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ค ำน ำ 

  

การด าเนินงานตามแผนปฏิติงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่
สนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์ของกรม และนโยบายของผู้บริหารตามที่ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ ได้สิ้นสุดลง        
กองแผนงานและวิชาการไดต้ิดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายในตามแผนปฏิบัติการและตามตัวชี้วัดของ
กรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนนการบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงน ามาใช้ประโยชน์ใน
การทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์กรมให้ทนัต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ในการนี้กองแผนงานและวิชาการ ได้จัดท าผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากข้อมูลในระบบติดตามงบประมาณ (DOC) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูลทบทวนผลการด าเนินงานต่อไป 

 
 
 
 

กองแผนงำนและวิชำกำร 
กลุ่มติดตำมและประเมินผล 

                                                                   ธันวำคม 2558
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บทสรุปผู้บริหำร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการภายใต้แผนงานและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2558 มีโครงการจ านวนทั้งสิ้น 551 โครงการ ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 
2558) ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 84.42 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 97.48 
รายละเอียดการด าเนินงาน จ าแนกตามผลผลิต/แผนงาน ด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 68.79 ด้านถ่ายทอด
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 84.13  ด้านปัญหายาเสพติด ร้อยละ  108.72  ด้านวิจัย ร้อยละ 100 และด้านพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน ร้อยละ 100 

ผลการรวบรวมข้อมูลและประเมินผลพบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด มิติประสิทธิผล (ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี มากกว่าร้อยละ 80) และมิติประสิทธิภาพ (ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมากกว่าร้อยละ 
96) ของนโยบายคุณภาพและวัตถุประวงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008   

ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานในรอบ 12 เดือน พบว่า แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของ
กรมยังขาดการประสานงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกรม ส่งผลให้ประสบกับปัญหาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และส่งถ่ายงานเพื่อต่อยอดการด าเนินงานในระยะต่อไป ดังนั้นจึงความจ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลและ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกรม เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานก่อนการจัดท าแผนงาน
โครงการ   และก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ของประเทศได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการในหลายโครงการคือ 
การขาดการบริหารจัดการระบบคลังสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน จนส่งผลให้การตรวจวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและประเมินความเสี่ยงบางส่วนเกิดความล่าช้า
กว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาระบบคลังสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ในระดับกรม รวมไปถึง
พัฒนาระบบส่งต่อการตรวจวิเคราะห์ระหว่างหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบัน และในส่วน
ของระบบสารสนเทศยังขาดฐานข้อมูลของวัสดุคอมพิวเตอร์ ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software ที่เป็น
ปัจจุบัน ซึ่งวัสดุบางรายการมีสมรรถนะที่ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
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สรุปผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) 

แผนงำน/โครงกำร หน่วยนับ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ผลงำนรอบ 12 เดือน ผลกำรใช้จ่ำยรอบ 12 เดือน 

ผล คิดเป็นร้อยละ ผล คิดเป็นร้อยละ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากหอ้งปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ท่ีได้มาตรฐาน 

       -ตัวช้ีวัด : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รบัการรบัรองตาม
มาตรฐานสากล 

ด้าน 7 

     ผลผลติ : ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมมีาตรฐาน 

  
379.9109 

  

523.9231 90.88 

1 : พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข แห่ง 21 324.9532 21 86.73 451.4175 87.12 

2 : สรา้งเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏบิัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและ
เอกชน 

แห่ง 900 
39.6890 

1,524 169.33 40.7113 111.85 

3 : รับรองความสามารถห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล แห่ง 200 15.2687 269 134.5 14.7767 105.58 

4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบ 1 7.95 1 100 17.0176 213.96 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนไดร้ับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภยัสุขภาพ
และการป้องกันปัญหาและแก้ไขปญัหาสาธารณสุข 

       -ตัวช้ีวัด : ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยและ
ประเมินความเสี่ยงไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

ร้อยละ 80 

     ผลผลติ : ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ 

  

477.8541 

  

489.5145 102.74 

1 : วิจัยและพัฒนา เรื่อง 12 185.3455 12 84.75 197.0011 106.29 

2 : ประเมินความเสีย่ง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภยัสุขภาพ ด้าน 7 206.5699 7 84.26 206.5747 100.67 

3 : ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและกระจายสินคา้ด้านอาหาร คน 1,000 12.95 1,800 180 12.95 100.00 

4 : บูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพ โครงการ 2 72.9887 2 90.27 72.9887 100.00 



2 
 

 
 

แผนงำน/โครงกำร หน่วยนับ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ผลงำนรอบ 12 เดือน ผลกำรใช้จ่ำยรอบ 12 เดือน 

ผล คิดเป็นร้อยละ ผล คิดเป็นร้อยละ 
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน
การตรวจพสิูจนไ์ปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

       -ตัวช้ีวัด : ข้อมูลด้านการตรวจพิสจูน์ยาเสพติดที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 

     ผลผลติ:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไดร้บัข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

  

95.8557 

  

102.7982 108.72 

1 : สนับสนุนการตรวจพิสจูน์ยาเสพติด ตัวอย่าง 120,000 

 

90,316 75.26 

  - จ านวนตัวอย่างปัสสาวะที่ไดร้ับการตรวจยืนยันยาเสพตดิ ตัวอย่าง 100,000 

 

 
61,142 

61.1 

  - จ านวนตัวอย่างของกลางท่ีได้รับการตรวจพสิูจน์ยาเสพตดิ ตัวอย่าง 20,000 

 

29,174 145.9 

  เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชน/ผูร้ับบริการได้รับประโยชน์จากผล
การศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

       -ตัวช้ีวัด : ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าผลการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ร้อยละ 80 

     ผลผลติ : งานวิจัย 
  

14.0000 
  

13.9995  100.00  
- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิการตามโครงรา่งงานวิจัย ร้อยละ 80  

 
80 

   แผนงาน: โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรบัอาเซียน 
  

81.1371 
  

81.1371  100.00  
1: พัฒนาความสามารถทางห้องปกิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรค
ข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN 

แห่ง 14 52.4118 14 92.68 52.4118 100.00 

2: พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะหด์้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือ
ข่ายารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน 

แห่ง 6 28.7253 6 98.39 28.7253 100.00 

รวมเงินงบประมำณทั้งสิ้น 
  

1242.67 
  

1,211.3724  97.48  
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สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปี พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน  

ผลผลิต 
ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2556 

จัดสรร ใช้จ่ำย % จัดสรร ใช้จ่ำย % จัดสรร ใช้จ่ำย % 
พัฒนำห้องปฏิบัติกำร
ทำงกำรแพทย์ฯ 

576.5012 523.9231 90.88 346.8328 357.619 103.11 379.9109 317.657 83.61 

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
และแจ้งเตือนภัยด้ำน
สุขภำพ 

490.4741 503.514 102.66 567.43 549.579 96.85 608.4478 597.3556 98.18 

สนับสนุนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 

94.5557 102.7982 108.72 96.3755 94.9546 98.53 112.6593     
110.3809  

97.98 

พัฒนำศักยภำพ
ห้องปฏิบัติกำรเพ่ือ
รองรับอำเซียน 

81.1371 81.1371 100.00 95.2511 95.2495 99.998 - -   

รวม 1242.67 1211.37 97.48 1069.47 1097.402 102.61 1101.02 1025.394 93.13 

 
 

แผนภูมิที่ 1 :  เปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รอบ 12 เดือน แยกตำมผลผลิต ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

 

 

83.61 

98.18 97.98 
103.11 

96.85 98.53 100.00 

90.88 

102.66 
108.72 

100.00 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

พัฒนาห้องปฏิบัติการฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯ แก้ไขปัญหายาเสพติด อาเซียน 

2556 

2557 

2558 
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แผนภูมิที่ 2 :  เปรียบเทียบกำรใช้จ่ำยงบประมำณในภำพรวม รอบ 12 เดือน ย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

93.13 

102.61 

97.48 

88.00
90.00
92.00
94.00
96.00
98.00

100.00
102.00
104.00

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
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รำยงำนระดับควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนระดับหน่วยงำนภำยในกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) 

 

ล ำดับ หน่วยงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

ควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินงำน

(ร้อยละ) 

งบประมำณ 

แผนงบ ใช้จ่ำย ร้อยละ 

1 ส านักการจัดการความรู้และ
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

4 40.72       3,319,700.00         3,070,837.63  92.50 

2 ส านักงานเลขานุการกรม 11 74.99    605,084,931.19      613,872,185.35  101.45 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 100.00         709,000.00            705,789.64  99.55 
4 กองแผนงานและวิชาการ 6 78.51       9,350,000.00         7,162,326.54  76.60 
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 95.34     11,429,450.00         9,983,430.81  87.35 
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 74.65         737,800.00            730,229.17  98.97 
7 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ

อันตราย 
9 83.71     10,809,910.69        10,697,045.66  98.96 

8 สถาบันชีววัตถุ 12 103.11     14,140,400.00        13,131,439.21  92.86 
9 ส านักรังสีและเครื่องมือ

แพทย์ 
7 98.48       7,000,000.00         7,554,304.86  107.92 

10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

44 97.77     45,062,140.00        58,115,996.68  128.97 

11 สถาบันวิจัยสมุนไพร 14 92.99     12,000,100.00        10,734,906.71  89.46 
12 ส านักคุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหาร 
9 101.18     27,221,400.00        27,272,792.35  100.19 

13 ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

4 80.80     10,402,000.00         9,244,872.44  88.88 

14 ส านักยาและวัตถุเสพติด 6 83.49 ?     61,172,400.00       61,172,400.00 100.0 
15 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง

การแพทย์ 
27 85.86     23,797,498.19        23,773,009.58  99.90 

16 ส านักก ากับพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

2 89.57       2,500,000.00         2,498,844.57  99.95 

17 ศูนย์วัสดุอ้างอิงด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1 0.00       2,500,000.00         1,739,300.88  69.57 

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1 เชียงใหม่ 

16 90.24 13,459,920.00 13,307,230.11 98.87 
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ล ำดับ หน่วยงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

ควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินงำน

(ร้อยละ) 

งบประมำณ 

แผนงบ ใช้จ่ำย ร้อยละ 

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1/1 เชียงราย 

15 94.58 6,828,000.00 3,842,411.29  56.27 

20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2 พิษณุโลก 

23 98 13,091,800.00 13,086,563.28  99.96 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 3 นครสวรรค์ 

21 44.22 12,361,610.00 12,362,270.75 100.01 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 4 นนทบุรี 

3 98.20 2,224,000.00 1,682,095.11  75.63 

23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 5 สมุทรสงคราม 

17 97.86 9,346,000.00 9,005,529.72 96.36 

24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 6 ชลบุรี 

19 78.49 15,342,600.00 15,342,564.56 100 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 7 ขอนแก่น 

18 99.92 69,949,600.00 69,798,237.06 99.78 

26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี 

21 88.03 10,445,000.00 9,927,698.37 95.05 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 9 นครราชสีมา 

14 96.81 11,329,452.85 11,329,452.85 100 

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี 

18 94.37 10,926,903.00 7,847,620.52 95 

29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

16 105.82 20,816,820.00 20,527,498.10 98.61 

30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 11/1 ภูเก็ต 

10 79.12 5,011,400.00 2,965,838.05  59.18 

31 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12 สงขลา 

24 97.84 13,122,880.00 12,924,547.33 98.49 

32 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 12/1 ตรัง 

22 78.34 10,830,200.00 10,572,284.38 97.62 
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ควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนบูรณำกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) 

ล ำดับ แผนงำน ควำมก้ำวหน้ำ
กำรด ำเนินงำน

(ร้อยละ) 

งบประมำณ 
แผนงบ ใช้จ่ำย ร้อยละ 

1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
รังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

98.41 5,050,000.00 3,941,225.56 78.04 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติทางการแพทย์ 
ประจ าปี 2558 

100 6,110,000 4,721,136.85 77.26 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย
ที่มีใช้ในท้องถิ่น 

100 2,000,000 1,839,166.37 91.9 

4 โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 95 2,700,000.00 2,695,090.81 99.81 
5 โครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผัก

สด/ผลไม้สดและMega stores เพ่ือ
ผู้บริโภคปลอดภัย 

100 12,710,000 11,578,706.49 91.09 

6 โครงการประกันคุณภาพยา 100 15,450,000 13,862,431.57 89.72 
7 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย 

(Food Safety) 
104 27,000,000 25,442,337.63 94.23 

8 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

100 64,793,400.00 42,670,964.91 65.85 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Lab Network 
Capacity Building and AMR) 

100 3,250,000.00 10,486,838.33 322.67 

10 โครงการพัฒนาระบบจัดการความ
เสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk 
Management) 

100 4,000,000.00 7,114,812.82 177.87 
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรส ำคัญ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 
1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนห้องปฏิบัติทำงกำรแพทย์และหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ประจ ำปี 2558 

ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนาในทุกมิติ มีหน่วยบริการครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โครงสร้าง
ระบบบริการสุขภาพมีองค์ประกอบส าคัญประกอบด้วย บริการปฐมภูมิ บริการทุติยภูมิ บริการตติยภูมิ บริการ
เฉพาะทางและระบบส่งต่อ โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหรือบริหาร
จัดการ (CEO) ในเขตบริการสุขภาพ ที่แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบแต่ละเขตบริการสุขภาพครอบคลุม 4 -8 จังหวัด รวม
ทั้งสิ้น 12 เขตบริการสุขภาพ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นหน่วยก าหนด หรือผู้
ก าหนด ก ากับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐาน ด้านห้องปฏิบัติการ (Regulator) ท าหน้าที่พัฒนาก าหนดมาตรฐาน
ด้านเทคนิค มาตรฐานบริการ วิชาการ และชี้น าในเรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวของประเทศ เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการสร้างความร่วมมือ
ในเครือข่ายบริการ ส าหรับสภาวการณ์ที่อาจจะมีการระบาดของโรค และมีผลกระทบต่อสุขภาพประชากรทั้งใน
เขตพ้ืนที่ รวมทั้งอาจจะต่อเนื่องในระดับประเทศและทั่วโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้บูรณาการงาน
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกเขตบริการสุขภาพ เพ่ือ
ก าหนด ก ากับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งเป็น
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
ในสังกัดกรมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ โดยผลวิเคราะห์ต้องมีคุณภาพ
และ เชื่ อ ถื อ ได้  เ พ่ื อประกอบการวิ นิ จ ฉั ย โ รคของแพทย์  ซึ่ ง กระทรว งสาธารณสุ ขมอบหมายให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท ามาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือเป็นข้อก าหนดในการตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ดังนั้นส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประจ าปี 2558 ขึ้น เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐาน
ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือส่งเสริมระบบคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เป็นหลักประกันในผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ประชาชน และผู้มารับบริการ และตอบสนองต่อ
นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีต่อเนื่อง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

1. จัดสัมมนา/ อบรม ข้อก าหนดมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขให้กับหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการ สธ. 
ภาครัฐอื่น และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี จ านวนผู้เข้าอบรม 
213 คน  

2. จัดสัมมนา/อบรม และฟ้ืนฟูความรู้ ความเข้าใจ ผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2558 ณ 
โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี จ านวนผู้เข้าอบรม 256 คน  

3. จัดท าระบบทะเบียนผู้ตรวจประเมินมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข   
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http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/webblqs/asp/auditlog/web.htm 

 
จ านวนผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมิน 

-  โดย ส่วนกลาง  จ านวน 558 คน 
-  โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 1,158 คน 

4. ประชุมคณะกรรมการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง 51 แห่ง และสิงหาคม 49 แห่ง 

5. ประชุม ร่วมกับ ศวก. ติดตามผลการด าเนินแก้ไขปัญหาอุปสรรค สรุปผลด าเนินการ เมื่อวันที่ 7-8 เมย. 
2558 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พัทยา รวม 20 คน โดยที่ประชุมเสนอเกณฑ์ข้อก าหนดที่
จ าเป็นต้องมี (The must) ได้แก่ ผลการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (EQA หรือ 
Proficiency testing) ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal audit) และผลการทบทวนระบบ
บริหารคุณภาพ (Management review) และจะประชุมสรุปผลด าเนินการ ในวันที่ 1-2 กย 2558 

6. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวนทั้งสิ้น 916 แห่ง ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ISO15189, LA, MOPH , HA รวม 892 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.37 

7. การประเมินผลศักยภาพการให้บริการและประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของ รพ.สต. โดยจัดส่งวัตถุ
ตัวอย่างไปยัง รพ.สต. กลุ่มเป้าหมาย 887 แห่ง และมี รพ.สต.จากทุกจังหวัดรายงานผลกลับ รวมทั้งสิ้น 
814 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.77  

 
ผลประเมินคุณภำพกำรตรวจวิเครำะห์ 
 

การตรวจระดับน้ าตาลในเลือดด้วยเครื่องกลูโค
มิเตอร์  
 

รพ.สต. รายงาน ผลวิเคราะห์ถูกต้อง 
ร้อยละ 77.1 

 

การตรวจวิเคราะห์น้ าตาลกลูโคสในปัสสาวะด้วย
แถบทดสอบ 
 

รพ.สต. รายงานผลวิเคราะห์ถูกต้อง 
ร้อยละ 85.8 

 

การตรวจวิเคราะห์โปรตีนในปัสสาวะด้วยแถบ
ทดสอบ  
 

รพ.สต. ที่รายงานผลวิเคราะห์ถูกต้อง 
ร้อยละ 84.1 

 

การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 
(haematocrit)  
 

รพ.สต. รายงานผลวิเคราะห์ถูกต้อง 
ร้อยละ 67.5 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ (รพ.สต.) มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด ท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมีคุณภาพและมีความถูกต้องแม่นย า สนับสนุนระบบการ
รับส่งต่อผู้ป่วยและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน 
 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 

ประเด็นปัญหำ ข้อคิดเห็นจำกผู้ตรวจประเมิน/คกก.
รับรอง 

แนวทำงกำรแก้ไข 

เกณฑ์มำตรฐำน   

1. เกณฑ์การตรวจตดิตามและประเมินผล
ห้องปฏิบัติการทางการแพทยฯ์ ไมม่ีการ
ก าหนด ข้อก าหนดที่จ าเป็นต้องมี (The must) 

ที่คะแนนต้องไม่เท่ากับ ศูนย ์

ควรมีการปรับแก้ไขเกณฑฯ์ ก าหนด
ข้อก าหนดส าคญับางเรื่อง ท่ีเป็น The 

must ที่คะแนนต้องไม่เท่ากับ ศูนย ์

จัดเวทีประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาแก้ไขเกณฑ์ โดยมีประเด็น ได้แก่ 
ผลการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ (EQA หรือ Proficiency 

testing) ผลการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน (Internal audit) และผลการ
ทบทวนระบบบริหารคณุภาพ 
(Management review) 

