแพทย เพ่ือสงเสริม
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หองปฏิบัติการทางการแพทยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวนท้ังสิ้น 916 แหง ไดรับการรับรองตาม

มาตรฐานท่ีเก่ียวของ ไดแก ISO15189, LA, MOPH , HA รวม 840 แหง คิดเปนรอยละ 91.7 และหากพิจารณา
จํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีไดรับการรับรองในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ จะจําแนกเปน 3 กลุม ดังนี้
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กลุมที่ 1 เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทยไดรับการ
รับรอง นอยกวา รอยละ 80 ของจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทย
ท้ังหมดท่ีมีในจังหวัด (10 จังหวัด)

กลุมที่ 2 เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทยไดรับการ
รับรอง เทากับ รอยละ 80-99 ของจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทย
ท้ังหมดท่ีมีในจังหวัด (25 จังหวัด)

กลุมที่ 3 เปนจังหวัดท่ีมีจํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทยไดรับการ
รับรองครบทุกแหงในจังหวัด หรือไดรับการรับรองรอยละ 100 ของ
จํานวนหองปฏิบัติการทางการแพทยท้ังหมดท่ีมีในจังหวัด (42 จังหวัด)

รายงานผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติทางการแพทย ประจําป 2558
กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีบทบาทหนาท่ีในการเปนหนวยกําหนด หรือผูกําหนด กํากับ ดูแล คุณภาพ

และมาตรฐาน ดานหองปฏิบัติการ (Regulator) ทําหนาท่ีพัฒนากําหนดมาตรฐานดานเทคนิค มาตรฐานบริการ
วิชาการ และชี้นําในเรื่องมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยใหเปนมาตรฐานเดียวของประเทศ เพ่ือการพัฒนา
เครือขายการใหบริการหองปฏิบัติการทางการแพทย และการสรางความรวมมือในเครือขายบริการ สําหรับ
สภาวการณท่ีอาจจะมีการระบาดของโรค และมีผลกระทบตอสุขภาพประชากรท้ังในเขตพ้ืนท่ี รวมท้ังอาจจะ
ตอเนื่องในระดับประเทศและท่ัวโลก กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดบูรณาการงานคุณภาพหองปฏิบัติการทาง
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มาตรฐานการใหบริการตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการทางการแพทย ซึ่งเปนหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมท้ังหองปฏิบัติการโรงพยาบาลในสังกัดกรมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีใหบริการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจ โดยผลวิเคราะหตองมีคุณภาพและเชื่อถือได เพ่ือประกอบการ
วินิจฉัยโรคของแพทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย จัดทํามาตรฐาน
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การประเมินผลศักยภาพการใหบริการและประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหของ รพ.สต. โดยจัดสงวัตถุ
ตัวอยางไปยัง รพ.สต. กลุมเปาหมาย 887 แหง และมี รพ.สต.จากทุกจังหวัดรายงานผลกลับ รวมท้ังสิ้น 805 แหง
คิดเปนรอยละ 90.8 (จังหวัดท่ีมี รพ.สต. รายงานครบทุกแหง มี 54 จังหวัด คิดเปนรอยละ 70)

ผลประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห (แยกตามรายการ) ดังนี้

ประโยชนท่ีไดรับ
มีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการของหองปฏิบัติการทางการแพทยและ

สาธารณสุข เพ่ือการใหบริการตรวจวิเคราะห และสนับสนุนระบบการรับสงตอผูปวย มีขอมูลทางหองปฏิบัติการ
ซึ่งเปนท่ียอมรับและเชื่อถือไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด สงผลใหประชาชนไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ จาก
หองปฏิบัติการทางการแพทยทุกระดับ

การตรวจระดับน้ําตาลในเลือดดวยเครื่องกลูโค
มิเตอร

รพ.สต. รายงาน ผลวิเคราะหถูกตอง
654 แหง (98.9%)

การตรวจวิเคราะหน้ําตาลกลูโคสในปสสาวะดวย
แถบทดสอบ

รพ.สต. รายงานผลวิเคราะหถูกตอง
618 แหง (85.6%)
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การตรวจภาวะตั้งครรภในปสสาวะดวยแถบทดสอบ รพ.สต. รายงาน ผลวิเคราะหถูกตอง
750 แหง (96.7%)

การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแนน
(haematocrit)

รพ.สต. รายงานผลวิเคราะหถูกตอง
521 แหง (94.7%)
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โรงพยาบาลชุมชน, 730

โรงพยาบาลกรมวิชาการ
51 แหง

2. พฒันาหองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีบทบาทหนาท่ีในการเปนหนวยกํากับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐานดาน

หองปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาเครือขายการใหบริการทางหองปฏิบัติการ สํานักรังสีฯ และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
สวนภูมิภาค ไดจัดทําโครงการพัฒนาหองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแตป 2550 มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล
สามารถควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย ควบคุมไมใหมีการไดรับรังสีมากเกินความจําเปน

ผลการดําเนินงาน
สํานักรังสีและเครื่องมือแพทยรวมกับสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางและ

อบรมใหแกผูตรวจประเมิน ซึ่งผูเขารวมอบรมประกอบดวย ผูแทนจากสํานักสาธารณสุขจังหวัดและเจาหนาท่ี
โรงพยาบาลตางๆ ท่ัวประเทศ รวมท้ัง เจาหนาท่ีจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท้ัง 15 แหง ในสวนของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย ไดจัดประชุมชี้แจงและอบรม เพ่ือสรางความรูทางวิชาการและความเขาใจในแนวทางการ
ประเมินแกผู ท่ีทําหนาท่ีตรวจประเมิน ซึ่งทําใหหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สามารถใหบริการรังสีวินิจฉัยทางการแพทยท่ีมีความปลอดภัย มีเครือขายพัฒนางานรังสีวินิจฉัยในทุก
จังหวัด และประชาชนท่ีมารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีไดรับบริการท่ีดี โดยมีความเสี่ยงอันตรายจากรังสีนอยลง
ซึ่งไดมีการดําเนินการจัดทําคูมือและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และไดมีการนําเกณฑดังกลาวมาใชในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลเปาหมาย 895 แหง แบงตามประเภท ดังนี้
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สํานักรังสีและเครื่องมือแพทยรวมกับสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางและ

อบรมใหแกผูตรวจประเมิน ซึ่งผูเขารวมอบรมประกอบดวย ผูแทนจากสํานักสาธารณสุขจังหวัดและเจาหนาท่ี
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ประเมินแกผู ท่ีทําหนาท่ีตรวจประเมิน ซึ่งทําใหหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สามารถใหบริการรังสีวินิจฉัยทางการแพทยท่ีมีความปลอดภัย มีเครือขายพัฒนางานรังสีวินิจฉัยในทุก
จังหวัด และประชาชนท่ีมารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีไดรับบริการท่ีดี โดยมีความเสี่ยงอันตรายจากรังสีนอยลง
ซึ่งไดมีการดําเนินการจัดทําคูมือและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และไดมีการนําเกณฑดังกลาวมาใชในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลเปาหมาย 895 แหง แบงตามประเภท ดังนี้
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มาตรฐานการพัฒนาหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จะพิจารณาใน 3 สวน ดังนี้

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีหองปฏิบัติการรังสิวินิจฉัยขอรับการตรวจ
ประเมินและผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 394 แหง (คิดเปนรอยละ 44 จากท้ังสิ้น 895 แหง)

ประโยชนท่ีไดรับ
หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ัวประเทศ สามารถใหบริการ

รังสีวินิจฉัยทางการแพทยใหมีความปลอดภัย ไดมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ สงผลใหประชาชนท่ีมารับการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ไดรับบริการท่ีดี โดยมีความเสี่ยงอันตรายจากรังสีนอย
ท่ีสดุ

สวนที่ 1 ความปลอดภยั สวนที่ 2 บริการรังสีวินิจฉัย สวนที่ 3 คุณภาพบริการ

มาตรการลดความเสี่ยง

ฉากตะก่ัว

ระบบไฟฟาสํารอง

การบริหารความเสี่ยง

ถุงมือยางผสมตะก่ัว

รายงานการตรวจเครื่องเอกซเรย

นักรังสีเทคนิคมีใบประกอบโรคศิลปะ

ประเมินคาปริมาณรังสีผูปวยฉากตะกัว่

เครื่องมือท่ีตองควบคุมคณุภาพ

ไดรับการอบรมการประกันคณุภาพ

แผนการควบคมุคุณภาพ

บุคลากรทางรังสีปฏิบตัิงานได

การสํารวจความพึงพอใจ

ขอมูลสถิติเคร่ืองชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

อุปกรณเคลื่อนยายผูปวย

กริดคาสเชทพรอมใชงาน

มีหองสุขาของแผนก
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยท่ีมีใชในทองถิ่น

สมุนไพรเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของประเทศ ประวัติการใชสมุนไพรในการรักษาโรคเปนภูมิ
ปญญาดั้งเดิมท่ีมีการสั่งสมและสืบทอดกันมา จนถึงปจจุบันกระแสความนิยมยังคงมีอยู จนมีการนําสมุนไพรมา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑสมุนไพรชนิดตางๆ เชนอาหาร ยา เครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกตอผูบริโภคในการรับประทาน หรือนําไปใช กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนโยบายสงเสริมใหโรงพยาบาลใน
สังกัดท่ัวประเทศใชยาสมุนไพรในการรักษาผูปวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป เพ่ือลดคาใชจายในการนําเขายาแผน
ปจจุบันจากตางประเทศ ปจจุบันมีโรงพยาบาลหลายแหงท่ีผลิตยาสมุนไพรข้ึนเองเพ่ือใชในโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันก็มีการแปรรูปสมุนไพรเปนผลิตภัณฑชนิดตางๆ ในทองถ่ินตามนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดย
ผลิตภัณฑเหลานี้ลวนเปนผลิตภัณฑท่ีใชสมุนไพรพ้ืนบานเปนท่ีนิยมของทองถ่ินนั้นๆ ตามสรรพคุณท่ีสืบทอดกันมา
อยางไรก็ตาม การท่ีจะใหความนิยมสมุนไพรเปนไปอยางยั่งยืน ไมเพียงแตสมุนไพรจะตองมีความปลอดภัยเปน
ประการแรกเทานั้นสิ่งสําคัญ คือสมุนไพรจะตองมีคุณภาพสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันวาสมุนไพร
นั้นๆ มีประสิทธิภาพและยินดีท่ีจะเลือกใชผลิตภัณฑจากสมุนไพรในการรักษาหรือเสริมสรางสุขภาพ มาตรฐานท่ี
ใชในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรของประเทศไทย คือ Thai Herbal Pharmacopoeia ซึ่งเปนตํารายามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทยท่ีรวบรวมขอกําหนด วิธีทดสอบ และขอมูลอ่ืนๆ ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาสมุนไพรแตละ
ชนิด สมุนไพรท่ีมีมาตรฐานและบรรจุอยูใน Thai Herbal Pharmacopoeia มีจํานวนจํากัด ในขณะท่ีสมุนไพรท่ีมี
ใชในทองถ่ินตางๆ ของประเทศนอกเหนือจากท่ีมีใน Thai Herbal Pharmacopoeia มีอยูอีกเปนจํานวนมาก อีก
ท้ังการท่ีจะใหนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสงเสริมใหโรงพยาบาลในสังกัดท่ัวประเทศใชยาสมุนไพรในการ
รักษาผูปวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอปเปนผลสัมฤทธิ์จะตองมีรายงานสุมนไพรท่ีสามารถใชเปนยามากเพียงพอตอการ
ท่ีจะใชแพทยนําไปใชรักษาผูปวยไดอยางม่ันใจในคุณภาพของสมุนไพร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เล็งเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมการใชสมุนไพรอยางมีคุณคาและยั่งยืน สมุนไพรเปนท่ีนิยมและมีการใชในทองถ่ินแต
ยังขาดขอกําหนดมาตรฐาน จําเปนตองมีการควบคุณคุณภาพดังนั้น จึงจําเปนตองเรงดําเนินการศึกษาเพ่ือใหได
แนวทางในการควบคุณภาพสมุนไพร แมจะยังมิใชมาตรฐานของประเทศ แตก็สามารถใชสําหรับควบคุมคุณภาพ
เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพคงท่ี สมํ่าเสมอในขณะเดียวกันหากไดมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สมุนไพรเหลานี้ ก็จะเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรท่ีมีใชในทองถ่ิน ซึ่งขอมูลการควบคุม
คุณภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพเหลานี้เปนขอมูลท่ีมาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร จึงไมเพียงเปนการสรางความ
เชื่อม่ันใหกับแพทยและผูบริโภคแลวยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสมุนไพรอีกดวย

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดหาตัวอยางสมุนไพสําหรับจัดทําขอมูลคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและตรวจวิเคราะหตัวอยาง

โดยมีการศึกษาทางเคมีของสารสกัดแอลกอฮอลและสารสกัดน้ําของสมุนไพร จัดทํา finger print ของสารสกัด
แอลกอฮอลและสารสกัดน้ําของสมุนไพร และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดแอลกอฮอลและสารสกัดน้ําของ
สมุนไพร ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ monograph ของสมุนไพร เม่ือสิ้นสุดโครงการจะไดขอกําหนดคุณภาพ
สมุนไพร จํานวน 15 ชนิด

ประโยชนท่ีไดรับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรท่ีมีการใชในทองถ่ิน

สงเสริมศักยภาพในการผลิตและการใชสมุนไพรในยาสําเร็จรูปท้ังแผนปจจุบันและแผนโบราณ ทําใหผูบริโภคม่ันใจ
ในผลิตภัณฑสมุนไพรมากข้ึน
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อยางไรก็ตาม การท่ีจะใหความนิยมสมุนไพรเปนไปอยางยั่งยืน ไมเพียงแตสมุนไพรจะตองมีความปลอดภัยเปน
ประการแรกเทานั้นสิ่งสําคัญ คือสมุนไพรจะตองมีคุณภาพสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันวาสมุนไพร
นั้นๆ มีประสิทธิภาพและยินดีท่ีจะเลือกใชผลิตภัณฑจากสมุนไพรในการรักษาหรือเสริมสรางสุขภาพ มาตรฐานท่ี
ใชในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรของประเทศไทย คือ Thai Herbal Pharmacopoeia ซึ่งเปนตํารายามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทยท่ีรวบรวมขอกําหนด วิธีทดสอบ และขอมูลอ่ืนๆ ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาสมุนไพรแตละ
ชนิด สมุนไพรท่ีมีมาตรฐานและบรรจุอยูใน Thai Herbal Pharmacopoeia มีจํานวนจํากัด ในขณะท่ีสมุนไพรท่ีมี
ใชในทองถ่ินตางๆ ของประเทศนอกเหนือจากท่ีมีใน Thai Herbal Pharmacopoeia มีอยูอีกเปนจํานวนมาก อีก
ท้ังการท่ีจะใหนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสงเสริมใหโรงพยาบาลในสังกัดท่ัวประเทศใชยาสมุนไพรในการ
รักษาผูปวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอปเปนผลสัมฤทธิ์จะตองมีรายงานสุมนไพรท่ีสามารถใชเปนยามากเพียงพอตอการ
ท่ีจะใชแพทยนําไปใชรักษาผูปวยไดอยางม่ันใจในคุณภาพของสมุนไพร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เล็งเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมการใชสมุนไพรอยางมีคุณคาและยั่งยืน สมุนไพรเปนท่ีนิยมและมีการใชในทองถ่ินแต
ยังขาดขอกําหนดมาตรฐาน จําเปนตองมีการควบคุณคุณภาพดังนั้น จึงจําเปนตองเรงดําเนินการศึกษาเพ่ือใหได
แนวทางในการควบคุณภาพสมุนไพร แมจะยังมิใชมาตรฐานของประเทศ แตก็สามารถใชสําหรับควบคุมคุณภาพ
เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพคงท่ี สมํ่าเสมอในขณะเดียวกันหากไดมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สมุนไพรเหลานี้ ก็จะเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรท่ีมีใชในทองถ่ิน ซึ่งขอมูลการควบคุม
คุณภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพเหลานี้เปนขอมูลท่ีมาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร จึงไมเพียงเปนการสรางความ
เชื่อม่ันใหกับแพทยและผูบริโภคแลวยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสมุนไพรอีกดวย

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดหาตัวอยางสมุนไพสําหรับจัดทําขอมูลคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและตรวจวิเคราะหตัวอยาง

โดยมีการศึกษาทางเคมีของสารสกัดแอลกอฮอลและสารสกัดน้ําของสมุนไพร จัดทํา finger print ของสารสกัด
แอลกอฮอลและสารสกัดน้ําของสมุนไพร และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดแอลกอฮอลและสารสกัดน้ําของ
สมุนไพร ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ monograph ของสมุนไพร เม่ือสิ้นสุดโครงการจะไดขอกําหนดคุณภาพ
สมุนไพร จํานวน 15 ชนิด

ประโยชนท่ีไดรับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรท่ีมีการใชในทองถ่ิน

สงเสริมศักยภาพในการผลิตและการใชสมุนไพรในยาสําเร็จรูปท้ังแผนปจจุบันและแผนโบราณ ทําใหผูบริโภคม่ันใจ
ในผลิตภัณฑสมุนไพรมากข้ึน
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยท่ีมีใชในทองถิ่น

สมุนไพรเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญของประเทศ ประวัติการใชสมุนไพรในการรักษาโรคเปนภูมิ
ปญญาดั้งเดิมท่ีมีการสั่งสมและสืบทอดกันมา จนถึงปจจุบันกระแสความนิยมยังคงมีอยู จนมีการนําสมุนไพรมา
แปรรูปเปนผลิตภัณฑสมุนไพรชนิดตางๆ เชนอาหาร ยา เครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกตอผูบริโภคในการรับประทาน หรือนําไปใช กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนโยบายสงเสริมใหโรงพยาบาลใน
สังกัดท่ัวประเทศใชยาสมุนไพรในการรักษาผูปวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป เพ่ือลดคาใชจายในการนําเขายาแผน
ปจจุบันจากตางประเทศ ปจจุบันมีโรงพยาบาลหลายแหงท่ีผลิตยาสมุนไพรข้ึนเองเพ่ือใชในโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันก็มีการแปรรูปสมุนไพรเปนผลิตภัณฑชนิดตางๆ ในทองถ่ินตามนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ โดย
ผลิตภัณฑเหลานี้ลวนเปนผลิตภัณฑท่ีใชสมุนไพรพ้ืนบานเปนท่ีนิยมของทองถ่ินนั้นๆ ตามสรรพคุณท่ีสืบทอดกันมา
อยางไรก็ตาม การท่ีจะใหความนิยมสมุนไพรเปนไปอยางยั่งยืน ไมเพียงแตสมุนไพรจะตองมีความปลอดภัยเปน
ประการแรกเทานั้นสิ่งสําคัญ คือสมุนไพรจะตองมีคุณภาพสมํ่าเสมอ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันวาสมุนไพร
นั้นๆ มีประสิทธิภาพและยินดีท่ีจะเลือกใชผลิตภัณฑจากสมุนไพรในการรักษาหรือเสริมสรางสุขภาพ มาตรฐานท่ี
ใชในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรของประเทศไทย คือ Thai Herbal Pharmacopoeia ซึ่งเปนตํารายามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทยท่ีรวบรวมขอกําหนด วิธีทดสอบ และขอมูลอ่ืนๆ ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาสมุนไพรแตละ
ชนิด สมุนไพรท่ีมีมาตรฐานและบรรจุอยูใน Thai Herbal Pharmacopoeia มีจํานวนจํากัด ในขณะท่ีสมุนไพรท่ีมี
ใชในทองถ่ินตางๆ ของประเทศนอกเหนือจากท่ีมีใน Thai Herbal Pharmacopoeia มีอยูอีกเปนจํานวนมาก อีก
ท้ังการท่ีจะใหนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการสงเสริมใหโรงพยาบาลในสังกัดท่ัวประเทศใชยาสมุนไพรในการ
รักษาผูปวยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอปเปนผลสัมฤทธิ์จะตองมีรายงานสุมนไพรท่ีสามารถใชเปนยามากเพียงพอตอการ
ท่ีจะใชแพทยนําไปใชรักษาผูปวยไดอยางม่ันใจในคุณภาพของสมุนไพร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เล็งเห็น
ความสําคัญของการสงเสริมการใชสมุนไพรอยางมีคุณคาและยั่งยืน สมุนไพรเปนท่ีนิยมและมีการใชในทองถ่ินแต
ยังขาดขอกําหนดมาตรฐาน จําเปนตองมีการควบคุณคุณภาพดังนั้น จึงจําเปนตองเรงดําเนินการศึกษาเพ่ือใหได
แนวทางในการควบคุณภาพสมุนไพร แมจะยังมิใชมาตรฐานของประเทศ แตก็สามารถใชสําหรับควบคุมคุณภาพ
เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพคงท่ี สมํ่าเสมอในขณะเดียวกันหากไดมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สมุนไพรเหลานี้ ก็จะเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรท่ีมีใชในทองถ่ิน ซึ่งขอมูลการควบคุม
คุณภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพเหลานี้เปนขอมูลท่ีมาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร จึงไมเพียงเปนการสรางความ
เชื่อม่ันใหกับแพทยและผูบริโภคแลวยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสมุนไพรอีกดวย

ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดหาตัวอยางสมุนไพสําหรับจัดทําขอมูลคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรและตรวจวิเคราะหตัวอยาง

โดยมีการศึกษาทางเคมีของสารสกัดแอลกอฮอลและสารสกัดน้ําของสมุนไพร จัดทํา finger print ของสารสกัด
แอลกอฮอลและสารสกัดน้ําของสมุนไพร และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดแอลกอฮอลและสารสกัดน้ําของ
สมุนไพร ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ monograph ของสมุนไพร เม่ือสิ้นสุดโครงการจะไดขอกําหนดคุณภาพ
สมุนไพร จํานวน 15 ชนิด

ประโยชนท่ีไดรับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปใชเปนขอมูลในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรท่ีมีการใชในทองถ่ิน

สงเสริมศักยภาพในการผลิตและการใชสมุนไพรในยาสําเร็จรูปท้ังแผนปจจุบันและแผนโบราณ ทําใหผูบริโภคม่ันใจ
ในผลิตภัณฑสมุนไพรมากข้ึน
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4. โครงการพัฒนาตลาดกลางคาสงผักสด/ผลไมสดและMega stores เพื่อผูบริโภคปลอดภัย

ผักและผลไมเปนผลผลิตทางเกษตรท่ีสําคัญของประเทศไทย นอกจากประชาชนไดบริโภคแลวยังเปน
สินคาสงออกไปจําหนายยังตางประเทศอีกดวย อยางไรก็ตามเกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชผักและผลไมอาจใชสารเคมี
เพ่ือกําจัดศัตรูพืช ทําใหมีสารเคมีตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชนี้ไมเพียงแต
เปนอันตรายตอเกษตรกรผูใชเทานั้น แตผูบริโภคผักสด ผลไมสดท่ีปนเปอนสารเคมีดังกลาวก็จะมีความเสี่ยงในการ
ปวยเปน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคตอมไรทอ และ โรคอ่ืนๆ จากขอมูลการตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชในผักสดและผลไมสดทางหองปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในป พ.ศ. 2552 พบการตกคาง
ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ประมาณรอยละ 28 ในป พ.ศ. 2553 พบวามีการตกคาง รอยละ 36 และป พ.ศ. 2554
ยังพบวามีการตกคาง รอยละ 10.29 ตลาดกลางคาสงมีความสําคัญอยางมากในการกระจายสินคาสูผูบริโภคท่ัว
ประเทศและยังสามารถควบคุมสินคาท้ังในเรื่องราคาและคุณภาพ สําหรับตลาดคาสงผักสดและผลไมสด เชน
ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เปนแหลงรวบรวมผักและผลไมสดจากทุกภาคของประเทศและกระจายสินคาออกสู
ผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ สามารถรองรับปริมาณการคาไดวันละ 15,000ตันตอวัน มูลคากวา 400 -
600 ลานบาท นอกจากนี้ในแตละภาคของประเทศไทยยังมีตลาดกลางคาสงท่ีสําคัญหลายแหงท่ีเปนแหลงรวบรวม
และกระจายสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ เชน ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี เปนศูนยรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ใหญท่ีสุดในภาคตะวันตก และกระจายสินคาลงสูภาคใต ตลาดเจริญศรีเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี เปนศูนย
รวบรวมและกระจายสินคาทางภาคอีสาน และตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก เปนศูนยรวบรวมและกระจาย
สินคาสูทางภาคเหนือ เปนตน ดังนั้นโครงการพัฒนาคุณภาพตลาดกลางคาสงผักสด/ผลไมสดเพ่ือผูบริโภค
ปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุขจึงเปนกลไกชวยผลักดันใหตลาดกลางคาสงจําหนายผักสดและผลไมสดมีการ
พัฒนา มีระบบการตรวจสอบสารพิษตกคางในผักและผลไมสด และไดมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ดําเนินการให
ความรูเรื่องสารเคมีกําจัดแมลง การสงเสริมระบบการตรวจสอบสารพิษตกคางในผักและผลไมสด การพัฒนาและ
เตรียมความพรอมของตลาดกลางคาสง และเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีในการขอรับรองหรือขยายขอบขายระบบตรวจสอบ
สารพิษตกคางในผักและผลไมสด ใหครอบคลุมท้ังชนิดของผักสดและผลไมสด รวมท้ังการตรวจสอบการปนเปอน/
ตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงชนิดตางๆ เพ่ือลดปญหาการเจ็บปวยของผูบริโภคจากการไดรับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในผักสดและผลไมสด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดดําเนินการใหพัฒนาตลาดและถายทอดความรู
อาหารปลอดภัย อยางตอเนื่องใหกับตลาดกลางคาสงเปาหมาย 29 แหงท่ัวประเทศและmega stores จํานวน
1,800 คน โดยไดรับความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนแลว ยังไดขยายขอบขายการดูแลความปลอดภัย
ไปยังตลาดขนาดใหญท่ีมีความพรอมท่ีจะเขารวมโครงการไดทําการเปดหองปฏิบัติการตรวจสารพิษตกคางใน
อาหารใหม 1 แหงท่ีตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และจัดทําแผนเฝาระวังตรวจหาสารเคมีปองกัน
ศัตรูพืชตกคางและเชื้อจุลินทรีย(E.coli Sallmonella spp.) ในผักสดโดยเนนผักรับประทานดิบ(ผักสลัด)ท่ีนิยม
รับประทาน 10 ชนิด จากผลการตรวจสอบพบวาตั้งแตเดือนมีนาคม 57-สิงหาคม 57 ตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จํานวนตัวอยางท้ังหมด 1,583 ตัวอยาง พบไมปลอดภัย 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 2.56 ตรวจเชื้อ E.coli
จํานวนตัวอยางท้ังหมด 1,565 ตัวอยางไมผานเกณฑคุณภาพของกรมวิทยาศาสตรการแพทยจํานวน 309 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 19.74 ตรวจเชื้อ Sallmonella spp. จํานวนตัวอยางท้ังหมด 1,583 ตัวอยางไมผานเกณฑคุณภาพ
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยจํานวน 185 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 11.60 ดังนั้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินโครงการพัฒนาตลาดกลางคาสงผักสดผลไมสดและ
mega store เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการ 3 ป(2556-2558) และในปนี้เปนปท่ี 3 เพ่ือการ
ดําเนินการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพตลอดจนอาหารปลอดภัยใหมีการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ตลาดกลางคาสงกลุมเปาหมาย 29 แหงท่ัวประเทศ ฉะนั้น ในปนี้กรมวิทยาศาสตรการแพทยจะมีการเปด
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4. โครงการพัฒนาตลาดกลางคาสงผักสด/ผลไมสดและMega stores เพื่อผูบริโภคปลอดภัย

ผักและผลไมเปนผลผลิตทางเกษตรท่ีสําคัญของประเทศไทย นอกจากประชาชนไดบริโภคแลวยังเปน
สินคาสงออกไปจําหนายยังตางประเทศอีกดวย อยางไรก็ตามเกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชผักและผลไมอาจใชสารเคมี
เพ่ือกําจัดศัตรูพืช ทําใหมีสารเคมีตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชนี้ไมเพียงแต
เปนอันตรายตอเกษตรกรผูใชเทานั้น แตผูบริโภคผักสด ผลไมสดท่ีปนเปอนสารเคมีดังกลาวก็จะมีความเสี่ยงในการ
ปวยเปน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคตอมไรทอ และ โรคอ่ืนๆ จากขอมูลการตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชในผักสดและผลไมสดทางหองปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในป พ.ศ. 2552 พบการตกคาง
ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ประมาณรอยละ 28 ในป พ.ศ. 2553 พบวามีการตกคาง รอยละ 36 และป พ.ศ. 2554
ยังพบวามีการตกคาง รอยละ 10.29 ตลาดกลางคาสงมีความสําคัญอยางมากในการกระจายสินคาสูผูบริโภคท่ัว
ประเทศและยังสามารถควบคุมสินคาท้ังในเรื่องราคาและคุณภาพ สําหรับตลาดคาสงผักสดและผลไมสด เชน
ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เปนแหลงรวบรวมผักและผลไมสดจากทุกภาคของประเทศและกระจายสินคาออกสู
ผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ สามารถรองรับปริมาณการคาไดวันละ 15,000ตันตอวัน มูลคากวา 400 -
600 ลานบาท นอกจากนี้ในแตละภาคของประเทศไทยยังมีตลาดกลางคาสงท่ีสําคัญหลายแหงท่ีเปนแหลงรวบรวม
และกระจายสินคาไปยังภูมิภาคตางๆ เชน ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี เปนศูนยรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ใหญท่ีสุดในภาคตะวันตก และกระจายสินคาลงสูภาคใต ตลาดเจริญศรีเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี เปนศูนย
รวบรวมและกระจายสินคาทางภาคอีสาน และตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก เปนศูนยรวบรวมและกระจาย
สินคาสูทางภาคเหนือ เปนตน ดังนั้นโครงการพัฒนาคุณภาพตลาดกลางคาสงผักสด/ผลไมสดเพ่ือผูบริโภค
ปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุขจึงเปนกลไกชวยผลักดันใหตลาดกลางคาสงจําหนายผักสดและผลไมสดมีการ
พัฒนา มีระบบการตรวจสอบสารพิษตกคางในผักและผลไมสด และไดมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ดําเนินการให
ความรูเรื่องสารเคมีกําจัดแมลง การสงเสริมระบบการตรวจสอบสารพิษตกคางในผักและผลไมสด การพัฒนาและ
เตรียมความพรอมของตลาดกลางคาสง และเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีในการขอรับรองหรือขยายขอบขายระบบตรวจสอบ
สารพิษตกคางในผักและผลไมสด ใหครอบคลุมท้ังชนิดของผักสดและผลไมสด รวมท้ังการตรวจสอบการปนเปอน/
ตกคางของสารเคมีกําจัดแมลงชนิดตางๆ เพ่ือลดปญหาการเจ็บปวยของผูบริโภคจากการไดรับสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชในผักสดและผลไมสด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดดําเนินการใหพัฒนาตลาดและถายทอดความรู
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1,800 คน โดยไดรับความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนแลว ยังไดขยายขอบขายการดูแลความปลอดภัย
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รับประทาน 10 ชนิด จากผลการตรวจสอบพบวาตั้งแตเดือนมีนาคม 57-สิงหาคม 57 ตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
จํานวนตัวอยางท้ังหมด 1,583 ตัวอยาง พบไมปลอดภัย 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 2.56 ตรวจเชื้อ E.coli
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คิดเปนรอยละ 19.74 ตรวจเชื้อ Sallmonella spp. จํานวนตัวอยางท้ังหมด 1,583 ตัวอยางไมผานเกณฑคุณภาพ
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ผูบริโภคท้ังภายในและตางประเทศ สามารถรองรับปริมาณการคาไดวันละ 15,000ตันตอวัน มูลคากวา 400 -
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พัฒนา มีระบบการตรวจสอบสารพิษตกคางในผักและผลไมสด และไดมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ ดําเนินการให
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เตรียมความพรอมของตลาดกลางคาสง และเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีในการขอรับรองหรือขยายขอบขายระบบตรวจสอบ
สารพิษตกคางในผักและผลไมสด ใหครอบคลุมท้ังชนิดของผักสดและผลไมสด รวมท้ังการตรวจสอบการปนเปอน/
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หองปฏิบัติการตรวจสารพิษตกคางในอาหารท่ีตลาดกลางคาสง และจัดทําแผนเฝาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผัก
ท่ีมีความเสี่ยงสูงและคนนิยมบริโภคใหครอบคลุม 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหไดขอมูลนําไปสูแนว
ทางการขับเคลื่อน

ผลการดําเนินงาน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดย สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท้ัง 15 แหง ไดดําเนินงานรวมกันในโครงการพัฒนาตลาดกลางคาสงผักสด/ผลไมสด สนับสนุนตลาด
จัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจสารปนเปอนในอาหารและถายทอดองคความรู เรื่องอาหารปลอดภัยใหกับ
ผูประกอบการและผูบริโภคท่ัวไป เพ่ือใหไดบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ตามคําขวัญ ขององคการอนามัยโลกในปนี้
"จากฟารมสูจาน ทําใหอาหารปลอดภัย (From farm to plate, make food safe.)”

กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปดหองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางในอาหารจํานวน 5 แหง และ
ผานการรับรอง 3 แหงและถายทอดองคความรูใหแกผูประกอบการ/ประชาชนท่ัวไป ดังนี้

โดยในส วนของการ เฝ าระวั งสาร เค มี กําจัด ศัตรู พืช ได สุ ม เ ก็บตั วอย า งผักสด ท่ีนิยมบริ โภค
จํานวน 7 ชนิด ไดแก คะนา ถ่ัวฝกยาว ผักบุง ตําลึง แตงกวา กะหล่ําปลี และ ผักกาดขาว จากตลาดกลางคาสง
ตลาดสดขนาดใหญ และหางคาปลีกใน 77 จังหวัดท่ัวประเทศรวมกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนธันวาคม
2557 – มีนาคม 2558 เพ่ือตรวจหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางกลุมออรแกนโนฟอสเฟตและกลุมคารบาเมท ซึ่ง
มีผลกระทบตอสุขภาพสูง ทําใหมีอาการมึนงง ปวดศีรษะ ออนเพลีย หายใจไมสะดวก ชักและเสียชีวิต ซึ่งใชเปน
ดัชนีชี้วัดการเกิดพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง ดวยวิธีชุดทดสอบโดยใชหลักการยับยั้งการทํางานของเอนไซมโคลีน
เอสเตอเรสในเลือด (cholinesterase inhibition)

ผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางผักสดท้ัง 7 ชนิด จํานวนตัวอยางท้ังหมด 1,593 ตัวอยาง ไดแก คะนา 259
ตัวอยาง ถ่ัวฝกยาว 244 ตัวอยาง ผักบุง 258 ตัวอยางตําลึง 110 ตัวอยาง แตงกวา 239 ตัวอยาง กะหล่ําปลี 243
ตัวอยาง และผักกาดขาว 240 ตัวอยาง ตรวจพบสารพิษในเกณฑไมปลอดภัยจํานวน 6 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ

เพชรบุรี
1. ตลาดสหกรณการเกษตรบานลาด
2. ตลาดสหกรณการเกษตรทายาง

สระบุรี
ตลาดวงษทอง

กําแพงเพชร
ตลาดศูนยการคา

ตรัง
ตลาดคลองปราง

ถายทอดองคความรู
เรื่องอาหารปลอดภัย

1,495คน
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0.4 โดยพบในคะนา 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.8 ผักบุง 1 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 0.4 และผักกาดขาว 3
ตัวอยางคิดเปนรอยละ 1.3

ขอมูลการสุมเก็บตัวอยางผักสดท้ัง 7 ชนิดจากตลาดตางๆท่ัวประเทศ ตรวจพบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง
กลุมออรแกนโนฟอสเฟตและกลุมคารบาเมทคอนขางนอย เพียงรอยละ 0.4 เทานั้น อยางไรก็ตามเพ่ือความ
ปลอดภัยของผูบริโภคกอนท่ีจะรับประทานหรือปรุงอาหารดวยผักทุกครั้ง ควรลางผักกอนบริโภค ซึ่งข้ันตอนการ
ลางผักมี ดังนี้

คะนา ถั่วฝกยาว ผักบุง ตําลึง แตงกวา กะหล่ําปลี ผักกาดขาว

259 244 258 110 239 243 240

ไมผาน

2
ไมผานไมผาน

1 3

หรือ

1 ชอนโตะ 4 ลิตร 20 ลิตร1 ชอนโตะ

น้ําสมสายชู

เกลือ น้ํา น้ําดางทับทิม

แชนาน
10-15
นาที

ลางดวย
น้ํา

สะอาด

ข้ันตอนการลางผัก

การลางผักใหถูกวิธีไมเพียงแตสามารถลดการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดเทานั้น
ยังสามารถลดการปนเปอนของเช้ือจุลินทรียและสิ่งอ่ืนท่ีอาจติดมากับผักไดอีกดวย
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ประโยชนท่ีไดรับ
1. ผูประกอบการ พอ แมคา ในตลาดกลางคาสง มีความรูและความเขาใจถึงพิษภัยของสารเคมีกําจัดแมลง

เพ่ือใชเลือกแหลงซื้อผักสด/ผลไมสดท่ีปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดแมลง และ วิธีลางผักท่ีถูกตอง เพ่ือลด
ปญหาความเจ็บปวยของผูบริโภคท่ีไดรับสารเคมีกําจัดแมลงในผักสด/ผลไมสดท่ีบริโภค

2. ตลาดกลางคาสงท่ีเขารวมโครงการสามารถจัดตั้งหองปฏิบัติการและพรอมเขารับการตรวจประเมินรับรอง
ระบบตรวจสอบสารพิษตกคางในผักสด/ผลไมสดได

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย มีการดําเนินงาน
แบบบูรณาการอยางเปนรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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5. โครงการประกันคุณภาพยา
โครงการประกันคุณภาพยา จัดทําข้ึนเพ่ือการเฝาระวังคุณภาพยาอยางเปนระบบ สรุปภาพรวมได และ

หนวยงานบริการสาธารณสุขสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑยาท่ีมีคุณภาพ
และกระตุนใหผูผลิตมีการพัฒนาคุณภาพยาอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความม่ันใจแกผูใชบริการในระบบประกัน
สุขภาพแหงชาติ

ผลการดําเนินงาน

ประโยชนท่ีไดรับ

1
2
3
4

สุมตัวอยางผลิตภัณฑยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ

ตรวจวิเคราะหคุณภาพยาโดยหองปฏิบตัิการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

เผยแพรขอมูลไปยังเครือขายสาธารณสุขภาครัฐและ
หนาตางเตือนภัยสุขภาพ (Single Window)
จัดทํารายช่ือผลิตภัณฑยาคุณภาพและผูผลิต
(Green Book 1-10) ขณะนี้อยูระหวางจัดทําเลมที่ 11

เพ่ิมความเช่ือมั่น”คุณภาพยา” ใหคนไทยใชยาผลิตในประเทศ

เฝาระวังคุณภาพยา ขอมูลคุณภาพผลิตภัณฑยา
ระดับประเทศ

หนวยงานสาธารณสุขนํา
ขอมูลไปใชประกอบการ

พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑยา

กระตุนใหผูผลิตมีการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑยาอยาง
ตอเนื่องตามมตรฐานสากล

ประชาชนผูรับบริการไดรับ
ยาท่ีมีคุณภาพ
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6. สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในปจจุบัน ประเทศไทยยังพบวามีปญหายาเสพติด ท่ีตองใชผลการตรวจพิสูจนยาเสพติดในของกลาง การ

ตรวจเบื้องตนและการตรวจยืนยันสารเสพติดในปสสาวะ เปนหลักฐานสําคัญประกอบอรรถคดี เปนขัอมูลในการ
คัดกรอง การบําบัดรักษา และการฟนฟูผูติดยาเสพติด รวมท้ังเปนขอมูลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ของประเทศ

ผลการดําเนินงาน

ประโยชนท่ีไดรับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ, โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน, กรมราชทัณฑ, หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ไดรับผลการตรวจยาเสพติดในตัวอยางของกลาง และสารเสพติดในปสสาวะท่ีถูกตองและรวดเร็ว รวมไปถึงการ
ตรวจคัดกรองสารเสพติดในปสสาวะดวยชุดทดสอบท่ีมีมาตรฐาน ตามเกณฑท่ีกําหนดและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
เปนประโยชนในการปองกันการแพรระบาดของสารเสพติดชนิดใหม หรือสารทดแทน หรือจากการนํายาท่ีใช
ในทางการแพทยไปใชในทางท่ีผิด

ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน/ขอเสนอแนะ
1. ตัวอยางของกลางและปสสาวะท่ีสงตรวจ มีจํานวนลดลงเปนจํานวนมาก
2. ผลการดําเนินการโครงการท่ีเปนขอมูลเดียวกันมีการรายงานในหลายรูปแบบหลายหนวยงาน ท้ัง

สวนกลาง ภายในกรมวิทยฯ, ศูนยฯ, จังหวัด รวมเปน 4 รูปแบบ

ตรวจพิสูจนยาเสพติด
สารเคมี และสารตั้งตนท่ี
ใชในการผลิตยาเสพติด

14,927
ตัวอยาง

ตรวจยืนยันสารเสพติด
ในปสสาวะ

34,613
ตัวอยาง

สนับสนุนชุดทดสอบให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ

661,897
ตัวอยาง

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการถูกตองและรวดเร็ว

รอยละ 74.6 ของเปาหมาย รอยละ 34.61 ของเปาหมาย
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7. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายและเฝาระวังเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ (Lab Network
Capacity Building and AMR)

เชื้อดื้อยาตานจุลชีพเปนปญหาสําคัญทางการแพทยและสาธารณสุขท่ัวโลก โดยท่ัวไปการเกิดภาวะดื้อยา
มีสาเหตุจากพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสม ไดแก การซื้อยารับประทานเอง หรือ ไมรับประทาน
ยาตามท่ีแพทยสั่ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไมไดเจ็บปวยเพราะการติดเชื้อเปนอีกสาเหตุหลักท่ี
สงผลใหเชื้อปรับตัวใหดื้อยาอยางรวดเร็วข้ึน ปจจุบันพบเชื้อดื้อยาชนิดใหมและเปนปญหามากข้ึนอยางตอเนื่อง
องคการอนามัยโลกจึงใหความสําคัญในการสรางเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพเปนอยางมาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เปนผูริเริ่มจัดตั้งศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตาน
จุลชีพแหงชาติ จากการสนับสนุนโดยองคการอนามัยโลก ตั้งแตปพ.ศ.2540 จนถึงปพ.ศ. 2548 กระทรวง
สาธารณสุข แตงตั้ ง  คณะกรรมการอํานวยการเฝาระวังและควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ มี อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนประธาน โดยศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ จะตองทําหนาท่ีรวบรวม
ขอมูลเชื้อดื้อยาตานจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือใหไดสถานการณเชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโนมของปญหา
เชื้อดื้อยาของประเทศ และตองพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการใหตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไว
ของเชื้อตอยาดวยวิธีท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน ในการนี้จําเปนตองสรางเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยารวมกับศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือจัดทําสถานการณเชื้อดื้อยาท้ังในระดับเขตและระดับประเทศใหทันตอเวลา มีการเฝา
ระวังเชื้อดื้อยาท่ีสําคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรูในการเฝาระวังเชื้อดื้อยาแกบุคลากรหองปฏิบัติการชันสูตร
สนับสนุนคูมือ มาตรฐาน รวมท้ังทดสอบความชํานาญเพ่ือประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการโรงพยาบาล.เครือขาย
เพ่ือใหไดระบบเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพระดับประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีความพรอมในการเปน
Contributing country ดาน AMR ตอไป

ผลการดําเนินงาน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เปนผูริเริ่มจัดตั้งศูนยเฝาระวังเชื้อ

ดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ ซึ่งตองทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลเชื้อดื้อยาตานจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือใหไดสถานการณ
เชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโนมของปญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และตองพัฒนาศักยภาพของ
หองปฏิบัติการ ใหตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อตอยาดวยวิธีท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
สรางเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยารวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือจัดทําสถานการณเชื้อดื้อยาท้ังในระดับ
เขตและระดับประเทศใหทันตอเวลา มีการเฝาระวังเชื้อดื้อยาท่ีสําคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรูในการเฝาระวัง
เชื้อดื้อยาแกบุคลากรหองปฏิบัติการชันสูตร สนับสนุนคูมือ มาตรฐาน รวมท้ังทดสอบความชํานาญเพ่ือประเมิน
คุณภาพหองปฏิบัติการโรงพยาบาล.เครือขาย เพ่ือใหไดระบบเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพระดับประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความพรอมในการเปน Contributing country ดาน AMR ตอไป

ผูไดรับผลประโยชน
1. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดขอมูลทางระบาดวิทยาของเชื้อกอโรค และคุณลักษณะความแตกตางทางสาย

พันธุของเชื้อกอโรค ท่ีกระจายในแตละภาคของประเทศ รวมไปถึงไดขอมูลสถานการณการดื้อยาของ
ประเทศเพ่ือใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายการใชยาระดับชาติ

2. ประชาชนไดรับประโยชนจากหองปฏิบัติการอางอิง ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและเครือขายท่ี
สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและสารเคมีท่ีมีความสําคัญ ตามแนวทาง IHR และ CBRN ดวยเทคโนโลยีท่ี
ยอมรับตามเกณฑสากล

19

7. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายและเฝาระวังเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ (Lab Network
Capacity Building and AMR)

เชื้อดื้อยาตานจุลชีพเปนปญหาสําคัญทางการแพทยและสาธารณสุขท่ัวโลก โดยท่ัวไปการเกิดภาวะดื้อยา
มีสาเหตุจากพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสม ไดแก การซื้อยารับประทานเอง หรือ ไมรับประทาน
ยาตามท่ีแพทยสั่ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไมไดเจ็บปวยเพราะการติดเชื้อเปนอีกสาเหตุหลักท่ี
สงผลใหเชื้อปรับตัวใหดื้อยาอยางรวดเร็วข้ึน ปจจุบันพบเชื้อดื้อยาชนิดใหมและเปนปญหามากข้ึนอยางตอเนื่อง
องคการอนามัยโลกจึงใหความสําคัญในการสรางเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพเปนอยางมาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เปนผูริเริ่มจัดตั้งศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตาน
จุลชีพแหงชาติ จากการสนับสนุนโดยองคการอนามัยโลก ตั้งแตปพ.ศ.2540 จนถึงปพ.ศ. 2548 กระทรวง
สาธารณสุข แตงตั้ ง  คณะกรรมการอํานวยการเฝาระวังและควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ มี อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนประธาน โดยศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ จะตองทําหนาท่ีรวบรวม
ขอมูลเชื้อดื้อยาตานจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือใหไดสถานการณเชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโนมของปญหา
เชื้อดื้อยาของประเทศ และตองพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการใหตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไว
ของเชื้อตอยาดวยวิธีท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน ในการนี้จําเปนตองสรางเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยารวมกับศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือจัดทําสถานการณเชื้อดื้อยาท้ังในระดับเขตและระดับประเทศใหทันตอเวลา มีการเฝา
ระวังเชื้อดื้อยาท่ีสําคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรูในการเฝาระวังเชื้อดื้อยาแกบุคลากรหองปฏิบัติการชันสูตร
สนับสนุนคูมือ มาตรฐาน รวมท้ังทดสอบความชํานาญเพ่ือประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการโรงพยาบาล.เครือขาย
เพ่ือใหไดระบบเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพระดับประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีความพรอมในการเปน
Contributing country ดาน AMR ตอไป

ผลการดําเนินงาน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เปนผูริเริ่มจัดตั้งศูนยเฝาระวังเชื้อ

ดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ ซึ่งตองทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลเชื้อดื้อยาตานจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือใหไดสถานการณ
เชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโนมของปญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และตองพัฒนาศักยภาพของ
หองปฏิบัติการ ใหตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อตอยาดวยวิธีท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
สรางเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยารวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือจัดทําสถานการณเชื้อดื้อยาท้ังในระดับ
เขตและระดับประเทศใหทันตอเวลา มีการเฝาระวังเชื้อดื้อยาท่ีสําคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรูในการเฝาระวัง
เชื้อดื้อยาแกบุคลากรหองปฏิบัติการชันสูตร สนับสนุนคูมือ มาตรฐาน รวมท้ังทดสอบความชํานาญเพ่ือประเมิน
คุณภาพหองปฏิบัติการโรงพยาบาล.เครือขาย เพ่ือใหไดระบบเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพระดับประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความพรอมในการเปน Contributing country ดาน AMR ตอไป

ผูไดรับผลประโยชน
1. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดขอมูลทางระบาดวิทยาของเชื้อกอโรค และคุณลักษณะความแตกตางทางสาย

พันธุของเชื้อกอโรค ท่ีกระจายในแตละภาคของประเทศ รวมไปถึงไดขอมูลสถานการณการดื้อยาของ
ประเทศเพ่ือใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายการใชยาระดับชาติ

2. ประชาชนไดรับประโยชนจากหองปฏิบัติการอางอิง ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและเครือขายท่ี
สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและสารเคมีท่ีมีความสําคัญ ตามแนวทาง IHR และ CBRN ดวยเทคโนโลยีท่ี
ยอมรับตามเกณฑสากล
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7. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายและเฝาระวังเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ (Lab Network
Capacity Building and AMR)

เชื้อดื้อยาตานจุลชีพเปนปญหาสําคัญทางการแพทยและสาธารณสุขท่ัวโลก โดยท่ัวไปการเกิดภาวะดื้อยา
มีสาเหตุจากพฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะอยางไมเหมาะสม ไดแก การซื้อยารับประทานเอง หรือ ไมรับประทาน
ยาตามท่ีแพทยสั่ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไมไดเจ็บปวยเพราะการติดเชื้อเปนอีกสาเหตุหลักท่ี
สงผลใหเชื้อปรับตัวใหดื้อยาอยางรวดเร็วข้ึน ปจจุบันพบเชื้อดื้อยาชนิดใหมและเปนปญหามากข้ึนอยางตอเนื่อง
องคการอนามัยโลกจึงใหความสําคัญในการสรางเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพเปนอยางมาก
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เปนผูริเริ่มจัดตั้งศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตาน
จุลชีพแหงชาติ จากการสนับสนุนโดยองคการอนามัยโลก ตั้งแตปพ.ศ.2540 จนถึงปพ.ศ. 2548 กระทรวง
สาธารณสุข แตงตั้ ง  คณะกรรมการอํานวยการเฝาระวังและควบคุมเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ มี อธิบดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนประธาน โดยศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ จะตองทําหนาท่ีรวบรวม
ขอมูลเชื้อดื้อยาตานจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือใหไดสถานการณเชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโนมของปญหา
เชื้อดื้อยาของประเทศ และตองพัฒนาศักยภาพของหองปฏิบัติการใหตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไว
ของเชื้อตอยาดวยวิธีท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน ในการนี้จําเปนตองสรางเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยารวมกับศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือจัดทําสถานการณเชื้อดื้อยาท้ังในระดับเขตและระดับประเทศใหทันตอเวลา มีการเฝา
ระวังเชื้อดื้อยาท่ีสําคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรูในการเฝาระวังเชื้อดื้อยาแกบุคลากรหองปฏิบัติการชันสูตร
สนับสนุนคูมือ มาตรฐาน รวมท้ังทดสอบความชํานาญเพ่ือประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการโรงพยาบาล.เครือขาย
เพ่ือใหไดระบบเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพระดับประเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีความพรอมในการเปน
Contributing country ดาน AMR ตอไป

ผลการดําเนินงาน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เปนผูริเริ่มจัดตั้งศูนยเฝาระวังเชื้อ

ดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ ซึ่งตองทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลเชื้อดื้อยาตานจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือใหไดสถานการณ
เชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโนมของปญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และตองพัฒนาศักยภาพของ
หองปฏิบัติการ ใหตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อตอยาดวยวิธีท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
สรางเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยารวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือจัดทําสถานการณเชื้อดื้อยาท้ังในระดับ
เขตและระดับประเทศใหทันตอเวลา มีการเฝาระวังเชื้อดื้อยาท่ีสําคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรูในการเฝาระวัง
เชื้อดื้อยาแกบุคลากรหองปฏิบัติการชันสูตร สนับสนุนคูมือ มาตรฐาน รวมท้ังทดสอบความชํานาญเพ่ือประเมิน
คุณภาพหองปฏิบัติการโรงพยาบาล.เครือขาย เพ่ือใหไดระบบเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพระดับประเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความพรอมในการเปน Contributing country ดาน AMR ตอไป

ผูไดรับผลประโยชน
1. หนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดขอมูลทางระบาดวิทยาของเชื้อกอโรค และคุณลักษณะความแตกตางทางสาย

พันธุของเชื้อกอโรค ท่ีกระจายในแตละภาคของประเทศ รวมไปถึงไดขอมูลสถานการณการดื้อยาของ
ประเทศเพ่ือใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายการใชยาระดับชาติ

2. ประชาชนไดรับประโยชนจากหองปฏิบัติการอางอิง ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและเครือขายท่ี
สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและสารเคมีท่ีมีความสําคัญ ตามแนวทาง IHR และ CBRN ดวยเทคโนโลยีท่ี
ยอมรับตามเกณฑสากล
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8. โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management)
กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีบทบาทหนาท่ีหลักในการศึกษาวิจัยและเปนหองปฏิบัติการอางอิงดาน

วิทยาศาสตรการแพทยของประเทศ ทําหนาท่ีใหบริการตรวจชันสูตรยืนยันโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคหรือวิธีการท่ีใชในการชันสูตรโรค รวมท้ังการถายทอดเทคโนโลยีใหแกบุคลากรในสถานบริการ
สาธารณสุขอ่ืนๆ หองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและโรงพยาบาลเครือขายจะตองมีความพรอมใน
การรองรับการดําเนินงานกับเชื้อโรคอุบัติใหม ซึ่งจะตองมีการบริหารจัดการและตรวจวิเคราะหตัวอยางจากผูปวย
และอ่ืนๆ เพ่ือชวยในการสอบสวนและตรวจยืนยันการระบาดของโรค ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาระบบการจัดการ
ความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ ( ฺBio risk management) ของหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทยและ
โรงพยาบาลเครือขาย เพ่ือประเมินความปลอดภัยของหองปฏิบัติการในการรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหมตางๆและ
พัฒนาระบบความปลอดภัยของหองปฏิบัติงานนั้นใหมีความพรอมท่ีจะสามารถดําเนินการรับวัตถุตัวอยาง จัดการ
วัตถุตัวอยาง และการตรวจวิเคราะหวัตถุตัวอยางเชื้อโรคอันตราย ใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดลอม ในการนี้จําเปนตองจัดทําชุดเครื่องมือ (tool kit) ท่ีจะใชในการเรียนการสอนเรื่องการจัดการความ
เสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการอบรมสรางวิทยากรท่ีมีความรูและมาตรฐานการสอนใน
แนวทางเดียวกัน มีการดําเนินการจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพภายในศูนยวิทยาศาสตรการแพทยและ
ใหการอบรมแกโรงพยาบาลในเครือขาย เพ่ือใหมีความพรอมดําเนินการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพในภาพรวมของประเทศตอไป

ผลการดําเนินงาน
หองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและโรงพยาบาลเครือขายจะตองมีความพรอมในการ

รองรับการดําเนินงานกับเชื้อโรคอุบัติใหม ซึ่งจะตองมีการบริหารจัดการและตรวจวิเคราะหตัวอยางจากผูปวยและ
อ่ืนๆ เพ่ือชวยในการสอบสวนและตรวจยืนยันการระบาดของโรค ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาระบบการจัดการความ
เสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ ( ฺBio risk management) ของหองปฏิบัติการ เพ่ือประเมินความปลอดภัยของ
หองปฏิบัติการในการรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหมตางๆและพัฒนาระบบความปลอดภัยของหองปฏิบัติงานนั้นใหมี
ความพรอมท่ีจะสามารถดําเนินการรับวัตถุตัวอยาง จัดการวัตถุตัวอยาง และการตรวจวิเคราะหวัตถุตัวอยางเชื้อ
โรคอันตราย ใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม โดยการจัดทําชุดเครื่องมือ (tool kit) ท่ีจะใชใน
การเรียนการสอนเรื่องการจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพใหเปนมาตรฐานเดียวกัน การอบรมสราง
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14 ศูนย แลว และจัดอบรมใหกับโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 4 และ
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ผลประโยชนท่ีไดรับ
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทยของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและโรงพยาบาลเครือขายมี

ความปลอดภัยพรอมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อรายแรงท่ีจะสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
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8. โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk Management)
กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีบทบาทหนาท่ีหลักในการศึกษาวิจัยและเปนหองปฏิบัติการอางอิงดาน

วิทยาศาสตรการแพทยของประเทศ ทําหนาท่ีใหบริการตรวจชันสูตรยืนยันโรคติดเชื้อและไมติดเชื้อ ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคหรือวิธีการท่ีใชในการชันสูตรโรค รวมท้ังการถายทอดเทคโนโลยีใหแกบุคลากรในสถานบริการ
สาธารณสุขอ่ืนๆ หองปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและโรงพยาบาลเครือขายจะตองมีความพรอมใน
การรองรับการดําเนินงานกับเชื้อโรคอุบัติใหม ซึ่งจะตองมีการบริหารจัดการและตรวจวิเคราะหตัวอยางจากผูปวย
และอ่ืนๆ เพ่ือชวยในการสอบสวนและตรวจยืนยันการระบาดของโรค ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาระบบการจัดการ
ความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ ( ฺBio risk management) ของหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรการแพทยและ
โรงพยาบาลเครือขาย เพ่ือประเมินความปลอดภัยของหองปฏิบัติการในการรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหมตางๆและ
พัฒนาระบบความปลอดภัยของหองปฏิบัติงานนั้นใหมีความพรอมท่ีจะสามารถดําเนินการรับวัตถุตัวอยาง จัดการ
วัตถุตัวอยาง และการตรวจวิเคราะหวัตถุตัวอยางเชื้อโรคอันตราย ใหเกิดความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดลอม ในการนี้จําเปนตองจัดทําชุดเครื่องมือ (tool kit) ท่ีจะใชในการเรียนการสอนเรื่องการจัดการความ
เสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพใหเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการอบรมสรางวิทยากรท่ีมีความรูและมาตรฐานการสอนใน
แนวทางเดียวกัน มีการดําเนินการจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพภายในศูนยวิทยาศาสตรการแพทยและ
ใหการอบรมแกโรงพยาบาลในเครือขาย เพ่ือใหมีความพรอมดําเนินการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพในภาพรวมของประเทศตอไป
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9. โครงการการจัดตั้งหองปฏิบัติการ DRA ในโรงพยาบาลเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา
สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตั้งแตเดือนมีนาคม 2557 ในประเทศแถบอัฟริกา

ตะวันตก ไดแก กินี ไลบีเรีย เซียรราลีโอน และไนจีเรีย จนถึงตุลาคม 2557 ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดย
องคการอนามัยโลกไดประกาศเปนภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency of
International Concern ; PHEIC) อีโบลาเปนเชื้อไวรัสท่ีมีอันตรายรายแรง อยูในกลุมความเสี่ยงสูงระดับ 4 (Risk
group 4) ซึ่งเปนกลุมเสี่ยงสูงสุด ยังไมมียาเฉพาะรักษาและไมมีวัคซีนปองกัน ดังนั้น สิ่งสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ เชน เลือด สารคัดหลั่ง จึงมีความเสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อไปยังผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมได
การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการมีสวนสําคัญในการตรวจจับการระบาด การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
(Ebola Testing) โดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัยแยกโรคอ่ืนออกจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Non-Ebola Testing)
สําหรับใชในการตรวจวินิจฉัยแยกโรคและติดตามการรักษาโรคในตัวอยางผูปวยสงสัยติดเชื้ออีโบลาและเชื้อ
อันตรายสูงอ่ืนๆ เชน MERS-CoV, SARS โดยเปนการตรวจทางหองปฏิบัติการดาน blood chemistry,
hematology, rapid test สําหรับ dengue และ malaria ซึ่งตองปฏิบัติในหองปฏิบัติการเฉพาะ(หองปฏิบัติการ
Designated receiving area; DRA) ท่ีเปนหองปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 และปฏิบัติงานแบบหองปฏิบัติการ
ชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-2 practice BSL-3) สําหรับเปนบริเวณรับตัวอยาง เตรียมตัวอยาง ทดสอบตัวอยาง
ทําลายตัวอยางและเก็บตัวอยางเพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อไปสูบริเวณอ่ืน การจัดตั้งหองปฏิบัติการ DRA จึงมี
ความสําคัญในการเตรียมความพรอมรับสถานการณระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหมท่ีมีอันตรายรายแรง

ผลการดําเนินงาน
กระทรวงสาธารณสุข  เห็นชอบกับขอเสนอของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  ใหโรงพยาบาลท่ีมีหองแยก

ผูปวย จัดตั้งหองปฏิบัติการ DRA เพ่ือตรวจวินิจฉัยแยกโรค ผูปวยท่ีมีอาการคลายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เชน
มาลาเรีย ไขเลือดออกเดงกี ดวยชุดตรวจอยางงาย (rapid test) ได และตรวจทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิค เพ่ือการ
พยากรณการดําเนินของโรคและเพ่ือการรกัษาผูปวย ซึ่งกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดดําเนินงาน ดังนี้

ใหความรูโรงพยาบาลในการจัดตั้ง DRA

ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน กอนและหลังจัดตั้ง DRA

ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของ DRA

กรมวิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาล 32 แหง

ประเมินการใชประโยชน DRA

คูมือการตรวจวิเคราะหโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาและ MERS-CoV

ปรับปรุงคูมือเครือขายหองปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม
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ตะวันตก ไดแก กินี ไลบีเรีย เซียรราลีโอน และไนจีเรีย จนถึงตุลาคม 2557 ซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดย
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ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหโรงพยาบาลจํานวน 32 แหงท่ัวประเทศ จัดตั้ง DRA แบงเปน 2 ระยะ ดังนี้

1. ระยะท่ี 1
เขต ลําดับ รายชื่อโรงพยาบาลเปาหมาย ระยะที่ 1 สถานะความพรอม

1 1 รพศ.นครพิงค จ.เชียงใหม 

2 รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย 

2 3 รพศ.พุทธชินราช จ.พษิณุโลก 

3 4 รพศ.สวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค 

4 5 รพศ.สระบุรี จ.สระบุรี 

6 สถาบันบําราศนราดูร 

7 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี 

8 สถาบันโรคทรวงอก 

9 รพ.เลิดสิน 

10 รพ.ราชวิถี 

11 รพ.นพรัตนราชธานี 

5 12 รพศ.ราชบุรี จ.ราชบุรี 

6 13 รพศ.พระปกเกลา จ.จันทบุรี 

14 รพศ.ชลบุรี 

7 15 รพศ.ขอนแกน 

8 16 รพศ.อุดรธานี 

9 17 รพศ.มหาราชนครราชสีมา 

10 18 รพศ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี 

11 19 รพศ.วชิระภูเก็ต 

12 20 รพศ.หาดใหญ 

2. ระยะท่ี 2
เขต ลําดับ รายชื่อโรงพยาบาลเปาหมาย ระยะที่ 2 สถานะความพรอม

5 1 รพศ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 

2 รพศ.นครปฐม จ.นครปฐม 

3 รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

6 4 รพศ.เจาพระยาอภยัภูเบศร จ.ปราจีนบรีุ 

5 รพศ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 

6 รพศ.ระยอง 

7 รพศ.สมุทรปราการ 

8 8 รพศ.สกลนคร 

11 9 รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

10 รพศ. สุราษฎรธานี 

12 11 รพศ.ตรัง 

12 รพศ.ยะลา 
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2. ระยะท่ี 2
เขต ลําดับ รายชื่อโรงพยาบาลเปาหมาย ระยะที่ 2 สถานะความพรอม

5 1 รพศ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 

2 รพศ.นครปฐม จ.นครปฐม 

3 รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

6 4 รพศ.เจาพระยาอภยัภูเบศร จ.ปราจีนบรีุ 

5 รพศ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา 

6 รพศ.ระยอง 

7 รพศ.สมุทรปราการ 

8 8 รพศ.สกลนคร 

11 9 รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช 

10 รพศ. สุราษฎรธานี 

12 11 รพศ.ตรัง 

12 รพศ.ยะลา 
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สถานะความพรอมในการจัดตั้ง DRA

ประโยชนท่ีไดรับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถตอบโตสถานการณระบาด/ฉุกเฉินดานสาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว ชวยให

การปองกันและควบคุมการระบาดมีประสิทธิภาพสูงข้ึน สงผลใหประชาชนสามารถไดรับการรักษาท่ีถูกตอง
รวดเร็ว เหมาะสม มีมาตรฐาน เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน

ไมมีแผน
ดําเนินการ

1 แหง

มีหองปฏิบัติการ
DRA ในทุกเขต
บริการสุขภาพ

ผาน
21 แหง

อยูระหวาง
ดําเนินการ
10 แหง
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10. การศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตรเพื่อการลดคาใชจายทางการแพทยโดยการใชยาเฉพาะบุคคลระยะท่ีสอง
การพัฒนายาและการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตรสวนใหญเปนการศึกษาท่ีไดจากการศึกษาประชากรใน

กลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศ สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และ จีน การนําองคความรูใหม
เหลานี้มาใชในประเทศไทย จําเปนตองประเมินความชุกของปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม (หรือความถ่ีของอัลลีล) ใน
ประเทศไทย เพ่ือใชในการพิจารณาท่ีจะทําการศึกษายืนยันในประเทศไทย โดยอาจพิจารณาใชความชุกของ
ประชากรเปนขอมูลควบคุม นอกจากนี้ขอมูลความชุกของปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมยังใชในการประกอบการ
พิจารณาเพ่ือประยุกตใชลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรมดังกลาวในทางคลินิก

การศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตรเพ่ือการลดคาใชจายทางการแพทยโดยการใชยาเฉพาะบุคคล เพ่ือนําไปใช
ประโยชนจากระบบการเฝาระวังความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งดําเนินการโดยศูนยเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ โดยเสริมระบบในการเก็บรวบรวมขอมูลทางคลินิก และ ระบบในการติดตามเก็บ
ตัวอยางจากผูปวย โดยสรางเครือขายในการเก็บรวบรวมขอมูลทางคลินิก และ ระบบการติดตามเก็บตัวอยางจาก
ผูปวย ผานทางโรงพยาบาลระดับจังหวัด หรือ โรงพยาบาลระดับภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในการเก็บตัวอยางจากผูปวย
ดวยความรวมมือของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท้ัง 13 แหงท่ัวประเทศ

ผลการดําเนินงาน
การคนหาปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมใหมของยาตางๆ ซึ่งภาวะไมพึงประสงคจากยา (แพยา) มีความสําคัญ

เพราะหากผูปวยแพยาอาจมีอาการรุนแรง จนตองรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือในกรณีรายแรง อาจถึงแกชีวิตได
ซึ่งในปจจุบันสามารถปองกันภาวะไมพึงประสงคดังกลาว ดวยการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร (ตรวจหายีนท่ีเสี่ยง
ตอการแพยา) เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชยาในกลุมผูปวยท่ีมียีนเสี่ยงตอการแพยา โดยการวิจัยและพัฒนาในโครงการนี้
จําเปนจะตองสรางเครือขายในการเก็บรวบรวมขอมูลทางคลินิก การตรวจทางหองปฏิบัติการ (ตรวจจีโนไทป) การ
วิเคราะหขอมูล การวิเคราะหทางสถิติ การทําการจีโนไทป การศึกษาทางเศรษฐศาสตรสุขภาพ และการวิเคราะห
นโยบาย เพ่ือใหเกิดการใหบริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตรท่ีเปนประโยชนตอคนไทย

ตัวยาท่ีทําการศึกษาวิจัยจะถูกกําหนดแนวนโยบายโดยการศึกษาทางเศรษฐศาสตรคลินิกเพ่ือประเมิน
ความสําคัญของปญหา โดยเปรียบเทียบความสําคัญในกลุมปญหาท่ีเกิดจากผลขางเคียง  และ ความสําคัญในกลุม
ปญหาท่ีเกิดจากการสูญเสียเนื่องจากใชยาท่ีไมไดผลในบางกลุมประชากร  แยกวิเคราะหเปนตัวยาไป โดยใชผล
การศึกษาดังกลาวประกอบกับจํานวนผูปวยท่ีสามารถคนหาไดในแตละกลุมผูปวยเปนตัวเลือกในการเริ่มการศึกษา
ทางเภสัชพันธุศาสตร ในระยะแรกจะทําการศึกษายากลุมยาตานจุลชีพเชน ยา sulfonamide ยารักษาวัณโรค
และ ยากันชักกลุม Phenytoin กอน โดยใชขอมูลการทําจีโนไทปตัวอยางในธนาคารตัวอยางท่ี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย การเก็บตัวอยางมาตั้งแตป2557

ประโยชนท่ีไดรับ
1. ลดความเสี่ยงตอภาวะไมพึงประสงคจากยา (แพยา)
2. การรักษาผูปวยมีประสิทธิภาพมากข้ึน แพทยสามารถใชยาไดเหมาะกับขอมูลพันธุกรรมของผูปวย
3. ประหยัดงบประมาณในการรักษาผูปวยท่ีเกิดอาการแพยา
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นโยบาย เพ่ือใหเกิดการใหบริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตรท่ีเปนประโยชนตอคนไทย

ตัวยาท่ีทําการศึกษาวิจัยจะถูกกําหนดแนวนโยบายโดยการศึกษาทางเศรษฐศาสตรคลินิกเพ่ือประเมิน
ความสําคัญของปญหา โดยเปรียบเทียบความสําคัญในกลุมปญหาท่ีเกิดจากผลขางเคียง  และ ความสําคัญในกลุม
ปญหาท่ีเกิดจากการสูญเสียเนื่องจากใชยาท่ีไมไดผลในบางกลุมประชากร  แยกวิเคราะหเปนตัวยาไป โดยใชผล
การศึกษาดังกลาวประกอบกับจํานวนผูปวยท่ีสามารถคนหาไดในแตละกลุมผูปวยเปนตัวเลือกในการเริ่มการศึกษา
ทางเภสัชพันธุศาสตร ในระยะแรกจะทําการศึกษายากลุมยาตานจุลชีพเชน ยา sulfonamide ยารักษาวัณโรค
และ ยากันชักกลุม Phenytoin กอน โดยใชขอมูลการทําจีโนไทปตัวอยางในธนาคารตัวอยางท่ี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย การเก็บตัวอยางมาตั้งแตป2557

ประโยชนท่ีไดรับ
1. ลดความเสี่ยงตอภาวะไมพึงประสงคจากยา (แพยา)
2. การรักษาผูปวยมีประสิทธิภาพมากข้ึน แพทยสามารถใชยาไดเหมาะกับขอมูลพันธุกรรมของผูปวย
3. ประหยัดงบประมาณในการรักษาผูปวยท่ีเกิดอาการแพยา
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สรุปปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

1.พฒันาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

โครงการพัฒนาศักยภาพและคณุภาพ
หองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

500,000 ศวกที่ 05 การไดรับจัดสรรงบประมาณลาชาทําใหกิจกรรมที่ตองใช
งบประมาณมากกวาเงนิที่เหลอืตองเบกิจายผลผลิต/กิจกรรมอื่น
แทน ทําใหการใชจายดานงบประมาณไมเปนไปตามแผนและ
คงเหลือแตกิจกรรมที่ไมตองใชงบประมาณ เชน การรายงาน การ
สรุปผลกิจกรรมตางๆ หากจะใชงบประมาณที่เหลือใหหมดตอง
เพิ่มกิจกรรมใหมนอกแผน

โครงการบริหารจัดการดําเนนิงาน
ของกองแผนงานและวิชาการ
ประจําปงบประมาณ 2558

2,000,000 ผน เนื่องจากมีการเบิกจายงบประมาณใหกับบคุคลภายนอก จึงทําให
มีความลาชาในการสงเบกิเพราะตองตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจายในแตละครัง้

หองปฏิบัติการสัตวทดลอง 1,000,000 สวส งบประมาณที่ไดรบัจัดสรร ไมเพยีงพอตอการปฏิบัติงาน จึงไดทํา
บันทึกขอความใหสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขจัดสรรให
เพิ่มเติม จึงสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถปุระสงคไดอยาง
ครบถวน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
ของสถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข

200,000 สวส ระยะเวลาการจัดเลื่อนจากแผนปฏิบัติการเดิมที่ต้ังไว โดยเดิม
กําหนดจัดในเดือนมกราคม 2558 แตระยะเวลาที่จัดจริง คือ
วันที่ 15-17 กุมภาพันธ 2558 เนื่องจากรอขอมูลนําเขาจากกรม
ในประเด็นการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจของกรมในป 2558
เพื่อใหการดําเนนิการของสถาบนั มีความสอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกบักรม

โครงการพัฒนาระบบคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล

492,500 สวพ บุคลากรสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในขอกําหนดของ
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008/2015

โครงการบํารุงรกัษาเครื่องสํารอง
ไฟฟาสําหรับควบคุมเครือ่ง
คอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
เครือขาย

99,831 ศทส เครื่องสํารองไฟฟามีอายุการใชงานเกินกวา 10 ป อะไหล และ
การซอมบํารุงมีราคาสูง และหากชํารุดคาซอมไมคุมคากับการซ้ือ
ทดแทน
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2. สรางเครือขาย/พัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

โครงการพัฒนาเครือขาย
หองปฏิบัติการชนัสูตรสาธารณสขุ
เครือขายบริการสุขภาพที่ 3

200,000 ศวกที่ 03 งานพยาธิวิทยาคลินกิ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 3
นครสวรรค มีจํานวนบคุลากรที่ปฏิบัติงานจริงลดลงเนือ่งจากลา
ศึกษาตอ 1 คน และยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง
แผนงานและวิชาการ 1 คน ทําใหเหลือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพียง
3 คน ซ่ึงตองรบัผิดชอบทัง้งานประจํา และงานโครงการฯ ทั้ง
ภายใน และภายนอกศูนยฯ ทําใหการดําเนินงานโครงการลาชา
ทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพที่ควรเปน

พัฒนาหองปฏิบัติการทางรงัสีวนิจิฉัย
ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

260,000 ศวกที่ 06 1. ผูตรวจประเมินระดับเขต มีภาระงานมาก ทําใหไมสามารถ
ออกตรวจประเมินตามที่กําหนดไว เกิดความลาชาออกไป

2. หองปฏิบัติการรงัสีวนิิจฉัยในเขต สงแบบประเมินตนเอง
กลับมายังศูนยฯ ลาชา

3. เกณฑการประเมินขั้นพื้นฐานบางขอ ไมสามารถทําการแกไข
ไดเนื่องจากปญหาดานโครงสรางงบประมาณ และบางแหง
ขาดบุคลากรดานอาชีพรังสเีทคนคิ

3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

โครงการตออายุลิขสิทธิ์ปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร

500,000 ศทส การติดต้ังจากผูใชงานยังไมไดดําเนินการเนือ่งจากนโยบายการ
ติดต้ังยังไมไดเขมงวดและมีการติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสตัวอืน่
ที่ยังมีการใชงานอยูรวมถึงการติดต้ังกับเครื่องที่มีประสิทธิภาพตํ่า
ทําใหผลกระทบกับผูใชงานกระทบถึงความสามารถของเครือ่ง
คอมพิวเตอรลดลงในการใชทรัพยากรของเครื่องนอยและมีอายุ
การใชงานนานไมทันสมัย

จางบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมระบบ
ประชุมทางไกล (VDO Conference)
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

1,147,040 ศทส ระบบสื่อสารขอมูลคอมพวิเตอรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคไมสามารถรองรบัปริมาณขอมูล
ของระบบประชุมทางไกลไมคอยมีความม่ันคงเนื่องจากขึ้นอยูกับ
ปริมาณชองทางและความเร็วในการเชาใชบริการของผูใหบริการ
ปจจุบันไมสนับสนุนในการทํางานของระบบประชุมทางไกลอยาง
สมบูรณในการใชงานระบบประชมุทางไกล และการบํารุงรักษา
ระบบประชุมทางไกลไมครอบคลมุอุปกรณทัง้ 14 แหงของสวน
ภูมิภาค ซ่ึงหากเกิดชํารุดตองจัดหาใหมเทานั้นไมอยูในสัญญา
บํารุงรักษาระบบประชุมทางไกล

โครงการบํารุงรกัษาเครื่องปรับอากาศ
สําหรับหองควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย

93,154 ศทส เครื่องปรับอากาศควบคุมความเย็นไดไมเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากไมไดออกแบบมาเพื่อใหใชงานกับหองควบคุมระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรจึงมีปญหาในการใหความเย็น รวมถึง
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ติดต้ังยังไมไดเขมงวดและมีการติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสตัวอืน่
ที่ยังมีการใชงานอยูรวมถึงการติดต้ังกับเครื่องที่มีประสิทธิภาพตํ่า
ทําใหผลกระทบกับผูใชงานกระทบถึงความสามารถของเครือ่ง
คอมพิวเตอรลดลงในการใชทรัพยากรของเครื่องนอยและมีอายุ
การใชงานนานไมทันสมัย

จางบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมระบบ
ประชุมทางไกล (VDO Conference)
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

1,147,040 ศทส ระบบสื่อสารขอมูลคอมพวิเตอรของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคไมสามารถรองรบัปริมาณขอมูล
ของระบบประชุมทางไกลไมคอยมีความม่ันคงเนื่องจากขึ้นอยูกับ
ปริมาณชองทางและความเร็วในการเชาใชบริการของผูใหบริการ
ปจจุบันไมสนับสนุนในการทํางานของระบบประชุมทางไกลอยาง
สมบูรณในการใชงานระบบประชมุทางไกล และการบํารุงรักษา
ระบบประชุมทางไกลไมครอบคลมุอุปกรณทัง้ 14 แหงของสวน
ภูมิภาค ซ่ึงหากเกิดชํารุดตองจัดหาใหมเทานั้นไมอยูในสัญญา
บํารุงรักษาระบบประชุมทางไกล

โครงการบํารุงรกัษาเครื่องปรับอากาศ
สําหรับหองควบคุมเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย

93,154 ศทส เครื่องปรับอากาศควบคุมความเย็นไดไมเต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากไมไดออกแบบมาเพื่อใหใชงานกับหองควบคุมระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรจึงมีปญหาในการใหความเย็น รวมถึง



27

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
เครื่องปรับอากาศมีการใชงานมาเกินกวา 7 ป ทําใหอุปกรณชํารุด
บอยสงผลถึงอุณหภูมิของหองควบคุมระบบเครือขาย และการ
ทํางานของอุปกรณตาง ๆ ผิดปกติ

โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
สมาชิกเครือขาย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

200,000 ศทส รูปแบบในการติดตอผูใชงานของระบบยังไมสามารถใชงานไดงาย
ตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการใชงาน

4. วิจัยและพัฒนา
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

การพัฒนาวิธีทดสอบตะกัว่ในลิปสติก
อยางงาย

100,000 ศวกที่ 03 เนื่องจากน้ํายาทดสอบที่ใช ทําปฏิกิริยากับสารประกอบปรอท
แลวใหสเีหมือนกนักับสารประกอบตะกั่ว จึงไมสามารถบอกไดวา
สีที่เกิดขึ้น เปนสีของสารประกอบตะกั่วหรือปรอทและสีของ
ตัวอยางลิปสติกก็บดบงัสีของสารประกอบตะกัว่จึงทําใหสีที่ไดไม
เปนไปตามทฤษฏี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวงั
ผลกระทบของสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืตอ
สุขภาพของเกษตรกรในอําเภอดําเนิน
สะดวก โดยตรวจยืนยันดวยวธิี
มาตรฐาน Spectrophotometry

136,000 ศวกที่ 05 เนื่องจากการเกบ็ตัวอยางในแตละตําบลตองดําเนินการผานรพ.
สต.ซ่ึงในขณะนี้มีภาระงานอื่น ๆ เรงดวน ทําใหการเก็บตัวอยาง
ในแตละตําบลที่รวมกับโรงพยาบาลดําเนินสะดวกตองลาชา
ออกไป

โครงการเฝาระวงัการพัฒนา
สติปญญาเด็กไทยจากการเสริม
ไอโอดีนทัว่ประเทศเขตบริการ
สุขภาพที่ 5

120,000 ศวกที่ 05 1. คา Standard ไม Stable ตองเตรียม Standard ใหมทุกอาทิตย
2. คา Control L1 และ L2 ไมเขาคาเปาหมายตามที่ระบุ
3. ตัวอยางทยอยเขามาเรื่อยๆ แตกไ็มครบตามคาเปาหมายที่

ตองการ คือ 2400 ตัวอยาง
การพัฒนาการเก็บตัวอยางสําหรบั
ตรวจหาปริมาณและชนิดฮีโมโกลบิน
และการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซี
เมียดวยวิธี Real-time PCR โดยใช
กระดาษซับเลือด

250,000 ศวกที่ 06 ปริมาณตัวอยางเลือดครบสวน (EDTA whole blood) มี
ปริมาตรนอย ทําใหไมสามารถตรวจหาปริมาณและชนิด
ฮีโมโกลบินซํ้าได(Duplicate)

โครงการเฝาระวงัคณุภาพยาน้ําแผน
โบราณ

80,000 ศวกที่ 08 การวิเคราะหปริมาณแอลกอฮอลและตัวทําละลายในยาน้ําแผน
โบราณ ใชวิธี GC-Head space ขณะนี้ power supply ชํารุด ทําให
การวิเคราะหหยุดชะงัก จึงวางแผนดวยการแกไขนําตัวอยางไป
วิเคราะหที่ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน แตอยางไรก็
ตามดวยเวลาที่จํากัดทําใหสามารถวิเคราะหไดเพียงอยางเดียว คือ
ปริมาณแอลกอฮอล คงเหลือการวิเคราะหหาตัวทําละลาย เชน
คลอโรฟอรม ซ่ึงอยูระหวางการแกปญหาเครื่องและจะทําการ
วิเคราะหตอไป คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2558
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
เครื่องปรับอากาศมีการใชงานมาเกินกวา 7 ป ทําใหอุปกรณชํารุด
บอยสงผลถึงอุณหภูมิของหองควบคุมระบบเครือขาย และการ
ทํางานของอุปกรณตาง ๆ ผิดปกติ

โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
สมาชิกเครือขาย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

200,000 ศทส รูปแบบในการติดตอผูใชงานของระบบยังไมสามารถใชงานไดงาย
ตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการใชงาน

4. วิจัยและพัฒนา
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

การพัฒนาวิธีทดสอบตะกัว่ในลิปสติก
อยางงาย

100,000 ศวกที่ 03 เนื่องจากน้ํายาทดสอบที่ใช ทําปฏิกิริยากับสารประกอบปรอท
แลวใหสเีหมือนกนักับสารประกอบตะกั่ว จึงไมสามารถบอกไดวา
สีที่เกิดขึ้น เปนสีของสารประกอบตะกั่วหรือปรอทและสีของ
ตัวอยางลิปสติกก็บดบงัสีของสารประกอบตะกัว่จึงทําใหสีที่ไดไม
เปนไปตามทฤษฏี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวงั
ผลกระทบของสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืตอ
สุขภาพของเกษตรกรในอําเภอดําเนิน
สะดวก โดยตรวจยืนยันดวยวธิี
มาตรฐาน Spectrophotometry

136,000 ศวกที่ 05 เนื่องจากการเกบ็ตัวอยางในแตละตําบลตองดําเนินการผานรพ.
สต.ซ่ึงในขณะนี้มีภาระงานอื่น ๆ เรงดวน ทําใหการเก็บตัวอยาง
ในแตละตําบลที่รวมกับโรงพยาบาลดําเนินสะดวกตองลาชา
ออกไป

โครงการเฝาระวงัการพัฒนา
สติปญญาเด็กไทยจากการเสริม
ไอโอดีนทัว่ประเทศเขตบริการ
สุขภาพที่ 5

120,000 ศวกที่ 05 1. คา Standard ไม Stable ตองเตรียม Standard ใหมทุกอาทิตย
2. คา Control L1 และ L2 ไมเขาคาเปาหมายตามที่ระบุ
3. ตัวอยางทยอยเขามาเรื่อยๆ แตกไ็มครบตามคาเปาหมายที่

ตองการ คือ 2400 ตัวอยาง
การพัฒนาการเก็บตัวอยางสําหรบั
ตรวจหาปริมาณและชนิดฮีโมโกลบิน
และการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซี
เมียดวยวิธี Real-time PCR โดยใช
กระดาษซับเลือด

250,000 ศวกที่ 06 ปริมาณตัวอยางเลือดครบสวน (EDTA whole blood) มี
ปริมาตรนอย ทําใหไมสามารถตรวจหาปริมาณและชนิด
ฮีโมโกลบินซํ้าได(Duplicate)

โครงการเฝาระวงัคณุภาพยาน้ําแผน
โบราณ

80,000 ศวกที่ 08 การวิเคราะหปริมาณแอลกอฮอลและตัวทําละลายในยาน้ําแผน
โบราณ ใชวิธี GC-Head space ขณะนี้ power supply ชํารุด ทําให
การวิเคราะหหยุดชะงัก จึงวางแผนดวยการแกไขนําตัวอยางไป
วิเคราะหที่ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน แตอยางไรก็
ตามดวยเวลาที่จํากัดทําใหสามารถวิเคราะหไดเพียงอยางเดียว คือ
ปริมาณแอลกอฮอล คงเหลือการวิเคราะหหาตัวทําละลาย เชน
คลอโรฟอรม ซ่ึงอยูระหวางการแกปญหาเครื่องและจะทําการ
วิเคราะหตอไป คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2558
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
เครื่องปรับอากาศมีการใชงานมาเกินกวา 7 ป ทําใหอุปกรณชํารุด
บอยสงผลถึงอุณหภูมิของหองควบคุมระบบเครือขาย และการ
ทํางานของอุปกรณตาง ๆ ผิดปกติ

โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
สมาชิกเครือขาย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

200,000 ศทส รูปแบบในการติดตอผูใชงานของระบบยังไมสามารถใชงานไดงาย
ตองปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการใชงาน

4. วิจัยและพัฒนา
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

การพัฒนาวิธีทดสอบตะกัว่ในลิปสติก
อยางงาย

100,000 ศวกที่ 03 เนื่องจากน้ํายาทดสอบที่ใช ทําปฏิกิริยากับสารประกอบปรอท
แลวใหสเีหมือนกนักับสารประกอบตะกั่ว จึงไมสามารถบอกไดวา
สีที่เกิดขึ้น เปนสีของสารประกอบตะกั่วหรือปรอทและสีของ
ตัวอยางลิปสติกก็บดบงัสีของสารประกอบตะกัว่จึงทําใหสีที่ไดไม
เปนไปตามทฤษฏี

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวงั
ผลกระทบของสารเคมีกาํจัดศัตรูพชืตอ
สุขภาพของเกษตรกรในอําเภอดําเนิน
สะดวก โดยตรวจยืนยันดวยวธิี
มาตรฐาน Spectrophotometry

136,000 ศวกที่ 05 เนื่องจากการเกบ็ตัวอยางในแตละตําบลตองดําเนินการผานรพ.
สต.ซ่ึงในขณะนี้มีภาระงานอื่น ๆ เรงดวน ทําใหการเก็บตัวอยาง
ในแตละตําบลที่รวมกับโรงพยาบาลดําเนินสะดวกตองลาชา
ออกไป

โครงการเฝาระวงัการพัฒนา
สติปญญาเด็กไทยจากการเสริม
ไอโอดีนทัว่ประเทศเขตบริการ
สุขภาพที่ 5

120,000 ศวกที่ 05 1. คา Standard ไม Stable ตองเตรียม Standard ใหมทุกอาทิตย
2. คา Control L1 และ L2 ไมเขาคาเปาหมายตามที่ระบุ
3. ตัวอยางทยอยเขามาเรื่อยๆ แตกไ็มครบตามคาเปาหมายที่

ตองการ คือ 2400 ตัวอยาง
การพัฒนาการเก็บตัวอยางสําหรบั
ตรวจหาปริมาณและชนิดฮีโมโกลบิน
และการตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซี
เมียดวยวิธี Real-time PCR โดยใช
กระดาษซับเลือด

250,000 ศวกที่ 06 ปริมาณตัวอยางเลือดครบสวน (EDTA whole blood) มี
ปริมาตรนอย ทําใหไมสามารถตรวจหาปริมาณและชนิด
ฮีโมโกลบินซํ้าได(Duplicate)

โครงการเฝาระวงัคณุภาพยาน้ําแผน
โบราณ

80,000 ศวกที่ 08 การวิเคราะหปริมาณแอลกอฮอลและตัวทําละลายในยาน้ําแผน
โบราณ ใชวิธี GC-Head space ขณะนี้ power supply ชํารุด ทําให
การวิเคราะหหยุดชะงัก จึงวางแผนดวยการแกไขนําตัวอยางไป
วิเคราะหที่ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน แตอยางไรก็
ตามดวยเวลาที่จํากัดทําใหสามารถวิเคราะหไดเพียงอยางเดียว คือ
ปริมาณแอลกอฮอล คงเหลือการวิเคราะหหาตัวทําละลาย เชน
คลอโรฟอรม ซ่ึงอยูระหวางการแกปญหาเครื่องและจะทําการ
วิเคราะหตอไป คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน มิ.ย.2558
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
การเฝาระวังการแพรกระจายของเชื้อ
Legionella spp. ในโรงแรม อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ของ
ศูนยวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 11 สุราษฎรธานี เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

300,000 ศวกที่ 11 1. ความไมสะดวกในการเดินทาง เพื่อติดตอประสานงานกับ
หนวยงานทีเ่กี่ยวของในพืน้ที่

2. กลุมเปาหมายขาดความตระหนักถึงอันตราย ที่เกิดจากเชื้อลี
เจียแนร

โครงการวิจัยและพัฒนา
Mesenchymal Stem Cells สูการ
ใชประโยชนทางคลินกิ

4,094,210 ศชพ เรื่องระบบไฟฟาของอาคารปฏิบติัการเซลลตนกําเนิด พบไฟฟา
ดับบอย อาจทําใหระบบของคลนีรูมเกิดความเสียหายเนื่องจาก
อาคารไมมีระบบไฟฟาสํารอง

โครงการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย
ทางคลินิกดานชีวสมมูลของยาสามัญ
ตามมาตรฐาน GCP และ GLP เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

898,000 ศชพ 1. ศูนยวิจัยทางคลินกิขาดหองขอความยินยอมอาสาสมัครเวลา
ลงนามแสดงความยินยอมที่เปนสัดสวน

2. ศูนยวิจัยทางคลินกิขาดหองเก็บยาวิจัยที่ไดตามมาตรฐาน
การวิจัยทางคลินกิ ICH GCP 4 Investigator

การศึกษาพันธุศาสตรประชากรของ
การกลายพันธุของยีน anion
exchanger 1 (AE1) ที่เปนสาเหตุ
ของโรคไตขับกรดผิดปกติในทารก
แรกเกิดในประเทศไทย

400,000 ศชพ 1. ครุภัณฑที่จําเปนในการทํางานวจัิยบางเครื่อง (PCR
Machine) มีอายุการใชงานมานานมากกวา 10 ป มีความ
เสื่อมและมีประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ตองมีการ
ซอมแซมระหวางการทํางาน ทําใหเกิดความลาชาในการ
ทํางานในบางขัน้ตอน

2. การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางในการดําเนินงานวิจัยลาชา
ขอเสนอแนะ
(1) ไมควรปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการดําเนินงานที่จะมีผลเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานวิจัย หากขั้นตอนการดําเนินงานเดิมไมไดขัดกับ
หลักการของทางราชการและมีประสิทธิภาพอยูแลว เพราะจะทํา
ใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนงานและมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ไมควรชะลอการดําเนินโครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณโดยผานการพิจารณาของ วช. แลว โดยควรใหดําเนินการ
วิจัยตอเนื่องแมจะมีคําสั่งใหหัวหนาโครงการวิจัยไปปฏิบัติงานที่
สํานัก/กองอื่น เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอภาพรวมของการ
ดําเนินงานวิจัยและการใชจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติประจําป

วิจัยและพัฒนาดานเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

1,400,000 สว ยังไมสามารถหาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมในการรักษาสภาพ
ของจุลินทรียแบบ lyophilize ได คาดวาจะดําเนินงานโครงการ
เสร็จตามแผนในเดือนสิงหาคม 2558

โครงการจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย ครัง้ที่ 23
ปงบประมาณ 2558

4,900,000 ผน กรอบระยะเวลาในการจัดงาน มีระยะสั้น ทําใหการเตรียมการไม
สะดวก
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
การเฝาระวังการแพรกระจายของเชื้อ
Legionella spp. ในโรงแรม อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ของ
ศูนยวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 11 สุราษฎรธานี เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

300,000 ศวกที่ 11 1. ความไมสะดวกในการเดินทาง เพื่อติดตอประสานงานกับ
หนวยงานทีเ่กี่ยวของในพืน้ที่

2. กลุมเปาหมายขาดความตระหนักถึงอันตราย ที่เกิดจากเชื้อลี
เจียแนร

โครงการวิจัยและพัฒนา
Mesenchymal Stem Cells สูการ
ใชประโยชนทางคลินกิ

4,094,210 ศชพ เรื่องระบบไฟฟาของอาคารปฏิบติัการเซลลตนกําเนิด พบไฟฟา
ดับบอย อาจทําใหระบบของคลนีรูมเกิดความเสียหายเนื่องจาก
อาคารไมมีระบบไฟฟาสํารอง

โครงการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย
ทางคลินิกดานชีวสมมูลของยาสามัญ
ตามมาตรฐาน GCP และ GLP เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

898,000 ศชพ 1. ศูนยวิจัยทางคลินกิขาดหองขอความยินยอมอาสาสมัครเวลา
ลงนามแสดงความยินยอมที่เปนสัดสวน

2. ศูนยวิจัยทางคลินกิขาดหองเก็บยาวิจัยที่ไดตามมาตรฐาน
การวิจัยทางคลินกิ ICH GCP 4 Investigator

การศึกษาพันธุศาสตรประชากรของ
การกลายพันธุของยีน anion
exchanger 1 (AE1) ที่เปนสาเหตุ
ของโรคไตขับกรดผิดปกติในทารก
แรกเกิดในประเทศไทย

400,000 ศชพ 1. ครุภัณฑที่จําเปนในการทํางานวจัิยบางเครื่อง (PCR
Machine) มีอายุการใชงานมานานมากกวา 10 ป มีความ
เสื่อมและมีประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ตองมีการ
ซอมแซมระหวางการทํางาน ทําใหเกิดความลาชาในการ
ทํางานในบางขัน้ตอน

2. การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางในการดําเนินงานวิจัยลาชา
ขอเสนอแนะ
(1) ไมควรปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการดําเนินงานที่จะมีผลเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานวิจัย หากขั้นตอนการดําเนินงานเดิมไมไดขัดกับ
หลักการของทางราชการและมีประสิทธิภาพอยูแลว เพราะจะทํา
ใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนงานและมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ไมควรชะลอการดําเนินโครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณโดยผานการพิจารณาของ วช. แลว โดยควรใหดําเนินการ
วิจัยตอเนื่องแมจะมีคําสั่งใหหัวหนาโครงการวิจัยไปปฏิบัติงานที่
สํานัก/กองอื่น เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอภาพรวมของการ
ดําเนินงานวิจัยและการใชจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติประจําป

วิจัยและพัฒนาดานเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

1,400,000 สว ยังไมสามารถหาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมในการรักษาสภาพ
ของจุลินทรียแบบ lyophilize ได คาดวาจะดําเนินงานโครงการ
เสร็จตามแผนในเดือนสิงหาคม 2558

โครงการจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย ครัง้ที่ 23
ปงบประมาณ 2558

4,900,000 ผน กรอบระยะเวลาในการจัดงาน มีระยะสั้น ทําใหการเตรียมการไม
สะดวก
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
การเฝาระวังการแพรกระจายของเชื้อ
Legionella spp. ในโรงแรม อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ของ
ศูนยวิทยาศาสตรวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 11 สุราษฎรธานี เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

300,000 ศวกที่ 11 1. ความไมสะดวกในการเดินทาง เพื่อติดตอประสานงานกับ
หนวยงานทีเ่กี่ยวของในพืน้ที่

2. กลุมเปาหมายขาดความตระหนักถึงอันตราย ที่เกิดจากเชื้อลี
เจียแนร

โครงการวิจัยและพัฒนา
Mesenchymal Stem Cells สูการ
ใชประโยชนทางคลินกิ

4,094,210 ศชพ เรื่องระบบไฟฟาของอาคารปฏิบติัการเซลลตนกําเนิด พบไฟฟา
ดับบอย อาจทําใหระบบของคลนีรูมเกิดความเสียหายเนื่องจาก
อาคารไมมีระบบไฟฟาสํารอง

โครงการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย
ทางคลินิกดานชีวสมมูลของยาสามัญ
ตามมาตรฐาน GCP และ GLP เพื่อ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

898,000 ศชพ 1. ศูนยวิจัยทางคลินกิขาดหองขอความยินยอมอาสาสมัครเวลา
ลงนามแสดงความยินยอมที่เปนสัดสวน

2. ศูนยวิจัยทางคลินกิขาดหองเก็บยาวิจัยที่ไดตามมาตรฐาน
การวิจัยทางคลินกิ ICH GCP 4 Investigator

การศึกษาพันธุศาสตรประชากรของ
การกลายพันธุของยีน anion
exchanger 1 (AE1) ที่เปนสาเหตุ
ของโรคไตขับกรดผิดปกติในทารก
แรกเกิดในประเทศไทย

400,000 ศชพ 1. ครุภัณฑที่จําเปนในการทํางานวจัิยบางเครื่อง (PCR
Machine) มีอายุการใชงานมานานมากกวา 10 ป มีความ
เสื่อมและมีประสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ตองมีการ
ซอมแซมระหวางการทํางาน ทําใหเกิดความลาชาในการ
ทํางานในบางขัน้ตอน

2. การขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางในการดําเนินงานวิจัยลาชา
ขอเสนอแนะ
(1) ไมควรปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการดําเนินงานที่จะมีผลเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานวิจัย หากขั้นตอนการดําเนินงานเดิมไมไดขัดกับ
หลักการของทางราชการและมีประสิทธิภาพอยูแลว เพราะจะทํา
ใหการดําเนินงานวิจัยเปนไปตามแผนงานและมีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) ไมควรชะลอการดําเนินโครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติ
งบประมาณโดยผานการพิจารณาของ วช. แลว โดยควรใหดําเนินการ
วิจัยตอเนื่องแมจะมีคําสั่งใหหัวหนาโครงการวิจัยไปปฏิบัติงานที่
สํานัก/กองอื่น เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอภาพรวมของการ
ดําเนินงานวิจัยและการใชจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติประจําป

วิจัยและพัฒนาดานเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย

1,400,000 สว ยังไมสามารถหาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมในการรักษาสภาพ
ของจุลินทรียแบบ lyophilize ได คาดวาจะดําเนินงานโครงการ
เสร็จตามแผนในเดือนสิงหาคม 2558

โครงการจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรการแพทย ครัง้ที่ 23
ปงบประมาณ 2558

4,900,000 ผน กรอบระยะเวลาในการจัดงาน มีระยะสั้น ทําใหการเตรียมการไม
สะดวก
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
การศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม
ปรอทและสารหนูในประชากรไทย

1,200,000 สวส เนื่องจากมีการปรับเพิ่มจํานวนอาสาสมัครจาก 1,200 รายเปน
2,400 ทําใหตองกําหนดพื้นที่กลุมประชากรที่ทําการศึกษาใหม
จาก 16 เขตพื้นที่การศึกษาเปน 32 เขตพื้นทีก่ารศึกษา ทําใหมี
ปญหาในการติดตอ ประสานงาน การดําเนินการตามแผน
โครงการวิจัย และการรวบรวมรายชื่อแพทยผูควมคุมการเก็บ
ตัวอยางตามระเบียบขอบงัคับที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในคน
(สสจ. , โรงพยาบาล , รพ.สต) ลาชา ทําใหการเตรียมเอกสาร
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคนลาชา

การศึกษารูปแบบความไวตอยาตาน
เชื้อราของเชือ้ราชนิดลุกลาม

300,000 สวส ไมสามารถทดสอบรูปแบบความไวของเชื้อราได เนื่องจากยาที่สั่งซ้ือ
ไมผาน QC ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว

โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย
ที่มีใชในทองถิ่น

50,000 ศวกที่ 06 ไดรับตัวอยางลาชา
50,000 ศวกที่ 10 1. เครื่องบดสมุนไพร มีจํานวน 1 เครื่อง ตองใชเวลาในการบด

นาน เนื่องจากสมุนไพรมีความเหนียวยากในการบด และตอง
ใหความใสใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพราะจะนําขอมูล
ดิบไปใชในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสมุนไพรไทย

2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา เปนผูสง
ตัวอยาง (ยังไมไดรับเพิ่มเติม)

50,000 ศวกที่ 11 รอตัวอยางสมุนไพรจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5
นครราชสีมา ซ่ึงรอบดละเอียด จํานวน 6 ตัวอยาง

3.ประเมินความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และแจงเตือนภัยสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

โครงการวเิคราะหเพื่อแจงเตือนภัย
ผลิตภัณฑตกแตงแกม

1,000,000 ศวกที่
01/1

การตรวจวิเคราะหตัวอยางอาจลาชากวาแผน เนื่องจากเจาหนาที่
มีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้งมีโครงการตามนโยบายเพิ่มขึ้น ไดแก
โครงการผลิตภัณฑสมุนไพรใน สปาชุมชนและ OTOP

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑป58 3,205,000 ศวกที่ 07 เนื่องจากมีผูคาครุภัณฑฯ จํานวน 2 รายการ ที่เหลือไมผานการ
พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องตน ศูนยฯ ไดพิจารณาใหดําเนินการ
จัดหาใหมเปนครัง้ที่ 2

บูรณาการ ผลิตภัณฑสุขภาพดาน
อาหาร ยา เครื่องสําอาง, รังสีและ
เครื่องมือแพทย ในพื้นที่สาธารณสุข
เขตนครชัยบรุินทร

2,100,000 ศวกที่ 09 ในการเก็บตัวอยางผักตําลึงไดตัวอยางไมครบตามเปาหมายทุก
จังหวัด เนือ่งจากไมใชฤดูการออกผลผลิต จึงไมมีจําหนายใน
ทองตลาดทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางมาดําเนินการตรวจได

โครงการการทดสอบและตรวจสอบ
ความถูกตองของวธิีตรวจวเิคราะหใน
ผลิตภัณฑสุขภาพของศนูย

200,000 ศวกที่ 10 การจัดทําโครงการแบบ 1 โครงการหลักและประกอบดวย
โครงการยอยหลาย ๆ เรื่อง ทําใหเกิดปญหาในการติดตามขอมูล
เนื่องจากผูรบัผิดชอบในแตละโครงการยอย ไมสงขอมูลรายงาน
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
การศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม
ปรอทและสารหนูในประชากรไทย

1,200,000 สวส เนื่องจากมีการปรับเพิ่มจํานวนอาสาสมัครจาก 1,200 รายเปน
2,400 ทําใหตองกําหนดพื้นที่กลุมประชากรที่ทําการศึกษาใหม
จาก 16 เขตพื้นที่การศึกษาเปน 32 เขตพื้นทีก่ารศึกษา ทําใหมี
ปญหาในการติดตอ ประสานงาน การดําเนินการตามแผน
โครงการวิจัย และการรวบรวมรายชื่อแพทยผูควมคุมการเก็บ
ตัวอยางตามระเบียบขอบงัคับที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในคน
(สสจ. , โรงพยาบาล , รพ.สต) ลาชา ทําใหการเตรียมเอกสาร
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคนลาชา

การศึกษารูปแบบความไวตอยาตาน
เชื้อราของเชือ้ราชนิดลุกลาม

300,000 สวส ไมสามารถทดสอบรูปแบบความไวของเชื้อราได เนื่องจากยาที่สั่งซ้ือ
ไมผาน QC ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว

โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย
ที่มีใชในทองถิ่น

50,000 ศวกที่ 06 ไดรับตัวอยางลาชา
50,000 ศวกที่ 10 1. เครื่องบดสมุนไพร มีจํานวน 1 เครื่อง ตองใชเวลาในการบด

นาน เนื่องจากสมุนไพรมีความเหนียวยากในการบด และตอง
ใหความใสใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพราะจะนําขอมูล
ดิบไปใชในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสมุนไพรไทย

2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา เปนผูสง
ตัวอยาง (ยังไมไดรับเพิ่มเติม)

50,000 ศวกที่ 11 รอตัวอยางสมุนไพรจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5
นครราชสีมา ซ่ึงรอบดละเอียด จํานวน 6 ตัวอยาง

3.ประเมินความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และแจงเตือนภัยสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

โครงการวเิคราะหเพื่อแจงเตือนภัย
ผลิตภัณฑตกแตงแกม

1,000,000 ศวกที่
01/1

การตรวจวิเคราะหตัวอยางอาจลาชากวาแผน เนื่องจากเจาหนาที่
มีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้งมีโครงการตามนโยบายเพิ่มขึ้น ไดแก
โครงการผลิตภัณฑสมุนไพรใน สปาชุมชนและ OTOP

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑป58 3,205,000 ศวกที่ 07 เนื่องจากมีผูคาครุภัณฑฯ จํานวน 2 รายการ ที่เหลือไมผานการ
พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องตน ศูนยฯ ไดพิจารณาใหดําเนินการ
จัดหาใหมเปนครัง้ที่ 2

บูรณาการ ผลิตภัณฑสุขภาพดาน
อาหาร ยา เครื่องสําอาง, รังสีและ
เครื่องมือแพทย ในพื้นที่สาธารณสุข
เขตนครชัยบรุินทร

2,100,000 ศวกที่ 09 ในการเก็บตัวอยางผักตําลึงไดตัวอยางไมครบตามเปาหมายทุก
จังหวัด เนือ่งจากไมใชฤดูการออกผลผลิต จึงไมมีจําหนายใน
ทองตลาดทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางมาดําเนินการตรวจได

โครงการการทดสอบและตรวจสอบ
ความถูกตองของวธิีตรวจวเิคราะหใน
ผลิตภัณฑสุขภาพของศนูย

200,000 ศวกที่ 10 การจัดทําโครงการแบบ 1 โครงการหลักและประกอบดวย
โครงการยอยหลาย ๆ เรื่อง ทําใหเกิดปญหาในการติดตามขอมูล
เนื่องจากผูรบัผิดชอบในแตละโครงการยอย ไมสงขอมูลรายงาน
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
การศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม
ปรอทและสารหนูในประชากรไทย

1,200,000 สวส เนื่องจากมีการปรับเพิ่มจํานวนอาสาสมัครจาก 1,200 รายเปน
2,400 ทําใหตองกําหนดพื้นที่กลุมประชากรที่ทําการศึกษาใหม
จาก 16 เขตพื้นที่การศึกษาเปน 32 เขตพื้นทีก่ารศึกษา ทําใหมี
ปญหาในการติดตอ ประสานงาน การดําเนินการตามแผน
โครงการวิจัย และการรวบรวมรายชื่อแพทยผูควมคุมการเก็บ
ตัวอยางตามระเบียบขอบงัคับที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในคน
(สสจ. , โรงพยาบาล , รพ.สต) ลาชา ทําใหการเตรียมเอกสาร
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรบัการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคนลาชา

การศึกษารูปแบบความไวตอยาตาน
เชื้อราของเชือ้ราชนิดลุกลาม

300,000 สวส ไมสามารถทดสอบรูปแบบความไวของเชื้อราได เนื่องจากยาที่สั่งซ้ือ
ไมผาน QC ทําใหผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่วางไว

โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย
ที่มีใชในทองถิ่น

50,000 ศวกที่ 06 ไดรับตัวอยางลาชา
50,000 ศวกที่ 10 1. เครื่องบดสมุนไพร มีจํานวน 1 เครื่อง ตองใชเวลาในการบด

นาน เนื่องจากสมุนไพรมีความเหนียวยากในการบด และตอง
ใหความใสใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพราะจะนําขอมูล
ดิบไปใชในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพสมุนไพรไทย

2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา เปนผูสง
ตัวอยาง (ยังไมไดรับเพิ่มเติม)

50,000 ศวกที่ 11 รอตัวอยางสมุนไพรจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 5
นครราชสีมา ซ่ึงรอบดละเอียด จํานวน 6 ตัวอยาง

3.ประเมินความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และแจงเตือนภัยสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

โครงการวเิคราะหเพื่อแจงเตือนภัย
ผลิตภัณฑตกแตงแกม

1,000,000 ศวกที่
01/1

การตรวจวิเคราะหตัวอยางอาจลาชากวาแผน เนื่องจากเจาหนาที่
มีจํานวนไมเพียงพอ รวมทั้งมีโครงการตามนโยบายเพิ่มขึ้น ไดแก
โครงการผลิตภัณฑสมุนไพรใน สปาชุมชนและ OTOP

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑป58 3,205,000 ศวกที่ 07 เนื่องจากมีผูคาครุภัณฑฯ จํานวน 2 รายการ ที่เหลือไมผานการ
พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องตน ศูนยฯ ไดพิจารณาใหดําเนินการ
จัดหาใหมเปนครัง้ที่ 2

บูรณาการ ผลิตภัณฑสุขภาพดาน
อาหาร ยา เครื่องสําอาง, รังสีและ
เครื่องมือแพทย ในพื้นที่สาธารณสุข
เขตนครชัยบรุินทร

2,100,000 ศวกที่ 09 ในการเก็บตัวอยางผักตําลึงไดตัวอยางไมครบตามเปาหมายทุก
จังหวัด เนือ่งจากไมใชฤดูการออกผลผลิต จึงไมมีจําหนายใน
ทองตลาดทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางมาดําเนินการตรวจได

โครงการการทดสอบและตรวจสอบ
ความถูกตองของวธิีตรวจวเิคราะหใน
ผลิตภัณฑสุขภาพของศนูย

200,000 ศวกที่ 10 การจัดทําโครงการแบบ 1 โครงการหลักและประกอบดวย
โครงการยอยหลาย ๆ เรื่อง ทําใหเกิดปญหาในการติดตามขอมูล
เนื่องจากผูรบัผิดชอบในแตละโครงการยอย ไมสงขอมูลรายงาน
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
อุบลราชธานี

ตามที่ไดแจงไว และสงผลกระทบเปนอยางย่ิงตอการรายงาน
ขอมูลตามตัวชี้วัด ไมสามารถดําเนินการไดตามที่งานแผนกําหนด
ไว เกิดความลาชาในการจัดทํารายงานดังกลาวและสงผลใหการ
รายงานในตัวชี้วัดนีไ้มสามารถบรรลุไดตามแผน

ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑผาเช็ด
ทําความสะอาดฆาเชื้อ

300,000 สว 1. การทดสอบดานชีววิทยา การดําเนินงานลาชากวาแผน
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวธิีการทดสอบ

2. การทดสอบดานเคมี การดําเนนิงานลาชากวาแผน
สารละลายที่อยูในตัวอยางผาเช็ดทําความสะอาดฆาเชื้อบาง
ตัวอยางมีปริมาณนอย อยูระหวางการปรับวิธกีารเตรียม
ตัวอยางใหเหมาะสม

โครงการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน
ของการปลอมปนปลาปกเปาใน
อาหารแปลรูปที่ผลิตจากปลาโดยการ
ตรวจเครื่องหมายโมเลกุลจําเพาะ

200,000 สคอ การเก็บตัวอยางไมตรงกับที่ต้ังเปาหมายซ่ึงจะเก็บแบบมีฉลาก
และไมมีฉลากจํานวนเทาๆ กัน แตพบวาตัวอยางที่มีฉลากมีนอย
กวา

โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 40,000 ศวกที่ 06 ไดรับตัวอยางสมุนไพรลาชาและสวนมากจะมาพรอมกัน อาจทํา
ใหผลลาชาเนื่องจากตรวจวิเคราะหงานหลายดาน

30,000 ศวกที่ 07 ยังไมไดรับตัวอยางจากสวพ.
30,000 ศวกที่ 10 เปนโครงการบูรณาการรวมกับสถาบันวิจัยสมุนไพร ซ่ึงทาง

สถาบันวิจัยสมุนไพรจะเปนผูสงตัวอยาง (ยังไมไดรับตัวอยาง)

4. ส่งเสริมและพฒันาผู้ประกอบการและกระจายสินค้าด้านอาหาร
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

โครงการพัฒนาตลาดกลางคาสงผัก
สด/ผลไมสดและMega stores เพื่อ
ผูบริโภคปลอดภัย

550,000 ศวกที่ 06 ตลาดคาสงแตละแหงมีนโยบายการบริหารจัดการที่แตกตางกัน

500,000 ศวกที่ 08 1. ยังไมไดย่ืนขอการรบัรองเนื่องจากกระบวนการนี้ตอง
ดําเนินการโดยเจาหนาที่ของตลาดเมืองทองเอง ซ่ึงยังไม
สามารถดําเนินการแลวเสร็จเพราะเจาหนาที่ตองทํางานหลาย
ดานรวมทั้งการตรวจวเิคราะหโดยใชชุดทดสอบและเปน
เจาหนาที่การเงินรวมทัง้บริหารจัดการลูกคารายวันดวย

2. แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินงานของสํานักคณุภาพและ
ความปลอดภัยอาหารไมสอดคลองกับระบบ DOC ของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ทําใหเปนภาระในการรายงาน
หลายครั้ง จึงเสนอแนะใหมีการปรับใชแบบฟอรมเดียวกันที่
ตอบสนองตอขอมูลที่ตองการทกุหนวย

30

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
อุบลราชธานี

ตามที่ไดแจงไว และสงผลกระทบเปนอยางย่ิงตอการรายงาน
ขอมูลตามตัวชี้วัด ไมสามารถดําเนินการไดตามที่งานแผนกําหนด
ไว เกิดความลาชาในการจัดทํารายงานดังกลาวและสงผลใหการ
รายงานในตัวชี้วัดนีไ้มสามารถบรรลุไดตามแผน

ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑผาเช็ด
ทําความสะอาดฆาเชื้อ

300,000 สว 1. การทดสอบดานชีววิทยา การดําเนินงานลาชากวาแผน
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวธิีการทดสอบ

2. การทดสอบดานเคมี การดําเนนิงานลาชากวาแผน
สารละลายที่อยูในตัวอยางผาเช็ดทําความสะอาดฆาเชื้อบาง
ตัวอยางมีปริมาณนอย อยูระหวางการปรับวิธกีารเตรียม
ตัวอยางใหเหมาะสม

โครงการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน
ของการปลอมปนปลาปกเปาใน
อาหารแปลรูปที่ผลิตจากปลาโดยการ
ตรวจเครื่องหมายโมเลกุลจําเพาะ

200,000 สคอ การเก็บตัวอยางไมตรงกับที่ต้ังเปาหมายซ่ึงจะเก็บแบบมีฉลาก
และไมมีฉลากจํานวนเทาๆ กัน แตพบวาตัวอยางที่มีฉลากมีนอย
กวา

โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 40,000 ศวกที่ 06 ไดรับตัวอยางสมุนไพรลาชาและสวนมากจะมาพรอมกัน อาจทํา
ใหผลลาชาเนื่องจากตรวจวิเคราะหงานหลายดาน

30,000 ศวกที่ 07 ยังไมไดรับตัวอยางจากสวพ.
30,000 ศวกที่ 10 เปนโครงการบูรณาการรวมกับสถาบันวิจัยสมุนไพร ซ่ึงทาง

สถาบันวิจัยสมุนไพรจะเปนผูสงตัวอยาง (ยังไมไดรับตัวอยาง)

4. ส่งเสริมและพฒันาผู้ประกอบการและกระจายสินค้าด้านอาหาร
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
3. สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ(สมป)ควรมีการสนบัสนุนการ

ขอรับรองเฉพาะหองปฏิบัติการตลาดคาสงใชชัดเจนแยก
ตางหากจาการขอรับรองทัว่ไป (เพราะใชเพียงชุดทดสอบ
เบื้องตน)

4. เสนอใหกรมฯ ระบุใหชัดเจนวาเม่ือผานการรับรองแลวและ
จะสิ้นสุดโครงการในป 2558 นั้น หนวยไหนควรจะเขามา
สานตองานเพื่อสงเสริมใหตลาดใหมีความม่ันใจ และ
ขับเคลื่อนตอ (ระบุใหชัดเจนวาเปน สสจ อย หรือกรมอนามัย
เพื่อจะไดประกาศใหสาธารณชนรับทราบ)

5. บูรณาการด้านพฒันาสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

โครงการเฝาระวงัยาอันตรายใน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

100,000 ศวกที่ 08 ขณะนี้อยูระหวางการจัดหาสารมาตรฐาน Sibutramine,
Sildenafil tadalafil และ verdenafil เพื่อนํามาพัฒนาวิธี
วิเคราะห และจัดทํา protocol ตอไป คาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนเมษายน 2558

โครงการคณุภาพยาน้ําเชื่อมไดไซโคล
มิน (Pharmaceutical Quality of
Dicyclomine)

100,000 ศวกที่ 08 1. การสงตัวอยางผานระบบ single window พบวาไมมีการสง
ตอตัวอยาง ยาน้ําเชื่อมไดไซโคลมิน (Dicyclomine
hydrochloride) จึงเปลี่ยนรายการวิเคราะหและสุมตัวอยาง
ดวยตัวเอง จึงอาจทําใหการดําเนนิงานลาชา

2. Column ที่ใชในการวิเคราะห ยาน้ําเชื่อมพาราเซตามอล
คือ L7 300x3.9 mm 10u ซ่ึงงานยังไมมี จึงตองดําเนินการ
จัดซ้ือ

การศึกษาคุณภาพยาNorfloxacin
Tablets ในรานขายยาในเขตบริการ
สุขภาพที่ 10

345,800 ศวกที่ 10 เครื่องมือในการตรวจวเิคราะหชาํรุด กําลังดําเนินการ

ประเมินความเสี่ยงสาร
corticosteroids ในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง

2,488,700 สว การดําเนินงานลาชากวาแผน เนือ่งจากเครื่อง UPLC ที่มีอยู 1
เครื่อง มีการใชงานเรงดวนในการทดสอบคุณสมบัติตัวอยาง
ทดสอบความชํานาญที่สํานักสว.จะตองใหบริการทดสอบความ
ชํานาญตามแผนฯ ใชในการวิเคราะหสารปองกนัแสงแดดและใช
ในการวิจัยพัฒนาวิธีวเิคราะหชนดิของสมุนไพรในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร ซ่ึงเปนตัวชี้วัดระดับกรมฯ ทั้งนี้ผูวิจัย
ประเมินแลวเหน็วาจะสามารถดําเนินงานโครงการไดเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2558 ตามแผน
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ชํานาญตามแผนฯ ใชในการวิเคราะหสารปองกนัแสงแดดและใช
ในการวิจัยพัฒนาวิธีวเิคราะหชนดิของสมุนไพรในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร ซ่ึงเปนตัวชี้วัดระดับกรมฯ ทั้งนี้ผูวิจัย
ประเมินแลวเหน็วาจะสามารถดําเนินงานโครงการไดเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2558 ตามแผน
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
3. สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ(สมป)ควรมีการสนบัสนุนการ

ขอรับรองเฉพาะหองปฏิบัติการตลาดคาสงใชชัดเจนแยก
ตางหากจาการขอรับรองทัว่ไป (เพราะใชเพียงชุดทดสอบ
เบื้องตน)

4. เสนอใหกรมฯ ระบุใหชัดเจนวาเม่ือผานการรับรองแลวและ
จะสิ้นสุดโครงการในป 2558 นั้น หนวยไหนควรจะเขามา
สานตองานเพื่อสงเสริมใหตลาดใหมีความม่ันใจ และ
ขับเคลื่อนตอ (ระบุใหชัดเจนวาเปน สสจ อย หรือกรมอนามัย
เพื่อจะไดประกาศใหสาธารณชนรับทราบ)

5. บูรณาการด้านพฒันาสุขภาพ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

โครงการเฝาระวงัยาอันตรายใน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

100,000 ศวกที่ 08 ขณะนี้อยูระหวางการจัดหาสารมาตรฐาน Sibutramine,
Sildenafil tadalafil และ verdenafil เพื่อนํามาพัฒนาวิธี
วิเคราะห และจัดทํา protocol ตอไป คาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนเมษายน 2558

โครงการคณุภาพยาน้ําเชื่อมไดไซโคล
มิน (Pharmaceutical Quality of
Dicyclomine)

100,000 ศวกที่ 08 1. การสงตัวอยางผานระบบ single window พบวาไมมีการสง
ตอตัวอยาง ยาน้ําเชื่อมไดไซโคลมิน (Dicyclomine
hydrochloride) จึงเปลี่ยนรายการวิเคราะหและสุมตัวอยาง
ดวยตัวเอง จึงอาจทําใหการดําเนนิงานลาชา

2. Column ที่ใชในการวิเคราะห ยาน้ําเชื่อมพาราเซตามอล
คือ L7 300x3.9 mm 10u ซ่ึงงานยังไมมี จึงตองดําเนินการ
จัดซ้ือ

การศึกษาคุณภาพยาNorfloxacin
Tablets ในรานขายยาในเขตบริการ
สุขภาพที่ 10

345,800 ศวกที่ 10 เครื่องมือในการตรวจวเิคราะหชาํรุด กําลังดําเนินการ

ประเมินความเสี่ยงสาร
corticosteroids ในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง

2,488,700 สว การดําเนินงานลาชากวาแผน เนือ่งจากเครื่อง UPLC ที่มีอยู 1
เครื่อง มีการใชงานเรงดวนในการทดสอบคุณสมบัติตัวอยาง
ทดสอบความชํานาญที่สํานักสว.จะตองใหบริการทดสอบความ
ชํานาญตามแผนฯ ใชในการวิเคราะหสารปองกนัแสงแดดและใช
ในการวิจัยพัฒนาวิธีวเิคราะหชนดิของสมุนไพรในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร ซ่ึงเปนตัวชี้วัดระดับกรมฯ ทั้งนี้ผูวิจัย
ประเมินแลวเหน็วาจะสามารถดําเนินงานโครงการไดเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2558 ตามแผน
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
โครงการประกนัคุณภาพและประเมิน
ความเสี่ยงของวัคซีน ชีววัตถเุพื่อการ
รักษาและน้ํายาวินิจฉัยโรคที่ติดตอ
ทางเลือด

6,194,000 ชว 1. งานตรวจวเิคราะหชวีวัตถเุปนงานบริการซ่ึงเปนงานต้ังรับ
การใหบริการและการกําหนดเปาหมายเปนการกําหนด
นโยบายการประมาณการจํานวนตัวอยางที่สงตรวจจาก
ผูประกอบการในปที่ผานมา

2. งานการทวนสอบความถูกตองของวธิีวเิคราะห ไมเปนไปตาม
แผน

โครงการประกนัคุณภาพยา 600,000 ศวกที่ 01 1. สารเคมีบางตัว บริษัทไมมี stock ทําใหเสียเวลาในการสั่งซ้ือ
2. การวิเคราะห Efavirenz Capsule พบปญหา column ไม
เหมาะสม ทําใหตองเปลี่ยน column และปรับ condition ให
เหมาะสมอีกครั้ง

680,000 ศวกที่ 06 ขอจํากัดดานความพรอมของบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจ
วิเคราะห

180,000 ศวกที่ 08 1. การสุมตัวอยางระบบ single window พบวาไมมีการสง
ตรวจตัวอยางยาน้ําเชื่อมไดไซโคลมิน (Dicyclomine
hydrochloride syrup) จึงเปลีย่นรายการวิเคราะหเปน ยา
น้ําเชื่อมพาราเซตามอล (Paracetamol syrup) ซ่ึงตอง
จัดทํา protocal เพื่อเตรียมการวิเคราะห และสุมตัวอยาง
ดวยตัวเอง จึงอาจทําใหการดําเนนิงานลาชา

2. Column ที่ใชในการวิเคราะหยาน้ําเชื่อมพาราเซตามอล คือ
L7 300x3.9 mm 10u ซ่ึงงานยาฯ ยังไมมี จึงตอง
ดําเนินการจัดซ้ือเพิ่ม

150,000 ศวกที่ 11 ตัวชี้วัดไมสามารถระบุเปาหมายเปนจํานวนตัวอยางไดอยาง
ชัดเจน เนื่องจากจํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับวาทางโรงพยาบาลจะมี
ยาใด รุนใด เพียงพอจะสงหรือไม และไมมีการจํากัดจํานวน
ตัวอยางของแตละตํารับ ทําใหบางตํารับมีจํานวนตัวอยางมาก
บางตํารับมีตัวอยางนอย

โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
(Food Safety)

2,000,000 ศวกที่ 05 การสงตัวอยางไมเปนไปตามแผน อยูระหวางรอตัวอยางจาก
สสจ.

2,000,000 ศวกที่ 06 การสงตัวอยางไมเปนไปตามแผน อยูระหวางรอตัวอยางจาก
สสจ.

1,000,000 ศวกที่ 09 ในการเก็บตัวอยางผักตําลึงไดตัวอยางไมครบตามเปาหมายทุก
จังหวัด เนือ่งจากไมใชฤดูการเพาะปลูก จึงไมมีจําหนายใน
ทองตลาดทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางมาดําเนินการตรวจได
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
โครงการประกนัคุณภาพและประเมิน
ความเสี่ยงของวัคซีน ชีววัตถเุพื่อการ
รักษาและน้ํายาวินิจฉัยโรคที่ติดตอ
ทางเลือด

6,194,000 ชว 1. งานตรวจวเิคราะหชวีวัตถเุปนงานบริการซ่ึงเปนงานต้ังรับ
การใหบริการและการกําหนดเปาหมายเปนการกําหนด
นโยบายการประมาณการจํานวนตัวอยางที่สงตรวจจาก
ผูประกอบการในปที่ผานมา

2. งานการทวนสอบความถูกตองของวธิีวเิคราะห ไมเปนไปตาม
แผน

โครงการประกนัคุณภาพยา 600,000 ศวกที่ 01 1. สารเคมีบางตัว บริษัทไมมี stock ทําใหเสียเวลาในการสั่งซ้ือ
2. การวิเคราะห Efavirenz Capsule พบปญหา column ไม
เหมาะสม ทําใหตองเปลี่ยน column และปรับ condition ให
เหมาะสมอีกครั้ง

680,000 ศวกที่ 06 ขอจํากัดดานความพรอมของบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจ
วิเคราะห

180,000 ศวกที่ 08 1. การสุมตัวอยางระบบ single window พบวาไมมีการสง
ตรวจตัวอยางยาน้ําเชื่อมไดไซโคลมิน (Dicyclomine
hydrochloride syrup) จึงเปลีย่นรายการวิเคราะหเปน ยา
น้ําเชื่อมพาราเซตามอล (Paracetamol syrup) ซ่ึงตอง
จัดทํา protocal เพื่อเตรียมการวิเคราะห และสุมตัวอยาง
ดวยตัวเอง จึงอาจทําใหการดําเนนิงานลาชา

2. Column ที่ใชในการวิเคราะหยาน้ําเชื่อมพาราเซตามอล คือ
L7 300x3.9 mm 10u ซ่ึงงานยาฯ ยังไมมี จึงตอง
ดําเนินการจัดซ้ือเพิ่ม

150,000 ศวกที่ 11 ตัวชี้วัดไมสามารถระบุเปาหมายเปนจํานวนตัวอยางไดอยาง
ชัดเจน เนื่องจากจํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับวาทางโรงพยาบาลจะมี
ยาใด รุนใด เพียงพอจะสงหรือไม และไมมีการจํากัดจํานวน
ตัวอยางของแตละตํารับ ทําใหบางตํารับมีจํานวนตัวอยางมาก
บางตํารับมีตัวอยางนอย

โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
(Food Safety)

2,000,000 ศวกที่ 05 การสงตัวอยางไมเปนไปตามแผน อยูระหวางรอตัวอยางจาก
สสจ.

2,000,000 ศวกที่ 06 การสงตัวอยางไมเปนไปตามแผน อยูระหวางรอตัวอยางจาก
สสจ.

1,000,000 ศวกที่ 09 ในการเก็บตัวอยางผักตําลึงไดตัวอยางไมครบตามเปาหมายทุก
จังหวัด เนือ่งจากไมใชฤดูการเพาะปลูก จึงไมมีจําหนายใน
ทองตลาดทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางมาดําเนินการตรวจได
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
โครงการประกนัคุณภาพและประเมิน
ความเสี่ยงของวัคซีน ชีววัตถเุพื่อการ
รักษาและน้ํายาวินิจฉัยโรคที่ติดตอ
ทางเลือด

6,194,000 ชว 1. งานตรวจวเิคราะหชวีวัตถเุปนงานบริการซ่ึงเปนงานต้ังรับ
การใหบริการและการกําหนดเปาหมายเปนการกําหนด
นโยบายการประมาณการจํานวนตัวอยางที่สงตรวจจาก
ผูประกอบการในปที่ผานมา

2. งานการทวนสอบความถูกตองของวธิีวเิคราะห ไมเปนไปตาม
แผน

โครงการประกนัคุณภาพยา 600,000 ศวกที่ 01 1. สารเคมีบางตัว บริษัทไมมี stock ทําใหเสียเวลาในการสั่งซ้ือ
2. การวิเคราะห Efavirenz Capsule พบปญหา column ไม
เหมาะสม ทําใหตองเปลี่ยน column และปรับ condition ให
เหมาะสมอีกครั้ง

680,000 ศวกที่ 06 ขอจํากัดดานความพรอมของบุคลากรและเครื่องมือในการตรวจ
วิเคราะห

180,000 ศวกที่ 08 1. การสุมตัวอยางระบบ single window พบวาไมมีการสง
ตรวจตัวอยางยาน้ําเชื่อมไดไซโคลมิน (Dicyclomine
hydrochloride syrup) จึงเปลีย่นรายการวิเคราะหเปน ยา
น้ําเชื่อมพาราเซตามอล (Paracetamol syrup) ซ่ึงตอง
จัดทํา protocal เพื่อเตรียมการวิเคราะห และสุมตัวอยาง
ดวยตัวเอง จึงอาจทําใหการดําเนนิงานลาชา

2. Column ที่ใชในการวิเคราะหยาน้ําเชื่อมพาราเซตามอล คือ
L7 300x3.9 mm 10u ซ่ึงงานยาฯ ยังไมมี จึงตอง
ดําเนินการจัดซ้ือเพิ่ม

150,000 ศวกที่ 11 ตัวชี้วัดไมสามารถระบุเปาหมายเปนจํานวนตัวอยางไดอยาง
ชัดเจน เนื่องจากจํานวนตัวอยางขึ้นอยูกับวาทางโรงพยาบาลจะมี
ยาใด รุนใด เพียงพอจะสงหรือไม และไมมีการจํากัดจํานวน
ตัวอยางของแตละตํารับ ทําใหบางตํารับมีจํานวนตัวอยางมาก
บางตํารับมีตัวอยางนอย

โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
(Food Safety)

2,000,000 ศวกที่ 05 การสงตัวอยางไมเปนไปตามแผน อยูระหวางรอตัวอยางจาก
สสจ.

2,000,000 ศวกที่ 06 การสงตัวอยางไมเปนไปตามแผน อยูระหวางรอตัวอยางจาก
สสจ.

