สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
พันธกิจ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม
คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
โครงสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ที่ตั้งสานักงาน แผนที่สานักงาน
พื้นที่รับผิดชอบ
ทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ
 เงินงบประมาณและการใช้จ่าย
 เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
ผลงานตามภารกิจ
 แผนงานโครงการ
งบดาเนินงาน
1. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ
2. โครงการประกันคุณภาพยา
3. โครงการตรวจสารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
อุตสาหกรรมและการเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝูาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
6. โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
8. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
9. โครงการบูรณาการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปีงบประมาณ 2561
10. การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
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11. โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
งบลงทุน ครุภัณฑ์ -ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานีพร้อมครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร 1 หลัง
- โครงการก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยข้าราชการ (12ครอบครัว) ตาบลขามใหญ่ อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 อาคาร
- งานก่อสร้างผังบริเวณอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ตาบล
ขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเหลือจ่าย รอบ2 และรอบ 4)
เงินบารุง
12. โครงการสนับสนุนงานระบบประกันคุณภาพและการบริหารงานของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
13. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านชันสูตรเพื่อรองรับอาเซียน
14. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
15. โครงการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
16. โครงการทดสอบความชานาญกาตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการและการบริการ
สอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
17. โครงการตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขด้านจุลชีววิทยา
18. โครงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารเคมี -กายภาพ
19. โครงการตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข (งานพิษวิทยาและเครื่องสาอาง)
20. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและการบริการด้านงานวิจัยและผลิตนวัตกรรม
ผลงานบริการ
ผลงานวิชาการ
 การประยุกต์ใช้เซปตัมใช้แล้วกับการตรวจด้วยเทคนิค HeadspaceGC-MS
 โครงการบูรณาการ: ประกันคุณภาพยาปีงบประมาณ 2561
 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่มประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561
 สถานการณ์โรคหัดตามโครงการกาจัดโรคหัด เขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2555-2560
 ความผิดทางเพศในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2549-2559: ผลจากห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และ
เด็ก
 การเปรียบเทียบความชานาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิด
ทางเพศ
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 การให้บริการทดสอบและสอบเทียบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์
เพื่อสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนในเขต
สุขภาพที่ มีมาตรฐาน 10
 การเฝูาระวังสารประกอบของปรอทในเครื่องสาอางประเภท สิว-ฝูา-หน้าขาว ในเขต
สุขภาพที่ 10
 การวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ทั้งหมดในน้ามันแบบรวดเร็วด้วยคอลัมน์ซิลิกาขนาดเล็ก
 โครงการ การตรวจสารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุน
อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
 การจัดการความรู้ (Tacit knowledge) ด้วย KM ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10
อุบลราชธานี
 การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขปีงบประมาณ 2561 (โครงการบูรณาการ)
 โครงการ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชประจาปี 2561 (โครงการบูรณาการ)
 สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารกลุ่มซูชิที่จาหน่ายหน้าสถานศึกษาในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี
 คุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ภาคผนวก
 ภาพกิจกรรม
 การพัฒนาบุคลากรและงานบริการทางวิชาการ
 คณะทางาน

หน้า
105

106
107
108
109
110
111
112
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117
119
132
137

ข้อมูลทั่วไป
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ประวัติความเป็นมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางระดับกอง/สถาบัน/
สานัก สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มทาการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2533 ในวงเงิน 29,800,000.00 บาท บนเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน ณ เลขที่ 82 หมู่ที่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตาบลขาม
ใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ เดิมเป็นทีต่ ัง้ ศูนย์อพยพลาว เป็นแห่งที่ 7 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2533 โดยเปิดดาเนินการ เมื่อ วันที่ 1
เมษายน 2535 เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยา อาหาร พิษวิทยา การชันสูตรโรค เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การควบคุมปูองกันโรค ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ศึกษาวิจัย ค้นคว้าทางด้าน
ห้องปฏิบัติการและทางภาคสนาม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเขตความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย
จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครพนม ยโสธร อานาจเจริญ และมุกดาหาร
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

พันธกิจ
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
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วิสัยทัศน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรที่มีผลงานประจักษ์อันเป็นประโยชน์ต่อการสาธารณสุขของประเทศ

ค่านิยม
ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

ค่านิยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Moral

Sciences/Standards

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

ทางานอย่างมีมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ

M

C

D

S

Discovery

นาความรู้มาประยุกต์
ใช้ในการทางาน
ได้อย่างเหมาะสม

Change

ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ทางานเป็นทีม
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คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10อุบลราชธานี

ดร. กมล ฝอยหิรัญ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางกนกวรรณ มุจรินทร์
เภสัชกรชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางโชติกา องอาจณรงค์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นางขวัญใจ วังคะฮาต
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายพีรพงษ์ แสงประดับ
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงาน

นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝุายบริหารทั่วไป

นางสาวกรรณิการ์ ก้องสูงเนิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
5
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โครงสร้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ผู้อานวยการ

รองผู
้อานวยการ
รองผู
รองผู้อ้อานวยการ
านวยการ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานอาหาร

กลุ่มงานยา สมุนไพร
และเครื่องสาอาง

กลุ่มงานพยาธิ
วิทยาคลินิก

กลุ่มงานรังสี
และเครื่องมือแพทย์
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กลุ่มงานพิษวิทยา
และวัตถุอันตราย

ที่ตั้งสานักงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
เลขที่ 82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 2230 โทรสาร 0 4532 1234
Regional Medical Science Center 10th Ubonratchathani
82, Moo 11, Khlang Awut Rd., Kham Yai, Mueang Ubon Ratchathani,
Ubon Ratchathani 34000, Thailand
Website: http://rmsc10.dmsc.moph.go.th
Face book: https://www.facebook.com/rmsc7ubon
Email: rmsc10.ubon@dmsc.mail.go.th, rmscubon@gmail.com

แผนที่สานักงาน
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พื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด
ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และมุกดาหาร
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ทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่ง (คน)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้อานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
เภสัชกร
นักฟิสิกส์รังสี
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์
10. นักวิชาการเงินและบัญชี
11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13. นักประชาสัมพันธ์
14. บรรณารักษ์
15. นายช่างไฟฟูา
16. พนักงานห้องปฏิบัติการ
17. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
18. พนักงานขับรถยนต์
19. พนักงานบริการ
20. พนักงานเกษตรพื้นฐาน
21. พนักงานประจาห้องทดลอง
จานวนรวม )คน(

1
1
15
6
3
1
2
2
1

-

1
-

1
5
2
-

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
)คน
1
1
-

32

6
1
1
8

1

2
1
1
1
1
1
1
16

1
1
1
5

ลูกจ้าง
ข้าราชการ
ประจา

พนักงาน
ราชการ

พกส.
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รวม
)คน(
1
3
20
7
3
1
5
2
1
1
2
1
1
1
1
6
1
2
1
1
1
62

วุฒิการศึกษา

1.
2.
3.
4.

วุฒิการศึกษา

ข้าราชการ
)คน(

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวนรวม )คน(

2
7
21
2
32

ลูกจ้าง
ประจา
)คน(
2
6
8

พนักงาน
ราชการ
(คน)
1
1

พกส.
)คน(
11
5
16

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
)คน(
3
2
5

รวม
)คน(
2
7
38
15
62

งานธุรการ ฝุายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ

พกส. = พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
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งบประมาณ
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เงินงบประมาณและการใช้จ่าย
ประเภทงบประมาณ

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
6,837,340.00 6,837,340.00
5,588,856.48 5,588,856.48
1,068,483.52 1,068,483.52
690,140.90
690,140.90
27,943.48
27,943.48
23,105.96
23,105.96
168,105.18
168,105.18
159,188.00
159,188.00
90,680,895.65 78,316,705.65 12,364,190.00
2,058,650.00 2,058,650.00 440,000.00
440,000.00 240,000.00
240,000.00 -

งบดาเนินงาน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟูา
- ค่าประปา
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าอินเตอร์เน็ท
- ค่าไปรษณีย์
งบลงทุน
1. ครุภัณฑ์
1.1 ครุภัณฑ์เหลือจ่าย (รอบที่ 2)
(1) เครื่องระเหยสารด้วยแก๊สไนโตรเจน
จานวน 1 เครื่อง
(2) เครื่องปั๊มสุญญากาศแบบไดอะเฟรม
จานวน 1 เครื่อง
1.2 ครุภัณฑ์เหลือจ่าย (รอบที่ 4)
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 16 เครื่อง
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
จานวน 6 เครื่อง
(3) เครื่องเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จานวน 3 เครื่อง
(4) เครื่องสารองไฟฟูา จานวน 16 เครื่อง
(5) อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิแบบโคลิฟอร์ม
จานวน 1 เครื่อง
(6) เครื่องเขย่า (Shaker) แบบกลับไป-กลับมา
จานวน 1 เครื่อง
(7) เครื่องสูบสุญญากาศแบบไม่ใช้น้ามัน (Vacuum
pump, Oil free) จานวน 1 เครื่อง

200,000.00

200,000.00 -

1,618,650.00
244,800.00

1,618,650.00 244,800.00 -

76,800.00

76,800.00 -

33,000.00

33,000.00 -

44,800.00
350,000.00

44,800.00 350,000.00 -

125,000.00

125,000.00 -

70,000.00

70,000.00 -
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ประเภทงบประมาณ
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
(8) ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ จานวน 1 เครื่อง
34,775.00
34,775.00
(9) เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ (ชนิดไร้สาย)
72,760.00
72,760.00
จานวน 1 เครื่อง
(10) เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ
26,536.00
26,536.00
จานวน 1 เครื่อง
(11) เครื่องล้างไปเปต จานวน 1 เครื่อง
14,980.00
14,980.00
(12) ตะเกียงบุนเสนไฟฟูาแบบอัตโนมัติ
54,000.00
54,000.00
จานวน 1 เครื่อง
(13) อ่างน้าความถี่สูงแบบควบคุมอุณหภูมิ
120,000.00
120,000.00
(Bath, Ultrasonic with temperature control)
จานวน 1 เครื่อง
(14) เครื่องจ่ายแผ่นเมมเบรน จานวน 1 เครื่อง
111,000.00
111,000.00
(15) ปั๊มสุญญากาศ (Stream pump)
68,000.00
68,000.00
จานวน 1 เครื่อง
(16) Stainless-steel Blending Container for
65,000.00
65,000.00
Blender จานวน 5 โถ
(17) อ่างน้ามันร้อนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (oil bath)
69,000.00
69,000.00
จานวน 1 เครื่อง
(18) ตู้แช่แข็ง จานวน 1 เครื่อง
16,799.00
16,799.00
(19) เครื่องเขย่าสารแบบสั่น จานวน 1 เครื่อง
21,400.00
21,400.00
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
88,622,245.65 76,258,055.65 12,364,190.00
(1) ก่อสร้างผังบริเวณอาคารปฏิบัติการศูนย์
2,894,690.00
- 2,894,690.00
วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จานวน 1 งาน
(2) ก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยสาหรับข้าราชการ
9,469,500.00
- 9,469,500.00
(12 ครอบครัว) จานวน 1 อาคาร
(3) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
76,258,055.65 76,258,055.65
การแพทย์อุบลราชธานีพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
1 หลัง (2559-2561)
งบประมาณเบิกแทนกัน
711,000.00
711,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
98,229,235.65 85,865,045.65 12,364,190.00
อ้างอิงข้อมูลจาก http://gfmisreport.mygfmis.com/Report
งานการเงินและบัญชี ฝุายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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เงินนอกงบประมาณ (เงินบารุง)
สถานะเงินบารุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จานวน 42,830,506.09 บาท จาแนกได้ ดังนี้
ยอดยกมา ปี 2560
(1)
39,475,744.11

รายรับปี 2561
(2)
11,639,601.19

รายจ่ายปี 2561
(3)
8,284,839.21

ยอดยกไป
(1+2-3)
42,830,506.09

รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ
รายการ

รายรับ )บาท(

รายจ่าย )บาท(

1. รายรับ
- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
11,425,778.00
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
2,355.19
- รายได้อื่นๆ
211,468.00
รายรับรวม
11,639,601.19
2. รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราวหลังหักประกันสังคม
3,223,527.99
- ค่าครองชีพ
160,649.00
- ประกันสังคม (ส่วนของผู้ประกันตน)
160,649.00
- สมทบประกันสังคม
14,262.63
- ค่าล่วงเวลา
6,620.00
- ค่าตอบแทนนักวิทย์/นักฟิสิกส์
210,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
6,300.00
- ค่าใช้สอย
1,122,655.85
- ค่าวัสดุ
3,086,706.68
- ค่าสาธารณูปโภค
267,168.06
- ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เงินโอนให้หน่วยงานต้นสังกัด
26,300.00
รายจ่ายรวม
8,284,839.21
งานการเงินและบัญชี ฝุายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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ผลงานตามภารกิจ
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แผนงานโครงการ
สรุปรายงานผลดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรร
ทั้งสิ้น
1) เงินงบประมาณ

1

2
3

งบประมาณได้รับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
105,659,235.65

ผลเบิกจ่าย

ผลการ
คิดเป็น ดาเนินงาน
ยอดเบิกจ่าย
ร้อยละ ร้อยละความ
เบิกจ่าย ก้าวหน้า
89,025,126.73 84.26
86.78

97,518,235.65

85,154,045.65

87.32

83.80

1.1 งบรายจ่ายพื้นฐานและ
Fixcost
- แผนงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี
- เงินเพิ่มพิเศษสาหรับแพทย์
และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานไม่ทา
เวชปฏิบัติส่วนตัวฯ (Fixcost)
- ค่าสาธารณูปโภค

2,689,000.00

2,689,000.00

100.00

100.00

1,500,000.00

1,500,000.00

100.00

100.00

180,000.00

180,000.00

100.00

100.00

1,009,000.00

1,009,000.00

100.00

100.00

1.2 งบดาเนินงาน

4,148,340.00

4,148,340.00

100.00

94.59

525,000.00

525,000.00

100.00

100.00

1,600,000.00

1,600,000.00

100.00

90.00

316,000.00

316,000.00

100.00

100.00

การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้
เสพยาเสพติด การควบคุมตัว
ยาและสารเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพยา
โครงการตรวจสารเคมีปูองกัน
กาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและ
ผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
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งบประมาณได้รับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

4

โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถและเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรมและการ
เฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ประเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ
เฝูาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย

450,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
8 โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
9 โครงการบูรณาการพัฒนา
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ปีงบประมาณ 2561
10 การพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
11 โครงการเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

5

6
7

ผลเบิกจ่าย

ผลการ
คิดเป็น ดาเนินงาน
ยอดเบิกจ่าย
ร้อยละ ร้อยละความ
เบิกจ่าย ก้าวหน้า
450,000.00 100.00
92.00

50,000.00

50,000.00

100.00

97.50

72,500.00

72,500.00

100.00

100.00

50,000.00

50,000.00

100.00

85.00

641,340.00

641,340.00

100.00

100.00

120,000.00

120,000.00

100.00

100.00

50,000.00

50,000.00

100.00

76.00

228,000.00

228,000.00

100.00

100.00
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ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1.3 งบลงทุน ครุภัณฑ์ -ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุบลราชธานีพร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1
หลัง
- โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องพักอาศัยข้าราชการ
(12ครอบครัว) ตาบลขามใหญ่
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 1 อาคาร
- งานก่อสร้างผังบริเวณอาคาร
ปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุบลราชธานี ตาบล
ขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 1 แห่ง
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (งบเหลือจ่ายรอบ2 และ
รอบ 4)
2) เงินบารุง

12 โครงการสนับสนุนงานระบบ
ประกันคุณภาพและการ
บริหารงานของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี
13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้าน
ชันสูตรเพื่อรองรับอาเซียน

ผลเบิกจ่าย

90,680,895.65

ผลการ
คิดเป็น ดาเนินงาน
ยอดเบิกจ่าย
ร้อยละ ร้อยละความ
เบิกจ่าย ก้าวหน้า
78,316,705.65 86.37
50.00