บุคลำกร   

2.1 ห้องปฏิบัติการ รพช. ระดับทุติยภูมิ บาง
แห่ง(6%) มีนักเทคนิคการแพทย์ท่ีเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงินบ ารุง หรือ ไมม่ี นทพ. 
2.2 บุคลากรมีการโยกยา้ยงานบ่อย ท าให้ไม่
มีผู้ปฏิบตัิงานประจ า 

การไมม่ีข้าราชการสายงานวิชาชีพ 
ประจ าห้องปฏิบตัิการจะมีความเสีย่งต่อ
คุณภาพการให้บริการ ผลการตรวจ
วินิจฉัยและความปลอดภัยผู้รับบรกิาร 

เห็นควรให้กระทรวงมีการจัดสรร/บริหาร
อัตราก าลังให้เหมาะสม 

สถำนที ่   

3. คับแคบ ไม่เหมาะสมกับการให้บริการทาง
การแพทย์ 

ควรมีจัดระดับความส าคัญของรายการ
ทดสอบที่ให้บริการ/ส่งต่อ 

เสนอกระทรวงเพื่อพิจารณาด าเนนิการ
ต่อไป 
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2. พัฒนำห้องปฏิบัติกำรทำงรังสีวินิจฉัยในโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นหน่วยก ากับ ดูแล คุณภาพและมาตรฐานด้าน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ส านักรังสีฯ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่วนภูมิภาค ได้จัดท าโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล 
สามารถควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ ควบคุมไม่ให้มีการได้รับรังสีมากเกินความจ าเป็น 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ร่วมกับส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางและ
อบรมให้แก่ผู้ตรวจประเมิน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักสาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ในส่วนของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดประชุมชี้แจงและอบรม เพ่ือสร้างความรู้ทางวิชาการและความเข้าใจในแนวทางการ
ประเมินแก่ผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน ซึ่งท าให้ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สามารถให้บริการรังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ที่มีความปลอดภัย มีเครือข่ายพัฒนางานรังสีวินิจฉัยในทุก
จังหวัด และประชาชนที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีได้รับบริการที่ดี โดยมีความเสี่ยงอันตรายจากรังสีน้อยลง 
ซึ่งได้มีการด าเนินการจัดท าคูม่ือและแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และได้มีการน าเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลเป้าหมาย 896 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 845 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ จ านวน 51 แห่ง โดยมาตรฐาน
การพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จะพิจารณาใน 3 ส่วน ดังนี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีผลการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย จ านวน 
650 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 72.54 จากทั้งสิ้น 896 แห่ง)  
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ควำมปลอดภัย ส่วนที่ 2 บริกำรรังสีวินิจฉัย ส่วนที่ 3 คุณภำพบริกำร 

มาตรการลดความเสี่ยง 

ฉากตะกั่ว 

ระบบไฟฟ้าส ารอง 

การบริหารความเสี่ยง 

ถุงมือยางผสมตะกั่ว 

รายงานการตรวจเครื่องเอกซเรย ์

นักรังสีเทคนิคมีใบประกอบโรคศิลปะ 

ประเมินค่าปริมาณรังสีผู้ป่วยฉากตะกัว่ 

เครื่องมือท่ีต้องควบคุมคณุภาพ 

ได้รับการอบรมการประกันคณุภาพ 

แผนการควบคมุคุณภาพ 

บุคลากรทางรังสีปฏิบตัิงานได ้

การส ารวจความพึงพอใจ 

ข้อมูลสถิติเครื่องชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

กริดคาสเชทพร้อมใช้งาน 

มีห้องสุขาของแผนก 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ สามารถให้บริการ

รังสีวินิจฉัยทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ส่งผลให้ประชาชนที่มารับการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสีในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับบริการที่ดี โดยมีความเสี่ยงอันตรายจากรังสีน้อย
ที่สุด 
 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 
 ผู้บริหารโรงพยาบาลไม่ให้ความส าคัญกับงานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่
ต้องใช้ทรพยากรของโรงพยาบาล ทั้งเงินและบุคลากร เช่น เกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรที่เป็นวิชาชีพ หาก
โรงพยาบาลไม่มีต าแหน่งรองรับก็จะไม่ผ่านการประเมิน หรือหากมีเจ้าหน้าที่รังสีวินิจฉัยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
ก็ท าให้ไม่ผ่านเกณฑ์การรับรอง หรือขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี เป็นต้น 
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3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพสมุนไพรไทยที่มีใช้ในท้องถิ่น  

   สมุนไพรเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศ ประวัติการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเป็นภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมที่มีการสั่งสมและสืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบันกระแสความนิยมยังคงมีอยู่ จนมีการน าสมุนไพรมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดต่างๆ เช่นอาหาร ยา เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกต่อผู้บริโภคในการรับประทาน หรือน าไปใช้ กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลใน
สังกัดทั่วประเทศใช้ยาสมุนไพรในการรักษาผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้ายาแผน
ปัจจุบันจากต่างประเทศ ปัจจุบันมี โรงพยาบาลหลายแห่งที่ผลิตยาสมุนไพรขึ้นเองเพ่ือใช้ในโรงพยาบาล 
ขณะเดียวกันก็มีการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ในท้องถิ่นตามนโยบายหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดย
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรพื้นบ้านเป็นที่นิยมของท้องถิ่นนั้นๆ ตามสรรพคุณที่สืบทอดกันมา 
อย่างไรก็ตาม การที่จะให้ความนิยมสมุนไพรเป็นไปอย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่สมุนไพรจะต้องมีความปลอดภัยเป็น
ประการแรกเท่านั้นสิ่งส าคัญ คือสมุนไพรจะต้องมีคุณภาพสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าสมุนไพร
นั้นๆ มีประสิทธิภาพและยินดีที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในการรักษาหรือเสริมสร้างสุขภาพ มาตรฐานที่
ใช้ในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรของประเทศไทย คือ Thai Herbal Pharmacopoeia ซึ่งเป็นต ารายามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทยที่รวบรวมข้อก าหนด วิธีทดสอบ และข้อมูลอื่นๆ ในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาสมุนไพรแต่ละ
ชนิด สมุนไพรที่มีมาตรฐานและบรรจุอยู่ใน Thai Herbal Pharmacopoeia มีจ านวนจ ากัด ในขณะที่สมุนไพรที่มี
ใช้ในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศนอกเหนือจากที่มีใน Thai Herbal Pharmacopoeia มีอยู่อีกเป็นจ านวนมาก อีก
ทั้งการที่จะให้นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศใช้ยาสมุนไพรในการ
รักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีเป็นผลสัมฤทธิ์จะต้องมีรายงานสุมนไพรที่สามารถใช้เป็นยามากเพียงพอต่อการ
ที่จะใช้แพทย์น าไปใช้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจในคุณภาพของสมุนไพร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เล็งเห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน สมุนไพรเป็นที่นิยมและมีการใช้ในท้องถิ่นแต่
ยังขาดข้อก าหนดมาตรฐาน จ าเป็นต้องมีการควบคุณคุณภาพดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเร่งด าเนินการศึกษาเพ่ือให้ได้
แนวทางในการควบคุณภาพสมุนไพร แม้จะยังมิใช่มาตรฐานของประเทศ แต่ก็สามารถใช้ส าหรับควบคุมคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพคงที่ สม่ าเสมอในขณะเดียวกันหากได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สมุนไพรเหล่านี้ ก็จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรที่มีใช้ในท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลการควบคุม
คุณภาพและฤทธิ์ทางชีวภาพเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มาจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จึงไม่เพียงเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับแพทย์และผู้บริโภคแล้วยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสมุนไพรอีกด้วย 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

โครงการพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรที่มีการใช้ในท้องถิ่นเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2555 - 2558 โดยในปีงบประมาณ 
2555 ได้หน่วยงานที่สามารถด าเนินการเตรียมสารสกัดและจัดท า monograph ได้ 13 แห่ง ปีงบประมาณ 2556 
ได้ทดสอบสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้ 18 ชนิด และเตรียมสมุนไพรที่ท า monograph ได้ 17 ชนิด 
ปีงบประมาณ 2557 ได้ทดสอบการสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้ 29 ชนิดและเตรียมสมุนไพรที่ท า 
monograph ได้ 24 ชนิด และจัดท าข้อก าหนดได้ 9 ชนิด  

 ในปีงบประมาณ 2558 ได้ข้อก าหนด monograph ของสมุนไพร 17 ชนิด ได้แก่ โกฐน้ าเต้า ใบรักขาว 
ลูกสะบ้ามอญ หญ้าดอกขาว แก่นแจง เมล็ดข่อยแห้ง แก่นฝาง ขอนดอก ไพรกระทงลาย ขลู่ ใบกรวยป่า รากหญ้า
คา แก่นคูณ ก าแพงเจ็ดชั้น หัวดองดึง  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
ห้องปฏิบัติการด้านยาของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจวิเคราะห์และสามารถจัดท า

ข้อก าหนดคุณภาพของสมุนไพรที่มีการใช้ในท้องถิ่น  ได้สมุนไพรที่มีการจขัดท าข้อก าหนดคุณภาพเพ่ือสนับสนุน 
ต ารายามาตรฐานสมุนไพร (Thai Herbl Pharmacopoeia) และได้สารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางธรรมชาติ 
 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 
                        - 
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4. โครงกำรพัฒนำตลำดกลำงค้ำส่งผักสด/ผลไม้สดและ Mega stores เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย 

ผักและผลไม้เป็นผลผลิตทางเกษตรที่ส าคัญของประเทศไทย นอกจากประชาชนได้บริโภคแล้วยังเป็น
สินค้าส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผักและผลไม้อาจใช้สารเคมี
เพ่ือก าจัดศัตรูพืช ท าให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชนี้ไม่เพียงแต่
เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้เท่านั้น แต่ผู้บริโภคผักสด ผลไม้สดที่ปนเปื้อนสารเคมีดังกล่าวก็จะมีความเสี่ยงในการ
ป่วยเป็น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อ และ โรคอ่ืนๆ จากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชในผักสดและผลไม้สดทางห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2552 พบการตกค้าง
ของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ประมาณร้อยละ 28 ในปี พ.ศ. 2553 พบว่ามีการตกค้าง ร้อยละ 36 และปี พ.ศ. 2554 
ยังพบว่ามีการตกค้าง ร้อยละ 10.29 ตลาดกลางค้าส่งมีความส าคัญอย่างมากในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั่ว
ประเทศและยังสามารถควบคุมสินค้าทั้งในเรื่องราคาและคุณภาพ ส าหรับตลาดค้าส่งผักสดและผลไม้สด เช่น 
ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งรวบรวมผักและผลไม้สดจากทุกภาคของประเทศและกระจายสินค้าออกสู่
ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถรองรับปริมาณการค้าได้วันละ 15 ,000ตันต่อวัน มูลค่ากว่า 400 - 
600 ล้านบาท นอกจากนี้ในแต่ละภาคของประเทศไทยยังมีตลาดกลางค้าส่งที่ส าคัญหลายแห่งที่เป็นแหล่งรวบรวม
และกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ เช่น ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรที่
ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก และกระจายสินค้าลงสู่ภาคใต้ ตลาดเจริญศรีเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์
รวบรวมและกระจายสินค้าทางภาคอีสาน และตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์รวบรวมและกระจาย
สินค้าสู่ทางภาคเหนือ เป็นต้น ดังนั้นโครงการพัฒนาคุณภาพตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สดเพ่ือผู้บริโภค
ปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุขจึงเป็นกลไกช่วยผลักดันให้ตลาดกลางค้าส่งจ าหน่ายผักสดและผลไม้สดมีการ
พัฒนา มีระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด และได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ด าเนินการให้
ความรู้เรื่องสารเคมีก าจัดแมลง การส่งเสริมระบบการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด การพัฒนาและ
เตรียมความพร้อมของตลาดกลางค้าส่ง และเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ในการขอรับรองหรือขยายขอบข่ายระบบตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด ให้ครอบคลุมทั้งชนิดของผักสดและผลไม้สด รวมทั้งการตรวจสอบการปนเปื้อน/
ตกค้างของสารเคมีก าจัดแมลงชนิดต่างๆ เพ่ือลดปัญหาการเจ็บป่วยของผู้บริโภคจากการได้รับสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชในผักสดและผลไม้สด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ด าเนินการให้ พัฒนาตลาดและถ่ายทอดความรู้
อาหารปลอดภัย อย่างต่อเนื่องให้กับตลาดกลางค้าส่งเป้าหมาย 29 แห่งทั่วประเทศและmega stores จ านวน 
1,800 คน โดยได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังได้ขยายขอบข่ายการดูแลความปลอดภัย
ไปยังตลาดขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการได้ท าการเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างใน
อาหารใหม่ 1 แห่งที่ตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และจัดท าแผนเฝ้าระวังตรวจหาสารเคมีป้องกัน
ศัตรูพืชตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์(E.coli Sallmonella spp.) ในผักสดโดยเน้นผักรับประทานดิบ(ผักสลัด)ที่นิยม
รับประทาน 10 ชนิด จากผลการตรวจสอบพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 57-สิงหาคม 57 ตรวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 1,583 ตัวอย่าง พบไม่ปลอดภัย 40 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.56 ตรวจเชื้อ E.coli 
จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 1,565 ตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน 309 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 19.74 ตรวจเชื้อ Sallmonella spp. จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 1,583 ตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน 185 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.60 ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสดผลไม้สดและ
mega store เพ่ือผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี(2556-2558) และในปีนี้เป็นปี่ที่ 3 เพ่ือการ
ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตลอดจนอาหารปลอดภัยให้มีการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ตลาดกลางค้าส่งกลุ่มเป้าหมาย 29 แห่งทั่วประเทศ ฉะนั้น ในปีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการเปิด
ห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษตกค้างในอาหารที่ตลาดกลางค้าส่ง และจัดท าแผนเฝ้าระวังสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในผัก
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ที่มีความเสี่ยงสูงและคนนิยมบริโภคให้ครอบคลุม 76 จังหวัดและกรุ งเทพมหานคร เพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปสู่แนว
ทางการขับเคลื่อน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ได้ด าเนินงานร่วมกันในโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด สนับสนุนตลาด
จัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องอาหารปลอดภัยให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั่วไป เพ่ือให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ตามค าขวัญ ขององค์การอนามัยโลกในปีนี้ 
"จากฟาร์มสู่จาน ท าให้อาหารปลอดภัย (From farm to plate, make food safe.)”                     
            กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในอาหารจ านวน 5 แห่ง และ
ผ่านการรับรอง 3 แห่งและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ/ประชาชนทั่วไป ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โดยในส่ วนของการ เฝ้ าระวั งสาร เคมีก าจั ดศัตรู พืช ได้ สุ่ ม เก็บตั วอย่ า งผั กสดที่ นิยมบริ โภค

จ านวน 7 ชนิด ได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง ต าลึง แตงกวา กะหล่ าปลี และ ผักกาดขาว จากตลาดกลางค้าส่ง 
ตลาดสดขนาดใหญ่ และห้างค้าปลีกใน 77 จังหวัดทั่วประเทศรวมกรุงเทพมหานคร ระหว่า งเดือนธันวาคม 
2557 – มีนาคม 2558 เพ่ือตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมท ซึ่ง
มีผลกระทบต่อสุขภาพสูง ท าให้มีอาการมึนงง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หายใจไม่สะดวก ชักและเสียชีวิต ซึ่งใช้เป็น
ดัชนีชี้วัดการเกิดพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง ด้วยวิธีชุดทดสอบโดยใช้หลักการยับยั้งการท างานของเอนไซม์โคลีน
เอสเตอเรสในเลือด (cholinesterase inhibition) 

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผักสดทั้ง 7 ชนิด จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 1,593 ตัวอย่าง ได้แก่ คะน้า 259 
ตัวอย่าง ถั่วฝักยาว 244 ตัวอย่าง ผักบุ้ง 258 ตัวอย่างต าลึง 110 ตัวอย่าง แตงกวา 239 ตัวอย่าง กะหล่ าปลี 243 
ตัวอย่าง และผักกาดขาว 240 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษในเกณฑ์ไม่ปลอดภัยจ านวน 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
0.4 โดยพบในคะน้า 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.8 ผักบุ้ง 1 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 0.4 และผักกาดขาว 3 
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 1.3 

เพชรบุรี 
1. ตลาดสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 

 2. ตลาดสหกรณ์การเกษตรท่ายาง 

 

สระบุรี 
ตลาดวงษ์ทอง 

 

ก ำแพงเพชร 

 
ตลาดศูนย์การค้า 

 

ตรัง 
ตลาดคลองปราง 

 

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
เรื่องอำหำรปลอดภัย 

2,262 คน 



 

17 

 
 
 
 

 
 
      
 
 
 
         

ข้อมูลการสุ่มเก็บตัวอย่างผักสดทั้ง 7 ชนิดจากตลาดต่างๆทั่วประเทศ  ตรวจพบสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างกลุ่มออร์แกนโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมทค่อนข้างน้อย เพียงร้อยละ 0.4 เท่านั้น อย่างไรก็ตามเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้บริโภคก่อนที่จะรับประทานหรือปรุงอาหารด้วยผัก ควรล้างผักก่อนทุกครั้ง  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู้ประกอบการ พ่อ แม่ค้า ในตลาดกลางค้าส่ง มีความรู้และความเข้าใจถึงพิษภัยของสารเคมีก าจัดแมลง 
เพ่ือใช้เลือกแหล่งซื้อผักสด/ผลไม้สดที่ปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดแมลง และ วิธีล้างผักที่ถูกต้อง เพ่ือลด
ปัญหาความเจ็บป่วยของผู้บริโภคท่ีได้รับสารเคมีก าจัดแมลงในผักสด/ผลไม้สดที่บริโภค 

2. ตลาดกลางค้าส่งที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการและพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินรับรอง
ระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สดได้ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ตลอดจนอาหารปลอดภัย มีการด าเนินงาน
แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 

ตลาดค้าส่งแต่ละแห่งมีนโยบายการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะน้ำ ถั่วฝักยำว ผักบุ้ง ต ำลึง แตงกวำ กะหล่ ำปล ี ผักกำดขำว 

