รายงานประจาปี 2560
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 2230 - 3โทรสาร 0 4531 2234
Website : http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/ubon/index.php
Face book : https://www.facebook.com/rmsc7ubon
Email : rmscubon@gmail.com

การปฏิ บั ติ ง านทุ ก อย่ า งของข้ า ราชการ
มี ผ ลเกี่ ย วเนื่ อ งถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมของประเทศชาติ แ ละประชาชนทุ ก คน
ข้ า ราชการทุ ก ฝ่ า ยทุ ก ระดั บ จึ ง ต้ อ งระมั ด ระวั ง การปฏิ บั ติ ทุ ก อย่ า ง
ให้ ส มควรและถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช า เหตุ ผ ล ความชอบธรรม
ข้ อ สาคั ญ เมื่ อ จะทาการใด ต้ อ งคิ ด ให้ ดี โดยคานึ ง ถึ ง ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
ให้ ร อบคอบและรอบด้ า น
เพื่ อ ให้ ง านที่ ทาบั ง เกิ ด ผลดี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ท้ แ ต่ อ ย่ า งเดี ย ว
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ .ศ.2559
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- การทดสอบความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและไนไตรต์ในเนื้อสัตว์และ
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ประวัติความเป็นมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข เริ่มทาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2533 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2535 ในวงเงิน 29,800,000.00 บาท บนเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน ณ เลขที่ 82 หมู่ที่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตาบลขาม
ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งศูนย์อพยพลาว ประกอบด้วยอาคารสานักงาน 1 หลัง
อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง 1 หลัง บ้านพักเดี่ยวข้าราชการ 7-8 จานวน 1 หลัง บ้านพักเดี่ยวข้าราชการ 5-6
จานวน 4 หลัง บ้านพักเดี่ยวข้าราชการ 3-4 จานวน 3 หลัง บ้านพักข้าราชการ 3-4 จานวน 18 ห้อง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี ที่ตั้งในส่วนภูมิภาคของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดดาเนินการเป็นแห่งที่ 7 เมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2535 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองและรับผิดชอบงานในระดับเขตรวมอยู่ด้วย เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยา อาหาร
พิษวิทยา การชันสูตรโรค เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมป้องกันโรค ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่
หน่วยงานต่างๆ ศึกษาวิจัย ค้นคว้าทางด้านห้องปฏิบัติการและทางภาคสนาม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขในเขตความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครพนม ยโสธร
อานาจเจริญ และมุกดาหาร

ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ. 2536 เปลี่ยน ชื่อ
เป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี และในปี 2553 ได้มีคาสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่
136/2553 เรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และเขตรับผิดชอบ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี ต่อมาปี 2556 มีคาสั่ง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 077/2556 ลง
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามที่
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ จานวน 12 เครือข่ายบริการ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ ป็ น ไปด้ ว ยความคล่ อ งตั ว
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงกาหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามเขตพื้นที่
เครือข่ายบริการ โดยกาหนดให้ใช้ชื่อหน่วยงานตามภูมิภาค เป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
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อุบลราชธานี รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และ
มุกดาหาร
มี เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ นวจินดา เป็นผู้อานวยการศูนย์ฯ คนแรก ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ พ.ศ.
2533-2536 เภสัชกรวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ พ.ศ. 2536-2557 นักเทคนิค
การแพทย์หญิงจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ พ.ศ. 2557-2560 และ ดร.กมล ฝอยหิรัญ
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ พ.ศ.2560-ปัจจุบัน
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บทบาทหน้าที่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ให้
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สมุนไพร และการชันสูตรโรค
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านวิชาการด้าน
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และ
ชันสูตรแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
จากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังกล่าว ศูนย์ฯ มีการทางานและให้ความร่วมมือทั้งด้านงาน
บริการและวิชาการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ยโสธร อานาจเจริญ ศรีสะเกษ และมุกดาหาร นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานนอกเขตพื้นที่
รับผิดชอบทั่วประเทศ เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สถานีอนามัยพระราชทานนาม ศูนย์
อนามัย สานักระบาดวิทยา สานักงานป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลเอกชน คลินิก สถานีตารวจ โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน สานักงานอัยการ สานักงานคุมประพฤติ เรือนจา สถานศึกษา องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานประกอบการและบริษัทเอกชน เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานภายนอกเขตพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย
มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น

วิสัยทัศน์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
เป็นองค์กรที่มีผลงานประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศ

พันธกิจ
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสม การใช้ประโยชน์ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย และติดตามสถานการณ์การจัดการความเสี่ยงจากโรคภัย และ
ภัยสุขภาพ
3. สร้างหลักประกันความมั่นคงด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. สนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

นางสาวอตินุช นารถน้าพอง

นางขวัญใจ วังคะฮาต

นายสุทิศ จันทร์พันธ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช้านาญการพิเศษ
รองผู้อ้านวยการ

นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการ
รองผู้อ้านวยการ

นักเทคนิคการแพทย์ช้านาญการพิเศษ
รองผู้อ้านวยการ

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

นางกนกวรรณ มุจรินทร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช้านาญการ

เภสัชกรช้านาญการ

รองผู้อ้านวยการ

รองผู้อ้านวยการ
9
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โครงสร้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
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ห้องปฏิบัติการยาและสมุนไพร
- บริการด้านห้องปฏิบัติการ
- เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร
แจ้งเตือนภัยความเสี่ยงจากโรค
และภัยสุขภาพ
- พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขในเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและ
เครื่องสาอาง
- บริการด้านห้องปฏิบัติการ
- เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร
แจ้งเตือนภัยความเสี่ยงจากโรค
และภัยสุขภาพ
- พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขในเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการอาหารเคมี
- บริการด้านห้องปฏิบัติการ
- เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร
แจ้งเตือนภัยความเสี่ยงจากโรค
และภัยสุขภาพ
- พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขในเครือข่าย

- พัฒนาและกาหนดวิธีทดสอบ
- ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข
- บริการด้านห้องปฏิบัติการและชุด
ทดสอบ

งานวิจัยและผลิตนวัตกรรม

ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์
- บริการด้านห้องปฏิบัติการ
- เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย
ความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
- พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการใน
เครือข่าย

ห้องปฏิบัติการ PT provider
และสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
- บริการด้านห้องปฏิบัติการ
- เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัยความ
เสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
- พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการใน
เครือข่าย

งานประเมินความสามารถห้องปฏิบตั กิ ารและงานสอบเทียบ

ห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซา
- บริการด้านห้องปฏิบัติการ
- เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัยความ
เสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
- พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขในเครือข่ายเพื่อ
รองรับอาเซียนและรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า
- IHR , Border Health
- งานกากับ พ.ร.บ.ฯ

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข
ห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก
- บริการด้านห้องปฏิบัติการ
- เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือน
ภัยความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ
- พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขในเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- บริการด้านห้องปฏิบัติการ
- เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร
แจ้งเตือนภัยความเสี่ยงจากโรค
และภัยสุขภาพ
- พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขในเครือข่าย

- จัดทายุทธศาสตร์ , KM
- ระบบประกันคุณภาพศูนย์ฯ (QA)
- HRD ติดตามและประเมินการอบรม สัมมนา ,
สรุปแผน ผล การพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจาปีส่งกรมฯ
- ติดตามและรายงานผลตัวชี้วัดตามนโยบายคุณภาพ
และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001
- กากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ
- ดาเนินงานตามแผนสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ

- งานพัสดุ , การเงิน , บัญชี , ธุรการ และทรัพยากร
บุคคล , DPIS , ประชาสัมพันธ์ , ยานพาหนะ ,
โครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นของศูนย์ฯ และ ซ่อมบารุง
จัดทาแผนงาน แผนปฏิบัติการและงบประมาณ KPI
- รับตัวอย่างและรายงานผล (DCO)
- ดูแล Server ศูนย์ฯ , HRD datacenter, Web site
ศูนย์ , Server กรมฯและระบบหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ , IT information , DIO

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อานวยการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 2230 โทรสาร 0 4532 1234
Website: http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/ubon/index.php
Face book: https://www.facebook.com/rmsc7ubon
Email: rmscubon@gmail.com
Regional Medical Science Center 10th
No.82 Thanon Khlang Awut , Kham Yai, Mueang Ubon Ratchathani,
Ubon Ratchathani 34000, Thailand
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พื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร
ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และมุกดาหาร
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ทรัพยากรบุคคล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ตาแหน่ง

ข้าราชการ
)คน(

ลูกจ้าง
ประจา
)คน(

ผู้อานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
เภสัชกร
นักฟิสกิส์รังสี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์
นายช่างไฟฟ้า
พนักงานห้องปฏิบัติการ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการ
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
พนักงานประจาห้องทดลอง
จานวนรวม )คน(

1
1
11
6
3
1
2
2
1
32

6
1
1
8

พนักงานกระทรวง ลูกจ้าง
สาธารณสุข
ชั่วคราว
)คน(
)คน(
1
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
19

1
1
1
1
1
5

รวม
)คน(
1
3
20
8
3
1
5
2
1
1
2
1
1
1
1
6
1
3
1
1
1
64

วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา

1.
2.
3.
4.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวนรวม )คน(

ข้าราชการ
)คน(

ลูกจ้าง
ประจา
)คน(

พนักงานกระทรวง ลูกจ้าง
สาธารณสุข
ชั่วคราว
)คน(
)คน(

รวม
)คน(

1
9
21
1

2
6

13
6

3
2

1
9
38
15

32

8

19

5

64

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2160
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งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินงาน
1. ดสาวอบแทนส้้่อยแลอวั่ค
2. ดสา่าธารณูปโภด
- ดสาไฟฟ้า
- ดสาปรอปา
- ดสาโทรศัพท์
- ดสาอินเวอร์เน็ท
- ดสาไปรษณีย์
งบลงทุน
1. ดรภัณฑ์
- เดรื่องแก๊่โดรมาโทกราฟ (Gas
Chromatograph)
- เดรื่องวิเดราอห์่ารพิษวกด้างค้วยวัวทา
ปฏิกริ ิยา(Post column
derivatization)
- ้ควรวจ่อบดณภาพรอบบ่ร้างภาพ
เดรื่องเอกซเรย์ดอมพิวเวอร์
2. ที่คินแลอ่ิ่งกสอ่ร้าง
- บ้านพักผู้อานวยการ
- อาดารห้องพักเจ้าหน้าที่ (24 ห้อง)
- กสอ่ร้างอาดารปฏิบัวิการศูนย์
วิทยาศา่วร์การแพทย์อบลรา้ธานี
พร้อมดรภัณฑ์ปรอกอบอาดาร
งบประมาณเบิกแทนกัน

รายรับ )บาท(

รายจ่าย )บาท(

คงเหลือ )บาท(

7,879,245.61
6,660,419.64
1,218,825.97
851,864.65
2,824.80
32,253.35
174,948.17
156,935.00
69,358,900.00
4,909,200.00
2,932,000.00

7,879,245.61
6,660,419.64
1,218,825.97
851,864.65
2,824.80
32,253.35
174,948.17
156,935.00
63,919,780.85
4,909,200.00
2,932,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,439,119.15
0.00
0.00

1,485,000.00

1,485,000.00

0.00

492,200.00

492,200.00

0.00

64,449,700.00
2,077,000.00
7,758,400.00
54,614,300.00

59,010,580.85
2,077,000.00
2,405,104.00
54,528,476.85

5,439,119.15
5,353,296.00
85,823.15

966,800.00

966,800.53

0.00

อ้างอิงข้อมูลจาก http://gfmisreport.mygfmis.com/Report
งานการเงินแลอบัญ้ี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2160
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เงินนอกงบประมาณ )เงินบารุง(
่ถานอเงินบารง ณ วันที่ 30 กันยายน 2160 จานวน 39,475,744.11 บาท จาแนกไค้ คังนี้
ยอดยกมา ปี 2559
(1)
40,442,483,.74