76,258,055.65

76,258,055.65

100.00

100.00

9,469,500.00

0.00

-

25.00

2,894,690.00

0.00

-

25.00

2,058,650.00

2,058,650.00

งบประมาณได้รับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

100.00
100.00

8,141,000.00

3,871,081.08

47.55

98.01

1,080,000.00

-

-

98.43

1,897,168.00

1,129,586.28

59.54

96.49
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ลาดับ

ชื่อแผนงาน/โครงการ

14 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับ
อาเซียน
15 โครงการตรวจวิเคราะห์
ทดสอบและสอบเทียบด้านรังสี
และเครื่องมือแพทย์
16 โครงการทดสอบความชานาญ
กาตรวจวิเคราะห์ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการและการบริการ
สอบเทียบเครื่องมือทาง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
17 โครงการตรวจวิเคราะห์ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข
ด้านจุลชีววิทยา
18 โครงการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร
เคมี-กายภาพ
19 โครงการตรวจวิเคราะห์ด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข
(งานพิษวิทยาและ
เครื่องสาอาง)
20 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการและการบริการ
ด้านงานวิจัยและผลิต
นวัตกรรม
รวมภาพรวม

ผลเบิกจ่าย

งบประมาณได้รับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง
840,000.00

ผลการ
คิดเป็น ดาเนินงาน
ยอดเบิกจ่าย
ร้อยละ ร้อยละความ
เบิกจ่าย ก้าวหน้า
840,000.00 100.00
100.00

189,000.00

73,830.00

39.06

100.00

149,740.00

94,278.00

62.96

100.00

550,000.00

222,474.70

40.45

97.95

500,000.00

20,200.00

4.04

100.00

-

-

-

93.00

300,000.00

299,960.86

99.99

96.24

97,518,235.65

85,154,045.65

87.32

86.78

หมายเหตุ: ข้อมูลสรุป ณ 20 กันยายน 2561 งานแผน ฝุายบริหารทั่วไป
1. ผลดาเนินงานที่อ้างอิงจากข้อมูลด้านการเบิกจ่ายเป็นหลัก ประกอบด้วยโครงการลาดับที่ 10-17
2. ค่า Fixcost รอตั้งเบิกจ่ายภายใน 30 กันยายน 2561 อีก 1 ครั้ง จานวน 15,000 บาท
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งบดาเนินงาน
โครงการที่ 1
โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดการควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
ผลผลิต โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดการควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมหลัก ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพเสพติด (บ1ก1)
รหัสโครงการ 809-1112-P011-M5110-07
ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดการควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางอรรถคดี และ
การปูองปราบเพื่อสนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติด เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางอรรถคดีและการปูองปราบ
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นทีรั่ บผิดชอบเขต 10
จานวน 1,500 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลสาเร็จ หน่วยนับ คิดเป็นร้อยละ
1,500
3,021
ตัวอย่าง
100
ประสิทธิผล จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์ตามแผน
(201.4)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางโชติกา องอาจณรงค์
2
นายเสนีย์ พลราช
3
นางสาวกฤติกา น้อยถนอม

ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ผลการดาเนินงาน )บรรยาย(
1. ตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในปัสสาวะตุลาคม 2560 ถึง 20 กันยายน 2561 จานวน 3021 ตัวอย่าง
2. ตรวจติดตาม ISO/IEC 17025:2005 (Internal Audit) เข้ารับการตรวจวันที่ 18 ธันวาคม 2560
3. เข้าร่วมประชุมบูรณาการด้านยาและสารเสพติด และเข้าร่วมการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด และอบรมด้านสารเสพติดในปัสสาวะ ในเดือน 14-15 พฤศจิกายน
2560 และ 19-20 พฤศจิกายน 2560
4. รายงานจานวนตัวอย่างประจาเดือนจานวน 7 ฟอร์ม ส่ง สยวส. และรายงาน DOC ของเดือน ตค-กค
2561
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5. สมัครเข้าร่วมเข้าร่วม PT และตรวจวิเคราะห์ เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการตรวจสาร
เสพติดในปัสสาวะ
6. สนับสนุนชุดทดสอบสารเสพติดแก่หน่วยงานต่างๆ ศอ.ปส.จ. จานวน 5 จังหวัด รวม จานวน 37,718
ชุด
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
สามารถสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์
สาธารณสุข ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่
1. การประยุกต์ใช้เซปตัมใช้แล้วกับการตรวจด้วยเทคนิค HeadspaceGC-MS และการเผยแพร่

21
รายงานประจาปี 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการที่ 2
โครงการประกันคุณภาพยา
ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลัก พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
รหัสโครงการ 809-1112-P071-M5122-02
ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพยา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประเมินคุณภาพยา 5 รายการ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลของรัฐบนมาตรฐาน
เดียวกัน
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณภาพยา 5 รายการ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน - ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับตัวชี้วัด
1. ประสิทธิผล
2. เชิงคุณภาพ
3. ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

5
100

5
90

ชุดข้อมูล
ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ
100
90

100

100

ร้อยละ

100

ค่าป้าหมาย ผลสาเร็จ หน่วยนับ

ข้อมูลคุณภาพยา
ร้อยละของเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์
3
ภญ.ภิทรากรณ์ ศรีมงคล
4
นางสาวจริยา สุขผล

ตาแหน่ง
เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาที่จะในการดาเนินโครงการปี 2561 และรวมรวมข้อมูลผู้ผลิต เลขทะเบียนที่มี
การขึ้นทะเบียน ได้ยา 5 รายการ คือ Amitriptyline tablet, Aspirin tablet, Haloperidol
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

tablet, hydroxychloroquine tabletsและIndomethacin capsuleจัดทาแผนและจัดซื้อ วัสดุ
วิทยาศาสตร์และวัสดุสานักงาน แผนการสอบเทียบและการซ่อมครุภัณฑ์
เตรียมความพร้อมของเว็บไซด์ www.alert.dmsc.moph.go.th สาหรับการจอง สุ่ม ตัวอย่างเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์ตามโครงการฯ
จัดทา protocol การตรวจวิเคราะห์ยา 5 รายการ
สุ่มเลือกตัวอย่างยาที่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศเข้ามาจอง
ในเว็บไซด์
www.alert.dmsc.moph.go.th
ได้รับตัวอย่างยาได้รับตัวอย่างยาทั้งหมด 301 ตัวอย่าง ดังนี้
1. Amitriptyline tablet
จานวน 70 ตัวอย่าง
2. Aspirin tablet
จานวน
66 ตัวอย่าง
3. Haloperidol tablet
จานวน
66 ตัวอย่าง
4. Hydroxychloroquine tablets จานวน
16 ตัวอย่าง
5. Indomethacin capsule
จานวน
83 ตัวอย่าง
ศึกษาและทาความเข้าใจวิธีการตรวจวิเคราะห์ยาตามมาตรฐาน USP 40ทดสอบวิธีหาระบบที่
เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ยาและทาการทวนสอบวิธีวิเคราะห์ยาหัวข้อความจาเพาะเจาะจงของ
วิธี (Specificity) ความเป็นเส้นตรงและช่วงของการวิเคราะห์ (Linearity and range) ความแม่น
(Accuracy) ความเที่ยง (Precision) ของยาทั้ง 5 รายการ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาหัวข้อ การตรวจเอกลักษณ์ (Identification) ปริมาณตัวยาสาคัญ (Assay)
ปริมาณสารสลายตัว (Impurities) ความสม่าเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย (Uniformity of Dosage
Units) และการละลายของตัวยา (Dissolution)
ดาเนินการลงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ในเว็บไซด์ www.alert.dmsc.moph.go.th
ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ยา

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
หน่วยบริการสาธารณสุขสามารถใช้ฐานข้อมูลคุณภาพยาไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อยาที่มี
คุณภาพและราคาเหมาะสม และข้อมูลคุณภาพยาที่ได้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตมีการพัฒนาคุณภาพยาอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้ใช้บริการว่าได้รับยาที่มีคุณภาพ
ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่
1. โครงการบูรณาการ: ประกันคุณภาพยาปีงบประมาณ 2561
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โครงการที่ 3
โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล
ผลผลิต บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ (บ4ก2)
กิจกรรมหลัก บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( บ4ก2)
รหัสโครงการ 811-1112-P042-M5117-05
ชื่อโครงการ การตรวจสารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข
2. เพื่อทราบสถานการณ์การตกค้างสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบในการปรุง
ประกอบอาหารสาหรับผู้ปุวยในโรงพยาบาล
3. เพื่อประเมินสถานการณ์การใช้วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิก กร ดซอร์บิก สีสังเคราะห์
อาหารไนเตรต และ ไนไตรต์ เชื้อ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ใน
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป
4. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมักที่มีการ
ใช้วัตถุเจือปนอาหาร
5. นาข้อมูลที่ได้สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกบริโภค ซึ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่าย ในการเฝูาระวังและคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย จานวนตัวอย่างตามเปูาหมายแต่ละกิจกรรม
จานวน 75 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ค่า
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1
จานวนตัวอย่างผักและผลไม้สดที่นามาใช้เป็น
45
อาหารและวัตถุดิบปรุงประกอบอาหารของผู้ปุวย
ในโรงพยาบาลส่งตามเปูาหมาย
2
จานวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อสัตว์แปรรูป
30
ประเภทเนื้อหมักได้รับการตรวจตามเปูาหมาย

ผลสาเร็จ

หน่วยนับ

45

ตัวอย่าง

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00

30

ตัวอย่าง

100.00
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ผู้รับผิดชอบโครงการ (กิจกรรมที่ 1)
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
2
นางสมพร เอมโอษฐ์
3
นางสาวอรุณี ศิริปี
4
นางสาวประชาพร ผลสิน

ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้รับผิดชอบโครงการ (กิจกรรมที่ 2)
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
2
นายลิลิต อินทนนา
3
นางวิภาวดี รากแก่น

ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
กิจกรรมที่ 1 : เรื่อง ตรวจสารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
1. ได้จัดทาโครงการ พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ.
2. ดาเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สด รอบที่ 1-3 ทั้งหมด 5 โรงพยาบาล ประกอบด้วย 1)
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 2) โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ.
อุบลราชธานี 3) โรงพยาบาลวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี 4) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.
อุบลราชธานี และ 5) โรงพยาบาลอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ รวมทั้งหมด 45 ตัวอย่าง และส่งให้
ห้องปฏิบัติการของ สคอ. ตรวจวิเคราะห์ แล้วเสร็จทันตามกาหนดเวลา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
และ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และ รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
3. ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์จาก สคอ.จานวน 3 รอบ ครบถ้วน และแจ้งผลให้โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
ทราบเรียบร้อย
4. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ตัวอย่างทั้งหมด 45 ตัวอย่าง ผลเป็นไปตามมาตรฐาน จานวน 40
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.89 ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จานวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11.11โดย ใน
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
4.1 ดอกกะหล่า พบ Carbofuran 0.04 (*DL = 0.01)
4.2 ส้มเขียวหวาน พบ Carbendazim น้อยกว่า 0.10 (*DL = 0.01) Carbofuran 0.02
(**MRL = 0.02) Chlorpyrifos น้อยกว่า 0.05 (*DL = 0.01) Cypermethrin 0.10
(**MRL = 0.03) และ Ethion 0.14 (**MRL = 2)
4.3 หัวผักกาดสด พบ Methiocarb 0.02 (*DL = 0.01)
4.4 โหระพา พบ Chlorpyrifos 0.06 (*DL = 0.01) และ Cypermerthrin 0.19 (*DL = 0.02)
4.5 กระเพรา พบ Chlorpyrifos น้อยกว่า 0.05 (*DL = 0.01)
หมายเหตุ: *DL (Defauit limit) กรณีที่มิได้กาหนดค่า MRL ตรวจพบได้ไม่เกินค่า Defauit limit
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**MRL (Maximum residue limit for pesticide) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่
มีได้ในสินค้าเกษตร มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมสินค้าเกษตร
กิจกรรมที่ 2 : เรื่อง ประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัส กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก สีสังเคราะห์อาหาร
ไนเตรต ไนไตรต์ เชื้อ Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก
1. ได้จัดทาโครงการ พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ. เรียบร้อย และดาเนินการจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์
เรียบร้อย
2. ดาเนินการเก็บตัวอย่างจานวน 30 ตัวอย่างเรียบร้อยเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2561
3. ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ ทางเคมี -กายภาพและทางจุลชีววิทยา แล้วเสร็จ และส่งข้อมูลให้ศูนย์ฯ
เจ้าภาพ (ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่) เรียบร้อยและทันตามกาหนดเวลา
4. สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างทั้งหมด 30 ตัวอย่าง พบว่า ผลเป็นไปตามมาตรฐาน จานวน 11
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 36.67 ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จานวน 19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 63.33
รายการที่ไม่ได้มาตรฐานประกอบด้วย ปริมาณไนเตรต (12-46 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ) ปริมาณกรดเบน
โซอิก (7-1400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ) สีสังเคราะห์พบสีซันเซ็ต เย็ลโลว์ เอ็ฟ ซี เอ็ฟ (15 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม) พบ S.aureus และ Salmonello spp. จานวน 8 และ 9 ตัวอย่าง ตามลาดับ และพบว่า ค่า
ความเป็นกรดด่าง อยู่ระหว่าง 4.26 – 6.50
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ได้ข้อมูลสถานการณ์การตกค้างสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบในการปรุง
ประกอบอาหารสาหรับผู้ปุวยในโรงพยาบาล
2. ผู้ปุวยในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากการตกค้างสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ปรุงประกอบ
จากโรงพยาบาล
3. ทราบสถานการณ์การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ประเภทกรดเบนโซอิก กรอซอร์บิก สีสังเคราะห์อาหาร
ไนเตรต และ ไนไตรต์ ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก
4. ทราบสถานการณ์ความถูกต้องของการใช้ฉลากของผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก ที่มี
การใช้วัตถุเจือปนอาหาร
5. ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก
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โครงการที่ 4
โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ
ผลผลิต โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและเฝูา
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ
รหัสโครงการ 811-1112-P023-M5113-01
ชื่อโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและ
เฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนับสนุน แผนยุท ธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ
ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนา 20
ประเทศไทยก้าวสู่Thailand 4.0
2. เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการ พัฒนาศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานและสนับสนุนความพร้อมสู่การกระบวนการรับรองมาตรฐาน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารก้าวไปสูก่ ารขยาย
สินค้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ smart products
4. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการSME ผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP) ด้าน
อาหาร
5. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP) ด้าน
อาหาร
6. เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ย้อนหลังของ 8ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร
7. เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ย้อนหลังของ ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 1–เบเกอรี่
8. เพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่มประชารัฐ
กลุ่มเป้าหมาย
1. คัดเลือก ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ “ผลิตภัณฑ์ OTOP” ด้านอาหารที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ
ยกระดับให้เป็น Smart Product จานวน ผลิตภัณฑ์ 1
2. คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตด้านอาหาร จานวน .1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 8น้าปลา .2 น้าและ
น้าแข็งบริโภค .3 นมพร้อมดื่ม .4 ผลิตภัณฑ์ชุมชน .5 กะปิ .6 น้าพริก .7ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์
ลูกชิ้น.8
3. คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จานวน 1 ผลิตภัณฑ์
4. สถานที่ผลิตน้าดื่มประชารัฐ จานวน 30 ตัวอย่าง
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ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ค่า
ตัวชี้วัด
ผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1
มีผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ OTOP ด้าน
1
1
อาหารได้รับการพัฒนาและยกระดับสูงขึ้น
(Smart Product)
2
จานวนเรื่อง/ข้อมูลทางวิชาการเพื่อเผยแพร่/
8
8
สื่อสารให้แก่ประชาชน
3
จานวนเรื่อง/ข้อมูลทางวิชาการเพื่อเผยแพร่/
1
1
สื่อสารให้แก่ประชาชน
4
ฐานข้อมูล/สถานะของสถานที่ผลิตน้าดื่มประชา
30
30
รัฐ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมย่อยที่ 1 นายลิลิต อินทนา
กิจกรรมย่อยที่ 2 นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
กิจกรรมย่อยที่ 3 นายลิลิต อินทนา
นางวิภาวดี รากแก่น
กิจกรรมย่อยที่ 4 นางสุดารัตน์ แก้วมณี