1,000,000 ศวกที่ 09 ในการเก็บตัวอยางผักตําลึงไดตัวอยางไมครบตามเปาหมายทุก
จังหวัด เนือ่งจากไมใชฤดูการเพาะปลูก จึงไมมีจําหนายใน
ทองตลาดทําใหไมสามารถเก็บตัวอยางมาดําเนินการตรวจได
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
1,000,000 ศวกที่ 11 การสงตัวอยางเพื่อตรวจวเิคราะหตามโครงการขึ้นกบัแผนการ

ดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทําใหศูนยฯไดรับ
ตัวอยางประมาณ กลางเดือนมกราคม 2558 เปนตนไป

6. สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

4,540,000 ศวกที่ 06 ผลการดําเนินการโครงการที่เปนขอมูลเดียวกันมีการรายงานใน
หลายรูปแบบหลายหนวยงาน ทัง้สวนกลาง ภายในกรมวิทยฯ,
ศูนยฯ, จังหวัด รวมเปน 4 รูปแบบ

7. การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

พัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อรองรับโรค
ขามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ
CBRN

200,000 ศวกที่ 03 หองปฏิบัติการโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ไมมีความพรอมใน
การเขารวมโครงการ เนือ่งจากขาดแคลนบคุลากรในการทําหนาที่
วัดขนาดผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยา

โครงการพัฒนาเครือขาย
หองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
(พรบ.เชือ้โรค โรคขามพรมแดน โรค
ติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซํ้า โรคคอตีบ
และเฝาระวังเชื้อด้ือยาจุลชีพ)

410,000 ศวกที่ 10 มีการประชุมหลายแหงพรอมกนัและดําเนินการเชิญประชุมที่เรง
รีบ ทําใหผูจัดและผูเขาประชุมมีเวลาเขารวมไดไมเต็มที่

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

100,000 ศวกที่ 10 1. ขั้นตอนการจัดซ้ือคอนขางยุงยากและลาชา
2. การประเมินความสี่ยงความปลอดภัยทางชีวภาพได(Biorisk

Management) ยังตองไดรับการประเมินและตรวจสอบ
ตอเนื่อง

3. บุคลากรศูนยฯมีอุปกรณความปลอดภัยเบื้องตนทางเคมี ยัง
ไมครบถวน

โครงการจัดหา ตูแชแขง็แบบพิเศษ -
70 องศาเซลเซียส

1,250,000 ชว การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนจัดซ้ือจัดจาง ทําใหการสงมอบ
ลาชากวาแผนที่กําหนด

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเครอืขายและเฝาระวัง
เชื้อด้ือยาตานจุลชีพ (Lab Network
Capacity Building and AMR)

25,000 ศวกที่
01/1

ภายหลังจากการตรวจสอบความพรอมดานเครือ่งมือ และ
อุปกรณสําหรับรายการทดสอบ การเพาะเชื้อวัณโรค พบวา กลุม
ชันสูตรสาธารณสุข ศนูยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1/1 เชียงราย
มีเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสงูแบบควบคุมอุณหภูมิ แตหัวปนที่ใช
งานปจจุบัน ไมสามารถใชกับงานเพาะเชื้อวัณโรคได (จําเปนตอง
ใชแบบ Swing-out rotor ขนาด 50 ml ที่ใชงานปจจุบันเปน
แบบ Angle rotor 1.5 ml)
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
1,000,000 ศวกที่ 11 การสงตัวอยางเพื่อตรวจวเิคราะหตามโครงการขึ้นกบัแผนการ

ดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทําใหศูนยฯไดรับ
ตัวอยางประมาณ กลางเดือนมกราคม 2558 เปนตนไป

6. สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

4,540,000 ศวกที่ 06 ผลการดําเนินการโครงการที่เปนขอมูลเดียวกันมีการรายงานใน
หลายรูปแบบหลายหนวยงาน ทัง้สวนกลาง ภายในกรมวิทยฯ,
ศูนยฯ, จังหวัด รวมเปน 4 รูปแบบ

7. การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

พัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อรองรับโรค
ขามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ
CBRN

200,000 ศวกที่ 03 หองปฏิบัติการโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ไมมีความพรอมใน
การเขารวมโครงการ เนือ่งจากขาดแคลนบคุลากรในการทําหนาที่
วัดขนาดผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยา

โครงการพัฒนาเครือขาย
หองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
(พรบ.เชือ้โรค โรคขามพรมแดน โรค
ติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซํ้า โรคคอตีบ
และเฝาระวังเชื้อด้ือยาจุลชีพ)

410,000 ศวกที่ 10 มีการประชุมหลายแหงพรอมกนัและดําเนินการเชิญประชุมที่เรง
รีบ ทําใหผูจัดและผูเขาประชุมมีเวลาเขารวมไดไมเต็มที่

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

100,000 ศวกที่ 10 1. ขั้นตอนการจัดซ้ือคอนขางยุงยากและลาชา
2. การประเมินความสี่ยงความปลอดภัยทางชีวภาพได(Biorisk

Management) ยังตองไดรับการประเมินและตรวจสอบ
ตอเนื่อง

3. บุคลากรศูนยฯมีอุปกรณความปลอดภัยเบื้องตนทางเคมี ยัง
ไมครบถวน

โครงการจัดหา ตูแชแขง็แบบพิเศษ -
70 องศาเซลเซียส

1,250,000 ชว การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนจัดซ้ือจัดจาง ทําใหการสงมอบ
ลาชากวาแผนที่กําหนด

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเครอืขายและเฝาระวัง
เชื้อด้ือยาตานจุลชีพ (Lab Network
Capacity Building and AMR)

25,000 ศวกที่
01/1

ภายหลังจากการตรวจสอบความพรอมดานเครือ่งมือ และ
อุปกรณสําหรับรายการทดสอบ การเพาะเชื้อวัณโรค พบวา กลุม
ชันสูตรสาธารณสุข ศนูยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1/1 เชียงราย
มีเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสงูแบบควบคุมอุณหภูมิ แตหัวปนที่ใช
งานปจจุบัน ไมสามารถใชกับงานเพาะเชื้อวัณโรคได (จําเปนตอง
ใชแบบ Swing-out rotor ขนาด 50 ml ที่ใชงานปจจุบันเปน
แบบ Angle rotor 1.5 ml)
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
1,000,000 ศวกที่ 11 การสงตัวอยางเพื่อตรวจวเิคราะหตามโครงการขึ้นกบัแผนการ

ดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทําใหศูนยฯไดรับ
ตัวอยางประมาณ กลางเดือนมกราคม 2558 เปนตนไป

6. สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

4,540,000 ศวกที่ 06 ผลการดําเนินการโครงการที่เปนขอมูลเดียวกันมีการรายงานใน
หลายรูปแบบหลายหนวยงาน ทัง้สวนกลาง ภายในกรมวิทยฯ,
ศูนยฯ, จังหวัด รวมเปน 4 รูปแบบ

7. การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค

พัฒนาหองปฏิบัติการเพื่อรองรับโรค
ขามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ
CBRN

200,000 ศวกที่ 03 หองปฏิบัติการโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ ไมมีความพรอมใน
การเขารวมโครงการ เนือ่งจากขาดแคลนบคุลากรในการทําหนาที่
วัดขนาดผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยา

โครงการพัฒนาเครือขาย
หองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
(พรบ.เชือ้โรค โรคขามพรมแดน โรค
ติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซํ้า โรคคอตีบ
และเฝาระวังเชื้อด้ือยาจุลชีพ)

410,000 ศวกที่ 10 มีการประชุมหลายแหงพรอมกนัและดําเนินการเชิญประชุมที่เรง
รีบ ทําใหผูจัดและผูเขาประชุมมีเวลาเขารวมไดไมเต็มที่

โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

100,000 ศวกที่ 10 1. ขั้นตอนการจัดซ้ือคอนขางยุงยากและลาชา
2. การประเมินความสี่ยงความปลอดภัยทางชีวภาพได(Biorisk

Management) ยังตองไดรับการประเมินและตรวจสอบ
ตอเนื่อง

3. บุคลากรศูนยฯมีอุปกรณความปลอดภัยเบื้องตนทางเคมี ยัง
ไมครบถวน

โครงการจัดหา ตูแชแขง็แบบพิเศษ -
70 องศาเซลเซียส

1,250,000 ชว การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนจัดซ้ือจัดจาง ทําใหการสงมอบ
ลาชากวาแผนที่กําหนด

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเครอืขายและเฝาระวัง
เชื้อด้ือยาตานจุลชีพ (Lab Network
Capacity Building and AMR)

25,000 ศวกที่
01/1

ภายหลังจากการตรวจสอบความพรอมดานเครือ่งมือ และ
อุปกรณสําหรับรายการทดสอบ การเพาะเชื้อวัณโรค พบวา กลุม
ชันสูตรสาธารณสุข ศนูยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1/1 เชียงราย
มีเครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสงูแบบควบคุมอุณหภูมิ แตหัวปนที่ใช
งานปจจุบัน ไมสามารถใชกับงานเพาะเชื้อวัณโรคได (จําเปนตอง
ใชแบบ Swing-out rotor ขนาด 50 ml ที่ใชงานปจจุบันเปน
แบบ Angle rotor 1.5 ml)
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
50,000 ศวกที่ 11 ในการจัดทํา antibiogram ระดับเขต จะตองรวมขอมูลจาก

โรงพยาบาลอยางนอย 5 แหง แตปจจุบัน ไดรับขอมูลมาเพียง 4
แหง คือ รพ.สุราษฎรธาน,ี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช, รพ.
ชุมพร, รพ.พังงา สําหรับ รพ.ระนอง ไมพรอมสําหรบัการสงขอมูล
ผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยา จึงตองประสาน
หองปฏิบัติการเครอืขายแหงใหมมาเพิ่มเติมอีก 1 แหง คือ รพ.
กระบี่ ซ่ึงอยูในระหวางการดําเนนิการ

200,000 ศวกที่ 10 1. บุคลากรหองปฏิบัติการทางชีวภาพโรงพยาบาลเครอืขายเขต
บริการสุขภาพที่ 10 มีภารกิจเยอะอาจจะเขารวมประชุม
ไมไดครบตามเปาหมาย

2. บุคลากรศูนยฯยังไมเขาใจการประเมินความเสี่ยงความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเทาที่ควร(Biorisk Management)

พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อจุลินทรยีกอ
โรคในอาหาร โดยเทคนคิ PCR
(ปงบประมาณ 2558-2559)

400,000 ศวกที่ 03 เนื่องจากมีภาระงานโครงการใหญ2เรื่อง ซ่ึงเปนตัวชีว้ัดการ
รับรองปฏิบัติราชการ ที่ตองเรงรดัการดําเนินงานในสวนการจัด
กิจกรรมอบรม/สัมมนา ตามแผนการใชงบประมาณภายในสิ้น
มีนาคม2558

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหเพือ่
รองรับอาเซียน

300,000 ศวกที่ 05 งบประมาณที่ไดรบัโอนงวดที่ 1 และ 2 ไมเพียงพอตอการดําเนิน
กิจกรรมทําใหตองใชงบประมาณโครงการอื่นในผลผลิตเดียวกัน
เม่ืองบประมาณงวด 3 โอนมาทําใหงบประมาณกบักิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการไมสอดคลองกนั

โครงการเฝาระวงัผลิตภัณฑสุขภาพ
และพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
เพื่อรองรับอาเซียน

200,000 ศวกที่ 05 มีการจัดประชุมและวันหยุดราชการ หลายวันในรอบเดือนนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
แคดเมียมและตะกั่วในอาหาร

300,000 ศวกที่ 08 1. บุคลากรมีภาระงานที่หนกั เนือ่งจากอยูในชวงดําเนินการ
ตรวจรับแบบ และการดําเนินการเรื่องการกอสราง อาคาร
ปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุดรธานี

2. มีตัวอยางงานประจําจํานวนมากทําใหงานในโครงการฯ
หยุดชะงัก

3. เครื่อง Graphit Furnace Atomic absorption
spectrometer ชํารุด กําลังอยูในระหวางซอมและตองสั่ง
อะไหลจากตางประเทศ

พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเครื่องสําอางเพื่อรองรบั
อาเซียน / ดานสินคา

3,667,300 สว กิจกรรมที่ 1 ลาชาเนื่องจากกระบวนการพัฒนาวิธวีิเคราะห
สารสําคัญบงชี้สมุนไพรในเครื่องสําอางผสมสมุนไพรมีขั้นตอน
ซับซอน ผูวิจัยปรับแผนการดําเนนิงานโครงการเพือ่เรงดําเนนิการ
ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
กิจกรรมที่ 3 การจัดทําฐานขอมูลการใหบริการตรวจวิเคราะหมี
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
50,000 ศวกที่ 11 ในการจัดทํา antibiogram ระดับเขต จะตองรวมขอมูลจาก

โรงพยาบาลอยางนอย 5 แหง แตปจจุบัน ไดรับขอมูลมาเพียง 4
แหง คือ รพ.สุราษฎรธาน,ี รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช, รพ.
ชุมพร, รพ.พังงา สําหรับ รพ.ระนอง ไมพรอมสําหรบัการสงขอมูล
ผลการทดสอบความไวของเชื้อตอยา จึงตองประสาน
หองปฏิบัติการเครอืขายแหงใหมมาเพิ่มเติมอีก 1 แหง คือ รพ.
กระบี่ ซ่ึงอยูในระหวางการดําเนนิการ

200,000 ศวกที่ 10 1. บุคลากรหองปฏิบัติการทางชีวภาพโรงพยาบาลเครอืขายเขต
บริการสุขภาพที่ 10 มีภารกิจเยอะอาจจะเขารวมประชุม
ไมไดครบตามเปาหมาย

2. บุคลากรศูนยฯยังไมเขาใจการประเมินความเสี่ยงความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเทาที่ควร(Biorisk Management)

พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อจุลินทรยีกอ
โรคในอาหาร โดยเทคนคิ PCR
(ปงบประมาณ 2558-2559)

400,000 ศวกที่ 03 เนื่องจากมีภาระงานโครงการใหญ2เรื่อง ซ่ึงเปนตัวชีว้ัดการ
รับรองปฏิบัติราชการ ที่ตองเรงรดัการดําเนินงานในสวนการจัด
กิจกรรมอบรม/สัมมนา ตามแผนการใชงบประมาณภายในสิ้น
มีนาคม2558

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหเพือ่
รองรับอาเซียน

300,000 ศวกที่ 05 งบประมาณที่ไดรบัโอนงวดที่ 1 และ 2 ไมเพียงพอตอการดําเนิน
กิจกรรมทําใหตองใชงบประมาณโครงการอื่นในผลผลิตเดียวกัน
เม่ืองบประมาณงวด 3 โอนมาทําใหงบประมาณกบักิจกรรมที่ตอง
ดําเนินการไมสอดคลองกนั

โครงการเฝาระวงัผลิตภัณฑสุขภาพ
และพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
เพื่อรองรับอาเซียน

200,000 ศวกที่ 05 มีการจัดประชุมและวันหยุดราชการ หลายวันในรอบเดือนนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
แคดเมียมและตะกั่วในอาหาร

300,000 ศวกที่ 08 1. บุคลากรมีภาระงานที่หนกั เนือ่งจากอยูในชวงดําเนินการ
ตรวจรับแบบ และการดําเนินการเรื่องการกอสราง อาคาร
ปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุดรธานี

2. มีตัวอยางงานประจําจํานวนมากทําใหงานในโครงการฯ
หยุดชะงัก

3. เครื่อง Graphit Furnace Atomic absorption
spectrometer ชํารุด กําลังอยูในระหวางซอมและตองสั่ง
อะไหลจากตางประเทศ

พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเครื่องสําอางเพื่อรองรบั
อาเซียน / ดานสินคา

3,667,300 สว กิจกรรมที่ 1 ลาชาเนื่องจากกระบวนการพัฒนาวิธวีิเคราะห
สารสําคัญบงชี้สมุนไพรในเครื่องสําอางผสมสมุนไพรมีขั้นตอน
ซับซอน ผูวิจัยปรับแผนการดําเนนิงานโครงการเพือ่เรงดําเนนิการ
ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
กิจกรรมที่ 3 การจัดทําฐานขอมูลการใหบริการตรวจวิเคราะหมี
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35

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค
รายละเอียดของรายการทดสอบคอนขางซับซอน ตองใชเวลา
คอนขางมากในการทําความเขาใจ เพื่อสรุปขอบเขตงาน

โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการอางอิง
ของอาเซียนดานโลหะหนัก

500,000 สคอ ปญหาดานการประสานงานกับบคุคลากรของหองปฏิบัติการดาน
โลหะหนกัของสมาชิกอาเซียน
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ขอเสนอแนะในการพัฒนา

1. ตามท่ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดกําหนดกิจกรรมหลัก บูรณาการเพ่ือพัฒนา
สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันการดําเนินการแผนงานดานการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และ
ถายทอดองคความรู ท้ังในดานยา อาหาร สมุนไพร ยาเสพติด และการพัฒนาหองปฏิบัติการ แตจากการ
วิเคราะหพบวา
(1) การกําหนดแผนงานบูรณาการไมมีความชัดเจน วาประกอบไปดวยโครงการใดบาง และมีรายละเอียด

เปนอยางไร ทําใหเกิดความสับสนแกหนวยงานผูปฏิบัติงาน
(2) มีการจัดทําแผนงานโครงการบางสวนท่ีไมไดอยูในรูปบูรณการ สงผลใหการเชื่อมโยงแผนงานในรวม

ของกรมขาดความชัดเจน และไมเปนเอกภาพ
(3) เจาภาพแผนงานบูรณาการไมไดเปนผูรับผิดชอบในการบริหารแผนงานและงบประมาณอยางแทจริง

ทําใหการถายทอดเปาหมายและทิศทางการดําเนินงานลงสูหนวยงานผูปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร

ดังนั้นเพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการกําหนดแผนงานและ
เปาหมายท่ีชัดเจนตั้งแตในข้ันตอนจัดทํางบประมาณ โดยในการจัดทําแผนงานตองมีการประสานงานและ
ดําเนินการรวมกันระหวางเจาภาพผูรับผิดชอบหลัก และหนวยงานปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและความ
ยอมรับจากทุกฝาย

2. ในการกําหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการ พบวาบางสวนกําหนดตัวชี้วัดไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการท่ีกําหนดไว และไมไดวัดท่ีผลลัพธของโครงการอยางแทจริง และมีสวนหนึ่งท่ีกําหนดตัวชี้วัดไวอยาง
ไมเหมาะสม ไมสามารถวัดไดอยางแทจริง ดังนั้นกองแผนงานและวิชาการจึงควรมีการถายทอดองคความรู
เก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการและการกําหนดตัวชี้วัด ผานชองทางตางๆมากอยางข้ึน ท้ังการจัดอบรม
สัมมนา การจัดทําคูมือเอกสารใหความรู ใหแกผูปฏิบัติงานกรมมากยิ่งข้ึน

3. จากการ ท่ี แผนปฏิ บั ติ ก า ร ระยะยาวของกรม ไม มี ค ว ามชั ด เ จน (แผน 4-6 ป ) ว า ในแต ล ะป
กรมวิทยาศาสตรการแพทยตองการผลลัพธอะไรบาง ท่ีจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม ทํา
ใหเปนปญหาตอการกํากับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรอยางยิ่ง ดังนั้นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กรมวิทยาศาสตรการแพทยฉบับใหม (ป 2559-2562) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จึงควรมีการกําหนด
เปาหมายและแผนงานโครงการสําคัญในแตละปท่ีชัดเจน รวมถึงถายทอดแผนใหหนวยงานไดรับทราบกัน
อยางท่ัวถึง

4. จากการท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยมีบทบาทภารกิจท้ังเชิงวิชาการและใหบริการสนับสนุนในเชิงวิชาการ
เปนหลัก จึงจําเปนท่ีตองการประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังในสวนของตนน้ํา เชน การ
ประสานขอขอมูล การเก็บตัวอยางเพ่ือทําการตรวจวิเคราะห และในสวนของปลายน้ําท่ีตองมีการตอยอดผล
การดําเนินงานของกรมเพ่ือไปใชไปใชประโยชนท้ังในเชิงนโยบาย การกํากับดูแลตามกฎหมาย และสนับสนุน
การปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชน แตจากการดําเนินงานของกรม พบวา แผนงานโครงการ
บางสวนประสบกับปญหา โครงการประกับคุณภาพยา ไมสามารถเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหในพ้ืนท่ีไดตาม
แผนท่ีระบุไว หรือโครงการตรวจวิเคราะหไอโอดีนในเด็กมีการดําเนินการท่ีซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน เชน กรม
อนามัย เปนตน หรือโครงการพัฒนาตลาดกลางคาสงผักสด/ผลไมสดและMega stores เพ่ือผูบริโภค
ปลอดภั แลวจะมีหนวยงานใดและแนวดําเนินการอยางไรในระยะตอไป ดังนั้นเพ่ือให
การดําเนินงานของกรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตอเงินงบประมาณ ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการจึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาขอมูลและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอกกรม เพ่ือศึกษา
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ขอเสนอแนะในการพัฒนา

1. ตามท่ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดกําหนดกิจกรรมหลัก บูรณาการเพ่ือพัฒนา
สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันการดําเนินการแผนงานดานการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และ
ถายทอดองคความรู ท้ังในดานยา อาหาร สมุนไพร ยาเสพติด และการพัฒนาหองปฏิบัติการ แตจากการ
วิเคราะหพบวา
(1) การกําหนดแผนงานบูรณาการไมมีความชัดเจน วาประกอบไปดวยโครงการใดบาง และมีรายละเอียด

เปนอยางไร ทําใหเกิดความสับสนแกหนวยงานผูปฏิบัติงาน
(2) มีการจัดทําแผนงานโครงการบางสวนท่ีไมไดอยูในรูปบูรณการ สงผลใหการเชื่อมโยงแผนงานในรวม

ของกรมขาดความชัดเจน และไมเปนเอกภาพ
(3) เจาภาพแผนงานบูรณาการไมไดเปนผูรับผิดชอบในการบริหารแผนงานและงบประมาณอยางแทจริง

ทําใหการถายทอดเปาหมายและทิศทางการดําเนินงานลงสูหนวยงานผูปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร

ดังนั้นเพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการกําหนดแผนงานและ
เปาหมายท่ีชัดเจนตั้งแตในข้ันตอนจัดทํางบประมาณ โดยในการจัดทําแผนงานตองมีการประสานงานและ
ดําเนินการรวมกันระหวางเจาภาพผูรับผิดชอบหลัก และหนวยงานปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและความ
ยอมรับจากทุกฝาย

2. ในการกําหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการ พบวาบางสวนกําหนดตัวชี้วัดไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการท่ีกําหนดไว และไมไดวัดท่ีผลลัพธของโครงการอยางแทจริง และมีสวนหนึ่งท่ีกําหนดตัวชี้วัดไวอยาง
ไมเหมาะสม ไมสามารถวัดไดอยางแทจริง ดังนั้นกองแผนงานและวิชาการจึงควรมีการถายทอดองคความรู
เก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการและการกําหนดตัวชี้วัด ผานชองทางตางๆมากอยางข้ึน ท้ังการจัดอบรม
สัมมนา การจัดทําคูมือเอกสารใหความรู ใหแกผูปฏิบัติงานกรมมากยิ่งข้ึน

3. จากการ ท่ี แผนปฏิ บั ติ ก า ร ระยะยาวของกรม ไม มี ค ว ามชั ด เ จน (แผน 4-6 ป ) ว า ในแต ล ะป
กรมวิทยาศาสตรการแพทยตองการผลลัพธอะไรบาง ท่ีจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม ทํา
ใหเปนปญหาตอการกํากับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรอยางยิ่ง ดังนั้นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กรมวิทยาศาสตรการแพทยฉบับใหม (ป 2559-2562) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จึงควรมีการกําหนด
เปาหมายและแผนงานโครงการสําคัญในแตละปท่ีชัดเจน รวมถึงถายทอดแผนใหหนวยงานไดรับทราบกัน
อยางท่ัวถึง

4. จากการท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยมีบทบาทภารกิจท้ังเชิงวิชาการและใหบริการสนับสนุนในเชิงวิชาการ
เปนหลัก จึงจําเปนท่ีตองการประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังในสวนของตนน้ํา เชน การ
ประสานขอขอมูล การเก็บตัวอยางเพ่ือทําการตรวจวิเคราะห และในสวนของปลายน้ําท่ีตองมีการตอยอดผล
การดําเนินงานของกรมเพ่ือไปใชไปใชประโยชนท้ังในเชิงนโยบาย การกํากับดูแลตามกฎหมาย และสนับสนุน
การปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชน แตจากการดําเนินงานของกรม พบวา แผนงานโครงการ
บางสวนประสบกับปญหา โครงการประกับคุณภาพยา ไมสามารถเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหในพ้ืนท่ีไดตาม
แผนท่ีระบุไว หรือโครงการตรวจวิเคราะหไอโอดีนในเด็กมีการดําเนินการท่ีซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน เชน กรม
อนามัย เปนตน หรือโครงการพัฒนาตลาดกลางคาสงผักสด/ผลไมสดและMega stores เพ่ือผูบริโภค
ปลอดภั แลวจะมีหนวยงานใดและแนวดําเนินการอยางไรในระยะตอไป ดังนั้นเพ่ือให
การดําเนินงานของกรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตอเงินงบประมาณ ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการจึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาขอมูลและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอกกรม เพ่ือศึกษา
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ขอเสนอแนะในการพัฒนา

1. ตามท่ีในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดกําหนดกิจกรรมหลัก บูรณาการเพ่ือพัฒนา
สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลักดันการดําเนินการแผนงานดานการวิเคราะห ประเมินความเสี่ยง และ
ถายทอดองคความรู ท้ังในดานยา อาหาร สมุนไพร ยาเสพติด และการพัฒนาหองปฏิบัติการ แตจากการ
วิเคราะหพบวา
(1) การกําหนดแผนงานบูรณาการไมมีความชัดเจน วาประกอบไปดวยโครงการใดบาง และมีรายละเอียด

เปนอยางไร ทําใหเกิดความสับสนแกหนวยงานผูปฏิบัติงาน
(2) มีการจัดทําแผนงานโครงการบางสวนท่ีไมไดอยูในรูปบูรณการ สงผลใหการเชื่อมโยงแผนงานในรวม

ของกรมขาดความชัดเจน และไมเปนเอกภาพ
(3) เจาภาพแผนงานบูรณาการไมไดเปนผูรับผิดชอบในการบริหารแผนงานและงบประมาณอยางแทจริง

ทําใหการถายทอดเปาหมายและทิศทางการดําเนินงานลงสูหนวยงานผูปฏิบัติไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร

ดังนั้นเพ่ือใหการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการกําหนดแผนงานและ
เปาหมายท่ีชัดเจนตั้งแตในข้ันตอนจัดทํางบประมาณ โดยในการจัดทําแผนงานตองมีการประสานงานและ
ดําเนินการรวมกันระหวางเจาภาพผูรับผิดชอบหลัก และหนวยงานปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและความ
ยอมรับจากทุกฝาย

2. ในการกําหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการ พบวาบางสวนกําหนดตัวชี้วัดไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการท่ีกําหนดไว และไมไดวัดท่ีผลลัพธของโครงการอยางแทจริง และมีสวนหนึ่งท่ีกําหนดตัวชี้วัดไวอยาง
ไมเหมาะสม ไมสามารถวัดไดอยางแทจริง ดังนั้นกองแผนงานและวิชาการจึงควรมีการถายทอดองคความรู
เก่ียวกับการจัดทําแผนงานโครงการและการกําหนดตัวชี้วัด ผานชองทางตางๆมากอยางข้ึน ท้ังการจัดอบรม
สัมมนา การจัดทําคูมือเอกสารใหความรู ใหแกผูปฏิบัติงานกรมมากยิ่งข้ึน

3. จากการ ท่ี แผนปฏิ บั ติ ก า ร ระยะยาวของกรม ไม มี ค ว ามชั ด เ จน (แผน 4-6 ป ) ว า ในแต ล ะป
กรมวิทยาศาสตรการแพทยตองการผลลัพธอะไรบาง ท่ีจะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไดอยางเปนรูปธรรม ทํา
ใหเปนปญหาตอการกํากับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรอยางยิ่ง ดังนั้นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
กรมวิทยาศาสตรการแพทยฉบับใหม (ป 2559-2562) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จึงควรมีการกําหนด
เปาหมายและแผนงานโครงการสําคัญในแตละปท่ีชัดเจน รวมถึงถายทอดแผนใหหนวยงานไดรับทราบกัน
อยางท่ัวถึง

4. จากการท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยมีบทบาทภารกิจท้ังเชิงวิชาการและใหบริการสนับสนุนในเชิงวิชาการ
เปนหลัก จึงจําเปนท่ีตองการประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังในสวนของตนน้ํา เชน การ
ประสานขอขอมูล การเก็บตัวอยางเพ่ือทําการตรวจวิเคราะห และในสวนของปลายน้ําท่ีตองมีการตอยอดผล
การดําเนินงานของกรมเพ่ือไปใชไปใชประโยชนท้ังในเชิงนโยบาย การกํากับดูแลตามกฎหมาย และสนับสนุน
การปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชน แตจากการดําเนินงานของกรม พบวา แผนงานโครงการ
บางสวนประสบกับปญหา โครงการประกับคุณภาพยา ไมสามารถเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหในพ้ืนท่ีไดตาม
แผนท่ีระบุไว หรือโครงการตรวจวิเคราะหไอโอดีนในเด็กมีการดําเนินการท่ีซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน เชน กรม
อนามัย เปนตน หรือโครงการพัฒนาตลาดกลางคาสงผักสด/ผลไมสดและMega stores เพ่ือผูบริโภค
ปลอดภั แลวจะมีหนวยงานใดและแนวดําเนินการอยางไรในระยะตอไป ดังนั้นเพ่ือให
การดําเนินงานของกรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตอเงินงบประมาณ ในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการจึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาขอมูลและประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอกกรม เพ่ือศึกษา
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ความเปนไปไดในการดําเนินงาน   และกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันใน
การแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน

5. แผนงานโครงการเดี่ยวตามท่ีปรากฎในระบบ DOC ประเด็นมีความซ้ําซอน/คลายคลึงกันท้ังในระหวาง
หนวยงานและโครงการท่ีดําเนินการแลวในอดีต รวมไปถึงโครงการบางสวนมีขนาดเล็กและไมสงผลถึง
เปาหมายของกรมท่ีกําหนดไวไดอยางชัดเจน ซึ่งเกิดจากการท่ีหนวยงานมีอิสระในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน โดยขาดการพิจารณาและทบทวนท่ีเหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญในระดับกรมกอนนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการในเชิงวิชาการเพ่ือตอยอดและจัดทําแผนใน
ปงบประมาณตอไป ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดระบบท้ังในเชิงของกระบวนการและผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ใน
การพิจารณาและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการในเชิงวิชาการตามบทบาทพันธกิจของกรม ควบคูไปกับการ
ดําเนินการของกองแผนงานและวิชาการ เพ่ือใหการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรของกรมเปนอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป

6. ปญหาหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการในหลายโครงการคือ ขาดสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตรท่ีใชในการ
ตรวจวิเคราะห รวมถึงอุปกรณตรวจวิเคราะหชํารุดอยูในสภาพไมพรอมใชงาน ซึง่แนวทางในการแกไข คือ
(1) การพัฒนาระบบคลังสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตรในระดับกรม  เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสามารถ

ตรวจสอบสถานะและปริมาณท่ีมีอยูในปจจุบัน และจัดสรรวัสดุไดอยางเหมาะสมตรงตอปริมาณการใช
งานไดอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการวางแผนการจัดซื้อในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพดวยงบประมาณท่ี
ลดต่ําลง

(2) การพัฒนาระบบสงตอการตรวจวิเคราะหระหวางหนวยงาน โดยใชระบบสารสนเทศในภาพกรมเขามา
สนับสนุน ในการตรวจสอบหนวยงานท่ีมีศักยภาพรองรับการตรวจวิเคราะหได และสามารถแจงสง
ตัวอยางและการรายงานการตรวจวิเคราะหในรูปแบบออนไลนไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ

7. สําหรับการดําเนินการภายใตภารกิจ สนับสนุนการตรวจพิสูจนยาเสพติด พบวาในชวงระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา
(2556-2558) มีแนวโนมจํานวนการตรวจวิเคราะหท่ีลดลง โดยจํานวนตัวอยางการตรวจวิเคราะหหาสารเสพ
ติดสะสม ณ ไตรมาส 3 ป 2556-2558 มีจํานวนท้ังสิ้น 104,026 ตัวอยาง 79,420 ตัวอยาง และ 65,131
ตัวอยาง ตามลําดับ ซึ่งอาจพิจารณาไดวา นโยบายในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของภาครัฐท่ีผาน
มาประสบผลสําเร็จอยางยิ่ งจนสงใหปริมาณตัวอยาง ท่ีใช ในการดําเนินคดี มีจํานวนลดลง ดังนั้น
กรมวิทยาศาสตรการแพทย จึงควรปรับบทบาทภารกิจเชิงรุกมากยิ่งข้ึน โดยเพ่ิมการสนับสนุนชุดทดสอบหา
สารเสพติดในกลุมเสี่ยง (วัยรุน) ใหแกหนวยงานตางๆในพ้ืนท่ี เชน โรงเรียน หรือ องคการบริหารสวนทองถ่ิน
เปนตน

8. ในการรายงานผลการดําเนินงานโดยการบรรยายรายละเอียด ในบางสวนพบวา
(1) มีการรายงานผลไมสอดคลองกับกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนงานโครงการ
(2) รายละเอียดท่ีลงในระบบขาดความชัดเจน ใหรายละเอียดผลการดําเนินงานท่ีไมเพียงพอ
(3) รูปแบบการรายงานผลและการใชภาษาสื่อความหมายมีความสับสนจับใจความลําบาก และใชภาษาใน

เชิงวิชาการท่ียากตอความเขาใจ
ดังนั้นเพ่ือใหการรายงานผลการดําเนินงานมีความเหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถสื่อสาร
ประชาสัมพันธแผนงานโครงการแบบภาพองครวมและเปนระบบมากยิ่งข้ึน เพ่ือสื่อสารใหแกผูเก่ียวของได
อยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน
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8. ในการรายงานผลการดําเนินงานโดยการบรรยายรายละเอียด ในบางสวนพบวา
(1) มีการรายงานผลไมสอดคลองกับกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนงานโครงการ
(2) รายละเอียดท่ีลงในระบบขาดความชัดเจน ใหรายละเอียดผลการดําเนินงานท่ีไมเพียงพอ
(3) รูปแบบการรายงานผลและการใชภาษาสื่อความหมายมีความสับสนจับใจความลําบาก และใชภาษาใน

เชิงวิชาการท่ียากตอความเขาใจ
ดังนั้นเพ่ือใหการรายงานผลการดําเนินงานมีความเหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถสื่อสาร
ประชาสัมพันธแผนงานโครงการแบบภาพองครวมและเปนระบบมากยิ่งข้ึน เพ่ือสื่อสารใหแกผูเก่ียวของได
อยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน



38

ภาคผนวก

38

ภาคผนวก

38

ภาคผนวก



39

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

ผลผลิต: หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก: พัฒนาหองปฏิบัติการอางอิงทางการแพทยและสาธารณสุข
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 602-1112-

P011-
J4726-03

โครงการพัฒนาและธํารง
รักษาระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC
17025, ISO 15189, ISO
15190, ISO/IEC 17043,
ISO 9001 ของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
1/1 เชียงราย

320,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 1/1 เชียงราย
4 หองปฏิบัติการ 1 กลุม 1
ฝาย

ศวกท่ี
01/1

1. สํารวจขอมลูการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรในปงบประมาณ
2558

2. ขออนุมัติแผนสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 1/1 เชียงราย

3. ประสานบริษัทและขออนุมัติการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรใน
ปงบประมาณ 2558

4. ทบทวนเอกสารคณุภาพของหนวยงาน
5. ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานรวมจํานวน 134

เครื่อง เรียบรอยแลว

75.00 277,245 86.64

2 603-1112-
P011-
J4726-02

โครงการเฝาระวังสายพันธุ
ของเช้ือไวรัสเดงกีในเขต
บริการสุขภาพท่ี 2 ป
2558

200,000 ตัวอยางเลือดของผูปวยท่ี
ไดรับการวินิจฉัยเปนโรค
ไขเลือดออก หรือโรค
ไขเลือดออกท่ีมีอาการ
รุนแรง หรือเสียชีวิต ในเขต
บริการสุขภาพท่ี 2 เขต
บริการสุขภาพท่ี 2 ไดแก
จังหวัดพิษณุโลก
เพชรบูรณ อุตรดติถ
สุโขทัย และตาก จํานวน
250 ตัวอยาง(จังหวัดละ
50 ตัวอยาง)

ศวกท่ี 02 ตรวจวิเคราะหหาเช้ือไวรสัเดงกีดวยวิธี RT-PCR (ระหวางตลุาคม2557-
มีนาคม2558) ท้ังหมด 19 ตัวอยาง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเช้ือเดงกี
ไวรัส ประสานเครือขายโรงพยาบาล เพ่ือเก็บตัวอยาง ตรวจ

65.00 163,277 81.64
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รายละเอียดผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

ผลผลิต: หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก: พัฒนาหองปฏิบัติการอางอิงทางการแพทยและสาธารณสุข
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 602-1112-

P011-
J4726-03

โครงการพัฒนาและธํารง
รักษาระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC
17025, ISO 15189, ISO
15190, ISO/IEC 17043,
ISO 9001 ของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
1/1 เชียงราย

320,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 1/1 เชียงราย
4 หองปฏิบัติการ 1 กลุม 1
ฝาย

ศวกท่ี
01/1

1. สํารวจขอมลูการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรในปงบประมาณ
2558

2. ขออนุมัติแผนสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 1/1 เชียงราย

3. ประสานบริษัทและขออนุมัติการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรใน
ปงบประมาณ 2558

4. ทบทวนเอกสารคณุภาพของหนวยงาน
5. ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานรวมจํานวน 134

เครื่อง เรียบรอยแลว

75.00 277,245 86.64

2 603-1112-
P011-
J4726-02

โครงการเฝาระวังสายพันธุ
ของเช้ือไวรัสเดงกีในเขต
บริการสุขภาพท่ี 2 ป
2558

200,000 ตัวอยางเลือดของผูปวยท่ี
ไดรับการวินิจฉัยเปนโรค
ไขเลือดออก หรือโรค
ไขเลือดออกท่ีมีอาการ
รุนแรง หรือเสียชีวิต ในเขต
บริการสุขภาพท่ี 2 เขต
บริการสุขภาพท่ี 2 ไดแก
จังหวัดพิษณุโลก
เพชรบูรณ อุตรดติถ
สุโขทัย และตาก จํานวน
250 ตัวอยาง(จังหวัดละ
50 ตัวอยาง)

ศวกท่ี 02 ตรวจวิเคราะหหาเช้ือไวรสัเดงกีดวยวิธี RT-PCR (ระหวางตลุาคม2557-
มีนาคม2558) ท้ังหมด 19 ตัวอยาง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเช้ือเดงกี
ไวรัส ประสานเครือขายโรงพยาบาล เพ่ือเก็บตัวอยาง ตรวจ

65.00 163,277 81.64
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รายละเอียดผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 9 เดือน)

ผลผลิต: หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก: พัฒนาหองปฏิบัติการอางอิงทางการแพทยและสาธารณสุข
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 602-1112-

P011-
J4726-03

โครงการพัฒนาและธํารง
รักษาระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC
17025, ISO 15189, ISO
15190, ISO/IEC 17043,
ISO 9001 ของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
1/1 เชียงราย

320,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 1/1 เชียงราย
4 หองปฏิบัติการ 1 กลุม 1
ฝาย

ศวกท่ี
01/1

1. สํารวจขอมลูการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรในปงบประมาณ
2558

2. ขออนุมัติแผนสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 1/1 เชียงราย

3. ประสานบริษัทและขออนุมัติการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรใน
ปงบประมาณ 2558

4. ทบทวนเอกสารคณุภาพของหนวยงาน
5. ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานรวมจํานวน 134

เครื่อง เรียบรอยแลว

75.00 277,245 86.64

2 603-1112-
P011-
J4726-02

โครงการเฝาระวังสายพันธุ
ของเช้ือไวรัสเดงกีในเขต
บริการสุขภาพท่ี 2 ป
2558

200,000 ตัวอยางเลือดของผูปวยท่ี
ไดรับการวินิจฉัยเปนโรค
ไขเลือดออก หรือโรค
ไขเลือดออกท่ีมีอาการ
รุนแรง หรือเสียชีวิต ในเขต
บริการสุขภาพท่ี 2 เขต
บริการสุขภาพท่ี 2 ไดแก
จังหวัดพิษณุโลก
เพชรบูรณ อุตรดติถ
สุโขทัย และตาก จํานวน
250 ตัวอยาง(จังหวัดละ
50 ตัวอยาง)

ศวกท่ี 02 ตรวจวิเคราะหหาเช้ือไวรสัเดงกีดวยวิธี RT-PCR (ระหวางตลุาคม2557-
มีนาคม2558) ท้ังหมด 19 ตัวอยาง ตรวจพบสารพันธุกรรมของเช้ือเดงกี
ไวรัส ประสานเครือขายโรงพยาบาล เพ่ือเก็บตัวอยาง ตรวจ

65.00 163,277 81.64



40

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 603-1112-
P011-
J4726-03

โครงการการทดสอบความ
ชํานาญหองปฏิบัติการ
ดานการตรวจหาชนิดและ
ปริมาณฮโีมโกลบิน (Hb
Typing) ปงบประมาณ
2558

200,000 หองปฏิบัติการธาลัสซีเมีย
ของโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลท่ัวไป
โรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั และศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย ท้ัง
ในภาครัฐและเอกชน ใน
เขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี
ตองการเขารวมการ
ทดสอบความชํานาญ
จํานวน 25 แหง

ศวกท่ี 02 1. จัดเตรียมวัตถุทดสอบ จํานวน 70 ตัวอยาง ทดสอบความเปนเน้ือ
เดียวกัน แลวดาํเนินการจัดสงเอกสารและวัตถุทดสอบใหแก
หองปฏบิัติการสมาชิก จํานวน 31 แหง (มี 1 แหงตรวจวิเคราะหดวย 2
เทคนิค)

2. รวบรวมขอมลู ทบทวนและประมวลผล ซึ่งอยูระหวางการขอคําแนะนํา
จากท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือกําหนดรูปแบบรายงานท่ีเหมาะสมและ
จัดทํารายงานสงใหแกสมาชิก

3. ไดรับการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามระบบ
มาตรฐานISO/IEC 17043 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 และได
ดําเนินการแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลว

60.00 156,347 78.17

4 603-1112-
P011-
J4726-04

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพหองปฏิบตัิการ
อางอิงศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 2พิษณุโลก
ประจําป 2558

850,000 หองปฏิบัติการในศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
พิษณุโลก

ศวกท่ี 02 1. ดําเนินการสงขอมูลยืนยันการอยูในระบบคณุภาพ ISO 15189:2012
ใหหนวยงานรับรอง

2. ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือตามแผน
3. ปรับปรุงเอกสารคณุภาพใหสอดคลองกับปจจุบนั
4. ตรวจตดิตามภายใน ISO 17043
5. มีการตรวจติดตามระบบคณุภาพภายใน (internal audit) ประจําป 2558

ระหวางวันท่ี 27-28 เมษายน 2558 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
หองปฏิบัติการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

6. ดําเนินการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินภายใน
7. สงหนังสือขอตออายุ ขยายขอบขายการรับรองระบบ ISO/IEC 17043
8. สอบเทียบเครื่องมือในภาพรวมของศูนย ฯ
9. แกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามคณุภาพภายใน กําหนดเสรจ็สิ้น

วันท่ี 12 มิถุนายน 2558

75.00 467,193 54.96
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 603-1112-
P011-
J4726-03

โครงการการทดสอบความ
ชํานาญหองปฏิบัติการ
ดานการตรวจหาชนิดและ
ปริมาณฮโีมโกลบิน (Hb
Typing) ปงบประมาณ
2558

200,000 หองปฏิบัติการธาลัสซีเมีย
ของโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลท่ัวไป
โรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั และศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย ท้ัง
ในภาครัฐและเอกชน ใน
เขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี
ตองการเขารวมการ
ทดสอบความชํานาญ
จํานวน 25 แหง

ศวกท่ี 02 1. จัดเตรียมวัตถุทดสอบ จํานวน 70 ตัวอยาง ทดสอบความเปนเน้ือ
เดียวกัน แลวดาํเนินการจัดสงเอกสารและวัตถุทดสอบใหแก
หองปฏบิัติการสมาชิก จํานวน 31 แหง (มี 1 แหงตรวจวิเคราะหดวย 2
เทคนิค)

2. รวบรวมขอมลู ทบทวนและประมวลผล ซึ่งอยูระหวางการขอคําแนะนํา
จากท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือกําหนดรูปแบบรายงานท่ีเหมาะสมและ
จัดทํารายงานสงใหแกสมาชิก

3. ไดรับการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามระบบ
มาตรฐานISO/IEC 17043 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 และได
ดําเนินการแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลว

60.00 156,347 78.17

4 603-1112-
P011-
J4726-04

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพหองปฏิบตัิการ
อางอิงศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 2พิษณุโลก
ประจําป 2558

850,000 หองปฏิบัติการในศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
พิษณุโลก

ศวกท่ี 02 1. ดําเนินการสงขอมูลยืนยันการอยูในระบบคณุภาพ ISO 15189:2012
ใหหนวยงานรับรอง

2. ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือตามแผน
3. ปรับปรุงเอกสารคณุภาพใหสอดคลองกับปจจุบนั
4. ตรวจตดิตามภายใน ISO 17043
5. มีการตรวจติดตามระบบคณุภาพภายใน (internal audit) ประจําป 2558

ระหวางวันท่ี 27-28 เมษายน 2558 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
หองปฏิบัติการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

6. ดําเนินการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินภายใน
7. สงหนังสือขอตออายุ ขยายขอบขายการรับรองระบบ ISO/IEC 17043
8. สอบเทียบเครื่องมือในภาพรวมของศูนย ฯ
9. แกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามคณุภาพภายใน กําหนดเสรจ็สิ้น

วันท่ี 12 มิถุนายน 2558

75.00 467,193 54.96

40

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 603-1112-
P011-
J4726-03

โครงการการทดสอบความ
ชํานาญหองปฏิบัติการ
ดานการตรวจหาชนิดและ
ปริมาณฮโีมโกลบิน (Hb
Typing) ปงบประมาณ
2558

200,000 หองปฏิบัติการธาลัสซีเมีย
ของโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลท่ัวไป
โรงพยาบาลชุมชนขนาด
ใหญ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยั และศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย ท้ัง
ในภาครัฐและเอกชน ใน
เขตภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ี
ตองการเขารวมการ
ทดสอบความชํานาญ
จํานวน 25 แหง

ศวกท่ี 02 1. จัดเตรียมวัตถุทดสอบ จํานวน 70 ตัวอยาง ทดสอบความเปนเน้ือ
เดียวกัน แลวดาํเนินการจัดสงเอกสารและวัตถุทดสอบใหแก
หองปฏบิัติการสมาชิก จํานวน 31 แหง (มี 1 แหงตรวจวิเคราะหดวย 2
เทคนิค)

2. รวบรวมขอมลู ทบทวนและประมวลผล ซึ่งอยูระหวางการขอคําแนะนํา
จากท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือกําหนดรูปแบบรายงานท่ีเหมาะสมและ
จัดทํารายงานสงใหแกสมาชิก

3. ไดรับการตรวจตดิตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามระบบ
มาตรฐานISO/IEC 17043 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 และได
ดําเนินการแกไขขอบกพรองเรียบรอยแลว

60.00 156,347 78.17

4 603-1112-
P011-
J4726-04

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพหองปฏิบตัิการ
อางอิงศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 2พิษณุโลก
ประจําป 2558

850,000 หองปฏิบัติการในศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
พิษณุโลก

ศวกท่ี 02 1. ดําเนินการสงขอมูลยืนยันการอยูในระบบคณุภาพ ISO 15189:2012
ใหหนวยงานรับรอง

2. ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือตามแผน
3. ปรับปรุงเอกสารคณุภาพใหสอดคลองกับปจจุบนั
4. ตรวจตดิตามภายใน ISO 17043
5. มีการตรวจติดตามระบบคณุภาพภายใน (internal audit) ประจําป 2558

ระหวางวันท่ี 27-28 เมษายน 2558 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
หองปฏิบัติการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

6. ดําเนินการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินภายใน
7. สงหนังสือขอตออายุ ขยายขอบขายการรับรองระบบ ISO/IEC 17043
8. สอบเทียบเครื่องมือในภาพรวมของศูนย ฯ
9. แกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามคณุภาพภายใน กําหนดเสรจ็สิ้น

วันท่ี 12 มิถุนายน 2558

75.00 467,193 54.96



41

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 604-1112-
P011-
J4726-22

เสรมิสรางศักยภาพการ
ตรวจวิเคราะหสูมาตรฐาน
ระดับสากล ปงบประมาณ
พ.ศ.2558

370,000 บุคลากรศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3 นครสวรรค
และผูใชบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

ศวกท่ี 03 1. กําลังดาํเนินการทบทวนการบรหิารคุณภาพและจัดประชุม (management
review) เพ่ือทบทวนนโยบายคณุภาพและวัตถุประสงคคณุภาพของ
หนวยงานใหสอดคลองตามระบบบรหิารคณุภาพ ของกรมวิทยา ศาสตร
การแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. ไดมีการทบทวนและจัดทําระบบเอกสารคณุภาพของหนวยงาน ซึ่งได
ดําเนินการจัดทํา แกไข และทบทวนระบบเอกสารคณุภาพ อีกท้ังไดมี
การจัดทําการประกันคุณภาพผลการทดสอบเสร็จเรยีบรอยแลว

3. ไดดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพ่ือสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมประจําป 2558 จํานวน 45 คน ท้ังน้ีมีบุคลากรผาน
ฝกอบรมแลวจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 53.33

4. ไดดําเนินการจดัทําแผนการตรวจติดตามภายในประจําป 2558 โดยมี
หนวยงานสวนกลางภายในกรมฯเปนผูดําเนินการตรวจตดิตามภายใน
ครั้ง เมื่อวันท่ี 12-13 มี.ค. 2558 ท่ีผานมา

65.00 369,056 99.74

6 605-1112-
P011-
J4726-01

บริหารจดัการดานการ
ใหบริการ

1,800,000 ผูรับบริการ ไดแก
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน

ศวกท่ี 04 1. ทบทวนผลการดําเนินงานระบบบริหารคุณภาพป 2557
2. ทบทวนนโยบายคุณภาพและคูมือคุณภาพใหสอดคลองกับนโยบาย

คุณภาพของกรม
3. ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือทบทวนเอกสารคณุภาพใหสอดคลอง

กับกรมวิทยาศาสตรการแพทย
4. ทบทวนเอกสารคณุภาพ เพ่ือเตรียมรับการประเมินคณุภาพภายใน
5. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของกรม
6. ดําเนินงานโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการรับตัวอยางและสงมอบ

รายงานผลวิเคราะห ในระหวางวันท่ี 20-22 มีนาคม 2558 ณ จังหวัด
นครราชสีมา

7. สรุปผลดําเนินงานโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการรับตัวอยาง
และสงมอบรายงานผล

70.00 1,236,129 68.67

41

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 604-1112-
P011-
J4726-22

เสรมิสรางศักยภาพการ
ตรวจวิเคราะหสูมาตรฐาน
ระดับสากล ปงบประมาณ
พ.ศ.2558

370,000 บุคลากรศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3 นครสวรรค
และผูใชบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

ศวกท่ี 03 1. กําลังดาํเนินการทบทวนการบรหิารคุณภาพและจัดประชุม (management
review) เพ่ือทบทวนนโยบายคณุภาพและวัตถุประสงคคณุภาพของ
หนวยงานใหสอดคลองตามระบบบรหิารคณุภาพ ของกรมวิทยา ศาสตร
การแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. ไดมีการทบทวนและจัดทําระบบเอกสารคณุภาพของหนวยงาน ซึ่งได
ดําเนินการจัดทํา แกไข และทบทวนระบบเอกสารคณุภาพ อีกท้ังไดมี
การจัดทําการประกันคุณภาพผลการทดสอบเสร็จเรยีบรอยแลว

3. ไดดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพ่ือสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมประจําป 2558 จํานวน 45 คน ท้ังน้ีมีบุคลากรผาน
ฝกอบรมแลวจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 53.33

4. ไดดําเนินการจดัทําแผนการตรวจติดตามภายในประจําป 2558 โดยมี
หนวยงานสวนกลางภายในกรมฯเปนผูดําเนินการตรวจตดิตามภายใน
ครั้ง เมื่อวันท่ี 12-13 มี.ค. 2558 ท่ีผานมา

65.00 369,056 99.74

6 605-1112-
P011-
J4726-01

บริหารจดัการดานการ
ใหบริการ

1,800,000 ผูรับบริการ ไดแก
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน

ศวกท่ี 04 1. ทบทวนผลการดําเนินงานระบบบริหารคุณภาพป 2557
2. ทบทวนนโยบายคุณภาพและคูมือคุณภาพใหสอดคลองกับนโยบาย

คุณภาพของกรม
3. ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือทบทวนเอกสารคณุภาพใหสอดคลอง

กับกรมวิทยาศาสตรการแพทย
4. ทบทวนเอกสารคณุภาพ เพ่ือเตรียมรับการประเมินคณุภาพภายใน
5. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของกรม
6. ดําเนินงานโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการรับตัวอยางและสงมอบ

รายงานผลวิเคราะห ในระหวางวันท่ี 20-22 มีนาคม 2558 ณ จังหวัด
นครราชสีมา

7. สรุปผลดําเนินงานโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการรับตัวอยาง
และสงมอบรายงานผล

70.00 1,236,129 68.67

41

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 604-1112-
P011-
J4726-22

เสรมิสรางศักยภาพการ
ตรวจวิเคราะหสูมาตรฐาน
ระดับสากล ปงบประมาณ
พ.ศ.2558

370,000 บุคลากรศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3 นครสวรรค
และผูใชบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย

ศวกท่ี 03 1. กําลังดาํเนินการทบทวนการบรหิารคุณภาพและจัดประชุม (management
review) เพ่ือทบทวนนโยบายคณุภาพและวัตถุประสงคคณุภาพของ
หนวยงานใหสอดคลองตามระบบบรหิารคณุภาพ ของกรมวิทยา ศาสตร
การแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. ไดมีการทบทวนและจัดทําระบบเอกสารคณุภาพของหนวยงาน ซึ่งได
ดําเนินการจัดทํา แกไข และทบทวนระบบเอกสารคณุภาพ อีกท้ังไดมี
การจัดทําการประกันคุณภาพผลการทดสอบเสร็จเรยีบรอยแลว

3. ไดดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพ่ือสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรมประจําป 2558 จํานวน 45 คน ท้ังน้ีมีบุคลากรผาน
ฝกอบรมแลวจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 53.33

4. ไดดําเนินการจดัทําแผนการตรวจติดตามภายในประจําป 2558 โดยมี
หนวยงานสวนกลางภายในกรมฯเปนผูดําเนินการตรวจตดิตามภายใน
ครั้ง เมื่อวันท่ี 12-13 มี.ค. 2558 ท่ีผานมา

65.00 369,056 99.74

6 605-1112-
P011-
J4726-01

บริหารจดัการดานการ
ใหบริการ

1,800,000 ผูรับบริการ ไดแก
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน

ศวกท่ี 04 1. ทบทวนผลการดําเนินงานระบบบริหารคุณภาพป 2557
2. ทบทวนนโยบายคุณภาพและคูมือคุณภาพใหสอดคลองกับนโยบาย

คุณภาพของกรม
3. ประชุมเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือทบทวนเอกสารคณุภาพใหสอดคลอง

กับกรมวิทยาศาสตรการแพทย
4. ทบทวนเอกสารคณุภาพ เพ่ือเตรียมรับการประเมินคณุภาพภายใน
5. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ของกรม
6. ดําเนินงานโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการรับตัวอยางและสงมอบ

รายงานผลวิเคราะห ในระหวางวันท่ี 20-22 มีนาคม 2558 ณ จังหวัด
นครราชสีมา

7. สรุปผลดําเนินงานโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการรับตัวอยาง
และสงมอบรายงานผล

70.00 1,236,129 68.67



42

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 606-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และคณุภาพ
หองปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล

500,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 5
สมุทรสงคราม

ศวกท่ี 05 1. ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินงาน ประชุมคณะทํางานฯ และ
ทบทวนคําสั่งคณะทํางานฯและทีมงาน จัดทําแผนพัฒนาองคกร
นําเสนอผูอํานวยการฯ สื่อสารแผนใหคณะทํางานและบุคลากรทราบ
ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูตามแผน รวมถึงมีการประชุม
ทบทวนลักษณะสําคัญองคกรครั้งท่ี 1 ไดรางลักษณะสําคัญองคกร
พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน ดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานรายหมวด

2. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคณุภาพประชุมทบการบริหาร
จํานวน 2 ครั้ง ทบทวนนโยบายคณุภาพ และคูมือคณุภาพ รวมถึงเอกสาร
มาตรฐานการปฏิบัตงิาน ดําเนินการจัดการอบรมตามแผน รบัการตรวจ
ประเมินเพ่ือขอตออายุใบรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, ISO
15189 และขยายขอบขายตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, ISO 15189
และ ISO 15190 ดําเนินการจดัทําแผนการตรวจตดิตามภายใน และรับ
ตรวจประเมินภายในตาม ISO 9001:2008 และ ISO/IEC 17025, 15189,
15190 พรอมดาํเนินการแกไขขอบกพรอง เขารวมเปนสมาชิก PT พรอมท้ัง
สรปุผลการดาํเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน ดาํเนินการจดัอบรม ISO
15189 :2012 และเทคนิคการแกไขขอบกพรอง

3. จัดทําแผนสอบเทียบพรอมดาํเนินการตามแผนไดรอยละ 61.07 พรอมท้ัง
สรปุผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดอืน

4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินการตามแผนไดรอยละ 70 พรอมท้ัง
สรปุผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดอืน

79.00 331,911 66.38

8 608-1112-
P011-
J4726-01

พัฒนาระบบคณุภาพการ
ทดสอบของหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 7 ขอนแกน ป
2558

670,000 หองปฏิบัติการทดสอบของ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 7 ขอนแกน

ศวกท่ี 07 1. ประชุม QA วันท่ี 29 ต.ค. เพ่ือวางแผนการดําเนินงานป 2558
2. ประสานงานจัดทํากิจกรรมป 2558 และโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ

หองปฎิบัติการป 2558
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรศูนยฯ /แผนทดสอบความชํานาญ / แผนตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน / จัดทําแผนสอบเทียบเครื่องมือ ป 2558
4. ประชุม QA วันท่ี 24 ธ.ค. 57 , 16 มี.ค. 58, 10 เม.ย.58

75.00 601,950 89.84
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 606-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และคณุภาพ
หองปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล

500,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 5
สมุทรสงคราม

ศวกท่ี 05 1. ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินงาน ประชุมคณะทํางานฯ และ
ทบทวนคําสั่งคณะทํางานฯและทีมงาน จัดทําแผนพัฒนาองคกร
นําเสนอผูอํานวยการฯ สื่อสารแผนใหคณะทํางานและบุคลากรทราบ
ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูตามแผน รวมถึงมีการประชุม
ทบทวนลักษณะสําคัญองคกรครั้งท่ี 1 ไดรางลักษณะสําคัญองคกร
พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน ดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานรายหมวด

2. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคณุภาพประชุมทบการบริหาร
จํานวน 2 ครั้ง ทบทวนนโยบายคณุภาพ และคูมือคณุภาพ รวมถึงเอกสาร
มาตรฐานการปฏิบัตงิาน ดําเนินการจัดการอบรมตามแผน รบัการตรวจ
ประเมินเพ่ือขอตออายุใบรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, ISO
15189 และขยายขอบขายตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, ISO 15189
และ ISO 15190 ดําเนินการจดัทําแผนการตรวจตดิตามภายใน และรับ
ตรวจประเมินภายในตาม ISO 9001:2008 และ ISO/IEC 17025, 15189,
15190 พรอมดาํเนินการแกไขขอบกพรอง เขารวมเปนสมาชิก PT พรอมท้ัง
สรปุผลการดาํเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน ดาํเนินการจดัอบรม ISO
15189 :2012 และเทคนิคการแกไขขอบกพรอง

3. จัดทําแผนสอบเทียบพรอมดาํเนินการตามแผนไดรอยละ 61.07 พรอมท้ัง
สรปุผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดอืน

4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินการตามแผนไดรอยละ 70 พรอมท้ัง
สรปุผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดอืน

79.00 331,911 66.38

8 608-1112-
P011-
J4726-01

พัฒนาระบบคณุภาพการ
ทดสอบของหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 7 ขอนแกน ป
2558

670,000 หองปฏิบัติการทดสอบของ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 7 ขอนแกน

ศวกท่ี 07 1. ประชุม QA วันท่ี 29 ต.ค. เพ่ือวางแผนการดําเนินงานป 2558
2. ประสานงานจัดทํากิจกรรมป 2558 และโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ

หองปฎิบัติการป 2558
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรศูนยฯ /แผนทดสอบความชํานาญ / แผนตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน / จัดทําแผนสอบเทียบเครื่องมือ ป 2558
4. ประชุม QA วันท่ี 24 ธ.ค. 57 , 16 มี.ค. 58, 10 เม.ย.58

75.00 601,950 89.84
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 606-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และคณุภาพ
หองปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล

500,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 5
สมุทรสงคราม

ศวกท่ี 05 1. ดําเนินการทบทวนผลการดําเนินงาน ประชุมคณะทํางานฯ และ
ทบทวนคําสั่งคณะทํางานฯและทีมงาน จัดทําแผนพัฒนาองคกร
นําเสนอผูอํานวยการฯ สื่อสารแผนใหคณะทํางานและบุคลากรทราบ
ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูตามแผน รวมถึงมีการประชุม
ทบทวนลักษณะสําคัญองคกรครั้งท่ี 1 ไดรางลักษณะสําคัญองคกร
พรอมท้ังสรุปผลการดําเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน ดําเนินการ
ติดตามผลการดําเนินงานรายหมวด

2. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคณุภาพประชุมทบการบริหาร
จํานวน 2 ครั้ง ทบทวนนโยบายคณุภาพ และคูมือคณุภาพ รวมถึงเอกสาร
มาตรฐานการปฏิบัตงิาน ดําเนินการจัดการอบรมตามแผน รบัการตรวจ
ประเมินเพ่ือขอตออายุใบรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, ISO
15189 และขยายขอบขายตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, ISO 15189
และ ISO 15190 ดําเนินการจดัทําแผนการตรวจตดิตามภายใน และรับ
ตรวจประเมินภายในตาม ISO 9001:2008 และ ISO/IEC 17025, 15189,
15190 พรอมดาํเนินการแกไขขอบกพรอง เขารวมเปนสมาชิก PT พรอมท้ัง
สรปุผลการดาํเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน ดาํเนินการจดัอบรม ISO
15189 :2012 และเทคนิคการแกไขขอบกพรอง

3. จัดทําแผนสอบเทียบพรอมดาํเนินการตามแผนไดรอยละ 61.07 พรอมท้ัง
สรปุผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดอืน

4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินการตามแผนไดรอยละ 70 พรอมท้ัง
สรปุผลการดาํเนินงานรอบ 6 เดอืน

79.00 331,911 66.38

8 608-1112-
P011-
J4726-01

พัฒนาระบบคณุภาพการ
ทดสอบของหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 7 ขอนแกน ป
2558

670,000 หองปฏิบัติการทดสอบของ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 7 ขอนแกน

ศวกท่ี 07 1. ประชุม QA วันท่ี 29 ต.ค. เพ่ือวางแผนการดําเนินงานป 2558
2. ประสานงานจัดทํากิจกรรมป 2558 และโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ

หองปฎิบัติการป 2558
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรศูนยฯ /แผนทดสอบความชํานาญ / แผนตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน / จัดทําแผนสอบเทียบเครื่องมือ ป 2558
4. ประชุม QA วันท่ี 24 ธ.ค. 57 , 16 มี.ค. 58, 10 เม.ย.58

75.00 601,950 89.84



43

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. ประชุมทบทวนฝายบริหาร วันท่ี 5 ก.พ. 2558 ติดตามผลการดําเนินงานป
2557

6. ติดตามการทบทวนเอกสารคุณภาพ
7. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันท่ี 17-18 มี.ค. 2558
8. ประสานและติดตามการสอบเทียบเครื่องมือในหองปฎิบัติการตามรายการ

ตามแผน
9. ประสานแกไขขอบกพรอง
10. รายงานผลการติดตามการแกไขขอบกพรองตรวจติดตามคุณภาพภายใน
11. ทบทวนเอกสารดานระบบ จํานวน 20 ฉบับ
12. review report เดอืนพ.ย.2557 - เม.ย 58

9 609-1112-
P011-
J4726-01

การพัฒนาและรักษาระบบ
คุณภาพทางหองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหเพ่ือการ
รับรองตามมาตรฐานสากล

500,000 หองปฏิบัติการ ศวกท่ี 08 1. ดําเนินการสงเครื่องมือวิทยาศาสตรสอบเทียบ ณ สมาคมสงเสรมิเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน) จํานวน 143 รายการ

2. ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร (onsite) กับสมาคมสงเสรมิ
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) จํานวน 16 เครื่อง และกับบริษัท Central Lab
จํานวน 40 เครื่อง

3. ไดรับใบรบัรอง certificate เรียบรอยแลว
4. รับการตรวจประเมินคณุภาพหองปฏิบัติการจากหนวยงานภายนอก

ISO17025:2005 แลววันท่ี 2-3 มี.ค.58
5. รับการตรวจประเมนิคณุภาพหองปฏบิัติการจากหนวยงานภายนอก

ISO17025:2005 , ISO15189:2007 และ ISO15190:2003 แลววันท่ี 9-10
มีนาคม 2558

6. สงเครื่องมือวิทยาศาสตรสอบเทียบกับสมาคมสงเสริมเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน
จํานวน 66 รายการ ไดรับเครื่องมือเรยีบรอยแลว เมื่อวันท่ี 15 พ.ค.58

7. สงแบบฟอรมการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมินจากหนวยงาน
ภายนอกท้ังขยายขอบขายการรับรอง และตออายุการรับรอง ให สมป. แลว
เมื่อวันท่ี 14 พ.ค.58

73.00 461,871 92.37

43

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. ประชุมทบทวนฝายบริหาร วันท่ี 5 ก.พ. 2558 ติดตามผลการดําเนินงานป
2557

6. ติดตามการทบทวนเอกสารคุณภาพ
7. ตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันท่ี 17-18 มี.ค. 2558
8. ประสานและติดตามการสอบเทียบเครื่องมือในหองปฎิบัติการตามรายการ

ตามแผน
9. ประสานแกไขขอบกพรอง
10. รายงานผลการติดตามการแกไขขอบกพรองตรวจติดตามคุณภาพภายใน
11. ทบทวนเอกสารดานระบบ จํานวน 20 ฉบับ
12. review report เดอืนพ.ย.2557 - เม.ย 58

9 609-1112-
P011-
J4726-01

การพัฒนาและรักษาระบบ
คุณภาพทางหองปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะหเพ่ือการ
รับรองตามมาตรฐานสากล

500,000 หองปฏิบัติการ ศวกท่ี 08 1. ดําเนินการสงเครื่องมือวิทยาศาสตรสอบเทียบ ณ สมาคมสงเสรมิเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน) จํานวน 143 รายการ

2. ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร (onsite) กับสมาคมสงเสรมิ
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) จํานวน 16 เครื่อง และกับบริษัท Central Lab
จํานวน 40 เครื่อง

3. ไดรับใบรบัรอง certificate เรียบรอยแลว
4. รับการตรวจประเมินคณุภาพหองปฏิบัติการจากหนวยงานภายนอก

ISO17025:2005 แลววันท่ี 2-3 มี.ค.58
5. รับการตรวจประเมนิคณุภาพหองปฏบิัติการจากหนวยงานภายนอก
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มีนาคม 2558
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44

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

10 611-1112-
P011-
J4726-01

การประกันคุณภาพ
หองปฏิบัติการและการ
บริหารระบบคุณภาพตาม
ISO 9001:2008/2015
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10
อุบลราชธานี ป 2558

500,000 1.บุคลากรทุกคนในทุก
กลุมงาน/งาน/ฝาย ของ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี10
อุบลราชธานี จํานวน 65
คน

2. หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
10 อุบลราชธานี จํานวน 7
หอง

ศวกท่ี 10 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2558 ของแตละ
หองปฏิบัติการ พบวา
1. มีแผนพัฒนาบุคลากร ที่ยังไมดําเนินการ 5 เรือ่ง จากทั้งหมด 14 เรื่อง
- มี SOP ที่ยังไมดําเนินการแกไข 42 ฉบับ จากแผนทั้งหมด 49 ฉบับ
และจัดทํารายงานสรุปผลการติดตามเสนอผูอํานวยการรับทราบ 35.
จัดทําโครงการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก ตามระบบ ISO/IEC
17025 : 2005 และรับการตรวจประเมินจากสมป. จํานวน 5
หองปฏิบัติการ เม่ือวันที่ 8 ? 9 มิ.ย. 2558 ไดรับขอบกพรองที่เปน C 19
ขอ และ O 20 ขอ และจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจประเมินเสนอ
ผูอํานวยการ
2. เขารวมอบรมการตรวจติดตามภายในดานการบริหารจัดการ ISO
15189 ISO/IEC 17043 และ Guide 43 ระหวางวันที่ 10 ? 11 มิ.ย.
2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจงวัฒนะ กรงุเทพฯ จํานวน 2 ราย 37.
สุมตรวจความถูกตองและครบถวนของรายงานทีอ่อกในเดือนมีนาคม
2558 จํานวน 37 ฉบบั จากรายงานทั้งหมด 355 ฉบับ คิดเปนรอยละ
10.42 พบขอผิดพลาดที่สามารถออกเปน CAR และ PAR จาก 2
หองปฏิบัติการ รวม 2 ขอ จากนัน้ไดแจงใหหองปฏิบัติการรับทราบ เพื่อ
ดําเนินการแกไข พรอมจัดทําเอกสารสรุปนําเสนอผูอํานวยการรับทราบ
3. จัดประชมุคณะกรรมการ QACC ครั้งที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 26 พ.ค.
2558 และจัดทําสรุปรายงานการประชุม เสนอผูอํานวยการรับทราบ
4. ติดตามและกระตุนการแกไขขอบกพรอง (O) จากการตรวจติดตาม
ภายในที่ยังไมแลวเสร็จ จํานวน 2 ขอ จากหองปฏิบัติการรังสแีละ
เครื่องมือแพทย จนสามารถปดขอบกพรองไดเพิ่มอกี 1 ขอ ยังเหลืออีก 1
ขอ ที่อยูระหวางดําเนินการ และเลยกําหนดเวลาการแกไข 60 วัน QM
จึงให C หองปฏิบัติการรงัสีและเครื่องมือแพทย เนื่องจากไมสามารถ
แกไขขอบกพรองไดทันตามกําหนด

73.82 269,211 53.84
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15189 ISO/IEC 17043 และ Guide 43 ระหวางวันที่ 10 ? 11 มิ.ย.
2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจงวัฒนะ กรงุเทพฯ จํานวน 2 ราย 37.
สุมตรวจความถูกตองและครบถวนของรายงานทีอ่อกในเดือนมีนาคม
2558 จํานวน 37 ฉบบั จากรายงานทั้งหมด 355 ฉบับ คิดเปนรอยละ
10.42 พบขอผิดพลาดที่สามารถออกเปน CAR และ PAR จาก 2
หองปฏิบัติการ รวม 2 ขอ จากนัน้ไดแจงใหหองปฏิบัติการรับทราบ เพื่อ
ดําเนินการแกไข พรอมจัดทําเอกสารสรุปนําเสนอผูอํานวยการรับทราบ
3. จัดประชมุคณะกรรมการ QACC ครั้งที่ 3/2558 เม่ือวันที่ 26 พ.ค.
2558 และจัดทําสรุปรายงานการประชุม เสนอผูอํานวยการรับทราบ
4. ติดตามและกระตุนการแกไขขอบกพรอง (O) จากการตรวจติดตาม
ภายในที่ยังไมแลวเสร็จ จํานวน 2 ขอ จากหองปฏิบัติการรังสแีละ
เครื่องมือแพทย จนสามารถปดขอบกพรองไดเพิ่มอกี 1 ขอ ยังเหลืออีก 1
ขอ ที่อยูระหวางดําเนินการ และเลยกําหนดเวลาการแกไข 60 วัน QM
จึงให C หองปฏิบัติการรงัสีและเครื่องมือแพทย เนื่องจากไมสามารถ
แกไขขอบกพรองไดทันตามกําหนด

73.82 269,211 53.84
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. ติดตามและกระตุนการแกไขขอบกพรอง การตรวจประเมินจาก
บุคคลภายนอก จํานวน 19 C และ 20 O และไดดําเนินการแกไขแลว
เสร็จทันตามกําหนดเวลา จํานวนทั้งหมด 11 C และ 16 O และได
รวบรวมสง สมป. ต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยหนวยที่ดําเนนิการ
แกไขไดครบถวนและทันตามกําหนดเวลา ไดแก กพว. , หองปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาน้ํา และหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร คงเหลอืที่ยัง
ดําเนินการแกไขไมแลวเสร็จ จํานวน 8 C และ 4 O แบงเปน
หองปฏิบัติการที่ยังแกไขไมแลวเสร็จ ดังนี้ 1. หองปฏิบัติการพิษวทิยา
จํานวน 2 C ( ณ 15 ก.ค. 2558 ยังไมสงเอกสารและหลกัฐานการแกไข
ขอบกพรอง) 2. หองปฏิบัติการยา จํานวน จํานวน 2 C (สงเอกสารและ
หลักฐานมาครบถวน เม่ือ 15 ก.ค. 2558 กําลังรวบรวมสงสมป.) 3.
หองปฏิบัติการอาหารเคมี จํานวน 1 C และ 3 O (สงเอกสารการแกไข
ขอบกพรอง เม่ือ 15 ก.ค. 2558 แตหลักฐานแนบยังไมครบถวน ขาด
SOP ที่ผอ.ยังไมอนุมัติ 2 ฉบับ) 4. หองปฏิบัติการรังสแีละเครื่องมือ
แพทย จํานวน 2 C และ 1 O (สงเอกสารและหลักฐานมาครบถวน เม่ือ
14 ก.ค. 2558 กําลงัรวบรวมสงสมป.) 5. หองปฏิบัติการจุลชีววทิยา น้ํา
จํานวน 1 C เนื่องจากเปนการขยายขอบขาย จึงยังอยูในกําหนด 90 วัน
นับจากวันตรวจประเมิน
6. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2558 ในเดือน
มิถุนายน 2558 ของแตละหองปฏิบัติการ พบวา - มี SOP ที่ยังไม
ดําเนินการแกไข 26 จากแผนทัง้หมด 49 ฉบับ และจัดทํารายงานสรุปผล
การติดตามเสนอผูอํานวยการรับทราบ ต้ังแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
7. ผลการดําเนินการควบคุมเอกสารคุณภาพ และการบันทกึในระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 17-SOP-00-001 มีการทบทวน
เอกสารและดําเนนิการแกไข/ออกเอกสารใหมแลวเสร็จ จํานวนทัง้หมด
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. ติดตามและกระตุนการแกไขขอบกพรอง การตรวจประเมินจาก
บุคคลภายนอก จํานวน 19 C และ 20 O และไดดําเนินการแกไขแลว
เสร็จทันตามกําหนดเวลา จํานวนทั้งหมด 11 C และ 16 O และได
รวบรวมสง สมป. ต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยหนวยที่ดําเนนิการ
แกไขไดครบถวนและทันตามกําหนดเวลา ไดแก กพว. , หองปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาน้ํา และหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร คงเหลอืที่ยัง
ดําเนินการแกไขไมแลวเสร็จ จํานวน 8 C และ 4 O แบงเปน
หองปฏิบัติการที่ยังแกไขไมแลวเสร็จ ดังนี้ 1. หองปฏิบัติการพิษวทิยา
จํานวน 2 C ( ณ 15 ก.ค. 2558 ยังไมสงเอกสารและหลกัฐานการแกไข
ขอบกพรอง) 2. หองปฏิบัติการยา จํานวน จํานวน 2 C (สงเอกสารและ
หลักฐานมาครบถวน เม่ือ 15 ก.ค. 2558 กําลังรวบรวมสงสมป.) 3.
หองปฏิบัติการอาหารเคมี จํานวน 1 C และ 3 O (สงเอกสารการแกไข
ขอบกพรอง เม่ือ 15 ก.ค. 2558 แตหลักฐานแนบยังไมครบถวน ขาด
SOP ที่ผอ.ยังไมอนุมัติ 2 ฉบับ) 4. หองปฏิบัติการรังสแีละเครื่องมือ
แพทย จํานวน 2 C และ 1 O (สงเอกสารและหลักฐานมาครบถวน เม่ือ
14 ก.ค. 2558 กําลงัรวบรวมสงสมป.) 5. หองปฏิบัติการจุลชีววทิยา น้ํา
จํานวน 1 C เนื่องจากเปนการขยายขอบขาย จึงยังอยูในกําหนด 90 วัน
นับจากวันตรวจประเมิน
6. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2558 ในเดือน
มิถุนายน 2558 ของแตละหองปฏิบัติการ พบวา - มี SOP ที่ยังไม
ดําเนินการแกไข 26 จากแผนทัง้หมด 49 ฉบับ และจัดทํารายงานสรุปผล
การติดตามเสนอผูอํานวยการรับทราบ ต้ังแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
7. ผลการดําเนินการควบคุมเอกสารคุณภาพ และการบันทกึในระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 17-SOP-00-001 มีการทบทวน
เอกสารและดําเนนิการแกไข/ออกเอกสารใหมแลวเสร็จ จํานวนทัง้หมด
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. ติดตามและกระตุนการแกไขขอบกพรอง การตรวจประเมินจาก
บุคคลภายนอก จํานวน 19 C และ 20 O และไดดําเนินการแกไขแลว
เสร็จทันตามกําหนดเวลา จํานวนทั้งหมด 11 C และ 16 O และได
รวบรวมสง สมป. ต้ังแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยหนวยที่ดําเนนิการ
แกไขไดครบถวนและทันตามกําหนดเวลา ไดแก กพว. , หองปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาน้ํา และหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร คงเหลอืที่ยัง
ดําเนินการแกไขไมแลวเสร็จ จํานวน 8 C และ 4 O แบงเปน
หองปฏิบัติการที่ยังแกไขไมแลวเสร็จ ดังนี้ 1. หองปฏิบัติการพิษวทิยา
จํานวน 2 C ( ณ 15 ก.ค. 2558 ยังไมสงเอกสารและหลกัฐานการแกไข
ขอบกพรอง) 2. หองปฏิบัติการยา จํานวน จํานวน 2 C (สงเอกสารและ
หลักฐานมาครบถวน เม่ือ 15 ก.ค. 2558 กําลังรวบรวมสงสมป.) 3.
หองปฏิบัติการอาหารเคมี จํานวน 1 C และ 3 O (สงเอกสารการแกไข
ขอบกพรอง เม่ือ 15 ก.ค. 2558 แตหลักฐานแนบยังไมครบถวน ขาด
SOP ที่ผอ.ยังไมอนุมัติ 2 ฉบับ) 4. หองปฏิบัติการรังสแีละเครื่องมือ
แพทย จํานวน 2 C และ 1 O (สงเอกสารและหลักฐานมาครบถวน เม่ือ
14 ก.ค. 2558 กําลงัรวบรวมสงสมป.) 5. หองปฏิบัติการจุลชีววทิยา น้ํา
จํานวน 1 C เนื่องจากเปนการขยายขอบขาย จึงยังอยูในกําหนด 90 วัน
นับจากวันตรวจประเมิน
6. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2558 ในเดือน
มิถุนายน 2558 ของแตละหองปฏิบัติการ พบวา - มี SOP ที่ยังไม
ดําเนินการแกไข 26 จากแผนทัง้หมด 49 ฉบับ และจัดทํารายงานสรุปผล
การติดตามเสนอผูอํานวยการรับทราบ ต้ังแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
7. ผลการดําเนินการควบคุมเอกสารคุณภาพ และการบันทกึในระบบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 17-SOP-00-001 มีการทบทวน
เอกสารและดําเนนิการแกไข/ออกเอกสารใหมแลวเสร็จ จํานวนทัง้หมด
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

79 ฉบับ แบงเปน SOP จํานวน 42 ฉบับ WI จํานวน 4 ฉบับ และ FM
จํานวน 33 ฉบับ
8. ตรวจ RRA เดือน พฤษภาคม 2558 จํานวน 39 ฉบบั จากรายงาน
ทั้งหมดที่ออก 382 ฉบบั คิดเปนรอยละ 10.21 พบขอผิดพลาดที่เปน
CAR 1 ขอ ดังนี้ หมายเลขวิเคราะห 3758-07326 การตรวจวเิคราะหโรค
คอตีบ ไมRUN เลขหนาที่เกี่ยวของของทั้งหมด เสี่ยงตอเอกสารหายไม
ทราบได ไมสอดคลองตามขอกําหนด ISO 15189:2012 ขอ 4.3 หมาย
เหตุ 2(b) และไดทําบันทกึสรุปผลRRA เดือน พฤษภาคม 2558 เสนอให
ผูอํานวยการรับทราบ

11 612-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการอางอิงศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
11 สุราษฎรธานี

368,520 ระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการ

ศวกท่ี 11 จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพหองปฏบิัติการของศูนยฯ และแผนพัฒนาระบบ
บริหารคณุภาพ ISO 9001 ของหนวยงาน มีความกาวหนาการดําเนินงาน
ดังน้ี
1. ทบทวนเอกสารคณุภาพในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 ตามท่ีไดรับการ

สื่อสารจากรมฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และแกไขเอกสารในระบบคณุภาพ
หองปฏบิัติการ จาํนวน 53 ฉบับ

2. จัดทําแผนสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื่องมือ จํานวน 45 รายการ 132
เครื่อง ดาํเนินการสอบเทียบแลวเสรจ็ จํานวน 18 รายการ

3. ปรับปรุงแบบมอบหมายงาน/แบบประเมินคุณสมบัติบุคลากร
4. รับการตรวจประเมนิคณุภาพภายในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008

เมื่อวันท่ี 2 - 3 กุมภาพันธ 2558 ดําเนินการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จอยูใน
ระหวางการพิจารณาการแกไขขอบกพรองจาก Auditor

5. ประชุมทบทวนระบบบรหิารคุณภาพ เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2558
6. รับการตรวจติดตามคณุภาพภายในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008

จากบริษัท URS จํากัด เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2558
7. ดําเนินการตรวจตดิตามคณุภาพภายในหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

ISO/IEC 17025 ISO 15189 และ ISO 15190 โดยดําเนินการในเรื่อง ระบบ

80.00 190,988 51.83
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

79 ฉบับ แบงเปน SOP จํานวน 42 ฉบับ WI จํานวน 4 ฉบับ และ FM
จํานวน 33 ฉบับ
8. ตรวจ RRA เดือน พฤษภาคม 2558 จํานวน 39 ฉบบั จากรายงาน
ทั้งหมดที่ออก 382 ฉบบั คิดเปนรอยละ 10.21 พบขอผิดพลาดที่เปน
CAR 1 ขอ ดังนี้ หมายเลขวิเคราะห 3758-07326 การตรวจวเิคราะหโรค
คอตีบ ไมRUN เลขหนาที่เกี่ยวของของทั้งหมด เสี่ยงตอเอกสารหายไม
ทราบได ไมสอดคลองตามขอกําหนด ISO 15189:2012 ขอ 4.3 หมาย
เหตุ 2(b) และไดทําบันทกึสรุปผลRRA เดือน พฤษภาคม 2558 เสนอให
ผูอํานวยการรับทราบ

11 612-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการอางอิงศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
11 สุราษฎรธานี

368,520 ระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการ

ศวกท่ี 11 จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพหองปฏบิัติการของศูนยฯ และแผนพัฒนาระบบ
บริหารคณุภาพ ISO 9001 ของหนวยงาน มีความกาวหนาการดําเนินงาน
ดังน้ี
1. ทบทวนเอกสารคณุภาพในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 ตามท่ีไดรับการ

สื่อสารจากรมฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และแกไขเอกสารในระบบคณุภาพ
หองปฏบิัติการ จาํนวน 53 ฉบับ

2. จัดทําแผนสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื่องมือ จํานวน 45 รายการ 132
เครื่อง ดาํเนินการสอบเทียบแลวเสรจ็ จํานวน 18 รายการ

3. ปรับปรุงแบบมอบหมายงาน/แบบประเมินคุณสมบัติบุคลากร
4. รับการตรวจประเมนิคณุภาพภายในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008

เมื่อวันท่ี 2 - 3 กุมภาพันธ 2558 ดําเนินการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จอยูใน
ระหวางการพิจารณาการแกไขขอบกพรองจาก Auditor

5. ประชุมทบทวนระบบบรหิารคุณภาพ เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2558
6. รับการตรวจติดตามคณุภาพภายในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008

จากบริษัท URS จํากัด เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2558
7. ดําเนินการตรวจตดิตามคณุภาพภายในหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

ISO/IEC 17025 ISO 15189 และ ISO 15190 โดยดําเนินการในเรื่อง ระบบ

80.00 190,988 51.83
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

79 ฉบับ แบงเปน SOP จํานวน 42 ฉบับ WI จํานวน 4 ฉบับ และ FM
จํานวน 33 ฉบับ
8. ตรวจ RRA เดือน พฤษภาคม 2558 จํานวน 39 ฉบบั จากรายงาน
ทั้งหมดที่ออก 382 ฉบบั คิดเปนรอยละ 10.21 พบขอผิดพลาดที่เปน
CAR 1 ขอ ดังนี้ หมายเลขวิเคราะห 3758-07326 การตรวจวเิคราะหโรค
คอตีบ ไมRUN เลขหนาที่เกี่ยวของของทั้งหมด เสี่ยงตอเอกสารหายไม
ทราบได ไมสอดคลองตามขอกําหนด ISO 15189:2012 ขอ 4.3 หมาย
เหตุ 2(b) และไดทําบันทกึสรุปผลRRA เดือน พฤษภาคม 2558 เสนอให
ผูอํานวยการรับทราบ

11 612-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการอางอิงศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
11 สุราษฎรธานี

368,520 ระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการ

ศวกท่ี 11 จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพหองปฏบิัติการของศูนยฯ และแผนพัฒนาระบบ
บริหารคณุภาพ ISO 9001 ของหนวยงาน มีความกาวหนาการดําเนินงาน
ดังน้ี
1. ทบทวนเอกสารคณุภาพในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001 ตามท่ีไดรับการ

สื่อสารจากรมฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และแกไขเอกสารในระบบคณุภาพ
หองปฏบิัติการ จาํนวน 53 ฉบับ

2. จัดทําแผนสอบเทียบและบาํรุงรักษาเครื่องมือ จํานวน 45 รายการ 132
เครื่อง ดาํเนินการสอบเทียบแลวเสรจ็ จํานวน 18 รายการ

3. ปรับปรุงแบบมอบหมายงาน/แบบประเมินคุณสมบัติบุคลากร
4. รับการตรวจประเมนิคณุภาพภายในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008

เมื่อวันท่ี 2 - 3 กุมภาพันธ 2558 ดําเนินการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จอยูใน
ระหวางการพิจารณาการแกไขขอบกพรองจาก Auditor

5. ประชุมทบทวนระบบบรหิารคุณภาพ เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2558
6. รับการตรวจติดตามคณุภาพภายในระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2008

จากบริษัท URS จํากัด เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2558
7. ดําเนินการตรวจตดิตามคณุภาพภายในหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

ISO/IEC 17025 ISO 15189 และ ISO 15190 โดยดําเนินการในเรื่อง ระบบ

80.00 190,988 51.83
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

บริหารคณุภาพ หองปฏิบตัิการพิษวิทยา รังสีและเครื่องมือแพทย
หองปฏิบัติการยา หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และหองปฏิบตัิการ
อาหาร แลวเสร็จ

8. อยูระหวางดําเนินการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
หองปฏิบัติการ

9. หองปฏิบัติการอาหารอยูในระหวางดาํเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะหอะฟลา
ทอกซินในอาหาร และพัฒนาวิธีวิเคราะห Legionella spp. ในสิ่งแวดลอม
แลวเสรจ็และใหบริการได

10. ฝกอบรม ประชุม สมัมนา บคุลากรในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบคณุภาพ 2 คน
5 ครั้ง

11. บุคลากรรวมเปนผูตรวจตดิตามคณุภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:
2008 จํานวน 2 คน 3 หนวยงาน

12. สนับสนุนการตรวจประเมินหนวยงานภายนอก จํานวน 3 หนวยงาน
12 614-1112-

P011-
J4726-19

พัฒนาระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
12 สงขลา

1,000,000 หองปฏิบัติการ ศวก.ท่ี 12
สงขลา

ศวกท่ี 12 ดําเนินการรับ Internal Audit ครบทุกระบบ ดําเนินการตามแผนการสอบ
เทียบ

50.00 660,087 66.01
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

บริหารคณุภาพ หองปฏิบตัิการพิษวิทยา รังสีและเครื่องมือแพทย
หองปฏิบัติการยา หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และหองปฏิบตัิการ
อาหาร แลวเสร็จ

8. อยูระหวางดําเนินการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
หองปฏิบัติการ

9. หองปฏิบัติการอาหารอยูในระหวางดาํเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะหอะฟลา
ทอกซินในอาหาร และพัฒนาวิธีวิเคราะห Legionella spp. ในสิ่งแวดลอม
แลวเสรจ็และใหบริการได

10. ฝกอบรม ประชุม สมัมนา บคุลากรในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบคณุภาพ 2 คน
5 ครั้ง

11. บุคลากรรวมเปนผูตรวจตดิตามคณุภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:
2008 จํานวน 2 คน 3 หนวยงาน

12. สนับสนุนการตรวจประเมินหนวยงานภายนอก จํานวน 3 หนวยงาน
12 614-1112-

P011-
J4726-19

พัฒนาระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
12 สงขลา

1,000,000 หองปฏิบัติการ ศวก.ท่ี 12
สงขลา

ศวกท่ี 12 ดําเนินการรับ Internal Audit ครบทุกระบบ ดําเนินการตามแผนการสอบ
เทียบ

50.00 660,087 66.01

47

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

บริหารคณุภาพ หองปฏิบตัิการพิษวิทยา รังสีและเครื่องมือแพทย
หองปฏิบัติการยา หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และหองปฏิบตัิการ
อาหาร แลวเสร็จ

8. อยูระหวางดําเนินการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
หองปฏิบัติการ

9. หองปฏิบัติการอาหารอยูในระหวางดาํเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะหอะฟลา
ทอกซินในอาหาร และพัฒนาวิธีวิเคราะห Legionella spp. ในสิ่งแวดลอม
แลวเสรจ็และใหบริการได

10. ฝกอบรม ประชุม สมัมนา บคุลากรในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบคณุภาพ 2 คน
5 ครั้ง

11. บุคลากรรวมเปนผูตรวจตดิตามคณุภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:
2008 จํานวน 2 คน 3 หนวยงาน

12. สนับสนุนการตรวจประเมินหนวยงานภายนอก จํานวน 3 หนวยงาน
12 614-1112-

P011-
J4726-19

พัฒนาระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
12 สงขลา

1,000,000 หองปฏิบัติการ ศวก.ท่ี 12
สงขลา

ศวกท่ี 12 ดําเนินการรับ Internal Audit ครบทุกระบบ ดําเนินการตามแผนการสอบ
เทียบ

50.00 660,087 66.01
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 615-1112-
P011-
J4726-02

การธํารงรักษาการรับรอง
ความสามารถ และพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตการแพทย
ท่ี 12/1 ตรัง สูประชาคม
อาเซียน

1,496,000 หองปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย
หองปฏิบัติการยาและวัตถุ
เสพติด หองปฏบิัติการ
อาหาร หองปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาคลินิก
หองปฏิบัติการพิษวิทยา

ศวกท่ี
12/1

1. จัดทํา/ทบทวนเอกสารระบบคณุภาพ จํานวน 470 ฉบับ ดังน้ี
1) จัดทําเอกสารใหม จํานวน 24 ฉบับ
2) ทบทวนเอกสารเดิม จํานวน 446 ฉบับ
3) ขอยกเลิกเอกสาร จํานวน 18 ฉบับ

2. เขารวมกิจกรรม PT/Interlab จํานวน 35 รายการ ไดแก
1) Coliforms in Lyophilized cultures (MPN/g)
2) E. coli in Lyophilized cultures (MPN/g)
3) Arsenic, Cadmium, Mercury, Lead Contain analysis in fish and

fish based products (รวม 4 รายการ)
4) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ครั้งท่ี 1/ 2558 (คณะเทคนิคการแพทย

ม.เชียงใหม)
5) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน รอบท่ี 11 (บ.Biorad)
6) L. monocytogenus in lyohilized culture, D/ND per 25 g (สคอ.)
7) S. aureus in lyohilized culture, MPN/g (สคอ.)
8) แอลฟาธาลัสซีเมีย (สถาบันชีววิทยาทางการแพทย)
9) การทดสอบความชํานาญการตรวจวิเคราะหดานพิษวิทยา ป 2557 (สวส.)
10) Aflatoxin (บ. แสงวิทยาซายน จํากัด)
11) Ouality in Beverages (SO2, Benzoic acid ,Sorbic acid)
12) pH ในนํ้า (กรมวิทยฯบริการ)
13) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (รอบท่ี12 กับ บ. ไบโอราด)
14) V.cholerae in lyophilized cultures
15) Salmonella spp. in lyophilized cultures
16) การตรวจวินิจฉัยการตรวจการติดเช้ือติดเช้ือเดงกีและชิคนุกุนยา วิธี

PCR จํานวน 9 ตัวอยาง (สวส)
17) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (รอบท่ี1/2558 จํานวน 4 ตย. กับ ศวก.

พิษณุโลก)
18) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (รอบท่ี1/2558 จํานวน 3 ตย. กับ ม.

84.40 1,211,976 81.01
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 615-1112-
P011-
J4726-02

การธํารงรักษาการรับรอง
ความสามารถ และพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการ
ศูนยวิทยาศาสตการแพทย
ท่ี 12/1 ตรัง สูประชาคม
อาเซียน

1,496,000 หองปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย
หองปฏิบัติการยาและวัตถุ
เสพติด หองปฏบิัติการ
อาหาร หองปฏิบัติการ
พยาธิวิทยาคลินิก
หองปฏิบัติการพิษวิทยา

ศวกท่ี
12/1

1. จัดทํา/ทบทวนเอกสารระบบคณุภาพ จํานวน 470 ฉบับ ดังน้ี
1) จัดทําเอกสารใหม จํานวน 24 ฉบับ
2) ทบทวนเอกสารเดิม จํานวน 446 ฉบับ
3) ขอยกเลิกเอกสาร จํานวน 18 ฉบับ

2. เขารวมกิจกรรม PT/Interlab จํานวน 35 รายการ ไดแก
1) Coliforms in Lyophilized cultures (MPN/g)
2) E. coli in Lyophilized cultures (MPN/g)
3) Arsenic, Cadmium, Mercury, Lead Contain analysis in fish and

fish based products (รวม 4 รายการ)
4) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน ครั้งท่ี 1/ 2558 (คณะเทคนิคการแพทย

ม.เชียงใหม)
5) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน รอบท่ี 11 (บ.Biorad)
6) L. monocytogenus in lyohilized culture, D/ND per 25 g (สคอ.)
7) S. aureus in lyohilized culture, MPN/g (สคอ.)
8) แอลฟาธาลัสซีเมีย (สถาบันชีววิทยาทางการแพทย)
9) การทดสอบความชํานาญการตรวจวิเคราะหดานพิษวิทยา ป 2557 (สวส.)
10) Aflatoxin (บ. แสงวิทยาซายน จํากัด)
11) Ouality in Beverages (SO2, Benzoic acid ,Sorbic acid)
12) pH ในนํ้า (กรมวิทยฯบริการ)
13) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (รอบท่ี12 กับ บ. ไบโอราด)
14) V.cholerae in lyophilized cultures
15) Salmonella spp. in lyophilized cultures
16) การตรวจวินิจฉัยการตรวจการติดเช้ือติดเช้ือเดงกีและชิคนุกุนยา วิธี

PCR จํานวน 9 ตัวอยาง (สวส)
17) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (รอบท่ี1/2558 จํานวน 4 ตย. กับ ศวก.

พิษณุโลก)
18) ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (รอบท่ี1/2558 จํานวน 3 ตย. กับ ม.

84.40 1,211,976 81.01
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เชียงใหม)
19) การตรวจการติดเช้ือเอชไอวี-1 วิธี DNA-PCR ครั้งท่ี 1/2558 จํานวน 10

ตย. กับ ศูนยวิจัยชีววิทยาศาสตร กรมวิทย)
20) ไอโอดีนในเกลือ กับ สคอ.
21) การตรวจตะก่ัวในเลือด กับ สวส.
22) การตรวจสารเสพติดในปสสาวะ
23) Bacillus cereus in lyohilized culture, CFU/g กับ สคอ.
24) จํานวนยีสตและรา in lyohilized culture, CFU/g กับสคอ.
25) Yeast and Mold in Corn Powder กับ สถาบันอาหาร
26) Enumeration of V. parahaemolyticus (MPN/g) in lyohilized

cultures
27) Scheme code D5805R1:Dissolution กับ สยวส.
28) Assay of Paracetamol Tablets by UV-Spectrophotometry

Technique กับ ศวก.ท่ี 2 พิษณุโลก
3. สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร จํานวน 136 เครื่อง

1) สอบเทียบโดยหนวยงานภายใน จาํนวน 47 เครื่อง
2) สอบเทียบโดยหนวยภายนอก จํานวน 89 เครื่อง

4. ประชุมทบทวนระบบบริหาร จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 3 - 4 พ.ย. 2557
5. กิจกรรมผูจัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการ จํานวน 2

เรื่อง คือ การตรวจชนิดและปริมาณฮโีมโกลบิน และ การทดสอบหา
ปริมาณวัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก กรดซอรบิก และกรดโรปออนิกใน
ขนมอบ

6. รับการตรวจประเมินจากหนวยรบัรองสํานักมาตรฐานหองปฏิบตัิการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เมื่อวันท่ี 11 -12 ธ.ค. 2557
1) ตออายุการรับรองฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 สําหรับ

รายการท่ีไดรับการรับรองแลว จํานวน 213 รายการ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

2) ขยายขอบขายการรับรองฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005
จํานวน 11 รายการ

3) สงรายงานการแกไขขอบกพรองจากการตรวจประเมิน (ตามขอ 6.1
และ 6.2 บางประเด็น)

7. รับการตรวจประเมินจากหนวยรบัรองกรมวิทยาศาสตรบริการ เมื่อวันท่ี
16 ธ.ค. 2557
1) รับการตรวจประเมินเบื้องตนเพ่ือขอการรับรองความสามารถ

หองปฏิบัติการทดสอบความชํานาญ ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043:2010 จํานวน 2 scheme ไดแก การตรวจชนิดและ
ปริมาณฮโีมโกลบิน และ การทดสอบหาปริมาณวัตถุกันเสียชนิด
กรดเบนโซอิก กรดซอรบิก และกรดโปรปออนิกในขนมอบ

2) รับการตรวจตดิตามผลการรับรองความสามารถหองปฏิบตัิการ
สอบเทียบไมโครปเปต เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 และสง
รายงานการแกไขขอบกพรอง (พบขอสังเกต 1 ขอ ใหกับหนวย
รับรองสํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม เรียบรอยแลว)

8. จัดอบรมหลักสูตร ขอกําหนด ISO 15189:2012 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2558
ใหกับเจาหนาท่ีผูเก่ียว ของ มีบุคลากรเขารวมการอบรม จํานวน 35 คน

9. ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน
1) Horizontal audit ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189:2012

จํานวน 5 หองปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 24- 25 พฤศจิกายน 2558
2) ตรวจติดตามดานบริหารจดัการ และดานวิชาการรายการสอบเทียบไม

โครปเปต เมื่อวันท่ี 12กุมภาพันธ 2558
3) รับการตรวจติดตามดานวิชาการ รายการทดสอบหองปฏิบัติการรังสี

และเครื่องมือแพทยวันท่ี 16-17 ก.พ. 2558
4) ตรวจติดตามดานวิชาการ รายการทดสอบหองปฏิบัติการพิษวิทยา

วันท่ี 17 มี.ค.2558
5) ตรวจติดตามดานวิชาการ รายการทดสอบหองปฏิบัติการอาหาร ยาฯ
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2) รับการตรวจตดิตามผลการรับรองความสามารถหองปฏิบตัิการ
สอบเทียบไมโครปเปต เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 และสง
รายงานการแกไขขอบกพรอง (พบขอสังเกต 1 ขอ ใหกับหนวย
รับรองสํานักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุตสาหกรรม เรียบรอยแลว)

8. จัดอบรมหลักสูตร ขอกําหนด ISO 15189:2012 เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2558
ใหกับเจาหนาท่ีผูเก่ียว ของ มีบุคลากรเขารวมการอบรม จํานวน 35 คน

9. ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน
1) Horizontal audit ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189:2012

จํานวน 5 หองปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 24- 25 พฤศจิกายน 2558
2) ตรวจติดตามดานบริหารจดัการ และดานวิชาการรายการสอบเทียบไม

โครปเปต เมื่อวันท่ี 12กุมภาพันธ 2558
3) รับการตรวจติดตามดานวิชาการ รายการทดสอบหองปฏิบัติการรังสี

และเครื่องมือแพทยวันท่ี 16-17 ก.พ. 2558
4) ตรวจติดตามดานวิชาการ รายการทดสอบหองปฏิบัติการพิษวิทยา

วันท่ี 17 มี.ค.2558
5) ตรวจติดตามดานวิชาการ รายการทดสอบหองปฏิบัติการอาหาร ยาฯ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

และพยาธิวิทยาคลินิก วันท่ี 2 เมย.2558
10. ตรวจตดิตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จํานวน 2

scheme ไดแก การตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน และ การ
ทดสอบหาปรมิาณวัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก กรดซอรบิก และกรด
โรปออนิกในขนมอบ เมื่อวันท่ี 28 - 29 พฤษภาคม 2558

14 804-1000-
P011-
J4726-01

เงินกันคาเชารถยนต 1,573,427 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

สล ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2558 เปนเงิน 1,376,748.24 บาท
รอยละ 87.50

75.00 1,573,427 100.00

15 804-1112-
P011-
J4726-01

คาสาธารณูปโภค 53,341,600 หนวยงานสวนกลาง สล ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2558 เปนเงิน 42,143,724.13 บาท
รอยละ 79.01

79.01 48,604,505 91.12

16 804-1112-
P011-
J4726-03

คาใชจาย Fixed Cost 12,443,838 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

สล ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2558 เปนเงิน 6,439,213.21 บาท
รอยละ 51.75

51.75 7,286,947 58.56

17 804-1112-
P011-
J4726-06

คาใชจายสวนกลาง
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

10,000,000 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

สล ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 23 มิถุนายน 2558 เปนเงิน 9,996,778.72 บาท
คิดเปนรอยละ 99.97

99.97 9,999,919 100.00

18 804-1113-
P011-
J4726-05

เงินเดือน/คาจางประจํา/
คาตอบแทนพนักงาน
ราชการ 0601700/J4726

160,470,300 บุคลากร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

สล ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2558 เบิกจาย จํานวน 52,600,340
บาท รอยละ 32.78

32.78 52,600,340 32.78
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งบประมาณ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

19 805-1112-
P011-
J4726-01

รักษาและเพ่ิมศักยภาพ
หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอาง

609,764 หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอางสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว 1. รักษาขยายขอบขายการใหบริการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
1.1 การสอบเทียบ การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร

ดําเนินการรวบรวมขอมูล จัดทําแผนการสอบเทียบและบํารุงรักษา
ดําเนินงานไดตามแผนรวม 4 ชนิด 5 เครื่อง 4561 อัน ดังน้ี - การสอบ
เทียบไดตามแผนไดแก เครื่องมือวิทยาศาสตร จํานวน 2 ชนิด 5
เครื่อง และอุปกรณวิทยาศาสตร จํานวน 2 ชนิด 45 อัน

1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกของหองปฏิบัติการ
1.2.1 Blind sample จัดทําแผนการสงตัวอยาง ดําเนินการจัดสง
ตัวอยางใหหองปฏิบัติการ รวม 25 ตัวอยาง โดยจัดสงตัวอยางตาม
แผน จํานวน 15 ตัวอยาง และจัดสงลาชากวาแผนฯ จํานวน 10
ตัวอยาง
1.2.2 Proficiency testing participation สมัครเขารวมทดสอบ
ความชํานาญและทดสอบตัวอยางกับหนวยใหบริการทดสอบความ
ชํานาญดังตอไปน้ี หนวยงานตางประเทศ: CHEK Proficiency
Studies 2014 -2015 ประเทศเนเธอรแลนดจํานวน 3 ตัวอยาง
ไดแก รายการทดสอบ UV-filter ในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง, รายการ
ทดสอบประสิทธิภาพกันเสีย Challenge test (preservative
efficacy test) of cosmetic product ในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ประเภทสบูเหลว และสาร hydroquinone

1.3 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน จัดทําแผนการตรวจติดตาม และ
แตงตั้งคณะผูตรวจติดตาม ดําเนินการตรวจประเมินระหวางวันท่ี 3
- 4 กุมภาพันธ 2558 พบขอบกพรอง 23 ขอ แบงเปนดานบริหาร 5
ขอ ดานวิชาการ 18 ขอ และพบขอแกไข 12 ขอ แบงเปนดาน
บริหาร 5 ขอ ดานวิชาการ 7 ขอ ดําเนินการการแกไขเสร็จเรียบรอย

2. รักษาขอบขายการใหบริการทดสอบความชํานาญตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043
2.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน จัดทําแผนการตรวจติดตาม และ

72.90 608,761 99.84
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อันตราย

สว 1. รักษาขยายขอบขายการใหบริการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
1.1 การสอบเทียบ การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร

ดําเนินการรวบรวมขอมูล จัดทําแผนการสอบเทียบและบํารุงรักษา
ดําเนินงานไดตามแผนรวม 4 ชนิด 5 เครื่อง 4561 อัน ดังน้ี - การสอบ
เทียบไดตามแผนไดแก เครื่องมือวิทยาศาสตร จํานวน 2 ชนิด 5
เครื่อง และอุปกรณวิทยาศาสตร จํานวน 2 ชนิด 45 อัน

1.2 การประเมินคุณภาพภายนอกของหองปฏิบัติการ
1.2.1 Blind sample จัดทําแผนการสงตัวอยาง ดําเนินการจัดสง
ตัวอยางใหหองปฏิบัติการ รวม 25 ตัวอยาง โดยจัดสงตัวอยางตาม
แผน จํานวน 15 ตัวอยาง และจัดสงลาชากวาแผนฯ จํานวน 10
ตัวอยาง
1.2.2 Proficiency testing participation สมัครเขารวมทดสอบ
ความชํานาญและทดสอบตัวอยางกับหนวยใหบริการทดสอบความ
ชํานาญดังตอไปน้ี หนวยงานตางประเทศ: CHEK Proficiency
Studies 2014 -2015 ประเทศเนเธอรแลนดจํานวน 3 ตัวอยาง
ไดแก รายการทดสอบ UV-filter ในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง, รายการ
ทดสอบประสิทธิภาพกันเสีย Challenge test (preservative
efficacy test) of cosmetic product ในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ประเภทสบูเหลว และสาร hydroquinone

1.3 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน จัดทําแผนการตรวจติดตาม และ
แตงตั้งคณะผูตรวจติดตาม ดําเนินการตรวจประเมินระหวางวันท่ี 3
- 4 กุมภาพันธ 2558 พบขอบกพรอง 23 ขอ แบงเปนดานบริหาร 5
ขอ ดานวิชาการ 18 ขอ และพบขอแกไข 12 ขอ แบงเปนดาน
บริหาร 5 ขอ ดานวิชาการ 7 ขอ ดําเนินการการแกไขเสร็จเรียบรอย

2. รักษาขอบขายการใหบริการทดสอบความชํานาญตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043
2.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน จัดทําแผนการตรวจติดตาม และ

72.90 608,761 99.84
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แตงตั้งคณะผูตรวจติดตาม ดําเนินการตรวจประเมินระหวางวันท่ี 3 -
4 กุมภาพันธ 2558 พบขอบกพรองดานบริหาร 1 ขอ และพบขอ
แกไขดานบริหาร 3 ขอ ดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอย

3. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมดานเครื่องสําอางภายในและตางประเทศ
3.1 จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับหองปฏิบัติการภายในประเทศ

ดานเครื่องสําอาง 10 หลักสูตร และดานประกันคุณภาพ 4
หลักสูตร ประชาสัมพันธแกหองปฏิบัติการภายในประเทศทาง
จดหมายและทางเว็บไซดของสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 10 มกราคม 2558

3.2 จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับหองปฏิบัติการในภูมิภาค
อาเซียน 7 หลักสูตร ประชาสัมพันธในการประชุม ASEAN
Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี
25 - 28 พฤศจิกายน ณ ประเทศฟลิปปนส

4. ประชุมในคณะกรรมการวิชาการในตางประเทศ
4.1 ประชุมคณะทํางานวิชาการของ ISO ดานเครื่องสําอางคณะท่ี TC

217 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 - 5 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศศรี
ลังกา โดยเจาหนาท่ีสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายจํานวน 2
คน เขารวมประชุมเพ่ือใหขอคดิเห็นการพัฒนารางมาตรฐาน
เครื่องสําอางระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับขอกําหนดวิธีวิเคราะห
และขอกําหนดของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

4.2 การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC)
ครั้งท่ี 4 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งท่ี 21
วันท่ี 25 - 28 พฤศจิกายน ณ ประเทศฟลิปปนส โดยเจาหนาท่ี
สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายจํานวน 4 คน เขารวมประชุม
โดยปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี ประธานการประชุม ACTLC 1 คน เลขานุการ
ของประธาน และเปนผูชวยเลขานุการการประชุม ACTLC 1 คน
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และสมาชิกตัวแทนของประเทศ (delegates) ดานเคมี 1 คน และ
ดานชีววิทยา 1 คนรวมเปน 2 คน 4.3 การประชุม ASEAN
Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งท่ี 5 และ
ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งท่ี 22 วันท่ี 26-29
พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร โดยเขารวมประชุม 4 คน โดย
ปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี ทําหนาท่ีประธานการประชุม ACTLC 1 คน ทํา
หนาท่ีผูชวยเลขานุการการประชุม ACTLC 1 คน และทําหนาท่ีเปน
สมาชิกตัวแทนของประเทศ 2 คน กิจกรรมท่ี 5 การทดสอบความ
ชํานาญดานเครื่องสําอางกับภูมิภาคอาเซียน สํานักเครื่องสําอาง
และวัตถุอันตรายใหบริการทดสอบความชํานาญแกหองปฏิบัติการ
ในภูมภิาคอาเซียน โดยรับสมัครวันท่ี 12-20 พฤษภาคม 2558 สง
ตัวอยางใหสมาชิกในการประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory
committee (ACTLC) ครั้งท่ี 5 ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 และ
อยูระหวางรอผลการทดสอบจากสมาชิก

20 805-1112-
P011-
J4726-02

รักษาและเพ่ิมศักยภาพ
หองปฏิบัติการอางอิงดาน
วัตถุอันตราย

260,000 หองปฏิบัติการอางอิงดาน
วัตถุอันตรายสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว 1. รักษาการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
1.1. การสอบเทียบ การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณวิทยาศาสตร

ดําเนินการรวบรวมขอมูล จัดทําแผนการสอบเทียบและบํารุงรักษา
ดําเนินงานไดตามแผนรวม 4 ชนิด 5 เครื่อง 4 อัน ดังน้ี - การสอบ
เทียบไดตามแผนไดแก เครื่องมือวิทยาศาสตร จํานวน 1 ชนิด 3
เครื่อง และอุปกรณวิทยาศาสตร จํานวน 2 ชนิด 25 เครื่อง

1.2. การประเมินคุณภาพภายนอกของหองปฏิบัติการ Blind sample
จัดทําแผนการสงตัวอยาง ดําเนินการจัดสงตัวอยางให
หองปฏิบัติการ รวม 28 ตัวอยาง โดยจัดสงตัวอยางตามแผนฯ
จํานวน 15 ตัวอยาง และจัดสงลาชากวาแผน จํานวน 10 ตัวอยาง

1.3. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน จัดทําแผนการตรวจติดตาม แตงตั้ง
คณะผูตรวจติดตาม ดําเนินการตรวจประเมินระหวางวันท่ี 3 - 4
กุมภาพันธ 2558 พบขอบกพรอง 23 ขอ แบงเปนดานบริหาร 5 ขอ

58.15 245,340 94.36
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
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ดําเนินงานไดตามแผนรวม 4 ชนิด 5 เครื่อง 4 อัน ดังน้ี - การสอบ
เทียบไดตามแผนไดแก เครื่องมือวิทยาศาสตร จํานวน 1 ชนิด 3
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หองปฏิบัติการ รวม 28 ตัวอยาง โดยจัดสงตัวอยางตามแผนฯ
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กุมภาพันธ 2558 พบขอบกพรอง 23 ขอ แบงเปนดานบริหาร 5 ขอ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ดานวิชาการ 18 ขอ และพบขอแกไข 12 ขอ แบงเปนดานบริหาร 5
ขอ ดานวิชาการ 7 ขอ ดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอย

2. รักษาการใหบริการทดสอบความชํานาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
2.1 การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน จัดทําแผนการตรวจติดตาม และ

แตงตั้งคณะผูตรวจติดตาม ดําเนินการตรวจประเมินระหวางวันท่ี 3 -
4 กุมภาพันธ 2558 พบขอบกพรองดานบริหาร 1 ขอ และพบขอ
แกไขดานบริหาร 3 ขอ ดําเนินการการแกไขเสร็จเรียบรอย

3. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมดานวัตถุอันตราย สําหรับหองปฏิบัติการ
ภายในประเทศ ดานวัตถุอันตราย 5 หลักสูตร ประชาสัมพันธแก
หองปฏิบัติการภายในประเทศทางจดหมาย และทางเว็บไซดสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 10
มกราคม 2558 มีผูสมัครมา 3 หลักสูตร 18 คน

4. เปนผูแทนเขารวมประชุมในคณะกรรมการวิชาการในตางประเทศ การ
ประชุม The 59th Collaborative international Pesticide Analytical
Council (CIPAC) Annual Meeting and the 12th Joint
CIPAC/FAO/WHO จะสงเจาหนาท่ีเขารวมประชุมระหวางวันท่ี 15-18
มิถุนายน 2558 การประชุม The 59th Collaborative international
Pesticide Analytical Council (CIPAC) Annual Meeting and the
12th Joint CIPAC/FAO/WHO เอเธนส ประเทศกรีซ เจาหนาท่ีเขารวม
ประชุมในเดือนระหวางวันท่ี 14-18 มิถุนายน 2558 จํานวน 3 คน

5. พัฒนาหองปฏิบัติการของสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายเปนศูนย
ความรวมมือขององคการอนามัยโลก
5.1 การขยายศักยภาพหองปฏิบัติการดานการตรวจวิเคราะหทางเคมี

ฟสิกส หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารกําจัดแมลง ดําเนินงาน ดังน้ี
- ดําเนินงานหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารกําจัดแมลงเขารวม
AAPCO Check Sample Program 2015 ทดสอบสารกําจัดศัตรูพืช
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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ความรวมมือขององคการอนามัยโลก
5.1 การขยายศักยภาพหองปฏิบัติการดานการตรวจวิเคราะหทางเคมี

ฟสิกส หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารกําจัดแมลง ดําเนินงาน ดังน้ี
- ดําเนินงานหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารกําจัดแมลงเขารวม
AAPCO Check Sample Program 2015 ทดสอบสารกําจัดศัตรูพืช
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ดานวิชาการ 18 ขอ และพบขอแกไข 12 ขอ แบงเปนดานบริหาร 5
ขอ ดานวิชาการ 7 ขอ ดําเนินการแกไขเสร็จเรียบรอย

2. รักษาการใหบริการทดสอบความชํานาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
2.1 การตรวจตดิตามคุณภาพภายใน จัดทําแผนการตรวจติดตาม และ
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แกไขดานบริหาร 3 ขอ ดําเนินการการแกไขเสร็จเรียบรอย

3. จัดทําหลักสูตรการฝกอบรมดานวัตถุอันตราย สําหรับหองปฏิบัติการ
ภายในประเทศ ดานวัตถุอันตราย 5 หลักสูตร ประชาสัมพันธแก
หองปฏิบัติการภายในประเทศทางจดหมาย และทางเว็บไซดสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 10
มกราคม 2558 มีผูสมัครมา 3 หลักสูตร 18 คน

4. เปนผูแทนเขารวมประชุมในคณะกรรมการวิชาการในตางประเทศ การ
ประชุม The 59th Collaborative international Pesticide Analytical
Council (CIPAC) Annual Meeting and the 12th Joint
CIPAC/FAO/WHO จะสงเจาหนาท่ีเขารวมประชุมระหวางวันท่ี 15-18
มิถุนายน 2558 การประชุม The 59th Collaborative international
Pesticide Analytical Council (CIPAC) Annual Meeting and the
12th Joint CIPAC/FAO/WHO เอเธนส ประเทศกรีซ เจาหนาท่ีเขารวม
ประชุมในเดือนระหวางวันท่ี 14-18 มิถุนายน 2558 จํานวน 3 คน

5. พัฒนาหองปฏิบัติการของสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายเปนศูนย
ความรวมมือขององคการอนามัยโลก
5.1 การขยายศักยภาพหองปฏิบัติการดานการตรวจวิเคราะหทางเคมี

ฟสิกส หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารกําจัดแมลง ดําเนินงาน ดังน้ี
- ดําเนินงานหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสารกําจัดแมลงเขารวม
AAPCO Check Sample Program 2015 ทดสอบสารกําจัดศัตรูพืช
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

(ดานเคม)ี ของ Association of American Pesticide Control
Official ในการทดสอบปริมาณ deltamethrin เคมีจํานวน 1 รายการ
ดําเนินการวิเคราะหและสงรายงานผลวิเคราะหวันท่ี 26 มกราคม
2558 สรุปผลการประเมินไดคา z score อยูในเกณฑนาพอใจ - ได
ทบทวนและรวบรวบรวมรายการทดสอบทางเคมีและฟสิกส และวิธีท่ี
ใชในการทดสอบ เชน pH value, Water content, Persistent
foam, Emulsion stability, Wettability, Wet sieve test, Wash
resistance index - ไดสํารวจรายการสารเคมี อุปกรณ และเครื่องมือ
ท่ีใชสําหรับการทดสอบ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดหา - ไดประสาน
เบื้องตนกับ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค ในกรณี
ความรวมมือเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ สารเคมีท่ีมีการประมูลใชใน
การควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงของกรมควบคุมโรค เพ่ือเลือกการ
ทดสอบทางฟสิกสและเคมีในรายการท่ีสอดคลองกัน - ไดสงรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน ตามขอคิดเห็น/คําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญจากองคการอนามัยโลกท่ีมาตรวจประเมินหองปฏิบัติการ
เพ่ือเปนศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลก ระหวางวันท่ี 4-6
ธันวาคม 2555 - ไดจัดซื้อสารเคมี เครื่องแกวและอุปกรณท่ีใชสําหรับ
การทดสอบทางเคมีและฟสิกส และไดสงซอมบํารุง เครื่องมือ sieve
shaker โดยคาดวาเครื่องจะสามารถซอมแลวเสร็จภายในวันท่ี 30
มิถุนายน 2558 - ไดขอมูลความตองการของ การตรวจวิเคราะห
สารเคมีท่ีมีการประมูลกรมควบคุมโรค และอยูระหวางการตรวจสอบ
อีกครั้ง เพ่ือใหสามารถเปดบริการรายการท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมได

5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pesticide use in Public Health-
Specification and Quality Control” ตามขอกําหนดขององคการ
อนามัยโลก จะจัดอบรมในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 ซึ่งจะจัด
อบรมระหวางวันท่ี 20 - 29 กรกฎาคม 2558 โดย Dr. Markus D.
Muller ผูเช่ียวชาญทางดานการควบคุมคุณภาพสารกําจัดศัตรูพืช
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ดําเนินการวิเคราะหและสงรายงานผลวิเคราะหวันท่ี 26 มกราคม
2558 สรุปผลการประเมินไดคา z score อยูในเกณฑนาพอใจ - ได
ทบทวนและรวบรวบรวมรายการทดสอบทางเคมีและฟสิกส และวิธีท่ี
ใชในการทดสอบ เชน pH value, Water content, Persistent
foam, Emulsion stability, Wettability, Wet sieve test, Wash
resistance index - ไดสํารวจรายการสารเคมี อุปกรณ และเครื่องมือ
ท่ีใชสําหรับการทดสอบ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดหา - ไดประสาน
เบื้องตนกับ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค ในกรณี
ความรวมมือเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ สารเคมีท่ีมีการประมูลใชใน
การควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงของกรมควบคุมโรค เพ่ือเลือกการ
ทดสอบทางฟสิกสและเคมีในรายการท่ีสอดคลองกัน - ไดสงรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน ตามขอคิดเห็น/คําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญจากองคการอนามัยโลกท่ีมาตรวจประเมินหองปฏิบัติการ
เพ่ือเปนศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลก ระหวางวันท่ี 4-6
ธันวาคม 2555 - ไดจัดซื้อสารเคมี เครื่องแกวและอุปกรณท่ีใชสําหรับ
การทดสอบทางเคมีและฟสิกส และไดสงซอมบํารุง เครื่องมือ sieve
shaker โดยคาดวาเครื่องจะสามารถซอมแลวเสร็จภายในวันท่ี 30
มิถุนายน 2558 - ไดขอมูลความตองการของ การตรวจวิเคราะห
สารเคมีท่ีมีการประมูลกรมควบคุมโรค และอยูระหวางการตรวจสอบ
อีกครั้ง เพ่ือใหสามารถเปดบริการรายการท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมได

5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pesticide use in Public Health-
Specification and Quality Control” ตามขอกําหนดขององคการ
อนามัยโลก จะจัดอบรมในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 ซึ่งจะจัด
อบรมระหวางวันท่ี 20 - 29 กรกฎาคม 2558 โดย Dr. Markus D.
Muller ผูเช่ียวชาญทางดานการควบคุมคุณภาพสารกําจัดศัตรูพืช
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งบประมาณ
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รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

(ดานเคม)ี ของ Association of American Pesticide Control
Official ในการทดสอบปริมาณ deltamethrin เคมีจํานวน 1 รายการ
ดําเนินการวิเคราะหและสงรายงานผลวิเคราะหวันท่ี 26 มกราคม
2558 สรุปผลการประเมินไดคา z score อยูในเกณฑนาพอใจ - ได
ทบทวนและรวบรวบรวมรายการทดสอบทางเคมีและฟสิกส และวิธีท่ี
ใชในการทดสอบ เชน pH value, Water content, Persistent
foam, Emulsion stability, Wettability, Wet sieve test, Wash
resistance index - ไดสํารวจรายการสารเคมี อุปกรณ และเครื่องมือ
ท่ีใชสําหรับการทดสอบ เพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดหา - ไดประสาน
เบื้องตนกับ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค ในกรณี
ความรวมมือเพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ สารเคมีท่ีมีการประมูลใชใน
การควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงของกรมควบคุมโรค เพ่ือเลือกการ
ทดสอบทางฟสิกสและเคมีในรายการท่ีสอดคลองกัน - ไดสงรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงาน ตามขอคิดเห็น/คําแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญจากองคการอนามัยโลกท่ีมาตรวจประเมินหองปฏิบัติการ
เพ่ือเปนศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลก ระหวางวันท่ี 4-6
ธันวาคม 2555 - ไดจัดซื้อสารเคมี เครื่องแกวและอุปกรณท่ีใชสําหรับ
การทดสอบทางเคมีและฟสิกส และไดสงซอมบํารุง เครื่องมือ sieve
shaker โดยคาดวาเครื่องจะสามารถซอมแลวเสร็จภายในวันท่ี 30
มิถุนายน 2558 - ไดขอมูลความตองการของ การตรวจวิเคราะห
สารเคมีท่ีมีการประมูลกรมควบคุมโรค และอยูระหวางการตรวจสอบ
อีกครั้ง เพ่ือใหสามารถเปดบริการรายการท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติมได

5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Pesticide use in Public Health-
Specification and Quality Control” ตามขอกําหนดขององคการ
อนามัยโลก จะจัดอบรมในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558 ซึ่งจะจัด
อบรมระหวางวันท่ี 20 - 29 กรกฎาคม 2558 โดย Dr. Markus D.
Muller ผูเช่ียวชาญทางดานการควบคุมคุณภาพสารกําจัดศัตรูพืช



57

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5.3 การสัมมนาเรื่อง “Pesticide use in Public Health-Specification and
Quality Control” ผลการดําเนินงานจัดทําโครงการ ประสานวิทยากร Dr.
Markus D. Muller ผูเชี่ยวชาญทางดานการควบคุมคุณภาพสารกําจัด
ศัตรูพืช กําหนดจัดสัมมนาระหวางวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2558

21 805-1114-
P011-
J4726-01

รักษาและเพ่ิมศักยภาพ
หองปฏิบตัิการอางอิงดาน
เครื่องสาํอาง : การรักษา
สถานะภาพการเปนสมาชิก
NATA ตามมาตรฐานฐาน
ISO/IEC 17025 และ
ISO/IEC 17043 (งบอุดหนุน)

510,000 หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอางและดานวัตถุ
อันตราย สาํนัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว การรักษาศักยภาพการใหบริการทดสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผลติภัณฑ
วัตถุอันตรายท่ีใชทางสาธารณสุขท้ังดานเคมีและชีววิทยาตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และการใหบริการทดสอบความชํานาญผลิตภณัฑ
เครื่องสําอาง ผลิตภณัฑวัตถุอันตรายท่ีใชทางสาธารณสุขท้ังดานเคมแีละ
ชีววิทยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จะดําเนินการเบิกจายคารักษา
สถานภาพการเปนสมาชิก NATA ในเดือนมิถุนายน 2558

0.00 0 0.00
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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รักษาและเพ่ิมศักยภาพ
หองปฏิบตัิการอางอิงดาน
เครื่องสาํอาง : การรักษา
สถานะภาพการเปนสมาชิก
NATA ตามมาตรฐานฐาน
ISO/IEC 17025 และ
ISO/IEC 17043 (งบอุดหนุน)

510,000 หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอางและดานวัตถุ
อันตราย สาํนัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว การรักษาศักยภาพการใหบริการทดสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผลติภัณฑ
วัตถุอันตรายท่ีใชทางสาธารณสุขท้ังดานเคมีและชีววิทยาตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และการใหบริการทดสอบความชํานาญผลิตภณัฑ
เครื่องสําอาง ผลิตภณัฑวัตถุอันตรายท่ีใชทางสาธารณสุขท้ังดานเคมแีละ
ชีววิทยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จะดําเนินการเบิกจายคารักษา
สถานภาพการเปนสมาชิก NATA ในเดือนมิถุนายน 2558

0.00 0 0.00

57

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5.3 การสัมมนาเรื่อง “Pesticide use in Public Health-Specification and
Quality Control” ผลการดําเนินงานจัดทําโครงการ ประสานวิทยากร Dr.
Markus D. Muller ผูเชี่ยวชาญทางดานการควบคุมคุณภาพสารกําจัด
ศัตรูพืช กําหนดจัดสัมมนาระหวางวันท่ี 24-26 กรกฎาคม 2558

21 805-1114-
P011-
J4726-01

รักษาและเพ่ิมศักยภาพ
หองปฏิบตัิการอางอิงดาน
เครื่องสาํอาง : การรักษา
สถานะภาพการเปนสมาชิก
NATA ตามมาตรฐานฐาน
ISO/IEC 17025 และ
ISO/IEC 17043 (งบอุดหนุน)

510,000 หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอางและดานวัตถุ
อันตราย สาํนัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว การรักษาศักยภาพการใหบริการทดสอบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผลติภัณฑ
วัตถุอันตรายท่ีใชทางสาธารณสุขท้ังดานเคมีและชีววิทยาตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 และการใหบริการทดสอบความชํานาญผลิตภณัฑ
เครื่องสําอาง ผลิตภณัฑวัตถุอันตรายท่ีใชทางสาธารณสุขท้ังดานเคมแีละ
ชีววิทยาตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 จะดําเนินการเบิกจายคารักษา
สถานภาพการเปนสมาชิก NATA ในเดือนมิถุนายน 2558

0.00 0 0.00
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

22 805-1115-
P011-
J4726-02

รักษาและเพ่ิมศักยภาพ
หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอาง (งบรายจาย
อ่ืน)- การเขารวมประชุม
ASEAN Cosmetic
Laboratory committee
(ALTLC) และ ASEAN
Cosmetics committee
(ACC)

582,600 บุคลากรของสํานักจัดการ
ความรูและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรการแพทย
และสาํนักเครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

สว 1. ประชุมคณะทํางานวิชาการของ ISO ดานเครื่อง สําอางคณะท่ี TC 217
วันท่ี 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 57 ณ ประเทศศรีลังกา โดยเจาหนาท่ีสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุอันตรายจํานวน 2 คน เขารวมประชุมเพ่ือใหขอคิด
เห็นการพัฒนา รางมาตรฐานเครื่องสําอางระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับ
ขอกําหนดวิธีวิเคราะห และขอกําหนดของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

2. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งท่ี
4 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งท่ี 21 วันท่ี 25 - 28
พฤศจิกายน ณ ประเทศฟลิปปนส โดยเจาหนาท่ีสํานักเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตรายจํานวน 4 คน เขารวมประชุมโดย ปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี ประธาน
การประชุม ACTLC 1 คน เลขานุการของประธาน และเปนผูชวย
เลขานุการการประชุม ACTLC 1 คน และ สมาชิกตัวแทนของประเทศ
(delegates) ดานเคมี 1 คน และดานชีววิทยา 1 คนรวมเปน 2 คน

3. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งท่ี
5 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งท่ี 22 วันท่ี 26-29
พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร โดยเขารวมประชุม 4 คน โดย
ปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี ทําหนาท่ีประธานการประชุม ACTLC 1 คน ทําหนาท่ี
ผูชวยเลขานุการการประชุม ACTLC 1 คน และทําหนาท่ีเปนสมาชิก
ตัวแทนของประเทศ 2 คน

100.00 468,344 80.39

23 806-1112-
P011-
J4726-02

โครงการการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิงระดับ
สากลดานชีววัตถุ

660,000 หองปฏิบัติการอางอิงของ
สถาบันชีววัตถุ 3 ดาน คือ
ดานวัคซีน ดานชีววัตถุเพ่ือ
การรักษาและดานนํ้ายา
วินิจฉัยโรคติดตอทางเลือด

ชว 1. พัฒนาระบบคณุภาพหองปฏิบตัิการดานชีววัตถุ
1.1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพของสถาบันฯ โดยไดแผนสอบ

เทียบเครื่องมือและทําการสอบเทียบเครื่องมือไปแลว จํานวน 34
ชนิด 184 รายการ

1.2 ดําเนินการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ และทบทวนบนัทึก
บุคลากร จํานวน 267 ฉบับ

1.3 ระบบ ISO Guide 34:2009 ไดทําการขอรับการรับรองจากสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการและไดรับการตรวจประเมิน เมื่อวันท่ี 2-3
ธันวาคม 2557 แกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามเรียบรอยแลว

72.6 412,124 62.44

58

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

22 805-1115-
P011-
J4726-02

รักษาและเพ่ิมศักยภาพ
หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอาง (งบรายจาย
อ่ืน)- การเขารวมประชุม
ASEAN Cosmetic
Laboratory committee
(ALTLC) และ ASEAN
Cosmetics committee
(ACC)

582,600 บุคลากรของสํานักจัดการ
ความรูและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรการแพทย
และสาํนักเครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

สว 1. ประชุมคณะทํางานวิชาการของ ISO ดานเครื่อง สําอางคณะท่ี TC 217
วันท่ี 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 57 ณ ประเทศศรีลังกา โดยเจาหนาท่ีสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุอันตรายจํานวน 2 คน เขารวมประชุมเพ่ือใหขอคิด
เห็นการพัฒนา รางมาตรฐานเครื่องสําอางระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับ
ขอกําหนดวิธีวิเคราะห และขอกําหนดของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

2. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งท่ี
4 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งท่ี 21 วันท่ี 25 - 28
พฤศจิกายน ณ ประเทศฟลิปปนส โดยเจาหนาท่ีสํานักเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตรายจํานวน 4 คน เขารวมประชุมโดย ปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี ประธาน
การประชุม ACTLC 1 คน เลขานุการของประธาน และเปนผูชวย
เลขานุการการประชุม ACTLC 1 คน และ สมาชิกตัวแทนของประเทศ
(delegates) ดานเคมี 1 คน และดานชีววิทยา 1 คนรวมเปน 2 คน

3. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งท่ี
5 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งท่ี 22 วันท่ี 26-29
พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร โดยเขารวมประชุม 4 คน โดย
ปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี ทําหนาท่ีประธานการประชุม ACTLC 1 คน ทําหนาท่ี
ผูชวยเลขานุการการประชุม ACTLC 1 คน และทําหนาท่ีเปนสมาชิก
ตัวแทนของประเทศ 2 คน

100.00 468,344 80.39

23 806-1112-
P011-
J4726-02

โครงการการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิงระดับ
สากลดานชีววัตถุ

660,000 หองปฏิบัติการอางอิงของ
สถาบันชีววัตถุ 3 ดาน คือ
ดานวัคซีน ดานชีววัตถุเพ่ือ
การรักษาและดานนํ้ายา
วินิจฉัยโรคติดตอทางเลือด

ชว 1. พัฒนาระบบคณุภาพหองปฏิบตัิการดานชีววัตถุ
1.1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพของสถาบันฯ โดยไดแผนสอบ

เทียบเครื่องมือและทําการสอบเทียบเครื่องมือไปแลว จํานวน 34
ชนิด 184 รายการ

1.2 ดําเนินการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ และทบทวนบนัทึก
บุคลากร จํานวน 267 ฉบับ

1.3 ระบบ ISO Guide 34:2009 ไดทําการขอรับการรับรองจากสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการและไดรับการตรวจประเมิน เมื่อวันท่ี 2-3
ธันวาคม 2557 แกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามเรียบรอยแลว

72.6 412,124 62.44

58

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

22 805-1115-
P011-
J4726-02

รักษาและเพ่ิมศักยภาพ
หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอาง (งบรายจาย
อ่ืน)- การเขารวมประชุม
ASEAN Cosmetic
Laboratory committee
(ALTLC) และ ASEAN
Cosmetics committee
(ACC)

582,600 บุคลากรของสํานักจัดการ
ความรูและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรการแพทย
และสาํนักเครื่องสําอาง
และวัตถุอันตราย

สว 1. ประชุมคณะทํางานวิชาการของ ISO ดานเครื่อง สําอางคณะท่ี TC 217
วันท่ี 30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 57 ณ ประเทศศรีลังกา โดยเจาหนาท่ีสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุอันตรายจํานวน 2 คน เขารวมประชุมเพ่ือใหขอคิด
เห็นการพัฒนา รางมาตรฐานเครื่องสําอางระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับ
ขอกําหนดวิธีวิเคราะห และขอกําหนดของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

2. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งท่ี
4 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งท่ี 21 วันท่ี 25 - 28
พฤศจิกายน ณ ประเทศฟลิปปนส โดยเจาหนาท่ีสํานักเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตรายจํานวน 4 คน เขารวมประชุมโดย ปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี ประธาน
การประชุม ACTLC 1 คน เลขานุการของประธาน และเปนผูชวย
เลขานุการการประชุม ACTLC 1 คน และ สมาชิกตัวแทนของประเทศ
(delegates) ดานเคมี 1 คน และดานชีววิทยา 1 คนรวมเปน 2 คน

3. การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งท่ี
5 และ ASEAN Cosmetics committee (ACC) ครั้งท่ี 22 วันท่ี 26-29
พฤษภาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร โดยเขารวมประชุม 4 คน โดย
ปฏิบัติหนาท่ีดังน้ี ทําหนาท่ีประธานการประชุม ACTLC 1 คน ทําหนาท่ี
ผูชวยเลขานุการการประชุม ACTLC 1 คน และทําหนาท่ีเปนสมาชิก
ตัวแทนของประเทศ 2 คน

100.00 468,344 80.39

23 806-1112-
P011-
J4726-02

โครงการการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิงระดับ
สากลดานชีววัตถุ

660,000 หองปฏิบัติการอางอิงของ
สถาบันชีววัตถุ 3 ดาน คือ
ดานวัคซีน ดานชีววัตถุเพ่ือ
การรักษาและดานนํ้ายา
วินิจฉัยโรคติดตอทางเลือด

ชว 1. พัฒนาระบบคณุภาพหองปฏิบตัิการดานชีววัตถุ
1.1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการระบบคุณภาพของสถาบันฯ โดยไดแผนสอบ

เทียบเครื่องมือและทําการสอบเทียบเครื่องมือไปแลว จํานวน 34
ชนิด 184 รายการ

1.2 ดําเนินการทบทวนเอกสารระบบคุณภาพ และทบทวนบนัทึก
บุคลากร จํานวน 267 ฉบับ

1.3 ระบบ ISO Guide 34:2009 ไดทําการขอรับการรับรองจากสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการและไดรับการตรวจประเมิน เมื่อวันท่ี 2-3
ธันวาคม 2557 แกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามเรียบรอยแลว

72.6 412,124 62.44
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

1.4 ระบบ ISO 9001:2008/2015 ไดรับการตรวจตดิตามภายใน เมื่อวันท่ี
10 ม.ค. 58 แกไขขอบกพรองจากการตรวจตดิตามเรยีบรอยแลว

1.5 ระบบ ISO 17025 : 2005 ไดทําการขอรับการรับรองจากสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ และไดรบัการตรวจติดตามเมื่อวันท่ี 30-
31 มีนาคม 2558 และวันท่ี 2-3 เมษายน 2558 รวมท้ังไดประชุม
เพ่ือติดตามแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามเมื่อวันท่ี 17
เมษายน 2558 และอยูระหวางการแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบ

1.6 ซอมแซมครภุณัฑ จํานวน 10 ชนิด 12 รายการ
1.7 จัดประชุมระบบคณุภาพ จํานวน 3 ครั้ง

2. พัฒนาบุคลากร โดยไดพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล จํานวน 26 หลักสูตร เปนไปตามเปาหมาย

24 808-1112-
P011-
J4726-30

สนับสนุนหองปฏิบตัิการ
กลาง งานคลังตัวอยาง

200,000 1.ผูขอรับบริการ,งานวิจัย
ท้ังใน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมควบคุมโรค และ
หนวยงานอ่ืน

สวส 1. ใหบริการสายพันธุจุลินทรียแกหนวยงานท้ังภายในและภายนนอก
จํานวน 1,712 สายพันธุ

2. ดําเนินการเก็บรักษาสายพันธจลุินทรียทางการแพทยจํานวน 1,747
สายพันธุ

3. ใหบริการวิเคราะหหาลําดับเบสดเีอ็นเอ จํานวน 7,432 ตัวอยาง 4.
ใหบริการหองปฏิบตัิการชีวนิรภัยระดับ 3 จํานวน 21 ครั้ง

65 199,988 99.99

25 808-1112-
P011-
J4726-45

ความรูความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการสําหรบั
Safety officer

380,000 safety officer ของ
หนวยงานภายในกรม
วิทยาศาสตร การแพทย
จํานวน 60 คน

สวส เตรียมความพรอม เตรียมงาน ท้ังในสวนของเอกสาร วิทยากร หัวขอการ
ประชุม สําหรับการประชุม Safety Officer

60 379,942 99.98
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

1.4 ระบบ ISO 9001:2008/2015 ไดรับการตรวจตดิตามภายใน เมื่อวันท่ี
10 ม.ค. 58 แกไขขอบกพรองจากการตรวจตดิตามเรยีบรอยแลว

1.5 ระบบ ISO 17025 : 2005 ไดทําการขอรับการรับรองจากสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ และไดรบัการตรวจติดตามเมื่อวันท่ี 30-
31 มีนาคม 2558 และวันท่ี 2-3 เมษายน 2558 รวมท้ังไดประชุม
เพ่ือติดตามแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามเมื่อวันท่ี 17
เมษายน 2558 และอยูระหวางการแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบ

1.6 ซอมแซมครภุณัฑ จํานวน 10 ชนิด 12 รายการ
1.7 จัดประชุมระบบคณุภาพ จํานวน 3 ครั้ง

2. พัฒนาบุคลากร โดยไดพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล จํานวน 26 หลักสูตร เปนไปตามเปาหมาย

24 808-1112-
P011-
J4726-30

สนับสนุนหองปฏิบตัิการ
กลาง งานคลังตัวอยาง

200,000 1.ผูขอรับบริการ,งานวิจัย
ท้ังใน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมควบคุมโรค และ
หนวยงานอ่ืน

สวส 1. ใหบริการสายพันธุจุลินทรียแกหนวยงานท้ังภายในและภายนนอก
จํานวน 1,712 สายพันธุ

2. ดําเนินการเก็บรักษาสายพันธจลุินทรียทางการแพทยจํานวน 1,747
สายพันธุ

3. ใหบริการวิเคราะหหาลําดับเบสดเีอ็นเอ จํานวน 7,432 ตัวอยาง 4.
ใหบริการหองปฏิบตัิการชีวนิรภัยระดับ 3 จํานวน 21 ครั้ง

65 199,988 99.99

25 808-1112-
P011-
J4726-45

ความรูความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการสําหรบั
Safety officer

380,000 safety officer ของ
หนวยงานภายในกรม
วิทยาศาสตร การแพทย
จํานวน 60 คน

สวส เตรียมความพรอม เตรียมงาน ท้ังในสวนของเอกสาร วิทยากร หัวขอการ
ประชุม สําหรับการประชุม Safety Officer

60 379,942 99.98
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

1.4 ระบบ ISO 9001:2008/2015 ไดรับการตรวจตดิตามภายใน เมื่อวันท่ี
10 ม.ค. 58 แกไขขอบกพรองจากการตรวจตดิตามเรยีบรอยแลว

1.5 ระบบ ISO 17025 : 2005 ไดทําการขอรับการรับรองจากสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ และไดรบัการตรวจติดตามเมื่อวันท่ี 30-
31 มีนาคม 2558 และวันท่ี 2-3 เมษายน 2558 รวมท้ังไดประชุม
เพ่ือติดตามแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามเมื่อวันท่ี 17
เมษายน 2558 และอยูระหวางการแกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบ

1.6 ซอมแซมครภุณัฑ จํานวน 10 ชนิด 12 รายการ
1.7 จัดประชุมระบบคณุภาพ จํานวน 3 ครั้ง

2. พัฒนาบุคลากร โดยไดพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล จํานวน 26 หลักสูตร เปนไปตามเปาหมาย

24 808-1112-
P011-
J4726-30

สนับสนุนหองปฏิบตัิการ
กลาง งานคลังตัวอยาง

200,000 1.ผูขอรับบริการ,งานวิจัย
ท้ังใน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมควบคุมโรค และ
หนวยงานอ่ืน

สวส 1. ใหบริการสายพันธุจุลินทรียแกหนวยงานท้ังภายในและภายนนอก
จํานวน 1,712 สายพันธุ

2. ดําเนินการเก็บรักษาสายพันธจลุินทรียทางการแพทยจํานวน 1,747
สายพันธุ

3. ใหบริการวิเคราะหหาลําดับเบสดเีอ็นเอ จํานวน 7,432 ตัวอยาง 4.
ใหบริการหองปฏิบตัิการชีวนิรภัยระดับ 3 จํานวน 21 ครั้ง

65 199,988 99.99

25 808-1112-
P011-
J4726-45

ความรูความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการสําหรบั
Safety officer

380,000 safety officer ของ
หนวยงานภายในกรม
วิทยาศาสตร การแพทย
จํานวน 60 คน

สวส เตรียมความพรอม เตรียมงาน ท้ังในสวนของเอกสาร วิทยากร หัวขอการ
ประชุม สําหรับการประชุม Safety Officer

60 379,942 99.98



60

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

27 808-1115-
P011-
J4726-05

แผนงานวิจัย โรคติดตอ
จากสัตวสูคนท่ีเปนปญหา
ใหม : สัตวรังโรคและการ
พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย

1,520,000 1. โรงพยาบาล และ
หองปฏิบัติการในพ้ืนท่ี
ระบาด 2. สํานักระบาด
กรมควบคุมโรค 3.
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
4. ประชาชน

สวส โครงการท่ี 1(2556-2557) ผลสําเร็จตามแผนรอยละ 100
โครงการท่ี 2 ปงบประมาณ 2558เริ่ม เดือนพฤศจิกายน 2557จนถึง 12
มิถุนายน 2558 ผลสําเร็จตามแผน
1. Multidot-IFA

1.1 ผลสําเร็จตามแผนรอยละ 100
1.2 อยูระหวางเขียนขออนุสิทธิบตัร

2. Multplex real-time PCR
2.1 สกัดสารพันธุกรรมของเช้ือจุลนิทรียจํานวน 24/31 สายพันธุซึ่งไดรับ
จากศูนยเก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุจุลินทรียทางการแพทย ฝาย
ทรัพยากรกลางทางหองปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
และอยูระหวางดําเนินการทดสอบ/ยืนยันความจําเพาะกับชุด multiplex
real-time PCR ท้ัง 3 ท่ีพัฒนา

2.2 ตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวอยางเลือดจากสัตวรังโรคท่ีจับได
จากจังหวัดนครพนม
2.3 ทดสอบความคงสภาพของชุดนํ้ายา multiplex real-time PCR 3
ชุด เดือนท่ี 3-5 จากระยะเวลาประเมิน 6 เดือน
2.4 นําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเลปโตสไปโรสสิ ประจําป
2558 วันท่ี 18-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมริชมอน ด นนทบุรี

โครงการยอย ท่ี 3
1.ดําเนินการตรวจตัวอยางวิเคราะห DNA ของเช้ือ Bartonella spp. ท่ีเพาะ
เช้ือไดจากจังหวัดระนองและจังหวัดภูเก็ต 40 ตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว
2.เก็บตัวอยางเลือดและรกของสัตวปารวมท้ังสัตวเคี้ยวเอ้ือง เชน มา ควาย
แพะ จากหลายๆ พ้ืนท่ีของประเทศไทย ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว
3.เก็บตัวอยางรกและตัวอยางเลือดของวัวนมจากตลาดสดในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว
4. กําลังดําเนินการสกัด DNA และทํา PCR สําหรับโรค Q fever และ เพาะ
เช้ือหา Bartonella spp. จากตัวอยางท่ีเก็บไดท่ีไดกลาวมา

80 1,362,024 89.61
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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1. Multidot-IFA
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1.2 อยูระหวางเขียนขออนุสิทธิบตัร
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2.1 สกัดสารพันธุกรรมของเช้ือจุลนิทรียจํานวน 24/31 สายพันธุซึ่งไดรับ
จากศูนยเก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุจุลินทรียทางการแพทย ฝาย
ทรัพยากรกลางทางหองปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
และอยูระหวางดําเนินการทดสอบ/ยืนยันความจําเพาะกับชุด multiplex
real-time PCR ท้ัง 3 ท่ีพัฒนา

2.2 ตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวอยางเลือดจากสัตวรังโรคท่ีจับได
จากจังหวัดนครพนม
2.3 ทดสอบความคงสภาพของชุดนํ้ายา multiplex real-time PCR 3
ชุด เดือนท่ี 3-5 จากระยะเวลาประเมิน 6 เดือน
2.4 นําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเลปโตสไปโรสสิ ประจําป
2558 วันท่ี 18-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมริชมอน ด นนทบุรี

โครงการยอย ท่ี 3
1.ดําเนินการตรวจตัวอยางวิเคราะห DNA ของเช้ือ Bartonella spp. ท่ีเพาะ
เช้ือไดจากจังหวัดระนองและจังหวัดภูเก็ต 40 ตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว
2.เก็บตัวอยางเลือดและรกของสัตวปารวมท้ังสัตวเคี้ยวเอ้ือง เชน มา ควาย
แพะ จากหลายๆ พ้ืนท่ีของประเทศไทย ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว
3.เก็บตัวอยางรกและตัวอยางเลือดของวัวนมจากตลาดสดในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว
4. กําลังดําเนินการสกัด DNA และทํา PCR สําหรับโรค Q fever และ เพาะ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

27 808-1115-
P011-
J4726-05

แผนงานวิจัย โรคติดตอ
จากสัตวสูคนท่ีเปนปญหา
ใหม : สัตวรังโรคและการ
พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย

1,520,000 1. โรงพยาบาล และ
หองปฏิบัติการในพ้ืนท่ี
ระบาด 2. สํานักระบาด
กรมควบคุมโรค 3.
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
4. ประชาชน

สวส โครงการท่ี 1(2556-2557) ผลสําเร็จตามแผนรอยละ 100
โครงการท่ี 2 ปงบประมาณ 2558เริ่ม เดือนพฤศจิกายน 2557จนถึง 12
มิถุนายน 2558 ผลสําเร็จตามแผน
1. Multidot-IFA

1.1 ผลสําเร็จตามแผนรอยละ 100
1.2 อยูระหวางเขียนขออนุสิทธิบตัร

2. Multplex real-time PCR
2.1 สกัดสารพันธุกรรมของเช้ือจุลนิทรียจํานวน 24/31 สายพันธุซึ่งไดรับ
จากศูนยเก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุจุลินทรียทางการแพทย ฝาย
ทรัพยากรกลางทางหองปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
และอยูระหวางดําเนินการทดสอบ/ยืนยันความจําเพาะกับชุด multiplex
real-time PCR ท้ัง 3 ท่ีพัฒนา

2.2 ตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวอยางเลือดจากสัตวรังโรคท่ีจับได
จากจังหวัดนครพนม
2.3 ทดสอบความคงสภาพของชุดนํ้ายา multiplex real-time PCR 3
ชุด เดือนท่ี 3-5 จากระยะเวลาประเมิน 6 เดือน
2.4 นําเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการเลปโตสไปโรสสิ ประจําป
2558 วันท่ี 18-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมริชมอน ด นนทบุรี

โครงการยอย ท่ี 3
1.ดําเนินการตรวจตัวอยางวิเคราะห DNA ของเช้ือ Bartonella spp. ท่ีเพาะ
เช้ือไดจากจังหวัดระนองและจังหวัดภูเก็ต 40 ตัวอยางเสร็จเรียบรอยแลว
2.เก็บตัวอยางเลือดและรกของสัตวปารวมท้ังสัตวเคี้ยวเอ้ือง เชน มา ควาย
แพะ จากหลายๆ พ้ืนท่ีของประเทศไทย ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว
3.เก็บตัวอยางรกและตัวอยางเลือดของวัวนมจากตลาดสดในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงใหม ไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว
4. กําลังดําเนินการสกัด DNA และทํา PCR สําหรับโรค Q fever และ เพาะ
เช้ือหา Bartonella spp. จากตัวอยางท่ีเก็บไดท่ีไดกลาวมา

80 1,362,024 89.61



61

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. จัดเตรียมสรุปวิเคราะหผลงานวิจัยเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการในหัวขอ
เรื่อง Prevalence of zoonotic Bartonella species in rodents and
shrews of Southern Thailand ในงานประชุมวิชาการ the International
Congress on Pathogens at the Human Animal Interface (ICOPHAI)
organized by the VPH-biotech consortium and other global affiliates
ในวันท่ี 6-8 เดือนสิงหาคม 2558 ท่ีจังหวัดเชียงใหม

28 813-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

492,500 หองปฏิบตัิการสถาบันวิจัย
สมุนไพร

สวพ 1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของสถาบันวิจัย
สมุนไพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คําสั่งสถาบันวิจัยสมุนไพร
ท่ี 15/2558 ลงวันท่ี 14 พ.ค. 58

2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) ครัง้ท่ี
1/2558 (6 มี.ค. 58) ครั้งท่ี 2/2558 (23 มี.ค. 58) (5%)

3. อยูในระหวางการ จัดทํา/ทบทวน เอกสารในระบบคณุภาพท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี (15%) - ISO 9001:2008/2015 - ISO/IEC 17025:2005 - GMP
- OECD-GLP

4. บํารุงรักษาเครื่องมือ/สอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง ตาม
แผนและงบประมาณการสอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง
สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (6.5%)

5. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (ครอบคลุม 4 ระบบ
มาตรฐาน) ประจําป 2558 (6.5%)

6. เขารวม Proficiency Testing/Interlaboratory
Comparison/Laboratory's performance in test ตามแผนท่ี
กําหนด (6.5%)

50 0 0

29 809-1112-
P011-
J4726-01

โครงการจดัทําตํารายาของ
ประเทศไทย ประจําป
2558

2,488,000 ผูท่ีเก่ียวของกับการควบคุม
คุณภาพสมุนไพร

สยวส มีการจัดประชุมคณะกรรมการจดัทําตํารายาแหงประเทศไทย พิจารณา
จัดทําขอกําหนดมาตรฐานท้ังดานเคม-ีฟสิกส ดานความปลอดภยั และดาน
เภสัชเวทของยาสมุนไพรในแตละมอโนกราฟ ไดแก หมอน 18 เรื่อง,
ฝกคูณ 26 เรื่อง, และพริก 26 เรือ่ง

80 1,990,224 79.99
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. จัดเตรียมสรุปวิเคราะหผลงานวิจัยเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการในหัวขอ
เรื่อง Prevalence of zoonotic Bartonella species in rodents and
shrews of Southern Thailand ในงานประชุมวิชาการ the International
Congress on Pathogens at the Human Animal Interface (ICOPHAI)
organized by the VPH-biotech consortium and other global affiliates
ในวันท่ี 6-8 เดือนสิงหาคม 2558 ท่ีจังหวัดเชียงใหม

28 813-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

492,500 หองปฏิบตัิการสถาบันวิจัย
สมุนไพร

สวพ 1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของสถาบันวิจัย
สมุนไพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คําสั่งสถาบันวิจัยสมุนไพร
ท่ี 15/2558 ลงวันท่ี 14 พ.ค. 58

2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) ครัง้ท่ี
1/2558 (6 มี.ค. 58) ครั้งท่ี 2/2558 (23 มี.ค. 58) (5%)

3. อยูในระหวางการ จัดทํา/ทบทวน เอกสารในระบบคณุภาพท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี (15%) - ISO 9001:2008/2015 - ISO/IEC 17025:2005 - GMP
- OECD-GLP

4. บํารุงรักษาเครื่องมือ/สอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง ตาม
แผนและงบประมาณการสอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง
สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (6.5%)

5. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (ครอบคลุม 4 ระบบ
มาตรฐาน) ประจําป 2558 (6.5%)

6. เขารวม Proficiency Testing/Interlaboratory
Comparison/Laboratory's performance in test ตามแผนท่ี
กําหนด (6.5%)

50 0 0

29 809-1112-
P011-
J4726-01

โครงการจดัทําตํารายาของ
ประเทศไทย ประจําป
2558

2,488,000 ผูท่ีเก่ียวของกับการควบคุม
คุณภาพสมุนไพร

สยวส มีการจัดประชุมคณะกรรมการจดัทําตํารายาแหงประเทศไทย พิจารณา
จัดทําขอกําหนดมาตรฐานท้ังดานเคม-ีฟสิกส ดานความปลอดภยั และดาน
เภสัชเวทของยาสมุนไพรในแตละมอโนกราฟ ไดแก หมอน 18 เรื่อง,
ฝกคูณ 26 เรื่อง, และพริก 26 เรือ่ง

80 1,990,224 79.99
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. จัดเตรียมสรุปวิเคราะหผลงานวิจัยเพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชาการในหัวขอ
เรื่อง Prevalence of zoonotic Bartonella species in rodents and
shrews of Southern Thailand ในงานประชุมวิชาการ the International
Congress on Pathogens at the Human Animal Interface (ICOPHAI)
organized by the VPH-biotech consortium and other global affiliates
ในวันท่ี 6-8 เดือนสิงหาคม 2558 ท่ีจังหวัดเชียงใหม

28 813-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

492,500 หองปฏิบตัิการสถาบันวิจัย
สมุนไพร

สวพ 1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของสถาบันวิจัย
สมุนไพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คําสั่งสถาบันวิจัยสมุนไพร
ท่ี 15/2558 ลงวันท่ี 14 พ.ค. 58

2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) ครัง้ท่ี
1/2558 (6 มี.ค. 58) ครั้งท่ี 2/2558 (23 มี.ค. 58) (5%)

3. อยูในระหวางการ จัดทํา/ทบทวน เอกสารในระบบคณุภาพท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี (15%) - ISO 9001:2008/2015 - ISO/IEC 17025:2005 - GMP
- OECD-GLP

4. บํารุงรักษาเครื่องมือ/สอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง ตาม
แผนและงบประมาณการสอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง
สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (6.5%)

5. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (ครอบคลุม 4 ระบบ
มาตรฐาน) ประจําป 2558 (6.5%)

6. เขารวม Proficiency Testing/Interlaboratory
Comparison/Laboratory's performance in test ตามแผนท่ี
กําหนด (6.5%)

50 0 0

29 809-1112-
P011-
J4726-01

โครงการจดัทําตํารายาของ
ประเทศไทย ประจําป
2558

2,488,000 ผูท่ีเก่ียวของกับการควบคุม
คุณภาพสมุนไพร

สยวส มีการจัดประชุมคณะกรรมการจดัทําตํารายาแหงประเทศไทย พิจารณา
จัดทําขอกําหนดมาตรฐานท้ังดานเคม-ีฟสิกส ดานความปลอดภยั และดาน
เภสัชเวทของยาสมุนไพรในแตละมอโนกราฟ ไดแก หมอน 18 เรื่อง,
ฝกคูณ 26 เรื่อง, และพริก 26 เรือ่ง

80 1,990,224 79.99



62

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

30 810-1112-
P011-
J4726-01

พัฒนาหองปฏิบัติการดาน
รังสีและเครื่องมือแพทย

900,000 ทุกหองปฏิบัติการ รส 1. ดําเนินการตรวจประเมนิเพ่ือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ (ตอ
อาย)ุ จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 29-30 ตุลาคม, วันท่ี
5 และ 15 พฤศจิกายน 2557 พบขอบกพรองท้ังหมด 19 ขอ และ
ขอสังเกต 14 ขอ และไดจัดสงเอกสารประกอบการแกไขขอบกพรองเมื่อ
วันท่ี 16 มกราคม 2558 และอยูระหวางการพิจารณาจากสมป.

2. เดือนธันวาคม 57-มกราคม 58 ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือของ -
หองปฏิบัติการทดสอบเครื่องกําเนิดรังสีวินิจฉัย จาํนวน 3 รายการ
เปนเงิน 5,778.-บาท -กุลมเครื่องมือแพทย 1 จํานวน 10 รายการ เปน
เงิน 3,959.-บาท –กลุมคลื่นแมเหล็ก ไฟฟา จํานวน 2 รายการ เปน
เงิน 17,660.-บาท

4. เดือนกุมภาพันธ 58 รับการตรวจติดตามผลการรับรองหองปฏิบัติการ
ตรวจประเมินขยายขอบขายการรบัรอง (หองปฏิบัติการรังสีมาตรฐาน
ทุติยภูมิ และหองปฏิบตัิการเครื่องมือแพทย 2) เมื่อวันท่ี 16-17
กุมภาพันธ 58 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม พบ
ขอบกพรองยอยรวม 6 ขอ ดําเนินการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จเมือ่
วันท่ี 18 มีนาคม 58

5. เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือแลว
เสร็จของ -หองปฏิบัติการเครื่องมือแพทย 2 จํานวน 6 รายการ เปน
เงิน 14,937.20-บาท (รวมคาบริการ) -หองปฏิบตัิการรังสีมาตรฐาน
ทุติยภูมิ จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 8,581.40-บาท (รวม VAT)

6. การทํา PT ถุงยางอนามัยกับ USFHI รวมกับศวก.ขอนแกน และศวก.
สงขลา เปนเงิน 42,000.-บาท อยูระหวางรอใบเสนอราคา/ทําสญัญา
คาดวาตย.นาจะสงในเดือนกรกฎาคม 58 น้ี

7. การทํา PT ถุงมือ กับ Enersol Australia รวมกับ ศวก.สงขลา เปนเงิน
71,000.-บาท ไดรับตัวอยางแลว กําลังดําเนินการทดสอบ

92.86 568,782 63.2
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

30 810-1112-
P011-
J4726-01

พัฒนาหองปฏิบัติการดาน
รังสีและเครื่องมือแพทย

900,000 ทุกหองปฏิบัติการ รส 1. ดําเนินการตรวจประเมนิเพ่ือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ (ตอ
อาย)ุ จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 29-30 ตุลาคม, วันท่ี
5 และ 15 พฤศจิกายน 2557 พบขอบกพรองท้ังหมด 19 ขอ และ
ขอสังเกต 14 ขอ และไดจัดสงเอกสารประกอบการแกไขขอบกพรองเมื่อ
วันท่ี 16 มกราคม 2558 และอยูระหวางการพิจารณาจากสมป.

2. เดือนธันวาคม 57-มกราคม 58 ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือของ -
หองปฏิบัติการทดสอบเครื่องกําเนิดรังสีวินิจฉัย จาํนวน 3 รายการ
เปนเงิน 5,778.-บาท -กุลมเครื่องมือแพทย 1 จํานวน 10 รายการ เปน
เงิน 3,959.-บาท –กลุมคลื่นแมเหล็ก ไฟฟา จํานวน 2 รายการ เปน
เงิน 17,660.-บาท

4. เดือนกุมภาพันธ 58 รับการตรวจติดตามผลการรับรองหองปฏิบัติการ
ตรวจประเมินขยายขอบขายการรบัรอง (หองปฏิบัติการรังสีมาตรฐาน
ทุติยภูมิ และหองปฏิบตัิการเครื่องมือแพทย 2) เมื่อวันท่ี 16-17
กุมภาพันธ 58 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม พบ
ขอบกพรองยอยรวม 6 ขอ ดําเนินการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จเมือ่
วันท่ี 18 มีนาคม 58

5. เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือแลว
เสร็จของ -หองปฏิบัติการเครื่องมือแพทย 2 จํานวน 6 รายการ เปน
เงิน 14,937.20-บาท (รวมคาบริการ) -หองปฏิบตัิการรังสีมาตรฐาน
ทุติยภูมิ จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 8,581.40-บาท (รวม VAT)

6. การทํา PT ถุงยางอนามัยกับ USFHI รวมกับศวก.ขอนแกน และศวก.
สงขลา เปนเงิน 42,000.-บาท อยูระหวางรอใบเสนอราคา/ทําสญัญา
คาดวาตย.นาจะสงในเดือนกรกฎาคม 58 น้ี

7. การทํา PT ถุงมือ กับ Enersol Australia รวมกับ ศวก.สงขลา เปนเงิน
71,000.-บาท ไดรับตัวอยางแลว กําลังดําเนินการทดสอบ

92.86 568,782 63.2

62

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

30 810-1112-
P011-
J4726-01

พัฒนาหองปฏิบัติการดาน
รังสีและเครื่องมือแพทย

900,000 ทุกหองปฏิบัติการ รส 1. ดําเนินการตรวจประเมนิเพ่ือรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ (ตอ
อาย)ุ จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 29-30 ตุลาคม, วันท่ี
5 และ 15 พฤศจิกายน 2557 พบขอบกพรองท้ังหมด 19 ขอ และ
ขอสังเกต 14 ขอ และไดจัดสงเอกสารประกอบการแกไขขอบกพรองเมื่อ
วันท่ี 16 มกราคม 2558 และอยูระหวางการพิจารณาจากสมป.