รายรับปี 2560
(2)
13,866,361.46

รายจ่ายปี 2560
(3)
14,833,101.09

ยอดยกไปใ
(1+2-3)
39,475,744.11

รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ
รายการ

รายรับ )บาท(

1. เงินบารุง
1.1 รายรับ
- รายไค้จากการขาย่ินด้าแลอบริการ
- รายไค้จากคอกเบี้ยเงินฝากธนาดาร
- รายไค้อื่นๆ
รายรับรวม
1.2 รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
- ดสาจ้าง้ั่วดราวหลังหักปรอกัน่ังดม
- ดสาดรอง้ีพ
- ปรอกัน่ังดม (่สวนของผู้ปรอกันวน)
- ่มทบปรอกัน่ังดม
- ดสาลสวงเวลา
- ดสาวอบแทนนักวิทย์/นักฟิ่ิก่์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ดสาวอบแทน
- ดสาส้้่อย
- ดสาวั่ค
- ดสา่าธารณูปโภด
- ดสาดรภัณฑ์มลู ดสาว่ากวสาเกณฑ์
- ดสาดรภัณฑ์
- ดสาที่คินแลอ่ิ่งกสอ่ร้าง
- ดสาส้้จสายอื่นๆ
เงินโอนให้หน่วยงานต้นสังกัด

รายจ่าย )บาท(

13,734,958.01
3,603.45
127,800.00
13,866,361.46

322622226211
0200
165,321.00
165,321.00
19,780.00
213,100.00

รายจ่ายรวม

36,600.00
609,043.03
1,595,598.77
180,578.91
0.00
111,457.23
270,000.00
4,714.00
2,150,900.00
14,833,101.09
งานการเงินแลอบัญ้ี ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2160
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งานตามภารกิจ
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ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
แผนงาน/โครงการ
โครงการสนับสนุนงานระบบประกันคุณภาพและ
การบริหารงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
10 อุบลราชธานี(งบพืนฐาน1)
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ด้านชันสูตรสาธารณสุข
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อรองรับ
อาเซียน
โครงการจัดตังห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้

โครงการตรวจวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยง แจ้ง
เตือนภัย ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพด้านคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี ประจ้าปีงบประมาณ 2560
(งบพืนฐานทั่วไป2)
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดการ
ควบคุมและสารเคมี
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย
และเฝ้าระวังเชือดือยาต้านจุลชีพ
โครงการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Bio risk management)
และพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยตู้ชีวนิรภัยใน
ห้องปฏิบัติการ
โครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยบริการปฐม
ภูมิ ประจ้าปี 2560

ผลการ ผลส้าเร็จ (เป้า > 85)
ด้าเนินงาน ส้าเร็จ ไม่ส้าเร็จ

97.05

100



86



หมายเหตุ

 เครื่องHPLCไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน ขาดการสารวจ
ความต้องการใช้เครื่องมือที่
จาเป็นต่อการตรวจวิเคราะห์

74

99.67



100



97.6



97.5



100



100
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แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกันคุณภาพยา
โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน ประจ้าปีงบประมาณ 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียน
และ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food
Safety)
โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จ้านวน 3 รายการ
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุบลราชธานีพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร 1 หลัง
โครงการก่อสร้าง บ้านพักผู้อ้านวยการ ต้าบลขาม
ใหญ่ อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1 หลัง
โครงการก่อสร้าง อาคารห้องพักเจ้าหน้าที่ (24
ห้อง) ต้าบลขามใหญ่ อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 อาคาร
สรุปร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก รอบ 12 เดือน
(รวม 21 โครงการ)

ผลการ ผลส้าเร็จ (เป้า > 85)
หมายเหตุ
ด้าเนินงาน ส้าเร็จ ไม่ส้าเร็จ
 โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย
71.56
จานวน 2 แห่ง ไม่พร้อมรับ
การประเมิน เนื่องจาก อยู่
ระหว่างปรับเปลี่ยนสถานที่
ติดตั้งห้องปฏิบัติการรังสี

99.4
100


 ไม่เป็นไปตามแผน ขาดการ
ประสานและรายงานปัญหา
อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ

0

100



100



100



100



85.47



100



 งานก่อสร้างล่าช้า ทาให้ไม่
สามารถตรวจรับและ
เบิกจ่ายได้ทันตามงวดงานที่
กาหนด

31

87.58
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งานบริการ
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1. ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
ผลการดาเนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์

ตรวจทั้งหมด ไมวเข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
)ตัวอยวาง( ตัวอยวาง ร้อยละ
1. สอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ใน
99
3
3.03 เซลล์เสื่อมสภาพ
เลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ
2. ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
41
2
14.29 - ฟลูออโรสโคปี collimator ปรับไม่ได้ (4)
ทั่วไป และถวายภาพบนแผวนเรือง
- อัตรารังสีสูงสุด (4)
แสง
3. ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
411
12
23.12 - ค่าความแม่นยาของค่ากิโลโวลต์ (5)
ทั่วไป
- ความแม่นยาของเครื่องตั้งเวลา (5)
- การทาซ้าของค่าปริมาณรังสี (1)
- ความเป็นเชิงเส้นของปริมาณรังสี (9)
- อัตราปริมาณรังสี (14)
- ค่าการกรองรังสีเอกซ์ (6)
- ค่าความสว่างแสงไฟเครื่องจากัดลารังสี (21)
- การเหลื่อมล้าของลาแสงไฟกับลาแสง
เอกซเรย์ (16)
4. ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์
2
0.00
คอมพิวเตอร์
5. ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์เต้านม
6. ตรวจสอบเครือ่ งเอกซเรย์ฟันและ
อื่นๆ

8
128

15

0.00
11.72

7. ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์
อุตสาหกรรม
8. ตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
C-ARM
9. ตรวจสอบความปลอดภัยห้อง
เอกซเรย์วินิจฉัย
10. รถเอกซเรย์

1

-

0.00

41

-

0.00

161

1

0.62

4

-

0.00

- ค่าความแม่นยาของค่ากิโลโวลต์ (3)
- ค่าความแม่นยาของเครื่องตั้งเวลา (13)
- การทาซ้าของปริมาณรังสี (1)

ปริมาณรังสีหลังประตูทางเข้าห้องเอกซเรย์
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11. ด้านทดสอบสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/
ผลการดาเนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
1. สอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
2. สอบเทียบ Micropipette
3. ความเร็วรอบเครื่องปั่นเลือด
4. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ - ตู้แชว
5. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ - ตู้เก็บเลือด
6. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ - อวางน้าร้อน

ตรวจทั้งหมด ไมวเข้ามาตรฐาน
)ตัวอยวาง( ตัวอยวาง ร้อยละ
165
0.00
521
0.00
411
0.00
54
0.00
18
0.00
25
0.00

สาเหตุ

12. งานจุลชีววิทยา
ผลการดาเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไมวเข้ามาตรฐาน
)ตัวอยวาง( ตัวอยวาง ร้อยละ
1. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
90
22
24.44
2. น้าในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
637
107
16.80
3. น้าแข็ง
51
5
9.80
4. น้าประเภทอื่นๆ )น้าจากแหลวงน้า(
234
102
43.59
ประเภทผลิตภัณฑ์

5. นมโค )นมโรงเรียน(
6. ไอศกรีม
7. ซอสบางชนิด )ซอสพริก(
8. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
9. แยม
10. อาหารกึ่งสาเร็จรูป

29
1
1
3
1
24

1
3

3.45
12.50

11. อาหารพร้อมปรุงและอาหาร
สาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที

28

5

17.86

12. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

5

2

40.00

13. ขนมปัง
14. ข้าวสาร
15. อาหารที่จัดรวมในภาชนะบรรจุ
16. อาหารหาเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ
(out break)

40
15
12
10

8

80.00

สาเหตุ
ยีสต์และรา ,MPN C+ยีสต์และรา ,MPNC
MPN C , MPN C + E. coli
MPN C , MPN C + E. coli
MPN C , MPN FC , MPN C + E. coli , E.
coli
E.coli/ 0.1 ml

TPC ,กรัม/B.cereusกรัม/, Salmonella
spp./25 กรัม
TPCกรัม/, S.aureus ,กรัม/C.perfringens/
,กรัมB.cereusกรัม/, Salmonella spp./25
กรัม,Benzoic acid
S.aureus ,กรัม/C.perfringens,กรัม/
B.cereusกรัม/, Salmonella spp./25 กรัม

S.aureus ,กรัม/C.perfringens ,กรัม/
B.cereusกรัม/, Salmonella spp./25 กรัม
22
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13. ด้านอาหารเคมี
ผลการดาเนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์

ตรวจทั้งหมด
)ตัวอยวาง(
.1เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 41
.2นมโค )นมโรงเรียน(
41
.3กาแฟ
44
.4น้าในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
141
.5น้าแข็ง
.6น้าประเภทอื่นๆ

2.
412

.7ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
.8เส้นก๋วยเตี๋ยว
.9อาหารประเภทอื่นๆ

222
403
423

ไมวเข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
ตัวอยวาง ร้อยละ
4
4..4
กรดเบนโซอิก
0
0.00
4
1.11
กาแฟอีน
44
2.23
กรด – ด่าง, ประมาณสารทั้งหมด, ความ
กระด้าง, คลอไรด์, ไนเตรท, เหล็ก
4
1.42
กรด – ด่าง
1.
24..4 กรด – ด่าง, ประมาณสารทั้งหมด, ความ
กระด้าง, คลอไรด์, ไนเตรท, เหล็ก
12
4..34 กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิก
2
4..1
กรดเบนโซอิก
.
1.20
กรดเบนโซอิก

14. ด้านยา
ผลการดาเนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
1. ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
- ยาคดี
- ยาแผนปัจจุบัน
- ยาแผนโบราณ
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- เครื่องสาอางผสมสมุนไพร
2. ตรวจหาปริมาณ
- ยาแผนปัจจุบัน
3. ตรวจด้านชีววิทยา
- เครื่องสาอางผสมสมุนไพร
- สมุนไพร

ตรวจทั้งหมด ไมวเข้ามาตรฐาน
)ตัวอยวาง( ตัวอยวาง ร้อยละ
2
30
14
62
30

2
27
5
34
29

100
90
35.71
54.84
96.67

42.