ผลิตภัณฑ์

คิดเป็น
ร้อยละ
100

ผลิตภัณฑ์

100

ผลิตภัณฑ์

100

ชุมชน

100

หน่วยนับ

ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ

ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 : เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน
ภายใต้แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้านอาหารในพื้นที่รับผิดชอบ ของผู้ผลิตที่ยังไม่ได้
มาตรฐานปี 2560 พร้อมทั้งประสานหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ คือสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกชนิดผลิตภัณฑ์และกลุ่มชุมชนผู้ผลิต โดยได้คัดเลือกเป็นตัวอย่างปลาส้ม กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปลาส้มโนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ตลอดจนได้ลงพื้นที่จริงเพื่อประเมินบริบทของพื้นที่ทั้งสถานที่ผลิต
บุคลากร ศักยภาพของกลุ่มและกรรมวิธีการผลิต เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงและจุดวิกฤติ ร่วมกับผอ.และทีมงาน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 การวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการทางานเพื่อต่อยอดในปี 2562 เนื่องจากพบว่า
ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของจุลินทรีย์มาก ทาให้โครงการนี้ยังดาเนินการไม่สาเร็จ
ตามเปูาหมาย เนื่องจากมีการวางแผนงานไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของพื้นที่กลุ่มเปูาหมาย
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กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลผลตรวจอาหาร 8 ผลิตภัณฑ์เดิม (Passive Surveillance)
ได้ทาการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ย้อนหลังครบทั้ง 8 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) น้า
และน้าแข็งบริโภค 2) ลูกชิ้น 3) กะปิ 4) น้าพริก 5) น้าปลา 6) นมพร้อมดื่ม 7) ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นเจ้าภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จตามแผนงาน
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลผลตรวจอาหาร 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่-เบเกอรี่ (Passive Surveillance)
ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินงานและรายงานผู้บริโภคและเตือนภัย (Consumer report)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีได้รับมอบให้เป็นผู้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 จากหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ สานัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง (รายละเอียดตามตารางที่ 2)
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มีจานวนชนิดหรือชื่อเรียกมากกว่า 25 ชนิด จึงจาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1
ขนมอบที่ไม่มีไส้หรือเติมไส้หรือส่วนผสมอื่นก่อนอบด้วยความร้อน เช่น พัฟ ขนมไข่ ขนมปัง เวเฟอร์ ครัวซองท์
พาย คุกกี้ บิสกิต แครกเกอร์ วาฟเฟิล เป็นต้น ประเภทที่ 2 ขนมอบที่เติมไส้หรือส่วนผสมอื่นหลังอบ เช่น
แซนด์วิช , โดนัท , เบอร์เกอร์ , เอแคลร์ , เค้กมีหน้าครีม เป็นต้น เพื่อเฝูาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศจึงได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 รวมทั้งสิ้น 2,617 ตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทที่ 1 จานวน 2,011
ตัวอย่าง (ร้อยละ 76.84) และประเภทที่ 2 จานวน 606 ตัวอย่าง (ร้อยละ 23.16) พบว่า มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 2,391 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91.36 และไม่เป็นไปตามเกณฑ์
อย่างหนึ่งอย่างใด จานวน 226 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.64 (รายละเอียดตามตารางที่ 3)ทั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดด้านวัตถุกันเสีย จานวน 124 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.73) โดยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้ง 2
ประเภทมีการใช้กรดเบนโซอิกอย่างเดียวแต่ไม่เกินเกณฑ์ในทุกตัวอย่าง ส่วนการใช้กรดซอร์บิกอย่างเดียว
พบว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทที่ 1 และ 2 มีการใช้เกินเกณฑ์กาหนด จานวน 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.25)
ปริมาณที่พบ 3,126 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11.11) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 1,0791,241 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามลาดับ การใช้กรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิกพบว่า ประเภทที่ 1 เกินเกณฑ์
มาตรฐาน จานวน 33 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.85) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 504-8,847 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ส่วนประเภทที่ 2 เกินเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.13) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 512-4,821
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สาหรับกรดโพรพิโอนิกพบว่ามีการใช้เกินเกณฑ์ในประเภทที่ 1 จานวน 40 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 8.26) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 2,002-5,613 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (รายละเอียดตามตารางที่ 4) ส่วน
ประเภทที่ 2 พบการใช้เกินเกณฑ์ 6 ตัวอย่าง (ร้อยละ 5.94) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 2,055-8,341 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม (รายละเอียดตามตารางที่ 5) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 381 (พ.ศ.2559) อนุญาต
ให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice)
ขณะที่มาตรฐานของ European parliament and council directive No.95/2/EC กาหนดให้ใช้ได้สูงสุด ไม่
เกิน 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
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ด้านเชื้อจุลินทรีย์พบว่า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 106 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 4.05)
โดยพบจานวนจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ 35 ตัวอย่าง เป็นประเภทที่ 1 จานวน 24 ตัวอย่าง (ร้อยละ 3.56) ปริมาณที่
พบ 1.3x104 - 3.8x107 cfu/กรัม ส่วนประเภทที่ 2 พบเกินเกณฑ์ 11 ตัวอย่าง (ร้อยละ 4.40) ปริมาณที่พบ
1.1x105 - 3.8x107 cfu/กรัม จานวนยีสต์และราเกินเกณฑ์จานวน 78 ตัวอย่าง เป็นประเภทที่ 1 จานวน 55
ตัวอย่าง (ร้อยละ 7.90) ปริมาณที่พบ 110 - 3.3x103 cfu/กรัม (รายละเอียดตามตารางที่ 6) ส่วนประเภทที่ 2
เกินเกณฑ์ 23 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.81) ปริมาณที่พบ 580 - 3.7x106 cfu/กรัม (รายละเอียดตามตารางที่ 7)
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษที่พบในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทที่ 1 ชนิดเชื้อเดี่ยว Staphylococcus aureus
จานวน 3 ตัวอย่าง ส่วนเชื้อ Bacillus cereus จานวน 6 ตัวอย่างปริมาณที่พบอยู่ระหว่าง 110-2.4 x103
cfu/กรัม ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทที่ 2 พบ Staphylococcus aureus จานวน 5 ตัวอย่าง เชื้อ Bacillus
cereus จานวน 1 ตัวอย่างปริมาณที่พบ 2.7 x105 ไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ในทุกตัวอย่าง ส่วนเชื้อ
Escherichia coli และ เชื้อ Clostridium perfringens พบว่าไม่เกินเกณฑ์กาหนดในทุกตัวอย่าง
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การคุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่มประชารัฐ
ได้ทาการออกเก็บตัวอย่างน้าประชารัฐ ทั้งหมด 35 ชุมชน 35 หมู่บ้าน 12 อาเภอ 78 ตัวอย่าง ทุก
รูปแบบการผลิต (น้าดื่มบรรจุขวด น้าตู้หยอดเหรียญ หัวก๊อก) ผลการตรวจวิเคราะห์จากการเก็บตัวอย่างน้า
ครั้งที่หนึ่ง พบว่าผิดมาตรฐานจานวน 27 ตัวอย่าง จากจานวนตัวอย่างน้าดิบ 35 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 77.14
แบ่งเป็น ด้านฟิสิกส์และเคมี 22 ตัวอย่าง จาก ความกระด้าง ปริมาณสารทั้งหมด คลอไรด์ และเหล็ก ด้าน
จุลินทรีย์ 11 ตัวอย่างจากเชื้อ Coliforms และ E. coli ส่วนน้าที่ผ่านกระบวนการผลิตพบผิดมาตรฐาน ด้าน
จุลินทรีย์จานวน 5 ตัวอย่าง จากตัวอย่างจานวน 37 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 13.5 สาเหตุจากเชื้อ Coliforms
และE. coli และผลการตรวจวิเคราะห์จากการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่สอง พบผิดมาตรฐานจานวน 2 ตัวอย่าง
จากตัวอย่างจานวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40 จากเชื้อ Coliforms จึงได้ให้คาแนะนาอีกครั้งและเก็บ
ตัวอย่างตรวจ 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ยังคงพบผิดมาตรฐานเชื้อ Coliforms
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ทาให้ทราบสถานการณ์คุณภาพและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารที่ผลิตหรือ
จาหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10
2. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการดาเนินงานแต่ละโครงการมาใช้แจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ เพื่อคุ้มครองและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค
3. สามารถสร้างความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใน
การเฝูาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารที่ผลิตหรือจาหน่ายในเขต
สุขภาพที่ 10
ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่
1. การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่มประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561
นาเสนอแบบ Poster presentation ประชุมวิชาการมหกรรม DMSc R2R Forum 2018 วันที่ 21
สิงหาคม 2561
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โครงการที่ 5
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชือ้ ดือ้ ยาต้านจุลชีพ
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
กิจกรรมหลัก พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝูาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายในการเฝูาระวังเชื้อดื้อ ยาต้านจุลชีพทาง
ห้องปฏิบัติการและพัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
2. เพื่อจัดทา Anti-biogram ในระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 และส่งข้อมูล การทดสอบความไว ของเชื้อต่อ
ยาปฏิชีวนะเพื่อจัดทา Anti-biogram ระดับประเทศที่มีความถูกต้องรวดเร็วทราบอุบัติการณ์ของเชื้อ
สาเหตุของโรคแนวโน้มการดื้อยาต้านจุลชีพ
กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายการเฝูาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
จานวน 8 แห่ง
ตัวชี้วัด
1. จานวนชุดข้อมูล Anti-biogram ระดับเขตสุขภาพที่ 10 ราย 6 เดือน (มค.- ธค 60) และ (มค. – มิย.
61) จานวน 2 ฉบับ
2. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย มี Self assessment และ Anti-biogram ของโรงพยาบาล อย่างน้อย
จานวน 5 แห่ง
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย มีการทดสอบประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และรายงานผล อย่างน้อย
จานวน 5 แห่ง
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ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. เป้าหมาย 1. มีแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ระยะ 3 เดือน ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝูาระวัง
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเขตสุขภาพที่ 10
(2561)
2. มีหนังสือราชการ/ประชุม
ประสานงานแผนปฏิบัติการกับ
โรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10

ค่า
ผลสาเร็จ
เป้าหมาย
1
ได้รับอนุมัต-ิ
แผนปฏิบัติการ

1

2. เป้าหมาย 3. หนังสือแจ้งกาหนดออกนิเทศและ
ระยะ 6 เดือน สรุปรายงานผลข้อมูลการออกนิเทศฯ
4. หนังสือสรุปการติดตามข้อมูลความ
ไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะฯ จาก
โรงพยาบาลทุกเดือน (อย่างน้อยร้อย
ละ 70 ของโรงพยาบาลในเขตฯ)
5. หนังสือการติดตามข้อมูลการตรวจ
ประเมินการตรวจประเมินศักยภาพ
Self assessmentและ anti
biogramของโรงพยาบาลเครือข่าย
6. รายงานผลสุ่มตรวจสอบ Antibiograms ของโรงพยาบาลส่ง
(ร้อยละ 30)
7. รายงานanti-biogramระดับ เขต
ราย 6 เดือน (ม.ค.- ธ.ค. 60) รอบที่ 1

8

8. หนังสือ การติดตามประสานงาน
ได้รับวัตถุทดสอบการปะเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์และรายงานผล
การวิเคราะห์ รอบที่ 1 โรงพยาบาล
เครือข่ายฯ

1

6

หน่วย
นับ
1 ฉบับ

ชุดเอกสาร
1 ชุด
ชี้แจ้งโครง การฯ
และรายงานการ
ประชุม
บันทึกข้อความ 1 ฉบับ
อนุมัติฯ
บันทึกข้อความ 2 ฉบับ
ส่งข้อมูลฯ

คิดเป็น
ร้อยละ
5

10

20
2.5

8

5 ฉบับ

10

5

1 ฉบับ

10

1

- บันทึกข้อความ 1 ฉบับ
ส่ง Amtibiogram รอบที่
1
- บันทึกติดตาม 1 ฉบับ
PT รอบที่ 1

10
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2.5

ลาดับตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

ค่า
ผลสาเร็จ
เป้าหมาย
3. เป้าหมาย 1. รายงานanti-biogram ระดับ เขต
1
ฉบับ
ระยะ 9 เดือน ราย 6 เดือน(มค. – มิย. 61) รอบที่
2
2. หนังสือการติดตามประสานงาน
1
ฉบับ
ได้รับวัตถุทดสอบการปะเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์และกา
รายงานผลการวิเคราะห์ รอบที่ 2
โรงพยาบาลเครือข่ายฯ
4. เป้าหมาย 1.หนังสือ สรุปรายงานผลกการ
1
ฉบับ
ระยะ 12
ดาเนินงานโครงการฯ
เดือน

หน่วย
นับ
ฉบับ

คิดเป็น
ร้อยละ

ฉบับ

ฉบับ

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายในการเฝูาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพมีการพัฒนาศักยภาพในการ
ตรวจวิเคราะห์และทดสอบความไวของเชื้อจ้านจุลชีพได้อย่างถูกต้อง
2. ได้ข้อมูลผลการตรวจยืนยันเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาของโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อเฝูาระวังแนวโน้มการ
ดื้อยาต้านจุลชีพ
3. ได้รายงานผล Anti-biogramในระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 และส่งข้อมูลเพื่อจัดทาระดับประเทศ
ทราบอุบัติการณ์ของเชื้อสาเหตุของโรคและแนวโน้มการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อและแพทย์นาไปใช้
เป็นข้อมูลในการรักษาผู้ปุวย
ปัญหาอุปสรรค
1. โรงพยาบาลขนาด M1 ที่ดาเนินการขยายศักยภาพสู่ระดับ S ยังไม่ความพร้อมในการเปิดบริการตรวจ
วิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย ทาให้ไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์เฝูาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
2. โรงพยาบาลยังไม่สามารถส่งข้อมูลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ เนื่องจากมีการเครื่อง
เพาะเชื้ออัตโนมัติ (VITEK 2) เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมข้อมูลอื่นๆ ของผู้ปุวยในโปรแกรม MLAB ได้
ดาเนินการแก้โดยประสานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข แจ้งว่าให้โรงพยาบาลส่งข้อมูลที่มีเป็น
S I R (ไม่เป็นค่าตัวเลขความเข้มข้นของยา /zone size ได้และนามาจัดทา anti-biogram ภาพรวม
ของเขตสุขภาพได้
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โครงการที่ 6
โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
ผลผลิต บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (บ4ก3)
รหัสโครงการ 813-1112-P043-M5118-02
ชื่อโครงการ โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาตารับจากสมุนไพรให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร/ยาตารับจากสมุนไพรของ
หน่วยผลิตให้ได้มาตรฐาน
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพร
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร/ยาตารับจากสมุนไพรทั้งภาครัฐและเอกชน
จานวน 20 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิผล

ตัวอย่างที่ได้รับและตรวจวิเคราะห์แล้ว
เสร็จ 20 ตัวอย่าง ในหัวข้อ
- จุลชีววิทยา
– โลหะหนัก
- ยาฆ่าแมลง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางกนกวรรณ มุจรินทร์
2
นางวิภาวดี รากแก่น
3
นางสาวภิทรากรณ์ ศรีมงคล
4
นางสาวจริยา สุขผล

ค่า
เป้าหมาย
100

ผลสาเร็จ
100

หน่วย คิดเป็น
นับ ร้อยละ
ร้อยละ 100

ตาแหน่ง
เภสัชกรชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
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ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. ประสานการเข้าร่วมโครงการจากสถาบันวิจัยสมุนไพรและจัดทาแผนฯ 2561
2. เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านจุลชีววิทยาและการตรวจยาฆ่า
แมลง โดยจัดทาแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสานักงาน
3. เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจโลหะหนัก ได้แก่ จัดทา
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสานักงาน และผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมกับทางสานักยาและวัตถุเสพติด
ในการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในสมุนไพร
4. ดาเนินการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา จานวน 5 ตัวอย่าง (เข้ามาตรฐาน 3 ตัวอย่าง ) การ
ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง จานวน 5 ตัวอย่าง (เข้ามาตรฐาน 3 ตัวอย่าง ) การปนเปื้อนโลหะหนัก จานวน 13
ตัวอย่าง (เข้ามาตรฐาน 12 ตัวอย่าง)
5. ในภาพรวมของโครงการได้ดาเนินการแล้วเสร็จตามเปูาหมาย
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรยาตารับจากสมุนไพร/ ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย
2. หน่วยผลิตเปูาหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน
3. ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรทีมีคุณภาพและปลอดภัย
4. ประชาชนได้รับการสื่อสารแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพร
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โครงการที่ 7
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผลผลิต บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (บ4ก3)
รหัสโครงการ 608-1112-P011-M5110-14
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ OTOP/SME ที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
3. เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน ประชาสมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพร
จานวน 1 ผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิผล

2. เชิงคุณภาพ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสม
สมุนไพรได้รับการตรวจวิเคราะห์
ในหัวข้อตรวจเอกลักษณ์สารชี้บ่งใน
สมุนไพร จุลชีววิทยา โลหะหนัก
Challence test
สรุปและรายงานข้อมูลผลวิเคราะห์

3ประสิทธิภาพ . ดาเนินงานแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ
4. เชิงพัฒนา
ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพร
สอดคล้องกับเกณฑ์

ค่า
เป้าหมาย
100

1

100
1

ผลสาเร็จ
ดาเนินการ
เก็บตัวอย่าง
ส่ง 3 ครั้ง

หน่วยนับ คิดเป็น
ร้อยละ
ร้อยละ
-

ได้ผลการ
ฉบับ
ตรวจ
วิเคราะห์ทาง
จุลชีววิทยา
ดาเนินการได้ ร้อยละ
บางกิจกรรม
จัดทา
ผลิตภัณฑ์
แผนพัฒนาใน
ปี62
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-

-

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางกนกวรรณ มุจรินทร์
2
นางวิภาวดี รากแก่น

ตาแหน่ง
เภสัชกรชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. จัดทาโครงการและแผนการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรของ OTOP / SME
เพื่อการส่งออกประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และโครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
2. คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการโดยประสานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จานวน 1 ราย
คือ นางลาดวน เหล็กกล้า บ้านเฮือนคา 188 หมู่ 7 ถ.แจ้งสนิท ต.ดงแคนใหญ่ อ.คาเขื่อนแก้ว จ.
ยโสธร
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรของ OTOP / SME ที่เข้าร่วมโครงการ
โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสาอางและหลักเกณฑ์การผลิตที่ดีได้ตามแผนดังนี้
3.1 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้ประกอบการ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ในวันที่ 30 - 31 พ.ค.61 ณ โรงแรม
อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
- เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 1 คน คือ กนกวรรณ มุจรินทร์ เภสัชกรชานาญการ
- ผู้ประกอบการ 1 คน คือ นางลาดวน เหล็กกล้า ผู้ประกอบการ OTOP
- ติดตามประเมินผลผู้ประกอบการทั้งหมดภายหลังการอบรม โดยการออกตรวจเยี่ยม /
ติดตาม ให้คาแนะนา ในวันที่ 30 มิ.ย.61

1. ผลิตภัณฑ์ OTOP

2. ภาชนะและบริเวณวางวัตถุดิบ

3.กระบวนการผลิต
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ภาพการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
บ้านเฮือนคา ต.ดงแคนใหญ่ อ.คาเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

4. ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้ตาม
เกณฑ์ด้านคุณภาพที่สาคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ FDA Thai
herb อย่างน้อย 1 แห่ง (ภาพรวมทั้งโครงการ)
5. ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้ตาม
เกณฑ์ด้านคุณภาพที่สาคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพ FDA Thai
herb อย่างน้อย 2 แห่ง (ภาพรวมทั้งโครงการ)
- เก็บตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเก็บตัวอย่างใหม่ วันที่ 4
กรกฎาคม 2561
- การทดสอบด้านจุลินทรีย์ พบว่า ผ่านมาตรฐาน
6. สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม และจัดทารายงานพร้อมปัญหา /อุปสรรคเสนอผู้บริหาร (ภาพรวมทั้ง
โครงการ)
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
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ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตในประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในตลาดทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ
4. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่ผลิตในประเทศ
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โครงการที่ 8
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝูาระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
รหัสโครงการ 601-1112-P071-M5122-12
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. พัฒนาและสร้างศักยภาพศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝูาระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยอาศัยข้อมูลจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
2. เพิ่มศักยภาพ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมขน ในการเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน
3. พัฒนาฐานข้อมูล“ระบบแจ้งเตือนภัย ”และส่งเสริมให้มีการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ในชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ SME/OTOP ของชุมชน ให้มีขีดความสามารถ
ในทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและดูแลตัวเอง
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนาม จานวน 7 อาเภอ
SME คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แบ่งเป็น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการค้าส่ง ธุรกิจการค้าปลีก
และธุรกิจการบริการ รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์, OTOP, วิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจรายย่อย ( Micro Enterprises :
MEs ) ซึ่งเป็นวิสาหกิจทีมีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน และไม่จดทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1 หน่วยนับ ผลิตภัณฑ์
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ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิผล

2. เชิงคุณภาพ
3. ประสิทธิภาพ
4. เชิงพัฒนา

จานวนเครือข่ายที่รักษาสภาพ/ขยาย
เครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝูาระวังและ
รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน
ร้อยละของเปูาหมายผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ร้อยละของความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางกนกวรรณ มุจรินทร์
2
นายเสนีย์ พลราช
3
นางโชติกา องอาจณรงค์
4
นางสาวภิทรากรณ์ ศรีมงคล
5
นางสาวกฤติกา น้อยถนอม
6
นางวิภาวดี รากแก่น
7
นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
8
นางสาวจริยา สุขผล

ค่า
ผลสาเร็จ
เป้าหมาย
7
7/7

หน่วย
นับ
อาเภอ

คิดเป็น
ร้อยละ
100/100

60

100

ร้อยละ

100

100
80

100
99.5

ร้อยละ
ร้อยละ

100
100

ตาแหน่ง
เภสัชกรชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
เภสัชกรชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
กิจกรรม 1 การบริหารจัดการโครงการ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม/สรุปผลงานรอบ 3 6 9 และ 12 เดือนร่วมกับเจ้าภาพ
กิจกรรม 2 การดาเนินงานเพื่อรักษาสภาพศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน
ดาเนินการรักษาเครือข่ายได้จานวน 7 สอน. (เปูา 7 สอน./ 7 อาเภอ 7 แห่ง) และขยายเครือข่ายได้ 8
รพ.สต./ 8 อาเภอ (เปูา 7 รพ.สต./ 7 อาเภอ)
กิจกรรม 3 การเพิ่มศักยภาพระบบฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ
ได้ตรวจยืนยันผลิตภัณฑ์สุขภาพจานวน 27 ตัวอย่างและดาเนินการแจ้งเตือนภัยในระบบหน้าต่าง
เตือนภัยสุขภาพ
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กิจกรรม 4 การยกระดับงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสู่เวทีวิชาการ
ได้นาเครือข่ายสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีปลาค้าวอาเภอเมืองจังหวัด
อานาจเจริญที่ได้อันดับที่ 1 เป็นตัวแทนภาคไปร่วมนาเสนอด้วยวาจาและออกบูธในงานประชุมวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 และได้รับรางวัลอันดับ 3 ของประเทศ
กิจกรรม 5 การดาเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมSME/OTOP
ได้ดาเนินการพัฒนาผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่องสาอางโดยการให้คาปรึกษาเรื่องการเข้าไปขอเลขจด
แจ้งเครื่องสาอางในระบบe- submission ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเก็บตัวอย่างเครื่องสาอาง
ผสมสมุนไพรมาตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาผลพบว่ามีความปลอดภัยทางด้านทางด้านจุลชีววิทยา
จานวน1 แห่งซึ่งได้ดาเนินการตามเงื่อนไขการประเมิน
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนระดับอาเภอกระจายทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศซึ่งจะส่งผลทาให้ระบบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการยกระดับเรื่อง
มาตรฐานและความปลอดภัยผ่านความกระหนักรู้ของชุมชน
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
3. หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพถูกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถกาหนดทิศทางการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อย่างทันการณ์และมี
ประสิทธิผล
5. ผู้ประกอบการ SME/OTOP มีขีดความสามารถในเชิงเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
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โครงการที่ 9
โครงการบูรณาการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปีงบประมาณ 2561
ผลผลิต 4 เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์ และสาธารณสุขในระดับประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย (พ1ก1)
รหัสโครงการ 609-1112-P071-M5123-05
ชื่อโครงการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีงบประมาณ 2561 การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพ ได้รับการรับรองและธารงรักษาระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานรังสีวินิจฉัย
2. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สามารถสนับสนุนบริการสุขภาพของสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตสุขภาพที่ 10
จานวน 2 แห่ง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช ได้รับการตรวจติดตามภายใน (2 แห่ง)
2 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผล จาก
ทีมพี่เลี้ยง หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
3 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งได้รับการพัฒนาความรู้
ด้านระบบบริหารคุณภาพและวิชาการไม่น้อยกว่า ปี/เรื่อง 1

ค่า
ผล หน่วย คิดเป็น
เป้าหมาย สาเร็จ นับ ร้อยละ
100
100 ร้อยละ 100
100

100

ร้อยละ

100

1

1

เรื่อง

100
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต
2
นายพีรพงษ์ แสงประดับ

ตาแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการ

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้รับการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสากลและมาตรฐานรังสีวินิจฉัย
2. ประชาชนได้รับบริการตรวจวิเคราะห์ จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมาตรฐานเดียวกันอย่าง ทั่วถึง เท่าเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุน
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่
ปัญหาอุปสรรค
ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอยู่ระหว่างการย้ายอาคารปฏิบัติงาน
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โครงการที่ 10
โครงการการพั
โครงการ ฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลผลิต เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลัก S1 กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย (พ1ก1)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขปีงบประมาณ 2561
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล ในภาครัฐบาล พัฒนาเครือข่ายงานรังสีวินิจฉัย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ผ่านการทางานในรูปแบบการร่วมมือของ
เครือข่ายที่มีการ ร่วมแรงร่วมใจอย่างสมานฉันท์ และเพื่อสร้างเครือข่ายการทางานแบบบูรณาการ
2. เพื่อจัดทาค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี
และ
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการรังสีของโรงพยาบาลที่เปิดบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และฟลูออโรสโคปี
จานวน 10 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ นอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพงานบริการรังสีวินิจฉัย ตามเกณฑ์และ
แนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ครบถ้วนตามคาขอ
2
ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องเอกซเรย์ฟลูออ
โรสโคปี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายพีรพงษ์ แสงประดับ

ค่าเป้าหมาย
21

ผลสาเร็จ
21

10

10

ตาแหน่ง
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการ
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แผนงาน/กิจกรรม
1. ประสานชี้แจงการเก็บข้อมูลกับโรงพยาบาลที่มีเครื่องเอกซเรย์กลุ่มเปูาหมาย
2. ประสานและดาเนินการเก็บข้อมูลตามแผนการเก็บข้อมูลเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี(จังหวัดละ 2 เครื่อง รวม 10 เครื่อง)
3. ติดตามการเก็บข้อมูลผู้ปุวยในโรงพยาบาลเปูาหมาย
4. รวมรวบข้อมูลและส่งข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค
ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมที่ดาเนินงาน
1. ประสานชี้แจงการเก็บข้อมูลกับโรงพยาบาลที่มีเครื่องเอกซเรย์กลุ่มเปูาหมาย
2. ประสานและดาเนินการเก็บข้อมูลตามแผนการเก็บข้อมูลเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี
3. ติดตามการเก็บข้อมูลผู้ปุวยในโรงพยาบาลเปูาหมายจานวน แห่ง
4. รวมรวบข้อมูลและส่งข้อมูลให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักพร้อมรายงานปัญหาอุปสรรค
ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. เก็บข้อมูลปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จานวน 7 เครื่อง เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี 3
เครื่อง
2. รวบรวมข้อมูลปริมาณรังสีจากการตั้งเทคนิคเอกซเรย์ผู้ปุวยสาหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี เป็นข้อมูลเทคนิคการเอกซเรย์ของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จานวน 3
เครื่อง เอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี 1 เครื่อง
3. ประชุมสรุปผลการดาเนินงานและแนะนาเทคนิคการติดตามข้อมูลผู้ปุวยเพิ่มให้กับผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ส่วนย่อย เพื่อติดตามข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน
4. ทบทวนข้อมูลภาพรวมเพื่อจัดทาเป็นค่าระดับปริมาณรังสีอ้างอิง
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. มีข้อมูลปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยแบบฟลูออโรสโคปีและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
2. โรงพยาบาลในพื้นที่มีค่าอ้างอิงไว้ใช้ในการควบคุมการใช้ปริมาณรังสีกับผู้ปุวยอย่างเหมาะสมไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและมีมาตรฐาน
3. ห้องปฏิบัติการรังสีของโรงพยาบาลสามารถธารงรักษาระบบคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
ปัญหาอุปสรรค
1. เจ้าหน้าที่ที่รวบรวมข้อมูลเทคนิคการเอกซเรย์ของโรงพยาบาลต้องเก็บข้อมูลควบคู่กับงานประจาทาให้
ได้ข้อมูลไม่เป็นไปตามกรอบเวลาแผนงาน และข้อมูลบางเทคนิคการเอกซเรย์มีจานวนผู้ปุวยมาใช้
บริการน้อย
2. แบบฟอร์มการเก็บ มีข้อมูลที่ต้องลงหลายจุดและมีความซ้าซ้อนเมื่อนามาลงข้อมูลจริง
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3. ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ นอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพงานบริการรังสีวินิจฉัย
ตามเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ตาม
กาหนดการประเมินเพื่อต่ออายุ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง
และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณการดาเนินการเกี่ยวกับการประเมิน
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โครงการที่ 11
โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ผลผลิต 4 เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์ และสาธารณสุขในระดับประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย (พ1ก1)
รหัสโครงการ 608-1112-P081-M5124-09
ชื่อโครงการโครง การพัฒนาคุณภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ส่งเสริม และสนับสนุนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สามารถสนับสนุนบริการสุขภาพของสถานพยาบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุขดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 10
จานวน 76 แห่ง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1
2

ค่า
เป้าหมาย
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธารงการรับรอง ร้อยละ 100
ระบบคุณภาพมาตรฐาน
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง ร้อยละ100
การแพทย์ตามแผน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต

ผลสาเร็จ
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

หน่วย
นับ
ร้อยละ
ร้อยละ

ตาแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
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คิดเป็น
ร้อยละ
ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. หน่วยบริการทุติยภูมิและตติยภูมิมีศักยภาพในการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และได้รับ
การพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
2. มีระบบคุณภาพเครือข่าย ที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงประสาน
ช่วยเหลือกันระหว่างหน่วย งาน
ประชาชนไทยและประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้รับบริการ ตรวจวิเคราะห์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เดียวกันอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และสนับสนุน แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหาอุปสรรค
เครือข่ายและโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดมีความพร้อมในการดาเนินงานแตกต่างกัน
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งบลงทุน ครุภัณฑ์-ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานีพร้อมครุภณ
ั ฑ์
ประกอบอาคาร 1 หลัง
ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติราชการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหา ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝูาระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (พ2ก2)
รหัสโครงการ 611-1116-P072-M5123-05
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาหารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ตาบลขามใหญ่
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทาการในการดาเนินการภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการ
ชันสูตรโรค ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพประ เมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ การชันสูตรโรคเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นอกจากนี้ยังถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโรคข้ามพรมแดนและรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
2. เพื่อให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด

3.1

ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
2
นางสาวนิภาพร ทวีญาติ

ค่า
ผลสาเร็จ หน่วย
เป้าหมา
นับ
ย
<96
100
ร้อยละ

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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คิดเป็น
ร้อยละ
100

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. ดาเนินการก่อสร้างและเบิกจ่าย งวดที่ 19 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 60 จานวนเงิน 14,246,249.19 บาท
2. ดาเนินการก่อสร้างและเบิกจ่าย งวดที่ 20 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 60 จานวนเงิน 13,995,070.22 บาท
3. ดาเนินการก่อสร้างและเบิกจ่าย งวดที่ 21 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 60 จานวนเงิน 14,118,630.90 บาท
4. ดาเนินการก่อสร้างและเบิกจ่าย งวดที่ 22 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 60 จานวนเงิน 15,257,720.44 บาท
5. ดาเนินการก่อสร้างและเบิกจ่าย งวดที่ 23 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 60 จานวนเงิน 18,726,208.05 บาท
รวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 76,258,055.65 บาท สิ้นสุดโครงการ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดาเนินการตรวจ
รับงาน และเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝูาระวังโรค
2. สนับสนุนแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด และการควบคุมตัวยา/สารเคมี ประคุณภาพด้านยา
3. พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ
สมุนไพรไทย
4. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐานสากล
5. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียน และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. เครือข่ายมีคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยปฐมภูมิ
7. ผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
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โครงการก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยข้าราชการ (12 ครอบครัว)
ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 อาคาร
ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติราชการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝูาระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (พ2ก2)
รหัสโครงการ 611-1116-P072-M5123-07
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารห้องพักอาศัยสาหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว ) แบบเลขที่ 8079 ตาบล
ขามใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
๑๐ อุบลราชธานี
2 สนับสนุน สร้างขวัญกาลังใจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อปฏิบัติราชการหน้าที่ภารกิจหลัก
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
3. รองรับภารกิจในการเป็นศูนย์ Training Center และขยายงานเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโรคข้าม
พรมแดนและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
3.1

ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
2
นางสาวนิภาพร ทวีญาติ

ค่า
เป้าหมาย
<96

ผลสาเร็จ หน่วยนับ

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (12 ครอบครัว ) จานวน 1 อาคาร โดยวิธี e-bidding ตาม
สัญญาจ้าง เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กับบริษัท กิจการร่วมค้า ลองไลฟ์ ดี จากัด กาหนด
งวดงานทั้งหมด 8 งวด ผูกพันตามสัญญา วงเงิน 9,469,500.00 บาท (เก้าล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (360 วัน)
เดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯ บอกกล่าวโอนสิทธิเรียกร้อง เป็นบริษัท ลิซ อิท จากัด (มหาชน ) ตาม
บันทึกข้อความศูนย์ฯ สธ 0617/บ01./442 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
เดือนมกราคม 2561 ดาเนินการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560 กรณีขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญา และดาเนินการส่งสาเนาคู่ฉบับสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ตามหนังสือเลขที่ สธ 0617/0147 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 ให้บริษัท กิจการร่วมค้า ลอง
ไลฟ์ ดี จากัด
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามคาสั่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1998/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 และคาสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 2113/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ระเบียบวาระการประชุมตรวจสอบแนว
เขตงานจ้างก่อสร้างฯ
เดือนมีนาคม 2561 ศูนย์ฯ ได้รับรายงานผลการดาเนินการก่อสร้างจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงานว่าผลการดาเนินงานก่อสร้างล่าช้า จึงดาเนินการทาหนังสือแจ้งเร่งรัดดาเนินการก่อสร้างอาคาร
พักอาศัยสาหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว ) ครั้งที่ 1 หนังสือเลขที่ สธ 0617/0472 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561
กับบริษัท กิจการร่วมค้า ลองไลฟ์ ดี จากัด ซึ่งขณะนี้ ได้ล่วงเลยกาหนดระยะเวลาทางานและส่งมอบงานงวดที่
1 ตามแผนและสัญญาแล้ว
เดือนเมษายน ศูนย์ฯ ดาเนินการทาหนังสือแจ้งเร่งรัดดาเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสาหรับ
ข้าราชการ (12 ครอบครัว) ครั้งที่ 2 หนังสือเลขที่ สธ 0617/0615 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 กับบริษัท กิจการ
ร่วมค้า ลองไลฟ์ ดี จากัด ซึ่งขณะนี้ ได้ล่วงเลยกาหนดระยะเวลาทางานและส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2
ตามแผนและสัญญาแล้ว ผู้ควบคุมงานได้ส่งรายงานควบคุมงานผลการดาเนินงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย
สาหรับข้าราชการ (12 ครอบครัว ) ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือนเมษายน 2561 ตามบันทึกข้อความ
ศูนย์ฯ สธ 0617/ก.573 ลงวันที่ 18 เมษายน 2561
เดือนมิถุนายน ศูนย์ฯ ดาเนินการทาหนังสือแจ้งเร่งรัดดาเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสาหรับ
ข้าราชการ (12 ครอบครัว ) ครั้งที่ 3 หนังสือเลขที่ สธ 0617/1231 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 กับบริษัท
กิจการร่วมค้า ลองไลฟ์ ดี จากัด ซึ่งขณะนี้ ได้ล่วงเลยกาหนดระยะเวลาทางานและส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง งวด
ที่ 4 ตามแผนและสัญญาแล้ว
เดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์ฯ ได้รับรายงานผลการดาเนินการก่อสร้างจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และผู้ควบคุมงานว่าผลการดาเนินงานก่อสร้างล่าช้า และไม่สามารถติดต่อผู้ประสานงาน และผู้รับผิดชอบ
ประสานโครงการฯ ได้ ขณะนี้ ได้ล่วงเลยกาหนดระยะเวลาทางานและส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 5 ตาม
แผนและสัญญาแล้ว ศูนย์ฯ ดาเนินการทาหนังสือแจ้งเร่งรัดดาเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัยสาหรับ
ข้าราชการ (12 ครอบครัว ) ครั้งที่ 4 หนังสือเลขที่ สธ 0617/1456 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 กับบริษัท
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กิจการร่วมค้า ลองไลฟ์ ดี จากัด และขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง เข้าดาเนินการเปิดหน้าดิน ทดสอบความ
สมบูรณ์ของคอนกรีต และการรับน้าหนักของเสาเข็ม
เดือนสิงหาคม 2561 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดาเนินการประชุมครั้งที่ 4 การพิจารณาและติดตาม
การเร่งรัดดาเนินงานจ้างก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 มติคณะกรรมการ ให้ศูนย์ฯ ทาหนังสือเร่งรัด
การดาเนินการก่อสร้าง หากไม่ทาตามสัญญาหน่วยงานจะดาเนินการคิดค่าปรับ และหากค่าปรับเกิน 10 % จะ
ดาเนินการบอกเลิกสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ (ข้อ 183)
เดือนกันยายน 2561 ผู้รับจ้าง เจาะเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลทดสอบความสมบูรณ์ของ
เสาเข็ม และการรับน้าหนักของเสาเข็มเจาะ
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีสวัสดิการที่พักอาศัย
สามารถสนับสนุนภารกิจหลักการปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และนโยบาย
2. สามารถรองรับภารกิจในการเป็นศูนย์ Training Center และขยายงานเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโรค
ข้ามพรมแดนและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ปัญหาอุปสรรค (โปรดระบุ)
- ผู้รับจ้างเข้าดาเนินการช้าล่าช้า และติดปัญหาการรื้อถอน อาคารสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ ไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนการดาเนินการ
- ในส่วนผลการดาเนินงานก่อสร้างล่าช้า และไม่สามารถติดต่อผู้ประสานงาน และผู้รับผิดชอบ
ประสานโครงการฯ ได้ เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการ
- ผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ทางานหยุดๆ หายๆ ทาให้งานล่าช้ากว่าแผน
ที่กาหนด
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งานก่อสร้างผังบริเวณอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง
ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติราชการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝูาระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (พ2ก2)
รหัสโครงการ 611-1116-P072-M5123-10
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผังบริเวณอาหารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ตาบลขาม
ใหญ่ อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อใช้ทางสัญจรของอาคารที่ทาการในการดาเนินการภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
10 อุบลราชธานี ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
การชันสูตรโรค ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพประ เมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ การชันสูตรโรคเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
นอกจากนี้ยังถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาโรคข้ามพรมแดนและรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
2. เพื่อสนับสนุนในการให้บริการ แก่ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
3.1

ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
2
นางสาวนิภาพร ทวีญาติ

ค่าเป้าหมาย ผลสาเร็จ หน่วย
นับ
<96
ร้อยละ

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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คิดเป็น
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
โครงการก่อสร้างผังบริเวณอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จานวน 1 แห่ง
โดยวิธี e-bidding ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 5/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 กับบริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ
จากัด กาหนดงวดงานทั้งหมด 4 งวด ผูกพันตามสัญญา วงเงิน 2,894,690.00 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่น
สี่พันหกร้อยเก้าบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (180 วัน)
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฯ ได้ทาหนังสือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จากัด
หนังสือศูนย์ฯ ที่ สธ 0617/0182 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เข้าดาเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษจากัด ผู้รับจ้าง ขอหยุดการดาเนินการก่อสร้างและขอ
สงวนสิทธิ์ต่ออายุสัญญาจ้างฯ หนังสือบริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จากัด ที่ ลพ.ปป.ทป.02/2561 ลงวันที่ 2
กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 เสนอเห็นควร ให้ผู้รับจ้างหยุดดาเนินการก่อสร้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 2-21 กุมภาพันธ์ 2561
(20 วัน) และให้ผู้รับจ้างทารายละเอียด Shop drawing ปรับแบบรูปและรายการงานก่อสร้างผังบริเวณฯ ให้
สอดคล้องกับความประสงค์ของผู้ว่าจ้างและพื้นที่ก่อสร้างจริง ศูนย์ฯ ได้ทาหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผัง
เมือง(ผู้ออกแบบ) หนังสือศูนย์ฯ ที่ สธ 0617/0386 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้พิจารณาปรับแบบรูป
และรายการ และปริมาณงานเพิ่ม-ลด โครงการฯ (ครั้งที่ 1)
เดือนมีนาคม 2561 บริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษจากัด ผู้รับจ้าง ขอหยุดการดาเนินการก่อสร้างและขอ
สงวนสิทธิ์ต่ออายุสัญญาจ้างฯ หนังสือบริษัท เลิศพัฒนาศรีสะเกษ จากัด ที่ ลพ.ปป.ทป.05/2561 ลงวันที่ 5
มีนาคม 2561 เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา จึงยังไม่สามารถก่อสร้างได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เสนอเห็นควร ให้ผู้รับจ้างหยุด
ดาเนินการก่อสร้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ว่าจ้างจะดาเนินการขอพิจารณา
ปรับแบบรูปและรายการแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ออกแบบ) พิจารณาปรับ
แบบรูปและรายการ และนาข้อมูลดังกล่าวมาหารือเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาต่อไป กรมโยธาธิการและผัง
เมืองได้ส่งแบบและเอกสารรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานผังบริเวณอาคารปฏิบัติการฯ หนังสือสานัก
สถาปัตยกรรม ที่ มท 0716/3831 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการดาเนินการออกแบบแปลบ ประมาณ
ราคา และงวดงานงวดเงิน ค่าก่อสร้างผังบริเวณอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี
จานวน 4 รายการ (แบบเดิมตั้งแต่ขอครั้งแรก)
เดือนเมษายน 2561 อยู่ระหว่างผู้รับจ้าง ดาเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ ผู้รับจ้างเสนอ Shop drawing
แบบรูปและรายการงานก่อสร้าง เสนอ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ออกแบบ) พิจารณา
เดือนพฤษภาคม 2561 ศูนย์ฯ ได้ทาหนังสือถึง สานักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ผู้ออกแบบ) หนังสือศูนย์ฯ ที่ สธ 0617/0965 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ขอติดตามการพิจารณาขอปรับ
แบบรูปและรายการ และปริมาณงานเพิ่ม-ลด โครงการฯ (ครั้งที่ 2)
เดือนมิถุนายน 2561 ศูนย์ฯ กาลังดาเนินการปรับพื้นที่บริเวณงานก่อสร้างผังบริเวณ เพื่อเตรียมการ
ก่อสร้างต่อไป
เดือนกรกฎาคม 2561 ศูนย์ฯ ได้ทาหนังสือถึง สานักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ผู้ออกแบบ) หนังสือศูนย์ฯ ที่ สธ 0617/1348 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ขอติดตามการพิจารณาขอปรับ
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แบบรูปและรายการ และปริมาณงานเพิ่ม -ลด โครงการฯ (ครั้งที่ 3) ขณะนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับ
แบบรูปและรายการโครงสร้างผังบริเวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการพิจารณาราคากลางของกอง
มาตรฐานราคากลางกรมโยธาธิการและผังเมือง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2561
เดือนสิงหาคม 2561 กรมโยธาธิการฯ ปรับแบบรูปและรายการโครงสร้างผังบริเวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาราคากลางของกองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
สิงหาคม 2561
เดือนกันยายน 2561 กรมโยธาธิการฯ (ผู้ออกแบบ) ได้พิจารณาการขอปรับแบบรูปและรายการ และ
ปริมาณงานเพิ่ม -ลดโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท 0716/14495 ลงวันที่ - ศูนย์ฯ ได้รับ
หนังสือ เลขที่ 3141 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดประชุมเพื่อพิจารณาแบบรูป
และรายการ เสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ในวันที่ 18 กันยายน 2561 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
ต่อไป
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. อาคารที่ทาการมีทางสัญจร มีสภาพแวดล้อมที่ดี และสะดวกในการดาเนินการภารกิจหลักของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการชันสูตรโรค ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพประ เมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ ตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
การชันสูตรโรคเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขนอกจากนี้ยังถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษา
วิเคราะห์วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นเป็นศูนย์วิจัยและ
พัฒนาโรคข้ามพรมแดนและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
2. ผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
ปัญหาอุปสรรค (โปรดระบุ)
1. แบบรูปและรายการไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ดาเนินการก่อสร้างจริง ต้องปรับปรุงแบบรูปและ
รายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง
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โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเหลือจ่าย รอบ2 และ รอบ 4 )

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเหลือจ่าย รอบ 2)
ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติราชการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝูาระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (พ2ก2)
รหัสโครงการ 611-1116-P072-M5123-12
ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเหลือจ่าย) จานวน 2 รายการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝูาระวังโรค
2. เพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด และการควบคุมตัวยา/สารเคมี ประคุณภาพด้านยา
3. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คุณภาพสมุนไพรไทย
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู้มาตรฐานสากล
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียน และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. เพื่อเครือข่ายมีคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยปฐมภูมิ
7. เพื่อผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
)2งบเหลือจ่าย รอบ(

ค่าเป้าหมาย ผลสาเร็จ
<96
100

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
2
นางสาวนิภาพร ทวีญาติ

หน่วยนับ
ร้อยละ

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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คิดเป็นร้อยละ
100

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. สามารถสั่งซื้อ และก่อหนี้ผูกพัน ภายในระยะเวลาที่กาหนด จานวน 2 รายการ ได้แก่
1.1 เครื่องระเหยสารด้วยแก๊สไนโตรเจน จานวน 1 เครื่อง ระบุวันส่งมอบครบกาหนดตรวจรับ วันที่
23 เมษายน 2561 เบิกจ่ายก่อหนี้ผู้พัน วันที่ 22 มกราคม 2561
1.2 เครื่องปั๊มสุญญากาศแบบไดอะเฟรม จานวน 1 เครื่อง วันส่งมอบครบกาหนดตรวจรับ วันที่ 19
เมษายน 2561 เบิกจ่ายก่อหนี้ผูกพัน วันที่ 18 มกราคม 2561
2. สามารถตรวจรับ/เบิกจ่ายแล้ว จานวน 2 รายการ ได้แก่
2.1 เครื่องระเหยสารด้วยแก๊สไนโตรเจน จานวน 1 เครื่อง ระบุวันส่งมอบครบกาหนดตรวจรับ วันที่
23 เมษายน 2561 ส่งมอบจริงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เบิกจ่ายวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
2.2 เครื่องปั๊มสุญญากาศแบบไดอะเฟรม จานวน 1 เครื่อง วันส่งมอบครบกาหนดตรวจรับวันที่ 19
เมษายน 2561 ส่งมอบจริงวันที่ 10 เมษายน 2561 เบิกจ่ายวันที่ 18 เมษายน 2561
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. สามารถพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝูาระวังโรค
2. สามารถสนับสนุนแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด และการควบคุมตัวยา/สารเคมี ประคุณภาพด้านยา
3. สามารถพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คุณภาพสมุนไพรไทย
4. สามารถพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู้มาตรฐานสากล
5. สามารถพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียน และ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. สามารถเครือข่ายมีคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยปฐมภูมิ
7. สามารถผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบเหลือจ่าย รอบ 4)
ผลผลิต เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชียกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์ และสาธารณสุขใน
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย(พ1ก1)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561(งบเหลือจ่าย) จานวน 19 รายการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝูาระวังโรค
2. เพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด และการควบคุมตัวยา/สารเคมี ประคุณภาพด้านยา
3. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ
สมุนไพรไทย
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู้มาตรฐานสากล
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียน และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. เพื่อเครือข่ายมีคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยปฐมภูมิ
7. เพื่อผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
3.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
(งบเหลือจ่าย รอบ4)

ค่าเป้าหมาย ผลสาเร็จ หน่วยนับ
<96
100
ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
2
นางสาวนิภาพร ทวีญาติ

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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คิดเป็นร้อยละ
100