 259  244  258  110  239  243  240 

ไม่ผา่น 

2 

ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

1 3 
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5. สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังพบว่ามีปัญหายาเสพติด ที่ต้องใช้ผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลาง การ
ตรวจเบื้องต้นและการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ เป็นหลักฐานส าคัญประกอบอรรถคดี เป็นขัอมูลในการ
คัดกรอง การบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของประเทศ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน, กรมราชทัณฑ์, หน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ
ได้รับผลการตรวจยาเสพติดในตัวอย่างของกลาง และสารเสพติดในปัสสาวะที่ถูกต้องและรวดเร็ว รวมไปถึงการ
ตรวจคัดกรองสารเสพติดในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบที่มีมาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่ หรือสารทดแทน หรือจากการน ายาที่ใช้
ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด 
   
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 

1. ตัวอย่างของกลางและปัสสาวะที่ส่งตรวจ มีจ านวนลดลงเป็นจ านวนมาก  
 
 
 
 
 

ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต้นที่
ใช้ในการผลิตยาเสพติด 

29,174
ตัวอย่ำง 

 
 

ตรวจยืนยันสารเสพติด 
ในปัสสาวะ 

61,142
ตัวอย่ำง 

 
 

สนับสนุนชุดทดสอบให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

755,992 
ชุด 

 
 

ผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏิบัติกำรถูกต้องและรวดเร็ว 

ร้อยละ 149.5 ของเป้ำหมำย ร้อยละ 61.1 ของเป้ำหมำย 
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6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยและเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ (Lab Network Capacity 

Building and AMR) 

เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก โดยทั่วไปการเกิดภาวะดื้อยา
มีสาเหตุจากพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ การซื้อยารับประทานเอง หรือ ไม่รับประทาน
ยาตามที่แพทย์สั่ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้เจ็บป่วยเพราะการติดเชื้อเป็นอีกสาเหตุหลักที่
ส่งผลให้เชื้อปรับตัวให้ดื้อยาอย่างรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันพบเชื้อดื้อยาชนิดใหม่และเป็นปัญหามากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง 
องค์การอนามัยโลกจึงให้ความส าคัญในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นอย่างมาก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพแห่งชาติ จากการสนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก ตั้ งแต่ปีพ.ศ.2540 จนถึงปีพ.ศ. 2548 กระทรวง
สาธารณสุข แต่งตั้ ง  คณะกรรมการอ านวยการเฝ้าระวังและควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ มี  อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ จะต้องท าหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากโรงพยาบาลเพ่ือให้ได้สถานการณ์เชื้อดื้อยาในภาพรวม รายงานแนวโน้มของปัญหา
เชื้อดื้อยาของประเทศ และต้องพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไว
ของเชื้อต่อยาด้วยวิธีที่มีมาตรฐานเดียวกัน ในการนี้จ าเป็นต้องสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้ อดื้อยาร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือจัดท าสถานการณ์เชื้อดื้อยาทั้งในระดับเขตและระดับประเทศให้ทันต่อเวลา มีการเฝ้า
ระวังเชื้อดื้อยาที่ส าคัญ จัดอบรมเทคนิคและความรู้ในการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาแก่บุคลากรห้องปฏิบัติการชันสูตร 
สนับสนุนคู่มือ มาตรฐาน รวมทั้งทดสอบความช านาญเพ่ือประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล.เครือข่าย 
เพ่ือให้ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการเป็น 
Contributing country ด้าน AMR ต่อไป 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

1. จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติและคณะท างาน  
1.1 คณะกรรมการอ านวยการเฝ้าระวังและควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ประกอบด้วยหน่วยงานทุก

ภาคส่วน เช่น กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมประมง สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศ
ไทยสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น 

1.2 คณะท างานเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับประเทศ พิจารณาด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ได้แก่ 

- ขยายโรงพยาบาลเครือข่าย  
- จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและการ

ควบคุมคุณภาพ  
- จัดการทดสอบความช านาญ เป็นต้น         

2. ขยายจ านวนรพ.เครือข่าย โดยความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ครบ 13 เขตบริการสุขภาพ  

ภำค ก่อนปี 2558 ปี 2558 

เหนือ 11 16 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 13 19 

กลาง 16 22 

ใต้ 9 17 
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ภำค ก่อนปี 2558 ปี 2558 

กรุงเทพฯ 8 8 

หน่วยงานมหาวิทยาลัย 1 4 

รวม 58 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย  
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 23-26 กุมภาพันธ์ 2558  
3.2 สนับสนุนสารมาตรฐาน และเอกสาร 
3.3 ประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการด้วยการทดสอบความช านาญ จ านวนหน่วยงานที่ได้เข้าร่วม 83 

แห่ง จ านวนหน่วยงานที่ส่งรายงานผล  71 แห่ง (ร้อยละ85.5) 

รำยงำนผลถูกต้อง ร้อยละ 

Genus, Species 92 

Sensitivity 81 

Quality control 90 

3.4 ตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาล จ านวน  114  ตัวอย่าง (CRE: 94, 
VRE:20) 

4. จัดท า antibiogram 
4.1 รวบรวมข้อมูล(โดยความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) จ านวน 413,970 ข้อมูล 
4.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

- จัดท า antibiogram ระดับประเทศ (รายไตรมาส) 
- จัดท า antibiogram เขตฯ 4 (ราย 6 เดือน) 
- จัดท า antibiogram เขตกทม. (ราย 6 เดือน) 
  www.narst.dmsc.moph.go.th 

4.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จัดท า antibiogram เขตฯ (ราย 6 เดือน) 

1998 
 (28) 

2015 
(86) 

http://www.narst.dmsc.moph.go.th/
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5. นิเทศงานโรงพยาบาล 9 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.บุรีรัมย์ รพ.พระนารายณ์มหาราช รพ.
พระนครศรีอยุธยา รพ.อ่างทอง รพ.ปทุมธานี รพ.ศรีสังวาลย์ รพ.สตูล รพ.ตรัง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
ประชาชนได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการอ้างอิง ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่

สามารถ ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและสารเคมีที่มีความส าคัญ ตามแนวทาง IHR และ CBRN ด้วยเทคโนโลยีที่ยอมรับ
ตามเกณฑ์สากล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาของประเทศเพ่ือใช้เป็นแนวทางก าหนด
นโยบายการใช้ยาระดับชาติ ท าให้ทราบระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรค และคุณลักษณะความแตกต่างทางสายพันธุ์
ของเชื้อก่อโรค ที่กระจายในแต่ละภาคของประเทศ และพัฒนาความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 

1. ความแตกต่างของระบบการบันทึกข้อมูล  
2. ข้อจ ากัดของโปรแกรมที่ใช้จัดท าฐานข้อมูลของโรงพยาบาล 
3. ความพร้อมของโรงพยาบาลเครือข่ายด้านเครื่องมือ และก าลังคน   
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7. โครงกำรพัฒนำระบบจัดกำรควำมเสี่ยงห้องปฏิบัติกำรชีวภำพ (Biorisk Management) 

กรมวิทยาศาสตร์การแทพย์มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัยและเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ ท าหน้าที่ให้บริการตรวจชันสูตรยืนยันโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการชันสูตรโรค รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในสถานบริการ
สาธารณสุขอ่ืนๆ ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์็และโรงพยาบาลเครือข่ายจะต้องมีความพร้อมใน
การรองรับการด าเนินงานกับเชื้อโรคอุบัติใหม่ ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากผู้ป่วย
และอ่ืนๆ เพ่ือช่วยในการสอบสวนและตรวจยืนยันการระบาดของโรค ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการ
ความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (  Biorisk management) ของห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
โรงพยาบาลเครือข่าย เพ่ือประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในการรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต่างๆและ
พัฒนาระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติงานนั้นให้มีความพร้อมที่จะสามารถด าเนินการรับวัตถุตัวอย่าง จัดการ
วัตถุตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์วัตถุตัวอย่างเชื้อโรคอันตราย ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและ
สิ่งแวดล้อม ในการนี้จ าเป็นต้องจัดท าชุดเครื่องมือ (tool kit) ที่จะใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการจัดการความ
เสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการอบรมสร้างวิทยากรที่มีความรู้และมาตรฐานการสอนใน
แนวทางเดียวกัน มีการด าเนินการจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ให้การอบรมแก่โรงพยาบาลในเครือข่าย เพ่ือให้มีความพร้อมด าเนินการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

1. อบรม BRM Trainers จ านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 12-16 มกราคม 2558 และ 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ 
BRM  Trainers จ านวน 26 คน 

2. พัฒนาส่งเสริมให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง มีการด าเนินการจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ
ภายในศูนย์ฯ 

3. พัฒนาส่งเสริมให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง มีการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การจัดการความ
เสี่ยงด้านชีวภาพให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย 
 

ผู้เข้ำอบรม (คน) หน่วยงำน/รพ. จังหวัด 

332 279 67 

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาลเครือข่ายมี
ความปลอดภัยพร้อมรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อร้ายแรง 
 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 

1. การถ่ายทอดความรู้ BRM ไปยังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยังจ ากัดอยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง ยังไม่ครอบคลุม
โรงพยาบาลทุกระดับ และ โรงพยาบาลเอกชน  

2. ควรติดตามการน าผลการอบรมไปใช้ประโยชน์ของโรงพยาบาล 
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8. โครงกำรกำรจัดตั้งห้องปฏิบัตกิำร DRA ในโรงพยำบำลเพ่ือรองรับกำรระบำดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสอีโบลำ 

อีโบลาเป็นเชื้อไวรัสที่มีอันตรายร้ายแรง อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงระดับ 4 (Risk group 4) ซึ่งเป็นกลุ่ม
เสี่ยงสูงสุด ยังไม่มียาเฉพาะรักษาและไม่มีวัคซีนป้องกัน ดังนั้น สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น เลือด สารคัด
หลั่ง จึงมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมได้ การตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการมีส่วนส าคัญในการตรวจจับการระบาด การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Testing) 
โดยเฉพาะการตรวจวินิจฉัยแยกโรคอ่ืนออกจากโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Non-Ebola Testing) ส าหรับใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัยแยกโรคและติดตามการรักษาโรคในตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยติดเชื้ออีโบลาและเชื้ออันตรายสูงอ่ืนๆ เช่น 
MERS-CoV, SARS โดยเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้าน blood chemistry, hematology, rapid test 
ส าหรับ dengue และ malaria ซึ่งต้องปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเฉพาะ(ห้องปฏิบัติการ Designated receiving 
area; DRA) ที่เป็นห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 2 และปฏิบัติงานแบบห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL-2 
practice BSL-3) ส าหรับเป็นบริเวณรับตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง ทดสอบตัวอย่าง ท าลายตัวอย่างและเก็บตัวอย่าง
เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บริเวณอ่ืน การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DRA จึงมีความส าคัญในการเตรียมความ
พร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่มีอันตรายร้ายแรง 

ผลกำรด ำเนินงำน  
กระทรวงสาธารณสุข  เห็นชอบกับข้อเสนอของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ให้โรงพยาบาลที่มีห้องแยก

ผู้ป่วย จัดตั้งห้องปฏิบัติการ DRA เพ่ือตรวจวินิจฉัยแยกโรค ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เช่น 
มาลาเรีย ไข้เลือดออกเดงกี ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย (rapid test) ได้ และตรวจทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิค เพ่ือการ
พยากรณ์การด าเนินของโรคและเพ่ือการรักษาผู้ป่วย ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ให้ความรู้โรงพยาบาลในการจัดตั้ง DRA 

ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน ก่อนและหลังจัดตั้ง DRA 

ตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของ DRA 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ โรงพยำบำล 32 แห่ง 

ประเมินการใช้ประโยชน์ DRA 

คู่มือการตรวจวิเคราะหโ์รคติดเชื้อไวรัสอโีบลาและ MERS-CoV 

ปรับปรุงคู่มือเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
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รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองโรงพยาบาลและจัดตั้งห้องปฏิบัติการ DRA จ านวน 22 แห่ง 
ล ำดับ โรงพยำบำล จังหวัด 
1 โรงพยาบาลศูนย์นครพิงค์ เชียงใหม 
2 โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 
3 โรงพยาบาลศูนย์พุทธชินราช พิษณุโลก 
4 โรงพยาบาลศูนย์สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
5 โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี สระบุรี 
6 โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ราชบุรี 
7 โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี ชลบุร ี
8 โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 
9 โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 
10 โรงพยาบาลศูนย์พุทธโสธร  ฉะเชิงเทรา 
11 โรงพยาบาลศูนย์พระปกเกล้า จันบุรี 
12 โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ สงขลา 
13 โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 
14 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร สกลนคร 
15 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ขอนแก่น 
16 โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อุดรธานี 
17 โรงพยาบาลศูนย์มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 
18 โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี 
19 สถาบันบ าราศนราดูร นนทบุรี 
20 โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม นครปฐม 
21 โรงพยาบาลหัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์ 
22 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี   กรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบโต้สถานการณ์ระบาด/ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้
การป้องกันและควบคุมการระบาดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ส่งผลให้ประชาชนสามารถได้รับการรักษาที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว เหมาะสม มีมาตรฐาน และผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย  
 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 
  การด าเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเป็นหลัก 
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9. กำรศึกษำทำงเภสัชพันธุศำสตร์เพื่อกำรลดค่ำใช้จ่ำยทำงกำรแพทย์โดยกำรใช้ยำเฉพำะบุคคลระยะที่สอง 

การพัฒนายาและการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาที่ได้จากการศึกษาประชากรใน
กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศ สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ จีน การน าองค์ความรู้ใหม่
เหล่านี้มาใช้ในประเทศไทย จ าเป็นต้องประเมินความชุกของปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม (หรือความถี่ของอัลลีล) ใน
ประเทศไทย เพ่ือใช้ในการพิจารณาที่จะท าการศึกษายืนยันในประเทศไทย โดยอาจพิจารณาใช้ความชุกของ
ประชากรเป็นข้อมูลควบคุม นอกจากนี้ข้อมูลความชุกของปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมยังใช้ในการประกอบการ
พิจารณาเพื่อประยุกต์ใช้ลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรมดังกล่าวในทางคลินิก 

การศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์จากระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งด าเนินการโดยศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเสริมระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก และ ระบบในการติดตามเก็บ
ตัวอย่างจากผู้ป่วย โดยสร้างเครือข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก และ ระบบการติดตามเก็บตัวอย่างจาก
ผู้ป่วย ผ่านทางโรงพยาบาลระดับจังหวัด หรือ โรงพยาบาลระดับภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย 
ด้วยความร่วมมือของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน  

 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมใหม่ของยาต่างๆ ซึ่งภาวะไม่พึงประสงค์จากยามีความส าคัญ เพราะ
หากผู้ป่วยแพ้ยาอาจมีอาการรุนแรง จนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือในกรณีร้ายแรง อาจถึงแก่ชี วิตได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันสามารถป้องกันภาวะไม่พึงประสงค์ดังกล่าว ด้วยการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ตรวจหายีนที่เสี่ยงต่อ
การแพ้ยา) เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่มียีนเสี่ยงต่อการแพ้ยา โดยการวิจัยและพัฒนาในโครงการนี้ 
จ าเป็นจะต้องสร้างเครือข่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจจีโนไทป์) การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติ การท าการจีโนไทป์ การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์
นโยบาย เพ่ือให้เกิดการให้บริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทย โดยในระยะแรกจะ
ท าการศึกษายากลุ่มยาต้านจุลชีพเช่น ยา sulfonamide ยารักษาวัณโรค และ ยากันชักกลุ่ม Phenytoin ก่อน
โดยใช้ข้อมูลการท าจีโนไทป์ตัวอย่างในธนาคารตัวอย่างที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การเก็บตัวอย่างมาตั้งแต่ปี 
2557  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ใช้ในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ 
 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 
                    - 
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10. โครงกำรประกันคุณภำพยำ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจใน

การควบคุม ติดตาม ตรวจวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยา การสุ่มตัวอย่างเพ่ือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
ยาหลังจากการจัดซื้อและส่งมอบให้โรงพยาบาลนั้น ได้ด าเนินการประกันคุณภาพยา ตั้งแต่ปี 2545 เพ่ือสะท้อน
สถานการณ์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาตามชื่อสามัญ (generic name) เป็นโครงการเชิงรุกที่ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี
จนถึงปัจจุบัน โดยกลไกด้านประกันคุณภาพยาสามัญเป็นส่วนส าคัญที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้สั่งใช้ยาและ
ประชาชน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

1. คัดเลือกรายการผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันตามชื่อสามัญ และผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร รวมจ านวน ๔๒ 
รายการ โดยเกณฑ์การคัดเลือกยาเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพ มีดังนี้ 

1.1 คัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นหลัก  
1.2 ยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ (Narrow therapeutic index) 
1.3 ยาที่มีปริมาณหรือมูลค่าการใช้สูงในโรงพยาบาลรัฐ 
1.4 ยาที่พบปัญหาคุณภาพ หรือโรงพยาบาลเสนอให้ตรวจสอบคุณภาพ 
1.5 ยาที่เคยตรวจพบผิดมาตรฐาน หรือปรับปรุงมาตรฐานในต ารายา 
1.6 ยาชื่อสามัญเดียวกันที่ราคาแตกต่างกันมาก  

2. กลุ่มยาที่ตรวจวิเคราะห์ เช่น ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ยารักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ยารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยารักษาโรคระบบกล้ามเนื้อ
และข้อ ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยาต้านเชื้อไวรัส ยาคุมก าเนิด 

3. หัวข้อตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ การตรวจเอกลักษณ์ (Identification) ปริมาณตัวยาส าคัญ (Active 
ingredient) การละลายของตัวยา (Dissolution) ความสม่ าเสมอของตัวยา (Content uniformity) 
ความเป็นกรด – ด่าง (pH) สารก่อไข้ (Bacterial endotoxins, LAL ความปราศจากเชื้อ (Sterility) และ 
Related substances / Related compounds 

4. สุ่มตัวอย่างยา จ านวน 626 ตัวอย่าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ของส านักยา
และวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5. รายการยาในโครงการประกันคุณภาพยา ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 42 รายการ ได้แก่  
รายการยา 

Albendazole suspension Clonazepam tablets 
Albendazole tablets Colchicine tablets 
Alprazolam tablets Dicyclomine HCl syrup  
Amitriptyline HCl tablets Dimenhydrinate sterile solution 
Amlodipine besilate tablets Dipotassium clorazepate capsule 
Ampicillin sodium + Sulbactam 
sodium sterile powder 

Efavirenz capsules / tablets 

Aspirin tablets Ethambutol HCl tablets 
Bisacodyl rectal suppositories  Ethinylestradiol + Desogestrel 

tablets 
Ceftriaxone sodium sterile powder Ethinylestradiol + Levonorgestrel 

tablets 
Chlordiazepoxide tablets Ferrous fumarate tablets 
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รายการยา 
Chlorpromazine HCl tablets Folic acid tablets 
Furosemide sterile solution Pyrazinamide tablets 
Gabapentin capsules Ranitidine HCl sterile solution 
Glipizide tablets Sertraline tablets 
Insulin (human) sterile solution / 
suspension 