-

-

23
23

1
11

4.34
48.83

สาเหตุ

ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน

ตรวจไม่พบสารสาคัญสมุนไพรในเครื่องสาอาง

TAMC เกินมาตรฐาน
TAPC, TYMC, Enterobacteria count,
พบ Salmonella
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15. ด้านพิษวิทยา
ผลการดาเนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
การตรวจหาเอกลักษณ์สารเคมีกาจัด
แมลงในชีววัตถุและตัวอยวางสงสัย

ตรวจทั้งหมด ไมวเข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
)ตัวอยวาง( ตัวอยวาง ร้อยละ
21
7
33.3 ตรวจพบเมทโธมิล พาราควอท ไซเปอร์เมทริน

16. ด้านยาเสพติด
ผลการดาเนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ใน
ปัสสาวะ

ตรวจทั้งหมด ไมวเข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
)ตัวอยวาง( ตัวอยวาง ร้อยละ
4,142
1,459 90.23 * เมทแอมเฟตามีน
** เมทแอมเฟตามีน + กัญชา

17. ด้านเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
ผลการดาเนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กนั แดด/บารุงผิว

ตรวจทั้งหมด ไมวเข้ามาตรฐาน
)ตัวอยวาง( ตัวอยวาง ร้อยละ
42
24
12

สาเหตุ
1. พบสารประกอบของปรอท จานวน (4.)
2. พบสารไฮโดรควิโนน จานวน (1)
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งานวิชาการ
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โครงการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ (Biorisk management)
ประจาปีงบประมาณ 2560
อดิชัย แสนทวีสุข
โครงการพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ ( Bio risk management ) ประจาปี
งบประมาณ 5260 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 อุบลราชธานี พื้นที่รับผิดชอบ เขตสุขภาพที่ 10
ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 งบประมาณ 170,000 บาท
ผลการดาเนินการ โรงพยาบาลทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 10 จานวน 71 แห่งสังกัดสานักงาน (
)ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์ฯ ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรเรื่อง ระบบการจัดการความเสี่ยงด้าน
ชีวภาพ ( Bio risk management ) ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2558 และ 2559 สะสมเดิม 30 แห่ง และ
ปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลเข้าร่วม จานวน 31 แห่ง รวมทั้งหมดเท่ากับ 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.9
และได้ออกประเมินผลการประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ โรงพยาบาลเครือข่าย เขตสุขภาพที่
10 จานวน 5 แห่ง ผลการประเมินพบว่า โรงพยาบาลยังไม่มีการดาเนินการประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพใน
การปฏิบัติการโดยตรง มีการประเมินความเสียงในภาพรวมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล สถานที่
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล การจัดเก็บสารชีวภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่น ตู้ชีวนิรภัย
ยังไม่ได้ดาเนินการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบคุณภาพไม่ครบถ้วน ในส่วนการประเมินความเสี่ยงด้าน
ชีวภาพภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ประเมิน เรื่องการตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS COv) พบว่า บุคลากรถอดใส่ PPE ยังไม่ถูกต้องและไม่สม่าเสมอ การ
รั บ ตั ว อย่ า งจากโรงพยาบาลการบรรจุ หี บ ห่ อ ไม่ เหมาะสมและไม่ ปลอดภั ยตามมาตรฐาน เห็ น ควรจั ด ท า
แผนพัฒนาและกระบวนงานลดความเสี่ยง ต่างๆของบุคลากรและหน่วยงานต่อไป
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ขาดความตระหนักและให้ความสาคัญ
น้อยและผู้ผ่านการอบรมเรื่อง พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ ยังไม่ได้ถ่ายทอดความรู้ภายใน
หน่วยงานเนื่องจากมีภาระงานค่อนข้างมาก และเป็นบุคลากรระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่ ไม่สามารถผลักดันต่อ
ได้ เห็นควรนาเสนอ ในระดับกรรมการบริหารของห้องปฏิบัติการเครือข่ายระดับเขต ให้เข้าประชุม อบรมฯ
ระยะสั้น และผลักดันให้เกิดระบบการจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ (Bio risk management) และจัดทา
เป็นนโนบายระดับเขตสุขภาพ ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานโครงการฯได้อย่างเป้นรูปธรรม สู่การปฏิบัติจริงและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเขตสุขภาพที่ 10
ประจาปีงบประมาณ 2560
อดิชัย แสนทวีสุข
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเขตสุขภาพที่ 10 ประจาปีงบประมาณ
5260 ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10 อุ บ ลราชธานี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ประกอบด้ ว ย 2 จั ง หวั ด คื อ
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 5229 – กันยายน
5260 งบประมาณ 40,000 บาท
ผลการดาเนินการ โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 10 จานวน 2 แห่ง
การดาเนินโครงการฯ ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 5228 – 5229 และ 5260 โดยดาเนินการ 1(จัดทาหนังสือ
ประสานงานโครงการฯ การส่งข้อมูลการทดสอบความไวเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ และการส่งตรวจยืนยันเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพที่ตรวจพบภายในโรงพยาบาล ซึ่งได้ดาเนินการส่งเชื้อตรวจยืนยันแล้วจานวน 38 ตัวอย่าง และได้
ประสานติดตามข้อมูลฯ จากโรงพยาบาลเครือข่าย รอบที่ 1 และรอบที่ 5 ส่งข้อมูลฯ ไปศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ ) NARST Thailand ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตุลาคม
5229 – ธันวาคม 5229 ได้จานวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ , อานาจเจริญและ มุกดาหาร
ศูนย์ฯ จัดทาการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทา Anti-biogram รอบที่ 1/5260 )มกราคม – ธันวาคม 5229( รอบที่
5/5260 )มกราคม – มิถุนายน 5260( ของเขตสุขภาพที่ 10 ลงเผยแพร่ที่เว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพ ) NARST Thailand ) 5(การส่งตัวอย่างทดสอบความชานาญการตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
จานวน 5 ครั้ง/ปี ผลการประเมิน พบว่าผ่านเกณฑ์ประเมินจานวน 3 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจานวน 5 แห่ง
3( การออกนิเทศห้องปฏิบัติการเครือข่ายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเขตสุขภาพที่ 10 จานวน 2 แห่ง พบว่าปัญหาใน
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบในบางหน่วยงาน และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อมีทั้งเตรียมเองและจัดซื้อ
สาเร็จ รูป ทาให้ การควบคุมคุณภาพไม่ครบถ้ว น ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐาน CLSI
version 5017 ไม่พบการใช้เวอร์เนียในการวัดขนาดโซนการทดสอบความไวฯ เชื้อมาตรฐานยังไม่ครบถ้วนและ
การเก็บการรักษายังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วน
บุคคล )PPE) และตู้ชีวนิรภัยมีการตรวจสอบคุณภาพไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล ที่พักขยะติดเชื้อบางแห่ง
ไม่ถูกต้อง ไม่พบการประเมินความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียโรงพยาบาล มีภาระงานค่อนข้างมาก การ
ปฏิบัติงานใช้ประสบการณ์ในการทางานสูง เครื่องมืออุปกรณ์ค่อนข้างเก่าและอายุมาก ทาให้การพัฒนางาน
ด้านวิชาการค่อนข้างน้อยและไม่ให้ความสาคัญกับระบบการจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ ทั้งนี้ศูนย์ฯได้มอบ
คู่มือการปฏิบัติงานแบคทีเรียและรา สาหรับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปและ CLSI version 5017
และเห็นควรเสนอจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานกลางสาหรับห้องปฏิบัติการแบคทีเรียโรงพยาบาล ทั้งการ
ออกแบบห้องปฏิบัติการ มาตรฐานการปฏิบัติ เครื่องมือและอุปกรณ์ บุคลากร เพื่อให้เป็นมาตรฐานและพัฒนา
ระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นระดับตามมาตรฐานสากล มีความถูกต้องแม่นยาและป้องกันผู้ปฏิบัติงาน
และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้ออันตรายสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิส
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560
วิภาวดี เจียรกุล
การตรวจวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 มีความสาคัญในการตรวจหาสามี -ภรรยาคู่เสี่ยงที่มีโอกาสให้
กาเนิดบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิส ซึ่งเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง อัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ที่มี
รายงานในประชากรไทย มี 2 ชนิด คือ ชนิด Southeast Asian (SEA) และชนิดไทย )THAI) การศึกษาคู่เสี่ยง
ต่อการมี บุ ตรเป็ น โรคฮีโ มโกลบิ น บาร์ ทไฮดรอปฟีตัล ลิ ส จากตัว อย่า งคู่ส ามี -ภรรยาที่ ส่ งมาตรวจ ณ ศูน ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาคู่ ส ามี -ภรรยาที่ เ ป็ น คู่ เ สี่ ย งต่ อ การมี บุ ต รเป็ น โรคฮี โ มโกลบิ น บาร์ ท ไฮดรอปฟี ตั ล ลิ ส และชนิ ด ของ
ยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 โดยทาการตรวจปริมาณฮีโมโกลบินด้วยเครื่องวิเคราะห์
ฮีโมโกลบินอัตโนมัติ และตรวจยืนยันอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA และชนิด THAI ด้วยเทคนิค real-time
PCR จากตัวอย่างที่ศึกษา จานวน 1,940 ราย เป็นคู่สามี-ภรรยา จานวน 970 คู่ พบผู้มียีนปกติ จานวน 1,682
ราย )ร้อยละ 86.70) เป็นพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA จานวน 258 ราย )ร้อยละ 13.30) , ไม่พบชนิด
THAI พบว่าเป็นคู่เสี่ยงต่อการมี บุตรเป็นธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิส จานวน 22 คู่ )ร้อยละ
2.27) และไม่เป็นคู่เสี่ยง จานวน 948 คู่ )ร้อยละ 97.73) การวินิจฉัยภาวะยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ในคู่สามีภรรยา เป็นการลดจานวนทารกที่เกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมียรุนแรงชนิดฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟี ตัลลิส และ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียของประเทศ
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การพัฒนาตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย
ตลาดเจริญศรี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2560
พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ, จินตนา ว่องวิไลรัตน์และอรุณี ศิริปี
ผักและผลไม้เป็นผลผลิตทางเกษตรที่สาคัญของประเทศไทย นอกจากประชาชนได้บริโภคแล้วยังเป็น
สินค้าส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผักและผลไม้อาจใช้
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชทาให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชนี้
ไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้เท่านั้น แต่ผู้บริโภคผักสด ผลไม้สดที่ปนเปื้อนสารเคมีดังกล่าวก็จะมี
ความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคต่อมไร้ท่อและโรคอื่นๆ จากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืชในผักสดและผลไม้สดทางห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปี
พ.ศ. 5225 พบการตกค้างของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช ประมาณร้อยละ 58 ในปี พ.ศ. 5223 พบว่ามีการ
ตกค้าง ร้อยละ 36 และปี พ.ศ. 5224 ยังพบว่ามีการตกค้าง ร้อยละ 10.59 ตลาดกลางค้าส่งมีความสาคัญอย่าง
มากในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศและยังสามารถควบคุมสินค้าทั้งในเรื่องราคาและคุณภาพ ตลาด
เจริญศรี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์กลางตลาดกลางค้าส่งผักสด/ผลไม้สดขนาดใหญ่ที่สุดใน
ภาคอีสานตอนล่าง โดยเป็นแหล่งรวบรวมผักและผลไม้สดจากทุกภาคของประเทศ และกระจายสินค้าออกสู่
ผู้บริโภคครอบคลุมพื้นที่ทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง เช่น ลาว เขมร เวียดนาม อินเดีย สามารถ
รองรับปริมาณการค้าได้วันละไม่น้อยกว่า 300 ตัน ในปีงบประมาณ 5227-5228 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
10 อุ บ ลราชธานี ได้ มี การจั ดอบรม ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ อัน ตรายของสารพิษ การลดการปนเปื้ อ น การ
ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด และวิธีการใช้ชุดตรวจเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องให้แก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้ประกอบการในตลาดเจริญศรี ในขณะเดียวกันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 10 ได้ดาเนินการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของพืชผักและผลไม้และผลิตภัณฑ์
พบว่ายังมีสารตกค้างในพริกสดแดง พริกจินดา พริกขี้หนูแดง กระเพรา แตงกวา คะน้า ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว
มะเขือเทศ และกะหล่าปลี และได้แจ้งข้อมูลผลการตรวจให้กับผู้ประกอบการและตลาดเพื่ อใช้ประโยชน์ในการ
คัดเลือกสินค้าที่นามาจาหน่ายให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาทาให้ผู้ประกอบการและเจ้าของตลาดเจริญศรีมีความรู้ความเข้าใจใน
การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักและผลไม้ที่จาหน่าย และให้ความสาคัญของการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
โดยในปีงบประมาณ 5229 ได้เตรียมความพร้อมที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการมีการจัดทาแผน จัดหาสถานที่และ
อุปกรณ์ ตลอดจนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาในการตรวจเฝ้าระวัง
และเตรียมพร้อมการขอการรับรอง ได้สนับสนุนทั้งชุดทดสอบ อุปกรณ์ และบุ คลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี พร้อมฝึกปฏิบัติการตรวจสอบหาชนิดสารเคมีกาจัด
แมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้และธัญพืช ชนิด Organophosphate/Carbamate/Pyrethroid/Organochlorine
ด้วยชุดทดสอบ TM kit โดยได้ดาเนินการส าเร็จในปีงบประมาณ 5260 ปัจจุบันตลาดเจริญศรีจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “ห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร” ซึ่งแผนการดาเนินงานถัดไปคือการสุ่ม
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ตรวจเฝ้ า ระวั ง ผั ก ผลไม้ ที่ จ าหน่ า ยในตลาดและขอรั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 5260 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ลงทุนจัดหาเครื่องมือและ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงตรวจหาปริมาณสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ 60
ชนิด โดยจะเปิดให้บริการในปีงบประมาณ 5261 และจะขยายขอบข่ายการตรวจหาปริมาณสารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืช ให้ครอบคลุม 150 ชนิดในปีถัดไป เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตลอดจนอาหารปลอดภัย
ของเขตสุขภาพที่ 10 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง
และยั่งยืนต่อไป
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การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้
อตินุช นารถน้าพอง
ปัจจุ บันรั ฐบาลไทยมีนโยบายในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อก้ าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศด้านอาหารปลอดภัย ข้อมูล
ภาพรวมเศรษฐกิ จ การค้ า ระหว่ า งประเทศไทย-สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวจากส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่ามูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศมีการขยายตัวทุกปี โดยพบว่าสินค้า