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. สามารถสั่งซื้อ และก่อหนี้ผูกพัน ภายในระยะเวลาที่กาหนด จานวน 19 รายการ ได้แก่
รายการครุภัณฑ์
จานวน ก่อหนี้ผูกพัน กาหนด
วัน
วันส่งมอบ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน(จอ
30 วัน 23 มี.ค.61 22 เม.ย. 61
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน 30 วัน 23 มี.ค.61 22 เม.ย. 61
1.3 เครื่องเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
30 วัน 23 มี.ค.61 22 เม.ย. 61
Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)
1.4 เครื่องสารองไฟฟูา
30 วัน 23 มี.ค.61 22 เม.ย. 61
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1.5 อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิแบบโคลิฟอร์ม
60 วัน 23 มี.ค.61 22 พ.ค. 61
1.6 เครื่องเขย่า (Shaker) แบบกลับไป-กลับมา
90 วัน 23 มี.ค.61 21 มิ.ย. 61
1.7 เครื่องสูบสุญญากาศแบบไม่ใช้น้ามัน (Vacuum 90 วัน 21 มี.ค.61 19 มิ.ย. 61
pump, Oil free)
1.8 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ
30 วัน 21 มี.ค.61 20 เม.ย. 61
1.9 เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ (ชนิดไร้สาย) 30 วัน 21 มี.ค.61 20 เม.ย. 61
1.10 เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ
15 วัน 21 มี.ค.61 6 เม.ย. 61
1.11 เครื่องล้างไปเปต
15 วัน 21 มี.ค.61 6 เม.ย. 61
1.12 ตะเกียงบุนเสนไฟฟูาแบบอัตโนมัติ
30 วัน 21 มี.ค.61 20 เม.ย. 61
1.13 อ่างน้าความถี่สูงแบบควบคุมอุณหภูมิ
90 วัน 23 มี.ค.61 19 มิ.ย. 61
(Bath, Ultrasonic with temperature control)
90 วัน 23 มี.ค.61 19 มิ.ย. 61
1.14 เครื่องจ่ายแผ่นแมมเบรน
90 วัน 21 มี.ค.61 19 มิ.ย. 61
1.15 ปั๊มสุญญากาศ (Stream pump)
60 วัน 21 มี.ค.61 20 พ.ค. 61
1.16 Stainless-steel Blending Container for
150 วัน 21 มี.ค.61 18 ส.ค. 61
Blender
1.17 อ่างน้ามันร้อนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (oil bath) 30 วัน 21 มี.ค.61 20 เม.ย. 61
1.18 ตู้แช่แข็ง
90 วัน 21 มี.ค.61 19 มิ.ย. 61
1.19 เครื่องเขย่าสารแบบสั่น
90 วัน 21 มี.ค.61 19 มิ.ย. 61
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วันที่ส่งมอบ
ตรวจรับ
3 เม.ย. 61
3 เม.ย. 61
3 เม.ย. 61
3 เม.ย. 61
18 พ.ค. 61
15 มิ.ย.61
24 พ.ค.61
23 มี.ค. 61
11 เม.ย. 61
2 เม.ย. 61
2 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61
25 พ.ค.61
10 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61
10 พ.ค. 61
16 พ.ค. 61
22 มี.ค.61
10 เม.ย. 61
10 เม.ย. 61

2. สามารถตรวจรับ/เบิกจ่ายแล้ว จานวน 19 รายการ เป็นเงิน 1,618,650.00 บาท ได้แก่
รายการครุภัณฑ์
จานวนเงิน วันที่เบิกจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
244,800.00 10 เม.ย.61
1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานสานักงาน
76,800.00 10 เม.ย.61
1.3 เครื่องเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)
33,000.00 10 เม.ย.61
1.4 เครื่องสารองไฟฟูา
44,800.00 10 เม.ย.61
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1.5 อ่างน้าควบคุมอุณหภูมิแบบโคลิฟอร์ม
350,000.00 25 พ.ค.61
1.6 เครื่องเขย่า (Shaker) แบบกลับไป-กลับมา
125,000.00 21 มิ.ย.61
1.7 เครื่องสูบสุญญากาศแบบไม่ใช้น้ามัน (Vacuum pump, Oil free)
70,000.00 18 มิ.ย.61
1.8 ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ
34,775.00 5 เม.ย.61
1.9 เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ (ชนิดไร้สาย)
72,760.00 2 พ.ค.61
1.10 เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ
26,536.00 19 เม.ย.61
1.11 เครื่องล้างไปเปต
14,980.00 19 เม.ย.61
1.12 ตะเกียงบุนเสนไฟฟูาแบบอัตโนมัติ
54,000.00 19 เม.ย.61
1.13 อ่างน้าความถี่สูงแบบควบคุมอุณหภูมิ
120,000.00 25 พ.ค.61
1.14 (Bath, Ultrasonic with temperature control)
111,000.00 15 พ.ค.61
1.15 เครื่องจ่ายแผ่นแมมเบรน
68,000.00 15 พ.ค.61
1.16 ปั๊มสุญญากาศ (Stream pump)
65,000.00 15 พ.ค.61
1.17 Stainless-steel Blending Container for Blender
69,000.00 4 มิ.ย.61
1.18 อ่างน้ามันร้อนชนิดควบคุมอุณหภูมิ (oil bath)
16,79900. 28 มี.ค.61
1.19 เครื่องเขย่าสารแบบสั่น
21,400.00 19 เม.ย.61
รวม
1,618,650.00
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. สามารถพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝูาระวังโรค
2. สามารถสนับสนุนแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด และการควบคุมตัวยา/สารเคมี ประคุณภาพด้านยา
3. สามารถพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คุณภาพสมุนไพรไทย
4. สามารถพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู้มาตรฐานสากล
5. สามารถพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารและเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียน และเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
6. สามารถเครือข่ายมีคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และหน่วยปฐมภูมิ
7. สามารถผู้รับบริการทั้งภายใน ภายนอก ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
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เงินบารุง
โครงการที่ 12
โครงการสนับสนุนงานระบบประกันคุณภาพและการบริหารงาน
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ผลผลิต เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลัก กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและการบริหารระบบคุณภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
10 อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการให้มีความต่อเนื่องและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ได้แก่
ISO/IEC 17025: 2005, ISO 15189: 2012 และISO 15190: 2003
2. เพื่อธารงรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรทุกคนของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จานวน 62 คน
2. ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลาชธานี จานวน 8 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ (1)
ห้องปฏิบัติการยาและสมุนไพร (2) ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและเครื่องสาอาง (3) ห้องปฏิบัติการอาหาร
เคมี (4) ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (5) ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ ( 6) ห้องปฏิบัติการ
สุขภาพแม่และเด็ก ( 7) ห้องปฏิบัติการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า และ (8) ห้องปฏิบัติการ PT
Provider และสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
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ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1
ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามโครงการประกัน
คุณภาพห้องปฏิบัติการและการ
บริหารระบบคุณภาพ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี
2
ร้อยละห้องปฏิบัติการที่ยื่นขอการ
รับรอง สามารถธารงรักษาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการและได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2005 ,ISO 15189:2012 ,
ISO 15190:2003 และ ISO
9001:2015
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางประคอง นิลวิเชียร
2
นางสาวอิสราณี ติดวงษา

ค่าเป้าหมาย

ผลสาเร็จ

ไม่น้อยกว่า
ดาเนินการได้ตามแผน
ร้อยละ 85 และ
ดาเนินการตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด
ร้อยละ 100

หน่วย คิดเป็น
นับ ร้อยละ
ร้อยละ 98.43

ได้รับใบรับรองตามร้อยละ
มาตรฐานISO15189
และ ISO 15190
-ผ่านการตรวจประเมิน
แล้วรอใบรับรอง ตาม
มาตรฐาน ISO 17025

100

ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่อง
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โครงการที่ 13
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านชันสูตรเพื่อรองรับอาเซียน
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขเพื่อรองรับอาเซียน
กิจกรรมหลัก ก1. พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN( ย1 ก1)
รหัสโครงการ 611-2112-P051-M5119-18
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรสาธารณสุขเพื่อรองรับอาเซียน
วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อควบคุม ปูองกัน รักษาและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ปุวยและใช้เป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ให้เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมาย สถานพยาบาล หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขต/นอกเขตบริการสุขภาพที่ 10
จานวน 8,600 หน่วยนับ ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1.ประสิทธิผล

2.เชิงคุณภาพ
3.ประสิทธิภาพ
4.เชิงพัฒนา

ร้อยละของตัวอย่างที่ได้รับตาม
เปูาหมาย ร้อยละ 100
(เปูา 8,600 ตัวอย่าง)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ
ร้อยละของระยะเวลาการตรวจ
วิเคราะห์ทันเวลา
ร้อยละความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานตามแผน

ค่า
เป้าหมาย
8,600

ผลสาเร็จ
8,392

หน่วย คิดเป็น
นับ
ร้อยละ
ตัวอย่าง 97.58

85

89.4

ร้อยละ

100

99

ดาเนินกา
ร
98.06

ร้อยละ

100

ร้อยละ

98.06

100

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางสาวจันทร์ฉาย คาแสน
2
นางวิภาวดี เจียรกุล
3
นางสาวนพมาศ กล้าหาญ

ตาแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
นักเทคนิคการแพทย์
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ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใน
และนอกเขตพื้นที่
2. หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายมีข้อมูลการให้บริการตรวจวิเคราะห์รองรับพื้นที่ระดับจังหวัด
มีเครือข่าย
ระบบการส่งต่อที่ชัดเจน ครบวงจร ได้มาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่
1. สถานการณ์โรคหัดตามโครงการกาจัดโรคหัด เขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2555-2560
2. ความผิดทางเพศในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2549-2559: ผลจากห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็กกลุ่ม
ชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี
3. การเปรียบเทียบความชานาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศ
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โครงการที่ 14
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน
กิจกรรมหลัก พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อรองรับโรคข้าม
พรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN
รหัสโครงการ 611-2112-P051-M5119-19
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการให้มีระบบส่งต่อโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR/CBRN
2. เฝูาระวังและตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุโรคระบาดให้ทันสถานการณ์
3. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการวิเคราะห์หรือส่งข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพได้
กลุ่มเป้าหมาย ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายการเฝูาระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
จานวน 8 แห่ง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1
2
3
4
5

ร้อยละของห้องปฏิบัติการเข้าร่วมเป็น100
เครือข่าย 5(แห่ง)
จานวนตัวอย่างได้รับการตรวจตามเปูา
ร้อยละความพึงพอใจผู้ร่วมโครงการ
ร้อยละการรายงานผลทันเวลา
ร้อยละความก้าวหน้าตามแผน

ค่าเป้าหมาย ผลสาเร็จ
5

5

แห่ง

คิดเป็น
ร้อยละ
100

500
มากกว่า 85
มากกว่า 95
มากกว่า 85

724
85
95
100

ตัวอย่าง
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

145
85
100
100

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายสุทิศ จันทร์พันธ์
2
นายอดิชัย แสนทวีสุข

หน่วยนับ

ตาแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
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ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. มีการเตรียมความพร้อมจัดซื้อน้ายาตรวจวิเคราะห์
2. ประสานงานกับส่วนกลางเตรียมการอบรมประชุม เข้ารับการอบรมเตรียมความรู้ เบื้องต้น
3. ชี้แจงกับ หัวหน้าห้องปฏิบัติการในการประชุมกรรมการเครือข่ายห้องปฏิบัติการเขตสุขภาพที่
10
เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 ให้ผู้ปฏิบัติและเกี่ยวข้องทราบในขั้นตอนการปฏิบัติงาน , การประเมินตนเอง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก, การนัดเวลาออกตรวจเยี่ยมแต่ละแห่งที่เหลือ (ก.ค.-ส.ค.2561), การ
กรอกข้อมูลเชื้อดื้อยา-ประเมินตนเอง-ข้อมูล IHR-ส่งศูนย์วิทย์ /กรมวิทย์ , การใช้โปรแกรม WHONETMLAB วิเคราะห์ antibiotic เป็นต้น
4. จานวนตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จานวน 734 ตัวอย่าง
5. ออกตรวจเยี่ยม รพ.สมาชิกแล้ว 5 แห่ง ยังเหลือรพ.นาด M1 อีก 3 แห่ง (ที่ขยายเพิ่มเติม ) อยู่ระหว่าง
กาหนดเวลานัดหมายที่เหมาะสมทั้ง 2 ฝุาย (จะเริ่มปฏิบัติตามแผนปี 2562)
6. จัดอบรมการประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัย การช่วยเหลือผู้ปุวยให้ฟื้นชีพ (CPR) 23 พ.ค. 61
7. สอบเทียบเครื่องมือแล้วเสร็จ
8. ส่งและรับแบบประเมินความพึงพอใจของ สมาชิกได้รับและตอบกลับ พึงพอใจ 85 %
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. หัวหน้าห้องปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดกรม /
กระทรวง สามารถให้ข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพได้ครบถ้วนถูกตรงตามเปูาหมาย
2. หน่วยงานที่ใช้บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบผลตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ทันเวลา สามารถ
ประสานงานการเก็บ นาส่ง และทราบผลการตรวจวิเคราะห์ได้ทันที่ที่ผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว สามารถโทรศัพท์หรือสื่อสารทางไลน์
ขอรับคาปรึกษา สอบถามปัญหาต่างๆระหว่างลงพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเก็บ
ตัวอย่าง สามารถส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งการนาส่งเองหรือส่งผ่านช่องทางอื่น
ตลอดจน
รับทราบผลการตรวจวิเคราะห์ได้ทันทีแม้นอกเวลาราชการ
ปัญหาอุปสรรค
การประสานงานและนัดวันออกตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยา
โรคติดต่อข้ามพรมแดน ความ
ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลทั่วไปอีก 3 แห่งที่ขยายเพิ่มจากเดิม (กลุ่ม รพ.ขนาด M1) ยังอยู่
ระหว่างประสานงานนัดวันออกตรวจเยี่ยมเนื่องจากยังเลือกวันสะดวกทั้ง 2 ฝุายไม่ตรงกัน (เป็น รพ.เปูาหมายที่
ขยายเพิ่มเติม ไม่ใช่เปูาหมายหลัก ถ้าทาได้จะเป็นฐานข้อมูลเตรียมสาหรับปี 2562)
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โครงการที่ 15
โครงการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
ผลผลิต เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลัก กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย (พ1ก1)
รหัสโครงการ 611-2112-P081-M5124-24
ชื่อโครงการ การให้บริการทดสอบและสอบเทียบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์เพื่อ
สนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีมาตรฐาน
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการในสถานบริการสาธารณสุขได้รับการทดสอบคุณภาพ สนับสนุนการ
ธารงคุณภาพของห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
2. ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสามารถธารงคุณภาพมาตรฐานการรับรองและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อปรับปรุงข้อมูลคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้งานในเขตสุขภาพที่ 10
กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ตั้งอยู่ในเขตสุขภาพที่ 10
จานวน 395 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1
2
3

จานวนตัวอย่างด้านรังสีที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์
จานวนตัวอย่างด้านเครื่องมือแพทย์ที่ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์
จานวนรายการข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
2
นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์

ค่า
เป้าหมาย
300
100

ผลสาเร็จ
247
148

หน่วย คิดเป็น
นับ
ร้อยละ
ตัวอย่าง 82.3
ตัวอย่าง 148

300

247

ระเบียน

ตาแหน่ง
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
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82.3

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. ติดตามการดาเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ประสานการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่คงค้าง
2. ทดสอบและสอบเทียบตัวอย่างและออกรายงานผลทั้งหมด 456 ตัวอย่างแบ่งเป็นตัวอย่างด้านรังสี
247 ตัวอย่าง ออกผลแล้ว 220 ตัวอย่าง และด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งสิ้น 209 ตัวอย่าง ออกผลแล้ว
207 ตัวอย่าง
3. ปรับปรุงข้อมูลการตรวจตัวอย่างเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลการตรวจประจาปี รวม 247 ระเบียน
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ผู้รับบริการสามารถนาผลไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขอรับบริการ
ปัญหาอุปสรรค
1. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากขาดการประสานงานความก้าวหน้า
การจัดซื้อวัสดุที่ต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อมูลสรุปที่ได้จากระบบรับตัวอย่างเป็นข้อมูลที่ต้องนาไปประมวลผลเพิ่มเติมก่อนสรุป มีขั้นตอนและ
ใช้เวลาในการดาเนินการ ต้องใช้เทคนิคการเก็บของระบบรับตัวอย่าง หรือระบบรับตัวอย่างออกแบบ
โครงสร้างไว้ไม่ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากพอ และผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องเทคนิค
การปรับปรุงข้อมูลที่มีความซับซ้อนเพื่อนาไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการที่ 16
โครงการทดสอบความชานาญกาตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ
และการบริการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ผลผลิต 4 เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์ และสาธารณสุขในระดับประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย(พ1ก1)
รหัสโครงการ 611-2112-P081-M5124-21
ชื่อโครงการ โครงการทดสอบความชานาญการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการและการบริการสอบ
เทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วย
บริการทุกระดับ
2. เพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติทางการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย
1. งานทดสอบความชานาญ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จานวน 440 หน่วยนับ แห่ง
2. งานสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จานวน 1,000 หน่วยนับ จุดทดสอบ
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1
2