Tenoxicam tablets 

Loratadine tablets Thioridazine HCl tablets 
Metformin HCl tablets Timolol maleate eye drop 
Nevirapine suspension Vancomycin HCl sterile powder 
Nevirapine tablets Warfarin sodium tablet 
Piperacillin sodium + Tazobactam 
sodium sterile powder  

Zidovudine capsules 

Potassium chloride sterile solution ฟ้าทะลายโจรแคปซลู 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สร้างความเชื่อม่ันให้ประชาชนผู้ใช้บริการในระบบสุขภาพว่าได้รับยาสามัญท่ีมีคุณภาพ  
2. เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลผู้มีหน้าที่จัดซื้อยาใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาคัดเลือก

และก าหนดคุณลักษณะของยาสามัญ (Specification) ที่จัดซื้อ 
3. กระตุ้นให้ผู้ผลิตพัฒนาคุณภาพยาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
4. สรุปภาพรวมของคุณภาพยาสามัญแต่ละรายการในระดับประเทศได้  
5. สร้างฐานข้อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา 

 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 
                    - 
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11. โครงกำรคุณภำพสมุนไพรไทย  
ตามที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท าโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๔๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตร
เครื่องหมายรับรอง “คุณภาพสมุนไพรไทย” เป็นการยกระดับคุณภาพของสมุนไพร สร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภค และเพ่ิมมูลค่าในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการใช้
ยาสมุนไพรภายในประเทศเพ่ิมข้ึน การด าเนินงานที่ผ่านมา มีหน่วยงานและผู้ประกอบการสนใจส่งสมุนไพรเข้ารับ
การตรวจรับรองเป็นจ านวนมาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ขยายขอบข่ายโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 
เพ่ือให้การตรวจรับรองคุณภาพสมุนไพรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศและเพ่ิมชนิดสมุนไพรที่ให้การตรวจรับรอง
ในแต่ละปี ผลการด าเนินงานโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ปีงบประมาณ 2545-2557 พบว่า วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังคงพบปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีสาเหตุ
ส่วนใหญ่จากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ปริมาณเชื้อแบคทีเรียรวมที่ใช้อากาศ (Total aerobic bacterial) 
เชื้อแบคทีเรียในล าไส้ (Enterobacteria) เชื้อยีสต์และรา (Yeasts and moulds) เกินเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุ
รองลงมาเป็นการด้อยคุณภาพทางเคมี เช่น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารส าคัญ ปริมาณสารสกัดด้วยตัวท าละลาย และ
ปริมาณความชื้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาดังกล่าวมาอาจเนื่องมาจากการที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของเทคนิคและวิธี การผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดี รวมทั้งการจัดหาวัตถุดิบซึ่งอาจมาจาก
แหล่งที่ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพหรือวิธีการเก็บรักษาไม่ถูกต้อง สถานที่ผลิตยาจากสมุนไพรยังไม่ได้มาตรฐาน 
GMP และขาดการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความ
ปลอดภัยสมุนไพรสามารถในการน าไปพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของไทยในการ
แข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาดสากล รวมทั้งใช้ประเมินความเสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนภัยด้าน
สมุนไพรให้แก่ผู้บริโภค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังคงด าเนินโครงการคุณภาพ
สมุนไพรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันวิจัยสมุนไพรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ส านักยาและวัตถุเสพติด ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้การตรวจสอบและรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร รวมทั้งถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านสมุนไพร เพ่ือพัฒนาและยกระดับการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพดีและมีความปลอดภัย ส่งผลให้ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพของ
ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรในประเทศอย่างยั่งยืน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
1. ให้การตรวจรับรองคุณภาพสมุนไพร 42 ชนิด ดังนี้ 

 
กระชายด า 

 
ขมิ้นชัน 

 
เถาวัลย์เปรียง 

 
ชุมเห็ดเทศ 

 
ดีปล ี

 
บอระเพ็ด 

 
บัวบก 

 
ปัญจขันธ ์

 
พริกไทย 

 
ไพล 

 
ฟ้าทะลาย 

 
มะกรูด 

 
มะขามแขก 

 
พญายอ 

 
หญ้าหนวดแมว 

 
สมอไทย 

 
สมอพิเภก 

 
มะขามป้อม 

 
กระเพราแดง 

 
ข่า 

 
กระชาย 

 
ขมิ้นอ้อย 

 
มะแว้งเครือ 

 
สวาด 

 
ตานหม่อน 

 
เทียนขาว 

 
เทียนตั๊กแตน 

 
เทียนแดง 

 
เทียนเยาวพาณ ี

 
ช้าพลู 

 
เทียนด า 

 
กระเจี๊ยบแดง 

 
ผักคาวตอง 

 
เพชรสังฆาต 

 
หม่อน 

 
รางจืด 

 
มะรุม 

 
ปลาไหลเผือก 

 
แมงลักคา 

 
ขิง 

 
แพรเซี่ยงไฮ ้

 
ย่านาง 

 
2. ให้การตรวจรับรองคุณภาพยาต ารับ 11 ต ารับ ตามบัญชี  ยาจากสมุนไพร พ.ศ.2549 ตามประกาศ

คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2549 เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4) 
และได้รับอนุญาตเลขทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แก่ ยาหอมเทพจิตร ยาหอ
มนวโกฐ ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาธาตุบรรจบ ยาประสะกานพลู ยาเหลืองปิดสมุทร ยาประสะไพล ยาแก้ไข้
ห้าราก ยาเขียวหอม ยาจันทน์ลีลา และยาประสะมะแว้ง 

3. การตรวจรับรองคุณภาพ  
- ประเภทท่ี 1  (Q ทอง) ด้านคุณภาพทางเคมีและความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ 

โลหะหนัก สารหนู และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ให้การตรวจรับรองคุณภาพผงสมุนไพร ชาชง และ
ยาแคปซูล รวม 32 ชนิด  

- ประเภทท่ี 2 (Q เงิน)ด้านความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก สารหนู และ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชให้การตรวจรับรองคุณภาพผงสมุนไพร ชาชง และยาแคปซูล รวม 10 ชนิด
ให้การตรวจรับรองคุณภาพยาต ารับ รวม 11 ชนิด 
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4. หน่วยงานที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง “คุณภาพสมุนไพรไทย” สีทอง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

ล ำดับ จังหวัด หน่วยงำน ตัวอย่ำงท่ีได้รับกำรรับรอง จ ำนวนตัวอย่ำง 
1 นนทบุรี สถาบันวิจัยสมุนไพร ชาชงขิง 1 
2 ชลบุร ี โรงพยาบาลพนสันิคม วัตถุดิบขมิ้นชัน 

วัตถุดิบฟ้าทะลายโจร 
2 

3 สกลนคร โรงพยาบาล 
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

วัตถุดิบขมิ้นชัน 1 

4 ปราจีนบุร ี มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร   

วัตถุดิบช้าพล ู
บัวบกแคปซูล 
ฟ้าทะลายโจรแคปซลู 
ขมิ้นชันแคปซูล 

4 

5 ชุมพร โรงพยาบาลท่าแซะ ขมิ้นชันแคปซูล 
ชุมเห็ดเทศแคปซูล 

2 

6 จันทบุร ี โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ ฟ้าทะลายโจรแคปซลู 1 

7 สตูล โรงพยาบาลละง ู วัตถุดิบฟ้าทะลายโจร 1 

8 กรุงเทพฯ โชคชัยพาณิชย ์ วัตถุดิบฟ้าทะลายโจร 
วัตถุดิบขมิ้นชัน 

2 

9 กรุงเทพฯ ร้านเฮลตีโ้ฮม วัตถุดิบสมอพิเภก 1 

10 นครปฐม เจริญสุขกรุ๊ป วัตถุดิบขมิ้นชัน 1 

11 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสุวรรณภูม ิ วัตถุดิบเถาวัลย์เปรยีง 
เถาวัลย์เปรียงแคปซลู 
ฟ้าทะลายโจรแคปซลู 

3 

12 บุรีรัมย ์ โรงพยาบาลประโคนชัย วัตถุดิบขมิ้นชัน 
วัตถุดิบฟ้าทะลายโจร 

2 

รวม 21 

 
5. หน่วยงานที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง “คุณภาพสมุนไพรไทย” สีเงิน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 
ล ำดับ จังหวัด หน่วยงำน ตัวอย่ำงท่ีได้รับกำรรับรอง จ ำนวนตัวอย่ำง 

1 ชลบุร ี โรงพยาบาล 
พนัสนิคม 

วัตถุดิบรางจืด 
วัตถุดิบเถาวัลย์เปรยีงวัตถุดิบ
สมอพิเภก 
วัตถุดิบพริกไทย 
วัตถุดิบบอระเพ็ด 
วัตถุดิบสมอไทย 

6 

2 สกลนคร โรงพยาบาล 
พระอาจารย์ฝั้น  
อาจาโร 

วัตถุดิบฟ้าทะลายโจร 
วัตถุดิบเถาวัลย์เปรยีง 

2 
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ล ำดับ จังหวัด หน่วยงำน ตัวอย่ำงท่ีได้รับกำรรับรอง จ ำนวนตัวอย่ำง 
3 นครปฐม เจริญสุขกรุ๊ป วัตถุดิบเพชรสังฆาต (๒) 

วัตถุดิบขมิ้นชัน 
วัตถุดิบฟ้าทะลายโจร 
ยาหอมนวโกฐ (ยาผง) 
ยาประสะไพล (ยาผง) 
ยาหอมเทพจิตร (ยาผง) 
ยาจันทน์ลีลา (ยาผง) 
ยาหอมนวโกฐ (ยาผง) 
ยาประสะไพล (ยาผง) 
ยาหอมเทพจิตร (ยาผง) 
ยาจันทน์ลีลา (ยาผง) 

8 

4 นครปฐม บริษัท ไบโอเวย์  
เนเจอรลั (ประเทศไทย) จ ากัด 

วัตถุดิบสมอพิเภก 
วัตถุดิบสมอไทย 

2 

5 ชุมพร โรงพยาบาลท่าแซะ รางจืดแคปซลู 1 

6 จันทบุร ี โรงพยาบาล 
เขาคิชฌกูฏ 

ขมิ้นชันแคปซูล 
มะขามแขกแคปซลู 
เถาวัลย์เปรียงแคปซลู 
ยาจันทน์ลีลา (ยาแคปซลู) 

4 

7 สตูล โรงพยาบาลละง ู วัตถุดิบขมิ้นชัน 
ยาหอมนวโกฐ (ยาผง) 

2 

8 กรุงเทพฯ โชคชัยพาณิชย ์ วัตถุดิบมะขามแขก 1 

9 กรุงเทพฯ ร้านเฮลตีโ้ฮม วัตถุดิบสมอไทย 1 

10 บุรีรัมย ์ โรงพยาบาล 
ประโคนชัย 

วัตถุดิบมะขามแขก 1 

11 ร้อยเอ็ด โรงพยาบาล 
สุวรรณภมู ิ

วัตถุดิบฟ้าทะลายโจร 1 

รวม 29 

 
6. ผลการประเมินคุณภาพและความปลอดภัย 

ด้าน จ ำนวนที่ตรวจ จ ำนวนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

เอกลักษณ์และคุณภาพทางเคมี 79 24 30.0 

การปนเปื้อนจุลินทรีย์ 87 20 23.0 

การปนเปื้อนโลหะหนัก 77 5 6.0 

การปนเปื้อนสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 109 1 1.0 

เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท 4 0 0.0 
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7. วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ยาต ารับจากสมุนไพร ได้รับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับใบ
ประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย ปี 2558 จ านวน 170 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์
ประเภทที่ 1 จ านวน 21 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ประเภทที่ 2 จ านวน  29 ตัวอย่าง รวม 50 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 29.0 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. วัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ยาต ารับจากสมุนไพร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและความปลอดภัย  
2. หน่วยผลิตเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน  
3. บุคลากรทางการแพทย์ เกิดความม่ันใจในการสั่งใช้ยาสมุนไพร  
4. ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย  
5. ประชาชนได้รับการสื่อสารความเสี่ยง เพ่ือแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพร  
6. ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของไทยสามารถแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาดสากล 

 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 
                    - 
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12. โครงกำรอำหำรปลอดภัย (Food Safety)  

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ก่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านการผลิต มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะอาหารและผลิตภัณฑ์เข้าสู่
ประเทศไทยจ านวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาและความวิตกกังวลของผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ิมมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร เพ่ือควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตาม
กฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดี รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค โดยมีการด าเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากการตรวจสอบเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการแล้ว 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้มีการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) มา
ตั้งแต่ ปี 2547 และได้ก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบเข้มแข็ง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ มีการตรวจสอบและรับรองอาหารปลอดภัย  
จัดท าคู่มือ และพัฒนาชุดทดสอบอาหารอย่างง่าย เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถดูแลคุณภาพอาหารของตนเองได้ 
เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และอาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน และให้สอดรับกันนโยบาย
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–2559 ใน
เป้าหมายหลักท่ีมีความปลอดภัยของด้านอาหารโภชนาการ ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความปลอดภัยในการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม และชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสุขภาพ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยขึ้น เพ่ือก าหนดให้มีการตรวจเฝ้าระวัง
อาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยง เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข และมีการประเมินสถานการณ์ในภาพรวมให้มี
ความครอบคลุมทั่วถึง ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารลอดภัยมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงสุด 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้  
1. โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร  

1.1 ด าเนินการตรวจรับรองอาหารปลอดภัยตลาดสด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร โรงเรียน 
โรงพยาบาล และ สถานที่ประกอบอาหาร 6,962 ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 44 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
0.63  

1.2 การตรวจอาหารในวังศุโขทัย ร้านศิลปาชีพ 904 และตลาดเอนกประสงค์จิตมั่นราชกิจ 46,210 
ตัวอย่าง ไม่ผ่าน 77 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.16  

2. โครงการเตรียมวัสดุอ้างอิงส าหรับสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออกาโนคลอรีนในไขมันไก่  
3. โครงการพัฒนาสุขลักษณะที่ดี (GMP) ในโรงอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
4. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 

1.1 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิทและน้ าแข็งในเขต
ภาคกลาง ด าเนินการ 330 ตัวอย่าง  
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1.2 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ าดื่มจากตู้น้ าดื่มอัตโนมัติในพ้ืนที่เทศบาลเมืองสนั่น
รักษ์ จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการ 30 ตัวอย่าง  

1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารในส่วนกลาง ด าเนินการ 198 ตัวอย่าง  
1.4 โครงการการส ารวจปริมาณไอโอดีนในเกลือและซอสปรุงรส ด าเนินการ 90 ตัวอย่าง  
1.5 โครงการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักสด ด าเนินการ 278 

ตัวอย่าง  
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั้ง 4 โครงการ รวมจ านวนทั้งสิ้น 54,441 ตัวอย่าง  

 ด าเนินการจัดอบรม จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่  
1. การทดสอบจุลินทรีย์ในอาหารด้วย Molecular Technique (17-20 พ.ย. 57) 
2. ทบทวนแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 และการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่บุคคล (11-13 ธ.ค. 57)  
3. การตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร (23-24 ก.พ. 58)  
4. การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารทางเคมี (23-24 เม.ย. 58)  
5. ข้อก าหนดและข้อแนะน าทั่วไปส าหรับการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (11 พ.ค. 58)  
6. การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา และ harmonization วิธีประกันคุณภาพผล

การทดสอบ(27-29 พ.ค. 58)  
 ในส่วนของการด าเนินการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการตรวจตัวอย่าง น้ า OTOP เกลือ ผัก จ านวน 

6,179 ตัวอย่าง รวมตัวอย่างในโครงการ ทั้งหมด 60,620 ตัวอย่าง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินจากผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 

2. บุคคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์อาหารได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ผู้ประกอบการผลิตอาหารได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมของในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารและกระตุ้นผู้ประกอบการในการพัฒนาเพ่ือได้รับการรับรองอาหารปลอดภัย  

4. ผู้บริโภคได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารเพ่ือใช้ในการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัย  

5. สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ประเทศไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว  
6. สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่ให้บรรลุผลส าเร็จทุกระดับชั้น 

 
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน/ข้อเสนอแนะ 

1. การเก็บตัวอย่างเฝ้าระวัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ส่งตัวอย่างตามแผน 
2. การตรวจอาหาร ครม. ได้รับการประสานให้เข้าด าเนินการระหว่างกลางปีงบประมาณซึ่ง สคอ.ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณไว้ 
3. การจ้างเจ้าหน้าที่ ที่ประจ าในวังต้องปฏิบัติงาน 24 ชม. ท าให้ต้องจ้างกรณีพิเศษ ซึ่งถ้าน าเข้าระบบอาจ

ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
4. ไม่มีระบบฐานข้อมูลด้านอาหารของกรมและของประเทศ 
5. มีข้อจ ากัดเรื่องศักยภาพของห้องปฏิบัติการด้านอาหารของกรม 
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สรุปปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) 

1.พัฒนำห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิงทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
1 ประชุม Expert Committee 

on Biological 
Standardization (ECBS) 

123,000 ชว การประชุมครั้งต่อไปจะจดัประชุมในเดือนตุลาคม 2558 ซึ่ง
เป็นปีงบประมาณ 2559 โดยแผนการจัดประชุมนี้ผูเ้ข้าร่วมไม่
สามารถก าหนดวันเวลาที่แน่นอนได้ ดังนั้นการก าหนด
แผนการเข้าร่วมจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามผู้จดัการประชุม 

2 โครงการบริหารจัดการ
ด าเนินงานของกองแผนงาน
และวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

2,000,000 ผน เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับบุคคลภายนอก จึง
ท าให้มีความล่าช้าในการส่งเบิกเพราะต้องตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายในแตล่ะครั้ง 

3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกองแผนงาน
และวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

350,000 ผน มีการแก้ไขเอกสารในการเบิกจ่าย ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 

4 โครงการบ ารุงรักษาเครื่อง
ส ารองไฟฟ้าส าหรับควบคุม
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่าย 

99,831 ศทส เครื่องส ารองไฟฟ้ามีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี อะไหล ่
และการซ่อมบ ารุงมรีาคาสูง และหากช ารุดค่าซ่อมไมคุ่้มค่า
กับการซื้อทดแทน 

5     

6 โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมบุคลากรสู่องกรค์
แห่งความผาสุก โปร่งใส 