ประเภทผักผลไม้และของปรุงแต่งที่ทาจากผักและผลไม้เป็นสินค้าส่งออกสาคัญของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวเข้าสู่ประเทศไทยในขณะเดียวกันประเทศต้นทางที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนาเข้า
สินค้าส่วนมากคือประเทศไทย โดยเป็นสินค้าประเภทอาหาร จากข้อมูลดังกล่าวการตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารนาเข้าและส่งออก ตลอดจนอาหารที่จาหน่ายในตลาดกลางค้าส่งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุด
กระจายสินค้าออกสู่ผู้บริโภคทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศจึงเป็นภาระกิจสาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จึ งได้ดาเนิ นโครงการพัฒ นาศักยภาพห้ องฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ อาหารและ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น
2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เป็นการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างด้วยตัวทาปฏิกิริยาและเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟพร้อมส่วนตรวจวัดชนิดอิเลคตรอนแคปเจอร์และส่วน
ตรวจวัดชนิดเฟลมโฟโตเมตริก พร้อมวัสดุอุปกรณ์สารเคมี นอกจากนี้ ได้พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ดาเนินงานโดยเข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชกลุ่ม ออร์กาโนฟอสเฟต
ออร์กาโนคลอรีน ไพรีทรอยด์และคาร์บาเมต รวมจานวน 60 ชนิด ณ สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขณะนี้ได้ดาเนินการแล้วเสร็จในส่วนของการพิสูจน์ความถูกต้องวิธีวิเคราะห์
สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชกลุ่มคาร์บาเมต สาหรับการดาเนินงานระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 จะทาการ
พิสูจน์ความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ออร์กาโนคลอรีน ไพรี
ทรอยด์ โดยห้องปฏิบัติการนี้จ ะสามารถเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู ครอบคลุ ม
จานวน 60 ชนิด ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตลอดจนอาหารปลอดภัยตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
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ปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันประกอบอาหารจากแหล่งผลิตอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อตินุช นารถน้าพอง
การศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันประกอบอาหารที่เก็บจากแหล่งผลิตอาหารในภาคตะวันออก
เฉีย ง เหนือนี้เป็นส่ วนหนึ่งของแผนการเก็บตัว อย่างผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2560 ของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสารโพลาร์ในน้ามันนี้เป็นตัวชี้วัด
คุณภาพน้ามันซึ่งเมื่อน้ามันผ่านการทอดแล้วจะมีปริมาณสารโพลาร์เพิ่มมากขึ้นและเมื่อมีการทอดซ้าสารโพลาร์
ในปริ ม าณที่ สู ง นี้ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพผู้ บ ริ โ ภค จากข้ อ มู ล ทางวิ ช าการพบว่ า สารโพลาร์ มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข
จึงได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5247 .ศ .พ 583เรื่องกาหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันที่ใช้ทอดหรือประกอบ
อาหารเพื่อจาหน่ายมีปริมาณสาร โพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ ของน้าหนัก 52ผู้ประกอบการอาหารที่ใช้น้ามันทอด
อาหารที่มีค่าปริมาณสารโพลาร์เกินมาตรฐานที่กาหนดและจาหน่ายแก่ผู้บริโภคถือเป็นการจาหน่ายอาหารผิด
มาตรฐาน ฝ่าฝืนมาตรา )3(52ของพระราชบัญญัติอาหาร พ 5255.ศ.ระวางโทษปรับไม่เกิน บาท 20,000
จากผลการศึกษาพบว่าน้ามันสาหรับประกอบอาหาร จานวน 172 ตัวอย่าง เก็บจากแหล่งผลิตอาหาร
96 แห่ง ใน 12 จังหวัด (19 ตัวอย่าง ไม่ระบุที่มาแหล่งผลิตอาหาร) ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อานาจเจริญ
ยโสธร มุกดาหาร ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ขอนแก่น หนองคายและนครพนม เป็นน้ามันปาล์ม
น้ามันหมูและไขมันพืช แบ่งเป็นน้ามันก่อนทอด 51 ตัวอย่าง (ร้อยละ 29.65) น้ามันหลังทอด 120 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 69.77) ไม่ระบุข้อมูล 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.58) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจ
วิเคราะห์ปริ มาณสารโพลาร์ ด้วยเทคนิคคอลั มน์โ ครมาโตกราฟีพบว่า น้ามันก่อนทอดมีปริมาณสาร โพลาร์
ระหว่าง 3 – 14 กรัมต่อ 100 กรัมน้ามัน โดยปริมาณสารโพลาร์ต่าสุดพบในน้ามันหมู จากข้อมูลข้างต้นพบว่า
สารโพลาร์เกิดขึ้นแม้น้ามันยังไม่ผ่านการก่อนทอด โดยน้ามันต่างชนิดกันมีปริมาณสารโพลาร์แตกต่างกัน ทั้งนี้
น้ามันจากสัตว์ บน้ามันชนิดเดียวกันมีสาหรั )น้ามันปาล์ม( มีปริมาณสารโพลาร์ต่ากว่าน้ามันจากพืช )น้ามันหมู(
ปริมาณสารโพลาร์แตกต่างกันอาจเนื่องมาจากกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งหากปริมาณสารโพลาร์ใน
น้ามัน เริ่ มต้น มีมากเมื่อน าไปใช้ทอดอาหารจะส่ งผลให้ น้ามันเสื่อมสภาพเร็ว โดยปัจจัยร่ว มที่ส่ งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันทอดอาหาร ได้แก่ ปริมาณและประเภทของอาหารที่นามาทอด แต่
อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยยังไม่กาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสารโพลาร์ในน้ามันก่อนทอด
เมื่อพิจารณาน้ามันหลังทอด จานวน 120 ตัวอย่าง แบ่งได้เป็นน้ามันทอดอาหารประเภทแป้ง ได้แก่
กล้วยทอด กล้วยกรอบ กล้วยเบรกแตก กล้วยฉาบ นางเล็ ด ข้าวเกรียบ ข้าวแตน กะหรี่ปั๊บ เฟรนฟราย ขนม
ดอกจอก และน้ามันทอดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ได้แก่ ไก่ทอด ปลาดุกฟู ปลากราย ปลาซาบะ แคบหมู หนัง
ไก่กรอบ ลูกชิ้น เนื้อเค็ม หมูฝอย หมูสวรรค์ หมูกระจก หมูยอ ขาหมู จานวน(36 ตัวอย่าง ไม่ระบุประเภทของ
อาหารทอด ริ มาณสารโพลาร์ด้วยเทคนิคคอ วิเคราะห์ห าป )ลั มน์โ ครมาโตกราฟีพบว่ามีปริมาณสารโพลาร์
ระหว่าง 3 - 27 กรัมต่อ 100 กรัมน้ามัน โดยพบปริมาณสารโพลาร์มากกว่ามาตรฐานคือ 25 กรัมต่อ 100 กรัม
น้ามัน มีจานวน 2 ตัวอย่าง เป็นไขมันพืชทอดโดนัทและน้ามันปาล์มทอดขนมดอกจอก คิดเป็นร้อยละ (1.67
ของน้ามันหลังทอด )
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จากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าน้ามันหลังทอดอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น หนังไก่ ขาหมูและแคบหมูมี
ปริมาณสารโพลาร์ต่ากว่าน้ามันก่อนทอด ทั้งนี้ อาจเนื่องจากไขมันจากอาหารผสมกับน้ามันที่ใช้ทอดเมื่อ
ปริมาณน้ามันเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณสารโพลาร์ลดต่าลง ซึ่งแตกต่างจากน้ามันหลังทอดอาหารประเภทแป้งที่
พบว่าน้ามันหลังทอดมีปริมาณสารโพลาร์เพิ่มขึ้นทุกตัวอย่าง เนื่องจากอาหารมีลักษณะแห้งจะดูดน้ามันไว้ที่
อาหารเมื่อน้ามันได้รับความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารโพลาร์ซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อทอดซ้าๆ การ
ดาเนินงานตามแผนการเก็บตัวอย่างของทางราชการในครั้งนี้อาจไม่สะท้อนคุณภาพน้ามันที่ผู้ประกอบการใช้
จริงเนื่องจากเป็นการเก็บตัวอย่างเพียงครั้งเดียวในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งน้ามันที่ถูกสุ่มตรวจอาจถูกนาไปใช้ซ้าใน
ภายหลัง ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการใช้น้ามันทอดซ้าจนเกินมาตรฐานกาหนดนี้นอกจากจะสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักรู้ถึงภัยสุขภาพแก่ผู้ประกอบการเอกชนร่วมกับการเฝ้าระวังจากภาครัฐแล้วต้องสร้างความตื่นตัว
ในกลุ่มผู้บริโภคร่วมด้วย
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การทดสอบความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์วัตถุให้ความหวาน
ชนิดโซเดียมซัยคลาเมตในอาหารและเครื่องดื่มโดยวิธี HPLC
สมพร เอมโอษฐ์ และ พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
การศึกษาและทดสอบวิธีวิเคราะห์วัตถุให้ความหวานชนิดโซเดียมซัยคลาเมตในอาหารและเครื่องดื่ม
โดยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ใช้ Column hypersil BDS C18 และ
mobile phase เป็นสารผสมของ Methanol ต่อ น้ากลั่น ในอัตราส่วน 80:20 โดยใช้ DAD detector ที่
ความยาวคลื่น 314 นาโนเมตร จากการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้น 5 – 500
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐานโซเดียมซัยคลาเมต กับพื้นที่ใต้พีก มี
ความเป็น เส้ นตรง )Linearity) โดยมีค่าสัมประสิ ทธ์การตัดสินใจ )r2) เท่ากับ 0.9995 มีความถูกต้อง
)Accuracy) อยู่ในช่วงร้อยละ 86 – 104 ส่วนความแม่น )Precision; Repeatability) มีค่า HORRAT ในช่วง
0.1318-0.7223 และความแม่น )Precision; Reproducibility) มีค่า HORRAT ในช่วง 0.5375-1.1657
ขีดจากัดในการตรวจหาของวิธี )limit of detection, LOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีขีดจากัดใน
การวัดเชิงปริมาณ )limit of quantitation, LOQ) เท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วิธีนี้เป็นวิธีที่มี
ความจาเพาะต่อโซเดียมซัยคลาเมตสูง เพราะไม่ถูกรบกวนจาก ซัคคาริน ซูคลาโลส อะซีซัลเฟม-เค แลคโตส
ฟรุคโตส กรดเบนโซอิค กรดซอร์บิค และกรดซาลิซิลิค
วิธีวิเคราะห์ วัตถุให้ความหวานชนิดโซเดียมซัยคลาเมตในอาหารและเครื่องดื่มโดยวิธี HPLC ที่
ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วพบว่า เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ห้องปฏิบัติการสามารถนาไปใช้เพื่อ
เปิดให้บริการ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมซัยคลาเมต โดยเทคนิค HPLC ต่อไป
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การทดสอบความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดโปรปิโอนิค
ในอาหารโดยวิธี HPLC
สมพร เอมโอษฐ์ และ พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
การศึกษาและทดสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดโปรปิโอนิคในอาหารโดยวิธี High Performance
Liquid Chromatography (HPLC) ใช้ Column hypersil BDS C18 และ mobile phase เป็นสารผสมของ
4 mM orthophosphate acid ต่อ Acetonitrile ในอัตราส่วน 50:50 โดยใช้ DAD detector ที่ความยาว
คลื่น 210 นาโนเมตร จากการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ที่ระดับความเข้มข้น 200 – 5000
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดโปรปิโอนิคกับพื้นที่ใต้พีก มีความ
เป็นเส้นตรง )Linearity) โดยมีค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจ )r2) เท่ากับ 0.9999 มีความถูกต้อง )Accuracy) อยู่
ในช่วงร้อยละ 99 – 102 ส่วนความแม่น )Precision; Repeatability) มีค่า HORRAT ในช่วง 0.2197-0.3473
และความแม่น )Precision; Reproducibility) มีค่า HORRAT เท่ากับ 0.2363 ขีดจากัดในการตรวจหาของวิธี
)limit of detection, LOD) เท่ากับ 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และมีขีดจากัดในการวัดเชิงปริมาณ )limit of
quantitation, LOQ) เท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วิธีนี้เป็นวิธีที่มีความจาเพาะต่อกรดโปรปิโอนิคสูง
เพราะไม่ถูกรบกวนจาก กรดเบนโซอิค กรดซอร์บิค และกรดซาลิซิลิค วิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดโปรปิโอนิคใน
อาหารโดยวิ ธี HPLC ที่ ต รวจสอบความใช้ ได้ ข องวิธี แ ล้ ว พบว่ า เหมาะสมกั บ วั ตถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง าน
ห้องปฏิบัติการสามารถนาไปใช้เพื่อเปิดให้บริการ การตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดโปรปิโอนิคโดยเทคนิค HPLC
ต่อไป
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การทดสอบความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและไนไตรต์
ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ โดยวิธี HPLC
พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ และสมพร เอมโอษฐ์
การศึกษาและทดสอบวิธีวิเคราะห์ ปริมาณไนเตรตและไนไตรต์ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ โดยวิธี High
Performance Liquid Chromatography (HPLC) ใช้ Column IC-PaK TM Anion HC และ mobile phase
เป็นสารผสมของ lithium borate gluconate buffer solution และ acetonitrile โดยใช้ DAD detector ที่
ความยาวคลื่น 205 นาโนเมตร จากการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ที่ร ะดับความเข้มข้นโซเดียมไน
เตรต ช่วง 20 ถึง 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโซเดียมไนไตรต์ ช่วง 10 ถึง 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดย r2
≥ 0.9995 จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐานโซเดียมไนเตรตกับพื้นที่
ใต้พีก มีความเป็นเส้นตรง (Linearity) โดยมีค่าสัมประสิทธ์การตัดสินใจ (r2) เท่ากับ 0.99998 มีความถูกต้อง
(Accuracy) อยู่ในช่วงร้อยละ 88 – 110 ส่วนความแม่น (Precision; Repeatability) มีค่า HORRAT ในช่วง
0.1548-0.7430 และความแม่น (Precision; Reproducibility) มีค่า HORRAT ในช่วง 0.1631-0.2581
ขีดจากัดในการตรวจหาของวิธี (limit of detection, LOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และขีดจากัดใน
การวัดเชิงปริมาณ (limit of quantitation, LOQ) เท่ากับ 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเข้มข้นของสารมาตรฐานโซเดียมไนไตรต์กับพื้นที่ใต้พีก มีความเป็นเส้นตรง (Linearity) โดยมีค่าสัมประ
สิทธ์การตัดสินใจ (r2) เท่ากับ 0.99996 มีความถูกต้อง (Accuracy) อยู่ในช่วงร้อยละ 92–109 ส่วนความแม่น
(Precision; Repeatability) มีค่า HORRAT ในช่ว ง 0.1822-0.9792 และความแม่น (Precision;
Reproducibility) มีค่า HORRAT ในช่วง 0.1290-0.4291 ขีดจากัดในการตรวจหาของวิธี (limit of
detection, LOD) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อกิโ ลกรัม และมีขีดจากัดในการวัดเชิงปริมาณ (limit of
quantitation, LOQ) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม วิธีนี้เป็นวิธีที่มีความจาเพาะต่อ ปริมาณไนเตรตและไน
ไตรต์สูง เพราะไม่ถูกรบกวนจาก ซัคคารี น กาเฟอีน กรดซิตริก กรดเบนโซอิค กรดซอร์บิค และกรดซาลิซิ ลิค
วิธีวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและไนไตรต์ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์โดยวิธี HPLC ที่ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
แล้วพบว่า เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ห้อ งปฏิบัติการสามารถนาไปใช้เพื่อเปิดให้บริการ การตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณไนเตรตและไนไตรต์ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์โดยวิธี HPLC ต่อไป
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การศึกษาความแตกต่างของค่า IQC ระหว่าง Control Chart
ที่สร้างจากmean&SD จากใบกากับน้ายา กับ Control Chart ที่สร้างจากค่า Lab mean&SD
นพมาศ กล้าหาญ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างของค่า IQC ระหว่าง Control Chart ที่สร้าง
จาก mean&SD จากใบกากับน้ายา เปรียบเทียบกับ Control Chart ที่สร้างจากค่า Lab mean&SD
ทาการศึกษาโดยสร้าง Control Chart จากค่า mean&SD จากใบกากับน้ายา เปรียบเทียบกับ Control
Chart ที่สร้างจากค่า Lab mean&SD โดยใช้ค่า %Hb A (Hb A5A Control )20 ค่าแรกของเดือนกันยายน
2559 จากเครื่องตรวจ Hb-typing หลักการ capillary electrophoresis มาคานวณเพื่อหาค่า mean&SD
แล้วศึกษาความแตกต่างของทั้งสอง Control Chart โดยใช้ข้อมูล %Hb A( Hb A5A Control) ระหว่าง เดือน
กันยายน 2559 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มา plot กราฟ และใช้ Westgard Multi-rules ในการติดตามผล
ดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2