2. เดือนธันวาคม 57-มกราคม 58 ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือของ -
หองปฏิบัติการทดสอบเครื่องกําเนิดรังสีวินิจฉัย จาํนวน 3 รายการ
เปนเงิน 5,778.-บาท -กุลมเครื่องมือแพทย 1 จํานวน 10 รายการ เปน
เงิน 3,959.-บาท –กลุมคลื่นแมเหล็ก ไฟฟา จํานวน 2 รายการ เปน
เงิน 17,660.-บาท

4. เดือนกุมภาพันธ 58 รับการตรวจติดตามผลการรับรองหองปฏิบัติการ
ตรวจประเมินขยายขอบขายการรบัรอง (หองปฏิบัติการรังสีมาตรฐาน
ทุติยภูมิ และหองปฏิบตัิการเครื่องมือแพทย 2) เมื่อวันท่ี 16-17
กุมภาพันธ 58 จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม พบ
ขอบกพรองยอยรวม 6 ขอ ดําเนินการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จเมือ่
วันท่ี 18 มีนาคม 58

5. เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 ดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือแลว
เสร็จของ -หองปฏิบัติการเครื่องมือแพทย 2 จํานวน 6 รายการ เปน
เงิน 14,937.20-บาท (รวมคาบริการ) -หองปฏิบตัิการรังสีมาตรฐาน
ทุติยภูมิ จํานวน 2 รายการ เปนเงิน 8,581.40-บาท (รวม VAT)

6. การทํา PT ถุงยางอนามัยกับ USFHI รวมกับศวก.ขอนแกน และศวก.
สงขลา เปนเงิน 42,000.-บาท อยูระหวางรอใบเสนอราคา/ทําสญัญา
คาดวาตย.นาจะสงในเดือนกรกฎาคม 58 น้ี

7. การทํา PT ถุงมือ กับ Enersol Australia รวมกับ ศวก.สงขลา เปนเงิน
71,000.-บาท ไดรับตัวอยางแลว กําลังดําเนินการทดสอบ

92.86 568,782 63.2



63

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

31 811-1112-
P011-
J4726-03

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิงดาน
อาหารตามมาตรฐานสากล

897,200 หองปฏิบัติการของสํานัก
คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

สคอ ดําเนินการจํานวน 3 โครงการดังน้ี
1. โครงการพัฒนาและรักษาระบบคณุภาพหองปฏิบตัิการอางอิงการตรวจ

วิเคราะหดานอาหาร ดําเนินการไดรอยละ 81
2. โครงการขยายขอบขายและรักษาสถานะภาพการรับรองผูดําเนินการ

แผนทดสอบความชํานาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010
ดําเนินการไดรอยละ 65

3. โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานคณุภาพมาตรฐานสากล ISO9001:
2008/2015 ดําเนินการไดรอยละ 85

77 782,022 87.16

32 817-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

492,500 หองปฏิบัติการสถาบันวิจัย
สมุนไพร

สวพ 1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของสถาบันวิจัย
สมุนไพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คําสั่งสถาบันวิจัยสมุนไพร
ท่ี 15/2558 วันท่ี 14 พ.ค. 58

2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) ครัง้ท่ี
1/2558 (6 มี.ค. 58) ครั้งท่ี 2/2558 (23 มี.ค. 58) (5%)

3. อยูในระหวางการ จัดทํา/ทบทวน เอกสารในระบบคณุภาพท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี (15%) - ISO 9001:2008/2015 - ISO/IEC 17025:2005 - GMP
- OECD-GLP

4. บํารุงรักษาเครื่องมือ/สอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง ตาม
แผนและงบประมาณการสอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง
สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (6.5%)

5. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (ครอบคลุม 4 ระบบ
มาตรฐาน) ประจําป 2558 (6.5%)

6. เขารวม Proficiency Testing/Interlaboratory
Comparison/Laboratory's performance in test ตามแผนท่ี
กําหนด (6.5%)

50 0 0

63

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

31 811-1112-
P011-
J4726-03

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิงดาน
อาหารตามมาตรฐานสากล

897,200 หองปฏิบัติการของสํานัก
คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

สคอ ดําเนินการจํานวน 3 โครงการดังน้ี
1. โครงการพัฒนาและรักษาระบบคณุภาพหองปฏิบตัิการอางอิงการตรวจ

วิเคราะหดานอาหาร ดําเนินการไดรอยละ 81
2. โครงการขยายขอบขายและรักษาสถานะภาพการรับรองผูดําเนินการ

แผนทดสอบความชํานาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010
ดําเนินการไดรอยละ 65

3. โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานคณุภาพมาตรฐานสากล ISO9001:
2008/2015 ดําเนินการไดรอยละ 85

77 782,022 87.16

32 817-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

492,500 หองปฏิบัติการสถาบันวิจัย
สมุนไพร

สวพ 1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของสถาบันวิจัย
สมุนไพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คําสั่งสถาบันวิจัยสมุนไพร
ท่ี 15/2558 วันท่ี 14 พ.ค. 58

2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) ครัง้ท่ี
1/2558 (6 มี.ค. 58) ครั้งท่ี 2/2558 (23 มี.ค. 58) (5%)

3. อยูในระหวางการ จัดทํา/ทบทวน เอกสารในระบบคณุภาพท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี (15%) - ISO 9001:2008/2015 - ISO/IEC 17025:2005 - GMP
- OECD-GLP

4. บํารุงรักษาเครื่องมือ/สอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง ตาม
แผนและงบประมาณการสอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง
สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (6.5%)

5. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (ครอบคลุม 4 ระบบ
มาตรฐาน) ประจําป 2558 (6.5%)

6. เขารวม Proficiency Testing/Interlaboratory
Comparison/Laboratory's performance in test ตามแผนท่ี
กําหนด (6.5%)

50 0 0

63

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

31 811-1112-
P011-
J4726-03

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิงดาน
อาหารตามมาตรฐานสากล

897,200 หองปฏิบัติการของสํานัก
คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

สคอ ดําเนินการจํานวน 3 โครงการดังน้ี
1. โครงการพัฒนาและรักษาระบบคณุภาพหองปฏิบตัิการอางอิงการตรวจ

วิเคราะหดานอาหาร ดําเนินการไดรอยละ 81
2. โครงการขยายขอบขายและรักษาสถานะภาพการรับรองผูดําเนินการ

แผนทดสอบความชํานาญตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010
ดําเนินการไดรอยละ 65

3. โครงการพัฒนาระบบบรหิารงานคณุภาพมาตรฐานสากล ISO9001:
2008/2015 ดําเนินการไดรอยละ 85

77 782,022 87.16

32 817-1112-
P011-
J4726-01

โครงการพัฒนาระบบ
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

492,500 หองปฏิบัติการสถาบันวิจัย
สมุนไพร

สวพ 1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพของสถาบันวิจัย
สมุนไพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คําสั่งสถาบันวิจัยสมุนไพร
ท่ี 15/2558 วันท่ี 14 พ.ค. 58

2. ประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) ครัง้ท่ี
1/2558 (6 มี.ค. 58) ครั้งท่ี 2/2558 (23 มี.ค. 58) (5%)

3. อยูในระหวางการ จัดทํา/ทบทวน เอกสารในระบบคณุภาพท่ีเก่ียวของ
ดังน้ี (15%) - ISO 9001:2008/2015 - ISO/IEC 17025:2005 - GMP
- OECD-GLP

4. บํารุงรักษาเครื่องมือ/สอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง ตาม
แผนและงบประมาณการสอบเทียบเครื่องมือและมาตรฐานอางอิง
สถาบันวิจัยสมุนไพร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (6.5%)

5. พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร (ครอบคลุม 4 ระบบ
มาตรฐาน) ประจําป 2558 (6.5%)

6. เขารวม Proficiency Testing/Interlaboratory
Comparison/Laboratory's performance in test ตามแผนท่ี
กําหนด (6.5%)

50 0 0



64

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

33 818-1112-
P011-
J4726-04

การติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏบิัติราชการ
ของหนวยงานภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558

328,000 หนวยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

กพร 1. ตรวจประเมินผลการปฏบิัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัตริาชการ
หนวยงานภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. จัดทําคูมือประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามคํารับรองฯ ของหนวยงาน
ภายใน กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

3. สงคูมือประเมินผลการปฏิบตัิราชการใหหนวยงานภายใน
4. ติดตามผลงานรอบ 6 เดือน
5. สรุปรายงานรอบ 6 เดือน
6. ติดตามผลงานรอบ 9 เดือน

63.15 148,629 45.31

34 818-1112-
P011-
J4726-05

การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558

256,300 1. คณะทํางานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ กรมวิทยาศาสตร
การแพทย / 2. เจาของ
กระบวนงานและผูท่ี
เก่ียวของหมวด 1 - หมวด 6

กพร อนุมัติแผนพัฒนาองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 71.43 192,170 74.98

35 819-1112-
P011-
J4726-01

การตรวจสอบภายใน
ประจํางบประมาณ 2558

709,000 หนวยรับตรวจท่ีตั้งอยูใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค
จํานวน 19 แหง

กตส รายงานผลการตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3 นครสวรรค
รายงานผลการตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม
รายงานผลการตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12 สงขลา รายงาน
ผลการตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย รายงานผล
การตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 6 ชลบุรี รายงานผลการ
ตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกน รายงานผลการ
ตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 8 อุดรธานี รายงานผลการ
ตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี รายงานผลการ
ตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 2 พิษณุโลก รายงานผลการ
ตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 9 นครราชสมีา รายงานผลการ
ตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต รายงานผลการ
ตรวจสอบ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/ ตรัง

63.16 702,290 99.05

64

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ผลผลิต: หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก: สรางเครือขาย/พัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 601-1112-

P012-J4727-
07

การทดสอบความ
ชํานาญทาง
หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข

260,000 หนวยบริการ และ
หองปฏิบัติการ
โรงพยาบาลท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในเขตจังหวัด
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
และแมฮองสอน

ศวกท่ี 01 1. รับสมัครหนวยบริการและหองปฏิบัติการเขารวมเปนสมาชิก และจัดทํา
ฐานขอมูล โดยมี หนวยบริการและหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ี
ใหบริการการตรวจภูมิคุมกันไวรัสตบัอักเสบบีทางซีโลโรยี (HBsAb,
HBsAg) การตรวจแอนติบอดีตอเช้ือกอโรคสครัปไทฟส การตรวจ
แอนติบอดีตอเช้ือไวรัสเดงกี การตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี และการ
ตรวจภาวะตั้งครรภในปสสาวะ สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 151, 29,
43, 52 และ 71 แหง ตามลําดับ

2. จัดเตรียมตัวอยางสําหรับการสงครั้งท่ี 1/58 จํานวน 21 ตัวอยาง
3. จัดสงตัวอยาง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558
4. จัดสงรายงานเบื้องตน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 25 มีนาคม 2558
5. จัดสงรายงานผลการประเมินทางหองปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20

เมษายน 2558

60.00 0 0.00

2 604-1112-
P012-J4727-
13

โครงการพัฒนา
เครือขายหองปฏิบตัิการ
ชันสูตรสาธารณสุข
เครือขายบริการสุขภาพ
ท่ี 3

200,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุขภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและ
นอกสังกัดใน เครือขาย
บริการสุขภาพท่ี 3 จํานวน
51 แหงและหนวยบริการ
ปฐมภูมิ 533 แหง

ศวกท่ี 03 ศูนยฯไดดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพระบบบริการ
สุขภาพ สาขาเทคนิคการแพทย ระดับเครือขาย เขตพ้ืนท่ีเครือขายบริการ
สุขภาพท่ี 3 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน พฤศจิกายน 2557 และธันวาคม 2557 จัด
อบรมพัฒนาผูตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการทาง
การแพทย เครือขายบริการสุขภาพท่ี 3 ประจําป 2558 ในวันท่ี 23 มกราคม
2558 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายหองปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุข ประจําป 2558 เรื่อง “เสนทางสูคุณภาพหองปฏิบัติการทาง
การแพทย เขตสุขภาพท่ี 3” ระหวางวันท่ี 30-31 มีนาคม 2558 และมีการ
ดําเนินงานการตรวจติดตามประเมินและการจัดเก็บขอมูล โดยจัดทําแผนการ
ตรวจติดตาม และติดตามผลการดําเนินการเปนระยะๆ

100.00 200,000 100.00
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หองปฏิบัติการ
โรงพยาบาลท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในเขตจังหวัด
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
และแมฮองสอน

ศวกท่ี 01 1. รับสมัครหนวยบริการและหองปฏิบัติการเขารวมเปนสมาชิก และจัดทํา
ฐานขอมูล โดยมี หนวยบริการและหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ี
ใหบริการการตรวจภูมิคุมกันไวรัสตบัอักเสบบีทางซีโลโรยี (HBsAb,
HBsAg) การตรวจแอนติบอดีตอเช้ือกอโรคสครัปไทฟส การตรวจ
แอนติบอดีตอเช้ือไวรัสเดงกี การตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี และการ
ตรวจภาวะตั้งครรภในปสสาวะ สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 151, 29,
43, 52 และ 71 แหง ตามลําดับ

2. จัดเตรียมตัวอยางสําหรับการสงครั้งท่ี 1/58 จํานวน 21 ตัวอยาง
3. จัดสงตัวอยาง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558
4. จัดสงรายงานเบื้องตน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 25 มีนาคม 2558
5. จัดสงรายงานผลการประเมินทางหองปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20

เมษายน 2558

60.00 0 0.00

2 604-1112-
P012-J4727-
13

โครงการพัฒนา
เครือขายหองปฏิบตัิการ
ชันสูตรสาธารณสุข
เครือขายบริการสุขภาพ
ท่ี 3

200,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุขภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและ
นอกสังกัดใน เครือขาย
บริการสุขภาพท่ี 3 จํานวน
51 แหงและหนวยบริการ
ปฐมภูมิ 533 แหง

ศวกท่ี 03 ศูนยฯไดดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพระบบบริการ
สุขภาพ สาขาเทคนิคการแพทย ระดับเครือขาย เขตพ้ืนท่ีเครือขายบริการ
สุขภาพท่ี 3 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน พฤศจิกายน 2557 และธันวาคม 2557 จัด
อบรมพัฒนาผูตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการทาง
การแพทย เครือขายบริการสุขภาพท่ี 3 ประจําป 2558 ในวันท่ี 23 มกราคม
2558 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายหองปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุข ประจําป 2558 เรื่อง “เสนทางสูคุณภาพหองปฏิบัติการทาง
การแพทย เขตสุขภาพท่ี 3” ระหวางวันท่ี 30-31 มีนาคม 2558 และมีการ
ดําเนินงานการตรวจติดตามประเมินและการจัดเก็บขอมูล โดยจัดทําแผนการ
ตรวจติดตาม และติดตามผลการดําเนินการเปนระยะๆ

100.00 200,000 100.00
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ผลผลิต: หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก: สรางเครือขาย/พัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 601-1112-

P012-J4727-
07

การทดสอบความ
ชํานาญทาง
หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข

260,000 หนวยบริการ และ
หองปฏิบัติการ
โรงพยาบาลท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในเขตจังหวัด
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
และแมฮองสอน

ศวกท่ี 01 1. รับสมัครหนวยบริการและหองปฏิบัติการเขารวมเปนสมาชิก และจัดทํา
ฐานขอมูล โดยมี หนวยบริการและหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ี
ใหบริการการตรวจภูมิคุมกันไวรัสตบัอักเสบบีทางซีโลโรยี (HBsAb,
HBsAg) การตรวจแอนติบอดีตอเช้ือกอโรคสครัปไทฟส การตรวจ
แอนติบอดีตอเช้ือไวรัสเดงกี การตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี และการ
ตรวจภาวะตั้งครรภในปสสาวะ สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 151, 29,
43, 52 และ 71 แหง ตามลําดับ

2. จัดเตรียมตัวอยางสําหรับการสงครั้งท่ี 1/58 จํานวน 21 ตัวอยาง
3. จัดสงตัวอยาง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558
4. จัดสงรายงานเบื้องตน ครั้งท่ี 1 วันท่ี 25 มีนาคม 2558
5. จัดสงรายงานผลการประเมินทางหองปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20

เมษายน 2558

60.00 0 0.00

2 604-1112-
P012-J4727-
13

โครงการพัฒนา
เครือขายหองปฏิบตัิการ
ชันสูตรสาธารณสุข
เครือขายบริการสุขภาพ
ท่ี 3

200,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุขภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและ
นอกสังกัดใน เครือขาย
บริการสุขภาพท่ี 3 จํานวน
51 แหงและหนวยบริการ
ปฐมภูมิ 533 แหง

ศวกท่ี 03 ศูนยฯไดดําเนินการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพระบบบริการ
สุขภาพ สาขาเทคนิคการแพทย ระดับเครือขาย เขตพ้ืนท่ีเครือขายบริการ
สุขภาพท่ี 3 จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน พฤศจิกายน 2557 และธันวาคม 2557 จัด
อบรมพัฒนาผูตรวจประเมินระบบคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการทาง
การแพทย เครือขายบริการสุขภาพท่ี 3 ประจําป 2558 ในวันท่ี 23 มกราคม
2558 สัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูเครือขายหองปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุข ประจําป 2558 เรื่อง “เสนทางสูคุณภาพหองปฏิบัติการทาง
การแพทย เขตสุขภาพท่ี 3” ระหวางวันท่ี 30-31 มีนาคม 2558 และมีการ
ดําเนินงานการตรวจติดตามประเมินและการจัดเก็บขอมูล โดยจัดทําแผนการ
ตรวจติดตาม และติดตามผลการดําเนินการเปนระยะๆ

100.00 200,000 100.00



66

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 607-1112-
P012-J4727-
21

การเตรียมความพรอม
สําหรับงานกํากับ
พระราชบัญญัตเิช้ือโรค
และพิษจากสตัว

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
กํากับพรบ./ภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวของ

ศวกท่ี 06 1. เขารวมการอบรมสัมมนา วันท่ี 17-19 ธค. 57 และไดรบัการแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพรบ.เช้ือโรคฯ

2. จัดทําฐานขอมูลรายช่ือหนวยงานท่ีมีการครอบครองเช้ือ จํานวน 8
จังหวัด/ 1 ฐานขอมูล

3. จัดทําแบบสํารวจการดําเนินการเก่ียวกับหองปฏิบัตกิารดานจลุชีพ
4. จัดสงแบบสาํรวจ จํานวน 8 จังหวัด 562 แหง ขณะน้ีไดรับ

แบบสอบถามกลบั จํานวน 91 แหง
5. เตรยีมการจัดอบรมสมัมนาวิชาการความรูเก่ียวกับพระราชบญัญตัิเช้ือโรค

และพิษจากสัตว จาํนวน 2 ครั้ง

70.00 57,458 28.73

4 609-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาระบบ
เครือขายบริการสุขภาพ
หองปฏบิัติกการ
ทางการแพทย เขต
บริการสุขภาพท่ี 8

300,000 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย

ศวกท่ี 08 1. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
2. ประชุมสรุปผลการดําเนินการป 2557 และกําหนดแนวทาง/วางแผนการ

ทํางานป 2558 สําหรับการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
สธ./LA/ISO 15189 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 4 พ.ย.57

3. จัดทําหนังสือเชิญอบรมและสงหนังสือเชิญอบรมแนวทางการขอรับรอง
และความรูในขอกําหนดมาตรฐาน ISO 15189:2012,ISO 15190:2003 แก
โรงพยาบาลเปาหมาย

4. จัดอบรมแนวทางการขอรับรองและความรูในขอกําหนดมาตรฐาน ISO
15189:2012,ISO 15190:2003 ในวันท่ี 5-7 ม.ค.58 5.ประชุมกําหนด
แนวทาง/วางแผนการทํางานป 2558 สําหรับการรับรองคุณภาพหอง
ปฏิบัติการตามมาตรฐาน สธ./LA/ISO 15189 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 6 ก.พ.58

5. หองปฏิบัติการเปาหมายท่ีตองพัฒนาใหไดรับมาตรฐาน สธ. สงแบบ
ประเมินตนเองและบันทึกขอมูลลงในระบบ

6. อบรมเชิงปฏบิัติการดานวิชาการเทคนิคการแพทย เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ เขตบริการ
สุขภาพท่ี 8 เมื่อวันทีท 21 เม.ย.2558

7. อบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการเทคนิคการแพทย เรื่องการจัดการความ
เสี่ยงดานชีวภาพ เขตบริการสุขภาพท่ี 8 วันท่ี 6-8 พ.ค.2558

75.00 42,888 14.30
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 607-1112-
P012-J4727-
21

การเตรียมความพรอม
สําหรับงานกํากับ
พระราชบัญญัตเิช้ือโรค
และพิษจากสตัว

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
กํากับพรบ./ภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวของ

ศวกท่ี 06 1. เขารวมการอบรมสัมมนา วันท่ี 17-19 ธค. 57 และไดรบัการแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพรบ.เช้ือโรคฯ

2. จัดทําฐานขอมูลรายช่ือหนวยงานท่ีมีการครอบครองเช้ือ จํานวน 8
จังหวัด/ 1 ฐานขอมูล

3. จัดทําแบบสํารวจการดําเนินการเก่ียวกับหองปฏิบัตกิารดานจลุชีพ
4. จัดสงแบบสาํรวจ จํานวน 8 จังหวัด 562 แหง ขณะน้ีไดรับ

แบบสอบถามกลบั จํานวน 91 แหง
5. เตรยีมการจัดอบรมสมัมนาวิชาการความรูเก่ียวกับพระราชบญัญตัิเช้ือโรค

และพิษจากสัตว จาํนวน 2 ครั้ง

70.00 57,458 28.73

4 609-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาระบบ
เครือขายบริการสุขภาพ
หองปฏบิัติกการ
ทางการแพทย เขต
บริการสุขภาพท่ี 8

300,000 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย

ศวกท่ี 08 1. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
2. ประชุมสรุปผลการดําเนินการป 2557 และกําหนดแนวทาง/วางแผนการ

ทํางานป 2558 สําหรับการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
สธ./LA/ISO 15189 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 4 พ.ย.57

3. จัดทําหนังสือเชิญอบรมและสงหนังสือเชิญอบรมแนวทางการขอรับรอง
และความรูในขอกําหนดมาตรฐาน ISO 15189:2012,ISO 15190:2003 แก
โรงพยาบาลเปาหมาย

4. จัดอบรมแนวทางการขอรับรองและความรูในขอกําหนดมาตรฐาน ISO
15189:2012,ISO 15190:2003 ในวันท่ี 5-7 ม.ค.58 5.ประชุมกําหนด
แนวทาง/วางแผนการทํางานป 2558 สําหรับการรับรองคุณภาพหอง
ปฏิบัติการตามมาตรฐาน สธ./LA/ISO 15189 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 6 ก.พ.58

5. หองปฏิบัติการเปาหมายท่ีตองพัฒนาใหไดรับมาตรฐาน สธ. สงแบบ
ประเมินตนเองและบันทึกขอมูลลงในระบบ

6. อบรมเชิงปฏบิัติการดานวิชาการเทคนิคการแพทย เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ เขตบริการ
สุขภาพท่ี 8 เมื่อวันทีท 21 เม.ย.2558

7. อบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการเทคนิคการแพทย เรื่องการจัดการความ
เสี่ยงดานชีวภาพ เขตบริการสุขภาพท่ี 8 วันท่ี 6-8 พ.ค.2558

75.00 42,888 14.30
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 607-1112-
P012-J4727-
21

การเตรียมความพรอม
สําหรับงานกํากับ
พระราชบัญญัตเิช้ือโรค
และพิษจากสตัว

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
กํากับพรบ./ภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวของ

ศวกท่ี 06 1. เขารวมการอบรมสัมมนา วันท่ี 17-19 ธค. 57 และไดรบัการแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพรบ.เช้ือโรคฯ

2. จัดทําฐานขอมูลรายช่ือหนวยงานท่ีมีการครอบครองเช้ือ จํานวน 8
จังหวัด/ 1 ฐานขอมูล

3. จัดทําแบบสํารวจการดําเนินการเก่ียวกับหองปฏิบัตกิารดานจลุชีพ
4. จัดสงแบบสาํรวจ จํานวน 8 จังหวัด 562 แหง ขณะน้ีไดรับ

แบบสอบถามกลบั จํานวน 91 แหง
5. เตรยีมการจัดอบรมสมัมนาวิชาการความรูเก่ียวกับพระราชบญัญตัิเช้ือโรค

และพิษจากสัตว จาํนวน 2 ครั้ง

70.00 57,458 28.73

4 609-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาระบบ
เครือขายบริการสุขภาพ
หองปฏบิัติกการ
ทางการแพทย เขต
บริการสุขภาพท่ี 8

300,000 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย

ศวกท่ี 08 1. จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ
2. ประชุมสรุปผลการดําเนินการป 2557 และกําหนดแนวทาง/วางแผนการ

ทํางานป 2558 สําหรับการรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน
สธ./LA/ISO 15189 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 4 พ.ย.57

3. จัดทําหนังสือเชิญอบรมและสงหนังสือเชิญอบรมแนวทางการขอรับรอง
และความรูในขอกําหนดมาตรฐาน ISO 15189:2012,ISO 15190:2003 แก
โรงพยาบาลเปาหมาย

4. จัดอบรมแนวทางการขอรับรองและความรูในขอกําหนดมาตรฐาน ISO
15189:2012,ISO 15190:2003 ในวันท่ี 5-7 ม.ค.58 5.ประชุมกําหนด
แนวทาง/วางแผนการทํางานป 2558 สําหรับการรับรองคุณภาพหอง
ปฏิบัติการตามมาตรฐาน สธ./LA/ISO 15189 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 6 ก.พ.58

5. หองปฏิบัติการเปาหมายท่ีตองพัฒนาใหไดรับมาตรฐาน สธ. สงแบบ
ประเมินตนเองและบันทึกขอมูลลงในระบบ

6. อบรมเชิงปฏบิัติการดานวิชาการเทคนิคการแพทย เรื่องการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ เขตบริการ
สุขภาพท่ี 8 เมื่อวันทีท 21 เม.ย.2558

7. อบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการเทคนิคการแพทย เรื่องการจัดการความ
เสี่ยงดานชีวภาพ เขตบริการสุขภาพท่ี 8 วันท่ี 6-8 พ.ค.2558

75.00 42,888 14.30



67

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 615-1112-
P012-J4727-
03

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐาน
หองปฏิบัติการและ
หนวยบริการดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข ประจําป
2558

280,000 หนวยบริการสาธารณสุข
ในจังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล ไดแก หองปฏิบตัิการ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
และตติยภมูิ จํานวน 29
แหง และหนวยบริการ
ระดับปฐมภูมิ จํานวน
326 แหง

ศวกท่ี
12/1

1. จัดสงเอกสารคูมือมาตรฐานสําหรบัหองปฏิบัติการโรงพยาบาลใหแก
หนวยบริการ และพิจารณาเปาหมายการดําเนินการ

2. ไดรับตัวอยางควบคุมคณุภาพสําหรับหนวยบริการปฐมภูมิ จากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2558 และได
จัดสงตัวอยางควบคมุคุณภาพสําหรับโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล
จังหวัดตรัง 13 แหง, พัทลุง 13 แหง และสตูล 8 แหง เรียบรอยแลว

3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท้ัง 34 แหง ลงผลการทดสอบ
ตัวอยางควบคุมคณุภาพเรียบรอยแลว

4. จังหวัดมีการดําเนินงานประเมินคณุภาพหองปฏิบตัิการรพ.สต.โดยใช
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และหองปฏิบตัิการโรงพยาบาลโดยใช
มาตรฐานเทคนิคการแพทย และจะเริ่มลงขอมูลในโปรแกรมของสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ

5. หองปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีนครนิทร จะรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานเทคนิคการแพทยจากสภาเทคนิคการแพทย วันท่ี 12
มิถุนายน 2558

6. หองปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีนครนิทร เลื่อนการรับการตรวจประเมนิ
มาตรฐานเทคนิคการแพทยจากสภาเทคนิคการแพทย เปนวันท่ี 10
กรกฎาคม 2558

7. หองปฏิบัติการทางการแพทย ในจงัหวัดสตลู internal audit ตาม
มาตรฐาน LA และมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขครบทุกแหงแลว

8. หองปฏิบัติการทางการแพทย ในจังหวัดพัทลุง อยูระหวางดําเนินการ
internal audit ตามมาตรฐาน LA

9. หนวยบริการปฐมภูมิ จังหวัดพัทลุง, สตูล และตรัง กําลังดําเนิน การ ตรวจ
ประเมิน และลงขอมูล internal audit ในโปรแกรม

70.00 207,711 74.18

67

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 615-1112-
P012-J4727-
03

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐาน
หองปฏิบัติการและ
หนวยบริการดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข ประจําป
2558

280,000 หนวยบริการสาธารณสุข
ในจังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล ไดแก หองปฏิบตัิการ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
และตติยภมูิ จํานวน 29
แหง และหนวยบริการ
ระดับปฐมภูมิ จํานวน
326 แหง

ศวกท่ี
12/1

1. จัดสงเอกสารคูมือมาตรฐานสําหรบัหองปฏิบัติการโรงพยาบาลใหแก
หนวยบริการ และพิจารณาเปาหมายการดําเนินการ

2. ไดรับตัวอยางควบคุมคณุภาพสําหรับหนวยบริการปฐมภูมิ จากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2558 และได
จัดสงตัวอยางควบคมุคุณภาพสําหรับโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล
จังหวัดตรัง 13 แหง, พัทลุง 13 แหง และสตูล 8 แหง เรียบรอยแลว

3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท้ัง 34 แหง ลงผลการทดสอบ
ตัวอยางควบคุมคณุภาพเรียบรอยแลว

4. จังหวัดมีการดําเนินงานประเมินคณุภาพหองปฏิบตัิการรพ.สต.โดยใช
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และหองปฏิบตัิการโรงพยาบาลโดยใช
มาตรฐานเทคนิคการแพทย และจะเริ่มลงขอมูลในโปรแกรมของสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ

5. หองปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีนครนิทร จะรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานเทคนิคการแพทยจากสภาเทคนิคการแพทย วันท่ี 12
มิถุนายน 2558

6. หองปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีนครนิทร เลื่อนการรับการตรวจประเมนิ
มาตรฐานเทคนิคการแพทยจากสภาเทคนิคการแพทย เปนวันท่ี 10
กรกฎาคม 2558

7. หองปฏิบัติการทางการแพทย ในจงัหวัดสตลู internal audit ตาม
มาตรฐาน LA และมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขครบทุกแหงแลว

8. หองปฏิบัติการทางการแพทย ในจังหวัดพัทลุง อยูระหวางดําเนินการ
internal audit ตามมาตรฐาน LA

9. หนวยบริการปฐมภูมิ จังหวัดพัทลุง, สตูล และตรัง กําลังดําเนิน การ ตรวจ
ประเมิน และลงขอมูล internal audit ในโปรแกรม

70.00 207,711 74.18

67

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 615-1112-
P012-J4727-
03

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐาน
หองปฏิบัติการและ
หนวยบริการดาน
การแพทยและ
สาธารณสุข ประจําป
2558

280,000 หนวยบริการสาธารณสุข
ในจังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล ไดแก หองปฏิบตัิการ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ
และตติยภมูิ จํานวน 29
แหง และหนวยบริการ
ระดับปฐมภูมิ จํานวน
326 แหง

ศวกท่ี
12/1

1. จัดสงเอกสารคูมือมาตรฐานสําหรบัหองปฏิบัติการโรงพยาบาลใหแก
หนวยบริการ และพิจารณาเปาหมายการดําเนินการ

2. ไดรับตัวอยางควบคุมคณุภาพสําหรับหนวยบริการปฐมภูมิ จากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2558 และได
จัดสงตัวอยางควบคมุคุณภาพสําหรับโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล
จังหวัดตรัง 13 แหง, พัทลุง 13 แหง และสตูล 8 แหง เรียบรอยแลว

3. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลท้ัง 34 แหง ลงผลการทดสอบ
ตัวอยางควบคุมคณุภาพเรียบรอยแลว

4. จังหวัดมีการดําเนินงานประเมินคณุภาพหองปฏิบตัิการรพ.สต.โดยใช
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และหองปฏิบตัิการโรงพยาบาลโดยใช
มาตรฐานเทคนิคการแพทย และจะเริ่มลงขอมูลในโปรแกรมของสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ

5. หองปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีนครนิทร จะรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานเทคนิคการแพทยจากสภาเทคนิคการแพทย วันท่ี 12
มิถุนายน 2558

6. หองปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีนครนิทร เลื่อนการรับการตรวจประเมนิ
มาตรฐานเทคนิคการแพทยจากสภาเทคนิคการแพทย เปนวันท่ี 10
กรกฎาคม 2558

7. หองปฏิบัติการทางการแพทย ในจงัหวัดสตลู internal audit ตาม
มาตรฐาน LA และมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขครบทุกแหงแลว

8. หองปฏิบัติการทางการแพทย ในจังหวัดพัทลุง อยูระหวางดําเนินการ
internal audit ตามมาตรฐาน LA

9. หนวยบริการปฐมภูมิ จังหวัดพัทลุง, สตูล และตรัง กําลังดําเนิน การ ตรวจ
ประเมิน และลงขอมูล internal audit ในโปรแกรม

70.00 207,711 74.18



68

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

200,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 03 ไดเขารวมการอบรมใหความรูแกผูตรวจประเมิน ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน
ท่ัวประเทศ ในวันท่ี 13-14 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
โดยใหผูท่ียังไมเคยเขารับการอบรมเขา เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมจํานวนผูตรวจ
ประเมินภายในเขต เพ่ือความสะดวกและมีมาตรฐานในการออกตรวจ
ประเมิน ศูนยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยระดับ
เขตเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 เมื่อวันท่ี 6
กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมนิมมานรดี ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3
นครสวรรค และไดบรรยายใหความรูเรื่องเกณฑฉบับใหมแกกรรมการเขต
และมีแผนจัดการประชุมช้ีแจงเกณฑฉบับใหมพรอมใหความรูดานวิชาการ
แกเจาหนาท่ีรังสีของเขตในวันท่ี 30-31 มีนาคม 2558

60.00 0 0.00

7 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

260,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 06 1. เขารับการอบรมสัมมนา การพัฒนาผูตรวจประเมินระบบคณุภาพและ
มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยและรังสีวินิจฉัย

2. จัดสงประเมินตนเองตามเกณฑและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย
แกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

3. หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย ประเมินตนเองตามเกณฑและแนว
ทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
พ.ศ. 2558 และตอบกลับ จํานวน 6 แหง

4. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ.สมุทรปราการ จํานวน 6 แหง ผานเกณฑมาตรฐานดีเดน
จํานวน 4 แหง และไมผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 แหง

5. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 6 แหง ผานเกณฑมาตรฐานดีเดน
จํานวน 4 แหง และไมผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 แหง

6. หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉยั รายงานผล Self assessment จํานวน 15 แหง
7. หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย รายงานผลการตรวจประเมิน Internal

audit จํานวน 6 แหง
8. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย โดยผูตรวจประเมินระดับเขต

60.00 260,000 100.00
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

200,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 03 ไดเขารวมการอบรมใหความรูแกผูตรวจประเมิน ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน
ท่ัวประเทศ ในวันท่ี 13-14 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
โดยใหผูท่ียังไมเคยเขารับการอบรมเขา เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมจํานวนผูตรวจ
ประเมินภายในเขต เพ่ือความสะดวกและมีมาตรฐานในการออกตรวจ
ประเมิน ศูนยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยระดับ
เขตเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 เมื่อวันท่ี 6
กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมนิมมานรดี ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3
นครสวรรค และไดบรรยายใหความรูเรื่องเกณฑฉบับใหมแกกรรมการเขต
และมีแผนจัดการประชุมช้ีแจงเกณฑฉบับใหมพรอมใหความรูดานวิชาการ
แกเจาหนาท่ีรังสีของเขตในวันท่ี 30-31 มีนาคม 2558

60.00 0 0.00

7 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

260,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 06 1. เขารับการอบรมสัมมนา การพัฒนาผูตรวจประเมินระบบคณุภาพและ
มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยและรังสีวินิจฉัย

2. จัดสงประเมินตนเองตามเกณฑและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย
แกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

3. หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย ประเมินตนเองตามเกณฑและแนว
ทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
พ.ศ. 2558 และตอบกลับ จํานวน 6 แหง

4. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ.สมุทรปราการ จํานวน 6 แหง ผานเกณฑมาตรฐานดีเดน
จํานวน 4 แหง และไมผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 แหง

5. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 6 แหง ผานเกณฑมาตรฐานดีเดน
จํานวน 4 แหง และไมผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 แหง

6. หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉยั รายงานผล Self assessment จํานวน 15 แหง
7. หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย รายงานผลการตรวจประเมิน Internal

audit จํานวน 6 แหง
8. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย โดยผูตรวจประเมินระดับเขต

60.00 260,000 100.00

68

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

200,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 03 ไดเขารวมการอบรมใหความรูแกผูตรวจประเมิน ใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน
ท่ัวประเทศ ในวันท่ี 13-14 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
โดยใหผูท่ียังไมเคยเขารับการอบรมเขา เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมจํานวนผูตรวจ
ประเมินภายในเขต เพ่ือความสะดวกและมีมาตรฐานในการออกตรวจ
ประเมิน ศูนยฯ จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยระดับ
เขตเพ่ือวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2558 เมื่อวันท่ี 6
กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุมนิมมานรดี ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3
นครสวรรค และไดบรรยายใหความรูเรื่องเกณฑฉบับใหมแกกรรมการเขต
และมีแผนจัดการประชุมช้ีแจงเกณฑฉบับใหมพรอมใหความรูดานวิชาการ
แกเจาหนาท่ีรังสีของเขตในวันท่ี 30-31 มีนาคม 2558

60.00 0 0.00

7 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

260,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 06 1. เขารับการอบรมสัมมนา การพัฒนาผูตรวจประเมินระบบคณุภาพและ
มาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทยและรังสีวินิจฉัย

2. จัดสงประเมินตนเองตามเกณฑและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย
แกโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

3. หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย ประเมินตนเองตามเกณฑและแนว
ทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุ
พ.ศ. 2558 และตอบกลับ จํานวน 6 แหง

4. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ.สมุทรปราการ จํานวน 6 แหง ผานเกณฑมาตรฐานดีเดน
จํานวน 4 แหง และไมผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 แหง

5. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา จํานวน 6 แหง ผานเกณฑมาตรฐานดีเดน
จํานวน 4 แหง และไมผานเกณฑข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 แหง

6. หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉยั รายงานผล Self assessment จํานวน 15 แหง
7. หองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย รายงานผลการตรวจประเมิน Internal

audit จํานวน 6 แหง
8. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัย โดยผูตรวจประเมินระดับเขต

60.00 260,000 100.00



69

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

(External audit) รวมท้ังสิ้น จํานวน 31 แหง

8 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

440,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 08 1. ดําเนินการจัดประชุมบูรณาการแผนพัฒนาหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
เขตบริการสุขภาพท่ี 8 ปงบประมาณ 2558 ในวันท่ี 12 มีนาคม 2558
ณ หองนายูง โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร อุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ผูเขารวมประชุม จํานวน 36 คน ใชงบประมาณ 17,100 บาท

2. พฤษภาคม 2558 ออกตรวจประเมินโรงพยาบาลในเขต 8 ท้ังหมด 21
แหง ใชงบประมาณท้ังหมด 43,800 บาท รายละเอียดดังน้ี
- 6 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลเชียงคานและ

โรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย
- 7 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ดานซาย โรงพยาบาลภูเรือและโรงพยาบาลทาลี่ จังหวัดเลย
- 8 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลนาดวงและ

โรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย
- 18 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลศรีสงครามและ

โรงพยาบาลนาหวา จังหวัดนครพนม
- 19 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลเรณูนครและ

โรงพยาบาลปลาปาก จงัหวัดนครพนม
- 20 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลนาทมและ

โรงพยาบาลโพนสวรรค จังหวัดนครพนม
- 28 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลโคกศรสีุพรรณและ

โรงพยาบาลเตางอย จังหวัดสกลนคร
- 29 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลกุดบากและ

โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
- 30 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลเจรญิศิลปและ

โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร

50.00 0 0.00

69

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

(External audit) รวมท้ังสิ้น จํานวน 31 แหง

8 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

440,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 08 1. ดําเนินการจัดประชุมบูรณาการแผนพัฒนาหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
เขตบริการสุขภาพท่ี 8 ปงบประมาณ 2558 ในวันท่ี 12 มีนาคม 2558
ณ หองนายูง โรงแรม เซ็นทารา คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร อุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ผูเขารวมประชุม จํานวน 36 คน ใชงบประมาณ 17,100 บาท

2. พฤษภาคม 2558 ออกตรวจประเมินโรงพยาบาลในเขต 8 ท้ังหมด 21
แหง ใชงบประมาณท้ังหมด 43,800 บาท รายละเอียดดังน้ี
- 6 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลเชียงคานและ

โรงพยาบาลปากชม จังหวัดเลย
- 7 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ดานซาย โรงพยาบาลภูเรือและโรงพยาบาลทาลี่ จังหวัดเลย
- 8 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลนาดวงและ

โรงพยาบาลเอราวัณ จังหวัดเลย
- 18 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลศรีสงครามและ

โรงพยาบาลนาหวา จังหวัดนครพนม
- 19 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลเรณูนครและ

โรงพยาบาลปลาปาก จงัหวัดนครพนม
- 20 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลนาทมและ

โรงพยาบาลโพนสวรรค จังหวัดนครพนม
- 28 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลโคกศรสีุพรรณและ

โรงพยาบาลเตางอย จังหวัดสกลนคร
- 29 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลกุดบากและ

โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
- 30 พฤษภาคม 2558 ตรวจประเมนิ โรงพยาบาลเจรญิศิลปและ

โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร

50.00 0 0.00
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

9 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

300,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 10 1. ขออนุมัติดําเนินการตามกิจกรรมการประเมินตามตารางท่ีไดจากการประชุม
เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558 จัดตารางออกประเมินหองปฏิบัติบัติการฯ
จํานวน 37 หองปฏิบัติการ และทําหนังสือแจงทีมกรรมการประเมินและ
โรงพยาบาลท่ีมีกําหนดรับการในชวงแรก 3 วัน จํานวน 6 หองปฏิบัติการ

2. จัดเตรียมเอกสารบันทึกขอมูลการประเมินสําหรับกรรมการท่ีออกประเมิน
3. ประสานติดตามการประเมินและอํานวยความสะดวกเรื่องพาหนะ

เดินทางและเวลานัดหมายสําหรับกรรมการท่ีประเมินชวงแรก กรรมการ
ออกประเมินแลว 4 แหง คะแนนกรรมการผูประเมินอยูระหวางรวบรวม
คะแนน เลื่อนวันประเมิน 2 แหง

61.00 133,646 44.55
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ศวกท่ี 12 1. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาหองปฏิบตัิการรงัสี
วินิจฉัยฯ เขตสุขภาพท่ี 12 ( คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง ท่ี
116/2558 วันท่ี 15 มกราคม 2558 )

2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12 สงขลาและศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี12/1 ตรัง รวมกันจัดประชุม เรื่อง การพัฒนาคณุภาพงาน
รังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล ปงบประมาณ 2558 ในวันท่ี 9-10
กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมบานหนาเกาะรีสอรท อ.ศรีนครินทร
จังหวัดพัทลุง ผูเขาอบรม ไดแกเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยนักวิชาการท่ีเปนตัวแทนเครือขายจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเจาหนาท่ีรังสีของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขต
พ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 12 จํานวน 57 คน

3. โรงพยาบาลทุกแหงดําเนินการประเมินตนเอง (ครบทุกแหง)
4. คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดจัดทําแผน และดําเนินการ

internal audit (จัดทําแผนครบทุกจังหวัด บางแหงอยูระหวางการ
ตรวจประเมิน)

5. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12 สงขลา จัดทําแผน external audit
(จัดทําแผนแลว กําหนดตรวจประเมิน 22 มิ.ย. - 29 ก.ค. 2558 )

60.00 138,390 69.20
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2. จัดเตรียมเอกสารบันทึกขอมูลการประเมินสําหรับกรรมการท่ีออกประเมิน
3. ประสานติดตามการประเมินและอํานวยความสะดวกเรื่องพาหนะ

เดินทางและเวลานัดหมายสําหรับกรรมการท่ีประเมินชวงแรก กรรมการ
ออกประเมินแลว 4 แหง คะแนนกรรมการผูประเมินอยูระหวางรวบรวม
คะแนน เลื่อนวันประเมิน 2 แหง

61.00 133,646 44.55

10 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

200,000 หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลของรัฐ นอก
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 12 1. คัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาหองปฏิบตัิการรงัสี
วินิจฉัยฯ เขตสุขภาพท่ี 12 ( คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง ท่ี
116/2558 วันท่ี 15 มกราคม 2558 )

2. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12 สงขลาและศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี12/1 ตรัง รวมกันจัดประชุม เรื่อง การพัฒนาคณุภาพงาน
รังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล ปงบประมาณ 2558 ในวันท่ี 9-10
กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมบานหนาเกาะรีสอรท อ.ศรีนครินทร
จังหวัดพัทลุง ผูเขาอบรม ไดแกเจาหนาท่ีของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยนักวิชาการท่ีเปนตัวแทนเครือขายจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเจาหนาท่ีรังสีของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขต
พ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 12 จํานวน 57 คน

3. โรงพยาบาลทุกแหงดําเนินการประเมินตนเอง (ครบทุกแหง)
4. คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัดจัดทําแผน และดําเนินการ

internal audit (จัดทําแผนครบทุกจังหวัด บางแหงอยูระหวางการ
ตรวจประเมิน)

5. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12 สงขลา จัดทําแผน external audit
(จัดทําแผนแลว กําหนดตรวจประเมิน 22 มิ.ย. - 29 ก.ค. 2558 )

60.00 138,390 69.20



71

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

11 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัตกิาร
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

2,500,000 รส 1. ประชุมคณะทํางานพัฒนาหองปฏบิัติการทางรังสีวินิจฉยัในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 22 ต.ค.2558 อาคาร 8 ช้ัน 8
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

2. พัฒนาผูตรวจประเมินระบบคณุภาพและมาตรฐานหองปฏบิัติการทาง
การแพทยและสาธารณสุขและรังสี วินิจฉัย 13-14 ม.ค.2558 ณ โรงแรม
ริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

3. ประชุมช้ีแจงการตรวจประเมินและขอรับรอง ตามมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางดานการแพทยและรังสี วินิจฉัย 5 ก.พ.2558 ณ
โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

4. สัมมนาติดตามผลการดําเนินงาน พัฒนาหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2558

5. โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการประเมินตนเอง
6. ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ

85.16 1,419,606 56.78

12 811-1112-
P012-J4727-
04

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการเครือขาย
ดานอาหารท้ังภาครัฐ
และเอกชน

500,000 หองปฏิบัติการภาครัฐและ
เอกชน

สคอ ดําเนินการ 3 โครงการ
1. โครงการกําหนดวิธีมาตรฐานสําหรับการตรวจวิเคราะหอาหาร

ดําเนินการรอยละ 65
2. โครงการพัฒนาคณุภาพหองปฏบิตัิการวิเคราะหอาหารและนํ้าโดยเปน

ผูดําเนินการแผนทดสอบความชํานาญ ดําเนินการรอยละ 70
3. โครงการการทดสอบความสามารถบุคลากรในหองปฏิบตัิการในการ

ตรวจวิเคราะหสิ่งแปลกปลอมประเภทlight filthดําเนินการรอยละ 73

69.33 320,060 64.01

71

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

11 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัตกิาร
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

2,500,000 รส 1. ประชุมคณะทํางานพัฒนาหองปฏบิัติการทางรังสีวินิจฉยัในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 22 ต.ค.2558 อาคาร 8 ช้ัน 8
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

2. พัฒนาผูตรวจประเมินระบบคณุภาพและมาตรฐานหองปฏบิัติการทาง
การแพทยและสาธารณสุขและรังสี วินิจฉัย 13-14 ม.ค.2558 ณ โรงแรม
ริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

3. ประชุมช้ีแจงการตรวจประเมินและขอรับรอง ตามมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางดานการแพทยและรังสี วินิจฉัย 5 ก.พ.2558 ณ
โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

4. สัมมนาติดตามผลการดําเนินงาน พัฒนาหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2558

5. โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการประเมินตนเอง
6. ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ

85.16 1,419,606 56.78

12 811-1112-
P012-J4727-
04

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการเครือขาย
ดานอาหารท้ังภาครัฐ
และเอกชน

500,000 หองปฏิบัติการภาครัฐและ
เอกชน

สคอ ดําเนินการ 3 โครงการ
1. โครงการกําหนดวิธีมาตรฐานสําหรับการตรวจวิเคราะหอาหาร

ดําเนินการรอยละ 65
2. โครงการพัฒนาคณุภาพหองปฏบิตัิการวิเคราะหอาหารและนํ้าโดยเปน

ผูดําเนินการแผนทดสอบความชํานาญ ดําเนินการรอยละ 70
3. โครงการการทดสอบความสามารถบุคลากรในหองปฏิบตัิการในการ

ตรวจวิเคราะหสิ่งแปลกปลอมประเภทlight filthดําเนินการรอยละ 73

69.33 320,060 64.01

71

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

11 810-1112-
P012-J4727-
02

พัฒนาหองปฏิบัตกิาร
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

2,500,000 รส 1. ประชุมคณะทํางานพัฒนาหองปฏบิัติการทางรังสีวินิจฉยัในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 22 ต.ค.2558 อาคาร 8 ช้ัน 8
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

2. พัฒนาผูตรวจประเมินระบบคณุภาพและมาตรฐานหองปฏบิัติการทาง
การแพทยและสาธารณสุขและรังสี วินิจฉัย 13-14 ม.ค.2558 ณ โรงแรม
ริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

3. ประชุมช้ีแจงการตรวจประเมินและขอรับรอง ตามมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางดานการแพทยและรังสี วินิจฉัย 5 ก.พ.2558 ณ
โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี

4. สัมมนาติดตามผลการดําเนินงาน พัฒนาหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งท่ี 1/2558

5. โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการประเมินตนเอง
6. ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ

85.16 1,419,606 56.78

12 811-1112-
P012-J4727-
04

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการเครือขาย
ดานอาหารท้ังภาครัฐ
และเอกชน

500,000 หองปฏิบัติการภาครัฐและ
เอกชน

สคอ ดําเนินการ 3 โครงการ
1. โครงการกําหนดวิธีมาตรฐานสําหรับการตรวจวิเคราะหอาหาร

ดําเนินการรอยละ 65
2. โครงการพัฒนาคณุภาพหองปฏบิตัิการวิเคราะหอาหารและนํ้าโดยเปน

ผูดําเนินการแผนทดสอบความชํานาญ ดําเนินการรอยละ 70
3. โครงการการทดสอบความสามารถบุคลากรในหองปฏิบตัิการในการ

ตรวจวิเคราะหสิ่งแปลกปลอมประเภทlight filthดําเนินการรอยละ 73

69.33 320,060 64.01



72

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

320,000 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี
01/1

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ ฯ ใหแก สสจ. รพ.เครือขาย คณะกรรมการพัฒนา
เครือขาย ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือช้ีแจงโครงการ ฯ ประสานงานและเก็บ
รวบรวมขอมูล วางแผนรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการแตละจังหวัด วันท่ี 15
ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม

2. รวมกับ ศวก.ท่ี 1 เชียงใหม จัดอบรมมาตรฐานและการเปนผูตรวจประเมิน
ตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย สาธารณสุขและระบบคุณภาพ
และมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ ดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับ
หนวยบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชน
เมือง) วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม

3. รวมกับ ศวก.ท่ี 1 เชียงใหม จัดอบรมมาตรฐานและการเปนผูตรวจประเมิน
ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012, ISO 15190 และขอกําหนดและเง่ือนไข
การรับรองหองปฏิบัติการการตรวจสุขภาพคนหางานทําไปตางประเทศ
วันท่ี 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางการแพทย และ รังสีวินิจฉัย ประจําป 2558 เมื่อวันท่ี
13-14 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด จ. นนทบุรี

5. ประชุมเครือขายหองปฏิบัติการเชียงราย และอบรม รพ.เพ่ือสื่อสาร
แผนการตรวจติดตามภายใน และทบทวนแผนการตรวจประเมินในวันท่ี 19
มกราคม 2558

6. ประชุมเครือขายหองปฏิบัติการจังหวัดนาน วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558
7. ประชุมเครือขายหองปฏิบัติการจังหวัดแพร วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558
8. จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมตัวอยางสําหรับใช

ดําเนินการแผนทดสอบความชํานาญ ในเครือขายเขตสุขภาพท่ี 1 (จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร และนาน ) ในวันท่ี 5-6 กุมภาพันธ 2558

9. รวมกับ ศวก.ท่ี 1 เชียงใหมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานการ
เปนผูจัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญตามมาตรฐานสากล ISO 17043
:2010 วันท่ี 5-6 มีนาคม 2558 ณ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1

80.00 19,665 6.15

72

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

320,000 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี
01/1

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ ฯ ใหแก สสจ. รพ.เครือขาย คณะกรรมการพัฒนา
เครือขาย ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือช้ีแจงโครงการ ฯ ประสานงานและเก็บ
รวบรวมขอมูล วางแผนรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการแตละจังหวัด วันท่ี 15
ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม

2. รวมกับ ศวก.ท่ี 1 เชียงใหม จัดอบรมมาตรฐานและการเปนผูตรวจประเมิน
ตามมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย สาธารณสุขและระบบคุณภาพ
และมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ ดานการแพทยและสาธารณสุข สําหรับ
หนวยบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและศูนยสุขภาพชุมชน
เมือง) วันท่ี 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม

3. รวมกับ ศวก.ท่ี 1 เชียงใหม จัดอบรมมาตรฐานและการเปนผูตรวจประเมิน
ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012, ISO 15190 และขอกําหนดและเง่ือนไข
การรับรองหองปฏิบัติการการตรวจสุขภาพคนหางานทําไปตางประเทศ
วันท่ี 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผูตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางการแพทย และ รังสีวินิจฉัย ประจําป 2558 เมื่อวันท่ี
13-14 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด จ. นนทบุรี

5. ประชุมเครือขายหองปฏิบัติการเชียงราย และอบรม รพ.เพ่ือสื่อสาร
แผนการตรวจติดตามภายใน และทบทวนแผนการตรวจประเมินในวันท่ี 19
มกราคม 2558

6. ประชุมเครือขายหองปฏิบัติการจังหวัดนาน วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558
7. ประชุมเครือขายหองปฏิบัติการจังหวัดแพร วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558
8. จัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมตัวอยางสําหรับใช

ดําเนินการแผนทดสอบความชํานาญ ในเครือขายเขตสุขภาพท่ี 1 (จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร และนาน ) ในวันท่ี 5-6 กุมภาพันธ 2558

9. รวมกับ ศวก.ท่ี 1 เชียงใหมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดําเนินงานการ
เปนผูจัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญตามมาตรฐานสากล ISO 17043
:2010 วันท่ี 5-6 มีนาคม 2558 ณ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1

80.00 19,665 6.15
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73

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และรวมจัดเตรียมตัวอยาง EQA
ใหแก รพ.สต. ท่ัวประเทศ

10. ประชุมติคณะกรรมการเครือขายเขต 1 ในวันท่ี ณ รพ.ลําปาง ตามผลการ
ดําเนินการ EQA ใน รพ.สต. ณ วันท่ี 1 เมษายน 2558

11. จัดอบรมรวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม หลักสูตรการ
ประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตาม
เกณฑและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมอโมรา
ทาแพ เชียงใหม ในวันท่ี 12-13 มีนาคม 2558

12. ประชุมจัดทําแผนการดําเนินงานรังสีวินิจฉัยจังหวัดพะเยา ณ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ในวันท่ี 23 มีนาคม 2558

13. พัฒนาหองปฏิบัติการเปาหมาย 6 แหง ผานการ External Audit แลว 2
แหง คือ โรงพยาบาลหนองมวงไข และโรงพยาบาลวังช้ิน จังหวัดแพร
เหลืออีก 4 แหง ซึ่งมีแผนจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน เดือน
พฤษภาคม 2558

14. พัฒนาหองปฏิบัติการเปาหมาย 6 แหง ผานการ External Audit แลว 3
แหง โรงพยาบาลหนองมวงไข และโรงพยาบาลวังช้ิน จังหวัดแพร และ
โรงพยาบาลบอเกลือ จังหวัดนาน อยูระหวางดําเนินการ 3 แหง คือ
โรงพยาบาลสองแคว โรงพยาบาลนาหมื่น และโรงพยาบาลแมสาย คาดวา
จะแลวเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2558

15. ลงขอมูลรายงานผล External Audit 3 แหง อยูระหวางเขาคณะกรรมการ
16. งานรังสีวินิจฉัยดําเนินการ Self-assessment เสร็จสิ้น
17. งานรังสีวินิจฉัยดําเนินการ Internal audit เสร็จสิ้น
18. งานรังสีวินิจฉัยกําลังดําเนินการ External audit เสร็จสิ้นแลว 1

จังหวัด คือ แพร
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74

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

300,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 03 1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพ สาขา
เทคนิคการแพทย ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557

2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพบริการสุขภาพ สาขา
เทคนิคการแพทย ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 26 ธันวาคม 2557

25 284,473 94.82

15 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

300,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 04 1. จัดทํารางแผนปฏิบัติงานหองปฏิบตัิการทางการแพทยและสาธารณสุข
เขตบริการสุขภาพท่ี 4

2. จัดทําฐานขอมูลทางหองปฏิบตัิการดานการแพทยและสาธารณสุข เขต
บริการสุขภาพท่ี 4

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณุภาพหองปฏิบัติการดานการแพทยและ
สาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตบริการ
สุขภาพท่ี 4

4. ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ ในเขต
บริการสุขภาพท่ี 4

5. อยูระหวางดําเนินการตรวจประเมนิหองปฏิบัติการดานการแพทยและ
สาธารณสุข
1) หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ดําเนินการตรวจประเมิน self

assessment , Internal audit และ External audit จํานวน 25 แหง
2) หองปฏิบัติการชันสตูรสาธารณสุข มีแผนดําเนินการเดือนมิถุนายน

2558
6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการดานการแพทยและ

สาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตบริการ
สุขภาพท่ี 4 ปงบประมาณ 2558

72 91,434 30.48
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75

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

16 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

200,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 05 1. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการ DRA 4 แหงๆละ 3 ครั้ง และจดัทํา
รายงานผลการตรวจประเมินแจง สวส. ผลลัพทคือ มีหองปฏิบัติการท่ีมี
ความพรอมเปด DRA ไดครบท้ัง 4 แหง คือ รพ.นครปฐม รพ.ราชบรุี
รพ.เจาพระยายมราช และรพ.หัวหิน

2. อยูระหวางการรวบรวมขอมลูเพ่ือจัดทําราคาอางอิงระบบ PACS
3. เขารวมอบรมผูตรวจประเมินท้ังดาน lab ชันสูตร และรังสีวินิจฉัย ซึ่ง

จัดโดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบัตกิาร จํานวน 2 วัน
4. จัดอบรมผูตรวจประเมินหองปฏิบตัิการชันสูตร และ หองปฏิบัติการ

รังสีวินิจฉัย วันท่ี 29 มกราคม 2558 ณ ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี
5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการชันสูตร และ

หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย วันท่ี 30 มกราคม 2558 ณ ศูนยอนามัยท่ี 4
ราชบุรี

6. ออกตรวจประเมินหองปฏิบตัิการทางการแพทย และหองปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยภายในเขต จํานวน 38 แหง หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉยั ผาน
29 แหง หองปฏิบัติการทางการแพทยผาน 7 แหง หองปฏิบัติการท่ียัง
ไมผานการตรวจประเมินกําลังดําเนินการแกไขขอบกพรอง

7. จัดประชุมถอดบทเรียนแลวเสร็จในวันท่ี 4 - 5 มิ.ย.58

94.5 191,360 95.68
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งบประมาณ
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P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

200,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 05 1. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการ DRA 4 แหงๆละ 3 ครั้ง และจดัทํา
รายงานผลการตรวจประเมินแจง สวส. ผลลัพทคือ มีหองปฏิบัติการท่ีมี
ความพรอมเปด DRA ไดครบท้ัง 4 แหง คือ รพ.นครปฐม รพ.ราชบรุี
รพ.เจาพระยายมราช และรพ.หัวหิน

2. อยูระหวางการรวบรวมขอมลูเพ่ือจัดทําราคาอางอิงระบบ PACS
3. เขารวมอบรมผูตรวจประเมินท้ังดาน lab ชันสูตร และรังสีวินิจฉัย ซึ่ง

จัดโดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบัตกิาร จํานวน 2 วัน
4. จัดอบรมผูตรวจประเมินหองปฏิบตัิการชันสูตร และ หองปฏิบัติการ

รังสีวินิจฉัย วันท่ี 29 มกราคม 2558 ณ ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี
5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการชันสูตร และ
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7. จัดประชุมถอดบทเรียนแลวเสร็จในวันท่ี 4 - 5 มิ.ย.58

94.5 191,360 95.68



76

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

17 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

200,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 06 1. แจกคูมือมาตรฐานหองปฏิบัติการแก รพ.สต. ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
2. วางแผนการตรวจประเมินระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทางการแพทย

ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ
3. ตรวจประเมินระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทางการแพทยของ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ
4. พัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวงฯ
5. หองปฎิบัติการทางดานการแพทยของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯไดรับการ

รับรอง จํานวน 5 แหง และอยูระหวางการดําเนินการแกไข จํานวน5 แหง
6. เตรยีมการจดัประชุมช้ีแจงแก รพ.สต. ในการรับสมคัรการตรวจตัวอยาง PT
7. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯท่ีอยูระหวางดําเนินการแกไข

ขอบกพรองและไดรับการพัฒนาผานการรับรอง จํานวน 3 แหง อยูระหวาง
การดําเนินการแกไข จํานวน 2 แหง 8.รพสต. เขารวมโครงการ PT 83 แหง
ขณะน้ีอยูระหวางรอสรุปรายงานผล PT

80 200,000 100

18 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

250,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 07 วันท่ี 22 ธันวาคม 2557: จัดประชุมการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุและช้ีแจงเกณฑการตรวจประเมนิ ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวยเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของจังหวัด
เจาหนาท่ีจาก รพสต. และเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานคุณภาพจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดรวม 52 คน
วันท่ี 21 มกราคม 2558 : จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแลปเขตสุขภาพท่ี
7 ณ.หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกนมีผูเขาประชุมจํานวน
22 คนและไดมอบตัวอยาง EQA 4 รายการทดสอบใหแกประธานพัฒนาแลป
ของแตละจังหวัดเพ่ือมอบให รพสต.ดําเนินการรอบท่ี 1/2558
วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558 : จัดสัมมนาวิชาการเครือขายเรื่องขอกําหนด
ISO15189:2012 และISO 15190:2003 และการประเมินผล IQC ,EQA ผูเขา
ประชุมเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการเครือขายเขตสุขภาพท่ี 7 จํานวนท้ังสิ้น 102 คน
วันท่ี 10 มีนาคม 2558 มอบตัวอยาง EQA ในโครงการ การทดสอบตัวอยาง

100 204,264 81.71

76

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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2. วางแผนการตรวจประเมินระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทางการแพทย

ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ
3. ตรวจประเมินระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทางการแพทยของ

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ
4. พัฒนาระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลใน

สังกัดกระทรวงฯ
5. หองปฎิบัติการทางดานการแพทยของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯไดรับการ

รับรอง จํานวน 5 แหง และอยูระหวางการดําเนินการแกไข จํานวน5 แหง
6. เตรยีมการจดัประชุมช้ีแจงแก รพ.สต. ในการรับสมคัรการตรวจตัวอยาง PT
7. ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯท่ีอยูระหวางดําเนินการแกไข

ขอบกพรองและไดรับการพัฒนาผานการรับรอง จํานวน 3 แหง อยูระหวาง
การดําเนินการแกไข จํานวน 2 แหง 8.รพสต. เขารวมโครงการ PT 83 แหง
ขณะน้ีอยูระหวางรอสรุปรายงานผล PT
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ประชุมประกอบดวยเจาหนาท่ีหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของจังหวัด
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วันท่ี 10 มีนาคม 2558 มอบตัวอยาง EQA ในโครงการ การทดสอบตัวอยาง

100 204,264 81.71
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77

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

โครงการประเมินคุณภาพหองปฏิบัติการหนวยบริการปฐมภูมิ ใหแก รพสต.เพ่ือ
ดําเนินการทดสอบจํานวน 60 แหง และมอบใบประกาศแก สสจ.แตละจังหวัด
เพ่ือดําเนินการมอบให รพสต.ท่ีไดข้ึนทะเบียนรับรองในป 2557 จํานวน 347
แหงคิดเปนรอยละ 42.1
วันท่ี 20 เมษายน 2558 จัดประชุมเครือขายพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการเครือขายจังหวัดขอนแกน เพ่ือช้ีแจงเกณฑมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแลปเขตสุขภาพท่ี
7 ครั้งท่ี 2/2558 ณ.หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกนมีผู
เขาประชุมจํานวน 24 คนและไดมอบตัวอยาง EQA 4 รายการทดสอบใหแก
ประธานพัฒนาแลปของแตละจังหวัดเพ่ือมอบให รพสต.ดําเนินการรอบท่ี
2/2558

สรุปผลการดําเนินงานของแตละจังหวัด และสรุปผลการทํา EQA รอบท่ี
1/2558 ของ รพสต.ในเขตสุขภาพท่ี 7 และจัดทําแผน External audit รพ.
เปาหมายป2558 ขณะน้ีแตละจังหวัดไดดําเนินการออกตรวจประเมิน Internal
Audit ซึ่งแผนใหเสร็จสิ้นภายในเดือน เมษายน 2558 และแผนตรวจประเมิน
External Audit ในเดือน พฤษภาคม 2558 สรุปหองปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 7 จํานวน 68 แหงผานการรับรอง 51 แหงคิดเปนรอย
ละ 75 และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจํานวน 2 แหงคือ รพร.กระนวน และ
รพร.กุฉินารายณไดยืน่ขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 15189 ผลรพร.กุฉิ
นารายณไดผานการรับรองแลวสําหรับ รพร.กระนวนอยูระหวางการดําเนินการ
แกไขขอบกพรอง วันท่ี 20 เม.ย.58 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการเครือขายจังหวัดขอนแกนเพ่ือช้ีแจงเกณฑการตรวจประเมิน
ขณะน้ีแตละจังหวัดไดดําเนินการออกตรวจประเมิน Internal Audit ซึง่แผนให
เสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2558และแผนตรวจประเมิน External Audit
ในเดือน พฤษภาคม 2558 สรุปหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 จํานวน 68 แหงผานการรับรอง 51 แหงคิดเปนรอยละ 75 และโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชจํานวน 2 แหงคือ รพร.กระนวน และ รพร.กุฉินารายณไดยื่น
ขอการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 15189 ผลรพร.กุฉินารายณไดผานการ
รับรองแลวสําหรับ รพร.กระนวนอยูระหวางการดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ดําเนินการออกตรวจประเมิน External audit โรงพยาบาลเปาหมายในเขต
สุขภาพท่ี 7 จํานวน 19 แหงตามแผนท่ีแนบ ผลการประเมินผานมาตรฐาน 18
แหงคิดเปนรอยละ 94.7

19 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

300,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 08 1. ติดตามหองปฏิบัติการทางการแพทยกลุมเปาหมายรายงานผล Self
assessment ในโปรแกรม 26 แหง

2. จัดประชุม เรื่อง บูรณาการแผนพัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทย เขต
บริการสุขภาพท่ี 8 ปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 4
พฤศจิกายน 2557 ผูเขารวมประชุม 20 คน

3. จัดสงหนังสือคูมือพัฒนาหองปฏิบัติการใหกับโรงพยาบาลแมขายในพ้ืนท่ี
เขตบริการสุขภาพท่ี 8 เพ่ือแจกจาย รพ.สต.ท้ัง 7 จังหวัด รายการดังตอไปน้ี

3.1. ระบบคณุภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทย
จํานวน 909 เลม และสาธารณสุข สําหรับหนวยบริการปฐมภมูิ

3.2. การข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิฯ จํานวน 909 เลม
4. จัดเตรียมขอมลู หนังสือเชิญ เพ่ือ จัดประชุม เรื่อง บูรณาการแผนพัฒนา

หองปฏิบัติการทางการแพทย เขตบริการสุขภาพท่ี 8 ครั้งท่ี 2/2558
5. จัดประชุม เรื่อง บูรณาการแผนพัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทย เขต

บริการสุขภาพท่ี 8 ปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 6
กุมภาพันธ 2558 ผูเขารวมประชุม 25 คน

6. สงตัวอยางควบคุมคณุภาพ เพ่ือประเมินคุณภาพการตรวจทาง
หองปฏิบัติการของ รพ.สต.กลุมเปาหมาย จํานวน 82 แหง และตดิตาม
การรายงานผลในโปรแกรมการรับรายงานผล

7. รพ.สต.รายงานผลลงในโปรแกรมการรับรายงานผล มี รพ.สต.รายงานผล
ในโปรแกรมจํานวน 81 แหง

94.5 47,705 15.9
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3. จัดสงหนังสือคูมือพัฒนาหองปฏิบัติการใหกับโรงพยาบาลแมขายในพ้ืนท่ี
เขตบริการสุขภาพท่ี 8 เพ่ือแจกจาย รพ.สต.ท้ัง 7 จังหวัด รายการดังตอไปน้ี

3.1. ระบบคณุภาพและมาตรฐานทางหองปฏิบัติการดานการแพทย
จํานวน 909 เลม และสาธารณสุข สําหรับหนวยบริการปฐมภมูิ

3.2. การข้ึนทะเบียนหนวยบริการปฐมภูมิฯ จํานวน 909 เลม
4. จัดเตรียมขอมลู หนังสือเชิญ เพ่ือ จัดประชุม เรื่อง บูรณาการแผนพัฒนา

หองปฏิบัติการทางการแพทย เขตบริการสุขภาพท่ี 8 ครั้งท่ี 2/2558
5. จัดประชุม เรื่อง บูรณาการแผนพัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทย เขต

บริการสุขภาพท่ี 8 ปงบประมาณ 2558 ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 6
กุมภาพันธ 2558 ผูเขารวมประชุม 25 คน

6. สงตัวอยางควบคุมคณุภาพ เพ่ือประเมินคุณภาพการตรวจทาง
หองปฏิบัติการของ รพ.สต.กลุมเปาหมาย จํานวน 82 แหง และตดิตาม
การรายงานผลในโปรแกรมการรับรายงานผล

7. รพ.สต.รายงานผลลงในโปรแกรมการรับรายงานผล มี รพ.สต.รายงานผล
ในโปรแกรมจํานวน 81 แหง

94.5 47,705 15.9

78

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 จํานวน 68 แหงผานการรับรอง 51 แหงคิดเปนรอยละ 75 และโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชจํานวน 2 แหงคือ รพร.กระนวน และ รพร.กุฉินารายณไดยื่น
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สุขภาพท่ี 7 จํานวน 19 แหงตามแผนท่ีแนบ ผลการประเมินผานมาตรฐาน 18
แหงคิดเปนรอยละ 94.7

19 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

300,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง
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79

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

20 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

540,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 10 โครงการไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการ มีคําสั่งระดับเขตแตงตั้งผูเช่ียวชาญ
ดานเทคนิคการแพทย คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับCUP มี
บทบาทหนาท่ีครอบคลุมการดําเนินการดาน การพัฒนาคุณภาพเครือขายมีการ
สื่อสารการพัฒนาในระดบัเขต ธันวาคม 2557 มีแผนการดําเนินงาน กําหนด
กิจกรรม ระยะเวลามีผลดําเนินงานโดยประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนา
คุณภาพฯกรมวิทยาศาสตรการแพทย 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการเครือขาย
หองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทยเขตจํานวน 2 ครั้ง ประชุมเครือขาย
จังหวัดๆ ละ 1-4 ครัง้ จัดอบรมการทดสอบดานชันสูตร จัดอบรมผูตรวจ
ประเมินตามมาตรฐาน ISO15189:2012 ISO15190:2003 ,มาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางการแพทย จัดเตรียมตัวอยางควบคุมคุณภาพและทํา inter-
lab comparison รอบท่ี 1/58 และรายงานผลสงกลับทุกแหงท่ีสงรายงาน
จํานวน 494แหง ประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม รพสต.ได รอยละ 80.4
สอบเทียบเครื่องปนพรอมจดัสงใบรายงานผลจํานวน 356 เครื่อง. จัดสงEQA
รวมกรมรอบ1/58ให กับ รพสต.64 แหง รพ.มีการตรวจประเมินตนเองและ
Internal audit จํานวน 20 แหง External audit จํานวน 7 แหง ไดรับการ
รับรองLA 3แหง คือ รพ.ภูสิงห วังหินและปาติ้ว ตรวจประเมินแลวแกไข
เอกสาร 1 แหง คอื รพ.ศรีสะ เกษ กําหนดตรวจจากสภาเทคนิค 3 แหง โขง
เจียม ดอนมดแดงและบุณฑริกตรวจประเมินระบบคุณภาพในของหนวยปฐม
ภูมิและโรงพยาบาล มีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย สภาเทคนิคการแพทย ฉบับป 2555 และมาตรฐานหองปฏบิัติการ
ทางการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
จังหวัด และใน รพ.สต/ศสม. มีผลการดําเนินงานผานระบบคุณภาพ ดังน้ี

ก. หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพท่ี 10 มีท้ังหมด
รวม 74 แหง (สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงฯ จํานวน 71แหง กรมสุขภาพจิต
จํานวน 1แหง กรมการแพทยจํานวน 1 แหงและกรมอนามัย 1 แหง )
- ผานมาตรฐานทางหองปฏิบัติการรวมท้ังสิ้นจํานวน 53 แหง คิดเปนรอยละ

77.15 393,449 72.86
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
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บทบาทหนาท่ีครอบคลุมการดําเนินการดาน การพัฒนาคุณภาพเครือขายมีการ
สื่อสารการพัฒนาในระดบัเขต ธันวาคม 2557 มีแผนการดําเนินงาน กําหนด
กิจกรรม ระยะเวลามีผลดําเนินงานโดยประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนา
คุณภาพฯกรมวิทยาศาสตรการแพทย 1 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการเครือขาย
หองปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทยเขตจํานวน 2 ครั้ง ประชุมเครือขาย
จังหวัดๆ ละ 1-4 ครัง้ จัดอบรมการทดสอบดานชันสูตร จัดอบรมผูตรวจ
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หองปฏิบัติการทางการแพทย จัดเตรียมตัวอยางควบคุมคุณภาพและทํา inter-
lab comparison รอบท่ี 1/58 และรายงานผลสงกลับทุกแหงท่ีสงรายงาน
จํานวน 494แหง ประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม รพสต.ได รอยละ 80.4
สอบเทียบเครื่องปนพรอมจดัสงใบรายงานผลจํานวน 356 เครื่อง. จัดสงEQA
รวมกรมรอบ1/58ให กับ รพสต.64 แหง รพ.มีการตรวจประเมินตนเองและ
Internal audit จํานวน 20 แหง External audit จํานวน 7 แหง ไดรับการ
รับรองLA 3แหง คือ รพ.ภูสิงห วังหินและปาติ้ว ตรวจประเมินแลวแกไข
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ก. หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพท่ี 10 มีท้ังหมด
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จํานวน 494แหง ประเมินความพึงพอใจโครงการอบรม รพสต.ได รอยละ 80.4
สอบเทียบเครื่องปนพรอมจดัสงใบรายงานผลจํานวน 356 เครื่อง. จัดสงEQA
รวมกรมรอบ1/58ให กับ รพสต.64 แหง รพ.มีการตรวจประเมินตนเองและ
Internal audit จํานวน 20 แหง External audit จํานวน 7 แหง ไดรับการ
รับรองLA 3แหง คือ รพ.ภูสิงห วังหินและปาติ้ว ตรวจประเมินแลวแกไข
เอกสาร 1 แหง คอื รพ.ศรีสะ เกษ กําหนดตรวจจากสภาเทคนิค 3 แหง โขง
เจียม ดอนมดแดงและบุณฑริกตรวจประเมินระบบคุณภาพในของหนวยปฐม
ภูมิและโรงพยาบาล มีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย สภาเทคนิคการแพทย ฉบับป 2555 และมาตรฐานหองปฏบิัติการ
ทางการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
จังหวัด และใน รพ.สต/ศสม. มีผลการดําเนินงานผานระบบคุณภาพ ดังน้ี

ก. หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพท่ี 10 มีท้ังหมด
รวม 74 แหง (สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงฯ จํานวน 71แหง กรมสุขภาพจิต
จํานวน 1แหง กรมการแพทยจํานวน 1 แหงและกรมอนามัย 1 แหง )
- ผานมาตรฐานทางหองปฏิบัติการรวมท้ังสิ้นจํานวน 53 แหง คิดเปนรอยละ

77.15 393,449 72.86



80

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

71.6
- ผานมาตรฐาน ISO15189 จํานวน 21 แหง คิดเปนรอยละ 2.8
- ผานมาตรฐาน LA จํานวน 27แหง คิดเปนรอยละ 38.0
- ผานมาตรฐาน LAและมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 8 แหง คิด

เปนรอยละ 10.8
- ผานมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 27.0
- ไดรับการตรวจInternal audit 12 แหงและไดรับการตรวจExternal audit

ตามมาตรฐาน กระทรวงฯรอกรรมการพิจารณาใหการรับรอง 2 แหงคือ
รพ. ดอนมดแดง และ รพ.ศิลาลาด
- อยูระหวางการเตรียมขอมูลตออายุ ใบรับรองตามมาตรฐานLA 4 แหง หอง

ปฏิบัติ การใน รพ.สต/ศสม. มีท้ังหมด 856 แหง ผลการประเมิน ผาน
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 369แหง คิดเปนรอยละ 43.1

21 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

300,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี
11/1

1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพหองปฏิบตัิการเครือขายบรกิาร
ท่ี 11 (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี)่ วันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2558 ณ
โรงแรมเซาทเทิรน ลันตา รสีอรท จังหวัดกระบี่

2. ตรวจประเมินระบบคณุภาพภายในหองปฏิบัติการทางการแพทย
(Internal audit) จํานวน 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลตะก่ัวทุง
โรงพยาบาลบางไทร โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลปาตอง โดย
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2558

3. หองปฏิบัติการทางการแพทยกลุมเปาหมาย 1 แหง ไดแก โรงพยาบาล
คลองทอม ไดรับการ รับรอง ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA)
วันท่ี 13 มกราคม 2558 หมดอายุ 12 มกราคม 2561

80 69,328 23.11

22 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

200,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 12 1. โรงพยาบาล กาบัง กรงปนัง และธารโต ไดประเมินตนเอง และยื่น
ขอการรับรองตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย (LA) เรียบรอยแลว
มกราคม 2558 ซึ่งทางสภาเทคนิคการแพทยแจงวาจะมาตรวจ
ประเมิน ในเดือนมิถุนายน 2558

2. ผลการ External Audit โรงพยาบาล 3 แหง ท่ียังไมไดรับการ

80 198,958 99.48

80

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

71.6
- ผานมาตรฐาน ISO15189 จํานวน 21 แหง คิดเปนรอยละ 2.8
- ผานมาตรฐาน LA จํานวน 27แหง คิดเปนรอยละ 38.0
- ผานมาตรฐาน LAและมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 8 แหง คิด

เปนรอยละ 10.8
- ผานมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 27.0
- ไดรับการตรวจInternal audit 12 แหงและไดรับการตรวจExternal audit

ตามมาตรฐาน กระทรวงฯรอกรรมการพิจารณาใหการรับรอง 2 แหงคือ
รพ. ดอนมดแดง และ รพ.ศิลาลาด
- อยูระหวางการเตรียมขอมูลตออายุ ใบรับรองตามมาตรฐานLA 4 แหง หอง

ปฏิบัติ การใน รพ.สต/ศสม. มีท้ังหมด 856 แหง ผลการประเมิน ผาน
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 369แหง คิดเปนรอยละ 43.1

21 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

300,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี
11/1

1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพหองปฏิบตัิการเครือขายบรกิาร
ท่ี 11 (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี)่ วันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2558 ณ
โรงแรมเซาทเทิรน ลันตา รสีอรท จังหวัดกระบี่

2. ตรวจประเมินระบบคณุภาพภายในหองปฏิบัติการทางการแพทย
(Internal audit) จํานวน 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลตะก่ัวทุง
โรงพยาบาลบางไทร โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลปาตอง โดย
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2558

3. หองปฏิบัติการทางการแพทยกลุมเปาหมาย 1 แหง ไดแก โรงพยาบาล
คลองทอม ไดรับการ รับรอง ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA)
วันท่ี 13 มกราคม 2558 หมดอายุ 12 มกราคม 2561

80 69,328 23.11

22 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

200,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 12 1. โรงพยาบาล กาบัง กรงปนัง และธารโต ไดประเมินตนเอง และยื่น
ขอการรับรองตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย (LA) เรียบรอยแลว
มกราคม 2558 ซึ่งทางสภาเทคนิคการแพทยแจงวาจะมาตรวจ
ประเมิน ในเดือนมิถุนายน 2558

2. ผลการ External Audit โรงพยาบาล 3 แหง ท่ียังไมไดรับการ

80 198,958 99.48

80

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

71.6
- ผานมาตรฐาน ISO15189 จํานวน 21 แหง คิดเปนรอยละ 2.8
- ผานมาตรฐาน LA จํานวน 27แหง คิดเปนรอยละ 38.0
- ผานมาตรฐาน LAและมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 8 แหง คิด

เปนรอยละ 10.8
- ผานมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 20 แหง คิดเปนรอยละ 27.0
- ไดรับการตรวจInternal audit 12 แหงและไดรับการตรวจExternal audit

ตามมาตรฐาน กระทรวงฯรอกรรมการพิจารณาใหการรับรอง 2 แหงคือ
รพ. ดอนมดแดง และ รพ.ศิลาลาด
- อยูระหวางการเตรียมขอมูลตออายุ ใบรับรองตามมาตรฐานLA 4 แหง หอง

ปฏิบัติ การใน รพ.สต/ศสม. มีท้ังหมด 856 แหง ผลการประเมิน ผาน
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 369แหง คิดเปนรอยละ 43.1

21 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

300,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี
11/1

1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพหองปฏิบตัิการเครือขายบรกิาร
ท่ี 11 (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี)่ วันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2558 ณ
โรงแรมเซาทเทิรน ลันตา รสีอรท จังหวัดกระบี่

2. ตรวจประเมินระบบคณุภาพภายในหองปฏิบัติการทางการแพทย
(Internal audit) จํานวน 4 แหง ไดแก โรงพยาบาลตะก่ัวทุง
โรงพยาบาลบางไทร โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลปาตอง โดย
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2558

3. หองปฏิบัติการทางการแพทยกลุมเปาหมาย 1 แหง ไดแก โรงพยาบาล
คลองทอม ไดรับการ รับรอง ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย (LA)
วันท่ี 13 มกราคม 2558 หมดอายุ 12 มกราคม 2561

80 69,328 23.11

22 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

200,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

ศวกท่ี 12 1. โรงพยาบาล กาบัง กรงปนัง และธารโต ไดประเมินตนเอง และยื่น
ขอการรับรองตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย (LA) เรียบรอยแลว
มกราคม 2558 ซึ่งทางสภาเทคนิคการแพทยแจงวาจะมาตรวจ
ประเมิน ในเดือนมิถุนายน 2558

2. ผลการ External Audit โรงพยาบาล 3 แหง ท่ียังไมไดรับการ

80 198,958 99.48



81

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

รับรอง ไดแกฯ โรงพยาบาลกาบัง โรงพยาบาลกรงปนัง และ
โรงพยาบาลธารโต ตาม Checklist LA และประสาน
หองปฏิบัติการทางโทรศัพท (เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบใน
พ้ืนท่ีชายแดนใต) พบวาหองปฏิบัติการมีคะแนนผานเกณฑ และมี
ความพรอมในการขอรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย

3. ติดตามความกาวหนา ในการเตรียมรับประเมินตรวจสภาเทคนิค
การแพทยในเดือนมิถุนายน 2558 ของโรงพยาบาล กาบัง กรงปนัง
และธารโต ซึ่งหองปฏิบัติการพรอมรับการตรวจประเมิน

23 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

2,000,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง

สมป 1. จัดทํารางแผนปฏิบัติงานหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข เขต
บริการสุขภาพท่ี 4

2. จัดทําฐานขอมูลทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข เขต
บริการสุขภาพท่ี 4

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการดานการแพทยและ
สาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพท่ี
4

4. ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ ในเขตบริการ
สุขภาพท่ี 4

5. อยูระหวางดําเนินการตรวจประเมินหองปฏิบัติการดานการแพทยและ
สาธารณสุข
5.1หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ดําเนินการตรวจประเมิน self assessment

, Internal audit และ External audit จํานวน 25 แหง
5.2หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข มีแผนดําเนินการเดือนมิถุนายน

2558
6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการดานการแพทยและ

สาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพท่ี
4 ปงบประมาณ 2558

72 1,895,025 94.75

81

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

รับรอง ไดแกฯ โรงพยาบาลกาบัง โรงพยาบาลกรงปนัง และ
โรงพยาบาลธารโต ตาม Checklist LA และประสาน
หองปฏิบัติการทางโทรศัพท (เน่ืองจากเหตุการณความไมสงบใน
พ้ืนท่ีชายแดนใต) พบวาหองปฏิบัติการมีคะแนนผานเกณฑ และมี
ความพรอมในการขอรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย

3. ติดตามความกาวหนา ในการเตรียมรับประเมินตรวจสภาเทคนิค
การแพทยในเดือนมิถุนายน 2558 ของโรงพยาบาล กาบัง กรงปนัง
และธารโต ซึ่งหองปฏิบัติการพรอมรับการตรวจประเมิน

23 812-1112-
P012-J4727-
02

โครงการพัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานหอง
ปฏิบัติทางการแพทย
และหนวยบริการปฐม
ภูมิ ประจําป 2558

2,000,000 1 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย จํานวน
918 แหง
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สาธารณสุข
5.1หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ดําเนินการตรวจประเมิน self assessment

, Internal audit และ External audit จํานวน 25 แหง
5.2หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข มีแผนดําเนินการเดือนมิถุนายน

2558
6. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการดานการแพทยและ

สาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพท่ี
4 ปงบประมาณ 2558

72 1,895,025 94.75

81

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
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82

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

24 812-1112-
P012-J4727-
03

โครงการเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชเจาฟามหา
วชิราลงกรณ สยาม
มกุฎราชกุมารในโอกาส
ครบรอบวันพระราช
สมภพ 63 พรรษาเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน
หองปฏิบัติการทาง
การแพทย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
ประจําป 2558

800,000 หองปฏิบัติการทาง
การแพทย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
21 แหง

สมป เดือน1ตุลาคม 2557- 20 พฤษภาคม 2558 ดําเนินการดังน้ี
1. การสัมมนาวิชาการดานระบบคณุภาพเพ่ือพัฒนาหองปฏิบตัิการทาง

การแพทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แหง เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานวิชาการและติดตามปญหาท่ีพบในการ
พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ระหวางวันท่ี 11-15 พฤศจิกายน 2557
โรงแรมนครแพรทาวเวอร อ. เมือง จ. แพร

2. การสัมมนาวิชาการดานระบบคุณภาพเพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติการทาง
การแพทย โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช 21 แหง เรื่อง การพัฒนา
หองปฏิบตัิการทางการแพทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สู
มาตรฐานสากล ISO 15189 : 2012 ระหวางวันท่ี 18-19 พฤษภาคม
2558 โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพ

3. ผลการดําเนินงานจนถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2558 หองปฏิบัติการทาง
การแพทยโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 15189:2012 จํานวน 12 แหง ไดแก รพร.จอมบึง จ.
ราชบุร,ี รพร.ตะพานหิน จ.พิจติร, รพร.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ , รพร.
เลิงนกทา จ.ยโสธร, รพร.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, รพร.เดนชัย จ.แพร,
รพร.ดานซาย จ.เลย, รพร.ทาบอ จ.หนองคาย, รพร.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎรธานี, รพร.ปว จ.นาน, รพร.หลมเกา จ.เพชรบูรณ, รพร.ธาตุ
พนม จ.อุดรธานี, และในเดือนพฤษภาคม 2558 จะมีหองปฏิบัติการ
ไดรับการรับรองอีก 5 แหง ไดแก รพร.สระแกว จ.สระแกว, รพร.เชียง
ของ จ.เชียงราย, รพร. กระนวน จ.ขอนแกน, รพร. รพร.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี, รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก และคาดวาจะไดรับการ
รับรองภายในเดือน มิถุนายน 2558 จํานวน 4 แหง ไดแก รพร.ยะหา
จ.ยะลา, รพร.สายบรุี จ.ปตตานี, รพร.บานดุง จ.อุดรธานี สวางแดนดิน
จ.สกลนคร

65.32 535,546 66.94
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การแพทย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช
21 แหง

สมป เดือน1ตุลาคม 2557- 20 พฤษภาคม 2558 ดําเนินการดังน้ี
1. การสัมมนาวิชาการดานระบบคณุภาพเพ่ือพัฒนาหองปฏิบตัิการทาง

การแพทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แหง เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความรูดานวิชาการและติดตามปญหาท่ีพบในการ
พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย
โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ระหวางวันท่ี 11-15 พฤศจิกายน 2557
โรงแรมนครแพรทาวเวอร อ. เมือง จ. แพร

2. การสัมมนาวิชาการดานระบบคุณภาพเพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติการทาง
การแพทย โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช 21 แหง เรื่อง การพัฒนา
หองปฏิบตัิการทางการแพทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สู
มาตรฐานสากล ISO 15189 : 2012 ระหวางวันท่ี 18-19 พฤษภาคม
2558 โรงแรมอมารี แอรพอรต ดอนเมือง กรุงเทพ

3. ผลการดําเนินงานจนถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2558 หองปฏิบัติการทาง
การแพทยโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 15189:2012 จํานวน 12 แหง ไดแก รพร.จอมบึง จ.
ราชบุร,ี รพร.ตะพานหิน จ.พิจติร, รพร.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ , รพร.
เลิงนกทา จ.ยโสธร, รพร.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, รพร.เดนชัย จ.แพร,
รพร.ดานซาย จ.เลย, รพร.ทาบอ จ.หนองคาย, รพร.เวียงสระ จ.สุ
ราษฎรธานี, รพร.ปว จ.นาน, รพร.หลมเกา จ.เพชรบูรณ, รพร.ธาตุ
พนม จ.อุดรธานี, และในเดือนพฤษภาคม 2558 จะมีหองปฏิบัติการ
ไดรับการรับรองอีก 5 แหง ไดแก รพร.สระแกว จ.สระแกว, รพร.เชียง
ของ จ.เชียงราย, รพร. กระนวน จ.ขอนแกน, รพร. รพร.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี, รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก และคาดวาจะไดรับการ
รับรองภายในเดือน มิถุนายน 2558 จํานวน 4 แหง ไดแก รพร.ยะหา
จ.ยะลา, รพร.สายบรุี จ.ปตตานี, รพร.บานดุง จ.อุดรธานี สวางแดนดิน
จ.สกลนคร

65.32 535,546 66.94
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

25 812-1112-
P012-J4727-
04

โครงการแลกเปลี่ยน
ความรูดานวิชาการ การ
ประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะหดาน
ชันสูตร

1,200,000 1.หองปฏิบัติการของ
สถานพยาบาลท้ังภาครัฐ
และเอกชน ประมาณ
1,000 แหงท่ีใหบริการ
ตรวจวิเคราะหดาน
การแพทย
2. บุคลากรใน
หองปฏิบัติการสมาชิกการ
ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะหทางการแพทย
ท้ังภาครัฐและเอกชน
3.บุคลากรของสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ใหมีความรู ความเขาใจ
มาตรฐานสากลตางๆ ท่ี
เก่ียงของ

สมป 1. หองปฏิบัติการใชผลการประเมินคณุภาพการตรวจวิเคราะหเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ หองปฏิบัติการ รวมท้ัง
ประกอบการขอรับรองความสามารถหองปฏิบัติการท้ังตาม
มาตรฐานสากล (ISO 15189) และมาตรฐานแหงชาติ

2. หองปฏิบัติการมีความเช่ือมั่นในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห ทํา
ใหลดการตรวจวิเคราะหซ้ํา โดยไมจําเปนและลดตนทุนตอหนวยการ
วิเคราะห

3. บุคลากรในหองปฏิบตัิการทางการแพทยท้ังภาครัฐและเอกชนไดรับการ
ฟนฟูความรูวิชาการ และมีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห

4. บุคลากรของสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการไดรับการพัฒนาศักยภาพให
มีความรู ความเขาใจ มาตรฐานสากลตางๆ ท่ีเก่ียงของกับการการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหโดยองคกรภายนอก

50.47 765,905 63.83
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ผลผลิต: หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก: รับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

ลําดับ รหัส
งบประมาณ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยง

าน

ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใช
ไป รอยละ

1 812-1112-
P013-
J4728-01

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการรับรอง
ความสามารถ
หองปฏิบัติการดาน
การแพทยและ
สาธารณสุขประจําป
งบประมาณ 2558

4,157,900 1. หองปฏิบัติการทาง
การแพทยและ
สาธารณสุขท่ัวประเทศ
ท้ังภาครัฐและเอกชนมี
ระบบบรหิารคณุภาพซึ่ง
เปนท่ียอมรับตาม
มาตรฐานสากลท่ี
เก่ียวของ
2. บุคลากรของสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหมีความรู
ความเขาใจ
มาตรฐานสากลตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการเปน
องคกรรับรองและหนวย
ตรวจสอบเพ่ือข้ึน
ทะเบียนหนวย
ศึกษาวิจัยของประเทศ

สมป 1. การรบัรองหองปฏิบัติการสาธารณสขุ ตามมาตร ฐานสากลISO/IEC 17025,
ISO 15189, ISO 22870:2006, OECD GLP, ISO guide 34 , นิติ
วิทยาศาสตร, หองปฏิบัติการตรวจสขุภาพคนหางานท่ีจะไปทํางาน
ตางประเทศ ระบบตรวจ สอบสารพิษตกคางในผักสด/ผลไมสดและหอง
ปฏิบัติการงานดานอาหารและยา ตั้งแต 1 ตลุาคม 2557- 15 พฤษภาคม
2558 รวม 171 แหง

2. จัดประชุม/สมัมนา/ฝกอบรมทางวิชาการและคณุภาพ สนับสนุนเอกสาร
ทางวิชาการ ดาํเนินการแลวจาํนวน 4 โครงการดังน้ี
2.1 โครงการอบรม สมัมนา ประชาพิจารณ National Guidelines POCT

เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2557
2.2 โครงการสมัมนาแลกเปลีย่นความรูดานวิชาการหองปฏิบัตกิารท่ีขอ

การรับรองจากสาํนักมาตรฐาน หองปฏิบัตกิาร เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม
2557

2.3 โครงการสมัมนาฟนฟูความรูผูตรวจประเมินหองปฏิบตัิการทาง
การแพทยและสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005 ISO
15189:2007 และ ISO 22870:2006 เมื่อวันท่ี18-19 ธันวาคม 2557

2.4 โครงการผูตรวจประเมินใหมมาตรฐาน ISO 15189:2012
ISO15190:2003 ISO22870:2006 และมาตรฐานสุขภาพคนหางานท่ี
จะไปทํางานตางประเทศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 วันท่ี
26-28 มกราคม 2558

2.5 โครงการผูตรวจประเมินใหมมาตรฐานมาตรฐาน ISO 17025:2005
วันท่ี 20-24 เมษายน 2558

64.00 3,957,679 95.18
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เปนท่ียอมรับตาม
มาตรฐานสากลท่ี
เก่ียวของ
2. บุคลากรของสํานัก
มาตรฐานหองปฏิบัติการ
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหมีความรู
ความเขาใจ
มาตรฐานสากลตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการเปน
องคกรรับรองและหนวย
ตรวจสอบเพ่ือข้ึน
ทะเบียนหนวย
ศึกษาวิจัยของประเทศ

สมป 1. การรบัรองหองปฏิบัติการสาธารณสขุ ตามมาตร ฐานสากลISO/IEC 17025,
ISO 15189, ISO 22870:2006, OECD GLP, ISO guide 34 , นิติ
วิทยาศาสตร, หองปฏิบัติการตรวจสขุภาพคนหางานท่ีจะไปทํางาน
ตางประเทศ ระบบตรวจ สอบสารพิษตกคางในผักสด/ผลไมสดและหอง
ปฏิบัติการงานดานอาหารและยา ตั้งแต 1 ตลุาคม 2557- 15 พฤษภาคม
2558 รวม 171 แหง

2. จัดประชุม/สมัมนา/ฝกอบรมทางวิชาการและคณุภาพ สนับสนุนเอกสาร
ทางวิชาการ ดาํเนินการแลวจาํนวน 4 โครงการดังน้ี
2.1 โครงการอบรม สมัมนา ประชาพิจารณ National Guidelines POCT

เมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2557
2.2 โครงการสมัมนาแลกเปลีย่นความรูดานวิชาการหองปฏิบัตกิารท่ีขอ

การรับรองจากสาํนักมาตรฐาน หองปฏิบัตกิาร เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม
2557

2.3 โครงการสมัมนาฟนฟูความรูผูตรวจประเมินหองปฏิบตัิการทาง
การแพทยและสาธารณสุข ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005 ISO
15189:2007 และ ISO 22870:2006 เมื่อวันท่ี18-19 ธันวาคม 2557

2.4 โครงการผูตรวจประเมินใหมมาตรฐาน ISO 15189:2012
ISO15190:2003 ISO22870:2006 และมาตรฐานสุขภาพคนหางานท่ี
จะไปทํางานตางประเทศ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 2 วันท่ี
26-28 มกราคม 2558

2.5 โครงการผูตรวจประเมินใหมมาตรฐานมาตรฐาน ISO 17025:2005
วันท่ี 20-24 เมษายน 2558

64.00 3,957,679 95.18
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยง
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ผลผลิต: หองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขมีมาตรฐาน
กิจกรรมหลัก: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 804-1112-

P014-J4729-
02

คาเชาระบบสายสื่อสาร
ขอมูลระหวางกรม
วิทยาศาสตรการแพทย

3,556,667 กรมวิทยาศาสตรการแพทย สล ผลการเบิกจาย ณ วันที 24 มิถุนายน 2558 จํานวน 2,263,333.31 บาท
รอยละ 63.64

63.64 2,599,102 73.08

2 815-1112-
P014-J4729-
02

โครงการประชุมสัมมนา
ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับกอง
(DIO)

254,500 ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง
ผูอํานวยการ ผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับกองท่ีสังกัดกรม
วิทยาศาสตรการ แพทย
และผูจัดการประชุม
จํานวน 40 คน

ศทส อยูระหวางดําเนินการจดัประชุม DIO ครั้งท่ี 2/58 80.00 202,076 79.40

3 815-1112-
P014-J4729-
04

โครงการตออายุลิขสิทธ์ิ
ปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร

500,000 บุคลากรกรมวิทยาศาสตร
การแพทย (1,950 สิทธ์ิ)

ศทส เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ไดรับการปองกันความ
เสีย่งจากไวรัสคอมพิวเตอรและโปรแกรมท่ีไมพึงประสงคในสวนกลางและสวน
ภูมิภาคท่ีเช่ือมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายขอมูลและระบบ
สารสนเทศของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

100.00 490,328 98.07

4 815-1112-
P014-J4729-
07

โครงการบํารุงรักษา
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย

3,400,000 บุคลากรกรมวิทยาศาสตร
การแพทย

ศทส โครงการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย ประจําเดือน พ.ค. ไดดําเนินการทดสอบการซอมแผนปองกันความเสี่ยง
และเหตฉุุกเฉินในการดําเนินการหากอุปกรณระบบหลักชํารุด โดยสามารถนํา
ระบบใหใชงานไดตามปกติ ผลการซักซอมแผนสามารถดําเนินการไดใชงานได
ไมต่ํากวารอยละ 70 ของระบบเดิมท่ีใชงาน

60.00 1,677,778 49.35
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 815-1112-
P014-J4729-
08

โครงการบํารุงรักษา
ระบบรับตัวอยางเพ่ือ
ตรวจวิเคราะห

300,000 หนวยงานรับตรวจ
วิเคราะห

ศทส สงมอบงานงวดท่ี 1 เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวางตรวจรับงานงวดท่ี 2 มี
รายการสงมอบงานดังน้ี
- รายงานการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
- การศึกษาความตองการของผูใชงานระบบ
- ออกแบบระบบงานและหนาจอ (Prototype)
- การออกแบบฐานขอมูล

50.00 90,000 30.00

6 815-1112-
P014-J4729-
09

จางบํารุงรักษาอุปกรณ
ควบคุมระบบประชุม
ทางไกล (VDO
Conference)
กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทย

1,147,040 1. เจาหนาท่ีกรม
วิทยาศาสตร ในระดบั
ผูบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ
2. เจาหนาท่ีศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
14 แหงในระดับผูบริหาร
และระดับปฏิบัติการ

ศทส จางบํารุงรักษาอุปกรณควบคุมระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําเดือน ม.ิย. ทําการตรวจสอบระบบการ
ทํางานของระบบประชุมทางไกล ของ กรมวิทยาศาสตรการแพทย สวนกลาง
และสวนภูมิภาค พรอมกันท้ังระบบ รวมถึงการปรับปรุงระบบ Firmware ของ
อุปกรณควบคุมระบบประชุมทางไกลสวนกลาง RMX 15000 เพ่ือใหทันสมัย
และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานไดอยางดี

55.00 802,928 70.00
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ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: วิจัยและพัฒนา
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 604-1112-

P021-J4722-
06

การสํารวจปรมิาณ
ปนเปอนสารเคมีกําจดั
ศัตรูพืชชนิด ไตรคลอร
ฟอน และดีดีทีในปลาแหง
และปลาเค็ม เขตพ้ืนท่ี
สาธารณสุขเขต 2 และ 18

300,000 ปลาแหง ปลาเค็ม ท่ีมี
แหลงจําหนายบริเวณริม
ถนนสายเอเชียในพ้ืนท่ี
จังหวัดอางทอง ชัยนาท
นครสวรรค และ
กําแพงเพชร

ศวกท่ี 03 1. เตรียมอุปกรณ สารเคมีท่ีใชในการตรวจวิเคราะห
2. เก็บตัวอยางปลาแหงและปลาเคม็ท้ัง 2 เขต
3. ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางปลาแหงปลาเค็มเพ่ือหาปริมาณการ

ปนเปอนสารเคมีกําจดัศัตรูพืชชนิด ไตรคลอรฟอน และดดีีที

40.00 302,885 100.96

2 604-1112-
P021-J4722-
09

การศึกษาชนิดของ
สารเคมีกําจดัแมลงและ
ศัตรูพืชท่ีสงผลกระทบ
ตอแหลงนํ้าในจังหวัด
พ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพ
ท่ี 3 (2558)

300,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3 นครสวรรค
และเครือขายบรหิาร
สุขภาพท่ี 3

ศวกท่ี 03 ไดดําเนินการกําหนดพ้ืนท่ีและจุดท่ีจะดําเนินการเก็บตัวอยางพรอมท้ัง
จัดเตรียมอุปกรณการเก็บตัวอยาง คาดวาแลวเสร็จในการเก็บตัวอยาง
ประมาณเดือนเมษายน 2558

50.00 224,694 74.90

3 606-1112-
P021-J4722-
03

โครงการจดัตั้ง
หองปฏิบัติการเฝาระวัง
เช้ือกอโรคท่ีมีกลุม
อาการคลายไขหวัดใหญ
(Influenza-like
illness: ILI)

200,000 ผูปวยท่ีปวยเปนโรค
ไขหวัดใหญและโรคท่ีมี
กลุมอาการคลายไขหวัด
ใหญในเขตบริการสุขภาพ
ท่ี 5

ศวกท่ี 05 1. แผนงานโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ และสื่อสารแผนงานแก
ผูเก่ียวของ

2. สั่งชุด Primer และ Probe สําหรับการตรวจวิเคราะห Respiratory
syncytial virus (RSV), Parainfluenzavirus และ Metapneumovirus

3. จัดทํารางคูมือการตรวจวิเคราะห (SOP) จํานวน 1 ฉบับ
4. ทดสอบความใชไดของวิธี (Method verification) และทํารายงานการ

ทดสอบความใชไดของวิธีจํานวน 1 ฉบบั
5. ทําการทดสอบตัวอยาง จํานวน 15 ตัวอยาง
6. ปรับแผนการดําเนินงานโครงการจํานวน 1 ครั้ง

70.00 190,107 95.05
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ปนเปอนสารเคมีกําจดัศัตรูพืชชนิด ไตรคลอรฟอน และดดีีที

40.00 302,885 100.96

2 604-1112-
P021-J4722-
09

การศึกษาชนิดของ
สารเคมีกําจดัแมลงและ
ศัตรูพืชท่ีสงผลกระทบ
ตอแหลงนํ้าในจังหวัด
พ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพ
ท่ี 3 (2558)

300,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3 นครสวรรค
และเครือขายบรหิาร
สุขภาพท่ี 3

ศวกท่ี 03 ไดดําเนินการกําหนดพ้ืนท่ีและจุดท่ีจะดําเนินการเก็บตัวอยางพรอมท้ัง
จัดเตรียมอุปกรณการเก็บตัวอยาง คาดวาแลวเสร็จในการเก็บตัวอยาง
ประมาณเดือนเมษายน 2558

50.00 224,694 74.90

3 606-1112-
P021-J4722-
03

โครงการจดัตั้ง
หองปฏิบัติการเฝาระวัง
เช้ือกอโรคท่ีมีกลุม
อาการคลายไขหวัดใหญ
(Influenza-like
illness: ILI)

200,000 ผูปวยท่ีปวยเปนโรค
ไขหวัดใหญและโรคท่ีมี
กลุมอาการคลายไขหวัด
ใหญในเขตบริการสุขภาพ
ท่ี 5

ศวกท่ี 05 1. แผนงานโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ และสื่อสารแผนงานแก
ผูเก่ียวของ

2. สั่งชุด Primer และ Probe สําหรับการตรวจวิเคราะห Respiratory
syncytial virus (RSV), Parainfluenzavirus และ Metapneumovirus

3. จัดทํารางคูมือการตรวจวิเคราะห (SOP) จํานวน 1 ฉบับ
4. ทดสอบความใชไดของวิธี (Method verification) และทํารายงานการ

ทดสอบความใชไดของวิธีจํานวน 1 ฉบบั
5. ทําการทดสอบตัวอยาง จํานวน 15 ตัวอยาง
6. ปรับแผนการดําเนินงานโครงการจํานวน 1 ครั้ง

70.00 190,107 95.05



88

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

4 607-1112-
P021-J4722-
16

การพัฒนาการเก็บ
ตัวอยางสําหรับตรวจหา
ปริมาณและชนิด
ฮีโมโกลบินและการ
ตรวจวินิจฉัยอัลฟาธา
ลัสซเีมียดวยวิธี Real-
time PCR โดยใช
กระดาษซับเลือด

250,000 ตัวอยางเลือด ศวกท่ี 06 1. ประสานการเก็บตัวอยาง
2. ตรวจวิเคราะหตัวอยางเลือดครบสวนและกระดาษซับเลือด จํานวน

640 ตัวอยาง

60.00 250,000 100.00

5 607-1112-
P021-J4722-
24

การตรวจสอบเช้ือ
Salmonella spp. ใน
ยาสมุนไพรแผนโบราณ
ในเขตภาคตะวันออก
ดวยเทคนิคพีซีอาร

270,000 ตัวอยางสมุนไพร ศวกท่ี 06 1. เตรียมแผนงานโครงการ
2. ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห
3. จัดซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ
4. วางแผนเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห
5. ตรวจตัวอยางดวยวิธี conventional method จํานวน 20 ตัวอยาง

50.00 270,000 100.00

6 608-1112-
P021-J4722-
04

การประเมินความเสีย่ง
การไดรับสมัผสัเช้ือ
Salmonella spp กรด
เบนโซอิคและกรดซอร
บิคในปลาสม

300,000 ปลาสมท่ีสุมเก็บสถานท่ี
ผลิตและจําหนายปลาสม
ในจังหวัดขอนแกน
มหาสารคาม กาฬสินธุ
และรอยเอ็ดจํานวน 60
ตัวอยาง และ กลุม
วิสาหกิจชุมชนผูผลติปลา
สมในจังหวัดขอนแกน
มหาสารคาม กาฬสินธุ
และรอยเอ็ดจํานวน
ประมาณ 10 กลุม

ศวกท่ี 07 1. ประสานช้ีแจงโครงการคดัเลือกกลุมผูผลิตปลาสมเขารวมโครงการ
2. วางแผนเก็บตัวอยางปลาสมท่ีผลติและจําหนายในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7
3. สุมเก็บตัวอยางปลาสมตรวจวิเคราะหจุลินทรียและวัตถุกันเสีย 48

ตัวอยาง และดําเนินการแลวเสร็จ 48 ตัวอยาง
4. ประสานการศึกษาดูงานและอบรมกลุมผูผลิตปลาสมท่ีเขารวมโครงการ

ศึกษาดูงาน ณ ศูนยฝกอาชีพบานทาเรือ อ. อุบลรัตน จ. ขอนแกน ใน
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2558

5. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปลาสมและการพัฒนาสถานท่ี
ผลิตอาหารแปรรูปจากปลาใหได GMP ณ ศูนยฝกอาชีพบานทาเรือ อ.
อุบลรัตน จ.ขอนแกน วันท่ี 6 กุมภาพันธ ผูเขารวมศึกษาดูงานไดแก
เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนและกลุมแมบานผูผลิตปลา
สมของจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด รวมท้ังหมด 33 คน

6. จัดทําแบบสอบถามผูบริโภคปลาสม และดาํเนินการจัดเก็บขอมลูแลว
เสร็จ รอยละ 100

78.00 273,452 91.15

88

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

4 607-1112-
P021-J4722-
16

การพัฒนาการเก็บ
ตัวอยางสําหรับตรวจหา
ปริมาณและชนิด
ฮีโมโกลบินและการ
ตรวจวินิจฉัยอัลฟาธา
ลัสซเีมียดวยวิธี Real-
time PCR โดยใช
กระดาษซับเลือด

250,000 ตัวอยางเลือด ศวกท่ี 06 1. ประสานการเก็บตัวอยาง
2. ตรวจวิเคราะหตัวอยางเลือดครบสวนและกระดาษซับเลือด จํานวน

640 ตัวอยาง

60.00 250,000 100.00

5 607-1112-
P021-J4722-
24

การตรวจสอบเช้ือ
Salmonella spp. ใน
ยาสมุนไพรแผนโบราณ
ในเขตภาคตะวันออก
ดวยเทคนิคพีซีอาร

270,000 ตัวอยางสมุนไพร ศวกท่ี 06 1. เตรียมแผนงานโครงการ
2. ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห
3. จัดซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ
4. วางแผนเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห
5. ตรวจตัวอยางดวยวิธี conventional method จํานวน 20 ตัวอยาง

50.00 270,000 100.00

6 608-1112-
P021-J4722-
04

การประเมินความเสีย่ง
การไดรับสมัผสัเช้ือ
Salmonella spp กรด
เบนโซอิคและกรดซอร
บิคในปลาสม

300,000 ปลาสมท่ีสุมเก็บสถานท่ี
ผลิตและจําหนายปลาสม
ในจังหวัดขอนแกน
มหาสารคาม กาฬสินธุ
และรอยเอ็ดจํานวน 60
ตัวอยาง และ กลุม
วิสาหกิจชุมชนผูผลติปลา
สมในจังหวัดขอนแกน
มหาสารคาม กาฬสินธุ
และรอยเอ็ดจํานวน
ประมาณ 10 กลุม

ศวกท่ี 07 1. ประสานช้ีแจงโครงการคดัเลือกกลุมผูผลิตปลาสมเขารวมโครงการ
2. วางแผนเก็บตัวอยางปลาสมท่ีผลติและจําหนายในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7
3. สุมเก็บตัวอยางปลาสมตรวจวิเคราะหจุลินทรียและวัตถุกันเสีย 48

ตัวอยาง และดําเนินการแลวเสร็จ 48 ตัวอยาง
4. ประสานการศึกษาดูงานและอบรมกลุมผูผลิตปลาสมท่ีเขารวมโครงการ

ศึกษาดูงาน ณ ศูนยฝกอาชีพบานทาเรือ อ. อุบลรัตน จ. ขอนแกน ใน
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2558

5. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปลาสมและการพัฒนาสถานท่ี
ผลิตอาหารแปรรูปจากปลาใหได GMP ณ ศูนยฝกอาชีพบานทาเรือ อ.
อุบลรัตน จ.ขอนแกน วันท่ี 6 กุมภาพันธ ผูเขารวมศึกษาดูงานไดแก
เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนและกลุมแมบานผูผลิตปลา
สมของจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด รวมท้ังหมด 33 คน

6. จัดทําแบบสอบถามผูบริโภคปลาสม และดาํเนินการจัดเก็บขอมลูแลว
เสร็จ รอยละ 100

78.00 273,452 91.15

88

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

4 607-1112-
P021-J4722-
16

การพัฒนาการเก็บ
ตัวอยางสําหรับตรวจหา
ปริมาณและชนิด
ฮีโมโกลบินและการ
ตรวจวินิจฉัยอัลฟาธา
ลัสซเีมียดวยวิธี Real-
time PCR โดยใช
กระดาษซับเลือด

250,000 ตัวอยางเลือด ศวกท่ี 06 1. ประสานการเก็บตัวอยาง
2. ตรวจวิเคราะหตัวอยางเลือดครบสวนและกระดาษซับเลือด จํานวน

640 ตัวอยาง

60.00 250,000 100.00

5 607-1112-
P021-J4722-
24

การตรวจสอบเช้ือ
Salmonella spp. ใน
ยาสมุนไพรแผนโบราณ
ในเขตภาคตะวันออก
ดวยเทคนิคพีซีอาร

270,000 ตัวอยางสมุนไพร ศวกท่ี 06 1. เตรียมแผนงานโครงการ
2. ศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห
3. จัดซื้อสารเคมีและอาหารเลี้ยงเช้ือ
4. วางแผนเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห
5. ตรวจตัวอยางดวยวิธี conventional method จํานวน 20 ตัวอยาง

50.00 270,000 100.00

6 608-1112-
P021-J4722-
04

การประเมินความเสีย่ง
การไดรับสมัผสัเช้ือ
Salmonella spp กรด
เบนโซอิคและกรดซอร
บิคในปลาสม

300,000 ปลาสมท่ีสุมเก็บสถานท่ี
ผลิตและจําหนายปลาสม
ในจังหวัดขอนแกน
มหาสารคาม กาฬสินธุ
และรอยเอ็ดจํานวน 60
ตัวอยาง และ กลุม
วิสาหกิจชุมชนผูผลติปลา
สมในจังหวัดขอนแกน
มหาสารคาม กาฬสินธุ
และรอยเอ็ดจํานวน
ประมาณ 10 กลุม

ศวกท่ี 07 1. ประสานช้ีแจงโครงการคดัเลือกกลุมผูผลิตปลาสมเขารวมโครงการ
2. วางแผนเก็บตัวอยางปลาสมท่ีผลติและจําหนายในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7
3. สุมเก็บตัวอยางปลาสมตรวจวิเคราะหจุลินทรียและวัตถุกันเสีย 48

ตัวอยาง และดําเนินการแลวเสร็จ 48 ตัวอยาง
4. ประสานการศึกษาดูงานและอบรมกลุมผูผลิตปลาสมท่ีเขารวมโครงการ

ศึกษาดูงาน ณ ศูนยฝกอาชีพบานทาเรือ อ. อุบลรัตน จ. ขอนแกน ใน
วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2558

5. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตปลาสมและการพัฒนาสถานท่ี
ผลิตอาหารแปรรูปจากปลาใหได GMP ณ ศูนยฝกอาชีพบานทาเรือ อ.
อุบลรัตน จ.ขอนแกน วันท่ี 6 กุมภาพันธ ผูเขารวมศึกษาดูงานไดแก
เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนและกลุมแมบานผูผลิตปลา
สมของจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด รวมท้ังหมด 33 คน

6. จัดทําแบบสอบถามผูบริโภคปลาสม และดาํเนินการจัดเก็บขอมลูแลว
เสร็จ รอยละ 100

78.00 273,452 91.15



89

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 608-1112-
P021-J4722-
05

การพัฒนาการตรวจ
Arcobacter spp.ใน
อาหาร โดย Multiplex
PCR

200,000 อาหารประเภทเน้ือไก
จากแหลงจําหนาย
จํานวนรวม 100 ตัวอยาง

ศวกท่ี 07 เก็บตัวอยางจากตลาดสด เขตบริการท่ี 7 ตรวจ Arcobacter 30 ตัวอยาง แยก
เช้ือในอาหารเลี้ยงเช้ือ mCCDA เก็บตัวอยาง ท่ีเปนเช้ือ เพ่ือเตรียมยืนยันในวิธี
PCR ตอไป

70.00 172,203 86.10

8 610-1112-
P021-J4722-
02

โครงการศึกษาคณุภาพ
และพัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
สุขภาพ

200,000 หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ในเขตบริการ
สุขภาพท่ี 9 สามารถนํา
ขอมูลไปใชประโยชนใน
การวางแผนเฝาระวังและ
คุมครองผูบริโภคไดและ
ประชาชนท่ัวไปรับทราบ
ขอมูลความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑสุขภาพ

ศวกท่ี 09 1. คนควาและรวบรวมขอมลูเอกสารความรูเก่ียวกับสารหามใชใน
ผลิตภณัฑสุขภาพ เครื่องดืม่นํ้าหมกั นํ้ายายืดผม นํ้ายาดดัผม และ
นํ้ายายอมผม รวมท้ังไดวิธีการตรวจวิเคราะหสาร Salbutamol,
Ractopamine, Clenbuterol, Bromobuterol ในเน้ือสัตวดวย
เทคนิค LC-MS-MS

2. จัดทําแผนงานโครงการพรอมขออนุมัติดําเนินการ และสื่อสารใหผูรวม
โครงการวิจัยและผูเก่ียวของทราบ

3. ประมาณการ ดําเนินการจัดซื้อและไดรับสารเคมี สารมาตรฐาน วัสดุ
อุปกรณท่ีตองใชในการตรวจวิเคราะหแลว 100%

4. เก็บตัวอยางผลิตภณัฑสุขภาพไดท้ังสิ้น 68 ตัวอยางดังน้ี
1) เครื่องดื่มนํ้าหมัก 23 ตัวอยาง
2) นํ้ายายืดและนํ้ายาดัดผม 42 ตัวอยาง
3) นํ้ายายอมผม 23 ตัวอยาง

5. การตรวจวิเคราะหตัวอยางผลติภณัฑสุขภาพ
1) ตรวจวิเคราะหทางจลุชีววิทยาในเครื่องดื่มนํ้าหมัก 23 ตัวอยาง

ตรวจเช้ือ Coliforms, E.coli, Salmonellae, ยีสต รา,
S.aureus, C.perfringens, B.cereus

2) ตรวจนํ้ายายอมผม 23 ตัวอยาง พบสารหามใชในนํ้ายายอมผม 7
ตัวอยาง

55.00 30,229 15.11

89

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 608-1112-
P021-J4722-
05

การพัฒนาการตรวจ
Arcobacter spp.ใน
อาหาร โดย Multiplex
PCR

200,000 อาหารประเภทเน้ือไก
จากแหลงจําหนาย
จํานวนรวม 100 ตัวอยาง

ศวกท่ี 07 เก็บตัวอยางจากตลาดสด เขตบริการท่ี 7 ตรวจ Arcobacter 30 ตัวอยาง แยก
เช้ือในอาหารเลี้ยงเช้ือ mCCDA เก็บตัวอยาง ท่ีเปนเช้ือ เพ่ือเตรียมยืนยันในวิธี
PCR ตอไป

70.00 172,203 86.10

8 610-1112-
P021-J4722-
02

โครงการศึกษาคณุภาพ
และพัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
สุขภาพ

200,000 หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ในเขตบริการ
สุขภาพท่ี 9 สามารถนํา
ขอมูลไปใชประโยชนใน
การวางแผนเฝาระวังและ
คุมครองผูบริโภคไดและ
ประชาชนท่ัวไปรับทราบ
ขอมูลความปลอดภยัของ
ผลิตภณัฑสุขภาพ

ศวกท่ี 09 1. คนควาและรวบรวมขอมลูเอกสารความรูเก่ียวกับสารหามใชใน
ผลิตภณัฑสุขภาพ เครื่องดืม่นํ้าหมกั นํ้ายายืดผม นํ้ายาดดัผม และ
นํ้ายายอมผม รวมท้ังไดวิธีการตรวจวิเคราะหสาร Salbutamol,
Ractopamine, Clenbuterol, Bromobuterol ในเน้ือสัตวดวย
เทคนิค LC-MS-MS

2. จัดทําแผนงานโครงการพรอมขออนุมัติดําเนินการ และสื่อสารใหผูรวม
โครงการวิจัยและผูเก่ียวของทราบ

3. ประมาณการ ดําเนินการจัดซื้อและไดรับสารเคมี สารมาตรฐาน วัสดุ
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4. เก็บตัวอยางผลิตภณัฑสุขภาพไดท้ังสิ้น 68 ตัวอยางดังน้ี
1) เครื่องดื่มนํ้าหมัก 23 ตัวอยาง
2) นํ้ายายืดและนํ้ายาดัดผม 42 ตัวอยาง
3) นํ้ายายอมผม 23 ตัวอยาง
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ตรวจเช้ือ Coliforms, E.coli, Salmonellae, ยีสต รา,
S.aureus, C.perfringens, B.cereus

2) ตรวจนํ้ายายอมผม 23 ตัวอยาง พบสารหามใชในนํ้ายายอมผม 7
ตัวอยาง

55.00 30,229 15.11
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งบประมาณ
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90

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

9 612-1112-
P021-J4722-
03

การเฝาระวังการ
แพรกระจายของเช้ือ
Legionella spp. ใน
โรงแรม อําเภอเกาะ
สมุย จังหวัดสุราษฎร
ธานี ของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 11 สุราษฎรธานี เพ่ือ
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

300,000 หนวยงานรัฐบาล เอกชน
และสถานประกอบการใน
พ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี

ศวกท่ี 11 1. ปรับปรุงวิธีทดสอบสอดคลองกับมาตรฐานสากล แลวเสร็จ SOP 41
02 324

2. เตรียมความพรอมดานบุคลากรดานทฤษฎีและปฏิบตัิการ อยูระหวาง
การประเมินความสามารถบุคลากร

3. ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ
4. ประเมินความสามารถบุคลากรดานทฤษฎีแลวเสร็จ

65.00 196,116 65.37

10 613-1112-
P021-J4722-
03

การปนเปอนเช้ือ
Bacillus ceteus และ
วัตถุกันเสียในนํ้ากะทิ
จังหวัดภูเก็ต

200,000 เช้ือ B. cereus ศวกท่ี
11/1

1. ทบทวนเอกสาร วิธีทดสอบ
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

30.00 61,573 30.79

11 615-1112-
P021-J4722-
06

โครงการศึกษาซโีรทัยป
ของเช้ือ Salmonella
spp. ท่ีแยกไดจาก
ผูปวย อาหาร และนํ้า
ป 2558

230,000 ดําเนินการวิจยัในตัวอยาง
เช้ือ Salmonella ท่ีแยก
ไดจากผูปวย อาหาร นํ้า
และสิ่งแวดลอมจาก
โรงพยาบาลศูนย และ
โรงพยาบาลท่ัวไป ใน
ภาคใต ระหวางเดือน
ตุลาคม 2557 สิ้นสดุ
กันยายน 2558 จํานวน
150 ตัวอยาง

ศวกท่ี
12/1

สรุปตั้งแตเดือนตุลาคม 2557- มิถุนายน 2558 มีจํานวนตัวอยางท้ังหมด 137
ตัวอยาง คิดเเปนรอยละ 73.06 จากความกาวหนาในการตรวจวิเคราะห และ
ความกาวหนาของโครงการคิดเปน รอยละ 93.06
1. เดือนพฤษภาคม 2558 จากโรงพยาบาลตรัง จํานวน 11 ตัวอยาง

ตัวอยาง ผลการดําเนินงานรอยละ 82 โรงพยาบาลตรัง 11 ตัวอยาง ผล
การตรวจวิเคราะหดงัน้ี Salmonella enterica subsp. enterica ser.
I4,5,12:i:- 4 ตัวอยาง Salmonella serovar Typhimurium 2 ตัวอยาง
Salmonella serovar Stanley 1 ตัวอยาง Salmonella serovar
Corvallis 1 ตัวอยาง Salmonella serovar Weltevreden 3 ตัวอยาง

2. เดือนมิถุนายน 2558 รพ.ตรัง จํานวน 14 ตัวอยาง ดังน้ี Salmonella
enterica subsp. enterica ser. I4,5,12:i:- 2 ตัวอยาง Salmonella
serovar Typhimurium 1 ตัวอยาง Salmonella serovar Rissen 2
ตัวอยาง Salmonella serovar Corvallis 3 ตัวอยาง Salmonella

93.06 112,410 48.87

90

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ศวกท่ี 11 1. ปรับปรุงวิธีทดสอบสอดคลองกับมาตรฐานสากล แลวเสร็จ SOP 41
02 324

2. เตรียมความพรอมดานบุคลากรดานทฤษฎีและปฏิบตัิการ อยูระหวาง
การประเมินความสามารถบุคลากร

3. ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ
4. ประเมินความสามารถบุคลากรดานทฤษฎีแลวเสร็จ

65.00 196,116 65.37

10 613-1112-
P021-J4722-
03

การปนเปอนเช้ือ
Bacillus ceteus และ
วัตถุกันเสียในนํ้ากะทิ
จังหวัดภูเก็ต

200,000 เช้ือ B. cereus ศวกท่ี
11/1

1. ทบทวนเอกสาร วิธีทดสอบ
2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ

30.00 61,573 30.79

11 615-1112-
P021-J4722-
06

โครงการศึกษาซโีรทัยป
ของเช้ือ Salmonella
spp. ท่ีแยกไดจาก
ผูปวย อาหาร และนํ้า
ป 2558

230,000 ดําเนินการวิจยัในตัวอยาง
เช้ือ Salmonella ท่ีแยก
ไดจากผูปวย อาหาร นํ้า
และสิ่งแวดลอมจาก
โรงพยาบาลศูนย และ
โรงพยาบาลท่ัวไป ใน
ภาคใต ระหวางเดือน
ตุลาคม 2557 สิ้นสดุ
กันยายน 2558 จํานวน
150 ตัวอยาง

ศวกท่ี
12/1

สรุปตั้งแตเดือนตุลาคม 2557- มิถุนายน 2558 มีจํานวนตัวอยางท้ังหมด 137
ตัวอยาง คิดเเปนรอยละ 73.06 จากความกาวหนาในการตรวจวิเคราะห และ
ความกาวหนาของโครงการคิดเปน รอยละ 93.06
1. เดือนพฤษภาคม 2558 จากโรงพยาบาลตรัง จํานวน 11 ตัวอยาง

ตัวอยาง ผลการดําเนินงานรอยละ 82 โรงพยาบาลตรัง 11 ตัวอยาง ผล
การตรวจวิเคราะหดงัน้ี Salmonella enterica subsp. enterica ser.
I4,5,12:i:- 4 ตัวอยาง Salmonella serovar Typhimurium 2 ตัวอยาง
Salmonella serovar Stanley 1 ตัวอยาง Salmonella serovar
Corvallis 1 ตัวอยาง Salmonella serovar Weltevreden 3 ตัวอยาง

2. เดือนมิถุนายน 2558 รพ.ตรัง จํานวน 14 ตัวอยาง ดังน้ี Salmonella
enterica subsp. enterica ser. I4,5,12:i:- 2 ตัวอยาง Salmonella
serovar Typhimurium 1 ตัวอยาง Salmonella serovar Rissen 2
ตัวอยาง Salmonella serovar Corvallis 3 ตัวอยาง Salmonella

93.06 112,410 48.87



91

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

serovar Weltevreden 5 ตัวอยาง Salmonella serovar Washington
1 ตัวอยาง

3. เสนออนุมัติโครงการ
4. เตรียมอุปกรณวัสดุสารเคมี (คิดเปน 10 % ดําเนินการเรียบรอยแลว)

สื่อสารความเสี่ยง ตีพิมพผลงาน เรื่อง ซีโรทัยปและการดื้อยาของเช้ือซัล
โมเนลลาท่ีแยกไดจากอุจจาระและเลือดของผูปวย จังหวัดตรัง พัทลงุ
และสงขลา ลงวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน-
มิถุนายน 2558. (คิดเปน 10 % ดําเนินการเรียบรอยแลว)

12 615-1112-
P021-J4722-
08

เฝาระวังการปนเปอน
โลหะหนักและเช้ือ
จุลินทรียในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางท่ีจําหนาย
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1 ตรัง

500,000 ตัวอยางยาเครื่องสําอาง
ประเภทแปงแข็ง ลิปสติก
และทาหนา ประเภทละ
10 ตัวอยาง รวมจํานวน
30 ตัวอยาง

ศวกท่ี
12/1

สํารวจความพรอมหองปฏิบตัิการ ในสวนของสารเคมีและวัสดุวิทยท่ี
จําเปนตองจัดซื้อสําหรับโครงการ และดําเนินการจดัซื้อ ขออนุมัติซื้อ
ตัวอยาง ดําเนินซื้อตัวอยาง จํานวน 10 ตัวอยาง ดําเนินการซื้อตัวอยาง
ครบ 30 ตัวอยาง ดําเนินการทดสอบตัวอยาง ตรวจวิเคราะหตัวอยาง ดาน
จุลชีววิทยาท้ังสิ้น 20 ตัวอยาง

40.00 495,353 99.07

13 801-1112-
P021-J4722-
01

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมุนไพรไทยท่ี
มีใชในทองถ่ิน

450,000 1.ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย
2.คณะกรรมการจัดทํา
ตํารายาสมุนไพร

ศวกท่ี 09 1. ตรวจวิเคราะหทางเคมีของสนมุนไพรขลู 5 รายการ จาํนวน 16 ตัวอยาง
2. เตรียมตัวอยางสารสกัดดวยนํ้า และเอทานอล ของสมุนไพรขลู และสง

ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ
3. สกัดตัวอยางสมุนไพรดวยนํ้า จาํนวน 16 ตัวอยาง สําหรับตรวจวิเคราะห

เพ่ือจัดทํา TLC Finger print
4. บันทึกขอมูล เตรยีมตัวอยางวัตถุดบิสมุนไพร และจัดสงใหแก ศวก.ท่ี

ตรวจวิเคราะห จํานวน 40 ตัวอยาง
5. ตรวจวิเคราะหปริมาณความช้ืน ของสมุนไพรใบกรวยปา จํานวน 6

ตัวอยาง

50.00 28,000 6.22

91

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

serovar Weltevreden 5 ตัวอยาง Salmonella serovar Washington
1 ตัวอยาง

3. เสนออนุมัติโครงการ
4. เตรียมอุปกรณวัสดุสารเคมี (คิดเปน 10 % ดําเนินการเรียบรอยแลว)

สื่อสารความเสี่ยง ตีพิมพผลงาน เรื่อง ซีโรทัยปและการดื้อยาของเช้ือซัล
โมเนลลาท่ีแยกไดจากอุจจาระและเลือดของผูปวย จังหวัดตรัง พัทลงุ
และสงขลา ลงวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน-
มิถุนายน 2558. (คิดเปน 10 % ดําเนินการเรียบรอยแลว)

12 615-1112-
P021-J4722-
08

เฝาระวังการปนเปอน
โลหะหนักและเช้ือ
จุลินทรียในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางท่ีจําหนาย
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1 ตรัง

500,000 ตัวอยางยาเครื่องสําอาง
ประเภทแปงแข็ง ลิปสติก
และทาหนา ประเภทละ
10 ตัวอยาง รวมจํานวน
30 ตัวอยาง

ศวกท่ี
12/1

สํารวจความพรอมหองปฏิบตัิการ ในสวนของสารเคมีและวัสดุวิทยท่ี
จําเปนตองจัดซื้อสําหรับโครงการ และดําเนินการจดัซื้อ ขออนุมัติซื้อ
ตัวอยาง ดําเนินซื้อตัวอยาง จํานวน 10 ตัวอยาง ดําเนินการซื้อตัวอยาง
ครบ 30 ตัวอยาง ดําเนินการทดสอบตัวอยาง ตรวจวิเคราะหตัวอยาง ดาน
จุลชีววิทยาท้ังสิ้น 20 ตัวอยาง

40.00 495,353 99.07

13 801-1112-
P021-J4722-
01

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมุนไพรไทยท่ี
มีใชในทองถ่ิน

450,000 1.ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย
2.คณะกรรมการจัดทํา
ตํารายาสมุนไพร

ศวกท่ี 09 1. ตรวจวิเคราะหทางเคมีของสนมุนไพรขลู 5 รายการ จาํนวน 16 ตัวอยาง
2. เตรียมตัวอยางสารสกัดดวยนํ้า และเอทานอล ของสมุนไพรขลู และสง

ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ
3. สกัดตัวอยางสมุนไพรดวยนํ้า จาํนวน 16 ตัวอยาง สําหรับตรวจวิเคราะห

เพ่ือจัดทํา TLC Finger print
4. บันทึกขอมูล เตรยีมตัวอยางวัตถุดบิสมุนไพร และจัดสงใหแก ศวก.ท่ี

ตรวจวิเคราะห จํานวน 40 ตัวอยาง
5. ตรวจวิเคราะหปริมาณความช้ืน ของสมุนไพรใบกรวยปา จํานวน 6

ตัวอยาง

50.00 28,000 6.22

91

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

serovar Weltevreden 5 ตัวอยาง Salmonella serovar Washington
1 ตัวอยาง

3. เสนออนุมัติโครงการ
4. เตรียมอุปกรณวัสดุสารเคมี (คิดเปน 10 % ดําเนินการเรียบรอยแลว)

สื่อสารความเสี่ยง ตีพิมพผลงาน เรื่อง ซีโรทัยปและการดื้อยาของเช้ือซัล
โมเนลลาท่ีแยกไดจากอุจจาระและเลือดของผูปวย จังหวัดตรัง พัทลงุ
และสงขลา ลงวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปท่ี 9 ฉบับท่ี 2 เมษายน-
มิถุนายน 2558. (คิดเปน 10 % ดําเนินการเรียบรอยแลว)

12 615-1112-
P021-J4722-
08

เฝาระวังการปนเปอน
โลหะหนักและเช้ือ
จุลินทรียในผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางท่ีจําหนาย
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1 ตรัง

500,000 ตัวอยางยาเครื่องสําอาง
ประเภทแปงแข็ง ลิปสติก
และทาหนา ประเภทละ
10 ตัวอยาง รวมจํานวน
30 ตัวอยาง

ศวกท่ี
12/1

สํารวจความพรอมหองปฏิบตัิการ ในสวนของสารเคมีและวัสดุวิทยท่ี
จําเปนตองจัดซื้อสําหรับโครงการ และดําเนินการจดัซื้อ ขออนุมัติซื้อ
ตัวอยาง ดําเนินซื้อตัวอยาง จํานวน 10 ตัวอยาง ดําเนินการซื้อตัวอยาง
ครบ 30 ตัวอยาง ดําเนินการทดสอบตัวอยาง ตรวจวิเคราะหตัวอยาง ดาน
จุลชีววิทยาท้ังสิ้น 20 ตัวอยาง

40.00 495,353 99.07

13 801-1112-
P021-J4722-
01

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมุนไพรไทยท่ี
มีใชในทองถ่ิน

450,000 1.ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย
2.คณะกรรมการจัดทํา
ตํารายาสมุนไพร

ศวกท่ี 09 1. ตรวจวิเคราะหทางเคมีของสนมุนไพรขลู 5 รายการ จาํนวน 16 ตัวอยาง
2. เตรียมตัวอยางสารสกัดดวยนํ้า และเอทานอล ของสมุนไพรขลู และสง

ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพ
3. สกัดตัวอยางสมุนไพรดวยนํ้า จาํนวน 16 ตัวอยาง สําหรับตรวจวิเคราะห

เพ่ือจัดทํา TLC Finger print
4. บันทึกขอมูล เตรยีมตัวอยางวัตถุดบิสมุนไพร และจัดสงใหแก ศวก.ท่ี

ตรวจวิเคราะห จํานวน 40 ตัวอยาง
5. ตรวจวิเคราะหปริมาณความช้ืน ของสมุนไพรใบกรวยปา จํานวน 6

ตัวอยาง

50.00 28,000 6.22



92

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14 801-1112-
P021-J4722-
01

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมุนไพรไทยท่ี
มีใชในทองถ่ิน

750,000 1.ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย
2.คณะกรรมการจัดทํา
ตํารายาสมุนไพร

สจว จัดหาสมุนไพรครบจาํนวน 10 ชนิด ไดขอกําหนด 8 ชนิด 60.00 641,791 85.57

15 801-1112-
P021-J4722-
02

โครงการประชุมจดัทํา
แผนยุทธศาสตร KM
ปงบประมาณ 2558

377,600 ขาราชการ
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย จําวนว 100 คน

สจว ไดมีการประชุมทีมงานจัดการความรูฯ มีคาใชจาย 2,790 บาท และมี
โครงการจดัทําแผนแมบท กรม ณ โรงแรมริชมอน 8-9 เมษายน 58 ใช
งบประมาณ 180000 บาท รวม 2 รายการประชุม 74.12%

74.12 377,215 99.90

16 803-1112-
P021-J4722-
01

กรมวิทยาศาสตรการแ
พทยสูชุมชน: นวัตกรรม
แกปญหาโรคเออและ
การขาดสารไอโอดีน
อยางยั่งยืนดวยการ
เสรมิไอโอดีนทาง
ชีวภาพในหวงโซอาหาร

1,751,000 1. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 2. องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน
(อบต. อบจ. เทศบาล) 3.
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตาํบล (รพ.
สต.) 4. กลุมเกษตรกร
และกลุมผลิตภัณฑชุมชน

ศชพ 1. ดําเนินถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมสารไอโอดีนในหวงโซอาหารและ
ผลิตภณัฑทางการ เกษตร ดวยวิธีเสริมไอโอดีนทางชีวภาพ (iodine bio-
fortification) ใหแกพ้ืนท่ีชุมชนตนแบบ รวม ท้ังหมด 3 ชุมชน ตําบล
แสนสุข อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ตําบลหนองสนม
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตําบลดานซาย อําเภอดานซาน
จังหวัดเลย

2. ดําเนินวิเคราะหปริมาณไอโอดีนในผลิตภณัฑทางการเกษตรท่ีทาง
ชุมชนเปนผูผลิต จํานวน 2 ชุมชน

50.00 704,498 40.23

17 803-1112-
P021-J4722-
02

การวิจัยและพัฒนาสาร
ตานเช้ือราจากสมุนไพร

520,000 ประชาชนท่ัวไป และ
หนวยงานท่ีสนใจจะนําไป
พัฒนาในเชิงพาณิชย

ศชพ 1. เตรียมเหงาขมิ้นขาวปานํ้าหนัก 5 กิโลกรัมมาทําแหงไดพืชแหงหนัก
ประมาณ 900 กรัม

2. สกัดเหงาขมิ้นขาวปา ( 300 กรัม) ดวยเอทานอล และทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือ
ราตอ C. albicans ของสารสกัด

3. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของเหงาขมิ้นขาวปาดวยตัวทําละลายอินทรีย
ชนิดตาง ๆ และทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือราตอ C. albicans

4. แยกบริสุทธ์ิสารตานเช้ือราจากสารสกัดตัวทําละลายอินทรียของเหงาขมิ้น
ขาวปาในช้ันท่ีมีฤทธ์ิโดยวิธีทาง chromatography ไดสารบริสุทธ์ิท่ีมฤีทธ์ิ
ตานเช้ือรา 1 ชนิด

5. วิเคราะห NMR spectrum ของสารบริสุทธ์ิ 1 ชนิดจากเหงาขมิ้นขาวปาท่ี
แยกได

95.00 425,735 81.87

92

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14 801-1112-
P021-J4722-
01

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมุนไพรไทยท่ี
มีใชในทองถ่ิน

750,000 1.ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย
2.คณะกรรมการจัดทํา
ตํารายาสมุนไพร

สจว จัดหาสมุนไพรครบจาํนวน 10 ชนิด ไดขอกําหนด 8 ชนิด 60.00 641,791 85.57

15 801-1112-
P021-J4722-
02

โครงการประชุมจดัทํา
แผนยุทธศาสตร KM
ปงบประมาณ 2558

377,600 ขาราชการ
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย จําวนว 100 คน

สจว ไดมีการประชุมทีมงานจัดการความรูฯ มีคาใชจาย 2,790 บาท และมี
โครงการจดัทําแผนแมบท กรม ณ โรงแรมริชมอน 8-9 เมษายน 58 ใช
งบประมาณ 180000 บาท รวม 2 รายการประชุม 74.12%

74.12 377,215 99.90

16 803-1112-
P021-J4722-
01

กรมวิทยาศาสตรการแ
พทยสูชุมชน: นวัตกรรม
แกปญหาโรคเออและ
การขาดสารไอโอดีน
อยางยั่งยืนดวยการ
เสรมิไอโอดีนทาง
ชีวภาพในหวงโซอาหาร

1,751,000 1. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 2. องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน
(อบต. อบจ. เทศบาล) 3.
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตาํบล (รพ.
สต.) 4. กลุมเกษตรกร
และกลุมผลิตภัณฑชุมชน

ศชพ 1. ดําเนินถายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมสารไอโอดีนในหวงโซอาหารและ
ผลิตภณัฑทางการ เกษตร ดวยวิธีเสริมไอโอดีนทางชีวภาพ (iodine bio-
fortification) ใหแกพ้ืนท่ีชุมชนตนแบบ รวม ท้ังหมด 3 ชุมชน ตําบล
แสนสุข อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ตําบลหนองสนม
อําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตําบลดานซาย อําเภอดานซาน
จังหวัดเลย

2. ดําเนินวิเคราะหปริมาณไอโอดีนในผลิตภณัฑทางการเกษตรท่ีทาง
ชุมชนเปนผูผลิต จํานวน 2 ชุมชน

50.00 704,498 40.23
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ตานเช้ือราจากสมุนไพร

520,000 ประชาชนท่ัวไป และ
หนวยงานท่ีสนใจจะนําไป
พัฒนาในเชิงพาณิชย
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ประมาณ 900 กรัม
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6. ศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารบริสุทธ์ิ 1 ชนิดจากเหงาขมิ้นขาวปาพบวา
เปน Labda-8 (17), 12-diene-15, 16 -dial

7. เตรียมเหงาไพลดําและทําแหงเพ่ือใชสําหรับหาวิธีการแยกสารตานเช้ือรา
เบื้องตนไดพืชแหงหนักประมาณ 40 กรัม

8. สกัดเหงาไพลดํา ดวยเอทานอล และทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือราตอ C.
albicans ของสารสกัด

9. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของเหงาขมิ้นขาวปาดวยตัวทําละลายอินทรีย
ชนิดตาง ๆ และทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือราตอ C. albicans

10. แยกบริสุทธ์ิสารตานเช้ือราจากสารสกัดตัวทําละลายอินทรียของเหงาไพล
ดําในช้ันท่ีมีฤทธ์ิโดยวิธีทาง chromatography ไดสารบริสุทธ์ิท่ีมีฤทธ์ิตาน
เช้ือรา 3 ชนิด

11. ไดสารบริสุทธ์ิท่ีมีปริมาณมากพอสําหรบัวิเคราะห NMR spectrum
จํานวน 2 ชนิด อีก 1 ชนิดไมเพียงพอตอการวิเคราะห NMR spectrum
(อยูระหวางการเพาะปลูกพืชเพ่ือใหมีปริมาณเพียงพอตอการนํามาศึกษา)

12. ศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารบริสุทธ์ิ 2 ชนิดจากเหงาไพลดําพบวาเปน
zerumbone และ Labda-8 (17), 12-diene-15, 16 - dial

13. ทดสอบฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลลของสารตานเช้ือรา Labda-8 (17), 12-
diene-15, 16 -dial ในเซลลเพาะเลี้ยง 5 ชนิด คือ k562, HELA, HepG2,
MCF-7, และ Alexander พบวาสารดังกลาวมีพิษตอเซลลท้ัง 5 ชนิด ที
IC50 0.6 - 3.8 g/mL

14.ทดลองพัฒนาครีมเบสครั้งท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะเบื้องตนของ
เน้ือครีมท่ีมีสูตรตํารับตางกันจํานวน 4 สูตร

15. เตรียมผลดิบของพญากาสัก ทําแหง และบดไดผงพืชแหงหนักประมาณ
338 กรัม

16. สกัดผลดิบของพญากาสัก ( 338 กรัม) ดวยเอทานอล
17. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของผลดิบพญากาสักดวยตัวทําละลายอินทรยี
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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15. เตรียมผลดิบของพญากาสัก ทําแหง และบดไดผงพืชแหงหนักประมาณ
338 กรัม

16. สกัดผลดิบของพญากาสัก ( 338 กรัม) ดวยเอทานอล
17. สกัดแยกสารสกัดเอทานอลของผลดิบพญากาสักดวยตัวทําละลายอินทรยี
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6. ศึกษาโครงสรางทางเคมีของสารบริสุทธ์ิ 1 ชนิดจากเหงาขมิ้นขาวปาพบวา
เปน Labda-8 (17), 12-diene-15, 16 -dial
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เบื้องตนไดพืชแหงหนักประมาณ 40 กรัม
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ชนิดตาง ๆ และ ทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือราตอเช้ือ T. mentagrophytes
พบวาสวนท่ีสามารถละลายใน chloroform และ ethyl acetate ไดแสดง
ฤทธ์ิตานเช้ือราไดดี

18. คัดเลือกสวนท่ีละลายในช้ัน chloroform มาแยกบริสุทธ์ิดวยวิธีการทาง
โครมาโตรกราฟฟ

19. ทดลองพัฒนาครีมเบสครั้งท่ี 2 โดยทําการปรับปรุงสวนประกอบบางชนิด
เชน ปริมาณสารท่ีเปนเน้ือครีม และชนิดของ emulsifier จากตํารับของ
ครีมท่ีคัดเลือกไดจากการพัฒนาครั้งท่ี 1 โดยเตรียมครีมท่ีมีสูตรตํารับ
ตางกันจํานวน 4 สูตร แลวเปรียบเทียบคุณลักษณะเบื้องตนของเน้ือครีม

20. สกัดเหงาขมิ้นขาวปาแหงประมาณ 300 กรัม ดวยเอทานอลสําหรับใชใน
การเตรียมครีม

21. ทดสอบความคงตัวของครีมเบสเพ่ือคัดเลือกครีมเบสท่ีมีคุณสมบัติคงตัว
ท่ีสุดมาใชในการตั้งตํารับ 4 ตํารับ

22. ไดตํารับครีมเบสท่ีมีความคงตัวในสภาวะการทดสอบแบบเรง 1 ตํารบั
18 803-1112-

P021-J4722-
03

พัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องตนสําหรับ
สารควบคมุการทํางาน
ของทรานสคริปชันแฟค
เตอรและคนหาสารออก
ฤทธ์ิจากสมุนไพรไทย
เพ่ือการรักษาเบตา-
ธาลัสซเีมีย

580,000 หนวยงานท่ีจะนําไปตอ
ยอดการวิจัย และศึกษาใน
ระดับ pre-clinic

ศชพ 1. เตรียมสารสกัดตัวอยางท่ีละลายในเอทานอลท่ีความเขมขนตาง ๆ สําหรับ
ใชทดสอบจํานวน 130 ชนิด

2. ทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดสมุนไพรในวิธีทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนจํานวน 140
ตัวอยาง

3. สรุปผลการทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดตัวอยางท้ังหมด 250 ตัวอยาง พบวา
สารสกัด 7 ชนิดแสดงฤทธ์ิกระตุนการสราง -globin คือ ดอกแกว ตนโมก
บาน ตนวานหอมแดง ใบโกสน ดอกกระเทียมเถา เหงากระชายดํา และ
ตนสาบแรงสาบกา

4. ทดสอบฤทธ์ิความเปนพิษตอเซลล K562 ของสารสกัดท่ีมีฤทธ์ิกระตุนการ
สราง HBG ท้ัง 7 ชนิด ดวยวิธี XTT assay

5. เตรียมสวนของพืชสดท่ีมีฤทธ์ิ คือ ใบโกสน (1) มาทําแหงและบดเพ่ือลดขนาด
6. สกัดใบโกสนแหงท่ีเตรียมไดดวยเอทานอล 2 ครั้ง
7. สกัดแยกเบื้องตนสารสกัดใบโกสนดวยตัวทําละลายอินทรียชนิดตาง ๆ

80.00 572,846 98.77
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

และทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
8. แยกบริสุทธ์ิสารออกฤทธ์ิเบื้องตนของสวนมีฤทธ์ิจากสารสกัดใบโกสนดวย

วิธีทางโครมาโทรกราฟฟโดยใช SiO2 open column
9. เตรียมสวนของพืชสดท่ีมีฤทธ์ิ คือ ดอกกระเทียมเถา (2) มาทําแหงและบด

เพ่ือลดขนาด 10. สกัดดอกกระเทียมเถาแหงท่ีเตรียมไดดวยเอทานอล 2 ครั้ง
10. สกัดแยกเบื้องตนสารสกัดดอกกระเทียมเถาดวยตัวทําละลายอินทรียชนิด

ตาง ๆ และทดสอบฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
11. แยกบริสุทธ์ิสารออกฤทธ์ิเบื้องตนของสวนมีฤทธ์ิจากสารสกัดดอก

กระเทียมเถาดวยวิธีทางโครมาโทรกราฟฟโดยใช SiO2 open column
12. เตรียมสวนของพืชสดท่ีมีฤทธ์ิ คือ เหงากระชายดํา (3) มาทําแหงและบด
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19 803-1112-
P021-J4722-
04

การพัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องตนท่ี
จําเพาะตอเปาหมาย
การรักษาโรคมะเร็งทอ
นํ้าดีและคนหาสารออก
ฤทธ์ิจากสมุนไพรไทย

214,300 หนวยงานท่ีจะนําไปตอ
ยอดการวิจัย และศึกษาใน
ระดับ pre-clinic

ศชพ 1. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งชนิดตาง ๆ และเก็บตัวอยางเซลล 5 ชนิด เพ่ีอใช
สําหรับการสกัด RNA

2. สกัด RNA และเปลี่ยนเปน cDNA
3. หาสภาวะของ PCR ท่ีเหมาะสมตอการเตรียม DNA standard
4. cloning เพ่ือเตรียม DNA มาตรฐานในพลาสมิด และตรวจสอบความ

ถูกตองของช้ินสวนยีนท่ีอยูในพลาสมิด โดยวิธี sequencing analysis
5. เตรียม RNA และเปลี่ยนเปน cDNA
6. ดําเนินการวิเคราะหระดับการแสดงออกยีนในเซลลเพาะเลี้ยงชนิดตาง ๆ

โดยทําการหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหการแสดงออกของยีน
ตางๆ ท่ีทําการศึกษาดวยวิธี real-time PCR

7. วิเคราะหการแสดงออกของยีน CXCR4, CXCL12, cMet และMetAP2 ใน
เซลลเพาะเลี้ยง HUCCA, MCF7, HepG2, Alexander, K562 และ HELA

8. ออกแบบ primers สําหรับใชในการ cloning เพ่ือเตรียมพลาสมิดสําหรับ
นํามาใชในการพัฒนาระบบทดสอบเบื้องตน

65.00 208,474 97.28

20 803-1112-
P021-J4722-
05

การประเมินคณุภาพชุด
ทดสอบการติดเช้ือ
ไวรัสเด็งก่ี โดยการ
ตรวจหาแอนตเิจน NS1
และแอนติบอดีของ
ไวรัสเด็งก่ีชนิด IgM
และ IgG ดวยเทคนิค
Immunochromatogr
aphy

587,000 หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยตางๆ หรือ
หนวยงานรัฐบาลหรือ
เอกชนอ่ืน
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21 803-1112-
P021-J4722-
06

การวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สรางและผลิตรีคอม
บิแนนทแอนติบอดีเพ่ือ
ใชในการ ตรวจ
วินิจฉัยโรค

600,100 1.หนวยงานศึกษาวิจัยท่ีมี
การพัฒนาและผลติ
แอนติบอดีเพ่ือใชใน
งานวิจัย 2. หนวยงาน
ผลิตชุดทดสอบท่ีสนใจ
การผลิตแอนติบอดีเพ่ือ
ทดแทนการนําเขา

ศชพ 1. นําเช้ือ E .coli ท่ีมี Recombiant plasmid vectors ท้ังในระบบ Single
vector และ Dual vector ท่ีสรางข้ึนมาทําการเพาะเลี้ยงเพ่ือสกัด พลาสมิด
สําหรับใชเปนเวคเตอรในการโคลนยีนสวน variable heavy chain และ
variable light chain

2. ทําการสกัด Recombiant plasmid vectors ออกจากเซลล E. coli ท่ี
เพาะเลี้ยงไวและนําไปวัดปริมาณความเขมขน ไดพลาสมิดในระบบ single
vector จํานวน ไมโครกรัม และ heavy chain plasmid กับ light chain
plasmid ในระบบ dual vectors จํานวน ไมโครกรัม กับ ไมโครกรัม
ตามลําดับ โดยท้ังหมดมีคา Absorbance 260/280 สูงกวา 1.8 ซึ่งมีคุณภาพ
พียงพอทําจะนําไปใชในการโคลนยีนตอไป

3. นําพลาสมิดท่ีไดไปตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะเพ่ือเตรียมไวสําหรับโคลนยีน
สวน Variable region ตอไป

4. ทําการออกแบบ Primer เพ่ือใชเพ่ิมปริมาณยีนท่ีใชสรางแอนติบอดีสวน
heavy chain variable region และ light chain variable region สําหรับ
โคลนเขาสูเวกเตอร

5. ได Primer สําหรับเพ่ิมปริมาณยีนท่ีใชสรางแอนติบอดีสวน heavy chain
variable region และ light chain variable region จาก pLDHscFv
phagemid โคลน 10 และ 20

6. ทําการเพ่ิมปริมาณยีนท่ีใชในการสรางแอนติบอดีสวน heavy chain
variable region และ light chain variable region จาก pLDHscFv
phagemid vectorโคลน 10 และ 20 ดวยวิธี PCR

7. ไดช้ินยีนสวน heavy chain variable region และ light chain variable
region จาก pLDHscFv โคลน20 ท่ีมีขนาดถูกตองเพ่ือใชในการ cloning
สวน pLDHscFv โคลน 10 ไดเฉพาะสวน light chain variable region

8. ทําการปรับสภาวะท่ีใชเพ่ิมปริมาณยีนท่ีใชในการสรางแอนติบอดสีวนheavy
chain variable region จาก pLDHscFv phagemid vectorโคลน 10 ดวย
วิธี PCR

75.00 585,616 97.59
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9. ไดช้ินยีนท่ีใชในการสรางแอนติบอดีสวน heavy chain variable region จาก
pLDHscFv phagemid vector โคลน 10 ท่ีมีขนาดถูกตองเพ่ือใชในการ
cloning

10. ทําการโคลนยีนสวน heavy chain variable region จาก pLDHscFv โคลน
10 และ 20 เขาสูเวคเตอรในตําแหนง Cloning site 1

11. ไดรีคอมบิแนนทพลาสมิดเวคเตอรท่ีมีช้ินยีนสวน heavy chain variable
region บรรจุอยูในตําแหนง Cloning site 1 ในระบบ single vector system
ท้ังโคลน 10 และ โคลน 20

12. ตรวจสอบความถูกตองของลําดับนิวคลีโอไทดของช้ินยีนสวน heavy chain
variable region ท่ีบรรจุอยูในตําแหนง Cloning site 1 โดยการทํา
sequencing ท้ังโคลน 10 และ โคลน 20

13. นํารีคอมบิแนนทพลาสมิดเวคเตอรท้ัง 2 โคลนท่ีมีลําดับนิวคลีโอไทดถูกตอง
มาตัดดวยเอนไซมตัดจําเพาะบริเวณ Cloning site 2 เพ่ือเตรียมไวสําหรับ
โคลนยีนสวน light chain variable region 14. ทําการโคลนยีนสวน light
chain variable region จาก pLDHscFv โคลน 10 และ 20 เขาสูเวคเตอรใน
ตําแหนง Cloning site 2

14. ไดรีคอมบิแนนทพลาสมิดเวคเตอรท่ีมีช้ินยีนสวน light chain variable
region บรรจุอยูในตําแหนง Cloning site 2 ในระบบ single vector system
ท้ังโคลน 10 และ โคลน 20

15. ตรวจสอบความถูกตองของลําดับนิวคลีโอไทดของช้ินยีนสวน light chain
variable region ท่ีบรรจุอยูในตําแหนง Cloning site 2 โดยการทํา
sequencing ท้ังโคลน 10 และ โคลน 20

16. ทําการโคลนยีนสวน variable region จาก pLDHscFv โคลน 10 และ 20
เขาสู heavy chain plasmid vector และ light chain plasmid vector ใน
ระบบ dual vectors system

17. ไดรีคอมบิแนนท heavy chain พลาสมิดเวคเตอร และรีคอมบิแนนท light
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

chain พลาสมิดเวคเตอร ท่ีมีช้ินยีนสวน variable region บรรจุอยู ในระบบ
dual vectors system ท้ังโคลน 10 และ โคลน 20

18. ตรวจสอบความถูกตองของลําดับนิวคลีโอไทดของช้ินยีนสวน variable
region ท่ีบรรจุโดยการทํา sequencing ท้ังโคลน 10 และ โคลน 20

19. ทําการเตรียมรีคอมบิแนนทพลาสมิด anti-pLDH โคลน 10 และ โคลน 20 ท่ี
ไดท้ังแบบ single vector system และ dual vector system สําหรับการ
transfection

20. ไดรีคอมบิแนนทพลาสมิด anti-pLDH โคลน 10 และ โคลน 20 ท่ีไดท้ังแบบ
single vector system และ dual vector system ท่ีมีปริมาณความบริสุทธ์ิ
สูงสามารถนําไปใชในการ transfection ได

21. ทําการเพาะเลี้ยงเซลล FreeStyle293F cell lines ไดจํานวน 5 passages
22. ทําการเพาะเลี้ยงเซลล Expi293F cell lines ไดจํานวน 5 passages
23. ไดเซลล FreeStyle293F และ Expi293F ท่ีรอดชีวิตมากกวา 80% จํานวน

มากกวา 1x10e6cell/ml พรอมสําหรับการ transfection
24. ทําการเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของ Transfection reagent ท่ีเหมาะสม

กับเซลลท้ังสองชนิด
25. ไดขอมูลชนิดและปริมาณของ Transfection reagent ท่ีใหประสิทธิภาพ

สูงสุดในการ Transfection ของเซลลแตละชนิด
26. ทําการตรวจสอบปริมาณของรีคอมบิแนนทพลาสมิดท่ีเหมาะสมในการ

Transfection กับเซลลท้ัง 2 ชนิด
27. ไดข อมูลปริมาณของรีคอมบิแนนทพลาสมิดท่ี เหมาะสมสําหรับ

Transfection กับเซลลแตละชนิด
22 803-1112-

P021-J4722-
07

โครงการประเมิน
คุณภาพชุดทดสอบการ
ติดเช้ือไวรสัชุคุนกุนยา
โดยการตรวจหา
แอนติบอดีตอ E1 และ

503,600 หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยตางๆ หรือ
หนวยงานรัฐบาลหรือ
เอกชนอ่ืนๆ เพ่ือนําไปใช

ศชพ ไดชุดทดสอบท่ีมีความจาํเพาะตอแอนติบดีชนิด IgM ผูปวยโรคชิคุนกุนยา
ทําการตรวจสอบความจําเพาะ โดยนําชุดทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนมาทดสอบกับ
ตัวอยางไดผลดังน้ี
1. ตัวอยางซีรมัท่ีมผีลบวก ชนิด IgM ตอไวรสัชิคุนกุนยา ท่ีทดสอบดวยวิธี

ELISA พบวาใหผลเปนบวก

70.00 502,416 99.76
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

E2 แอนติเจนของ ไวรัส
ชิคุนกุนยา ดวยเทคนิค
Immunochromatogr
aphy

ในการตรวจวินิจฉยัโรค
หรือจําหนายตอไป

2. ตัวอยางซีรัมท่ีมีผลลบ ชนิด IgM ตอไวรัสชิคุนกุนยา ท่ีทดสอบดวยวิธี
ELISA ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาขาม (cross reaction) กับตัวอยางซีรัม
ผูปวยโรคอ่ืน ๆโดยนําชุดทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนมาทดสอบกับตัวอยางซีรัมชนิ
คตางใหผลดังน้ี

3. ตัวอยางซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ชนิด IgG ตอไวรัสเด็งก่ี ตัวอยางซีรัมผู
ไดรับวัคซีนตอไวรัสไขสมองอักเสบ JE ซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอเช้ือเม
ลิออยโดสิส และ ตัวอยางซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอเช้ือเลปโตสไปโรสิส
พบวาใหผลเปนลบ

4. ดําเนินการเขียนหลักจริยธรรม (Ethic) เพ่ือขอทําการวิจัยในมนุษย
5. ไดดําเนินการติดตอโรงพยาบาลท่ีอยูในพ้ืนท่ีการระบาดของโรคเพ่ือขอ

ตัวอยางเลือดของผูปวย
6. ไดตัวอยาง positive IgM มาใชในการทดสอบกับชุดทดสอบท่ีพัฒนาข้ึน

ปริมาณ 100 ไมโครลิตร
7. เตรียมชุดทดสอบและนํ้ายาท่ีใชในการทดสอบมาทดสอบกับตัวอยางท่ี

ไดมา
8. ประกอบชุดทดสอบไดเปนชุดทดสอบท่ีประกอบเสร็จสมบูรณ
9. นําชุดทดสอบท่ีประกอบเสร็จสมบูรณแลวมาทดสอบการเกิดปฏิกิริยาขาม

(cross reaction) กับตัวอยางซีรัมผูปวยโรคอ่ืนๆใหผลดังน้ี ตัวอยางซีรัมท่ี
มีผลบวก ชนิด IgM ชนิด IgG ตอไวรัสเด็งก่ี ซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอ
เช้ือเมลิออยโดสิส ตัวอยางซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอเช้ือเลปโตสไปโร
สิส และ ตัวอยางซีรัมของคนปกติ พบวาใหผลเปนลบ

10. นําชุดทดสอบท่ีประกอบเสร็จสมบูรณแลวมาทดสอบกับตัวอยางท่ีมี
ผลบวก ชนิด IgM ตอไวรัสชิคุนกุนยา พบวาใหผลเปนบวก
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(cross reaction) กับตัวอยางซีรัมผูปวยโรคอ่ืนๆใหผลดังน้ี ตัวอยางซีรัมท่ี
มีผลบวก ชนิด IgM ชนิด IgG ตอไวรัสเด็งก่ี ซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอ
เช้ือเมลิออยโดสิส ตัวอยางซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอเช้ือเลปโตสไปโร
สิส และ ตัวอยางซีรัมของคนปกติ พบวาใหผลเปนลบ

10. นําชุดทดสอบท่ีประกอบเสร็จสมบูรณแลวมาทดสอบกับตัวอยางท่ีมี
ผลบวก ชนิด IgM ตอไวรัสชิคุนกุนยา พบวาใหผลเปนบวก
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

E2 แอนติเจนของ ไวรัส
ชิคุนกุนยา ดวยเทคนิค
Immunochromatogr
aphy

ในการตรวจวินิจฉยัโรค
หรือจําหนายตอไป

2. ตัวอยางซีรัมท่ีมีผลลบ ชนิด IgM ตอไวรัสชิคุนกุนยา ท่ีทดสอบดวยวิธี
ELISA ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาขาม (cross reaction) กับตัวอยางซีรัม
ผูปวยโรคอ่ืน ๆโดยนําชุดทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนมาทดสอบกับตัวอยางซีรัมชนิ
คตางใหผลดังน้ี

3. ตัวอยางซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ชนิด IgG ตอไวรัสเด็งก่ี ตัวอยางซีรัมผู
ไดรับวัคซีนตอไวรัสไขสมองอักเสบ JE ซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอเช้ือเม
ลิออยโดสิส และ ตัวอยางซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอเช้ือเลปโตสไปโรสิส
พบวาใหผลเปนลบ

4. ดําเนินการเขียนหลักจริยธรรม (Ethic) เพ่ือขอทําการวิจัยในมนุษย
5. ไดดําเนินการติดตอโรงพยาบาลท่ีอยูในพ้ืนท่ีการระบาดของโรคเพ่ือขอ

ตัวอยางเลือดของผูปวย
6. ไดตัวอยาง positive IgM มาใชในการทดสอบกับชุดทดสอบท่ีพัฒนาข้ึน

ปริมาณ 100 ไมโครลิตร
7. เตรียมชุดทดสอบและนํ้ายาท่ีใชในการทดสอบมาทดสอบกับตัวอยางท่ี

ไดมา
8. ประกอบชุดทดสอบไดเปนชุดทดสอบท่ีประกอบเสร็จสมบูรณ
9. นําชุดทดสอบท่ีประกอบเสร็จสมบูรณแลวมาทดสอบการเกิดปฏิกิริยาขาม

(cross reaction) กับตัวอยางซีรัมผูปวยโรคอ่ืนๆใหผลดังน้ี ตัวอยางซีรัมท่ี
มีผลบวก ชนิด IgM ชนิด IgG ตอไวรัสเด็งก่ี ซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอ
เช้ือเมลิออยโดสิส ตัวอยางซีรัมท่ีมีผลบวก ชนิด IgM ตอเช้ือเลปโตสไปโร
สิส และ ตัวอยางซีรัมของคนปกติ พบวาใหผลเปนลบ

10. นําชุดทดสอบท่ีประกอบเสร็จสมบูรณแลวมาทดสอบกับตัวอยางท่ีมี
ผลบวก ชนิด IgM ตอไวรัสชิคุนกุนยา พบวาใหผลเปนบวก
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

23 803-1112-
P021-J4722-
09

โครงการประเมิน
คุณภาพชุดทดสอบเพ่ือ
ตรวจหาแอนตบิอดีตอ
E แอนติเจนของไวรัสไข
สมองอักเสบ ดวย
เทคนิค
Immunochromatogr
aphy

587,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยตางๆ หรือ
หนวยงานรัฐบาลหรือ
เอกชนอ่ืนๆ

ศชพ กําลังดําเนินการขอคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับทําการวิจัยในมนุษย และ
ติดตอขอตัวอยางซีรั่มผูปวยจากโรงพยาบาลท่ีมีรายงานการพบผูปวยโรคไข
สมองอักเสบเจอีเพ่ิมเติม โดยขณะน้ีไดรับ ผลตรวจวินิจฉัยยืนยันโดยวิธี
มาตรฐานจากฝายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข แลว
สําหรับตัวอยางผูปวยโรคไขสมองอักเสบเจอีท่ีไดรับเพ่ิมเติมมา 9 ราย ใหผล
เปนลบ ตัวอยางเลือดบริจาคอีก 20 รายใหผลเปนลบ จึงไดขอตัวอยาง
strong positive และ weak positive control จากฝายอาโบไวรัสมาใช
เปนตัวอยางในเบื้องตนกอนระหวางรอตัวอยางผูปวยเ พ่ิมเติมจาก
โรงพยาบาลท่ีติดตอขอความอนุเคราะหไป

60.00 527,251 89.82

24 803-1112-
P021-J4722-
15

การศึกษาทางเภสัชพันธุ
ศาสตรในการเกิดผล
ขางเคียงตอการใชยา
ตานวัณโรค (ตอเน่ือง)

401,400 ผูปวยวัณโรคท่ีไดรับยา
ตานวัณโรคแลวเกิดอาการ
ตับอักเสบ จํานวน อยาง
นอย 100 ราย

ศชพ ไดดําเนินศึกษา Case-control study ในสวนของประเทศไทยไปบางสวน
โดยจัดเก็บตัวอยางผูปวย AT-DILI ได 52 ราย และผูปวยท่ีทนตอยาวัณโรค
143 ราย จากโรงพยาบาลตางๆท่ัวประเทศไทย พบวาผูปวยท่ีมี slow
acetylater รอยละ 23 และผูปวยกลุมน้ีมีความเสี่ยงตอการเกิดตับอักเสบ
มากกวาผูปวย Rapid acetylater ถึง 14.25 เทา

75.00 399,909 99.63

25 803-1112-
P021-J4722-
18

การพัฒนาวิธีตรวจการ
กลายพันธุของยีน
BRCA1 และ BRCA2
ในผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง
เตานมดวยเทคนิค
วิเคราะหลําดับสาร
พันธุกรรมสมรรถนะสูง

200,000 ผูปวยมะเร็งเตานมท่ีอายุ
นอยกวา 45 ป จํานวน
200 ราย

ศชพ สําหรับตําแหนงการกลายพันธุน้ีพบไดบอยในประชากรไทย ไดดําเนินการ
จัดซื้อชุดตรวจ BRCA1 และ BRCA2 แลว และกําลังทําการเก็บตัวอยาง
รวมถึงตรวจหาความหลากหลายของยีนดังกลาวในกลุมผูปวยชาวไทย
จํานวน 50 ราย

70.00 163,314 81.66

26 803-1112-
P021-J4722-
20

โครงการวิจัยและพัฒนา
Mesenchymal Stem
Cells สูการใช
ประโยชนทางคลินิก

4,094,210 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย 14 แหง

ศชพ การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังน้ี
1. การวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลลตนกําเนิดชนิด MSC
2. วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเซลลตน

กําเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells ขณะน้ีอยูระหวางเตรียม
การศึกษารอบท่ี 2

75.00 3,009,635 73.51
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

23 803-1112-
P021-J4722-
09

โครงการประเมิน
คุณภาพชุดทดสอบเพ่ือ
ตรวจหาแอนตบิอดีตอ
E แอนติเจนของไวรัสไข
สมองอักเสบ ดวย
เทคนิค
Immunochromatogr
aphy

587,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยตางๆ หรือ
หนวยงานรัฐบาลหรือ
เอกชนอ่ืนๆ

ศชพ กําลังดําเนินการขอคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับทําการวิจัยในมนุษย และ
ติดตอขอตัวอยางซีรั่มผูปวยจากโรงพยาบาลท่ีมีรายงานการพบผูปวยโรคไข
สมองอักเสบเจอีเพ่ิมเติม โดยขณะน้ีไดรับ ผลตรวจวินิจฉัยยืนยันโดยวิธี
มาตรฐานจากฝายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข แลว
สําหรับตัวอยางผูปวยโรคไขสมองอักเสบเจอีท่ีไดรับเพ่ิมเติมมา 9 ราย ใหผล
เปนลบ ตัวอยางเลือดบริจาคอีก 20 รายใหผลเปนลบ จึงไดขอตัวอยาง
strong positive และ weak positive control จากฝายอาโบไวรัสมาใช
เปนตัวอยางในเบื้องตนกอนระหวางรอตัวอยางผูปวยเ พ่ิมเติมจาก
โรงพยาบาลท่ีติดตอขอความอนุเคราะหไป

60.00 527,251 89.82

24 803-1112-
P021-J4722-
15

การศึกษาทางเภสัชพันธุ
ศาสตรในการเกิดผล
ขางเคียงตอการใชยา
ตานวัณโรค (ตอเน่ือง)

401,400 ผูปวยวัณโรคท่ีไดรับยา
ตานวัณโรคแลวเกิดอาการ
ตับอักเสบ จํานวน อยาง
นอย 100 ราย

ศชพ ไดดําเนินศึกษา Case-control study ในสวนของประเทศไทยไปบางสวน
โดยจัดเก็บตัวอยางผูปวย AT-DILI ได 52 ราย และผูปวยท่ีทนตอยาวัณโรค
143 ราย จากโรงพยาบาลตางๆท่ัวประเทศไทย พบวาผูปวยท่ีมี slow
acetylater รอยละ 23 และผูปวยกลุมน้ีมีความเสี่ยงตอการเกิดตับอักเสบ
มากกวาผูปวย Rapid acetylater ถึง 14.25 เทา

75.00 399,909 99.63

25 803-1112-
P021-J4722-
18

การพัฒนาวิธีตรวจการ
กลายพันธุของยีน
BRCA1 และ BRCA2
ในผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง
เตานมดวยเทคนิค
วิเคราะหลําดับสาร
พันธุกรรมสมรรถนะสูง

200,000 ผูปวยมะเร็งเตานมท่ีอายุ
นอยกวา 45 ป จํานวน
200 ราย

ศชพ สําหรับตําแหนงการกลายพันธุน้ีพบไดบอยในประชากรไทย ไดดําเนินการ
จัดซื้อชุดตรวจ BRCA1 และ BRCA2 แลว และกําลังทําการเก็บตัวอยาง
รวมถึงตรวจหาความหลากหลายของยีนดังกลาวในกลุมผูปวยชาวไทย
จํานวน 50 ราย

70.00 163,314 81.66

26 803-1112-
P021-J4722-
20

โครงการวิจัยและพัฒนา
Mesenchymal Stem
Cells สูการใช
ประโยชนทางคลินิก

4,094,210 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย 14 แหง

ศชพ การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังน้ี
1. การวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลลตนกําเนิดชนิด MSC
2. วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเซลลตน

กําเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells ขณะน้ีอยูระหวางเตรียม
การศึกษารอบท่ี 2

75.00 3,009,635 73.51
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

23 803-1112-
P021-J4722-
09

โครงการประเมิน
คุณภาพชุดทดสอบเพ่ือ
ตรวจหาแอนตบิอดีตอ
E แอนติเจนของไวรัสไข
สมองอักเสบ ดวย
เทคนิค
Immunochromatogr
aphy

587,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยตางๆ หรือ
หนวยงานรัฐบาลหรือ
เอกชนอ่ืนๆ

ศชพ กําลังดําเนินการขอคณะกรรมการจริยธรรมสําหรับทําการวิจัยในมนุษย และ
ติดตอขอตัวอยางซีรั่มผูปวยจากโรงพยาบาลท่ีมีรายงานการพบผูปวยโรคไข
สมองอักเสบเจอีเพ่ิมเติม โดยขณะน้ีไดรับ ผลตรวจวินิจฉัยยืนยันโดยวิธี
มาตรฐานจากฝายอาโบไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข แลว
สําหรับตัวอยางผูปวยโรคไขสมองอักเสบเจอีท่ีไดรับเพ่ิมเติมมา 9 ราย ใหผล
เปนลบ ตัวอยางเลือดบริจาคอีก 20 รายใหผลเปนลบ จึงไดขอตัวอยาง
strong positive และ weak positive control จากฝายอาโบไวรัสมาใช
เปนตัวอยางในเบื้องตนกอนระหวางรอตัวอยางผูปวยเ พ่ิมเติมจาก
โรงพยาบาลท่ีติดตอขอความอนุเคราะหไป

60.00 527,251 89.82

24 803-1112-
P021-J4722-
15

การศึกษาทางเภสัชพันธุ
ศาสตรในการเกิดผล
ขางเคียงตอการใชยา
ตานวัณโรค (ตอเน่ือง)

401,400 ผูปวยวัณโรคท่ีไดรับยา
ตานวัณโรคแลวเกิดอาการ
ตับอักเสบ จํานวน อยาง
นอย 100 ราย

ศชพ ไดดําเนินศึกษา Case-control study ในสวนของประเทศไทยไปบางสวน
โดยจัดเก็บตัวอยางผูปวย AT-DILI ได 52 ราย และผูปวยท่ีทนตอยาวัณโรค
143 ราย จากโรงพยาบาลตางๆท่ัวประเทศไทย พบวาผูปวยท่ีมี slow
acetylater รอยละ 23 และผูปวยกลุมน้ีมีความเสี่ยงตอการเกิดตับอักเสบ
มากกวาผูปวย Rapid acetylater ถึง 14.25 เทา

75.00 399,909 99.63

25 803-1112-
P021-J4722-
18

การพัฒนาวิธีตรวจการ
กลายพันธุของยีน
BRCA1 และ BRCA2
ในผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็ง
เตานมดวยเทคนิค
วิเคราะหลําดับสาร
พันธุกรรมสมรรถนะสูง

200,000 ผูปวยมะเร็งเตานมท่ีอายุ
นอยกวา 45 ป จํานวน
200 ราย

ศชพ สําหรับตําแหนงการกลายพันธุน้ีพบไดบอยในประชากรไทย ไดดําเนินการ
จัดซื้อชุดตรวจ BRCA1 และ BRCA2 แลว และกําลังทําการเก็บตัวอยาง
รวมถึงตรวจหาความหลากหลายของยีนดังกลาวในกลุมผูปวยชาวไทย
จํานวน 50 ราย

70.00 163,314 81.66

26 803-1112-
P021-J4722-
20

โครงการวิจัยและพัฒนา
Mesenchymal Stem
Cells สูการใช
ประโยชนทางคลินิก

4,094,210 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย 14 แหง

ศชพ การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังน้ี
1. การวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลลตนกําเนิดชนิด MSC
2. วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเซลลตน

กําเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells ขณะน้ีอยูระหวางเตรียม
การศึกษารอบท่ี 2

75.00 3,009,635 73.51



103

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3. การวิจัยทางคลินิกเพ่ือนําเซลลตนกําเนิดชนิด Mesenchymal Stem
Cells ไปใชในการพัฒนาวิธีรักษาผูปวย
3.1 การศึกษาความเปนไปไดและความปลอดภัยของเซลลตนกําเนิด
จากไขกระดูกเมื่อฉีดเขาวุนตาของผูปวยโรคจอตามีสารสีท่ีถายทอด
ทางพันธุกรรม Retinitis pigmentosa (RP) ผลการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนคือ
- สามารถเตรียมและตรวจสอบคุณภาพ DMSc Stem Pro Phase

II เรียบรอยแลว 2 ราย
- ขณะน้ีอยูระหวางการบํารุงรักษาอาคารปฏิบัติการเซลลตนกําเนิด

เพ่ือเตรียมความพรมในการรองรับการจัดเตรียมและตรวจสอบ
คุณภาพเซลลตนกําเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells รายท่ี 3

103

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3. การวิจัยทางคลินิกเพ่ือนําเซลลตนกําเนิดชนิด Mesenchymal Stem
Cells ไปใชในการพัฒนาวิธีรักษาผูปวย
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ทางพันธุกรรม Retinitis pigmentosa (RP) ผลการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนคือ
- สามารถเตรียมและตรวจสอบคุณภาพ DMSc Stem Pro Phase

II เรียบรอยแลว 2 ราย
- ขณะน้ีอยูระหวางการบํารุงรักษาอาคารปฏิบัติการเซลลตนกําเนิด

เพ่ือเตรียมความพรมในการรองรับการจัดเตรียมและตรวจสอบ
คุณภาพเซลลตนกําเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells รายท่ี 3

103

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3. การวิจัยทางคลินิกเพ่ือนําเซลลตนกําเนิดชนิด Mesenchymal Stem
Cells ไปใชในการพัฒนาวิธีรักษาผูปวย
3.1 การศึกษาความเปนไปไดและความปลอดภัยของเซลลตนกําเนิด
จากไขกระดูกเมื่อฉีดเขาวุนตาของผูปวยโรคจอตามีสารสีท่ีถายทอด
ทางพันธุกรรม Retinitis pigmentosa (RP) ผลการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนคือ
- สามารถเตรียมและตรวจสอบคุณภาพ DMSc Stem Pro Phase

II เรียบรอยแลว 2 ราย
- ขณะน้ีอยูระหวางการบํารุงรักษาอาคารปฏิบัติการเซลลตนกําเนิด

เพ่ือเตรียมความพรมในการรองรับการจัดเตรียมและตรวจสอบ
คุณภาพเซลลตนกําเนิดชนิด Mesenchymal Stem Cells รายท่ี 3



104

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

27 803-1112-
P021-J4722-
21

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
หองปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนการควบคุม
และปองกันโรคมะเร็ง

1,855,290 หองปฏิบัติการเครือขาย
ศวก 14 แหง

ศชพ การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังน้ี
กิจกรรมหลักท่ี 1 การศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical Validation) ผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนคือ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ
3. ออกแบบการวิจัย
4. เตรียมความพรอมของนํ้ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห
5. จากการเพาะเลีย้งเซลลมะเร็งในตวัอยางช้ินเน้ือของผูปวยมะเร็ง 2 ราย

เมื่อนําไปตรวจวิเคราะหการแสดงออกของยีน โดยวิธี Reverse
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT PCR) พบวาใน
ตัวอยางช้ินเน้ือของผูปวยมีการแสดงออกของยีนgene expression
marker 6 ชนิด ไดแก GAPDH, EpCAM, Mucin1, CK19, CCND1,
และ CCNE2

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหเซลลมะเร็งทาง
หองปฏิบัติการ ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ดังน้ี
กิจกรรมยอยท่ี 2.1 การศึกษา Gene expression marker สําหรับการ
ตรวจหาการแสดงออกของยีน ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนคือ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ
3. ออกแบบการวิจัย
4. เตรียมความพรอมของนํ้ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห
5. ศึกษา gene expression marker สําหรับตรวจหาการแสดงออกของยีนใน

เซลลมะเร็ง โดยศึกษา linearity ใน gene expression marker 10 ชนิด
ไดแก Fibronectin, Vimentin, Muc1, C-Myc, HUXD10, IRS4, Nanog,
SUX2, Oct4, ALDH1A โดยทําการ spike เซลลมะเร็งมาตรฐานชนิด MCF-
7 ลงใน mononuclear cells ของคนปกติ แลวทําการตรวจวิเคราะหโดยวิธี
RT-PCR ผลการศึกษา 3 รอบ รอบแรกพบวามีคา correlation(R) อยู

75.00 1,368,803 73.78

104

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

27 803-1112-
P021-J4722-
21

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
หองปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนการควบคุม
และปองกันโรคมะเร็ง

1,855,290 หองปฏิบัติการเครือขาย
ศวก 14 แหง

ศชพ การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังน้ี
กิจกรรมหลักท่ี 1 การศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical Validation) ผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนคือ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ
3. ออกแบบการวิจัย
4. เตรียมความพรอมของนํ้ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห
5. จากการเพาะเลีย้งเซลลมะเร็งในตวัอยางช้ินเน้ือของผูปวยมะเร็ง 2 ราย

เมื่อนําไปตรวจวิเคราะหการแสดงออกของยีน โดยวิธี Reverse
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT PCR) พบวาใน
ตัวอยางช้ินเน้ือของผูปวยมีการแสดงออกของยีนgene expression
marker 6 ชนิด ไดแก GAPDH, EpCAM, Mucin1, CK19, CCND1,
และ CCNE2

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหเซลลมะเร็งทาง
หองปฏิบัติการ ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ดังน้ี
กิจกรรมยอยท่ี 2.1 การศึกษา Gene expression marker สําหรับการ
ตรวจหาการแสดงออกของยีน ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนคือ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ
3. ออกแบบการวิจัย
4. เตรียมความพรอมของนํ้ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห
5. ศึกษา gene expression marker สําหรับตรวจหาการแสดงออกของยีนใน

เซลลมะเร็ง โดยศึกษา linearity ใน gene expression marker 10 ชนิด
ไดแก Fibronectin, Vimentin, Muc1, C-Myc, HUXD10, IRS4, Nanog,
SUX2, Oct4, ALDH1A โดยทําการ spike เซลลมะเร็งมาตรฐานชนิด MCF-
7 ลงใน mononuclear cells ของคนปกติ แลวทําการตรวจวิเคราะหโดยวิธี
RT-PCR ผลการศึกษา 3 รอบ รอบแรกพบวามีคา correlation(R) อยู

75.00 1,368,803 73.78

104

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

27 803-1112-
P021-J4722-
21

การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
หองปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนการควบคุม
และปองกันโรคมะเร็ง

1,855,290 หองปฏิบัติการเครือขาย
ศวก 14 แหง

ศชพ การดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังน้ี
กิจกรรมหลักท่ี 1 การศึกษาวิจัยทางคลินิก (Clinical Validation) ผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามแผนคือ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ
3. ออกแบบการวิจัย
4. เตรียมความพรอมของนํ้ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห
5. จากการเพาะเลีย้งเซลลมะเร็งในตวัอยางช้ินเน้ือของผูปวยมะเร็ง 2 ราย

เมื่อนําไปตรวจวิเคราะหการแสดงออกของยีน โดยวิธี Reverse
Transcription Polymerase Chain Reaction (RT PCR) พบวาใน
ตัวอยางช้ินเน้ือของผูปวยมีการแสดงออกของยีนgene expression
marker 6 ชนิด ไดแก GAPDH, EpCAM, Mucin1, CK19, CCND1,
และ CCNE2

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหเซลลมะเร็งทาง
หองปฏิบัติการ ประกอบดวย 2 กิจกรรมยอย ดังน้ี
กิจกรรมยอยท่ี 2.1 การศึกษา Gene expression marker สําหรับการ
ตรวจหาการแสดงออกของยีน ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนคือ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ
3. ออกแบบการวิจัย
4. เตรียมความพรอมของนํ้ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห
5. ศึกษา gene expression marker สําหรับตรวจหาการแสดงออกของยีนใน

เซลลมะเร็ง โดยศึกษา linearity ใน gene expression marker 10 ชนิด
ไดแก Fibronectin, Vimentin, Muc1, C-Myc, HUXD10, IRS4, Nanog,
SUX2, Oct4, ALDH1A โดยทําการ spike เซลลมะเร็งมาตรฐานชนิด MCF-
7 ลงใน mononuclear cells ของคนปกติ แลวทําการตรวจวิเคราะหโดยวิธี
RT-PCR ผลการศึกษา 3 รอบ รอบแรกพบวามีคา correlation(R) อยู

75.00 1,368,803 73.78



105

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ระหวาง 0.91-0.98 รอบท่ี 2 พบวามีคา correlation(R) อยูระหวาง 0.91-
0.98 และรอบท่ี 3 พบวามีคา correlation(R) อยูระหวาง 0.91-0.98 โดย
gene expression marker ท่ีผาน Analytical validation และสามารถ
นําไปใชในการศึกษาวิจัยทางคลินิกได คือ C-MYC, HoxD10, Mucin1,
Fibronectin และ Vimentin

กิจกรรมยอยท่ี 2.2 การวิจัยและพัฒนาวิธีการทดสอบความไวตอยารักษา
มะเร็ง (Chemosensitivity assay) ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนคือ
1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
2. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ
3. ออกแบบการวิจัย
4. เตรียมความพรอมของนํ้ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห
5. สามารถพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งมาตรฐาน MCF-7 ท่ีเหมาะสมตอ

การนําไปใชทดสอบความไวตอยารักษามะเร็ง โดยทําการเพาะเลี้ยงเซลล
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ จํานวน 3 รอบและ 2 รอบ ตามลําดับ เพ่ือศึกษาหา
ปริมาณเซลลเริ่มตนท่ีเหมาะสม โดยการทํา Standard curve รวมท้ังศึกษา
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเซลลแบบ 2 มิติ เปนระยะเวลา 10
วัน จํานวน 1 รอบ ขณะน้ีอยูระหวางเตรียมการศึกษารอบท่ี 2

6. ศึกษาชนิดของอาหารเลี้ยงเซลลท่ีเหมาะสม โดยการเพาะเลี้ยงเซลลใน
อาหารเลี้ยงเซลล 3 ชนิด ไดแก MSC medium, Plt Medium และ
Mammocult medium เพ่ือเปรยีบเทียบการเจรญิเติบโตของเซลลใน
อาหารเลี้ยงเซลลแตละชนิด ขณะน้ีอยูระหวางเตรียมการศึกษารอบท่ี 3

7. พัฒนาวิธีการทดสอบความไวตอยารักษามะเร็ง Tamoxifen โดยการ
เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งมาตรฐาน MCF-7 แบบ 2 มิติ ทําการตรวจสอบ
ลักษณะของเซลล ความมีชีวิตรอดของเซลล และความเขมขนของยาท่ี
0.1, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 15 และ 20 ?m ขณะน้ีอยูระหวางการวิเคราะห
ผลและเตรียมการศึกษาในรอบท่ี 3
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ระหวาง 0.91-0.98 รอบท่ี 2 พบวามีคา correlation(R) อยูระหวาง 0.91-
0.98 และรอบท่ี 3 พบวามีคา correlation(R) อยูระหวาง 0.91-0.98 โดย
gene expression marker ท่ีผาน Analytical validation และสามารถ
นําไปใชในการศึกษาวิจัยทางคลินิกได คือ C-MYC, HoxD10, Mucin1,
Fibronectin และ Vimentin
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3. ออกแบบการวิจัย
4. เตรียมความพรอมของนํ้ายาวัสดุและเครื่องมือวิเคราะห
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

กิจกรรมหลักท่ี 3 การพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติ การและการบูรณาการสู
การใชประโยชนทางคลินิก ผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนคือ จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการดานพันธุกรรมทางคลินิก
ครั้งท่ี 4 ระหวางวันท่ี 13-15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน
ชะอํา บีช รีสอรท แอนด สปา จ.เพชรบุรี ผลสํารวจความพึงพอใจตอการจัด
ประชุมเทากับรอยละ 92.42 (คํานวณจากแบบประเมินผล 24 ฉบับ จาก
ผูเขารวมประชุมท้ังหมด 45 คน)

28 803-1112-
P021-J4722-
23

การศึกษานํารองดาน
ความปลอดภัยของ
เจลหวาเขารักษาสิว

745,100 หนวยงานอ่ืนเพ่ือนําไป
ผลิตในระดับอุตสาหกรรม
หรือก่ึงอุตสาหกรรมได

ศชพ 1. จัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการการศึกษานํารองดานความปลอดภัย
ของเจลหวาเขารักษาสิวประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 1 แผน

2. พัฒนาและตรวจสอบโครงรางการวิจัยเพ่ือยื่นขอรับการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย สถาบันโรคผิวหนัง และกรมวิทยาศาสตรการ แพทย
ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการใหปรับโครงรางการวิจัยใหมให
สอดคลองกับโครงการมากข้ึน ผูวิจัยประจําโครงการจึงไดทบทวนและ
แกไขโครงรางการวิจัยแลวยื่นขอเสนอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันโรคผิวหนังวันท่ี 29 เมษายน 2558
รอเขารอบการพิจารณาประจําเดือนพฤษภาคม และยื่นขอรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกรมวิทยาศาสตรการแพทย
โดยยื่นขอรับการพิจารณาวันท่ี 30 เมษายน 2558 รอเขารอบการ
พิจารณาประจําเดือนพฤษภาคม 2558 (เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2558
ผลผานการพิจารณา) ผู วิจัยดําเนินการติดตอประสานงานกับผู วิจัย
ประจําสถาบันโรคผิวหนังถึงผลการพิจารณาจริยธรรมรอบเดือนเมษายน
ท่ีผานมา แจงวาสงรอบประเมินไมทัน จึงสงรอบประชุมเดือน มิถุนายน
2558

50.00 96,428 12.94
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ศชพ 1. จัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการการศึกษานํารองดานความปลอดภัย
ของเจลหวาเขารักษาสิวประจําปงบประมาณ 2558 จํานวน 1 แผน

2. พัฒนาและตรวจสอบโครงรางการวิจัยเพ่ือยื่นขอรับการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย สถาบันโรคผิวหนัง และกรมวิทยาศาสตรการ แพทย
ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการใหปรับโครงรางการวิจัยใหมให
สอดคลองกับโครงการมากข้ึน ผูวิจัยประจําโครงการจึงไดทบทวนและ
แกไขโครงรางการวิจัยแลวยื่นขอเสนอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สถาบันโรคผิวหนังวันท่ี 29 เมษายน 2558
รอเขารอบการพิจารณาประจําเดือนพฤษภาคม และยื่นขอรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกรมวิทยาศาสตรการแพทย
โดยยื่นขอรับการพิจารณาวันท่ี 30 เมษายน 2558 รอเขารอบการ
พิจารณาประจําเดือนพฤษภาคม 2558 (เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2558
ผลผานการพิจารณา) ผู วิจัยดําเนินการติดตอประสานงานกับผู วิจัย
ประจําสถาบันโรคผิวหนังถึงผลการพิจารณาจริยธรรมรอบเดือนเมษายน
ท่ีผานมา แจงวาสงรอบประเมินไมทัน จึงสงรอบประชุมเดือน มิถุนายน
2558

50.00 96,428 12.94



107

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

29 803-1112-
P021-J4722-
24

พัฒนาศักยภาพ
เครือขายหองปฏิบตัิการ
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทยดานการตรวจการ
ติดเช้ือเอชไอวี-1 ในเด็ก
ท่ีคลอดจากแมท่ีติดเช้ือ
ดวยวิธี Real-time
PCR

1,302,300 เครือขายหองปฏิบตัิการ
ตรวจการติดเช้ือเอชไอวี -
1 กรมวิทยาศาสตร
การแพทยท้ัง 13 แหง

ศชพ 1. จัดทําเอกสารคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจการติดเช้ือเอชไอ
วี-1 วิธี Real-time PCR ผลการดําเนินงาน ทบทวนปรับปรุงและจัดทํา
เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

2. ตรวจการติดเช้ือเอชไอวี-1 วิธี Real-time PCR เปรียบเทียบชนิดตัวอยาง
จากกระดาษซับและหลอดเลือด เปาหมาย 500 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน
ตรวจได 500 ตัวอยาง จากเปาหมาย 500 ตัวอยาง คิดเปน 100%

3. ตรวจการติดเช้ือเอชไอวี-1 วิธี Real-time PCR เปรียบเทียบชนิดตัวอยาง
จากกระดาษซับและหลอดเลือดระหวางเครือขายหองปฏิบัติการ สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ ใหกับเครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 7 แหง
ประกอบดวย ขอนแกน, ชลบุรี, นครสวรรค, อุดรธานี, อุบลราชธานี,
สมุทรสงคราม และ สงขลา

4. รวบรวมวิเคราะหขอมูล นําเสนอ/ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 1
เรื่อง/ครั้ง นําเสนอประชุมเครือขายหองปฏิบัติการตรวจการติดเช้ือเอชไอ
วี-1 ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 16-18 ก.พ. 2558 ณ ภูรัญญา รี
สอรท จ. นครราชสีมา

80.00 1,300,515 99.86

30 803-1112-
P021-J4722-
26

การตรวจวินิจฉัยการติด
เช้ือเอชไอวี-1 ในเด็ก
แรกคลอด ท่ีเกิดจากแม
ท่ีติดเช้ือเอชไอวีใหไดผล
เร็วท่ีสุดดวยวิธี PCR
ตัวอยางจากกระดาษซับ
เลือด

600,000 เด็กแรกคลอดจากมารดา
ท่ีติดเช้ือ และเด็กท่ีคลอด
จากมารดาท่ีมีความเสี่ยง
สูงท้ังคนไทยและตางดาว

ศชพ 1. ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ HIV-PCR ในเด็กแรกคลอด เด็กอายุ 2-7 วัน (นอย
กวา 30 วัน) จํานวนตรวจท้ังสิ้น 1,020 ตัวอยาง เพศ (ชาย 510 /หญิง
506) อายุเด็ก 1-17 วัน คาเฉลี่ยอยูท่ี 2.7 วัน พบผลบวก 5 ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ 2.2 โดยตัวอยางท่ีบวกเปนเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูง

2. ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ HIV-PCR ครั้งท่ี 3 เมื่อเด็กอายุมากกวาหรือ
เทากับ 4 เดือน ในกรณีเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูงแตผลเปน PCR1 และ PCR2
เปนลบ จํานวนตรวจท้ังสิ้น 47 ตัวอยาง พบผลบวก 1 ตัวอยาง

100.00 517,003 86.17

107

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

29 803-1112-
P021-J4722-
24

พัฒนาศักยภาพ
เครือขายหองปฏิบตัิการ
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทยดานการตรวจการ
ติดเช้ือเอชไอวี-1 ในเด็ก
ท่ีคลอดจากแมท่ีติดเช้ือ
ดวยวิธี Real-time
PCR

1,302,300 เครือขายหองปฏิบตัิการ
ตรวจการติดเช้ือเอชไอวี -
1 กรมวิทยาศาสตร
การแพทยท้ัง 13 แหง

ศชพ 1. จัดทําเอกสารคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจการติดเช้ือเอชไอ
วี-1 วิธี Real-time PCR ผลการดําเนินงาน ทบทวนปรับปรุงและจัดทํา
เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

2. ตรวจการติดเช้ือเอชไอวี-1 วิธี Real-time PCR เปรียบเทียบชนิดตัวอยาง
จากกระดาษซับและหลอดเลือด เปาหมาย 500 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน
ตรวจได 500 ตัวอยาง จากเปาหมาย 500 ตัวอยาง คิดเปน 100%

3. ตรวจการติดเช้ือเอชไอวี-1 วิธี Real-time PCR เปรียบเทียบชนิดตัวอยาง
จากกระดาษซับและหลอดเลือดระหวางเครือขายหองปฏิบัติการ สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ ใหกับเครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 7 แหง
ประกอบดวย ขอนแกน, ชลบุรี, นครสวรรค, อุดรธานี, อุบลราชธานี,
สมุทรสงคราม และ สงขลา

4. รวบรวมวิเคราะหขอมูล นําเสนอ/ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 1
เรื่อง/ครั้ง นําเสนอประชุมเครือขายหองปฏิบัติการตรวจการติดเช้ือเอชไอ
วี-1 ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 16-18 ก.พ. 2558 ณ ภูรัญญา รี
สอรท จ. นครราชสีมา

80.00 1,300,515 99.86

30 803-1112-
P021-J4722-
26

การตรวจวินิจฉัยการติด
เช้ือเอชไอวี-1 ในเด็ก
แรกคลอด ท่ีเกิดจากแม
ท่ีติดเช้ือเอชไอวีใหไดผล
เร็วท่ีสุดดวยวิธี PCR
ตัวอยางจากกระดาษซับ
เลือด

600,000 เด็กแรกคลอดจากมารดา
ท่ีติดเช้ือ และเด็กท่ีคลอด
จากมารดาท่ีมีความเสี่ยง
สูงท้ังคนไทยและตางดาว

ศชพ 1. ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ HIV-PCR ในเด็กแรกคลอด เด็กอายุ 2-7 วัน (นอย
กวา 30 วัน) จํานวนตรวจท้ังสิ้น 1,020 ตัวอยาง เพศ (ชาย 510 /หญิง
506) อายุเด็ก 1-17 วัน คาเฉลี่ยอยูท่ี 2.7 วัน พบผลบวก 5 ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ 2.2 โดยตัวอยางท่ีบวกเปนเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูง

2. ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ HIV-PCR ครั้งท่ี 3 เมื่อเด็กอายุมากกวาหรือ
เทากับ 4 เดือน ในกรณีเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูงแตผลเปน PCR1 และ PCR2
เปนลบ จํานวนตรวจท้ังสิ้น 47 ตัวอยาง พบผลบวก 1 ตัวอยาง

100.00 517,003 86.17
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

29 803-1112-
P021-J4722-
24

พัฒนาศักยภาพ
เครือขายหองปฏิบตัิการ
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทยดานการตรวจการ
ติดเช้ือเอชไอวี-1 ในเด็ก
ท่ีคลอดจากแมท่ีติดเช้ือ
ดวยวิธี Real-time
PCR

1,302,300 เครือขายหองปฏิบตัิการ
ตรวจการติดเช้ือเอชไอวี -
1 กรมวิทยาศาสตร
การแพทยท้ัง 13 แหง

ศชพ 1. จัดทําเอกสารคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจการติดเช้ือเอชไอ
วี-1 วิธี Real-time PCR ผลการดําเนินงาน ทบทวนปรับปรุงและจัดทํา
เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

2. ตรวจการติดเช้ือเอชไอวี-1 วิธี Real-time PCR เปรียบเทียบชนิดตัวอยาง
จากกระดาษซับและหลอดเลือด เปาหมาย 500 ตัวอยาง ผลการดําเนินงาน
ตรวจได 500 ตัวอยาง จากเปาหมาย 500 ตัวอยาง คิดเปน 100%

3. ตรวจการติดเช้ือเอชไอวี-1 วิธี Real-time PCR เปรียบเทียบชนิดตัวอยาง
จากกระดาษซับและหลอดเลือดระหวางเครือขายหองปฏิบัติการ สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ ใหกับเครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 7 แหง
ประกอบดวย ขอนแกน, ชลบุรี, นครสวรรค, อุดรธานี, อุบลราชธานี,
สมุทรสงคราม และ สงขลา

4. รวบรวมวิเคราะหขอมูล นําเสนอ/ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย จํานวน 1
เรื่อง/ครั้ง นําเสนอประชุมเครือขายหองปฏิบัติการตรวจการติดเช้ือเอชไอ
วี-1 ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 16-18 ก.พ. 2558 ณ ภูรัญญา รี
สอรท จ. นครราชสีมา

80.00 1,300,515 99.86

30 803-1112-
P021-J4722-
26

การตรวจวินิจฉัยการติด
เช้ือเอชไอวี-1 ในเด็ก
แรกคลอด ท่ีเกิดจากแม
ท่ีติดเช้ือเอชไอวีใหไดผล
เร็วท่ีสุดดวยวิธี PCR
ตัวอยางจากกระดาษซับ
เลือด

600,000 เด็กแรกคลอดจากมารดา
ท่ีติดเช้ือ และเด็กท่ีคลอด
จากมารดาท่ีมีความเสี่ยง
สูงท้ังคนไทยและตางดาว

ศชพ 1. ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ HIV-PCR ในเด็กแรกคลอด เด็กอายุ 2-7 วัน (นอย
กวา 30 วัน) จํานวนตรวจท้ังสิ้น 1,020 ตัวอยาง เพศ (ชาย 510 /หญิง
506) อายุเด็ก 1-17 วัน คาเฉลี่ยอยูท่ี 2.7 วัน พบผลบวก 5 ตัวอยาง คิด
เปนรอยละ 2.2 โดยตัวอยางท่ีบวกเปนเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูง

2. ตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ HIV-PCR ครั้งท่ี 3 เมื่อเด็กอายุมากกวาหรือ
เทากับ 4 เดือน ในกรณีเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูงแตผลเปน PCR1 และ PCR2
เปนลบ จํานวนตรวจท้ังสิ้น 47 ตัวอยาง พบผลบวก 1 ตัวอยาง

100.00 517,003 86.17



108

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

31 803-1112-
P021-J4722-
27

โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถการวิจัย
ทางคลินิกดานชีวสมมูล
ของยาสามัญตาม
มาตรฐาน GCP และ
GLP เพ่ือรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน

898,000 ศูนยวิจัยทางคลินิก
สถาบันชีววิทยาศาสตรื
ทางการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย

ศชพ ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครางการโครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
การวิจัยทางคลินิกดานชีวสมมูลของยาสามัญตามมาตรฐาน GCP และ GLP
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 1 แผน และแตงตั้ง
คณะทํางานประจําโครงการ จํานวน 1 คณะ และไดดําเนินการจัดประชุม
ช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีไดจัดทําไว โดยมี
หนาท่ีดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการวิจัย
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีจะตองใชในโครงการ
และเริ่มดําเนินการศึกษาโครงการวิจัยทางคลินิก
1. โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุมใหยาครั้งเดียว ขามสลับสองทาง แบบ

เปดเผย เพ่ือศึกษาชีวสมมูลตํารับยาเอสแอมเบส ขนาด 5 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
และยาเอส แอมโลดีปน ขนาด 5 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ภายหลังการใหยาทาง
ปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี ภายใตภาวะอดอาหาร โครงรางการวิจัย
ไดรับการรับรองเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 มีอาสาสมัคร ประชุมช้ีแจง
โครงการวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558 เริ่มดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครวันท่ี 4-
5 กุมภาพันธ 2558 มีอาสาสมัคร สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 43 ราย
ผานเกณฑการคัดเลือก จํานวน 37 ราย และไดรับคัดเลือกเขาศึกษาใน
โครงการวิจัยทางคลินิกจํานวน 30 ราย ดําเนินการศึกษาวิจัยเมื่อวันท่ี 20
มกราคม ถึง 24 มีนาคม 2558 ลงขอมูลผลการดําเนินโครงการ ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล และจัดสงรายงานผลการดําเนินโครงการใหกับ
องคการเภสัชกรรมตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการศึกษาวิจัย (รอผล
การตรวจสอบเอกสารจาก QA GPO)

2. โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุมใหยาครั้งเดียวขามสลับสองทาง แบบเปดเผย
เพ่ือศึกษาชีวสมมูลตํารับยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปากโดราเซปต ขนาด 10
มิลลิกรัม ชนิดเม็ด และยาอารีเซพท ขนาด 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ภายหลังการ
ใหยาทางปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดีภายใตสภาวะอดอาหาร ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2558 อาสาสมัครจํานวน 30 คน
ขณะน้ีอยูในระหวางดําเนินการตรวจสอบสรุปผลการศึกษาวิจัย เพ่ือจัดสง

75.00 889,809 99.09

108

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

31 803-1112-
P021-J4722-
27

โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถการวิจัย
ทางคลินิกดานชีวสมมูล
ของยาสามัญตาม
มาตรฐาน GCP และ
GLP เพ่ือรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน

898,000 ศูนยวิจัยทางคลินิก
สถาบันชีววิทยาศาสตรื
ทางการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย

ศชพ ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครางการโครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
การวิจัยทางคลินิกดานชีวสมมูลของยาสามัญตามมาตรฐาน GCP และ GLP
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 1 แผน และแตงตั้ง
คณะทํางานประจําโครงการ จํานวน 1 คณะ และไดดําเนินการจัดประชุม
ช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีไดจัดทําไว โดยมี
หนาท่ีดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการวิจัย
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีจะตองใชในโครงการ
และเริ่มดําเนินการศึกษาโครงการวิจัยทางคลินิก
1. โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุมใหยาครั้งเดียว ขามสลับสองทาง แบบ

เปดเผย เพ่ือศึกษาชีวสมมูลตํารับยาเอสแอมเบส ขนาด 5 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
และยาเอส แอมโลดีปน ขนาด 5 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ภายหลังการใหยาทาง
ปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี ภายใตภาวะอดอาหาร โครงรางการวิจัย
ไดรับการรับรองเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 มีอาสาสมัคร ประชุมช้ีแจง
โครงการวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558 เริ่มดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครวันท่ี 4-
5 กุมภาพันธ 2558 มีอาสาสมัคร สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 43 ราย
ผานเกณฑการคัดเลือก จํานวน 37 ราย และไดรับคัดเลือกเขาศึกษาใน
โครงการวิจัยทางคลินิกจํานวน 30 ราย ดําเนินการศึกษาวิจัยเมื่อวันท่ี 20
มกราคม ถึง 24 มีนาคม 2558 ลงขอมูลผลการดําเนินโครงการ ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล และจัดสงรายงานผลการดําเนินโครงการใหกับ
องคการเภสัชกรรมตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการศึกษาวิจัย (รอผล
การตรวจสอบเอกสารจาก QA GPO)

2. โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุมใหยาครั้งเดียวขามสลับสองทาง แบบเปดเผย
เพ่ือศึกษาชีวสมมูลตํารับยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปากโดราเซปต ขนาด 10
มิลลิกรัม ชนิดเม็ด และยาอารีเซพท ขนาด 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ภายหลังการ
ใหยาทางปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดีภายใตสภาวะอดอาหาร ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2558 อาสาสมัครจํานวน 30 คน
ขณะน้ีอยูในระหวางดําเนินการตรวจสอบสรุปผลการศึกษาวิจัย เพ่ือจัดสง

75.00 889,809 99.09

108

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

31 803-1112-
P021-J4722-
27

โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถการวิจัย
ทางคลินิกดานชีวสมมูล
ของยาสามัญตาม
มาตรฐาน GCP และ
GLP เพ่ือรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน

898,000 ศูนยวิจัยทางคลินิก
สถาบันชีววิทยาศาสตรื
ทางการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย

ศชพ ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครางการโครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
การวิจัยทางคลินิกดานชีวสมมูลของยาสามัญตามมาตรฐาน GCP และ GLP
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 1 แผน และแตงตั้ง
คณะทํางานประจําโครงการ จํานวน 1 คณะ และไดดําเนินการจัดประชุม
ช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีไดจัดทําไว โดยมี
หนาท่ีดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของโครงการวิจัย
ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีจะตองใชในโครงการ
และเริ่มดําเนินการศึกษาโครงการวิจัยทางคลินิก
1. โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุมใหยาครั้งเดียว ขามสลับสองทาง แบบ

เปดเผย เพ่ือศึกษาชีวสมมูลตํารับยาเอสแอมเบส ขนาด 5 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
และยาเอส แอมโลดีปน ขนาด 5 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ภายหลังการใหยาทาง
ปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดี ภายใตภาวะอดอาหาร โครงรางการวิจัย
ไดรับการรับรองเมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 มีอาสาสมัคร ประชุมช้ีแจง
โครงการวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2558 เริ่มดําเนินการคัดเลือกอาสาสมัครวันท่ี 4-
5 กุมภาพันธ 2558 มีอาสาสมัคร สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 43 ราย
ผานเกณฑการคัดเลือก จํานวน 37 ราย และไดรับคัดเลือกเขาศึกษาใน
โครงการวิจัยทางคลินิกจํานวน 30 ราย ดําเนินการศึกษาวิจัยเมื่อวันท่ี 20
มกราคม ถึง 24 มีนาคม 2558 ลงขอมูลผลการดําเนินโครงการ ตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล และจัดสงรายงานผลการดําเนินโครงการใหกับ
องคการเภสัชกรรมตรวจสอบความถูกตองครบถวนของการศึกษาวิจัย (รอผล
การตรวจสอบเอกสารจาก QA GPO)

2. โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุมใหยาครั้งเดียวขามสลับสองทาง แบบเปดเผย
เพ่ือศึกษาชีวสมมูลตํารับยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในชองปากโดราเซปต ขนาด 10
มิลลิกรัม ชนิดเม็ด และยาอารีเซพท ขนาด 10 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ภายหลังการ
ใหยาทางปากในอาสาสมัครคนไทยสุขภาพดีภายใตสภาวะอดอาหาร ดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเมื่อวันท่ี 5 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2558 อาสาสมัครจํานวน 30 คน
ขณะน้ีอยูในระหวางดําเนินการตรวจสอบสรุปผลการศึกษาวิจัย เพ่ือจัดสง

75.00 889,809 99.09



109

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

รายงานผลใหกับองคการเภสัชกรรม GPO 3 โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุม
ใหยาครั้งเดียวขามสลับสองทาง แบบเปดเผยเพ่ือศึกษาชีวสมมลูตํารับยาทรา
มาดอล พี ขนาด 37.5/325 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด และยาอูลตราเซท ขนาด
37.5/325 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ภายหลังการใหยาทางปากในอาสาสมัครคนไทย
สุขภาพดี ภายใตสภาวะอดอาหาร ดําเนินการศึกษาวิจัยเมื่อวันท่ี 30 เมษายน
ถึง 9 พฤษภาคม 2558 อาสาสมัครจํานวน 36 คน ขณะน้ีอยูในระหวาง
ดําเนินการลงขอมูลผลการศึกษาวิจัย

32 803-1112-
P021-J4722-
28

โครงการจดัตั้งระบบ
ฐานขอมูลคลินิกและ
การคัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพดี สําหรับการ
วิจัยทางคลินิก

552,600 อาสาสมัครสุขภาพดี
จํานวน 200 คน

ศชพ ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งระบบฐานขอมูลคลินิกและ
การคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดีสําหรับการวิจัยทางคลินิกประจําปงบประมาณ
2558 จํานวน 1 แผน แตงตั้งคณะทํางานประจําโครงการ จํานวน 1 คณะ และ
ไดดําเนินการจัดประชุมช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีได
จัดทําไว โดยมีหนาท่ีดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการวิจัย ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีจะตองใชใน
โครงการ และเริ่มดําเนินการรับอาสาสมัครตามแผนการดําเนินงานไว มี
อาสาสมัคร สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 50 ราย และผานการซักประวัติ
จํานวน 45 ราย (รับประทานยา จํานวน 2 ราย, BMI นอยกวา 18 จํานวน 1
ราย, BMI มากกวา 25 จํานวน 1 ราย, ไวรัสตับอักเสบชนิด B จํานวน 1 ราย)
สรุปผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ มีผูผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการ จํานวน 36 ราย เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2558
รับอาสาสมัครเพ่ิมอีกจํานวน 100 ราย และผานการซักประวัติ จํานวน 93 ราย
(BMI มากกวา 25 จํานวน 1 ราย, ไวรัสตับอักเสบชนิด B จํานวน 3 ราย, UA
ผิดปกติ จํานวน 3 ราย, รับประทานยาอ่ืนกอนเขาโครงการ จํานวน 3 ราย,
ภูมิแพ จํานวน 1 ราย, ALT ผิดปกติ จํานวน 1 ราย, Glucose ผิดปกติ จํานวน
2 ราย) สรุปผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ มีผูผาน
การคัดเลือกเขารวมโครงการ จํานวน 79 ราย รวมมีผูสมัครเขารวมโครงการ
จํานวน 150 ราย

75.00 550,417 99.60

109

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

รายงานผลใหกับองคการเภสัชกรรม GPO 3 โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุม
ใหยาครั้งเดียวขามสลับสองทาง แบบเปดเผยเพ่ือศึกษาชีวสมมลูตํารับยาทรา
มาดอล พี ขนาด 37.5/325 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด และยาอูลตราเซท ขนาด
37.5/325 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ภายหลังการใหยาทางปากในอาสาสมัครคนไทย
สุขภาพดี ภายใตสภาวะอดอาหาร ดําเนินการศึกษาวิจัยเมื่อวันท่ี 30 เมษายน
ถึง 9 พฤษภาคม 2558 อาสาสมัครจํานวน 36 คน ขณะน้ีอยูในระหวาง
ดําเนินการลงขอมูลผลการศึกษาวิจัย

32 803-1112-
P021-J4722-
28

โครงการจดัตั้งระบบ
ฐานขอมูลคลินิกและ
การคัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพดี สําหรับการ
วิจัยทางคลินิก

552,600 อาสาสมัครสุขภาพดี
จํานวน 200 คน

ศชพ ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งระบบฐานขอมูลคลินิกและ
การคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดีสําหรับการวิจัยทางคลินิกประจําปงบประมาณ
2558 จํานวน 1 แผน แตงตั้งคณะทํางานประจําโครงการ จํานวน 1 คณะ และ
ไดดําเนินการจัดประชุมช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีได
จัดทําไว โดยมีหนาท่ีดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการวิจัย ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีจะตองใชใน
โครงการ และเริ่มดําเนินการรับอาสาสมัครตามแผนการดําเนินงานไว มี
อาสาสมัคร สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 50 ราย และผานการซักประวัติ
จํานวน 45 ราย (รับประทานยา จํานวน 2 ราย, BMI นอยกวา 18 จํานวน 1
ราย, BMI มากกวา 25 จํานวน 1 ราย, ไวรัสตับอักเสบชนิด B จํานวน 1 ราย)
สรุปผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ มีผูผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการ จํานวน 36 ราย เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2558
รับอาสาสมัครเพ่ิมอีกจํานวน 100 ราย และผานการซักประวัติ จํานวน 93 ราย
(BMI มากกวา 25 จํานวน 1 ราย, ไวรัสตับอักเสบชนิด B จํานวน 3 ราย, UA
ผิดปกติ จํานวน 3 ราย, รับประทานยาอ่ืนกอนเขาโครงการ จํานวน 3 ราย,
ภูมิแพ จํานวน 1 ราย, ALT ผิดปกติ จํานวน 1 ราย, Glucose ผิดปกติ จํานวน
2 ราย) สรุปผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ มีผูผาน
การคัดเลือกเขารวมโครงการ จํานวน 79 ราย รวมมีผูสมัครเขารวมโครงการ
จํานวน 150 ราย

75.00 550,417 99.60
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

รายงานผลใหกับองคการเภสัชกรรม GPO 3 โครงการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุม
ใหยาครั้งเดียวขามสลับสองทาง แบบเปดเผยเพ่ือศึกษาชีวสมมลูตํารับยาทรา
มาดอล พี ขนาด 37.5/325 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด และยาอูลตราเซท ขนาด
37.5/325 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด ภายหลังการใหยาทางปากในอาสาสมัครคนไทย
สุขภาพดี ภายใตสภาวะอดอาหาร ดําเนินการศึกษาวิจัยเมื่อวันท่ี 30 เมษายน
ถึง 9 พฤษภาคม 2558 อาสาสมัครจํานวน 36 คน ขณะน้ีอยูในระหวาง
ดําเนินการลงขอมูลผลการศึกษาวิจัย

32 803-1112-
P021-J4722-
28

โครงการจดัตั้งระบบ
ฐานขอมูลคลินิกและ
การคัดกรองอาสาสมัคร
สุขภาพดี สําหรับการ
วิจัยทางคลินิก

552,600 อาสาสมัครสุขภาพดี
จํานวน 200 คน

ศชพ ดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งระบบฐานขอมูลคลินิกและ
การคัดกรองอาสาสมัครสุขภาพดีสําหรับการวิจัยทางคลินิกประจําปงบประมาณ
2558 จํานวน 1 แผน แตงตั้งคณะทํางานประจําโครงการ จํานวน 1 คณะ และ
ไดดําเนินการจัดประชุมช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานท่ีได
จัดทําไว โดยมีหนาท่ีดําเนินงานวิจัยใหสําเร็จตามข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
โครงการวิจัย ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีจะตองใชใน
โครงการ และเริ่มดําเนินการรับอาสาสมัครตามแผนการดําเนินงานไว มี
อาสาสมัคร สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 50 ราย และผานการซักประวัติ
จํานวน 45 ราย (รับประทานยา จํานวน 2 ราย, BMI นอยกวา 18 จํานวน 1
ราย, BMI มากกวา 25 จํานวน 1 ราย, ไวรัสตับอักเสบชนิด B จํานวน 1 ราย)
สรุปผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ มีผูผานการ
คัดเลือกเขารวมโครงการ จํานวน 36 ราย เดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2558
รับอาสาสมัครเพ่ิมอีกจํานวน 100 ราย และผานการซักประวัติ จํานวน 93 ราย
(BMI มากกวา 25 จํานวน 1 ราย, ไวรัสตับอักเสบชนิด B จํานวน 3 ราย, UA
ผิดปกติ จํานวน 3 ราย, รับประทานยาอ่ืนกอนเขาโครงการ จํานวน 3 ราย,
ภูมิแพ จํานวน 1 ราย, ALT ผิดปกติ จํานวน 1 ราย, Glucose ผิดปกติ จํานวน
2 ราย) สรุปผลตรวจทางหองปฏิบัติการ และการตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ มีผูผาน
การคัดเลือกเขารวมโครงการ จํานวน 79 ราย รวมมีผูสมัครเขารวมโครงการ
จํานวน 150 ราย

75.00 550,417 99.60



110

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

33 803-1112-
P021-J4722-
31

การศึกษาพันธุศาสตร
ประชากรของการกลาย
พันธุของยีน anion
exchanger 1 (AE1) ท่ี
เปนสาเหตุของโรคไต
ขับกรดผดิปกติในทารก
แรกเกิดในประเทศไทย

400,000 1) ศูนยปฏิบตัิการการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ทารกแรกเกิดแหงชาติ
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย
2) งานวางแผนครอบครัว
กรมอนามัย
3) สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย
4) โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
ทบวงมหาวิทยาลัย

ศชพ 1. สามารถดําเนินการไดเร็วกวาเปาหมายเล็กนอย คือ สามารถศึกษาการ
กลายพันธุของยีน AE1 ชนิด SAO ในกระดาษซับเลือดตัวอยาง (DBS)
ไดครบ 2000 ตัวอยาง และสามารถพัฒนาวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการ
สกัดดีเอ็นเอและการวิเคราะหหาการกลายพันธุชนิด G701D ดวยวิธี
Real Time PCR ชนิด HRM เรียบรอยแลว โดยไดทําการสกัดดีเอ็นจาก
ตัวอยางครบ 2}000 ตัวอยาง และไดทําการศึกษาการกลายพันธุชนิด
G701D ในตัวอยาง ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 1000
ตัวอยางแลว คิดเปนประมาณรอยละ 65-70 ของงานวิจัยท้ัง
ปงบประมาณ อยางไรก็ดี การดําเนินงานวิจัยในชวงตอไปอาจจะลาชาไม
เปนไปตามแผนงานเน่ืองดวยหัวหนาโครงการวิจัยไดรับคําสั่งใหไปปฏบิตัิ
หนาท่ีราชการท่ีสํานักจัดการความรูและเทคโนโลยีฯ ตั้งแตตนเดือน
กุมภาพันธ 2558 และยังไมไดรับการอนุญาตใหมาการดําเนินงานวิจัย
ตอเน่ือง ณ ศูนยปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแหงชาติ

2. นําขอมูลเบื้องตนท่ีไดไปประมวลและวางแผนการศึกษาวิจัยตอเน่ือง
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณและมีประโยชนมากข้ึน โดยไดเขียนขอเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนในป 2559 เพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมตอไปดวย

70.00 196,257 49.06

34 803-1112-
P021-J4722-
32

การพัฒนาวิธีการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการเพ่ือ
ตรวจการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันตอวัณโรคดวย
เทคนิคชีวโมเลกุล

1,127,700 1. กลุมผูปวยวัณโรค
เฉียบพลันกอนเริ่มยาตาน
วัณโรค จาํนวน 50 ราย
2. กลุมอาสาสมัครสุขภาพ
ดี จํานวน 50 ราย

ศชพ -ไดรับอนุมตัิจรยิธรรมการวิจยัจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคระาหให
ดําเนินการเก็บตัวอยางเพ่ิมอีก 30 ราย เมื่อวันท่ี 12 พ.ค. 2558 (รับแจงเมื่อ
19 พ.ค. 2558) (ตัวอยางท่ีตองการเพ่ิม 10 ราย แตขออนุมัตจิริยธรรมเพ่ิม
ไวเปน 30 ราย เผื่อตามคนไขไดไมครบทุก visit)

65.00 1,017,511 90.23
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

33 803-1112-
P021-J4722-
31

การศึกษาพันธุศาสตร
ประชากรของการกลาย
พันธุของยีน anion
exchanger 1 (AE1) ท่ี
เปนสาเหตุของโรคไต
ขับกรดผดิปกติในทารก
แรกเกิดในประเทศไทย

400,000 1) ศูนยปฏิบตัิการการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ทารกแรกเกิดแหงชาติ
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย
2) งานวางแผนครอบครัว
กรมอนามัย
3) สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย
4) โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
ทบวงมหาวิทยาลัย

ศชพ 1. สามารถดําเนินการไดเร็วกวาเปาหมายเล็กนอย คือ สามารถศึกษาการ
กลายพันธุของยีน AE1 ชนิด SAO ในกระดาษซับเลือดตัวอยาง (DBS)
ไดครบ 2000 ตัวอยาง และสามารถพัฒนาวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการ
สกัดดีเอ็นเอและการวิเคราะหหาการกลายพันธุชนิด G701D ดวยวิธี
Real Time PCR ชนิด HRM เรียบรอยแลว โดยไดทําการสกัดดีเอ็นจาก
ตัวอยางครบ 2}000 ตัวอยาง และไดทําการศึกษาการกลายพันธุชนิด
G701D ในตัวอยาง ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 1000
ตัวอยางแลว คิดเปนประมาณรอยละ 65-70 ของงานวิจัยท้ัง
ปงบประมาณ อยางไรก็ดี การดําเนินงานวิจัยในชวงตอไปอาจจะลาชาไม
เปนไปตามแผนงานเน่ืองดวยหัวหนาโครงการวิจัยไดรับคําสั่งใหไปปฏบิตัิ
หนาท่ีราชการท่ีสํานักจัดการความรูและเทคโนโลยีฯ ตั้งแตตนเดือน
กุมภาพันธ 2558 และยังไมไดรับการอนุญาตใหมาการดําเนินงานวิจัย
ตอเน่ือง ณ ศูนยปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแหงชาติ

2. นําขอมูลเบื้องตนท่ีไดไปประมวลและวางแผนการศึกษาวิจัยตอเน่ือง
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณและมีประโยชนมากข้ึน โดยไดเขียนขอเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนในป 2559 เพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมตอไปดวย

70.00 196,257 49.06

34 803-1112-
P021-J4722-
32

การพัฒนาวิธีการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการเพ่ือ
ตรวจการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันตอวัณโรคดวย
เทคนิคชีวโมเลกุล

1,127,700 1. กลุมผูปวยวัณโรค
เฉียบพลันกอนเริ่มยาตาน
วัณโรค จาํนวน 50 ราย
2. กลุมอาสาสมัครสุขภาพ
ดี จํานวน 50 ราย

ศชพ -ไดรับอนุมตัิจรยิธรรมการวิจยัจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคระาหให
ดําเนินการเก็บตัวอยางเพ่ิมอีก 30 ราย เมื่อวันท่ี 12 พ.ค. 2558 (รับแจงเมื่อ
19 พ.ค. 2558) (ตัวอยางท่ีตองการเพ่ิม 10 ราย แตขออนุมัตจิริยธรรมเพ่ิม
ไวเปน 30 ราย เผื่อตามคนไขไดไมครบทุก visit)

65.00 1,017,511 90.23

110

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

33 803-1112-
P021-J4722-
31

การศึกษาพันธุศาสตร
ประชากรของการกลาย
พันธุของยีน anion
exchanger 1 (AE1) ท่ี
เปนสาเหตุของโรคไต
ขับกรดผดิปกติในทารก
แรกเกิดในประเทศไทย

400,000 1) ศูนยปฏิบตัิการการ
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ทารกแรกเกิดแหงชาติ
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย
2) งานวางแผนครอบครัว
กรมอนามัย
3) สถาบันสุขภาพเด็ก
แหงชาติมหาราชินี
กรมการแพทย
4) โรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และ
ทบวงมหาวิทยาลัย

ศชพ 1. สามารถดําเนินการไดเร็วกวาเปาหมายเล็กนอย คือ สามารถศึกษาการ
กลายพันธุของยีน AE1 ชนิด SAO ในกระดาษซับเลือดตัวอยาง (DBS)
ไดครบ 2000 ตัวอยาง และสามารถพัฒนาวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับการ
สกัดดีเอ็นเอและการวิเคราะหหาการกลายพันธุชนิด G701D ดวยวิธี
Real Time PCR ชนิด HRM เรียบรอยแลว โดยไดทําการสกัดดีเอ็นจาก
ตัวอยางครบ 2}000 ตัวอยาง และไดทําการศึกษาการกลายพันธุชนิด
G701D ในตัวอยาง ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 1000
ตัวอยางแลว คิดเปนประมาณรอยละ 65-70 ของงานวิจัยท้ัง
ปงบประมาณ อยางไรก็ดี การดําเนินงานวิจัยในชวงตอไปอาจจะลาชาไม
เปนไปตามแผนงานเน่ืองดวยหัวหนาโครงการวิจัยไดรับคําสั่งใหไปปฏบิตัิ
หนาท่ีราชการท่ีสํานักจัดการความรูและเทคโนโลยีฯ ตั้งแตตนเดือน
กุมภาพันธ 2558 และยังไมไดรับการอนุญาตใหมาการดําเนินงานวิจัย
ตอเน่ือง ณ ศูนยปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแหงชาติ

2. นําขอมูลเบื้องตนท่ีไดไปประมวลและวางแผนการศึกษาวิจัยตอเน่ือง
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณและมีประโยชนมากข้ึน โดยไดเขียนขอเสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนในป 2559 เพ่ือศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมตอไปดวย

70.00 196,257 49.06

34 803-1112-
P021-J4722-
32

การพัฒนาวิธีการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการเพ่ือ
ตรวจการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันตอวัณโรคดวย
เทคนิคชีวโมเลกุล

1,127,700 1. กลุมผูปวยวัณโรค
เฉียบพลันกอนเริ่มยาตาน
วัณโรค จาํนวน 50 ราย
2. กลุมอาสาสมัครสุขภาพ
ดี จํานวน 50 ราย

ศชพ -ไดรับอนุมตัิจรยิธรรมการวิจยัจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคระาหให
ดําเนินการเก็บตัวอยางเพ่ิมอีก 30 ราย เมื่อวันท่ี 12 พ.ค. 2558 (รับแจงเมื่อ
19 พ.ค. 2558) (ตัวอยางท่ีตองการเพ่ิม 10 ราย แตขออนุมัตจิริยธรรมเพ่ิม
ไวเปน 30 ราย เผื่อตามคนไขไดไมครบทุก visit)

65.00 1,017,511 90.23



111

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

35 803-1112-
P021-J4725-
13

โครงสรางวัคซีนตนแบบ
ปองกันโรคเรมิและการ
พัฒนากระบวนการผลติ

840,000 ผูวิจัยการผลิตระดับก่ึง
อุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพ่ือได
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สําหรับผลติวัคซีนปองกัน
โรคเริมเพ่ือใชในการ
ทดสอบในมนุษยตอไป

ศชพ 1. สรางวัคซีนตนแบบสําหรับปองกันโรคเริมรูปแบบ virus like particle
1.1. ศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลทางพันธุกรรมของไวรัสโรคเริม

เปรียบเทียบขอมูลทางพันธุกรรมของไวรัส Herpes simplex สาย
พันธุท่ีแพรกระจายในประเทศเปรียบเทียบกับสายพันธุตางประเทศ
ในสวน glycoprotein ตางๆ ของแตละชนิดของไวรัสพบวาลําดับ
นิวคลิโอไทดมีคา homology มากกวา 80% ในขณะท่ีลําดับกรดอะ
มิโนมีคา homology มากกวา 90% แตระหวางชนิดคาจะลดลง
เหลือ 70-80% ซึ่งไดเลือกยีนสวน glycoprotein D (gD) มาใช
เตรียมเปน virus like particle เน่ืองจากเปนสวนสําคัญของไวรัสใน
การติดเช้ือ รวมท้ังเปนเปาหมายสําคัญของระบบภูมิคุมกัน
โดยเฉพาะการกระตุนการสราง neutralizing antibody ของ
รางกาย

1.2. โคลนยีนจําเพาะของไวรัสโรคเริมใหสามารถผลิตโปรตีนจําเพาะไดใน
เซลลโดยใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม นําขอมูลทางพันธุกรรมของ gD มา
ใชสําหรับออกแบบ primer เพ่ือใชในข้ันตอนการโคลนและการตรวจ
ยืนยันลําดับเบสของยีน gD แตละชนิด แลวโคลนเขา expression
vector สําหรับ mammalian cell คือ pEF6/V5-His-TOPO vector
และ pPICZ? สําหรับโคลนเขายีสต Pichia ไดเพาะเลี้ยงไวรัส
Herpes simplex ท้ังชนิดท่ี 1 และ 2 ในเซลล vero เพ่ือนําไวรัสมา
สกัดดีเอ็นเอ จากน้ันนําดีเอ็นเอท่ีไดมาเพ่ิมปริมาณยีนสวน gD โดยใช
คู primer จําเพาะตอชนิดท่ี 1 และ2 พบวาไดช้ินดีเอ็นเอจําเพาะ
ขนาดประมาณ 1.1 กิโลเบส จากท้ัง 2 คู primer จากน้ันโคลน gD
gene เขาสูเวคเตอร pEF6/V5-His-TOPO และ pPICZ? ใน E. coli
จากน้ันตรวจสอบ recombinant plasmid แลว transform
pPICZ?/gD1 และ pPICZ?/gD2 เขาสูยีสต

2. การพัฒนาวิธีทดสอบ

62.00 720,173 85.73
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ภายในประเทศเพ่ือได
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สําหรับผลติวัคซีนปองกัน
โรคเริมเพ่ือใชในการ
ทดสอบในมนุษยตอไป

ศชพ 1. สรางวัคซีนตนแบบสําหรับปองกันโรคเริมรูปแบบ virus like particle
1.1. ศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลทางพันธุกรรมของไวรัสโรคเริม

เปรียบเทียบขอมูลทางพันธุกรรมของไวรัส Herpes simplex สาย
พันธุท่ีแพรกระจายในประเทศเปรียบเทียบกับสายพันธุตางประเทศ
ในสวน glycoprotein ตางๆ ของแตละชนิดของไวรัสพบวาลําดับ
นิวคลิโอไทดมีคา homology มากกวา 80% ในขณะท่ีลําดับกรดอะ
มิโนมีคา homology มากกวา 90% แตระหวางชนิดคาจะลดลง
เหลือ 70-80% ซึ่งไดเลือกยีนสวน glycoprotein D (gD) มาใช
เตรียมเปน virus like particle เน่ืองจากเปนสวนสําคัญของไวรัสใน
การติดเช้ือ รวมท้ังเปนเปาหมายสําคัญของระบบภูมิคุมกัน
โดยเฉพาะการกระตุนการสราง neutralizing antibody ของ
รางกาย

1.2. โคลนยีนจําเพาะของไวรัสโรคเริมใหสามารถผลิตโปรตีนจําเพาะไดใน
เซลลโดยใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม นําขอมูลทางพันธุกรรมของ gD มา
ใชสําหรับออกแบบ primer เพ่ือใชในข้ันตอนการโคลนและการตรวจ
ยืนยันลําดับเบสของยีน gD แตละชนิด แลวโคลนเขา expression
vector สําหรับ mammalian cell คือ pEF6/V5-His-TOPO vector
และ pPICZ? สําหรับโคลนเขายีสต Pichia ไดเพาะเลี้ยงไวรัส
Herpes simplex ท้ังชนิดท่ี 1 และ 2 ในเซลล vero เพ่ือนําไวรัสมา
สกัดดีเอ็นเอ จากน้ันนําดีเอ็นเอท่ีไดมาเพ่ิมปริมาณยีนสวน gD โดยใช
คู primer จําเพาะตอชนิดท่ี 1 และ2 พบวาไดช้ินดีเอ็นเอจําเพาะ
ขนาดประมาณ 1.1 กิโลเบส จากท้ัง 2 คู primer จากน้ันโคลน gD
gene เขาสูเวคเตอร pEF6/V5-His-TOPO และ pPICZ? ใน E. coli
จากน้ันตรวจสอบ recombinant plasmid แลว transform
pPICZ?/gD1 และ pPICZ?/gD2 เขาสูยีสต

2. การพัฒนาวิธีทดสอบ

62.00 720,173 85.73
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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โครงสรางวัคซีนตนแบบ
ปองกันโรคเรมิและการ
พัฒนากระบวนการผลติ

840,000 ผูวิจัยการผลิตระดับก่ึง
อุตสาหกรรม
ภายในประเทศเพ่ือได
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สําหรับผลติวัคซีนปองกัน
โรคเริมเพ่ือใชในการ
ทดสอบในมนุษยตอไป

ศชพ 1. สรางวัคซีนตนแบบสําหรับปองกันโรคเริมรูปแบบ virus like particle
1.1. ศึกษาและเปรียบเทียบขอมูลทางพันธุกรรมของไวรัสโรคเริม

เปรียบเทียบขอมูลทางพันธุกรรมของไวรัส Herpes simplex สาย
พันธุท่ีแพรกระจายในประเทศเปรียบเทียบกับสายพันธุตางประเทศ
ในสวน glycoprotein ตางๆ ของแตละชนิดของไวรัสพบวาลําดับ
นิวคลิโอไทดมีคา homology มากกวา 80% ในขณะท่ีลําดับกรดอะ
มิโนมีคา homology มากกวา 90% แตระหวางชนิดคาจะลดลง
เหลือ 70-80% ซึ่งไดเลือกยีนสวน glycoprotein D (gD) มาใช
เตรียมเปน virus like particle เน่ืองจากเปนสวนสําคัญของไวรัสใน
การติดเช้ือ รวมท้ังเปนเปาหมายสําคัญของระบบภูมิคุมกัน
โดยเฉพาะการกระตุนการสราง neutralizing antibody ของ
รางกาย

1.2. โคลนยีนจําเพาะของไวรัสโรคเริมใหสามารถผลิตโปรตีนจําเพาะไดใน
เซลลโดยใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม นําขอมูลทางพันธุกรรมของ gD มา
ใชสําหรับออกแบบ primer เพ่ือใชในข้ันตอนการโคลนและการตรวจ
ยืนยันลําดับเบสของยีน gD แตละชนิด แลวโคลนเขา expression
vector สําหรับ mammalian cell คือ pEF6/V5-His-TOPO vector
และ pPICZ? สําหรับโคลนเขายีสต Pichia ไดเพาะเลี้ยงไวรัส
Herpes simplex ท้ังชนิดท่ี 1 และ 2 ในเซลล vero เพ่ือนําไวรัสมา
สกัดดีเอ็นเอ จากน้ันนําดีเอ็นเอท่ีไดมาเพ่ิมปริมาณยีนสวน gD โดยใช
คู primer จําเพาะตอชนิดท่ี 1 และ2 พบวาไดช้ินดีเอ็นเอจําเพาะ
ขนาดประมาณ 1.1 กิโลเบส จากท้ัง 2 คู primer จากน้ันโคลน gD
gene เขาสูเวคเตอร pEF6/V5-His-TOPO และ pPICZ? ใน E. coli
จากน้ันตรวจสอบ recombinant plasmid แลว transform
pPICZ?/gD1 และ pPICZ?/gD2 เขาสูยีสต

2. การพัฒนาวิธีทดสอบ

62.00 720,173 85.73
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

2.1. การตรวจหาปริมาณแอนติเจนจําเพาะโดยเทคนิค ELISA กําลัง
พัฒนาวิธีการตรวจหาปริมาณแอนติเจนสวน glycoprotein D ของ
ไวรัสโรคเริมโดยแยกเปนชนิดท่ี 1 และ 2 โดยใชเทคนิค sandwich
ELISA ซึ่งประกอบดวยแอนติบอดีจําเพาะตอ glycoprotein D ท้ัง
ชนิด polyclonal และ monoclonal โดยใช commercial
recombinant glycoprotein D เปนโปรตีนมาตรฐาน

36 803-1112-
P021-J4725-
34

การวิจัยและพัฒนาชุด
ทดสอบ Rapid test
ตรวจวินิจฉัยไวรสัตับ
อักเสบบี

228,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย

ศชพ 1. ไดแอนติบอดตีอ HBsAg จาก hybridoma clone 3 เขมขน 2 mg/ml
สําหรับเตรยีมเปน test line บน nitrocellulose membrane

2. ได buffer ท่ีเหมาะสมสําหรับเตรยีมแอนติบอดีตอ HBsAg เพ่ือเตรยีม
เปน test line บน nitrocellulose membrane

3. คัดเลือก nitrocellulose membrane ชนิดตางๆ และนํา
nitrocellulose membrane ท่ีคัดเลือกได นํามา Spray ดวย
แอนติบอดีตอ HBsAg เตรียมเปน test line และ spray ดวย rabbit
anti-mouse immunoglobulin เตรียมเปน control line

4. ใช conjugate ซึ่งเปน monoclonal Anti-HBs conjugate แลว
spray ลงบน Glass 33 membrane มีคา OD 15 , 20 ,30

5. ทดลองใช buffer system ซึ่งมี blocking agent ตางๆ กัน สําหรับใช
กับ sample pad

6. นําวัตถุดิบ มาประกอบเปน test strip โดยมี Absorbent pad และ
sample pad ประกอบกัน บรรจุ test strip ลงในตลับชุดทดสอบ

7. ทําการทดสอบกับตัวอยางแลวคัดเลือก membrane, buffer system,
conjugate ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถแยกผลตรวจของตัวอยางบวก และ
ตัวอยางลบไดชัดเจน

8. ทดลองตรวจกับตัวอยาง spiked whole blood จํานวน 10 serial
dilution (ตัวอยางท่ีทราบผลบวกและผลลบโดยวิธี ELISA ) แลวดู
ผลเปรียบเทียบเพ่ือปรับ membrane, buffer system, conjugate ให

82.00 123,735 54.27
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ไดผลบวก และผลลบท่ีถูกตอง
9. เตรียม impregnated GF 33 , sample running buffer

37 803-1112-
P021-J4729-
19

การศึกษาเภสัชพันธุ
ศาสตรของ Mood
stbilizers ในผูปวย
bipolar disorders

1,060,000 ผูปวย bipolar I
disorder ท่ีมีประวัติการ
รักษาท่ีสถาบันจิตเวช
สมเด็จเจาพระยาจํานวน
50 คน

ศชพ ในเดือนพฤษภาคม ไดเก็บตัวอยางอาสาสมัครเพ่ิมอีก 8 ราย รวมท้ังสิ้น 154
(ตัวอยางจากเดือนมีนาคม 146 ราย) ผลการตรวจวิเคราะหใน
กลุมเปาหมาย พบการกระจายของจีโนทัยป T/T = 5 ราย T/C = 19 ราย
และ C/C = 32 ราย สวนในกลุมควบคุม พบการกระจายของจีโนทัยป T/T
= 3 ราย T/C = 16 ราย และ C/C = 59 ราย

80.00 823,685 77.71

38 803-1115-
P021-J4722-
01

การศึกษาทางเภสัชพันธุ
ศาสตรเพ่ือการลด
คาใชจายทางการแพทย
โดยการใชยาเฉพาะ
บุคคลระยะท่ีสอง

1,660,000 1. สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 2. องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน
(อบต. อบจ. เทศบาล) 3.
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตาํบล (รพ.
สต.) 4. กลุมเกษตรกร
และกลุมผลิตภัณฑชุมชน

ศชพ ดําเนินการตรวจยีน NAT2 ในกลุมประชากรปกติ 600 ตัวอยาง แลวขณะน้ี
กําลังวิเคราะหขอมูลอยู

80.00 1,174,932 70.78

39 804-1112-P021-
J4722-07

คาจางเหมาบริการ กรม
วิทยาศาสตรการแพทย(2)

10,000,000 บุคลากรกรมวิทยาศาสตร
การแพทย

สล ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 23 มิย. 2558 เปนเงิน 7,141,730.49 บาท คิดเปน
รอยละ 71.42

71.42 35,234,050 352.34
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

40 805-1112-
P021-J4722-
04

วิจัยและพัฒนาดาน
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

1,400,000 หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอาง สํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว 1. การประเมินการไดรับสมัผสัสารทาเลทในเครื่องสําอางและผลติภณัฑ
ท่ีใชในบานเรือน ศึกษาขอมูลตัวอยางเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
จัดหาตัวอยางเครื่องสําอาง 107 ตัวอยาง (เปาหมาย 300 ตัวอยาง) อยู
ระหวางหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจยืนยันสารทาเลท โดยวิธี LC-
MS/MS และจัดทํารางการยื่นขออนุญาตการทําวิจัยในคนแตยังไมไดยื่น
ใหคณะกรรมการ อยูระหวางทดสอบ metrix ของตัวอยาง ปญหา
อุปสรรคเครื่องมือวิเคราะหพบปญหาบอยครั้ง ทําใหตองหยุดการ run
ตัวอยาง และรอปรึกษาชาง ซึ่งชางไมสามารถใหบรกิารไดรวดเร็ว
เน่ืองจากตดิงานอ่ืนดวย ทําใหตัวอยางท่ีเตรียมไวยังไมสามารถวิเคราะห
ไดตามท่ีกําหนดสงผลใหการดําเนินงานลาชา

2. การทําแหงจุลินทรียแบบเยือกแข็ง สําหรับเตรียมตัวอยางทดสอบความ
ชํานาญดานจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อยูระหวางการทดลอง
เตรียมจุลินทรียแบบ lyophilize ท่ีเหมาะสมในการนําไปผสมเปน PT
Sample จํานวน 2 รูปแบบ ปญหาอุปสรรคยังไมสามารถหาอาหารเลี้ยง
เช้ือท่ีเหมาะสมในการรักษาสภาพของจุลินทรียแบบ lyophilize ได คาด
วาจะดําเนินงานโครงการเสร็จตามแผนในเดือนกันยายน 2558

25.25 1,399,998 100.00

41 806-1112-
P021-J4722-
01

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจดัเตรียม
สารมาตรฐานชีววัตถุ

880,000 หองปฏิบัติการควบคมุ
คุณภาพวัคซีนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
และภมูิภาคแปซิฟคตะวัน
ตก และหองปฏิบตัิการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีน
ภายในประเทศ

ชว 1. การจัดเตรียมและการสอบเทียบชีววัตถุมาตรฐานอางอิงระดับประเทศ
แลวเสร็จไปแลว 8 ชนิด โดยกิจกรรม และวัคซีนท่ีมีการจัดเตรียมข้ึน
ไดแก
- สํารวจความตองการและปริมาณคงเหลือของชีววัตถุมาตรฐานท่ีตอง

ดําเนินการจัดซื้อจดัหาชีววัตถุมาตรฐานสากลเพ่ิมเติมจาก NIBSC
ประเทศอังกฤษ และ EDQM ประเทศฝรั่งเศส จํานวน 43 รายการ
- วัคซีนปองกันโรคคางทูมอางอิงมาตรฐาน ไดดําเนินการแลวเสร็จ โดย

ไดรับการรับรองตามระบบคณุภาพ ISO Guide 34 คือรุนการผลติ
MuV190713 จํานวน 175 vials ประกาศคาความแรง 5.04- 5.87
logCCID50/dose
- เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน Bacteroides vulgatus รุนการผลิต 160704

79.00 856,504 97.33

114

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

40 805-1112-
P021-J4722-
04

วิจัยและพัฒนาดาน
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

1,400,000 หองปฏิบัติการอางอิงดาน
เครื่องสําอาง สํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว 1. การประเมินการไดรับสมัผสัสารทาเลทในเครื่องสําอางและผลติภณัฑ
ท่ีใชในบานเรือน ศึกษาขอมูลตัวอยางเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
จัดหาตัวอยางเครื่องสําอาง 107 ตัวอยาง (เปาหมาย 300 ตัวอยาง) อยู
ระหวางหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจยืนยันสารทาเลท โดยวิธี LC-
MS/MS และจัดทํารางการยื่นขออนุญาตการทําวิจัยในคนแตยังไมไดยื่น
ใหคณะกรรมการ อยูระหวางทดสอบ metrix ของตัวอยาง ปญหา
อุปสรรคเครื่องมือวิเคราะหพบปญหาบอยครั้ง ทําใหตองหยุดการ run
ตัวอยาง และรอปรึกษาชาง ซึ่งชางไมสามารถใหบรกิารไดรวดเร็ว
เน่ืองจากตดิงานอ่ืนดวย ทําใหตัวอยางท่ีเตรียมไวยังไมสามารถวิเคราะห
ไดตามท่ีกําหนดสงผลใหการดําเนินงานลาชา

2. การทําแหงจุลินทรียแบบเยือกแข็ง สําหรับเตรียมตัวอยางทดสอบความ
ชํานาญดานจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อยูระหวางการทดลอง
เตรียมจุลินทรียแบบ lyophilize ท่ีเหมาะสมในการนําไปผสมเปน PT
Sample จํานวน 2 รูปแบบ ปญหาอุปสรรคยังไมสามารถหาอาหารเลี้ยง
เช้ือท่ีเหมาะสมในการรักษาสภาพของจุลินทรียแบบ lyophilize ได คาด
วาจะดําเนินงานโครงการเสร็จตามแผนในเดือนกันยายน 2558

25.25 1,399,998 100.00
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01

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจดัเตรียม
สารมาตรฐานชีววัตถุ

880,000 หองปฏิบัติการควบคมุ
คุณภาพวัคซีนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
และภมูิภาคแปซิฟคตะวัน
ตก และหองปฏิบตัิการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีน
ภายในประเทศ

ชว 1. การจัดเตรียมและการสอบเทียบชีววัตถุมาตรฐานอางอิงระดับประเทศ
แลวเสร็จไปแลว 8 ชนิด โดยกิจกรรม และวัคซีนท่ีมีการจัดเตรียมข้ึน
ไดแก
- สํารวจความตองการและปริมาณคงเหลือของชีววัตถุมาตรฐานท่ีตอง

ดําเนินการจัดซื้อจดัหาชีววัตถุมาตรฐานสากลเพ่ิมเติมจาก NIBSC
ประเทศอังกฤษ และ EDQM ประเทศฝรั่งเศส จํานวน 43 รายการ
- วัคซีนปองกันโรคคางทูมอางอิงมาตรฐาน ไดดําเนินการแลวเสร็จ โดย

ไดรับการรับรองตามระบบคณุภาพ ISO Guide 34 คือรุนการผลติ
MuV190713 จํานวน 175 vials ประกาศคาความแรง 5.04- 5.87
logCCID50/dose
- เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน Bacteroides vulgatus รุนการผลิต 160704

79.00 856,504 97.33
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว 1. การประเมินการไดรับสมัผสัสารทาเลทในเครื่องสําอางและผลติภณัฑ
ท่ีใชในบานเรือน ศึกษาขอมูลตัวอยางเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
จัดหาตัวอยางเครื่องสําอาง 107 ตัวอยาง (เปาหมาย 300 ตัวอยาง) อยู
ระหวางหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการตรวจยืนยันสารทาเลท โดยวิธี LC-
MS/MS และจัดทํารางการยื่นขออนุญาตการทําวิจัยในคนแตยังไมไดยื่น
ใหคณะกรรมการ อยูระหวางทดสอบ metrix ของตัวอยาง ปญหา
อุปสรรคเครื่องมือวิเคราะหพบปญหาบอยครั้ง ทําใหตองหยุดการ run
ตัวอยาง และรอปรึกษาชาง ซึ่งชางไมสามารถใหบรกิารไดรวดเร็ว
เน่ืองจากตดิงานอ่ืนดวย ทําใหตัวอยางท่ีเตรียมไวยังไมสามารถวิเคราะห
ไดตามท่ีกําหนดสงผลใหการดําเนินงานลาชา

2. การทําแหงจุลินทรียแบบเยือกแข็ง สําหรับเตรียมตัวอยางทดสอบความ
ชํานาญดานจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อยูระหวางการทดลอง
เตรียมจุลินทรียแบบ lyophilize ท่ีเหมาะสมในการนําไปผสมเปน PT
Sample จํานวน 2 รูปแบบ ปญหาอุปสรรคยังไมสามารถหาอาหารเลี้ยง
เช้ือท่ีเหมาะสมในการรักษาสภาพของจุลินทรียแบบ lyophilize ได คาด
วาจะดําเนินงานโครงการเสร็จตามแผนในเดือนกันยายน 2558

25.25 1,399,998 100.00
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โครงการพัฒนา
ศักยภาพการจดัเตรียม
สารมาตรฐานชีววัตถุ

880,000 หองปฏิบัติการควบคมุ
คุณภาพวัคซีนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
และภมูิภาคแปซิฟคตะวัน
ตก และหองปฏิบตัิการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีน
ภายในประเทศ

ชว 1. การจัดเตรียมและการสอบเทียบชีววัตถุมาตรฐานอางอิงระดับประเทศ
แลวเสร็จไปแลว 8 ชนิด โดยกิจกรรม และวัคซีนท่ีมีการจัดเตรียมข้ึน
ไดแก
- สํารวจความตองการและปริมาณคงเหลือของชีววัตถุมาตรฐานท่ีตอง

ดําเนินการจัดซื้อจดัหาชีววัตถุมาตรฐานสากลเพ่ิมเติมจาก NIBSC
ประเทศอังกฤษ และ EDQM ประเทศฝรั่งเศส จํานวน 43 รายการ
- วัคซีนปองกันโรคคางทูมอางอิงมาตรฐาน ไดดําเนินการแลวเสร็จ โดย

ไดรับการรับรองตามระบบคณุภาพ ISO Guide 34 คือรุนการผลติ
MuV190713 จํานวน 175 vials ประกาศคาความแรง 5.04- 5.87
logCCID50/dose
- เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน Bacteroides vulgatus รุนการผลิต 160704

79.00 856,504 97.33



115

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

จํานวน 35 vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุขแลว และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ี
เรียบรอยแลว
- เช้ือรามาตรฐาน Candida albicans รุนการผลิต 091098 จํานวน 39

vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ีเรียบรอยแลว
- เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน Bacillus subtilis รุนการผลิต 201097 จํานวน

41 vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ีเรียบรอยแลว
- เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน Staphylococcus aureus รุนการผลิต 200199

จํานวน 30 vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ีเรียบรอยแลว
- วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอีอางอิงมาตรฐานชนิดเช้ือตาย

(WRP JE-inactivated vaccine) รุนการผลิต 106VC-2009 จํานวน
70 vials ซึ่งกําหนดคา Relative potency ท่ี 1.28 ในเดือนปจจุบัน
ไดมีการจัดเตรยีมชีววัตถุมาตรฐานเพ่ิมเตมิอีก 2 ชนิดคือ Diphtheria
toxin รุนการผลติ DT150108 และ Diphtheria antitoxin รุนการ
ผลิต DA180310 ซึ่งมีคา L ท่ีคาความเจือจาง 1:40
- ชีววัตถุมาตรฐานท่ีอยูระหวางการทดสอบเพ่ือกําหนดคาความแรงท่ี

รายงานไวเดิมอีก 4 ชนิด ไดแก
1) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ1 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ

DeV240315-I แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 193 cryotubes
2) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ 2 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ

DeV230315-II แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 190 cryotubes
3) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ 3 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ

DeV240315-III แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 190 cryotubes
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

จํานวน 35 vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุขแลว และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ี
เรียบรอยแลว
- เช้ือรามาตรฐาน Candida albicans รุนการผลิต 091098 จํานวน 39

vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ีเรียบรอยแลว
- เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน Bacillus subtilis รุนการผลิต 201097 จํานวน

41 vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ีเรียบรอยแลว
- เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน Staphylococcus aureus รุนการผลิต 200199

จํานวน 30 vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ีเรียบรอยแลว
- วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอีอางอิงมาตรฐานชนิดเช้ือตาย

(WRP JE-inactivated vaccine) รุนการผลิต 106VC-2009 จํานวน
70 vials ซึ่งกําหนดคา Relative potency ท่ี 1.28 ในเดือนปจจุบัน
ไดมีการจัดเตรยีมชีววัตถุมาตรฐานเพ่ิมเตมิอีก 2 ชนิดคือ Diphtheria
toxin รุนการผลติ DT150108 และ Diphtheria antitoxin รุนการ
ผลิต DA180310 ซึ่งมีคา L ท่ีคาความเจือจาง 1:40
- ชีววัตถุมาตรฐานท่ีอยูระหวางการทดสอบเพ่ือกําหนดคาความแรงท่ี

รายงานไวเดิมอีก 4 ชนิด ไดแก
1) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ1 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ

DeV240315-I แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 193 cryotubes
2) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ 2 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ

DeV230315-II แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 190 cryotubes
3) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ 3 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ

DeV240315-III แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 190 cryotubes
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จํานวน 35 vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุขแลว และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ี
เรียบรอยแลว
- เช้ือรามาตรฐาน Candida albicans รุนการผลิต 091098 จํานวน 39

vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ีเรียบรอยแลว
- เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน Bacillus subtilis รุนการผลิต 201097 จํานวน

41 vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ีเรียบรอยแลว
- เช้ือแบคทีเรียมาตรฐาน Staphylococcus aureus รุนการผลิต 200199

จํานวน 30 vials สงตรวจเพ่ือยืนยันสายพันธุกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข และไดรับผลการยืนยันสายพันธุเปนท่ีเรียบรอยแลว
- วัคซีนปองกันโรคไขสมองอักเสบเจอีอางอิงมาตรฐานชนิดเช้ือตาย

(WRP JE-inactivated vaccine) รุนการผลิต 106VC-2009 จํานวน
70 vials ซึ่งกําหนดคา Relative potency ท่ี 1.28 ในเดือนปจจุบัน
ไดมีการจัดเตรยีมชีววัตถุมาตรฐานเพ่ิมเตมิอีก 2 ชนิดคือ Diphtheria
toxin รุนการผลติ DT150108 และ Diphtheria antitoxin รุนการ
ผลิต DA180310 ซึ่งมีคา L ท่ีคาความเจือจาง 1:40
- ชีววัตถุมาตรฐานท่ีอยูระหวางการทดสอบเพ่ือกําหนดคาความแรงท่ี

รายงานไวเดิมอีก 4 ชนิด ไดแก
1) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ1 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ

DeV240315-I แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 193 cryotubes
2) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ 2 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ

DeV230315-II แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 190 cryotubes
3) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ 3 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ

DeV240315-III แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 190 cryotubes
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4) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ 4 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ
DeV230315-IV แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 192 cryotubes

2. การจัดเตรียมและการสอบเทียบชีววัตถุมาตรฐานอางอิงระดับภมูิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและภมูิภาคแปซิฟกตะวันตก ไดมีการ
ดําเนินการแลวตางๆ ดังน้ี
- ประสานงานกับหนวยงานควบคุมคุณภาพวัคซีนหรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

ในตางประเทศท่ีมีศักยภาพในการทดสอบวัคซีนเจอีลูกผสม ชนิดเช้ือ
เปน จํานวน 6 ประเทศ (8 หองปฏิบัติการ) คือ ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี จีน ประเทศละ 1 หองปฏิบัติการ และ
ประเทศไทย 3 หองปฏิบัติการ เพ่ือเขารวมโครงการ และประสาน
บริษัท World Courier เพ่ือเปนบริษัทขนสงชีววัตถุมาตรฐาน
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการขนสง ขออนุญาตนําตัวอยาง

เขา- ออก ตางประเทศตามระเบียบของแตละประเทศ และดําเนินการ
จัดสงวัคซีนเจอีลูกผสมชนิดเช้ือเปน ไปยังประเทศท่ีตางๆ ท่ีกําหนดไว
ท้ัง 6 ประเทศ
- ดําเนินการทดสอบหาคาความแรงของวัคซีนเจอีลูกผสมชนิดเช้ือเปน

จํานวน 3 ชุดการทดสอบ การทดสอบละ 3 ตัวอยาง สําหรับชีววัตถุ
มาตรฐานท่ีจะใชเปนวัคซีนอางอิงมาตรฐานของภูมิภาค
- ไดรับผลการทดสอบวัคซีนเจอีลูกผสม ชนิดเช้ือเปนคิดเปน รอยละ

100 จากประเทศตางๆ ท่ีตอบรับเขารวมโครงการ
- ดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลดิบจากขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับ โดยใช

เกณฑตัดสินของสถาบันชีววัตถุ
- จัดทํารายงานฉบับภาษาไทย และเสนอใหผูอํานวยการสถาบัน

พิจารณา
- จัดทํารายงานฉบับภาษาอังกฤษ และไดจัดสง เพ่ือเสนอใหผูเช่ียวชาญ

ระดับสากล (NIBSC) พิจารณา ผลการดําเนินการเปนไปตามเปา

116

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

4) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ 4 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ
DeV230315-IV แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 192 cryotubes

2. การจัดเตรียมและการสอบเทียบชีววัตถุมาตรฐานอางอิงระดับภมูิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและภมูิภาคแปซิฟกตะวันตก ไดมีการ
ดําเนินการแลวตางๆ ดังน้ี
- ประสานงานกับหนวยงานควบคุมคุณภาพวัคซีนหรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

ในตางประเทศท่ีมีศักยภาพในการทดสอบวัคซีนเจอีลูกผสม ชนิดเช้ือ
เปน จํานวน 6 ประเทศ (8 หองปฏิบัติการ) คือ ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี จีน ประเทศละ 1 หองปฏิบัติการ และ
ประเทศไทย 3 หองปฏิบัติการ เพ่ือเขารวมโครงการ และประสาน
บริษัท World Courier เพ่ือเปนบริษัทขนสงชีววัตถุมาตรฐาน
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการขนสง ขออนุญาตนําตัวอยาง

เขา- ออก ตางประเทศตามระเบียบของแตละประเทศ และดําเนินการ
จัดสงวัคซีนเจอีลูกผสมชนิดเช้ือเปน ไปยังประเทศท่ีตางๆ ท่ีกําหนดไว
ท้ัง 6 ประเทศ
- ดําเนินการทดสอบหาคาความแรงของวัคซีนเจอีลูกผสมชนิดเช้ือเปน

จํานวน 3 ชุดการทดสอบ การทดสอบละ 3 ตัวอยาง สําหรับชีววัตถุ
มาตรฐานท่ีจะใชเปนวัคซีนอางอิงมาตรฐานของภูมิภาค
- ไดรับผลการทดสอบวัคซีนเจอีลูกผสม ชนิดเช้ือเปนคิดเปน รอยละ

100 จากประเทศตางๆ ท่ีตอบรับเขารวมโครงการ
- ดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลดิบจากขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับ โดยใช

เกณฑตัดสินของสถาบันชีววัตถุ
- จัดทํารายงานฉบับภาษาไทย และเสนอใหผูอํานวยการสถาบัน

พิจารณา
- จัดทํารายงานฉบับภาษาอังกฤษ และไดจัดสง เพ่ือเสนอใหผูเช่ียวชาญ

ระดับสากล (NIBSC) พิจารณา ผลการดําเนินการเปนไปตามเปา
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4) เช้ือไวรัสไขเลือดออก สายพันธุ 4 อางอิงมาตรฐาน รุนการผลติ
DeV230315-IV แบงบรรจุ 0.5 ml จํานวน 192 cryotubes

2. การจัดเตรียมและการสอบเทียบชีววัตถุมาตรฐานอางอิงระดับภมูิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตและภมูิภาคแปซิฟกตะวันตก ไดมีการ
ดําเนินการแลวตางๆ ดังน้ี
- ประสานงานกับหนวยงานควบคุมคุณภาพวัคซีนหรือบริษัทท่ีเก่ียวของ

ในตางประเทศท่ีมีศักยภาพในการทดสอบวัคซีนเจอีลูกผสม ชนิดเช้ือ
เปน จํานวน 6 ประเทศ (8 หองปฏิบัติการ) คือ ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย เวียดนาม เกาหลี จีน ประเทศละ 1 หองปฏิบัติการ และ
ประเทศไทย 3 หองปฏิบัติการ เพ่ือเขารวมโครงการ และประสาน
บริษัท World Courier เพ่ือเปนบริษัทขนสงชีววัตถุมาตรฐาน
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการขนสง ขออนุญาตนําตัวอยาง

เขา- ออก ตางประเทศตามระเบียบของแตละประเทศ และดําเนินการ
จัดสงวัคซีนเจอีลูกผสมชนิดเช้ือเปน ไปยังประเทศท่ีตางๆ ท่ีกําหนดไว
ท้ัง 6 ประเทศ
- ดําเนินการทดสอบหาคาความแรงของวัคซีนเจอีลูกผสมชนิดเช้ือเปน

จํานวน 3 ชุดการทดสอบ การทดสอบละ 3 ตัวอยาง สําหรับชีววัตถุ
มาตรฐานท่ีจะใชเปนวัคซีนอางอิงมาตรฐานของภูมิภาค
- ไดรับผลการทดสอบวัคซีนเจอีลูกผสม ชนิดเช้ือเปนคิดเปน รอยละ

100 จากประเทศตางๆ ท่ีตอบรับเขารวมโครงการ
- ดําเนินการวิเคราะหผลขอมูลดิบจากขอมูลท้ังหมดท่ีไดรับ โดยใช

เกณฑตัดสินของสถาบันชีววัตถุ
- จัดทํารายงานฉบับภาษาไทย และเสนอใหผูอํานวยการสถาบัน

พิจารณา
- จัดทํารายงานฉบับภาษาอังกฤษ และไดจัดสง เพ่ือเสนอใหผูเช่ียวชาญ

ระดับสากล (NIBSC) พิจารณา ผลการดําเนินการเปนไปตามเปา
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42 806-1112-
P021-J4722-
04

การศึกษา charge
variants ของ
Biotherapeutic ชนิด
โมโนโคลนอล
แอนติบอดีดวยแคปลลา
รีอิเล็คโตรฟราเรซิส

200,000 ผลิตภณัฑยา
biotherapeutic
products ชนิดโมโน
โคลนอลแอนติบอดีท่ี
นําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทย

ชว ไดทําการศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห จากตํารายาสากลและวารสาร
วิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังจัดซื้อเครื่อง มือ/สารเคม/ีวัสดุอุปกรณ
และไดรวบรวมตัวอยางเพ่ือการตรวจวิเคราะห และไดดําเนินการตรวจสอบ
ความใชไดของวิธีแคพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซสี ชนิด cIEF ขณะน้ีไดดาํ
เนิการตรวจวิเคราะหลักษณะโมเลกุลของยาตัวอยาง เพ่ิมเติมจากเดอืน
พฤษภาคม 2558 ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

60.00 182,809 91.40

43 806-1112-
P021-J4722-
05

การประเมินความเสีย่ง
ดานคุณภาพของวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
สําหรับสัตวในพ้ืนท่ี 17
จังหวัด ภาคเหนือของ
ประเทศไทย ระหวางป
พ.ศ. 2557-2558

650,000 สถานพยาบาลสัตว และ
รานขายยาสัตว ในพ้ืนท่ี
17 จังหวัดภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ชว 1. ดําเนินการทดสอบแลว 30 ตัวอยาง (แลวเสร็จ 24 ตัวอยาง และกําลัง
ดําเนินการอีก 6 ตัวอยาง) (19 พ.ค. 58)

2. จัดทํารางแผนการเก็บตัวอยางในปงบประมาณ 2558 แลวเสร็จและ
ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ (22 ม.ค. 2558)

3. ดําเนินการเก็บตัวอยางในรอบท่ี 1 (27-30 ม.ค. 58) เสร็จแลว
4. จัดทําแผนการทดสอบตัวอยาง และทําการเบิกสตัวทดลองตามแผน

แลว (16 ก.พ. 2558)
5. ดําเนินการเก็บตัวอยางในรอบท่ี 2 (3-7 เม.ย. 58) เสร็จแลว
6. หลังจากประสานกับศูนยสตัวทดลองเรื่อง ปญหาในการดําเนินการ

เรื่องศูนยสตัวทดลองขอเปลีย่นกําหนดการจายหนูขาวเล็กใหม ทําให
กําหนดการแลวเสร็จ 44 ตัวอยางเปนกลางเดือน พ.ย. 58 น้ัน ทาง
ศูนยฯจะปรับเปลี่ยนการจายหนูทดลองใหม ทําใหการดําเนินการ
กลับมาเปนตามกําหนดในแผน คอื ก.ย. 58 (17 เม.ย. 58)

7. กําลังดําเนินการจัดทํารางสื่อความเสี่ยง
8. ผลดาํเนินการเปนไปตามเปาหมาย
9. กําลังดําเนินการจัดทํารางสื่อความเสี่ยง
10. ผลดาํเนินการเปนไปตามเปาหมาย

61.10 637,747 98.11

117

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

42 806-1112-
P021-J4722-
04

การศึกษา charge
variants ของ
Biotherapeutic ชนิด
โมโนโคลนอล
แอนติบอดีดวยแคปลลา
รีอิเล็คโตรฟราเรซิส

200,000 ผลิตภณัฑยา
biotherapeutic
products ชนิดโมโน
โคลนอลแอนติบอดีท่ี
นําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทย

ชว ไดทําการศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห จากตํารายาสากลและวารสาร
วิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังจัดซื้อเครื่อง มือ/สารเคม/ีวัสดุอุปกรณ
และไดรวบรวมตัวอยางเพ่ือการตรวจวิเคราะห และไดดําเนินการตรวจสอบ
ความใชไดของวิธีแคพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซสี ชนิด cIEF ขณะน้ีไดดาํ
เนิการตรวจวิเคราะหลักษณะโมเลกุลของยาตัวอยาง เพ่ิมเติมจากเดอืน
พฤษภาคม 2558 ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

60.00 182,809 91.40

43 806-1112-
P021-J4722-
05

การประเมินความเสีย่ง
ดานคุณภาพของวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
สําหรับสัตวในพ้ืนท่ี 17
จังหวัด ภาคเหนือของ
ประเทศไทย ระหวางป
พ.ศ. 2557-2558

650,000 สถานพยาบาลสัตว และ
รานขายยาสัตว ในพ้ืนท่ี
17 จังหวัดภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ชว 1. ดําเนินการทดสอบแลว 30 ตัวอยาง (แลวเสร็จ 24 ตัวอยาง และกําลัง
ดําเนินการอีก 6 ตัวอยาง) (19 พ.ค. 58)

2. จัดทํารางแผนการเก็บตัวอยางในปงบประมาณ 2558 แลวเสร็จและ
ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ (22 ม.ค. 2558)

3. ดําเนินการเก็บตัวอยางในรอบท่ี 1 (27-30 ม.ค. 58) เสร็จแลว
4. จัดทําแผนการทดสอบตัวอยาง และทําการเบิกสตัวทดลองตามแผน

แลว (16 ก.พ. 2558)
5. ดําเนินการเก็บตัวอยางในรอบท่ี 2 (3-7 เม.ย. 58) เสร็จแลว
6. หลังจากประสานกับศูนยสตัวทดลองเรื่อง ปญหาในการดําเนินการ

เรื่องศูนยสตัวทดลองขอเปลีย่นกําหนดการจายหนูขาวเล็กใหม ทําให
กําหนดการแลวเสร็จ 44 ตัวอยางเปนกลางเดือน พ.ย. 58 น้ัน ทาง
ศูนยฯจะปรับเปลี่ยนการจายหนูทดลองใหม ทําใหการดําเนินการ
กลับมาเปนตามกําหนดในแผน คอื ก.ย. 58 (17 เม.ย. 58)

7. กําลังดําเนินการจัดทํารางสื่อความเสี่ยง
8. ผลดาํเนินการเปนไปตามเปาหมาย
9. กําลังดําเนินการจัดทํารางสื่อความเสี่ยง
10. ผลดาํเนินการเปนไปตามเปาหมาย

61.10 637,747 98.11

117

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

42 806-1112-
P021-J4722-
04

การศึกษา charge
variants ของ
Biotherapeutic ชนิด
โมโนโคลนอล
แอนติบอดีดวยแคปลลา
รีอิเล็คโตรฟราเรซิส

200,000 ผลิตภณัฑยา
biotherapeutic
products ชนิดโมโน
โคลนอลแอนติบอดีท่ี
นําเขามาจําหนายใน
ประเทศไทย

ชว ไดทําการศึกษาวิธีการตรวจวิเคราะห จากตํารายาสากลและวารสาร
วิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังจัดซื้อเครื่อง มือ/สารเคม/ีวัสดุอุปกรณ
และไดรวบรวมตัวอยางเพ่ือการตรวจวิเคราะห และไดดําเนินการตรวจสอบ
ความใชไดของวิธีแคพิลลารีอิเล็กโทรโฟเรซสี ชนิด cIEF ขณะน้ีไดดาํ
เนิการตรวจวิเคราะหลักษณะโมเลกุลของยาตัวอยาง เพ่ิมเติมจากเดอืน
พฤษภาคม 2558 ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย

60.00 182,809 91.40

43 806-1112-
P021-J4722-
05

การประเมินความเสีย่ง
ดานคุณภาพของวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา
สําหรับสัตวในพ้ืนท่ี 17
จังหวัด ภาคเหนือของ
ประเทศไทย ระหวางป
พ.ศ. 2557-2558

650,000 สถานพยาบาลสัตว และ
รานขายยาสัตว ในพ้ืนท่ี
17 จังหวัดภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ชว 1. ดําเนินการทดสอบแลว 30 ตัวอยาง (แลวเสร็จ 24 ตัวอยาง และกําลัง
ดําเนินการอีก 6 ตัวอยาง) (19 พ.ค. 58)

2. จัดทํารางแผนการเก็บตัวอยางในปงบประมาณ 2558 แลวเสร็จและ
ผูอํานวยการลงนามอนุมัติ (22 ม.ค. 2558)

3. ดําเนินการเก็บตัวอยางในรอบท่ี 1 (27-30 ม.ค. 58) เสร็จแลว
4. จัดทําแผนการทดสอบตัวอยาง และทําการเบิกสตัวทดลองตามแผน

แลว (16 ก.พ. 2558)
5. ดําเนินการเก็บตัวอยางในรอบท่ี 2 (3-7 เม.ย. 58) เสร็จแลว
6. หลังจากประสานกับศูนยสตัวทดลองเรื่อง ปญหาในการดําเนินการ

เรื่องศูนยสตัวทดลองขอเปลีย่นกําหนดการจายหนูขาวเล็กใหม ทําให
กําหนดการแลวเสร็จ 44 ตัวอยางเปนกลางเดือน พ.ย. 58 น้ัน ทาง
ศูนยฯจะปรับเปลี่ยนการจายหนูทดลองใหม ทําใหการดําเนินการ
กลับมาเปนตามกําหนดในแผน คอื ก.ย. 58 (17 เม.ย. 58)

7. กําลังดําเนินการจัดทํารางสื่อความเสี่ยง
8. ผลดาํเนินการเปนไปตามเปาหมาย
9. กําลังดําเนินการจัดทํารางสื่อความเสี่ยง
10. ผลดาํเนินการเปนไปตามเปาหมาย

61.10 637,747 98.11



118

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

44 807-1112-
P021-J4722-
05

โครงการจดัประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร
การแพทย ครั้งท่ี 23
ปงบประมาณ 2558

4,900,000 บุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข

ผน ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งท่ี 23 ไปเมื่อ
วันท่ี 25 - 27 มีนาคม 2558 โดยแบงการจายคาจางจดังานเปน 2 งวด ได
จายคาจางจัดประชุม งวดท่ี 1 ไปแลว และอยูระหวางรอจายคาจางงวดท่ี 2
ในวันท่ี 28 เมษายน 2558

100.00 4,651,987 94.94

45 807-1112-
P021-J4722-
08

โครงการประชุม
ประสานการประชุม
อบรม สัมมนา
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย ประจําป
งบประมาณ 2558

720,000 หนวยงานภายในท้ังหมด ผน การประชุมประสานการประชุม อบรม สมัมนา กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ประจําปงบประมาณ 2558 วันท่ี 13 - 15 ตุลาคม 2558

100.00 720,000 100.00

46 808-1112-
P021-J4722-
05

การศึกษาพันธุกรรม
ของไวรัสหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน สาย
พันธุท่ีแยกไดในประเทศ
ไทยระหวางป พ.ศ.
2555-2560

600,000 กระทรวงสาธารณสุข สวส ผลการดําเนินงานจากไตรมาสแรกจนถึง 31 พฤษภาคม 2558 มีตวัอยาง
เขามาจํานวน 22 ตัวอยาง ขณะน้ีสามารถตรวจวิเคราหสายพันธุหดัเยอรมัน
ไดจํานวน 10 สายพันธุ เมื่อทําการหาลําดับสารพันธุกรรมและวิเคราะหดวย
โปรแกรม Bioinformatics พบวาไมใชสายพันธุวัคซีนแตเปนสายพันธุ 2B
และไดทําการเก็บรกัษาสายพันธุไวหัดเยอรมันท่ีไดไวสาํหรับศึกษาอยอด
ตอไป ซึ่งผลการดําเนินงานถืวาเปนไปตามแผนท่ีกําหนด เน่ืองจากชวงเวลา
ตามแผนระบไุวท้ังปงบประมาณ สวนเปาหมายเปนเปาหมายของท้ังป ไมได
ระบุเปนรายไตรมาส อีกท้ังชวงปลายฝนตนหนาวจะเปนชวงท่ีมีแนวโนมการ
ระบาดของโรคมากวาชวงอ่ืน

75.00 529,987 88.33

47 808-1112-
P021-J4722-
08

บทบาทของเซลลตน
กําเนิดมะเร็งและสมดลุ
ของระบบภูมคุมกัน

800,000 ผูปวยมะเร็ง นักวิจัยและ
สถาบันวิจัยท่ีเก่ียวของ

สวส 1. หาความเขมขนและเวลาการแบงตัวของเซลลมะเร็งลําไสท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ตรวจวัด CD44 cancer stem cell marker

2. ทดสอบการเจริญเติบโตและแบงตัวของเซลลมะเร็งลําไส และตรวจวัด
CD44 cancer stem cell marker

3. ตรวจวัดความสัมพันธของ Cancer Stem Cell Markers กับการเพ่ิมจํานวน
ของเซลลมะเร็งลําไส

4. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งตับ (HepG 2) และเซลลมะเร็งเตานม (MCf 7) สําหรับ

80.00 716,505 89.56
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

44 807-1112-
P021-J4722-
05

โครงการจดัประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร
การแพทย ครั้งท่ี 23
ปงบประมาณ 2558

4,900,000 บุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข

ผน ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งท่ี 23 ไปเมื่อ
วันท่ี 25 - 27 มีนาคม 2558 โดยแบงการจายคาจางจดังานเปน 2 งวด ได
จายคาจางจัดประชุม งวดท่ี 1 ไปแลว และอยูระหวางรอจายคาจางงวดท่ี 2
ในวันท่ี 28 เมษายน 2558

100.00 4,651,987 94.94

45 807-1112-
P021-J4722-
08

โครงการประชุม
ประสานการประชุม
อบรม สัมมนา
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย ประจําป
งบประมาณ 2558

720,000 หนวยงานภายในท้ังหมด ผน การประชุมประสานการประชุม อบรม สมัมนา กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ประจําปงบประมาณ 2558 วันท่ี 13 - 15 ตุลาคม 2558

100.00 720,000 100.00

46 808-1112-
P021-J4722-
05

การศึกษาพันธุกรรม
ของไวรัสหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน สาย
พันธุท่ีแยกไดในประเทศ
ไทยระหวางป พ.ศ.
2555-2560

600,000 กระทรวงสาธารณสุข สวส ผลการดําเนินงานจากไตรมาสแรกจนถึง 31 พฤษภาคม 2558 มีตวัอยาง
เขามาจํานวน 22 ตัวอยาง ขณะน้ีสามารถตรวจวิเคราหสายพันธุหดัเยอรมัน
ไดจํานวน 10 สายพันธุ เมื่อทําการหาลําดับสารพันธุกรรมและวิเคราะหดวย
โปรแกรม Bioinformatics พบวาไมใชสายพันธุวัคซีนแตเปนสายพันธุ 2B
และไดทําการเก็บรกัษาสายพันธุไวหัดเยอรมันท่ีไดไวสาํหรับศึกษาอยอด
ตอไป ซึ่งผลการดําเนินงานถืวาเปนไปตามแผนท่ีกําหนด เน่ืองจากชวงเวลา
ตามแผนระบไุวท้ังปงบประมาณ สวนเปาหมายเปนเปาหมายของท้ังป ไมได
ระบุเปนรายไตรมาส อีกท้ังชวงปลายฝนตนหนาวจะเปนชวงท่ีมีแนวโนมการ
ระบาดของโรคมากวาชวงอ่ืน

75.00 529,987 88.33

47 808-1112-
P021-J4722-
08

บทบาทของเซลลตน
กําเนิดมะเร็งและสมดลุ
ของระบบภูมคุมกัน

800,000 ผูปวยมะเร็ง นักวิจัยและ
สถาบันวิจัยท่ีเก่ียวของ

สวส 1. หาความเขมขนและเวลาการแบงตัวของเซลลมะเร็งลําไสท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ตรวจวัด CD44 cancer stem cell marker

2. ทดสอบการเจริญเติบโตและแบงตัวของเซลลมะเร็งลําไส และตรวจวัด
CD44 cancer stem cell marker

3. ตรวจวัดความสัมพันธของ Cancer Stem Cell Markers กับการเพ่ิมจํานวน
ของเซลลมะเร็งลําไส

4. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งตับ (HepG 2) และเซลลมะเร็งเตานม (MCf 7) สําหรับ

80.00 716,505 89.56

118

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

44 807-1112-
P021-J4722-
05

โครงการจดัประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร
การแพทย ครั้งท่ี 23
ปงบประมาณ 2558

4,900,000 บุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข

ผน ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งท่ี 23 ไปเมื่อ
วันท่ี 25 - 27 มีนาคม 2558 โดยแบงการจายคาจางจดังานเปน 2 งวด ได
จายคาจางจัดประชุม งวดท่ี 1 ไปแลว และอยูระหวางรอจายคาจางงวดท่ี 2
ในวันท่ี 28 เมษายน 2558

100.00 4,651,987 94.94

45 807-1112-
P021-J4722-
08

โครงการประชุม
ประสานการประชุม
อบรม สัมมนา
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย ประจําป
งบประมาณ 2558

720,000 หนวยงานภายในท้ังหมด ผน การประชุมประสานการประชุม อบรม สมัมนา กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ประจําปงบประมาณ 2558 วันท่ี 13 - 15 ตุลาคม 2558

100.00 720,000 100.00

46 808-1112-
P021-J4722-
05

การศึกษาพันธุกรรม
ของไวรัสหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน สาย
พันธุท่ีแยกไดในประเทศ
ไทยระหวางป พ.ศ.
2555-2560

600,000 กระทรวงสาธารณสุข สวส ผลการดําเนินงานจากไตรมาสแรกจนถึง 31 พฤษภาคม 2558 มีตวัอยาง
เขามาจํานวน 22 ตัวอยาง ขณะน้ีสามารถตรวจวิเคราหสายพันธุหดัเยอรมัน
ไดจํานวน 10 สายพันธุ เมื่อทําการหาลําดับสารพันธุกรรมและวิเคราะหดวย
โปรแกรม Bioinformatics พบวาไมใชสายพันธุวัคซีนแตเปนสายพันธุ 2B
และไดทําการเก็บรกัษาสายพันธุไวหัดเยอรมันท่ีไดไวสาํหรับศึกษาอยอด
ตอไป ซึ่งผลการดําเนินงานถืวาเปนไปตามแผนท่ีกําหนด เน่ืองจากชวงเวลา
ตามแผนระบไุวท้ังปงบประมาณ สวนเปาหมายเปนเปาหมายของท้ังป ไมได
ระบุเปนรายไตรมาส อีกท้ังชวงปลายฝนตนหนาวจะเปนชวงท่ีมีแนวโนมการ
ระบาดของโรคมากวาชวงอ่ืน

75.00 529,987 88.33

47 808-1112-
P021-J4722-
08

บทบาทของเซลลตน
กําเนิดมะเร็งและสมดลุ
ของระบบภูมคุมกัน

800,000 ผูปวยมะเร็ง นักวิจัยและ
สถาบันวิจัยท่ีเก่ียวของ

สวส 1. หาความเขมขนและเวลาการแบงตัวของเซลลมะเร็งลําไสท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ตรวจวัด CD44 cancer stem cell marker

2. ทดสอบการเจริญเติบโตและแบงตัวของเซลลมะเร็งลําไส และตรวจวัด
CD44 cancer stem cell marker

3. ตรวจวัดความสัมพันธของ Cancer Stem Cell Markers กับการเพ่ิมจํานวน
ของเซลลมะเร็งลําไส

4. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งตับ (HepG 2) และเซลลมะเร็งเตานม (MCf 7) สําหรับ

80.00 716,505 89.56



119

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ตรวจวัด Cancer Stem Cell Marker
5. ไดความเขมขนท่ีเหมาะสมของเซลลมะเร็งลําไส (SW620) และ CD44

cancer stem cell marker สามารถตรวจวัด CD44 marker ได
6. หาความเขมขนท่ีเหมาะสมของเซลลมะเร็งลําไส เพ่ือตรวจวัด cancer stem

cell marker ดวยวิธี flow cytometer
7. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไส (SW620 cell lines) เซลลมะเร็งตับ และ

เซลลมะเร็งเตานม สําหรับนําไปตรวจวัด Cancer Stem cell marker
8. จัดซื้อจดัจางวัสดุวิทยาศาสตร สารเคมี เซลลมะเร็งตับ และเซลลมะเร็งเตานม
9. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไส (SW620 cell lines)
10. จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร อุปกรณ และสารเคมี ท่ีจําเปนตองใชในการ

ทดลอง และเตรียมเพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไส (SW620 cell lines)
11.สืบคนและทบทวนเอกสารงานวิจัยการตรวจวัด Cancer Stem cell ท่ีเกียว

ของ
48 808-1112-

P021-J4722-
10

การประเมินวิธีตรวจโรค
ปอดอักเสบชนิด
Atypical pneumonia
ดวยวิธี Real-time
PCR และความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของเช้ือ
Legionella
pneumophila ใน
ประเทศไทย

776,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ีมีแหลง
ทองเท่ียวภายในเขต
บริการ

สวส 1. ทดสอบหา specificity ของวิธี multiplex real-time PCR ตอเช้ือ
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae และ
เช้ือ Legionella pneumophila กับเช้ือสายพันธุอ่ืนจํานวน 66 สาย
พันธุ พบวาไมมีปฏิกิริยาขาม

2. ทดสอบ limit of detection ของวิธี multiplex real-time PCR ตอ
เช้ือ L. pneumophila ใหผลการทดสอบปริมาณ DNA ต่ําสุดท่ีสามารถ
ตรวจพบได = 23 เฟมโตกรมั (fg)

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจปอดอักเสบชนิด Atypical
pneumoniae ดวยวิธี real-time PCR" ระหวางวันท่ี 25-26
พฤษภาคม 2558

70.00 723,447 93.23

119

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ตรวจวัด Cancer Stem Cell Marker
5. ไดความเขมขนท่ีเหมาะสมของเซลลมะเร็งลําไส (SW620) และ CD44

cancer stem cell marker สามารถตรวจวัด CD44 marker ได
6. หาความเขมขนท่ีเหมาะสมของเซลลมะเร็งลําไส เพ่ือตรวจวัด cancer stem

cell marker ดวยวิธี flow cytometer
7. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไส (SW620 cell lines) เซลลมะเร็งตับ และ

เซลลมะเร็งเตานม สําหรับนําไปตรวจวัด Cancer Stem cell marker
8. จัดซื้อจดัจางวัสดุวิทยาศาสตร สารเคมี เซลลมะเร็งตับ และเซลลมะเร็งเตานม
9. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไส (SW620 cell lines)
10. จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร อุปกรณ และสารเคมี ท่ีจําเปนตองใชในการ

ทดลอง และเตรียมเพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไส (SW620 cell lines)
11.สืบคนและทบทวนเอกสารงานวิจัยการตรวจวัด Cancer Stem cell ท่ีเกียว

ของ
48 808-1112-

P021-J4722-
10

การประเมินวิธีตรวจโรค
ปอดอักเสบชนิด
Atypical pneumonia
ดวยวิธี Real-time
PCR และความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของเช้ือ
Legionella
pneumophila ใน
ประเทศไทย

776,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ีมีแหลง
ทองเท่ียวภายในเขต
บริการ

สวส 1. ทดสอบหา specificity ของวิธี multiplex real-time PCR ตอเช้ือ
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae และ
เช้ือ Legionella pneumophila กับเช้ือสายพันธุอ่ืนจํานวน 66 สาย
พันธุ พบวาไมมีปฏิกิริยาขาม

2. ทดสอบ limit of detection ของวิธี multiplex real-time PCR ตอ
เช้ือ L. pneumophila ใหผลการทดสอบปริมาณ DNA ต่ําสุดท่ีสามารถ
ตรวจพบได = 23 เฟมโตกรมั (fg)

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจปอดอักเสบชนิด Atypical
pneumoniae ดวยวิธี real-time PCR" ระหวางวันท่ี 25-26
พฤษภาคม 2558

70.00 723,447 93.23

119

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ตรวจวัด Cancer Stem Cell Marker
5. ไดความเขมขนท่ีเหมาะสมของเซลลมะเร็งลําไส (SW620) และ CD44

cancer stem cell marker สามารถตรวจวัด CD44 marker ได
6. หาความเขมขนท่ีเหมาะสมของเซลลมะเร็งลําไส เพ่ือตรวจวัด cancer stem

cell marker ดวยวิธี flow cytometer
7. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไส (SW620 cell lines) เซลลมะเร็งตับ และ

เซลลมะเร็งเตานม สําหรับนําไปตรวจวัด Cancer Stem cell marker
8. จัดซื้อจดัจางวัสดุวิทยาศาสตร สารเคมี เซลลมะเร็งตับ และเซลลมะเร็งเตานม
9. เพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไส (SW620 cell lines)
10. จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร อุปกรณ และสารเคมี ท่ีจําเปนตองใชในการ

ทดลอง และเตรียมเพาะเลี้ยงเซลลมะเร็งลําไส (SW620 cell lines)
11.สืบคนและทบทวนเอกสารงานวิจัยการตรวจวัด Cancer Stem cell ท่ีเกียว

ของ
48 808-1112-

P021-J4722-
10

การประเมินวิธีตรวจโรค
ปอดอักเสบชนิด
Atypical pneumonia
ดวยวิธี Real-time
PCR และความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของเช้ือ
Legionella
pneumophila ใน
ประเทศไทย

776,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ีมีแหลง
ทองเท่ียวภายในเขต
บริการ

สวส 1. ทดสอบหา specificity ของวิธี multiplex real-time PCR ตอเช้ือ
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae และ
เช้ือ Legionella pneumophila กับเช้ือสายพันธุอ่ืนจํานวน 66 สาย
พันธุ พบวาไมมีปฏิกิริยาขาม

2. ทดสอบ limit of detection ของวิธี multiplex real-time PCR ตอ
เช้ือ L. pneumophila ใหผลการทดสอบปริมาณ DNA ต่ําสุดท่ีสามารถ
ตรวจพบได = 23 เฟมโตกรมั (fg)

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจปอดอักเสบชนิด Atypical
pneumoniae ดวยวิธี real-time PCR" ระหวางวันท่ี 25-26
พฤษภาคม 2558

70.00 723,447 93.23



120

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

49 808-1112-
P021-J4722-
11

การศึกษาระดับตะก่ัว
แคดเมียม ปรอทและ
สารหนูในประชากรไทย

1,200,000 1 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การควบคุมมลพิษใน
สิ่งแวดลอม สามารถนํา
ขอมูลท่ีไดไปใชในการ
วางแผนเพ่ือการปองกัน
หรือควบคุมมลพิษ กอนท่ี
จะมีผลหรืออันตรายตอ
สุขภาพ

สวส 1. พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียมและปรอทในเลือดดวยวิธี
ICP-MS

2. พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห สําหรับจําแนกชนิดและปรมิาณ
speciation ของสารหนูในปสสาวะ โดยใชวิธี HPLC-ICP-MS

3. จัดทําแบบสอบถาม การศึกษาระดับตะก่ัว แคดเมียม ปรอท และสาร
หนูในประชากรไทย

4. จัดเตรียมเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรบัการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

5. ประสานงานกับพ้ืนท่ีในการเก็บตวัอยางและขอมูลแบบสอบถาม
ประชากรกลุมเปาหมาย (2,400 คน) และกําหนดระยะเวลาในการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือเก็บตัวอยาง

6. สงแบบเสนอโครงการวิจยัเพ่ือรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

7. จัดทําเอกสารประชาสัมพันธโครงการ
8. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยาง เพ่ือสงใหกับศูนยท่ี

เขารวมโครงการ

40.00 261,105 21.76

50 808-1112-
P021-J4722-
15

การวินิจฉัยเช้ือสาเหตุ
กอโรคอุจจาระรวงและ
อาหารเปนพิษ

800,000 ผูปวยท่ีมีอาการอุจจาระ
รวงเฉียบพลัน และ คน
ปกติ (รพ.แมสอด, รพ.
พระปกเกลา)

สวส 1. โรงพยาบาลแมสอดและโรงพยาบาลพระปกเกลาสงตัวอยางในเดือน
เมษายน 2558 มายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขจํานวน 21
ตัวอยาง ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขทําการตรวจวิเคราะห
ตัวอยางจํานวน 21 ตัวอยาง

2. ดําเนินการทดสอบความไวตอสารตานจุลชีพ จํานวน 43 ตัวอยาง
3. ศึกษาระบาดวิทยาโมเลกุลจํานวน 25 สายพันธุ

50.00 515,920 64.49

120

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

49 808-1112-
P021-J4722-
11

การศึกษาระดับตะก่ัว
แคดเมียม ปรอทและ
สารหนูในประชากรไทย

1,200,000 1 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับ
การควบคุมมลพิษใน
สิ่งแวดลอม สามารถนํา
ขอมูลท่ีไดไปใชในการ
วางแผนเพ่ือการปองกัน
หรือควบคุมมลพิษ กอนท่ี
จะมีผลหรืออันตรายตอ
สุขภาพ

สวส 1. พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียมและปรอทในเลือดดวยวิธี
ICP-MS

2. พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห สําหรับจําแนกชนิดและปรมิาณ
speciation ของสารหนูในปสสาวะ โดยใชวิธี HPLC-ICP-MS

3. จัดทําแบบสอบถาม การศึกษาระดับตะก่ัว แคดเมียม ปรอท และสาร
หนูในประชากรไทย

4. จัดเตรียมเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัยเพ่ือรบัการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

5. ประสานงานกับพ้ืนท่ีในการเก็บตวัอยางและขอมูลแบบสอบถาม
ประชากรกลุมเปาหมาย (2,400 คน) และกําหนดระยะเวลาในการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือเก็บตัวอยาง
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121

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

51 808-1112-
P021-J4722-
16

การศึกษาความเปนไปได
ในการใชชุดทดสอบ
อหิวาตกโรคของกรม
วิทยาศาสตรการแพทยใน
การเฝาระวังการระบาด
ในโรงงานอาหารสงออก

850,000 คนงานในโรงงานอาหาร
สงออก

สวส ดําเนินการเก็บตัวอยาง 89 ตัวอยาง -ตรวจวิเคราะหตัวอยางดวยวิธีเพาะ
เช้ือ จํานวน 89 ตัวอยาง -วิเคราะหตัวอยางดวยการใชชุดทดสอบ จาํนวน
89 ตัวอยาง -จัดทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใช

68.73 725,914 85.40

52 808-1112-
P021-J4722-
19

การฝกอบรมเชิง
วิชาการการประเมิน
คุณภาพหองปฏิบตัิการ
การตรวจท่ีเก่ียวของกับ
เอชไอวี

300,500 เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการท่ี
เปนสมาชิกแผนทดสอบ
ความชํานาญทางหอง
ปฏิบัติการการตรวจเอชไอ
วีซีโรโลยีแหงชาติ และ
หองปฏิบัติการตรวจหา
ปริมาณเช้ือเอชไอวี

สวส ไดรายช่ือผูเขาประชุม - ติดตอวิทยากร 65.00 300,470 99.99

53 808-1112-
P021-J4722-
20

การฝกอบรมเชิง
วิชาการการประเมิน
คุณภาพหองปฏิบตัิการ
ภูมิคุมกันไวรสัตับ
อักเสบซี

224,500 เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการท่ี
เปนสมาชิกแผนทดสอบ
ความชํานาญทาง
หองปฏิบตัิการภูมิคุมกัน
ไวรัสตับอักเสบซี จํานวน
250 คน

สวส ไดรายช่ือผูเขาประชุม - ติดตอวิทยากร 65.00 224,230 99.88

54 808-1112-
P021-J4722-
21

การจัดประชุม อบรม
สัมมนาดานเอชไอวี
ประจําป 2558

350,000 เจาหนาท่ี
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ยท่ีปฏิบัติงานดานเอชไอวี

สวส จัดประชุมเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด 100.00 349,968 99.99
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21

การจัดประชุม อบรม
สัมมนาดานเอชไอวี
ประจําป 2558

350,000 เจาหนาท่ี
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ยท่ีปฏิบัติงานดานเอชไอวี

สวส จัดประชุมเสร็จเรียบรอยตามตัวช้ีวัด 100.00 349,968 99.99



122

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

55 808-1112-
P021-J4722-
29

การศึกษาการดื้อยาของ
เช้ือวัณโรคและระบาด
วิทยาโมเลกุลวัณโรคดื้อ
ยา

350,000 ไมใสขอมลู สวส 1. คัดเลือก เช้ือวัณโรคดื้อยา ลงทะเบียนตัวอยางวิจัยจํานวน 72 ตัวอยาง
ซึ่งมาจากพ้ืนท่ีศึกษาเดียวกันในลักษณะท่ีเกิดการระบาดแพรติดตอของ
วัณโรคดื้อยา (พ้ืนท่ีเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีและใกลเคียง) จัดเก็บ
ตัวอยาง DNA เช้ือวัณโรคดื้อยา ตรวจการดื้อยาของเช้ือวัณโรค บันทึก
ขอมูลการดื้อของเช้ือตอยาหลักรักษาวัณโรค ไดแก ยา isoniazid และ
rifampicin ไดทดการทดสอบการดื้อยา เปนเช้ือดื้อยาหลายขนานแลว
จํานวน 21 ตัวอยาง

2. เตรียมวัสดุ นํ้ายา เครื่องมือสําหรับการตรวจแยกสายพันธุเช้ือวัณโรคดวย
วิธี spoligotyping

3. แยกสายพันธุเช้ือวัณโรคดวยวิธีการ spoligotyping จากตัวอยาง DNA
ของเช้ือวัณโรค วิเคราะหแยกสายพันธุเช้ือแลว 38 ตัวอยาง ผลการจําแนก
สายพันธุ สามารถแยกสายพันธุเช้ือวัณโรคดื้อยาดวย spoligotyping ได
แลว 38 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหตรวจสอบสายพันธุเช้ือท่ีแยกไดกับสาย
พันธุท่ีมีรายงานในฐานขอมูล SPOLDB4 พบวาเช้ือวัณโรคดื้อยาสวนใหญ
เปนสายพันธุ Beijing วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ DNA ยีนท่ีเก่ียวของ
กับการดื้อยาดวยวิธี sequencing ผลวิเคราะห genotype ของการดื้อยา
โดยตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีนท่ีเก่ียวของกับการดื้อยาดวยวิธี
sequencing สายพันธุ Beijing ท่ีมีลักษณะ phenotype ดื้อยา isoniazid
พบเกิดจากการเปลี่ยนแปลงยีน katG ท่ี codon ตําแหนง Ser315Thr ไม
พบการเปลี่ยนแปลงยีน inhA promoter และลักษณะการดื้อยาตอยา
Rifampicin พบการเปลี่ยนแปลงยีน rpoB ท่ี codon 531 เปลี่ยน
Leu531Ser บริเวณ DNA 81 bp ของบริเวณ RRDR เปนลักษณะของ
ตัวอยางเช้ือวัณโรคดื้อยาจากในพ้ืนท่ีราชบุรี กาญจนบุรี และพ้ืนใกลเคียง
สรุปการตรวจหาวิเคราะหสารพันธุกรรมของเช้ือวัณโรคดื้อยาพบวา เช้ือ
ดื้อยาสวนใหญเปนสายพันธุ Beijing เช้ือท่ีดื้อยาหลายขนานสวนใหญ มี
การเปลี่ยนยีน rpoB (Leu531Ser) และ katG (Ser315Thr)

65.00 238,163 68.05
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

55 808-1112-
P021-J4722-
29

การศึกษาการดื้อยาของ
เช้ือวัณโรคและระบาด
วิทยาโมเลกุลวัณโรคดื้อ
ยา

350,000 ไมใสขอมลู สวส 1. คัดเลือก เช้ือวัณโรคดื้อยา ลงทะเบียนตัวอยางวิจัยจํานวน 72 ตัวอยาง
ซึ่งมาจากพ้ืนท่ีศึกษาเดียวกันในลักษณะท่ีเกิดการระบาดแพรติดตอของ
วัณโรคดื้อยา (พ้ืนท่ีเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีและใกลเคียง) จัดเก็บ
ตัวอยาง DNA เช้ือวัณโรคดื้อยา ตรวจการดื้อยาของเช้ือวัณโรค บันทึก
ขอมูลการดื้อของเช้ือตอยาหลักรักษาวัณโรค ไดแก ยา isoniazid และ
rifampicin ไดทดการทดสอบการดื้อยา เปนเช้ือดื้อยาหลายขนานแลว
จํานวน 21 ตัวอยาง

2. เตรียมวัสดุ นํ้ายา เครื่องมือสําหรับการตรวจแยกสายพันธุเช้ือวัณโรคดวย
วิธี spoligotyping

3. แยกสายพันธุเช้ือวัณโรคดวยวิธีการ spoligotyping จากตัวอยาง DNA
ของเช้ือวัณโรค วิเคราะหแยกสายพันธุเช้ือแลว 38 ตัวอยาง ผลการจําแนก
สายพันธุ สามารถแยกสายพันธุเช้ือวัณโรคดื้อยาดวย spoligotyping ได
แลว 38 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหตรวจสอบสายพันธุเช้ือท่ีแยกไดกับสาย
พันธุท่ีมีรายงานในฐานขอมูล SPOLDB4 พบวาเช้ือวัณโรคดื้อยาสวนใหญ
เปนสายพันธุ Beijing วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ DNA ยีนท่ีเก่ียวของ
กับการดื้อยาดวยวิธี sequencing ผลวิเคราะห genotype ของการดื้อยา
โดยตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีนท่ีเก่ียวของกับการดื้อยาดวยวิธี
sequencing สายพันธุ Beijing ท่ีมีลักษณะ phenotype ดื้อยา isoniazid
พบเกิดจากการเปลี่ยนแปลงยีน katG ท่ี codon ตําแหนง Ser315Thr ไม
พบการเปลี่ยนแปลงยีน inhA promoter และลักษณะการดื้อยาตอยา
Rifampicin พบการเปลี่ยนแปลงยีน rpoB ท่ี codon 531 เปลี่ยน
Leu531Ser บริเวณ DNA 81 bp ของบริเวณ RRDR เปนลักษณะของ
ตัวอยางเช้ือวัณโรคดื้อยาจากในพ้ืนท่ีราชบุรี กาญจนบุรี และพ้ืนใกลเคียง
สรุปการตรวจหาวิเคราะหสารพันธุกรรมของเช้ือวัณโรคดื้อยาพบวา เช้ือ
ดื้อยาสวนใหญเปนสายพันธุ Beijing เช้ือท่ีดื้อยาหลายขนานสวนใหญ มี
การเปลี่ยนยีน rpoB (Leu531Ser) และ katG (Ser315Thr)

65.00 238,163 68.05
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

55 808-1112-
P021-J4722-
29

การศึกษาการดื้อยาของ
เช้ือวัณโรคและระบาด
วิทยาโมเลกุลวัณโรคดื้อ
ยา

350,000 ไมใสขอมลู สวส 1. คัดเลือก เช้ือวัณโรคดื้อยา ลงทะเบียนตัวอยางวิจัยจํานวน 72 ตัวอยาง
ซึ่งมาจากพ้ืนท่ีศึกษาเดียวกันในลักษณะท่ีเกิดการระบาดแพรติดตอของ
วัณโรคดื้อยา (พ้ืนท่ีเขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรีและใกลเคียง) จัดเก็บ
ตัวอยาง DNA เช้ือวัณโรคดื้อยา ตรวจการดื้อยาของเช้ือวัณโรค บันทึก
ขอมูลการดื้อของเช้ือตอยาหลักรักษาวัณโรค ไดแก ยา isoniazid และ
rifampicin ไดทดการทดสอบการดื้อยา เปนเช้ือดื้อยาหลายขนานแลว
จํานวน 21 ตัวอยาง

2. เตรียมวัสดุ นํ้ายา เครื่องมือสําหรับการตรวจแยกสายพันธุเช้ือวัณโรคดวย
วิธี spoligotyping

3. แยกสายพันธุเช้ือวัณโรคดวยวิธีการ spoligotyping จากตัวอยาง DNA
ของเช้ือวัณโรค วิเคราะหแยกสายพันธุเช้ือแลว 38 ตัวอยาง ผลการจําแนก
สายพันธุ สามารถแยกสายพันธุเช้ือวัณโรคดื้อยาดวย spoligotyping ได
แลว 38 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหตรวจสอบสายพันธุเช้ือท่ีแยกไดกับสาย
พันธุท่ีมีรายงานในฐานขอมูล SPOLDB4 พบวาเช้ือวัณโรคดื้อยาสวนใหญ
เปนสายพันธุ Beijing วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของ DNA ยีนท่ีเก่ียวของ
กับการดื้อยาดวยวิธี sequencing ผลวิเคราะห genotype ของการดื้อยา
โดยตรวจการเปลี่ยนแปลงของยีนท่ีเก่ียวของกับการดื้อยาดวยวิธี
sequencing สายพันธุ Beijing ท่ีมีลักษณะ phenotype ดื้อยา isoniazid
พบเกิดจากการเปลี่ยนแปลงยีน katG ท่ี codon ตําแหนง Ser315Thr ไม
พบการเปลี่ยนแปลงยีน inhA promoter และลักษณะการดื้อยาตอยา
Rifampicin พบการเปลี่ยนแปลงยีน rpoB ท่ี codon 531 เปลี่ยน
Leu531Ser บริเวณ DNA 81 bp ของบริเวณ RRDR เปนลักษณะของ
ตัวอยางเช้ือวัณโรคดื้อยาจากในพ้ืนท่ีราชบุรี กาญจนบุรี และพ้ืนใกลเคียง
สรุปการตรวจหาวิเคราะหสารพันธุกรรมของเช้ือวัณโรคดื้อยาพบวา เช้ือ
ดื้อยาสวนใหญเปนสายพันธุ Beijing เช้ือท่ีดื้อยาหลายขนานสวนใหญ มี
การเปลี่ยนยีน rpoB (Leu531Ser) และ katG (Ser315Thr)

65.00 238,163 68.05
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

56 808-1112-
P021-J4722-
32

การสํารวจความชุกและ
สายพันธุของเช้ือไวรัส
Human
papillomavirus
(HPV) ในกลุมประชากร
หญิงไทย

264,050 หนวยงานสาธารณสุข,
โรงพยาบาล

สวส 1. เก็บตัวอยางจากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือแลวรวม 250 ตัวอยาง
2. สกัด DNA แลวรอยละ 100 และทดสอบดวยชุดนํ้ายา AnyplexII HPV28

แลวรอยละ 30
3. ตรวจหาความผิดปกติของเซลลแลว รอยละ 100
4. เก็บตัวอยางจากภาคกลางรวม 125 ตัวอยาง
5. สกัด DNA แลวรอยละ 100 และทดสอบดวยชุดนํ้ายา AnyplexII HPV28

แลวรอยละ 100
6. ตรวจหาความผิดปกติของเซลลแลว รอยละ 100

60.00 250,041 94.69

57 808-1112-
P021-J4722-
5-17

การพัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะหเช้ือราชนิด
ลุกลามดวย DNA-
based method

560,000 ตัวอยางเช้ือราท่ีสงมาจาก
โรงพยาบาลตางๆ ท้ังตัว
อยางเช้ือราท่ีเพาะได
เบื้องตน และตัวอยางเลือด
ตัวอยางจากอวัยตางๆใน
ขวด hemoculture ดวย
DNA-based method
และวิธีเพาะเช้ือจํานวน
150 ตัวอยาง

สวส ตัวอยางเช้ือราท่ีเพาะไดเบื้องตน (primary isolation) จาาผูปวย ของ
หองปฏิบัติการโรงพยาบาล ได subculture ใสขวดอาหารนําสง สงมาท่ี
สถาบันฯ รวมสะสมตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเมษายน 2558 เปนเช้ือท่ี
แยกไดจากตัวอยางเลือด นําไขสันหลัง นํ้าในชองทอง นํ้าลางไต และอ่ืนๆ
จํานวน 200 ตัวอยาง เช้ือท้ังหมดไดวิเคราะหดวยวิธีเพาะเช้ือ และ DNA
sequencing แลว

80.00 376,839 67.29

58 808-1112-
P021-J4722-
5-18

การศึกษารูปแบบความ
ไวตอยาตานเช้ือราของ
เช้ือราชนิดลุกลาม

300,000 เช้ือรากอโรค 150 สาย
พันธุ

สวส ทดสอบรูปแบบความไวกับเช้ือราสาย 16 สายพันธุ รออานผลรูปแบบความ
ไว สรุปจาํนวนเช้ือราท้ังกลุมยีสตและราสายท่ีทดสอบรูปแบบความไวแลว
รวม 83 สายพันธุ

60.00 209,860 69.95
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

56 808-1112-
P021-J4722-
32

การสํารวจความชุกและ
สายพันธุของเช้ือไวรัส
Human
papillomavirus
(HPV) ในกลุมประชากร
หญิงไทย

264,050 หนวยงานสาธารณสุข,
โรงพยาบาล

สวส 1. เก็บตัวอยางจากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือแลวรวม 250 ตัวอยาง
2. สกัด DNA แลวรอยละ 100 และทดสอบดวยชุดนํ้ายา AnyplexII HPV28

แลวรอยละ 30
3. ตรวจหาความผิดปกติของเซลลแลว รอยละ 100
4. เก็บตัวอยางจากภาคกลางรวม 125 ตัวอยาง
5. สกัด DNA แลวรอยละ 100 และทดสอบดวยชุดนํ้ายา AnyplexII HPV28

แลวรอยละ 100
6. ตรวจหาความผิดปกติของเซลลแลว รอยละ 100

60.00 250,041 94.69

57 808-1112-
P021-J4722-
5-17

การพัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะหเช้ือราชนิด
ลุกลามดวย DNA-
based method

560,000 ตัวอยางเช้ือราท่ีสงมาจาก
โรงพยาบาลตางๆ ท้ังตัว
อยางเช้ือราท่ีเพาะได
เบื้องตน และตัวอยางเลือด
ตัวอยางจากอวัยตางๆใน
ขวด hemoculture ดวย
DNA-based method
และวิธีเพาะเช้ือจํานวน
150 ตัวอยาง

สวส ตัวอยางเช้ือราท่ีเพาะไดเบื้องตน (primary isolation) จาาผูปวย ของ
หองปฏิบัติการโรงพยาบาล ได subculture ใสขวดอาหารนําสง สงมาท่ี
สถาบันฯ รวมสะสมตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเมษายน 2558 เปนเช้ือท่ี
แยกไดจากตัวอยางเลือด นําไขสันหลัง นํ้าในชองทอง นํ้าลางไต และอ่ืนๆ
จํานวน 200 ตัวอยาง เช้ือท้ังหมดไดวิเคราะหดวยวิธีเพาะเช้ือ และ DNA
sequencing แลว

80.00 376,839 67.29

58 808-1112-
P021-J4722-
5-18

การศึกษารูปแบบความ
ไวตอยาตานเช้ือราของ
เช้ือราชนิดลุกลาม

300,000 เช้ือรากอโรค 150 สาย
พันธุ

สวส ทดสอบรูปแบบความไวกับเช้ือราสาย 16 สายพันธุ รออานผลรูปแบบความ
ไว สรุปจาํนวนเช้ือราท้ังกลุมยีสตและราสายท่ีทดสอบรูปแบบความไวแลว
รวม 83 สายพันธุ

60.00 209,860 69.95
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

56 808-1112-
P021-J4722-
32

การสํารวจความชุกและ
สายพันธุของเช้ือไวรัส
Human
papillomavirus
(HPV) ในกลุมประชากร
หญิงไทย

264,050 หนวยงานสาธารณสุข,
โรงพยาบาล

สวส 1. เก็บตัวอยางจากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือแลวรวม 250 ตัวอยาง
2. สกัด DNA แลวรอยละ 100 และทดสอบดวยชุดนํ้ายา AnyplexII HPV28

แลวรอยละ 30
3. ตรวจหาความผิดปกติของเซลลแลว รอยละ 100
4. เก็บตัวอยางจากภาคกลางรวม 125 ตัวอยาง
5. สกัด DNA แลวรอยละ 100 และทดสอบดวยชุดนํ้ายา AnyplexII HPV28

แลวรอยละ 100
6. ตรวจหาความผิดปกติของเซลลแลว รอยละ 100

60.00 250,041 94.69

57 808-1112-
P021-J4722-
5-17

การพัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะหเช้ือราชนิด
ลุกลามดวย DNA-
based method

560,000 ตัวอยางเช้ือราท่ีสงมาจาก
โรงพยาบาลตางๆ ท้ังตัว
อยางเช้ือราท่ีเพาะได
เบื้องตน และตัวอยางเลือด
ตัวอยางจากอวัยตางๆใน
ขวด hemoculture ดวย
DNA-based method
และวิธีเพาะเช้ือจํานวน
150 ตัวอยาง

สวส ตัวอยางเช้ือราท่ีเพาะไดเบื้องตน (primary isolation) จาาผูปวย ของ
หองปฏิบัติการโรงพยาบาล ได subculture ใสขวดอาหารนําสง สงมาท่ี
สถาบันฯ รวมสะสมตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 ถึงเมษายน 2558 เปนเช้ือท่ี
แยกไดจากตัวอยางเลือด นําไขสันหลัง นํ้าในชองทอง นํ้าลางไต และอ่ืนๆ
จํานวน 200 ตัวอยาง เช้ือท้ังหมดไดวิเคราะหดวยวิธีเพาะเช้ือ และ DNA
sequencing แลว

80.00 376,839 67.29

58 808-1112-
P021-J4722-
5-18

การศึกษารูปแบบความ
ไวตอยาตานเช้ือราของ
เช้ือราชนิดลุกลาม

300,000 เช้ือรากอโรค 150 สาย
พันธุ

สวส ทดสอบรูปแบบความไวกับเช้ือราสาย 16 สายพันธุ รออานผลรูปแบบความ
ไว สรุปจาํนวนเช้ือราท้ังกลุมยีสตและราสายท่ีทดสอบรูปแบบความไวแลว
รวม 83 สายพันธุ

60.00 209,860 69.95
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

59 808-1112-
P021-J4722-
4-04

การศึกษาการ
แพรกระจายเชิงพ้ืนท่ี
และฤดูกาล รวมท้ัง
แหลงเกาะพักของ
ยุงลายสวน (Aedes
albopictus) เพ่ือการ
ควบคุมท่ีเหมาะสม

550,000 เผยแพรผลงานทาง
วารสารวิชาการท่ี
เก่ียวของและการประชุม
ทางวิชาการ สงขอมูล
โดยตรงไปท่ีสาํนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ทําการศึกษา

สวส เพ่ือเปนการศึกษาการแพรกระจายเชิงพ้ืนท่ีของยุงพาหะนําโรคชิคุนกุนยา ได
ดําเนินการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยางยุงลายสวน ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใต
ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต และจังหวัดระนอง โดยแตละจังหวัดแบง
พ้ืนท่ีศึกษาเปน 3 Cohorts ไดแก สวนยางเชิงเขา สวนยางชุมชน และสวนยาง
ชนบท รวมท้ังสํารวจและเก็บตัวอยางยุงดังกลาวในพ้ืนท่ีภูเขาสูง 400-1700
เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการสํารวจ
พบยุงลายสวนบนภูเขาสูงเชนกันผลการศึกษาพบวายุงลายสวนมีความหนาแนน
ปานกลางในพ้ืนท่ีสวนยางชนบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะท่ีจังหวัด
ภูเก็ตพบยุงลายสวนมีความหนาแนนสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชุมชน รวมท้ังสํารวจพบ
แหลงเพาะพันธลูกนํ้าเปนจํานวนมาก สวนจังหวัดระนองพบยุงลายสวนมีความ
หนาแนนสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชุมชนเชนกัน จากน้ันดําเนินการศึกษาเพ่ิมเติมดาน
Species Composition โดยตัวอยางยุงท่ีเก็บจากภาคสนาม 4 จังหวัดคือ
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง และกาญจนบุรี โดยใชเทคนิค Mosquito
questing and hovering, Sweeping และ Mechanical aspiration น้ัน พบวา
นอกจากสํารวจพบยุงลายสวนพาหะนําโรคชิคุนกุนยาคือ Aedes albopictus
แลวยังสํารวจพบยุงชนิดอ่ืนๆไดแก ยุงแมไก Armigeres subalbatus และยุง
รําคาญ Culex quinquefasciatus ในพ้ืนท่ีศึกษาดวย รวมท้ังไดดําเนินการถาย
โอนขอมูลท่ีเก็บจากภาคสนามของ 4 จังหวัดดังกลาวซึ่งไดแก ขอมูลดาน
อุณหภูมิ ความช้ืน และพิกัดทางภูมิศาสตร ลงในคอมพิวเตอร สําหรับจัดทํา
เปนแผนท่ี GIS เพ่ือแสดงผลเปรียบเทียบการแพรกระจายและความหนาแนน
ของยุงลายสวนในพ้ืนท่ีแตละจังหวัดท่ีไดดําเนินการศึกษา ซึ่งขอมูลท่ีไดจะ
สัมพันธกับการเกิดโรคซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีสามารถแสดงถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดโรคชิคุนกุนยา ในเดือนกุมภาพันธ ไดดําเนินการศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือ
คัดเลือกจังหวัดท่ีเปนตัวแทนภาคกลางสําหรับการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและความชุก
ชุมของยุงลายสวนพาหะนําโรคชิคุนกุนยา จากขอมูลทางภูมิศาสตรและการ
ปลูกสวนยางท่ีมีการศึกษามากอนแลววาเปนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมียุงลายสวนชุกชุม
คัดเลือกไดจังหวัดสุพรรณบุรี ไดดําเนินการสํารวจและแบงพ้ืนท่ีศึกษาออกเปน

80.00 397,617 72.29
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

59 808-1112-
P021-J4722-
4-04

การศึกษาการ
แพรกระจายเชิงพ้ืนท่ี
และฤดูกาล รวมท้ัง
แหลงเกาะพักของ
ยุงลายสวน (Aedes
albopictus) เพ่ือการ
ควบคุมท่ีเหมาะสม

550,000 เผยแพรผลงานทาง
วารสารวิชาการท่ี
เก่ียวของและการประชุม
ทางวิชาการ สงขอมูล
โดยตรงไปท่ีสาํนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ทําการศึกษา

สวส เพ่ือเปนการศึกษาการแพรกระจายเชิงพ้ืนท่ีของยุงพาหะนําโรคชิคุนกุนยา ได
ดําเนินการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยางยุงลายสวน ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใต
ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต และจังหวัดระนอง โดยแตละจังหวัดแบง
พ้ืนท่ีศึกษาเปน 3 Cohorts ไดแก สวนยางเชิงเขา สวนยางชุมชน และสวนยาง
ชนบท รวมท้ังสํารวจและเก็บตัวอยางยุงดังกลาวในพ้ืนท่ีภูเขาสูง 400-1700
เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการสํารวจ
พบยุงลายสวนบนภูเขาสูงเชนกันผลการศึกษาพบวายุงลายสวนมีความหนาแนน
ปานกลางในพ้ืนท่ีสวนยางชนบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะท่ีจังหวัด
ภูเก็ตพบยุงลายสวนมีความหนาแนนสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชุมชน รวมท้ังสํารวจพบ
แหลงเพาะพันธลูกนํ้าเปนจํานวนมาก สวนจังหวัดระนองพบยุงลายสวนมีความ
หนาแนนสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชุมชนเชนกัน จากน้ันดําเนินการศึกษาเพ่ิมเติมดาน
Species Composition โดยตัวอยางยุงท่ีเก็บจากภาคสนาม 4 จังหวัดคือ
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง และกาญจนบุรี โดยใชเทคนิค Mosquito
questing and hovering, Sweeping และ Mechanical aspiration น้ัน พบวา
นอกจากสํารวจพบยุงลายสวนพาหะนําโรคชิคุนกุนยาคือ Aedes albopictus
แลวยังสํารวจพบยุงชนิดอ่ืนๆไดแก ยุงแมไก Armigeres subalbatus และยุง
รําคาญ Culex quinquefasciatus ในพ้ืนท่ีศึกษาดวย รวมท้ังไดดําเนินการถาย
โอนขอมูลท่ีเก็บจากภาคสนามของ 4 จังหวัดดังกลาวซึ่งไดแก ขอมูลดาน
อุณหภูมิ ความช้ืน และพิกัดทางภูมิศาสตร ลงในคอมพิวเตอร สําหรับจัดทํา
เปนแผนท่ี GIS เพ่ือแสดงผลเปรียบเทียบการแพรกระจายและความหนาแนน
ของยุงลายสวนในพ้ืนท่ีแตละจังหวัดท่ีไดดําเนินการศึกษา ซึ่งขอมูลท่ีไดจะ
สัมพันธกับการเกิดโรคซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีสามารถแสดงถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดโรคชิคุนกุนยา ในเดือนกุมภาพันธ ไดดําเนินการศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือ
คัดเลือกจังหวัดท่ีเปนตัวแทนภาคกลางสําหรับการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและความชุก
ชุมของยุงลายสวนพาหะนําโรคชิคุนกุนยา จากขอมูลทางภูมิศาสตรและการ
ปลูกสวนยางท่ีมีการศึกษามากอนแลววาเปนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมียุงลายสวนชุกชุม
คัดเลือกไดจังหวัดสุพรรณบุรี ไดดําเนินการสํารวจและแบงพ้ืนท่ีศึกษาออกเปน

80.00 397,617 72.29
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

59 808-1112-
P021-J4722-
4-04

การศึกษาการ
แพรกระจายเชิงพ้ืนท่ี
และฤดูกาล รวมท้ัง
แหลงเกาะพักของ
ยุงลายสวน (Aedes
albopictus) เพ่ือการ
ควบคุมท่ีเหมาะสม

550,000 เผยแพรผลงานทาง
วารสารวิชาการท่ี
เก่ียวของและการประชุม
ทางวิชาการ สงขอมูล
โดยตรงไปท่ีสาํนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดท่ี
ทําการศึกษา