50,000 ศวกท่ี 03 ด้วยปริมาณงานท่ีรับผิดชอบท่ีต้องท าให้ทันเวลาที่ก าหนด 
เจ้าหน้าท่ีอาจไม่มีเวลาในการร่วมท ากิจกรร 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพห้องปฏิบตัิการตาม
มาตรฐานสากล 

500,000 ศวกท่ี 05 การไดร้ับจัดสรรงบประมาณล่าช้าและให้เป็นงวดท าให้เป็น
ปัญหาในการบริหารวงเงินและการจัดกิจกรรมซึ่งไมส่อดคล้อง
กับนโยบายเร่งรัดการเบิกจา่ยของรัฐบาล รวมถึงงานในบาง
กิจกรรมเป็นงาน เชิงนโยบายระดบักรมฯ เมื่อกรมฯ ไม่
ด าเนินการตามแผนแล้วไม่แจ้งหรอืไม่ปรับแผนท าให้ส่งผล
กระทบต่อหน่วยงานภายใต้กรมฯ ด้วย เช่น การตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในตามระบบ ISO 9001 : 2008 

8 โครงการธ ารงรักษาและพัฒนา 
ระบบคณุภาพตาม
มาตรฐานสากล ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 
นครราชสมีา 

200,000 ศวกท่ี 09 การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 ครั้งท่ี 2 
กรมปรับเป็นเดือน ต.ค. 58 และการรับตรวจประเมินจาก 
Certify body ปรับเป็นเดือน พ.ย. 58 

9 โครงการพัฒนาระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

492,500 สวพ เนื่องจากระบบไฟฟ้าอาคาร 9 ของสถาบันวิจัยสมุนไพร 
กระแสไฟฟ้าดับเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน ท าให้การ
ให้บริการตรวจวิเคราะหไ์มส่ามารถด าเนินการไดต้ามปกต ิจึง
มีความจ าเป็นต้องขอเลื่อน Re-assessment /Extended 
Scope จนกว่าเหตุการณจ์ะเข้าสูภ่าวะปกต ิ
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
10 ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง 1,000,000 สวส งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงได้

ท าบันทึกข้อความให้สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข
จัดสรรให้เพิ่มเติม จึงสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างครบถ้วน 

11 การจัดการความรู้ของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๕๘ 

150,000 สวส 1. เสียงตามสายของ สวส ช ารุด ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์- 
กรกฎาคม 2558 จึงได้เปลี่ยนช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ 
จากเสียงตามสายเป็น E-learning ออนไลน์ใน Facebook : 
KM at THAI NIH และได้จัดท าบทความและถามตอบ ห้วข้อ
1) ระบบคณุภาพ จ านวน 7 หัวเรือ่ง และ 2) GHSA จ านวน 
11 หัวเรื่องเป็นอุปสรรคเพราะเพิม่ภาระงาน และใช้เวลานาน 
แต่มีข้อดีในการสื่อสารออนไลน์ E-learning นี้คือ สามารถ
เผยพร่บทความได้ยาวนาน เป็นเดือ่น-ปี ผู้สนใจสามารถเข้า
มาอ่านซ้ า ถามตอบได้หลายครั้ง และสื่อสารได้ทั่วถึง 
ครอบคลมุ อาคาร 1 อาคาร 9 อาคาร 10 อาคารซาคาซาวา 

12 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

200,000 สวส ระยะเวลาการจัดเลื่อนจากแผนปฏิบัติการเดิมทีต่ั้งไว้ โดยเดมิ
ก าหนดจัดในเดือนมกราคม 2558 แต่ระยะเวลาที่จดัจริง คือ 
วันท่ี 15-17 กุมภาพันธ์ 2558 เนือ่งจากรอข้อมูล input จาก
กรม ในประเด็นการทบทวนวิสยัทศัน์ พันธกิจของกรมในปี 
2558 เพื่อให้การด าเนินการของสถาบัน มีความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกรม 

13 การจัดท าฐานข้อมลูการพัฒนา
บุคลากร ของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

300,000 สวส ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าก าหนดเวลาตามแผน ท าให้
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการล่าช้าไปด้วย โดยสามารถ
จัดจ้างท าโปรแกรมได ้ในวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 ซึ่งก าหนด
ตามแผน คือช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.58 

14 โครงการพัฒนาระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

492,500 สวพ เนื่องจากระบบไฟฟ้าอาคาร 9 ของสถาบันวิจัยสมุนไพร 
กระแสไฟฟ้าดับเป็นเวลานานกว่า 1 เดือน ท าให้การ
ให้บริการตรวจวิเคราะหไ์มส่ามารถด าเนินการไดต้ามปกต ิจึง
มีความจ าเป็นต้องขอเลื่อน Re-assessment /Extended 
Scope จนกว่าเหตุการณจ์ะเข้าสูภ่าวะปกต ิ

 

2. สร้ำงเครือข่ำย/พัฒนำห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขภำครัฐและเอกชน 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
1 โครงการพัฒนาเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการชันสตูร
สาธารณสุข เครือข่ายบริการ
สุขภาพท่ี 3 

200,000 ศวกท่ี 03 งานพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 
นครสวรรค ์มีจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงลดลง
เนื่องจากลาศึกษาต่อ 1 คน และยา้ยไปด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 1 คน ท าให้เหลือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพียง 3 คน ซึ่งต้องรับผิดชอบท้ังงาน
ประจ า และงานโครงการฯ ท้ังภายใน และภายนอกศูนย์ฯ 
ท าให้การด าเนินงานโครงการล้าช้า ท างานได้ไมเ่ตม็
ประสิทธิภาพที่ควรเป็น 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการ

เครือข่ายดา้นอาหารทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

500,000 สคอ การจัดเตรียม spiked materials ที่ก าหนดเป็นปีกแมลง
และขนหนู ซึ่งปีกแมลงยังไม่มีปญัหาในการ จัดเตรียม แต่
ขนหนูค่อนข้างหาไดล้ าบาก เนื่องจากข้อจ ากัดต่างๆ หลาย
อย่าง เช่น ต้องใช้ขนหนูท่ีตายใหม่ๆ หรือหนูท่ียังม ีชีวิตอยู่
และต้องเป็นหนูท่ีมีขนาดตัวไม่เล็กเกินไป ท าให้การเตรียม
แต่ละรอบต้องใช้เวลานาน (โครงการที่ 3) 

3 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

200,000 ศวกท่ี 03 มีการปรับเปลีย่นแผนในการท างานเนื่องจากต้องจัดการ
ประชุม อบรม สัมมนา ใหเ้สรจ็สิ้นภายในเดือน มีนาคม 
ดังนั้นขั้นตอนการประเมินตนเอง และออกตรวจประเมิน
โรงพยาบาลจึงเลื่อนออกไปเป็นช่วง เมษายน เป็นต้นไป 

4 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

300,000 ศวกท่ี 10 1. ไม่สามารถท างานได้ทันตามความต้องการใช้ข้อมูล  
2. ขาดเครื่องมือช่วยในการประมวลผลข้อมูลการประเมิน 
เพื่อให้ทันกับความต้องการใช้ข้อมูล  
3. กรรมการประเมินว่ายังมีความเข้าใจในเรื่องที่ประเมิน
แตกต่างกัน อันเนื่องมาจาก กรรมการมีประสบการณ์การ
ท างานท่ีแตกต่างกัน  
4. มีกิจกรรมนอกเหนือจากรายละเอียดแผนการด าเนินการ
ท าให้ท างานได้ล่าช้า ไม่ตรงตามแผน และทีมเครือข่ายไม่
พร้อมท าให้งานล่าช้า 

5 พัฒนาห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

2,500,000 รส 1. ไม่มีนักรังสีการแพทย์ท่ีมีความรู้ด้านวิชาการครบทุกรพ.  
2. ความไม่เข้าใจในเกณฑม์าตรฐานอย่างลึกซึ่งของผู้รับการ
ตรวจประเมิน  
3. บางจังหวัดในเขตไม่มีการสร้างเครือข่ายในพ้ืนท่ีเพื่อ 
บูรณาการภายในจังหวัด จึงขาดการพัฒนา  
4. เจ้าหน้าท่ีรังสีมีการย้ายและเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้
ผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติงานรังสีขาดการพัฒนา
แบบต่อเนื่อง  
5. การควบคุมคณุภาพเครื่อง CR/DR เจ้าหน้าท่ียังขาด 
ประสบการณ ์จึงต้องช่วยกันดูแลและแลกเปลีย่นข้อมูลกัน 
ภายในเครือข่าย  
6. ข้อก าหนดในการควบคุมคณุภาพเครื่องอัลตรา้ซาวด์  
7. การทบทวนเอกสารและคู่มือตา่งๆ ให้เป็นปัจจุบัน  
8. การวิเคราะห์ปริมาณรังสีประจ าตัวบุคคลที่ถูกต้อง 
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3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
1 โครงการต่ออายุลิขสิทธ์ิป้องกันไวรัส

คอมพิวเตอร ์
500,000 ศทส การติดตั้งจากผู้ใช้งานยังไมไ่ดด้ าเนินการเนื่องจาก

นโยบายการติดตั้งยังไมไ่ด้เขม้งวดและมีการตดิตั้ง
โปรแกรมป้องกันไวรสัตัวอื่นที่ยังมกีารใช้งานอยู่
รวมถึงการตดิตั้งกับเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ าท าให้
ผลกระทบกับผู้ใช้งานกระทบถึงความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลดลงในการใช้ทรัพยากรของ
เครื่องน้อยและมีอายุการใช้งานนานไม่ทันสมัย 

2 โครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

3,400,000 ศทส อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสายสัญญาณ
ต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงกับเครื่องลูกข่าย และแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์มีการใช้งานเกิน 10 ปี ท าให้การ
บ ารุงรักษา และการซ่อมแซมไม่สามารถด าเนินการ
ได ้และหากซ่อมแซมก็ไม่คุ้มค่ากบัการซื้อทดแทน 

3 โครงการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ส าหรับห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย 

93,154 ศทส เครื่องปรับอากาศควบคมุความเยน็ได้ไม่เตม็
ประสิทธิภาพเนื่องจากไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใช้
งานกับห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึง
มีปัญหาในการใหค้วามเย็น รวมถงึเครื่องปรับ 
อากาศมีการใช้งานมาเกินกว่า 7 ปี ท าให้อุปกรณ์
ช ารุดบ่อยส่งผลถึงอุณหภูมิของห้องควบคุมระบบ
เครือข่าย และการท างานของอุปกรณ์ตา่ง ๆ 
ผิดปกต ิ

4 ค่าเช่าระบบสายสื่อสารข้อมูลระหว่าง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

3,556,667 สล 1. การจัดรายการวิทยุเสียงตามสาย จ านวนการจัด
รายการให้ความรู ้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากขณะนี้
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์มีเจ้าหน้าที่จดัรายการวิทยุ
เสียงตามสาย เพียง 1 คน ที่ผ่านการอบรมการจัด
รายการวิทยเุสียงตามสายแล้ว คือ นางสาวสุนันทา 
สุขสุมติร นักวิชาการเผยแพร่ ซึ่งนอกจากจะท า
หน้าท่ีจัดรายการวิทยุเสียงตามสายแล้ว ยังช่วย
ถ่ายภาพ กรณีที่นักวิชาการโสตทศันศึกษาติด
ภารกิจ ตลอดจนพาสื่อลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ท าให้วันนั้นๆ ไมไ่ด้จดัรายการวิทยุเสียง
ตามสาย ส่งผลให้ค่าเป้าหมายน้อยกว่าที่ก าหนดไว้
มาก 
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4. วิจัยและพัฒนำ 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
1 การประเมินความเสีย่งด้าน

คุณภาพของวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าส าหรับสตัว์ในพื้นที่ 
17 จังหวัด ภาคเหนือของ
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 
2557-2558 

650,000 ชว - มีตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ความแรงของวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าส าหรับมนุษยส์่งตรวจวิเคราะห ์4 ตัวอย่าง แต่
เนื่องจากสถานที่ท่ีใช้ทดสอบไมเ่พียงพอ จ าเป็นต้องเลื่อนการ
ทดสอบตัวอย่างในโครงการออกไป 4 ตัวอย่างท าให้แล้วเสรจ็
ไม่ทันก าหนดภายในเดือน กันยายน 2558 แต่ตามก าหนด
ใหม่จะแล้วเสร็จในวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 

2 การพัฒนาวิธี LC-MS-MS เพื่อ
ตรวจวิเคราะหค์ุณลักษณะไกล
แคนในยาโมโนโคลนอลที่ผลิต
โดยเทคโนโลยีชีวภาพ 

100,000 ชว เป็นเทคนิคใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ต้องอาศัยการทดลองมาก และ
บุคลากรมีงานมาก 

3 โครงการจดัประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์ครั้งท่ี 
23 ปีงบประมาณ 2558 

4,900,000 ผน กรอบระยะเวลาในการจัดงาน มรีะยะสั้น ท าให้การ
เตรียมการไมส่ะดวก 

4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยส์ู่
ชุมชน: นวัตกรรมแก้ปัญหาโรค
เอ๋อและการขาดสารไอโอดีน
อย่างยั่งยืนด้วยการเสรมิ
ไอโอดีนทางชีวภาพในห่วงโซ่
อาหาร 

719,498 ศชพ เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินงานของศุนย์ปฏบิัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารก
แรกเกิดแห่งชาต ิและมีค าสั่งให้ชะลอการด าเนินงานไปก่อน 
จึงท าให้การด าเนินงานช้ากว่าท่ีก าหนดในแผน และไมไ่ดผ้ล
ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

5 โครงการวิจัยและพัฒนา 
Mesenchymal Stem Cells สู่
การใช้ประโยชน์ทางคลินิก 

4,094,210 ศชพ - พบปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง และอาคารเซลล์ต้น
ก าเนิดไม่มีระบบไฟฟ้าส ารอง ซึ่งในกระบวนการเตรยีมเซลล์
หากระบบไฟฟ้าขัดข้อง จะส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมของ
ห้องสะอาด (cleanroom) และเครื่องมือจนผิดปกติหรือไม่
สามารถใช้งานได้ จึงมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่ต้องเตรียมเซลล์ให้ผู้ป่วยในการศึกษาวิจยั
ทางคลินิก หากระบบควบคุมใน cleanroom และ 
incubator ส าหรับเพาะเลี้ยงเซลล์เสยี ไมส่ามารถใช้งานได้ 
เซลล์เพาะเลี้ยงจะตายในท่ีสดุ 

6 การศึกษาน าร่องด้านความ
ปลอดภัยของเจลหว้าเขารักษา
สิว 

745,100 ศชพ -พัฒนา และแก้ไขโครงร่างจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย ์ให้
ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัย 

7 การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากร
ของการกลายพันธ์ุของยีน 
anion exchanger 1 (AE1) ที่
เป็นสาเหตุของโรคไตขับกรด
ผิดปกติในทารกแรกเกดิใน
ประเทศไทย 

400,000 ศชพ 1.ทรัพยากร (เครื่องมือและอุปกรณ์ และข้อมลูสนับสนุน) 
เช่น PCR Machine ที่ใช้ในการด าเนินการ ไม่เพียงพอ 2.การ
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในการด าเนนิงานวิจัยล่าช้า 

8 การศึกษาทางพฤษเคมีและฤทธ์ิ
ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค
ของต ารับยาสมุนไพรในต ารา
พระโอสถพระนารายณ ์

150,000 ศวกท่ี 
01/1 

เนื่องจาก ห้องปฏิบัติการจลุชีววิทยามีภาระงานตรวจ
วิเคราะหม์าก รวมถึงมีตัวอย่างเร่งด่วนท่ีต้องรีบด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ก่อน จึงต้องรอล าดบัการตรวจวเิคราะห์ ซึ่งจะ
เริ่มท าการวิเคราะห์ กลางเดือน กันยายน 2558 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
9 โครงการพัฒนาศักยภาพ

สมุนไพรไทยท่ีมีใช้ในท้องถิ่น 
50,000 ศวกท่ี 

01/1 
ด้รับตัวอย่างจาก ศวก.ท่ี 9 นครราชสีมา ในงบประมาณ 
2558 มาจ านวน 2 ตัวอย่าง 

10 การพัฒนาวิธีทดสอบตะกั่วใน
ลิปสติกอย่างง่าย 

100,000 ศวกท่ี 03 เนื่องจากน้ ายาทดสอบที่ใช้ ท าปฏกิิริยากับสารประกอบ
ปรอทแล้วให้สีเหมือนกันกับสารประกอบตะกั่ว จึงไม่สามารถ
บอกได้ว่าสีทีเ่กิดขึ้น เป็นสีของสารประกอบตะกั่วหรือปรอท
และสีของตัวอย่างลิปสติกก็บดบังสีของสารประกอบตะกั่วจึง
ท าให้สีที่ไดไ้ม่เป็นไปตามทฤษฏ ี

11 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
เฝ้าระวังผลกระทบของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของ
เกษตรกรในอ าเภอด าเนิน
สะดวก โดยตรวจยืนยันด้วยวิธี
มาตรฐาน 
Spectrophotometry 

136,000 ศวกท่ี 05 เนื่องจากในการเก็บตัวอย่างที่ต้องมีการเก็บจากปลายนิ้ว เพื่อ
การตรวจพิษจากยาฆ่าแมลงเพียงรายการเดียว จึงท าให้มี
เกษตรกรเพียงบางส่วนท่ีให้ความสนใจตรวจท าให้จ านวน
ตัวอย่างไม่ครบตามที่ตั้งเป้าหมายไว้คือ 50 ตัวอย่าง แต่
อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างทั้ง 31 ตัวอย่างท่ีได้ก็เพียงพอในการ
วิเคราะห์ทางสถิต ิ

12 โครงการจดัตั้งห้องปฏิบัติการ
เฝ้าระวังเชื้อก่อโรคที่มีกลุ่ม
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ ่
(Influenza-like illness: ILI) 

200,000 ศวกท่ี 05 1. จ านวนสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่มีปริมาณน้อย 2. 
ตู้แช ่-70 C เสยี ท าให้ RNA ของตัวอย่าง และ Control 
เสียหาย 

13 โครงการเฝ้าระวังการพัฒนา
สติปัญญาเด็กไทยจากการเสรมิ
ไอโอดีนท่ัวประเทศเขตบริการ
สุขภาพท่ี 5 

120,000 ศวกท่ี 05 1. ค่า Standard ไม่ Stable ต้องเตรียม Standard ใหม่ทุก
อาทิตย์ 2. ค่า Control L1 และ L2 ไมเ่ข้าค่าเป้าหมายตามที่
ระบ ุ3. ตัวอย่างทยอยเข้ามาเรื่อยๆ แต่ก็ไมค่รบตามค่า
เป้าหมายทีต่้องการ คือ 2400 ตัวอย่าง 4. ตัวอย่างจังหวัด
สมุทรสงครามไมเ่ป็นไปตามเปา้หมาย เนื่องจากมีหญิง
ตั้งครรภ์และฝากครรภจ์ านวนน้อย 