รูปที่ 1 Control Chart %Hb A ที่สร้างจาก mean&SD จากใบกากับน้ายา (เดือนกันยายน 2559)

รูปที่ 2 Control Chart %Hb A ที่สร้างจาก ค่า Lab mean&SD (เดือนกันยายน 2559)
Control Chart

mean&SD
Lab mean&SD
จากใบกากับน้ายา
Error กราฟ
กราฟ
Error ที่พบ
เดือน (%Hb A )
ที่พบ Shift
Shift
กันยายน 5229)72 ค่า )
4ช่วง 12S, 12S, 13S 2 ช่วง
ตุลาคม 5229))ค่า 64
4ช่วง
4ช่วง
พฤศจิกายน 5229)56 ค่า)
4ช่วง
12S
2 ช่วง
ธันวาคม 5229 (56 ค่า)
4ช่วง
4ช่วง
มกราคม 5260 (72 ค่า)
6 ช่วง
5 ช่วง
กุมภาพันธ์ 5260 (72 ค่า)
2 ช่วง
2 ช่วง
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ผลการศึกษาดังตารางด้านขวามือพบว่าการสร้าง Control Chart จาก mean&SD จากใบกากับน้ายา
ของบริษัท ค่าที่ได้จะไม่พบ error ตามกฎ Westgard Multi-rules พบเพียงลักษณะกราฟ shift ซึ่งไม่สะท้อน
ผลที่แท้จริงของข้อมูล ส่วนการสร้าง Control Chart จาก Lab mean&SD พบว่ามีการกระจายตัวของข้อมูล
มากขึ้น เกิดช่วงกราฟ shift น้อยลง และตรวจพบ error ของค่า control ตามกฏ Westgard Multi-rules ทา
ให้สามารถแก้ไข error ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การใช้ Control Chart ที่สร้างจากค่า Lab
mean&SD จึงตรวจจับ error ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า Control Chart ที่สร้างจาก mean&SD จากใบกากับน้ายา
ห้องปฏิบัติการจึงควรใช้ค่า Lab mean&SD ในการสร้าง Control chart เพื่อการวิเคราะห์ผล IQC ที่ถูกต้อง
นาไปสู่ผลตรวจการตรวจวิเคราะห์ที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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การเฝ้าระวังคุณภาพยาตามโครงการประกันคุณภาพยา ประจาปี 2560
ภณิดา รัตนานุกูล, กนกวรรณ มุจรินทร์, ภิทรากรณ์ ศรีมงคลและจริยา สุขผล
ยาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีสาคัญอย่างยิ่งในด้านการรักษา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนทั้งประเทศ การสร้างกลไกเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยาที่มีประสิทธิภาพเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้
ประชาชนได้ รั บ ยาที่ ดี ปลอดภั ย และช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ผู้ ผ ลิ ต ยามี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา จัดเป็นแผนงาน
หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์การดาเนินงานการเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างเป็นระบบ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยยาแก่ผู้ใช้บริการในระบบประกันสุขภาพที่สอดคล้องตามนโยบายแห่งชาติด้าน
ยาของประเทศ ในแผนงานประจาปี อุบลราชธานี ได้ดาเนินงานแบบ 10 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5260
บู ร ณาการร่ ว มกั บ ส านั ก ยาและวั ต ถุ เ สพติ ด กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สุ่ ม ตั ว อย่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าจาก
โรงพยาบาลรั ฐ ทั่ ว ประเทศ ผ่ า นช่ อ งทางโปรแกรมหน้ าต่ า งเตื อ นภั ย สุ ข ภาพ (www .tumdee .org /alert)
จานวน 5 รายการ คือ Acyclovir tablets 53 ตัวอย่าง, Amoxicillin trihydrate +Potassium
clavulanate dry syrup 34 ตัวอย่าง, Metoclopramide tablets 13 ตัวอย่าง Spironolactone tablets
12 ตัวอย่าง และ Valsartan tablets 16 ตัวอย่าง นอกจากการดาเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพยาของ
โรงพยาบาลแล้ว ศูนย์ฯ ได้มีการดาเนินการในส่วนของร้านยาซึ่งถือเป็นสถานบริการสุขภาพที่สาคัญส่วนหนึ่งใน
ระบบบริการสุขภาพ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างยาแบบอย่างง่ายที่จาหน่ายในร้านยา ประเภท ขย1 ในเขตสุขภาพที่
ของจังหวัด 10อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ, ยโสธร, อานาจเจริญ และ มุกดาหาร จานวน รายการ 3คือ
Amoxycillin and clavulanic acid dry syrups ตัวอย่าง 52, Acyclovir tablets ตัวอย่าง 47 และ
Valsartan tablets ตัวอย่าง 12 โดยตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
อุบลราชธานี 10 ตามรายการวิเคราะห์ของมาตรฐานตารายาประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 39) ที่ทาการทวน
สอบวิธีต ามข้ อกาหนดของมาตรฐานห้ องปฏิบัติ การก่อ นการตรวจวิ เคราะห์ ตัว อย่า ง ข้ อมูล ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบว่าตัวอย่างยาทีส่ ุ่มจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศทั้ง 5 รายการ จานวน ตัวอย่าง และ 158ตัวอย่าง
ยาสุ่มจากร้านยา รายการ 3จานวน 87 ตัวอย่าง มีคุณภาพเข้ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อ
เปรียบเทียบของแหล่งกระจายยาพบว่าคุณภาพยา Amoxycillin and clavulanic acid dry syrups ,
Acyclovir tablets และ Valsartan tablets ของโรงพยาบาลรัฐและที่จาหน่ายในร้านขายยาประเภท ขย1 มี
คุณภาพผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน USP กาหนด 39 เห็นได้ว่าคุณภาพยาชื่อสามัญ ( Generic drug) ที่มีบริการ
ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศและร้านยามีคุณภาพปลอดภัย นอกจากนี้ข้อมูลคุณภาพยาทุกตัวอย่างได้รวบรวม
จัดทาเป็นรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต ( Green Bookและ )แสดงในโปรแกรมหน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศทั้งที่ส่งและไม่ได้ส่งตัวอย่าง จะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูผลการตรวจ
วิเคราะห์ยาดังกล่าวได้ และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกยาของโรงพยาบาลหรือร้านขายยา
และเป็นการประกันคุณภาพยาให้กับประชาชนผู้บริโภคได้ต่อไป
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การทดสอบความชานาญโดยการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560
ขวัญใจ วังคะฮาต นงนุช พริ้งเพราะ เกศณี ศรีวรรณ นพมาศ กล้าหาญและจินตนา ว่องวิไลรัตน์
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ใน หน่วยบริการปฐมภูมิ )รพ.สต./ศสม.(
เป็นการตรวจประเมินเบื้องต้น เช่นการตรวจน้าตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจอย่างง่าย การตรวจหาโปรตีนและน้าตาล
ในปัสสาวะด้วยแถบทดสอบ การตรวจปริมาณความอัดแน่นของเม็ดเลือดแดง และการตรวจภาวะการตั้งครรภ์ด้วย
แถบทดสอบ มีจุดประสงค์ในการตรวจ เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในโรคติดต่อไม่เรื้อรัง หรือการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยที่
ส่งกลับเพื่อการดูแลใกล้บ้าน เช่น เบาหวาน ความดัน รวมถึงการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ ปัจจุบันการตรวจวิเคราะห์
ดั ง กล่ า ว ยั ง ขาดหน่ ว ยงานด าเนิ น การทดสอบความช านาญ ซึ่ ง เป็ น การประกัน คุณ ภาพการตรวจวิ เคราะห์ท าง
ห้องปฏิบัติการ ใช้ตรวจสอบคุณภาพของผลการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการแสดงความสามารถ ตามระบบคุณภาพและ
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จึงได้ดาเนินงานทดสอบความชานาญโดยการเปรียบเทียบผล
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใน หน่วยบริการปฐมภูมิ )โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล)รพ.สต.( และศูนย์
สาธารณสุขชุมชนเมือง )ศสม.( ( ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ จานวน 5 รายการๆละ 2 ตัวอย่าง จานวน 2 ครั้ง/ปี โดยส่ง
ตัวอย่างให้สมาชิกครั้งที่ 1/2560, 2/2560 จานวน 531 และ 682 แห่ง พบว่า หน่วยบริการปฐมภูมิตอบกลับรายงาน
ผลครั้งที่ 1/2560 และ 2/2560 จ านวน 527 และ 666 แห่ง คิด เป็ นร้อยละ 98.2 และ 97.7 ตามลาดับ มี หน่ ว ย
บริการปฐมภูมิรายงานผลผ่านการประเมินในทุกรายการทดสอบรวมทั้งสิ้น 10 ตัวอย่าง จานวน 282 และ286 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 53.5 และ 42.9 รายงานผลผ่านบางตัวอย่าง จานวน 245 และ 380 แห่ง คิดเป็นร้อยละ46.5และ 57.1
ตามลาดับ และไม่มีหน่วยบริการแห่งใดรายงานผลไม่ผ่านทุกตัวอย่าง เมื่อแยกวิเคราะห์ ตามการทดสอบระดับน้าตาล
ในเลือดด้วยเครื่องตรวจอย่างง่ายผ่านการประเมินทั้ง 2 ตัวอย่าง จานวน 441 และ 438 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.7และ
65.8 ในขณะที่มีหน่วยบริการปฐมภูมิรายงานผลการทดสอบเม็ดเลือดแดงอัดแน่นผ่านการประเมินทั้ง 2 ตัวอย่าง
จานวน 310 และ 423 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.8 และ 63.5 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า การทดสอบตัวอย่า ง
ปัสสาวะเพื่อหาระดับกลูโคสด้วยแถบทดสอบ มีหน่วยบริการปฐมภูมิรายงานผลผ่านการประเมินทั้ง 2 ตัวอย่างครั้งที่
1/2560, 2/2560 จานวน 482 และ 620 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.5 และ 93.1 การทดสอบระดับโปรตีนในปัสสาวะ มี
หน่วยบริการปฐมภูมิรายงานผลผ่านการประเมินทั้ง 2 ตัวอย่าง จานวน 482 และ 620 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.5 และ
93.1 และการตรวจภาวะการตั้งครรภ์จากปัสสาวะด้วยแถบทดสอบ มีหน่วยบริการปฐมภูมิรายงานผลผ่านการประเมิน
ทั้งสองตัวอย่าง 518 และ 637 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.29 และ 95.64 ตามลาดับ สาหรับผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน อาจเกิดจากเทคนิคการตรวจ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคาแนะนาการตรวจอย่างเคร่งครัด การผสมตัวอย่างไม่เป็น
เนื้อเดียวกัน การสลับตัวอย่าง การตรวจซ้าตัวอย่างเดิม อุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ หรือคุณภาพตัวอย่างเป็นต้น
ผลการประเมินนี้เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีความน่า
เชื่อ สามารถนาไปเป็นข้อมูลประกอบเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนาไปสู่การรับรองตามระบบคุณภาพและ
มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว และ
ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
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โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
พีรพงษ์ แสงประดับ
การพัฒนาคุณภาพงานบริการของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพสอดคล้อง
ตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น นอกจากการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง การประชุมร่วมมือในสาขาวิชาชีพเพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน การประชุมหารือเพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา กิจกรรมที่ทาให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องอีกรูปแบบหนึ่งคือ การประเมินจากบุคคลากรภายนอกองค์กรด้วยเกณฑ์และแนวทางที่เป็นมาตรฐาน
ร่วมกัน ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ห้องปฏิบัตการรังสีของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 จานวน 31 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยโรงพยาบาลที่
ยังไม่ได้รับการรับรอง 7 ห้องปฏิบัติการ และโรงพยาบาลที่ยื่นต่ออายุใบรับรองเนื่องจากครบอายุการรับรอง
ห้องปฏิบัติการจานวน 24 ห้องปฏิบัติการ โดยกาหนดให้มีทีมผู้ประเมิน ออกตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ
ของแต่ละโรงพยาบาล ประเมินโดยใช้เกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ .ศ.2558 ผลการประเมินพบว่า มีห้องปฏิบัติการรังสีของโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
สามารถเสนอขอรับรองเพิ่มขึ้นจานวน 5 ห้องปฏิบัติการและมีห้องปฏิบัติการที่สามารถยื่นต่อการรับรองได้
จานวน 22 ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการที่ยังไม่ได้รับการรับรองมีผลประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก
เอกสารคุณภาพและกิจกรรมคุณภาพที่ดาเนินการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาล
กลุ่มที่ยื่นต่ออายุการรับรองมีผลประเมินไม่ผ่านเนื่องจาก ไม่มบี ุคลากรสาขาวิชาชีพด้านรังสีปฏิบัติงานในปีที่ขอ
ต่ออายุการรับรอง
จากกิจกรรมการประเมินอย่างต่อเนื่องพบว่า ห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลมีการพัฒนากิจกรรม
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยจากเอกสารคุณภาพที่ครบถ้วน
สมบูรณ์และการมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นปัจจัย เครื่องแสดงคุณภาพของห้องปฏิบัติการรังสีของโรงพยาบาล
ในเบื้องต้น และเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ระบบคุณภาพสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
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คุณภาพเครื่องเอกซเรย์ในห้องปฏิบัติการรังสีที่มีบริการ
ในสถานพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10 ประจาปี 2560
พีรพงษ์ แสงประดับ
คุณภาพงานบริการของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในสถานพยาบาลมีเครื่องเอกซเรย์ในห้องปฏิบัติการ
รังสีเป็นเครื่องมือสาคัญในการผลิตภาพเอกซเรย์เพื่อการวินิจฉัย ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
คุณภาพเครื่ องเอกซเรย์ แ ละห้ องเอกซเรย์ โ ดยห้ อ งปฏิ บัติ การรัง สี และเครื่อ งมื อแพทย์ ศูน ย์วิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี พบว่า คุณภาพเครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์ของหน่วยบริการสาธารณสุขใน
เขตสุขภาพที่ 10 มีเครื่องเอกซเรย์ที่ตรวจสอบคุณภาพจานวน 476 ตัวอย่าง ประกอบด้วย เครื่องเอกซเรย์
วินิจฉัยทั่วไป 143 ตัวอย่าง เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปและถ่ายภาพบนแผ่นเรืองแสงจานวน 14 ตัวอย่าง
เครื่องเอกซเรย์ฟัน 128 ตัวอย่าง เครื่องเอกซเรย์เต้านม 8 ตัวอย่าง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 7 ตัวอย่าง
เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ C-ARM 13 ตัวอย่าง ความปลอดภัยจากรังสีของห้องเอกซเรย์ 161 ตัวอย่าง
พบว่า เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปมีผลการตรวจไม่เข้ามาตรฐานร้อยละ 29.4 เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปและ
ถ่ายภาพบนแผ่นเรืองแสง ไม่เข้ามาตรฐานร้อยละ 14.3 เครื่องเอกซเรย์ฟันไม่เข้ามาตรฐานร้อยละ 11.7 และ
ห้องเอกซเรย์ไม่เข้ามาตรฐานร้อยละ 0.62 โดยรายการทดสอบของเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปที่ไม่เข้ามาตรฐานเรียง
ตามจานวนมากไปน้อยได้แก่ ความสว่างของแสงไฟกาหนดพื้นที่รังสีของเครื่องจากัดลารังสี การเหลื่อมล้า
ระหว่างแสงไฟกับลาแสงเอกซเรย์ และอัตรารังสีที่ระยะ 1 เมตร รายการทดสอบของเครื่องเอกซเรย์ฟันที่ไม่เข้า
มาตรฐานเรียงตามจานวนมากไปน้อยได้แก่ ค่าความแม่นยาของเครื่องตั้งเวลา ค่าความแม่นยาของค่ากิโลโวลต์
และการทาซ้าของปริมาณรังสี เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไปและถ่ายภาพบนแผ่นเรืองแสง รายการทดสอบที่ไม่
เข้ามาตรฐานเรียงตามจานวนมากไปน้อยได้แก่ คอลลิเมเตอร์ไม่สามารถปรับได้และอัตรารังสีสูงสุด รายการ
ทดสอบที่ไม่เข้ามาตรฐานในส่วนของความปลอดภัยจากรังสีของห้องเอกซเรย์คือ ระดับปริมาณรังสีหลังประตู
ทางเข้าห้องเอกซเรย์
ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพบว่า รายการทดสอบที่ไม่เข้ ามาตรฐานในเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทั่วไปที่มีจานวนมากได้แก่ความสว่างของแสงไฟกาหนดพื้นที่รังสีของเครื่องจากัดลารังสีเป็นรายการทดสอบที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ป กรณ์ ที่ มี ป ริ ม าณการใช้ บ่ อ ยครั้ง ระหว่ า งให้ บริ ก าร รายการทดสอบที่ ไ ม่ เข้ า มาตรฐานใน
เครื่องเอกซเรย์ฟันนั้นเป็นเรื่องของระบบการตั้งเวลาและค่าความแม่นยาของค่ากิโลโวลต์ที่เกี่ยวข้องกับระดั บ
แรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับเครื่องเอกซเรย์ของสถานพยาบาลที่ต้องจัดให้เพียงพอต่อการทางาน
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การสนับสนุนงานระบบประกันคุณภาพและการบริหารงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2560
ประคอง นิลวิเชียร และอิสราณี ติดวงษา
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเป็นภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี เพื่อให้ผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
จึงจาเป็นต้องให้บริการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนของการให้บริการ ซึ่งในอดีตถึงปัจจุบัน
ศูนย์ฯ ได้ดาเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ
2560 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการทดสอบ )Review Report audit) จานวน 769 ฉบับ
จากรายงานผลการทดสอบทั้งหมด 6,603 ฉบับ )ร้อยละ 11.65)
2. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน )Internal Audit) ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001 : 2015 ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005,
ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 ระบบละ 1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560, 22-23
มีนาคม 2560 และ 7 เมษายน 2560
4. รับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก )External Audit) ตามมาตรฐาน ISO
15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 ในวันที่ 4-5 กันยายน 2560 เป็นรายการที่ต่ออายุการรับรอง จานวน
10 รายการ และมีรายการที่ขอขยายขอบข่ายการรับรอง จานวน 1 รายการ
5. เข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชานาญ/เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ จานวน
57 รายการ
6. สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามแผนสอบเทียบ ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 303
รายการ
7. จัดอบรม เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนงานตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ในวันที่ 1-2 มิถุนายน
2560 และวันที่ 6 มิถุนายน 2560 มีบุคลากรเข้าร่วม 60 คน
8. ทบทวนเอกสารคุณภาพในระบบทั้งหมด 350 ฉบับ และดาเนินการแก้ไขเอกสาร 107 ฉบับ
แบ่งเป็น คู่มือคุณภาพ 1 ฉบับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 73 ฉบับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 18 ฉบับ และแบบ
บันทึก 15 ฉบับ
9. สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 85.34
10. จัดประชุมทบทวนการบริหารงานระบบคุณภาพ )Management Review) ในวันที่ 31 มกราคม
2560 และมีการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวม 2 ครั้ง
จากการดาเนินการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ศูนย์ฯ สามารถธารงรักษา
คุณภาพไว้ได้อย่างครบถ้วน โดยสามารถธารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005, ISO
15189 : 2012, ISO 15190 : 2003 และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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องค์ความรู้ : วิธีการบารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
คณะทางานการจัดการความรู้ ปี 5260
นโยบายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับเครื่องมือที่มีผล
ต่อการทดสอบสอบเทียบ ต้องได้รับการตรวจสอบและสอบเทียบก่อนนามาใช้งาน ตลอดจนต้องได้รับการ /
มีการใช้และบารุงรักษาอย่างถูกต้องโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม มีการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย ที่ดี จัดการ
อย่างถูกวิธี ได้รับการสอบเทียบจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการวัด
ที่ถูกต้องแม่นยา และสามารถสอบกลับได้ มีความเชื่อมั่นของการทดสอบ ยบสอบเที/ดังนั้นจึงเลือกองค์ความรู้
เรื่อง การบารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเครื่องกรองน้า (สาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ) ตู้ดูด
ควันสารเคมี( Fume Hood) เครื่องสารองไฟฟ้า( UPS) และตู้ชีวนิรภัย (BSC)
2) เพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาองค์ความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
3) เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยา สามารถสอบกลับได้
วิธีการดาเนินงาน ได้มีการทบทวนทีมงานจัดการความรู้และแต่งตั้งคณะทางาน ประจาปีงบประมาณ
2560 และมีการประชุมปรึกษา หารือ เพื่อคัดเลือกองค์ความรู้และจัดทาแผนการจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการ
บารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ ตามกระบวนการ 7 ขั้นตอน จนสามารถได้รายละเอียดของเครื่องมือและ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการบารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ จานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย
1) 17-SOP-05-092 เรื่อง การใช้และบารุงรักษาเครื่องกรองน้าแบบอัลตร้าฟิลเทรชัน
2) 17-WI-05-049 เรื่อง การใช้และบารุงรักษาตู้ดูดควันสารเคมี
3) 17-WI-05-050 เรื่อง การใช้งานและบารุงรักษา เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)
4) 17-WI-05-051 เรื่อง การใช้งานตู้ชีวนิรภัยและการบารุงรักษา
ตลอดจนได้ประกาศใช้งาน คู่มือการปฏิบัติงาน โดยสาเนาแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อสารในระบบสารสนเทศของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เมื่อดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จได้ร่วมกันทบทวนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้ใช้งาน วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ถอดบทเรียน และเผยแพร่ผ่านเวที KM Day ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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การบริหารจัดการลูกหนี้การค้าปีงบประมาณ 2560
กรรณิการ์ ก้องสูงเนิน
การบริ หารความเสี่ ย ง เป็ น เครื่ อ งมื อที่ ส าคั ญ และมี ป ระโยชน์ ในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รให้ส ามารถ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์และการประเมินผลความเสี่ยงในการดาเนินงานด้านต่างๆ ด้วยปัจจัยของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิ ดความ
เสียหาย เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสียหายและความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร จากกระบวนงานที่ปฏิบัติอยู่
เป็นประจา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์ที่ จึงมีการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง พร้อม อุบลราชธานี 10
ทั้งกาหนดแนวทางการแก้ไข ป้องกัน ปฏิบัติการโต้ตอบความเสี่ยง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดและ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้นอีก และยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน และปรับปรุงงานในด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ 5260-5229 งานบัญชีได้มีการทบทวน และปรับ ปรุงกระบวนงานการรับชาระหนี้และการ
ติดตามหนี้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ได้มีการกาหนดกิจกรรมในกาiกากับและติดตาม
การปฏิบัติงานบัญชี เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานที่สาคัญ ดังนี้
กระบวนงานการรับชาระหนี้และการติดตามหนี้
.1จัดทาโปรแกรมการออกใบแจ้งหนี้
.5มีการตรวจสอบข้อมูลรายการตรวจวิเคราะห์ก่อนออกใบแจ้งหนี้ทุกครั้ง
.3ประสานกับเจ้าของโครงการ และงานรับตัวอย่าง
.4มีการจัดทารายละเอียดลูกหนี้ค้างชาระ และติดตามหนี้ ปี/ครั้ง 4
ปีงบประมาณ 5260-5229 จากข้อมูลการติดตามหนี้พบว่า มีการออกใบแจ้งหนี้รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น และศูนย์ฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ค้างชาระปีก่อน )5228-5223 ปี( คิดเป็นร้อยละ 51.22 และ
12.10 ตามลาดับ
จากการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในเรื่องการรับชาระหนี้และการติ ดตามหนี้ พบว่ายอดลูกหนี้
การค้า ภาครัฐ-ในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงตามลาดับ ทั้งนี้ไม่ปรากฏยอดลูกหนี้การค้า ภายนอก-เนื่องจากภาคเอกชน
จะต้องจ่ายเงินค่าบริการในการตรวจวิเคราะห์ในวันที่มาส่งตัวอย่างทุกราย
ผลการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ
5227
5228
5229
5260