สวส เพ่ือเปนการศึกษาการแพรกระจายเชิงพ้ืนท่ีของยุงพาหะนําโรคชิคุนกุนยา ได
ดําเนินการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยางยุงลายสวน ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดภาคใต
ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต และจังหวัดระนอง โดยแตละจังหวัดแบง
พ้ืนท่ีศึกษาเปน 3 Cohorts ไดแก สวนยางเชิงเขา สวนยางชุมชน และสวนยาง
ชนบท รวมท้ังสํารวจและเก็บตัวอยางยุงดังกลาวในพ้ืนท่ีภูเขาสูง 400-1700
เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลในอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการสํารวจ
พบยุงลายสวนบนภูเขาสูงเชนกันผลการศึกษาพบวายุงลายสวนมีความหนาแนน
ปานกลางในพ้ืนท่ีสวนยางชนบทของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะท่ีจังหวัด
ภูเก็ตพบยุงลายสวนมีความหนาแนนสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชุมชน รวมท้ังสํารวจพบ
แหลงเพาะพันธลูกนํ้าเปนจํานวนมาก สวนจังหวัดระนองพบยุงลายสวนมีความ
หนาแนนสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชุมชนเชนกัน จากน้ันดําเนินการศึกษาเพ่ิมเติมดาน
Species Composition โดยตัวอยางยุงท่ีเก็บจากภาคสนาม 4 จังหวัดคือ
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ระนอง และกาญจนบุรี โดยใชเทคนิค Mosquito
questing and hovering, Sweeping และ Mechanical aspiration น้ัน พบวา
นอกจากสํารวจพบยุงลายสวนพาหะนําโรคชิคุนกุนยาคือ Aedes albopictus
แลวยังสํารวจพบยุงชนิดอ่ืนๆไดแก ยุงแมไก Armigeres subalbatus และยุง
รําคาญ Culex quinquefasciatus ในพ้ืนท่ีศึกษาดวย รวมท้ังไดดําเนินการถาย
โอนขอมูลท่ีเก็บจากภาคสนามของ 4 จังหวัดดังกลาวซึ่งไดแก ขอมูลดาน
อุณหภูมิ ความช้ืน และพิกัดทางภูมิศาสตร ลงในคอมพิวเตอร สําหรับจัดทํา
เปนแผนท่ี GIS เพ่ือแสดงผลเปรียบเทียบการแพรกระจายและความหนาแนน
ของยุงลายสวนในพ้ืนท่ีแตละจังหวัดท่ีไดดําเนินการศึกษา ซึ่งขอมูลท่ีไดจะ
สัมพันธกับการเกิดโรคซึ่งจะเปนปจจัยหน่ึงท่ีสามารถแสดงถึงพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดโรคชิคุนกุนยา ในเดือนกุมภาพันธ ไดดําเนินการศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือ
คัดเลือกจังหวัดท่ีเปนตัวแทนภาคกลางสําหรับการสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและความชุก
ชุมของยุงลายสวนพาหะนําโรคชิคุนกุนยา จากขอมูลทางภูมิศาสตรและการ
ปลูกสวนยางท่ีมีการศึกษามากอนแลววาเปนพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมียุงลายสวนชุกชุม
คัดเลือกไดจังหวัดสุพรรณบุรี ไดดําเนินการสํารวจและแบงพ้ืนท่ีศึกษาออกเปน

80.00 397,617 72.29
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 cohorts ตามลักษณะทางภูมิศาสตร ประกอบดวยท่ีสูงเชิงเขาท่ีมีการปลูก
ยาง แหลงชุมชน รวมท้ังสวนยางชนบท ดําเนินการเก็บตัวอยางยุงลายสวนและ
ยุงอ่ืนๆท่ีพบตามชวงเวลาการออกหากินของยุงแตละชนิดน้ันๆ โดยใชเทคนิค
Mosquito questing and hovering, Sweeping และ Mechanical
aspiration ซึ่งในแตละพ้ืนท่ีดังกลาวไดมีการเก็บขอมูลพิกัดพ้ืนท่ี รวมท้ังไดมี
การสํารวจแหลงเพาะพันธุยุงและเก็บตัวอยางลูกนํ้ายุงเพ่ือนํากลับมาเพาะเลี้ยง
และจําแนกชนิดเพ่ือศึกษาหา species composition ของยุงท่ีพบในพ้ืนท่ี
ศึกษา ซึ่งตัวอยางท่ีเก็บไดอยูระหวางการเพาะเลี้ยงและศึกษาในหองปฏิบัติการ
รวมท้ังการถายโอนการวัดพิกัดลงคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหขอมูลไดตอไป
เดือนมีนาคมตัวอยางจาก จ. สุพรรณบุรี เมื่อนํามาศึกษาในหองปฏิบัติการ
พบวา ยุงลายสวนมีการแพรกระจายอยูท้ังในบริเวณสวนยางท่ีสูงเชิงเขา สวน
ยางชนบท และสวนยางชุมชน โดยมีความชุกชุมต่ําในทุกพ้ืนท่ี จากน้ันได
ดําเนินการสํารวจเพ่ิมเติมอีก 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี สระแกว และ
จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ. ปราจีนบุรี มีการแพรกระจาย
และชุกชุมสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชนบทและชุมชน สวนในสวนยางเชิงเขามีจํานวน
ยุงหนาแนนปานกลาง สวนจังหวัดสระแกว ยุงลายสวนมีการแพรกระจายและ
ชุกชุมสูง ท่ีบริเวณสวนยางชุมชน แตมีความชุกชุมต่ําท่ีบริเวณสวนยางชนบท
ในขณะท่ี จ. ตราด ยุงลายสวนมีการแพรกระจายและชุกชุมปานกลางท่ีบริเวณ
สวนยางชุมชนและชนบท และมีความชุกชุมต่ําท่ีบริเวณสวนยางเชิงเขา (การ
แพรกระจายและชุกชุมสูงจะมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการจับ,
การแพรกระจายและชุกชุมปานกลางจะมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30 ตัว/5
นาทีการจับ และการแพรกระจายและชุกชุมต่ําจะมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 1-15
ตัว/5นาทีการจับ) สวนการศึกษาทางดานอนุกรมวิธานเพ่ือจําแนกชนิดของยุงท่ี
สามารถพบไดในแตละพ้ืนท่ีในลักษณะของ Species composition พบวา 95
% เปนยุงลายสวน (Aedes albopictus) ซึ่งเปนพาหะหลักนําโรคชิคุนกุนยา
และเปนพาหะรองนําโรคไขเลือดออก สวนอีก 5 % เปนยุงชนิดอ่ืนๆ โดยพบ
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รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 cohorts ตามลักษณะทางภูมิศาสตร ประกอบดวยท่ีสูงเชิงเขาท่ีมีการปลูก
ยาง แหลงชุมชน รวมท้ังสวนยางชนบท ดําเนินการเก็บตัวอยางยุงลายสวนและ
ยุงอ่ืนๆท่ีพบตามชวงเวลาการออกหากินของยุงแตละชนิดน้ันๆ โดยใชเทคนิค
Mosquito questing and hovering, Sweeping และ Mechanical
aspiration ซึ่งในแตละพ้ืนท่ีดังกลาวไดมีการเก็บขอมูลพิกัดพ้ืนท่ี รวมท้ังไดมี
การสํารวจแหลงเพาะพันธุยุงและเก็บตัวอยางลูกนํ้ายุงเพ่ือนํากลับมาเพาะเลี้ยง
และจําแนกชนิดเพ่ือศึกษาหา species composition ของยุงท่ีพบในพ้ืนท่ี
ศึกษา ซึ่งตัวอยางท่ีเก็บไดอยูระหวางการเพาะเลี้ยงและศึกษาในหองปฏิบัติการ
รวมท้ังการถายโอนการวัดพิกัดลงคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหขอมูลไดตอไป
เดือนมีนาคมตัวอยางจาก จ. สุพรรณบุรี เมื่อนํามาศึกษาในหองปฏิบัติการ
พบวา ยุงลายสวนมีการแพรกระจายอยูท้ังในบริเวณสวนยางท่ีสูงเชิงเขา สวน
ยางชนบท และสวนยางชุมชน โดยมีความชุกชุมต่ําในทุกพ้ืนท่ี จากน้ันได
ดําเนินการสํารวจเพ่ิมเติมอีก 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี สระแกว และ
จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ. ปราจีนบุรี มีการแพรกระจาย
และชุกชุมสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชนบทและชุมชน สวนในสวนยางเชิงเขามีจํานวน
ยุงหนาแนนปานกลาง สวนจังหวัดสระแกว ยุงลายสวนมีการแพรกระจายและ
ชุกชุมสูง ท่ีบริเวณสวนยางชุมชน แตมีความชุกชุมต่ําท่ีบริเวณสวนยางชนบท
ในขณะท่ี จ. ตราด ยุงลายสวนมีการแพรกระจายและชุกชุมปานกลางท่ีบริเวณ
สวนยางชุมชนและชนบท และมีความชุกชุมต่ําท่ีบริเวณสวนยางเชิงเขา (การ
แพรกระจายและชุกชุมสูงจะมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการจับ,
การแพรกระจายและชุกชุมปานกลางจะมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30 ตัว/5
นาทีการจับ และการแพรกระจายและชุกชุมต่ําจะมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 1-15
ตัว/5นาทีการจับ) สวนการศึกษาทางดานอนุกรมวิธานเพ่ือจําแนกชนิดของยุงท่ี
สามารถพบไดในแตละพ้ืนท่ีในลักษณะของ Species composition พบวา 95
% เปนยุงลายสวน (Aedes albopictus) ซึ่งเปนพาหะหลักนําโรคชิคุนกุนยา
และเปนพาหะรองนําโรคไขเลือดออก สวนอีก 5 % เปนยุงชนิดอ่ืนๆ โดยพบ
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3 cohorts ตามลักษณะทางภูมิศาสตร ประกอบดวยท่ีสูงเชิงเขาท่ีมีการปลูก
ยาง แหลงชุมชน รวมท้ังสวนยางชนบท ดําเนินการเก็บตัวอยางยุงลายสวนและ
ยุงอ่ืนๆท่ีพบตามชวงเวลาการออกหากินของยุงแตละชนิดน้ันๆ โดยใชเทคนิค
Mosquito questing and hovering, Sweeping และ Mechanical
aspiration ซึ่งในแตละพ้ืนท่ีดังกลาวไดมีการเก็บขอมูลพิกัดพ้ืนท่ี รวมท้ังไดมี
การสํารวจแหลงเพาะพันธุยุงและเก็บตัวอยางลูกนํ้ายุงเพ่ือนํากลับมาเพาะเลี้ยง
และจําแนกชนิดเพ่ือศึกษาหา species composition ของยุงท่ีพบในพ้ืนท่ี
ศึกษา ซึ่งตัวอยางท่ีเก็บไดอยูระหวางการเพาะเลี้ยงและศึกษาในหองปฏิบัติการ
รวมท้ังการถายโอนการวัดพิกัดลงคอมพิวเตอรเพ่ือวิเคราะหขอมูลไดตอไป
เดือนมีนาคมตัวอยางจาก จ. สุพรรณบุรี เมื่อนํามาศึกษาในหองปฏิบัติการ
พบวา ยุงลายสวนมีการแพรกระจายอยูท้ังในบริเวณสวนยางท่ีสูงเชิงเขา สวน
ยางชนบท และสวนยางชุมชน โดยมีความชุกชุมต่ําในทุกพ้ืนท่ี จากน้ันได
ดําเนินการสํารวจเพ่ิมเติมอีก 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี สระแกว และ
จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ. ปราจีนบุรี มีการแพรกระจาย
และชุกชุมสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชนบทและชุมชน สวนในสวนยางเชิงเขามีจํานวน
ยุงหนาแนนปานกลาง สวนจังหวัดสระแกว ยุงลายสวนมีการแพรกระจายและ
ชุกชุมสูง ท่ีบริเวณสวนยางชุมชน แตมีความชุกชุมต่ําท่ีบริเวณสวนยางชนบท
ในขณะท่ี จ. ตราด ยุงลายสวนมีการแพรกระจายและชุกชุมปานกลางท่ีบริเวณ
สวนยางชุมชนและชนบท และมีความชุกชุมต่ําท่ีบริเวณสวนยางเชิงเขา (การ
แพรกระจายและชุกชุมสูงจะมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการจับ,
การแพรกระจายและชุกชุมปานกลางจะมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30 ตัว/5
นาทีการจับ และการแพรกระจายและชุกชุมต่ําจะมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 1-15
ตัว/5นาทีการจับ) สวนการศึกษาทางดานอนุกรมวิธานเพ่ือจําแนกชนิดของยุงท่ี
สามารถพบไดในแตละพ้ืนท่ีในลักษณะของ Species composition พบวา 95
% เปนยุงลายสวน (Aedes albopictus) ซึ่งเปนพาหะหลักนําโรคชิคุนกุนยา
และเปนพาหะรองนําโรคไขเลือดออก สวนอีก 5 % เปนยุงชนิดอ่ืนๆ โดยพบ
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การแพรกระจายของยุง Anopheles spp. พาหะนําโรคมาลาเรีย รวมท้ังพบยุง
แมไก Armigeres subalbatus และยุงรําคาญ Culex quinquefasciatus ซึ่ง
ขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ีเก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว
เพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทําเปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจายและความชุกชุม
ของยุงลายสวนตอไป เดือน เม.ย. 58 ไดดําเนินการสํารวจการแพรกระจายและ
ความชุกชุมของยุงลายสวนเพ่ิมเติมอีก 2 จังหวัดทางภาคใต ไดแก จังหวัดสตูล
และจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ. สตูล มีการแพรกระจาย
และชุกชุมปานกลางในพ้ืนท่ีสวนยางชนบท โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30
ตัว/5นาทีการจับ ในขณะท่ีสวนยางเชิงเขาและสวนยางชุมชนมีความชุกชุมของ
ยุงต่ํา มีคาเฉลี่ยของการจับยุง 1-15 ตัว/5นาทีการจับ โดยมีขอสังเกตวาพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินการสํารวจยุงลายสวนทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดสตูลมียุง Anopheles spp. ซึ่ง
เปนพาหะนําโรคมาลาเรียแพรกระจายอยูท่ัวไปโดยมีความชุกชุมใกลเคียงกับ
ยุงลายสวน สวนจังหวัดพังงา ยุงลายสวนมีการแพรกระจายและชุกชุมสูงในทุก
ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจ ท้ังพ้ืนท่ีสวนยางชุมชน ชนบท และท่ีสูงเชิงเขา
โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการจับ ซึ่งขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ี
เก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอรเรียบรอยแลวเพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทํา
เปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจายและความชุกชุมของยุงลายสวนตอไป
เดือน พ.ค. 58 ไดดําเนินการสํารวจการแพรกระจายและความชุกชุมของยุงลาย
สวนเพ่ิมเติมอีก 2 จังหวัดภาคกลาง ไดแก จังหวัดนครสวรรค และจังหวัด
อุทัยธานี ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ. นครสวรรค มีการแพรกระจาย
และ ชุกชุมต่ําในทุกพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจ ซึ่งประกอบดวยพ้ืนท่ีสวนยาง
บริเวณเชิงเขา บริเวณชุมชน และลักษณะเปนชนบท โดยมีคาเฉลี่ยของการจับ
ยุง 1-15 ตัว/5นาทีการจับ สวนผลการสํารวจท่ีจังหวัดอุทัยธานี พบวายุงลาย
สวนมีการแพรกระจายและชุกชุมต่ําในพ้ืนท่ีสวนยางชุมชน และท่ีสูงเชิงเขา ซึ่งมี
คาเฉลี่ยของการจับยุง 1-15 ตัว/5นาทีการจับเชนกัน ในขณะท่ีสวนยางชนบทมี
การแพรกระจายและชุกชุมปานกลาง มีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30 ตัว/5นาที
การจับ ซึ่งขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ีเก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอร
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การแพรกระจายของยุง Anopheles spp. พาหะนําโรคมาลาเรีย รวมท้ังพบยุง
แมไก Armigeres subalbatus และยุงรําคาญ Culex quinquefasciatus ซึ่ง
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และจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ. สตูล มีการแพรกระจาย
และชุกชุมปานกลางในพ้ืนท่ีสวนยางชนบท โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30
ตัว/5นาทีการจับ ในขณะท่ีสวนยางเชิงเขาและสวนยางชุมชนมีความชุกชุมของ
ยุงต่ํา มีคาเฉลี่ยของการจับยุง 1-15 ตัว/5นาทีการจับ โดยมีขอสังเกตวาพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินการสํารวจยุงลายสวนทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดสตูลมียุง Anopheles spp. ซึ่ง
เปนพาหะนําโรคมาลาเรียแพรกระจายอยูท่ัวไปโดยมีความชุกชุมใกลเคียงกับ
ยุงลายสวน สวนจังหวัดพังงา ยุงลายสวนมีการแพรกระจายและชุกชุมสูงในทุก
ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจ ท้ังพ้ืนท่ีสวนยางชุมชน ชนบท และท่ีสูงเชิงเขา
โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการจับ ซึ่งขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ี
เก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอรเรียบรอยแลวเพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทํา
เปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจายและความชุกชุมของยุงลายสวนตอไป
เดือน พ.ค. 58 ไดดําเนินการสํารวจการแพรกระจายและความชุกชุมของยุงลาย
สวนเพ่ิมเติมอีก 2 จังหวัดภาคกลาง ไดแก จังหวัดนครสวรรค และจังหวัด
อุทัยธานี ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ. นครสวรรค มีการแพรกระจาย
และ ชุกชุมต่ําในทุกพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจ ซึ่งประกอบดวยพ้ืนท่ีสวนยาง
บริเวณเชิงเขา บริเวณชุมชน และลักษณะเปนชนบท โดยมีคาเฉลี่ยของการจับ
ยุง 1-15 ตัว/5นาทีการจับ สวนผลการสํารวจท่ีจังหวัดอุทัยธานี พบวายุงลาย
สวนมีการแพรกระจายและชุกชุมต่ําในพ้ืนท่ีสวนยางชุมชน และท่ีสูงเชิงเขา ซึ่งมี
คาเฉลี่ยของการจับยุง 1-15 ตัว/5นาทีการจับเชนกัน ในขณะท่ีสวนยางชนบทมี
การแพรกระจายและชุกชุมปานกลาง มีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30 ตัว/5นาที
การจับ ซึ่งขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ีเก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอร
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การแพรกระจายของยุง Anopheles spp. พาหะนําโรคมาลาเรีย รวมท้ังพบยุง
แมไก Armigeres subalbatus และยุงรําคาญ Culex quinquefasciatus ซึ่ง
ขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ีเก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอรเรียบรอยแลว
เพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทําเปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจายและความชุกชุม
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ความชุกชุมของยุงลายสวนเพ่ิมเติมอีก 2 จังหวัดทางภาคใต ไดแก จังหวัดสตูล
และจังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ. สตูล มีการแพรกระจาย
และชุกชุมปานกลางในพ้ืนท่ีสวนยางชนบท โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30
ตัว/5นาทีการจับ ในขณะท่ีสวนยางเชิงเขาและสวนยางชุมชนมีความชุกชุมของ
ยุงต่ํา มีคาเฉลี่ยของการจับยุง 1-15 ตัว/5นาทีการจับ โดยมีขอสังเกตวาพ้ืนท่ีท่ี
ดําเนินการสํารวจยุงลายสวนทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดสตูลมียุง Anopheles spp. ซึ่ง
เปนพาหะนําโรคมาลาเรียแพรกระจายอยูท่ัวไปโดยมีความชุกชุมใกลเคียงกับ
ยุงลายสวน สวนจังหวัดพังงา ยุงลายสวนมีการแพรกระจายและชุกชุมสูงในทุก
ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจ ท้ังพ้ืนท่ีสวนยางชุมชน ชนบท และท่ีสูงเชิงเขา
โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการจับ ซึ่งขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ี
เก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอรเรียบรอยแลวเพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทํา
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สวนเพ่ิมเติมอีก 2 จังหวัดภาคกลาง ไดแก จังหวัดนครสวรรค และจังหวัด
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เรียบรอยแลวเพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทําเปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจาย
และความชุกชุมของยุงลายสวนตอไป รวมท้ังไดมีการสํารวจเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ 2 จังหวัด ไดแกจังหวัดนานและจังหวัดเชียงราย ซึ่งในแตละพ้ืนท่ี
ดังกลาวไดมีการเก็บขอมูลพิกัดพ้ืนท่ี รวมท้ังไดมีการสํารวจแหลงเพาะพันธุยุง
และเก็บตัวอยางลูกนํ้ายุงเพ่ือนํากลับมาเพาะเลี้ยงและจําแนกชนิดเพ่ือศึกษาหา
species composition ของยุงท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา ซึ่งตัวอยางท่ีเก็บไดอยู
ระหวางการเพาะเลี้ยงและศึกษาในหองปฏิบัติการรวมท้ังการถายโอนการวัด
พิกัดลงคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูล เดือน ม.ิย. 58 ไดดําเนินการสํารวจ
การแพรกระจายและความชุกชุมของยุงลายสวนเพ่ิมเติมอีก 2 จังหวัดภาคเหนือ
ไดแก จังหวัดนาน และจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ.
นานมีการแพรกระจายและชุกชุมสูงมากในทุกพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจ ซึ่ง
ประกอบดวยพ้ืนท่ีสวนยางบริเวณเชิงเขา บริเวณชุมชน และลักษณะเปนชนบท
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชนบทและชุมชนซึ่งมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการ
จับโดยถึงแมจะเปนฤดูแลง สวนผลการสํารวจท่ีจังหวัดเชียงราย พบวายุงลาย
สวนมีการแพรกระจายและชุกชุมสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชนบทและชุมชนเชนกัน
โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการจับ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีสูงเชิงเขามี
การแพรกระจายและชุกชุมปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30 ตัว/5
นาทีการจับ ซึ่งขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ีเก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอร
เรียบรอยแลวเพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทําเปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจาย
และความชุกชุมของยุ งลายสวนตอไป ส วนการศึกษาด าน species
composition ของยุงท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา พบยุงลายสวนถึง 99 % โดยท่ีเหลือ
เปนยุงรําคาญ Culex spp. และยุงแมไก Armigeres subalbatus สวน
การศึกษาดานแหลงเกาะพัก พบยุงลายสวนมีการเกาะพักอยูตามเชิงเขาหลัง
สวนยางรวมท้ังพุมไมท่ีกระจายตัวอยูโดยเฉพาะบริเวณดานหลังสวนยาง รวมท้ัง
ไดมีการศึกษาการแพรกระจายของยุงลายสวนในระดับความสูงมากๆ โดย
ดําเนินการศึกษาท่ี จ. ลพบุรีบริเวณท่ีสูงจากระดับนํ้าทะเล 650 ม. ซึ่งพบวามี
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เรียบรอยแลวเพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทําเปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจาย
และความชุกชุมของยุงลายสวนตอไป รวมท้ังไดมีการสํารวจเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ 2 จังหวัด ไดแกจังหวัดนานและจังหวัดเชียงราย ซึ่งในแตละพ้ืนท่ี
ดังกลาวไดมีการเก็บขอมูลพิกัดพ้ืนท่ี รวมท้ังไดมีการสํารวจแหลงเพาะพันธุยุง
และเก็บตัวอยางลูกนํ้ายุงเพ่ือนํากลับมาเพาะเลี้ยงและจําแนกชนิดเพ่ือศึกษาหา
species composition ของยุงท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา ซึ่งตัวอยางท่ีเก็บไดอยู
ระหวางการเพาะเลี้ยงและศึกษาในหองปฏิบัติการรวมท้ังการถายโอนการวัด
พิกัดลงคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูล เดือน ม.ิย. 58 ไดดําเนินการสํารวจ
การแพรกระจายและความชุกชุมของยุงลายสวนเพ่ิมเติมอีก 2 จังหวัดภาคเหนือ
ไดแก จังหวัดนาน และจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ.
นานมีการแพรกระจายและชุกชุมสูงมากในทุกพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจ ซึ่ง
ประกอบดวยพ้ืนท่ีสวนยางบริเวณเชิงเขา บริเวณชุมชน และลักษณะเปนชนบท
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชนบทและชุมชนซึ่งมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการ
จับโดยถึงแมจะเปนฤดูแลง สวนผลการสํารวจท่ีจังหวัดเชียงราย พบวายุงลาย
สวนมีการแพรกระจายและชุกชุมสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชนบทและชุมชนเชนกัน
โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการจับ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีสูงเชิงเขามี
การแพรกระจายและชุกชุมปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30 ตัว/5
นาทีการจับ ซึ่งขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ีเก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอร
เรียบรอยแลวเพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทําเปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจาย
และความชุกชุมของยุ งลายสวนตอไป ส วนการศึกษาด าน species
composition ของยุงท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา พบยุงลายสวนถึง 99 % โดยท่ีเหลือ
เปนยุงรําคาญ Culex spp. และยุงแมไก Armigeres subalbatus สวน
การศึกษาดานแหลงเกาะพัก พบยุงลายสวนมีการเกาะพักอยูตามเชิงเขาหลัง
สวนยางรวมท้ังพุมไมท่ีกระจายตัวอยูโดยเฉพาะบริเวณดานหลังสวนยาง รวมท้ัง
ไดมีการศึกษาการแพรกระจายของยุงลายสวนในระดับความสูงมากๆ โดย
ดําเนินการศึกษาท่ี จ. ลพบุรีบริเวณท่ีสูงจากระดับนํ้าทะเล 650 ม. ซึ่งพบวามี
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เรียบรอยแลวเพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทําเปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจาย
และความชุกชุมของยุงลายสวนตอไป รวมท้ังไดมีการสํารวจเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ 2 จังหวัด ไดแกจังหวัดนานและจังหวัดเชียงราย ซึ่งในแตละพ้ืนท่ี
ดังกลาวไดมีการเก็บขอมูลพิกัดพ้ืนท่ี รวมท้ังไดมีการสํารวจแหลงเพาะพันธุยุง
และเก็บตัวอยางลูกนํ้ายุงเพ่ือนํากลับมาเพาะเลี้ยงและจําแนกชนิดเพ่ือศึกษาหา
species composition ของยุงท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา ซึ่งตัวอยางท่ีเก็บไดอยู
ระหวางการเพาะเลี้ยงและศึกษาในหองปฏิบัติการรวมท้ังการถายโอนการวัด
พิกัดลงคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูล เดือน ม.ิย. 58 ไดดําเนินการสํารวจ
การแพรกระจายและความชุกชุมของยุงลายสวนเพ่ิมเติมอีก 2 จังหวัดภาคเหนือ
ไดแก จังหวัดนาน และจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวายุงลายสวนท่ี จ.
นานมีการแพรกระจายและชุกชุมสูงมากในทุกพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการสํารวจ ซึ่ง
ประกอบดวยพ้ืนท่ีสวนยางบริเวณเชิงเขา บริเวณชุมชน และลักษณะเปนชนบท
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีชนบทและชุมชนซึ่งมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการ
จับโดยถึงแมจะเปนฤดูแลง สวนผลการสํารวจท่ีจังหวัดเชียงราย พบวายุงลาย
สวนมีการแพรกระจายและชุกชุมสูงในพ้ืนท่ีสวนยางชนบทและชุมชนเชนกัน
โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง > 30 ตัว/5นาทีการจับ ในขณะท่ีพ้ืนท่ีสูงเชิงเขามี
การแพรกระจายและชุกชุมปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยของการจับยุง 16-30 ตัว/5
นาทีการจับ ซึ่งขอมูลพิกัดในทุกพ้ืนท่ีท่ีเก็บตัวอยางไดถายโอนลงคอมพิวเตอร
เรียบรอยแลวเพ่ือจะนําวิเคราะหจัดทําเปนแผนท่ี GIS แสดงการแพรกระจาย
และความชุกชุมของยุ งลายสวนตอไป ส วนการศึกษาด าน species
composition ของยุงท่ีพบในพ้ืนท่ีศึกษา พบยุงลายสวนถึง 99 % โดยท่ีเหลือ
เปนยุงรําคาญ Culex spp. และยุงแมไก Armigeres subalbatus สวน
การศึกษาดานแหลงเกาะพัก พบยุงลายสวนมีการเกาะพักอยูตามเชิงเขาหลัง
สวนยางรวมท้ังพุมไมท่ีกระจายตัวอยูโดยเฉพาะบริเวณดานหลังสวนยาง รวมท้ัง
ไดมีการศึกษาการแพรกระจายของยุงลายสวนในระดับความสูงมากๆ โดย
ดําเนินการศึกษาท่ี จ. ลพบุรีบริเวณท่ีสูงจากระดับนํ้าทะเล 650 ม. ซึ่งพบวามี
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ยุงลายสวนแพรกระจายในระดับความสูงดังกลาวดวยเชนกัน รวมท้ังไดมีการ
สํารวจพบแหลงเพาะพันธุของยุงลายสวนดวย นอกจากน้ันไดมีการวางแผนท่ีจะ
สํารวจเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ไดแกจังหวัด
อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา เปนลําดับตอไป ซึ่งท้ังสามจังหวัดเปน
จังหวัดท่ีมีรายงานผูปวยโรคชิคุนกุนยาอยูใน 10 อันดับแรกของประเทศไทย

60 808-1115-
P021-J4722-
01

สายพันธุของเช้ือไวรสั
กอโรคอุจาระรวง
เฉียบพลัน และไวรัสตับ
อักเสบ เอ และ อี ใน
แหลงนํ้าท่ีสัมพันธกับ
ผูปวยโรคระบบทางเดิน
อาหาร

930,000 นําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุม สมัมนาทาง
วิชาการ และตีพิมพ
เผยแพรผลงานใน
วารสารวิชาการท้ังใน
และ/หรือตางประเทศ

สวส ไดดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้า จากบอบําบัดนํ้าเสีย แมนํ้า ลําคลอง และนํ้า
เพ่ือการบริโภค จากพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และจังหวัด จํานวนรวม
ท้ังสิ้น 256 ตัวอยาง จากน้ันไดนํานํ้าจํานวน 256 ตัวอยางมาเตรียมโดยวิธี
filtration และ Polyethylene glycol precipitation และนําตัวอยาง
จํานวน 256 มาสกัด RNA โดยใชชุดสกัดสําเร็จรูป จากน้ันนําตัวอยาง RNA
256 ตัวอยางท่ีสกัดไดมาสังเคราะห cDNA โดยใช Random primer ท่ี
สามารถสังเคราะหไดท้ัง cDNA ของไวรัส Hepatitis A, E Norovirus และ
Rotavirus ในหลอดเดียวกัน และนํา cDNA 256 ตัวอยางไปตรวจหาไวรัส
Hepatitis A, E โดยวิธี RT-PCR และตรวจหา Norovirus และ Rotavirus
โดยใชวิธี Real time RT-PCR จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าท้ัง 233
ตัวอยาง พบตัวอยางท่ีใหผลบวกตอไวรัสจํานวนท้ังสิ้น 101 ตัวอยาง
แบงเปน Hepatitis A จํานวน 1 ตัวอยางHepatitis E จํานวน 3 ตัวอยาง
Norovirus จํานวน 97 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.43, 1.29 และ 41.63
ตามลําดับ และไดนํา Norovirus ดังกลาวมาตรวจวิเคราะหลําดับเบสพบวา
Norovirus พบวาเปน GI และ GII ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการเตรียม
ตัวอยาง cDNA จํานวน 23 ตัวอยาง เพ่ือตรวจหาไวรัส Hepatitis A, E โดย
วิธี RT-PCR และตรวจหา Norovirus และ Rotavirus โดยใชวิธี Real time
RT-PCR สําหรับตัวอยางจากผูปวยน้ันไดเริ่มดําเนินการเก็บตัวอยางตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2557 โดยไดเก็บตัวอยางอุจจาระจากผูปวยโรคอุจจาระรวงท่ี
เขารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาลศูนย
วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จํานวนท้ังหมด 205 ตัวอยาง จากน้ันไดนํา

80.00 818,729.00 88.04
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ยุงลายสวนแพรกระจายในระดับความสูงดังกลาวดวยเชนกัน รวมท้ังไดมีการ
สํารวจพบแหลงเพาะพันธุของยุงลายสวนดวย นอกจากน้ันไดมีการวางแผนท่ีจะ
สํารวจเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ไดแกจังหวัด
อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา เปนลําดับตอไป ซึ่งท้ังสามจังหวัดเปน
จังหวัดท่ีมีรายงานผูปวยโรคชิคุนกุนยาอยูใน 10 อันดับแรกของประเทศไทย

60 808-1115-
P021-J4722-
01

สายพันธุของเช้ือไวรสั
กอโรคอุจาระรวง
เฉียบพลัน และไวรัสตับ
อักเสบ เอ และ อี ใน
แหลงนํ้าท่ีสัมพันธกับ
ผูปวยโรคระบบทางเดิน
อาหาร

930,000 นําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุม สมัมนาทาง
วิชาการ และตีพิมพ
เผยแพรผลงานใน
วารสารวิชาการท้ังใน
และ/หรือตางประเทศ

สวส ไดดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้า จากบอบําบัดนํ้าเสีย แมนํ้า ลําคลอง และนํ้า
เพ่ือการบริโภค จากพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และจังหวัด จํานวนรวม
ท้ังสิ้น 256 ตัวอยาง จากน้ันไดนํานํ้าจํานวน 256 ตัวอยางมาเตรียมโดยวิธี
filtration และ Polyethylene glycol precipitation และนําตัวอยาง
จํานวน 256 มาสกัด RNA โดยใชชุดสกัดสําเร็จรูป จากน้ันนําตัวอยาง RNA
256 ตัวอยางท่ีสกัดไดมาสังเคราะห cDNA โดยใช Random primer ท่ี
สามารถสังเคราะหไดท้ัง cDNA ของไวรัส Hepatitis A, E Norovirus และ
Rotavirus ในหลอดเดียวกัน และนํา cDNA 256 ตัวอยางไปตรวจหาไวรัส
Hepatitis A, E โดยวิธี RT-PCR และตรวจหา Norovirus และ Rotavirus
โดยใชวิธี Real time RT-PCR จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าท้ัง 233
ตัวอยาง พบตัวอยางท่ีใหผลบวกตอไวรัสจํานวนท้ังสิ้น 101 ตัวอยาง
แบงเปน Hepatitis A จํานวน 1 ตัวอยางHepatitis E จํานวน 3 ตัวอยาง
Norovirus จํานวน 97 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.43, 1.29 และ 41.63
ตามลําดับ และไดนํา Norovirus ดังกลาวมาตรวจวิเคราะหลําดับเบสพบวา
Norovirus พบวาเปน GI และ GII ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการเตรียม
ตัวอยาง cDNA จํานวน 23 ตัวอยาง เพ่ือตรวจหาไวรัส Hepatitis A, E โดย
วิธี RT-PCR และตรวจหา Norovirus และ Rotavirus โดยใชวิธี Real time
RT-PCR สําหรับตัวอยางจากผูปวยน้ันไดเริ่มดําเนินการเก็บตัวอยางตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2557 โดยไดเก็บตัวอยางอุจจาระจากผูปวยโรคอุจจาระรวงท่ี
เขารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาลศูนย
วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จํานวนท้ังหมด 205 ตัวอยาง จากน้ันไดนํา

80.00 818,729.00 88.04

128

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ยุงลายสวนแพรกระจายในระดับความสูงดังกลาวดวยเชนกัน รวมท้ังไดมีการ
สํารวจพบแหลงเพาะพันธุของยุงลายสวนดวย นอกจากน้ันไดมีการวางแผนท่ีจะ
สํารวจเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ไดแกจังหวัด
อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา เปนลําดับตอไป ซึ่งท้ังสามจังหวัดเปน
จังหวัดท่ีมีรายงานผูปวยโรคชิคุนกุนยาอยูใน 10 อันดับแรกของประเทศไทย

60 808-1115-
P021-J4722-
01

สายพันธุของเช้ือไวรสั
กอโรคอุจาระรวง
เฉียบพลัน และไวรัสตับ
อักเสบ เอ และ อี ใน
แหลงนํ้าท่ีสัมพันธกับ
ผูปวยโรคระบบทางเดิน
อาหาร

930,000 นําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุม สมัมนาทาง
วิชาการ และตีพิมพ
เผยแพรผลงานใน
วารสารวิชาการท้ังใน
และ/หรือตางประเทศ

สวส ไดดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้า จากบอบําบัดนํ้าเสีย แมนํ้า ลําคลอง และนํ้า
เพ่ือการบริโภค จากพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี และจังหวัด จํานวนรวม
ท้ังสิ้น 256 ตัวอยาง จากน้ันไดนํานํ้าจํานวน 256 ตัวอยางมาเตรียมโดยวิธี
filtration และ Polyethylene glycol precipitation และนําตัวอยาง
จํานวน 256 มาสกัด RNA โดยใชชุดสกัดสําเร็จรูป จากน้ันนําตัวอยาง RNA
256 ตัวอยางท่ีสกัดไดมาสังเคราะห cDNA โดยใช Random primer ท่ี
สามารถสังเคราะหไดท้ัง cDNA ของไวรัส Hepatitis A, E Norovirus และ
Rotavirus ในหลอดเดียวกัน และนํา cDNA 256 ตัวอยางไปตรวจหาไวรัส
Hepatitis A, E โดยวิธี RT-PCR และตรวจหา Norovirus และ Rotavirus
โดยใชวิธี Real time RT-PCR จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าท้ัง 233
ตัวอยาง พบตัวอยางท่ีใหผลบวกตอไวรัสจํานวนท้ังสิ้น 101 ตัวอยาง
แบงเปน Hepatitis A จํานวน 1 ตัวอยางHepatitis E จํานวน 3 ตัวอยาง
Norovirus จํานวน 97 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.43, 1.29 และ 41.63
ตามลําดับ และไดนํา Norovirus ดังกลาวมาตรวจวิเคราะหลําดับเบสพบวา
Norovirus พบวาเปน GI และ GII ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการเตรียม
ตัวอยาง cDNA จํานวน 23 ตัวอยาง เพ่ือตรวจหาไวรัส Hepatitis A, E โดย
วิธี RT-PCR และตรวจหา Norovirus และ Rotavirus โดยใชวิธี Real time
RT-PCR สําหรับตัวอยางจากผูปวยน้ันไดเริ่มดําเนินการเก็บตัวอยางตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2557 โดยไดเก็บตัวอยางอุจจาระจากผูปวยโรคอุจจาระรวงท่ี
เขารับการรักษาท่ี โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และ โรงพยาบาลศูนย
วชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จํานวนท้ังหมด 205 ตัวอยาง จากน้ันไดนํา

80.00 818,729.00 88.04



129

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ตัวอยางดังกลาวมาตรวจหาไวรัสโนโร โดยใช QuickNavi-Norovirus 2 kit
จากผลการตรวจตัวอยางท้ัง 205ตัวอยางพบวาใหผลบวกตอไวรัสโนโร
จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.49 นอกจากน้ีไดนําตัวอยางท้ัง 205
ตัวอยางน้ันมาสกัด RNA แลวนํามาตรวจหา Norovirus โดยวิธี
conventional PCR พบผลบวกจํานวน 38 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 18.54

61 811-1112-
P021-J4722-
05

โครงการวิจัยและพัฒนา
ดานอาหาร (ไดรับการ
สนับสนุนจาก วช)

1,200,000 ประชาชน สคอ ดําเนินการโครงการวิจัยดานอาหาร จํานวน 3 โครงการ
1. โครงการพัฒนาชุดบงช้ีทางชีวภาพในการควบคมุคณุภาพกระบวนการ

ปราศจากเช้ือของเครื่องน่ึงฆาเช้ือแบบออโตเคลฟ ดําเนินการไดรอยละ 55
2. โครงการตรวจวิเคราะหสารกลุมฮอรโมนตกคางในเน้ือสัตว โดยเทคนิค

ลิควิดโครมาโตกราฟแทนเดมเมสสเปคโตรมิตรี ดําเนินการรอยละ 50
3. โครงการพัฒนาชุดทดสอบซาลบิวทามอลดวยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตก

ราฟ ดําเนินการรอยละ 85

63 1,179,047 98.25

62 813-1112-
P021-J4722-
01

การสํารวจและจัดหา
วัตถุดิบพืชสมุนไพรของ
สารสกัดสมุนไพรท่ีมี
ฤทธ์ิลดไขมัน

300,000 1. ผูผลิตผลิตภัณฑ
ทางเลือกเพ่ือสุขภาพจาก
สมุนไพร
2. นักวิจัยดานสมุนไพร
3.สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/องคการ
เภสัชกรรม/มหาวิทยาลัย
4.ประชาชนท่ัวไป

สวพ ไดแผนการดาํเนินการโครงการวิจยั จากการประชุมของผูรวมวิจยั ในวันท่ี
30 ตุลาคม 2557
1. เดินทางสํารวจพืชสมุนไพรในแหลงธรรมชาติตามเขตกระจายพันธุของพืช

สมุนไพรชะมวง จํานวน 3 แหลง ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
2. จัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรชะมวงจํานวน 3 แหลง จํานวนท้ังสิ้น 270 กก.
3. ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืช
4. จัดทําตัวอยางพืชอางอิงงานวิจัย

85 170,453 56.82

129

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ตัวอยางดังกลาวมาตรวจหาไวรัสโนโร โดยใช QuickNavi-Norovirus 2 kit
จากผลการตรวจตัวอยางท้ัง 205ตัวอยางพบวาใหผลบวกตอไวรัสโนโร
จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.49 นอกจากน้ีไดนําตัวอยางท้ัง 205
ตัวอยางน้ันมาสกัด RNA แลวนํามาตรวจหา Norovirus โดยวิธี
conventional PCR พบผลบวกจํานวน 38 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 18.54

61 811-1112-
P021-J4722-
05

โครงการวิจัยและพัฒนา
ดานอาหาร (ไดรับการ
สนับสนุนจาก วช)

1,200,000 ประชาชน สคอ ดําเนินการโครงการวิจัยดานอาหาร จํานวน 3 โครงการ
1. โครงการพัฒนาชุดบงช้ีทางชีวภาพในการควบคมุคณุภาพกระบวนการ

ปราศจากเช้ือของเครื่องน่ึงฆาเช้ือแบบออโตเคลฟ ดําเนินการไดรอยละ 55
2. โครงการตรวจวิเคราะหสารกลุมฮอรโมนตกคางในเน้ือสัตว โดยเทคนิค

ลิควิดโครมาโตกราฟแทนเดมเมสสเปคโตรมิตรี ดําเนินการรอยละ 50
3. โครงการพัฒนาชุดทดสอบซาลบิวทามอลดวยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตก

ราฟ ดําเนินการรอยละ 85

63 1,179,047 98.25

62 813-1112-
P021-J4722-
01

การสํารวจและจัดหา
วัตถุดิบพืชสมุนไพรของ
สารสกัดสมุนไพรท่ีมี
ฤทธ์ิลดไขมัน

300,000 1. ผูผลิตผลิตภัณฑ
ทางเลือกเพ่ือสุขภาพจาก
สมุนไพร
2. นักวิจัยดานสมุนไพร
3.สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/องคการ
เภสัชกรรม/มหาวิทยาลัย
4.ประชาชนท่ัวไป

สวพ ไดแผนการดาํเนินการโครงการวิจยั จากการประชุมของผูรวมวิจยั ในวันท่ี
30 ตุลาคม 2557
1. เดินทางสํารวจพืชสมุนไพรในแหลงธรรมชาติตามเขตกระจายพันธุของพืช

สมุนไพรชะมวง จํานวน 3 แหลง ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
2. จัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรชะมวงจํานวน 3 แหลง จํานวนท้ังสิ้น 270 กก.
3. ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืช
4. จัดทําตัวอยางพืชอางอิงงานวิจัย

85 170,453 56.82

129

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ตัวอยางดังกลาวมาตรวจหาไวรัสโนโร โดยใช QuickNavi-Norovirus 2 kit
จากผลการตรวจตัวอยางท้ัง 205ตัวอยางพบวาใหผลบวกตอไวรัสโนโร
จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.49 นอกจากน้ีไดนําตัวอยางท้ัง 205
ตัวอยางน้ันมาสกัด RNA แลวนํามาตรวจหา Norovirus โดยวิธี
conventional PCR พบผลบวกจํานวน 38 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 18.54

61 811-1112-
P021-J4722-
05

โครงการวิจัยและพัฒนา
ดานอาหาร (ไดรับการ
สนับสนุนจาก วช)

1,200,000 ประชาชน สคอ ดําเนินการโครงการวิจัยดานอาหาร จํานวน 3 โครงการ
1. โครงการพัฒนาชุดบงช้ีทางชีวภาพในการควบคมุคณุภาพกระบวนการ

ปราศจากเช้ือของเครื่องน่ึงฆาเช้ือแบบออโตเคลฟ ดําเนินการไดรอยละ 55
2. โครงการตรวจวิเคราะหสารกลุมฮอรโมนตกคางในเน้ือสัตว โดยเทคนิค

ลิควิดโครมาโตกราฟแทนเดมเมสสเปคโตรมิตรี ดําเนินการรอยละ 50
3. โครงการพัฒนาชุดทดสอบซาลบิวทามอลดวยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตก

ราฟ ดําเนินการรอยละ 85

63 1,179,047 98.25

62 813-1112-
P021-J4722-
01

การสํารวจและจัดหา
วัตถุดิบพืชสมุนไพรของ
สารสกัดสมุนไพรท่ีมี
ฤทธ์ิลดไขมัน

300,000 1. ผูผลิตผลิตภัณฑ
ทางเลือกเพ่ือสุขภาพจาก
สมุนไพร
2. นักวิจัยดานสมุนไพร
3.สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/องคการ
เภสัชกรรม/มหาวิทยาลัย
4.ประชาชนท่ัวไป

สวพ ไดแผนการดาํเนินการโครงการวิจยั จากการประชุมของผูรวมวิจยั ในวันท่ี
30 ตุลาคม 2557
1. เดินทางสํารวจพืชสมุนไพรในแหลงธรรมชาติตามเขตกระจายพันธุของพืช

สมุนไพรชะมวง จํานวน 3 แหลง ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
2. จัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรชะมวงจํานวน 3 แหลง จํานวนท้ังสิ้น 270 กก.
3. ตรวจระบุชนิดตามหลักอนุกรมวิธานพืช
4. จัดทําตัวอยางพืชอางอิงงานวิจัย

85 170,453 56.82



130

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

63 813-1112-
P021-J4722-
03

การศึกษาการสรางสาร
ทุติยภูมิในเซลล
เพาะเลี้ยงของตนยานาง

200,000 ไมใสขอมลู สวพ เตรียมอาหารสูตร MS ท่ีมีสวนผสมของ สารปฏิชีวนะ cefotaxime จํานวน
200 ขวด subculture ยอดยานางเลี้ยงลงบนอาหารสูตร MS เลีย้งเช้ือ
Agrobacterium rhizogenes จํานวน 4 สายพันธุ ใหอยูใน log phase
เตรียมท่ีจะ infect เช้ือเขาสูตนยานางเขียว infect เช้ือ Agrobacterium
rhizogenes จํานวน 4 สายพันธุ เขาสูตนยานางเขียว แลวเลี้ยงลงในอาหาร
สูตร MS cefotaxime ทําการเปลีย่นอาหารทุกๆ 4 วัน จํานวน 3 ครั้ง
หลังจากน้ันยายลงในอาหารสูตร MS ปกติ เมื่อครบ 1 เดือนถายรุปเก็บ
ขอมูลผลการทดลองท่ีได นอกจากน้ันยังเตรียมช้ินสวนพืชตนยานางเขียว
เพ่ือใชในการทดลองอีกครั้งหน่ึง โดยเก็บตัวอยางมาจากจังหวัดราชบุรีนํามา
ฟอกฆาเช้ือเพ่ือใหเกิดยอด

78 133,270 66.64

64 813-1112-
P021-J4722-
04

การจัดทํามาตรฐานทาง
เภสัชเวทของสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแหงชาติ

250,000 นักวิจัย อาจารย นักเรียน
นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป

สวพ 1. หาตวัอยางสมุนไพรและตรวจสอบระบุช่ือพฤกษศาสตร (5 ชนิด : รอยละ 5)
ดําเนินการสะสมรอยละ 3 ไดตัวอยางสมนุไพรและตรวจสอบช่ือ 3 ชนิด

2. ศึกษาลักษณะทางเภสัชเวท (5 ชนิด : รอยละ 50)
2.1 ศึกษาลักษณะทางมหภาค (รอยละ 5) ดําเนินการสะสมรอยละ 3

2.1.1 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเปลอืกเพกา
2.1.2 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของใบยานาง
2.1.3 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของผลยอ
2.1.4 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของสมปอย
2.1.5 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของลูกผักชีลา

2.2 ศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาค (รอยละ 35) ดําเนินการสะสม
รอยละ 21
2.2.1 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของเปลือกเพกา
2.2.2 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของใบยานาง
2.2.3 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของผลยอ
2.2.4 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของใบสมปอย
2.2.5 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของลูกผักชีลา

2.3 ศึกษาลักษณะผงยา (รอยละ 10) ดําเนินการสะสมรอยละ 6

50 198,614 79.45

130

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

63 813-1112-
P021-J4722-
03

การศึกษาการสรางสาร
ทุติยภูมิในเซลล
เพาะเลี้ยงของตนยานาง

200,000 ไมใสขอมลู สวพ เตรียมอาหารสูตร MS ท่ีมีสวนผสมของ สารปฏิชีวนะ cefotaxime จํานวน
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เตรียมท่ีจะ infect เช้ือเขาสูตนยานางเขียว infect เช้ือ Agrobacterium
rhizogenes จํานวน 4 สายพันธุ เขาสูตนยานางเขียว แลวเลี้ยงลงในอาหาร
สูตร MS cefotaxime ทําการเปลีย่นอาหารทุกๆ 4 วัน จํานวน 3 ครั้ง
หลังจากน้ันยายลงในอาหารสูตร MS ปกติ เมื่อครบ 1 เดือนถายรุปเก็บ
ขอมูลผลการทดลองท่ีได นอกจากน้ันยังเตรียมช้ินสวนพืชตนยานางเขียว
เพ่ือใชในการทดลองอีกครั้งหน่ึง โดยเก็บตัวอยางมาจากจังหวัดราชบุรีนํามา
ฟอกฆาเช้ือเพ่ือใหเกิดยอด

78 133,270 66.64

64 813-1112-
P021-J4722-
04
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P021-J4722-
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การจัดทํามาตรฐานทาง
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ในบัญชียาหลักแหงชาติ

250,000 นักวิจัย อาจารย นักเรียน
นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป

สวพ 1. หาตวัอยางสมุนไพรและตรวจสอบระบุช่ือพฤกษศาสตร (5 ชนิด : รอยละ 5)
ดําเนินการสะสมรอยละ 3 ไดตัวอยางสมนุไพรและตรวจสอบช่ือ 3 ชนิด

2. ศึกษาลักษณะทางเภสัชเวท (5 ชนิด : รอยละ 50)
2.1 ศึกษาลักษณะทางมหภาค (รอยละ 5) ดําเนินการสะสมรอยละ 3

2.1.1 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของเปลอืกเพกา
2.1.2 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของใบยานาง
2.1.3 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของผลยอ
2.1.4 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของสมปอย
2.1.5 ศึกษาลักษณะทางมหภาคของลูกผักชีลา

2.2 ศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาค (รอยละ 35) ดําเนินการสะสม
รอยละ 21
2.2.1 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของเปลือกเพกา
2.2.2 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของใบยานาง
2.2.3 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของผลยอ
2.2.4 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของใบสมปอย
2.2.5 ศึกษาลักษณะโครงสรางและเน้ือเยื่อของลูกผักชีลา

2.3 ศึกษาลักษณะผงยา (รอยละ 10) ดําเนินการสะสมรอยละ 6

50 198,614 79.45



131

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

2.3.1 ศึกษาลักษณะผงยาของเปลือกเพกา
2.3.2 ศึกษาลักษณะผงยาของใบยานาง
2.3.3 ศึกษาลักษณะผงยาของผลยอ
2.3.4 ศึกษาลักษณะผงยาของใบสมปอย
2.3.5 ศึกษาลักษณะผงยาของลูกผักชีลา

3. ทําสไลดถาวรของตัวอยางเครื่องยาสมนุไพรอางอิง (9 ชนิด รอยละ
30) ดําเนินการสะสมรอยละ 14
3.1 ทําสไลดถาวรของผลยอ
3.2 ทําสไลดถาวรของเปลือกเพกา
3.3 ทําสไลดถาวรของใบยานาง

4. จัดทําตัวอยางเครื่องยาสมุนไพรเพ่ือการอางอิง (5 ชนิด รอยละ 5)
ดําเนินการสะสมรอยละ 3
4.1 จัดเก็บตัวอยางเปลือกเพกา
4.2 จัดเก็บตัวอยางใบยานาง
4.3 จัดเก็บตัวอยางผลยอ

5. สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวท (5 ชนิด รอยละ 10)
65 813-1112-

P021-J4722-
08

คุณลักษณะทางเคม-ี
ฟสิกสของสมุนไพรใน
พิกัดตรผีลสมุฏฐาน (ผล
ยอและลูกผักชีลา)

250,000 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย

สวพ 1. จัดหาตัวอยางผลยอ จํานวน 6 ตัวอยาง
2. ไดรับตัวอยางผลยอจากหองปฏิบตัิการพิพิธภณัฑพืช จํานวน 2 ตัวอยาง
3. ศึกษา TLC system ของสารสกัดผลยอ ดวย Hexane, methanol,

butanol
4. ศึกษา stability ของสาร scopoletin บนแผน TLC
5. ศึกษา UPLC fingerprint สารสกัดผลยอดวย methanol, ethyl

acetate, water
6. พัฒนาวิธีวิเคราะหปริมาณสาร scopoletin ดวยเครื่อง UPLC
7. ไดขอมลูคุณภาพทางเคมี ของผลยอ จํานวน 3 ตัวอยาง
8. ไดขอมลูคุณภาพทางเคมี ของลูกผกัชีลา จํานวน 2 ตัวอยาง

50 247,992 99.2

131

ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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8. ไดขอมลูคุณภาพทางเคมี ของลูกผกัชีลา จํานวน 2 ตัวอยาง

50 247,992 99.2
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

2.3.1 ศึกษาลักษณะผงยาของเปลือกเพกา
2.3.2 ศึกษาลักษณะผงยาของใบยานาง
2.3.3 ศึกษาลักษณะผงยาของผลยอ
2.3.4 ศึกษาลักษณะผงยาของใบสมปอย
2.3.5 ศึกษาลักษณะผงยาของลูกผักชีลา

3. ทําสไลดถาวรของตัวอยางเครื่องยาสมนุไพรอางอิง (9 ชนิด รอยละ
30) ดําเนินการสะสมรอยละ 14
3.1 ทําสไลดถาวรของผลยอ
3.2 ทําสไลดถาวรของเปลือกเพกา
3.3 ทําสไลดถาวรของใบยานาง

4. จัดทําตัวอยางเครื่องยาสมุนไพรเพ่ือการอางอิง (5 ชนิด รอยละ 5)
ดําเนินการสะสมรอยละ 3
4.1 จัดเก็บตัวอยางเปลือกเพกา
4.2 จัดเก็บตัวอยางใบยานาง
4.3 จัดเก็บตัวอยางผลยอ

5. สรุปผลการศึกษาทางเภสัชเวท (5 ชนิด รอยละ 10)
65 813-1112-

P021-J4722-
08

คุณลักษณะทางเคม-ี
ฟสิกสของสมุนไพรใน
พิกัดตรผีลสมุฏฐาน (ผล
ยอและลูกผักชีลา)

250,000 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย

สวพ 1. จัดหาตัวอยางผลยอ จํานวน 6 ตัวอยาง
2. ไดรับตัวอยางผลยอจากหองปฏิบตัิการพิพิธภณัฑพืช จํานวน 2 ตัวอยาง
3. ศึกษา TLC system ของสารสกัดผลยอ ดวย Hexane, methanol,

butanol
4. ศึกษา stability ของสาร scopoletin บนแผน TLC
5. ศึกษา UPLC fingerprint สารสกัดผลยอดวย methanol, ethyl

acetate, water
6. พัฒนาวิธีวิเคราะหปริมาณสาร scopoletin ดวยเครื่อง UPLC
7. ไดขอมลูคุณภาพทางเคมี ของผลยอ จํานวน 3 ตัวอยาง
8. ไดขอมลูคุณภาพทางเคมี ของลูกผกัชีลา จํานวน 2 ตัวอยาง

50 247,992 99.2



132

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

66 813-1112-
P021-J4722-
09

การศึกษาพิษวิทยาของ
สารสกัดสมุนไพรท่ีมี
ฤทธ์ิลดไขมัน

600,000 ผูผลิตผลิตภณัฑทางเลือก
เพ่ือสุขภาพจากสมุนไพร,
นักวิจัยดานสมุนไพร,
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/องคการ
เภสัชกรรม/มหาวิทยาลัย,
ประชาชนท่ัวไป

สวพ 1. อยูระหวางการศึกษาพิษตอเซลลเพาะเลี้ยงของสารสกัดท้ังวิธี SRB,
MTT และ Neutral red uptake

2. อยูระหวางการศึกษาฤทธ์ิกอกลายพันธุของสารสกัดสมุนไพร

80 511,027 85.17

67 813-1112-
P021-J4722-
12

โครงการศึกษา
ขอกําหนดทางเคมีของ
สมุนไพรใบและผลฟก
ขาว

600,000 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย กระทรวงสาธารณสุข

สวพ 1. คนควาขอมูลฟกขาว และวางแผนงานวิจัย
2. จัดหาตัวอยางจากแหลงวัตถุดิบสมุนไพรฟกขาว
3. รวบรวมขอมูลฟกขาว
4. เตรียมตัวอยางฟกขาว จํานวน 1 ตัวอยาง
5. บดสมุนไพรแบบหยาบ จํานวน 1 ตวัอยาง
6. สกัดสมุนไพรผลฟกขาวเน้ือติดเมล็ด จาก จ.อุทัยธานี
7. ระเหยสารสกัดฟกขาว จํานวน 1 ตวัอยาง
8. วิเคราะหหาปรมิาณโพลีฟนอลรวมในเปลือกผลฟกขาว จํานวน 8 ตัวอยาง
9. วิเคราะหหาปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและเอทานอล ของฟกขาว จํานวน 36

ตัวอยาง
10. วิเคราะหหาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริก ของฟกขาว จํานวน 23

ตัวอยาง
11. สารสกัดแหงดวยวิธีระเหยแหงโดยเครื่องสุญญากาศ และ Freeze Dry 7

ตัวอยาง
12. ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะหฟกขาว ในหัวขอ การวิเคราะหหา

ปริมาณความช้ืนโดยวิธี กราวิเมตริก
13. ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะหฟกขาว ในหัวขอ การวิเคราะห หา

ปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและเอทานอล
14. หาปริมาณเถารวมและเถาท่ีไมละลายในกรดของเปลือกผลฟกขาว 3

ตัวอยาง

35 543,318 90.55
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

66 813-1112-
P021-J4722-
09

การศึกษาพิษวิทยาของ
สารสกัดสมุนไพรท่ีมี
ฤทธ์ิลดไขมัน

600,000 ผูผลิตผลิตภณัฑทางเลือก
เพ่ือสุขภาพจากสมุนไพร,
นักวิจัยดานสมุนไพร,
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/องคการ
เภสัชกรรม/มหาวิทยาลัย,
ประชาชนท่ัวไป

สวพ 1. อยูระหวางการศึกษาพิษตอเซลลเพาะเลี้ยงของสารสกัดท้ังวิธี SRB,
MTT และ Neutral red uptake

2. อยูระหวางการศึกษาฤทธ์ิกอกลายพันธุของสารสกัดสมุนไพร

80 511,027 85.17

67 813-1112-
P021-J4722-
12

โครงการศึกษา
ขอกําหนดทางเคมีของ
สมุนไพรใบและผลฟก
ขาว

600,000 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย กระทรวงสาธารณสุข

สวพ 1. คนควาขอมูลฟกขาว และวางแผนงานวิจัย
2. จัดหาตัวอยางจากแหลงวัตถุดิบสมุนไพรฟกขาว
3. รวบรวมขอมูลฟกขาว
4. เตรียมตัวอยางฟกขาว จํานวน 1 ตัวอยาง
5. บดสมุนไพรแบบหยาบ จํานวน 1 ตวัอยาง
6. สกัดสมุนไพรผลฟกขาวเน้ือติดเมล็ด จาก จ.อุทัยธานี
7. ระเหยสารสกัดฟกขาว จํานวน 1 ตวัอยาง
8. วิเคราะหหาปรมิาณโพลีฟนอลรวมในเปลือกผลฟกขาว จํานวน 8 ตัวอยาง
9. วิเคราะหหาปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและเอทานอล ของฟกขาว จํานวน 36

ตัวอยาง
10. วิเคราะหหาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริก ของฟกขาว จํานวน 23

ตัวอยาง
11. สารสกัดแหงดวยวิธีระเหยแหงโดยเครื่องสุญญากาศ และ Freeze Dry 7

ตัวอยาง
12. ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะหฟกขาว ในหัวขอ การวิเคราะหหา

ปริมาณความช้ืนโดยวิธี กราวิเมตริก
13. ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะหฟกขาว ในหัวขอ การวิเคราะห หา

ปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและเอทานอล
14. หาปริมาณเถารวมและเถาท่ีไมละลายในกรดของเปลือกผลฟกขาว 3

ตัวอยาง

35 543,318 90.55
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

66 813-1112-
P021-J4722-
09

การศึกษาพิษวิทยาของ
สารสกัดสมุนไพรท่ีมี
ฤทธ์ิลดไขมัน

600,000 ผูผลิตผลิตภณัฑทางเลือก
เพ่ือสุขภาพจากสมุนไพร,
นักวิจัยดานสมุนไพร,
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/องคการ
เภสัชกรรม/มหาวิทยาลัย,
ประชาชนท่ัวไป

สวพ 1. อยูระหวางการศึกษาพิษตอเซลลเพาะเลี้ยงของสารสกัดท้ังวิธี SRB,
MTT และ Neutral red uptake

2. อยูระหวางการศึกษาฤทธ์ิกอกลายพันธุของสารสกัดสมุนไพร

80 511,027 85.17

67 813-1112-
P021-J4722-
12

โครงการศึกษา
ขอกําหนดทางเคมีของ
สมุนไพรใบและผลฟก
ขาว

600,000 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย กระทรวงสาธารณสุข

สวพ 1. คนควาขอมูลฟกขาว และวางแผนงานวิจัย
2. จัดหาตัวอยางจากแหลงวัตถุดิบสมุนไพรฟกขาว
3. รวบรวมขอมูลฟกขาว
4. เตรียมตัวอยางฟกขาว จํานวน 1 ตัวอยาง
5. บดสมุนไพรแบบหยาบ จํานวน 1 ตวัอยาง
6. สกัดสมุนไพรผลฟกขาวเน้ือติดเมล็ด จาก จ.อุทัยธานี
7. ระเหยสารสกัดฟกขาว จํานวน 1 ตวัอยาง
8. วิเคราะหหาปรมิาณโพลีฟนอลรวมในเปลือกผลฟกขาว จํานวน 8 ตัวอยาง
9. วิเคราะหหาปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและเอทานอล ของฟกขาว จํานวน 36

ตัวอยาง
10. วิเคราะหหาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริก ของฟกขาว จํานวน 23

ตัวอยาง
11. สารสกัดแหงดวยวิธีระเหยแหงโดยเครื่องสุญญากาศ และ Freeze Dry 7

ตัวอยาง
12. ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะหฟกขาว ในหัวขอ การวิเคราะหหา

ปริมาณความช้ืนโดยวิธี กราวิเมตริก
13. ทบทวน รับรองผลการตรวจวิเคราะหฟกขาว ในหัวขอ การวิเคราะห หา

ปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและเอทานอล
14. หาปริมาณเถารวมและเถาท่ีไมละลายในกรดของเปลือกผลฟกขาว 3

ตัวอยาง

35 543,318 90.55



133

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

15. วิเคราะหหาปริมาณสารสกัดดวยตัวทําละลาย Chloroform water และ
95%EtOH ในผลฟกขาว 25 ตัวอยาง

16. วิเคราะหหาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริกในตัวอยางฟกขาว จํานวน
12 ตัวอยาง

17. หาปริมาณเถารวมและเถาท่ีไมละลายในกรดของเปลือกผลฟกขาว จํานวน 3
ตัวอยาง

18. ขออนุมัติซื้อตัวอยางสมุนไพร และวัสดุวิทยาศาสตร
19.ทบทวน และรับรองผลการตรวจวิเคราะห

68 813-1112-
P021-J4722-
17

โครงการวิจัยเพ่ือจัดทํา
มาตรฐานสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแหงชาติ

450,000 กลุมจัดทําตํารายา สํานัก
ยาและวัตถุเสพติด

สวพ 1. ประสาน/จดัหาตัวอยาง 17 ตัวอยาง
2. เตรียมตัวอยาง 16 ตัวอยาง
3. ศึกษาการจัดทําเอกลักษณทางเคมีของสมุนไพรเพกา (ตอเน่ือง)
4. ประเมินคุณภาพของสมุนไพรในหวัขอ
- การหาปรมิาณความช้ืน (loss on drying) 16 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยนํ้า 12 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยเอทานอล 12 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถารวม 13 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถาท่ีไมละลายในกรด 13 ตัวอยาง

92 313,712 69.71

69 813-1112-
P021-J4722-
18

โครงการวิจัยเพ่ือจัดทํา
มาตรฐานสมุนไพรและ
ยาตํารับแกไขหาราก

250,000 กลุมจัดทําตํารายา สํานัก
ยาและวัตถุเสพติด

สวพ 1. ประสาน/จดัหาตัวอยางสมุนไพรเพ่ิม 5 ตัวอยาง
2. เตรียมตัวอยางสมุนไพร 11 ตัวอยาง
3. ประเมินคุณภาพสมุนไพรในหัวขอ
- การหาปรมิาณความช้ืน 20 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยนํ้า 15 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยเอทานอล 18 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถารวม 18 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถาท่ีไมละลายในกรด 18 ตัวอยาง

4. การศึกษาเอกลักษณทางเคมีของรากเทายายมอม (ศึกษาเพ่ิมเติมตอเน่ือง)

83.8 243,345 97.34

133

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

15. วิเคราะหหาปริมาณสารสกัดดวยตัวทําละลาย Chloroform water และ
95%EtOH ในผลฟกขาว 25 ตัวอยาง

16. วิเคราะหหาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริกในตัวอยางฟกขาว จํานวน
12 ตัวอยาง

17. หาปริมาณเถารวมและเถาท่ีไมละลายในกรดของเปลือกผลฟกขาว จํานวน 3
ตัวอยาง

18. ขออนุมัติซื้อตัวอยางสมุนไพร และวัสดุวิทยาศาสตร
19.ทบทวน และรับรองผลการตรวจวิเคราะห

68 813-1112-
P021-J4722-
17

โครงการวิจัยเพ่ือจัดทํา
มาตรฐานสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแหงชาติ

450,000 กลุมจัดทําตํารายา สํานัก
ยาและวัตถุเสพติด

สวพ 1. ประสาน/จดัหาตัวอยาง 17 ตัวอยาง
2. เตรียมตัวอยาง 16 ตัวอยาง
3. ศึกษาการจัดทําเอกลักษณทางเคมีของสมุนไพรเพกา (ตอเน่ือง)
4. ประเมินคุณภาพของสมุนไพรในหวัขอ
- การหาปรมิาณความช้ืน (loss on drying) 16 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยนํ้า 12 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยเอทานอล 12 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถารวม 13 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถาท่ีไมละลายในกรด 13 ตัวอยาง

92 313,712 69.71

69 813-1112-
P021-J4722-
18

โครงการวิจัยเพ่ือจัดทํา
มาตรฐานสมุนไพรและ
ยาตํารับแกไขหาราก

250,000 กลุมจัดทําตํารายา สํานัก
ยาและวัตถุเสพติด

สวพ 1. ประสาน/จดัหาตัวอยางสมุนไพรเพ่ิม 5 ตัวอยาง
2. เตรียมตัวอยางสมุนไพร 11 ตัวอยาง
3. ประเมินคุณภาพสมุนไพรในหัวขอ
- การหาปรมิาณความช้ืน 20 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยนํ้า 15 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยเอทานอล 18 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถารวม 18 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถาท่ีไมละลายในกรด 18 ตัวอยาง

4. การศึกษาเอกลักษณทางเคมีของรากเทายายมอม (ศึกษาเพ่ิมเติมตอเน่ือง)

83.8 243,345 97.34
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

15. วิเคราะหหาปริมาณสารสกัดดวยตัวทําละลาย Chloroform water และ
95%EtOH ในผลฟกขาว 25 ตัวอยาง

16. วิเคราะหหาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริกในตัวอยางฟกขาว จํานวน
12 ตัวอยาง

17. หาปริมาณเถารวมและเถาท่ีไมละลายในกรดของเปลือกผลฟกขาว จํานวน 3
ตัวอยาง

18. ขออนุมัติซื้อตัวอยางสมุนไพร และวัสดุวิทยาศาสตร
19.ทบทวน และรับรองผลการตรวจวิเคราะห

68 813-1112-
P021-J4722-
17

โครงการวิจัยเพ่ือจัดทํา
มาตรฐานสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแหงชาติ

450,000 กลุมจัดทําตํารายา สํานัก
ยาและวัตถุเสพติด

สวพ 1. ประสาน/จดัหาตัวอยาง 17 ตัวอยาง
2. เตรียมตัวอยาง 16 ตัวอยาง
3. ศึกษาการจัดทําเอกลักษณทางเคมีของสมุนไพรเพกา (ตอเน่ือง)
4. ประเมินคุณภาพของสมุนไพรในหวัขอ
- การหาปรมิาณความช้ืน (loss on drying) 16 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยนํ้า 12 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยเอทานอล 12 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถารวม 13 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถาท่ีไมละลายในกรด 13 ตัวอยาง

92 313,712 69.71

69 813-1112-
P021-J4722-
18

โครงการวิจัยเพ่ือจัดทํา
มาตรฐานสมุนไพรและ
ยาตํารับแกไขหาราก

250,000 กลุมจัดทําตํารายา สํานัก
ยาและวัตถุเสพติด

สวพ 1. ประสาน/จดัหาตัวอยางสมุนไพรเพ่ิม 5 ตัวอยาง
2. เตรียมตัวอยางสมุนไพร 11 ตัวอยาง
3. ประเมินคุณภาพสมุนไพรในหัวขอ
- การหาปรมิาณความช้ืน 20 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยนํ้า 15 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณสารสกัดดวยเอทานอล 18 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถารวม 18 ตัวอยาง
- การหาปรมิาณเถาท่ีไมละลายในกรด 18 ตัวอยาง

4. การศึกษาเอกลักษณทางเคมีของรากเทายายมอม (ศึกษาเพ่ิมเติมตอเน่ือง)

83.8 243,345 97.34
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

70 813-1112-
P021-J4722-
14

คุณภาพทางเคมีและ
ฤทธ์ิลดไขมันในหลอด
ทดลองของสมุนไพรไทย

1,000,000 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย กระทรวงสาธารณสุข

สวพ 1. ลาง หั่น อบแหง ตัวอยางสมุนไพรชะมวง 2 ตัวอยาง
2. บด แรง สมุนไพร ชะมวง 2 ตัวอยาง
3. พิมพฉลากติดขางขวดและขางถุง งานวิจัย
4. สกัดสมุนไพรใบชะมวงบางเขน ก.ท.ม. สกัดโดยนํ้า
5. สกัดสมุนไพรใบชะมวงจาก จังหวัดจันทบุร.ี สกัดโดยนํ้า
6. สกัดสมุนไพรใบชะมวงบางเขน ก.ท.ม. สกัดโดยแอลกอฮอลและเฮกเซน
7. ลาง หั่น อบแหง ตัวอยางสมุนไพรใบบัวหลวง 1 ตัวอยาง
8. บด แรง สมุนไพร บัวหลวง 1 ตัวอยาง
9. สกัดสมุนไพรใบบัวหลวง สกัดโดยแอลกอฮอลและเฮกเซน
10. แยกสารจากสารสกัดบัวหลวงดวยวิธี Column Chromatography
11. ทําการตรวจหาปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและ 95% ของสมุนไพรชะมวง 2

ตัวอยาง
12. สกัดสมุนไพรชะมวง ช้ัน Hexane ดวยวิธี Soxhlet extraction
13. สงสารสกัดบัวหลวงของสวนสกัดท่ีมีฤทธ์ิลดไขมัน ใหหองปฏิบัติการ

พิษวิทยาและหองปฏิบัติการเภสัชวิทยา หองปฏิบัติการละ 1 กรัม เพ่ือ
ทดสอบการละลาย เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557

14. รับวัตถุดิบสมุนไพรชะมวง จากหองปฏิบัติการพิพิธภัณฑพืช นํ้าหนัก 49.7
กิโลกรัม

15. สกัดสมุนไพรชะมวง ช้ัน Hexane สงหองปฏิบัติการพิษวิทยา และ
หองปฏิบัติการเภสัชวิทยา หองปฏิบัติการละ 1 กรัม เพ่ือทดสอบการ
ละลาย วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557

16.ทราบผลการละลายจากหองปฏิบัติการพิษวิทยา จากน้ันสงสารสกัดชมวง
ช้ัน Hexane เพ่ือทําการทดสอบทางพิษวิทยา นํ้าหนัก 30 กรัมเมื่อวันท่ี
18 พฤศจิกายน 2557

17.หาปริมาณเถารวมและเถาท่ีไมละลายในกรดของเปลือกใบชะมวง จํานวน
2 ตัวอยาง

18. Screening test ตัวอยางสมุนไพรใบชะมวง

45 381,696 38.17
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

70 813-1112-
P021-J4722-
14

คุณภาพทางเคมีและ
ฤทธ์ิลดไขมันในหลอด
ทดลองของสมุนไพรไทย

1,000,000 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย กระทรวงสาธารณสุข

สวพ 1. ลาง หั่น อบแหง ตัวอยางสมุนไพรชะมวง 2 ตัวอยาง
2. บด แรง สมุนไพร ชะมวง 2 ตัวอยาง
3. พิมพฉลากติดขางขวดและขางถุง งานวิจัย
4. สกัดสมุนไพรใบชะมวงบางเขน ก.ท.ม. สกัดโดยนํ้า
5. สกัดสมุนไพรใบชะมวงจาก จังหวัดจันทบุร.ี สกัดโดยนํ้า
6. สกัดสมุนไพรใบชะมวงบางเขน ก.ท.ม. สกัดโดยแอลกอฮอลและเฮกเซน
7. ลาง หั่น อบแหง ตัวอยางสมุนไพรใบบัวหลวง 1 ตัวอยาง
8. บด แรง สมุนไพร บัวหลวง 1 ตัวอยาง
9. สกัดสมุนไพรใบบัวหลวง สกัดโดยแอลกอฮอลและเฮกเซน
10. แยกสารจากสารสกัดบัวหลวงดวยวิธี Column Chromatography
11. ทําการตรวจหาปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและ 95% ของสมุนไพรชะมวง 2

ตัวอยาง
12. สกัดสมุนไพรชะมวง ช้ัน Hexane ดวยวิธี Soxhlet extraction
13. สงสารสกัดบัวหลวงของสวนสกัดท่ีมีฤทธ์ิลดไขมัน ใหหองปฏิบัติการ

พิษวิทยาและหองปฏิบัติการเภสัชวิทยา หองปฏิบัติการละ 1 กรัม เพ่ือ
ทดสอบการละลาย เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557

14. รับวัตถุดิบสมุนไพรชะมวง จากหองปฏิบัติการพิพิธภัณฑพืช นํ้าหนัก 49.7
กิโลกรัม

15. สกัดสมุนไพรชะมวง ช้ัน Hexane สงหองปฏิบัติการพิษวิทยา และ
หองปฏิบัติการเภสัชวิทยา หองปฏิบัติการละ 1 กรัม เพ่ือทดสอบการ
ละลาย วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557

16.ทราบผลการละลายจากหองปฏิบัติการพิษวิทยา จากน้ันสงสารสกัดชมวง
ช้ัน Hexane เพ่ือทําการทดสอบทางพิษวิทยา นํ้าหนัก 30 กรัมเมื่อวันท่ี
18 พฤศจิกายน 2557

17.หาปริมาณเถารวมและเถาท่ีไมละลายในกรดของเปลือกใบชะมวง จํานวน
2 ตัวอยาง

18. Screening test ตัวอยางสมุนไพรใบชะมวง

45 381,696 38.17
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

70 813-1112-
P021-J4722-
14

คุณภาพทางเคมีและ
ฤทธ์ิลดไขมันในหลอด
ทดลองของสมุนไพรไทย

1,000,000 สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย กระทรวงสาธารณสุข

สวพ 1. ลาง หั่น อบแหง ตัวอยางสมุนไพรชะมวง 2 ตัวอยาง
2. บด แรง สมุนไพร ชะมวง 2 ตัวอยาง
3. พิมพฉลากติดขางขวดและขางถุง งานวิจัย
4. สกัดสมุนไพรใบชะมวงบางเขน ก.ท.ม. สกัดโดยนํ้า
5. สกัดสมุนไพรใบชะมวงจาก จังหวัดจันทบุร.ี สกัดโดยนํ้า
6. สกัดสมุนไพรใบชะมวงบางเขน ก.ท.ม. สกัดโดยแอลกอฮอลและเฮกเซน
7. ลาง หั่น อบแหง ตัวอยางสมุนไพรใบบัวหลวง 1 ตัวอยาง
8. บด แรง สมุนไพร บัวหลวง 1 ตัวอยาง
9. สกัดสมุนไพรใบบัวหลวง สกัดโดยแอลกอฮอลและเฮกเซน
10. แยกสารจากสารสกัดบัวหลวงดวยวิธี Column Chromatography
11. ทําการตรวจหาปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและ 95% ของสมุนไพรชะมวง 2

ตัวอยาง
12. สกัดสมุนไพรชะมวง ช้ัน Hexane ดวยวิธี Soxhlet extraction
13. สงสารสกัดบัวหลวงของสวนสกัดท่ีมีฤทธ์ิลดไขมัน ใหหองปฏิบัติการ

พิษวิทยาและหองปฏิบัติการเภสัชวิทยา หองปฏิบัติการละ 1 กรัม เพ่ือ
ทดสอบการละลาย เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2557

14. รับวัตถุดิบสมุนไพรชะมวง จากหองปฏิบัติการพิพิธภัณฑพืช นํ้าหนัก 49.7
กิโลกรัม

15. สกัดสมุนไพรชะมวง ช้ัน Hexane สงหองปฏิบัติการพิษวิทยา และ
หองปฏิบัติการเภสัชวิทยา หองปฏิบัติการละ 1 กรัม เพ่ือทดสอบการ
ละลาย วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557

16.ทราบผลการละลายจากหองปฏิบัติการพิษวิทยา จากน้ันสงสารสกัดชมวง
ช้ัน Hexane เพ่ือทําการทดสอบทางพิษวิทยา นํ้าหนัก 30 กรัมเมื่อวันท่ี
18 พฤศจิกายน 2557

17.หาปริมาณเถารวมและเถาท่ีไมละลายในกรดของเปลือกใบชะมวง จํานวน
2 ตัวอยาง

18. Screening test ตัวอยางสมุนไพรใบชะมวง

45 381,696 38.17
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

19. หาปริมาณสารสกัดดวยนํ้าและ 95% เอทานอล ในสมุนไพรชะมวง
จํานวน 2 ตัวอยาง

20. วิเคราะหหาปริมาณความช้ืนโดยวิธีกราวิเมตริก (Loss on drying)
สมุนไพรชะมวง 2 ตัวอยาง

21. กําลังดําเนินการโอนเงินให มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวนเงิน 500,000.00
บาท

22. กําลังดําเนินการเตรียมสารสกัดเพ่ือทดสอบฤทธ์ิลดไขมันในหลอดทดลอง
ของสมุนไพรไทย

23. ไดดําเนินการโอนเงินให มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวนเงิน 500,000.00
บาท แลวเสร็จ

24. ไดดําเนินการสงตัวอยางใหม. นเรศวร แลว วันท่ี 8 เมษายน 2558 25.
ใชงบประมาณแลว 829,146.01 บาท (มีนาคม 2558)
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

71 813-1112-
P021-J4726-
07

การศึกษาฤทธ์ิลดไขมัน
ในเลือดของสมุนไพร
เพ่ือพัฒนาเปน
ผลิตภณัฑสุขภาพ

600,000 ผูท่ีสามารถนําขอมลูสาร
สกัดสมุนไพร และ/หรือ
ผลิตภณัฑสุขภาพจาก
สมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิลดไขมัน
ในเลือดไปใชประโยชนได
ไดแก นักวิจัยหรือ
ประชาชนผูสนใจ ผูผลิต
ผลิตภณัฑทางเลือกเพ่ือ
สุขภาพจากสมุนไพร
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา/ องคการ
เภสัชกรรม/ มหาวิทยาลัย

สวพ 1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมลูทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรท่ีจะนํามา
ศึกษาวิจยั

2. จัดเตรียมเอกสารดานจรยิธรรมการใชสัตวทดลองเพ่ือเสนอตอคณะ กรรมการ
ดูแลและเลี้ยงสตัวทดลองของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ยื่นเอกสาร
เรยีบรอยแลว และไดปรับ/ แกไขแบบเสนอโครงการท่ีมีการใชสตัวทดลอง
ตามท่ีคณะกรรมการ ฯ ไดพิจารณาในประเดน็ความเหมาะสมดานจรยิธรรม
การใชสตัวทดลองแลวสงใหคณะกรรมการ ฯ เพ่ือพิจารณาเอกสาร

3. ศึกษาวิธีเหน่ียวนําใหหนูขาวมรีะดบัไขมนัในเลอืดสูง
4. วางแผนการศึกษาวิจยั
5. ประชุมผูรวมวิจยัเก่ียวกับการดาํเนินการตามแผนปฏิบตัิการโครงการวิจัย
6. ประสานเรื่องการเตรยีมตัวอยางสมนุไพร
7. ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดเขารวมการอบรมบุคคลภายนอกท่ีตองการเขา

ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีสัตวทดลอง ประจาํปงบประมาณ 2558 กอนการดาํเนินการ
วิจัย

8. จัดซื้อสารเคมีและวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการวิจัย
9. ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดเขารวมการอบรมบุคคลภายนอกท่ีตองการเขา

ปฏิบัติงานพ้ืนท่ีสัตวทดลอง ประจาํปงบประมาณ 2558 กอนการดาํเนินการ
วิจัย

10. ใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดเรยีนรูวิธีการใชงานเบื้องตนและขอควรปฏิบตัิ
เก่ียวกับการใชเครื่องมือตรวจวิเคราะหอัตโนมัติทางชีวเคมี

11. ทดลองเหน่ียวนําสตัวทดลองใหมรีะดับไขมนัในเลือดสูงโดยการฉดีสารเคมี
Triton WR 1339 และไดวิธีเหน่ียวนําใหสตัวทดลองมรีะดับไขมันในเลือดสูง
จํานวน 1 วิธี

12. ทดลองเตรียมอาหารสตัวทดลองท่ีมไีขมนัสูง จํานวน 2 สตูร และไดเตรยีม
อาหารสตัวทดลองท่ีมไีขมันสูง จาํนวน 2 สูตร โดยมจีํานวนอาหารเพียงพอ
สําหรับใชในการวิจยัในไตรมาสท่ี 3

13. สรปุผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน และวางแผนการศกึษาวิจยัตอไป

70 422,593 70.43
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สําหรับใชในการวิจยัในไตรมาสท่ี 3

13. สรปุผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน และวางแผนการศกึษาวิจยัตอไป

70 422,593 70.43
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14. วางแผนและเตรยีมการทดลองเพ่ือเหน่ียวนําใหหนูขาวมรีะดับไขมันในเลือด
สูงดวยการใหอาหารท่ีมไีขมันสูง

15. ทดลองเหน่ียวนําสตัวทดลองใหมรีะดับไขมนัในเลือดสูงโดยการใหอาหารท่ีมี
ไขมนัสูง

16.ทดสอบผลของสารสกัดสมนุไพรตอระดับไขมันในเลือดในหนูขาวปกติ
72 814-1112-

P021-J4722-
01

สงเสริมการดําเนินการ
ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัตเิช้ือโรค
และพิษจากสตัว

1,580,750 หนวยงานท่ีเก่ียวของ
จํานวน 350 คน

สกช ผลการดําเนินการการตรวจสถานท่ีหองปฏิบัติการ ท่ีขออนุญาตรายใหม -
หองปฏิบัติการรายใหม จํานวน 2 ราย
1. การตรวจสถานท่ีหองปฏิบัติการท่ีขออนุญาตรายใหม ในเดอืน

พฤษภาคม มีจํานวน 3 แหง ซึ่งไดรับอนุมัติใหออกใบอนูญาตจาํนวน 1
ราย ไดแก บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งส จํากัด (บานบึง) ผลการดําเนินงาน
ของการตรวจหองปฏิบตัิการ

2. การตรวจสถานท่ีหองปฏิบัติการท่ีขออนุญาตรายใหมโรงพยาบาล
เอกชนบุรีรัมย ในเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 แหง

3. หองปฏิบัติการรายใหมจาํนวน 18 ราย ไดรับการดําเนินการเพ่ือการให
อนุญาต

ผลการดําเนินงานของการจดัสมัมนา อบรมพนักงานเจาหนาท่ี รุนท่ี 1 ครั้ง
ท่ี 2
1. จัดอบรมสัมมนาแลวเสร็จ เมื่อวันท่ี 11- 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม

เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการ
สัมมนาครั้งน้ี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการ แพทย รายงานความเปนมา
ของการสัมมนา และรวมการสัมมนา การสัมมนาประกอบดวยการบรรยาย
และอภิปรายหมูโดยวิทยากรท้ังภายในและภายนอกท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ใน
ภาพรวม ผูเขารวมสัมมนา มีความพึงพอใจรอยละ 86.โดยพอใจกับความ
รอบรูในเน้ือหาวิชาของวิทยากรมากท่ีสุด

83.5 1,148,143 72.63
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14. วางแผนและเตรยีมการทดลองเพ่ือเหน่ียวนําใหหนูขาวมรีะดับไขมันในเลือด
สูงดวยการใหอาหารท่ีมไีขมันสูง

15. ทดลองเหน่ียวนําสตัวทดลองใหมรีะดับไขมนัในเลือดสูงโดยการใหอาหารท่ีมี
ไขมนัสูง

16.ทดสอบผลของสารสกัดสมนุไพรตอระดับไขมันในเลือดในหนูขาวปกติ
72 814-1112-

P021-J4722-
01

สงเสริมการดําเนินการ
ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัตเิช้ือโรค
และพิษจากสตัว

1,580,750 หนวยงานท่ีเก่ียวของ
จํานวน 350 คน

สกช ผลการดําเนินการการตรวจสถานท่ีหองปฏิบัติการ ท่ีขออนุญาตรายใหม -
หองปฏิบัติการรายใหม จํานวน 2 ราย
1. การตรวจสถานท่ีหองปฏิบัติการท่ีขออนุญาตรายใหม ในเดอืน

พฤษภาคม มีจํานวน 3 แหง ซึ่งไดรับอนุมัติใหออกใบอนูญาตจาํนวน 1
ราย ไดแก บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งส จํากัด (บานบึง) ผลการดําเนินงาน
ของการตรวจหองปฏิบตัิการ

2. การตรวจสถานท่ีหองปฏิบัติการท่ีขออนุญาตรายใหมโรงพยาบาล
เอกชนบุรีรัมย ในเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 แหง

3. หองปฏิบัติการรายใหมจาํนวน 18 ราย ไดรับการดําเนินการเพ่ือการให
อนุญาต

ผลการดําเนินงานของการจดัสมัมนา อบรมพนักงานเจาหนาท่ี รุนท่ี 1 ครั้ง
ท่ี 2
1. จัดอบรมสัมมนาแลวเสร็จ เมื่อวันท่ี 11- 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม

เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการ
สัมมนาครั้งน้ี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการ แพทย รายงานความเปนมา
ของการสัมมนา และรวมการสัมมนา การสัมมนาประกอบดวยการบรรยาย
และอภิปรายหมูโดยวิทยากรท้ังภายในและภายนอกท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ใน
ภาพรวม ผูเขารวมสัมมนา มีความพึงพอใจรอยละ 86.โดยพอใจกับความ
รอบรูในเน้ือหาวิชาของวิทยากรมากท่ีสุด

83.5 1,148,143 72.63
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14. วางแผนและเตรยีมการทดลองเพ่ือเหน่ียวนําใหหนูขาวมรีะดับไขมันในเลือด
สูงดวยการใหอาหารท่ีมไีขมันสูง

15. ทดลองเหน่ียวนําสตัวทดลองใหมรีะดับไขมนัในเลือดสูงโดยการใหอาหารท่ีมี
ไขมนัสูง

16.ทดสอบผลของสารสกัดสมนุไพรตอระดับไขมันในเลือดในหนูขาวปกติ
72 814-1112-

P021-J4722-
01

สงเสริมการดําเนินการ
ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัตเิช้ือโรค
และพิษจากสตัว

1,580,750 หนวยงานท่ีเก่ียวของ
จํานวน 350 คน

สกช ผลการดําเนินการการตรวจสถานท่ีหองปฏิบัติการ ท่ีขออนุญาตรายใหม -
หองปฏิบัติการรายใหม จํานวน 2 ราย
1. การตรวจสถานท่ีหองปฏิบัติการท่ีขออนุญาตรายใหม ในเดอืน

พฤษภาคม มีจํานวน 3 แหง ซึ่งไดรับอนุมัติใหออกใบอนูญาตจาํนวน 1
ราย ไดแก บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งส จํากัด (บานบึง) ผลการดําเนินงาน
ของการตรวจหองปฏิบตัิการ

2. การตรวจสถานท่ีหองปฏิบัติการท่ีขออนุญาตรายใหมโรงพยาบาล
เอกชนบุรีรัมย ในเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 แหง

3. หองปฏิบัติการรายใหมจาํนวน 18 ราย ไดรับการดําเนินการเพ่ือการให
อนุญาต

ผลการดําเนินงานของการจดัสมัมนา อบรมพนักงานเจาหนาท่ี รุนท่ี 1 ครั้ง
ท่ี 2
1. จัดอบรมสัมมนาแลวเสร็จ เมื่อวันท่ี 11- 13 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม

เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการ
สัมมนาครั้งน้ี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการ แพทย รายงานความเปนมา
ของการสัมมนา และรวมการสัมมนา การสัมมนาประกอบดวยการบรรยาย
และอภิปรายหมูโดยวิทยากรท้ังภายในและภายนอกท่ีเปนผูทรงคุณวุฒิ ใน
ภาพรวม ผูเขารวมสัมมนา มีความพึงพอใจรอยละ 86.โดยพอใจกับความ
รอบรูในเน้ือหาวิชาของวิทยากรมากท่ีสุด

83.5 1,148,143 72.63
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ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: ประเมินความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และแจงเตือนภัยสุขภาพ
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 601-1112-

P022-J4722-
10

โครงการการประเมิน
คุณภาพหองปฏิบตัิการ
ตรวจเอชไอวีซโีรโลยี
แหงชาติ (ภาคเหนือ)

200,000 หองปฏิบัติการทาง
การแพทยท่ีใหบริการ
ตรวจวินิจฉัยการตดิเช้ือ
เอชไอวี

ศวกท่ี 01 1. รับสมัครหนวยบริการและหองปฏิบัติการเขารวมเปนสมาชิก และจัดทํา
ฐานขอมูล โดยมี หนวยบริการและหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีใหบริการ
การตรวจเอชไอวีซีโรโลยิ สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 231 แหง

2. จัดเตรียมตัวอยางสําหรับการตรวจเอชไอวีซโีรโลยิ จํานวน 24 ตัวอยาง
3. จัดสงตัวอยางสําหรับการตรวจเอชไอวีซีโรโลยิ ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 6

พฤศจิกายน 2557 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 7 มกราคม 2558 และครั้งท่ี 3 วันท่ี 12
มีนาคม 2558

4. ประเมินและสงสรุปผลการปฏิบัติงานของสมาชิก ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี 7
มกราคม 2558

80.00 124,510 62.26

2 602-1112-
P022-J4723-
09

โครงการวิเคราะหเพ่ือ
แจงเตือนภัยผลติภณัฑ
ตกแตงแกม

1,000,000 ผลิตภณัฑตกแตงแกมท่ี
จําหนายในจังหวัด
เชียงราย นครสวรรค
ชลบุรี นครราชสีมา และ
ตรัง

ศวกท่ี
01/1

1. ประสานงานกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตางๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการ
เก็บและวิเคราะหตัวอยาง

2. ประสานงานการทําโครงการบูรณาการดานเครื่องสําอางกับสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตางๆ ในการ
ประชุมประสานงานฯ จัดโดยกองแผนงานและวิชาการ ท่ี รร.ชลจันทร จ.
ชลบุรี ระหวางวันท่ี 13-15 ตุลาคม 2557 และประสานงานการจัดทํา
รายละเอียดการเก็บตัวอยางและการสงตรวจ ผานทาง e-mail และเน่ืองจาก
ศวก 4 แหง ท่ีเขารวมโครงการไดรับจัดสรรงบประมาณในโครงการน้ีโดยตรง
จึงใหมีการจัดทําโครงการแยกเปนราย ศวก ตามผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีรับ
วิเคราะห สวน ศวก อีก 3 แหง เก็บตัวอยางสงให

3. วางแผนการเก็บตัวอยางในเดือนมีนา-เมษายน 2558 โดยสรุปและเก็บ
ตัวอยาง การสงตรวจ และแจง ศวก นครสวรรค ชลบุรี ขอนแกน และตรัง
เพ่ือดําเนินการ

4. นักวิเคราะห 2 คน เขารับการอบรมการตรวจวิเคราะหสีหามใชใน
เครื่องสําอาง ท่ีสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายระหวางวันท่ี 9-12

50.00 57,840 5.78
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ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: ประเมินความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และแจงเตือนภัยสุขภาพ
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 601-1112-

P022-J4722-
10

โครงการการประเมิน
คุณภาพหองปฏิบตัิการ
ตรวจเอชไอวีซโีรโลยี
แหงชาติ (ภาคเหนือ)

200,000 หองปฏิบัติการทาง
การแพทยท่ีใหบริการ
ตรวจวินิจฉัยการตดิเช้ือ
เอชไอวี

ศวกท่ี 01 1. รับสมัครหนวยบริการและหองปฏิบัติการเขารวมเปนสมาชิก และจัดทํา
ฐานขอมูล โดยมี หนวยบริการและหองปฏิบัติการทางการแพทยท่ีใหบริการ
การตรวจเอชไอวีซีโรโลยิ สมัครเขารวมโครงการ จํานวน 231 แหง

2. จัดเตรียมตัวอยางสําหรับการตรวจเอชไอวีซโีรโลยิ จํานวน 24 ตัวอยาง
3. จัดสงตัวอยางสําหรับการตรวจเอชไอวีซีโรโลยิ ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 6

พฤศจิกายน 2557 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 7 มกราคม 2558 และครั้งท่ี 3 วันท่ี 12
มีนาคม 2558

4. ประเมินและสงสรุปผลการปฏิบัติงานของสมาชิก ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี 7
มกราคม 2558

80.00 124,510 62.26

2 602-1112-
P022-J4723-
09

โครงการวิเคราะหเพ่ือ
แจงเตือนภัยผลติภณัฑ
ตกแตงแกม

1,000,000 ผลิตภณัฑตกแตงแกมท่ี
จําหนายในจังหวัด
เชียงราย นครสวรรค
ชลบุรี นครราชสีมา และ
ตรัง

ศวกท่ี
01/1

1. ประสานงานกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตางๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการ
เก็บและวิเคราะหตัวอยาง

2. ประสานงานการทําโครงการบูรณาการดานเครื่องสําอางกับสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตางๆ ในการ
ประชุมประสานงานฯ จัดโดยกองแผนงานและวิชาการ ท่ี รร.ชลจันทร จ.
ชลบุรี ระหวางวันท่ี 13-15 ตุลาคม 2557 และประสานงานการจัดทํา
รายละเอียดการเก็บตัวอยางและการสงตรวจ ผานทาง e-mail และเน่ืองจาก
ศวก 4 แหง ท่ีเขารวมโครงการไดรับจัดสรรงบประมาณในโครงการน้ีโดยตรง
จึงใหมีการจัดทําโครงการแยกเปนราย ศวก ตามผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีรับ
วิเคราะห สวน ศวก อีก 3 แหง เก็บตัวอยางสงให

3. วางแผนการเก็บตัวอยางในเดือนมีนา-เมษายน 2558 โดยสรุปและเก็บ
ตัวอยาง การสงตรวจ และแจง ศวก นครสวรรค ชลบุรี ขอนแกน และตรัง
เพ่ือดําเนินการ

4. นักวิเคราะห 2 คน เขารับการอบรมการตรวจวิเคราะหสีหามใชใน
เครื่องสําอาง ท่ีสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายระหวางวันท่ี 9-12

50.00 57,840 5.78
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ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: ประเมินความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง และแจงเตือนภัยสุขภาพ
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 601-1112-

P022-J4722-
10
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คุณภาพหองปฏิบตัิการ
ตรวจเอชไอวีซโีรโลยี
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มีนาคม 2558

4. ประเมินและสงสรุปผลการปฏิบัติงานของสมาชิก ครั้งท่ี 1/2558 ในวันท่ี 7
มกราคม 2558

80.00 124,510 62.26

2 602-1112-
P022-J4723-
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แจงเตือนภัยผลติภณัฑ
ตกแตงแกม
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เชียงราย นครสวรรค
ชลบุรี นครราชสีมา และ
ตรัง
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1. ประสานงานกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตางๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการ
เก็บและวิเคราะหตัวอยาง
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เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตางๆ ในการ
ประชุมประสานงานฯ จัดโดยกองแผนงานและวิชาการ ท่ี รร.ชลจันทร จ.
ชลบุรี ระหวางวันท่ี 13-15 ตุลาคม 2557 และประสานงานการจัดทํา
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จึงใหมีการจัดทําโครงการแยกเปนราย ศวก ตามผลิตภัณฑเครื่องสําอางท่ีรับ
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50.00 57,840 5.78
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

มีนาคม 2558
5. เก็บตัวอยางผลิตภัณฑตกแตงแกมในจังหวัดเชียงราย รอตัวอยางจาก ศวก

ขอนแกน ตรัง และนครสวรรค
6. ไดรับสารมาตรฐานสีหามใชเมื่อวันท่ี 18 พ.ค. 58 จะเริ่มวิเคราะหตัวอยาง

3 603-1112-
P022-J4723-
13

โครงการตรวจ
เอกลักษณหายาลด
ความอวนในผลติภณัฑ
เสรมิอาหารสําหรับลด
นํ้าหนัก ท่ีจําหนายใน
อินเตอรเน็ต ป 255

200,000 ผลิตภณัฑเสริมอาหาร
สําหรับลดนํ้าหนักท่ีมี
จําหนายในอินเตอรเน็ต
จํานวน 35 ตัวอยาง

ศวกท่ี 02 ทําการสุมซื้อตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับลดนํ้าหนักท่ีจาํหนาย
ทางอินเตอรเน็ตแลวเสร็จ จาํนวนท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง โดยไดทําการ
เตรียมและสกัดตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ิมเติมจาํนวน 11
ตัวอยางและทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารลด
นํ้าหนักแลวเสร็จ จาํนวน 21 ตัวอยาง ทําการสุมซื้อตัวอยางผลิตภัณฑ
เสริมอาหารสาํหรับลดนํ้าหนักท่ีจําหนายทางอินเตอรเน็ตแลวเสร็จ
จํานวนท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง โดยไดทําการเตรียมและสกัดตัวอยาง
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ิมเติมในแลวเสร็จท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง และทํา
การตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารลดนํ้าหนักแลวเสร็จ
จํานวน 30 ตัวอยาง และอยูในระหวางวิเคราะห จาํนวน 13 ตัวอยาง

60.00 111,873 55.94

4 603-1112-
P022-J4723-
19

โครงการเฝาระวังการ
พัฒนาสติปญญา
เด็กไทย จากการเสรมิ
ไอโอดีนท่ัวประเทศ

200,000 หญิงมีครรภท่ีมีอายคุรรภ
ไมเกิน 20 สัปดาห ใน
พ้ืนท่ีเขต 2

ศวกท่ี 02 ดําเนินการเก็บตัวอยาวิเคราะห รอบ 2 จํานวน 200 ตัวอยาง 70.00 40,000 20.00

5 608-1112-
P022-J4723-
08

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิง
เพ่ือเฝาระวังโรคอุบตัิ
ใหมและรองรับAEC

350,000 ตัวอยางสงตรวจ
วินิจฉัยโรคอุบตัิใหมและ
อุบัติซ้ําในโรงพยาบาล
ตางๆ ในเขตสุขภาพท่ี 7
จํานวน 100 ตัวอยาง

ศวกท่ี 07 ไดดําเนินการตรวจเพ่ือเฝาระวังวินิจฉัยโรคอุบตัิใหมและอุบัติซ้ําโดยตรวจหดั
จํานวน 11 ตัวอยาง ตรวจหดัเยอรมันจํานวน 11 ตัวอยาง ผลไมพบการติด
เช้ือ และตรวจ Enterovirus 71 และ CA 16 จํานวน 10 ตัวอยางพบ
ผลบวก EV 71 จํานวน 4 ตัวอยาง ตรวจไขเลือดออกจํานวน 63 ตัวอยาง
ใหผลบวกจํานวน 33 ตัวอยาง ตรวจ Leptospirosis จํานวน 8 ราย ไมพบ
ผลบวก ตรวจคอตีบจํานวน 8 รายไมพบผลบวก รวมตรวจตัวอยางท้ังสิ้น
จํานวน 111 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 111

111.00 297,925 85.12
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

มีนาคม 2558
5. เก็บตัวอยางผลิตภัณฑตกแตงแกมในจังหวัดเชียงราย รอตัวอยางจาก ศวก

ขอนแกน ตรัง และนครสวรรค
6. ไดรับสารมาตรฐานสีหามใชเมื่อวันท่ี 18 พ.ค. 58 จะเริ่มวิเคราะหตัวอยาง
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เสรมิอาหารสําหรับลด
นํ้าหนัก ท่ีจําหนายใน
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จําหนายในอินเตอรเน็ต
จํานวน 35 ตัวอยาง

ศวกท่ี 02 ทําการสุมซื้อตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับลดนํ้าหนักท่ีจาํหนาย
ทางอินเตอรเน็ตแลวเสร็จ จาํนวนท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง โดยไดทําการ
เตรียมและสกัดตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ิมเติมจาํนวน 11
ตัวอยางและทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารลด
นํ้าหนักแลวเสร็จ จาํนวน 21 ตัวอยาง ทําการสุมซื้อตัวอยางผลิตภัณฑ
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ไมเกิน 20 สัปดาห ใน
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วินิจฉัยโรคอุบตัิใหมและ
อุบัติซ้ําในโรงพยาบาล
ตางๆ ในเขตสุขภาพท่ี 7
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ผลบวก ตรวจคอตีบจํานวน 8 รายไมพบผลบวก รวมตรวจตัวอยางท้ังสิ้น
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

มีนาคม 2558
5. เก็บตัวอยางผลิตภัณฑตกแตงแกมในจังหวัดเชียงราย รอตัวอยางจาก ศวก

ขอนแกน ตรัง และนครสวรรค
6. ไดรับสารมาตรฐานสีหามใชเมื่อวันท่ี 18 พ.ค. 58 จะเริ่มวิเคราะหตัวอยาง
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P022-J4723-
13

โครงการตรวจ
เอกลักษณหายาลด
ความอวนในผลติภณัฑ
เสรมิอาหารสําหรับลด
นํ้าหนัก ท่ีจําหนายใน
อินเตอรเน็ต ป 255

200,000 ผลิตภณัฑเสริมอาหาร
สําหรับลดนํ้าหนักท่ีมี
จําหนายในอินเตอรเน็ต
จํานวน 35 ตัวอยาง

ศวกท่ี 02 ทําการสุมซื้อตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับลดนํ้าหนักท่ีจาํหนาย
ทางอินเตอรเน็ตแลวเสร็จ จาํนวนท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง โดยไดทําการ
เตรียมและสกัดตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ิมเติมจาํนวน 11
ตัวอยางและทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารลด
นํ้าหนักแลวเสร็จ จาํนวน 21 ตัวอยาง ทําการสุมซื้อตัวอยางผลิตภัณฑ
เสริมอาหารสาํหรับลดนํ้าหนักท่ีจําหนายทางอินเตอรเน็ตแลวเสร็จ
จํานวนท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง โดยไดทําการเตรียมและสกัดตัวอยาง
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ิมเติมในแลวเสร็จท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง และทํา
การตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารลดนํ้าหนักแลวเสร็จ
จํานวน 30 ตัวอยาง และอยูในระหวางวิเคราะห จาํนวน 13 ตัวอยาง

60.00 111,873 55.94

4 603-1112-
P022-J4723-
19

โครงการเฝาระวังการ
พัฒนาสติปญญา
เด็กไทย จากการเสรมิ
ไอโอดีนท่ัวประเทศ

200,000 หญิงมีครรภท่ีมีอายคุรรภ
ไมเกิน 20 สัปดาห ใน
พ้ืนท่ีเขต 2

ศวกท่ี 02 ดําเนินการเก็บตัวอยาวิเคราะห รอบ 2 จํานวน 200 ตัวอยาง 70.00 40,000 20.00

5 608-1112-
P022-J4723-
08

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิง
เพ่ือเฝาระวังโรคอุบตัิ
ใหมและรองรับAEC

350,000 ตัวอยางสงตรวจ
วินิจฉัยโรคอุบตัิใหมและ
อุบัติซ้ําในโรงพยาบาล
ตางๆ ในเขตสุขภาพท่ี 7
จํานวน 100 ตัวอยาง

ศวกท่ี 07 ไดดําเนินการตรวจเพ่ือเฝาระวังวินิจฉัยโรคอุบตัิใหมและอุบัติซ้ําโดยตรวจหดั
จํานวน 11 ตัวอยาง ตรวจหดัเยอรมันจํานวน 11 ตัวอยาง ผลไมพบการติด
เช้ือ และตรวจ Enterovirus 71 และ CA 16 จํานวน 10 ตัวอยางพบ
ผลบวก EV 71 จํานวน 4 ตัวอยาง ตรวจไขเลือดออกจํานวน 63 ตัวอยาง
ใหผลบวกจํานวน 33 ตัวอยาง ตรวจ Leptospirosis จํานวน 8 ราย ไมพบ
ผลบวก ตรวจคอตีบจํานวน 8 รายไมพบผลบวก รวมตรวจตัวอยางท้ังสิ้น
จํานวน 111 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 111

111.00 297,925 85.12
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 610-1112-
P022-J4723-
05

บูรณาการ ผลิตภณัฑ
สุขภาพดานอาหาร ยา
เครื่องสําอาง, รังสีและ
เครื่องมือแพทย ในพ้ืนท่ี
สาธารณสุขเขตนครชัย
บุรินทร

2,100,000 หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป ท่ี
ดําเนินการดานอาหาร
ยา/ยาจากสมุนไพร
เครื่องดื่ม นํ้าและนํ้าแข็ง
เครื่องและหองเอกซเรย
เครื่องวัดความดันโลหิต
และเครื่องวัดแอลกอฮอล
ในเลือดโดยวิธีเปาลม
หายใจผลิตภณัฑ
เครื่องสําอางกลุมเสีย่ง
ประเภทครีมและโลช่ัน ท่ี
มีสรรพคุณรักษาสิว ฝา
ทําใหหนาขาว ในพ้ืนท่ี
สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร

ศวกท่ี 09 1. ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร 143 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน 37
ตัวอยาง สะสม 1,172 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน 327 ตัวอยาง

2. ผลการตรวจวิเคราะหดานรังสีและเครื่องมือแพทยจํานวน 72 ต.ย. ไมได
มาตรฐาน 5 ต.ย. ตัวอยางสะสม 551 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐานสะสม
23 ตัวอยาง

3. ตัวอยางนํ้ารพ.ผลิต 1 ตย. ตก 1 ตย.(สะสม 3ตย. ตก 3ตย.) สมุนไพรตรวจ
20 ตก 2 ตย. (สะสม 73ตย. ตก 15ตย.) ยาท่ัวไป 5ตย.ตก0ตย.(สะสม 5ตย.
ตก0ตย.)

4. เดือน ม.ิย. 2558 ตรวจวิเคราะหเครื่องสําอางจากสสจ.สุรินทร 10 ตัวอยาง
พบปรอทแอมโมเนีย 4 ตัวอยาง และพบปรอทแอมโมเนียและไฮโดรควิโนน
1 ตัวอยาง ตัวอยางเครื่องสําอางสะสม 32 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน
สะสม 16 ตัวอยาง

5. ดําเนินการเก็บตัวอยางผักสดครั้งท่ี 1 จํานวน 7 ชนิดไดแก แตงกวา,
ผักกาดขาว, กะหล่ําปล,ีคะนา, ถ่ัวฝกยาว,ผักบุง และ ผักตําลึง เก็บจาก
ตลาดคาสง ตลาดสด และ Megastores จากจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร
ชัยภูมิ และบุรีรัมย จังหวัดละ 18 ตัวอยาง รวมเปน 72 ตัวอยาง

6. ดําเนินการตรวจวิเคราะหหาสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟสและ
คารบาเมต ดวยชุดทดสอบ GPO-M kit ในตัวอยางผักสด พบวาท้ัง 72
ตัวอยาง ไมมีสารเคมีกําจัดแมลงตกคาง

7. รายงานผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางผัก ตามแบบฟอรมรายงานผล สงให
สํานักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร แลวเสร็จตามแผนปฏิบัติการ

8. ประสาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิและ
นครราชสีมา เพ่ือจัดอบรมผูประกอบการตลาด/Megastore

75.00 196,000 9.33

7 611-1112-
P022-J4723-
05

โครงการการทดสอบ
และตรวจสอบความ
ถูกตองของวิธีตรวจ
วิเคราะหในผลติภณัฑ

200,000 1. ศูนยวิทยาศาสตรการ
แทพย
2. สํานักยาและวัตถุเสพ
ติด

ศวกท่ี 10 1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับวิธีวิเคราะหและขอมลูทางวิชาการ
2. จัดทําแผนงานโครงการ แผนการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุสาํนักงาน
3. เตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและหองปฏิบตัิการตรวจ

วิเคราะห

70.00 190,338 95.17

140

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 610-1112-
P022-J4723-
05

บูรณาการ ผลิตภณัฑ
สุขภาพดานอาหาร ยา
เครื่องสําอาง, รังสีและ
เครื่องมือแพทย ในพ้ืนท่ี
สาธารณสุขเขตนครชัย
บุรินทร

2,100,000 หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป ท่ี
ดําเนินการดานอาหาร
ยา/ยาจากสมุนไพร
เครื่องดื่ม นํ้าและนํ้าแข็ง
เครื่องและหองเอกซเรย
เครื่องวัดความดันโลหิต
และเครื่องวัดแอลกอฮอล
ในเลือดโดยวิธีเปาลม
หายใจผลิตภณัฑ
เครื่องสําอางกลุมเสีย่ง
ประเภทครีมและโลช่ัน ท่ี
มีสรรพคุณรักษาสิว ฝา
ทําใหหนาขาว ในพ้ืนท่ี
สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร

ศวกท่ี 09 1. ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร 143 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน 37
ตัวอยาง สะสม 1,172 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน 327 ตัวอยาง

2. ผลการตรวจวิเคราะหดานรังสีและเครื่องมือแพทยจํานวน 72 ต.ย. ไมได
มาตรฐาน 5 ต.ย. ตัวอยางสะสม 551 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐานสะสม
23 ตัวอยาง

3. ตัวอยางนํ้ารพ.ผลิต 1 ตย. ตก 1 ตย.(สะสม 3ตย. ตก 3ตย.) สมุนไพรตรวจ
20 ตก 2 ตย. (สะสม 73ตย. ตก 15ตย.) ยาท่ัวไป 5ตย.ตก0ตย.(สะสม 5ตย.
ตก0ตย.)

4. เดือน ม.ิย. 2558 ตรวจวิเคราะหเครื่องสําอางจากสสจ.สุรินทร 10 ตัวอยาง
พบปรอทแอมโมเนีย 4 ตัวอยาง และพบปรอทแอมโมเนียและไฮโดรควิโนน
1 ตัวอยาง ตัวอยางเครื่องสําอางสะสม 32 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน
สะสม 16 ตัวอยาง

5. ดําเนินการเก็บตัวอยางผักสดครั้งท่ี 1 จํานวน 7 ชนิดไดแก แตงกวา,
ผักกาดขาว, กะหล่ําปล,ีคะนา, ถ่ัวฝกยาว,ผักบุง และ ผักตําลึง เก็บจาก
ตลาดคาสง ตลาดสด และ Megastores จากจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร
ชัยภูมิ และบุรีรัมย จังหวัดละ 18 ตัวอยาง รวมเปน 72 ตัวอยาง

6. ดําเนินการตรวจวิเคราะหหาสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟสและ
คารบาเมต ดวยชุดทดสอบ GPO-M kit ในตัวอยางผักสด พบวาท้ัง 72
ตัวอยาง ไมมีสารเคมีกําจัดแมลงตกคาง

7. รายงานผลการตรวจวิเคราะหตัวอยางผัก ตามแบบฟอรมรายงานผล สงให
สํานักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร แลวเสร็จตามแผนปฏิบัติการ

8. ประสาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิและ
นครราชสีมา เพ่ือจัดอบรมผูประกอบการตลาด/Megastore

75.00 196,000 9.33

7 611-1112-
P022-J4723-
05

โครงการการทดสอบ
และตรวจสอบความ
ถูกตองของวิธีตรวจ
วิเคราะหในผลติภณัฑ

200,000 1. ศูนยวิทยาศาสตรการ
แทพย
2. สํานักยาและวัตถุเสพ
ติด

ศวกท่ี 10 1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับวิธีวิเคราะหและขอมลูทางวิชาการ
2. จัดทําแผนงานโครงการ แผนการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุสาํนักงาน
3. เตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและหองปฏิบตัิการตรวจ

วิเคราะห

70.00 190,338 95.17
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 610-1112-
P022-J4723-
05

บูรณาการ ผลิตภณัฑ
สุขภาพดานอาหาร ยา
เครื่องสําอาง, รังสีและ
เครื่องมือแพทย ในพ้ืนท่ี
สาธารณสุขเขตนครชัย
บุรินทร

2,100,000 หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ประชาชนท่ัวไป ท่ี
ดําเนินการดานอาหาร
ยา/ยาจากสมุนไพร
เครื่องดื่ม นํ้าและนํ้าแข็ง
เครื่องและหองเอกซเรย
เครื่องวัดความดันโลหิต
และเครื่องวัดแอลกอฮอล
ในเลือดโดยวิธีเปาลม
หายใจผลิตภณัฑ
เครื่องสําอางกลุมเสีย่ง
ประเภทครีมและโลช่ัน ท่ี
มีสรรพคุณรักษาสิว ฝา
ทําใหหนาขาว ในพ้ืนท่ี
สุขภาพเขตนครชัยบุรินทร

ศวกท่ี 09 1. ผลการตรวจวิเคราะหอาหาร 143 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน 37
ตัวอยาง สะสม 1,172 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน 327 ตัวอยาง

2. ผลการตรวจวิเคราะหดานรังสีและเครื่องมือแพทยจํานวน 72 ต.ย. ไมได
มาตรฐาน 5 ต.ย. ตัวอยางสะสม 551 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐานสะสม
23 ตัวอยาง

3. ตัวอยางนํ้ารพ.ผลิต 1 ตย. ตก 1 ตย.(สะสม 3ตย. ตก 3ตย.) สมุนไพรตรวจ
20 ตก 2 ตย. (สะสม 73ตย. ตก 15ตย.) ยาท่ัวไป 5ตย.ตก0ตย.(สะสม 5ตย.
ตก0ตย.)

4. เดือน ม.ิย. 2558 ตรวจวิเคราะหเครื่องสําอางจากสสจ.สุรินทร 10 ตัวอยาง
พบปรอทแอมโมเนีย 4 ตัวอยาง และพบปรอทแอมโมเนียและไฮโดรควิโนน
1 ตัวอยาง ตัวอยางเครื่องสําอางสะสม 32 ตัวอยาง ไมผานเกณฑมาตรฐาน
สะสม 16 ตัวอยาง

5. ดําเนินการเก็บตัวอยางผักสดครั้งท่ี 1 จํานวน 7 ชนิดไดแก แตงกวา,
ผักกาดขาว, กะหล่ําปล,ีคะนา, ถ่ัวฝกยาว,ผักบุง และ ผักตําลึง เก็บจาก
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7 611-1112-
P022-J4723-
05

โครงการการทดสอบ
และตรวจสอบความ
ถูกตองของวิธีตรวจ
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ติด

ศวกท่ี 10 1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับวิธีวิเคราะหและขอมลูทางวิชาการ
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141

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

สุขภาพของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 10 อุบลราชธานี

กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย
3. นักวิชาการท่ีสนใจ

4. ไดดําเนินการทดสอบความถูกตองของวิธี ตรวจวิเคราะห (Method
validation and Method verification) ดังน้ี
4.1 การพัฒนาวิธีวิเคราะหและการตรวจสอบความถูกตองของวิธี

วิเคราะหยา Cefoperazone and sulbactam for injection ได
ดําเนินการ พัฒนาวิธีวิเคราะหยา Cefoperazone and
sulbactam for injection เพ่ือหาระบบท่ีเหมาะสมเรียบรอย
และไดดําเนินการทวนสอบความถูกตอง หัวขอ ความ
เฉพาะเจาะจงของวิธี (Selectivity/Specificity), ความเปน
เสนตรงและชวงการวิเคราะห (Linearity and Range), ความ
ถูกตอง (Accuracy) และ ความแมนยํา (Repeatability)
ตลอดจนไดเตรยีมเขียนรูปเลมการพัฒนาวิธีวิเคราะหยา
Cefoperazone and sulbactam for injection

4.2 การทวนสอบและตรวจสอบความถูกตองของวิธีตรวจวิเคราะห
ปริมาณกรดซิตริกใน อาหารและเครื่องดื่มโดยวิธี HPLC ได
ดําเนินการทวนสอบความถูกตองของวิธีตรวจวิเคราะห คือ
รายการ ความเหมาะสมของระบบโครมาโตกราฟ
(chromatographic system suitability), ความเฉพาะเจาะจง
ของวิธี (Selectivity/Specificity) ความเปนเสนตรงและชวงการ
วิเคราะห (Linearity and range), ความแมน (Accuracy) อยู
ระหวางการหาคาความเท่ียง (Precision) และ คํานวณคา
ขีดจํากัดในการตรวจพบ (LOD) และขีดจํากัดในการวัดเชิง
ปริมาณ (LOQ)

4.3 การทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะหปริมาณกรดโปรปโอนิกในอาหาร
โดยวิธี HPLC ไดดําเนินการทวนสอบวิธี รายการ ความสัมพันธเชิง
เสนตรง(Linearity) และชวงความเขมขนท่ี ทดสอบ(Work Rang)
(ไดรับขอมูลลาสุดวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558)
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

8 611-1116-
P022-J4723-
03

เครื่องน่ึงฆาเช้ือ จํานวน
1 เครื่อง

259,903 หองปฏิบัติการทางชันสูตร
ศวก.ท่ี 10 อุบลราชธานี

ศวกท่ี 10 1. จัดซื้อจัดหาทําสัญญา 17 เมษายน 2558
2. ครบกําหนดสงมอบเพ่ือตรวจรับสนิคา 18 พฤษภาคม 2558
3. ยังไมไดครภุัณฑ เน่ืองจากทางบรษัิทไมสามารถสงของไดทันตาม

กําหนด และไดรับหนังสือจากทางบริษัท จะสงสินคาสงมอบในวันท่ี 23
มิ.ย58 โดยยินยอมใหปรับลาชา ตามกําหนดวันท่ีเกิน

50.00 259,903 100.00

9 612-1112-
P022-J4723-
06

โครงการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยงดาน
ชันสูตรสาธารณสุขและ
การคุมครองผูบริโภคของ
ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี

1,510,000 ผลิตภณัฑท่ีเก่ียวของกับ
สุขภาพและตัวอยางดาน
ชันสูตรสาธารณสุข ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
11 สุราษฎรธานี

ศวกท่ี 11 ตรวจวิเคราะหตัวอยางดานชันสตูรสาธารณสุขและการคุมครองผูบรโิภค
เดือนมิถุนายน 58 จํานวน 297 ตวัอยาง รวมตัวอยางสะสมเดือน ตลุาคม
57 - มิถุนายน 58 จํานวน 3,001 ตัวอยาง

70.00 1,239,061 82.06

10 613-1112-
P022-J4723-
04

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัย จากการ
ใชเครื่องเอกซเรย
วินิจฉัยทางการแพทย
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต

200,000 โรงพยาบาลและสถาน
บริการดานสาธารณสุข
เขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา

ศวกท่ี
11/1

ใหบริการทดสอบเครื่องเอกซเรย ระหวางเดือน ตลุาคม 2557 ถึง เดือน 15
พฤษภาคม 2558 จํานวน เครื่อง X-ray รวม 100 เครื่อง หอง X-ray
จํานวน 57 หอง (จังหวัดพังงา 26 เครื่อง 18 หอง, กระบี่ 21 เครื่อง 13
หอง และภูเก็ต 53 เครื่อง 26 หอง )

102.73 177,139 88.57

11 805-1112-
P022-J4723-
05

ประเมินความเสี่ยง
ผลิตภณัฑผาเช็ดทํา
ความสะอาดฆาเช้ือ

300,000 1. กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย
2. สํานักคณะกรรมการ
อาหารและยา

สว ศึกษาวิธีทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานจากเอกสารวิชาการ จดัเตรียม
เช้ือมาตรฐาน วัสดุวิทยาศาสตร และจัดหาตัวอยางสําหรับทดสอบ จํานวน
6 ตัวอยาง ดําเนินการทดสอบความถูกตองของวิธีทดสอบประสิทธิภาพการ
ฆาเช้ือจํานวน 5 ตัวอยาง

43.00 254,211 84.74

142

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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9 612-1112-
P022-J4723-
06

โครงการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยงดาน
ชันสูตรสาธารณสุขและ
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ศวกท่ี 11 ตรวจวิเคราะหตัวอยางดานชันสตูรสาธารณสุขและการคุมครองผูบรโิภค
เดือนมิถุนายน 58 จํานวน 297 ตวัอยาง รวมตัวอยางสะสมเดือน ตลุาคม
57 - มิถุนายน 58 จํานวน 3,001 ตัวอยาง

70.00 1,239,061 82.06

10 613-1112-
P022-J4723-
04

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัย จากการ
ใชเครื่องเอกซเรย
วินิจฉัยทางการแพทย
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต

200,000 โรงพยาบาลและสถาน
บริการดานสาธารณสุข
เขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา

ศวกท่ี
11/1

ใหบริการทดสอบเครื่องเอกซเรย ระหวางเดือน ตลุาคม 2557 ถึง เดือน 15
พฤษภาคม 2558 จํานวน เครื่อง X-ray รวม 100 เครื่อง หอง X-ray
จํานวน 57 หอง (จังหวัดพังงา 26 เครื่อง 18 หอง, กระบี่ 21 เครื่อง 13
หอง และภูเก็ต 53 เครื่อง 26 หอง )

102.73 177,139 88.57

11 805-1112-
P022-J4723-
05

ประเมินความเสี่ยง
ผลิตภณัฑผาเช็ดทํา
ความสะอาดฆาเช้ือ

300,000 1. กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย
2. สํานักคณะกรรมการ
อาหารและยา

สว ศึกษาวิธีทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานจากเอกสารวิชาการ จดัเตรียม
เช้ือมาตรฐาน วัสดุวิทยาศาสตร และจัดหาตัวอยางสําหรับทดสอบ จํานวน
6 ตัวอยาง ดําเนินการทดสอบความถูกตองของวิธีทดสอบประสิทธิภาพการ
ฆาเช้ือจํานวน 5 ตัวอยาง

43.00 254,211 84.74

142

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

8 611-1116-
P022-J4723-
03

เครื่องน่ึงฆาเช้ือ จํานวน
1 เครื่อง

259,903 หองปฏิบัติการทางชันสูตร
ศวก.ท่ี 10 อุบลราชธานี

ศวกท่ี 10 1. จัดซื้อจัดหาทําสัญญา 17 เมษายน 2558
2. ครบกําหนดสงมอบเพ่ือตรวจรับสนิคา 18 พฤษภาคม 2558
3. ยังไมไดครภุัณฑ เน่ืองจากทางบรษัิทไมสามารถสงของไดทันตาม

กําหนด และไดรับหนังสือจากทางบริษัท จะสงสินคาสงมอบในวันท่ี 23
มิ.ย58 โดยยินยอมใหปรับลาชา ตามกําหนดวันท่ีเกิน

50.00 259,903 100.00

9 612-1112-
P022-J4723-
06

โครงการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยงดาน
ชันสูตรสาธารณสุขและ
การคุมครองผูบริโภคของ
ศูนยวิทยาศาสตรการ
แพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี

1,510,000 ผลิตภณัฑท่ีเก่ียวของกับ
สุขภาพและตัวอยางดาน
ชันสูตรสาธารณสุข ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี
11 สุราษฎรธานี

ศวกท่ี 11 ตรวจวิเคราะหตัวอยางดานชันสตูรสาธารณสุขและการคุมครองผูบรโิภค
เดือนมิถุนายน 58 จํานวน 297 ตวัอยาง รวมตัวอยางสะสมเดือน ตลุาคม
57 - มิถุนายน 58 จํานวน 3,001 ตัวอยาง

70.00 1,239,061 82.06

10 613-1112-
P022-J4723-
04

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัย จากการ
ใชเครื่องเอกซเรย
วินิจฉัยทางการแพทย
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต

200,000 โรงพยาบาลและสถาน
บริการดานสาธารณสุข
เขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา

ศวกท่ี
11/1

ใหบริการทดสอบเครื่องเอกซเรย ระหวางเดือน ตลุาคม 2557 ถึง เดือน 15
พฤษภาคม 2558 จํานวน เครื่อง X-ray รวม 100 เครื่อง หอง X-ray
จํานวน 57 หอง (จังหวัดพังงา 26 เครื่อง 18 หอง, กระบี่ 21 เครื่อง 13
หอง และภูเก็ต 53 เครื่อง 26 หอง )

102.73 177,139 88.57

11 805-1112-
P022-J4723-
05

ประเมินความเสี่ยง
ผลิตภณัฑผาเช็ดทํา
ความสะอาดฆาเช้ือ

300,000 1. กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย
2. สํานักคณะกรรมการ
อาหารและยา

สว ศึกษาวิธีทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานจากเอกสารวิชาการ จดัเตรียม
เช้ือมาตรฐาน วัสดุวิทยาศาสตร และจัดหาตัวอยางสําหรับทดสอบ จํานวน
6 ตัวอยาง ดําเนินการทดสอบความถูกตองของวิธีทดสอบประสิทธิภาพการ
ฆาเช้ือจํานวน 5 ตัวอยาง

43.00 254,211 84.74



143

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

12 808-1112-
P022-J4723-
05

ความเปลีย่นแปลง
พันธุกรรมของเช้ือ
แบคทีเรียสายพันธุ
ATCC ใน bacterial
culture collection

280,000 เช้ือแบคทีเรียสายพันธุ
อางอิงท่ีเก็บอยูในศูนยเก็บ
รวบรวมสายพันธุ
แบคทีเรียทางการแพทย
ฝายทรัพยากรกลางทาง
หองปฏิบัติการ

สวส 1. ศึกษารายละเอียดสายพันธุแบคทีเรยีท่ีจะนํามาศึกษา
2. เตรียมขอมูลในการสั่งสังเคราะหลําดับ Primer
3. คัดเลือกเช้ือแบคทีเรียจํานวน 40 สายพันธุ เชน Staphylococcus sp.

Enterococcus sp. Geobacillus Klebsiella Corynebacterium Vibrio
เปนตน

4. ทดสอบยืนยันเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีทางชีวเคมี จํานวน 10 สายพันธุ เพ่ือให
ไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิในการหาลําดับเบส

5. ทดสอบยืนยันเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีทางชีวเคมี จํานวน 20 สายพันธุ(รวมเปน
30 สายพันธุ) เพ่ือใหไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิในการหาลําดับเบส

6. ทดสอบยืนยันเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีทางชีวเคมี จํานวน 10 สายพันธุ (รวม
เปน 40 สายพันธุ)เพ่ือใหไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิในการหาลําดับเบส

7. สกัดดีเอ็นเอของเช้ือและเพ่ิมจํานวนดวยเทคนิค PCR จํานวน 20 สายพันธุ
8. สกัดดีเอ็นเอของเช้ือและเพ่ิมจํานวนดวยเทคนิค PCR จํานวน 20 สายพันธุ

(รวมเปน 40 สายพันธุ)
9. สกัด PCR Product ใหบริสุทธ์ิสหรับใชเปนสารตนแบบ จํานวน 40 สาย

พันธุ
10.ติดฉลาก Dideoxynucleotide ดวย BigDry@terminator ท้ัง 40 สายพันธุ
11.ตกตะกอนดวย EDTA-EtOH นําเขาเครื่องอานลําดับเบส (Sequencer)
12. ตกตะกอนดวย EDTA-EtOH นําเขาเครื่องอานลําดับเบส (Sequencer)

ครบท้ัง 40 สายพันธุ
13. วิเคราะหขอมูลจํานวน 20 สายพันธุ

70.00 168,723 60.26

143

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

12 808-1112-
P022-J4723-
05

ความเปลีย่นแปลง
พันธุกรรมของเช้ือ
แบคทีเรียสายพันธุ
ATCC ใน bacterial
culture collection

280,000 เช้ือแบคทีเรียสายพันธุ
อางอิงท่ีเก็บอยูในศูนยเก็บ
รวบรวมสายพันธุ
แบคทีเรียทางการแพทย
ฝายทรัพยากรกลางทาง
หองปฏิบัติการ

สวส 1. ศึกษารายละเอียดสายพันธุแบคทีเรยีท่ีจะนํามาศึกษา
2. เตรียมขอมูลในการสั่งสังเคราะหลําดับ Primer
3. คัดเลือกเช้ือแบคทีเรียจํานวน 40 สายพันธุ เชน Staphylococcus sp.

Enterococcus sp. Geobacillus Klebsiella Corynebacterium Vibrio
เปนตน

4. ทดสอบยืนยันเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีทางชีวเคมี จํานวน 10 สายพันธุ เพ่ือให
ไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิในการหาลําดับเบส

5. ทดสอบยืนยันเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีทางชีวเคมี จํานวน 20 สายพันธุ(รวมเปน
30 สายพันธุ) เพ่ือใหไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิในการหาลําดับเบส

6. ทดสอบยืนยันเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีทางชีวเคมี จํานวน 10 สายพันธุ (รวม
เปน 40 สายพันธุ)เพ่ือใหไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิในการหาลําดับเบส

7. สกัดดีเอ็นเอของเช้ือและเพ่ิมจํานวนดวยเทคนิค PCR จํานวน 20 สายพันธุ
8. สกัดดีเอ็นเอของเช้ือและเพ่ิมจํานวนดวยเทคนิค PCR จํานวน 20 สายพันธุ

(รวมเปน 40 สายพันธุ)
9. สกัด PCR Product ใหบริสุทธ์ิสหรับใชเปนสารตนแบบ จํานวน 40 สาย

พันธุ
10.ติดฉลาก Dideoxynucleotide ดวย BigDry@terminator ท้ัง 40 สายพันธุ
11.ตกตะกอนดวย EDTA-EtOH นําเขาเครื่องอานลําดับเบส (Sequencer)
12. ตกตะกอนดวย EDTA-EtOH นําเขาเครื่องอานลําดับเบส (Sequencer)

ครบท้ัง 40 สายพันธุ
13. วิเคราะหขอมูลจํานวน 20 สายพันธุ

70.00 168,723 60.26

143

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

12 808-1112-
P022-J4723-
05

ความเปลีย่นแปลง
พันธุกรรมของเช้ือ
แบคทีเรียสายพันธุ
ATCC ใน bacterial
culture collection

280,000 เช้ือแบคทีเรียสายพันธุ
อางอิงท่ีเก็บอยูในศูนยเก็บ
รวบรวมสายพันธุ
แบคทีเรียทางการแพทย
ฝายทรัพยากรกลางทาง
หองปฏิบัติการ

สวส 1. ศึกษารายละเอียดสายพันธุแบคทีเรยีท่ีจะนํามาศึกษา
2. เตรียมขอมูลในการสั่งสังเคราะหลําดับ Primer
3. คัดเลือกเช้ือแบคทีเรียจํานวน 40 สายพันธุ เชน Staphylococcus sp.