14 การพัฒนาการเก็บตัวอย่าง
ส าหรับตรวจหาปริมาณและ
ชนิดฮีโมโกลบินและการตรวจ
วินิจฉัยอัลฟ่าธาลสัซีเมียด้วยวิธี 
Real-time PCR โดยใช้
กระดาษซับเลือด 

250,000 ศวกท่ี 06 ปริมาณตัวอย่างเลือดครบส่วน (EDTA whole blood) มี
ปริมาตรน้อย ท าให้ไม่สามารถตรวจหาปริมาณและชนิด
ฮีโมโกลบินซ้ าได้(Duplicate) รวมทั้งปริมาตรทีไ่ม่เพียงพอ 
ท าให้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างกระดาษซับเลือด
ในช่วงระยะเวลาเดือนที่ 2 เดือนและ 3 เดือน ได ้

15 การตรวจสอบเชื้อ Salmonella 
spp. ในยาสมุนไพรแผนโบราณ
ในเขตภาคตะวันออกด้วย
เทคนิคพีซีอาร ์

270,000 ศวกท่ี 06 เนื่องจากผู้วิเคราะหร์ับผดิชอบงานหลายดา้น ระยะเวลาแล้ว
เสร็จอาจไมต่รงตามระยะเวลาที่ก าหนด และอยู่ในช่วงการ
ตรวจด้วยเทคนิคพีซีอาร ์

16 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุม่ 
Benzodiazepines ด้วยวิธี 
HPLC 

50,000 ศวกท่ี 06 เครื่องมือใช้ในงานประจ าส าหรับตรวจวิเคราะหส์ารเสพตดิใน
ปัสสาวะ ท าให้ไมส่ามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

17 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมุนไพรไทยท่ีมีใช้ในท้องถิ่น 

50,000 ศวกท่ี 06 ได้รับตัวอย่างล่าช้า  
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
18 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพยาน้ า

แผนโบราณ 
80,000 ศวกท่ี 08 1. ได้ด าเนินการสุม่ตัวอย่างยาท่ีเหลือด้วยตนเอง ซึ่งบางเลข

ทะเบียนยาไมส่ามารถสุ่มหาตัวอยา่งใน Lot. ที่แตกต่างกันได ้
ท าให้ไม่สามารถสุ่มตัวอย่างได้ครบ 3 Lot. จ านวน 7 
ทะเบียนยา โดยจะท าการสรุปรายงานตามจ านวนที่สุม่ได้จริง 
ซึ่งยาดังกล่าวอาจไม่ได้ถกูพิจารณารายงานคณุภาพในหนังสือ 
Green book ประจ าป ี2558 2. เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ (HPLC) มีการใช้ร่วมกันในศูนย์ฯ ซึ่งบางครั้งต้อง
เว้นช่วงการวิเคราะห์ เพื่อให้งานวิเคราะห์อื่นได้ใช้งาน ท าให้
การด าเนินการวิเคราะหล์่าช้า และไมต่่อเนื่อง 3. ยาน้ าแขวน
ตะกอนพาราเซตามอล ไม่ได้ถูกก าหนดให้อยู่ในแผนงานตั้งแต่
ต้น (แผนงานก าหนดเปา้หมายคือยาน้ าเช่ือมพาราเซตามอล) 
แต่เนื่องจากต้องการให้เห็นภาพรวมของคุณภาพยาน้ าพารา
เซตามอล จึงเพ่ิมการวิเคราะห์ต ารับดังกล่าวเข้ามา ท าให้
ภาระงานเพิม่มากข้ึนส่งผลต่อการรายงานผลที่อาจล่าช้า 

19 โครงการศึกษาคณุภาพและ
พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

200,000 ศวกท่ี 09 ในการสั่งซื้อสารมาตรฐานเพื่อน ามาใช้ในการตรวจวิเคราะห ์
บางรายการต้องน าเข้าจากต่างประเทศ จึงมีความล่าช้าใน
การส่งสินคา้จากบริษัทผู้จ าหน่าย ท าให้การตรวจวเิคราะห์มี
ความล่าช้าไปด้วย 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมุนไพรไทยท่ีมีใช้ในท้องถิ่น 

450,000 ศวกท่ี 09 ก่อนเดือน พ.ค. 58 ไมส่ามารถเขา้สู่ระบบรายงาน DOC ได ้
จึงเริ่มส่งรายงานได้ในเดือนมิถุนายน 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมุนไพรไทยท่ีมีใช้ในท้องถิ่น 

200,000 ศวกท่ี 10 เครื่องบดสมุนไพร มีจ านวน 1 เครื่อง ต้องใช้เวลาในการบด
นาน เนื่องจากสมุนไพรมีความเหนียวยากในการบด และต้อง
ให้ความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน เพราะจะน าข้อมูลดิบ
ไปใช้ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพสมุนไพรไทย - ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา เป็นผู้ส่งตัวอย่าง 
(ยังไม่ได้รับเพิม่เตมิ) - ล่าสุด วันที ่15 กรกฎาคม 2558 ได้
สอบถามผู้ทีร่ับผดิชอบในการส่งตวัอย่างไปแล้วแตย่ังไมไ่ด้รบั
ค าตอบ - ตัวอย่าง ณ ปัจจุบัน ทางส่วนกลางหาได้เพียง 3 
ตัวอย่างเท่านั้น 

22 การเฝา้ระวังการแพร่กระจาย
ของเชื้อ Legionella spp. ใน
โรงแรม อ าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีของศูนย์
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

300,000 ศวกท่ี 11 1.ความไมส่ะดวกในการเดินทาง เพื่อติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่ 2.กลุ่มเป้าหมายขาดความ
ตระหนักถึงอันตราย ท่ีเกิดจากเชื้อลีเจียนแนร ์

23 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สมุนไพรไทยท่ีมีใช้ในท้องถิ่น 

50,000 ศวกท่ี 11 ตัวอย่างสมุนไพรหาได้ยากท าให้ได้จ านวนตัวอย่างยังไม่ครบ
ตามแผน 

24 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร 838,250 สกช ระบบสารสนเทศถูกผูไ้ม่ประสงค์ดพียายามบุกรุกระบบ
สารสนเทศ แม้พบว่าไม่ท าให้ข้อมลูสญูหาย แตเ่ป็นความเสี่ยง
ต่อความไม่มั่นคงทางสารสนเทศ ซึ่งได้รับข้อแนะน าจาก
ผู้ดูแลระบบว่าควรย้ายเซิฟเวอร ์เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการบุกรุกของผู้ไม่ประสงค์ด ี
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
25 โครงการวิจัยและพัฒนาด้าน

อาหาร (ไดร้ับการสนับสนุนจาก 
วช) 

1,200,000 สคอ โครงกำรที่ 1  
     การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้ท าให้ไม่
เป็นไปตามแผน จึงต้องขอปรับแผนปฏิบัติการ เป็น 2 ปี 
โครงกำรที่ 2  
     เนื่องจากเครื่องมือท่ีตรวจวิเคราะห์มคีวามจ าเพาะสูง 
ประกอบกับสารกลุม่ฮอร์โมนที่จะท าการตรวจวเิคราะห์มี 6 
ชนิด (multi-residues) จึงต้องใช้เวลาในการเตรยีมเครื่องมือ
ค่อนข้างมากเพื่อให้ไดส้ภาวะทีเ่หมาะสม และเพื่อความ
ถูกต้องของวิธีจึงเพ่ิมการใช้ internal standard, ซึ่งสาร 
standard และ internal standard บาง ปัญหาด้าน
เครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ ใช้เครื่อง LC-MS/MS ซึ่งเก่า มีอายุใช้
งานมากกว่า 10 ปี รองรับงานวิเคราะห์หลายรายการและ
ตัวอย่างมีจ านวนมาก มีปัญหาเครือ่งเสียบ่อยครั้งมผีลท าให้
งานโครงการล่าช้าไมต่รงตามระยะเวลาที่ก าหนด และ 
sensitivity ในการตรวจวเิคราะหข์องเครื่องลดลงดังนั้นเมื่อ
น าวิธีที่เลือกมาวิเคราะห์กับตัวอยา่งเนื้อสัตว์เพื่อด าเนินการ
ทดสอบความถูกต้องของวิธี โดยทดสอบ limit of 
detection, limit of quantitation, accuracy, ตัวเป็นสาร
ควบคุมการสั่งซื้อต้องขออนุญาตเช่น trenbolone acetate, 
Zeranol-d5 ซึ่งหายากและใช้เวลาในการสั่งซื้อซึ่งด าเนินการ
สั่งซื้อตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ขณะนี้ยังอยู่ในข้ันตอนขอ
อนุญาตน าเข้าสารมาตรฐานเพื่องานวิจัย precision, 
specificity, linearity และ working range พบสามารถ
วิเคราะหส์ารกลุ่มฮอรโ์มนได้เพียง 4 ชนิดได้แก่ 
diethylstilbestrol, 17alpha-estradiol, 17 beta-
estradiol และ zeranol ที่สามารถวิเคราะหไ์ด้ในระดับความ
เข้มข้นต่ าที่สามารถรองรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องอาหารที่มียาสัตวต์กค้าง ที่ก าหนดปริมาณตกค้างสูงสดุ
ของยาสัตว์ตกค้าง ดังนั้นในงานวิจัยนี้จ านวนสารกลุ่มฮอรโ์มน
ที่ตรวจวิเคราะหไ์ด้จึงไม่เป็นตามทีว่างแผนไว้แตต่้น  
โครงกำรที่ 3 (ขอปรับแผน 3 ปี)  
     1. เนื่องจากส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ริเริม่ที่จะพัฒนาชุดทดสอบ Salbutamol ด้วยเทคนิค 
Immunochromatography ซึ่งถือเป็นเทคนิคใหม่ส าหรับ
หน่วยงานและไม่เคยศึกษาวิจัยมาก่อน ท าให้ต้องใช้เวลามาก
ในการศึกษาข้อมูลและต้องขอค าปรึกษาจากผูม้ีประสบการณ์
ที่หน่วยงานอ่ืน  
     2. สารแอนติเจน แอนติบอดมีีราคาแพงมาก ท าให้ต้องใช้
เวลามากในการจัดซื้อ เพราะต้องเลือกสารทีม่ีคุณสมบตัิให้ได้
ตามต้องการจากผูผ้ลติหลายๆแหล่ง 3. ต้องขอใช้อปุกรณ์
และเครื่องมือจากหน่วยงานอื่น ท าให้ไม่สะดวกและต้องใช้
เวลามากขึ้น 

26 โครงการบริหารจัดการ 1,857,550 สจว -ปัจจุบันขาดบุคลากรในการในฝ่ายบริหารงานท่ัวไป จึงท าให้
การจัดซื้อจดัจ้างด าเนินการไม่สะดวก 



 

43 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
27 การส ารวจและจัดหาวัตถุดิบพืช

สมุนไพรของสารสกัดสมุนไพรที่
มีฤทธ์ิลดไขมัน 

300,000 สวพ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าของอาคาร 9 ดับทั้งหมด ท าให้การ
รายงานล่าช้า 

28 การศึกษาการสร้างสารทุตยิภูมิ
ในเซลลเ์พาะเลี้ยงของต้นย่านาง 

200,000 สวพ ต้นย่านางเขียวอาจมีการตอบสนองต่อเชื้อ A. rhizogenes 
เพื่อชักน าให้เกิด hairy root ค่อนข้างยาก ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องหาวิธีการชักน าด้วยวิธีการอื่นๆเพิ่มเติม เช่นการใช้
ฮอร์โมน ชักน าให้เกิดราก หรือแคลลสั เพื่อใช้ในการหา
ปริมาณ alkaloids 

29 การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัด
สมุนไพรที่มีฤทธ์ิลดไขมัน 

600,000 สวพ หนูขาวสายพันธ์ุวิสตาร์จากแหล่งผลิตสัตว์ทดลองในประเทศ
ไทยในปัจจุบันตามรายงานของกลุ่มงานสัตว์ทดลอง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พบว่า มีการระบาดของ
เชื้อไวรัส SDAV และเชื้อแบคทีเรยี Pasteurella 
pneumotropica ซึ่งส่งผลใหส้ัตวท์ดลองอาจเกิดรอยโรคที่
ระบบทางเดินหายใจ และอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สุขภาพสตัว์และการกินอาหาร อาจเป็นผลท าให้การวิเคราะห์
ผลที่ได้จากการทดลองมีความผดิพลาดและคลาดเคลื่อนได้ 
ท าให้ต้องมีการด าเนินการสั่งซื้อสตัว์ทดลองจากผูผ้ลิต
ต่างประเทศ เป็นผลให้งบประมาณที่ด าเนินการขอไวไ้ม่
เพียงพอและการด าเนนิการทดสอบเกิดความล่าช้ากว่าท่ี
ก าหนดไว้ในแผนงาน 

30 การศึกษาระดับตะกั่ว 
แคดเมียม ปรอทและสารหนูใน
ประชากรไทย 

1,200,000 สวส เนื่องจากมีการปรบัเพิ่มจ านวนอาสาสมัครจาก 1,200 ราย
เป็น 2,400 ท าให้ต้องก าหนดพื้นที่กลุ่มประชากรที่
ท าการศึกษาใหม่ จาก 16 เขตพื้นที่การศึกษาเป็น 32 เขต
พื้นที่การศึกษา ท าให้มีปัญหาในการติดต่อ ประสานงาน การ
ด าเนินการตามแผนโครงการวิจัย และการรวบร่วมรายชื่อ
แพทย์ผู้ควมคุมการเก็บตัวอย่างตามระเบียบข้อบังคับท่ี
เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในคน (สสจ. , โรงพยาบาล , รพ.สต) 
ล่าช้า ท าให้การเตรียมเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการพจิารณาการศึกษาวิจยัในคน
ล่าช้า 

 

5.ประเมินควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสขุภำพ 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
1 โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 208,000 ศวกท่ี 01 ตัวอย่างในโครงการนี้ ได้รับมาจากสถาบันวิจัย

สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังน้ันผลส าเรจ็
ของโครงการ (ร้อยละของตัวอย่างที่ส่งมาเทียบกับ
เป้าหมายทีต่ั้งไว้) จึงข้ึนอยู่กับผู้ส่งเป็นหลัก 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
2 โครงการวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนภยั

ผลิตภณัฑ์ตกแต่งแก้ม 
1,000,000 ศวกท่ี 

01/1 
 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาจลา่ช้ากว่าแผน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจ านวนไมเ่พียงพอ รวมทั้งมี
โครงการตามนโยบายเพิม่ขึ้น ได้แก่โครงการ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรใน สปาชุมชนและ OTOP - การ
ตรวจวิเคราะหต์ัวอย่างล่าช้ากว่าแผนเนื่องจา
เครื่องมือ HPLC ที่ใช้ในการตรวจยืนยันสีห้ามใช้ช ารุด
จนไมส่ามารถใช้งานได้จึงต้องส่งนกัวิเคราะห์พร้อม
ตัวอย่างเข่าไปวิเคราะห์ที่ส านักเครื่องส าอางและวตัถุ
อันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3 โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 33,000 ศวกท่ี 
01/1 

ได้รับตัวอย่างจากสถาบันวิจัยสมุนไพร ใน
ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 8 ตัวอย่าง 

4 การศึกษาปริมาณรังสีกระเจิงจากการ
ถ่ายภาพรังสดี้วยเครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัยทั่วไปชนิดเคลื่อนที่ (Portable 
X-ray Unit) ในหอผู้ป่วย 

38,000 ศวกท่ี 06 เครื่องส ารวจรังสี (Survey meter) อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการสอบเทียบจากต่างประเทศ 

5 โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 40,000 ศวกท่ี 06 ได้รับตัวอย่างสมุนไพรล่าช้าและสว่นมากส่งในช่วง
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ซึ่งเปน็ช่วงสาธารณสุข
จังหวัดเขตบริการสุขภาพท่ี 6 ส่งตัวอย่างอื่นๆมา
ตรวจวิเคราะห์ทั้งด้านเคมีและจลุชีววิทยา จึงไม่
สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6 โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 30,000 ศวกท่ี 07 จากเป้าหมาย 20 ตัวอย่าง แต่ศูนย์ฯได้รับ 10 
ตัวอย่าง ศูนย์ฯจึงปรับเป้าหมายลง เป็น 10 ตัวอย่าง 
ให้เท่ากับท่ี สวพ.ส่งให้ 

7 โครงการพัฒนาคณุภาพเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน : แจ้ง
เตือนภัยในชุมชน 

100,000 ศวกท่ี 08 เป็นโครงการที่สอดรับนโยบายรัฐบาล และมีกิจกรรม
ที่ท้าทาย เกินจากความคาดหวังท่ีเกิดขึ้นมากกว่าแผน
ปกติ เช่น มีเครือข่ายใหม่เพิ่มขึ้น จัดท าสื่อเผยแพร่ 
กิจกรรมที่มผีลกระทบให้เกดิการเปลี่ยนแปลงเชิง
ระบบ ท าให้ภาระงานเพิ่มส่งผลตอ่การรายงานช้ากว่า
แผนที่ก าหนด 

8 โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 150,000 ศวกท่ี 08 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมลูของคณะกรรมการจัดท า
ต ารายาประเทศไทยและกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์
รายงานวิจัยในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
อาจท าให้ต้องแก้ไขปรับปรุงเพิม่เติม ซึ่งอาจกระทบ
กับเวลาในการปฏิบัติงานหรือด าเนินโครงการในปี 
2559 ได ้

9 โครงการการทดสอบและตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ใน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่10 อุบลราชธาน ี

200,000 ศวกท่ี 10 การจัดท าโครงการแบบ 1 โครงการหลักและ
ประกอบด้วยโครงการย่อยหลายกจิกรรม ท าให้เกดิ 
ปัญหาในการก ากับ ติดตามภาพรวมผลการด าเนินงาน
ของโครงการ เนื่องจากผูร้ับผิดชอบกิจกรรมย่อยบาง
เรื่อง ด าเนินการไมไ่ดต้ามแผน ส่งผลกระทบเป็นอย่าง
ยิ่งต่อภาพรวมของความส าเร็จของโครงการ 

10 โครงการคณุภาพสมุนไพรไทย 30,000 ศวกท่ี 10 ใช้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาร่วมกันกับงานอาหาร
และเครื่องดื่ม ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
ได ้
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
11 โครงการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น

ของการปลอมปนปลาปักเป้าในอาหาร
แปลรูปท่ีผลิตจากปลาโดยการตรวจ
เครื่องหมายโมเลกุลจ าเพาะ 