ค่า
เป้าหมาย
440

จานวนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้รับ
การทดสอบความชานาญตามเปูา
จานวนเครื่องมือห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ที่ได้รับบริการสอบเทียบตามเปูา

1,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต

ผลสาเร็จ หน่วยนับ
840

แห่ง

1,070

จุด
ทดสอบ

ตาแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
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คิดเป็น
ร้อยละ
100
100

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
งานทดสอบความชานาญ
แผนงานที่ 1 ทดสอบความชานาญ 5 รายการ (การตรวจหาน้าตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจอย่างง่าย การ
ตรวจปริมาตรความอัดแน่น ของเม็ดเลือดแดง การตรวจภาวะตั้งครรภ์ และการตรวจน้าตาล โปรตีนใน
ปัสสาวะ)
(รอบที่ 1/2561)
1.จัดทาโครงการแผนงานเสนอผู้อานวยการและได้รับการอนุมัติตามวงเงินที่หน่วยงานจัดสรร
งบประมาณเงินบารุง
2. จัดส่งหนังสือและรับสมัครสมาชิก เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560
3. ประสานและให้ข้อมูลการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ รพ.สต/ศสม. ให้กับหัวหน้างานเทคนิคการแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุขหรือผู้รับผิดชอบในสานักงานสาธารณสุขอาเภอและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อ
ติดตามการสมัครสมาชิก ทั้งทางไลน์และโทรศัพท์
4. จัดซื้อและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ายา ประมาณการตามเปูาหมายโครงการ
5. สรุปจานวนสมาชิก ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลสมาชิกเก่า ดาวน์โหลดข้อมูลสมาชิก
ใหม่
6. ประสาน รพ. แม่ข่าย ตรวจสอบยืนยันจานวนสมาชิกที่สมัคร สอบถามความต้องการสมัครเพิ่มเติม
7. ประสาน สื่อสาร การจัดส่ง วันรับตัวอย่าง วันตรวจวิเคราะห์ให้ รพ.แม่ข่ายและผู้รับผิดชอบที่ สสอ.
สสจ.เพื่อประสานสมาชิก
8. จัดเตรียมเอกสาร ตามจานวนสมาชิก รอบที่ 1-61
9. จัดหาตัวอย่าง ส่งตรวจหาสภาวะการติดเชื้อของตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง จัดแยก บรรจุ จัดทา
หีบห่อ จานวน 3,880 หลอด
10. ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง
11. จ่ายตัวอย่างและตรวจเช็คการรับ ให้กับสมาชิก 840 แห่ง
12. รับตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการรายงานผลทดสอบความชานาญจากสมาชิก จานวน 799 แห่ง
13. ติดตามสมาชิกที่ยังไม่ส่งข้อมูลจานวน 41 แห่ง
14. ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่สมาชิกลงผลในเว็บฯ กับแบบรายงานผลการทดสอบที่สมาชิก
ส่งกลับมา ( 633 ฉบับ)
15. วิเคราะห์ผลการทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการ ที่ส่งผลกลับจานวน 837 แห่ง (จาก
สมาชิกทั้งหมด 840 แห่ง)
16. จัดพิมพ์รายงาน และส่งรายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบความชานาญทางไปรษณีย์ แก่
สมาชิกที่ 837 แห่ง
ฉะนั้น จานวนห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลกลุ่มเปูาหมายที่สมัครเข้าร่วมทดสอบความชานาญ รวมทั้งสิ้น 840
แห่ง เกินเปูาหมายที่กาหนด
(รอบที่ 2/2561)
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1. จัดหาตัวอย่าง ส่งตรวจหาสภาวะการติดเชื้อของตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง จัดแยก บรรจุ จัดทา
หีบห่อ
2. ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง
3. จ่ายตัวอย่างและตรวจเช็คการรับ ให้กับสมาชิก 870 แห่ง เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 (จานวน
สมาชิกเพิ่มขึ้นจากรอบที่ 1/2561 จานวน 30 แห่ง)
4. สมาชิกส่งรายงานผลการสอบเทียบกลับมายังศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบลงผลรายงานการทดสอบ
เพื่อทาการประมวลผล แปลผลการทดสอบให้แก่สมาชิก
5. จัดส่งรายงานรอบที่ 2/2561 ให้แก่สมาชิก จานวน 856 แห่ง
แผนงานที่ 2 การทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการการตรวจภาวะตั้งครรภ์ในปัสสาวะของโรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพที่ 7-13
(รอบที่ 1/2561)
1. ประสานแผนการทดสอบความชานาญการตรวจการตั้งครรภ์ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7-13
กาหนดวันรับและส่งตัวอย่างให้สมาชิก จานวน 142 แห่ง (เพิ่มเติม ทาโครงการร่วมกับ ศูนย์ฯเชียงใหม่)
2. จัดเตรียมและส่งตัวอย่างให้สมาชิก 139 แห่ง
3. รวบรวมผลตอบกลับจากสมาชิก
4. วิเคราะห์และประเมินผล ส่งผลให้ที่ปรึกษาตรวจทาน
5. สรุปผลส่งกลับสมาชิกรูปแบบเฉพาะแห่งและภาพรวมโครงการ ส่งเข้าเว็ปไซด์
6. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาทบทวนและประสานแผนทดสอบความชานาญ 8-9 พ.ค.61 ที่
โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต 2 คน
(รอบที่ 2/2561)
1. จัดเตรียมและส่งตัวอย่างให้สมาชิก 139 แห่ง(26 เมษายน 2561)
2. รวบรวมผลตอบกลับจากสมาชิก
งานสอบเทียบ
1. จัดทาแผนสอบเทียบ ทั้งภายในและภายนอก จากฐานข้อมูลปีงบฯ 2560
2. สื่อสารแผนให้ผู้รับบริการพร้อมติดตามการประสานแผน
3. ส่งสอบเทียบเครื่องชั่ง อ่างควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดความเร็วรอบ และเครื่องวัดการกระจาย
อุณหภูมิตามแผน
4. ส่งซ่อมและติดตามการซ่อมอ่างควบคุมอุณหภูมิ
5. ดาเนินการบริการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้สะสมจานวน 1,254 จุด
ทดสอบของเครื่องมือทั้งหมด 857 เครื่อง
6. เจ้าหน้าที่ห้องสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การใช้และสอบเทียบ
pistion pipette” ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (1.นางขวัญใจ วังคะฮาต 2.
น.ส.นงนุช พริ้งเพราะ)
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7. เจ้าหน้าที่ห้องสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ศึกษาดูงาน “การใช้และสอบเทียบ pistion
pipette” ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง (1.นางขวัญใจ วังคะฮาต
2. น.ส.นงนุช พริ้งเพราะ)
8. ส่งซ่อมและเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสารองไฟสาหรับเครื่องชั่งและอ่างควบคุมอุณหภูมิแล้วเสร็จ
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีสามารถให้บริการการทดสอบความชานาญและการ
สอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้
2. หน่วยงานในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็วและนาข้อมูลไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน
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โครงการที่ 17
โครงการตรวจวิเคราะห์ด้านคุม้ ครองผู้บริโภคสาธารณสุขด้านจุลชีววิทยา
ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถ ตอบปัญหาทางการแพทย์และทางสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝูาระวัง
พยากรณ์ และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
รหัสโครงการ 611-2112-P072-M5123-15
ชื่อโครงการ โครงการการตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุขด้านจุลชีววิทยา (พ2ก2)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านจุลชีววิทยา
2. เพื่อเฝูาระวังคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านจุลชีววิทยา
กลุ่มเป้าหมาย
1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค
2. ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชน
3. ผู้บริโภค/ประชาชน
เป้าหมายตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ 1,085 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1 ประสิทธิผล

ร้อยละของตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์
2. เชิงคุณภาพ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 (1,085 ตัวอย่าง)
3. ประสิทธิภาพ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4. เชิงพัฒนา

ร้อยละของการรายงานผลทันตามเวลาที่
กาหนด

ค่า
ผลสาเร็จ หน่วยนับ
เป้าหมาย
1,085
1,048 ตัวอย่าง
87
100
96
90

ยังไม่วัด
100
9.80
97.95
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ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ
96.58
100
9.80
97.95

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ตาแหน่ง
1
นางสุจิตรา แสนทวีสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
2
3
4
5

ความรับผิดชอบ
ตรวจวิเคราะห์ด้าน น้า
น้าแข็ง เครื่องดื่ม
นางสุดารัตน์ แก้วมณี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
ตรวจวิเคราะห์ด้าน น้า
น้าแข็ง เครื่องดื่ม
นายสุทธิพงษ์ แสงโชติ เจ้าพนักงานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน ตรวจวิเคราะห์ด้าน น้า
น้าแข็ง เครื่องดื่ม
นายลิลิต อินทนา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
ตรวจวิเคราะห์ด้าน อาหาร
นางวิภาวดี รากแก่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
ตรวจวิเคราะห์ด้าน อาหาร

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
รายงานผลตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง
แล้วเสร็จทันเวลา นารายงานผลไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการ
ผลิต จาหน่ายและเฝูาระวังคุ้มครองผู้บริโภค
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โครงการที่ 18
โครงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารเคมี-กายภาพ
ผลผลิต พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝูาระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ พ(2ก2)
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝูาระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (พ2ก2)
รหัสโครงการ 611-2112-P072-M5123-17
ชื่อโครงการ การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารทางเคมี -กายภาพ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อดาเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการอาหารเคมีได้
อย่างถูกต้อง และตามกาหนดเวลา
2. เพื่อนาข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนภัยให้ผู้บริโภคได้รับทราบและนาไปใช้ประโยชน์ในการเลือกบริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านน้า อาหารและเครื่องดื่ม
จานวน 1,000 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1
จานวนตัวอย่างได้รับการตรวจตามเปูาหมาย

ค่า
เป้าหมาย
1,000

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
2
นางสมพร เอมโอษฐ์
3
นางสาวจรรยารัตน์ พาวขุนทด
4
นางสาวอรุณี ศิริปี
5
นางสาวประชาพร ผลสิน

ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลสาเร็จ

หน่วยนับ

1,015

ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสานักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ.
และส่งให้งานพัสดุดาเนินการจัดซื้อตามแผน เมื่อเดือน ธันวาคม 2560
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2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ทั้งหมด 1,015 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
100.00 (จากทั้งหมด 1,000 ตัวอย่าง) ประกอบด้วย ตัวอย่างน้า น้าแข็ง อาหารและเครื่องดื่ม (Premarketing), น้า น้าแข็ง อาหารและเครื่องดื่ม (Post-marketing) และ งบ อย. (เฉพาะผลิตภัณฑ์
สุขภาพชุมชน) จานวน 91, 64, 683, 149 และ 28 ตัวอย่าง ตามลาดับ
3. เข้าร่วมการทดสอบความชานาญ จานวน 27 รายการ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในน้า, ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้าได้ (TDS) ในน้า, ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในเครื่องดื่มและขนมปัง
กรดโปรปิโอนิกในขนมปัง ปริมาณเหล็กและตะกั่วในน้า ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กาเฟอีนในเครื่องดื่ม
ปริมาณของแข็งทั้งหมดในนม ไขมันในนม โปรตีนในนม ไนเตรท -ไนไตท์ในอาหาร และไอโอดีนใน
เกลือ
4. ได้รับการตรวจติดตาม Internal Audit เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จานวน 13 รายการทดสอบ
และ Audit เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2561
5. รายรับ (ค่าตรวจวิเคราะห์ ) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 18 กันยายน 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,204,400 บาท (สองล้านสองแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน ) โดยแยกเป็นค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้า
1,927,100 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และ ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
อาหารและ เครื่องดื่ม 277,300 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. สามารถดาเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการอาหาร
เคมี ได้อย่างถูกต้อง และตามกาหนดเวลา
2. สามารถนาข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนภัยให้ผู้บริโภคได้รับทราบและนาไปใช้ประโยชน์ในการเลือกบริโภค
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โครงการที่ 19
โครงการตรวจวิเคราะห์ด้านคุม้ ครองผู้บริโภคสาธารณสุข (งานพิษวิทยาและเครื่องสาอาง)
ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์การข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย แล ะ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝูาระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (พ2ก2)
รหัสโครงการ 611-2112-P072-M5123-25
ชื่อโครงการ โครงการตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางนิติเวชและสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
จานวน 80 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ประสิทธิผล จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์ตามแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางโชติกา องอาจณรงค์
2
นายเสนีย์ พลราช
3
นางสาวกฤติกา น้อยถนอม

ค่าเป้าหมาย
80

ผลสาเร็จ
73

หน่วยนับ
ตัวอย่าง

คิดเป็นร้อยละ
91.25

ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
1. ตรวจนิติเวช 15 ตัวอย่าง และเครื่องสาอาง 58 ตัวอย่าง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
2. ตรวจติดตาม ISO/IEC 17025:2005 (Internal Audit) เข้ารับการตรวจวันที่ 18 ธันวาคม 2560
3. สมัครเข้าร่วมเข้าร่วม PT และตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่าง เพื่อประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ในการตรวจสารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง และ PT หาสารพิษ
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
สามารถสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์
สาธารณสุข ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค

ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่
1. การเฝูาระวังสารประกอบของปรอทในเครื่องสาอางประเภท สิว-ฝูา-หน้าขาว ในเขตสุขภาพที่ 10
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โครงการที่ 20
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและการให้บริการด้านงานวิจยั และผลิตนวัตกรรม
ผลผลิต เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรม 1 กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและการให้บริการด้านงานวิจัยและผลิตนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อวิจัยและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์สารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืชกลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีนกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์และกลุ่มคาร์บาเมตตกค้างใน
ผักและผลไม้
2. เพื่อผลิต นวัตกรรม ชุดทดสอบ สารโพลาร์ในน้ามันประกอบอาหารชุดทดสอบ กรดเรทิโนอิก ใน
เครื่องสาอางและชุดทดสอบแอซิดฟอสฟาเตสในวัตถุพยาน สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั่ว
ประเทศ
3. เพื่อให้บริการ ตรวจ วิเคราะห์ ปริมาณ สารโพลาร์ในน้ามันประกอบอาหารและ วิเคราะห์ปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือด
กลุ่มเป้าหมาย
1. ห้องปฏิบัติการอ้างอิงตรวจสารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ จานวน 1 แห่ง ได้แก่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท10
ี่ อุบลราชธานี
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดาเนินงาน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
1
2

จานวนผลการพิสูจน์ความถูกต้องวิธีวิเคราะห์
จานวนการผลิตนวัตกรรมชุดทดสอบได้ตามเปูา
ร้อยละ 100
2.1 ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ามันประกอบอาหาร
(2,500 ชุด)
2.2 ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิก (1,180 ชุด)
2.3 ชุดทดสอบแอซิดฟอสฟาเตส (120 ชุด)

ค่า
เป้าหมาย
4

ผล
สาเร็จ
4

หน่วย
นับ
เรื่อง

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00

2,500

3,532

ชุด

100.00

1,180
120

757
156

ชุด
ชุด

64.15
100.00
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

3

จานวนตัวอย่างที่ได้รับการบริการตรวจวิเคราะห์
ปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันประกอบอาหารและ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตามเปูา
ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลาดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางโชติกา องอาจณรงค์
2
นางสาวอตินุช นารถน้าพอง
3
นางสาวดลยา บุญนิ่ม
4
นางสาวจันทร์ฉาย คาแสน
5
นางสาวกรรณิการ์ ก้องสูงเนิน
6
นางสาวณัฐธิดา สัมพันธ์
7
นางสาวอรุโณทัย มนัสธรรมกุล
8
นางสาวรังสินันท์ พัฒนพันธ์
9
นายขจรศักดิ์ พฤติยากร