Enterococcus sp. Geobacillus Klebsiella Corynebacterium Vibrio
เปนตน

4. ทดสอบยืนยันเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีทางชีวเคมี จํานวน 10 สายพันธุ เพ่ือให
ไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิในการหาลําดับเบส

5. ทดสอบยืนยันเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีทางชีวเคมี จํานวน 20 สายพันธุ(รวมเปน
30 สายพันธุ) เพ่ือใหไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิในการหาลําดับเบส

6. ทดสอบยืนยันเช้ือแบคทีเรียดวยวิธีทางชีวเคมี จํานวน 10 สายพันธุ (รวม
เปน 40 สายพันธุ)เพ่ือใหไดสายพันธุท่ีบริสุทธ์ิในการหาลําดับเบส

7. สกัดดีเอ็นเอของเช้ือและเพ่ิมจํานวนดวยเทคนิค PCR จํานวน 20 สายพันธุ
8. สกัดดีเอ็นเอของเช้ือและเพ่ิมจํานวนดวยเทคนิค PCR จํานวน 20 สายพันธุ

(รวมเปน 40 สายพันธุ)
9. สกัด PCR Product ใหบริสุทธ์ิสหรับใชเปนสารตนแบบ จํานวน 40 สาย

พันธุ
10.ติดฉลาก Dideoxynucleotide ดวย BigDry@terminator ท้ัง 40 สายพันธุ
11.ตกตะกอนดวย EDTA-EtOH นําเขาเครื่องอานลําดับเบส (Sequencer)
12. ตกตะกอนดวย EDTA-EtOH นําเขาเครื่องอานลําดับเบส (Sequencer)

ครบท้ัง 40 สายพันธุ
13. วิเคราะหขอมูลจํานวน 20 สายพันธุ

70.00 168,723 60.26



144

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 808-1112-
P022-J4723-
06

โครงการกําจดัโรคหัด
ตามพันธะสญัญา
นานาชาติ

800,000 กระทรวงสาธารณสุข สวส ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตไตรมาสแรกถึงไตรมาสท่ีสาม (ต.ค 57- 31
พ.ค. 58) หองปฏิบัติการสามารถใหตรวจยืนยันโรคหดัจากตัวอยางท่ัว
ประเทศจํานวน 200 ราย ใหผล Anti-measles IgM positive คิดเปนรอย
ละ 3.0 (6/200) ใหผล Anti-rubella IgM positive คิดเปนรอยละ 9.5
(19/200) และความทันเวลาคิดเปนรอยละ 96.6 ถือวามากกวาเกณฑท่ี
กําหนดไวและไดจัดทํา Proficiency Test ในการตรวจยืนยันโรคหดัดวยวิธี
ELISA ใหแก ศวก. และมีการทํา sero validation ของเครือขาย ซึ่งทุก
ศวก. ผานตามเกณฑท่ีกําหนด

90.00 655,717 81.96

14 810-1112-
P022-J4723-
03

เฝาระวังปริมาณรังสี
บุคคลใหกับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานรังสีท่ัว
ประเทศ

200,000 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
รังสีจําแนกตามกลุมใชงาน

รส งานรังสีบุคคลสามารถศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการจัดการประเมนิความ
เสี่ยงการไดรับรังสี และจําแนกตามความเสี่ยงและกลุมใชงานไดตามแผน
โดยอางอิงจากวัตถุประสงคการขอใชบริการและจากการสอบถามประวัติ
การใชงาน ไดดําเนินการจางเหมาบริการการบริหารจัดการตัวอยาง ในสวน
การจัดทําฐานขอมลูผูใชบริการ การบรรจุตัวอยาง การจดัสงตัวอยางทาง
ไปรษณีย การจดัซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุวิทยาศาสตรเดือนตลุาคม-
ธันวาคม 2557 สามารถใหบริการแผนวัดรังสีไดจํานวน 34,818 คน

114.00 199,868 99.93

15 811-1112-
P022-J4723-
02

โครงการประเมินความ
เสี่ยงเบื้องตนของการ
ปลอมปนปลาปกเปาใน
อาหารแปลรูปท่ีผลิตจาก
ปลาโดยการตรวจเครื่อง
หมายโมเลกุลจําเพาะ

200,000 หองปฏิบัติการชีวโมเลกุล สคอ 1. จัดหาวัสดุและสารเคมีพรอมท้ังสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห
2. เลือกวิธีสกัดดีเอ็นเอท่ีเหมาะสมกับประเภทอาหาร
3. เลือก primer และ optimized condition และทํา method validate

ในการตรวจ marker gene ของปลาปกเปา
4. สํารวจ และสุมเก็บตัวอยางอาหารและตรวจวิเคราะหปลาปกเปา 58

ตัวอยาง

81.00 133,900 66.95

144

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 808-1112-
P022-J4723-
06

โครงการกําจดัโรคหัด
ตามพันธะสญัญา
นานาชาติ

800,000 กระทรวงสาธารณสุข สวส ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตไตรมาสแรกถึงไตรมาสท่ีสาม (ต.ค 57- 31
พ.ค. 58) หองปฏิบัติการสามารถใหตรวจยืนยันโรคหดัจากตัวอยางท่ัว
ประเทศจํานวน 200 ราย ใหผล Anti-measles IgM positive คิดเปนรอย
ละ 3.0 (6/200) ใหผล Anti-rubella IgM positive คิดเปนรอยละ 9.5
(19/200) และความทันเวลาคิดเปนรอยละ 96.6 ถือวามากกวาเกณฑท่ี
กําหนดไวและไดจัดทํา Proficiency Test ในการตรวจยืนยันโรคหดัดวยวิธี
ELISA ใหแก ศวก. และมีการทํา sero validation ของเครือขาย ซึ่งทุก
ศวก. ผานตามเกณฑท่ีกําหนด

90.00 655,717 81.96

14 810-1112-
P022-J4723-
03

เฝาระวังปริมาณรังสี
บุคคลใหกับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานรังสีท่ัว
ประเทศ

200,000 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
รังสีจําแนกตามกลุมใชงาน

รส งานรังสีบุคคลสามารถศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการจัดการประเมนิความ
เสี่ยงการไดรับรังสี และจําแนกตามความเสี่ยงและกลุมใชงานไดตามแผน
โดยอางอิงจากวัตถุประสงคการขอใชบริการและจากการสอบถามประวัติ
การใชงาน ไดดําเนินการจางเหมาบริการการบริหารจัดการตัวอยาง ในสวน
การจัดทําฐานขอมลูผูใชบริการ การบรรจุตัวอยาง การจดัสงตัวอยางทาง
ไปรษณีย การจดัซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุวิทยาศาสตรเดือนตลุาคม-
ธันวาคม 2557 สามารถใหบริการแผนวัดรังสีไดจํานวน 34,818 คน

114.00 199,868 99.93

15 811-1112-
P022-J4723-
02

โครงการประเมินความ
เสี่ยงเบื้องตนของการ
ปลอมปนปลาปกเปาใน
อาหารแปลรูปท่ีผลิตจาก
ปลาโดยการตรวจเครื่อง
หมายโมเลกุลจําเพาะ

200,000 หองปฏิบัติการชีวโมเลกุล สคอ 1. จัดหาวัสดุและสารเคมีพรอมท้ังสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห
2. เลือกวิธีสกัดดีเอ็นเอท่ีเหมาะสมกับประเภทอาหาร
3. เลือก primer และ optimized condition และทํา method validate

ในการตรวจ marker gene ของปลาปกเปา
4. สํารวจ และสุมเก็บตัวอยางอาหารและตรวจวิเคราะหปลาปกเปา 58

ตัวอยาง

81.00 133,900 66.95

144

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 808-1112-
P022-J4723-
06

โครงการกําจดัโรคหัด
ตามพันธะสญัญา
นานาชาติ

800,000 กระทรวงสาธารณสุข สวส ผลการดําเนินงานสะสมตั้งแตไตรมาสแรกถึงไตรมาสท่ีสาม (ต.ค 57- 31
พ.ค. 58) หองปฏิบัติการสามารถใหตรวจยืนยันโรคหดัจากตัวอยางท่ัว
ประเทศจํานวน 200 ราย ใหผล Anti-measles IgM positive คิดเปนรอย
ละ 3.0 (6/200) ใหผล Anti-rubella IgM positive คิดเปนรอยละ 9.5
(19/200) และความทันเวลาคิดเปนรอยละ 96.6 ถือวามากกวาเกณฑท่ี
กําหนดไวและไดจัดทํา Proficiency Test ในการตรวจยืนยันโรคหดัดวยวิธี
ELISA ใหแก ศวก. และมีการทํา sero validation ของเครือขาย ซึ่งทุก
ศวก. ผานตามเกณฑท่ีกําหนด

90.00 655,717 81.96

14 810-1112-
P022-J4723-
03

เฝาระวังปริมาณรังสี
บุคคลใหกับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานรังสีท่ัว
ประเทศ

200,000 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
รังสีจําแนกตามกลุมใชงาน

รส งานรังสีบุคคลสามารถศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการจัดการประเมนิความ
เสี่ยงการไดรับรังสี และจําแนกตามความเสี่ยงและกลุมใชงานไดตามแผน
โดยอางอิงจากวัตถุประสงคการขอใชบริการและจากการสอบถามประวัติ
การใชงาน ไดดําเนินการจางเหมาบริการการบริหารจัดการตัวอยาง ในสวน
การจัดทําฐานขอมลูผูใชบริการ การบรรจุตัวอยาง การจดัสงตัวอยางทาง
ไปรษณีย การจดัซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุวิทยาศาสตรเดือนตลุาคม-
ธันวาคม 2557 สามารถใหบริการแผนวัดรังสีไดจํานวน 34,818 คน

114.00 199,868 99.93

15 811-1112-
P022-J4723-
02

โครงการประเมินความ
เสี่ยงเบื้องตนของการ
ปลอมปนปลาปกเปาใน
อาหารแปลรูปท่ีผลิตจาก
ปลาโดยการตรวจเครื่อง
หมายโมเลกุลจําเพาะ

200,000 หองปฏิบัติการชีวโมเลกุล สคอ 1. จัดหาวัสดุและสารเคมีพรอมท้ังสารมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห
2. เลือกวิธีสกัดดีเอ็นเอท่ีเหมาะสมกับประเภทอาหาร
3. เลือก primer และ optimized condition และทํา method validate

ในการตรวจ marker gene ของปลาปกเปา
4. สํารวจ และสุมเก็บตัวอยางอาหารและตรวจวิเคราะหปลาปกเปา 58

ตัวอยาง

81.00 133,900 66.95



145

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

16 813-1112-
P022-J4723-
15

โครงการคณุภาพ
สมุนไพรไทย

208,000 ผูผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภณัฑจากสมุนไพร/
ยาตํารับจากสมุนไพร ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน

ศวกท่ี 01 1. ไดรับตัวอยางจากสถาบันวิจัยสมุนไพร รวม 21 ตัวอยาง ระบุการ
ทดสอบในหัวขอ การปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย 15 ตัวอยาง (รายการ)
โลหะหนัก 21 ตัวอยาง (รายการ) และยาฆาแมลง 18 ตัวอยาง
(รายการ) รวม 54 รายการ

2. ทดสอบแลวเสรจ็ 16 ตัวอยาง ในหัวขอ การปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย
15 ตัวอยาง (รายการ) โลหะหนัก 16 ตัวอยาง (รายการ) และยาฆา
แมลง 15 ตัวอยาง (รายการ) รวม 46 รายการ

3. ผลการทดสอบ พบตัวอยางไมเขามาตรฐาน 5 ตัวอยาง ไดแก การปนเปอน
ของเช้ือจุลินทรีย 4 ตัวอยาง (รายการ) โลหะหนัก 1 ตัวอยาง (รายการ)

32.90 134,253 64.54

145

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

16 813-1112-
P022-J4723-
15

โครงการคณุภาพ
สมุนไพรไทย

208,000 ผูผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภณัฑจากสมุนไพร/
ยาตํารับจากสมุนไพร ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน

ศวกท่ี 01 1. ไดรับตัวอยางจากสถาบันวิจัยสมุนไพร รวม 21 ตัวอยาง ระบุการ
ทดสอบในหัวขอ การปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย 15 ตัวอยาง (รายการ)
โลหะหนัก 21 ตัวอยาง (รายการ) และยาฆาแมลง 18 ตัวอยาง
(รายการ) รวม 54 รายการ

2. ทดสอบแลวเสรจ็ 16 ตัวอยาง ในหัวขอ การปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย
15 ตัวอยาง (รายการ) โลหะหนัก 16 ตัวอยาง (รายการ) และยาฆา
แมลง 15 ตัวอยาง (รายการ) รวม 46 รายการ

3. ผลการทดสอบ พบตัวอยางไมเขามาตรฐาน 5 ตัวอยาง ไดแก การปนเปอน
ของเช้ือจุลินทรีย 4 ตัวอยาง (รายการ) โลหะหนัก 1 ตัวอยาง (รายการ)

32.90 134,253 64.54

145

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

16 813-1112-
P022-J4723-
15

โครงการคณุภาพ
สมุนไพรไทย

208,000 ผูผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภณัฑจากสมุนไพร/
ยาตํารับจากสมุนไพร ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน

ศวกท่ี 01 1. ไดรับตัวอยางจากสถาบันวิจัยสมุนไพร รวม 21 ตัวอยาง ระบุการ
ทดสอบในหัวขอ การปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย 15 ตัวอยาง (รายการ)
โลหะหนัก 21 ตัวอยาง (รายการ) และยาฆาแมลง 18 ตัวอยาง
(รายการ) รวม 54 รายการ

2. ทดสอบแลวเสรจ็ 16 ตัวอยาง ในหัวขอ การปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย
15 ตัวอยาง (รายการ) โลหะหนัก 16 ตัวอยาง (รายการ) และยาฆา
แมลง 15 ตัวอยาง (รายการ) รวม 46 รายการ

3. ผลการทดสอบ พบตัวอยางไมเขามาตรฐาน 5 ตัวอยาง ไดแก การปนเปอน
ของเช้ือจุลินทรีย 4 ตัวอยาง (รายการ) โลหะหนัก 1 ตัวอยาง (รายการ)

32.90 134,253 64.54



146

ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: บูรณาการดานพัฒนาสุขภาพ
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
1 604-1112-

P024-J4725-
12

บูรณาการอาหาร
ปลอดภัย (นํ้าดื่ม
นํ้าแข็ง และผลิตภณัฑ
ชุมชน)

1,448,000 ผลิตภณัฑสุขภาพ (นํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง และ
ผลิตภณัฑชุมชน)

ศวกท่ี 03 ตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ซึ่งนําสงโดยสสจ.ไปแลว 4จังหวัด
จํานวนรวม 102 ตัวอยาง (นํ้าดื่ม 97 , นํ้าแข็ง 5 ตัวอยาง) นํ้าดื่มไมผาน
เกณฑ 43 ตัวอยาง (รอยละ44.3) นํ้าแข็งไมผานเกณฑ 0 ตัวอยาง (รอยละ0)
ตรวจวิเคราะหผลติภณัฑชุมชน จาํนวน 46 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 1 ตัวอยาง
(รอยละ2.2)

50.00 916,982 63.33

2 606-1112-
P024-J4725-
11

โครงการพัฒนา
เครือขายหองปฏิบตัิการ
ชันสูตร และ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยฯ เขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 ประจําป
2558

200,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 05 1. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการ DRA 4 แหงๆละ 3 ครั้ง และจดัทํารายงาน
ผลการตรวจประเมินแจง สวส. ผลลัพทคือ มีหองปฏิบตัิการท่ีมีความ
พรอมเปด DRA ไดครบท้ัง 4 แหง คือ รพ.นครปฐม รพ.ราชบุรี รพ.
เจาพระยายมราช และรพ.หัวหิน

2. อยูระหวางการรวบรวมขอมลูเพ่ือจัดทําราคาอางอิงระบบ PACS
3. เขารวมอบรมผูตรวจประเมินท้ังดาน lab ชันสูตร และรังสีวินิจฉัย ซึ่งจัด

โดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบตัิการ จํานวน 2 วัน
4. จัดอบรมผูตรวจประเมินหองปฏิบตัิการชันสูตร และ หองปฏิบัตกิารรังสี

วินิจฉัย วันท่ี 29 มกราคม 2558 ณ ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี
5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการชันสูตร และ

หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย วันท่ี 30 มกราคม 2558 ณ ศูนยอนามัยท่ี 4
ราชบุรี

6. ออกตรวจประเมินหองปฏิบตัิการทางการแพทย และหองปฏิบตัิการรังสี
วินิจฉัยภายในเขต จํานวน 38 แหง หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉยั ผาน 29
แหง หองปฏิบัติการทางการแพทยผาน 7 แหง หองปฏิบัติการท่ียังไม
ผานการตรวจประเมินกําลังดําเนินการแกไขขอบกพรอง

7. จัดประชุมถอดบทเรียนแลวเสร็จในวันท่ี 4 - 5 มิ.ย.58 8. อยูระหวาง
สรุปโครงการ

95.00 0 0.00
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ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: บูรณาการดานพัฒนาสุขภาพ
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
1 604-1112-

P024-J4725-
12

บูรณาการอาหาร
ปลอดภัย (นํ้าดื่ม
นํ้าแข็ง และผลิตภณัฑ
ชุมชน)

1,448,000 ผลิตภณัฑสุขภาพ (นํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง และ
ผลิตภณัฑชุมชน)

ศวกท่ี 03 ตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ซึ่งนําสงโดยสสจ.ไปแลว 4จังหวัด
จํานวนรวม 102 ตัวอยาง (นํ้าดื่ม 97 , นํ้าแข็ง 5 ตัวอยาง) นํ้าดื่มไมผาน
เกณฑ 43 ตัวอยาง (รอยละ44.3) นํ้าแข็งไมผานเกณฑ 0 ตัวอยาง (รอยละ0)
ตรวจวิเคราะหผลติภณัฑชุมชน จาํนวน 46 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 1 ตัวอยาง
(รอยละ2.2)

50.00 916,982 63.33

2 606-1112-
P024-J4725-
11

โครงการพัฒนา
เครือขายหองปฏิบตัิการ
ชันสูตร และ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยฯ เขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 ประจําป
2558

200,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 05 1. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการ DRA 4 แหงๆละ 3 ครั้ง และจดัทํารายงาน
ผลการตรวจประเมินแจง สวส. ผลลัพทคือ มีหองปฏิบตัิการท่ีมีความ
พรอมเปด DRA ไดครบท้ัง 4 แหง คือ รพ.นครปฐม รพ.ราชบุรี รพ.
เจาพระยายมราช และรพ.หัวหิน

2. อยูระหวางการรวบรวมขอมลูเพ่ือจัดทําราคาอางอิงระบบ PACS
3. เขารวมอบรมผูตรวจประเมินท้ังดาน lab ชันสูตร และรังสีวินิจฉัย ซึ่งจัด

โดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบตัิการ จํานวน 2 วัน
4. จัดอบรมผูตรวจประเมินหองปฏิบตัิการชันสูตร และ หองปฏิบัตกิารรังสี

วินิจฉัย วันท่ี 29 มกราคม 2558 ณ ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี
5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการชันสูตร และ

หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย วันท่ี 30 มกราคม 2558 ณ ศูนยอนามัยท่ี 4
ราชบุรี

6. ออกตรวจประเมินหองปฏิบตัิการทางการแพทย และหองปฏิบตัิการรังสี
วินิจฉัยภายในเขต จํานวน 38 แหง หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉยั ผาน 29
แหง หองปฏิบัติการทางการแพทยผาน 7 แหง หองปฏิบัติการท่ียังไม
ผานการตรวจประเมินกําลังดําเนินการแกไขขอบกพรอง

7. จัดประชุมถอดบทเรียนแลวเสร็จในวันท่ี 4 - 5 มิ.ย.58 8. อยูระหวาง
สรุปโครงการ

95.00 0 0.00
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ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: บูรณาการดานพัฒนาสุขภาพ
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
1 604-1112-

P024-J4725-
12

บูรณาการอาหาร
ปลอดภัย (นํ้าดื่ม
นํ้าแข็ง และผลิตภณัฑ
ชุมชน)

1,448,000 ผลิตภณัฑสุขภาพ (นํ้า
ดื่ม นํ้าแข็ง และ
ผลิตภณัฑชุมชน)

ศวกท่ี 03 ตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง ซึ่งนําสงโดยสสจ.ไปแลว 4จังหวัด
จํานวนรวม 102 ตัวอยาง (นํ้าดื่ม 97 , นํ้าแข็ง 5 ตัวอยาง) นํ้าดื่มไมผาน
เกณฑ 43 ตัวอยาง (รอยละ44.3) นํ้าแข็งไมผานเกณฑ 0 ตัวอยาง (รอยละ0)
ตรวจวิเคราะหผลติภณัฑชุมชน จาํนวน 46 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 1 ตัวอยาง
(รอยละ2.2)

50.00 916,982 63.33

2 606-1112-
P024-J4725-
11

โครงการพัฒนา
เครือขายหองปฏิบตัิการ
ชันสูตร และ
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยฯ เขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 ประจําป
2558

200,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
หองปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ศวกท่ี 05 1. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการ DRA 4 แหงๆละ 3 ครั้ง และจดัทํารายงาน
ผลการตรวจประเมินแจง สวส. ผลลัพทคือ มีหองปฏิบตัิการท่ีมีความ
พรอมเปด DRA ไดครบท้ัง 4 แหง คือ รพ.นครปฐม รพ.ราชบุรี รพ.
เจาพระยายมราช และรพ.หัวหิน

2. อยูระหวางการรวบรวมขอมลูเพ่ือจัดทําราคาอางอิงระบบ PACS
3. เขารวมอบรมผูตรวจประเมินท้ังดาน lab ชันสูตร และรังสีวินิจฉัย ซึ่งจัด

โดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบตัิการ จํานวน 2 วัน
4. จัดอบรมผูตรวจประเมินหองปฏิบตัิการชันสูตร และ หองปฏิบัตกิารรังสี

วินิจฉัย วันท่ี 29 มกราคม 2558 ณ ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี
5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการชันสูตร และ

หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย วันท่ี 30 มกราคม 2558 ณ ศูนยอนามัยท่ี 4
ราชบุรี

6. ออกตรวจประเมินหองปฏิบตัิการทางการแพทย และหองปฏิบตัิการรังสี
วินิจฉัยภายในเขต จํานวน 38 แหง หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉยั ผาน 29
แหง หองปฏิบัติการทางการแพทยผาน 7 แหง หองปฏิบัติการท่ียังไม
ผานการตรวจประเมินกําลังดําเนินการแกไขขอบกพรอง

7. จัดประชุมถอดบทเรียนแลวเสร็จในวันท่ี 4 - 5 มิ.ย.58 8. อยูระหวาง
สรุปโครงการ

95.00 0 0.00
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

3 608-1112-
P024-J4725-
06

โครงการทดสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สุขภาพในเขตสุขภาพท่ี
7

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพ (
อาหาร ยา เครื่องสําอาง
วัตถุอันตรายและ
เครื่องมือแพทย)ท่ีผลติ
และจําหนายในเขต
บริการสุขภาพการท่ี 7
(จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดรอยเอ็ด) รวม
1,600 ตัวอยาง

ศวกท่ี 07 1. วิเคราะหขอมูลผลการตรวจเฝาระวังผลิตภณัฑสุขภาพประจําป 2557
และจัดทําสรุปรายงานประจําป 2557

2. ประสานแผนการเก็บตัวอยางผลติภัณฑสุขภาพป 2558 กับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 7

3. ทดสอบคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน1,464
ตัวอยาง พบไมไดมาตรฐาน 241 ตัวอยาง (รอยละ 16.5 ) แยกเปน
ตัวอยางอาหาร 828 ตัวอยาง ไมไดมาตรฐาน183 ตัวอยาง ( รอยละ
22.1) ยา 108 ตัวอยาง ไมไดมาตรฐาน11 ตัวอยาง ( รอยละ 10.2)
เครื่องสําอาง 10 ตัวอยาง ไมไดมาตรฐาน 3 ตัวอยาง ( รอยละ 30.0)
รังสีและเครื่องมือแพทยจํานวน 518 ตัวอยาง ไมไดมาตรฐาน 44
ตัวอยาง ( รอยละ 8.5)

4. ตรวจสอบความถูกตองของรายงานตามระบบประกันคุณภาพ และรอบ
ระยะการทันเวลา โดยกลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

5. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

85.00 886,285 88.63

4 611-1112-
P024-J4725-
06

โครงการบรูณาการ
สุขภาพดานประกัน
คุณภาพเครื่องมือ
วิทยาศาสตร

1,400,000 ไมระบุ ศวกท่ี 10 1. สอบถามขอมูลจากหองปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหเครื่องมือภายใน
ศูนยฯป 2558 ท่ีจําเปนตองสอบเทียบ

2. จัดทําแผนการสอบเทียบเครื่องมือภายในศูนยฯ ป 2558
3. สอบเทียบเครื่องมือแลวจํานวน 149 เครื่อง
4. ซอมแซม เครื่อง dissolution เครือ่งกลั่นนํ้า และ Auto pipette
5. กําลังดําเนินการสอบเทียบ เครื่องแกว จํานวน 81 ช้ิน

90 1,332,380 95.17

147

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

3 608-1112-
P024-J4725-
06

โครงการทดสอบ
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ
สุขภาพในเขตสุขภาพท่ี
7

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพ (
อาหาร ยา เครื่องสําอาง
วัตถุอันตรายและ
เครื่องมือแพทย)ท่ีผลติ
และจําหนายในเขต
บริการสุขภาพการท่ี 7
(จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดรอยเอ็ด) รวม
1,600 ตัวอยาง

ศวกท่ี 07 1. วิเคราะหขอมูลผลการตรวจเฝาระวังผลิตภณัฑสุขภาพประจําป 2557
และจัดทําสรุปรายงานประจําป 2557

2. ประสานแผนการเก็บตัวอยางผลติภัณฑสุขภาพป 2558 กับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 7

3. ทดสอบคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภัณฑสุขภาพ จํานวน1,464
ตัวอยาง พบไมไดมาตรฐาน 241 ตัวอยาง (รอยละ 16.5 ) แยกเปน
ตัวอยางอาหาร 828 ตัวอยาง ไมไดมาตรฐาน183 ตัวอยาง ( รอยละ
22.1) ยา 108 ตัวอยาง ไมไดมาตรฐาน11 ตัวอยาง ( รอยละ 10.2)
เครื่องสําอาง 10 ตัวอยาง ไมไดมาตรฐาน 3 ตัวอยาง ( รอยละ 30.0)
รังสีและเครื่องมือแพทยจํานวน 518 ตัวอยาง ไมไดมาตรฐาน 44
ตัวอยาง ( รอยละ 8.5)

4. ตรวจสอบความถูกตองของรายงานตามระบบประกันคุณภาพ และรอบ
ระยะการทันเวลา โดยกลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

5. ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของลูกคา

85.00 886,285 88.63

4 611-1112-
P024-J4725-
06

โครงการบรูณาการ
สุขภาพดานประกัน
คุณภาพเครื่องมือ
วิทยาศาสตร

1,400,000 ไมระบุ ศวกท่ี 10 1. สอบถามขอมูลจากหองปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหเครื่องมือภายใน
ศูนยฯป 2558 ท่ีจําเปนตองสอบเทียบ

2. จัดทําแผนการสอบเทียบเครื่องมือภายในศูนยฯ ป 2558
3. สอบเทียบเครื่องมือแลวจํานวน 149 เครื่อง
4. ซอมแซม เครื่อง dissolution เครือ่งกลั่นนํ้า และ Auto pipette
5. กําลังดําเนินการสอบเทียบ เครื่องแกว จํานวน 81 ช้ิน

90 1,332,380 95.17
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
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4. ซอมแซม เครื่อง dissolution เครือ่งกลั่นนํ้า และ Auto pipette
5. กําลังดําเนินการสอบเทียบ เครื่องแกว จํานวน 81 ช้ิน
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

5 611-1112-
P024-J4725-
08

โครงการการตรวจ
วิเคราะหดานคุมครอง
ผูบริโภคสาธารณสุข

583,200 1. หนวยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวของกับงาน
คุมครองผูบริโภค
2. ผูประกอบการ/
ภาคเอกชน
3. ผูบริโภค/ประชาชน

ศวกท่ี 10 1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร นํ้ายา สารเคมี ตางๆ ท่ีใชในการตรวจวิเคราะห
2. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน
3. ตรวจวิเคราะหดานพิษวิทยา ดานอาหารเคม-ีจุลชีววิทยา ดานยา และ

ดานรังสีและเครื่องมือแพทย
4. การขอรับรองทางหองปฏิบัติการ(Internal Audit)
5. ประสานการปรับปรุงหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
6. เขารวมPT
7. วิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

92.03 461,057 79.06

6 611-1112-
P024-J4725-
14

การศึกษาคุณภาพยา
Norfloxacin Tablets
ในรานขายยาในเขต
บริการสุขภาพท่ี 10

345,800 ผูประกอบการรานขาย
ยา

ศวกท่ี 10 ดูในโครงการประกันยา ทันกําหนดทุกเดือนท่ีผาน(ตค-17มิ.ย58) เน่ืองจาก ได
รายงานทันกําหนดทุกเดือนแนบพรอมรายงานภายใตโครงการประกันคุณภาพ
ยา ทุกครั้ง แตเน่ืองจากแจงใหปรบัปรุงตามโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ
จึงไดสรางแผนงานโครงการน้ีข้ึนมาใหมเพ่ือใหตรงตามแผนปฏิบัตริาชการของ
ศูนยฯ

62.50 14,980 4.33

7 614-1112-
P024-J4725-
02

เฝาระวังคุณภาพนํ้าดื่มใน
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน และดรงเรียนใน
ถ่ินถุรกันดารสนอง
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

250,000 โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน และ โรงเรียน
ในถ่ินทุรกันดาร ใน
พ้ืนท่ี สงขลา ปตตานี
ยะลา นราธิวาส

ศวกท่ี 12 โรงเรียนไดรับการตรวจวิเคราะหตวัอยางนํ้าดื่มไปแลว จํานวน 56 แหง
จํานวน 56 ตัวอยาง รายงานครบ 100%

80.00 249,915 99.97

8 615-1112-
P024-J4725-
11

โครงการเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานอาหารใน
เขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ

1,250,000 ตัวอยางผลติภณัฑ
สุขภาพดานอาหาร
ไดแก นํ้า อาหาร

ศวกท่ี
12/1

ตรวจวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ ดังน้ี
1. เดือนตุลาคม 2557 จํานวน 45 ตัวอยาง 155 รายการทดสอบ พบไมได

74.50 756,684 60.53
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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ในถ่ินทุรกันดาร ใน
พ้ืนท่ี สงขลา ปตตานี
ยะลา นราธิวาส

ศวกท่ี 12 โรงเรียนไดรับการตรวจวิเคราะหตวัอยางนํ้าดื่มไปแลว จํานวน 56 แหง
จํานวน 56 ตัวอยาง รายงานครบ 100%

80.00 249,915 99.97

8 615-1112-
P024-J4725-
11

โครงการเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานอาหารใน
เขตพ้ืนท่ีรับผดิชอบ

1,250,000 ตัวอยางผลติภณัฑ
สุขภาพดานอาหาร
ไดแก นํ้า อาหาร

ศวกท่ี
12/1

ตรวจวิเคราะหตัวอยางทางหองปฏิบัติการ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการ ดังน้ี
1. เดือนตุลาคม 2557 จํานวน 45 ตัวอยาง 155 รายการทดสอบ พบไมได

74.50 756,684 60.53
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1 ตรัง

เครื่องดื่ม ในจังหวัดท่ี
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1 ตรัง
รับผิดชอบ ไดแก
จังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล จาํนวน 1,200
ตัวอยาง

มาตรฐาน 2 ตัวอยาง 2 รายการ
2. เดือนพฤศจิกายน 2557 จํานวน 43 ตัวอยาง 239 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 6 ตัวอยาง 6 รายการ
3. เดือนธันวาคม 2557 จํานวน 88 ตัวอยาง 408 รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 4 ตัวอยาง 5 รายการ
4. เดือนมกราคม 2558 จํานวน 49 ตัวอยาง 273 รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 3 ตัวอยาง 4 รายการ
5. เดือนกุมภาพันธ 2558 จํานวน 195 ตัวอยาง 988 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 70 ตัวอยาง 76 รายการ
6. เดือนมีนาคม 2558 จํานวน 191 ตัวอยาง 1,100 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 43 ตัวอยาง 50 รายการ
7. เดือนเมษายน 2558 จํานวน 87 ตัวอยาง 541รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 11 ตัวอยาง 13 รายการ
8. เดือนพฤษภาคม 2558 จํานวน 107 ตัวอยาง 596 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 3 ตัวอยาง 3 รายการ
9. เดือนมิถุนายน 2558 จํานวน 97 ตัวอยาง 424 รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 10 ตัวอยาง 10 รายการ รวมท้ังสิ้น 902 ตัวอยาง 4,724 รายการ
9 805-1112-

P024-J4725-
06

ประเมินความเสี่ยงสาร
corticosteroids ใน
ผลิตภณัฑเครื่องสําอาง

2,488,700 1. กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย
2. สํานักคณะกรรมการ
อาหารและยา

สว ปรับเปลีย่นโครงการจากการวิเคราะหเพ่ือแจงเตือนภัยคณุภาพผลิตภัณฑแปง
สําหรับผลติภณัฑตกแตงใบหนา, ลิปสติก, ตกแตงแกม, ยอมผมสมนุไพร และ
นํ้ายาดัดผมและนํ้ายายืด เปนโครงการประเมินความเสี่ยงสาร
corticosteroids ในผลติภณัฑเครือ่งสําอาง โดยวิธี HPLC ผลการดําเนินงาน
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมือสําหรับการทดสอบ จัดหาตัวอยางสําหรับการ
ทดสอบจํานวน 50 ตัวอยาง และดําเนินการวิเคราะหตัวอยาง 50 ตวัอยาง

60.00 2,436,371 97.90
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1 ตรัง

เครื่องดื่ม ในจังหวัดท่ี
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1 ตรัง
รับผิดชอบ ไดแก
จังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล จาํนวน 1,200
ตัวอยาง

มาตรฐาน 2 ตัวอยาง 2 รายการ
2. เดือนพฤศจิกายน 2557 จํานวน 43 ตัวอยาง 239 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 6 ตัวอยาง 6 รายการ
3. เดือนธันวาคม 2557 จํานวน 88 ตัวอยาง 408 รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 4 ตัวอยาง 5 รายการ
4. เดือนมกราคม 2558 จํานวน 49 ตัวอยาง 273 รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 3 ตัวอยาง 4 รายการ
5. เดือนกุมภาพันธ 2558 จํานวน 195 ตัวอยาง 988 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 70 ตัวอยาง 76 รายการ
6. เดือนมีนาคม 2558 จํานวน 191 ตัวอยาง 1,100 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 43 ตัวอยาง 50 รายการ
7. เดือนเมษายน 2558 จํานวน 87 ตัวอยาง 541รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 11 ตัวอยาง 13 รายการ
8. เดือนพฤษภาคม 2558 จํานวน 107 ตัวอยาง 596 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 3 ตัวอยาง 3 รายการ
9. เดือนมิถุนายน 2558 จํานวน 97 ตัวอยาง 424 รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 10 ตัวอยาง 10 รายการ รวมท้ังสิ้น 902 ตัวอยาง 4,724 รายการ
9 805-1112-

P024-J4725-
06

ประเมินความเสี่ยงสาร
corticosteroids ใน
ผลิตภณัฑเครื่องสําอาง

2,488,700 1. กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย
2. สํานักคณะกรรมการ
อาหารและยา

สว ปรับเปลีย่นโครงการจากการวิเคราะหเพ่ือแจงเตือนภัยคณุภาพผลิตภัณฑแปง
สําหรับผลติภณัฑตกแตงใบหนา, ลิปสติก, ตกแตงแกม, ยอมผมสมนุไพร และ
นํ้ายาดัดผมและนํ้ายายืด เปนโครงการประเมินความเสี่ยงสาร
corticosteroids ในผลติภณัฑเครือ่งสําอาง โดยวิธี HPLC ผลการดําเนินงาน
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมือสําหรับการทดสอบ จัดหาตัวอยางสําหรับการ
ทดสอบจํานวน 50 ตัวอยาง และดําเนินการวิเคราะหตัวอยาง 50 ตวัอยาง

60.00 2,436,371 97.90
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รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
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การแพทยท่ี 12/1 ตรัง

เครื่องดื่ม ในจังหวัดท่ี
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1 ตรัง
รับผิดชอบ ไดแก
จังหวัดตรัง พัทลุง และ
สตูล จาํนวน 1,200
ตัวอยาง

มาตรฐาน 2 ตัวอยาง 2 รายการ
2. เดือนพฤศจิกายน 2557 จํานวน 43 ตัวอยาง 239 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 6 ตัวอยาง 6 รายการ
3. เดือนธันวาคม 2557 จํานวน 88 ตัวอยาง 408 รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 4 ตัวอยาง 5 รายการ
4. เดือนมกราคม 2558 จํานวน 49 ตัวอยาง 273 รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 3 ตัวอยาง 4 รายการ
5. เดือนกุมภาพันธ 2558 จํานวน 195 ตัวอยาง 988 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 70 ตัวอยาง 76 รายการ
6. เดือนมีนาคม 2558 จํานวน 191 ตัวอยาง 1,100 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 43 ตัวอยาง 50 รายการ
7. เดือนเมษายน 2558 จํานวน 87 ตัวอยาง 541รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 11 ตัวอยาง 13 รายการ
8. เดือนพฤษภาคม 2558 จํานวน 107 ตัวอยาง 596 รายการทดสอบ พบ

ไมไดมาตรฐาน 3 ตัวอยาง 3 รายการ
9. เดือนมิถุนายน 2558 จํานวน 97 ตัวอยาง 424 รายการทดสอบ พบไมได

มาตรฐาน 10 ตัวอยาง 10 รายการ รวมท้ังสิ้น 902 ตัวอยาง 4,724 รายการ
9 805-1112-

P024-J4725-
06

ประเมินความเสี่ยงสาร
corticosteroids ใน
ผลิตภณัฑเครื่องสําอาง

2,488,700 1. กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย
2. สํานักคณะกรรมการ
อาหารและยา

สว ปรับเปลีย่นโครงการจากการวิเคราะหเพ่ือแจงเตือนภัยคณุภาพผลิตภัณฑแปง
สําหรับผลติภณัฑตกแตงใบหนา, ลิปสติก, ตกแตงแกม, ยอมผมสมนุไพร และ
นํ้ายาดัดผมและนํ้ายายืด เปนโครงการประเมินความเสี่ยงสาร
corticosteroids ในผลติภณัฑเครือ่งสําอาง โดยวิธี HPLC ผลการดําเนินงาน
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณเครื่องมือสําหรับการทดสอบ จัดหาตัวอยางสําหรับการ
ทดสอบจํานวน 50 ตัวอยาง และดําเนินการวิเคราะหตัวอยาง 50 ตวัอยาง

60.00 2,436,371 97.90
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

10 806-1112-
P024-J4725-
09

โครงการประกัน
คุณภาพและประเมิน
ความเสีย่งของวัคซีน ชีว
วัตถุเพ่ือการรักษาและ
นํ้ายาวินิจฉัยโรคท่ีติดตอ
ทางเลือด

6,194,000 ตรวจรับรองคุณภาพชีว
วัตถุ

ชว 1 ตรวจวิเคราะหชีววัตถุ ไดดําเนินการตรวจวิเคราะหชีววัตถุจํานวนท้ังสิ้น 705
ตัวอยาง
1.1 ตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑชีววัตถุกอนจําหนาย - เพ่ือข้ึนทะเบียน 27

ตัวอยาง - เพ่ือรับรองรุนการผลิต 672 ตัวอยาง
1.2 เฝาระวังคุณภาพผลติภัณฑชีววัตถุหลังจําหนาย - เพ่ือตรวจติดตาม

คุณภาพของผลิตภัณฑ 2 ตัวอยาง - เพ่ือตรวจผลิตภัณฑชีววัตถุท่ีมีขอ
สงสัยดานคุณภาพและความปลอดภัย 4 ตัวอยาง

2. บริหารจัดการอาคารคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเพ่ือใหมีความพรอม
สําหรับการดําเนินงาน และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
2.1. ดําเนินการจัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสํานักงาน เชน โตะ เกาอ้ี และ

อุปกรณจัดเก็บชีววัตถุมาตรฐานภายในตูแชแข็ง -20 oC
2.2. วางแผนสําหรับการเคลื่อนยายชีววัตถุมาตรฐาน สําหรับใชอาคารคลัง

เก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเปนสถานท่ี Backup storage
2.3. ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการเปดอาคารคลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน

ของภูมิภาค โดยไดเชิญท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานในพิธีเปด

2.4. ดําเนินการเคลื่อนยายชีววัตถุมาตรฐาน ตามแผนท่ีกําหนดไว และ
จัดสรางระบบสารสนเทศ เชน ระบบโทรศัพทและระบบเครือขาย
อินเตอรเนต

2.5. ดําเนินการจัดทําราง คูมือการใชงานอาคารคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของ
ภูมิภาค

2.6. เวียนคูมือการใชงานอาคารคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเพ่ือให
ผูเก่ียวของรวมแกไขขอมูล และตรวจสอบความถูกตอง

2.7. อยูระหวางดําเนินการแกไขขอมูลคูมือฉบับรางตามท่ีไดมีการเสนอแนะ
จากผูเก่ียวของ

2.8. คูมือการใชงานอาคารคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคไดรับการ
อนุมัติใหใชงานเรียบรอยแลว

82.70 4,708,492 76.02
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งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
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โครงการประกัน
คุณภาพและประเมิน
ความเสีย่งของวัคซีน ชีว
วัตถุเพ่ือการรักษาและ
นํ้ายาวินิจฉัยโรคท่ีติดตอ
ทางเลือด

6,194,000 ตรวจรับรองคุณภาพชีว
วัตถุ

ชว 1 ตรวจวิเคราะหชีววัตถุ ไดดําเนินการตรวจวิเคราะหชีววัตถุจํานวนท้ังสิ้น 705
ตัวอยาง
1.1 ตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑชีววัตถุกอนจําหนาย - เพ่ือข้ึนทะเบียน 27

ตัวอยาง - เพ่ือรับรองรุนการผลิต 672 ตัวอยาง
1.2 เฝาระวังคุณภาพผลติภัณฑชีววัตถุหลังจําหนาย - เพ่ือตรวจติดตาม

คุณภาพของผลิตภัณฑ 2 ตัวอยาง - เพ่ือตรวจผลิตภัณฑชีววัตถุท่ีมีขอ
สงสัยดานคุณภาพและความปลอดภัย 4 ตัวอยาง

2. บริหารจัดการอาคารคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเพ่ือใหมีความพรอม
สําหรับการดําเนินงาน และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
2.1. ดําเนินการจัดหา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสํานักงาน เชน โตะ เกาอ้ี และ

อุปกรณจัดเก็บชีววัตถุมาตรฐานภายในตูแชแข็ง -20 oC
2.2. วางแผนสําหรับการเคลื่อนยายชีววัตถุมาตรฐาน สําหรับใชอาคารคลัง

เก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเปนสถานท่ี Backup storage
2.3. ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการเปดอาคารคลังเก็บวัคซีนมาตรฐาน

ของภูมิภาค โดยไดเชิญท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานในพิธีเปด

2.4. ดําเนินการเคลื่อนยายชีววัตถุมาตรฐาน ตามแผนท่ีกําหนดไว และ
จัดสรางระบบสารสนเทศ เชน ระบบโทรศัพทและระบบเครือขาย
อินเตอรเนต

2.5. ดําเนินการจัดทําราง คูมือการใชงานอาคารคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของ
ภูมิภาค

2.6. เวียนคูมือการใชงานอาคารคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเพ่ือให
ผูเก่ียวของรวมแกไขขอมูล และตรวจสอบความถูกตอง

2.7. อยูระหวางดําเนินการแกไขขอมูลคูมือฉบับรางตามท่ีไดมีการเสนอแนะ
จากผูเก่ียวของ

2.8. คูมือการใชงานอาคารคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคไดรับการ
อนุมัติใหใชงานเรียบรอยแลว

82.70 4,708,492 76.02

150

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

3. การทวนสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห (Method validation และ
Method Verification)

3.1 การทวนสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหปริมาณโปนตีนดวยแสงอุลตรา
ไวโอเลต - ไดรับการอนุมัติ Method validation protocol แลวเมื่อ 3
ก.พ. 58 - ไดรับการอนุมัติ Method validation Report แลวเมื่อ 8 มิ.ย.
58

3.2 การประเมินคุณภาพนํ้ายาวินิจฉัยเช้ือไวรัสตับอักเสบ - ไดคนควา รวบรวม
หาขอมูล และดําเนินการจัดซื้อ สารเคมี วัสดุอุปกรณ ตัวอยางท่ีใชในการ
ทดสอบ สารมาตรฐาน - ไดรับการอนุมัติ Method validation protocol
แลวเมื่อ 2 เม.ย. 58 - อยูในระหวางดําเนินการทดสอบตาม Method
Validation Protocol และจัดทํา Method validation report

3.3 การพัฒนาและศึกษาความเหมาะสมของวิธีตรวจวิเคราะหเอกลักษณ และ
ปริมาณไวรัส (CCID50) ในวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออก โดยใชเซลล
เพาะเลี้ยง Vero
- ศึกษาคนควาจากเอกสารท้ังจากผูผลิตและงานตีพิมพ
- จัดซื้อสารเคมี และโมโนโคลนอลแอนติบอดีบางสวน
- หาสภาวะท่ีเหมาะสมโดยใชเช้ือเดงก่ีท่ีมีในสถาบันฯ และใช anti-

Dengue ของ NIBSC ใน Vero-live cells
- เพ่ิมจํานวน Vero-live cells เพ่ือใชในการหาสภาวะตอไป
- รวมปรึกษากับผูผลิตถึงปญหาท่ีพบในการพัฒนาวิธี และลงขอมูลใน

Gap-analysis แตยังไมไดคําตอบจากผูผลิต
- จากการรวมประชุมระหวางสถาบันฯและ บ.ซาโนฟ เพ่ือลดขอตางท้ัง

การใช เซลลเพาะเลีย้งและอาหารเลี้ยงเซลล จึงใหบริษัทจัดสง Vero
cell และขอใหสงอาหารเลี้ยงเซลลท่ีเพียงพอตอการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบผลท่ีไดจากการเลี้ยงเซลลดวยสูตรอาหารเลี้ยงเซลลของ
สถาบันฯกับผลการตรวจวิเคราะหท่ีเลี้ยงเซลลดวยอาหารสูตรของบริษัท
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การประชุมไดตกลงเชนน้ันแลวแต บริษัทยังไมดําเนินการจัดสงเซลล
และสารเคมี
- บริษัทใชโปรแกรม Least square program ในการคํานวณหาคา

CCID50 ซึ่งทางสถาบันฯใช Spearman
11 810-1112-

P024-J4725-
04

การประเมินความเสีย่ง
การเกิดโรคมะเร็งของ
บุคลากรดานรังสีและ
ประชาชนในประเทศ
ไทย

2,600,000 ผูใชบริการแผนวัดรังสี
บุคคล จําแนกตามกลุม
ใชงาน และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน

รส งานรังสีบุคคลสามารถศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการจัดการประเมนิความ
เสี่ยงการไดรับรังสี และจําแนกตามความเสี่ยงและกลุมใชงานไดตามแผน โดย
อางอิงจากวัตถุประสงคการขอใชบริการและจากการสอบถามประวัติการใช
งาน สามารถใหบริการตรวจวิเคราะหปริมาณรังสีจากแผนวัดรังสีท่ีสงกลับคืน
ไดตั้งแตเดือนตลุาคม 2557-มิถุนายน 2558 จํานวน 90,411 คน และนําผล
มาสรปุแจงเตือนบุคลากรท่ีไดรับรงัสีเกิน

74.11 2,599,201 99.97

12 810-1112-
P024-J4725-
06

จัดทําขอกําหนด
มาตรฐานการควบคมุ
คุณภาพเครื่องเอ็มอาร
ไอ

300,000 สถานประกอบการหรือ
โรงพยาบาล บริษัท
และผูมีสวนเก่ียวของกับ
การใชเครื่องเอ็มอารไอ

รส 1. สอบเทียบเครื่องมือท่ีใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็มอารไอ คิดเปนผล
ดําเนินงานรอยละ 5

2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ ครั้งท่ี 1 ในเดือน ธันวาคม 2557 คิด
เปนผลดําเนินงานรอยละ 20

3. จัดประชุมคณะทํางานรวมกับโรงพยาบาลและบริษัทเอกชน ครั้งท่ี 2 ใน
วันท่ี 26-27 กุมภาพันธ 2558 คิดเปนผลดําเนินงานรอยละ 20

4. จัดประชุมคณะทํางานรวมกับศวก.5 แหง ,โรงพยาบาล และ
บริษัทเอกชน ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 18-19 พฤษภาคม 2558 คิดเปนผล
ดําเนินงานรอยละ 20

70.00 90,000 30.00

13 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

9,140,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

สยวส 1. ศึกษาขอมูลทะเบยีนยา และวิธีวิเคราะห เพ่ือคดัเลือกรายการยาท่ีจะ
ตรวจวิเคราะห 3 รายการ

2. จัดทําแผนงานโครงการ
3. จัดทํารายการความตองการวัสดุ
4. จัดทําProtocol การวิเคราะห
5. ทดสอบวิธีวิเคราะหยา 3 รายการ
6. ตรวจวิเคราะหและรายงานผลแลว 31 ตัวอยาง
7. รับตัวอยางท่ีสุมเพ่ิมเติมรอบ 2

80.00 9,031,169 98.81

152

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

การประชุมไดตกลงเชนน้ันแลวแต บริษัทยังไมดําเนินการจัดสงเซลล
และสารเคมี
- บริษัทใชโปรแกรม Least square program ในการคํานวณหาคา

CCID50 ซึ่งทางสถาบันฯใช Spearman
11 810-1112-
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P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

9,140,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

สยวส 1. ศึกษาขอมูลทะเบยีนยา และวิธีวิเคราะห เพ่ือคดัเลือกรายการยาท่ีจะ
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4. จัดทําProtocol การวิเคราะห
5. ทดสอบวิธีวิเคราะหยา 3 รายการ
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80.00 9,031,169 98.81



153

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

14 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

600,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 01 1. รวมประชุมหารือเพ่ือกําหนดรายการยาท่ีรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
โดยศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม รับผิดชอบยา 3 รายการ
คือ 1. Ferrous fumarate Tablet 2. Efavirenz Capsuleและ 3.
Sertraline Hydrocloride tablet

2. อยูระหวางจัดทํา protocol วิธีทดสอบ รวมถึงการ verify วิธีทดสอบ
3. ไดรับตัวอยาง จํานวน 56 ตัวอยาง ไดแก 1. Ferrous fumarate Tablet

29 ตัวอยาง 2. Efavirenz Capsule 14 ตัวอยางและ
4. Sertraline Hydrocloride tablet 13 ตัวอยาง แบงเปนตัวอยางจาก

โรงพยาบาล 33 แหง 52 ตัวอยาง ศูนยวิชาการ 1 แหง 1 ตัวอยาง
บริษัทผูผลิต 3 แหง 3 ตัวอยาง อยูระหวางการทดสอบ (แลวเสร็จบาง
หัวขอในบางตัวอยาง)

5. รายงานผลตัวอยาง Ferrous fumarate Tablet จํานวน 12 ฉบับ

50.00 125,763 20.96

15 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

440,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 03 1. เตรียมพรอมในการตรวจวิเคราะหโดยจดัหา / จดัเตรียม สารเคมี และ
อุปกรณ ในการตรวจวิเคราะห สวนสารมาตรฐานไดรับความอนุเคราะห
จากสํานักยาและวัตถุเสพตดิ

2. ไดรับตัวอยางยาจากโรงพยาบาลของรัฐท่ีสุมผานระบบ Single window
3. ซื้อตัวอยางยา Bisacodyl suppository, Ranitidine injection และ

Dimenhydrinate injection เพ่ือใชสําหรับทดสอบความถูกตองของวิธี
วิเคราะห

4. ดําเนินการทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห

50.00 356,084 80.93
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รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

14 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

600,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 01 1. รวมประชุมหารือเพ่ือกําหนดรายการยาท่ีรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
โดยศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม รับผิดชอบยา 3 รายการ
คือ 1. Ferrous fumarate Tablet 2. Efavirenz Capsuleและ 3.
Sertraline Hydrocloride tablet

2. อยูระหวางจัดทํา protocol วิธีทดสอบ รวมถึงการ verify วิธีทดสอบ
3. ไดรับตัวอยาง จํานวน 56 ตัวอยาง ไดแก 1. Ferrous fumarate Tablet

29 ตัวอยาง 2. Efavirenz Capsule 14 ตัวอยางและ
4. Sertraline Hydrocloride tablet 13 ตัวอยาง แบงเปนตัวอยางจาก

โรงพยาบาล 33 แหง 52 ตัวอยาง ศูนยวิชาการ 1 แหง 1 ตัวอยาง
บริษัทผูผลิต 3 แหง 3 ตัวอยาง อยูระหวางการทดสอบ (แลวเสร็จบาง
หัวขอในบางตัวอยาง)

5. รายงานผลตัวอยาง Ferrous fumarate Tablet จํานวน 12 ฉบับ

50.00 125,763 20.96

15 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

440,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 03 1. เตรียมพรอมในการตรวจวิเคราะหโดยจดัหา / จดัเตรียม สารเคมี และ
อุปกรณ ในการตรวจวิเคราะห สวนสารมาตรฐานไดรับความอนุเคราะห
จากสํานักยาและวัตถุเสพตดิ

2. ไดรับตัวอยางยาจากโรงพยาบาลของรัฐท่ีสุมผานระบบ Single window
3. ซื้อตัวอยางยา Bisacodyl suppository, Ranitidine injection และ

Dimenhydrinate injection เพ่ือใชสําหรับทดสอบความถูกตองของวิธี
วิเคราะห

4. ดําเนินการทดสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะห

50.00 356,084 80.93



154

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

16 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

200,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 05 1. ทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา และคดัเลือกยาเมด็อะมิทรปิไทลนี
ไฮโดรคลอไรด (Amitriptyline hydrochloride tablets) เพ่ือทําการทดสอบ
คุณภาพยาในโครงการสรางหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการดานยา

2. เขียนโครงการและจัดทําแผนการทดสอบคุณภาพของยาเม็ดอะมิทริปไทลีน
ไฮโดรคลอไรด (Amitriptyline hydrochloride tablets) ในภาพของหนวย
ตรวจวิเคราะห

3. จัดเตรียมอุปกรณ สารเคมี แจงดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือ และทวน
สอบวิธีทดสอบยาเม็ดอะมิทริปไทลีน ไฮโดรคลอไรด (Amitriptyline
hydrochloride tablets) ตามมาตรฐานตําราอางอิง USP 37

4. ไดรับตัวอยางยาเม็ดอะมิทริปไทลนี (Amitriptyline hydrochloride
tablets) จํานวน 3 ตัวอยาง รวมเปน 25 ตัวอยาง (เมื่อวันท่ี 20
กุมภาพันธ 2558) และยาชนิดอ่ืนๆ จึงไดสงตอใหหนวยงานท่ีรับผดิชอบ

5. ทวนสอบวิธีวิเคราะหยาเม็ดอะมิทริปไทลีน โดยทดสอบกับ คอลมันรีเวิรส
เฟส C-18 ของบริษัทตางๆท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการ ในทุกๆ ขนาด ไดแก
4.6 x 150 mm., 4.6 x 250 mm. และ 4.6 x 300 mm. จํานวน 10
คอลัมน พบวา คอลัมน 4.6 x 250 mm ของ Waters แยกไดดีท่ีสดุ จะใช
คอลัมนน้ีตลอดการทดสอบ

6. ทดสอบคุณภาพของยาในหัวขอ - ปริมาณตัวยาสําคญั จํานวน 25 ตัวอยาง
- ความสม่ําเสมอของยาในแตละหนวย (Content uniformity) จํานวน
24 ตัวอยาง - การละลายของตัวยา จํานวน 6 ตัวอยาง

7. แจงรายช่ือโรงพยาบาลท่ีตองการชดเชยยา และทะเบียนยาท่ีตองการสุมเพ่ิม
ใหกับสํานักยาและวัตถุเสพติด เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 หมายเหตุ ไม
รวมตัวอยางสุมเพ่ิม จํานวน 3 ตัวอยาง (รับ 20 พฤษภาคม 2558)

70.00 161,978 80.99

17 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

680,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 06 1. จัดทําแผนการสุมตัวอยาง และคัดเลือกผลิตภัณฑยาในการดําเนินโครงการ
รวมกับ สยวส.

2. เตรียมความพรอมในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เชน สาร
มาตรฐาน / สารเคมี / วิธีวิเคราะห / อุปกรณ

35.00 680,000 100.00

154

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

16 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

200,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 05 1. ทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา และคดัเลือกยาเมด็อะมิทรปิไทลนี
ไฮโดรคลอไรด (Amitriptyline hydrochloride tablets) เพ่ือทําการทดสอบ
คุณภาพยาในโครงการสรางหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการดานยา

2. เขียนโครงการและจัดทําแผนการทดสอบคุณภาพของยาเม็ดอะมิทริปไทลีน
ไฮโดรคลอไรด (Amitriptyline hydrochloride tablets) ในภาพของหนวย
ตรวจวิเคราะห

3. จัดเตรียมอุปกรณ สารเคมี แจงดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือ และทวน
สอบวิธีทดสอบยาเม็ดอะมิทริปไทลีน ไฮโดรคลอไรด (Amitriptyline
hydrochloride tablets) ตามมาตรฐานตําราอางอิง USP 37

4. ไดรับตัวอยางยาเม็ดอะมิทริปไทลนี (Amitriptyline hydrochloride
tablets) จํานวน 3 ตัวอยาง รวมเปน 25 ตัวอยาง (เมื่อวันท่ี 20
กุมภาพันธ 2558) และยาชนิดอ่ืนๆ จึงไดสงตอใหหนวยงานท่ีรับผดิชอบ

5. ทวนสอบวิธีวิเคราะหยาเม็ดอะมิทริปไทลีน โดยทดสอบกับ คอลมันรีเวิรส
เฟส C-18 ของบริษัทตางๆท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการ ในทุกๆ ขนาด ไดแก
4.6 x 150 mm., 4.6 x 250 mm. และ 4.6 x 300 mm. จํานวน 10
คอลัมน พบวา คอลัมน 4.6 x 250 mm ของ Waters แยกไดดีท่ีสดุ จะใช
คอลัมนน้ีตลอดการทดสอบ

6. ทดสอบคุณภาพของยาในหัวขอ - ปริมาณตัวยาสําคญั จํานวน 25 ตัวอยาง
- ความสม่ําเสมอของยาในแตละหนวย (Content uniformity) จํานวน
24 ตัวอยาง - การละลายของตัวยา จํานวน 6 ตัวอยาง

7. แจงรายช่ือโรงพยาบาลท่ีตองการชดเชยยา และทะเบียนยาท่ีตองการสุมเพ่ิม
ใหกับสํานักยาและวัตถุเสพติด เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 หมายเหตุ ไม
รวมตัวอยางสุมเพ่ิม จํานวน 3 ตัวอยาง (รับ 20 พฤษภาคม 2558)

70.00 161,978 80.99

17 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

680,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 06 1. จัดทําแผนการสุมตัวอยาง และคัดเลือกผลิตภัณฑยาในการดําเนินโครงการ
รวมกับ สยวส.

2. เตรียมความพรอมในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เชน สาร
มาตรฐาน / สารเคมี / วิธีวิเคราะห / อุปกรณ

35.00 680,000 100.00

154

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

16 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

200,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 05 1. ทบทวน วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีผานมา และคดัเลือกยาเมด็อะมิทรปิไทลนี
ไฮโดรคลอไรด (Amitriptyline hydrochloride tablets) เพ่ือทําการทดสอบ
คุณภาพยาในโครงการสรางหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการดานยา

2. เขียนโครงการและจัดทําแผนการทดสอบคุณภาพของยาเม็ดอะมิทริปไทลีน
ไฮโดรคลอไรด (Amitriptyline hydrochloride tablets) ในภาพของหนวย
ตรวจวิเคราะห

3. จัดเตรียมอุปกรณ สารเคมี แจงดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือ และทวน
สอบวิธีทดสอบยาเม็ดอะมิทริปไทลีน ไฮโดรคลอไรด (Amitriptyline
hydrochloride tablets) ตามมาตรฐานตําราอางอิง USP 37

4. ไดรับตัวอยางยาเม็ดอะมิทริปไทลนี (Amitriptyline hydrochloride
tablets) จํานวน 3 ตัวอยาง รวมเปน 25 ตัวอยาง (เมื่อวันท่ี 20
กุมภาพันธ 2558) และยาชนิดอ่ืนๆ จึงไดสงตอใหหนวยงานท่ีรับผดิชอบ

5. ทวนสอบวิธีวิเคราะหยาเม็ดอะมิทริปไทลีน โดยทดสอบกับ คอลมันรีเวิรส
เฟส C-18 ของบริษัทตางๆท่ีมีอยูในหองปฏิบัติการ ในทุกๆ ขนาด ไดแก
4.6 x 150 mm., 4.6 x 250 mm. และ 4.6 x 300 mm. จํานวน 10
คอลัมน พบวา คอลัมน 4.6 x 250 mm ของ Waters แยกไดดีท่ีสดุ จะใช
คอลัมนน้ีตลอดการทดสอบ

6. ทดสอบคุณภาพของยาในหัวขอ - ปริมาณตัวยาสําคญั จํานวน 25 ตัวอยาง
- ความสม่ําเสมอของยาในแตละหนวย (Content uniformity) จํานวน
24 ตัวอยาง - การละลายของตัวยา จํานวน 6 ตัวอยาง

7. แจงรายช่ือโรงพยาบาลท่ีตองการชดเชยยา และทะเบียนยาท่ีตองการสุมเพ่ิม
ใหกับสํานักยาและวัตถุเสพติด เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 หมายเหตุ ไม
รวมตัวอยางสุมเพ่ิม จํานวน 3 ตัวอยาง (รับ 20 พฤษภาคม 2558)

70.00 161,978 80.99

17 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

680,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 06 1. จัดทําแผนการสุมตัวอยาง และคัดเลือกผลิตภัณฑยาในการดําเนินโครงการ
รวมกับ สยวส.

2. เตรียมความพรอมในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เชน สาร
มาตรฐาน / สารเคมี / วิธีวิเคราะห / อุปกรณ

35.00 680,000 100.00



155

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

3. ศึกษาวิธีวิเคราะหตามตํารายาท่ีใชอางอิง จัดทํา protocol วิธีการตรวจ
วิเคราะหยาตาม USP 36 จํานวน 3 ฉบับ ไดแก การตรวจวิเคราะห
Amlodipine Besylate Tablets, Albendazole Tablets และ
Albendazole Suspension

4. ทดสอบความใชไดของวิธีการตรวจวิเคราะหหาปริมาณยา Amlodipine
Tablets ตามสภาวะท่ีระบุไวในตํารายา

5. รับตัวอยางยา จํานวนรวม 68 ตัวอยาง
6. ตรวจปริมาณนํ้าในสารมาตรฐานท่ีสํานักยาและวัตถุเสพติด
7. ตรวจวิเคราะหยาในหัวขอการละลายของตัวยา ปริมาณสารสําคัญ ความ

สม่ําเสมอของตัวยา รวมจํานวน 16 ตัวอยาง
8. จัดทําเอกสารการชดเชยยา สงสํานักยาและวัตถุเสพติด
9. ตรวจวิเคราะหและรายงานผล จํานวน 19 ตัวอยาง
10. จัดหารายการยาโครงการฯ สําหรับป 2559 จํานวน 2 รายการ

18 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

600,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 07 ผลงานเดือนพฤษภาคม 2558 มีตัวอยางเพ่ิมเติมจากการจดัเก็บเพ่ือใหครบรุน
การผลิต และมีการทดสอบรายการตางๆของยา Metfoemin HCl เพ่ืมเติม

75.00 356,427 59.40

19 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

600,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 09 1. ศึกษาขอมูลทะเบยีนยา และวิธีวิเคราะห เพ่ือคดัเลือกรายการยาท่ีจะ
ตรวจวิเคราะห 3 รายการ

2. จัดทําแผนงานโครงการ
3. จัดทํารายการความตองการวัสดุ
4. จัดทําProtocol การวิเคราะห
5. ทดสอบวิธีวิเคราะหยา 3 รายการ
6. ตรวจวิเคราะหและรายงานผลแลว 31 ตัวอยาง
7. รับตัวอยางท่ีสุมเพ่ิมเติมรอบ 2

80.00 553,719 92.29

155

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

3. ศึกษาวิธีวิเคราะหตามตํารายาท่ีใชอางอิง จัดทํา protocol วิธีการตรวจ
วิเคราะหยาตาม USP 36 จํานวน 3 ฉบับ ไดแก การตรวจวิเคราะห
Amlodipine Besylate Tablets, Albendazole Tablets และ
Albendazole Suspension

4. ทดสอบความใชไดของวิธีการตรวจวิเคราะหหาปริมาณยา Amlodipine
Tablets ตามสภาวะท่ีระบุไวในตํารายา

5. รับตัวอยางยา จํานวนรวม 68 ตัวอยาง
6. ตรวจปริมาณนํ้าในสารมาตรฐานท่ีสํานักยาและวัตถุเสพติด
7. ตรวจวิเคราะหยาในหัวขอการละลายของตัวยา ปริมาณสารสําคัญ ความ

สม่ําเสมอของตัวยา รวมจํานวน 16 ตัวอยาง
8. จัดทําเอกสารการชดเชยยา สงสํานักยาและวัตถุเสพติด
9. ตรวจวิเคราะหและรายงานผล จํานวน 19 ตัวอยาง
10. จัดหารายการยาโครงการฯ สําหรับป 2559 จํานวน 2 รายการ

18 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

600,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 07 ผลงานเดือนพฤษภาคม 2558 มีตัวอยางเพ่ิมเติมจากการจดัเก็บเพ่ือใหครบรุน
การผลิต และมีการทดสอบรายการตางๆของยา Metfoemin HCl เพ่ืมเติม

75.00 356,427 59.40

19 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

600,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 09 1. ศึกษาขอมูลทะเบยีนยา และวิธีวิเคราะห เพ่ือคดัเลือกรายการยาท่ีจะ
ตรวจวิเคราะห 3 รายการ

2. จัดทําแผนงานโครงการ
3. จัดทํารายการความตองการวัสดุ
4. จัดทําProtocol การวิเคราะห
5. ทดสอบวิธีวิเคราะหยา 3 รายการ
6. ตรวจวิเคราะหและรายงานผลแลว 31 ตัวอยาง
7. รับตัวอยางท่ีสุมเพ่ิมเติมรอบ 2

80.00 553,719 92.29

155

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
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8. จัดทําเอกสารการชดเชยยา สงสํานักยาและวัตถุเสพติด
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156

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

20 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

1,400,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 10 1. จัดทําแผนการคัดเลือกผลิตภัณฑยาในการดําเนินโครงการไดรายการยาท่ีจะ
ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพจํานวน 48 รายการ

2. เตรียมความพรอมในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เชน จัดทํา
protocol / สารมาตรฐาน / สารเคมี / วิธีวิเคราะห / อุปกรณ

3. ประสานโรงพยาบาลรัฐท่ัวประเทศใหขอมูลผลิตภัณฑยาท่ีมีใชในคลังยาทาง
โปรแกรม single window เพ่ือการสุมตัวอยาง โดยข้ึนบัญชียาท่ีคัดเลือกใน
โปรแกรมรายงานผลการตรวจวิเคราะหดานยาบน web page
(www.tumdee.org/alert) และโรงพยาบาลแจงความประสงคท่ีจะสงยาใน
โปรแกรมฯ สํานักยาและวัตถุเสพติด สุมตัวอยางผลิตภัณฑยาจากโปรแกรมฯ
และแจงใหโรงพยาบาลน้ันๆทราบ

4. โรงพยาบาลทําการลงรายละเอียดขอมูลของตัวอยางยาท่ีจะสงในโปรแกรมฯ
และจัดสงตัวอยาง

5. สํานักยาฯ แจงขอความรวมมือผูผลติหรือผูแทนจาํหนาย เพ่ือชดเชยยาให
โรงพยาบาลท่ีประสงคจะขอรบัการชดเชยยา กรณียาราคาแพง เปนตน

6. ตรวจสอบจํานวนตัวอยาง รุนการผลิตท่ีไดรับ หากรุนการผลิตไมครบจะทํา
การสุมตัวอยางเพ่ิมเติม และระบุวันท่ีตรวจวิเคราะหแลวเสร็จ

7. ศึกษาและทําความเขาใจวิธีการตรวจวิเคราะหยาตามทะเบียนยา
8. หาระบบท่ีเหมาะสมในการตรวจวิเคราะหยา 4 รายการไดแก 1.

Chlorpromazine HCl tablets ตามวิธีมาตรฐาน USP 36 ตรวจวิเคราะห
เอกลักษณ (Identification) ปริมาณตัวยาสําคัญ (Assay) ความสม่ําเสมอของ
ตัวยาในแตละหนวย (Content uniformity of dosage unit) และการละลาย
ตัวของยา (Dissolution) 2. Loratadine tablets ตามวิธีมาตรฐาน USP 36
ตรวจวิเคราะหเอกลักษณ (Identification) ปริมาณตัวยาสําคัญ (Assay)
ปริมาณสารสลายตัว (Related compounds) ความสม่ําเสมอของตัวยาในแต
ละหนวย (Content uniformity of dosage unit) และการละลายตัวของยา
(Dissolution) 3. Thioridazine HCl tablets ตามวิธีมาตรฐาน USP 36 ตรวจ
วิเคราะหเอกลักษณ (Identification) ปริมาณตัวยาสําคัญ (Assay) ความ

90.00 56,353 4.03

156

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
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โครงการประกัน
คุณภาพยา
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2. เตรียมความพรอมในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เชน จัดทํา
protocol / สารมาตรฐาน / สารเคมี / วิธีวิเคราะห / อุปกรณ

3. ประสานโรงพยาบาลรัฐท่ัวประเทศใหขอมูลผลิตภัณฑยาท่ีมีใชในคลังยาทาง
โปรแกรม single window เพ่ือการสุมตัวอยาง โดยข้ึนบัญชียาท่ีคัดเลือกใน
โปรแกรมรายงานผลการตรวจวิเคราะหดานยาบน web page
(www.tumdee.org/alert) และโรงพยาบาลแจงความประสงคท่ีจะสงยาใน
โปรแกรมฯ สํานักยาและวัตถุเสพติด สุมตัวอยางผลิตภัณฑยาจากโปรแกรมฯ
และแจงใหโรงพยาบาลน้ันๆทราบ

4. โรงพยาบาลทําการลงรายละเอียดขอมูลของตัวอยางยาท่ีจะสงในโปรแกรมฯ
และจัดสงตัวอยาง

5. สํานักยาฯ แจงขอความรวมมือผูผลติหรือผูแทนจาํหนาย เพ่ือชดเชยยาให
โรงพยาบาลท่ีประสงคจะขอรบัการชดเชยยา กรณียาราคาแพง เปนตน

6. ตรวจสอบจํานวนตัวอยาง รุนการผลิตท่ีไดรับ หากรุนการผลิตไมครบจะทํา
การสุมตัวอยางเพ่ิมเติม และระบุวันท่ีตรวจวิเคราะหแลวเสร็จ

7. ศึกษาและทําความเขาใจวิธีการตรวจวิเคราะหยาตามทะเบียนยา
8. หาระบบท่ีเหมาะสมในการตรวจวิเคราะหยา 4 รายการไดแก 1.
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ละหนวย (Content uniformity of dosage unit) และการละลายตัวของยา
(Dissolution) 3. Thioridazine HCl tablets ตามวิธีมาตรฐาน USP 36 ตรวจ
วิเคราะหเอกลักษณ (Identification) ปริมาณตัวยาสําคัญ (Assay) ความ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
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คุณภาพยา

1,400,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
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ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพจํานวน 48 รายการ

2. เตรียมความพรอมในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เชน จัดทํา
protocol / สารมาตรฐาน / สารเคมี / วิธีวิเคราะห / อุปกรณ
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โปรแกรมฯ สํานักยาและวัตถุเสพติด สุมตัวอยางผลิตภัณฑยาจากโปรแกรมฯ
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8. หาระบบท่ีเหมาะสมในการตรวจวิเคราะหยา 4 รายการไดแก 1.
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ตัวของยา (Dissolution) 2. Loratadine tablets ตามวิธีมาตรฐาน USP 36
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90.00 56,353 4.03
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

สม่ําเสมอของตัวยาในแตละหนวย (Content uniformity of dosage unit)
และการละลายตัวของยา (Dissolution) 4. Warfarin sodium tablet ตามวิธี
มาตรฐาน USP 36 ตรวจวิเคราะหเอกลักษณ (Identification) ปริมาณตัวยา
สําคัญ (Assay) ความสม่ําเสมอของตัวยาในแตละหนวย (Content
uniformity of dosage unit) และการละลายตัวของยา (Dissolution)

9. ไดรับตัวอยางยา 1.Chlorpromazine HCl tablets จํานวน 20 ตัวอยาง 2.
Loratadine tablets จํานวน 18 ตัวอยาง 3. Thioridazine HCl tablets
จํานวน 12 ตัวอยาง 4. Warfarin sodium tablet จํานวน 33 ตัวอยาง 10.
รวมตัวอยางท้ังหมด 83 ตัวอยาง

10.ทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะหตามมาตรฐาน USP ของยา Thioridazine HCl
tablets และ Warfarin sodium tablet หัวขอ Accuracy, Linearity และ
Precision

11.ตรวจวิเคราะหยา Thioridazine HCl tablets หัวขอ ตรวจวิเคราะห
เอกลักษณ (Identification) และปริมาณตัวยาสําคัญ (Assay) แลวเสร็จ 11
ตัวอยาง

12.ตรวจวิเคราะหยา Thioridazine HCl tablets หัวขอความสม่ําเสมอของตัวยาใน
แตละหนวย (Content uniformity of dosage unit) แลวเสร็จ 11 ตัวอยาง

13.ทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะหตามมาตรฐาน USP ของยา Loratadine
tablets หัวขอ Accuracy, Linearity และ Precision

14.ตรวจวิเคราะหยา Loratadine tablets หัวขอ ตรวจวิเคราะหเอกลักษณ
(Identification) และปริมาณตัวยาสําคัญ (Assay) และปริมาณสารสลายตัว
(Related compounds) แลวเสร็จ 15 ตัวอยาง

15.ตรวจวิเคราะหยา Loratadine tablets หัวขอความสม่ําเสมอของตัวยาในแต
ละหนวย (Content uniformity of dosage unit) แลวเสร็จ 15 ตัวอยาง

16.ทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะหตามมาตรฐาน USP ของยา Chlorpromazine
HCl tablets หัวขอ Accuracy, Linearity และ Precision
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

17.ตรวจวิเคราะหยา Warfarin sodium tablets หัวขอ ตรวจวิเคราะหเอกลักษณ
(Identification) และปรมิาณตัวยาสาํคัญ (Assay) แลวเสร็จ 28 ตัวอยาง

18.ตรวจวิเคราะหยา Warfarin sodium tablets หัวขอความสม่าํเสมอของตัวยาใน
แตละหนวย (Content uniformity of dosage unit) แลวเสร็จ 13 ตัวอยาง

19.ตรวจวิเคราะหยา Warfarin sodium tablets หัวขอความสม่าํเสมอของตัวยาใน
แตละหนวย (Content uniformity of dosage unit) แลวเสร็จ 15 ตัวอยาง

20.ตรวจวิเคราะหยา Warfarin sodium tablets หัวการละลายตัวของยา
(Dissolution) แลวเสร็จ 28 ตัวอยาง

21.ตรวจวิเคราะหยา Loratadine tablets หัวการละลายตัวของยา (Dissolution)
แลวเสร็จ 15 ตัวอยาง

22.ตรวจวิเคราะหยา Chlorpromazine HCl tablets โดย ตรวจวิเคราะหเอกลักษณ
(Identification) และปริมาณตัวยาสาํคัญ (Assay) แลวเสร็จ 18 ตัวอยาง

23.ตรวจวิเคราะหยา Chlorpromazine HCl tablets, Loratadine tablets,
Thioridazine HCl tablets, Warfarin sodium tablet แลวเสร็จทุกตัวอยาง
ทุกหัวขอการตรวจวิเคราะห

24.รายงานผลการตรวจวิเคราะหเปนรายตัวอยางในโปรแกรมฯ
www.tumdee.org/alert แลวเสร็จทุกตัวอยาง

25.ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะหฉบับสมบรูณแลวเสร็จ 20 ตัวอยาง ท้ังน้ี ขอ
รายงานผลดําเนินงาน โครงการการศึกษาคณุภาพยาNorfloxacin Tablets ใน
รานขายยาในเขตบรกิารสขุภาพท่ี 10 ผลดาํเนินงาน รอยละความกาวหนา 62.5

21 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

520,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 12 ตรวจวิเคราะหยา Clonazepam Tablets พรอมออกรายงาน จํานวน 12
ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหยา Chlordiazepoxide Tablets หัวขอ Dissolution
จํานวน 4 ตัวอยาง

80.00 519,736 99.95
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งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

22 809-1112-
P024-J4725-
03

โครงการประกัน
คุณภาพยา

500,000 โรงพยาบาลรัฐท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี
12/1

จัดทําโครงการ แผนการดําเนินงาน เสนอผูอํานวยการ สํารวจความพรอมทาง
หองปฏิบัติการ ดานสารเคมี วัสดวิุทยาศาสตร และดําเนินการจัดซือ้ รับ
ตัวอยางยาโครงการจากโรงพยาบาลตางๆ ประจําเดือน พ.ย. 2557 จํานวน 8
ตัวอยาง รับตัวอยางยาโครงการจากโรงพยาบาลตางๆ ประจําเดือน ธ.ค.
2557 จํานวน 15 ตัวอยาง รับตัวอยางยาโครงการจากโรงพยาบาลตางๆ
ประจําเดือน ม.ค. 2558 จํานวน 11 ตัวอยาง รับตัวอยางยาโครงการจาก
โรงพยาบาลตางๆ ประจําเดือน ก.พ. 2558 จํานวน 8 ตัวอยาง ทวนสอบวิธี
วิเคราะหตามเกณฑ USP 37 รับตวัอยางยาโครงการจากโรงพยาบาลตางๆ
ประจําเดือน มี.ค. 2558 จํานวน 2 ตัวอยาง เดือนเมษายน 2558 สอบเทียบ
เครื่องหาคาการละลายของยา (Dissolution) ดาน Chemical test และ
ดําเนินการทดสอบตัวอยาง เดือนพฤษภาคม 2558 ดําเนินการทดสอบ
ตัวอยาง ในรายการทดสอบดานการละลาย (Dissolution) จํานวน 2 ตัวอยาง
เดือนมิถุนายน 2558 ดําเนินการทดสอบตัวอยาง ในรายการทดสอบปริมาณ
ตัวยาสําคญั(Assay) จํานวน 15 ตัวอยาง ความสม่ําเสมอของปริมาณตัวยาใน
แตละเม็ด(Content Uniformity) 12 ตัวอยาง

50.00 204,000 40.80

159

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

22 809-1112-
P024-J4725-
03
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คุณภาพยา
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

23 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

9,500,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

สคอ 1. โครงการความปลอดภัยดานอาหาร รอยละความกาวหนาของโครงการ 78.69
1.1 การตรวจรับรองอาหารปลอดภัยตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอรมารเก็ต

ภัตตาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล และ สถานท่ีประกอบอาหาร 6,962
ตัวอยาง ไมผาน 44 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.63

1.2 การตรวจอาหารในวังศุโขทัย รานศิลปาชีพ 904 และตลาดเอนกประสงค
จิตมั่นราชกิจ 46,210 ตัวอยาง ไมผาน 77 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.16

2. โครงการเตรียมวัสดุอางอิงสําหรับสารกําจัดศัตรูพืชกลุมออกาโนคลอรีนใน
ไขมันไก รอยละความกาวหนาของโครงการ 50

3. โครงการพัฒนาสุขลักษณะท่ีดี (GMP) ในโรงอาหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย รอยละความกาวหนาของโครงการ 60

4. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย รอยละความกาวหนาของโครงการ รอยละ
ความกาวหนาของโครงการ 93.15

4.1 เฝาระวังความปลอดภัยของนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปดสนิทและนํ้าแข็ง
ในเขตภาคกลาง ดําเนินการ 330 ตวัอยาง

4.2 เฝาระวังความปลอดภัยของนํ้าดื่มจากตูนํ้าดื่มอัตโนมัติในพ้ืนท่ีเทศบาล
เมืองสน่ันรักษ จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการ 30 ตัวอยาง

4.3 พัฒนาคณุภาพผลติภณัฑชุมชนดานอาหารในสวนกลาง 198 ตัวอยาง
4.4 การสํารวจปริมาณไอโอดีนในเกลอืและซอสปรุงรส 90 ตัวอยาง
4.5 ตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจดัศัตรูพืชตกคางในผักสด 278 ตัวอยาง

รวมตัวอยาง 4 โครงการ 54,441 ตวัอยาง

จัดอบรม 6 หลักสูตร
1. การทดสอบจลุินทรียในอาหารดวย Molecular Technique
2. ทบทวนแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2558 และการถายทอดตวัช้ีวัดสูบุคคล
3. การตรวจวิเคราะหวัตถุเจือปนในอาหาร
4. Cheการประเมินความเสี่ยงดานอาหารทางเคมี
5. ขอกําหนดและขอแนะนําท่ัวไปสําหรับการตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา

70.46 9,083,696 95.62
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5. ขอกําหนดและขอแนะนําท่ัวไปสําหรับการตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยา

70.46 9,083,696 95.62



161

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

6. การควบคุมคุณภาพภายในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และ
harmonization วิธีประกันคุณภาพผลการทดสอบ

ในสวน ศวก. จะมีการตรวจตัวอยาง นํ้า OTOP เกลือ ผัก จํานวน 6,179 ตัวอยาง
รวมตัวอยางในโครงการท้ังหมด 60,620 ตัวอยาง

24 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,050,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 01 1. ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและ
แมฮองสอน ในการกําหนดเปาหมายอาหารแตละประเภท

2. ตรวจวิเคราะหนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจปุดสนิทจาํนวน 301 ตัวอยาง
ผานเกณฑมาตรฐาน 182 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 60.5

3. ตรวจวิเคราะหนํ้าแข็งจํานวน 55 ตัวอยาง ผานเกณฑมาตรฐาน 28
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50.9

81.30 297,237 28.31

25 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี
01/1

1. คุณภาพนํ้าบริโภค นํ้าแข็ง - จุลินทรียปนเปอน pH, nitrate และ fluoride
ตรวจดานจุลชีววิทยา (Coliform, E.coli, S.aureus, Salmonella spp.)
จํานวน 273 ตัวอยาง พบผานเกณฑดานจุลชีววิทยา 253 ตัวอยาง ตก
มาตรฐานทางจุลชีววิทยา 20 ตัวอยาง Coliform(20), E.coli(3) ดานเคม:ี
จํานวนตรวจวิเคราห 239 ตัวอยาง ไมผาน 16 ตัวอยาง ไดแกรายการ pH
จํานวน 14 ตัวอยาง, F- จํานวน 2 ตัวอยาง

2. ยาฆาแมลงตกคางในผักสด ผลไมสด เก็บตัวอยางตามเวลา วิเคราะหดวยชุด
ทดสอบ ดําเนินการตรวจวิเคราะหโดยชุดทดสอบจํานวน 83 ตัวอยาง ผาน
เกณฑท้ังหมด สงตรวจวิเคราะหผักสดท่ี สคอ. จํานวน 45 ตัวอยาง รอผล
วิเคราะห รวมท้ังหมดจํานวน 128 ตัวอยาง

3. ผลิตภณัฑชุมชน ดานจุลชีววิทยา จํานวน 68 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหไปแลว
62 ตัวอยาง (รอยละ 67.4) พบผานเกณฑดานจุลชีววิทยา 50 ตัวอยาง ตก
มาตรฐานทางจุลชีววิทยา 12 ตัวอยาง Coliform(7), E.coli(2), จุลินทรีย
ท้ังหมด(2), ยีสตและราท้ังหมด(9), B.cereus(2)

4. นมโรงเรียน ดําเนินการตรวจวิเคราะหผลิตภณัฑนมโรงเรียนจํานวน 2
ตัวอยางเรียบรอยแลว

80.00 1,004,734 100.47

161

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

6. การควบคุมคุณภาพภายในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และ
harmonization วิธีประกันคุณภาพผลการทดสอบ

ในสวน ศวก. จะมีการตรวจตัวอยาง นํ้า OTOP เกลือ ผัก จํานวน 6,179 ตัวอยาง
รวมตัวอยางในโครงการท้ังหมด 60,620 ตัวอยาง

24 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,050,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 01 1. ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและ
แมฮองสอน ในการกําหนดเปาหมายอาหารแตละประเภท

2. ตรวจวิเคราะหนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจปุดสนิทจาํนวน 301 ตัวอยาง
ผานเกณฑมาตรฐาน 182 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 60.5

3. ตรวจวิเคราะหนํ้าแข็งจํานวน 55 ตัวอยาง ผานเกณฑมาตรฐาน 28
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50.9

81.30 297,237 28.31

25 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี
01/1

1. คุณภาพนํ้าบริโภค นํ้าแข็ง - จุลินทรียปนเปอน pH, nitrate และ fluoride
ตรวจดานจุลชีววิทยา (Coliform, E.coli, S.aureus, Salmonella spp.)
จํานวน 273 ตัวอยาง พบผานเกณฑดานจุลชีววิทยา 253 ตัวอยาง ตก
มาตรฐานทางจุลชีววิทยา 20 ตัวอยาง Coliform(20), E.coli(3) ดานเคม:ี
จํานวนตรวจวิเคราห 239 ตัวอยาง ไมผาน 16 ตัวอยาง ไดแกรายการ pH
จํานวน 14 ตัวอยาง, F- จํานวน 2 ตัวอยาง

2. ยาฆาแมลงตกคางในผักสด ผลไมสด เก็บตัวอยางตามเวลา วิเคราะหดวยชุด
ทดสอบ ดําเนินการตรวจวิเคราะหโดยชุดทดสอบจํานวน 83 ตัวอยาง ผาน
เกณฑท้ังหมด สงตรวจวิเคราะหผักสดท่ี สคอ. จํานวน 45 ตัวอยาง รอผล
วิเคราะห รวมท้ังหมดจํานวน 128 ตัวอยาง

3. ผลิตภณัฑชุมชน ดานจุลชีววิทยา จํานวน 68 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหไปแลว
62 ตัวอยาง (รอยละ 67.4) พบผานเกณฑดานจุลชีววิทยา 50 ตัวอยาง ตก
มาตรฐานทางจุลชีววิทยา 12 ตัวอยาง Coliform(7), E.coli(2), จุลินทรีย
ท้ังหมด(2), ยีสตและราท้ังหมด(9), B.cereus(2)

4. นมโรงเรียน ดําเนินการตรวจวิเคราะหผลิตภณัฑนมโรงเรียนจํานวน 2
ตัวอยางเรียบรอยแลว

80.00 1,004,734 100.47

161

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

6. การควบคุมคุณภาพภายในหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และ
harmonization วิธีประกันคุณภาพผลการทดสอบ

ในสวน ศวก. จะมีการตรวจตัวอยาง นํ้า OTOP เกลือ ผัก จํานวน 6,179 ตัวอยาง
รวมตัวอยางในโครงการท้ังหมด 60,620 ตัวอยาง

24 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,050,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 01 1. ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและ
แมฮองสอน ในการกําหนดเปาหมายอาหารแตละประเภท

2. ตรวจวิเคราะหนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจปุดสนิทจาํนวน 301 ตัวอยาง
ผานเกณฑมาตรฐาน 182 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 60.5

3. ตรวจวิเคราะหนํ้าแข็งจํานวน 55 ตัวอยาง ผานเกณฑมาตรฐาน 28
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50.9

81.30 297,237 28.31

25 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี
01/1

1. คุณภาพนํ้าบริโภค นํ้าแข็ง - จุลินทรียปนเปอน pH, nitrate และ fluoride
ตรวจดานจุลชีววิทยา (Coliform, E.coli, S.aureus, Salmonella spp.)
จํานวน 273 ตัวอยาง พบผานเกณฑดานจุลชีววิทยา 253 ตัวอยาง ตก
มาตรฐานทางจุลชีววิทยา 20 ตัวอยาง Coliform(20), E.coli(3) ดานเคม:ี
จํานวนตรวจวิเคราห 239 ตัวอยาง ไมผาน 16 ตัวอยาง ไดแกรายการ pH
จํานวน 14 ตัวอยาง, F- จํานวน 2 ตัวอยาง

2. ยาฆาแมลงตกคางในผักสด ผลไมสด เก็บตัวอยางตามเวลา วิเคราะหดวยชุด
ทดสอบ ดําเนินการตรวจวิเคราะหโดยชุดทดสอบจํานวน 83 ตัวอยาง ผาน
เกณฑท้ังหมด สงตรวจวิเคราะหผักสดท่ี สคอ. จํานวน 45 ตัวอยาง รอผล
วิเคราะห รวมท้ังหมดจํานวน 128 ตัวอยาง

3. ผลิตภณัฑชุมชน ดานจุลชีววิทยา จํานวน 68 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหไปแลว
62 ตัวอยาง (รอยละ 67.4) พบผานเกณฑดานจุลชีววิทยา 50 ตัวอยาง ตก
มาตรฐานทางจุลชีววิทยา 12 ตัวอยาง Coliform(7), E.coli(2), จุลินทรีย
ท้ังหมด(2), ยีสตและราท้ังหมด(9), B.cereus(2)

4. นมโรงเรียน ดําเนินการตรวจวิเคราะหผลิตภณัฑนมโรงเรียนจํานวน 2
ตัวอยางเรียบรอยแลว

80.00 1,004,734 100.47



162

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

26 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,250,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 02 1. จังหวัดเพชรบูรณ อบรมใหความรูในเรื่อง การเตรียมความพรอมยกระดับ
สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายสูมาตรฐาน
Primary GMP วันท่ี 9 มกราคม 2558 ณ ศูนยเรียนรูตนแบบกลุมบานซับ
เจริญ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ จํานวน 58 คน โดยศูนยฯไดรวมบูรณาการ
ใหความรูดวย

2. จังหวัดพิษณุโลก เปนวิทยากรในการอภิปรายเปนคณะ เรื่องการพัฒนาการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOPการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบ
บูทจําหนายผลิตภัณฑ การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวา
การอําเภอเมือง จ.พิษณุโลก จํานวน 10 คน ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางตรวจ
วิเคราะห นํ้าพริกลาบ รอบท่ี 2 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบานยานยาว อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก อยูระหวางการติดตาม
ประเมินผล แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะหคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ดังเอกสารแนบ ลงสํารวจพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยาง
ตรวจวิเคราะห นํ้าพริกปลายาง กลุมผลิตนํ้าพริกคุณจําเนียรบานแมบอน อ.
บานตาก จ.ตาก แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะหคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

60.00 296,216 23.70

27 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

2,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 05 1. ช้ีแจงโครงการและประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2. ประชุมสมัมนาเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพเขต 5 โดย

ช้ีแจงแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของของศูนยฯ
3. ทดสอบตัวอยางผลิตภัณฑ OTOP
- สมุทรสงคราม เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลัว 8 ตัวอยาง ผาน 8 ตัวอยาง
- กาญจนบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 14 ตัวอยาง ผาน 14 ตัวอยาง
- เพชรบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 23 ตัวอยาง ผาน 31 ตัวอยาง
- นครปฐม เปาหมาย 2 ตัวยาง ตรวจแลว 19 ตัวอยาง ผาน 18 ตัวอยาง
- สมุทรสาคร เปาหมาย 2 ตัวยาง ตรวจแลว 25 ตัวอยาง ผาน 23 ตัวอยาง
- สุพรรณบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 12 ตัวอยาง ผาน 12 ตัวอยาง
- ประจวบฯ เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 20 ตัวอยาง ผาน 15 ตัวอยาง

90.00 1,732,329 86.62

162

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

26 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,250,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 02 1. จังหวัดเพชรบูรณ อบรมใหความรูในเรื่อง การเตรียมความพรอมยกระดับ
สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายสูมาตรฐาน
Primary GMP วันท่ี 9 มกราคม 2558 ณ ศูนยเรียนรูตนแบบกลุมบานซับ
เจริญ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ จํานวน 58 คน โดยศูนยฯไดรวมบูรณาการ
ใหความรูดวย

2. จังหวัดพิษณุโลก เปนวิทยากรในการอภิปรายเปนคณะ เรื่องการพัฒนาการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOPการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบ
บูทจําหนายผลิตภัณฑ การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวา
การอําเภอเมือง จ.พิษณุโลก จํานวน 10 คน ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางตรวจ
วิเคราะห นํ้าพริกลาบ รอบท่ี 2 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบานยานยาว อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก อยูระหวางการติดตาม
ประเมินผล แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะหคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ดังเอกสารแนบ ลงสํารวจพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยาง
ตรวจวิเคราะห นํ้าพริกปลายาง กลุมผลิตนํ้าพริกคุณจําเนียรบานแมบอน อ.
บานตาก จ.ตาก แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะหคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

60.00 296,216 23.70

27 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

2,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 05 1. ช้ีแจงโครงการและประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2. ประชุมสมัมนาเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพเขต 5 โดย

ช้ีแจงแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของของศูนยฯ
3. ทดสอบตัวอยางผลิตภัณฑ OTOP
- สมุทรสงคราม เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลัว 8 ตัวอยาง ผาน 8 ตัวอยาง
- กาญจนบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 14 ตัวอยาง ผาน 14 ตัวอยาง
- เพชรบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 23 ตัวอยาง ผาน 31 ตัวอยาง
- นครปฐม เปาหมาย 2 ตัวยาง ตรวจแลว 19 ตัวอยาง ผาน 18 ตัวอยาง
- สมุทรสาคร เปาหมาย 2 ตัวยาง ตรวจแลว 25 ตัวอยาง ผาน 23 ตัวอยาง
- สุพรรณบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 12 ตัวอยาง ผาน 12 ตัวอยาง
- ประจวบฯ เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 20 ตัวอยาง ผาน 15 ตัวอยาง

90.00 1,732,329 86.62

162

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

26 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,250,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 02 1. จังหวัดเพชรบูรณ อบรมใหความรูในเรื่อง การเตรียมความพรอมยกระดับ
สถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายสูมาตรฐาน
Primary GMP วันท่ี 9 มกราคม 2558 ณ ศูนยเรียนรูตนแบบกลุมบานซับ
เจริญ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ จํานวน 58 คน โดยศูนยฯไดรวมบูรณาการ
ใหความรูดวย

2. จังหวัดพิษณุโลก เปนวิทยากรในการอภิปรายเปนคณะ เรื่องการพัฒนาการ
ผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOPการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบ
บูทจําหนายผลิตภัณฑ การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ ณ หองประชุมช้ัน 2 ท่ีวา
การอําเภอเมือง จ.พิษณุโลก จํานวน 10 คน ลงพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางตรวจ
วิเคราะห นํ้าพริกลาบ รอบท่ี 2 กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรบานยานยาว อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก อยูระหวางการติดตาม
ประเมินผล แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะหคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ดังเอกสารแนบ ลงสํารวจพ้ืนท่ีและเก็บตัวอยาง
ตรวจวิเคราะห นํ้าพริกปลายาง กลุมผลิตนํ้าพริกคุณจําเนียรบานแมบอน อ.
บานตาก จ.ตาก แบบรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะหคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

60.00 296,216 23.70

27 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

2,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 05 1. ช้ีแจงโครงการและประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2. ประชุมสมัมนาเครือขายคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพเขต 5 โดย

ช้ีแจงแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของของศูนยฯ
3. ทดสอบตัวอยางผลิตภัณฑ OTOP
- สมุทรสงคราม เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลัว 8 ตัวอยาง ผาน 8 ตัวอยาง
- กาญจนบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 14 ตัวอยาง ผาน 14 ตัวอยาง
- เพชรบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 23 ตัวอยาง ผาน 31 ตัวอยาง
- นครปฐม เปาหมาย 2 ตัวยาง ตรวจแลว 19 ตัวอยาง ผาน 18 ตัวอยาง
- สมุทรสาคร เปาหมาย 2 ตัวยาง ตรวจแลว 25 ตัวอยาง ผาน 23 ตัวอยาง
- สุพรรณบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 12 ตัวอยาง ผาน 12 ตัวอยาง
- ประจวบฯ เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 20 ตัวอยาง ผาน 15 ตัวอยาง

90.00 1,732,329 86.62



163

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

- ราชบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 6 ตัวอยาง ผาน 5 ตัวอยาง
4. ทดสอบตัวอยางนํ้า
- สมุทรสงคราม 10 ตัวอยาง
- กาญจนบุรี 65 ตัวอยาง
- นครปฐม 173 ตัวอยาง
- ราชบุรี 100 ตัวอยาง
- สุพรรณบุรี 80 ตัวอยาง
- ประจวบครีีขันธ43 ตัวอยาง
- เพชรบุรี 80 ตัวอยาง
- สมุทรสาคร 83 ตัวอยาง

6. ทดสอบตัวอยางนํ้าแข็ง
- สมุทรสงคราม 0 ตัวอยาง
- กาญจนบุรี 4 ตัวอยาง
- นครปฐม 28 ตัวอยาง
- ราชบุรี 5 ตัวอยาง
- สุพรรณบุรี 0 ตัวอยาง
- ประจวบครีีขันธ 0 ตัวอยาง
- เพชรบุรี 0 ตัวอยาง
- สมุทรสาคร 20 ตัวอยาง

7. เก็บผัก 7 ชนิดไดแก คะนา ถ่ัวฝกยาวผักบุง ตําลึง แตงกวา ผักกาดขาว
กะหล่ําปลี ท่ีตลาดคาสงและ Mega store ชนิดละ 3 ตัวอยาง/จังหวัด
รวม 146 ตัวอยาง พบไมปลอดภยั 2 ตัวอยาง ไดแก คะนาจากตลาด
เทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม และผักกาดขาวจากบิ๊กซซีูเปอรเซ็นต
เตอร จังหวัดกาญจนบุรี

163

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

- ราชบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 6 ตัวอยาง ผาน 5 ตัวอยาง
4. ทดสอบตัวอยางนํ้า
- สมุทรสงคราม 10 ตัวอยาง
- กาญจนบุรี 65 ตัวอยาง
- นครปฐม 173 ตัวอยาง
- ราชบุรี 100 ตัวอยาง
- สุพรรณบุรี 80 ตัวอยาง
- ประจวบครีีขันธ43 ตัวอยาง
- เพชรบุรี 80 ตัวอยาง
- สมุทรสาคร 83 ตัวอยาง

6. ทดสอบตัวอยางนํ้าแข็ง
- สมุทรสงคราม 0 ตัวอยาง
- กาญจนบุรี 4 ตัวอยาง
- นครปฐม 28 ตัวอยาง
- ราชบุรี 5 ตัวอยาง
- สุพรรณบุรี 0 ตัวอยาง
- ประจวบครีีขันธ 0 ตัวอยาง
- เพชรบุรี 0 ตัวอยาง
- สมุทรสาคร 20 ตัวอยาง

7. เก็บผัก 7 ชนิดไดแก คะนา ถ่ัวฝกยาวผักบุง ตําลึง แตงกวา ผักกาดขาว
กะหล่ําปลี ท่ีตลาดคาสงและ Mega store ชนิดละ 3 ตัวอยาง/จังหวัด
รวม 146 ตัวอยาง พบไมปลอดภยั 2 ตัวอยาง ไดแก คะนาจากตลาด
เทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม และผักกาดขาวจากบิ๊กซซีูเปอรเซ็นต
เตอร จังหวัดกาญจนบุรี

163

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

- ราชบุรี เปาหมาย 2 ตัวอยาง ตรวจแลว 6 ตัวอยาง ผาน 5 ตัวอยาง
4. ทดสอบตัวอยางนํ้า
- สมุทรสงคราม 10 ตัวอยาง
- กาญจนบุรี 65 ตัวอยาง
- นครปฐม 173 ตัวอยาง
- ราชบุรี 100 ตัวอยาง
- สุพรรณบุรี 80 ตัวอยาง
- ประจวบครีีขันธ43 ตัวอยาง
- เพชรบุรี 80 ตัวอยาง
- สมุทรสาคร 83 ตัวอยาง

6. ทดสอบตัวอยางนํ้าแข็ง
- สมุทรสงคราม 0 ตัวอยาง
- กาญจนบุรี 4 ตัวอยาง
- นครปฐม 28 ตัวอยาง
- ราชบุรี 5 ตัวอยาง
- สุพรรณบุรี 0 ตัวอยาง
- ประจวบครีีขันธ 0 ตัวอยาง
- เพชรบุรี 0 ตัวอยาง
- สมุทรสาคร 20 ตัวอยาง

7. เก็บผัก 7 ชนิดไดแก คะนา ถ่ัวฝกยาวผักบุง ตําลึง แตงกวา ผักกาดขาว
กะหล่ําปลี ท่ีตลาดคาสงและ Mega store ชนิดละ 3 ตัวอยาง/จังหวัด
รวม 146 ตัวอยาง พบไมปลอดภยั 2 ตัวอยาง ไดแก คะนาจากตลาด
เทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม และผักกาดขาวจากบิ๊กซซีูเปอรเซ็นต
เตอร จังหวัดกาญจนบุรี



164

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

28 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

2,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 06 1. โครงการเฝาระวังสารเคมีกําจัดศตัรูพืชตกคางในผักสด
1.1 สั่งซื้อตัวอยางและประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือเก็บ

ตัวอยาง ผักสด
1.2 ติดตอประสานงานในการตรวจวิเคราะหตัวอยางโดยใชชุดทดสอบ

GT ณ สคอ.
1.3 วิเคราะหตัวอยางผักสด จํานวน 159 ตัวอยาง ดวยชุดทดสอบ GT

ตรวจพบในระดับท่ีปลอดภัย 2 ตัวอยาง ตรวจไมพบ 157 ตัวอยาง
2. โครงการตรวจวิเคราะหนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง

2.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปดสนิทและนํ้าแข็ง ท่ี
ไดรับจาก สสจ.ในพ้ืนท่ี ตรวจวิเคราะหตัวอยาง จาํนวน 387 ตัวอยาง พบ
ผานเกณฑ จํานวน 164 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 223 ตัวอยาง

3. โครงการเฝาระวังผลิตภณัฑชุมชนดานอาหาร
3.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภณัฑชุมชนดานอาหาร จํานวน 103

ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหเรียบรอยครบทุกตัวอยางท่ี สสจ.ระยอง
สสจ.ฉะเชิงเทรา สสจ.จันทบรุี สสจ.ปราจีนบรุี สสจ.ชลบุรี สสจ.
สระแกว สสจ.ตราด สงตรวจ

4. โครงการไอโอดีน
4.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางจาก สสจ. จํานวน 0 ตัวอยาง เน่ืองจาก

สสจ. ดําเนินการสงตรวจไอโอดีนในโครงการของตนเอง

90.00 2,000,000 100.00

29 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 07 1. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการบูรณาการอาหารปลอดภยั
2. ประสานแผนการเก็บตัวอยางผลติภัณฑอาหารและนํ้ากับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในเขต7
3. ตรวจเฝาระวังการปนเปอนของจุลนิทรียและคุณภาพทางเคมีของ

ตัวอยางนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปดสนิท จํานวน 213 ตัวอยาง
คุณภาพไมไดมาตรฐาน 76 ตัวอยาง ( รอยละ 35.7 ) นํ้าแข็ง จํานวน 59
ตัวอยางไมไดมาตรฐาน 21 ตัวอยาง ( รอยละ 35.6)

4. ตรวจวิเคราะหผลติภณัฑอาหารชุมชน 80 ตัวอยางไมไดมาตรฐาน24

80 984,882 98.49

164

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

28 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

2,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 06 1. โครงการเฝาระวังสารเคมีกําจัดศตัรูพืชตกคางในผักสด
1.1 สั่งซื้อตัวอยางและประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือเก็บ

ตัวอยาง ผักสด
1.2 ติดตอประสานงานในการตรวจวิเคราะหตัวอยางโดยใชชุดทดสอบ

GT ณ สคอ.
1.3 วิเคราะหตัวอยางผักสด จํานวน 159 ตัวอยาง ดวยชุดทดสอบ GT

ตรวจพบในระดับท่ีปลอดภัย 2 ตัวอยาง ตรวจไมพบ 157 ตัวอยาง
2. โครงการตรวจวิเคราะหนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง

2.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปดสนิทและนํ้าแข็ง ท่ี
ไดรับจาก สสจ.ในพ้ืนท่ี ตรวจวิเคราะหตัวอยาง จาํนวน 387 ตัวอยาง พบ
ผานเกณฑ จํานวน 164 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 223 ตัวอยาง

3. โครงการเฝาระวังผลิตภณัฑชุมชนดานอาหาร
3.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภณัฑชุมชนดานอาหาร จํานวน 103

ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหเรียบรอยครบทุกตัวอยางท่ี สสจ.ระยอง
สสจ.ฉะเชิงเทรา สสจ.จันทบรุี สสจ.ปราจีนบรุี สสจ.ชลบุรี สสจ.
สระแกว สสจ.ตราด สงตรวจ

4. โครงการไอโอดีน
4.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางจาก สสจ. จํานวน 0 ตัวอยาง เน่ืองจาก

สสจ. ดําเนินการสงตรวจไอโอดีนในโครงการของตนเอง

90.00 2,000,000 100.00

29 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 07 1. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการบูรณาการอาหารปลอดภยั
2. ประสานแผนการเก็บตัวอยางผลติภัณฑอาหารและนํ้ากับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในเขต7
3. ตรวจเฝาระวังการปนเปอนของจุลนิทรียและคุณภาพทางเคมีของ

ตัวอยางนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปดสนิท จํานวน 213 ตัวอยาง
คุณภาพไมไดมาตรฐาน 76 ตัวอยาง ( รอยละ 35.7 ) นํ้าแข็ง จํานวน 59
ตัวอยางไมไดมาตรฐาน 21 ตัวอยาง ( รอยละ 35.6)

4. ตรวจวิเคราะหผลติภณัฑอาหารชุมชน 80 ตัวอยางไมไดมาตรฐาน24

80 984,882 98.49

164

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

28 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

2,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 06 1. โครงการเฝาระวังสารเคมีกําจัดศตัรูพืชตกคางในผักสด
1.1 สั่งซื้อตัวอยางและประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือเก็บ

ตัวอยาง ผักสด
1.2 ติดตอประสานงานในการตรวจวิเคราะหตัวอยางโดยใชชุดทดสอบ

GT ณ สคอ.
1.3 วิเคราะหตัวอยางผักสด จํานวน 159 ตัวอยาง ดวยชุดทดสอบ GT

ตรวจพบในระดับท่ีปลอดภัย 2 ตัวอยาง ตรวจไมพบ 157 ตัวอยาง
2. โครงการตรวจวิเคราะหนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง

2.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปดสนิทและนํ้าแข็ง ท่ี
ไดรับจาก สสจ.ในพ้ืนท่ี ตรวจวิเคราะหตัวอยาง จาํนวน 387 ตัวอยาง พบ
ผานเกณฑ จํานวน 164 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 223 ตัวอยาง

3. โครงการเฝาระวังผลิตภณัฑชุมชนดานอาหาร
3.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภณัฑชุมชนดานอาหาร จํานวน 103

ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหเรียบรอยครบทุกตัวอยางท่ี สสจ.ระยอง
สสจ.ฉะเชิงเทรา สสจ.จันทบรุี สสจ.ปราจีนบรุี สสจ.ชลบุรี สสจ.
สระแกว สสจ.ตราด สงตรวจ

4. โครงการไอโอดีน
4.1 ตรวจวิเคราะหตัวอยางจาก สสจ. จํานวน 0 ตัวอยาง เน่ืองจาก

สสจ. ดําเนินการสงตรวจไอโอดีนในโครงการของตนเอง

90.00 2,000,000 100.00

29 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 07 1. จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการบูรณาการอาหารปลอดภยั
2. ประสานแผนการเก็บตัวอยางผลติภัณฑอาหารและนํ้ากับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในเขต7
3. ตรวจเฝาระวังการปนเปอนของจุลนิทรียและคุณภาพทางเคมีของ

ตัวอยางนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปดสนิท จํานวน 213 ตัวอยาง
คุณภาพไมไดมาตรฐาน 76 ตัวอยาง ( รอยละ 35.7 ) นํ้าแข็ง จํานวน 59
ตัวอยางไมไดมาตรฐาน 21 ตัวอยาง ( รอยละ 35.6)

4. ตรวจวิเคราะหผลติภณัฑอาหารชุมชน 80 ตัวอยางไมไดมาตรฐาน24

80 984,882 98.49



165

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

ตัวอยาง (รอยละ 30.0)
5. เกลอืบริโภค 41 ตัวอยาง คณุภาพไมไดมาตรฐาน 7 ตัวอยาง (รอยละ 17.1)
6. สุมเก็บตัวอยางผักสด 7 ชนิด รอบท่ี 1 จากตลาดกลางคาสงและ

megastore ของจังหวัดรอยเอ็ด ตลาดสดของจังหวัดมหาสารคาม ตลาด
สดของจังหวัดกาฬสินธุ และตลาดคาสงของจังหวัดขอนแกน รวมท้ังสิ้น
70 ตัวอยางตรวจหาสารเคมีตกคางดวยชุดทดสอบ ผลการตรวจพบผาน
เกณฑทุกตัวอยาง

7. สุมเก็บตัวอยางผักสด 4 ชนิด รอบท่ี 2 จากตลาดคาสงและตลาดสดของ
จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 7 รวม 44 ตัวอยางสงตรวจวิเคราะหสารเคมี
ตกคางโดยวิธีทางหองปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 6 พ.ค. 2558

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหองปฏิบัติการ 3 เรื่องจํานวน 6 คน
30 811-1112-

P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,750,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 08 มีการตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังการปนเปอนเช้ือจุลินทรีย และคุณภาพทางเคมี
ของนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง และนํ้าตูหยอดเหรียญตามแผนคุมครองผูบริโภค ตรวจ
วิเคราะหเพ่ือเฝาระวังคุณภาพทางจุลชีววิทยาและทางเคมีของผลิตภัณฑชุมชน
ดานอาหาร ตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางใน
ผักสด ผลไมสดตามแผนเก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังไอโอดีนใน
ผลิตภณัฑ ไมไดมาตรฐาน ตามแผนคุมครองผูบริโภคแลว

65 1,748,646 99.92

165

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

ตัวอยาง (รอยละ 30.0)
5. เกลอืบริโภค 41 ตัวอยาง คณุภาพไมไดมาตรฐาน 7 ตัวอยาง (รอยละ 17.1)
6. สุมเก็บตัวอยางผักสด 7 ชนิด รอบท่ี 1 จากตลาดกลางคาสงและ

megastore ของจังหวัดรอยเอ็ด ตลาดสดของจังหวัดมหาสารคาม ตลาด
สดของจังหวัดกาฬสินธุ และตลาดคาสงของจังหวัดขอนแกน รวมท้ังสิ้น
70 ตัวอยางตรวจหาสารเคมีตกคางดวยชุดทดสอบ ผลการตรวจพบผาน
เกณฑทุกตัวอยาง

7. สุมเก็บตัวอยางผักสด 4 ชนิด รอบท่ี 2 จากตลาดคาสงและตลาดสดของ
จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 7 รวม 44 ตัวอยางสงตรวจวิเคราะหสารเคมี
ตกคางโดยวิธีทางหองปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 6 พ.ค. 2558

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหองปฏิบัติการ 3 เรื่องจํานวน 6 คน
30 811-1112-

P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,750,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 08 มีการตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังการปนเปอนเช้ือจุลินทรีย และคุณภาพทางเคมี
ของนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง และนํ้าตูหยอดเหรียญตามแผนคุมครองผูบริโภค ตรวจ
วิเคราะหเพ่ือเฝาระวังคุณภาพทางจุลชีววิทยาและทางเคมีของผลิตภัณฑชุมชน
ดานอาหาร ตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางใน
ผักสด ผลไมสดตามแผนเก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังไอโอดีนใน
ผลิตภณัฑ ไมไดมาตรฐาน ตามแผนคุมครองผูบริโภคแลว

65 1,748,646 99.92

165

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

ตัวอยาง (รอยละ 30.0)
5. เกลอืบริโภค 41 ตัวอยาง คณุภาพไมไดมาตรฐาน 7 ตัวอยาง (รอยละ 17.1)
6. สุมเก็บตัวอยางผักสด 7 ชนิด รอบท่ี 1 จากตลาดกลางคาสงและ

megastore ของจังหวัดรอยเอ็ด ตลาดสดของจังหวัดมหาสารคาม ตลาด
สดของจังหวัดกาฬสินธุ และตลาดคาสงของจังหวัดขอนแกน รวมท้ังสิ้น
70 ตัวอยางตรวจหาสารเคมีตกคางดวยชุดทดสอบ ผลการตรวจพบผาน
เกณฑทุกตัวอยาง

7. สุมเก็บตัวอยางผักสด 4 ชนิด รอบท่ี 2 จากตลาดคาสงและตลาดสดของ
จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 7 รวม 44 ตัวอยางสงตรวจวิเคราะหสารเคมี
ตกคางโดยวิธีทางหองปฏิบัติการ เมื่อวันท่ี 6 พ.ค. 2558

8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของหองปฏิบัติการ 3 เรื่องจํานวน 6 คน
30 811-1112-

P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,750,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 08 มีการตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังการปนเปอนเช้ือจุลินทรีย และคุณภาพทางเคมี
ของนํ้าดื่ม นํ้าแข็ง และนํ้าตูหยอดเหรียญตามแผนคุมครองผูบริโภค ตรวจ
วิเคราะหเพ่ือเฝาระวังคุณภาพทางจุลชีววิทยาและทางเคมีของผลิตภัณฑชุมชน
ดานอาหาร ตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางใน
ผักสด ผลไมสดตามแผนเก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะหเพ่ือเฝาระวังไอโอดีนใน
ผลิตภณัฑ ไมไดมาตรฐาน ตามแผนคุมครองผูบริโภคแลว

65 1,748,646 99.92



166

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

31 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 09 1. ณ เดือนมิย. 58 ตรวจวิเคราะหนํ้า นํ้าแข็ง 38 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 7
ตัวอยาง สะสม 185 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 36 ตัวอยาง OTOP 7 ตัวอยาง ไม
ผานเกณฑ 0 ตัวอยาง สะสม 22 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 1 ตัวอยาง

2. ดําเนินงานตามกิจกรรมการตรวจสารเคมีปองกันกําจัดศตัรูพืชตกคางในผกัสด ได
เก็บตัวอยางผักสดครั้งท่ี 1 จํานวน 7 ชนิดไดแก แตงกวา,ผักกาดขาว, กะหล่ําปล,ี
คะนา, ถ่ัวฝกยาว,ผักบุง และ ผักตําลงึเก็บจากตลาดสดและ Megastores ใน
จังหวัดชัยภมูิ 18 ตัวอยาง จังหวัดบรุีรัมย 18 ตัวอยาง จังหวัดบรุีรมัย 18
ตัวอยาง และจังหวัดนครราชสมีา 18 ตัวอยาง รวมเปน 72 ตัวอยาง ผลการตรวจ
ดวยชุดทดสอบ GPO-M kit ในตัวอยางผักสด พบวาท้ัง 72 ตัวอยาง ไมมสีารเคมี
กําจัดแมลงตกคาง และไดรายงานผลการดาํเนินงานตามแบบฟอรมท่ีสคอ.
กําหนดให สคอ.ทราบเรียบรอยแลว วันท่ี 13 มี.ค.58

0 822,788 82.28
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08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,250,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 10 กิจกรรมท่ี 1
จัดทําโครงการ การเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการ การ

ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท้ัง 5 จังหวัดในเขตบริการ
สุขภาพท่ี10 เพ่ือใหสุมเก็บตัวอยางตามแผนการเก็บตัวอยางของจังหวัดและ
ชวยคัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมแมบานเกษตรกรหรือกลุมผูผลติ
ผลิตภณัฑสุขภาพชุมชน การเขาไปชวยพัฒนาและใหคําปรึกษาดานวิชาการ
เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑสุขภาพชุมชนของ
กลุมเปาหมาย ครบ 2 กลุม คิดเปนรอยละ 100 นอกจากน้ี ยังไดทําการ
ตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภณัฑสุขภาพชุมชน ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ไดสงตรวจตามแผนของจังหวัด ในไตรมาสสอง ตั้งแต 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31
มีนาคม 2558 จํานวน 51 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 85.00 เมื่อเทียบกับคา
เปาหมายของโครงการ และมีตัวอยางท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงตรวจ
วิเคราะหชวงวันท่ี 1 เมษายน 2558 -15 มิถุนายน 2558 อีก 15 ตัวอยาง
รวมท้ังหมด เทากับ 66 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 110 เมื่อเทียบกับคา
เปาหมายของโครงการ โดยมีตัวอยางท่ีไมไดมาตรฐานรวม 3 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 4.54

74 692,515 55.40
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167

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

กิจกรรมท่ี 2
เก็บและตรวจวิเคราะห ตัวอยางนํ้าบริโภคฯ และนํ้าแข็ง รวมเปน 119

ตัวอยาง   จากเปาหมายท้ังหมด 125 ตัวอยาง    ผลการตรวจวิเคราะห พบวา มี
คาความเปนกรด-ดาง ไมไดมาตรฐาน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 10.1 ปริมาณ
ไนเตรท(as nitrogen) เกินมาตรฐานกําหนด 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.7
ปริมาณฟลูออไรดสูงกวา0.7 mg/L  1 ตัวอยาง จากตัวอยาง ท่ีตรวจ 60 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 1.7(59ตัวอยางอยูระหวางดําเนินการ) MPN coliforms /100 ml
เกินมาตรฐานกําหนดจํานวน 9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 7.6 และตรวจพบ E.coli
/100 ml จํานวน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.7

กิจกรรมท่ี 3
1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับวิธีวิเคราะหและขอมูลทางวิชาการ
2. จัดทําแผนงานโครงการ แผนการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุ

สํานักงาน
3. เตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและหองปฏิบตัิการ

ตรวจวิเคราะห
4. ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหตัวอยางผักตามเปาหมาย

รอบท่ี 1 พรอมทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางผักดวยชุดทดสอบยา
ฆาแมลง MJPK จํานวนท้ังหมด 79 ตัวอยาง (เปาหมาย 45
ตัวอยาง) ผลการตรวจพบวา มีความปลอดภัยรอยละ 100.00

5. ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหตัวอยางผักตามเปาหมาย
รอบท่ี 1 (เพ่ิมเติม) พรอมทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางผักดวยชุด
ทดสอบยาฆาแมลง MJPK จํานวนท้ังหมด 79 ตัวอยาง (เปาหมาย
60 ตัวอยาง) ผลการตรวจพบวา มีตัวอยางผักพบไมปลอดภัย
จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.27 ตัวอยางผักมีความ
ปลอดภัยรอยละ 98.73
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เกินมาตรฐานกําหนดจํานวน 9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 7.6 และตรวจพบ E.coli
/100 ml จํานวน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.7

กิจกรรมท่ี 3
1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับวิธีวิเคราะหและขอมูลทางวิชาการ
2. จัดทําแผนงานโครงการ แผนการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุ

สํานักงาน
3. เตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและหองปฏิบตัิการ

ตรวจวิเคราะห
4. ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหตัวอยางผักตามเปาหมาย

รอบท่ี 1 พรอมทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางผักดวยชุดทดสอบยา
ฆาแมลง MJPK จํานวนท้ังหมด 79 ตัวอยาง (เปาหมาย 45
ตัวอยาง) ผลการตรวจพบวา มีความปลอดภัยรอยละ 100.00

5. ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหตัวอยางผักตามเปาหมาย
รอบท่ี 1 (เพ่ิมเติม) พรอมทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางผักดวยชุด
ทดสอบยาฆาแมลง MJPK จํานวนท้ังหมด 79 ตัวอยาง (เปาหมาย
60 ตัวอยาง) ผลการตรวจพบวา มีตัวอยางผักพบไมปลอดภัย
จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.27 ตัวอยางผักมีความ
ปลอดภัยรอยละ 98.73
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

กิจกรรมท่ี 2
เก็บและตรวจวิเคราะห ตัวอยางนํ้าบริโภคฯ และนํ้าแข็ง รวมเปน 119

ตัวอยาง   จากเปาหมายท้ังหมด 125 ตัวอยาง    ผลการตรวจวิเคราะห พบวา มี
คาความเปนกรด-ดาง ไมไดมาตรฐาน 12 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 10.1 ปริมาณ
ไนเตรท(as nitrogen) เกินมาตรฐานกําหนด 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.7
ปริมาณฟลูออไรดสูงกวา0.7 mg/L  1 ตัวอยาง จากตัวอยาง ท่ีตรวจ 60 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 1.7(59ตัวอยางอยูระหวางดําเนินการ) MPN coliforms /100 ml
เกินมาตรฐานกําหนดจํานวน 9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 7.6 และตรวจพบ E.coli
/100 ml จํานวน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.7

กิจกรรมท่ี 3
1. ศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับวิธีวิเคราะหและขอมูลทางวิชาการ
2. จัดทําแผนงานโครงการ แผนการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุ

สํานักงาน
3. เตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและหองปฏิบตัิการ

ตรวจวิเคราะห
4. ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหตัวอยางผักตามเปาหมาย

รอบท่ี 1 พรอมทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางผักดวยชุดทดสอบยา
ฆาแมลง MJPK จํานวนท้ังหมด 79 ตัวอยาง (เปาหมาย 45
ตัวอยาง) ผลการตรวจพบวา มีความปลอดภัยรอยละ 100.00

5. ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหตัวอยางผักตามเปาหมาย
รอบท่ี 1 (เพ่ิมเติม) พรอมทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางผักดวยชุด
ทดสอบยาฆาแมลง MJPK จํานวนท้ังหมด 79 ตัวอยาง (เปาหมาย
60 ตัวอยาง) ผลการตรวจพบวา มีตัวอยางผักพบไมปลอดภัย
จํานวน 1 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 1.27 ตัวอยางผักมีความ
ปลอดภัยรอยละ 98.73
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

6. ดําเนินการประสานและสงตอตัวอยางผักท่ีพบไมปลอดภยั จํานวน
1 ตัวอยาง ไปท่ีสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเรยีบรอย
เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2558

7. ดําเนินการรวบรวมสรุปผลการตรวจวิเคราะหในรอบท่ี 1 เรียบรอย
8. จัดทําแผนการเก็บตัวอยางรอบท่ี 2 เพ่ือสงตรวจท่ี สคอ. ภายใน

วันท่ี 1-10 เดือนมิถุนายน 2558
9. ดําเนินการเก็บตัวอยางผักรอบท่ี 2 สงใหหองปฏิบัติการสํานัก

คุณภาพและความปลอดภัยอาหารไดสําเร็จเรียบรอยตามแผน เมื่อ
วันท่ี 2-3 และ 10 มิถุนายน 2558) จํานวนท้ังสิ้น 54 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 95.00

10. สรุปการเก็บตัวอยางตามแผนงานโครงการ (รวมรอบท่ี 1 และ 2)
จํานวนท้ังสิ้น 212 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 128.48

11. อยูระหวางการจัดทําสรุปผลการดาํเนินงานโครงการ

กิจกรรมท่ี 4
1. ไดจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/

กิจกรรมตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด  ไดแก การจัดทําโครงการ
,เตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณเครื่องมือและหองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห  และการตรวจวิเคราะห/ออกใบรายงานผลการวิเคราะห

2. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 23 ตัวอยาง เปนตัวอยางหมูยอ
12 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน 8 ตัวอยาง  ไมได
มาตรฐาน 4 ตัวอยาง  สาเหตุท่ีไมไดมาตรฐาน คือ มีการใชกรดเบนโซ
อิกสูงเกินมาตรฐาน , ตัวอยางสมปลา 1 ตัวอยาง  ผลการตรวจ
วิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน และตัวอยางปลาหมึกสด 10 ตัวอยาง  ผล
การตรวจวิเคราะหพบวามีการใช ฟอรมัลดีไฮดท้ัง 10 ตัวอยาง

3. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 5 ตัวอยาง (รอบ ก.พ. 58) เปน
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

6. ดําเนินการประสานและสงตอตัวอยางผักท่ีพบไมปลอดภยั จํานวน
1 ตัวอยาง ไปท่ีสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเรยีบรอย
เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2558

7. ดําเนินการรวบรวมสรุปผลการตรวจวิเคราะหในรอบท่ี 1 เรียบรอย
8. จัดทําแผนการเก็บตัวอยางรอบท่ี 2 เพ่ือสงตรวจท่ี สคอ. ภายใน

วันท่ี 1-10 เดือนมิถุนายน 2558
9. ดําเนินการเก็บตัวอยางผักรอบท่ี 2 สงใหหองปฏิบัติการสํานัก

คุณภาพและความปลอดภัยอาหารไดสําเร็จเรียบรอยตามแผน เมื่อ
วันท่ี 2-3 และ 10 มิถุนายน 2558) จํานวนท้ังสิ้น 54 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 95.00

10. สรุปการเก็บตัวอยางตามแผนงานโครงการ (รวมรอบท่ี 1 และ 2)
จํานวนท้ังสิ้น 212 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 128.48

11. อยูระหวางการจัดทําสรุปผลการดาํเนินงานโครงการ

กิจกรรมท่ี 4
1. ไดจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/

กิจกรรมตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด  ไดแก การจัดทําโครงการ
,เตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณเครื่องมือและหองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห  และการตรวจวิเคราะห/ออกใบรายงานผลการวิเคราะห

2. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 23 ตัวอยาง เปนตัวอยางหมูยอ
12 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน 8 ตัวอยาง  ไมได
มาตรฐาน 4 ตัวอยาง  สาเหตุท่ีไมไดมาตรฐาน คือ มีการใชกรดเบนโซ
อิกสูงเกินมาตรฐาน , ตัวอยางสมปลา 1 ตัวอยาง  ผลการตรวจ
วิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน และตัวอยางปลาหมึกสด 10 ตัวอยาง  ผล
การตรวจวิเคราะหพบวามีการใช ฟอรมัลดีไฮดท้ัง 10 ตัวอยาง

3. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 5 ตัวอยาง (รอบ ก.พ. 58) เปน
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

6. ดําเนินการประสานและสงตอตัวอยางผักท่ีพบไมปลอดภยั จํานวน
1 ตัวอยาง ไปท่ีสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเรยีบรอย
เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2558

7. ดําเนินการรวบรวมสรุปผลการตรวจวิเคราะหในรอบท่ี 1 เรียบรอย
8. จัดทําแผนการเก็บตัวอยางรอบท่ี 2 เพ่ือสงตรวจท่ี สคอ. ภายใน

วันท่ี 1-10 เดือนมิถุนายน 2558
9. ดําเนินการเก็บตัวอยางผักรอบท่ี 2 สงใหหองปฏิบัติการสํานัก

คุณภาพและความปลอดภัยอาหารไดสําเร็จเรียบรอยตามแผน เมื่อ
วันท่ี 2-3 และ 10 มิถุนายน 2558) จํานวนท้ังสิ้น 54 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 95.00

10. สรุปการเก็บตัวอยางตามแผนงานโครงการ (รวมรอบท่ี 1 และ 2)
จํานวนท้ังสิ้น 212 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 128.48

11. อยูระหวางการจัดทําสรุปผลการดาํเนินงานโครงการ

กิจกรรมท่ี 4
1. ไดจัดทําโครงการเสร็จเรียบรอยและไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ/

กิจกรรมตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนด  ไดแก การจัดทําโครงการ
,เตรียมความพรอมของวัสดุ อุปกรณเครื่องมือและหองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห  และการตรวจวิเคราะห/ออกใบรายงานผลการวิเคราะห

2. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 23 ตัวอยาง เปนตัวอยางหมูยอ
12 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน 8 ตัวอยาง  ไมได
มาตรฐาน 4 ตัวอยาง  สาเหตุท่ีไมไดมาตรฐาน คือ มีการใชกรดเบนโซ
อิกสูงเกินมาตรฐาน , ตัวอยางสมปลา 1 ตัวอยาง  ผลการตรวจ
วิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน และตัวอยางปลาหมึกสด 10 ตัวอยาง  ผล
การตรวจวิเคราะหพบวามีการใช ฟอรมัลดีไฮดท้ัง 10 ตัวอยาง

3. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 5 ตัวอยาง (รอบ ก.พ. 58) เปน



169

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

ตัวอยางนม 3 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐานท้ัง 3
ตัวอยาง  ตัวอยางเครื่องดื่ม 2 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 1 ตัวอยาง และ
ไมไดมาตรฐาน 1 ตัวอยาง  สาเหตุท่ีไมไดมาตรฐาน คือ มีการใชกรด
เบนโซอิกสูงเกินมาตรฐาน

4. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 12 ตัวอยาง (รอบ ม.ีค. 2558 )
เปนตัวอยาง หมูยอ 11 ตัวอยาง  ผลการตรวจวิเคราะหพบวาได
มาตรฐาน 10 ตัวอยาง  และ ไมไดมาตรฐาน 1 ตัวอยาง  สาเหตุท่ี
ไมไดมาตรฐาน คือ มีการใชกรดเบนโซอิกสูงเกินมาตรฐาน    ตัวอยาง
นํ้าสมสายชู 1 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน

5. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 16 ตัวอยาง (รอบ เม.ย 2558 )
เปนตัวอยาง เสนกวยเตี๋ยว 14 ตัวอยาง  ผลการตรวจวิเคราะหพบวา
ไดมาตรฐาน 9 ตัวอยาง  และ ไมไดมาตรฐาน 5 ตัวอยาง  สาเหตุท่ี
ไมไดมาตรฐาน คือ มีการใชกรดเบนโซอิกสูงเกินมาตรฐาน , ตัวอยาง
เครื่องดื่ม 1 ตัวอยางผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน  และเปน
ตัวอยางนม 1 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน

33 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 11 1. เตรียมขอมูล และจดัทําแผนปฏิบตัิการ
2. ตรวจวิเคราะหตัวอยาง นํ้า นํ้าแข็ง 189 ตัวอยาง ผลิตภณัฑสุขภาพ

ชุมชน 34 ตัวอยาง แลวเสร็จ
3. รายงานผลความกาวหนาโครงการรอบ 6 เดือน โดยเสนอใหผูอํานวยการ

ศูนยฯรับทราบ

75 890,175 89.02

34 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

750,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี
11/1

1. ตรวจตัวอยางผลติภณัฑชุมชน จากจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา รวม
จํานวน 70 ตัวอยาง ผาน 59 ตัวอยาง

2. อบรมกลุมผูผลติ จังหวัดพังงา วันท่ี 20 มีนาคม 2558
3. ตรวจวเคราะหตัวอยาง นํ้าและนํ้าแข็ง ภูเก็ต กระบี่ และพังงา รวม 142

ตัวอยาง ผาน 45 ตัวอยาง

90 533,699 71.16

169

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

ตัวอยางนม 3 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐานท้ัง 3
ตัวอยาง  ตัวอยางเครื่องดื่ม 2 ตัวอยาง ไดมาตรฐาน 1 ตัวอยาง และ
ไมไดมาตรฐาน 1 ตัวอยาง  สาเหตุท่ีไมไดมาตรฐาน คือ มีการใชกรด
เบนโซอิกสูงเกินมาตรฐาน

4. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 12 ตัวอยาง (รอบ ม.ีค. 2558 )
เปนตัวอยาง หมูยอ 11 ตัวอยาง  ผลการตรวจวิเคราะหพบวาได
มาตรฐาน 10 ตัวอยาง  และ ไมไดมาตรฐาน 1 ตัวอยาง  สาเหตุท่ี
ไมไดมาตรฐาน คือ มีการใชกรดเบนโซอิกสูงเกินมาตรฐาน    ตัวอยาง
นํ้าสมสายชู 1 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน

5. จากผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง 16 ตัวอยาง (รอบ เม.ย 2558 )
เปนตัวอยาง เสนกวยเตี๋ยว 14 ตัวอยาง  ผลการตรวจวิเคราะหพบวา
ไดมาตรฐาน 9 ตัวอยาง  และ ไมไดมาตรฐาน 5 ตัวอยาง  สาเหตุท่ี
ไมไดมาตรฐาน คือ มีการใชกรดเบนโซอิกสูงเกินมาตรฐาน , ตัวอยาง
เครื่องดื่ม 1 ตัวอยางผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน  และเปน
ตัวอยางนม 1 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบวาไดมาตรฐาน
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170

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

35 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 12 เก็บตัวอยาง OTOP 5 ต.ย. นํ้า นํ้าแข็ง 118 ต.ย. ผัก/ผลไม 83 ต.ย. รวม
206 ต.ย.

75 994,419 99.44

36 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

750,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี
12/1

1. เตรียมความพรอม และประสานงาน ช้ีแจง โครงการฯ กับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2557
1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในวันท่ี 26 มกราคม 2558
1.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในวันท่ี 29 มกราคม 2558 2. จัดทํา

แผนปฎิบัติการ และไดรับการอนุมัติจากผูอํานายการ ฯ เมื่อวันท่ี 4
กุมภาพันธ 2558

2. สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผกัสด ผลไมสด
2.1. ถายทอดองคความรูพิษภยัสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผกัสด ผลไมสด การ

ลาง การเลือกผัก การเลีย่งผกั และการใชชุดทดสอบยาฆาแมลง
- จังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลคลองปาง โดยมีผูเขาอบรม ประกอบดวย เจาหนาท่ีจาก
สาธารณสุข, ผูประกอบการ, เทศบาล, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน,
อสม. ,ครู และนักเรียน จํานวน 100 คน ความพึงพอใจ รอยละ 90.3
- จังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2558 ณ สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอควนโดน โดยมีผูเขาอบรมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 14
คน (ตลาดท่ีดําเนินการตลาดควนโดนซึ่งอยูใกลกับชายแดนประเทศ
มาเลเซีย ดานวังประจัน)
- จังหวัดพัทลุง เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยแพทยชุมชน

ดอนยอ โดยมีผูเขาอบรมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 7 คน
(ตลาดท่ีดําเนินการตลาดเศรษฐกิจชุมชนผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง)

2.2. เปดหองปฎิบัติการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง อําเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง ท่ีรับรองการตรวจผักจากตลาดคาสง(ตลาดคลองปาง)

90 513,571 68.48

170

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

35 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 12 เก็บตัวอยาง OTOP 5 ต.ย. นํ้า นํ้าแข็ง 118 ต.ย. ผัก/ผลไม 83 ต.ย. รวม
206 ต.ย.

75 994,419 99.44

36 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

750,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี
12/1

1. เตรียมความพรอม และประสานงาน ช้ีแจง โครงการฯ กับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2557
1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในวันท่ี 26 มกราคม 2558
1.3 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในวันท่ี 29 มกราคม 2558 2. จัดทํา

แผนปฎิบัติการ และไดรับการอนุมัติจากผูอํานายการ ฯ เมื่อวันท่ี 4
กุมภาพันธ 2558

2. สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผกัสด ผลไมสด
2.1. ถายทอดองคความรูพิษภยัสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผกัสด ผลไมสด การ

ลาง การเลือกผัก การเลีย่งผกั และการใชชุดทดสอบยาฆาแมลง
- จังหวัดตรัง เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลคลองปาง โดยมีผูเขาอบรม ประกอบดวย เจาหนาท่ีจาก
สาธารณสุข, ผูประกอบการ, เทศบาล, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน,
อสม. ,ครู และนักเรียน จํานวน 100 คน ความพึงพอใจ รอยละ 90.3
- จังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2558 ณ สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอควนโดน โดยมีผูเขาอบรมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 14
คน (ตลาดท่ีดําเนินการตลาดควนโดนซึ่งอยูใกลกับชายแดนประเทศ
มาเลเซีย ดานวังประจัน)
- จังหวัดพัทลุง เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยแพทยชุมชน

ดอนยอ โดยมีผูเขาอบรมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 7 คน
(ตลาดท่ีดําเนินการตลาดเศรษฐกิจชุมชนผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง)

2.2. เปดหองปฎิบัติการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง อําเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง ท่ีรับรองการตรวจผักจากตลาดคาสง(ตลาดคลองปาง)

90 513,571 68.48

170

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

35 811-1112-
P024-J4725-
08

โครงการบรูณาการ
อาหารปลอดภัย (Food
Safety)

1,000,000 ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร

ศวกท่ี 12 เก็บตัวอยาง OTOP 5 ต.ย. นํ้า นํ้าแข็ง 118 ต.ย. ผัก/ผลไม 83 ต.ย. รวม
206 ต.ย.

75 994,419 99.44

36 811-1112-
P024-J4725-
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ลําดับ รหัส
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2558
2.3. ใหการสนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง พรอมอุปกรณ จํานวน 3 แหง
- จังหวัดตรัง สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 4

กลอง (กลองละ 10 Test) เมื่อ วันท่ี 29 มกราคม 2558 , 9 มีนาคม
2558 และ 26 พฤษภาคม 2558
- จังหวัดสตูล สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 4

กลอง (กลองละ 10 Test) พรอมอุปกรณ เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2558
และ 19 พฤษภาคม 2558
- จังหวัดพัทลุง สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 4

กลอง (กลองละ 10 Test) พรอมอุปกรณ เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558
และ 21 พฤษภาคม 2558

4. ดําเนินการตามแผนฯ สุมตัวอยาง ตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารและ
ผลิตภัณฑ
4.1. นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุปดสนิท นํ้าแข็ง ตรวจวิเคราะหตัวอยางตาม

แผนการเฝาระวัง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูล ท่ี
สงตรวจ และรายงานผลการ ตรวจใหกับผูนําสงตามระยะเวลาการ
ใหบริการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง - จังหวัดพัทลุง สง
ตรวจครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2558 รายงานผล 6 กุมภาพันธ
2558 สงตรวจครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2558 รายงานผล 3
มีนาคม 2558 สงตรวจครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558 รายงาน
ผล 6 มีนาคม 2558 รวมจํานวนตัวอยางสงตรวจ 113 ตัวอยาง ไมเขา
มาตรฐาน 40 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 35 - จังหวัดสตูล สงตรวจครั้งท่ี 1
เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2558 รายงานผล 26 กุมภาพันธ 2558 สงตรวจ
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558 รายงานผล 6 มีนาคม 2558 สง
ตรวจครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 รายงานผล 13 มีนาคม
2558 สงตรวจครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558 รายงานผล 20
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มีนาคม 2558 สงตรวจครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2558 รายงานผล
10 เมษายน 2558 สงตรวจครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558 รายงาน
ผล 29 เมษายน 2558 รวมจํานวนตัวอยางสงตรวจ 45 ตัวอยาง ไมเขา
มาตรฐาน 24 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 53.3 - จังหวัดตรัง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง สงในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558

4.2. การดําเนินการผักสด ผลไมสด ท่ีเก็บจากตลาด ตลาดกลางคาสง และ
Mega store เก็บตัวอยางผักกะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว คะนา
ถ่ัวฝกยาว ตําลึง ผักบุง /ตรวจวิเคราะหโดยใชชุดทดสอบ
- จังหวัดสตูล เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2558 จากตลาดควน

โดน จํานวน 7 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 8 ตัวอยาง และหาง
โลตัส จํานวน 2 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 17 ตัวอยาง ผลไมพบยาฆาแมลง
ทุกตัวอยาง (รายงานผลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี
4 กุมภาพันธ 2558)
- จังหวัดตรัง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 จากตลาดคาสง

(ตลาดคลองปาง) จํานวน 7 ตัวอยาง , ตลาดสดเทศบาล จํานวน 8
ตัวอยาง และหางแมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง
ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง (รายงานผลใหศูนย ฯ เมื่อวันท่ี
10 กุมภาพันธ 2558 และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 )
- จังหวัดพัทลุง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 จากตลาด

เศรษฐกิจชุมชน ผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง) จํานวน 9 ตัวอยาง , ตลาด
สดเทศบาล จํานวน 6 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวม
ท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง (รายงานผล
ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558)

4.3. ผลติภณัฑชุมชนดานอาหาร ตามแผนการเฝาระวังตรวจตรวจวิเคราะห
ตัวอยางตามแผนการเฝาระวัง สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรัง พัทลุง
และสตลู สงตรวจ - จังหวัดพัทลุง สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สง
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รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

มีนาคม 2558 สงตรวจครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2558 รายงานผล
10 เมษายน 2558 สงตรวจครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558 รายงาน
ผล 29 เมษายน 2558 รวมจํานวนตัวอยางสงตรวจ 45 ตัวอยาง ไมเขา
มาตรฐาน 24 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 53.3 - จังหวัดตรัง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง สงในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558

4.2. การดําเนินการผักสด ผลไมสด ท่ีเก็บจากตลาด ตลาดกลางคาสง และ
Mega store เก็บตัวอยางผักกะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว คะนา
ถ่ัวฝกยาว ตําลึง ผักบุง /ตรวจวิเคราะหโดยใชชุดทดสอบ
- จังหวัดสตูล เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2558 จากตลาดควน

โดน จํานวน 7 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 8 ตัวอยาง และหาง
โลตัส จํานวน 2 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 17 ตัวอยาง ผลไมพบยาฆาแมลง
ทุกตัวอยาง (รายงานผลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี
4 กุมภาพันธ 2558)
- จังหวัดตรัง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 จากตลาดคาสง

(ตลาดคลองปาง) จํานวน 7 ตัวอยาง , ตลาดสดเทศบาล จํานวน 8
ตัวอยาง และหางแมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง
ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง (รายงานผลใหศูนย ฯ เมื่อวันท่ี
10 กุมภาพันธ 2558 และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง
เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 )
- จังหวัดพัทลุง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 จากตลาด

เศรษฐกิจชุมชน ผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง) จํานวน 9 ตัวอยาง , ตลาด
สดเทศบาล จํานวน 6 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวม
ท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง (รายงานผล
ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2558)

4.3. ผลติภณัฑชุมชนดานอาหาร ตามแผนการเฝาระวังตรวจตรวจวิเคราะห
ตัวอยางตามแผนการเฝาระวัง สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรัง พัทลุง
และสตลู สงตรวจ - จังหวัดพัทลุง สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง สง
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งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

มีนาคม 2558 สงตรวจครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2558 รายงานผล
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ผล 29 เมษายน 2558 รวมจํานวนตัวอยางสงตรวจ 45 ตัวอยาง ไมเขา
มาตรฐาน 24 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 53.3 - จังหวัดตรัง สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง สงในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2558

4.2. การดําเนินการผักสด ผลไมสด ท่ีเก็บจากตลาด ตลาดกลางคาสง และ
Mega store เก็บตัวอยางผักกะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว คะนา
ถ่ัวฝกยาว ตําลึง ผักบุง /ตรวจวิเคราะหโดยใชชุดทดสอบ
- จังหวัดสตูล เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2558 จากตลาดควน

โดน จํานวน 7 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 8 ตัวอยาง และหาง
โลตัส จํานวน 2 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 17 ตัวอยาง ผลไมพบยาฆาแมลง
ทุกตัวอยาง (รายงานผลใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี
4 กุมภาพันธ 2558)
- จังหวัดตรัง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 จากตลาดคาสง

(ตลาดคลองปาง) จํานวน 7 ตัวอยาง , ตลาดสดเทศบาล จํานวน 8
ตัวอยาง และหางแมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง
ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง (รายงานผลใหศูนย ฯ เมื่อวันท่ี
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- จังหวัดพัทลุง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 จากตลาด

เศรษฐกิจชุมชน ผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง) จํานวน 9 ตัวอยาง , ตลาด
สดเทศบาล จํานวน 6 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวม
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4.3. ผลติภณัฑชุมชนดานอาหาร ตามแผนการเฝาระวังตรวจตรวจวิเคราะห
ตัวอยางตามแผนการเฝาระวัง สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรัง พัทลุง
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173

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

ตรวจในเดือนเมษายน 2558 - จังหวัดสตลู สงตรวจครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13
มีนาคม 2558 จํานวน 5 ตัวอยาง รายงานผล 10 เมษายน 2558 สงตรวจ
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2558 จํานวน 14 ตัวอยาง รายงานผล 17,20
เมษายน2558 สงตรวจครั้งท่ี 3 เมือ่วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 จํานวน 8
ตัวอยาง -จังหวัดตรัง สงตรวจครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558
จํานวน 1 ตัวอยาง ผลผานเกณฑ รายงาน ผลใหกับสาํนักงานสาธารณสขุ
จังหวัดตรงั เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2558 สงตรวจครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 18-25
พฤษภาคม 2558 จํานวน 26 ตัวอยาง (อยูระหวางการวิเคราะห)

4.4. ไอโอดีนในเกลือจากแหลงผลิต/แบงบรรจุ ตรวจวิเคราะหตัวอยางและ
รายงานผล ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง จังหวัดรับผิดชอบ มี
แหลงไอโอดีนในเกลือจากแหลงผลิต/แบงบรรจุ มีอยู 1 แหง รานคุณแจว
ถนนศุลภานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ทางศูนย ฯ ไดดําเนินการรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ไดใหคําแนะนําในการผสม คลุกเคลาใหเปนเน้ือเดียวกัน เพ่ือใหเกลือ
ไอโอดีนผสมใหมีการกระจายสม่ําเสมอ เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2558 และ
ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลสงตัวอยางเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม
2558 รายงานผล 29 เมษายน 2558

5. การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน - ไดประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
คัดเลือกผลิตภัณฑ จังหวัดละ 5 แหง ไดสํารวจ เก็บขอมูลการผลิต และให
คําแนะนํา/ ถายทอดองคความรูสุขลักษณะท่ีดีในกระบวนการผลิตของกลุม
ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน พรอมเก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะห โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี
5.1. จังหวัดตรัง จํานวน 5 กลุม/ 5 ผลิตภัณฑ(ตัวอยาง) รายละเอียดมี ดังน้ี
- โรตกีรอบแมพร เลขท่ี 69 ม.2 ซ.นวลดา ต. ทาพญา อ.ปะเหลียน จ.

ตรัง ผลิตภณัฑท่ีเขารวม : โรตีกรอบแมพร (รสพริกไทยดาํ)
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ
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ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2558 จํานวน 14 ตัวอยาง รายงานผล 17,20
เมษายน2558 สงตรวจครั้งท่ี 3 เมือ่วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 จํานวน 8
ตัวอยาง -จังหวัดตรัง สงตรวจครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558
จํานวน 1 ตัวอยาง ผลผานเกณฑ รายงาน ผลใหกับสาํนักงานสาธารณสขุ
จังหวัดตรงั เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2558 สงตรวจครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 18-25
พฤษภาคม 2558 จํานวน 26 ตัวอยาง (อยูระหวางการวิเคราะห)

4.4. ไอโอดีนในเกลือจากแหลงผลิต/แบงบรรจุ ตรวจวิเคราะหตัวอยางและ
รายงานผล ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง จังหวัดรับผิดชอบ มี
แหลงไอโอดีนในเกลือจากแหลงผลิต/แบงบรรจุ มีอยู 1 แหง รานคุณแจว
ถนนศุลภานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล ทางศูนย ฯ ไดดําเนินการรวมกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
ไดใหคําแนะนําในการผสม คลุกเคลาใหเปนเน้ือเดียวกัน เพ่ือใหเกลือ
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ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลสงตัวอยางเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม
2558 รายงานผล 29 เมษายน 2558

5. การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน - ไดประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
คัดเลือกผลิตภัณฑ จังหวัดละ 5 แหง ไดสํารวจ เก็บขอมูลการผลิต และให
คําแนะนํา/ ถายทอดองคความรูสุขลักษณะท่ีดีในกระบวนการผลิตของกลุม
ผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน พรอมเก็บตัวอยาง ตรวจวิเคราะห โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี
5.1. จังหวัดตรัง จํานวน 5 กลุม/ 5 ผลิตภัณฑ(ตัวอยาง) รายละเอียดมี ดังน้ี
- โรตกีรอบแมพร เลขท่ี 69 ม.2 ซ.นวลดา ต. ทาพญา อ.ปะเหลียน จ.
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

ตรวจในเดือนเมษายน 2558 - จังหวัดสตลู สงตรวจครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 13
มีนาคม 2558 จํานวน 5 ตัวอยาง รายงานผล 10 เมษายน 2558 สงตรวจ
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2558 จํานวน 14 ตัวอยาง รายงานผล 17,20
เมษายน2558 สงตรวจครั้งท่ี 3 เมือ่วันท่ี 20 พฤษภาคม 2558 จํานวน 8
ตัวอยาง -จังหวัดตรัง สงตรวจครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558
จํานวน 1 ตัวอยาง ผลผานเกณฑ รายงาน ผลใหกับสาํนักงานสาธารณสขุ
จังหวัดตรงั เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2558 สงตรวจครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 18-25
พฤษภาคม 2558 จํานวน 26 ตัวอยาง (อยูระหวางการวิเคราะห)

4.4. ไอโอดีนในเกลือจากแหลงผลิต/แบงบรรจุ ตรวจวิเคราะหตัวอยางและ
รายงานผล ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1 ตรัง จังหวัดรับผิดชอบ มี
แหลงไอโอดีนในเกลือจากแหลงผลิต/แบงบรรจุ มีอยู 1 แหง รานคุณแจว
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5.1. จังหวัดตรัง จํานวน 5 กลุม/ 5 ผลิตภัณฑ(ตัวอยาง) รายละเอียดมี ดังน้ี
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

- ลูกหยีแปรรูปเมืองตรัง เลขท่ี 27 ม. 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง
ผลติภณัฑท่ีเขารวม : ลูกหยีทรงเครือ่ง
- เครื่องแกงบานหนองเกียบ เลขท่ี 50/2 ต.นาทามใต อ.เมือง จ. ตรัง

ผลติภณัฑท่ีเขารวม : เครื่องแกงพรกิ
- ขนมเปยะ ซอย 9 เลขท่ี 231/1 ถ.หวยยอด ซ.9 ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.

ตรัง ผลิตภณัฑท่ีเขารวม : ขนมเปยะไสเผือกไขเคม็
- กลุมแมบานเกษตรกรทาขามสัมพันธ (แกงไตปลาสําเรจ็รปู) เลขท่ี 121

ม.8 ต.ทาขาม อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง ผลิตภณัฑท่ีเขารวม : นํ้าพริกกุง
เสยีบสามรส ผลการตรวจวิเคราะห ผานทุกตัวอยาง

5.2. จังหวัดพัทลุง จํานวน 5 กลุม/ 9 ผลิตภัณฑ(ตัวอยาง) รายละเอียดมี
ดังน้ี
- ขนมปนขลิบนองหน่ึง เลขท่ี 45 ม.8 ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง

ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : ขนมปนขลิบไสปลา
- บริษัท ซี แอนด ที ฟูดส จํากัด เลขท่ี 128 ม. 4 ต.ทาแค อ.เมือง จ.

พัทลุง ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : หมูหยอง และกุนเชียง
- ชุมชนบานนางลาด เลขท่ี 151 ม. 1 ถ.เสนหจันทร ต.คูหาสวรรรค

อ.เมือง จ.พัทลุง ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : กาละแม (รสดั้งเดิม), กา
ละแม (รสทุเรียน) และกาละแม (รสใบเตย)
- วิสาหกิจชุมชนปาเขียว (บานลําสินธุ) เลขท่ี 104 ถ.คลองหมวย-กง

หรา ม.3 ต.ลําสินธุ อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง ผลิตภัณฑท่ีเขารวม :
กลวยกรอบแกว และลูกหยีสามรส
- เครื่องแกงพริกข้ีนกบานลําพาย เลขท่ี 141 ม.4 ต.โคกชะงาย อ.

เมือง จ.พัทลุง ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : เครื่องแกงสม ผลการตรวจ
วิเคราะห ไมผาน 1 ตัวอยาง คือ กุนเชียง (กรดเบนโซอิคเกิน) - ให
คําแนะนํา/ ถายทอดองคความรูสุขลักษณะท่ีดีในกระบวนการผลิต
การใชวัตถุกันเสีย/ขอกําหนดของมาตรฐานอาหารใหกับกลุมผูผลิต
ผลิตภัณฑกุนเชียง จังหวัดพัทลุง พรอมเก็บตัวอยางกุนเชียงตรวจ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

วิเคราะห ซ้ํา เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 จํานวน 1 ตัวอยาง(อยู
ระหวางการทดสอบ)

5.3. จังหวัดสตูล จํานวน 5 กลุม/ 9 ผลิตภัณฑ(ตัวอยาง) รายละเอียดมี ดังน้ี
- กลุมอาหารขนม ม.5 บานดาหลํา ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ผลิตภัณฑ

ท่ีเขารวม : ขนมโรตีกรอบ, กะหรี่ปบ
- กลุมแมบานสําเภาทอง เลขท่ี 23 ม. 2 ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล

ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : นํ้าบูดูขาวยํา, นํ้ายํา, เครื่องแกงพริก
- กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานบอเจ็ดลูก เลขท่ี 112 ม.1 ต.ปากนํ้า

อ.ละงู จ. สตูล ผลติภัณฑท่ีเขารวม : ขาวเหนียวกวน (ขาว และ ชมพู)
- กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานบุโบย ม.3 ต.แหลมสน

อ.ละงู จ.สตูล ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : ปลาเค็ม
- 5.3.5 กลุมสตรีแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลบานมะหงัง เลขท่ี 48 ม.

1 ต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหวา จ.สตูล ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : กุงแหง ท้ัง 5
กลุม เก็บอยางเพ่ีอตรวจวิเคราะหคุณภาพทางหองปฏิบัติการ จํานวน
9 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะห ผานทุกตัวอยาง
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- 5.3.5 กลุมสตรีแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลบานมะหงัง เลขท่ี 48 ม.

1 ต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหวา จ.สตูล ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : กุงแหง ท้ัง 5
กลุม เก็บอยางเพ่ีอตรวจวิเคราะหคุณภาพทางหองปฏิบัติการ จํานวน
9 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะห ผานทุกตัวอยาง
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม.ใชไป รอยละ

วิเคราะห ซ้ํา เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 จํานวน 1 ตัวอยาง(อยู
ระหวางการทดสอบ)

5.3. จังหวัดสตูล จํานวน 5 กลุม/ 9 ผลิตภัณฑ(ตัวอยาง) รายละเอียดมี ดังน้ี
- กลุมอาหารขนม ม.5 บานดาหลํา ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล ผลิตภัณฑ

ท่ีเขารวม : ขนมโรตีกรอบ, กะหรี่ปบ
- กลุมแมบานสําเภาทอง เลขท่ี 23 ม. 2 ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล

ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : นํ้าบูดูขาวยํา, นํ้ายํา, เครื่องแกงพริก
- กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานบอเจ็ดลูก เลขท่ี 112 ม.1 ต.ปากนํ้า

อ.ละงู จ. สตูล ผลติภัณฑท่ีเขารวม : ขาวเหนียวกวน (ขาว และ ชมพู)
- กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานบุโบย ม.3 ต.แหลมสน

อ.ละงู จ.สตูล ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : ปลาเค็ม
- 5.3.5 กลุมสตรีแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทะเลบานมะหงัง เลขท่ี 48 ม.

1 ต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหวา จ.สตูล ผลิตภัณฑท่ีเขารวม : กุงแหง ท้ัง 5
กลุม เก็บอยางเพ่ีอตรวจวิเคราะหคุณภาพทางหองปฏิบัติการ จํานวน
9 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะห ผานทุกตัวอยาง
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ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและกระจายสินคาดานอาหาร
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 811-1112-

P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 01 1. ตรวจยาฆาแมลงตกคางในผักกาดขาว กะหล่ําปลีและแตงกวา ชนิดละ 3 ตัวอยาง เก็บ
จากตลาดจังหวัดเชียงใหม ลาํพูน ลําปางและแมฮองสอน รวมท้ังหมด 36 ตัวอยาง
ตรวจไมพบ 27 ตัวอยาง พบปลอดภยั จํานวน 9 ตัวอยาง แยกเปนผักกาดขาว 1
ตัวอยาง กะหล่าํปลี 6 ตัวอยางและแตงกวา 2 ตัวอยาง

2. เก็บตัวอยางผักคะนา ผักตาํลึง ถ่ัวฝกยาวและผักบุง ชนิดละ 3 ตัวอยาง เก็บจากตลาด
หรือซุปเปอรมารเก็ตในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและแมฮองสอน รวมท้ังหมด 48
ตัวอยาง สงตรวจยาฆาแมลงตกคางโดยวิธีมาตรฐาน ท่ีสํานักคณุภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร การแพทย ในวันท่ี 6 มกราคม 2558

3. จัดอบรมใหความรูแกผูจัดการตลาด เจาหนาท่ีฝายประกันคณุภาพ Mega stores ผู
จําหนายอาหาร และ เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด ในการอบรมหวัขอเรื่อง การคดัเลือก
ผลติภณัพสุขภาพเพ่ือจําหนายแกผูบริโภค สําหรับผูประกอบ การหางสรรพสินคาและ
ตลาดสด ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม ผูเขารับการ
อบรมประกอบดวยผูจัดการตลาดและเจาหนาท่ีฝายประกันคณุภาพ Mega stores
จํานวน 25 คน เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด 5 คน และ ผูจาํหนายอาหารในตลาดสด
จํานวน 25 คน รวมท้ังหมด 55 คน

100.00 121,578 34.74

2 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี
01/1

ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2558 ได 2 จังหวัดโดยจัดในวันท่ี 19 พฤษภาคม
2558 จังหวัดนาน รวมกับเทศบาลเมืองนาน มีจํานวนผูประกอบการท่ีคาดวาสนใจ
จํานวน 80 ราย ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 จังหวัดแพร โดยจดัรวมกับเทศบาล
ตําบลเวียงทอง รพ.สต.เวียงทองโดยมีจํานวนผูประกอบการท่ีคาดวาสนใจเขารวม
250 คน (เปาหมาย 50 คน)

85.00 167,357 47.82
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ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและกระจายสินคาดานอาหาร
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 811-1112-

P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 01 1. ตรวจยาฆาแมลงตกคางในผักกาดขาว กะหล่ําปลีและแตงกวา ชนิดละ 3 ตัวอยาง เก็บ
จากตลาดจังหวัดเชียงใหม ลาํพูน ลําปางและแมฮองสอน รวมท้ังหมด 36 ตัวอยาง
ตรวจไมพบ 27 ตัวอยาง พบปลอดภยั จํานวน 9 ตัวอยาง แยกเปนผักกาดขาว 1
ตัวอยาง กะหล่าํปลี 6 ตัวอยางและแตงกวา 2 ตัวอยาง

2. เก็บตัวอยางผักคะนา ผักตาํลึง ถ่ัวฝกยาวและผักบุง ชนิดละ 3 ตัวอยาง เก็บจากตลาด
หรือซุปเปอรมารเก็ตในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและแมฮองสอน รวมท้ังหมด 48
ตัวอยาง สงตรวจยาฆาแมลงตกคางโดยวิธีมาตรฐาน ท่ีสํานักคณุภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร การแพทย ในวันท่ี 6 มกราคม 2558

3. จัดอบรมใหความรูแกผูจัดการตลาด เจาหนาท่ีฝายประกันคณุภาพ Mega stores ผู
จําหนายอาหาร และ เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด ในการอบรมหวัขอเรื่อง การคดัเลือก
ผลติภณัพสุขภาพเพ่ือจําหนายแกผูบริโภค สําหรับผูประกอบ การหางสรรพสินคาและ
ตลาดสด ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม ผูเขารับการ
อบรมประกอบดวยผูจัดการตลาดและเจาหนาท่ีฝายประกันคณุภาพ Mega stores
จํานวน 25 คน เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด 5 คน และ ผูจาํหนายอาหารในตลาดสด
จํานวน 25 คน รวมท้ังหมด 55 คน

100.00 121,578 34.74

2 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี
01/1

ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2558 ได 2 จังหวัดโดยจัดในวันท่ี 19 พฤษภาคม
2558 จังหวัดนาน รวมกับเทศบาลเมืองนาน มีจํานวนผูประกอบการท่ีคาดวาสนใจ
จํานวน 80 ราย ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 จังหวัดแพร โดยจดัรวมกับเทศบาล
ตําบลเวียงทอง รพ.สต.เวียงทองโดยมีจํานวนผูประกอบการท่ีคาดวาสนใจเขารวม
250 คน (เปาหมาย 50 คน)

85.00 167,357 47.82
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ผลผลิต: ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจงเตือนภัยดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก: สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและกระจายสินคาดานอาหาร
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 811-1112-

P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 01 1. ตรวจยาฆาแมลงตกคางในผักกาดขาว กะหล่ําปลีและแตงกวา ชนิดละ 3 ตัวอยาง เก็บ
จากตลาดจังหวัดเชียงใหม ลาํพูน ลําปางและแมฮองสอน รวมท้ังหมด 36 ตัวอยาง
ตรวจไมพบ 27 ตัวอยาง พบปลอดภยั จํานวน 9 ตัวอยาง แยกเปนผักกาดขาว 1
ตัวอยาง กะหล่าํปลี 6 ตัวอยางและแตงกวา 2 ตัวอยาง

2. เก็บตัวอยางผักคะนา ผักตาํลึง ถ่ัวฝกยาวและผักบุง ชนิดละ 3 ตัวอยาง เก็บจากตลาด
หรือซุปเปอรมารเก็ตในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปางและแมฮองสอน รวมท้ังหมด 48
ตัวอยาง สงตรวจยาฆาแมลงตกคางโดยวิธีมาตรฐาน ท่ีสํานักคณุภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร การแพทย ในวันท่ี 6 มกราคม 2558

3. จัดอบรมใหความรูแกผูจัดการตลาด เจาหนาท่ีฝายประกันคณุภาพ Mega stores ผู
จําหนายอาหาร และ เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด ในการอบรมหวัขอเรื่อง การคดัเลือก
ผลติภณัพสุขภาพเพ่ือจําหนายแกผูบริโภค สําหรับผูประกอบ การหางสรรพสินคาและ
ตลาดสด ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม ผูเขารับการ
อบรมประกอบดวยผูจัดการตลาดและเจาหนาท่ีฝายประกันคณุภาพ Mega stores
จํานวน 25 คน เจาหนาท่ีสาธารณสุขจังหวัด 5 คน และ ผูจาํหนายอาหารในตลาดสด
จํานวน 25 คน รวมท้ังหมด 55 คน

100.00 121,578 34.74

2 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี
01/1

ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2558 ได 2 จังหวัดโดยจัดในวันท่ี 19 พฤษภาคม
2558 จังหวัดนาน รวมกับเทศบาลเมืองนาน มีจํานวนผูประกอบการท่ีคาดวาสนใจ
จํานวน 80 ราย ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 จังหวัดแพร โดยจดัรวมกับเทศบาล
ตําบลเวียงทอง รพ.สต.เวียงทองโดยมีจํานวนผูประกอบการท่ีคาดวาสนใจเขารวม
250 คน (เปาหมาย 50 คน)

85.00 167,357 47.82



177

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

750,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 02 จัดอบรมถายทอดความรู เรื่อง “อันตรายจากสารกําจัดแมลงตกคางในผัก-ผลไมสด
และสารปนเปอนในอาหาร” และการลางผัก การใชชุดตรวจสารกําจัดแมลงตกคาง
ในผักสด(MJPK) การใชชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร ไดแก บอแรกซ ฟอร
มาลีน สารฟอกขาว นํ้ามันทอดซ้ํา สารหามใชในเครื่องสําอาง และสารสเตียรอยด
ในยาแผนโบราณ ใหแกเจาหนาท่ีของตลาดและผูประกอบการ(แมคา)ในตลาดคาสง
วันท่ี 3 มิ.ย.58 ณ ตลาดไทยเจริญ ต.บานปา อ.เมือง จ. พิษณุโลก มผีูเขารวมอบรม
ท้ังหมด 65 คน และในจํานวนน้ีมผีูท่ีเปนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อยูดวย 1
คน คือ น.ส. นภัสวรรณ คงหุน ซึงไดฝกปฏิบัติการใชชุดทดสอบตางๆอีกดวย

70.00 211,510 28.20

4 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

870,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 03 จัดอบรมใหความรูผูประกอบการเก่ียวกับการทดสอบสารเคมีตกคางยาฆาแมลงและ
สารปนเปอนในอาหาร ไปแลวจํานวน 185 คน ดําเนินการสุมตรวจผัก41 ตัวอยาง ผล
ตรวจไมพบสารเคมีตกคางยาฆาแมลง ในทุกตัวอยาง ใหการสนับสนุนผูประกอบการ
ตลาดกลางคาสง ตลาดศูนยการคากําแพงเพชร จนสามารถจัดตั้งหองปฏิบัติการ
ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารได และไดจัดพิธีรณรงคเปดหองปฏิบัติการดังกลาว
แลว เมื่อวันท่ี 23 กุมาพันธ 2558 โดยมีทานรองอธิบดี รศ. คลินิก พญ. วารุณี จินา
รัตน เปนประธาน

80.00 867,290 99.69

177

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

750,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 02 จัดอบรมถายทอดความรู เรื่อง “อันตรายจากสารกําจัดแมลงตกคางในผัก-ผลไมสด
และสารปนเปอนในอาหาร” และการลางผัก การใชชุดตรวจสารกําจัดแมลงตกคาง
ในผักสด(MJPK) การใชชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร ไดแก บอแรกซ ฟอร
มาลีน สารฟอกขาว นํ้ามันทอดซ้ํา สารหามใชในเครื่องสําอาง และสารสเตียรอยด
ในยาแผนโบราณ ใหแกเจาหนาท่ีของตลาดและผูประกอบการ(แมคา)ในตลาดคาสง
วันท่ี 3 มิ.ย.58 ณ ตลาดไทยเจริญ ต.บานปา อ.เมือง จ. พิษณุโลก มผีูเขารวมอบรม
ท้ังหมด 65 คน และในจํานวนน้ีมผีูท่ีเปนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อยูดวย 1
คน คือ น.ส. นภัสวรรณ คงหุน ซึงไดฝกปฏิบัติการใชชุดทดสอบตางๆอีกดวย

70.00 211,510 28.20

4 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

870,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 03 จัดอบรมใหความรูผูประกอบการเก่ียวกับการทดสอบสารเคมีตกคางยาฆาแมลงและ
สารปนเปอนในอาหาร ไปแลวจํานวน 185 คน ดําเนินการสุมตรวจผัก41 ตัวอยาง ผล
ตรวจไมพบสารเคมีตกคางยาฆาแมลง ในทุกตัวอยาง ใหการสนับสนุนผูประกอบการ
ตลาดกลางคาสง ตลาดศูนยการคากําแพงเพชร จนสามารถจัดตั้งหองปฏิบัติการ
ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารได และไดจัดพิธีรณรงคเปดหองปฏิบัติการดังกลาว
แลว เมื่อวันท่ี 23 กุมาพันธ 2558 โดยมีทานรองอธิบดี รศ. คลินิก พญ. วารุณี จินา
รัตน เปนประธาน

80.00 867,290 99.69

177

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

750,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 02 จัดอบรมถายทอดความรู เรื่อง “อันตรายจากสารกําจัดแมลงตกคางในผัก-ผลไมสด
และสารปนเปอนในอาหาร” และการลางผัก การใชชุดตรวจสารกําจัดแมลงตกคาง
ในผักสด(MJPK) การใชชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร ไดแก บอแรกซ ฟอร
มาลีน สารฟอกขาว นํ้ามันทอดซ้ํา สารหามใชในเครื่องสําอาง และสารสเตียรอยด
ในยาแผนโบราณ ใหแกเจาหนาท่ีของตลาดและผูประกอบการ(แมคา)ในตลาดคาสง
วันท่ี 3 มิ.ย.58 ณ ตลาดไทยเจริญ ต.บานปา อ.เมือง จ. พิษณุโลก มผีูเขารวมอบรม
ท้ังหมด 65 คน และในจํานวนน้ีมผีูท่ีเปนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อยูดวย 1
คน คือ น.ส. นภัสวรรณ คงหุน ซึงไดฝกปฏิบัติการใชชุดทดสอบตางๆอีกดวย

70.00 211,510 28.20

4 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

870,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 03 จัดอบรมใหความรูผูประกอบการเก่ียวกับการทดสอบสารเคมีตกคางยาฆาแมลงและ
สารปนเปอนในอาหาร ไปแลวจํานวน 185 คน ดําเนินการสุมตรวจผัก41 ตัวอยาง ผล
ตรวจไมพบสารเคมีตกคางยาฆาแมลง ในทุกตัวอยาง ใหการสนับสนุนผูประกอบการ
ตลาดกลางคาสง ตลาดศูนยการคากําแพงเพชร จนสามารถจัดตั้งหองปฏิบัติการ
ตรวจสอบสารปนเปอนในอาหารได และไดจัดพิธีรณรงคเปดหองปฏิบัติการดังกลาว
แลว เมื่อวันท่ี 23 กุมาพันธ 2558 โดยมีทานรองอธิบดี รศ. คลินิก พญ. วารุณี จินา
รัตน เปนประธาน

80.00 867,290 99.69



178

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

1,400,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 05 1. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2. จัดพิธีมอบใบรับรองและเปดหองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางในผักสด

ผลไมสดกอนจําหนาย ณ ตลาดกลางการเกษตรทายางและตลาดสหกรณ
การเกษตรบานลาด จ.เพชรบุรี โดยมีกิจกรรมรณรงคใหความรูเรื่องสารพิษตกคาง
ในผักสด ผลไมสด ใหแกเจาของตลาด เจาหนาท่ีตลาด เกษตรกรและ
ผูประกอบการคาผักสด ผลไมสด วันท่ี 18 ธันวาคม 2558

3. ใหการสนับสนุนทางวิชาการ ชุดทดสอบเบื้องตน และการตรวจวิเคราะหทางหอง
ปฏิบัติ การใหแกตลาดกลางคาสง ตลาดสด หรือตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
3.1 รวมกิจกรรมตรวจสอบสารพิษตกคางในผักสด ผลไมสด ตามโครงการ

ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) -จังหวัดสมุทรสงคราม 29 ตุลาคม
2557 /จังหวัดนครปฐม 5 พฤศจิกายน 2557 / จังหวัดเพชรบุรี 18
ธันวาคม 2557

4. จัดหาวัสดุและชุดทดสอบเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานของตลาดกลางคาสง
5. สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลงตกคางในตัวอยางผักสด/ผลไมสด จํานวน 5 กลอง

กลองละ 300 test แกตลาดศรเีมือง จังหวัดราชบุรี
6. สนับสนุนถุงมือยางปองกันการปนเปอนจากการใชชุดทดสอบยาฆาแมลงตกคางใน

ตัวอยางผักสด/ผลไมสด จํานวน 5 กลอง แกตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี
7. ตรวจสอบยาฆาแมลงตกคางในผักสด 7 ชนิดไดแก กะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว

คะนา ถ่ัวฝกยาว ตําลึง และผกับุง เพ่ือเฝาระวัง ใหแกตลาดกลางคาสงท้ัง 7 แหง
ไดแก 1.ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี 2.ตลาดกลางการเกษตรทายาง จ.เพชรบุรี 3.
ตลาดสหกรณการเกษตรบานลาด จ.เพชรบุรี 4.ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 5.
ตลาดตั้งเซียฮวด จ. นครปฐม และ 6. ตลาดปฐมมงคล จ.นครปฐม

8. สรุปผลการดําเนินงาน

95.00 855,045 61.07

178

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

1,400,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 05 1. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2. จัดพิธีมอบใบรับรองและเปดหองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางในผักสด

ผลไมสดกอนจําหนาย ณ ตลาดกลางการเกษตรทายางและตลาดสหกรณ
การเกษตรบานลาด จ.เพชรบุรี โดยมีกิจกรรมรณรงคใหความรูเรื่องสารพิษตกคาง
ในผักสด ผลไมสด ใหแกเจาของตลาด เจาหนาท่ีตลาด เกษตรกรและ
ผูประกอบการคาผักสด ผลไมสด วันท่ี 18 ธันวาคม 2558

3. ใหการสนับสนุนทางวิชาการ ชุดทดสอบเบื้องตน และการตรวจวิเคราะหทางหอง
ปฏิบัติ การใหแกตลาดกลางคาสง ตลาดสด หรือตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
3.1 รวมกิจกรรมตรวจสอบสารพิษตกคางในผักสด ผลไมสด ตามโครงการ

ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) -จังหวัดสมุทรสงคราม 29 ตุลาคม
2557 /จังหวัดนครปฐม 5 พฤศจิกายน 2557 / จังหวัดเพชรบุรี 18
ธันวาคม 2557

4. จัดหาวัสดุและชุดทดสอบเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานของตลาดกลางคาสง
5. สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลงตกคางในตัวอยางผักสด/ผลไมสด จํานวน 5 กลอง

กลองละ 300 test แกตลาดศรเีมือง จังหวัดราชบุรี
6. สนับสนุนถุงมือยางปองกันการปนเปอนจากการใชชุดทดสอบยาฆาแมลงตกคางใน

ตัวอยางผักสด/ผลไมสด จํานวน 5 กลอง แกตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี
7. ตรวจสอบยาฆาแมลงตกคางในผักสด 7 ชนิดไดแก กะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว

คะนา ถ่ัวฝกยาว ตําลึง และผกับุง เพ่ือเฝาระวัง ใหแกตลาดกลางคาสงท้ัง 7 แหง
ไดแก 1.ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี 2.ตลาดกลางการเกษตรทายาง จ.เพชรบุรี 3.
ตลาดสหกรณการเกษตรบานลาด จ.เพชรบุรี 4.ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 5.
ตลาดตั้งเซียฮวด จ. นครปฐม และ 6. ตลาดปฐมมงคล จ.นครปฐม

8. สรุปผลการดําเนินงาน

95.00 855,045 61.07

178

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

1,400,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 05 1. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2. จัดพิธีมอบใบรับรองและเปดหองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางในผักสด

ผลไมสดกอนจําหนาย ณ ตลาดกลางการเกษตรทายางและตลาดสหกรณ
การเกษตรบานลาด จ.เพชรบุรี โดยมีกิจกรรมรณรงคใหความรูเรื่องสารพิษตกคาง
ในผักสด ผลไมสด ใหแกเจาของตลาด เจาหนาท่ีตลาด เกษตรกรและ
ผูประกอบการคาผักสด ผลไมสด วันท่ี 18 ธันวาคม 2558

3. ใหการสนับสนุนทางวิชาการ ชุดทดสอบเบื้องตน และการตรวจวิเคราะหทางหอง
ปฏิบัติ การใหแกตลาดกลางคาสง ตลาดสด หรือตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
3.1 รวมกิจกรรมตรวจสอบสารพิษตกคางในผักสด ผลไมสด ตามโครงการ

ตลาดเกษตรกร (Farmer Market) -จังหวัดสมุทรสงคราม 29 ตุลาคม
2557 /จังหวัดนครปฐม 5 พฤศจิกายน 2557 / จังหวัดเพชรบุรี 18
ธันวาคม 2557

4. จัดหาวัสดุและชุดทดสอบเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานของตลาดกลางคาสง
5. สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลงตกคางในตัวอยางผักสด/ผลไมสด จํานวน 5 กลอง

กลองละ 300 test แกตลาดศรเีมือง จังหวัดราชบุรี
6. สนับสนุนถุงมือยางปองกันการปนเปอนจากการใชชุดทดสอบยาฆาแมลงตกคางใน

ตัวอยางผักสด/ผลไมสด จํานวน 5 กลอง แกตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี
7. ตรวจสอบยาฆาแมลงตกคางในผักสด 7 ชนิดไดแก กะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว

คะนา ถ่ัวฝกยาว ตําลึง และผกับุง เพ่ือเฝาระวัง ใหแกตลาดกลางคาสงท้ัง 7 แหง
ไดแก 1.ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี 2.ตลาดกลางการเกษตรทายาง จ.เพชรบุรี 3.
ตลาดสหกรณการเกษตรบานลาด จ.เพชรบุรี 4.ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร 5.
ตลาดตั้งเซียฮวด จ. นครปฐม และ 6. ตลาดปฐมมงคล จ.นครปฐม

8. สรุปผลการดําเนินงาน

95.00 855,045 61.07



179

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

550,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 06 1. ประสานพ้ืนท่ีเพ่ือเสนอโครงการจดัตัง้เครือขายหองปฏิบัตกิารสารพิษตกคางในผัก
สด/ผลไมสด จาํนวน 1 ครั้ง/1 แหง

2. ประสานพ้ืนท่ีเพ่ือเสนอโครงการจดัตัง้เครือขายหองปฏิบัตกิารสารพิษตกคางในผัก
สด/ผลไมสด จาํนวน 1 ครั้ง/3 แหง

3. ติดตามการดําเนินงาน จาํนวน 2 ครัง้/8 แหง
4. ประชุมจดัทําแผนพัฒนาตลาดขนาดใหญกับกลุมเปาหมาย/หนวยงานท่ีเก่ียวของ
5. ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาโครงการฯ จาํนวน 2 จังหวัด คือ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
6. นําเสนอโครงการเพ่ิมเติม่ จาํนวน 2 แหง คือ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ตราด
7. ตรวจเยีย่มเครื่อขายเดมิในพ้ืนท่ี จ. ชลบุร ีจํานวน 2 แหง
8. นําเสนอโครงการฯ 4 จังหวัด ไดแก จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด และจ.