200,000 สคอ การเก็บตัวอย่างไม่ตรงกับท่ีตั้งเป้าหมายซึ่งจะเก็บแบบ
มีฉลาก และไม่มีฉลากจ านวนเท่าๆ กัน แต่พบว่า
ตัวอย่างที่มีฉลากมีน้อยกว่า 

12 ประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดท า
ความสะอาดฆ่าเชื้อ 

300,000 สว การทดสอบทางด้านเคมีอยูร่ะหว่างการหาวิธีการ
เตรียมตัวอย่างทดสอบที่เหมาะสม ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
ด้านเคมี ประเมินว่าจะด าเนินงานได้แล้วเสร็จในเดือน
กันยายน 2558 

 

6. ส่งเสริมและพัฒนำผู้ประกอบกำรและกระจำยสินค้ำด้ำนอำหำร 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร  
งบประมำณ 

หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

1 โครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผกัสด/ผลไม้
สดและMega stores เพื่อผู้บริโภคปลอดภยั 

550,000 ศวกท่ี 06 1.ภาคเอกชนแต่ละแห่งมีบริบท ตลอดจน
นโยบายการบริหารงานแตกตา่งกัน  
2.ตลาดทีดู่แลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องรอความชัดเจนของนโยบาย งบประมาณ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับ ภารกิจ/อ านาจหน้าท่ี
และ ผู้ปฏิบัติงาน 

2 โครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผกัสด/ผลไม้
สดและMega stores เพื่อผู้บริโภคปลอดภยั 

500,000 ศวกท่ี 08 1.ยังไม่ได้ยื่นขอการรับรองเนื่องจากกระบวนการ
นี้ต้องด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีของตลาดเมือง
ทองเอง ซึ่งยังไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
เพราะเจ้าหน้าที่ต้องท างานหลายด้านรวมทั้งการ
ตรวจวิเคราะหโ์ดยใช้ชุดทดสอบและเป็น
เจ้าหน้าท่ีการเงินรวมทั้งบริหารจดัการลูกค้า
รายวันด้วย  
2.แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนนิงานของส านัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารไมส่อดคล้อง
กับระบบ DOC ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ท าให้เป็นภาระในการรายงานหลายครั้ง จึง
เสนอแนะให้มีการปรับใช้แบบฟอร์มเดยีวกันที่
ตอบสนองต่อข้อมูลที่ต้องการทุกหน่วย  
3.ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ(สมป)ควรมีการ
สนับสนุนการขอรับรองเฉพาะห้องปฏิบัติการ
ตลาดค้าส่งใช้ชัดเจนแยกต่างหากจาการขอ
รับรองทั่วไป (เพราะใช้เพียงชุดทดสอบเบื้องต้น) 
4.เสนอให้กรมฯ ระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อผ่านการ
รับรองแล้วและจะสิ้นสดุโครงการในปี 2558 นั้น 
หน่วยไหนควรจะเข้ามาสานต่องานเพื่อส่งเสริม
ให้ตลาดใหม้ีความมั่นใจ และขับเคลื่อนต่อ (ระบุ
ให้ชัดเจนว่าเป็น สสจ อย หรือกรมอนามัย เพื่อ
จะไดป้ระกาศให้สาธารณชนรับทราบ) 
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3 โครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผกัสด/ผลไม้
สดและMega stores เพื่อผู้บริโภคปลอดภยั 

550,000 ศวกท่ี 09 ตลาดเทศบาลเมืองสิงห์บรุ ีซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง
เป้าหมายทีส่่งรายชื่อจากกรมอนามัย เมื่อได้เชิญ
เข้าร่วมโครงการ ทางตลาดยืนยันว่าลักษณะของ
ตลาดไม่ใช่ตลาดค้า ทาง สคอ. จึงได้ ส ารวจหา
ตลาดขนาดใหญเ่พื่อทดแทน คือ ตลาดยิ่งเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

4 โครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผกัสด/ผลไม้
สดและMega stores เพื่อผู้บริโภคปลอดภยั 

5,070,000 สคอ ตลาดเทศบาลเมืองสิงห์บรุ ีซึ่งเป็นตลาดค้าส่ง
เป้าหมายทีส่่งรายชื่อจากกรมอนามัย เมื่อได้เชิญ
เข้าร่วมโครงการ ทางตลาดยืนยันว่าลักษณะของ
ตลาดไม่ใช่ตลาดค้า ทาง สคอ. จึงได้ ส ารวจหา
ตลาดขนาดใหญเ่พื่อทดแทน คือ ตลาดยิ่งเจรญิ 
กรุงเทพฯ 

 

7. บูรณำกำรด้ำนพัฒนำสุขภำพ 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
1 โครงการประกันคณุภาพยา 600,000 ศวกท่ี 01 1. สารเคมีบางตัว บริษัทไม่มี stock ท าให้เสียเวลา

ในการสั่งซื้อ 2. การวิเคราะห์ Efavirenz Capsule 
พบปัญหา column ไม่เหมาะสม ท าให้ต้องเปลี่ยน 
column และปรับ condition ให้เหมาะสมอีกครั้ง 

2 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั 
(Food Safety) 

2,000,000 ศวกท่ี 05 การส่งตัวอย่างไม่เป็นไปตามแผน 

3 โครงการประกันคณุภาพยา 680,000 ศวกท่ี 06 ข้อจ ากัดด้านความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือ
ในการตรวจวิเคราะห ์

4 โครงการเฝ้าระวังยาอันตรายใน
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 

100,000 ศวกท่ี 08 1. ตัวอย่างที่ถูกสุ่มโดยส านักงานสาธารณสุขทุกแห่ง
ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพท่ี 8 พบว่าเป็นยาแผน
โบราณทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถน าเข้ามาเป็น
ตัวอย่างตามแผนงานนี้ได ้จึงจ าเปน็ต้องท าการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง  
2. ขณะนี้อยู่ระหว่างการสุม่ตัวอยา่งผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร จากเดมิได้ตั้งเป้าการสุม่ไวจ้ านวน 10 
ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3 Lot. การผลิต รวมทั้งสิ้น 30 
ตัวอย่าง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพผลติภัณฑ์อาหารเสริม
ตามหลักทางสถิต ิแต่จากการส ารวจตามท้องตลาด 
พบว่าไม่สามารถจดัหาตัวอย่างไดค้รบ 3 Lot. ตามที่
ตั้งเป้าหมายแผนงานไวต้อนต้น จงึปรับเปลี่ยนการ
สุ่มตัวอย่างเป็น 30 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 Lot. 
เพื่อเฝ้าระวังการปนปลอมยาอันตรายในผลิตภณัฑ์
เสรมิอาหารในพ้ืนท่ี และได้ก าหนดวางแผนงานนี้ให้
ด าเนินงานต่อในปีงบประมาณ 2559 เพื่อเพ่ิม
จ านวนตัวอย่าง และสามารถสรุปภาพรวมการเฝา้
ระวังฯ ในเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 8 ในรายงาน
ข้อมูลรูปแบบเชิงวิจัยต่อไปได้  
3. การจัดเตรียมสารมาตรฐานได้จ านวน 2 รายการ 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

คือ Sibutramine , Sildenafil ส่วนสารมาตรฐาน 
tadalafil, verdenafil, Orlistat ไม่สามารถจัดหา
ได้เนื่องจากมรีาคาแพงและต้องสั่งซื้อโดยน าเข้าจาก
ต่างประเทศ จึงท าการ Verification method จาก
การจัดหาตัวยาที่มีในท้องตลาด คอื Cialis ซึ่งมีตัว
ยา Tadalafil และ Xenical ซึ่งมีตัวยา Orlistat 
ส่วน Verdenafil ไมส่ามารถจัดหาได ้เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในการซื้อยาดังกล่าวจ าเป็นต้องสั่งจ่ายโดย
แพทย์เฉพาะทางเท่านั้น ท าให้ไมม่ีตัวยาดังกล่าวใช้
เทียบเป็นสารมาตรฐาน การแก้ไขปัญหาในอนาคต
คือการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสารมาตรฐาน
ดังกล่าวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป 

5 โครงการคณุภาพยาน้ าเชื่อมไดไซโคลมิน 
(Pharmaceutical Quality of 
Dicyclomine) 

100,000 ศวกท่ี 08 1. ได้ด าเนินการสุม่ตัวอย่างยาท่ีเหลือด้วยตนเอง ซึ่ง
บางเลขทะเบียนยาไม่สามารถสุ่มหาตัวอย่างใน Lot. 
ที่แตกต่างกันได ้ท าให้ไม่สามารถสุ่มตัวอย่างได้ครบ 
3 Lot. จ านวน 7 ทะเบียนยา โดยจะท าการสรุป
รายงานตามจ านวนที่สุ่มไดจ้ริง ซึ่งยาดังกล่าวอาจ
ไม่ได้ถูกพิจารณารายงานคุณภาพในหนังสือ Green 
book ประจ าป ี2558  
2. เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการวิเคราะห์ (HPLC) มี
การใช้ร่วมกันในศูนย์ฯ ซึ่งบางครั้งต้องเว้นช่วงการ
วิเคราะห์ เพื่อให้งานวิเคราะห์อื่นได้ใช้งาน ท าให้
การด าเนินการวิเคราะหล์่าช้า และไมต่่อเนื่อง  
3. ยาน้ าแขวนตะกอนพาราเซตามอล ไมไ่ด้ถูก
ก าหนดให้อยู่ในแผนงานตั้งแตต่้น (แผนงานก าหนด
เป้าหมายคือยาน้ าเช่ือมพาราเซตามอล) แต่
เนื่องจากต้องการให้เห็นภาพรวมของคุณภาพยาน้ า
พาราเซตามอล จึงเพ่ิมการวิเคราะห์ต ารับดังกล่าว
เข้ามา ท าให้ภาระงานเพิ่มมากข้ึนส่งผลต่อการ
รายงานผลที่อาจล่าช้า 



 

 
48 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

6 โครงการประกันคณุภาพยา 180,000 ศวกท่ี 08 1. ได้ด าเนินการสุม่ตัวอย่างยาท่ีเหลือด้วยตนเอง ซึ่ง
บางเลขทะเบียนยาไม่สามารถสุ่มหาตัวอย่างใน Lot. 
ที่แตกต่างกันได ้ท าให้ไม่สามารถสุ่มตัวอย่างได้ครบ 
3 Lot. จ านวน 7 ทะเบียนยา โดยจะท าการสรุป
รายงานตามจ านวนที่สุ่มไดจ้ริง ซึ่งยาดังกล่าวอาจ
ไม่ได้ถูกพิจารณารายงานคุณภาพในหนังสือ Green 
book ประจ าป ี2558  
2. เครื่องมือพิเศษที่ใช้ในการวิเคราะห์ (HPLC) มี
การใช้ร่วมกันในศูนย์ฯ ซึ่งบางครั้งต้องเว้นช่วงการ
วิเคราะห์ เพื่อให้งานวิเคราะห์อื่นได้ใช้งาน ท าให้
การด าเนินการวิเคราะหล์่าช้า และไมต่่อเนื่อง  
3. ยาน้ าแขวนตะกอนพาราเซตามอล ไมไ่ด้ถูก
ก าหนดให้อยู่ในแผนงานตั้งแตต่้น (แผนงานก าหนด
เป้าหมายคือยาน้ าเช่ือมพาราเซตามอล) แต่
เนื่องจากต้องการให้เห็นภาพรวมของคุณภาพยาน้ า
พาราเซตามอล จึงเพ่ิมการวิเคราะห์ต ารับดังกล่าว
เข้ามา ท าให้ภาระงานเพิ่มมากข้ึนส่งผลต่อการ
รายงานผลที่อาจล่าช้า 

7 โครงการประกันคณุภาพยา 1,400,000 ศวกท่ี 10 การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของตัวอย่างยา
โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐาน
บริการดา้นยา ต้องมีการพิจารณาจากหลายส่วนซึ่ง
ต่างจากตัวอย่างท่ัวไปที่ห้องปฏิบตัิการมีความพร้อม
ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทนัทีที่มีการรับ
ตัวอย่างเข้าสูร่ะบบ แต่ยาโครงการฯต้องมีการรอ
สารมาตรฐานซึ่งท าการจัดซื้อรวมทั้งโครงการใน
ภาพรวมใหญ ่และหลังจากสารมาตรฐานมาแล้วยัง
ต้องมีการทวนสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์แม้วิธี
ที่ใช้จะเป็นวิธีท่ีเป็นมาตรฐานสากลก็ต้องทวนสอบ
ความใช้ได้เนื่องจากมีความแตกตา่งกันของ
ห้องปฏิบัติการ การก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็เป็น
ระยะเวลา 90 วันท าการ จึงต้องมีการขอขยาย
ระยะเวลาแล้วเสร็จบ่อยครั้ง 

8 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั 
(Food Safety) 

1,250,000 ศวกท่ี 10 การไดร้ับข้อมลูจากผูร้ับผดิชอบกิจกรรมย่อยบาง
กิจกรรมล่าช้า หรือไม่ได้รับเลย เช่น ข้อมูลการตรวจ
วิเคราะห์น้ า น้ าแข็ง ทางเคมี แม้จนถึงวันท่ีจะต้อง
รายงานให้ กพว.ก็ตาม ท าให้การรวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อรายงานความก้าวหน้า 
ต้องล่าช้ากว่า หรือขาดความสมบรูณ์ ตามไปด้วย 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

9 โครงการประกันคณุภาพยา 150,000 ศวกท่ี 11 1.สารมาตรฐานไมม่ ีเนื่องจากผู้วิเคราะหไ์มไ่ด้
ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเสนอยา ดังนั้นในปีต่อไป
จะต้องตรวจสอบความพร้อมใช้ของสารมาตรฐาน
ก่อนเสนอตัวยา  
2.ไม่มีตัวอยา่งส่งตรวจ เนื่องจากผูร้ับผิดชอบไม่ได้
ติดตามโครงการตลอดเวลา เพื่อหาความเสี่ยงและ
วิธีการป้องกันและแก้ไขปญัหา อย่างทันท่วงที 
ดังนั้นในปีต่อไปต้องด าเนินและประเมินโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้แก้ปญัหาได้อย่างทันการณ ์

10 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั 
(Food Safety) 

1,000,000 ศวกท่ี 11 การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะหต์ามโครงการ
ขึ้นกับแผนการด าเนินงานของส านกังานสาธารณสุข
จังหวัด ท าให้ศูนย์ฯได้รับตัวอย่างประมาณ 
กลางเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไป 

11 โครงการประกันคณุภาพยา 500,000 ศวกท่ี 12/1 สารเคมีที่ต้องใช้ในการตรวจวเิคราะห์ คือ Sodium 
perchlorate เป็นสารเคมีควบคุม ต้องขออนุญาต
ครอบครอง ซึ่งท าให้ระยะเวลาในการจัดซื้อยาวนาน 

12 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั 
(Food Safety) 

750,000 ศวกท่ี 12/1 แผนปฏิบัติการล่าช้า ควรมีการด าเนินการแผนตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

13 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั 
(Food Safety) 

9,500,000 สคอ โครงกำรที่ 1 มีค าสั่งจากผู้บริหารให้ด าเนินการ
ตรวจอาหารในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่อยู่ใน
แผน ซึ่งกระทบกับงานประจ าท าให้ต้องมีการ
วางแผนงานใหม่  
โครงกำรที่ 2 ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม มี
การซ่อมเครื่องช่ัง 5 ต าเหน่งที่ใช้ในการเตรียมสาร
มาตรฐาน 
โครงกำรที่ 3  
1. จ านวนตัวอย่างเป้าหมายส าหรบัผลติภณัฑ์อาหาร
และเครื่องดื่มคือ 144 ตัวอย่าง แต่ส่งจริง 235 
ตัวอย่าง เนื่องจากกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
นครนายกส่งเกินเป้าหมาย และสมุทรปราการซึ่งอยู่
นอกเขต แต่สะดวกมาส่งเขต 4 ท าให้ต้องใช้
งบประมาณในการวิเคราะหเ์พิ่มจากท่ีตั้งไว้  
2. จังหวัดนนทบุรีส่งไมค่รบ ท าใหจ้ านวนตัวอย่างไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
3. ตัวอย่างที่เก็บโดยกรุงเทพมหานคร เก็บตัวอย่าง
จากงานแสดงสินคา้ OTOP ที่เมืองทองธานี ซึ่งมา
จากทุกภาคหลายจังหวัด ไม่ใช่แหล่งผลติใน
กรุงเทพมหานคร ไม่เป็นตัวแทนของ
กรุงเทพมหานคร บางตัวอยา่งไมร่ะบุแหล่งผลิต ยาก
ต่อการสืบกลับและการด าเนินการเพื่อเข้าไปให้
ค าแนะน า/ปรับปรุง หรือเก็บตัวอย่างซ้ า  
4. ผลิตภัณฑ์บางตัวอย่างไมร่ะบุวนัผลิตหรือวัน
หมดอาย ุท าให้ไม่สามารถจดัล าดบัก่อนหลังในการ
ตรวจวิเคราะห ์โดยเฉพาะเมื่อส่งตวัอย่างครั้งละ
หลายๆตัวอย่าง และส่งมาใกล้กับวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่หยุดหลายวัน ห้องปฏิบัติการไมส่ามารถแบ่ง
จ านวนตัวอย่างตรวจก่อนหลัง ต้องรีบตรวจเสมือน
อาหารที่เน่าเสียง่าย ท่ีต้องตรวจภายใน 36 ช่ัวโมง 
5. น้ าหนักตัวอย่างบางตัวอย่างเกบ็มาส่งน้อยแค่
หน่วยเดียว แต่ต้องตรวจท้ังทางจลุชีววิทยา และเคม ี
ท าให้การตรวจต้องเบี่ยงเบนน้ าหนักให้น้อยลงไม่
เป็นไปตามวิธีท่ีใช้ประจ าในห้องปฏิบัติการและไม่
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์ซ้ าเมือ่มีปัญหา  

 

8. สนับสนนุกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน ปัญหาและอุปสรรค 
1 สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำ

ยำเสพติด 
4,540,000 ศวกที่ 06 ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรที่เป็นข้อมูลเดียวกันมี

กำรรำยงำนในหลำยรูปแบบหลำยหน่วยงำน ทั้ง
ส่วนกลำง ภำยในกรมวิทย์ฯ, ศูนย์ฯ, จังหวัด รวม
เป็น 4 รูปแบบ 
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2 สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำ
ยำเสพติด 

1,161,400 ศวกที่ 
11/1 

จ ำนวนตัวอย่ำงไม่ได้ตำมเป้ำหมำยเนื่องจำก
นโยบำยของต ำรวจเน้นกำรกำรจับเพ่ือบ ำบัดจึง
ท ำให้ตัวอย่ำงต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 