ก่อนดาเนินการ)ร้อยละ(
46.00
27.37
62.81
-

หลังดาเนินการ)ร้อยละ(
95.88
94.05
98.80
82.12

สถานะเงินบารุง
บาท 11,101,161,13
บาท 13,311,251,51
32,442,483.75 บาท
บาท 11,455,544,11

จากสถานะเงินบารุงของศูนย์ฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการลูกหนี้การค้า
ของศูนย์ฯ เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเชิงรุกในด้านต่างๆ ของศูนย์ฯ ที่มีในขณะนี้ จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
รายรับที่เพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงในการเก็บเงินไม่ ได้ มีกระบวนการติดตามหนี้อย่างเคร่งครัดรวมถึงการประสานความ
ร่วมมือในการทางานทุกฝ่าย ทาให้ศูนย์ฯ รวมถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีสถานะการเงินที่ดี มีความมั่นคงยิ่งขึ้น
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ต้นทุนต่อหน่วยการตรวจวิเคราะห์
กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเฮดสเปซ-แก๊สโครมาโทกราฟี
นางสาวอตินุช นารถน้าพอง, นางสาวจันทร์ฉาย คาแสน
การศึกษาต้น ทุน ต่อหน่ ว ยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนงานบริการตรวจวิเคราะห์ ป ริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเฮดสเปซ-แก๊สโครมาโทกราฟี ตลอดจนศึกษาต้นทุนที่เปลี่ยนไปเมื่อมีการเปลี่ยน
สภาวะของเครื่องมือที่ใช้ ผลการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยเมื่อคานวณต้นทุนลงทุน ต้นทุนค่าแรงและต้นทุนวัสดุ
แล้วคิดเป็นเงิน จานวนทั้งสิ้น 2,117.3 บาท โดยต้นทุนสูงสุดคือต้นทุนลงทุน ได้แก่ค่าเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ
และค่าสอบเทียบ คิดเป็นเงิน จานวน 1,064.3 บาท โดยคิดระยะเวลาทางานของเครื่องมือ 120 นาที คิด
จานวนตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ทั้งปี 200 ตัวอย่าง ต้นทุนค่าแรงคิดเป็นเงิน จานวน 558.6 บาท โดยคิด
ระยะเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวม 120 นาที สาหรับต้นทุนวัสดุในการตรวจวิเคราะห์คิดเป็นเงิน จานวน
494.4 บาท และเมื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยกรณี เปลี่ยนสภาวะของเครื่องมือจากการใช้ carrier gas ชนิด
helium gas เป็น nitrogen gas จากคานวณต้นทุนพบว่าการใช้ nitrogen gas มีผลให้ต้นทุนค่า carrier gas
ลดลง 4 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคานวณต้นทุนต่อหน่วยในภาพรวมพบว่าการเปลี่ยน carrier gas เพียงอย่าง
เดียวไม่ส่งผลให้ต้นทุนลดลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนสูงสุดคือต้นทุนในส่วนของเครื่องมือซึ่งเป็น
เครื่องมือใหม่มีอายุใช้งานเพียง 3 ปี อย่างไรก็ตาม ต้นทุนในส่วนนี้จะลดลงเมื่อมีตัวอย่างตรวจวิเคราะห์จานวน
มากหรือเมื่อเครื่องมือมีอายุการใช้นานขึ้น นอกจากนี้ ต้นทุนค่าแรงจะขึ้นอยู่กับเงินเดือนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติซึ่งสามารถลดลงได้เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีค่าตอบแทนต่อเดือนต่าลงและระยะเวลาปฏิบัติงาน
เร็วขึ้น เช่นเดียวกับต้นทุนวัสดุสามารถลดลงได้หากใช้วัสดุที่สามารถใช้ทดแทนกันได้ในราคาที่ต่ากว่า ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของต้นทุนต่างๆต้องไม่กระทบต่อความถูกต้องและแม่นยาของการวิเคราะห์ โดยสรุปแล้ว
การศึกษาต้นทุนในครั้งนี้ทาให้ทราบต้นทุนงานบริการ รายละเอียดต้นทุน ในขั้นตอนต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารทรัพยากรของหน่วยงานต่อไป
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การเผยแพร่ผลงาน
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การประชุมสัมนา
ลา
ชื่อผลงาน
ดับ
1 โครงการสร้างหลักประกันคุณภาพ
และมาตรฐานบริการด้านยาปี 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี
2 คุณภาพยาอะม๊อกซิซลิ ินแคปซูล ใน
ร้านขายยาเขตสุขภาพที่ 10
3

4

5

6

7

ผู้นาเสนอ
นางสาวภณิดา
รัตนานุกูล
นางสาวภิทรากรณ์
ศรีมงคล

การเผยแพร่
วารสาร / ประชุม
ประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 25 ประจาปี 2560

วันที่
22-24
มีนาคม
2560

ประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 25 ประจาปี 2560
การประชุมวิชาการประจาปีทาง
เทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41