สมุทรปราการ รวม 6 แหง ท้ังน้ี สสจ.จังหวัดสมุทรปราการ จะนําเสนอเปนโครงการ
บรุณาการอาหารปลอดภัยในพ้ืนท่ีตอไป

9. นําเสนอโครงการฯ ตอรองผูวา จ.ระยอง จาํนวน 1 แหง
10.นําเสนอโครงการฯ ตอเทศบาลเมอืงมาบตาพุด จ.ระยอง

55.00 550,000 100.00

179

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

550,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 06 1. ประสานพ้ืนท่ีเพ่ือเสนอโครงการจดัตัง้เครือขายหองปฏิบัตกิารสารพิษตกคางในผัก
สด/ผลไมสด จาํนวน 1 ครั้ง/1 แหง

2. ประสานพ้ืนท่ีเพ่ือเสนอโครงการจดัตัง้เครือขายหองปฏิบัตกิารสารพิษตกคางในผัก
สด/ผลไมสด จาํนวน 1 ครั้ง/3 แหง

3. ติดตามการดําเนินงาน จาํนวน 2 ครัง้/8 แหง
4. ประชุมจดัทําแผนพัฒนาตลาดขนาดใหญกับกลุมเปาหมาย/หนวยงานท่ีเก่ียวของ
5. ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาโครงการฯ จาํนวน 2 จังหวัด คือ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
6. นําเสนอโครงการเพ่ิมเติม่ จาํนวน 2 แหง คือ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ตราด
7. ตรวจเยีย่มเครื่อขายเดมิในพ้ืนท่ี จ. ชลบุร ีจํานวน 2 แหง
8. นําเสนอโครงการฯ 4 จังหวัด ไดแก จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด และจ.

สมุทรปราการ รวม 6 แหง ท้ังน้ี สสจ.จังหวัดสมุทรปราการ จะนําเสนอเปนโครงการ
บรุณาการอาหารปลอดภัยในพ้ืนท่ีตอไป

9. นําเสนอโครงการฯ ตอรองผูวา จ.ระยอง จาํนวน 1 แหง
10.นําเสนอโครงการฯ ตอเทศบาลเมอืงมาบตาพุด จ.ระยอง

55.00 550,000 100.00

179

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

550,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 06 1. ประสานพ้ืนท่ีเพ่ือเสนอโครงการจดัตัง้เครือขายหองปฏิบัตกิารสารพิษตกคางในผัก
สด/ผลไมสด จาํนวน 1 ครั้ง/1 แหง

2. ประสานพ้ืนท่ีเพ่ือเสนอโครงการจดัตัง้เครือขายหองปฏิบัตกิารสารพิษตกคางในผัก
สด/ผลไมสด จาํนวน 1 ครั้ง/3 แหง

3. ติดตามการดําเนินงาน จาํนวน 2 ครัง้/8 แหง
4. ประชุมจดัทําแผนพัฒนาตลาดขนาดใหญกับกลุมเปาหมาย/หนวยงานท่ีเก่ียวของ
5. ลงพ้ืนท่ีติดตามความกาวหนาโครงการฯ จาํนวน 2 จังหวัด คือ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง
6. นําเสนอโครงการเพ่ิมเติม่ จาํนวน 2 แหง คือ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ตราด
7. ตรวจเยีย่มเครื่อขายเดมิในพ้ืนท่ี จ. ชลบุร ีจํานวน 2 แหง
8. นําเสนอโครงการฯ 4 จังหวัด ไดแก จ.ระยอง จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด และจ.

สมุทรปราการ รวม 6 แหง ท้ังน้ี สสจ.จังหวัดสมุทรปราการ จะนําเสนอเปนโครงการ
บรุณาการอาหารปลอดภัยในพ้ืนท่ีตอไป

9. นําเสนอโครงการฯ ตอรองผูวา จ.ระยอง จาํนวน 1 แหง
10.นําเสนอโครงการฯ ตอเทศบาลเมอืงมาบตาพุด จ.ระยอง

55.00 550,000 100.00



180

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

500,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 07 1. จัดทําแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขตสุขภาพท่ี 7
2. สนับสนุนชุดทดสอบและอุปกรณแกตลาดศรีเมืองทองและถายทอดการใชชุด

ทดสอบยาฆาแมลงตกคางในอาหาร ( m-kit) แกเจาหนาท่ีตลาด 2 คนเมื่อวันท่ี 23
ธันวาคม 2557

3. ติดตามการจัดทําเอกสารของการจัดทําระบบขอรับรองการตรวจสอบสารพิษ
ตกคางในผักสดของหองปฏิบัติการตรวจสอบสารเคมีตกคางในผักสดของตลาด
กลางศรีเมืองทองจังหวัดขอนแกน หองปฏิบัติการดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 88

4. ประสานการจดัอบรมถายทอดความรูใหแกเจาหนาท่ีของตลาดศรเีมืองทอง และการ
จัดอบรมบรูณาการอาหารปลอดภัยรวมกับสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด

5. ประสานหนวยเครือขายในการจัดอบรมผูจําหนายผักสดใหแกตลาดศรีเมืองทอง
กําหนดการจัดอบรมวันท่ี 29 เมษายน 2558

6. จัดอบรมใหความรูเรื่องอาหารปลอดภัย สาธิตการใชชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร
และแนวทางการพัฒนาตลาดสดนาซือ้แกผูจาํหนายผักสดและเจาหนาท่ีของตลาดศรี
เมืองทองรวมจาํนวน 41 คน เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 ณ ตลาดศรีเมอืงทอง

7. ประสานกับสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดรอยเอ็ดเรื่องการจัดอบรมใหความรูเรื่อง
อาหารปลอดภยัใหแกเครือขายผูปลกูผักปลอดภัยของจังหวัดรอยเอ็ด

68.00 385,785 77.16

811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

500,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 08 1. ดําเนินการฝกอบรม จัดนิทรรศการใหความรูและเผยแพร และถายทอดความรูในการ
ทดสอบอยางงายการลางผักอยางถูกวิธี และการนําชุดทดสอบไป ใชเฝาระวังในพ้ืนท่ี
ท่ีรับผดิชอบของแตละหนวยงาน จํานวน 9 ครั้ง รวม 890 คน โดยเปาหมาย
ครอบคลมุผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน

2. ตลาดอุดรเมืองทอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดรบัการถายทอดความรูเรือ่งอาหาร
ปลอดภัยและการใชชุดทดสอบอยางงายในการนําไปตรวจเฝาระวัง และพัฒนาให
หองปฏิบตัิการตรวจสอบผกัสด ผลไมสด ตลาดอุดรเมืองทองมคีวาพรอมท่ีจะยืน่ขอ
รับรองระบบการตรวจสอบ ซึ่งอยูในข้ันตอนการเตรียม เอกสาร

3. ตรวจหายาฆาแมลงตกคางผกัและผลไมสดท่ีเก็บจากอุดรเมืองทองรวม 255 ตัวอยาง
พบปลอดภยัทุกตัวอยาง และตรวจวิเคราะห เช้ือ Salmonella spp. และเช้ือ
Escherichia coli ในตัวอยางผักสดท่ีเก็บจากหองสรรพสินคา 2 ครั้งรวม 55 ตัวอยาง

85.00 289,437 57.89

180

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

500,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 07 1. จัดทําแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในเขตสุขภาพท่ี 7
2. สนับสนุนชุดทดสอบและอุปกรณแกตลาดศรีเมืองทองและถายทอดการใชชุด

ทดสอบยาฆาแมลงตกคางในอาหาร ( m-kit) แกเจาหนาท่ีตลาด 2 คนเมื่อวันท่ี 23
ธันวาคม 2557

3. ติดตามการจัดทําเอกสารของการจัดทําระบบขอรับรองการตรวจสอบสารพิษ
ตกคางในผักสดของหองปฏิบัติการตรวจสอบสารเคมีตกคางในผักสดของตลาด
กลางศรีเมืองทองจังหวัดขอนแกน หองปฏิบัติการดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 88

4. ประสานการจดัอบรมถายทอดความรูใหแกเจาหนาท่ีของตลาดศรเีมืองทอง และการ
จัดอบรมบรูณาการอาหารปลอดภัยรวมกับสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด

5. ประสานหนวยเครือขายในการจัดอบรมผูจําหนายผักสดใหแกตลาดศรีเมืองทอง
กําหนดการจัดอบรมวันท่ี 29 เมษายน 2558

6. จัดอบรมใหความรูเรื่องอาหารปลอดภัย สาธิตการใชชุดทดสอบสารปนเปอนในอาหาร
และแนวทางการพัฒนาตลาดสดนาซือ้แกผูจาํหนายผักสดและเจาหนาท่ีของตลาดศรี
เมืองทองรวมจาํนวน 41 คน เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2558 ณ ตลาดศรีเมอืงทอง

7. ประสานกับสาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดรอยเอ็ดเรื่องการจัดอบรมใหความรูเรื่อง
อาหารปลอดภยัใหแกเครือขายผูปลกูผักปลอดภัยของจังหวัดรอยเอ็ด

68.00 385,785 77.16

811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

500,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 08 1. ดําเนินการฝกอบรม จัดนิทรรศการใหความรูและเผยแพร และถายทอดความรูในการ
ทดสอบอยางงายการลางผักอยางถูกวิธี และการนําชุดทดสอบไป ใชเฝาระวังในพ้ืนท่ี
ท่ีรับผดิชอบของแตละหนวยงาน จํานวน 9 ครั้ง รวม 890 คน โดยเปาหมาย
ครอบคลมุผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน

2. ตลาดอุดรเมืองทอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของไดรบัการถายทอดความรูเรือ่งอาหาร
ปลอดภัยและการใชชุดทดสอบอยางงายในการนําไปตรวจเฝาระวัง และพัฒนาให
หองปฏิบตัิการตรวจสอบผกัสด ผลไมสด ตลาดอุดรเมืองทองมคีวาพรอมท่ีจะยืน่ขอ
รับรองระบบการตรวจสอบ ซึ่งอยูในข้ันตอนการเตรียม เอกสาร

3. ตรวจหายาฆาแมลงตกคางผกัและผลไมสดท่ีเก็บจากอุดรเมืองทองรวม 255 ตัวอยาง
พบปลอดภยัทุกตัวอยาง และตรวจวิเคราะห เช้ือ Salmonella spp. และเช้ือ
Escherichia coli ในตัวอยางผักสดท่ีเก็บจากหองสรรพสินคา 2 ครั้งรวม 55 ตัวอยาง

85.00 289,437 57.89

180

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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181

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

พบการปนเปอน 2 ตัวอยาง โดย พบเช้ือ Salmonella spp. ในตัวอยางใบโหรพา และ
พบเช้ือ Escherichia coli เกินคามาตรฐานในผักชี นอกจากน้ีการดําเนินโครงการ
ดังกลาวสัมพันธกับโครงการเกษตรปลอดภยั (โครงการตลาดรมเขียว) ซึ่งขับเคลื่อน
โดยสํานัก งานเกษตร และ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดอุดรธานี รวมท้ัง
หนายงานเครือขายท่ีเก่ียวของ ซึ่งศนูยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 8 อุดรธานี เปน
กรรมการตามคําสั่งจังหวัดอุดรธานี ดังน้ันการดําเนินโครงการดงักลาวตองบูรณาการ
กับหนวยงานภายนอกท้ังโครงการตลาดรมเขียวและโครงการอาหารปลอดภยัของ
จังหวัดอุดรธานี จึงทําใหหลายกิจกรรมใชงบประมาณใชกับเครือขาย

8 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

550,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 09 จัดอบรม 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 จัดอบรมท่ี โรงแรมมาเมซอง จ.บุรีรัมย เมื่อ วันท่ี 23 มิย.
58 มีผูเขารับการอบรม 58 คน ประกอบดวยผูประกอบการ เจาของตลาด เจาหนาท่ี
จาก Megastore และนักวิชาการของทศบาล/สํานักงานสาธารณสุข ครั้งท่ี 2 จัดบรมท่ี
โรงแรมทองธารินทร จ. สุรินทร เมื่อ วันท่ี 26 มิย.58 มีผูเขารับการอบรม 79 คน
ประกอบดวยผูประกอบการ เจาของตลาด เจาหนาท่ีจาก Megastore และนักวิชาการ
ของทศบาล/สํานักงานสาธารณสุข หัวขออบรม ไดแก เกณฑตลาดสดนาซื้อ ความรู
เก่ียวกับยาฆาแมลง ความรูเก่ียวกับชุดสดสอบอาหารและการฝกใชชุดทดสอบ

50.00 524,941 95.44

181

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ศวกท่ี 09 จัดอบรม 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 จัดอบรมท่ี โรงแรมมาเมซอง จ.บุรีรัมย เมื่อ วันท่ี 23 มิย.
58 มีผูเขารับการอบรม 58 คน ประกอบดวยผูประกอบการ เจาของตลาด เจาหนาท่ี
จาก Megastore และนักวิชาการของทศบาล/สํานักงานสาธารณสุข ครั้งท่ี 2 จัดบรมท่ี
โรงแรมทองธารินทร จ. สุรินทร เมื่อ วันท่ี 26 มิย.58 มีผูเขารับการอบรม 79 คน
ประกอบดวยผูประกอบการ เจาของตลาด เจาหนาท่ีจาก Megastore และนักวิชาการ
ของทศบาล/สํานักงานสาธารณสุข หัวขออบรม ไดแก เกณฑตลาดสดนาซื้อ ความรู
เก่ียวกับยาฆาแมลง ความรูเก่ียวกับชุดสดสอบอาหารและการฝกใชชุดทดสอบ

50.00 524,941 95.44



182

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

9 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

400,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวก ท่ี 10 1. เขารวมการประชุมช้ีแจงโครงการฯ รวมกับสวนกลางและสวนภูมิภาค
2. ประสานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันแบบบูรณาการใน

การพัฒนาตลาดกลางคาสง
3. การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือวางแผนการจัด

ประชุม/อบรมเน่ืองจากทางศูนยฯ ไดรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต
10 (รวม 5 จังหวัด) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาตลาดกลางคาสงผัก
สด/ผลไมสดและMega stores เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย เมื่อวันท่ี 19 สงิหาคม 2557
ท่ีโรงแรมกิจตรงวิลล จ.อุบลราชธานี และมีกลุมผูเขารวมการอบรม จํานวน 70 คน
เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอประชาชนตอไป

4. จัดเตรียมความพรอมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชชุดทดสอบและความรูเก่ียวกับ
ความปลอดภัยดาน อาหารและยาฆาแมลง กําหนดการจัดอบรมภายในเดือน กค.
58 โดยไดดําเนินการจัดซื้อชุดทดสอบยาฆา แมลง TM kit เพ่ือนํามาฝกปฏิบัติ
และประสานกับวิทยากร จากศวก.ท่ี 8 อุดรธานี

5. อยูระหวางการประสานงานเรื่อง สถานท่ีอบรมและกลุมเปาหมาย ตลอดจนเอกสาร
ประกอบการประชุม

50.00 218,981 54.75

11 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 11 ไดดําเนินการสาํรวจขอมูลตลาดคาสงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ เตรยีมความพรอมในการเก็บ
ตัวอยางพรอมท้ังจดัหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการตรวจวิเคราะห ไดมีการปรับเปลีย่น
แผนปฏิบตัิงานโดยสงผลการตรวจวิเคราะหใหผูประสานงานโครงการ 2 รอบ คือ ชวง
เดือนกุมภาพันธและชวงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เก็บตัวอยางผักสดและตัวอยาง
อาหารจากตลาดคาสงโพหวายจงัหวัดสรุาษฎรธานี ตลาดคาสงพืชผลหวัอิฐจังหวัด
นครศรธีรรมราช ตลาดสดและหางสรรพสนิคาในจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
และสรุาษฎรธานี ในระหวางวันท่ี 3-13 มีนาคม 2557 รวมจาํนวน 475 ตัวอยาง แบงเปน
ตัวอยางผัก 162 ตัวอยางและอาหารอ่ืนๆ จาํนวน 313 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหสารเคมี
ปองกันและกําจดัแมลงในตัวอยางผกั โดยใชชุดทดสอบ MJPK ผลไมพบสารเคมีปองกัน
และกําจัดแมลงทุกตัวอยาง สวนตวัอยางอ่ืนๆอยูระหวางการดําเนินการตรวจวิเคราะห

65.00 203,738 58.21

182

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

9 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

400,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวก ท่ี 10 1. เขารวมการประชุมช้ีแจงโครงการฯ รวมกับสวนกลางและสวนภูมิภาค
2. ประสานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันแบบบูรณาการใน

การพัฒนาตลาดกลางคาสง
3. การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือวางแผนการจัด

ประชุม/อบรมเน่ืองจากทางศูนยฯ ไดรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต
10 (รวม 5 จังหวัด) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาตลาดกลางคาสงผัก
สด/ผลไมสดและMega stores เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย เมื่อวันท่ี 19 สงิหาคม 2557
ท่ีโรงแรมกิจตรงวิลล จ.อุบลราชธานี และมีกลุมผูเขารวมการอบรม จํานวน 70 คน
เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอประชาชนตอไป

4. จัดเตรียมความพรอมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชชุดทดสอบและความรูเก่ียวกับ
ความปลอดภัยดาน อาหารและยาฆาแมลง กําหนดการจัดอบรมภายในเดือน กค.
58 โดยไดดําเนินการจัดซื้อชุดทดสอบยาฆา แมลง TM kit เพ่ือนํามาฝกปฏิบัติ
และประสานกับวิทยากร จากศวก.ท่ี 8 อุดรธานี

5. อยูระหวางการประสานงานเรื่อง สถานท่ีอบรมและกลุมเปาหมาย ตลอดจนเอกสาร
ประกอบการประชุม

50.00 218,981 54.75

11 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 11 ไดดําเนินการสาํรวจขอมูลตลาดคาสงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ เตรยีมความพรอมในการเก็บ
ตัวอยางพรอมท้ังจดัหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการตรวจวิเคราะห ไดมีการปรับเปลีย่น
แผนปฏิบตัิงานโดยสงผลการตรวจวิเคราะหใหผูประสานงานโครงการ 2 รอบ คือ ชวง
เดือนกุมภาพันธและชวงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เก็บตัวอยางผักสดและตัวอยาง
อาหารจากตลาดคาสงโพหวายจงัหวัดสรุาษฎรธานี ตลาดคาสงพืชผลหวัอิฐจังหวัด
นครศรธีรรมราช ตลาดสดและหางสรรพสนิคาในจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
และสรุาษฎรธานี ในระหวางวันท่ี 3-13 มีนาคม 2557 รวมจาํนวน 475 ตัวอยาง แบงเปน
ตัวอยางผัก 162 ตัวอยางและอาหารอ่ืนๆ จาํนวน 313 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหสารเคมี
ปองกันและกําจดัแมลงในตัวอยางผกั โดยใชชุดทดสอบ MJPK ผลไมพบสารเคมีปองกัน
และกําจัดแมลงทุกตัวอยาง สวนตวัอยางอ่ืนๆอยูระหวางการดําเนินการตรวจวิเคราะห

65.00 203,738 58.21

182

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

9 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

400,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวก ท่ี 10 1. เขารวมการประชุมช้ีแจงโครงการฯ รวมกับสวนกลางและสวนภูมิภาค
2. ประสานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันแบบบูรณาการใน

การพัฒนาตลาดกลางคาสง
3. การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือวางแผนการจัด

ประชุม/อบรมเน่ืองจากทางศูนยฯ ไดรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต
10 (รวม 5 จังหวัด) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาตลาดกลางคาสงผัก
สด/ผลไมสดและMega stores เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย เมื่อวันท่ี 19 สงิหาคม 2557
ท่ีโรงแรมกิจตรงวิลล จ.อุบลราชธานี และมีกลุมผูเขารวมการอบรม จํานวน 70 คน
เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอประชาชนตอไป

4. จัดเตรียมความพรอมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชชุดทดสอบและความรูเก่ียวกับ
ความปลอดภัยดาน อาหารและยาฆาแมลง กําหนดการจัดอบรมภายในเดือน กค.
58 โดยไดดําเนินการจัดซื้อชุดทดสอบยาฆา แมลง TM kit เพ่ือนํามาฝกปฏิบัติ
และประสานกับวิทยากร จากศวก.ท่ี 8 อุดรธานี

5. อยูระหวางการประสานงานเรื่อง สถานท่ีอบรมและกลุมเปาหมาย ตลอดจนเอกสาร
ประกอบการประชุม

50.00 218,981 54.75

11 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี 11 ไดดําเนินการสาํรวจขอมูลตลาดคาสงในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ เตรยีมความพรอมในการเก็บ
ตัวอยางพรอมท้ังจดัหาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการตรวจวิเคราะห ไดมีการปรับเปลีย่น
แผนปฏิบตัิงานโดยสงผลการตรวจวิเคราะหใหผูประสานงานโครงการ 2 รอบ คือ ชวง
เดือนกุมภาพันธและชวงเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เก็บตัวอยางผักสดและตัวอยาง
อาหารจากตลาดคาสงโพหวายจงัหวัดสรุาษฎรธานี ตลาดคาสงพืชผลหวัอิฐจังหวัด
นครศรธีรรมราช ตลาดสดและหางสรรพสนิคาในจังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช
และสรุาษฎรธานี ในระหวางวันท่ี 3-13 มีนาคม 2557 รวมจาํนวน 475 ตัวอยาง แบงเปน
ตัวอยางผัก 162 ตัวอยางและอาหารอ่ืนๆ จาํนวน 313 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหสารเคมี
ปองกันและกําจดัแมลงในตัวอยางผกั โดยใชชุดทดสอบ MJPK ผลไมพบสารเคมีปองกัน
และกําจัดแมลงทุกตัวอยาง สวนตวัอยางอ่ืนๆอยูระหวางการดําเนินการตรวจวิเคราะห

65.00 203,738 58.21



183

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

12 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

420,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี
12/1

1. เตรียมความพรอมและประสานงานโครงการฯ กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2557
1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในวันท่ี 26 มกราคม 2558
1.3 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดตรัง ในวันท่ี 29 มกราคม 2558

2. เก็บตัวอยางผักสด 7 ชนิด ไดแก กะหล่ําปล,ี แตงกวา, ผักกาดขาว, คะนา,
ถ่ัวฝกยาว, ตําลึง และผักบุง ตรวจวิเคราะหหายาฆาแมลงตกคาง
2.1 จังหวัดสตูล เก็บตัวอยางเมื่อ วันท่ี 28 มกราคม 2558 จากตลาดควนโดน

จํานวน 7 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 8 ตัวอยาง และหางโลตัส จํานวน 2
ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 17 ตัวอยาง ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง

2.2 จังหวัดตรัง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 จากตลาดคาสง(ตลาด
คลองปาง) จํานวน 7 ตัวอยาง , ตลาดสดเทศบาล จํานวน 8 ตัวอยาง และหาง
แมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง ผลตรวจไมพบยาฆา
แมลงทุกตัวอยาง

2.3 จังหวัดพัทลุง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 จากตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชน ผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง) จํานวน 9 ตัวอยาง , ตลาดสดเทศบาล
จํานวน 6 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง
ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง

3. ถายทอดความรูเรื่องสารพิษตกคางในผักสด ผลไมสด สารพิษตกคางในอาหาร ใหแก
กลุมเปาหมาย

3.1 จังหวัดตรัง ถายทอดองคความรู 1. พิษภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักสด ผลไม
สด 2. การลาง การเลือกผัก การเลี่ยงผัก 3. การ ใชชุดทดสอบยาฆาแมลง เมื่อ
วันท่ี 9 มีนาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง โดยมีผูเขา
อบรม ประกอบดวย เจาหนาท่ีจากสาธารณสุข, ผูประกอบการ, เทศบาล,
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, อสม. ,ครู และนักเรียน จํานวน 100 คน ความพึง
พอใจ รอยละ 90.3

3.2 จังหวัดสตูล ถายทอดองคความรู 1. พิษภัยสารเคมีกําจัดศัตูพืชในผักสด ผลไม

100.00 186,397 44.38

183

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

12 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

420,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี
12/1

1. เตรียมความพรอมและประสานงานโครงการฯ กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2557
1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในวันท่ี 26 มกราคม 2558
1.3 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดตรัง ในวันท่ี 29 มกราคม 2558

2. เก็บตัวอยางผักสด 7 ชนิด ไดแก กะหล่ําปล,ี แตงกวา, ผักกาดขาว, คะนา,
ถ่ัวฝกยาว, ตําลึง และผักบุง ตรวจวิเคราะหหายาฆาแมลงตกคาง
2.1 จังหวัดสตูล เก็บตัวอยางเมื่อ วันท่ี 28 มกราคม 2558 จากตลาดควนโดน

จํานวน 7 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 8 ตัวอยาง และหางโลตัส จํานวน 2
ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 17 ตัวอยาง ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง

2.2 จังหวัดตรัง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 จากตลาดคาสง(ตลาด
คลองปาง) จํานวน 7 ตัวอยาง , ตลาดสดเทศบาล จํานวน 8 ตัวอยาง และหาง
แมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง ผลตรวจไมพบยาฆา
แมลงทุกตัวอยาง

2.3 จังหวัดพัทลุง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 จากตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชน ผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง) จํานวน 9 ตัวอยาง , ตลาดสดเทศบาล
จํานวน 6 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง
ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง

3. ถายทอดความรูเรื่องสารพิษตกคางในผักสด ผลไมสด สารพิษตกคางในอาหาร ใหแก
กลุมเปาหมาย

3.1 จังหวัดตรัง ถายทอดองคความรู 1. พิษภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักสด ผลไม
สด 2. การลาง การเลือกผัก การเลี่ยงผัก 3. การ ใชชุดทดสอบยาฆาแมลง เมื่อ
วันท่ี 9 มีนาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง โดยมีผูเขา
อบรม ประกอบดวย เจาหนาท่ีจากสาธารณสุข, ผูประกอบการ, เทศบาล,
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, อสม. ,ครู และนักเรียน จํานวน 100 คน ความพึง
พอใจ รอยละ 90.3

3.2 จังหวัดสตูล ถายทอดองคความรู 1. พิษภัยสารเคมีกําจัดศัตูพืชในผักสด ผลไม

100.00 186,397 44.38

183

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

12 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

420,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี
12/1

1. เตรียมความพรอมและประสานงานโครงการฯ กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2557
1.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในวันท่ี 26 มกราคม 2558
1.3 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดตรัง ในวันท่ี 29 มกราคม 2558

2. เก็บตัวอยางผักสด 7 ชนิด ไดแก กะหล่ําปล,ี แตงกวา, ผักกาดขาว, คะนา,
ถ่ัวฝกยาว, ตําลึง และผักบุง ตรวจวิเคราะหหายาฆาแมลงตกคาง
2.1 จังหวัดสตูล เก็บตัวอยางเมื่อ วันท่ี 28 มกราคม 2558 จากตลาดควนโดน

จํานวน 7 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 8 ตัวอยาง และหางโลตัส จํานวน 2
ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 17 ตัวอยาง ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง

2.2 จังหวัดตรัง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2558 จากตลาดคาสง(ตลาด
คลองปาง) จํานวน 7 ตัวอยาง , ตลาดสดเทศบาล จํานวน 8 ตัวอยาง และหาง
แมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง ผลตรวจไมพบยาฆา
แมลงทุกตัวอยาง

2.3 จังหวัดพัทลุง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 จากตลาดเศรษฐกิจ
ชุมชน ผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง) จํานวน 9 ตัวอยาง , ตลาดสดเทศบาล
จํานวน 6 ตัวอยาง , หางแมคโคร จํานวน 6 ตัวอยาง รวมท้ังสิ้น 21 ตัวอยาง
ผลตรวจไมพบยาฆาแมลงทุกตัวอยาง

3. ถายทอดความรูเรื่องสารพิษตกคางในผักสด ผลไมสด สารพิษตกคางในอาหาร ใหแก
กลุมเปาหมาย

3.1 จังหวัดตรัง ถายทอดองคความรู 1. พิษภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักสด ผลไม
สด 2. การลาง การเลือกผัก การเลี่ยงผัก 3. การ ใชชุดทดสอบยาฆาแมลง เมื่อ
วันท่ี 9 มีนาคม 2558 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง โดยมีผูเขา
อบรม ประกอบดวย เจาหนาท่ีจากสาธารณสุข, ผูประกอบการ, เทศบาล,
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, อสม. ,ครู และนักเรียน จํานวน 100 คน ความพึง
พอใจ รอยละ 90.3

3.2 จังหวัดสตูล ถายทอดองคความรู 1. พิษภัยสารเคมีกําจัดศัตูพืชในผักสด ผลไม

100.00 186,397 44.38



184

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

สด 2. การลาง การเลือกผัก การเลี่ยงผัก 3. การใชชุดทดสอบยาฆาแมลง เมื่อ
วันท่ี 28 มกราคม 2558 ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนโดน โดยมีผูเขา
อบรมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 14 คน (ตลาดท่ีดําเนินการ ตลาดควน
โดนซึ่งอยูใกลกับชายแดนมาเลเซีย ดานวังประจัน)

3.3 จังหวัดพัทลุง 1. ถายทอดองคความรู พิษภัยสารเคมีกําจัดศัตูพืชในผักสด ผลไม
สด 2. การลาง การเลือกผัก การเลี่ยงผัก 3.การใชชุดทดสอบยาฆาแมลง เมื่อ
วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยแพทยชุมชนดอนยอ โดยมีผูเขาอบรมจาก
เจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 7 คน (ตลาดท่ีดําเนินการ ตลาดเศรษฐกิจชุมชน
ผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง)

4. เปดหองปฎิบัติการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ท่ี
รับรองการตรวจผักจากตลาดคาสง(ตลาดคลองปาง) เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2558

5. ใหการสนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง พรอมอุปกรณ จํานวน 3 แหง
5.1 จังหวัดตรัง สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 4 กลอง

(กลองละ 10 Test) เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2558 , 9 มีนาคม 2558 และ 26
พฤษภาคม 2558

5.2 จังหวัดสตูล สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 4 กลอง
(กลองละ 10 Test) พรอมอุปกรณ เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2558 และ 19
พฤษภาคม 2558

5.3 จังหวัดพัทลุง สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 4 กลอง
(กลองละ 10 Test) พรอมอุปกรณ เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558 และ 21
พฤษภาคม 2558

13 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

300,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี
11/1

1. สุมตรวจตัวอยางผัก 7 ชนิดจากตลาดสด และmegastores ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ พังงา จํานวน 160 ตัวอยาง

2. อบรมผูประกอบการในตลาดโคกกลอย และผูท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับสารเคมีกําจัด
แมลงตกคางในผัก/ผลไมสด และการตรวจสอบ ผูเขารวมอบรม จํานวน 151 คน

80.00 42,303 14.10

14 811-1112-
P023-J4724-

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด

ศวกท่ี 12 1. เก็บตัวอยางผัก/ผลไม 83 ต.ย.พรอมวิเคราะห (เปา 132 ต.ย.)
2. เก็บตัวอยาง นํ้าดื่ม/นํ้าแข็ง 118 ต.ย.พรอมวิเคราะห (เปา 185 ต.ย.)

75.00 286,066 81.73

184

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

สด 2. การลาง การเลือกผัก การเลี่ยงผัก 3. การใชชุดทดสอบยาฆาแมลง เมื่อ
วันท่ี 28 มกราคม 2558 ณ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอควนโดน โดยมีผูเขา
อบรมจากเจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 14 คน (ตลาดท่ีดําเนินการ ตลาดควน
โดนซึ่งอยูใกลกับชายแดนมาเลเซีย ดานวังประจัน)

3.3 จังหวัดพัทลุง 1. ถายทอดองคความรู พิษภัยสารเคมีกําจัดศัตูพืชในผักสด ผลไม
สด 2. การลาง การเลือกผัก การเลี่ยงผัก 3.การใชชุดทดสอบยาฆาแมลง เมื่อ
วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยแพทยชุมชนดอนยอ โดยมีผูเขาอบรมจาก
เจาหนาท่ีสาธารณสุข จํานวน 7 คน (ตลาดท่ีดําเนินการ ตลาดเศรษฐกิจชุมชน
ผดุงดอนยอ (ตลาดคาสง)

4. เปดหองปฎิบัติการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ท่ี
รับรองการตรวจผักจากตลาดคาสง(ตลาดคลองปาง) เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2558

5. ใหการสนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง พรอมอุปกรณ จํานวน 3 แหง
5.1 จังหวัดตรัง สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 4 กลอง

(กลองละ 10 Test) เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2558 , 9 มีนาคม 2558 และ 26
พฤษภาคม 2558

5.2 จังหวัดสตูล สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 4 กลอง
(กลองละ 10 Test) พรอมอุปกรณ เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2558 และ 19
พฤษภาคม 2558

5.3 จังหวัดพัทลุง สนับสนุนชุดทดสอบยาฆาแมลง จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 4 กลอง
(กลองละ 10 Test) พรอมอุปกรณ เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558 และ 21
พฤษภาคม 2558

13 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

300,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

ศวกท่ี
11/1

1. สุมตรวจตัวอยางผัก 7 ชนิดจากตลาดสด และmegastores ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ พังงา จํานวน 160 ตัวอยาง

2. อบรมผูประกอบการในตลาดโคกกลอย และผูท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับสารเคมีกําจัด
แมลงตกคางในผัก/ผลไมสด และการตรวจสอบ ผูเขารวมอบรม จํานวน 151 คน

80.00 42,303 14.10

14 811-1112-
P023-J4724-

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม

350,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด

ศวกท่ี 12 1. เก็บตัวอยางผัก/ผลไม 83 ต.ย.พรอมวิเคราะห (เปา 132 ต.ย.)
2. เก็บตัวอยาง นํ้าดื่ม/นํ้าแข็ง 118 ต.ย.พรอมวิเคราะห (เปา 185 ต.ย.)

75.00 286,066 81.73

184

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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185

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

01 สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

3. เก็บตวัอยาง OTOP 13 ต.ย.พรอมวิเคราะห (เปา 82 ต.ย.) สะสม 214 ต.ย. คิดเปน
53.6 % (เปา 399 ต.ย.)

15 811-1112-
P023-J4724-
01

โครงการพัฒนาตลาด
กลางคาสงผักสด/ผลไม
สดและMega stores
เพ่ือผูบริโภคปลอดภัย

5,070,000 ตลาดกลางคาสง 28
แหง และตลาด
ขนาดใหญ 1 แหง
รวม 29 แหง

สคอ 1. จัดทํารางแผนงานโครงพัฒนาตลาดกลางคาสงผักสด/ผลไมสด และMegastoreเพ่ือ
ผูบริโภคปลอดภัย ประจําปงบประมาณ 2558

2. จัดประชุมพิจารณารางแผนงาน โครงการ รวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท้ัง 14
แหง ผานระบบ VDO Conference

3. ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี
4. ตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในผักสด 7 ชนิดๆ ละ 3 ตัวอยาง 77

จังหวัด และ โดยชุดทดสอบเบื้องตน จํานวน 1,631 ตัวอยาง
5. ใหการสนับสนุนการจัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจสอบสารตกคางเบื้องตนใหแกตลาด

กลางคาสงในเปาหมายและจัด พิธีเปดหองปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกคางใน
อาหารจํานวน 1 แหง ตลาดวงษทองจ. สระบุรี

6. สนับสนุนทางวิชาการถายทอดและพัฒนาองคความรูใหกลุมเปาหมาย 250 คน

70.00 3,846,573 75.87
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ผลผลิต: หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับขอมูลท่ีสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก: สนับสนุนการตรวจพิสูจนยาเสพติด
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 609-1112-

P031-
J4730-16

โครงการจัดตั้ง
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหหากัญชาใน
ปสสาวะ โดยวิธี GC/MS

500,000 หองปฏิบัติการสารเสพตดิ ศวกท่ี 08 มีการจัดฝกการอบรมการตรวจกัญชาในปสสาวะ โดยวิธี GC/MS ในวันท่ี 9-11
กุมภาพันธ 2558 และ 23-25 กุมภาพันธ 2558 ขณะน้ีอยูระหวางจดัซื้อ
อุปกรณการเตรียมตัวอยาง

45.00 458,600 91.72

2 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

32,872,800 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

สยวส 1. จํานวนตัวอยางจากการตรวจพิสูจนหาสารเสพติดในปสสาวะ สะสมตั้งแต
เดือนตุลาคม 2557 รวม 3,099 ตวัอยาง คิดเปนรอยละ 65.94 ของ
เปาหมาย 4700 ตัวอยาง

2. จํานวนตัวอยางจากการตรวจพิสูจนหาสารเสพติดในของกลาง สะสม
ตั้งแตเดือนตลุาคม 2557 รวม 3,482 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 59.02 ของ
เปาหมาย 5900 ตัวอยาง

3. จํานวนตัวอยางจากการตรวจพิสูจนยาเสพตดิในปสสาวะและของกลาง
สะสมตั้งแตเดือนตลุาคม 2557 รวม 6,581 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ
62.08 ของเปาหมายโดยรวม 10,600 ตัวอยาง

4. จํานวนชุดทดสอบในโครงการสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องตนดานยาเสพติด
สะสมตั้งแตเดือนตลุาคม 2557 รวม 1,149,708 ชุด คิดเปนรอยละ
191.62 ของเปาหมาย 600,000 ชุด

60.00 14,006,931 42.61

3 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

3,140,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี 01 1. ตรวจพิสูจนของกลางยาเสพติดสะสมตั้งแตเดือนตลุาคม 2557 จํานวน
1,207 ตัวอยาง

2. ตรวจพิสูจนยาเสพติดในปสสาวะสะสมตั้งแตเดือนตลุาคม 2557 จํานวน
6,344 ตัวอยาง

89.90 2,200,068 70.07

4 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,790,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี
01/1

เริ่มตรวจวิเคราะหตั้งแตเดือนตุลาคม 2557 จํานวนตัวอยางปสสาวะท่ีไดรับ
การตรวจ สะสม หนวยนับ 4,026 ตัวอยาง

100.00 916,283 51.19

186

ผลผลิต: หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับขอมูลท่ีสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กิจกรรมหลัก: สนับสนุนการตรวจพิสูจนยาเสพติด
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 609-1112-

P031-
J4730-16

โครงการจัดตั้ง
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหหากัญชาใน
ปสสาวะ โดยวิธี GC/MS

500,000 หองปฏิบัติการสารเสพตดิ ศวกท่ี 08 มีการจัดฝกการอบรมการตรวจกัญชาในปสสาวะ โดยวิธี GC/MS ในวันท่ี 9-11
กุมภาพันธ 2558 และ 23-25 กุมภาพันธ 2558 ขณะน้ีอยูระหวางจดัซื้อ
อุปกรณการเตรียมตัวอยาง

45.00 458,600 91.72

2 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

32,872,800 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ
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187

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,140,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 05 รายงานการตรวจวิเคราะหตัวอยาง
เดือนตุลาคม 2557 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 546 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 21 ตัวอยาง
เดือนพฤศจิกายน 2557 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 466 ตัวอยาง - การ
ตรวจของกลางยาเสพตดิ 29 ตัวอยาง
เดือนธันวาคม 2557 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 731 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 42 ตัวอยาง
เดือนมกราคม 2558 - ตรวจหายาเสพตดิในปสสาวะ 705 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 36 ตัวอยาง
เดือนกุมภาพันธ 2558 - ตรวจหายาเสพตดิในปสสาวะ 616 ตัวอยาง - การ
ตรวจของกลางยาเสพตดิ 36 ตัวอยาง
เดือนมีนาคม 2558 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 817 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 14 ตัวอยาง
เดือนเมษายน 2558 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 496 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 30 ตัวอยาง
เดือน พฤษภาคม 2558 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 598 ตัวอยาง - การ
ตรวจของกลางยาเสพตดิ 18 ตัวอยาง
เดือนมิถุนายน 2558 - ตรวจหายาเสพตดิในปสสาวะ 714 ตัวอยาง - การ
ตรวจของกลางยาเสพตดิ 35 ตัวอยาง

75.00 1,303,119 60.89

6 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

4,540,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี 06 1. ตรวจพิสูจนสารเสพติดในของกลางสะสม 3,029 ตัวอยาง
2. ตรวจพิสูจนสารเสพติดในปสสาวะสะสม 4,644 ตัวอยาง

40.00 4,388,905 96.67

187

ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,140,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 05 รายงานการตรวจวิเคราะหตัวอยาง
เดือนตุลาคม 2557 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 546 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 21 ตัวอยาง
เดือนพฤศจิกายน 2557 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 466 ตัวอยาง - การ
ตรวจของกลางยาเสพตดิ 29 ตัวอยาง
เดือนธันวาคม 2557 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 731 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 42 ตัวอยาง
เดือนมกราคม 2558 - ตรวจหายาเสพตดิในปสสาวะ 705 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 36 ตัวอยาง
เดือนกุมภาพันธ 2558 - ตรวจหายาเสพตดิในปสสาวะ 616 ตัวอยาง - การ
ตรวจของกลางยาเสพตดิ 36 ตัวอยาง
เดือนมีนาคม 2558 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 817 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 14 ตัวอยาง
เดือนเมษายน 2558 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 496 ตัวอยาง - การตรวจ
ของกลางยาเสพตดิ 30 ตัวอยาง
เดือน พฤษภาคม 2558 - ตรวจหายาเสพติดในปสสาวะ 598 ตัวอยาง - การ
ตรวจของกลางยาเสพตดิ 18 ตัวอยาง
เดือนมิถุนายน 2558 - ตรวจหายาเสพตดิในปสสาวะ 714 ตัวอยาง - การ
ตรวจของกลางยาเสพตดิ 35 ตัวอยาง

75.00 1,303,119 60.89

6 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

4,540,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี 06 1. ตรวจพิสูจนสารเสพติดในของกลางสะสม 3,029 ตัวอยาง
2. ตรวจพิสูจนสารเสพติดในปสสาวะสะสม 4,644 ตัวอยาง

40.00 4,388,905 96.67



188

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,840,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 07 1. การตรวจวิเคราะหหาสารเสพตดิในของกลาง มีเปาหมาย 120 ตัวอยาง
ขอมูลใหบริการเดือน ตลุาคม 2557-15 มิถุนายน 2558 จํานวนท้ังหมด
108 ตัวอยาง (90 %) คือ สารระเหยในตัวอยางกาว จํานวน 108
ตัวอยาง ตรวจพบจํานวน 108 ตัวอยาง (100%) ตรวจพบโทลูอีน จาํนวน
60 ตัวอยาง โทลูอีนและอะซโิตน จํานวน 19 ตัวอยาง โทลูอีนและเอ
ทธิลอะซิเตต จํานวน 21 ตัวอยาง และโทลอีูน อะซโิตน และเอทธิลอะซิ
เตต จํานวน 8 ตัวอยาง

2. การตรวจวิเคราะหหาสารเสพตดิในปสสาวะ มีเปาหมาย 5000 ตัวอยาง
ขอมูลการใหบริการเดือน ตุลาคม 2557-11 มิถุนายน 2558 จํานวน
ท้ังหมด 3787 ตัวอยาง (75.7%) ตรวจพบจํานวน 3480ตัวอยาง
(91.9%) ตรวจพบเมทแอมเฟตามนี จํานวน 3177 ตัวอยาง ตรวจพบ
THCCOOH จํานวน 135 ตัวอยาง และตรวจพบเมทแอมเฟตามีนและ
THCCOOH จํานวน 168 ตัวอยาง

3. งานสนับสนุนชุดทดสอบ เปาหมาย ชุดทดสอบเบื้องตนหาเมทแอมเฟตา
มีน 32,000 ชุด และกัญชา 20,000 ชุด โดยการสนับสนุนผาน ศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแตละจังหวัด ขอมลูการ
สนับสนุนเดือนตลุาคม 2557-15 พฤษภาคม 2558 รวมชุดเมทแอมเฟตา
มีน จํานวน 32,000 ชุด และกัญชา 20,000 ชุด จังหวัดกาฬสินธุ
ขอนแกน รอยเอ็ด และมหาสารคาม ชุดเมทแอมเฟตามีนจังหวัดละ 8000
ชุด และชุดกัญชาจังหวัดละ 5000 ชุด 4. การพัฒนาวิธีการตรวจพิสจูนหา
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะดวยวิธี GCMS อยูระหวางการ
ทดสอบความถูกตองวิธี และใหบรกิารตรวจเอกลักษณหาเมทแอมเฟตา
มีนในปสสาวะดวยวิธี GCMS

71.30 1,730,185 94.03

188

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,840,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 07 1. การตรวจวิเคราะหหาสารเสพตดิในของกลาง มีเปาหมาย 120 ตัวอยาง
ขอมูลใหบริการเดือน ตลุาคม 2557-15 มิถุนายน 2558 จํานวนท้ังหมด
108 ตัวอยาง (90 %) คือ สารระเหยในตัวอยางกาว จํานวน 108
ตัวอยาง ตรวจพบจํานวน 108 ตัวอยาง (100%) ตรวจพบโทลูอีน จาํนวน
60 ตัวอยาง โทลูอีนและอะซโิตน จํานวน 19 ตัวอยาง โทลูอีนและเอ
ทธิลอะซิเตต จํานวน 21 ตัวอยาง และโทลอีูน อะซโิตน และเอทธิลอะซิ
เตต จํานวน 8 ตัวอยาง

2. การตรวจวิเคราะหหาสารเสพตดิในปสสาวะ มีเปาหมาย 5000 ตัวอยาง
ขอมูลการใหบริการเดือน ตุลาคม 2557-11 มิถุนายน 2558 จํานวน
ท้ังหมด 3787 ตัวอยาง (75.7%) ตรวจพบจํานวน 3480ตัวอยาง
(91.9%) ตรวจพบเมทแอมเฟตามนี จํานวน 3177 ตัวอยาง ตรวจพบ
THCCOOH จํานวน 135 ตัวอยาง และตรวจพบเมทแอมเฟตามีนและ
THCCOOH จํานวน 168 ตัวอยาง

3. งานสนับสนุนชุดทดสอบ เปาหมาย ชุดทดสอบเบื้องตนหาเมทแอมเฟตา
มีน 32,000 ชุด และกัญชา 20,000 ชุด โดยการสนับสนุนผาน ศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแตละจังหวัด ขอมลูการ
สนับสนุนเดือนตลุาคม 2557-15 พฤษภาคม 2558 รวมชุดเมทแอมเฟตา
มีน จํานวน 32,000 ชุด และกัญชา 20,000 ชุด จังหวัดกาฬสินธุ
ขอนแกน รอยเอ็ด และมหาสารคาม ชุดเมทแอมเฟตามีนจังหวัดละ 8000
ชุด และชุดกัญชาจังหวัดละ 5000 ชุด 4. การพัฒนาวิธีการตรวจพิสจูนหา
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะดวยวิธี GCMS อยูระหวางการ
ทดสอบความถูกตองวิธี และใหบรกิารตรวจเอกลักษณหาเมทแอมเฟตา
มีนในปสสาวะดวยวิธี GCMS

71.30 1,730,185 94.03

188

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,840,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 07 1. การตรวจวิเคราะหหาสารเสพตดิในของกลาง มีเปาหมาย 120 ตัวอยาง
ขอมูลใหบริการเดือน ตลุาคม 2557-15 มิถุนายน 2558 จํานวนท้ังหมด
108 ตัวอยาง (90 %) คือ สารระเหยในตัวอยางกาว จํานวน 108
ตัวอยาง ตรวจพบจํานวน 108 ตัวอยาง (100%) ตรวจพบโทลูอีน จาํนวน
60 ตัวอยาง โทลูอีนและอะซโิตน จํานวน 19 ตัวอยาง โทลูอีนและเอ
ทธิลอะซิเตต จํานวน 21 ตัวอยาง และโทลอีูน อะซโิตน และเอทธิลอะซิ
เตต จํานวน 8 ตัวอยาง

2. การตรวจวิเคราะหหาสารเสพตดิในปสสาวะ มีเปาหมาย 5000 ตัวอยาง
ขอมูลการใหบริการเดือน ตุลาคม 2557-11 มิถุนายน 2558 จํานวน
ท้ังหมด 3787 ตัวอยาง (75.7%) ตรวจพบจํานวน 3480ตัวอยาง
(91.9%) ตรวจพบเมทแอมเฟตามนี จํานวน 3177 ตัวอยาง ตรวจพบ
THCCOOH จํานวน 135 ตัวอยาง และตรวจพบเมทแอมเฟตามีนและ
THCCOOH จํานวน 168 ตัวอยาง

3. งานสนับสนุนชุดทดสอบ เปาหมาย ชุดทดสอบเบื้องตนหาเมทแอมเฟตา
มีน 32,000 ชุด และกัญชา 20,000 ชุด โดยการสนับสนุนผาน ศูนย
อํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแตละจังหวัด ขอมลูการ
สนับสนุนเดือนตลุาคม 2557-15 พฤษภาคม 2558 รวมชุดเมทแอมเฟตา
มีน จํานวน 32,000 ชุด และกัญชา 20,000 ชุด จังหวัดกาฬสินธุ
ขอนแกน รอยเอ็ด และมหาสารคาม ชุดเมทแอมเฟตามีนจังหวัดละ 8000
ชุด และชุดกัญชาจังหวัดละ 5000 ชุด 4. การพัฒนาวิธีการตรวจพิสจูนหา
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะดวยวิธี GCMS อยูระหวางการ
ทดสอบความถูกตองวิธี และใหบรกิารตรวจเอกลักษณหาเมทแอมเฟตา
มีนในปสสาวะดวยวิธี GCMS

71.30 1,730,185 94.03



189

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

8 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,540,000 ศวกท่ี 08 ศวกท่ี 08 1. การตรวจวิเคราะหหาสารเสพตดิในปสสาวะ เดือนน้ี 248 ตัวอยาง /รวม
ตัวอยางสะสม 3,122 ตัวอยาง

2. การตรวจวิเคราะหของกลางยาเสพติด เดือนน้ี 0 ตัวอยาง /รวมตัวอยาง
สะสม 16 ตัวอยาง

3. สนับสนุนชุดทดสอบ เดือนน้ี 9,800 /รวมสะสม 64,800

60.00 1,837,588 72

9 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

3,040,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 09 เปาหมาย
1. 7500 ตัวอยาง 2. 100 ตัวอยาง 2. 150 ตัวอยาง
1. ผลการตรวจยืนยันสารเสพตดิในปสสาวะ สะสม รวม 6,797 ตัวอยาง

(90.6% ของเปาหมาย)
2. ผลการตรวจยืนยันสารระเหยในวัตถุของกลาง สะสมรวม 201 ตัวอยาง

(201%ชองเปาหมาย)
3. ผลการตรวจยืนยันสารเสพตดิในของกลาง สะสมรรวม 96 ตัวอยาง

(64%ชองเปาหมาย)

75.32 1,824,358 60

189

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

8 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,540,000 ศวกท่ี 08 ศวกท่ี 08 1. การตรวจวิเคราะหหาสารเสพตดิในปสสาวะ เดือนน้ี 248 ตัวอยาง /รวม
ตัวอยางสะสม 3,122 ตัวอยาง

2. การตรวจวิเคราะหของกลางยาเสพติด เดือนน้ี 0 ตัวอยาง /รวมตัวอยาง
สะสม 16 ตัวอยาง

3. สนับสนุนชุดทดสอบ เดือนน้ี 9,800 /รวมสะสม 64,800

60.00 1,837,588 72

9 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

3,040,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 09 เปาหมาย
1. 7500 ตัวอยาง 2. 100 ตัวอยาง 2. 150 ตัวอยาง
1. ผลการตรวจยืนยันสารเสพตดิในปสสาวะ สะสม รวม 6,797 ตัวอยาง

(90.6% ของเปาหมาย)
2. ผลการตรวจยืนยันสารระเหยในวัตถุของกลาง สะสมรวม 201 ตัวอยาง

(201%ชองเปาหมาย)
3. ผลการตรวจยืนยันสารเสพตดิในของกลาง สะสมรรวม 96 ตัวอยาง

(64%ชองเปาหมาย)

75.32 1,824,358 60

189

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

8 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,540,000 ศวกท่ี 08 ศวกท่ี 08 1. การตรวจวิเคราะหหาสารเสพตดิในปสสาวะ เดือนน้ี 248 ตัวอยาง /รวม
ตัวอยางสะสม 3,122 ตัวอยาง

2. การตรวจวิเคราะหของกลางยาเสพติด เดือนน้ี 0 ตัวอยาง /รวมตัวอยาง
สะสม 16 ตัวอยาง

3. สนับสนุนชุดทดสอบ เดือนน้ี 9,800 /รวมสะสม 64,800

60.00 1,837,588 72

9 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

3,040,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 09 เปาหมาย
1. 7500 ตัวอยาง 2. 100 ตัวอยาง 2. 150 ตัวอยาง
1. ผลการตรวจยืนยันสารเสพตดิในปสสาวะ สะสม รวม 6,797 ตัวอยาง

(90.6% ของเปาหมาย)
2. ผลการตรวจยืนยันสารระเหยในวัตถุของกลาง สะสมรวม 201 ตัวอยาง

(201%ชองเปาหมาย)
3. ผลการตรวจยืนยันสารเสพตดิในของกลาง สะสมรรวม 96 ตัวอยาง

(64%ชองเปาหมาย)

75.32 1,824,358 60



190

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

10 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,540,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 10 1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร นํ้ายา สารเคมตีางๆ ท่ีใชในการตรวจวิเคราะห
2. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน
3. ตรวจวิเคราะหรายการ 4 รายการทดสอบ ไดแก ยาบา กัญชา มอรฟน และ ยาอี
4. จัดอบรมโครงการการรอบรับอัคคภีัย เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2557
5. การอบรมการใชชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะและใหความรูเก่ียวกับสาร

เสพติด เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 และอบรมใหหนวยแพทย ตชด คาย
พระยอดเมืองขวาง วันท่ี 9 เมษายน 2558

6. จัดทํารายงานความกาวหนาให สยวส. ทุกวันท่ี 18 ของทุกเดือน
7. สนับสนุนชุดทดสอบให ศอ.ปส. ทุกจังหวัด 5 จังหวัด และพ้ืนท่ีรับผดิชอบ

เชน สถานีตํารวจ คายพระยอดเมอืงขวาง
8. ดําเนินการประสานปรับปรุงประตูหองปฏิบัติการสารเสพตดิพิษวิทยา
9. วิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมการใชชุดทดสอบ

เสพติดในปสสาวะ
10. พัฒนาวิธีการตรวจพิสูจนปรมิาณสารเสพตดิในปสสาวะ ดวยเทคนิคแกส

โครมาโตกราฟ -แมสสเปกโทรมิเตอร
11. เขารวมPTยาเสพตดิ
12. ประสานหนวยงานวิทยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการตรวจสารเสพ

ติดในปสสาวะเฝาระวังในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558
13. ประสานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง ตรวจ

สารเสพตดิในปสสาวะ
14. วิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

40.19 928,098 60.27

11 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,540,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 11 1. ตัวอยางของกลางท่ีไดรับการตรวจพิสูจนยาเสพตดิ ณ เดือนมิถุนายน
2558 จํานวน 636 ตัวอยาง ผลงานรวมตลุาคม 2557-มิถุนายน 2558
จํานวน 5,960 ตัวอยาง

2. ตัวอยางปสสาวะท่ีไดรับการตรวจพิสูจนหาสารเสพติด ณ เดือนมิถุนายน
2558 จํานวน 68 ตัวอยาง ผลงานรวมตุลาคม 2557-มิถุนายน 2558 จํานวน
1,140 ตัวอยาง ผลงานรวมของกลางและปสสาวะรวม 4,725 ตัวอยาง

141.44 1,206,776 78.36

190

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

10 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,540,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 10 1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร นํ้ายา สารเคมตีางๆ ท่ีใชในการตรวจวิเคราะห
2. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน
3. ตรวจวิเคราะหรายการ 4 รายการทดสอบ ไดแก ยาบา กัญชา มอรฟน และ ยาอี
4. จัดอบรมโครงการการรอบรับอัคคภีัย เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2557
5. การอบรมการใชชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะและใหความรูเก่ียวกับสาร

เสพติด เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 และอบรมใหหนวยแพทย ตชด คาย
พระยอดเมืองขวาง วันท่ี 9 เมษายน 2558

6. จัดทํารายงานความกาวหนาให สยวส. ทุกวันท่ี 18 ของทุกเดือน
7. สนับสนุนชุดทดสอบให ศอ.ปส. ทุกจังหวัด 5 จังหวัด และพ้ืนท่ีรับผดิชอบ

เชน สถานีตํารวจ คายพระยอดเมอืงขวาง
8. ดําเนินการประสานปรับปรุงประตูหองปฏิบัติการสารเสพตดิพิษวิทยา
9. วิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมการใชชุดทดสอบ

เสพติดในปสสาวะ
10. พัฒนาวิธีการตรวจพิสูจนปรมิาณสารเสพตดิในปสสาวะ ดวยเทคนิคแกส

โครมาโตกราฟ -แมสสเปกโทรมิเตอร
11. เขารวมPTยาเสพตดิ
12. ประสานหนวยงานวิทยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการตรวจสารเสพ

ติดในปสสาวะเฝาระวังในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558
13. ประสานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง ตรวจ

สารเสพตดิในปสสาวะ
14. วิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

40.19 928,098 60.27

11 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,540,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 11 1. ตัวอยางของกลางท่ีไดรับการตรวจพิสูจนยาเสพตดิ ณ เดือนมิถุนายน
2558 จํานวน 636 ตัวอยาง ผลงานรวมตลุาคม 2557-มิถุนายน 2558
จํานวน 5,960 ตัวอยาง

2. ตัวอยางปสสาวะท่ีไดรับการตรวจพิสูจนหาสารเสพติด ณ เดือนมิถุนายน
2558 จํานวน 68 ตัวอยาง ผลงานรวมตุลาคม 2557-มิถุนายน 2558 จํานวน
1,140 ตัวอยาง ผลงานรวมของกลางและปสสาวะรวม 4,725 ตัวอยาง

141.44 1,206,776 78.36

190

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

10 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,540,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 10 1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร นํ้ายา สารเคมตีางๆ ท่ีใชในการตรวจวิเคราะห
2. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน
3. ตรวจวิเคราะหรายการ 4 รายการทดสอบ ไดแก ยาบา กัญชา มอรฟน และ ยาอี
4. จัดอบรมโครงการการรอบรับอัคคภีัย เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2557
5. การอบรมการใชชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะและใหความรูเก่ียวกับสาร

เสพติด เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2557 และอบรมใหหนวยแพทย ตชด คาย
พระยอดเมืองขวาง วันท่ี 9 เมษายน 2558

6. จัดทํารายงานความกาวหนาให สยวส. ทุกวันท่ี 18 ของทุกเดือน
7. สนับสนุนชุดทดสอบให ศอ.ปส. ทุกจังหวัด 5 จังหวัด และพ้ืนท่ีรับผดิชอบ

เชน สถานีตํารวจ คายพระยอดเมอืงขวาง
8. ดําเนินการประสานปรับปรุงประตูหองปฏิบัติการสารเสพตดิพิษวิทยา
9. วิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมการใชชุดทดสอบ

เสพติดในปสสาวะ
10. พัฒนาวิธีการตรวจพิสูจนปรมิาณสารเสพตดิในปสสาวะ ดวยเทคนิคแกส

โครมาโตกราฟ -แมสสเปกโทรมิเตอร
11. เขารวมPTยาเสพตดิ
12. ประสานหนวยงานวิทยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการตรวจสารเสพ

ติดในปสสาวะเฝาระวังในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558
13. ประสานอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 เรื่อง ตรวจ

สารเสพตดิในปสสาวะ
14. วิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ

40.19 928,098 60.27

11 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,540,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี 11 1. ตัวอยางของกลางท่ีไดรับการตรวจพิสูจนยาเสพตดิ ณ เดือนมิถุนายน
2558 จํานวน 636 ตัวอยาง ผลงานรวมตลุาคม 2557-มิถุนายน 2558
จํานวน 5,960 ตัวอยาง

2. ตัวอยางปสสาวะท่ีไดรับการตรวจพิสูจนหาสารเสพติด ณ เดือนมิถุนายน
2558 จํานวน 68 ตัวอยาง ผลงานรวมตุลาคม 2557-มิถุนายน 2558 จํานวน
1,140 ตัวอยาง ผลงานรวมของกลางและปสสาวะรวม 4,725 ตัวอยาง

141.44 1,206,776 78.36



191

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

12 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,161,400 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี
11/1

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต ไดดําเนินการตรวจยืนยันสารเสพตดิ
ในปสสาวะท่ีสงตรวจจากสถานีตํารวจ ท่ีวาการอําเภอ และเรือนจําในจังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 15 พฤษภาคม
2558 เพ่ือตรวจวิเคราะหหาสารเมทแอมเฟตามีน (MA), กัญชา (THC), ยาอี
(MDMA, MDE, MAD), มอรฟน (MOR), โคเคน (COC), อีเฟดรีน (E), ซูโดอีเฟ
ดีน (PE), แอมเฟตามีน (AMP), เคตามีน (K), โคเดอีน (COD), เบนโซอิลเอ็กโก
นิน (BE), เบนโซไดอะซีปนส (BZD) ผลการตรวจ ตัวอยางปสสาวะ 430
ตัวอยาง ตรวจพบสารเสพติด 344 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 80.0 โดยพบสาร
เสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน (MA) สูงสุดรอยละ 59.1 พบกัญชา (THC) รอย
ละ 11.2 และพบเมทแอมเฟตามนี (MA) รวมกับกัญชา (THC) รอยละ 8.6
ตามลาํดับ

28.67 873,049 75.17

13 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,140,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี 12 ของกลาง 4,211 ตย. ปสสาวะ 1,108 ตย. รวม 5,319 ตย. 75.90 1,336,559 62.46

191

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

12 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,161,400 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี
11/1

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต ไดดําเนินการตรวจยืนยันสารเสพตดิ
ในปสสาวะท่ีสงตรวจจากสถานีตํารวจ ท่ีวาการอําเภอ และเรือนจําในจังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 15 พฤษภาคม
2558 เพ่ือตรวจวิเคราะหหาสารเมทแอมเฟตามีน (MA), กัญชา (THC), ยาอี
(MDMA, MDE, MAD), มอรฟน (MOR), โคเคน (COC), อีเฟดรีน (E), ซูโดอีเฟ
ดีน (PE), แอมเฟตามีน (AMP), เคตามีน (K), โคเดอีน (COD), เบนโซอิลเอ็กโก
นิน (BE), เบนโซไดอะซีปนส (BZD) ผลการตรวจ ตัวอยางปสสาวะ 430
ตัวอยาง ตรวจพบสารเสพติด 344 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 80.0 โดยพบสาร
เสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน (MA) สูงสุดรอยละ 59.1 พบกัญชา (THC) รอย
ละ 11.2 และพบเมทแอมเฟตามนี (MA) รวมกับกัญชา (THC) รอยละ 8.6
ตามลาํดับ

28.67 873,049 75.17

13 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,140,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี 12 ของกลาง 4,211 ตย. ปสสาวะ 1,108 ตย. รวม 5,319 ตย. 75.90 1,336,559 62.46

191

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

12 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

1,161,400 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี
11/1

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต ไดดําเนินการตรวจยืนยันสารเสพตดิ
ในปสสาวะท่ีสงตรวจจากสถานีตํารวจ ท่ีวาการอําเภอ และเรือนจําในจังหวัด
ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 15 พฤษภาคม
2558 เพ่ือตรวจวิเคราะหหาสารเมทแอมเฟตามีน (MA), กัญชา (THC), ยาอี
(MDMA, MDE, MAD), มอรฟน (MOR), โคเคน (COC), อีเฟดรีน (E), ซูโดอีเฟ
ดีน (PE), แอมเฟตามีน (AMP), เคตามีน (K), โคเดอีน (COD), เบนโซอิลเอ็กโก
นิน (BE), เบนโซไดอะซีปนส (BZD) ผลการตรวจ ตัวอยางปสสาวะ 430
ตัวอยาง ตรวจพบสารเสพติด 344 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 80.0 โดยพบสาร
เสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน (MA) สูงสุดรอยละ 59.1 พบกัญชา (THC) รอย
ละ 11.2 และพบเมทแอมเฟตามนี (MA) รวมกับกัญชา (THC) รอยละ 8.6
ตามลาํดับ

28.67 873,049 75.17

13 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,140,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี 12 ของกลาง 4,211 ตย. ปสสาวะ 1,108 ตย. รวม 5,319 ตย. 75.90 1,336,559 62.46



192

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,706,200 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี
12/1

1. จัดทําโครงการ แผนการดําเนินงาน เสนอผูอํานวยการ สํารวจความพรอม
ทางหองปฏิบัติการ ดานสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร และดําเนินการจดัซื้อ

2. ตรวจวิเคราะหตัวอยาง ดังน้ี
กลางยาเสพติด ตัวอยางปสสาวะ

ตุลาคม 2557 242 133
พฤศจิกายน 2557 308 310
ธันวาคม 2557 333 278
มกราคม 2558 301 211
กุมภาพันธ 2558 435 296
มีนาคม 2558 339 275
เมษายน 2558 265 138
พฤษภาคม 2558 224 89
มิถุนายน 2558 302 75

60.00 1,934,315 71.48

15 809-1115-
P031-
J4730-01

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

361,200 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ชว บคุลากรสถาบันชีววัตถุไดเขารวมในการประชุม เมื่อวันท่ี 9- 13 มีนาคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

50.00 180,600 50.00

16 809-1116-
P031-
J4730-01

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

4,800,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี 12 สงมอบเครื่อง GCMS ตั้งแต วันท่ี 9 มีนาคม 2558 เบิกจายงบประมาณ
4,250,000 บาท

100.00 0 0.00

192

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,706,200 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี
12/1

1. จัดทําโครงการ แผนการดําเนินงาน เสนอผูอํานวยการ สํารวจความพรอม
ทางหองปฏิบัติการ ดานสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร และดําเนินการจดัซื้อ

2. ตรวจวิเคราะหตัวอยาง ดังน้ี
กลางยาเสพติด ตัวอยางปสสาวะ

ตุลาคม 2557 242 133
พฤศจิกายน 2557 308 310
ธันวาคม 2557 333 278
มกราคม 2558 301 211
กุมภาพันธ 2558 435 296
มีนาคม 2558 339 275
เมษายน 2558 265 138
พฤษภาคม 2558 224 89
มิถุนายน 2558 302 75

60.00 1,934,315 71.48

15 809-1115-
P031-
J4730-01

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

361,200 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ชว บคุลากรสถาบันชีววัตถุไดเขารวมในการประชุม เมื่อวันท่ี 9- 13 มีนาคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

50.00 180,600 50.00

16 809-1116-
P031-
J4730-01

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

4,800,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี 12 สงมอบเครื่อง GCMS ตั้งแต วันท่ี 9 มีนาคม 2558 เบิกจายงบประมาณ
4,250,000 บาท

100.00 0 0.00

192

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14 809-1112-
P031-
J4730-02

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

2,706,200 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัว
ประเทศ

ศวกท่ี
12/1

1. จัดทําโครงการ แผนการดําเนินงาน เสนอผูอํานวยการ สํารวจความพรอม
ทางหองปฏิบัติการ ดานสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร และดําเนินการจดัซื้อ

2. ตรวจวิเคราะหตัวอยาง ดังน้ี
กลางยาเสพติด ตัวอยางปสสาวะ

ตุลาคม 2557 242 133
พฤศจิกายน 2557 308 310
ธันวาคม 2557 333 278
มกราคม 2558 301 211
กุมภาพันธ 2558 435 296
มีนาคม 2558 339 275
เมษายน 2558 265 138
พฤษภาคม 2558 224 89
มิถุนายน 2558 302 75

60.00 1,934,315 71.48

15 809-1115-
P031-
J4730-01

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

361,200 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ชว บคุลากรสถาบันชีววัตถุไดเขารวมในการประชุม เมื่อวันท่ี 9- 13 มีนาคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

50.00 180,600 50.00

16 809-1116-
P031-
J4730-01

สนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติด

4,800,000 สํานักงานตํารวจแหงชาต,ิ
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน, กรมราชทัณฑ,
หนวยงานเอกชนท่ัวประเทศ

ศวกท่ี 12 สงมอบเครื่อง GCMS ตั้งแต วันท่ี 9 มีนาคม 2558 เบิกจายงบประมาณ
4,250,000 บาท

100.00 0 0.00
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ผลผลิต : งานวิจัย (งบรายจายอ่ืน)
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 808-1112-

P041-
J4731-12

การแยกสายพันธเช้ือ
โรควัณโรคดวยวิธี
มาตรฐานใหมและการ
ประยุกตใชเพ่ือศึกษา
ระบาดวิทยาวัณโรค

400,000 ไมใสขอมลู สวส 1. ทําการคัดเลือกเช้ือวัณโรคจากเช้ือท่ีเพาะข้ึน ไดแก เช้ือวัณโรคท่ีแยกไดจากผูปวย
วัณโรคในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม เชียงราย) จํานวน 155 ตัวอยาง

2. สกัด DNA ตัวอยางเช้ือวัณโรคท่ีคัดเลือกไว ท่ีไดรับตัวอยางจาก สคร.10 เชียงใหม
และทําการแยกสายพันธุเช้ือดวยวิธี spoligotyping แบบ microarray in PCR
tube เช้ือวัณโรคจากภาคเหนือตอนบน จํานวน 75 ตัวอยาง

3. เช้ือวัณโรคท่ีไดจากเขตภาคเหนือตอนลาง (พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย
เพชรบูรณ) จํานวน 162 ตัวอยาง ซึ่งแยกสายพันธเช้ือวัณโรคดวย spoligotyping
แลว ทําการวิเคราะหสายพันธุเช้ือ 162 ตัวอยาง แยก spoligotype เปนกลุม
ตางๆ ทําการแยกสายพันธุดวย VNTR typing ในกลุมเช้ือท่ีมี spoligotyping ท่ี
คลายกันกลุมใหญ ไดแก Beijing group โดย VNTR typing ใช marker ในการ
วิเคราะห 15 ชนิด ดวยวิธี PCR amplification และ agarose gel
electrophoresis แลววิเคราะห copy number ของ VNTR ไดทําการ
subtyping เช้ือวัณโรคในกลุม Beijing ดวย VNTR typing จํานวน 45 ตัวอยาง

4. นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม การนําเสนอผลงานวิชาการดีเดนกระทรวง
สาธารณสุข ป 2557 สาขาวิทยาการแพทย เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ณ
โรงแรมมารวย การเดนท จัดโดย สํานักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

ผลการดําเนินงานท่ีแลวเสร็จกอนน้ี
1. คัดเลือกเช้ือวัณโรคจากผูปวยในเขตภาคเหนือตอนลาง 162 ตัวอยาง แยกสาย

พันธุดวย spoligotyping 162 ตัวอยาง
2. นําเสนอผลงานวิจัยแบบวาจา 2 ครัง้ ป 2557 หมายเหตุ อยูระหวาง Subtyping

ดวย VNTR analysis

65.00 399,997 100.00
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ผลผลิต : งานวิจัย (งบรายจายอ่ืน)
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 808-1112-

P041-
J4731-12

การแยกสายพันธเช้ือ
โรควัณโรคดวยวิธี
มาตรฐานใหมและการ
ประยุกตใชเพ่ือศึกษา
ระบาดวิทยาวัณโรค

400,000 ไมใสขอมลู สวส 1. ทําการคัดเลือกเช้ือวัณโรคจากเช้ือท่ีเพาะข้ึน ไดแก เช้ือวัณโรคท่ีแยกไดจากผูปวย
วัณโรคในเขตภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม เชียงราย) จํานวน 155 ตัวอยาง

2. สกัด DNA ตัวอยางเช้ือวัณโรคท่ีคัดเลือกไว ท่ีไดรับตัวอยางจาก สคร.10 เชียงใหม
และทําการแยกสายพันธุเช้ือดวยวิธี spoligotyping แบบ microarray in PCR
tube เช้ือวัณโรคจากภาคเหนือตอนบน จํานวน 75 ตัวอยาง

3. เช้ือวัณโรคท่ีไดจากเขตภาคเหนือตอนลาง (พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย
เพชรบูรณ) จํานวน 162 ตัวอยาง ซึ่งแยกสายพันธเช้ือวัณโรคดวย spoligotyping
แลว ทําการวิเคราะหสายพันธุเช้ือ 162 ตัวอยาง แยก spoligotype เปนกลุม
ตางๆ ทําการแยกสายพันธุดวย VNTR typing ในกลุมเช้ือท่ีมี spoligotyping ท่ี
คลายกันกลุมใหญ ไดแก Beijing group โดย VNTR typing ใช marker ในการ
วิเคราะห 15 ชนิด ดวยวิธี PCR amplification และ agarose gel
electrophoresis แลววิเคราะห copy number ของ VNTR ไดทําการ
subtyping เช้ือวัณโรคในกลุม Beijing ดวย VNTR typing จํานวน 45 ตัวอยาง

4. นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม การนําเสนอผลงานวิชาการดีเดนกระทรวง
สาธารณสุข ป 2557 สาขาวิทยาการแพทย เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 ณ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

2 808-1112-
P041-
J4731-13

การประเมินวิธีการ
ตรวจเช้ือวัณโรคไดผล
เร็วดวยเทคนิค
isothermal
amplification ชนิด
Non-LAMP test

300,000 หองปฏิบัติการท่ีมีความ
สนใจ

สวส ทําการประเมินวิธีการน้ีในการพิสูจนเช้ือวัณโรคจากตัวอยางโดยตรง โดย
เปรียบเทียบผลการตรวจหาเช้ือวัณโรคในตัวอยางเสมหะ เมื่อตรวจดวย Non-
LAMP test, LAMP test, PCR และเพาะเช้ือ คัดเลือกตัวอยางวิเคราะหจาก
ตัวอยางสงตรวจท่ีผานการทํา decontamination แลว จํานวน 82 ตัวอยาง
(culture 82 ตัวอยาง) นําตัวอยาง decontaminated cell pellet ท่ีเหลือจากการ
เตรียมตัวอยางเพ่ือการเพาะเช้ือ นําไปสกัด DNA และตรวจวิเคราะหดวย Non-
LAMP isothermal amplification จํานวน 82 ตัวอยาง (Positive 74, Negative
8) ตรวจดวยวิธี PCR จํานวน 67 ตัวอยาง ( MTC 59, NTM 3, Negative 5) และ
ตรวจดวยวิธี LAMP test จํานวน 61 ตัวอยาง (Positive 55, Negative 6)

70.00 165,234 55.08

3 808-1115-
P041-
J4731-03

การผลิต Polyclonal
antibody ของ
Clostridium
botulinum ใน
กระตายและหนู

710,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย และ
โรงพยาบาลตางๆ

สวส 1. การทดสอบความปลอดภัยของ Botulinum neurotoxins toxoid และ
Formalinized botulinum toxin complex type E และ F

2. การกระตุนการสรางภมูิคุมกันตอ Botulinum toxin type E ในกระตาย
3. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการวิจัย

78.00 708,294 99.76

4 808-1115-
P041-
J4731-08

การพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาสารพิษ
Botulinum toxin ดวย
วิธี Antibody
Capture ELISA

2,000,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย และ
โรงพยาบาลตางๆ

สวส 1. การปรับหาความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห ทดสอบ neurotoxin type A, B,
E, F ทําปฏิกิริยากับ polyclonal antibody type A, B, E, F

2. การปรับหาความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห ทดสอบ neurotoxin type A, B,
E, F ทําปฏิกิริยากับ monoclonal antibody type A, B, E, F

3. การปรับวิธีทดสอบโดยใชหลักการ antibody capture ELISA
4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการวิจัย

78.00 1,740,930 87.05

5 808-1115-
P041-
J4731-09

การพัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจหาสารพิษ
Botulinum toxinดวย
วิธีอิมมูโนโครมาโทก
ราฟ

820,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย โรงพยาบาล
ตางๆ และอุตสาหกรรม
อาหาร

สวส 1. ทําการสรางและผลติโปรตีน C. botulinum neurotoxin B โดยวิธีพันธุ
วิศวกรรม เพ่ือใชเปนอิมมโูนเจนและแอนติเจน

2. ทําการเตรียมแอนตบิอดีตอ Botulinum neurotoxin
3. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการพัฒนา IC strip ท่ีตําแหนงตางๆ

78.00 244,525 29.82
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
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2. การกระตุนการสรางภมูิคุมกันตอ Botulinum toxin type E ในกระตาย
3. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการวิจัย

78.00 708,294 99.76

4 808-1115-
P041-
J4731-08

การพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาสารพิษ
Botulinum toxin ดวย
วิธี Antibody
Capture ELISA

2,000,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย และ
โรงพยาบาลตางๆ

สวส 1. การปรับหาความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห ทดสอบ neurotoxin type A, B,
E, F ทําปฏิกิริยากับ polyclonal antibody type A, B, E, F

2. การปรับหาความเหมาะสมของวิธีวิเคราะห ทดสอบ neurotoxin type A, B,
E, F ทําปฏิกิริยากับ monoclonal antibody type A, B, E, F

3. การปรับวิธีทดสอบโดยใชหลักการ antibody capture ELISA
4. สรุปผลและรายงานผลการดําเนินการวิจัย

78.00 1,740,930 87.05

5 808-1115-
P041-
J4731-09

การพัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจหาสารพิษ
Botulinum toxinดวย
วิธีอิมมูโนโครมาโทก
ราฟ

820,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย โรงพยาบาล
ตางๆ และอุตสาหกรรม
อาหาร

สวส 1. ทําการสรางและผลติโปรตีน C. botulinum neurotoxin B โดยวิธีพันธุ
วิศวกรรม เพ่ือใชเปนอิมมโูนเจนและแอนติเจน

2. ทําการเตรียมแอนตบิอดีตอ Botulinum neurotoxin
3. การหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการพัฒนา IC strip ท่ีตําแหนงตางๆ

78.00 244,525 29.82
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 808-1115-
P041-
J4731-02

การพัฒนาเทคโนโลยีใน
การควบคุมยุงพาหะโรค
ไขเลือดออกโดยใชสาร
ดึงดูดยุงมากําจัดในกับ
ดักแบบพิเศษ

2,700,000 เจาหนาท่ีสาธารณสุข
และประชาชนท่ัวไป

สวส กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาและคดัเลือกชนิดของสัตวทะเลสาํหรับใชในการทดสอบ
ประสทิธิภาพในการดึงดูดยุงลายมาวางไข
- ไดศกึษาชนิดของสตัวท่ีมสีารดึงดูดของยุงและคัดเลอืกหอยลายและกุง สาํหรบัใช

ในการทดสอบประสิทธิภาพในการดงึดูดยุงลายใหมาวางไขในกับดกั
กิจกรรมท่ี 2 ทดสอบและประเมนิประสิทธิภาพของนํ้าสตัวทะเลในการดงึดูดยงุมา
วางไขในหองปฏิบตัิการ
- ไดดําเนินการทดสอบสตูรนํ้าในหองปฏิบัตกิารและคดัเลือกความเขมขนของนํ้า

สกัดจากหอยลายท่ีเหมาะสมไปทําแหง (powder) สําหรับเตรียมผงไปทดสอบใน
พ้ืนท่ีภาคสนามจังหวัดเชียงใหมและตรัง ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินงานใน
ภาคสนาม

กิจกรรมท่ี 3 วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้าสกัดพืชหรอืสตัวทะเลท่ีมี
ประสทิธิภาพในการดึงดูดยุงลายมาวางไข
- ในการพัฒนารปูแบบ attractant สําหรับทํา lethal trap ตองผานการกระบวนการ

วิเคราะหทางเคมี จากผลการวิเคราะหสารเคมีและแบคทีเรียในนํ้าหอยลายและนํ้า
ลางกุง ตรวจพบแบคทีเรยีในนํ้าหอยท้ังหมด 7 ชนิดและพบแบคทีเรยีในนํ้ากุง
ท้ังหมด 8 ชนิด โดยแบคทีเรยีตรวจพบท้ังในนํ้าหอยและนํ้ากุงมีท้ังหมด 4 ชนิด
ไดแก 1. Acinetobacter lwoffii 2. Providencia alcalifaciens 3. Shewanella
algae 4. Unidentify gram positive bacteria แบคทีเรียท่ีตรวจพบเฉพาะในนํ้า
หอยมี 3 ชนิด 1. Aeromonas veronii biovar sobria 2. Streptococcus
alactolyticus 3. Vibrio fluvialis และแบคทีเรียท่ีตรวจพบเฉพาะในนํ้ากุงมี 4 ชนิด
1. Acinetobacter baumannii 2. Aeromonas hydrophila 3. Myroides
odoratum 4. Staphylococcus warneri ซึ่งแบคทีเรียเหลาน้ีอาจเปนตวัสรางอะ
มิโนแอซดิและสารดึงดูดยุง สวนผลองคประกอบทางเคมีอยูระหวางดาํเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสารดึงดดูยุงลายสวนและยุงลายบานโดยเลยีนแบบองคประกอบ
ทางเคมีของนํ้าสกัดพืชและสตัวทะเล
- ไดดําเนินการหาองคประกอบทางเคมีชนิดตางๆ ของสารสกัดนํ้าลางหอยดวยเครือ่ง

75.00 2,372,788 87.88
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2,700,000 เจาหนาท่ีสาธารณสุข
และประชาชนท่ัวไป

สวส กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาและคดัเลือกชนิดของสัตวทะเลสาํหรับใชในการทดสอบ
ประสทิธิภาพในการดึงดูดยุงลายมาวางไข
- ไดศกึษาชนิดของสตัวท่ีมสีารดึงดูดของยุงและคัดเลอืกหอยลายและกุง สาํหรบัใช

ในการทดสอบประสิทธิภาพในการดงึดูดยุงลายใหมาวางไขในกับดกั
กิจกรรมท่ี 2 ทดสอบและประเมนิประสิทธิภาพของนํ้าสตัวทะเลในการดงึดูดยงุมา
วางไขในหองปฏิบตัิการ
- ไดดําเนินการทดสอบสตูรนํ้าในหองปฏิบัตกิารและคดัเลือกความเขมขนของนํ้า

สกัดจากหอยลายท่ีเหมาะสมไปทําแหง (powder) สําหรับเตรียมผงไปทดสอบใน
พ้ืนท่ีภาคสนามจังหวัดเชียงใหมและตรัง ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินงานใน
ภาคสนาม

กิจกรรมท่ี 3 วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้าสกัดพืชหรอืสตัวทะเลท่ีมี
ประสทิธิภาพในการดึงดูดยุงลายมาวางไข
- ในการพัฒนารปูแบบ attractant สําหรับทํา lethal trap ตองผานการกระบวนการ

วิเคราะหทางเคมี จากผลการวิเคราะหสารเคมีและแบคทีเรียในนํ้าหอยลายและนํ้า
ลางกุง ตรวจพบแบคทีเรยีในนํ้าหอยท้ังหมด 7 ชนิดและพบแบคทีเรยีในนํ้ากุง
ท้ังหมด 8 ชนิด โดยแบคทีเรยีตรวจพบท้ังในนํ้าหอยและนํ้ากุงมีท้ังหมด 4 ชนิด
ไดแก 1. Acinetobacter lwoffii 2. Providencia alcalifaciens 3. Shewanella
algae 4. Unidentify gram positive bacteria แบคทีเรียท่ีตรวจพบเฉพาะในนํ้า
หอยมี 3 ชนิด 1. Aeromonas veronii biovar sobria 2. Streptococcus
alactolyticus 3. Vibrio fluvialis และแบคทีเรียท่ีตรวจพบเฉพาะในนํ้ากุงมี 4 ชนิด
1. Acinetobacter baumannii 2. Aeromonas hydrophila 3. Myroides
odoratum 4. Staphylococcus warneri ซึ่งแบคทีเรียเหลาน้ีอาจเปนตวัสรางอะ
มิโนแอซดิและสารดึงดูดยุง สวนผลองคประกอบทางเคมีอยูระหวางดาํเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสารดึงดดูยุงลายสวนและยุงลายบานโดยเลยีนแบบองคประกอบ
ทางเคมีของนํ้าสกัดพืชและสตัวทะเล
- ไดดําเนินการหาองคประกอบทางเคมีชนิดตางๆ ของสารสกัดนํ้าลางหอยดวยเครือ่ง

75.00 2,372,788 87.88

195

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 808-1115-
P041-
J4731-02

การพัฒนาเทคโนโลยีใน
การควบคุมยุงพาหะโรค
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และประชาชนท่ัวไป

สวส กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาและคดัเลือกชนิดของสัตวทะเลสาํหรับใชในการทดสอบ
ประสทิธิภาพในการดึงดูดยุงลายมาวางไข
- ไดศกึษาชนิดของสตัวท่ีมสีารดึงดูดของยุงและคัดเลอืกหอยลายและกุง สาํหรบัใช

ในการทดสอบประสิทธิภาพในการดงึดูดยุงลายใหมาวางไขในกับดกั
กิจกรรมท่ี 2 ทดสอบและประเมนิประสิทธิภาพของนํ้าสตัวทะเลในการดงึดูดยงุมา
วางไขในหองปฏิบตัิการ
- ไดดําเนินการทดสอบสตูรนํ้าในหองปฏิบัตกิารและคดัเลือกความเขมขนของนํ้า

สกัดจากหอยลายท่ีเหมาะสมไปทําแหง (powder) สําหรับเตรียมผงไปทดสอบใน
พ้ืนท่ีภาคสนามจังหวัดเชียงใหมและตรัง ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินงานใน
ภาคสนาม

กิจกรรมท่ี 3 วิเคราะหองคประกอบทางเคมีของนํ้าสกัดพืชหรอืสตัวทะเลท่ีมี
ประสทิธิภาพในการดึงดูดยุงลายมาวางไข
- ในการพัฒนารปูแบบ attractant สําหรับทํา lethal trap ตองผานการกระบวนการ

วิเคราะหทางเคมี จากผลการวิเคราะหสารเคมีและแบคทีเรียในนํ้าหอยลายและนํ้า
ลางกุง ตรวจพบแบคทีเรยีในนํ้าหอยท้ังหมด 7 ชนิดและพบแบคทีเรยีในนํ้ากุง
ท้ังหมด 8 ชนิด โดยแบคทีเรยีตรวจพบท้ังในนํ้าหอยและนํ้ากุงมีท้ังหมด 4 ชนิด
ไดแก 1. Acinetobacter lwoffii 2. Providencia alcalifaciens 3. Shewanella
algae 4. Unidentify gram positive bacteria แบคทีเรียท่ีตรวจพบเฉพาะในนํ้า
หอยมี 3 ชนิด 1. Aeromonas veronii biovar sobria 2. Streptococcus
alactolyticus 3. Vibrio fluvialis และแบคทีเรียท่ีตรวจพบเฉพาะในนํ้ากุงมี 4 ชนิด
1. Acinetobacter baumannii 2. Aeromonas hydrophila 3. Myroides
odoratum 4. Staphylococcus warneri ซึ่งแบคทีเรียเหลาน้ีอาจเปนตวัสรางอะ
มิโนแอซดิและสารดึงดูดยุง สวนผลองคประกอบทางเคมีอยูระหวางดาํเนินการ

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาสารดึงดดูยุงลายสวนและยุงลายบานโดยเลยีนแบบองคประกอบ
ทางเคมีของนํ้าสกัดพืชและสตัวทะเล
- ไดดําเนินการหาองคประกอบทางเคมีชนิดตางๆ ของสารสกัดนํ้าลางหอยดวยเครือ่ง

75.00 2,372,788 87.88
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
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gas chromatography-mass spectrometry และแปรผลโดยการบงช้ีสารดวย
ฐานขอมูล mass data base library: NIST ซึ่งไดมีการจําแนกชนิดของสารเพ่ือ
นํามาวิเคราะหเลือกสารท่ีเปนตัวเดนท่ีจะสังเคราะห รายช่ือองคประกอบทางเคมีท่ี
จําแนกไดจากสารสกัดนํ้าลางหอย ดงัตารางท่ีแนบเอกสาร
- ไดพัฒนาสารดึงดดูยุงลายโดยเลยีนแบบองคประกอบทางเคมีของนํ้าสกัดจากหอย

ลาย นํ้าปู นํ้ากุง และวางใน ovitap จํานวน 30 ชุด/ชนิดสารดึงดดูเพ่ือดงึดูดให
ยุงลายมาวางไขโดยไดดาํเนินการในพ้ืนท่ี จ.ตรัง จากการนับจํานวนไขรวมท้ังหมด
จํานวน 30 ชุด พบวาจํานวนไขท่ีไดจากนํ้าสกัด PSS สูงสดุ รองลงมาคอื CS FW
และ SHS โดยจํานวนไขท่ีนับไดคอื 3382, 3009, 2243 และ2055 ฟอง ตามลาํดบั
และไดดําเนินการใน จ.เชียงใหม จากการนับจาํนวนไขรวมท้ังหมดจาํนวน 15 ชุด
พบวาจาํนวนไขท่ีไดจากนํ้าสกัด CS สูงสดุ รองลงมาคือ FW SHS และ PSS โดย
จํานวนไขท่ีนับไดคือ 607, 584, 510 และ 476 ฟอง ตามลําดบั

กิจกรรมท่ี 5 วิเคราะหขอมลูและสรปุผล
- ไดวิเคราะหขอมูลและสรุปผลเพ่ือนําไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ

14th Conference of the International Society of Travel Medicine
กิจกรรมท่ี 6 จัดทํารายงานและเตรียมเผยแพรผลงานวิจยั
- มีการถายทอดองคความรูเรื่องสารดงึดูดยุงท่ีทดสอบวาดึงดูดยุงไดดีใน

หองปฏิบตัิการโดยใหประชาชนนําไปทดลองประยกุตใชอาหารทะเล ไดแก กุง
หอยชนิดตางๆ โดยการถายทอดองคความรูน้ีไดจัดข้ึนภายใตการฝกอบรม เรื่อง
แนวทางใหมในการควบคุมแมลงและสัตวอ่ืนท่ีเปนปญหาสาธารณสขุ ระหวางวันท่ี
11-12 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร จ. เชียงราย โดยมีจํานวนผูเขา
อบรม 200 คน ซึ่งผลการอบรมอยูในระดบัดมีาก จากผูตอบแบบประเมนิจํานวน
86 คน (คิดเปนรอยละ 80.62)
- ไดจดัทําผลงานวิจัย เรือ่ง Development of Lethal Ovitrap with Natural

Attractants to Control DHF Vectors เพ่ือนําไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
นานาชาติ 14th Conference of the International Society of Travel Medicine
ณ เมือง Quebec ประเทศ Canada ระหวางวันท่ี 24-28 พฤษภาคม 2558
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

gas chromatography-mass spectrometry และแปรผลโดยการบงช้ีสารดวย
ฐานขอมูล mass data base library: NIST ซึ่งไดมีการจําแนกชนิดของสารเพ่ือ
นํามาวิเคราะหเลือกสารท่ีเปนตัวเดนท่ีจะสังเคราะห รายช่ือองคประกอบทางเคมีท่ี
จําแนกไดจากสารสกัดนํ้าลางหอย ดงัตารางท่ีแนบเอกสาร
- ไดพัฒนาสารดึงดดูยุงลายโดยเลยีนแบบองคประกอบทางเคมีของนํ้าสกัดจากหอย

ลาย นํ้าปู นํ้ากุง และวางใน ovitap จํานวน 30 ชุด/ชนิดสารดึงดดูเพ่ือดงึดูดให
ยุงลายมาวางไขโดยไดดาํเนินการในพ้ืนท่ี จ.ตรัง จากการนับจํานวนไขรวมท้ังหมด
จํานวน 30 ชุด พบวาจํานวนไขท่ีไดจากนํ้าสกัด PSS สูงสดุ รองลงมาคอื CS FW
และ SHS โดยจํานวนไขท่ีนับไดคอื 3382, 3009, 2243 และ2055 ฟอง ตามลาํดบั
และไดดําเนินการใน จ.เชียงใหม จากการนับจาํนวนไขรวมท้ังหมดจาํนวน 15 ชุด
พบวาจาํนวนไขท่ีไดจากนํ้าสกัด CS สูงสดุ รองลงมาคือ FW SHS และ PSS โดย
จํานวนไขท่ีนับไดคือ 607, 584, 510 และ 476 ฟอง ตามลําดบั

กิจกรรมท่ี 5 วิเคราะหขอมลูและสรปุผล
- ไดวิเคราะหขอมูลและสรุปผลเพ่ือนําไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ

14th Conference of the International Society of Travel Medicine
กิจกรรมท่ี 6 จัดทํารายงานและเตรียมเผยแพรผลงานวิจยั
- มีการถายทอดองคความรูเรื่องสารดงึดูดยุงท่ีทดสอบวาดึงดูดยุงไดดีใน

หองปฏิบตัิการโดยใหประชาชนนําไปทดลองประยกุตใชอาหารทะเล ไดแก กุง
หอยชนิดตางๆ โดยการถายทอดองคความรูน้ีไดจัดข้ึนภายใตการฝกอบรม เรื่อง
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โครงการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและ
สิ่งแวดลอมตอโรค
ไขเลือดออกและยุง
พาหะ

1,600,000 ศึกษาพ้ืนท่ีในการวิจัย 4
ภาคของประเทศ และ
ใน 1 จังหวัดเปาหมาย

สวส โครงการยอยท่ี 1 ไดดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูลประชากรยุงลายใน 12
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนภาคสุดทายของการเก็บขอมูลภาคสนามโดย
กําลังดําเนินการตรวจนับจํานวนไขของยุงลายจากกับดักไขยุงลายท่ีไดเก็บมาแลว
จํานวน 1920 กับดัก และไดทําการเก็บขอมูลผูปวยโรคไขเลือดออกป พ.ศ. 2557
ซึ่งจะนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดไปใชสําหรับการทําเปนแผนท่ี GIS และการดําเนินการ
รวบรวมขอมูลอุตุนิยมวิทยา (ความช้ืนสัมพัทธ อุณหภูมิ และปริมาณนํ้าฝน)
รายงานผูปวยเปนรายจังหวัด ตั้งแตป 2549 ถึงตนป 2558 ท่ีอยูในแบบ Hard
copy ใหจัดเก็บเปนรูปแบบแฟมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหทางGIS และ
สถิติ ใชขอมูลของผูปวยไขเลือดออก Dengue Serotype อุตุนิยมวิทยา และ
ประชากรยุง ดวย GIS และสถิติข้ันสูง 2 วิธีคือวิเคราะหถดถอยโลจิทพหุ (Multiple
Logistic Regression , MLR) เพ่ือสรางแบบจําลองคาดการณโอกาสการเกิดการ
ระบาด และวิเคราะหถดถอยพหุแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression,
SMR) เพ่ือสรางแบบจําลองคาดการณอัตราผูปวย และผลิตแผนท่ี GIS คาดการณ
โรคไขเลือดออก
โครงการยอยท่ี 2 ตัวอยางยุงลายจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท หลังจาก
เพาะเลี้ยงในหองปฏิบัติการจนไดเปนตัวเต็มวัยไดรุนและจํานวนท่ีพอเพียงตอ
การศึกษาแลว ไดดําเนินสกัด DNA จากน้ันนํามาตรวจหาความตานทานในระดับ
ยีนส จังหวัดละ 100 ตย. พบวายุงลายจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาท มีอัตรา
การดื้อปานกลางท้ังสองจังหวัด โดยมีคา RR (Homozygous Resistance) ท่ีอัตรา
39% และ 35% ตามลําดับ ขณะเดียวกันก็มอัีตราการดื้อแฝง RS (Heterozygous
Susceptibility) ต่ําดวยท่ีอัตรา 6% และ 25% ซึ่งขอมูลพิกัดพ้ืนท่ีท่ีเก็บตัวอยางได
ถายโอนขอมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือจะนํามาวิเคราะหรวมกับผลการดื้อ
ยาของยุงลายในระดับยีนสของสองจังหวัดดังกลาวเพ่ือจัดทําเปนแผนท่ี GIS ตอไป
และไดดําเนินการเก็บตัวอยางลูกนํ้ายุงลายพรอมท้ังขอมูลภาคสนามอ่ืนๆเพ่ิมเติม
อีก 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยแตละจังหวัดดําเนินการ
เก็บตัวอยางใน 2 อําเภอ อําเภอละ 2 ตําบล รวมเปน 8 พ้ืนท่ีเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ี

85.00 1,511,536 94.47
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ยาของยุงลายในระดับยีนสของสองจังหวัดดังกลาวเพ่ือจัดทําเปนแผนท่ี GIS ตอไป
และไดดําเนินการเก็บตัวอยางลูกนํ้ายุงลายพรอมท้ังขอมูลภาคสนามอ่ืนๆเพ่ิมเติม
อีก 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยแตละจังหวัดดําเนินการ
เก็บตัวอยางใน 2 อําเภอ อําเภอละ 2 ตําบล รวมเปน 8 พ้ืนท่ีเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ี

85.00 1,511,536 94.47
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ท่ีศึกษา โดยไดเก็บตวัอยางยุงลายเปนจํานวนท้ังสิ้น 100 ตัวอยาง/จังหวัด รวมเปน
ตัวอยางท่ีเก็บไดท้ังสิ้น 200 ตย. ซึ่งตัวอยางลูกนํ้าอยูระหวางการเพาะเลี้ยงใน
หองปฏิบัติการใหไดเปนตัวเต็มวัยไดเปนรุนและจํานวนท่ีพอเพียงตอการศึกษา
โครงการยอยท่ี 3 ไดมีการศึกษาขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการระบาดของโรคไขเลือดออก
ในป พ.ศ. 2558 จากการพยากรณโรคไขเลือดออก พ.ศ. 2558 ของสํานักโรคติดตอ
นําโดยแมลง กรมควบคุมโรค พบวาทางภาคเหนือมีหลายพ้ืนท่ีท่ีมีการพยากรณวา
จะพบการระบาดของโรคไขเลือดออกสูงและในการคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาครั้งน้ีได
เลือก 3 จังหวัดท่ีมีความเสี่ยงตอการระบาดของโรคไขเลือดออกสูง คือ จ.เชียงใหม
ตาก และพิษณุโลก โดยคัดเลือกจังหวัดละ 2 อําเภอ โดยเปนอําเภอท่ีมีระดับความ
เสี่ยงสูง (ระดับ 4 และ 5) โดยจะดําเนินการเก็บตัวอยางยุงลายใน 3 ฤดูกาล คือ ฤดู
หนาว ฤดูรอน และฤดูฝน (ฤดูละ 1 ครั้ง) และวางแผนเก็บตัวอยางยุงลายจังหวัดละ
50 หลังคาเรือน (25 หลังคาเรือน/อําเภอ) โดยไดดําเนินการเก็บตัวอยางยุงลายใน
ฤดูหนาวและฤดูรอนเสร็จเรียบรอยแลว และนําตัวอยางยุงลายท่ีเก็บไดมาตรวจหา
เช้ือไวรัสเดงกีและไวรัสชิคุนกุนยาโดยวิธี Multiplex real time RT-PCR เพ่ือใหได
ขอมูลอัตราการติดเช้ือไวรัสเดงกีและไวรัสชิคุนกุนยาในตัวอยางยุงลาย ไดมีการ
รายงานขอมูลอัตราการติดเช้ือไวรัสเดงกีและไวรัสชิคุนกุนยาในตัวอยางยุงลายจาก
พ้ืนท่ีศึกษาท้ัง 3 จังหวัด ไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ของ จ.เชียงใหม ไดแก รพ.สต. บานปาตาล อ.หาง
ดง และ รพ.สต. บานสันนาเม็ง อ. สันทราย, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลของ จ. ตาก ไดแก รพ.สต. ทองฟา อ.บานตาก
และรพ.สต.แมกุ อ. แมสอด จ.ตาก และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลของ จ.พิษณุโลก ไดแก รพ.สต. ดอนทองและรพ.
สต.หัวรอ อ.เมือง, รพ.สต. ชมพูและรพ.สต. วังยาง อ.เนินมะปราง, รพ.สต. หวยเฮี้ย
และ รพ.สต. เนินเพ่ิม อ.นครไทย สําหรับใชเปนขอมูลเฝาระวังโรคไขเลือดออกและ
ไขปวดขอยุงลายใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีศึกษา
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199

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

8 808-1115-
P041-
J4731-15

การศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตออาการรุนแรงใน
ผูปวยท่ีติดเช้ือ
ไวรัสเด็งกี

900,000 บุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข และ
ประชาชน

สวส 1. วิเคราะหขอมูลเบื้องตนในตัวอยางท่ีตรวจวิเคราะห ADE/NT เสร็จแลว
2. วิเคราะหเบื้องตนของลําดับเบส ของไวรัสเดงกี จํานวน 1 ตัวอยาง (Den 2-

16) ของทอน 4 Kbp พบวา มี 220 ตําแหนง ท่ีพบวาเปน SNPs ในจํานวน
น้ี มีตําแหนง 72 ตําแหนงท่ีมีสายพันธุท่ีแตกตางกันซึ่งอยางนอยมี 2 สาย
พันธุ ในตัวอยาง Den 2-16 โดยพบ สัดสวนของของนิวคลีโอไทด ท่ีพบ
จํานวนมาก (major) 85% และ จาํนวนนอย (minor) 15% ตัวอยางเชน ท่ี
ตําแหนง 7057, 7110 และ 7158 สวนใหญพบ T และสวนนอยพบเปน C

65.00 868,914 96.55

9 808-1115-
P041-
J4731-16

การทดลองใชวิธีทางชีว
โมเลกุลเพ่ือควบคมุและ
ปองกันโรคติดเช้ือ
แบคทีเรียกอโรค
ทางเดินอาหารใน
จังหวัดตาก

200,000 ประชากรกลุมเสี่ยงแนว
ชายแดน

สวส ฝายไทย
1. ติดตอประสานงานเรื่องการเก็บตวัอยางในพ้ืนท่ี อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
2. เตรียมออกไปเก็บตัวอยาง วันท่ี 23-29 มิถุนายน 2558
3. ตรวจคณุลักษณะของเช้ือ Vibrio parahaemolyticus (มีเอกสารแนบ )
4. รายงานผลการตรวจเพ่ือการเฝาระวังอหิวาตกโรคในพ้ืนท่ีเสี่ยง

ฝายญี่ปุน สนับสนุนการตรวจสายพันธุเช้ือท่ีพบและนํ้ายาตรวจกรุปเช้ือ Vibrio
parahaemolyticus

60.00 199,623 99.81
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แผนงาน: โครงการพัฒนาศกัยภาพหองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
กิจกรรมหลัก: พัฒนาความสามารถทางหองปกิบัติการและระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคขามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 601-1112-

P051-
J4732-13

โครงการ การพัฒนา
หองปฏิบัติการและ
หนวยบริการทาง
การแพทยและ
สาธารณสุข ในเขต
บริการสุขภาพท่ี 1
(เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
และแมฮองสอน)

800,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข และหนวย
บริการชันสตูร
สาธารณสุข ในเขต
บริการสุขภาพท่ี 1
(เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
และแมฮองสอน)

ศวกท่ี 01 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการระดับเขต (เชียงใหม ลําพูน
ลําปางและแมอองสอน) วันท่ี 9 ธันวาคม 2557 โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม

2. อบรมมาตรฐานและการเปนผูตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 15189 และ
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 15-16 ธันวาคม 2557 โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม

3. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.กัลยาณิ
วัฒนา จ.เชียงใหม ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 23-24 ธันวาคม
2557

4. จัดเตรียมตัวอยางประเมินคุณภาการตรวจระดับนํ้าตาล(glucose) โดยเครื่อง
ตรวจวัดนํ้าตาล (gluco-strip) การตรวจภาวะตั้งครรภในปสสาวะ การตรวจระดับ
โปรตีน (protein) และนํ้าตาล (glucose) ในปสสาวะ จํานวน 2,000 ชุด ในเดือน
กุมภาพันธ 2558

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานการเปนผูจัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญ
ตามมาตรฐานสากล ISO 17043:2010 วันท่ี 5-6 มีนาคม 2558 ณ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม

6. จัดสงตัวอยาง ระหวางวันท่ี 9 - 13 มีนาคม 2558 ใหกับสมาชิก รพสต. เขต
สุขภาพท่ี 1

65.00 779,790 97.47
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65.00 779,790 97.47

200

แผนงาน: โครงการพัฒนาศกัยภาพหองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
กิจกรรมหลัก: พัฒนาความสามารถทางหองปกิบัติการและระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคขามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN
ลําดับ รหัส

งบประมาณ
แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย

รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
1 601-1112-

P051-
J4732-13

โครงการ การพัฒนา
หองปฏิบัติการและ
หนวยบริการทาง
การแพทยและ
สาธารณสุข ในเขต
บริการสุขภาพท่ี 1
(เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
และแมฮองสอน)

800,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข และหนวย
บริการชันสตูร
สาธารณสุข ในเขต
บริการสุขภาพท่ี 1
(เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
และแมฮองสอน)

ศวกท่ี 01 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการระดับเขต (เชียงใหม ลําพูน
ลําปางและแมอองสอน) วันท่ี 9 ธันวาคม 2557 โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม

2. อบรมมาตรฐานและการเปนผูตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 15189 และ
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 15-16 ธันวาคม 2557 โรงแรมดิเอ็มเพรส
จังหวัดเชียงใหม

3. ตรวจประเมินหองปฏิบัติการโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติฯ อ.กัลยาณิ
วัฒนา จ.เชียงใหม ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 23-24 ธันวาคม
2557

4. จัดเตรียมตัวอยางประเมินคุณภาการตรวจระดับนํ้าตาล(glucose) โดยเครื่อง
ตรวจวัดนํ้าตาล (gluco-strip) การตรวจภาวะตั้งครรภในปสสาวะ การตรวจระดับ
โปรตีน (protein) และนํ้าตาล (glucose) ในปสสาวะ จํานวน 2,000 ชุด ในเดือน
กุมภาพันธ 2558

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานการเปนผูจัดโปรแกรมทดสอบความชํานาญ
ตามมาตรฐานสากล ISO 17043:2010 วันท่ี 5-6 มีนาคม 2558 ณ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม

6. จัดสงตัวอยาง ระหวางวันท่ี 9 - 13 มีนาคม 2558 ใหกับสมาชิก รพสต. เขต
สุขภาพท่ี 1

65.00 779,790 97.47



201

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

2 603-1112-
P051-
J4732-23

การประสานงาน
เครือขายหองปฏิบตัิการ
ในเขตพ้ืนท่ีเครือขาย
บริการท่ี 2 เพ่ือ
สนับสนุนการกําจัดและ
กวาดลางโรคหัดตาม
นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ป 2558

200,000 ผูปวยท่ีมีอาการไขออกผื่น
เพ่ือหาภมูิตานทานตอ
ไวรสัโรคหัดรวมท้ัง
ตัวอยาง throat swab
หรือ nasal swab ตรวจ
แยกเช้ือไวรสัเพ่ือหาสาร
พันธุกรรม และ
คุณลักษณะของเช้ือระดับ
genotype จาก
โรงพยาบาลและหนวยงาน
สาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ี
เครือขายบริการท่ี 2

ศวกท่ี 02 ทําการสุมซื้อตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับลดนํ้าหนักท่ีจําหนายทาง
อินเตอรเน็ตแลวเสร็จ จาํนวนท้ังสิน้ 43 ตัวอยาง โดยไดทําการเตรียมและสกัด
ตัวอยางผลติภณัฑเสรมิอาหารเพ่ิมเติมในแลวเสร็จท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง และทําการ
ตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภณัฑเสริมอาหารลดนํ้าหนักแลวเสร็จ จาํนวน 30
ตัวอยาง และอยูในระหวางวิเคราะห จํานวน 13 ตัวอยาง

80.00 71,810 35.91

3 604-1112-
P051-
J4732-15

พัฒนาหองปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับโรคขาม
พรมแดนตามแนวทาง
IHR และ CBRN

200,000 หองปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 3 นครสวรรค

ศวกท่ี 03 จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือขาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2558 และแผนท่ีไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร อบรม
หองปฏิบัติการ รพ.เครือขาย สนับสนุนคูมือ สารมาตรฐาน พัฒนาวิธีทดสอบความไว
โดย สวส., ศูนยวิทยาศาสตร การแพทย รวบรวมสรุปขอมูลผลการทดสอบความไวของ
เช้ือตอยาท่ีไดรับจากจากโรงพยาบาลเครือขายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเดือนละ 1 ครั้ง และ
จัดทํารายงาน antibiogram ระดับเขต รายไตรมาส เสนอผูบริหาร

60.00 191,564 95.78

201

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

2 603-1112-
P051-
J4732-23

การประสานงาน
เครือขายหองปฏิบตัิการ
ในเขตพ้ืนท่ีเครือขาย
บริการท่ี 2 เพ่ือ
สนับสนุนการกําจัดและ
กวาดลางโรคหัดตาม
นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ป 2558

200,000 ผูปวยท่ีมีอาการไขออกผื่น
เพ่ือหาภมูิตานทานตอ
ไวรสัโรคหัดรวมท้ัง
ตัวอยาง throat swab
หรือ nasal swab ตรวจ
แยกเช้ือไวรสัเพ่ือหาสาร
พันธุกรรม และ
คุณลักษณะของเช้ือระดับ
genotype จาก
โรงพยาบาลและหนวยงาน
สาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ี
เครือขายบริการท่ี 2

ศวกท่ี 02 ทําการสุมซื้อตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับลดนํ้าหนักท่ีจําหนายทาง
อินเตอรเน็ตแลวเสร็จ จาํนวนท้ังสิน้ 43 ตัวอยาง โดยไดทําการเตรียมและสกัด
ตัวอยางผลติภณัฑเสรมิอาหารเพ่ิมเติมในแลวเสร็จท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง และทําการ
ตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภณัฑเสริมอาหารลดนํ้าหนักแลวเสร็จ จาํนวน 30
ตัวอยาง และอยูในระหวางวิเคราะห จํานวน 13 ตัวอยาง

80.00 71,810 35.91

3 604-1112-
P051-
J4732-15

พัฒนาหองปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับโรคขาม
พรมแดนตามแนวทาง
IHR และ CBRN

200,000 หองปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 3 นครสวรรค

ศวกท่ี 03 จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือขาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2558 และแผนท่ีไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร อบรม
หองปฏิบัติการ รพ.เครือขาย สนับสนุนคูมือ สารมาตรฐาน พัฒนาวิธีทดสอบความไว
โดย สวส., ศูนยวิทยาศาสตร การแพทย รวบรวมสรุปขอมูลผลการทดสอบความไวของ
เช้ือตอยาท่ีไดรับจากจากโรงพยาบาลเครือขายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเดือนละ 1 ครั้ง และ
จัดทํารายงาน antibiogram ระดับเขต รายไตรมาส เสนอผูบริหาร

60.00 191,564 95.78

201

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

2 603-1112-
P051-
J4732-23

การประสานงาน
เครือขายหองปฏิบตัิการ
ในเขตพ้ืนท่ีเครือขาย
บริการท่ี 2 เพ่ือ
สนับสนุนการกําจัดและ
กวาดลางโรคหัดตาม
นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ป 2558

200,000 ผูปวยท่ีมีอาการไขออกผื่น
เพ่ือหาภมูิตานทานตอ
ไวรสัโรคหัดรวมท้ัง
ตัวอยาง throat swab
หรือ nasal swab ตรวจ
แยกเช้ือไวรสัเพ่ือหาสาร
พันธุกรรม และ
คุณลักษณะของเช้ือระดับ
genotype จาก
โรงพยาบาลและหนวยงาน
สาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ี
เครือขายบริการท่ี 2

ศวกท่ี 02 ทําการสุมซื้อตัวอยางผลิตภัณฑเสริมอาหารสําหรับลดนํ้าหนักท่ีจําหนายทาง
อินเตอรเน็ตแลวเสร็จ จาํนวนท้ังสิน้ 43 ตัวอยาง โดยไดทําการเตรียมและสกัด
ตัวอยางผลติภณัฑเสรมิอาหารเพ่ิมเติมในแลวเสร็จท้ังสิ้น 43 ตัวอยาง และทําการ
ตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภณัฑเสริมอาหารลดนํ้าหนักแลวเสร็จ จาํนวน 30
ตัวอยาง และอยูในระหวางวิเคราะห จํานวน 13 ตัวอยาง

80.00 71,810 35.91

3 604-1112-
P051-
J4732-15

พัฒนาหองปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับโรคขาม
พรมแดนตามแนวทาง
IHR และ CBRN

200,000 หองปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 3 นครสวรรค

ศวกท่ี 03 จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือขาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2558 และแผนท่ีไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร อบรม
หองปฏิบัติการ รพ.เครือขาย สนับสนุนคูมือ สารมาตรฐาน พัฒนาวิธีทดสอบความไว
โดย สวส., ศูนยวิทยาศาสตร การแพทย รวบรวมสรุปขอมูลผลการทดสอบความไวของ
เช้ือตอยาท่ีไดรับจากจากโรงพยาบาลเครือขายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเดือนละ 1 ครั้ง และ
จัดทํารายงาน antibiogram ระดับเขต รายไตรมาส เสนอผูบริหาร

60.00 191,564 95.78



202

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

4 606-1112-
P051-
J4732-05

โครงการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับโรคระบาด
โรคอุบัติใหม และโรค
อุบัติซ้ํา เขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 ป 2558

1,100,000 ทีม SRRT ระดับจังหวัด
และหองปฏิบตัิการ
โรงพยาบาลทุกแหงใน
เขตบริการสุขภาพท่ี 5
รวม

ศวกท่ี 05 1. ไดสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพ่ือการเก็บตัวอยางใหโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ
ท่ี 5 เดือน ตุลาคม 2557

2. เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ ศวก.ท่ี 5 ใหมีศักยภาพพรอมสําหรับดําเนินการ
โรคประจําถ่ิน 10 อันดับท่ีมีการระบาดสูง และโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา เชน ซอม
การรับตัวอยางอีโบลา เปนตน

3. มีการจัดอบรมดานความปลอดภัยดานอัคคีภัยใหเจาหนาท่ีภายในศูนย เรื่อง การ
อบรมปองกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องตน วันท่ี 23 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุม
อาคารใหม ศวก.ท่ี 5 สมุทรสงคราม

4. สงเจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสตูรการพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 12-16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมแคนทารีย จังหวัดระยอง เพ่ือนําหลักการ และ เครื่องมือเพ่ือจัดประชุม
ถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความเสี่ยง (Biorisk management)

5. ตรวจสอบประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงาน
เครื่อง Real-time PCR วันท่ี 13 มกราคม 2558 โดยบริษัท Apply Biosystem
จํากัด โดยการใชจายรวมท้ังสิ้น 288,129.80 บาท

6. เตรียมความพรอมในการจัดประชุมดานความปลอดภัย ใหแกเจาหนาท่ีภายใน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมทุรสงคราม

7. เจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 12-16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมแคนทารีย จังหวัดระยอง เพ่ือนําหลักการ และ เครื่องมือเพ่ือจัดประชุม
ถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความเสี่ยง (Biorisk management)

8. เตรียมความพรอมในการจัดประชุมดานความปลอดภัย ใหแกเจาหนาท่ีภายใน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมทุรสงคราม (เอกสารแนบ 1 หนังสือเวียน)

9. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ
(Biorisk Management) วันท่ี 9 - 10 กุมภาพันธ 2558 และ ขอใหสงรายงานการ
วิเคราะหขอมูลความเสี่ยงอันตรายในการตรวจวิเคราะห/กระบวนงาน (Risk
assessment), แผนลดความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยงอันตรายในการตรวจ

80.00 1,051,921 95.63

202

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

4 606-1112-
P051-
J4732-05

โครงการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับโรคระบาด
โรคอุบัติใหม และโรค
อุบัติซ้ํา เขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 ป 2558

1,100,000 ทีม SRRT ระดับจังหวัด
และหองปฏิบตัิการ
โรงพยาบาลทุกแหงใน
เขตบริการสุขภาพท่ี 5
รวม

ศวกท่ี 05 1. ไดสนับสนุนวัสดุอุปกรณเพ่ือการเก็บตัวอยางใหโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ
ท่ี 5 เดือน ตุลาคม 2557

2. เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ ศวก.ท่ี 5 ใหมีศักยภาพพรอมสําหรับดําเนินการ
โรคประจําถ่ิน 10 อันดับท่ีมีการระบาดสูง และโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา เชน ซอม
การรับตัวอยางอีโบลา เปนตน

3. มีการจัดอบรมดานความปลอดภัยดานอัคคีภัยใหเจาหนาท่ีภายในศูนย เรื่อง การ
อบรมปองกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องตน วันท่ี 23 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุม
อาคารใหม ศวก.ท่ี 5 สมุทรสงคราม

4. สงเจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสตูรการพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 12-16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมแคนทารีย จังหวัดระยอง เพ่ือนําหลักการ และ เครื่องมือเพ่ือจัดประชุม
ถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความเสี่ยง (Biorisk management)

5. ตรวจสอบประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาเครื่องมือใหอยูในสภาพดีและพรอมใชงาน
เครื่อง Real-time PCR วันท่ี 13 มกราคม 2558 โดยบริษัท Apply Biosystem
จํากัด โดยการใชจายรวมท้ังสิ้น 288,129.80 บาท

6. เตรียมความพรอมในการจัดประชุมดานความปลอดภัย ใหแกเจาหนาท่ีภายใน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมทุรสงคราม

7. เจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานความ
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8. เตรียมความพรอมในการจัดประชุมดานความปลอดภัย ใหแกเจาหนาท่ีภายใน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมทุรสงคราม (เอกสารแนบ 1 หนังสือเวียน)

9. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ
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assessment), แผนลดความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยงอันตรายในการตรวจ
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80.00 1,051,921 95.63



203

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

วิเคราะห/กระบวนงาน และการตรวจสอบการดําเนินการ (Hazard risk
management) และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัย
หองปฏิบัติการ ประจําป 2558 พรอมท้ังสอบประเมิน Post-test ผูเขารับการ
อบรมวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 มวิีทยากร คือ นางสาวปติมน พลวิชัย และ
นางสาวทิพยรัตน โพธิพิทักษ และผูเขาอบรมท้ังสิ้น 17 คน (เอกสารแนบ 2
สรุปผลการดําเนินการจัดประชุม)

10. ผูจัดอบรมโดยฝายพยาธิวิทยาคลินิก ขออนุมัติลงนามใบประกาศรับรองการผาน
การฝกอบรม และรายช่ือคะแนนการประเมินหลังบทเรียน ผลสอบ Post-test
ผาน (คะแนนมากวารอยละ 60) 17 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขาประชุม โดย
มีผูไดคะแนนสอบสูงสุด คือ นางสาวอรดา จันทรเหมือน (เอกสารแนบ 3 หนังสือ
แจง)

11. เจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามผลการดําเนินงาน การพัฒนา
บุคลากรดานความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 23 -
25 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมแคนทารยี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรายงาน
ผลการดําเนินการจัดประชุมถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความเสี่ยง
(Biorisk management) ภายใน ศวก. ท่ี 5 สมุทรสงคราม และรับใบ
ประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยของเจาหนาท่ีผูผานการฝกอบรม
คือ นางสาวปติมน พลวิชัย และนางสาวทิพยรัตน โพธิพิทักษ (เอกสารแนบ 4
สําเนาใบประกาศนียบัตร)

12. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมทุรสงคราม ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(เอกสารแนบ 5 แผนปฏิบัติการ)

13. นางปานทิพย ศิริโชติ เขารบัการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเครือขายเช้ือแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ วันท่ี 23-26 กุมภาพันธ
2558 เพ่ือรับทราบนโยบาย ขอมูลขาวสารเรื่องเช้ือดื้อยา และแนวทางการรายงาน
Antibiogram ในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี 5 ป 2558 14. ไดรับตัวอยางเพ่ือการ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(เอกสารแนบ 5 แผนปฏิบัติการ)

13. นางปานทิพย ศิริโชติ เขารบัการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเครือขายเช้ือแบคทีเรียดื้อยาตานจุลชีพ วันท่ี 23-26 กุมภาพันธ
2558 เพ่ือรับทราบนโยบาย ขอมูลขาวสารเรื่องเช้ือดื้อยา และแนวทางการรายงาน
Antibiogram ในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี 5 ป 2558 14. ไดรับตัวอยางเพ่ือการ
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ทดสอบยืนยันเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ Vancomycin Resistance Enterococci
(VRE) ตั้งแตเดือน ต.ค. 57 - ปจจุบัน รวมท้ังสิ้น 7 ตัวอยาง

14. ประสาน เพ่ือขยายเครือขายโรงพยาบาลเฝาระวังเช้ือดื้อยาตานจุลชีพ จังหวัดละ
1 แหง โดยแจงช่ือตอบรับหนังสือราชการไป สวส. และ สวส.ทําหนังสือแจงทุก
ศูนย

15. รวบรวมขอมูล WHONET เพ่ือการวิเคราะห Antibiogram รอบ เดือน มกราคม -
มีนาคม จากโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป 8 จังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 ป 2558

16. ไดรับขอมูลเพ่ือการวิเคราะห Antibiogram รอบ 6 เดือน (ต.ค.-มี.ค.) จากฝาย
แบคทีเรียท่ัวไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 4 โรงพยาบาล (ท้ังหมด 8
โรงพยาบาล) คือ
1) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา - MIC มีนาคม 58 KJB - W0115THA.KJB -

W0215THA.KJB - W0315THA.KJB - W1014THA.KJB - W1114THA.KJB
- W1214THA.KJB

2) โรงพยาบาลราชบรุี - MIC เดือน ต.ค รพ.ราชบุรี - MIC เดือน พ.ย รพ.
ราชบุรี - MIC เดือน ธ.ค. 57 - MIC เดือน ม.ค. 2558 - MIC เดือน ก.พ. 58 -
W0115THA - W0215THA - W1014THA - W1114THA - W1214THA

3) โรงพยาบาลพระจอมเกลา - W0215THA.PBR - W1014THA.PBR -
W1114THA.PBR - W1214THA.PBR

4) โรงพยาบาลเจาพระยายมราช - W0115THA.PYY - W0215THA.PYY -
W0315THA.PYY - W1014THA.PYY - W1114THA.PYY -
W1214THA.PYY 18. Antibiogram รอบท่ี 1 เดือน ตุลาคม 2557 - มีนาคม
2558 จากโรงพยาบาลเครือขาย 4 แหง คือ รพศ.ราชบุร,ี รพศ.เจาพระยายม
ราช, รพท.สมุทรสาคร และ รพท.พหลพลพยุหเสนา

20. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และขออนุมัตโิครงการ
พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายเพ่ือการเฝาระวังเช้ือดื้อยาตานจลุชีพ ลง
นามวันท่ี 1 เมษายน 2558
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งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

21. จัดทําหนังสือราชการ เรือ่ง ขอประสานโครงการพัฒนาศกัยภาพหองปฏบิัติการ
เครือขายเพ่ือการเฝาระวังเช้ือดื้อยา แจงโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือสงขอมลูความไว
ของเช้ือตอสารตานจลุชีพใหกับศนูยวิทยาศาสตรการแพทยในพ้ืนท่ี

22. สงขอมลูการวิเคราะห Antibiogram เพ่ือการตรวจสอบกอนการลง website ของ
โครงการ NARST และ ศวก. ท่ี 5 สมทุรสงคราม วันท่ี 26 มี.ค. 2558

23. ไดรับตวัอยางเพ่ือการทดสอบยนืยันเช้ือดื้อยาตานจลุชีพ Vancomycin
Resistance Enterococci (VRE) ตั้งแตเดือน ต.ค. 57 - ปจจุบัน รวมท้ังสิ้น 7
ตัวอยาง

24. ประสาน เพ่ือขยายเครือขายโรงพยาบาลเฝาระวังเช้ือดื้อยาตานจลุชีพ จงัหวัดละ 1
แหง โดยแจงช่ือตอบรับหนังสือราชการไป สวส. และ สวส.ทําหนังสอืแจงทุกศูนย

25. ติดตามการลงขอมลู Antibiogram และ ขอขอมลู Anti-biogram จากรพ.สมเดจ็
พระพุทธเลศิหลา รพ.ประจวบคีรีขันธ รพ.นครปฐม

26. ไดรับ Anti-biogram 6 เดือน จาก รพ.นครปฐม ช่ือไฟล W0415THA.NKP รพ.
ประจวบครีีขันธ

27.เตรียมความพรอมของทีมงาน วัสด ุอุปกรณ และนํ้ายา ในการตรวจหาเช้ือ
MERS_CoV โดยมีตัวอยางสงมาตรวจจํานวน 4 ราย จากจังหวัดกาญจนบุรี และ
นครปฐม

5 608-1112-
P051-
J4732-07

การตรวจยืนยันโรคไม
ติดเช้ือทาง
หองปฏิบัติการเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงและ
แจงเตือนภัย

1,050,000 ตรวจวิเคราะหและ
ตรวจยืนยันดาน
โรคธาลัสซเีมีย จํานวน
8,050 ตัวอยาง

ศวกท่ี 07 1. ตรวจยืนยัน Hb-typing จํานวน 2,875 ตัวอยาง พบผลผิดปกติจํานวน
1,843 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 64.1

2. ตรวจพาหะแอลฟาธาลสัซีเมีย1จํานวน 785 ตัวอยาง พบผลผดิปกตจิํานวน
119 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 15.12

3. ตรวจเบตามิวเตช่ัน จํานวน 19 ตัวอยาง พบผลผดิปกติจํานวน 13 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 68.4

รวมตรวจตัวอยางท้ังหมด จํานวน 3,679 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 45.7 ของ
เปาหมายโครงการ

73.90 1,048,658 99.87

205

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

21. จัดทําหนังสือราชการ เรือ่ง ขอประสานโครงการพัฒนาศกัยภาพหองปฏบิัติการ
เครือขายเพ่ือการเฝาระวังเช้ือดื้อยา แจงโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือสงขอมลูความไว
ของเช้ือตอสารตานจลุชีพใหกับศนูยวิทยาศาสตรการแพทยในพ้ืนท่ี

22. สงขอมลูการวิเคราะห Antibiogram เพ่ือการตรวจสอบกอนการลง website ของ
โครงการ NARST และ ศวก. ท่ี 5 สมทุรสงคราม วันท่ี 26 มี.ค. 2558

23. ไดรับตวัอยางเพ่ือการทดสอบยนืยันเช้ือดื้อยาตานจลุชีพ Vancomycin
Resistance Enterococci (VRE) ตั้งแตเดือน ต.ค. 57 - ปจจุบัน รวมท้ังสิ้น 7
ตัวอยาง

24. ประสาน เพ่ือขยายเครือขายโรงพยาบาลเฝาระวังเช้ือดื้อยาตานจลุชีพ จงัหวัดละ 1
แหง โดยแจงช่ือตอบรับหนังสือราชการไป สวส. และ สวส.ทําหนังสอืแจงทุกศูนย

25. ติดตามการลงขอมลู Antibiogram และ ขอขอมลู Anti-biogram จากรพ.สมเดจ็
พระพุทธเลศิหลา รพ.ประจวบคีรีขันธ รพ.นครปฐม

26. ไดรับ Anti-biogram 6 เดือน จาก รพ.นครปฐม ช่ือไฟล W0415THA.NKP รพ.
ประจวบครีีขันธ

27.เตรียมความพรอมของทีมงาน วัสด ุอุปกรณ และนํ้ายา ในการตรวจหาเช้ือ
MERS_CoV โดยมีตัวอยางสงมาตรวจจํานวน 4 ราย จากจังหวัดกาญจนบุรี และ
นครปฐม

5 608-1112-
P051-
J4732-07

การตรวจยืนยันโรคไม
ติดเช้ือทาง
หองปฏิบัติการเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงและ
แจงเตือนภัย
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2. ตรวจพาหะแอลฟาธาลสัซีเมีย1จํานวน 785 ตัวอยาง พบผลผดิปกตจิํานวน
119 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 15.12

3. ตรวจเบตามิวเตช่ัน จํานวน 19 ตัวอยาง พบผลผดิปกติจํานวน 13 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 68.4

รวมตรวจตัวอยางท้ังหมด จํานวน 3,679 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 45.7 ของ
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205

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
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เครือขายเพ่ือการเฝาระวังเช้ือดื้อยา แจงโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี เพ่ือสงขอมลูความไว
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โครงการ NARST และ ศวก. ท่ี 5 สมทุรสงคราม วันท่ี 26 มี.ค. 2558

23. ไดรับตวัอยางเพ่ือการทดสอบยนืยันเช้ือดื้อยาตานจลุชีพ Vancomycin
Resistance Enterococci (VRE) ตั้งแตเดือน ต.ค. 57 - ปจจุบัน รวมท้ังสิ้น 7
ตัวอยาง
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แหง โดยแจงช่ือตอบรับหนังสือราชการไป สวส. และ สวส.ทําหนังสอืแจงทุกศูนย

25. ติดตามการลงขอมลู Antibiogram และ ขอขอมลู Anti-biogram จากรพ.สมเดจ็
พระพุทธเลศิหลา รพ.ประจวบคีรีขันธ รพ.นครปฐม

26. ไดรับ Anti-biogram 6 เดือน จาก รพ.นครปฐม ช่ือไฟล W0415THA.NKP รพ.
ประจวบครีีขันธ

27.เตรียมความพรอมของทีมงาน วัสด ุอุปกรณ และนํ้ายา ในการตรวจหาเช้ือ
MERS_CoV โดยมีตัวอยางสงมาตรวจจํานวน 4 ราย จากจังหวัดกาญจนบุรี และ
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การตรวจยืนยันโรคไม
ติดเช้ือทาง
หองปฏิบัติการเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงและ
แจงเตือนภัย
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ตรวจยืนยันดาน
โรคธาลัสซเีมีย จํานวน
8,050 ตัวอยาง

ศวกท่ี 07 1. ตรวจยืนยัน Hb-typing จํานวน 2,875 ตัวอยาง พบผลผิดปกติจํานวน
1,843 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 64.1

2. ตรวจพาหะแอลฟาธาลสัซีเมีย1จํานวน 785 ตัวอยาง พบผลผดิปกตจิํานวน
119 ตัวอยางคิดเปนรอยละ 15.12

3. ตรวจเบตามิวเตช่ัน จํานวน 19 ตัวอยาง พบผลผดิปกติจํานวน 13 ตัวอยาง
คิดเปนรอยละ 68.4

รวมตรวจตัวอยางท้ังหมด จํานวน 3,679 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 45.7 ของ
เปาหมายโครงการ

73.90 1,048,658 99.87



206

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 611-1112-
P051-
J4732-09

โครงการพัฒนา
เครือขายหองปฏิบตัิการ
เพ่ือรองรับอาเซียน
(พรบ.เช้ือโรค โรคขาม
พรมแดน โรคติดเช้ือ
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา โรค
คอตีบ และเฝาระวังเช้ือ
ดื้อยาจุลชีพ)

410,000 1. หนวยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวของกับงาน
คุมครองผูบริโภค 2.
ผูประกอบการ/
ภาคเอกชน 3.
ผูบริโภค/ประชาชน

ศวกท่ี 10 1. มีการประสานงาน จัดซื้อวัสดุนํ้ายาในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
และจัดประชุมอบรมพัฒนา หองปฏิบัติการทางการแพทยเพ่ือรองรับอาเซียน
เมื่อ 9 มกราคม 2558 ณ รร. อุบลบุรีรีสอรท

2. จัดซื้อนํ้ายาตรวจวิเคราะหไขหวัดใหญ 2 ครั้งเปนเงิน 171,200 บาท
3. จัดซื้ออาหารเก็บตัวอยางไขหวัดใหญ 7,000 บาท, จัดซื้อ filter tip 7,000 บาท
4. เขารวมประชุมเปน พนักงานเจาหนาท่ีตาม พรบ.ชรพ. 2 ครั้ง
5. มีการตอบรับข้ึนทะเบียนจดแจงการครอบครองเช้ือโรคของหนวยงานภาครัฐได

รอยละ 95
6. เบิกคาตอบแทนในการตรวจวิเคราะหไขหวัดใหญนอกเวลาราชการ 6,000 บาท
7. ซื้อตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 2,200 บาท
8. จัดซื้อ Barrier tip 3,100 บาท
9. จัดซื้อ Microtube 2,800 บาท
10. จัดจางทําโปสเตอรการประสานเครือขายใหสมาชิกทุกแหง 10,000 บาท

90.00 365,451 89.13

7 611-1112-
P051-
J4732-13

โครงการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 10 อุบลราชธานี

88,284 บุคลากรศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ที่ 10 อุบลราชธานี
จํานวน 65 คน

ศวกท่ี 10 1. จัดทําการแกไขปรับปรุง คูมือความปลอดภัยศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 10 จํานวน 1 ฉบับ

2. ดําเนินการขออนุมตัิจัดซื้ออุปกรณ ความปลอดภัยเบื้องตน(เพ่ิมเติม)
ไดแก ชุดฝกบัวฉุกเฉินจํานวน 2 ชุด และเครื่องซักผาสําหรับซักเสื้อ
กาวน จํานวน 2 เครื่อง (อยูระหวางดําเนินการตอเน่ือง)

3. สรุปผลการสํารวจความตองการวัคซีนและอุปกรณความปลอดภัยสวน
บุคคล

4. .สรุปผลสํารวจสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานอุณหภมูิ ความช้ืน
สัมพัทธ ระดับเสยีง และแสงสวาง

57 88,284 88.28

8 612-1112-
P051-
J4732-05

โครงการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการ
ชันสูตรโรคอุบัติใหม
อุบัตซิ้ําเพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน

1,050,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุขของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 11 สุราษฎรธานี

ศวกท่ี 11 รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของของหนวยงานเปาหมาย สนับสนุนคูมือการตรวจ
วิเคราะหและจัดการสิ่งสงตรวจจากผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา เจาหนาท่ีของ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานีและหองปฏิบัติการเครือขายเขารวม
อบรมการตรวจวิเคราะหและจัดการสิ่งสงตรวจจากผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา
ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยฯไดถายทอดองคความรูในการเก็บตัวอยาง

80.00 730,335 69.56

206

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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3. จัดซื้ออาหารเก็บตัวอยางไขหวัดใหญ 7,000 บาท, จัดซื้อ filter tip 7,000 บาท
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5. มีการตอบรับข้ึนทะเบียนจดแจงการครอบครองเช้ือโรคของหนวยงานภาครัฐได
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6. เบิกคาตอบแทนในการตรวจวิเคราะหไขหวัดใหญนอกเวลาราชการ 6,000 บาท
7. ซื้อตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพ 2,200 บาท
8. จัดซื้อ Barrier tip 3,100 บาท
9. จัดซื้อ Microtube 2,800 บาท
10. จัดจางทําโปสเตอรการประสานเครือขายใหสมาชิกทุกแหง 10,000 บาท
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J4732-13

โครงการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 10 อุบลราชธานี

88,284 บุคลากรศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ที่ 10 อุบลราชธานี
จํานวน 65 คน

ศวกท่ี 10 1. จัดทําการแกไขปรับปรุง คูมือความปลอดภัยศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 10 จํานวน 1 ฉบับ

2. ดําเนินการขออนุมตัิจัดซื้ออุปกรณ ความปลอดภัยเบื้องตน(เพ่ิมเติม)
ไดแก ชุดฝกบัวฉุกเฉินจํานวน 2 ชุด และเครื่องซักผาสําหรับซักเสื้อ
กาวน จํานวน 2 เครื่อง (อยูระหวางดําเนินการตอเน่ือง)

3. สรุปผลการสํารวจความตองการวัคซีนและอุปกรณความปลอดภัยสวน
บุคคล

4. .สรุปผลสํารวจสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานอุณหภมูิ ความช้ืน
สัมพัทธ ระดับเสยีง และแสงสวาง

57 88,284 88.28

8 612-1112-
P051-
J4732-05

โครงการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการ
ชันสูตรโรคอุบัติใหม
อุบัตซิ้ําเพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน

1,050,000 หองปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุขของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 11 สุราษฎรธานี

ศวกท่ี 11 รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของของหนวยงานเปาหมาย สนับสนุนคูมือการตรวจ
วิเคราะหและจัดการสิ่งสงตรวจจากผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา เจาหนาท่ีของ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานีและหองปฏิบัติการเครือขายเขารวม
อบรมการตรวจวิเคราะหและจัดการสิ่งสงตรวจจากผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา
ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย ศูนยวิทยฯไดถายทอดองคความรูในการเก็บตัวอยาง

80.00 730,335 69.56

206

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 611-1112-
P051-
J4732-09

โครงการพัฒนา
เครือขายหองปฏิบตัิการ
เพ่ือรองรับอาเซียน
(พรบ.เช้ือโรค โรคขาม
พรมแดน โรคติดเช้ือ
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา โรค
คอตีบ และเฝาระวังเช้ือ
ดื้อยาจุลชีพ)
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เก่ียวของกับงาน
คุมครองผูบริโภค 2.
ผูประกอบการ/
ภาคเอกชน 3.
ผูบริโภค/ประชาชน

ศวกท่ี 10 1. มีการประสานงาน จัดซื้อวัสดุนํ้ายาในการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
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3. จัดซื้ออาหารเก็บตัวอยางไขหวัดใหญ 7,000 บาท, จัดซื้อ filter tip 7,000 บาท
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90.00 365,451 89.13

7 611-1112-
P051-
J4732-13

โครงการพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
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P051-
J4732-05
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วิเคราะหและจัดการสิ่งสงตรวจจากผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา เจาหนาท่ีของ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานีและหองปฏิบัติการเครือขายเขารวม
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207

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ปงบประมาณ 2558 และการนําสงทางหองปฏิบัติการกรณีผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาใหแก
หองปฏิบัติการเครือขาย ใหคําแนะนําในการจัดตั้งหองปฏิบัติการ DRA ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ติดตามความกาวหนาของการจัดตั้งหองปฏิบัติการ DRA รอบ 6 เดือน
และรายงานใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยทราบ ซึ่งหองปฏิบัติการ DRA ของ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสุราษฎรธานี อยูระหวางการ
เตรียมติดตั้งเครื่องมือท่ีจําเปน กําหนดวันท่ีจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินความกาวหนาและ
รับฟงปญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 2 แหง คือ
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี วันท่ี 19 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. และโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช วันท่ี 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. New Test
ทบทวนเอกสาร รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ จัดทําแผนการดําเนินงาน และจัดเตรียม
หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข โดยการเตรียมความพรอมของบุคลากรและจัดหา
วัสดุอุปกรณ และอยูระหวางการประเมินวิธีทดสอบ การตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสกลุม
เอนเตอโรกอโรคมือ เทา ปาก (new test)

9 613-1112-
P051-
J4732-06

การตรวจวิเคราะห
ตัวอยางทางดานพยาธิ
วิทยาคลินิก
ปงบประมาณ พ.ศ.
2558

1,050,000 หนวยงานภาครัฐใน
พ้ืนท่ี เชน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรค
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และ ประชาชน
ท่ัวไป และหนวยงาน
ภาคเอกชน เชน สถาน
ประกอบการตางๆ เปน
ตน

ศวกท่ี
11/1

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต ไดดําเนินการตรวจวินิจฉัยตัวอยางท่ีสง
ตรวจจากหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนตน ประชาชนท่ัวไป และหนวยงานภาคเอกชน เชน สถาน
ประกอบการ เปนตน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557ถึง 30 เมษายน 2558 มีตัวอยาง
ท้ังสิ้น 1,219 ตัวอยาง จากคาเปาหมาย จํานวน 1,300 ตัวอยาง พบเช้ือ 164
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 13.45 ประกอบดวย
1. การตรวจวิเคราะหเช้ือแบคทีเรียกอโรค Legionella spp. ในตัวอยางนํ้า Swab

และตัวอยางชีววัตถุ จํานวน 1,207 ตัวอยาง พบเช้ือ จํานวน 164 ตัวอยาง คิด
เปน รอยละ 13.59

2. การตรวจวิเคราะหหาสารพันธุกรรมไวรัสกอโรคอุบตัิใหม อุบัติซ้าํ ดวยวิธี PCR
ประกอบดวย โรคไขหวัดใหญ โรคไขหวัดนก โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนาสายพันธุใหม
2012 ในตัวอยางชีววัตถุ จาํนวน 12 ตัวอยาง ไมพบสารพันธุกรรมของเช้ือกอโรค

93.80 3,123,506 297.48

207

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
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รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

ปงบประมาณ 2558 และการนําสงทางหองปฏิบัติการกรณีผูปวยสงสัยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาใหแก
หองปฏิบัติการเครือขาย ใหคําแนะนําในการจัดตั้งหองปฏิบัติการ DRA ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ติดตามความกาวหนาของการจัดตั้งหองปฏิบัติการ DRA รอบ 6 เดือน
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โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสุราษฎรธานี อยูระหวางการ
เตรียมติดตั้งเครื่องมือท่ีจําเปน กําหนดวันท่ีจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินความกาวหนาและ
รับฟงปญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบจํานวน 2 แหง คือ
โรงพยาบาลสุราษฎรธานี วันท่ี 19 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. และโรงพยาบาล
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9 613-1112-
P051-
J4732-06
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วิทยาคลินิก
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2558
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11/1
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93.80 3,123,506 297.48



208

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

10 614-1112-
P051-
J4732-08

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพตรวจการติด
เช้ือ เอชไอวี 1 ในเด็กท่ี
คลอดจากแมท่ีติดเช้ือให
ไดเร็วท่ีสุด ดวยวิธี Real
Time PCR แทนการ
ตรวจดวยวิธีดั้งเดิม

200,000 ไมใสขอมลู ศวกท่ี 12 1. ออกแบบ Template สําหรับการบันทึกขอมูลและบันทึกขอมลูผลการ
ทดสอบ จํานวน 300 ตัวอยาง เสร็จสิ้น ขณะน้ีอยูในระหวางรอการวิเคราะห
ขอมูล

2. วิเคราะหขอมูลการเปรยีบเทียบวิธีRealtime PCR เปรียบเทียบกับวิธี
Conventional PCR พบความสอดคลองรอยละ 99.7 และอยูในระหวางการ
จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห

80.00 198,982 99.49

11 614-1112-
P051-
J4732-09

โครงการ ประเมิน
คุณภาพการตรวจการ
ตั้งครรภจากตัวอยาง
ปสสาวะ(External
Quality Asseesment
Scheme For Urine
Pregnancy Testing)

200,000 หองปฏิบัติการใน
โรงพยาบาล พ้ืนท่ี 14
จังหวัดภาคใต

ศวกท่ี 12 ดําเนินการจัดทํารายงานสรปุผลการประเมิน โครงการประเมินคุณภาพการตรวจ
การตั้งครรภจากตัวอยางปสสาวะ รอบ 1/2558 และรายงานเฉพาะแหง สงใหกับ
สมาชิก ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 พรอมกับการสงตัวอยางรอบ 2/2558

80.00 199,902 99.95

12 615-1112-
P051-
J4732-15

โครงการเฝาระวังโรคติด
เช้ือและโรคธาลสัซีเมีย
ทางหองปฏิบัติการ
ชันสูตรสาธารณสุขใน
เขตจังหวัดตรัง พัทลุง
และสตูล

1,050,000 ตัวอยางสงตรวจจาก
ผูปวยในจังหวัดท่ีศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
ท่ี 12/1 ตรัง รับผิดชอบ
ไดแก จังหวัดตรัง พัทลุง
และสตูล รวมท้ัง
ตัวอยางจากจังหวัด
ใกลเคียง จํานวน 5,500
ตัวอยาง

ศวกท่ี
12/1

เดือนมีนาคมตรวจวิเคราะหได 317 ตัวอยาง รวมสะสม 2,379 ตัวอยาง คิดเปน
รอยละ 44.60 เดือนเมษายน 2558 ตรวจวิเคราะหได 382 ตัวอยาง รวมสะสม
2,761 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 51.76 เดือนพฤษภาคม 2558 ตรวจวิเคราะหได
296 ตัวอยาง รวมสะสม 3,057 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 55.58 เดือนมิถุนายน
2558 ตรวจวิเคราะหได 341 ตัวอยาง รวมสะสม 3,398 ตัวอยาง คิดปนรอยละ
61.77 เสนออนุมัติโครงการ เตรียมอุปกรณวัสดุสารเคมี (คิดเปน 10 %
ดําเนินการเรียบรอยแลว) สื่อสารความเสี่ยง นําเสนอผลงาน เรื่อง ความเสี่ยงตอ
การมีบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ของคูสมรส ในจังหวัดตรัง พัทลุง กระบี่
และนครศรีธรรมราช ตั้งแต 2550-2557 ในการประชุมวิชาการกรม ฯ ครั้งท่ี 23
(คิดเปน 15 % ดําเนินการเรียบรอยแลว) สรุป ผลการดําเนินงานไดรอยละ 86.77

86.77 713,514 67.95
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 804-1112-
P051-
J4732-10

โครงการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ และ
พัฒนาการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตรการแพ
ทยประจําปงบประมาณ
2558

3,000,000 ประชาชน สื่อมวลชน
บุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชน

สล จากการดาํเนินกิจกรรมภายใตแผนงานโครงการสื่อสารประชาสมัพันธ และพัฒนาการ
สื่อสารประจําปงบประมาณ 2558 ของฝายประชาสัมพันธ สาํนักงานเลขานุการกรม
ระหวางเดอืนตลุาคม 2557 - มิถุนายน 2558 มีการจัดทําขาวเผยแพรและสื่อสารออก
ไปสูสาธารณะจาํนวน 39 ขาว ไดแกขาว
1. กรมวิทยฯ เผยผลตรวจอาหารเจพบสารปนเปอนและ DNA เน้ือสัตว
2. ขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทยหนุน ซีโอไลทสูตลาดคาปลีก
3. กรมวิทยาศาสตรการแพทย เตือนพบสารใหมปลอมปนในยาแผนโบราณท่ีอวดอาง
สรรพคณุเสริมสมรรถภาพทางเพศ
4. สธ.ยกระดับหองปฏิบัติการทุกระดบัใหมีมาตรฐาน รองรับการแพรระบาดขอโรคตางๆ
5.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะหจดัทําหองปฏิบตัิการ DRA สําหรบัรองรับผูปวย
สงสยัโรคตดิเช้ือไวรสัอีโบลา
6. กรมวิทยาศาสตรการแพทยใหความรูแกเจาหนาท่ีโรงแรมในการปองกันกําจดั "ตัว
เรือด"หว่ันกระทบภาพลักษณทองเท่ียว
7. กรมวิทยาศาสตรการแพทยหนุนการทองเท่ียวภเูก็ต เปดแลป DRA สรางความ
เช่ือมั่นนักทองเท่ียว
8.ภาคตะวันออกพรอมเปดแลป DRA ใน 2 รพ.
9. โคราชเปดแลป DRA รองรับผูปวยตองสงสัยติดเช้ือไวรสัอีโบลา
10. กรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับ ตลาดกลางการเกษตรทายางและตลาดสหกรณการ
เกษตรบานลาด จ.เพชรบุรี พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสารพิษตกคางในผักสด ผลไมสด
11. สธ.เปดอาคารคลังวัคซีนมาตรฐานของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
12. กรมวิทยฯหนุนตลาดคาสงเปดหองแลปตรวจสารพิษตกคางในผักสดผลไมสด จ.สระบรุี
13. กรมวิทยาศาสตรการแพทย จบัมือ อภ.เดินหนาศกึษาชีวสมมลูของยาสามัญและ
การศึกษาวิจัยทางคลินิก เพ่ือใหคนไทยสามารถเขาถึงยาท่ีมปีระสิทธิผลในการรกัษา
เทาเทียมกับยาตนแบบ
14. ผลตรวจพบยาท่ีมีไอโอดีนเปนสวนประกอบผดิมาตรฐาน
15. เปดแลป DRA รพศ.อุดรฯ ครอบคลมุพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ

68.84 2,654,230 88.47
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

16. กรมวิทยฯ ช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานและสรางความเขาใจดาน พรบ.เช้ือโรคและ
พิษจากสตัว
17. รพ.หาดใหญพรอมเปดแลป DRA รองรบันักทองเท่ียวและผูแสวงบญุ
18. กรมวิทยฯ รวมกับเครือขายปรบัแนวทางการควบคุมแมลงท่ีเปนปญหาสาธารณสุข
19. กรมวิทยฯ รวมกับเครือขายปรบัแนวทางการควบคุมแมลงท่ีเปนปญหาสาธารณสุข
20. กรมวิทยฯพัฒนาบคุลากรทางการแพทยกาวทันนวัตกรรมสเตม็เซลล
21. กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปดหองปฏิบตัิการตรวจสารพิษตกคางในอาหาร ท่ี
ตลาดศูนยการคากําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร
22. เตือนกินปลาปกเปา มีพิษอาจถึงตาย
23. ระวังโรคลิชมาเนีย โรคอุบัติใหมในประเทศไทย
24. กรมวิทยฯ เปดเวทีโชวผลงานวิชาการพัฒนาองคความรูเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
25. กรมวิทยฯ มอบรางวัลผลงานดานวิทยาศาสตรการแพทยดเีดน (DMSc Award)
26. กรมวิทยาศาสตรการแพทย เผย 18 ผลงานวิชาการเดน ท่ีไดรับรางวัลในงาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งท่ี 23
27. เภสัชกรหญิงทานผูหญิงปรียา ควารางวัลนักวิทยาศาสตรการแพทยเกียรติยศ
ประจําป 2558
28. กรมวิทยาศาสตรการแพทยผลติสารคดีใหความรูการปองกันกําจดัหนูใหประชาชน
ดาวนโหลดฟรี
29. กรมวิทยฯพัฒนาวิธีการ Erythropoietin ในประเทศไทย
30. นักวิจัยไทยญี่ปุนรวมมือกันวิจยัดานชีววิทยาและการควบคมุแมลงกัดดดูเลือดสตัว
ท่ีอาจกอโรคสูคน
31. กรมวิทยฯเฝาระวังสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในผักสดท่ีนิยมบริโภค 7 ชนิดท่ัวประเทศ
32. กรมวิทยฯเตือนอันตรายจากการรบัประทานอาหารท่ีไมสะอาด
33. เพ่ิมความเช่ือมั่น "คุณภาพยา"ใหคนไทยใชยาผลติในประเทศ
34. สธ.Kick Off พัฒนาสมนุไพรไทยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสปาในแหลงทองเท่ียว
35. สธ.สรางนักวิทยฯชุมชน สงเสรมิใหทองถ่ินเขมแข็งดานสขุภาพ
36. กรมวิทยาศาสตรการแพทยเตือนอันตรายจากหมึกสักลาย
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16. กรมวิทยฯ ช้ีแจงข้ันตอนการดําเนินงานและสรางความเขาใจดาน พรบ.เช้ือโรคและ
พิษจากสตัว
17. รพ.หาดใหญพรอมเปดแลป DRA รองรบันักทองเท่ียวและผูแสวงบญุ
18. กรมวิทยฯ รวมกับเครือขายปรบัแนวทางการควบคุมแมลงท่ีเปนปญหาสาธารณสุข
19. กรมวิทยฯ รวมกับเครือขายปรบัแนวทางการควบคุมแมลงท่ีเปนปญหาสาธารณสุข
20. กรมวิทยฯพัฒนาบคุลากรทางการแพทยกาวทันนวัตกรรมสเตม็เซลล
21. กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปดหองปฏิบตัิการตรวจสารพิษตกคางในอาหาร ท่ี
ตลาดศูนยการคากําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร
22. เตือนกินปลาปกเปา มีพิษอาจถึงตาย
23. ระวังโรคลิชมาเนีย โรคอุบัติใหมในประเทศไทย
24. กรมวิทยฯ เปดเวทีโชวผลงานวิชาการพัฒนาองคความรูเพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชน
25. กรมวิทยฯ มอบรางวัลผลงานดานวิทยาศาสตรการแพทยดเีดน (DMSc Award)
26. กรมวิทยาศาสตรการแพทย เผย 18 ผลงานวิชาการเดน ท่ีไดรับรางวัลในงาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งท่ี 23
27. เภสัชกรหญิงทานผูหญิงปรียา ควารางวัลนักวิทยาศาสตรการแพทยเกียรติยศ
ประจําป 2558
28. กรมวิทยาศาสตรการแพทยผลติสารคดีใหความรูการปองกันกําจดัหนูใหประชาชน
ดาวนโหลดฟรี
29. กรมวิทยฯพัฒนาวิธีการ Erythropoietin ในประเทศไทย
30. นักวิจัยไทยญี่ปุนรวมมือกันวิจยัดานชีววิทยาและการควบคมุแมลงกัดดดูเลือดสตัว
ท่ีอาจกอโรคสูคน
31. กรมวิทยฯเฝาระวังสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในผักสดท่ีนิยมบริโภค 7 ชนิดท่ัวประเทศ
32. กรมวิทยฯเตือนอันตรายจากการรบัประทานอาหารท่ีไมสะอาด
33. เพ่ิมความเช่ือมั่น "คุณภาพยา"ใหคนไทยใชยาผลติในประเทศ
34. สธ.Kick Off พัฒนาสมนุไพรไทยสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสปาในแหลงทองเท่ียว
35. สธ.สรางนักวิทยฯชุมชน สงเสรมิใหทองถ่ินเขมแข็งดานสขุภาพ
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37. หองปฏิบัตกิารกรมวิทยาศาสตรการแพทยพรอมรบัมือการระบาดของโรคทางเดิน
หายใจตําวันออกกลาง(MERS)
38. กรมวิทยาศาสตรการแพทยเตือนอันตรายจากพิษเมลด็มนัแกว
39. กรมวิทยฯยกระดบัคณุภาพท้ังวัตถุดิบและผลิตภณัฑสมนุไพรไทยใหไดมาตรฐาน
จัดกิจกรรมเทิพพระเกียติ ท่ีผานมาฝายประชาสมัพันธไดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี
1. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ครั้งท่ี
2. จัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพฯ ณ บรเิวณโถงอาคาร 3 ตึก
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข
3. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ ณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสขุ
ตลอดเดือนเมษายน 2558 จัดกิจกรรมพิเศษระหวางเดือนตลุาคม 2557 - มิถุนายน
2558 จํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี
ครั้งท่ี 1 ในงานมหกรรมรวมพลคนรกัสุขภาพ ท่ีไบเทค บางนา วันท่ี 5 - 7 พฤศจกิายน
2557
ครั้งท่ี 2 จัดนิทรรศการใหความรูท่ีทองสนามหลวง วันท่ี 1-2 ธันวาคม 2557
ครั้งท่ี 3 จัดนิทรรศการเปดตัวแอพพลิเคช่ัน เตือนภัยอาหาร ยา เครื่องสาํอาง ณ
สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 4 จัดนิทรรศการชุดทดสอบ และการโหลดแอพพลเิคช่ันเตอืนภยัอาหารยา
เครื่องสาํอาง ในงานนวัตกรรมไทย เพ่ือ SMEs และเกษตรกร ณ สวนสนประดิพัทธ จ.
ประจวบครีีขันธ เมื่อวันท่ี 27-28 มีนาคม 2558
ครั้งท่ี 5 จัดนิทรรศการแถลงผลงานกระทรวงสาธารณสขุรอบ 6 เดือน เมื่อวันท่ี 24
เมษายน 2558 ณ บริเวณโถงอาคาร 3 ตึกสาํนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข
ครั้งท่ี 6 จัดนิทรรศการสื่อสารเตือนภัยสุขภาพ ในงานมติชนเฮลทแคร 2015 ณ ศูนย
การประชุมแหงชาตสิิริกิตติ์ ระหวางวันท่ี 11 - 14 มิ.ย.58
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

สําหรับสรุปผลการเผยแพรและประชาสมัพันธน้ัน ฝายประชาสัมพันธไดเสนอผูบรหิาร
ทุกเดือนท้ังในท่ีประชุมกรมวิทยาศาสตรการแพทย และรายงานเสนอรองอธิบดีท่ีดูแล
งานประชาสัมพันธ สาํหรับการจัดรายการวิทยเุสียงตามสาย ในเดือนตลุาคม 2557 -
มิถุนายน 2558 มีการจัดใหความรูไป 319 ครั้ง คดิเปนรอยละ 53.16

การผลติและเผยแพรสารคดีทางโทรทัศน ไดดาํเนินการเปดซองพิจารณาบริษัท
เรยีบรอยแลวเมือ่วันท่ี 7 เมษายน 2558 โดยบริษัทท่ีคณะกรรมการคดัเลือกใหดําเนิน
โครงการน้ี คือ บริษัท นาราซซเท็ม จํากัด ซึ่งทางบริษัทไดสงแผนการดําเนินงานใหฝาย
ประชาสมัพันธพิจารณาแลว และไดดําเนินการจัดทําบทสารคดมีาใหพิจารณาเพ่ือ
ดําเนินการผลิตตอไปแลว และไดดาํเนินการจัดทําบทสารคดมีาใหพิจารณาเพ่ือ
ดําเนินการผลิตแลวจํานวน 15 เรื่อง ไดแก 1.อันตรายพบสารใหมในยาโดป 2.เตอืนกิน
สมตําถาดไดรบัสารตะก่ัว 3.ขิงแกคลื่นไสอาเจียน 4.เตอืนกินปลาปกเปามีพิษถึงตาย 5.
อันตรายจากกลองโฟมใสอาหาร 6.ตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผักสด 7.สรางมูลคาส
ปาชุมชน 8.เฝาระวังคณุภาพเครื่องวัดความดัน 9.แอพพลเิคช่ันหนาตางเตือนภยั
สุขภาพ 10.เตือนภัยเครื่องสําอางหนาขาว 11.โรคลิชมาเนียเปนแลวเพลียตองปองกัน
12.ใบทุเรยีนเทศรักษามะเร็งจริงหรอื 13.ยาเมด็ไอโอดีนตองเลือกใหดี 14.มั่นใจประกัน
คุณภาพยา 15.วิเคราะหเครื่องสําอางสมนุไพรกาวสูสากล โดยเผยแพรในรายการ "ครัว
อินดี"้ ทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 วันอาทิตย เวลา 12.00-12.35 น.เผยแพรไป
แลวจาํนวน 6 ตอนๆแรกเผยแพรไปแลวเมื่อวันอาทิตยท่ี 24 พฤษภาคม 2558 สวนการ
ผลติและเผยแพรจดหมายขาวกรมวิทยาศาสตรการแพทย สามารถผลิตและเผยแพร
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดคือ เผยแพรไมเกินวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป

ในเดอืนตลุาคม 2557 - มิถุนายน 2558 ฝายประชาสมัพันธไดผลติสื่อสิง่พิมพ รวม
จํานวน 14 เรื่อง คือ
1. ผลติกระดาษหัวขาวเผยแพรกรมวิทยาศาสตรการแพทย สําหรับสงเผยแพรสื่อมวลชน
2. ผลติแฟมใสเอกสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย
3. ผลติแฟมสอดภาพและประกาศนียบัตรความรวมมือ
4.ผลติแผนพับแนะนํากรมวิทยาศาสตรการแพทย
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5. ผลติคูมือสื่อสารการนําองคกร คูมือตดิตอราชการ
6. ผลิตแผนปลิว และโปสเตอรเผยแพรการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งท่ี 23
7. แผนพับแนะนําชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตรการแพทย
8. พิมพสื่อเคลือ่นท่ีอาหารปลอดภัย
9. พิมพแผนพับเผยแพรกิจกรรมและผลงานเดนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
10. คูมือแนะนํากรมวิทยาศาสตรการแพทย(ภาษาอังกฤษ)
11. ผลติและเผยแพรไวนิลประชาสมัพันธการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งท่ี 23
12. ผลติและเผยแพรปายไวนิลเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ
13. ผลติสือ่เคลื่อนท่ีประชาสมัพันธแอพพลเิคช่ันเตือนภัยสุขภาพ
14. ลงสื่อโฆษณาประชาสมัพันธแอพพลเิคช่ันเตือนภยัสุขภาพ ในสวนของการใหบริการ
ถายภาพน้ัน ในเดือนตลุาคม 2557 - มิถุนายน 2558 มีการใหบริการไปท้ังหมด 150
เรื่อง คิดเปนรอยละ 250 และสงภาพใหกับสือ่มวลชนเพ่ือเผยแพร จํานวน 59 ช้ิน คิด
เปนรอยละ 98.33

14 808-1112-
P051-
J4732-08

โครงการพัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเครือขาย
และเฝาระวังเช้ือดื้อยา
ตานจุลชีพ (Lab
Network Capacity
Building and AMR)

2,450,000 โรงพยาบาลในเขต
บริการสุขภาพ 12 เขต
ท่ัวประเทศ ท่ีมี
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเช้ือแบคทีเรีย
กอโรค

สวส ดําเนินการเก็บขอมูลจาก 9 โรงพยาบาล เปนจาํนวน 31,382 ขอมูล 70.00 2,449,943 100.00

213

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. ผลติคูมือสื่อสารการนําองคกร คูมือตดิตอราชการ
6. ผลิตแผนปลิว และโปสเตอรเผยแพรการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งท่ี 23
7. แผนพับแนะนําชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตรการแพทย
8. พิมพสื่อเคลือ่นท่ีอาหารปลอดภัย
9. พิมพแผนพับเผยแพรกิจกรรมและผลงานเดนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
10. คูมือแนะนํากรมวิทยาศาสตรการแพทย(ภาษาอังกฤษ)
11. ผลติและเผยแพรไวนิลประชาสมัพันธการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งท่ี 23
12. ผลติและเผยแพรปายไวนิลเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเทพฯ
13. ผลติสือ่เคลื่อนท่ีประชาสมัพันธแอพพลเิคช่ันเตือนภัยสุขภาพ
14. ลงสื่อโฆษณาประชาสมัพันธแอพพลเิคช่ันเตือนภยัสุขภาพ ในสวนของการใหบริการ
ถายภาพน้ัน ในเดือนตลุาคม 2557 - มิถุนายน 2558 มีการใหบริการไปท้ังหมด 150
เรื่อง คิดเปนรอยละ 250 และสงภาพใหกับสือ่มวลชนเพ่ือเผยแพร จํานวน 59 ช้ิน คิด
เปนรอยละ 98.33
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214

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

15 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 01 1. เจาหนาท่ีของ ศวก.1 เชียงใหม จํานวน 2 คน ไดรับการอบรมการสราง
วิทยากรเรื่องการจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพจากสถาบนัวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข ในวันท่ี 12-16 มกราคม 2558 ณ โรงแรม Kantary
จังหวัดระยอง

2. จัดทําโครงการการพัฒนาระบบจดัการความเสีย่งหองปฏิบัติการชีวภาพ
3. จัดอบรมเรื่องการจดัการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพแก เจาหนาท่ี

หองปฏิบัติการของ ศวก.1 เชียงใหม จํานวน 33 คน ในวันท่ี 11 -13
กุมภาพันธ 2558

4. ดําเนินการจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพภายใน ศวก.1 เชียงใหม
เรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคไขหวัดนก และนําไปเสนอในการอบรมการพัฒนา
บุคลากรดานปลอดภัยสูการเปนวิทยากร ในวันท่ี 23-25 กุมภาพันธ 2558 ณ
โรงแรม Kantary จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. ประสานงานกับโรงพยาบาลในเครอืขาย เพ่ือเชิญเขารวมอบรมในวันท่ี 29
มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโมราทาแพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม

40.00 20,000 10.00

16 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี
01/1

1. เตรียมความพรอมของบุคลากร (เขารับการอบรมพัฒนาและอบรมฟนฟู
บุคลากรดานความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร :Training of Trainer)

2. รับการอบรมเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินการพัฒนาและอบรมฟนฟู
บุคลากรดานความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร :Training of Trainer) วันท่ี 12-
16 มกราคม 2558

3. จัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหสอดคลองกับโครงการบูรณาการของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

4. จัดทําโครงการ 2 โครงการ ไดแก โครงการการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) เขตสุขภาพท่ี1 (เชียงราย
พะเยา แพรและนาน) และ โครงการจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management)
เขตสุขภาพท่ี 1 (เชียงราย พะเยา แพร และนาน)

95.00 198,469 99.23

214
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งบประมาณ
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5. ประสานงานกับโรงพยาบาลในเครอืขาย เพ่ือเชิญเขารวมอบรมในวันท่ี 29
มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอโมราทาแพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม

40.00 20,000 10.00

16 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี
01/1

1. เตรียมความพรอมของบุคลากร (เขารับการอบรมพัฒนาและอบรมฟนฟู
บุคลากรดานความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร :Training of Trainer)

2. รับการอบรมเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินการพัฒนาและอบรมฟนฟู
บุคลากรดานความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร :Training of Trainer) วันท่ี 12-
16 มกราคม 2558

3. จัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหสอดคลองกับโครงการบูรณาการของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

4. จัดทําโครงการ 2 โครงการ ไดแก โครงการการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) เขตสุขภาพท่ี1 (เชียงราย
พะเยา แพรและนาน) และ โครงการจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management)
เขตสุขภาพท่ี 1 (เชียงราย พะเยา แพร และนาน)

95.00 198,469 99.23



215

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. จัดอบรมเรื่องระบบความปลอดภัย อัคคีภัย การประเมินความเสี่ยง และระบบ
คุณภาพ การจัดการความเสี่ยงภายในองคกร (ศวก. ท่ี 1/1 เชียงราย) ในวันท่ี
9-10 กุมภาพันธ 2558

6. วิเคราะหขอมูลความเสี่ยงอันตรายในการตรวจวิเคราะห/กระบวนงาน (Risk
assessment) /การประเมนิความเสี่ยง ของกลุมชันสูตรสาธารณสุข

7. จัดทํา แผนการควบคุมท่ีจะปรับปรุง เปาหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ
8. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยหองปฏิบัติการ

ประจําป 2558
9. รางหนังสือเชิญเครือขายหองปฏิบัติการ รวมประชุม Biorisk management
10. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การจดัการความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk

management) สําหรับหองปฏิบตักิารเครือขายเขตสขุภาพท่ี 1 (เชียงราย พะเยา
แพร นาน) ระหวางวันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปณุยมันตรา รสีอรท
อ.แมจนั จ.เชียงราย ผูเขารวมประชุม จํานวนท้ังหมด 33 คน

11. เตรียมเอกสารและขอมูล สําหรับการสรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดอบรม
ของเครือขายเขตสุขภาพท่ี 1 เรื่อง การจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk
management) สําหรับหองปฏิบัติการ เสนอตอ สํานักงานความปลอดภัยและ
สุขภาพบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในวันท่ี 23-25 กรกฎาคม 2558

12. อยูระหวางสรุปผลการดําเนินงานโครงการ การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) เขตสุขภาพท่ี 1 (เชียงราย
พะเยา แพรและนาน)

17 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานใน
หองปฏิบตัิการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาลเครือขาย

ศวกท่ี 02 จัดอบรมใหความรูใหเจาหนาท่ีศูนย จํานวน 60 คน 70.00 0 0.00

215

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. จัดอบรมเรื่องระบบความปลอดภัย อัคคีภัย การประเมินความเสี่ยง และระบบ
คุณภาพ การจัดการความเสี่ยงภายในองคกร (ศวก. ท่ี 1/1 เชียงราย) ในวันท่ี
9-10 กุมภาพันธ 2558

6. วิเคราะหขอมูลความเสี่ยงอันตรายในการตรวจวิเคราะห/กระบวนงาน (Risk
assessment) /การประเมนิความเสี่ยง ของกลุมชันสูตรสาธารณสุข

7. จัดทํา แผนการควบคุมท่ีจะปรับปรุง เปาหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ
8. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยหองปฏิบัติการ

ประจําป 2558
9. รางหนังสือเชิญเครือขายหองปฏิบัติการ รวมประชุม Biorisk management
10. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การจดัการความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk

management) สําหรับหองปฏิบตักิารเครือขายเขตสขุภาพท่ี 1 (เชียงราย พะเยา
แพร นาน) ระหวางวันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปณุยมันตรา รสีอรท
อ.แมจนั จ.เชียงราย ผูเขารวมประชุม จํานวนท้ังหมด 33 คน

11. เตรียมเอกสารและขอมูล สําหรับการสรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดอบรม
ของเครือขายเขตสุขภาพท่ี 1 เรื่อง การจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk
management) สําหรับหองปฏิบัติการ เสนอตอ สํานักงานความปลอดภัยและ
สุขภาพบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในวันท่ี 23-25 กรกฎาคม 2558

12. อยูระหวางสรุปผลการดําเนินงานโครงการ การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) เขตสุขภาพท่ี 1 (เชียงราย
พะเยา แพรและนาน)

17 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานใน
หองปฏิบตัิการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาลเครือขาย

ศวกท่ี 02 จัดอบรมใหความรูใหเจาหนาท่ีศูนย จํานวน 60 คน 70.00 0 0.00

215

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

5. จัดอบรมเรื่องระบบความปลอดภัย อัคคีภัย การประเมินความเสี่ยง และระบบ
คุณภาพ การจัดการความเสี่ยงภายในองคกร (ศวก. ท่ี 1/1 เชียงราย) ในวันท่ี
9-10 กุมภาพันธ 2558

6. วิเคราะหขอมูลความเสี่ยงอันตรายในการตรวจวิเคราะห/กระบวนงาน (Risk
assessment) /การประเมนิความเสี่ยง ของกลุมชันสูตรสาธารณสุข

7. จัดทํา แผนการควบคุมท่ีจะปรับปรุง เปาหมาย/ผลสัมฤทธ์ิ
8. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยหองปฏิบัติการ

ประจําป 2558
9. รางหนังสือเชิญเครือขายหองปฏิบัติการ รวมประชุม Biorisk management
10. ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การจดัการความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk

management) สําหรับหองปฏิบตักิารเครือขายเขตสขุภาพท่ี 1 (เชียงราย พะเยา
แพร นาน) ระหวางวันท่ี 11-13 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมปณุยมันตรา รสีอรท
อ.แมจนั จ.เชียงราย ผูเขารวมประชุม จํานวนท้ังหมด 33 คน

11. เตรียมเอกสารและขอมูล สําหรับการสรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดอบรม
ของเครือขายเขตสุขภาพท่ี 1 เรื่อง การจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk
management) สําหรับหองปฏิบัติการ เสนอตอ สํานักงานความปลอดภัยและ
สุขภาพบุคลากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ในวันท่ี 23-25 กรกฎาคม 2558

12. อยูระหวางสรุปผลการดําเนินงานโครงการ การพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk management) เขตสุขภาพท่ี 1 (เชียงราย
พะเยา แพรและนาน)

17 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานใน
หองปฏิบตัิการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาลเครือขาย

ศวกท่ี 02 จัดอบรมใหความรูใหเจาหนาท่ีศูนย จํานวน 60 คน 70.00 0 0.00
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

18 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานใน
หองปฏิบตัิการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาลเครือขาย

ศวกท่ี 06 1. จัดเตรียมแผนงาน
2. เตรียมขอมูลหนวยงานและเครือขายท่ีเก่ียวของ
3. เขารวมอบรมสมัมนา ระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ
4. จัดอบรมถายทอดความรูแกนักวิชาการและเจาหนาท่ีศูนยฯ วันท่ี 16-17 กพ.