 

9. งำนวิจัย (งบร่ำยจ่ำยอื่น) 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

1 การสังเคราะห ์Viral Like Particles 
เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจหาระดับ
ภูมิคุ้มกันต่อไวรสัโนโร 

100,000 สวส การผลิต VLPs ของไวรัสโนโรนั้นต้องใช้ความเข้มข้น
ของไวรัสโนโรที่สูงและมีปริมาณมากจึงจะสามารถ
น ามาผลิต VLPs ได้ แต่เนื่องจากไวรัสโนโรไม่
สามารถแยกเชื้อได้ในเซลล์เพาะเลี้ยง ดังนั้นจึงต้อง
ใช้ในการเพิ่มจ านวนไวรสัโนโรโดยการ cloning ซึ่ง
ต้องใช้ประสบการณส์ูงในการท า 

 

10. กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเพ่ือรองรับอำเซียน 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ

เครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาตา้นจุล
ชีพ (Lab Network Capacity 
Building and AMR) 

25,000 ศวกท่ี 
01/1 

1. ภายหลังจากการตรวจสอบความพร้อมด้าน
เครื่องมือ และอุปกรณส์ าหรับรายการทดสอบ การ
เพาะเช้ือวัณโรค พบว่า กลุ่มชันสตูรสาธารณสุข 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย มี
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ 
แต่หัวปั่นท่ีใช้งานปัจจุบัน ไม่สามารถใช้กับงานเพาะ
เชื้อวัณโรคได้ (จ าเป็นต้องใช้แบบ Swing-out rotor 
ขนาด 50 ml ที่ใช้งานปัจจุบันเป็นแบบ Angle 
rotor 1.5 ml) 

2 พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อจุลินทรยี์ก่อ
โรคในอาหาร โดยเทคนิค PCR 
(ปีงบประมาณ 2558-2559) 

400,000 ศวกท่ี 03 เนื่องจากมีภาระงานโครงการใหญ2่เรื่อง ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดการรับรองปฏิบัตริาชการ ที่ต้องเร่งรัดการ
ด าเนินงานในส่วนการจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา 
ตามแผนการใช้งบประมาณภายในสิ้นมีนาคม2558 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาตา้นจุล
ชีพ (Lab Network Capacity 
Building and AMR) 

50,000 ศวกท่ี 03 ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ ไม่มี
ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากรในการท าหน้าที่วัดขนาดผลการ
ทดสอบความไวของเชื้อต่อยา 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
ตรวจวิเคราะหเ์พื่อรองรับอาเซยีน 

300,000 ศวกท่ี 05 1. งบประมาณทีไ่ดร้ับโอนงวดที่ 1 และ 2 ไม่
เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมท าให้ต้องใช้
งบประมาณโครงการอื่นในผลผลิตเดียวกัน เมื่อ
งบประมาณงวด 3 โอนมาท าให้งบประมาณกับ
กิจกรรมทีต่้องด าเนินการไมส่อดคล้องกัน 

5 โครงการเฝ้าระวังผลิตภณัฑส์ุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพือ่
รองรับอาเซียน 

200,000 ศวกท่ี 05 เครื่อง Micro Wave Digestion ช ารุดระหว่างท า
การตรวจวเิคราะห์ตัวอย่าง จึงท าให้การตรวจ
วิเคราะหต์ัวอย่างล่าช้า 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาตา้นจุล

50,000 ศวกท่ี 05 ก าลังด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพือ่ตัดเดือนสุดท้าย 
คือ วันท่ี 25 กันยายน 2558 เพื่อน ามาวิเคราะห์ 



 

 
52 

ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

ชีพ (Lab Network Capacity 
Building and AMR) 

Antibiogram รอบ 12 เดือน จึงไม่ทันการรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ และปหีน้าก าหนดตัดรอบ
ทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน 

7 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการตรวจ
วินิจฉัยเช้ือก่อโรคคอตีบ 
(Corynebacterium diphtheriae)เป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในระดับเขต 

140,000 ศวกท่ี 08 รอผลตอบกลับจากสมาชิก 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
ตรวจวิเคราะห ์แคดเมยีมและตะกัว่ใน
อาหาร 

300,000 ศวกท่ี 08 1. บุคลากรมภีาระงานท่ีหนัก เนื่องจากอยู่ในช่วง
ด าเนินการตรวจรับแบบ และการด าเนินการเรื่อง
การก่อสร้าง อาคารปฏิบตัิการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุดรธาน ี 
2. มีตัวอย่างงานประจ าจ านวนมากท าให้งานใน
โครงการฯหยุดชะงัก  
3. เครื่อง Graphit Furnace Atomic absorption 
spectrometer ช ารุด ก าลังอยู่ในระหว่างซ่อมและ
ต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ 

9 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบตัิการ
เพื่อรองรับอาเซียน(พรบ.เชื้อโรค โรค
ข้ามพรมแดน โรคตดิเช้ืออุบัติใหม ่อุบัติ
ซ้ า โรคคอตีบ และเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาจุล
ชีพ) 

410,000 ศวกท่ี 10 มีการประชุมหลายแห่งพร้อมกันและด าเนินการเชิญ
ประชุมที่เร่งรีบ ท าให้ผู้จัดและผู้เขา้ประชุมมเีวลา
เข้าร่วมได้ไม่เตม็ที ่มีบางหน่วยงานไม่เข้าใจข้ันตอน
การปฏิบัติการจดแจ้งและรายงานการครอบครอง
เชื้อโรค เนื่องจากไม่ไดเ้ข้าประชุมแต่ได้ชี้แจงให้
สามารถปฏิบัตติามไดภ้ายหลัง นอกจากน้ีการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ มีตัวอย่างส่งตรวจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก ตัวอย่างตาม
เป้าหมายเป็นการคาดการณส์ถานการณ์การระบาด
ของโรคล่วงหน้า แต่ก็ใกล้เคียงมากคือ ประมาณ
การณไ์ด้ถูกต้องร้อยละ 90 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาตา้นจุล
ชีพ (Lab Network Capacity 
Building and AMR) 

50,000 ศวกท่ี 10 มีการประชุมหลายแห่งพร้อมกันและด าเนินการเชิญ
ประชุมที่เร่งรีบ ท าให้ผู้จัดและผู้เขา้ประชุมมเีวลา
เข้าร่วมได้ไม่เตม็ที ่มีบางหน่วยงานไม่เข้าใจข้ันตอน
การปฏิบัติการจดแจ้งและรายงานการครอบครอง
เชื้อโรค เนื่องจากไม่ไดเ้ข้าประชุมแต่ได้ชี้แจงให้
สามารถปฏิบัตติามไดภ้ายหลัง นอกจากน้ีการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ มีตัวอย่างส่งตรวจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก ตัวอย่างตาม
เป้าหมายเป็นการคาดการณส์ถานการณ์การระบาด
ของโรคล่วงหน้า แต่ก็ใกล้เคียงมากคือ ประมาณ
การณไ์ด้ถูกต้องร้อยละ 90 

11 โครงการพัฒนาระบบจดัการความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk 
Management) 

200,000 ศวกท่ี 10 1. บุคลากรบุคลากรห้องปฏิบตัิการทางชีวภาพ
โรงพยาบาลเครือข่ายเขตบริการสขุภาพท่ี 10 มี
ภารกิจเยอะอาจจะเข้าร่วมประชมุไมไ่ด้ครบตาม
เป้าหมาย 2. บุคลากรศูนย์ฯยังไม่เข้าใจการประเมิน
ความเสีย่งความปลอดภัยทางชีวภาพเท่าท่ีควร
(Biorisk Management) 
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ล ำดับ แผนงำน/โครงกำร งบประมำณ หน่วยงำน ปัญหำและอุปสรรค 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
ชันสูตรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเาเซยีน 
ปีงบประมาณ 2558 

1,050,000 ศวกท่ี 11 กระบวนการผลักดันให้เกิดความส าเร็จท าได้ยาก
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็น
ตัวช้ีวัดที่ข้ึนอยู่กับหน่วยงานอื่น 

13 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการอ้างอิง
ของอาเซียนด้านโลหะหนัก 

500,000 สคอ ปัญหาด้านการประสานงานกับบุคคลากรของ
ห้องปฏิบัติการด้านโลหะหนักของสมาชิกอาเซียน 

14 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร ณ ด่านน าเข้าเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 

500,000 สคอ เนื่องจากเป็นการบรูณาการร่วมกับศูนย์ฯ 
ความก้าวหน้าหรือประสิทธิภาพของโครงการศูนย์
ต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนส่วนกลางเป็นเพียงพ่ีเลี้ยงให้การ
แนะน าและสนับสนุนด้านองค์ความรู ้เครื่องมือและ
สารมาตรฐานปัญหาบคุลากรของศูนย์บางแห่ง
ท างานหลายด้านมากไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับ
โครงการนี้ท าให้กิจกรรมของโครงการไมเ่ป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

15 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ ์และ
พัฒนาการสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี
งบประมาณ 2558 

3,000,000 สล 1. การจัดรายการวิทยุเสียงตามสาย จ านวนการจัด
รายการให้ความรู ้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากขณะนี้
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์มีเจ้าหน้าที่จดัรายการวิทยเุสียง
ตามสาย เพียง 1 คน ที่ผ่านการอบรมการจัด
รายการวิทยเุสียงตามสายแล้ว คือ นางสาวสุนันทา 
สุขสุมติร นักวิชาการเผยแพร่ ซึ่งนอกจากจะท า
หน้าท่ีจัดรายการวิทยุเสียงตามสายแล้ว ยังช่วย
ถ่ายภาพ กรณีที่นักวิชาการโสตทศันศึกษาติด
ภารกิจ ตลอดจนพาสื่อลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ท าให้วันนั้นๆ ไมไ่ด้จดัรายการวิทยุเสียงตาม
สาย ส่งผลให้ค่าเป้าหมายน้อยกว่าที่ก าหนดไว้มาก 

16 โครงการคุวามพร้อมของห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในการ
ตอบโต้การระบาด (การจัดท ามาตรฐาน
การท างานกับเช้ือโรคอันตราย ( DRA ) 

2,000,000 สวส การด าเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยภายนอกเป็นหลัก 
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ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 

1. ตามท่ีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก าหนดกิจกรรมหลัก บูรณาการเพ่ือพัฒนา
สุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันการด าเนินการแผนงานด้านการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งในด้านยา อาหาร สมุนไพร ยาเสพติด และการพัฒนาห้องปฏิบัติการ แต่จากการ
วิเคราะห์พบว่า  

1) การก าหนดแผนงานบูรณาการไม่มีความชัดเจน ว่าประกอบไปด้วยโครงการใดบ้าง และมี
รายละเอียดเป็นอย่างไร ท าให้เกิดความสับสนแก่หน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน 

2) มีการจัดท าแผนงานโครงการบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในรูปบูรณการ ส่งผลให้การเชื่อมโยง
แผนงานในรวมของกรมขาดความชัดเจน และไม่เป็นเอกภาพ  

3) เจ้าภาพแผนงานบูรณาการไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารแผนงานและงบประมาณ
อย่างแท้จริง ท าให้การถ่ายทอดเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงานลงสู่หน่วยงานผู้ปฏิบัติ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการก าหนดแผนงานและ
เป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่ในขั้นตอนจัดท างบประมาณ โดยในการจัดท าแผนงานต้องมีการประสานงานและ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างเจ้าภาพผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความ
ยอมรับจากทุกฝ่าย 

2. ในการก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการ พบว่าบางส่วนก าหนดตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ก าหนดไว้ และไม่ได้วัดที่ผลลัพธ์ของโครงการอย่างแท้จริง และมีส่วนหนึ่งที่ก าหนดตัวชี้วัดไว้อย่าง
ไม่เหมาะสม ไม่สามารถวัดได้อย่างแท้จริง ดังนั้นกองแผนงานและวิชาการจึงควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผนงานโครงการและการก าหนดตัวชี้วัด ผ่านช่องทางต่างๆมากอย่างขึ้น ทั้งการจัดอบรม
สัมมนา การจัดท าคู่มือเอกสารให้ความรู้ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกรมมากยิ่งข้ึน  

3. จากการที่ แ ผนปฏิ บั ติ ก า ร ระยะยาวของกรม ไม่ มี ค ว ามชั ด เ จน  ( แผน  4-6 ปี )  ว่ า ในแต่ ล ะปี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องการผลลัพธ์อะไรบ้าง ที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ท า
ให้เป็นปัญหาต่อการก ากับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง ดังนั้นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับใหม่ (ปี 2559-2562) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จึงควรมีการก าหนด
เป้าหมายและแผนงานโครงการส าคัญในแต่ละปีที่ชัดเจน รวมถึงถ่ายทอดแผนให้หน่วยงานได้รับทราบกัน
อย่างทั่วถึง 

4. จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทภารกิจทั้งเชิงวิชาการและให้บริการสนับสนุนในเชิงวิชาการ
เป็นหลัก จึงจ าเป็นที่ต้องการประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งในส่วนของต้นน้ า เช่น การ
ประสานขอข้อมูล การเก็บตัวอย่างเพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์ และในส่วนของปลายน้ าที่ต้องมีการต่อยอดผล
การด าเนินงานของกรมเพ่ือไปใช้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบาย การก ากับดูแลตามกฎหมาย และสนับสนุน
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  แต่จากการด าเนินงานของกรม พบว่า แผนงานโครงการ
บางส่วนประสบกับปัญหา โครงการประกับคุณภาพยา ไม่สามารถเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ในพ้ืนที่ได้ตาม
แผนที่ระบุไว้ หรือโครงการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเด็กมีการด าเนินการที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน เช่น กรม
อนามัย เป็นต้น  หรือโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สดและMega stores เพ่ือผู้บริโภค
ปลอดภัยที่เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจะมีหน่วยงานใดและแนวด าเนินการอย่างไรในระยะต่อไป  ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานของกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อเงินงบประมาณ ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการจึงมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกกรม เพ่ือศึกษา
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ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน   และก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันใน
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  

5. แผนงานโครงการเดี่ยวตามที่ปรากฎในระบบ DOC ประเด็นมีความซ้ าซ้อน/คล้ายคลึงกันทั้งในระหว่าง
หน่วยงานและโครงการที่ด าเนินการแล้วในอดีต รวมไปถึงโครงการบางส่วนมีขนาดเล็กและไม่ส่งผลถึง
เป้าหมายของกรมที่ก าหนดไว้ได้อย่างชัดเจน  ซึ่งเกิดจากการที่หน่วยงานมีอิสระในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน โดยขาดการพิจารณาและทบทวนที่เหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับกรมก่อนน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงานโครงการในเชิงวิชาการเพ่ือต่อยอดและจัดท าแผนใน
ปีงบประมาณต่อไป ดังนั้นจึงควรมีการก าหนดระบบทั้งในเชิงของกระบวนการและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ใน
การพิจารณาและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการในเชิงวิชาการตามบทบาทพันธกิจของกรม ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินการของกองแผนงานและวิชาการ เพ่ือให้การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ของกรมเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

6. ปัญหาหนึ่งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการในหลายโครงการคือ ขาดสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการ
ตรวจวิเคราะห์ รวมถึงอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ช ารุดอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งแนวทางในการแก้ไข คือ 
(1) การพัฒนาระบบคลังสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ในระดับกรม  เพ่ือให้หน่วยงานในสังกั ดสามารถ

ตรวจสอบสถานะและปริมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดสรรวัสดุได้อย่างเหมาะสมตรงต่อปริมาณการใช้
งานได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวางแผนการจัดซื้อในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยงบประมาณที่
ลดต่ าลง 

(2) การพัฒนาระบบส่งต่อการตรวจวิเคราะห์ระหว่างหน่วยงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศในภาพกรมเข้ามา
สนับสนุน ในการตรวจสอบหน่วยงานที่มีศักยภาพรองรับการตรวจวิเคราะห์ได้ และสามารถแจ้งส่ง
ตัวอย่างและการรายงานการตรวจวิเคราะห์ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์     

7. ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทเป็นหน่วยงานทางวิชาการ ที่มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและ
พัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และประเมินความเสี่ยงคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ใช้จ่ายงบประมาณในภารกิจด้านนี้ ทั้งสิ้น 503.514 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.56 จากยอดรวมงบประมาณ
ของกรม แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานในสังกัดกรมยังขาดกรอบแนวทางในการจัดท าแผน
งานวิจัยในภาพรวม ส่งผลให้ผลลัพธ์จากการด าเนินการยังไม่ส่งผลสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ของกรมที่ว่า 
“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับ ประเทศและภูมิภาคเอเชีย” 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้นในการด าเนินการในปีต่อไป จึงควรมีการก าหนดเป้าหมายด้านงานวิจัยใน
ระดับกรมที่จะสนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของกรมได้อย่างชัดเจน เพ่ือถ่ายทอดให้หน่วยงานต่างๆน าไปสู่การ
ปฏิบัติและก ากับติดตามได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

8. ในส่วนของการพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยังขาดความชัดเจนว่าอยู่ภายใต้ภารกิจด้านใดระหว่าง  ด้านการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข และด้านวิจัยและพัฒนา โดยในแต่ละหน่วยงานมี
การจัดท าแผนงานภายใต้ผลผลิต/กิจกรรมที่ยังไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อประเมินบทบาท
ภารกิจและการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในภารกิจดังกล่าว ได้อย่างเหมาะสม 

9. ส าหรับการด าเนินการภายใต้ภารกิจ สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พบว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
(2556-2558) มีแนวโน้มจ านวนการตรวจวิเคราะห์ที่ลดลง ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า นโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของภาครัฐที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จอย่างยิ่งจนส่งให้ปริมาณตัวอย่างที่ใช้ในการ
ด าเนินคดีมีจ านวนลดลง ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงควรปรับบทบาทภารกิจเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดย
เพ่ิมการสนับสนุนชุดทดสอบหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง (วัยรุ่น) ให้แก่หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน 
หรือ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
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10. ในการรายงานผลการด าเนินงานโดยการบรรยายรายละเอียด ในบางส่วนพบว่า  
(1) มีการรายงานผลไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนงานโครงการ  
(2) รายละเอียดที่ลงในระบบขาดความชัดเจน ให้รายละเอียดผลการด าเนินงานที่ไม่เพียงพอ  
(3) รูปแบบการรายงานผลและการใช้ภาษาสื่อความหมายมีความสับสนจับใจความล าบาก และใช้ภาษาใน

เชิงวิชาการท่ียากต่อความเข้าใจ 
ดังนั้นเพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงานมีความเหมาะสม จึงควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แผนงานโครงการแบบภาพองค์รวมและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพ่ือสื่อสารให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