22-24
มีนาคม
2560
การประเมินความเสีย่ งวัณโรคแฝง นางสาวจันทร์ฉาย
27-30
ในบุคลากรทางการแพทย์ของ
คาแสน และคณะ
มิถุนายน
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10
2560
สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก
นายสุทิศ จันทร์พันธ์
วารสารวิชาการสาธารณสุข
28
เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2556 - 2559
อุบลราชธานี ปีท1ี่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน มิถนุ ายน
เมษายน-มิถุนายน 2560
2560
คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรค
นางวิภาวดี เจียรกุล
การสัมนาวิชาการธาลัสซีเมีย
6-7
ฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลีสใน นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ แห่งชาติครั้งที่ 22 ประจาปี 2560 กรกฎาคม
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2559
2560
การทดสอบความชานาญโดยการ
นางขวัญใจ วังคะฮาต
ประชุมวิชาการชมรมเทคนิค
21-22
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม
ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการ
ครั้งที่ 4 เรื่อง การประชุมวิชาการ
2560
ปฐมภูมิ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
ทางเทคนิคการแพทย์ ประจาปี
ปีงบประมาณ 2558 - 2559
2560
การตรวจวิเคราะห์เชื้อโรคอาหาร
นายลิลติ อินทนา
การประชุมวิชาการ กระทรวง
6
เป็นพิษจากตัวอย่าง Outbreak ใน
สาธารณสุข ประจาปี 2560
กันยายน
เขตสุขภาพที่ 10
2560
ปีงบประมาณ 2555-2559
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การเป็นวิทยากร
ลา
ชื่อเรื่อง/หัวข้อบรรยาย
ดับ
1 เทคนิคการเก็บและนาส่งตัวอย่างตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการด้านแบคทีเรียและไวรัส

ชื่อวิทยากร
นายสุทิศ
จันทร์พันธ์

2

การเก็บตัวอย่างอาหาร น้า ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

นายลิลติ
อินทนา

3

1) การดาเนินงานและการรับการตรวจ
ประเมิน ISO 15189 (2012) / ISO
15190 (2003)
2) Biosafety และ Biosecurity
3) บรรยายและฝึกปฏิบัติการกลุม่
- Hazard identification
- Risk assessment
- Biorisk Management)
การเฝ้าระวังและการวิเคราะห์สารเคมี
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช

นายอดิชัย
แสนทวีสุข

4

5

6

แนวทางการดาเนินงานการตรวจวินิจฉัยธา
ลัสซีเมีย ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี
แนวทางการเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารใน
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

ชื่อการประชุม /
วิชาที่สอน
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรก่อน
ปฏิบัติการ(CD/NCD) ระดับจังหวัด/เขต
และพื้นที่ชายแดน
การพัฒนาการดาเนินงานระบาดวิทยาและ
การป้องกันควบคุมโรคจังหวัดศรีสะเกษ
การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดการ
ความเสีย่ งห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Biorisk
Management) โรงพยาบาลเครือข่าย เขต
สุขภาพที่ 10 ประจาปีงบประมาณ 2560

ดร.อตินุช นา รายวิชา 614 771 พิษวิทยาของสารกาจัด
รถน้าพอง
ศัตรูพชื (Pesticide Toxicology) ประจา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(พิษวิทยา) คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางวิภาวดี Update Thalassemia มหาวิทยาลัย
เจียรกุล
อุบลราชธานี
นางสมพร
เอมโอษฐ์

แนวทางการเลือกใช้วัตถุเจือปนอาหารใน
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

วันที่
16
พฤศจิกายน
2559
8
กุมภาพันธ์
2560
13-14
มีนาคม
2560

10
เมษายน
2560

22-23
มิถุนายน
2560
28
กันยายน
2560
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การเป็นผู้ตรวจประเมิน
ลา
ชื่อเรื่องหัวข้อประเมิน/
ดับ
1 ตรวจประเมินสถานพยาบาล/
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ขออนุญาต
เชื้อโรคและ.ครอบครองเชื้อโรคตาม พรบ
พิษจากสัตว์
2 การอบรมและตรวจประเมินภายในการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์2555
3 การอบรมและตรวจประเมินภายในการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์2555
4 ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
5 ประเมินหน่วยบริการเพื่อขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
6 ตรวจประเมินสถานประกอบการ/
ห้องปฏิบัติการตรวจและเลี้ยงเชื้อที่ขอ
อนุญาตครอบครองเชื้อโรคตาม พรบ.เชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์
7 ร่วมคณะตรวจเยีย่ มจากสถาบันทีป่ รึกษา
การบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาล
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ชื่อผู้ตรวจ
สถานที่
ประเมิน
นายสุทิศ บริษัทอุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จากัด
จันทร์พันธ์ อเมือง. จอุบลราชธานี.

วันที่
18
พฤศจิกายน
2559

นางขวัญใจ โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี
วังคะฮาต

เมษายน 24
2560

นางขวัญใจ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ จังหวัด 10
วังคะฮาต อุบลราชธานี

มิถุนายน 2
2560

นางขวัญใจ 1.โรงพยาบาลนิคมคาสร้อย
วังคะฮาต 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
ทรายไหลแล้ง
นางขวัญใจ 1.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
วังคะฮาต 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้าน
กุดแห่
นายสุทิศ บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จากัด
จันทร์พันธ์ อวารินชาราบ. จอุบลราชธานี.
นายอดิชัย
แสนทวีสุข
นางขวัญใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
วังคะฮาต

สิงหาคม 2
2560
สิงหาคม 4
2560
สิงหาคม 30
2560

กันยายน 22
2560
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การพัฒนาบุคลากรและ
งานบริการทางวิชาการ
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การพัฒนาบุคลากร
ลาดับ

ชื่อการอบรม

หน่วยงานที่จัด

วันที่

1

การทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการ
ของสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในของกลาง

สานักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2

ประชุมวิชาการเภสัชคุ้มครองผู้บริโภค:
สถานการณ์ กฎหมาย และนโยบายปัจจุบัน

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การหาปริมาณไอโอดีน

4

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหา
ปริมาณไนเตรทไนไตรท์ ในอาหาร
การพัฒนาและประยุกต์ใช้แนวทางการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัตกิ ารเชิง
บูรณาการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหา
ปริมาณโลหะหนัก
ในอาหาร
การบารุงรักษาและสอบเทียบเครือ่ งมือ
วิทยาศาตร์

สานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

29-30
พฤศจิกายน
2559
10
มกราคม
2560
10-12
มกราคม
2560
10-12
มกราคม
2560
9
กุมภาพันธ์
0652
15-16
กุมภาพันธ์
2560
16-17
กุมภาพันธ์
2560
08-32
มีนาคม
0652
4-6
เมษายน
0652
13-14
พฤษภาคม
2560
15-17
พฤษภาคม
0652

5

6

7

สานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท
จ.สุราษฎร์ธานี

8

การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ

9

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาค่าปริมาณ
รังสีอ้างอิงสาหรับเครื่องเอกซเรย์วนิ ิจฉัย
ทั่วไปและเครื่องเอกซเรย์ฟัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการกาหนดกรอบ
อัตรากาลังและการวางแผนบริหารกาลังคน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 8 อุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแบบ
สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โรงแรมรามาการ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร

10

11

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

จานวนคน
เข้าร่วม
1

1

2

2

0

2

3

1

1

6

1
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ลาดับ

ชื่อการอบรม

หน่วยงานที่จัด

วันที่
29
พฤษภาคม
0652
32
พฤษภาคม
0652
1- 0
มิถุนายน
0652
6-7
กรกฎาคม
2560
11
กรกฎาคม
0652

12

การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันไม่ให้
กระทาความผิดทางวินัยของข้าราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(VDO Conference)

13

หลักปฏิบตั ิราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคลากรภาครัฐตามคาวินิจฉัยของศาล
ปกครอง
การวิเคราะห์กระบวนงานตามระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(VDO Conference)

14

15

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหาอฟ
ลาทอกซินเอ็ม 1 (Aflatoxin M1)

16

การอบรมฟื้นฟูการดาเนินการตามระบบ
ISO 9001:2015

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
10 อุบลราชธานี
สานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์
(VDO Conference)

จานวนคน
เข้าร่วม
54

54

52

2

0

การฝึกงาน
ลาดับที่
1
0
3
4
6
5
7
8

สถาบัน
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุรินทร์

9

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

11
12

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะ / สาขา
วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา-นา)
วิทยาศาสตร์ (อาหารเคมี)
เภสัชศาสตร์ (ยา)
วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา-นา)
วิทยาศาสตร์ (อาหารเคมี)
วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อาหารเคมี)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(จุลชีวิทยา-อาหาร)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(จุลชีวิทยา)
วิทยาศาสตร์ (อาหารเคมี)
วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)

ช่วงเวลาการฝึก
1 มิ.ย. – 08 ก.ค. 0652
29 พ.ค. – 07 ก.ค. 0652
1 มิ.ย. – 01 ก.ค. 0652
8 พ.ค. – 15 มิ.ย. 0652
18 เม.ย. – 31 พ.ค. 0652
3 เม.ย. – 9 มิ.ย.0652
18 เม.ย. – 9 มิ.ย. 0652
13 มี.ค. – 31 พ.ค. 0652
4 ม.ค. – 10 เม.ย. 0652
4 ม.ค. – 31 มี.ค. 0652
00 พ.ค. – 01 ก.ค. 0652
1 ก.ค. – 31 ต.ค. 0652

จานวน (คน)
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
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ภาพกิจกรรม

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี นาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมไพรพระยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี
นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2560

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวอตินุช นารถนาพอง
รองผู้อานวยการ ด้านบริหาร นางขวัญใจ วังคะฮาต รองผู้อานวยการ ด้านชันสูตร และนางกนกวรรณ มุจรินทร์ รอง
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ผู้อานวยการ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมประชุมรับฟังการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เขต
สุขภาพที่ 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม1 สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี พร้อม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 18 ตุลาคาม พ.ศ.2559

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี นาข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วม
กิจกรรมออกกาลังกาย ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) กาหนดให้มีกจิ กรรมการออกกาลังกายทุกวันพุธส่วนราชการต่างๆ
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 ถึง 16.30 น. ให้เป็นช่วงเวลาออกกาลังกายของข้าราชการ โดยมีกิจกรรมเดินรอบ
ศูนย์ฯ เต้นแอโรบิค และตะกร้อ ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10อุบลราชธานี
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ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพที่ 10 จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์การแพทย์มีชีวิต ในงานการ
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศสู่การปฏิบัติ:เขตสุขภาพที่ 10 (PP Excellence Forum
10th Public Region) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โดยนาเสนอนวัตกรรมสุขภาพด้านการส่งเสริมและป้องกันการขาดสารไอโอดีน
ในวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559

นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อานวยการฯ พร้อมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมทาบุญใส่บาตรเลียง
พระและไหว้ศาลตา-ยาย (ศาลเจ้าที)่ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
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คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) นาโดย คุณจิราภรณ์ เพชรรักษ์ (ศวก.สุราษฎร์ธานี) คุณศิริวรรณ บุญชรัตน์
(ศวก.ตรัง) คุณประภาวรรณ พรหมหิรัญกุล (ศวก.นครราชสีมา) คุณน้อย ทองสกุลพาณิชย์ (ขอนแก่น) คุณสายใจ ปริยะวาที
(ศวก.สงขลา) ดาเนินการติดตามและตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit) ตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO170025:2005, ISO15189:2012 และ ISO15190:2003 ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2560
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เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ร่วมทากิจกรรม 5 ส ประจาเดือนเมษายน 2560 ตามนโยบายของ
ผู้อานวยการ ทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน สร้างความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรในหน่วยงาน อีกทังยังสร้างความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับหน่วยงาน
ในวันที่ 5 เมษายน 2560
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นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
นาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สรงนาพระพุทธรูปประจาศูนย์ฯ จุดธูปเทียนไหว้บูชาศาลท้าวพรหมสินธ์ (ศาลตายาย)
และร่วมกันรดนาขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2560
ในวันที่ 18 เมษายน 2560
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คณะทางาน
นายกมล ฝอยหิรัญ

ที่ปรึกษา

นางขวัญใจ วังคะฮาต

ประธารคณะทางาน

นางสาวอตินุช นารถนาพอง

คณะทางาน

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

คณะทางาน

นายพีรพงษ์ แสงประดับ

คณะทางาน

นางประคอง นิลวิเชียร

คณะทางาน

นายฐาปนพงศ์ พัดทาป

คณะทางานและเลขานุการ

นางสาวอรุโณทัย มนัสธรรมกุล

ผู้ช่วยเลขา

60
รายงานประจาปี 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