58 จํานวน 15 คน

100.00 199,057 99.53

19 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 05 1. เจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 12-16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมแคนทารีย จังหวัดระยอง เพ่ือนําหลักการ และ เครื่องมือเพ่ือจัดประชุม
ถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความเสี่ยง (Biorisk management)

2. เตรียมความพรอมในการจัดประชุมดานความปลอดภัย ใหแกเจาหนาท่ีภายใน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม (เอกสารแนบ 1 หนังสือเวียน)

3. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ
(Biorisk Management) วันท่ี 9 - 10 กุมภาพันธ 2558 และ ขอใหสงรายงาน
การวิเคราะหขอมูลความเสี่ยงอันตรายในการตรวจวิเคราะห/กระบวนงาน (Risk
assessment), แผนลดความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยงอันตรายในการตรวจ
วิเคราะห/กระบวนงาน และการตรวจสอบการดําเนินการ (Hazard risk
management) และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัย
หองปฏิบัติการ ประจําป 2558 พรอมท้ังสอบประเมิน Post-test ผูเขารับการ
อบรมวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 มวิีทยากร คือ นางสาวปติมน พลวิชัย และ
นางสาวทิพยรัตน โพธิพิทักษ และผูเขาอบรมท้ังสิ้น 17

4. ผูจัดอบรมโดยฝายพยาธิวิทยาคลินิก ขออนุมัติลงนามใบประกาศรับรองการผาน
การฝกอบรม และรายช่ือคะแนนการประเมินหลังบทเรียน ผลสอบ Post-test
ผาน (คะแนนมากวารอยละ 60) 17 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขาประชุม
โดยมีผูไดคะแนนสอบสูงสุด คือ นางสาวอรดา จันทรเหมือน

5. เจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามผลการดําเนินงาน การพัฒนา
บุคลากรดานความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 23
- 25 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมแคนทารีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ

92.00 187,517 93.76

216

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

18 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานใน
หองปฏิบตัิการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาลเครือขาย

ศวกท่ี 06 1. จัดเตรียมแผนงาน
2. เตรียมขอมูลหนวยงานและเครือขายท่ีเก่ียวของ
3. เขารวมอบรมสมัมนา ระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ
4. จัดอบรมถายทอดความรูแกนักวิชาการและเจาหนาท่ีศูนยฯ วันท่ี 16-17 กพ.

58 จํานวน 15 คน

100.00 199,057 99.53

19 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 05 1. เจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 12-16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมแคนทารีย จังหวัดระยอง เพ่ือนําหลักการ และ เครื่องมือเพ่ือจัดประชุม
ถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความเสี่ยง (Biorisk management)

2. เตรียมความพรอมในการจัดประชุมดานความปลอดภัย ใหแกเจาหนาท่ีภายใน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม (เอกสารแนบ 1 หนังสือเวียน)

3. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ
(Biorisk Management) วันท่ี 9 - 10 กุมภาพันธ 2558 และ ขอใหสงรายงาน
การวิเคราะหขอมูลความเสี่ยงอันตรายในการตรวจวิเคราะห/กระบวนงาน (Risk
assessment), แผนลดความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยงอันตรายในการตรวจ
วิเคราะห/กระบวนงาน และการตรวจสอบการดําเนินการ (Hazard risk
management) และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัย
หองปฏิบัติการ ประจําป 2558 พรอมท้ังสอบประเมิน Post-test ผูเขารับการ
อบรมวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 มวิีทยากร คือ นางสาวปติมน พลวิชัย และ
นางสาวทิพยรัตน โพธิพิทักษ และผูเขาอบรมท้ังสิ้น 17

4. ผูจัดอบรมโดยฝายพยาธิวิทยาคลินิก ขออนุมัติลงนามใบประกาศรับรองการผาน
การฝกอบรม และรายช่ือคะแนนการประเมินหลังบทเรียน ผลสอบ Post-test
ผาน (คะแนนมากวารอยละ 60) 17 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขาประชุม
โดยมีผูไดคะแนนสอบสูงสุด คือ นางสาวอรดา จันทรเหมือน

5. เจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามผลการดําเนินงาน การพัฒนา
บุคลากรดานความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 23
- 25 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมแคนทารีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ

92.00 187,517 93.76
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

18 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏบิัติงานใน
หองปฏิบตัิการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาลเครือขาย

ศวกท่ี 06 1. จัดเตรียมแผนงาน
2. เตรียมขอมูลหนวยงานและเครือขายท่ีเก่ียวของ
3. เขารวมอบรมสมัมนา ระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ
4. จัดอบรมถายทอดความรูแกนักวิชาการและเจาหนาท่ีศูนยฯ วันท่ี 16-17 กพ.

58 จํานวน 15 คน

100.00 199,057 99.53

19 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 05 1. เจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 12-16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมแคนทารีย จังหวัดระยอง เพ่ือนําหลักการ และ เครื่องมือเพ่ือจัดประชุม
ถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความเสี่ยง (Biorisk management)

2. เตรียมความพรอมในการจัดประชุมดานความปลอดภัย ใหแกเจาหนาท่ีภายใน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม (เอกสารแนบ 1 หนังสือเวียน)

3. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ
(Biorisk Management) วันท่ี 9 - 10 กุมภาพันธ 2558 และ ขอใหสงรายงาน
การวิเคราะหขอมูลความเสี่ยงอันตรายในการตรวจวิเคราะห/กระบวนงาน (Risk
assessment), แผนลดความเสี่ยง/ควบคุมความเสี่ยงอันตรายในการตรวจ
วิเคราะห/กระบวนงาน และการตรวจสอบการดําเนินการ (Hazard risk
management) และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัย
หองปฏิบัติการ ประจําป 2558 พรอมท้ังสอบประเมิน Post-test ผูเขารับการ
อบรมวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2558 มวิีทยากร คือ นางสาวปติมน พลวิชัย และ
นางสาวทิพยรัตน โพธิพิทักษ และผูเขาอบรมท้ังสิ้น 17

4. ผูจัดอบรมโดยฝายพยาธิวิทยาคลินิก ขออนุมัติลงนามใบประกาศรับรองการผาน
การฝกอบรม และรายช่ือคะแนนการประเมินหลังบทเรียน ผลสอบ Post-test
ผาน (คะแนนมากวารอยละ 60) 17 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูเขาประชุม
โดยมีผูไดคะแนนสอบสูงสุด คือ นางสาวอรดา จันทรเหมือน

5. เจาหนาท่ีเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามผลการดําเนินงาน การพัฒนา
บุคลากรดานความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training-of-Trainers) วันท่ี 23
- 25 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมแคนทารีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ

92.00 187,517 93.76
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

รายงานผลการดําเนินการจัดประชุมถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความ
เสี่ยง (Biorisk management) ภายใน ศวก. ท่ี 5 สมุทรสงคราม และรับใบ
ประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยของเจาหนาท่ีผูผานการฝกอบรม
คือ นางสาวปติมน พลวิชัย และนางสาวทิพยรัตน โพธิพิทักษ (เอกสารแนบ 4
สําเนาใบประกาศนียบัตร)

6. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(เอกสารแนบ 5 แผนปฏิบัติการ)

7. ประสาน จัดหาสถานท่ี และจัดทําหนังสือเชิญประชุม เรื่อง การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk Management) วันท่ี 14-16 พฤษภาคม 2558
โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน 30 แหง จากโรงพยาบาล
เครือขายในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี 5

8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk
Management) วันท่ี 14-16 พฤษภาคม 2558 ท่ีบานสวนทรายทอง มี
โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป ผานการฝกอบรมจํานวน 20 คน (เกณฑ
การสอบผานรอยละ 60) มีผูสอบไดสูงสุดรอยละ 92.3

9. ดําเนินการออกหนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การใช Biological Spill
Kits และการนําสงตัวอยางท่ีเหมาะสมของฝายพยาธิวิทยาคลินิก ใหแกเจาหนาท่ี
รับตัวอยาง พนักงานขับรถ และผูเก่ียวของ ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ณ หอง
ประชุมศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม ตามแผนการจัดการความ
เสี่ยงของศูนยฯ

217

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

รายงานผลการดําเนินการจัดประชุมถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความ
เสี่ยง (Biorisk management) ภายใน ศวก. ท่ี 5 สมุทรสงคราม และรับใบ
ประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยของเจาหนาท่ีผูผานการฝกอบรม
คือ นางสาวปติมน พลวิชัย และนางสาวทิพยรัตน โพธิพิทักษ (เอกสารแนบ 4
สําเนาใบประกาศนียบัตร)

6. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(เอกสารแนบ 5 แผนปฏิบัติการ)

7. ประสาน จัดหาสถานท่ี และจัดทําหนังสือเชิญประชุม เรื่อง การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk Management) วันท่ี 14-16 พฤษภาคม 2558
โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน 30 แหง จากโรงพยาบาล
เครือขายในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี 5

8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ (Biorisk
Management) วันท่ี 14-16 พฤษภาคม 2558 ท่ีบานสวนทรายทอง มี
โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลท่ัวไป ผานการฝกอบรมจํานวน 20 คน (เกณฑ
การสอบผานรอยละ 60) มีผูสอบไดสูงสุดรอยละ 92.3

9. ดําเนินการออกหนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การใช Biological Spill
Kits และการนําสงตัวอยางท่ีเหมาะสมของฝายพยาธิวิทยาคลินิก ใหแกเจาหนาท่ี
รับตัวอยาง พนักงานขับรถ และผูเก่ียวของ ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 ณ หอง
ประชุมศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม ตามแผนการจัดการความ
เสี่ยงของศูนยฯ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

รายงานผลการดําเนินการจัดประชุมถายทอดองคความรู เรื่องการประเมินความ
เสี่ยง (Biorisk management) ภายใน ศวก. ท่ี 5 สมุทรสงคราม และรับใบ
ประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยของเจาหนาท่ีผูผานการฝกอบรม
คือ นางสาวปติมน พลวิชัย และนางสาวทิพยรัตน โพธิพิทักษ (เอกสารแนบ 4
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ศวกท่ี 07 1. ประสานสงรายช่ือเขารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลกรดานความปลอดภัย
สูการเปนวิทยากร ครั้งท่ี 1 จํานวน 2 คน

2. เขารวมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลกรดานความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร
ครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 12 - 16 มกราคม 2558 ณ. โรงแรมแคนทารีย จ. ระยอง

3. จัดประชุมการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk
management) แกบุคลากรศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกน ในวันท่ี
9-10 กุมภาพันธ 2558 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 24 คน ผลจากการประชุม
ไดการจัดการความเสี่ยงของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกน จํานวน
2 เรื่อง คือการเก็บ และทําลายตัวอยางของกระบวนการตรวจเช้ือไขหวัดใหญ
และการรับ สงตัวอยางสารระเหย และสารท่ีสงกลิ่น ณ ศูนยรวมบริการ

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรดาน
ความปลอดภัยสูการเปนวิทยากร (Training of Trainers) ระหวางวันท่ี 23-25
กุมภาพันธ 2558 ณ. โรงแรมแคนทารีย จ. พระนครศรีอยุธยา โดยนําเสนอผล
การดําเนินงานของแตละศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เก่ียวกับการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีจัดทํา (PDCA) แผนปฏิบัติงาน กิจกรรมการจัดประชุมการพัฒนา
ระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk management) ของ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย แผนการจัดอบรมแกโรงพยาบาลเครือขายในเขต
และปญหา อุปสรรค - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงดาน
ชีวภาพ ( Bio risk management ) แกเจาหนาท่ีโรงพยาบาลในเขตบริการท่ี 7
ในวันท่ี 27-28 เมษายน 2558 ณ. โรงแรมเจริญธานี จ. ขอนแกน มีผูเขารวม
ประชุม จํานวน 45 คน จัดสงเอกสารการประชุมเพ่ือขอคะแนน CMTE จาก
สภาเทคนิคการแพทย และกําลังดําเนินการจัดสงใบประกาศนียบัตรการเขารวม
อบรมใหอธิบดีฯ ลงนาม

5. ไดดําเนินการการจัดการความเสี่ยงของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7
ขอนแกน เรือ่ง การเก็บ และทําลายตัวอยางของกระบวนการตรวจเช้ือไขหวัด
ใหญ และขยะติดเช้ือของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกน โดยจัดซื้อ
ถังรวบรวมขยะติดเช้ือนอกอาคาร จํานวน 2 ถัง และถังขยะติดเช้ือใน

80.00 140,000 70.00
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หองปฏิบัติการพรอมถุงแดงเพ่ือท้ิงขยะติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน จํานวน 10
ถัง พรอมท้ังประสานใหรถเก็บขยะติดเช้ือของเทศบาลนครขอนแกนมาเก็บขยะ
ติดเช้ือทุกวันพุธของสัปดาห
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200,000 ศวกท่ี 08 ศวกท่ี 08 1. จัดทําโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ืออบรมเจาหนาท่ีตามหลักสูตรของ สวส. เพ่ือรับการ

ถายทอดความรูและ Tool Kits (สื่อการสอน)
3. สงบุคลากรเพ่ืออบรมเจาหนาท่ีตามหลักสูตรของ สวส. เพ่ือรับการถายทอด

ความรูและ Tool Kits (สื่อการสอน)
4. จัดทําแผน/ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ Bio Risk Management
5. อยูระหวางการจัดทําบัญชีจดแจงเช้ือโรคและพิษจากสัตว

84.50 199,935 99.97

22 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 09 1. จัดทําแผนงานโครงการนําเสนอ
2. รออนุมัติแผนงานโครงการเพ่ือดําเนินงานตอไป
3. แผนงานโครงการไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
4. เขารวมการอบรม Biosafety Trainer
5. จัดอบรมหลักสูตร BRM (Bio Risk Management) ใหกับจนท.ศวก.ท่ี 9

นครราชสีมา
6. จัดทําแผนปฏิบัติการ BRM (Bio Risk Management) ของศวก.ท่ี 9

นครราชสีมา
7. เขียนโครงการเตรียมการฝกอบรมรพ.ในเครือขายของศวก.ท่ี 9 นครราชสีมา
8. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ BRM ใหแกหองปฏิบัติการโรงพยาบาลในเครือขาย

บริการท่ี 9 หลักสูตร 3 วัน จํานวน 1 รุน รวม 18 คน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร
รี่ รีสอรทเขาใหญ ปากชอง จ.นครราชสีมา วันท่ี 8-9-10 มิถุนายน 2558

65.00 199,129 99.56

219

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

หองปฏิบัติการพรอมถุงแดงเพ่ือท้ิงขยะติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน จํานวน 10
ถัง พรอมท้ังประสานใหรถเก็บขยะติดเช้ือของเทศบาลนครขอนแกนมาเก็บขยะ
ติดเช้ือทุกวันพุธของสัปดาห

21 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 ศวกท่ี 08 ศวกท่ี 08 1. จัดทําโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ืออบรมเจาหนาท่ีตามหลักสูตรของ สวส. เพ่ือรับการ

ถายทอดความรูและ Tool Kits (สื่อการสอน)
3. สงบุคลากรเพ่ืออบรมเจาหนาท่ีตามหลักสูตรของ สวส. เพ่ือรับการถายทอด

ความรูและ Tool Kits (สื่อการสอน)
4. จัดทําแผน/ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ Bio Risk Management
5. อยูระหวางการจัดทําบัญชีจดแจงเช้ือโรคและพิษจากสัตว

84.50 199,935 99.97

22 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 09 1. จัดทําแผนงานโครงการนําเสนอ
2. รออนุมัติแผนงานโครงการเพ่ือดําเนินงานตอไป
3. แผนงานโครงการไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
4. เขารวมการอบรม Biosafety Trainer
5. จัดอบรมหลักสูตร BRM (Bio Risk Management) ใหกับจนท.ศวก.ท่ี 9

นครราชสีมา
6. จัดทําแผนปฏิบัติการ BRM (Bio Risk Management) ของศวก.ท่ี 9

นครราชสีมา
7. เขียนโครงการเตรียมการฝกอบรมรพ.ในเครือขายของศวก.ท่ี 9 นครราชสีมา
8. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ BRM ใหแกหองปฏิบัติการโรงพยาบาลในเครือขาย

บริการท่ี 9 หลักสูตร 3 วัน จํานวน 1 รุน รวม 18 คน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร
รี่ รีสอรทเขาใหญ ปากชอง จ.นครราชสีมา วันท่ี 8-9-10 มิถุนายน 2558

65.00 199,129 99.56

219

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

หองปฏิบัติการพรอมถุงแดงเพ่ือท้ิงขยะติดเช้ือจากการปฏิบัติงาน จํานวน 10
ถัง พรอมท้ังประสานใหรถเก็บขยะติดเช้ือของเทศบาลนครขอนแกนมาเก็บขยะ
ติดเช้ือทุกวันพุธของสัปดาห

21 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 ศวกท่ี 08 ศวกท่ี 08 1. จัดทําโครงการเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ืออบรมเจาหนาท่ีตามหลักสูตรของ สวส. เพ่ือรับการ

ถายทอดความรูและ Tool Kits (สื่อการสอน)
3. สงบุคลากรเพ่ืออบรมเจาหนาท่ีตามหลักสูตรของ สวส. เพ่ือรับการถายทอด

ความรูและ Tool Kits (สื่อการสอน)
4. จัดทําแผน/ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ Bio Risk Management
5. อยูระหวางการจัดทําบัญชีจดแจงเช้ือโรคและพิษจากสัตว

84.50 199,935 99.97

22 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 09 1. จัดทําแผนงานโครงการนําเสนอ
2. รออนุมัติแผนงานโครงการเพ่ือดําเนินงานตอไป
3. แผนงานโครงการไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
4. เขารวมการอบรม Biosafety Trainer
5. จัดอบรมหลักสูตร BRM (Bio Risk Management) ใหกับจนท.ศวก.ท่ี 9

นครราชสีมา
6. จัดทําแผนปฏิบัติการ BRM (Bio Risk Management) ของศวก.ท่ี 9

นครราชสีมา
7. เขียนโครงการเตรียมการฝกอบรมรพ.ในเครือขายของศวก.ท่ี 9 นครราชสีมา
8. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ BRM ใหแกหองปฏิบัติการโรงพยาบาลในเครือขาย

บริการท่ี 9 หลักสูตร 3 วัน จํานวน 1 รุน รวม 18 คน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร
รี่ รีสอรทเขาใหญ ปากชอง จ.นครราชสีมา วันท่ี 8-9-10 มิถุนายน 2558

65.00 199,129 99.56



220

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

23 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 10 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการทาง
ชีวภาพโรงพยาบาลเครือขายเขตบริการสุขภาพท่ี 10 ในวันท่ี 18-19
มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบานสวนคุณตา อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

2. ประสานโรงแรมและจัดเตรยีมอุปกรณและเอกสารการอบรมฯ
3. ประชุมทีมงานผูจัดประชุมเตรียมความพรอมการจัดการอบรมฯ

75.00 137,905 68.95

24 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 11 วิเคราะหความเสี่ยงทางหองปฏิบัติการชีวภาพของหนวยงาน รวมจัดทําชุด
เครื่องมือ (Tool kit) ท่ีจะใชในการเรียนการสอน เรื่องการจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ เขารวมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยสูการเปนวิทยากร ถายทอดองคความรู เรื่อง การจัดการความเสี่ยงทาง
หองปฏิบัติการชีวภาพ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน ประเมินและจัดการความ
เสี่ยงทางหองปฏิบัติการชีวภาพของหนวยงาน และเตรียมจัดอบรมใหโรงพยาบาล
เครือขาย เขตบริการสุขภาพท่ี 11 ในวันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมช้ัน
3 อาคารอํานวยการ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี มีผูเขารวม
อบรมจากโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 4 จังหวัด เปนเจาหนาท่ีจาก
โรงพยาบาลศูนย 2 คน โรงพยาบาลมหาราช 1 คน โรงพยาบาลท่ัวไป 4 คนและ
โรงพยาบาลชุมชน 20 คน

161,505 80.75

25 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี
11/1

1. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการความเสีย่งดานชีวภาพ
2. มีชุดเครื่องมือ (Tool kit) ท่ีจะใชในการเรยีนการสอนเรื่องการจดัการความ

เสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ 1 ชุด
3. มีวิทยากรท่ีผานการอบรมการจดัการความเสี่ยงดานชีวภาพและไดรับ

ประกาศนียบตัรจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 2 ทาน
4. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต มีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง

ดานชีวภาพภายในศูนย 1 เรื่อง
5. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต มีการจดัประชุมถายทอดความรู

80.00 96,166 48.08

220

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

23 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 10 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการทาง
ชีวภาพโรงพยาบาลเครือขายเขตบริการสุขภาพท่ี 10 ในวันท่ี 18-19
มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบานสวนคุณตา อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

2. ประสานโรงแรมและจัดเตรยีมอุปกรณและเอกสารการอบรมฯ
3. ประชุมทีมงานผูจัดประชุมเตรียมความพรอมการจัดการอบรมฯ

75.00 137,905 68.95

24 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 11 วิเคราะหความเสี่ยงทางหองปฏิบัติการชีวภาพของหนวยงาน รวมจัดทําชุด
เครื่องมือ (Tool kit) ท่ีจะใชในการเรียนการสอน เรื่องการจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ เขารวมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยสูการเปนวิทยากร ถายทอดองคความรู เรื่อง การจัดการความเสี่ยงทาง
หองปฏิบัติการชีวภาพ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน ประเมินและจัดการความ
เสี่ยงทางหองปฏิบัติการชีวภาพของหนวยงาน และเตรียมจัดอบรมใหโรงพยาบาล
เครือขาย เขตบริการสุขภาพท่ี 11 ในวันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมช้ัน
3 อาคารอํานวยการ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี มีผูเขารวม
อบรมจากโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 4 จังหวัด เปนเจาหนาท่ีจาก
โรงพยาบาลศูนย 2 คน โรงพยาบาลมหาราช 1 คน โรงพยาบาลท่ัวไป 4 คนและ
โรงพยาบาลชุมชน 20 คน

161,505 80.75

25 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี
11/1

1. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการความเสีย่งดานชีวภาพ
2. มีชุดเครื่องมือ (Tool kit) ท่ีจะใชในการเรยีนการสอนเรื่องการจดัการความ

เสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ 1 ชุด
3. มีวิทยากรท่ีผานการอบรมการจดัการความเสี่ยงดานชีวภาพและไดรับ

ประกาศนียบตัรจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 2 ทาน
4. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต มีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง

ดานชีวภาพภายในศูนย 1 เรื่อง
5. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต มีการจดัประชุมถายทอดความรู

80.00 96,166 48.08

220

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

23 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 10 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบจัดการความเสี่ยงหองปฏิบัติการทาง
ชีวภาพโรงพยาบาลเครือขายเขตบริการสุขภาพท่ี 10 ในวันท่ี 18-19
มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมบานสวนคุณตา อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

2. ประสานโรงแรมและจัดเตรยีมอุปกรณและเอกสารการอบรมฯ
3. ประชุมทีมงานผูจัดประชุมเตรียมความพรอมการจัดการอบรมฯ

75.00 137,905 68.95

24 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 11 วิเคราะหความเสี่ยงทางหองปฏิบัติการชีวภาพของหนวยงาน รวมจัดทําชุด
เครื่องมือ (Tool kit) ท่ีจะใชในการเรียนการสอน เรื่องการจัดการความเสี่ยง
หองปฏิบัติการชีวภาพ เขารวมอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรดานความ
ปลอดภัยสูการเปนวิทยากร ถายทอดองคความรู เรื่อง การจัดการความเสี่ยงทาง
หองปฏิบัติการชีวภาพ ใหแกบุคลากรภายในหนวยงาน ประเมินและจัดการความ
เสี่ยงทางหองปฏิบัติการชีวภาพของหนวยงาน และเตรียมจัดอบรมใหโรงพยาบาล
เครือขาย เขตบริการสุขภาพท่ี 11 ในวันท่ี 3-5 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมช้ัน
3 อาคารอํานวยการ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี มีผูเขารวม
อบรมจากโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 4 จังหวัด เปนเจาหนาท่ีจาก
โรงพยาบาลศูนย 2 คน โรงพยาบาลมหาราช 1 คน โรงพยาบาลท่ัวไป 4 คนและ
โรงพยาบาลชุมชน 20 คน

161,505 80.75

25 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี
11/1

1. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบจัดการความเสีย่งดานชีวภาพ
2. มีชุดเครื่องมือ (Tool kit) ท่ีจะใชในการเรยีนการสอนเรื่องการจดัการความ

เสี่ยงหองปฏิบัติการชีวภาพ 1 ชุด
3. มีวิทยากรท่ีผานการอบรมการจดัการความเสี่ยงดานชีวภาพและไดรับ

ประกาศนียบตัรจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 2 ทาน
4. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต มีการดําเนินการจัดการความเสี่ยง

ดานชีวภาพภายในศูนย 1 เรื่อง
5. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต มีการจดัประชุมถายทอดความรู

80.00 96,166 48.08



221

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เรื่องการจัดการความเสีย่งดานชีวภาพใหกับโรงพยาบาลเครือขายในเขต
บริการท่ี 11 (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี)่ เมื่อวันท่ี 27-29 เมษายน 2558 ณ
โรงแรมเซาทเทิรน ลันตา รสีอรท จังหวัดกระบี่ จํานวน 14 โรงพยาบาล

26 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏบิัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 12 1. จัดอบรมถายทอดความรูเรื่อง การจัดการความเสี่ยงทางดานชีวภาพ ใหกับ
หองปฏิบัติการเครือขาย จํานวน 40 คน จากโรงพยาบาล 35 แหง เมื่อวันท่ี
11-12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอรเมด

2. ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานชีวภาพในหองปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก และ MERS Co-V

3. อยูระหวางการดําเนินการจัดการความเสี่ยงทางดานชีวภาพในหองปฏิบัติการ
ซึ่งดําเนินการไปแลว 1 กิจกรรม คือ การทดสอบ Fit test เพ่ือหาหนากาก
ปองกันเช้ืออันตรายท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล

80 113,153 56.58

27 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

1,200,000 สวส 1. เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ

2. เตรียมดําเนินงานจัดทํารายงานการดําเนินงาน และแจงศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยใหเตรียมนําเสนอผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานชีวภาพ ในการประชุมSafety Officer ในเดือน กรกฏาคม

95 1,199,570 99.96

221

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เรื่องการจัดการความเสีย่งดานชีวภาพใหกับโรงพยาบาลเครือขายในเขต
บริการท่ี 11 (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี)่ เมื่อวันท่ี 27-29 เมษายน 2558 ณ
โรงแรมเซาทเทิรน ลันตา รสีอรท จังหวัดกระบี่ จํานวน 14 โรงพยาบาล

26 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏบิัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 12 1. จัดอบรมถายทอดความรูเรื่อง การจัดการความเสี่ยงทางดานชีวภาพ ใหกับ
หองปฏิบัติการเครือขาย จํานวน 40 คน จากโรงพยาบาล 35 แหง เมื่อวันท่ี
11-12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอรเมด

2. ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานชีวภาพในหองปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก และ MERS Co-V

3. อยูระหวางการดําเนินการจัดการความเสี่ยงทางดานชีวภาพในหองปฏิบัติการ
ซึ่งดําเนินการไปแลว 1 กิจกรรม คือ การทดสอบ Fit test เพ่ือหาหนากาก
ปองกันเช้ืออันตรายท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล

80 113,153 56.58

27 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

1,200,000 สวส 1. เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ

2. เตรียมดําเนินงานจัดทํารายงานการดําเนินงาน และแจงศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยใหเตรียมนําเสนอผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานชีวภาพ ในการประชุมSafety Officer ในเดือน กรกฏาคม

95 1,199,570 99.96

221

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เรื่องการจัดการความเสีย่งดานชีวภาพใหกับโรงพยาบาลเครือขายในเขต
บริการท่ี 11 (จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี)่ เมื่อวันท่ี 27-29 เมษายน 2558 ณ
โรงแรมเซาทเทิรน ลันตา รสีอรท จังหวัดกระบี่ จํานวน 14 โรงพยาบาล

26 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏบิัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

200,000 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน
หองปฏิบัติการของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
และโรงพยาบาล
เครือขาย

ศวกท่ี 12 1. จัดอบรมถายทอดความรูเรื่อง การจัดการความเสี่ยงทางดานชีวภาพ ใหกับ
หองปฏิบัติการเครือขาย จํานวน 40 คน จากโรงพยาบาล 35 แหง เมื่อวันท่ี
11-12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอรเมด

2. ดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงทางดานชีวภาพในหองปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก และ MERS Co-V

3. อยูระหวางการดําเนินการจัดการความเสี่ยงทางดานชีวภาพในหองปฏิบัติการ
ซึ่งดําเนินการไปแลว 1 กิจกรรม คือ การทดสอบ Fit test เพ่ือหาหนากาก
ปองกันเช้ืออันตรายท่ีเหมาะสมเฉพาะบุคคล

80 113,153 56.58

27 808-1112-
P051-
J4732-14

โครงการพัฒนาระบบ
จัดการความเสีย่ง
หองปฏิบัติการชีวภาพ
(Biorisk
Management)

1,200,000 สวส 1. เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องมือ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานการ
บริหารจัดการความเสี่ยงดานชีวภาพ

2. เตรียมดําเนินงานจัดทํารายงานการดําเนินงาน และแจงศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยใหเตรียมนําเสนอผลการดําเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานชีวภาพ ในการประชุมSafety Officer ในเดือน กรกฏาคม
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

28 808-1112-
P051-
J4732-01

โครงการเตรยีมความ
พรอมเพ่ือตอบสนอง
สถานการณระบาด/
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข
(CDU)

2,500,000 โรงพยาบาล หนวยงาน
สาธารณสุข สํานัก
ระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค

สวส 1. ตรวจวิเคราะหกลุมอาการระบบทางเดินหายใจจากไวรัส จํานวนรวม 154 ตย.
พบผลบวก 127 ตย. คิดเปนรอยละ 82.5

2. ประเมินความใชไดชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะห กลุมอาการไขเฉียบพลัน
2.1 ทดสอบตรวจหาเช้ือ 7 ชนิดในตัวอยาง spiked specimens ดวยชุด

นํ้ายาหลักการ Real-time PCR โดยเช้ือท่ีทําการทดสอบมีท้ังหมด 10 ชนิด
ไดแก Salmonella paratyphiA, Leptospira australis, Rickettsia typhi,
Plasmodium falciparum, West Nile virus, Chikungunya virus และ
Dengue 1,2,3,4 วิธีดําเนินการคอืสกัดสารพันธุกรรมจาก spiked
specimens ท้ังหมด 10 ตัวอยาง และทดสอบดวยชุดนํ้ายาหลักการ Real-
time PCR และวิเคราะหผลจากคา Ct

2.2 ทดสอบ Limit of detection ของชุดนํ้ายาในการตรวจหาเช้ือ Leptospira
australis, Rickettsia typhi และ Plasmodium falciparum วิธีดําเนินการคือ
สกัดสารพันธุกรรมจาก spiked specimens ท้ังหมด 3 ตัวอยาง และทดสอบ
ดวยชุดนํ้ายาหลักการ Real-time PCR และวิเคราะหคา Ct จากน้ันเตรียม 10
fold dilution ของตัวอยาง และนํามาทดสอบดวยชุดนํ้ายาหลักการ Real-
time PCR เพ่ือหาคา Limit of detection สําหรับเช้ือแตละชนิด

2.3 ใชชุดนํ้ายาตรวจตวัอยางผูปวยสงสยัติดเช้ือไวรสัอีโบลาซึง่ผล Ebola
negative ท้ังหมด 6 ตัวอยาง โดยเปนตัวอยางสารพันธุกรรมท่ีสกัดมาจาก
EDTA blood 3 ตัวอยาง และ throat swab, autopsy, rectal swab
อยางละ 1 ตัวอยาง - ตัวอยางวันท่ี 24 ตค 57: ใหผลการทดสอบเปนผลลบ
- ตัวอยางวันท่ี 26 ตค 57: ใหผลการทดสอบเปนบวกในเช้ือ Plasmodium
spp. ท้ัง throat swab, autopsy และ rectal swab - ตัวอยางวันท่ี 31 ตค
57: ใหผลการทดสอบเปนผลลบ - ตวัอยางวันท่ี 11 ธค 57: ใหผลการ
ทดสอบเปนผลลบ

ไตรมาส 2
1. จัดทํารางคูมือประเมินความใชไดของชุดนํ้ายา
2. วางแผนการทดสอบ Precision, Linearity

50.00 2,499,674 99.99
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

2.1 Precision: จะทดสอบ 2 แบบคือ intra-assay และ inter-assay ซึ่งใน
แตละ assay น้ันจะทําการทดสอบ 3 ระดับ คือ low positive, positive
และ negative ของชุดนํ้ายา FTD Tropical fever core โดย FTD
mastermix และนําคาท่ีไดมาคํานวณหาคาทางสถิติตอไป

2.2 Linearity: จะใช pool sample (all pathogen) ทําการทดสอบท้ังหมด
3 ครัง้ (day 1, 2, 3) และนําคาท่ีไดมาคํานวณหาคาทางสถิติตอไป

3. อยูในระหวางการรอนํ้ายา FTD Tropical fever core เพ่ือทําการทดสอบความ
ใชไดของนํ้ายาเพ่ิมเติมตอไป

4. ตรวจวิเคราะหกลุมอาการระบบทางเดินหายใจจากไวรัส จํานวนรวม 30 ตย.
พบผลบวก 22 ตย. คิดเปนรอยละ 73

29 808-1112-
P051-
J4732-17

โครงการพัฒนา
มาตรฐานความ
ปลอดภัยตูชีวนิรภยัใน
หองปฏิบัติการ

600,000 นักวิชาการ วิศวกร
ผูตรวจรับรอง ตัวแทน
จากบริษัทผูผลิต และ
บริษัทผูใหบริการตรวจ
รับรองตูชีวนิรภัย รวม
90 คน และกลุมผูใชงาน
และชางเทคนิคหรือ
วิศวกรท่ีทํางานดานการ
ตรวจรับรองตูชีวนิรภัย
240 คน

สวส 1. จัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจรับรองตูชีวนิรภัยระดับตน
(Introduction to Biological Safety Cabinet Certification) และ
ดําเนินงานเชิญผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร

2. จัดเตรียมเอกสาร และเตรียมความพรอมดานตางๆ สําหรับการอบรมในวันท่ี
24-26 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม 628 อาคาร 10 ช้ัน 6
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

75 599,994 100

223

ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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90 คน และกลุมผูใชงาน
และชางเทคนิคหรือ
วิศวกรท่ีทํางานดานการ
ตรวจรับรองตูชีวนิรภัย
240 คน

สวส 1. จัดเตรียมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจรับรองตูชีวนิรภัยระดับตน
(Introduction to Biological Safety Cabinet Certification) และ
ดําเนินงานเชิญผูเขารวมอบรม เชิญวิทยากร

2. จัดเตรียมเอกสาร และเตรียมความพรอมดานตางๆ สําหรับการอบรมในวันท่ี
24-26 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม 628 อาคาร 10 ช้ัน 6
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

75 599,994 100



224

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

30 808-1112-
P051-
J4732-25

โครงการคุวามพรอม
ของหองปฏิบัติการ
เครือขายของโรคติดเช้ือ
อุบัติใหมในการตอบโต
การระบาด (การจดัทํา
มาตรฐานการทํางานกับ
เช้ือโรคอันตราย( DRA )

2,000,000 ไมใสขอมลู สวส 1. แตงตั้งคณะทํางานเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการเครือขายโรคติดเช้ืออุบัติ
ใหมในการตอบโตการระบาด (DRA :Designated Receiving Area)

2. ใหความรูรพ.ในการจัดตั้ง DRA
หัวขอ วันท่ี กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม จํานวน

(คน)
สัมมนาแนวทางสําหรับ
หองปฏิบัติการในการ
จัดการตัวอยางผูปวยสงสัย
ติดเช้ือไวรัสอีโบลา

21
สิงหาคม
2557

เจาหนาท่ีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยท้ังสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

30

อบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการบริหารจัดการโรค
ติดเช้ือไวรัสอีโบลา

9
กันยายน
2557

เจาหนาท่ีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยท้ังสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

100

อบรมการตรวจตัวอยางผู
สงสัยติดเช้ือไวรัสอีโบลา
ทางหองปฏิบัติการ

24
กันยายน
2557

นักเทคนิคการแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย
จากโรงพยาบาลและศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

200

สัมมนาระดมความคิดเห็น
เรื่อง “Situation analysis
of laboratory - based
surveillance system for
Ebola and other VHF in
Thailand”

29
กันยายน
2557

ผูเช่ียวชาญจาก
มหาวิทยาลัย นักวิชาการ
จากกรมควบคุมโรค
สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข

40

3. ซักซอมวิธีการรับและบรรจตุัวอยางกับเจาหนาท่ีรพ.นพรตันราชธานี / รพ.
เลิดสิน / สถาบันโรคทรวงอก ในวันท่ี 9, 27 และ 29 กันยายน 2557
ตามลาํดับ

4. ตรวจเยีย่มและนิเทศงานรพศ.และรพท.ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีสนามบิน เพ่ือให
ความรู ขอมูลดานวิชาการ เทคนิคท่ีเก่ียวของเพ่ือการเตรยีมพรอมจดัตั้ง

78 1,999,888 99.99
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

30 808-1112-
P051-
J4732-25

โครงการคุวามพรอม
ของหองปฏิบัติการ
เครือขายของโรคติดเช้ือ
อุบัติใหมในการตอบโต
การระบาด (การจดัทํา
มาตรฐานการทํางานกับ
เช้ือโรคอันตราย( DRA )

2,000,000 ไมใสขอมลู สวส 1. แตงตั้งคณะทํางานเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการเครือขายโรคติดเช้ืออุบัติ
ใหมในการตอบโตการระบาด (DRA :Designated Receiving Area)

2. ใหความรูรพ.ในการจัดตั้ง DRA
หัวขอ วันท่ี กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม จํานวน

(คน)
สัมมนาแนวทางสําหรับ
หองปฏิบัติการในการ
จัดการตัวอยางผูปวยสงสัย
ติดเช้ือไวรัสอีโบลา

21
สิงหาคม
2557

เจาหนาท่ีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยท้ังสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

30

อบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการบริหารจัดการโรค
ติดเช้ือไวรัสอีโบลา

9
กันยายน
2557

เจาหนาท่ีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยท้ังสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

100

อบรมการตรวจตัวอยางผู
สงสัยติดเช้ือไวรัสอีโบลา
ทางหองปฏิบัติการ

24
กันยายน
2557

นักเทคนิคการแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย
จากโรงพยาบาลและศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

200

สัมมนาระดมความคิดเห็น
เรื่อง “Situation analysis
of laboratory - based
surveillance system for
Ebola and other VHF in
Thailand”

29
กันยายน
2557

ผูเช่ียวชาญจาก
มหาวิทยาลัย นักวิชาการ
จากกรมควบคุมโรค
สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข

40

3. ซักซอมวิธีการรับและบรรจตุัวอยางกับเจาหนาท่ีรพ.นพรตันราชธานี / รพ.
เลิดสิน / สถาบันโรคทรวงอก ในวันท่ี 9, 27 และ 29 กันยายน 2557
ตามลาํดับ

4. ตรวจเยีย่มและนิเทศงานรพศ.และรพท.ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีสนามบิน เพ่ือให
ความรู ขอมูลดานวิชาการ เทคนิคท่ีเก่ียวของเพ่ือการเตรยีมพรอมจดัตั้ง

78 1,999,888 99.99
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

30 808-1112-
P051-
J4732-25

โครงการคุวามพรอม
ของหองปฏิบัติการ
เครือขายของโรคติดเช้ือ
อุบัติใหมในการตอบโต
การระบาด (การจดัทํา
มาตรฐานการทํางานกับ
เช้ือโรคอันตราย( DRA )

2,000,000 ไมใสขอมลู สวส 1. แตงตั้งคณะทํางานเตรียมความพรอมหองปฏิบัติการเครือขายโรคติดเช้ืออุบัติ
ใหมในการตอบโตการระบาด (DRA :Designated Receiving Area)

2. ใหความรูรพ.ในการจัดตั้ง DRA
หัวขอ วันท่ี กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม จํานวน

(คน)
สัมมนาแนวทางสําหรับ
หองปฏิบัติการในการ
จัดการตัวอยางผูปวยสงสัย
ติดเช้ือไวรัสอีโบลา

21
สิงหาคม
2557

เจาหนาท่ีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยท้ังสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

30

อบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการบริหารจัดการโรค
ติดเช้ือไวรัสอีโบลา

9
กันยายน
2557

เจาหนาท่ีกรมวิทยาศาสตร
การแพทยท้ังสวนกลางและ
สวนภูมิภาค

100

อบรมการตรวจตัวอยางผู
สงสัยติดเช้ือไวรัสอีโบลา
ทางหองปฏิบัติการ

24
กันยายน
2557

นักเทคนิคการแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย
จากโรงพยาบาลและศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

200

สัมมนาระดมความคิดเห็น
เรื่อง “Situation analysis
of laboratory - based
surveillance system for
Ebola and other VHF in
Thailand”

29
กันยายน
2557

ผูเช่ียวชาญจาก
มหาวิทยาลัย นักวิชาการ
จากกรมควบคุมโรค
สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข

40

3. ซักซอมวิธีการรับและบรรจตุัวอยางกับเจาหนาท่ีรพ.นพรตันราชธานี / รพ.
เลิดสิน / สถาบันโรคทรวงอก ในวันท่ี 9, 27 และ 29 กันยายน 2557
ตามลาํดับ

4. ตรวจเยีย่มและนิเทศงานรพศ.และรพท.ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีสนามบิน เพ่ือให
ความรู ขอมูลดานวิชาการ เทคนิคท่ีเก่ียวของเพ่ือการเตรยีมพรอมจดัตั้ง

78 1,999,888 99.99



225

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

DRA รวมท้ังสิ้น 20 แหง
เขต ลําดับ รายช่ือโรงพยาบาลศูนย
1 1 รพศ.นครพิงค จ.เชียงใหม

2 รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย
2 3 รพศ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
3 4 รพศ.สวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค
4 5 รพศ.สระบุรี จ.สระบุรี
5 6 รพศ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

7 รพศ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
8 รพศ.นครปฐม จ.นครปฐม
9 รพ.หัว หิน จ.ประจวบคีรีขันธ

6 10 รพศ.ชลบุรี
11 รพศ.พระปกเกลา จ.จันทบรุี

7 12 รพศ.ขอนแกน
8 13 รพศ.อุดรธานี

14 รพศ.สกลนคร
9 15 รพศ.มหาราชนครราชสีมา
10 16 รพศ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี
11 17 รพศ.วชิระภเูก็ต
12 18 รพศ.หาดใหญ

19 รพศ.ตรัง
13 20 สถาบันบําราศนราดรู

5. ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของ DRA ของรพ. 4 แหง ซึ่งพรอม
ใหบริการตรวจ Non-EVD testing กรณีตัวอยางสงสัยตดิเช้ือไวรสัอีโบลา
เพ่ิมเตมิจากเดมิท่ีมสีถาบันบําราศนราดูรเพียง 1 แหง รายช่ือ 4 รพ. ไดแก
รพศ.นครพิงค จ.เชียงใหม / รพศ.สระบรุี จ.สระบรุี / รพศ.เจาพระยายมราช

225

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

DRA รวมท้ังสิ้น 20 แหง
เขต ลําดับ รายช่ือโรงพยาบาลศูนย
1 1 รพศ.นครพิงค จ.เชียงใหม

2 รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย
2 3 รพศ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
3 4 รพศ.สวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค
4 5 รพศ.สระบุรี จ.สระบุรี
5 6 รพศ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

7 รพศ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
8 รพศ.นครปฐม จ.นครปฐม
9 รพ.หัว หิน จ.ประจวบคีรีขันธ

6 10 รพศ.ชลบุรี
11 รพศ.พระปกเกลา จ.จันทบรุี

7 12 รพศ.ขอนแกน
8 13 รพศ.อุดรธานี

14 รพศ.สกลนคร
9 15 รพศ.มหาราชนครราชสีมา
10 16 รพศ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี
11 17 รพศ.วชิระภเูก็ต
12 18 รพศ.หาดใหญ

19 รพศ.ตรัง
13 20 สถาบันบําราศนราดรู

5. ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของ DRA ของรพ. 4 แหง ซึ่งพรอม
ใหบริการตรวจ Non-EVD testing กรณีตัวอยางสงสัยตดิเช้ือไวรสัอีโบลา
เพ่ิมเตมิจากเดมิท่ีมสีถาบันบําราศนราดูรเพียง 1 แหง รายช่ือ 4 รพ. ไดแก
รพศ.นครพิงค จ.เชียงใหม / รพศ.สระบรุี จ.สระบรุี / รพศ.เจาพระยายมราช

225

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

DRA รวมท้ังสิ้น 20 แหง
เขต ลําดับ รายช่ือโรงพยาบาลศูนย
1 1 รพศ.นครพิงค จ.เชียงใหม

2 รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย
2 3 รพศ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
3 4 รพศ.สวรรคประชารักษ จ.นครสวรรค
4 5 รพศ.สระบุรี จ.สระบุรี
5 6 รพศ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

7 รพศ.เจาพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
8 รพศ.นครปฐม จ.นครปฐม
9 รพ.หัว หิน จ.ประจวบคีรีขันธ

6 10 รพศ.ชลบุรี
11 รพศ.พระปกเกลา จ.จันทบรุี

7 12 รพศ.ขอนแกน
8 13 รพศ.อุดรธานี

14 รพศ.สกลนคร
9 15 รพศ.มหาราชนครราชสีมา
10 16 รพศ.สรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี
11 17 รพศ.วชิระภเูก็ต
12 18 รพศ.หาดใหญ

19 รพศ.ตรัง
13 20 สถาบันบําราศนราดรู

5. ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของ DRA ของรพ. 4 แหง ซึ่งพรอม
ใหบริการตรวจ Non-EVD testing กรณีตัวอยางสงสัยตดิเช้ือไวรสัอีโบลา
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

จ.สุพรรณบรุี / รพศ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
6. ตรวจเยีย่มและนิเทศงานรพ.ในกรงุเทพและปริมณฑล (เขตบริการสขุภาพท่ี

4 และ 13) เพ่ือใหความรู ขอมลูดานวิชาการ เทคนิคท่ีเก่ียวของเพ่ือการ
เตรียมพรอมจดัตั้ง DRA รวมท้ังสิน้ 5 แหง

เขต ลําดับ รายช่ือโรงพยาบาลศูนย
4 1 สถาบันโรคทรวงอก
13 2 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาตมิหาราชินี

3 รพ.เลดิสิน
4 รพ.ราชวิถี
5 รพ.นพรัตนราชธานี

7. ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของ DRA ของรพ. 8 แหง ซึ่งพรอม
ใหบริการตรวจ Non-EVD testing กรณีตัวอยางสงสัยตดิเช้ือไวรสัอีโบลา
ไดแก รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย / รพศ.สวรรคประชารักษ
จ.นครสวรรค / รพศ.พระปกเกลา จ.จันทบุรี / รพศ.ชลบรุี / รพศ.มหาราช
นครราชสมีา / รพศ.วชิระภเูก็ต / รพศ.สกลนคร / รพศ.สรรพสิทธิประสงค
จ.อุบลราชธานี

8. ตรวจเยีย่มและนิเทศงานรพศ.และรพท.ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีสนามบิน เพ่ือให
ความรู ขอมูลดานวิชาการ เทคนิคท่ีเก่ียวของเพ่ือการเตรยีมพรอมจดัตั้ง
DRA (เพ่ิมเติม) รวมท้ังสิ้น 9 แหง

เขต ลําดับ รายช่ือโรงพยาบาลศูนย
5 1 รพศ.ราชบุรี จ.ราชบุรี
6 2 รพศ.เจาพระยาอภยัภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

3 รพศ.ระยอง
4 รพศ.สมุทรปราการ

8 5 รพศ.อุดรธานี
11 6 รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

7 รพศ. สุราษฎรธานี
12 8 รพศ.ตรัง

9 รพศ.ยะลา
9. ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของ DRA ของรพ. 5 แหง ซึ่งพรอม

ใหบริการตรวจ Non-EVD testing กรณีตัวอยางสงสัยติดเช้ือไวรัสอีโบลา
ไดแก รพศ.หาดใหญ / รพ.ราชวิถี / รพศ.ขอนแกน / รพศ.พุทธชินราช จ.
พิษณุโลก / รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

10. ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของ DRA ของรพ. 3 แหง ซึ่งพรอม
ใหบริการตรวจ Non-EVD testing กรณีตัวอยางสงสัยติดเช้ือไวรัสอีโบลา
ไดแก รพศ.นครปฐม / รพศ.อุดรธานี / รพศ.ราชบุรี

11. รวมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร และการจัดการศพใหแกเจาหนาท่ี
สาธารณสุขจากโรงพยาบาลท่ัวประเทศ จํานวน 50 คน ณ โรงแรมริชมอนด
นนทบุรี ในวันท่ี 15-16 มกราคม 2558 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนวิทยากรภาคปฏิบัติประจําศูนยความรู สาธิต
การสวมใสและถอด PPE การทํา fit test การตรวจสอบการปนเปอน
หลังจากถอดชุด PPE และการรับตัวอยาง ในวันท่ี 16 มกราคม 2558

12. รวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?การเตรียมความพรอมดานการ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือ? ระหวางวันท่ี 23-25 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมเอบี
นา  เฮาส  กรุ ง เทพฯ จัดโดยสํา นักอนามัยสิ่ งแวดลอม กรมอนามัย
กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนวิทยากรสําหรับฐานฝกปฏิบัติการ 3 ฐาน
ไดแก ฐานท่ี 1 เรื่องการทดสอบความแนบกระชับของหนากากนิรภัย โดยวิธี
เชิงคุณภาพ ฐานท่ี 2 การเตรียมนํ้ายาทําลายเช้ือ ฐานท่ี 8 ประเมินผลการ
ถอดชุด PPE ดวยการตรวจการปนเปอนเช้ือดวยสารเรืองแสง

13. ประชุมพิจารณาแกไขคูมือการตรวจวิเคราะหเช้ือไวรัสอีโบลาและ MERS-
CoV ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ณ หองประชุม A302 อาคาร 1
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

14. ประชุมรวมคณะทํางานดานการชันสูตรเพ่ือพิจารณาแกไขคูมือการตรวจ
วิเคราะหเช้ือไวรัสอีโบลาและ MERS-CoV ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 ณ
หองประชุม A302 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตรการแพทย

15. จัดทําแบบประเมินการใชประโยชน
16. จัดทําแบบประเมินการใชประโยชนในรูปแบบ e-form
17. รวบรวมขอมูลจากแบบประเมินตนเองท่ีไดรับกลับจากโรงพยาบาล
18. ติดตามความกาวหนาจัดตั้ง DRA และปรับแบบประเมินการใชประโยชน

หองปฏิบัติการ DRA
31 808-1112-

P051-
J4732-37

การตรวจวินิจฉัยโรค
ธาลัสซเีมีย

200,000 สามี ภรรยา ท่ีเขารวม
โครงการควบคมุและ
ปองกันโรคธาลสัซีเมยี

สวส ตรวจหาความผดิปกติของยีนธาลสัซีเมยีโดยการวิเคราะหลําดับการเรียงตัวของ
สารพันธุกรรม (DNA Sequencing) จํานวน 55 การทดสอบ สามารถรายงานผล
ทันเวลารอยละ 100

85 199,982 99.99
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แผนงาน: โครงการพัฒนาศกัยภาพหองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดานผลิตภัณฑสุขภาพและระบบเครือขายารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

1 601-1112-
P052-J4733-
15

โครงการ การพัฒนา
ระบบคณุภาพ
หองปฏิบัติการอางอิง

600,000 หองปฏิบัติการทดสอบ/
สอบเทียบ

ศวกท่ี 01 1. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาหองปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
2. สอบเทียบเครื่องมือ 72 รายการ
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ครั้งท่ี 1/2558
4. ดําเนินการตรวจติดตามคณุภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001, ISO/IEC

17025, ISO 15189 และ ISO 15190 ดําเนินการแกไขขอบกพรองจากตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด

5. ไดรับการตรวจประเมินจากหนวยรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม วันท่ี 24-25 ธันวาคม 2558
ดําเนินการแกไขขอบกพรอง ไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด

70.00 67,340 11.22

2 602-1112-
P052-J4733-
05

โครงการเฝาระวัง
คุณภาพและความ
ปลอดภัยผลิตภณัฑ
สุขภาพนําเขา ณ ดาน
อาหารและยา ในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
พะเยา และนาน

400,000 ผลติภณัฑสุขภาพนําเขา
เชน ผัก ผลไมสด อาหาร
พรอมบริโภค
เครื่องสําอาง เปนตน ณ
ดานอาหารและยา ในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
พะเยา และนาน จํานวน
100 ตัวอยาง

ศวกท่ี
01/1

1. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
และนาน ดานอาหารและยา เพ่ือช้ีแจงโครงการ ฯ สํารวจ วางแผนและเก็บ
ขอมูล ประเภทของผลติภณัฑสุขภาพ

2. จัดเตรียมความพรอมทางหองปฏบิัติการในการตรวจวิเคราะห (จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร)

60.00 300,836 75.21

229

แผนงาน: โครงการพัฒนาศกัยภาพหองปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
กิจกรรมหลัก: พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหดานผลิตภัณฑสุขภาพและระบบเครือขายารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน
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พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย
พะเยา และนาน จํานวน
100 ตัวอยาง

ศวกท่ี
01/1

1. ประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
และนาน ดานอาหารและยา เพ่ือช้ีแจงโครงการ ฯ สํารวจ วางแผนและเก็บ
ขอมูล ประเภทของผลติภณัฑสุขภาพ

2. จัดเตรียมความพรอมทางหองปฏบิัติการในการตรวจวิเคราะห (จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร)

60.00 300,836 75.21



230

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 602-1112-
P052-J4733-
06

โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
หองปฏิบัติการเพ่ือรับ
การตรวจวิเคราะหโรค
ท่ีมีอาหารและนํ้าเปน
สื่อนํา-ตรวจวิเคราะห
เช้ือโรคอาหารเปนพิษ
และการพัฒนา
หองปฏิบัติการโรค
ขามพรมแดนตาม
แนวทาง IHR

300,000 หองปฏิบัติการจลุชีววิทยา
ท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
สุขภาพท่ีรองรับการตรวจ
วิเคราะหท่ีมีอาหารและนํ้า
เปนสื่อนํา - ตรวจวิเคราะห
เช้ือโรคอาหารพิษ เชน
Campylobactor spp.,
Shigella spp. 1
หองปฏิบัติการ

ศวกท่ี
01/1

1. หองปฏิบัติการจลุชีววิทยา มีวิธีการตรวจวิเคราะหตามเอกสารอางอิง ISO
10272 และ BAM online Chapter 7 สําหรับ Campylobactor spp และ
BAM online Chapter 6 สําหรับ Shigella spp.

2. จัดเตรียมความพรอมทางหองปฏบิัติการในการตรวจวิเคราะห (จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร)

80.00 276,364 92.12

4 602-2112-
P052-J4733-
01

พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหสารกําจัด
ศัตรูพืช

500,000 ตัวอยางผักท่ีมีนํ้ามัน
ตัวอยางเมลด็ธัญพืชแหง

ศวกท่ี
01/1

1. ประสานงานและเก็บรวบรวมขอมลู
2. สํารวจขอมลูสารเคมี อุปกรณ ทําแผนจัดซื้อและจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

แผนปฏิบัติการ
3. มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคการตรวจวิเคราะหท่ีสคอ.หรือเชิญ

เจาหนาท่ี สคอ.เปนวิทยากรอบรมท่ี ศวกท่ี 1/1 ชร.และการเตรียมสาร
มาตรฐานสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท้ัง 4 กลุม

4. ดําเนินการหา LOD และ LOQ ของวิธีวิเคราะหตามแผนสคอ.

70.00 423,709 84.74

5 604-1112-
P052-J4733-
08

พัฒนาวิธีการตรวจหา
เช้ือจุลินทรียกอโรคใน
อาหาร โดยเทคนิค
PCR (ปงบประมาณ
2558-2559)

400,000 หองปฏิบัติการอาหาร
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3
นครสวรรค

ศวกท่ี 03 ไดดําเนินการอบรมความรูท่ีเก่ียวของในการตรวจวิเคราะหโดยเทคนิค PCR 20.00 204,765 51.19

230

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 602-1112-
P052-J4733-
06

โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
หองปฏิบัติการเพ่ือรับ
การตรวจวิเคราะหโรค
ท่ีมีอาหารและนํ้าเปน
สื่อนํา-ตรวจวิเคราะห
เช้ือโรคอาหารเปนพิษ
และการพัฒนา
หองปฏิบัติการโรค
ขามพรมแดนตาม
แนวทาง IHR

300,000 หองปฏิบัติการจลุชีววิทยา
ท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
สุขภาพท่ีรองรับการตรวจ
วิเคราะหท่ีมีอาหารและนํ้า
เปนสื่อนํา - ตรวจวิเคราะห
เช้ือโรคอาหารพิษ เชน
Campylobactor spp.,
Shigella spp. 1
หองปฏิบัติการ

ศวกท่ี
01/1

1. หองปฏิบัติการจลุชีววิทยา มีวิธีการตรวจวิเคราะหตามเอกสารอางอิง ISO
10272 และ BAM online Chapter 7 สําหรับ Campylobactor spp และ
BAM online Chapter 6 สําหรับ Shigella spp.

2. จัดเตรียมความพรอมทางหองปฏบิัติการในการตรวจวิเคราะห (จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร)

80.00 276,364 92.12

4 602-2112-
P052-J4733-
01

พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหสารกําจัด
ศัตรูพืช

500,000 ตัวอยางผักท่ีมีนํ้ามัน
ตัวอยางเมลด็ธัญพืชแหง

ศวกท่ี
01/1

1. ประสานงานและเก็บรวบรวมขอมลู
2. สํารวจขอมลูสารเคมี อุปกรณ ทําแผนจัดซื้อและจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

แผนปฏิบัติการ
3. มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคการตรวจวิเคราะหท่ีสคอ.หรือเชิญ

เจาหนาท่ี สคอ.เปนวิทยากรอบรมท่ี ศวกท่ี 1/1 ชร.และการเตรียมสาร
มาตรฐานสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท้ัง 4 กลุม

4. ดําเนินการหา LOD และ LOQ ของวิธีวิเคราะหตามแผนสคอ.

70.00 423,709 84.74

5 604-1112-
P052-J4733-
08

พัฒนาวิธีการตรวจหา
เช้ือจุลินทรียกอโรคใน
อาหาร โดยเทคนิค
PCR (ปงบประมาณ
2558-2559)

400,000 หองปฏิบัติการอาหาร
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3
นครสวรรค

ศวกท่ี 03 ไดดําเนินการอบรมความรูท่ีเก่ียวของในการตรวจวิเคราะหโดยเทคนิค PCR 20.00 204,765 51.19

230

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

3 602-1112-
P052-J4733-
06

โครงการพัฒนา
ความสามารถทาง
หองปฏิบัติการเพ่ือรับ
การตรวจวิเคราะหโรค
ท่ีมีอาหารและนํ้าเปน
สื่อนํา-ตรวจวิเคราะห
เช้ือโรคอาหารเปนพิษ
และการพัฒนา
หองปฏิบัติการโรค
ขามพรมแดนตาม
แนวทาง IHR

300,000 หองปฏิบัติการจลุชีววิทยา
ท่ีไดรับการพัฒนา
ศักยภาพการตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
สุขภาพท่ีรองรับการตรวจ
วิเคราะหท่ีมีอาหารและนํ้า
เปนสื่อนํา - ตรวจวิเคราะห
เช้ือโรคอาหารพิษ เชน
Campylobactor spp.,
Shigella spp. 1
หองปฏิบัติการ

ศวกท่ี
01/1

1. หองปฏิบัติการจลุชีววิทยา มีวิธีการตรวจวิเคราะหตามเอกสารอางอิง ISO
10272 และ BAM online Chapter 7 สําหรับ Campylobactor spp และ
BAM online Chapter 6 สําหรับ Shigella spp.

2. จัดเตรียมความพรอมทางหองปฏบิัติการในการตรวจวิเคราะห (จัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร)

80.00 276,364 92.12

4 602-2112-
P052-J4733-
01

พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหสารกําจัด
ศัตรูพืช

500,000 ตัวอยางผักท่ีมีนํ้ามัน
ตัวอยางเมลด็ธัญพืชแหง

ศวกท่ี
01/1

1. ประสานงานและเก็บรวบรวมขอมลู
2. สํารวจขอมลูสารเคมี อุปกรณ ทําแผนจัดซื้อและจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

แผนปฏิบัติการ
3. มีการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคการตรวจวิเคราะหท่ีสคอ.หรือเชิญ

เจาหนาท่ี สคอ.เปนวิทยากรอบรมท่ี ศวกท่ี 1/1 ชร.และการเตรียมสาร
มาตรฐานสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท้ัง 4 กลุม

4. ดําเนินการหา LOD และ LOQ ของวิธีวิเคราะหตามแผนสคอ.

70.00 423,709 84.74

5 604-1112-
P052-J4733-
08

พัฒนาวิธีการตรวจหา
เช้ือจุลินทรียกอโรคใน
อาหาร โดยเทคนิค
PCR (ปงบประมาณ
2558-2559)

400,000 หองปฏิบัติการอาหาร
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3
นครสวรรค

ศวกท่ี 03 ไดดําเนินการอบรมความรูท่ีเก่ียวของในการตรวจวิเคราะหโดยเทคนิค PCR 20.00 204,765 51.19



231

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 606-1112-
P052-J4733-
06

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเพ่ือรองรับ
อาเซียน

300,000 บุคลากรดาน
หองปฏิบัติการของ
ศูนยฯ

ศวกท่ี 05 1. ประสานวิทยากร และกําหนดวันจัดอบรมการสอบเทียบ การบํารุงรักษา
และการอานคาใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร วันท่ี 8-9
มกราคม 2557

2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
3. จัดอบรมอบรมการสอบเทียบ การบํารุงรักษา และการอานคาใบรับรองการ

สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร วันท่ี 8-9 มกราคม 2557 ผูเขาอบรม
จํานวน 37 คน ผานการอบรม (แบบทดสอบ) รอยละ 100

4. ประชุมสมัมนาทบทวนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร วันท่ี 13 มกราคม 2558
5. ประสานวิทยากร กําหนดวันจัดสมัมนาการจดัทําแผนกลยุทธการพัฒนา

องคกร วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ 2558
6. ประชุมเตรียมการ การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาองคกร
7. จัดสัมมนาเรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาองคกร วันท่ี 5-7

กุมภาพันธ 2558 และสรุปผลการประชุมสมัมนา
8. สงบุคลากรเขารวมสัมมนา อบรมหลักสตูรการตรวจวิเคราะห
9. จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรและอ่ืนๆเพ่ือสนับสนุนการตรวจวิเคราะหการติดตาม

ผลการตรวจวิเคราะห

90.00 7,670 2.56

7 606-1112-
P052-J4733-
07

โครงการเฝาระวัง
ผลิตภณัฑสุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับอาเซียน

200,000 ผลิตภณัฑสุขภาพ
ตัวอยางสาหรายทะเล
แหง บริเวณพรมแดน
สังขละบรุี บริเวณ
พรมแดนสิงขร บริเวณ
ตลาดมหาชัย

ศวกท่ี 05 จัดทําแผน ซื้อวัสดุ อุปกรณ สารเคมี และจดัตั้งหองปฏิบัติการ ตรวจรับเครื่องมือ
ตรวจสอบความถูกตอง การใชไดของเครื่องมือและวิธีทดสอบแลวเสร็จ ทําการ
เก็บตัวอยางทดสอบแลว 12 ตัวอยาง อยูระหวางการเก็บตัวอยางและทดสอบ
ตัวอยาง

60.00 138,165 69.08

231

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 606-1112-
P052-J4733-
06

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเพ่ือรองรับ
อาเซียน

300,000 บุคลากรดาน
หองปฏิบัติการของ
ศูนยฯ

ศวกท่ี 05 1. ประสานวิทยากร และกําหนดวันจัดอบรมการสอบเทียบ การบํารุงรักษา
และการอานคาใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร วันท่ี 8-9
มกราคม 2557

2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
3. จัดอบรมอบรมการสอบเทียบ การบํารุงรักษา และการอานคาใบรับรองการ

สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร วันท่ี 8-9 มกราคม 2557 ผูเขาอบรม
จํานวน 37 คน ผานการอบรม (แบบทดสอบ) รอยละ 100

4. ประชุมสมัมนาทบทวนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร วันท่ี 13 มกราคม 2558
5. ประสานวิทยากร กําหนดวันจัดสมัมนาการจดัทําแผนกลยุทธการพัฒนา

องคกร วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ 2558
6. ประชุมเตรียมการ การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาองคกร
7. จัดสัมมนาเรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาองคกร วันท่ี 5-7

กุมภาพันธ 2558 และสรุปผลการประชุมสมัมนา
8. สงบุคลากรเขารวมสัมมนา อบรมหลักสตูรการตรวจวิเคราะห
9. จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรและอ่ืนๆเพ่ือสนับสนุนการตรวจวิเคราะหการติดตาม

ผลการตรวจวิเคราะห

90.00 7,670 2.56

7 606-1112-
P052-J4733-
07

โครงการเฝาระวัง
ผลิตภณัฑสุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับอาเซียน

200,000 ผลิตภณัฑสุขภาพ
ตัวอยางสาหรายทะเล
แหง บริเวณพรมแดน
สังขละบรุี บริเวณ
พรมแดนสิงขร บริเวณ
ตลาดมหาชัย

ศวกท่ี 05 จัดทําแผน ซื้อวัสดุ อุปกรณ สารเคมี และจดัตั้งหองปฏิบัติการ ตรวจรับเครื่องมือ
ตรวจสอบความถูกตอง การใชไดของเครื่องมือและวิธีทดสอบแลวเสร็จ ทําการ
เก็บตัวอยางทดสอบแลว 12 ตัวอยาง อยูระหวางการเก็บตัวอยางและทดสอบ
ตัวอยาง

60.00 138,165 69.08

231

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

6 606-1112-
P052-J4733-
06

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเพ่ือรองรับ
อาเซียน

300,000 บุคลากรดาน
หองปฏิบัติการของ
ศูนยฯ

ศวกท่ี 05 1. ประสานวิทยากร และกําหนดวันจัดอบรมการสอบเทียบ การบํารุงรักษา
และการอานคาใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร วันท่ี 8-9
มกราคม 2557

2. จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
3. จัดอบรมอบรมการสอบเทียบ การบํารุงรักษา และการอานคาใบรับรองการ

สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร วันท่ี 8-9 มกราคม 2557 ผูเขาอบรม
จํานวน 37 คน ผานการอบรม (แบบทดสอบ) รอยละ 100

4. ประชุมสมัมนาทบทวนกลยุทธการพัฒนาบุคลากร วันท่ี 13 มกราคม 2558
5. ประสานวิทยากร กําหนดวันจัดสมัมนาการจดัทําแผนกลยุทธการพัฒนา

องคกร วันท่ี 5-7 กุมภาพันธ 2558
6. ประชุมเตรียมการ การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาองคกร
7. จัดสัมมนาเรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธการพัฒนาองคกร วันท่ี 5-7

กุมภาพันธ 2558 และสรุปผลการประชุมสมัมนา
8. สงบุคลากรเขารวมสัมมนา อบรมหลักสตูรการตรวจวิเคราะห
9. จัดหาวัสดุคอมพิวเตอรและอ่ืนๆเพ่ือสนับสนุนการตรวจวิเคราะหการติดตาม

ผลการตรวจวิเคราะห

90.00 7,670 2.56

7 606-1112-
P052-J4733-
07

โครงการเฝาระวัง
ผลิตภณัฑสุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับอาเซียน

200,000 ผลิตภณัฑสุขภาพ
ตัวอยางสาหรายทะเล
แหง บริเวณพรมแดน
สังขละบรุี บริเวณ
พรมแดนสิงขร บริเวณ
ตลาดมหาชัย

ศวกท่ี 05 จัดทําแผน ซื้อวัสดุ อุปกรณ สารเคมี และจดัตั้งหองปฏิบัติการ ตรวจรับเครื่องมือ
ตรวจสอบความถูกตอง การใชไดของเครื่องมือและวิธีทดสอบแลวเสร็จ ทําการ
เก็บตัวอยางทดสอบแลว 12 ตัวอยาง อยูระหวางการเก็บตัวอยางและทดสอบ
ตัวอยาง

60.00 138,165 69.08



232

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

8 607-1112-
P052-J4733-
29

เฝาระวังคุณภาพ
ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร เครื่องดืม่
เครื่องสําอางและ
สมุนไพรท่ีนําเขาผาน
ดานอาหารและยา
ทาเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี

550,000 ตัวอยางสงตรวจ ศวกท่ี 06 1. ตรวจวิเคราะหสารเคมตีกคางจากยาฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (OC)
กลุมออรกาโนฟอสฟอรัส (OP) กลุมสารสังเคราะหไพรีทรอยด (SP) และกลุม
คารบาเมต (CA) ในพืชผักและผลไม จํานวน 104 ตัวอยาง

2. ทดสอบวิธีวิเคราะห (Method validation) สารเคมตีกคางจากยาฆาแมลง
กลุมคารบาเมต (CA) ดวยเครื่อง HPLC ในหัวขอ Specificity, LOQ-LOQ in
standard Carbamate 7 ชนิด, Rang of linearity of calibration curve,
Sample blank, LOD, LOQ in matrix (ผักกาดหอม)

3. บริษัทดําเนินการติดตั้งเครื่อง GC-uECD, GC-FPD สําหรับวิเคราะหยาฆา
แมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (OC) กลุมออรกาโนฟอสฟอรัส (OP) กลุมสาร
สังเคราะหไพรีทรอยด (SP) และดาํเนินการซอมเครื่อง HPLC

4. ดําเนินการทดสอบวิธีวิเคราะห (Method validation) สารเคมีตกคางจาก
ยาฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (OC) กลุมออรกาโนฟอสฟอรสั (OP) และ
กลุมสารสังเคราะหไพรีทรอยด (SP) ดวยเครื่อง GC ในหัวขอ Specificity,
Rang of linearity of calibration curve, Sample blank, LOD, LOQ in
matrix (แอปเปล)

5. ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารเคมตีกคางจากยาฆาแมลง กลุม
ออรกาโนฟอสฟอรัส (OP) และกลุมคารบาเมต (CA) ในพืชผักและผลไม จาก
สสจ.ชลบุรี จํานวน 3 ตัวอยาง

6. ตรวจวิเคราะหตัวอยางโครงการ PT : การตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชกลุมคารบาเมต

70.00 549,993 100.00

9 609-1112-
P052-J4733-
10

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห แคดเมยีม
และตะก่ัวในอาหาร

300,000 หองปฏิบัติการอาหาร ศวกท่ี 08 1. มีแผนงานโครงการท่ีไดรับอนุมตัิ
2. เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือ
3. หาสภาวะท่ีเหมาะสมของการตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียม
4. หาชวงความเปนเสนตรงของการตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียม
5. ตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียม เพ่ือทดสอบคา LOD
6. ทดสอบ LOQ ของการตรวจวิเคราะห ตะก่ัว แคดเมียม
7. อยูระหวางทดสอบ accuracy, precision

55.00 298,331 99.44

232

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

8 607-1112-
P052-J4733-
29

เฝาระวังคุณภาพ
ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร เครื่องดืม่
เครื่องสําอางและ
สมุนไพรท่ีนําเขาผาน
ดานอาหารและยา
ทาเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี

550,000 ตัวอยางสงตรวจ ศวกท่ี 06 1. ตรวจวิเคราะหสารเคมตีกคางจากยาฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (OC)
กลุมออรกาโนฟอสฟอรัส (OP) กลุมสารสังเคราะหไพรีทรอยด (SP) และกลุม
คารบาเมต (CA) ในพืชผักและผลไม จํานวน 104 ตัวอยาง

2. ทดสอบวิธีวิเคราะห (Method validation) สารเคมตีกคางจากยาฆาแมลง
กลุมคารบาเมต (CA) ดวยเครื่อง HPLC ในหัวขอ Specificity, LOQ-LOQ in
standard Carbamate 7 ชนิด, Rang of linearity of calibration curve,
Sample blank, LOD, LOQ in matrix (ผักกาดหอม)

3. บริษัทดําเนินการติดตั้งเครื่อง GC-uECD, GC-FPD สําหรับวิเคราะหยาฆา
แมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (OC) กลุมออรกาโนฟอสฟอรัส (OP) กลุมสาร
สังเคราะหไพรีทรอยด (SP) และดาํเนินการซอมเครื่อง HPLC

4. ดําเนินการทดสอบวิธีวิเคราะห (Method validation) สารเคมีตกคางจาก
ยาฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (OC) กลุมออรกาโนฟอสฟอรสั (OP) และ
กลุมสารสังเคราะหไพรีทรอยด (SP) ดวยเครื่อง GC ในหัวขอ Specificity,
Rang of linearity of calibration curve, Sample blank, LOD, LOQ in
matrix (แอปเปล)

5. ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารเคมตีกคางจากยาฆาแมลง กลุม
ออรกาโนฟอสฟอรัส (OP) และกลุมคารบาเมต (CA) ในพืชผักและผลไม จาก
สสจ.ชลบุรี จํานวน 3 ตัวอยาง

6. ตรวจวิเคราะหตัวอยางโครงการ PT : การตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชกลุมคารบาเมต

70.00 549,993 100.00

9 609-1112-
P052-J4733-
10

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห แคดเมยีม
และตะก่ัวในอาหาร

300,000 หองปฏิบัติการอาหาร ศวกท่ี 08 1. มีแผนงานโครงการท่ีไดรับอนุมตัิ
2. เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือ
3. หาสภาวะท่ีเหมาะสมของการตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียม
4. หาชวงความเปนเสนตรงของการตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียม
5. ตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียม เพ่ือทดสอบคา LOD
6. ทดสอบ LOQ ของการตรวจวิเคราะห ตะก่ัว แคดเมียม
7. อยูระหวางทดสอบ accuracy, precision

55.00 298,331 99.44
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

8 607-1112-
P052-J4733-
29

เฝาระวังคุณภาพ
ผลิตภณัฑสุขภาพดาน
อาหาร เครื่องดืม่
เครื่องสําอางและ
สมุนไพรท่ีนําเขาผาน
ดานอาหารและยา
ทาเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี

550,000 ตัวอยางสงตรวจ ศวกท่ี 06 1. ตรวจวิเคราะหสารเคมตีกคางจากยาฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (OC)
กลุมออรกาโนฟอสฟอรัส (OP) กลุมสารสังเคราะหไพรีทรอยด (SP) และกลุม
คารบาเมต (CA) ในพืชผักและผลไม จํานวน 104 ตัวอยาง

2. ทดสอบวิธีวิเคราะห (Method validation) สารเคมตีกคางจากยาฆาแมลง
กลุมคารบาเมต (CA) ดวยเครื่อง HPLC ในหัวขอ Specificity, LOQ-LOQ in
standard Carbamate 7 ชนิด, Rang of linearity of calibration curve,
Sample blank, LOD, LOQ in matrix (ผักกาดหอม)

3. บริษัทดําเนินการติดตั้งเครื่อง GC-uECD, GC-FPD สําหรับวิเคราะหยาฆา
แมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (OC) กลุมออรกาโนฟอสฟอรัส (OP) กลุมสาร
สังเคราะหไพรีทรอยด (SP) และดาํเนินการซอมเครื่อง HPLC

4. ดําเนินการทดสอบวิธีวิเคราะห (Method validation) สารเคมีตกคางจาก
ยาฆาแมลงกลุมออรกาโนคลอรีน (OC) กลุมออรกาโนฟอสฟอรสั (OP) และ
กลุมสารสังเคราะหไพรีทรอยด (SP) ดวยเครื่อง GC ในหัวขอ Specificity,
Rang of linearity of calibration curve, Sample blank, LOD, LOQ in
matrix (แอปเปล)

5. ดําเนินการตรวจวิเคราะหสารเคมตีกคางจากยาฆาแมลง กลุม
ออรกาโนฟอสฟอรัส (OP) และกลุมคารบาเมต (CA) ในพืชผักและผลไม จาก
สสจ.ชลบุรี จํานวน 3 ตัวอยาง

6. ตรวจวิเคราะหตัวอยางโครงการ PT : การตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชกลุมคารบาเมต

70.00 549,993 100.00

9 609-1112-
P052-J4733-
10

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห แคดเมยีม
และตะก่ัวในอาหาร

300,000 หองปฏิบัติการอาหาร ศวกท่ี 08 1. มีแผนงานโครงการท่ีไดรับอนุมตัิ
2. เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือ
3. หาสภาวะท่ีเหมาะสมของการตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียม
4. หาชวงความเปนเสนตรงของการตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียม
5. ตรวจวิเคราะหตะก่ัว แคดเมียม เพ่ือทดสอบคา LOD
6. ทดสอบ LOQ ของการตรวจวิเคราะห ตะก่ัว แคดเมียม
7. อยูระหวางทดสอบ accuracy, precision

55.00 298,331 99.44
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

10 609-1112-
P052-J4733-
11

โครงการสํารวจคณ
ภาพสินคาท่ีจําหนาย
บริเวณชายแดน
ประจําป 2558

300,000 อาหารชายแดน ศวกท่ี 08 ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางจากชายแดน - ลูกชิด เดือนน้ี จํานวน 3
ตัวอยาง สะสมจํานวน 27 ตัวอยาง / เขามาตรฐาน/ผาน 3 ตัวอยาง สะสม
จํานวน 27 ตัวอยาง

50.00 53,120 17.71

11 610-1112-
P052-J4733-
06

โครงการประเมิน
ความเสีย่งจากการ
บริโภคกาแฟลด
นํ้าหนักและผลติภณัฑ
เสรมิอาหาร

500,000 ประชาชนในเขต 9 ศวกท่ี 09 โครงการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคกาแฟลดนํ้าหนักและผลติภัณฑเสริม
อาหาร ประกอบดวยโครงการยอย 3 โครงการ คือ

1. การวิเคราะหหาปริมาณวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาล
2. การวิเคราะหหาปริมาณไซบูทรามนี
3. การวิเคราะหการปนเปอนทางจุลนิทรีย
โดยความกาวหนาแตละโครงการ เปนดังน้ี

1. การวิเคราะหหาปริมาณวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาล อยูในชวงการ
วิเคราะหหาปรมิาณวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาลบางรายการในตัวอยางท่ี
ดําเนินการสุมซื้อมาแลวในบางสวน

2. การวิเคราะหหาปริมาณไซบูทรามีน ประสานสํานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร เพ่ือขอเอกสารวิธีการวิเคราะห และสารมาตรฐานไซบูทรามีน

3. การวิเคราะหการปนเปอนทางจุลนิทรีย เตรยีมอาหาร และสั่งซื้ออาหารเลี้ยง
เช้ือเพ่ิมเติม สําหรบัวิเคราะหตัวอยาง การวิเคราะหตัวอยางอาจเปนไปลาชา
เน่ืองจากมีภาระงานประจําเปนจํานวนมาก

40.00 423,702 84.74

12 611-1112-
P052-J4733-
12

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานบริการ
ดานหองปฏบิัติการ
ของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 10
อุบลราชธานี

800,000 หนวยงาน ภาครัฐและ
เอกชน ในสาธารณสุข
เขตสุขภาพท่ี 10

ศวกท่ี 10 1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร นํ้ายา สารเคมี ตางๆ ท่ีใชในการตรวจวิเคราะห
2. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน
3. ตรวจวิเคราะหรายการ TB-LAMP, Rape test, Dengue serotype,

Thalassemia, Measles, HIV และ Leptospirosis
4. เขารวม PT เพ่ือประกันคณุภาพการตรวจวิเคราะห
5. จัดทําโปรแกรม GIS เพ่ือเฝาระวังสายพันธุไขเลือดออก
6. พัฒนาระบบสารสนเทศของศูนยฯ
7. จัดทํารายงานความกาวหนา

95.00 794,318 99.29

233

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

10 609-1112-
P052-J4733-
11

โครงการสํารวจคณ
ภาพสินคาท่ีจําหนาย
บริเวณชายแดน
ประจําป 2558

300,000 อาหารชายแดน ศวกท่ี 08 ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางจากชายแดน - ลูกชิด เดือนน้ี จํานวน 3
ตัวอยาง สะสมจํานวน 27 ตัวอยาง / เขามาตรฐาน/ผาน 3 ตัวอยาง สะสม
จํานวน 27 ตัวอยาง

50.00 53,120 17.71

11 610-1112-
P052-J4733-
06

โครงการประเมิน
ความเสีย่งจากการ
บริโภคกาแฟลด
นํ้าหนักและผลติภณัฑ
เสรมิอาหาร

500,000 ประชาชนในเขต 9 ศวกท่ี 09 โครงการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคกาแฟลดนํ้าหนักและผลติภัณฑเสริม
อาหาร ประกอบดวยโครงการยอย 3 โครงการ คือ

1. การวิเคราะหหาปริมาณวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาล
2. การวิเคราะหหาปริมาณไซบูทรามนี
3. การวิเคราะหการปนเปอนทางจุลนิทรีย
โดยความกาวหนาแตละโครงการ เปนดังน้ี

1. การวิเคราะหหาปริมาณวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาล อยูในชวงการ
วิเคราะหหาปรมิาณวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาลบางรายการในตัวอยางท่ี
ดําเนินการสุมซื้อมาแลวในบางสวน

2. การวิเคราะหหาปริมาณไซบูทรามีน ประสานสํานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร เพ่ือขอเอกสารวิธีการวิเคราะห และสารมาตรฐานไซบูทรามีน

3. การวิเคราะหการปนเปอนทางจุลนิทรีย เตรยีมอาหาร และสั่งซื้ออาหารเลี้ยง
เช้ือเพ่ิมเติม สําหรบัวิเคราะหตัวอยาง การวิเคราะหตัวอยางอาจเปนไปลาชา
เน่ืองจากมีภาระงานประจําเปนจํานวนมาก

40.00 423,702 84.74

12 611-1112-
P052-J4733-
12

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานบริการ
ดานหองปฏบิัติการ
ของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 10
อุบลราชธานี

800,000 หนวยงาน ภาครัฐและ
เอกชน ในสาธารณสุข
เขตสุขภาพท่ี 10

ศวกท่ี 10 1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร นํ้ายา สารเคมี ตางๆ ท่ีใชในการตรวจวิเคราะห
2. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน
3. ตรวจวิเคราะหรายการ TB-LAMP, Rape test, Dengue serotype,

Thalassemia, Measles, HIV และ Leptospirosis
4. เขารวม PT เพ่ือประกันคณุภาพการตรวจวิเคราะห
5. จัดทําโปรแกรม GIS เพ่ือเฝาระวังสายพันธุไขเลือดออก
6. พัฒนาระบบสารสนเทศของศูนยฯ
7. จัดทํารายงานความกาวหนา

95.00 794,318 99.29

233

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

10 609-1112-
P052-J4733-
11

โครงการสํารวจคณ
ภาพสินคาท่ีจําหนาย
บริเวณชายแดน
ประจําป 2558

300,000 อาหารชายแดน ศวกท่ี 08 ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางจากชายแดน - ลูกชิด เดือนน้ี จํานวน 3
ตัวอยาง สะสมจํานวน 27 ตัวอยาง / เขามาตรฐาน/ผาน 3 ตัวอยาง สะสม
จํานวน 27 ตัวอยาง

50.00 53,120 17.71

11 610-1112-
P052-J4733-
06

โครงการประเมิน
ความเสีย่งจากการ
บริโภคกาแฟลด
นํ้าหนักและผลติภณัฑ
เสรมิอาหาร

500,000 ประชาชนในเขต 9 ศวกท่ี 09 โครงการประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคกาแฟลดนํ้าหนักและผลติภัณฑเสริม
อาหาร ประกอบดวยโครงการยอย 3 โครงการ คือ

1. การวิเคราะหหาปริมาณวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาล
2. การวิเคราะหหาปริมาณไซบูทรามนี
3. การวิเคราะหการปนเปอนทางจุลนิทรีย
โดยความกาวหนาแตละโครงการ เปนดังน้ี

1. การวิเคราะหหาปริมาณวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาล อยูในชวงการ
วิเคราะหหาปรมิาณวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาลบางรายการในตัวอยางท่ี
ดําเนินการสุมซื้อมาแลวในบางสวน

2. การวิเคราะหหาปริมาณไซบูทรามีน ประสานสํานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร เพ่ือขอเอกสารวิธีการวิเคราะห และสารมาตรฐานไซบูทรามีน

3. การวิเคราะหการปนเปอนทางจุลนิทรีย เตรยีมอาหาร และสั่งซื้ออาหารเลี้ยง
เช้ือเพ่ิมเติม สําหรบัวิเคราะหตัวอยาง การวิเคราะหตัวอยางอาจเปนไปลาชา
เน่ืองจากมีภาระงานประจําเปนจํานวนมาก

40.00 423,702 84.74

12 611-1112-
P052-J4733-
12

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานบริการ
ดานหองปฏบิัติการ
ของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 10
อุบลราชธานี

800,000 หนวยงาน ภาครัฐและ
เอกชน ในสาธารณสุข
เขตสุขภาพท่ี 10

ศวกท่ี 10 1. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร นํ้ายา สารเคมี ตางๆ ท่ีใชในการตรวจวิเคราะห
2. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน
3. ตรวจวิเคราะหรายการ TB-LAMP, Rape test, Dengue serotype,

Thalassemia, Measles, HIV และ Leptospirosis
4. เขารวม PT เพ่ือประกันคณุภาพการตรวจวิเคราะห
5. จัดทําโปรแกรม GIS เพ่ือเฝาระวังสายพันธุไขเลือดออก
6. พัฒนาระบบสารสนเทศของศูนยฯ
7. จัดทํารายงานความกาวหนา

95.00 794,318 99.29



234

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 612-1112-
P052-J4733-
04

พัฒนาศักยภาพหอง
ปฏิบัติ การดานตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
สุขภาพเพ่ือรองรบั
ประชาคมอาเซยีน

500,000 พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการในการ
ตรวจวิเคราะหสาร
ปนเปอนในอาหาร

ศวกท่ี 11 อยูระหวางดําเนินการศึกษาสภาวะของการทดสอบ และการเตรยีมตัวอยางเพ่ือ
ตรวจวิเคราะห

65.00 300,656 60.13

14 614-1112-
P052-J4733-
05

โครงการ ประเมิน
ความเสีย่งตะก่ัว
ปรอท และแคดเมี่ยม
จากการบรโิภคสัตวนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ป
2558-2559

700,000 สัตวนํ้าท่ีจับไดตลอดป มี
ปริมาณการซื้อขายสูง
และนิยมบรโิภค ดดยเก็บ
ตัวอยางชวงฤดูแลง (กพ-
พค 58) ท่ีสถานีสาํรวจ
และประเมินผลผลติสัตว
นํ้าลุมทะเลสาบสงขลา
ของสถาบันวิจัยการเราะ
เลีย้งสตัวนํ้าชายฝงสงขลา
จํานวน 50 สถานี

ศวกท่ี 12 เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหตัวอยาง เดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม จํานวน
รวม 170 ตัวอยาง จาก 58 สถานีตรวจสอบสัตวนํ้า รายงานผลตรวจวิเคราะห
130 ตัวอยาง

70.00 699,966 100.00

15 615-1112-
P052-J4733-
13

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการอาหาร
ของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1
ตรังเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน
ปงบประมาณ 2557 –
2558

500,000 สามารถตรวจวิเคราะห
อาหารนําเขา ไดแก
ชนิดสารพิษจากเช้ือรา
เชน อฟลาทอกซิน

ศวกท่ี
12/1

1. เตรียมความพรอมและบํารุงรักษา/สอบเทียบเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห
2. ประสานงานโครงการกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 57
3. รับการตรวจติดตามประเมินภายใน เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557
4. รับการตรวจประเมินขยายขอบขายการรับรองความสามารถทางหองปฏิบัติการ

(รายการทดสอบสีโรดามีนในอาหาร , คาเฟอีนในเครื่องดื่ม, อฟลาทอกซิน ในอาหาร
, ซัลเฟอรไดออกไซด ) เมื่อวันท่ี 11-12 ธันวาคม 2557

5. วันท่ี 9 มกราคม 2558 หองปฏิบัติการอาหาร สงเอกสารแกไขขอบกพรองและ
ขอสังเกตจากการตรวจประเมินเพ่ือตออายุ และขอขยายขอบขาย การรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เมื่อวันท่ี 11-12
ธันวาคม 2558 ใหกับผูประสานงานคุณภาพ

6. วันท่ี 12 มกราคม 2558 ศวก.ท่ี 12/1 ตรัง สงสงเอกสารแกไขขอบกพรองและ
ขอสังเกตจากการตรวจประเมินเพ่ือตออายุ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

90.00 262,071 52.41

234

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 612-1112-
P052-J4733-
04

พัฒนาศักยภาพหอง
ปฏิบัติ การดานตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
สุขภาพเพ่ือรองรบั
ประชาคมอาเซยีน

500,000 พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการในการ
ตรวจวิเคราะหสาร
ปนเปอนในอาหาร

ศวกท่ี 11 อยูระหวางดําเนินการศึกษาสภาวะของการทดสอบ และการเตรยีมตัวอยางเพ่ือ
ตรวจวิเคราะห

65.00 300,656 60.13

14 614-1112-
P052-J4733-
05

โครงการ ประเมิน
ความเสีย่งตะก่ัว
ปรอท และแคดเมี่ยม
จากการบรโิภคสัตวนํ้า
ทะเลสาบสงขลา ป
2558-2559

700,000 สัตวนํ้าท่ีจับไดตลอดป มี
ปริมาณการซื้อขายสูง
และนิยมบรโิภค ดดยเก็บ
ตัวอยางชวงฤดูแลง (กพ-
พค 58) ท่ีสถานีสาํรวจ
และประเมินผลผลติสัตว
นํ้าลุมทะเลสาบสงขลา
ของสถาบันวิจัยการเราะ
เลีย้งสตัวนํ้าชายฝงสงขลา
จํานวน 50 สถานี

ศวกท่ี 12 เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหตัวอยาง เดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม จํานวน
รวม 170 ตัวอยาง จาก 58 สถานีตรวจสอบสัตวนํ้า รายงานผลตรวจวิเคราะห
130 ตัวอยาง

70.00 699,966 100.00

15 615-1112-
P052-J4733-
13

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการอาหาร
ของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1
ตรังเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน
ปงบประมาณ 2557 –
2558

500,000 สามารถตรวจวิเคราะห
อาหารนําเขา ไดแก
ชนิดสารพิษจากเช้ือรา
เชน อฟลาทอกซิน

ศวกท่ี
12/1

1. เตรียมความพรอมและบํารุงรักษา/สอบเทียบเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห
2. ประสานงานโครงการกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 57
3. รับการตรวจติดตามประเมินภายใน เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557
4. รับการตรวจประเมินขยายขอบขายการรับรองความสามารถทางหองปฏิบัติการ

(รายการทดสอบสีโรดามีนในอาหาร , คาเฟอีนในเครื่องดื่ม, อฟลาทอกซิน ในอาหาร
, ซัลเฟอรไดออกไซด ) เมื่อวันท่ี 11-12 ธันวาคม 2557

5. วันท่ี 9 มกราคม 2558 หองปฏิบัติการอาหาร สงเอกสารแกไขขอบกพรองและ
ขอสังเกตจากการตรวจประเมินเพ่ือตออายุ และขอขยายขอบขาย การรับรอง
ความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เมื่อวันท่ี 11-12
ธันวาคม 2558 ใหกับผูประสานงานคุณภาพ

6. วันท่ี 12 มกราคม 2558 ศวก.ท่ี 12/1 ตรัง สงสงเอกสารแกไขขอบกพรองและ
ขอสังเกตจากการตรวจประเมินเพ่ือตออายุ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

90.00 262,071 52.41

234

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

13 612-1112-
P052-J4733-
04
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14 614-1112-
P052-J4733-
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ของสถาบันวิจัยการเราะ
เลีย้งสตัวนํ้าชายฝงสงขลา
จํานวน 50 สถานี

ศวกท่ี 12 เก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหตัวอยาง เดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม จํานวน
รวม 170 ตัวอยาง จาก 58 สถานีตรวจสอบสัตวนํ้า รายงานผลตรวจวิเคราะห
130 ตัวอยาง

70.00 699,966 100.00

15 615-1112-
P052-J4733-
13

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการอาหาร
ของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 12/1
ตรังเพ่ือรองรับ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เมื่อวันท่ี 11-12 ธันวาคม 2558 ใหกับสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ
7. วันท่ี 9 มีนาคม 2558 ศวก.ท่ี 12/1 ตรัง สงสงเอกสารแกไขขอบกพรองและ

ขอสังเกตจากการตรวจประเมินเพ่ือขยายขอบขายการรับรองฯ (หองปฏิบัติการ
อาหาร) เมื่อวันท่ี 11-12 ธันวาคม 2558 ใหกับสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ

8. เก็บตัวอยางอาหารนําเขา (กระเทียม-หอม)จากดานวังประจันตรวจวิเคราะหหาอฟ
ลาทอกซิน เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 จํานวน 11 ตัวอยาง และรายงานผลการ
ทดสอบใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลทราบ เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2558

9. เก็บตัวอยางอาหารนําเขา (กระเทียม)จากดานวังประจัน ตรวจวิเคราะหหาอฟลา
ทอกซิน, รา และ B. cereus เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558จํานวน 8 ตัวอยาง (อยู
ระหวางการทดสอบ)

16 804-1112-
P052-J4733-
09

จํานวนขอมูลขาวสาร
ของกรมวิทยาศาสตร
การแพทยท่ีไดรับการ
เผยแพรผาน
สื่อมวลชน

2,000,000 ประชาชน สื่อมวลชน สล ฝายประชาสัมพันธ ไดจัดทําขอกําหนดและรายละเอียดของงานจาง (TOR) ผลิตและ
เผยแพรประชาสัมพันธความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย บทบาท ภารกิจ
นวัตกรรม ผลงานความสําเร็จและกิจกรรมการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตร
การแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข แลวเสร็จ และสงใหฝายพัสดุตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย จากน้ัน
สงเลขานุการกรมลงนามใน ขอกําหนดรายละเอียด และดําเนินการเปดซองในเดือน
มกราคม 2558 โดยบริษัทท่ีคณะกรรมการคัดเลือกใหดําเนินโครงการน้ี คือ บริษัท
คิดดี ครีเอช่ัน จํากัด ซึ่งทางบริษัทไดสงแผนการดําเนินงานใหกับฝายประชาสัมพันธ
พิจารณาแลว และไดดําเนินการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตร
การแพทยผานสื่อมวลชน รวมจํานวน 55 ครั้ง โดยมีการสงมอบงานครั้งแรก เมื่อ
เดือนเมษายน 2558 ขณะน้ีอยูระหวางผลิตและเผยแพร ซึ่งจะมีการสงมอบงานงวด
ท่ี 2 ในเดือนกรกฎาคม 2558

60.00 883,689 44.18

235

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เมื่อวันท่ี 11-12 ธันวาคม 2558 ใหกับสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ
7. วันท่ี 9 มีนาคม 2558 ศวก.ท่ี 12/1 ตรัง สงสงเอกสารแกไขขอบกพรองและ

ขอสังเกตจากการตรวจประเมินเพ่ือขยายขอบขายการรับรองฯ (หองปฏิบัติการ
อาหาร) เมื่อวันท่ี 11-12 ธันวาคม 2558 ใหกับสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ

8. เก็บตัวอยางอาหารนําเขา (กระเทียม-หอม)จากดานวังประจันตรวจวิเคราะหหาอฟ
ลาทอกซิน เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 จํานวน 11 ตัวอยาง และรายงานผลการ
ทดสอบใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลทราบ เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2558

9. เก็บตัวอยางอาหารนําเขา (กระเทียม)จากดานวังประจัน ตรวจวิเคราะหหาอฟลา
ทอกซิน, รา และ B. cereus เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558จํานวน 8 ตัวอยาง (อยู
ระหวางการทดสอบ)
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สาธารณสุข แลวเสร็จ และสงใหฝายพัสดุตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย จากน้ัน
สงเลขานุการกรมลงนามใน ขอกําหนดรายละเอียด และดําเนินการเปดซองในเดือน
มกราคม 2558 โดยบริษัทท่ีคณะกรรมการคัดเลือกใหดําเนินโครงการน้ี คือ บริษัท
คิดดี ครีเอช่ัน จํากัด ซึ่งทางบริษัทไดสงแผนการดําเนินงานใหกับฝายประชาสัมพันธ
พิจารณาแลว และไดดําเนินการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารของกรมวิทยาศาสตร
การแพทยผานสื่อมวลชน รวมจํานวน 55 ครั้ง โดยมีการสงมอบงานครั้งแรก เมื่อ
เดือนเมษายน 2558 ขณะน้ีอยูระหวางผลิตและเผยแพร ซึ่งจะมีการสงมอบงานงวด
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ
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รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

เมื่อวันท่ี 11-12 ธันวาคม 2558 ใหกับสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ
7. วันท่ี 9 มีนาคม 2558 ศวก.ท่ี 12/1 ตรัง สงสงเอกสารแกไขขอบกพรองและ

ขอสังเกตจากการตรวจประเมินเพ่ือขยายขอบขายการรับรองฯ (หองปฏิบัติการ
อาหาร) เมื่อวันท่ี 11-12 ธันวาคม 2558 ใหกับสํานักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ

8. เก็บตัวอยางอาหารนําเขา (กระเทียม-หอม)จากดานวังประจันตรวจวิเคราะหหาอฟ
ลาทอกซิน เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 จํานวน 11 ตัวอยาง และรายงานผลการ
ทดสอบใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลทราบ เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2558

9. เก็บตัวอยางอาหารนําเขา (กระเทียม)จากดานวังประจัน ตรวจวิเคราะหหาอฟลา
ทอกซิน, รา และ B. cereus เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2558จํานวน 8 ตัวอยาง (อยู
ระหวางการทดสอบ)
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09

จํานวนขอมูลขาวสาร
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การแพทยท่ีไดรับการ
เผยแพรผาน
สื่อมวลชน
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พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเครื่องสาํอาง
เพ่ือรองรับอาเซียน /
ดานสินคา

3,667,300 1.หองปฏิบติการอางอิง
ดานเครื่องสาํอาง สํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา
2. นักวิเคราะหท่ี
ปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
เครื่องสําอางจากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

3. ผูรับบริการตรวจ
วิเคราะหของสาํนัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว กิจกรรมท่ี 1 การวิจัยและใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร สํานักสว. มีแผนพัฒนาวิธีวิเคราะหการตรวจชนิดของ
สมุนไพรในผลิตภัณฑเครื่องสําอางและเปดใหบริการตรวจวิเคราะห 6 ชนิด ไดแก วาน
หางจระเข แตงกวา หมอน มะกรูด ชาเขียว เมล็ดองุน ผลการดําเนินงาน ณ เดือน
กุมภาพันธ 2558 ไดปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหชนิดสมุนไพรได 3 ชนิด
ดังน้ี 1. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีวิเคราะห และใหบริการตรวจวิเคราะห 2 ชนิด ไดแก
วานหางจระเข และแตงกวา 2. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีวิเคราะห ไดแก หมอน จะ
ใหบริการตรวจวิเคราะหหมอน 3. เริ่มพัฒนาวิธีวิเคราะหมะกรูด
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3 หลักสูตรแกนักวิเคราะหจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก
1. การทดสอบเอกลักษณสีในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยวิธี TLC และ HPLC จํานวน

5 คน วันท่ี 9-12 มีนาคม 2558
2. การวิเคราะหปริมาณสารปองกันแสงแดดในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยวิธี HPLC

จํานวน 2 คน วันท่ี 16-18 มีนาคม 2558
3. การวิเคราะหผลิตภัณฑฆาเช้ือหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเช้ือ จํานวน 3

คน วันท่ี 9-13 มีนาคม 2558
4. การวิเคราะหผลิตภณัฑกําจัดลูกนํ้ายงุ โดยวิธี HPLC จํานวน 3 คน วันท่ี 9-13 มี.ค 58
5. การวิเคราะหผลิตภัณฑกําจัดแมลง โดยวิธี GC/HPLC ชนิดของแข็ง ของเหลว และ

ชนิดสเปรยอัดแอส จํานวน 3 คน วันท่ี 9-13 มีนาคม 2558
กิจกรรมท่ี 3 ระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือรองรับอาเซียน รอยละ 6.2
1. การปรับปรุงเว็ปไซต เพ่ือเผยแพรขอมูลการใหบริการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กําหนดขอมูลท่ีจะลงเว็ปไซตแลวอยูระหวางการ
คัดเลือกบริษัทท่ีจะดําเนินการลงขอมูล

2. การเพ่ิมศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานตรวจวิเคราะหและงานบริหาร
จัดการ ผลสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตองมีการปรับปรุงจํานวน 5 เครื่อง อยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุง

54.70 3,620,954 98.74

236

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

17 805-1112-
P052-J4733-
07

พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเครื่องสาํอาง
เพ่ือรองรับอาเซียน /
ดานสินคา

3,667,300 1.หองปฏิบติการอางอิง
ดานเครื่องสาํอาง สํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา
2. นักวิเคราะหท่ี
ปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
เครื่องสําอางจากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

3. ผูรับบริการตรวจ
วิเคราะหของสาํนัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว กิจกรรมท่ี 1 การวิจัยและใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร สํานักสว. มีแผนพัฒนาวิธีวิเคราะหการตรวจชนิดของ
สมุนไพรในผลิตภัณฑเครื่องสําอางและเปดใหบริการตรวจวิเคราะห 6 ชนิด ไดแก วาน
หางจระเข แตงกวา หมอน มะกรูด ชาเขียว เมล็ดองุน ผลการดําเนินงาน ณ เดือน
กุมภาพันธ 2558 ไดปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหชนิดสมุนไพรได 3 ชนิด
ดังน้ี 1. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีวิเคราะห และใหบริการตรวจวิเคราะห 2 ชนิด ไดแก
วานหางจระเข และแตงกวา 2. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีวิเคราะห ไดแก หมอน จะ
ใหบริการตรวจวิเคราะหหมอน 3. เริ่มพัฒนาวิธีวิเคราะหมะกรูด
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3 หลักสูตรแกนักวิเคราะหจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก
1. การทดสอบเอกลักษณสีในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยวิธี TLC และ HPLC จํานวน

5 คน วันท่ี 9-12 มีนาคม 2558
2. การวิเคราะหปริมาณสารปองกันแสงแดดในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยวิธี HPLC

จํานวน 2 คน วันท่ี 16-18 มีนาคม 2558
3. การวิเคราะหผลิตภัณฑฆาเช้ือหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเช้ือ จํานวน 3

คน วันท่ี 9-13 มีนาคม 2558
4. การวิเคราะหผลิตภณัฑกําจัดลูกนํ้ายงุ โดยวิธี HPLC จํานวน 3 คน วันท่ี 9-13 มี.ค 58
5. การวิเคราะหผลิตภัณฑกําจัดแมลง โดยวิธี GC/HPLC ชนิดของแข็ง ของเหลว และ

ชนิดสเปรยอัดแอส จํานวน 3 คน วันท่ี 9-13 มีนาคม 2558
กิจกรรมท่ี 3 ระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือรองรับอาเซียน รอยละ 6.2
1. การปรับปรุงเว็ปไซต เพ่ือเผยแพรขอมูลการใหบริการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กําหนดขอมูลท่ีจะลงเว็ปไซตแลวอยูระหวางการ
คัดเลือกบริษัทท่ีจะดําเนินการลงขอมูล

2. การเพ่ิมศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานตรวจวิเคราะหและงานบริหาร
จัดการ ผลสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตองมีการปรับปรุงจํานวน 5 เครื่อง อยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุง

54.70 3,620,954 98.74

236

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

17 805-1112-
P052-J4733-
07

พัฒนาศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหเครื่องสาํอาง
เพ่ือรองรับอาเซียน /
ดานสินคา

3,667,300 1.หองปฏิบติการอางอิง
ดานเครื่องสาํอาง สํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา
2. นักวิเคราะหท่ี
ปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะหผลิตภณัฑ
เครื่องสําอางจากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

3. ผูรับบริการตรวจ
วิเคราะหของสาํนัก
เครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สว กิจกรรมท่ี 1 การวิจัยและใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร สํานักสว. มีแผนพัฒนาวิธีวิเคราะหการตรวจชนิดของ
สมุนไพรในผลิตภัณฑเครื่องสําอางและเปดใหบริการตรวจวิเคราะห 6 ชนิด ไดแก วาน
หางจระเข แตงกวา หมอน มะกรูด ชาเขียว เมล็ดองุน ผลการดําเนินงาน ณ เดือน
กุมภาพันธ 2558 ไดปรับปรุงและพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหชนิดสมุนไพรได 3 ชนิด
ดังน้ี 1. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีวิเคราะห และใหบริการตรวจวิเคราะห 2 ชนิด ไดแก
วานหางจระเข และแตงกวา 2. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีวิเคราะห ไดแก หมอน จะ
ใหบริการตรวจวิเคราะหหมอน 3. เริ่มพัฒนาวิธีวิเคราะหมะกรูด
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางและ
ผลิตภัณฑวัตถุอันตราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3 หลักสูตรแกนักวิเคราะหจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 5 หลักสูตร ไดแก
1. การทดสอบเอกลักษณสีในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยวิธี TLC และ HPLC จํานวน

5 คน วันท่ี 9-12 มีนาคม 2558
2. การวิเคราะหปริมาณสารปองกันแสงแดดในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง โดยวิธี HPLC

จํานวน 2 คน วันท่ี 16-18 มีนาคม 2558
3. การวิเคราะหผลิตภัณฑฆาเช้ือหรือผลิตภัณฑทําความสะอาดและฆาเช้ือ จํานวน 3

คน วันท่ี 9-13 มีนาคม 2558
4. การวิเคราะหผลิตภณัฑกําจัดลูกนํ้ายงุ โดยวิธี HPLC จํานวน 3 คน วันท่ี 9-13 มี.ค 58
5. การวิเคราะหผลิตภัณฑกําจัดแมลง โดยวิธี GC/HPLC ชนิดของแข็ง ของเหลว และ

ชนิดสเปรยอัดแอส จํานวน 3 คน วันท่ี 9-13 มีนาคม 2558
กิจกรรมท่ี 3 ระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือรองรับอาเซียน รอยละ 6.2
1. การปรับปรุงเว็ปไซต เพ่ือเผยแพรขอมูลการใหบริการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กําหนดขอมูลท่ีจะลงเว็ปไซตแลวอยูระหวางการ
คัดเลือกบริษัทท่ีจะดําเนินการลงขอมูล

2. การเพ่ิมศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานตรวจวิเคราะหและงานบริหาร
จัดการ ผลสํารวจเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตองมีการปรับปรุงจํานวน 5 เครื่อง อยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุง

54.70 3,620,954 98.74



237

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

18 808-1112-
P052-J4733-
31

การพัฒนางานตรวจ
วัณโรคของเครือขาย
หองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย เพ่ือการบริการ
และเตรียมพรอมรับ
อาเซียน

2,000,000 กลุมหองปฏิบัติการสวน
ภูมิภาคท่ีสนใจเขารวม
โครงการ ตองการ
พัฒนาศักยภาพ และ
ทํางานแบบบูรณาการ

สวส 1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม
วิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค ท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เมื่อวันท่ี
21-22 เมษายน 2558 ผลการฝกอบรมเจาหนาท่ีของศูนยมีความรูความเขาใจ
เรื่องการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

2. หนวยงานท่ีรวมโครงการจัดทําเอกสาร SOP เรื่อง การตรวจเช้ือวัณโรคดวย
วิธีการเพาะเช้ือ แกไข ทบทวน SOP เรื่อง การตรวจเช้ือวัณโรคและวัณโรคดื้อ
ยาดวยวิธี real-time PCR ใหเปนปจจุบัน

3. ติดตอประสานงาน ติดตามผลการทดสอบการทดสอบความชํานาญ
ประเมินผลการทดสอบ และสงผลสรุปการทดสอบความชํานาญ การตรวจวัณ
โรคและวัณโรคดื้อยาดวยวิธี real-time PCR กลับใหศูนยฯ

4. ศูนยฯ ติดตอประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ การตรวจ
วัณโรคและวัณโรคดื้อยาดวยวิธี real-time PCR และ การตรวจเช้ือวัณโรค
ดวยวิธีเพาะเช้ือ

ผลงานสะสมกอนน้ี ในปงบประมาณ 2558
1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีโครงการแหงใหม ไดแก ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 3 นครสวรรค
2. หนวยงานเดิม ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย ประชุมหารือ

วิธีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติรองรับการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค โดยสง
เจาหนา ท่ีเขารับการอบรมวิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรคท่ีสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข

3. ติดตอประสานงานหนวยงานใหม ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3 นครสวรรค
จัดสงชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะหวัณโรคและวัณโรคดื้อยา และเจาหนาท่ีของศูนยฯ
ไดรับการอบรมวิธีการใชงานเครื่อง real-time PCR และวิธีการตรวจวิเคราะห
เบื้องตนจากบริษัท ผูผลิตชุดนํ้ายา และเจาหนาท่ีจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข จัดฝกอบรมทบทวน เมือวันท่ี 5-6 มีนาคม 2558

4. หนวยงานท่ีรวมโครงการใหม เตรียมจัดทําเอกสาร SOP สวนหนวยงานรวม

70.00 2,000,000 100.00
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

18 808-1112-
P052-J4733-
31

การพัฒนางานตรวจ
วัณโรคของเครือขาย
หองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย เพ่ือการบริการ
และเตรียมพรอมรับ
อาเซียน

2,000,000 กลุมหองปฏิบัติการสวน
ภูมิภาคท่ีสนใจเขารวม
โครงการ ตองการ
พัฒนาศักยภาพ และ
ทํางานแบบบูรณาการ

สวส 1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม
วิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค ท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เมื่อวันท่ี
21-22 เมษายน 2558 ผลการฝกอบรมเจาหนาท่ีของศูนยมีความรูความเขาใจ
เรื่องการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

2. หนวยงานท่ีรวมโครงการจัดทําเอกสาร SOP เรื่อง การตรวจเช้ือวัณโรคดวย
วิธีการเพาะเช้ือ แกไข ทบทวน SOP เรื่อง การตรวจเช้ือวัณโรคและวัณโรคดื้อ
ยาดวยวิธี real-time PCR ใหเปนปจจุบัน

3. ติดตอประสานงาน ติดตามผลการทดสอบการทดสอบความชํานาญ
ประเมินผลการทดสอบ และสงผลสรุปการทดสอบความชํานาญ การตรวจวัณ
โรคและวัณโรคดื้อยาดวยวิธี real-time PCR กลับใหศูนยฯ

4. ศูนยฯ ติดตอประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ การตรวจ
วัณโรคและวัณโรคดื้อยาดวยวิธี real-time PCR และ การตรวจเช้ือวัณโรค
ดวยวิธีเพาะเช้ือ

ผลงานสะสมกอนน้ี ในปงบประมาณ 2558
1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีโครงการแหงใหม ไดแก ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 3 นครสวรรค
2. หนวยงานเดิม ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย ประชุมหารือ

วิธีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติรองรับการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค โดยสง
เจาหนา ท่ีเขารับการอบรมวิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรคท่ีสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข

3. ติดตอประสานงานหนวยงานใหม ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3 นครสวรรค
จัดสงชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะหวัณโรคและวัณโรคดื้อยา และเจาหนาท่ีของศูนยฯ
ไดรับการอบรมวิธีการใชงานเครื่อง real-time PCR และวิธีการตรวจวิเคราะห
เบื้องตนจากบริษัท ผูผลิตชุดนํ้ายา และเจาหนาท่ีจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข จัดฝกอบรมทบทวน เมือวันท่ี 5-6 มีนาคม 2558

4. หนวยงานท่ีรวมโครงการใหม เตรียมจัดทําเอกสาร SOP สวนหนวยงานรวม

70.00 2,000,000 100.00
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

18 808-1112-
P052-J4733-
31

การพัฒนางานตรวจ
วัณโรคของเครือขาย
หองปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย เพ่ือการบริการ
และเตรียมพรอมรับ
อาเซียน

2,000,000 กลุมหองปฏิบัติการสวน
ภูมิภาคท่ีสนใจเขารวม
โครงการ ตองการ
พัฒนาศักยภาพ และ
ทํางานแบบบูรณาการ

สวส 1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย จัดสงเจาหนาท่ีเขารับการอบรม
วิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค ท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข เมื่อวันท่ี
21-22 เมษายน 2558 ผลการฝกอบรมเจาหนาท่ีของศูนยมีความรูความเขาใจ
เรื่องการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

2. หนวยงานท่ีรวมโครงการจัดทําเอกสาร SOP เรื่อง การตรวจเช้ือวัณโรคดวย
วิธีการเพาะเช้ือ แกไข ทบทวน SOP เรื่อง การตรวจเช้ือวัณโรคและวัณโรคดื้อ
ยาดวยวิธี real-time PCR ใหเปนปจจุบัน

3. ติดตอประสานงาน ติดตามผลการทดสอบการทดสอบความชํานาญ
ประเมินผลการทดสอบ และสงผลสรุปการทดสอบความชํานาญ การตรวจวัณ
โรคและวัณโรคดื้อยาดวยวิธี real-time PCR กลับใหศูนยฯ

4. ศูนยฯ ติดตอประสานงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือประชาสัมพันธ การตรวจ
วัณโรคและวัณโรคดื้อยาดวยวิธี real-time PCR และ การตรวจเช้ือวัณโรค
ดวยวิธีเพาะเช้ือ

ผลงานสะสมกอนน้ี ในปงบประมาณ 2558
1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีโครงการแหงใหม ไดแก ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทยท่ี 3 นครสวรรค
2. หนวยงานเดิม ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย ประชุมหารือ

วิธีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหองปฏิบัติรองรับการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรค โดยสง
เจาหนา ท่ีเขารับการอบรมวิธีการเพาะเลี้ยงเช้ือวัณโรคท่ีสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข

3. ติดตอประสานงานหนวยงานใหม ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3 นครสวรรค
จัดสงชุดนํ้ายาตรวจวิเคราะหวัณโรคและวัณโรคดื้อยา และเจาหนาท่ีของศูนยฯ
ไดรับการอบรมวิธีการใชงานเครื่อง real-time PCR และวิธีการตรวจวิเคราะห
เบื้องตนจากบริษัท ผูผลิตชุดนํ้ายา และเจาหนาท่ีจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข จัดฝกอบรมทบทวน เมือวันท่ี 5-6 มีนาคม 2558

4. หนวยงานท่ีรวมโครงการใหม เตรียมจัดทําเอกสาร SOP สวนหนวยงานรวม

70.00 2,000,000 100.00



238

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

โครงการเดิมทบทวน และแกไข SOP ใหเปนปจจุบัน มีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน

5. ติดตอประสานงานเขาตรวจ on site assessment สําหรับศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3 นครสวรรค และเตรียมตัวอยางใหศูนยฯ ไดทําการทดสอบ
ความชํานาญ และสงตัวอยางท่ีจะทําการทดสอบ ความชํานาญใหกับศูนยฯ ท่ี
เปนเครือขายเดิม (ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน เชียงราย และ
เชียงใหม) ทําการทดสอบดวย ใหสงผลกลับภายในสองสัปดาห ประเมินผลการ
ทดสอบและสงกลับใหศูนย

19 811-1112-
P052-J4733-
06

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิง
ของอาเซียนดานโลหะ
หนัก

500,000 หองปฏิบัติการของ
อาเซียนดานโลหะหนัก

สคอ 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ - บํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ Flame-AAS,
GF-AAS, AAS-Hydride, Mercury analyzer - พัฒนาวิธีวิเคราะหสารหนูอนินท
รีย (inorganic arsenic) ในอาหารทะเลและทํา method validation

2. อบรมทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมวัสดุอางอิงและการทดสอบลักษณะสมบัติ
ระหวางวันท่ี 22 - 24 ธ.ค. 2557 จํานวน 3 คน

3. เขารวมการประชุม ASEAN Food Testing Laboratories Committee
(AFTLC) ครั้งท่ี 6 ระหวางวันท่ี 24-25 ก.พ. 2558 จํานวน 4 คน และการประชุม
ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality for
Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ PFPWG) ครั้งท่ี 20
ระหวางวันท่ี 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี -เพ่ือ
หารือและอภิปรายรวมกันในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งและการดําเนินงาน
ของเครือขายหองปฏิบัติการอางอิงดานอาหารระดับอาเซยีน ระดับประเทศและ
หองปฏิบัติการดานอาหารระดับภูมิภาคของแตละประเทศ อันเปนการเสริมสราง
ความปลอดภัยของอาหารและพัฒนาการคาดานอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน -
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและยอมรับแนวปฏิบัติของเอกสารตางๆ ไดแก
Procedures for Panel of Experts for One-sit Visit, Decision-making
Process for Selection of Experts -เพ่ือพิจารณากระบวนการจัดตั้ง
หองปฏิบัติการอางอิงสาขาใหมของอาเซียน ซึ่งสนับสนุน ความปลอดภัยอาหาร
ในภูมิภาคอาเซียน -เพ่ือรายงานสถานะและความคืบหนาในการดําเนินงานของ

65.00 462,676 92.54
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

โครงการเดิมทบทวน และแกไข SOP ใหเปนปจจุบัน มีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงาน

5. ติดตอประสานงานเขาตรวจ on site assessment สําหรับศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 3 นครสวรรค และเตรียมตัวอยางใหศูนยฯ ไดทําการทดสอบ
ความชํานาญ และสงตัวอยางท่ีจะทําการทดสอบ ความชํานาญใหกับศูนยฯ ท่ี
เปนเครือขายเดิม (ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน เชียงราย และ
เชียงใหม) ทําการทดสอบดวย ใหสงผลกลับภายในสองสัปดาห ประเมินผลการ
ทดสอบและสงกลับใหศูนย

19 811-1112-
P052-J4733-
06

โครงการพัฒนา
หองปฏิบัติการอางอิง
ของอาเซียนดานโลหะ
หนัก

500,000 หองปฏิบัติการของ
อาเซียนดานโลหะหนัก

สคอ 1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ - บํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ Flame-AAS,
GF-AAS, AAS-Hydride, Mercury analyzer - พัฒนาวิธีวิเคราะหสารหนูอนินท
รีย (inorganic arsenic) ในอาหารทะเลและทํา method validation

2. อบรมทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมวัสดุอางอิงและการทดสอบลักษณะสมบัติ
ระหวางวันท่ี 22 - 24 ธ.ค. 2557 จํานวน 3 คน

3. เขารวมการประชุม ASEAN Food Testing Laboratories Committee
(AFTLC) ครั้งท่ี 6 ระหวางวันท่ี 24-25 ก.พ. 2558 จํานวน 4 คน และการประชุม
ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality for
Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ PFPWG) ครั้งท่ี 20
ระหวางวันท่ี 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี -เพ่ือ
หารือและอภิปรายรวมกันในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งและการดําเนินงาน
ของเครือขายหองปฏิบัติการอางอิงดานอาหารระดับอาเซยีน ระดับประเทศและ
หองปฏิบัติการดานอาหารระดับภูมิภาคของแตละประเทศ อันเปนการเสริมสราง
ความปลอดภัยของอาหารและพัฒนาการคาดานอาหารภายในภูมิภาคอาเซียน -
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและยอมรับแนวปฏิบัติของเอกสารตางๆ ไดแก
Procedures for Panel of Experts for One-sit Visit, Decision-making
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ในภูมิภาคอาเซียน -เพ่ือรายงานสถานะและความคืบหนาในการดําเนินงานของ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

หองปฏิบัติการอางอิงทางดานอาหารของอาเซียน สาขาการวิเคราะหโลหะหนัก
และโลหะปริมาณนอยในอาหาร (AFRL for Heavy Metals and Trace
Elements) โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย

4. เขารวมทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการกับหนวยงาน FAPAS โดย
ทดสอบการวิเคราะห trace elements จํานวน 3 ชนิดใน powdered rice
ไดแก แคดเมียม สารหนู (total) สารหนูอนินทรีย (inorganic arsenic) ตะก่ัว
(total) ปรอท (total) ระหวางเดือน ก.พ.- เม.ย. 2558 ผลการทดสอบความ
ชํานาญเปนท่ีนาพอใจ

5. ใหการอบรมการตรวจวิเคราะหโลหะหนัก (สารหนู total แมงกานีสและแคดเมียม)
ใหกับนักวิทยาศาสตรการแพทยจํานวน 8 คนจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3
จังหวัดนครสวรรค เพ่ือใชในการตรวจตัวอยางอาหารท่ีเก็บจากบริเวณเหมืองแร
ทองคํา จ.พิจิตร จํานวน 200 ตัวอยาง ระหวางวันท่ี 20-24 เมษายน 2558 ณ
สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย

6. ถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมการตรวจวิเคราะหโลหะหนักในอาหารใหกับ
บุคลากรของหองปฏิบัติการดานอาหารจํานวน 2 ทานจาก Food and Drug
Quality Control Center นครเวียงจันทร ประเทศลาว ระหวางวันท่ี 25-29 พ.ค.
2558 ณ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย

7. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 ภายใตโครงการ ASEAN-PTB project on
Strengthening Food Safety in ASEAN: AFRL?NFRL?FL integrated
program, using Proficiency Testing การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1 ได
วางแผนท่ีจะจัดระหวางวันท่ี 5-6 ก.พ. 2558 แตเน่ืองจากไดรับแบบสํารวจจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนลาชา จึงทําใหไมสามารถจัดการอบรมไดทัน และไดเลื่อน
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหวางวันท่ี 28-29 พ.ค. 2558 ณ หอง
ประชุม 806 อาคาร 8 ช้ัน 8กรมวิทยาศาสตรการแพทย การประชุมเชิง
ปฏิบัติการดังกลาว มีผูเขารวมการประชุม จํานวน 17 ทานจาก 9 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ไดแก ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศ
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งบประมาณ
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สมาชิกอาเซียน ไดแก ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศ
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

มาเลเซีย ประเทศเมียนมาร ประเทศ ฟลิปปนส ประเทศสิงคโปร ประเทศ
เวียดนามและประเทศไทย

8. ถายทอดเทคโนโลยีและฝกอบรมการตรวจวิเคราะหโลหะหนักในอาหารใหกับ
บุคลากรของหองปฏิบัติการดานอาหารจํานวน 2 ทานจาก Food and Drug
Quality Control Center นครเวียงจันทร ประเทศลาว ระหวางวันท่ี 25-29
พ . ค . 2558 ณ สํ า นั กคุ ณภาพและความปลอดภั ยอ าหา ร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

9. จัดทดสอบความชํานาญทางหองปฏิบัติการของการทดสอบโลหะหนักจํานวน 5
ชนิดไดแก Fe, Cd, Cu, Pb และ Zn ในนํ้าและสงตัวอยาง PT .ใหกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนจํานวน 20 ตัวอยางและใหกับหองปฏิบัติการดานโลหะหนัก
จํานวน 14 ตัวอยาง วันท่ี 10 มิ.ย. 2558 และอยูระหวางรอผมการตรวจ
วิเคราะห

10. การประชุม ASEAN Food Testing Laboratories Committee (AFTLC) ครั้งท่ี
7 ท่ีคาดวาจะจัดข้ึนชวงเดือน ส.ค.-ก.ย. 2558 ท่ีประเทศฟลิปปนสไดถูกเลื่อน
ออกไป โดยประเทศเจาภาพขอเลื่อนการจัดประชุมไปเปนวันท่ี 16-17 กันยายน
2558

11. การ onsite visit และใหคําแนะนําดานการตรวจวิเคราะหโลหะหนักในนํ้าและ
ในอาหารและระบบคุณภาพท่ีเก่ียวของแกนักวิทยาศาสตรการแพทยจํานวน 5
คนจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงครามในวันท่ี 24 มิ.ย. 2558
ณ ศวก. ท่ี 5 สมุทรสงคราม ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกับโครงการพัฒนา
ศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหอาหาร ณ ดานนําเขาเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน ประจําปงบประมาณ 2558
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ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

20 811-1112-
P052-J4733-
07

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหอาหาร ณ
ดานนําเขาเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน

500,000 หองปฏิบัติการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
4 แหง

สคอ แจงและจัดทําแผนรวมกับศูนยฯท่ีไดรับการคัดเลือกในการตรวจวิเคราะหสารกําจัด
ศัตรูพืช, โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร (ปงบประมาณ 2558) สํารวจความ
ตองการและจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนรวมท้ังสารมาตรฐานตามท่ีศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยเปาหมายตองการใหสวนกลางสนับสนุนเพ่ือเตรียมความ
พรอม และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหบุคลากรมี่ความพรอม เขาใจสามารถท่ี
จะปฏิบัติไดอยางถูกตองและใหคําปรึกษาดานการตรวจวิเคราะหกับเจาหนาท่ีเมื่อ
พบปญหาในระหวางการนําวิธีท่ีไดรับการฝกอบรมไปลองฝกปฏิบัติ ดานโลหะหนัก
ไดรับผลการทดสอบของตัวอยางของหองปฏิบัติการท้ัง 3 แหง - ศวก. ตรัง สงขลา
และสมุทรสงคราม และอยูระหวางดําเนินการประเมินผลทดสอบ และรวบรวมขอมูล
เพ่ือวางแผนในการท่ีจะไปใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคนิค ณ หองปฏิบัติการ ดาน
การตรวจวิเคราะหสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพ่ือหองปฏิบัติการของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเชียงราย(ศวกท่ี 1/1) มีความสามารถ สามารถตรวจวิเคราะหไดอยางมี
คุณภาพ ไดสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557แจงศวก.ท่ี 1/1 ทราบ และ
ไดทบทวน/ปรับปรุง เอกสารวิธีทดสอบ SOP 20 02 271 และ SOP 20 02 273
เพ่ือใหศูนยสามารถนําไปใชได จากน้ันรวมวางแผนการทวนสอบวิธี โดยให ศวกท่ี
1/1สํารวจขอมูลชนิดผักและผลไมท่ีมีการนําเขาท่ีดานฯท่ี ศวกท่ี 1/1รับผิดชอบ เพ่ือ
นํามาใชในการวางขอบขายการทวนสอบวิธีจัดทํา Protocol การทวนสอบวิธี เพ่ือให
ศวกท่ี 1/1ดําเนินการทวนสอบวิธีตาม Protocol ดานการตรวจวิเคราะหวัตถุเจือปน
อาหารจัดอบรมเชิงฏิบัติการเรื่องการตรวจวิเคราะหสารใหความหวานแทนนํ้าตาล
(Acesulfake-K, Saccharin, Aspartame, Cyclamate)ใหการสนับสนุนและจัดหา
สารมาตรฐานให จัดซื้อ PT sample และ สงcheck sample เพ่ือเปรียบเทียบผล
พรอมคําแนะนําใหกับหองปฏิบัติการเปาหมาย 3 แหง (ศวก.อุดรธานี, อุบลราชธานี
และ สงขลา)

65 482,570 96.51
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ไดทบทวน/ปรับปรุง เอกสารวิธีทดสอบ SOP 20 02 271 และ SOP 20 02 273
เพ่ือใหศูนยสามารถนําไปใชได จากน้ันรวมวางแผนการทวนสอบวิธี โดยให ศวกท่ี
1/1สํารวจขอมูลชนิดผักและผลไมท่ีมีการนําเขาท่ีดานฯท่ี ศวกท่ี 1/1รับผิดชอบ เพ่ือ
นํามาใชในการวางขอบขายการทวนสอบวิธีจัดทํา Protocol การทวนสอบวิธี เพ่ือให
ศวกท่ี 1/1ดําเนินการทวนสอบวิธีตาม Protocol ดานการตรวจวิเคราะหวัตถุเจือปน
อาหารจัดอบรมเชิงฏิบัติการเรื่องการตรวจวิเคราะหสารใหความหวานแทนนํ้าตาล
(Acesulfake-K, Saccharin, Aspartame, Cyclamate)ใหการสนับสนุนและจัดหา
สารมาตรฐานให จัดซื้อ PT sample และ สงcheck sample เพ่ือเปรียบเทียบผล
พรอมคําแนะนําใหกับหองปฏิบัติการเปาหมาย 3 แหง (ศวก.อุดรธานี, อุบลราชธานี
และ สงขลา)

65 482,570 96.51

241

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

20 811-1112-
P052-J4733-
07

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
หองปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะหอาหาร ณ
ดานนําเขาเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน

500,000 หองปฏิบัติการศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย
4 แหง

สคอ แจงและจัดทําแผนรวมกับศูนยฯท่ีไดรับการคัดเลือกในการตรวจวิเคราะหสารกําจัด
ศัตรูพืช, โลหะหนัก และวัตถุเจือปนอาหาร (ปงบประมาณ 2558) สํารวจความ
ตองการและจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนรวมท้ังสารมาตรฐานตามท่ีศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยเปาหมายตองการใหสวนกลางสนับสนุนเพ่ือเตรียมความ
พรอม และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหบุคลากรมี่ความพรอม เขาใจสามารถท่ี
จะปฏิบัติไดอยางถูกตองและใหคําปรึกษาดานการตรวจวิเคราะหกับเจาหนาท่ีเมื่อ
พบปญหาในระหวางการนําวิธีท่ีไดรับการฝกอบรมไปลองฝกปฏิบัติ ดานโลหะหนัก
ไดรับผลการทดสอบของตัวอยางของหองปฏิบัติการท้ัง 3 แหง - ศวก. ตรัง สงขลา
และสมุทรสงคราม และอยูระหวางดําเนินการประเมินผลทดสอบ และรวบรวมขอมูล
เพ่ือวางแผนในการท่ีจะไปใหคําปรึกษาแนะนําดานเทคนิค ณ หองปฏิบัติการ ดาน
การตรวจวิเคราะหสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพ่ือหองปฏิบัติการของศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยเชียงราย(ศวกท่ี 1/1) มีความสามารถ สามารถตรวจวิเคราะหไดอยางมี
คุณภาพ ไดสรุปผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2557แจงศวก.ท่ี 1/1 ทราบ และ
ไดทบทวน/ปรับปรุง เอกสารวิธีทดสอบ SOP 20 02 271 และ SOP 20 02 273
เพ่ือใหศูนยสามารถนําไปใชได จากน้ันรวมวางแผนการทวนสอบวิธี โดยให ศวกท่ี
1/1สํารวจขอมูลชนิดผักและผลไมท่ีมีการนําเขาท่ีดานฯท่ี ศวกท่ี 1/1รับผิดชอบ เพ่ือ
นํามาใชในการวางขอบขายการทวนสอบวิธีจัดทํา Protocol การทวนสอบวิธี เพ่ือให
ศวกท่ี 1/1ดําเนินการทวนสอบวิธีตาม Protocol ดานการตรวจวิเคราะหวัตถุเจือปน
อาหารจัดอบรมเชิงฏิบัติการเรื่องการตรวจวิเคราะหสารใหความหวานแทนนํ้าตาล
(Acesulfake-K, Saccharin, Aspartame, Cyclamate)ใหการสนับสนุนและจัดหา
สารมาตรฐานให จัดซื้อ PT sample และ สงcheck sample เพ่ือเปรียบเทียบผล
พรอมคําแนะนําใหกับหองปฏิบัติการเปาหมาย 3 แหง (ศวก.อุดรธานี, อุบลราชธานี
และ สงขลา)

65 482,570 96.51



242

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

21 815-1116-
P052-J4733-
01

โครงการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวาง
หนวยงานภายในกรม
วิทยาศาสตรการ
แพทย

3,000,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 1 - 12/1

ศทส 1. สงมอบงานงวดท่ี 2 เสร็จเรียบรอยแลว
2. สงมอบเอกสารแผนการดําเนินงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม

ยอย
3. รายงานความกาวหนาการดาํเนินงานเพ่ือขยายผลการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง

ขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1ประกอบดวย
- ผลการวิเคราะหปญหาการเช่ือมโยงขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ
- ผลการทบทวนและปรับปรุงรายการมาตรฐานขอมลูภาคบังคับเพ่ือการ

เช่ือมโยงผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
- ผลการวิเคราะหสถานการณการจดัเก็บขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการของหนวยงาน
- ผลการศึกษาความเปนไปไดในการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

รับรองผลตรวจ
- วิเคราะหทางหองปฏิบตัิการ หรือในเอกสารใบอนุญาตตางๆ ท่ีเก่ียวของ
- ระบบสารสนเทศบันทึกขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

เพ่ือการรับ-สงเช่ือมโยงขอมูล
4. ติดตั้งระบบสารสนเทศรับตัวอยางตรวจวิเคราะห (iLAB) บนเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือการทดสอบโปรแกรม iLAB เวอรช่ัน
แรก จํานวน 7 แหง (เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน นครราชสีมา ภูเก็ตและตรัง)

50 1,650,000 55

242

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

21 815-1116-
P052-J4733-
01

โครงการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวาง
หนวยงานภายในกรม
วิทยาศาสตรการ
แพทย

3,000,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 1 - 12/1

ศทส 1. สงมอบงานงวดท่ี 2 เสร็จเรียบรอยแลว
2. สงมอบเอกสารแผนการดําเนินงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม

ยอย
3. รายงานความกาวหนาการดาํเนินงานเพ่ือขยายผลการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง

ขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1ประกอบดวย
- ผลการวิเคราะหปญหาการเช่ือมโยงขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ
- ผลการทบทวนและปรับปรุงรายการมาตรฐานขอมลูภาคบังคับเพ่ือการ

เช่ือมโยงผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
- ผลการวิเคราะหสถานการณการจดัเก็บขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการของหนวยงาน
- ผลการศึกษาความเปนไปไดในการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

รับรองผลตรวจ
- วิเคราะหทางหองปฏิบตัิการ หรือในเอกสารใบอนุญาตตางๆ ท่ีเก่ียวของ
- ระบบสารสนเทศบันทึกขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

เพ่ือการรับ-สงเช่ือมโยงขอมูล
4. ติดตั้งระบบสารสนเทศรับตัวอยางตรวจวิเคราะห (iLAB) บนเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือการทดสอบโปรแกรม iLAB เวอรช่ัน
แรก จํานวน 7 แหง (เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน นครราชสีมา ภูเก็ตและตรัง)

50 1,650,000 55

242

ลําดับ รหัส
งบประมาณ

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ กลุมเปาหมาย หนวยงาน ผลการดําเนินงาน การใชจาย
รายละเอียด รอยละ งปม. ใชไป รอยละ

21 815-1116-
P052-J4733-
01

โครงการแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวาง
หนวยงานภายในกรม
วิทยาศาสตรการ
แพทย

3,000,000 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยท่ี 1 - 12/1

ศทส 1. สงมอบงานงวดท่ี 2 เสร็จเรียบรอยแลว
2. สงมอบเอกสารแผนการดําเนินงาน ซึ่งแสดงรายละเอียดการดําเนินกิจกรรม

ยอย
3. รายงานความกาวหนาการดาํเนินงานเพ่ือขยายผลการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยง

ขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1ประกอบดวย
- ผลการวิเคราะหปญหาการเช่ือมโยงขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการ
- ผลการทบทวนและปรับปรุงรายการมาตรฐานขอมลูภาคบังคับเพ่ือการ

เช่ือมโยงผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
- ผลการวิเคราะหสถานการณการจดัเก็บขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการของหนวยงาน
- ผลการศึกษาความเปนไปไดในการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

รับรองผลตรวจ
- วิเคราะหทางหองปฏิบตัิการ หรือในเอกสารใบอนุญาตตางๆ ท่ีเก่ียวของ
- ระบบสารสนเทศบันทึกขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ

เพ่ือการรับ-สงเช่ือมโยงขอมูล
4. ติดตั้งระบบสารสนเทศรับตัวอยางตรวจวิเคราะห (iLAB) บนเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเพ่ือการทดสอบโปรแกรม iLAB เวอรช่ัน
แรก จํานวน 7 แหง (เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน นครราชสีมา ภูเก็ตและตรัง)

50 1,650,000 55