ค่า
เป้าหมาย
100

ผล
สาเร็จ
362

หน่วย
นับ
ตัวอย่าง

คิดเป็น
ร้อยละ
100.00

ตาแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คนงานห้องทดลอง
คนงานห้องทดลอง

ผลการดาเนินงาน (บรรยาย)
ตัวชี้วัดที่ 1 จานวนผลการพิสูจน์ความถูกต้องวิธีวิเคราะห์
ได้ผลการพิสูจน์ความถูกต้องวิธีวิเคราะห์การตรวจสารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้กลุ่ม
คาร์บาเมต กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสสารออร์กาโนคลอรีน และสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ในคะน้า จานวน 4
เรื่อง
ตัวชี้วัดที่ 2 จานวนการผลิตนวัตกรรมชุดทดสอบได้ตามเป้า ร้อยละ 100
2.1 ชุดทดสอบสารโพลาร์ ผลิต
3,532 กล่อง จาหน่าย
3,447 กล่อง
2.2 ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิก ผลิต 757 กล่อง จาหน่าย
751กล่อง
2.3 ชุดทดสอบแอซิดฟอสฟาเตส ผลิต 156 กล่อง จาหน่าย
156 กล่อง
ตัวชี้วัดที่ 3 จานวนตัวอย่างที่ได้รับการบริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันประกอบอาหาร
และตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดตามเป้า ร้อยละ 100
3.1 ตรวจตัวอย่างแอลกอฮอล์ในเลือด จานวน 329 ตัวอย่าง เกินมาตรฐาน 167 ตัวอย่าง
3.2 ตรวจตัวอย่างวิเคราะห์สารโพลาร์ในน้ามัน จานวน 33ตัวอย่าง เกินมาตรฐาน 2 ตัวอย่าง
ผลงานทางวิชาการและการเผยแพร่
1. การวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ทั้งหมดในน้ามันแบบรวดเร็วด้วยคอลัมน์ซิลิกาขนาดเล็ก
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ผลงานบริการ
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1. ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
ข้อมูลเชิงคุณภาพของการให้งานบริการตรวจวิเคราะห์

ในงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟูา เนื่องจากไม่มี

กฎหมายที่ระบุให้ต้องตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย ทาให้ไม่มีข้อมูลการตรวจสอบที่เห็นข้อสรุปได้อย่างมี
นัยสาคัญ มีเพียงหน่วยงานที่มีความประสงค์จะดาเนินการในเรื่องระบบคุณภาพเท่านั้นที่ร้องขอให้ไปตรวจสอบ
ส่วนใหญ่เครื่อง MRI

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีสาเหตุมาจาก 3 สาเหตุด้วยกันคือ ห้องไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ,

Geometric Accuracy, Slice Thickness
ข้อมูลเชิงคุณภาพของผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านรังสี

สรุปรายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้า

มาตรฐาน(ไม่ผ่านเกณฑ์) เฉพาะข้อมูลที่สาคัญ มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 และรายละเอียดของข้อมูลผลการ
ให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้านรังสีแจกแจงทุกผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ มีรายละเอียดตามตารางที่ 11.3 (2)
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพของผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านรังสี
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้า

เกณฑ์/มาตรฐานที่ใช้

มาตรฐาน

สาเหตุการไม่

ปัญหาอุปสรรค

ผ่านเกณฑ์

การแก้ไขปัญหา
/ ข้อเสนอแนะ

(ไม่ผ่านเกณฑ์)
1. เครื่องเอกซเรย์ มาตรฐานคุณภาพ
วินิจฉัยที่ใช้ในทาง เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2558

ความแม่นยาของ โรงพยาบาลไม่มี

ติดตามการ

ค่ากิโลโวลต์ 4,

ทดสอบคุณภาพ

บุคลากรที่ดูแล

ความเป็นเชิงเส้น และบารุงรักษา

เบื้องต้นโดย

ของปริมาณรังสี

เครื่องเอกซเรย์

โรงพยาบาลให้มี

1, อัตรารังสีที่

โดยตรงต้องใช้

การดาเนินการ

ระยะ 1 เมตร

บุคลากรภายนอก ต่อเนื่อง

2, ความสว่าง

ในการดาเนินการ

แสงไฟ 2, ความ
เหลื่อมล้าลารังสี
เอกซ์ 1
2. เครื่องเอกซเรย์ มาตรฐานคุณภาพ
อุตสาหกรรม
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2558
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ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้า

เกณฑ์/มาตรฐานที่ใช้

สาเหตุการไม่ผ่าน

ปัญหา

การแก้ไขปัญหา

เกณฑ์

อุปสรรค

/ ข้อเสนอแนะ

มาตรฐาน
(ไม่ผ่านเกณฑ์)
3. ห้องเอกซเรย์

มาตรฐานคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2558

ปริมาณรังสีบริเวณ
ขอบประตูเข้าห้อง
เอกซเรย์,ปริมาณรังสี
บริเวณผนังหน้าห้อง
เอกซเรย์

4. รถเอกซเรย์

มาตรฐานคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2558
5. เครื่องเอกซเรย์ มาตรฐานคุณภาพ
ตรวจสอบสัมภาระ เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2558
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านรังสี
ประเภทตัวอย่าง

แผน/

ผลการดาเนินงาน

ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

จานวน

(ตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

ไม่เข้ามาตรฐาน
จานวน

หมายเหตุ
สาเหตุ

ร้อยละ

ตัวอย่าง
ด้านรังสี
งานรังสีวินิจฉัย
1. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทั่วไป และถ่ายภาพ
บนแผ่นเรืองแสง
2. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทั่วไป

3. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์
4. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์เต้านม
5. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์ฟันและ
อื่นๆ
6. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์
อุตสาหกรรม

-

-

243
243
6

10
10
-

4.12
4.12
-

64

7

10.94

7

-

-

4

-

-

53

2

3.77

-

-

ความแม่นยา
ของค่ากิโล
โวลต์ 4, ความ
เป็นเชิงเส้น
ของปริมาณ
รังสี 1, อัตรา
รังสีที่ระยะ 1
เมตร 2, ความ
สว่างแสงไฟ 2,
ความเหลื่อมล้า
ลารังสีเอกซ์ 1
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ประเภทตัวอย่าง

แผน/

ผลการดาเนินงาน

ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

จานวน

(ตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

ไม่เข้ามาตรฐาน
จานวน

หมายเหตุ
สาเหตุ

ร้อยละ

ตัวอย่าง
7. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์ Bone
Densitometry
8. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์
เคลื่อนที่ C-ARM
9. ตรวจสอบเครื่อง
สวนหัวใจหนึ่งระนาบ
10. ตรวจสอบเครื่อง
สวนหัวใจสองระนาบ
11. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์จาลอง
การฉายรังสี (X-Ray
Simulator)
12. คานวณตรวจสอบ
แบบแปลนห้อง
เอกซเรย์วินิจฉัย
13. ตรวจสอบความ
ปลอดภัยห้องเอกซเรย์
วินิจฉัย

1

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. รถเอกซเรย์

95

1

1.05

1

-

-

ปริมาณรังสี
บริเวณขอบ
ประตูเข้าห้อง
เอกซเรย์,
ปริมาณรังสี
บริเวณผนัง
หน้าห้อง
เอกซเรย์

-
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ประเภทตัวอย่าง

แผน/

ผลการดาเนินงาน

ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

จานวน

(ตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

ไม่เข้ามาตรฐาน
จานวน

หมายเหตุ
สาเหตุ

ร้อยละ

ตัวอย่าง
15. เครื่องเอกซเรย์
ตรวจสอบสัมภาระ
งานรังสีประจาบุคคล
1.วัดปริมาณรังสี
ประจาบุคคลด้วยแผ่น วัดรังสี OSL
งานมาตรฐาน
เครื่องวัดรังสี
1. สอบเทียบเครื่องวัด
รังสี
2. ทดสอบ
ความสามารถในการ ปูองกันรังสีของวัสดุ
ปูองกันรังสี
3. PT Provider
(จานวนหน่วยงานที่
เข้าร่วม (แห่ง))
งานรังสีรักษา
1. คานวณตรวจสอบ
แบบแปลนห้องรังสี
รักษา
2. ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์รักษา
3. ตรวจสอบเครื่อง
โคบอลต์-60
4. ตรวจสอบเครื่องใส่
แร่

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ประเภทตัวอย่าง

แผน/

ผลการดาเนินงาน

ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

จานวน

(ตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

ไม่เข้ามาตรฐาน
จานวน

หมายเหตุ
สาเหตุ

ร้อยละ

ตัวอย่าง
5. ตรวจสอบเครื่องเร่ง
อนุภาคพลังงานสูง
6. ตรวจสอบเครื่อง
จาลองการฉายแสง
(Simulator)
7. ตรวจวิเคราะห์ลา
รังสีเครื่องโคบอลต์-60
8. ตรวจวิเคราะห์ลา
รังสีเครื่องเร่งอนุภาค
พลังงานสูง
9. ตรวจสอบความ
ปลอดภัยห้องรังสี
รักษา
งานคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า
1. ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องเอ็มอาร์ไอ
(Magnetic
Resonance Imaging
: MRI)

-

-

-

-

ห้องไม่ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน ,
Geometric
Accuracy,
Slice
Thickness

-

2. ตรวจสอบเตา
ไมโครเวฟ
(Microwave oven)
3. ตรวจสอบเครื่องอัล
ตราซาวด์
รวมทั้งหมด

-

243

10

4.12
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ประเภทตัวอย่าง

แผน/

ผลการดาเนินงาน

ผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย

จานวน

(ตัวอย่าง)

ตัวอย่าง

ไม่เข้ามาตรฐาน
จานวน

หมายเหตุ
สาเหตุ

ร้อยละ

ตัวอย่าง
งานทดสอบ / สอบ
เทียบอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์
1. สอบเทียบอุปกรณ์
วัดอุณหภูมิ (เครื่อง)
(Digital
Thermometer &
Liquid in glass
Thermometer)
2. สอบเทียบ
Micropipette (จุด)

1,000

1,289

-

-

200

151

-

600

864

-

3. ทดสอบความเร็ว
รอบเครื่องปั่นเลือด
(เครื่อง)
4. ตู้ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ (เครื่อง)
5. ตู้ควบคุมอุณหภูมิตู้เก็บเลือด (เครื่อง)
6. ตู้ควบคุมอุณหภูมิอ่างน้าร้อน (เครื่อง)
7. ตู้เย็น-ตู้แช่เก็บ
น้ายา (เครื่อง)
รวมทั้งหมด

50

119

-

150

51
27
9
68

1,000

1,289
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2. ด้านทดสอบสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ประเภทผลิตภัณฑ์

1. เครื่อง Pipette (จุด)
2. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ-ตู้แช่
3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ-อ่างน้าร้อน
4. เทอร์โมมิเตอร์
5. เครื่อง Water bath
6. ตู้เย็น,ตู้แช่
7. เครื่องปั่นเลือด
8. ตู้อบร้อน
รวมทั้งหมด

ผลการดาเนินการ
ตรวจทั้งหมด
ไม่เข้ามาตรฐาน
)ตัวอย่าง( ตัวอย่าง ร้อยละ
427
58
16
149
5
80
112
1
848
-
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สาเหตุ

3. ด้านอาหาร
ประเภทผลิตภัณฑ์

ผลการดาเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
)ตัวอย่าง( ตัวอย่าง ร้อยละ
1. นมโค
26
3
11.54 พบ S. Aureus, จานวนจุลินทรีย์
ทั้งหมด, B.cereus และ Coliform
2. ไอศกรีม
2
0
3. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
54
15
27.78 Coliform, yeast&mold,
สนิท
C. perfringens
4. เกลือบริโภค
1
0
5. ชา
2
0
6. กาแฟ
14
0
7. น้าปลา
2
0
8. ชาสมุนไพร
2
1
50 Salmonella spp.
9. สารโพลาร์ในน้ามัน
33
2
6.06 เกินมาตรฐาน
(มากกว่า 25 กรัมต่อ 100 กรัม)
10. น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
497
66
13.27 Coliform , E.coli,
สนิท
ความเป็นกรด-ด่าง,ความกระด้าง
11. น้าแข็ง
70
12
17.14
12. น้าบาดาล
89
35
39.33 Coliform , E.coli, ความเป็นกรดด่างความกระด้าง,คลอไรด์
13. น้าประปา
98
55
56.12 Coliform , E.coli, ความเป็นกรดด่าง,ปริมาณสารทั้งหมด,เหล็ก,ความ
กระด้าง,คลอไรด์
14. แปูงข้าวกล้อง/ ข้าว/ ผลิตภัณฑ์
32
6
18.75 Coliform , E.coli,
อาหารจากแปูง/ พาสต้า/ เส้น
ความเป็นกรด-ด่าง,ความกระด้าง
ขนมจีน
15. วุ้นสาเร็จรูปและขนมเยลลี
2
0
16. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
1
0
17. วัตถุแต่งกลิ่นรส
1
0
18. ขนมปัง
5
0
19. อาหารพร้อมปรุงและอาหาร
50
27
54.00 จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด พบ MPN E.
สาเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
coli
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ประเภทผลิตภัณฑ์

20. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
รวมทั้งหมด

ผลการดาเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
)ตัวอย่าง( ตัวอย่าง ร้อยละ
72
28
38.88 กรดเบนโซอิก
1,053
61
5.79

4. ด้านยา สมุนไพร และเครื่องสาอาง
ประเภทผลิตภัณฑ์

1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐาน
1.1 ยาแผนปัจจุบัน

ผลการดาเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
)ตัวอย่าง( ตัวอย่าง ร้อยละ

301

17

1.2 ยาแผนโบราณ (การ
ปนเปื้อนของเชื้อ โลหะหนักและ
ยาฆ่าแมลง)

19

14

1.3 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา
1.4 ตารับยาเสพติดให้โทษและ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ที่ใช้ในทางการแพทย์ที่ไม่ใช่คดี

-

-

5.65

สาเหตุ

- การละลายของตัวยา (Dissolution)
12 ตัวอย่าง
- ความสม่าเสมอของตัวยาในแต่ละ
หน่วย (Uniformity of Dosage
Units) 4 ตัวอย่าง
- การละลายของตัวยา และความ
สม่าเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย 1
ตัวอย่าง
73.68 พบ โลหะหนัก 1 ตัวอย่าง
พบ การปนเปื้อนของเชื้อ 10 ตัวอย่าง
พบ การปนเปื้อนยาฆ่าแมลง 3
ตัวอย่าง
-
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ประเภทผลิตภัณฑ์

ผลการดาเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
)ตัวอย่าง( ตัวอย่าง ร้อยละ

2. การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
2.1 ยาคดี

สาเหตุ

12

2

16.66 พบ Paracetamol 1 ตัวอย่าง
พบ Bisacodyl 1 ตัวอย่าง
64.71 พบ การปลอมปนยาแผนปัจจุบัน

2.2 ยาแผนโบราณ (การปน
ปลอมยาแผนปัจจุบัน)
2.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท)

17

11

65

27

2.4 อื่นๆ
3. ตรวจด้านชีววิทยา
3.1 เครื่องสาอางผสมสมุนไพร
3.2 สมุนไพร
รวมทั้งหมด

-

-

41.54 พบ Sibutramine, Fuoxetine,
Bisacodyl, Desoxy-D2PM,
Sildenafil, Tafdalafil
-

414

71

17.14

5. ด้านพิษวิทยาและวัตถุอันตราย
ประเภทผลิตภัณฑ์

ผลการดาเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
)ตัวอย่าง( ตัวอย่าง ร้อยละ
1. การตรวจหาเอกลักษณ์สารเคมี
9
1
11.11 พบ สารเคมีกาจัดแมลง
กาจัดแมลงในชีววัตถุและตัวอย่าง
Methomyl
สงสัย
2. การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด
329
167
50.76 พบ แอลกอฮอล์ > 50 mg%
3. ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ใน
3,022
2,898
95.90 พบ เมทแอมเฟตามีน
ปัสสาวะ
4. เครื่องสาอางผสมไวเทนนิ่งทาให้
58
26
44.82 - พบ ไฮโดรควิโนน 1 ตัวอย่าง
ผิวขาว/ใส (เคมี)
- พบ ปรอท 25 ตัวอย่าง
รวมทั้งหมด
3,418
3,092
90.46
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6. ด้านพยาธิวิทยาคลินิก
รายการตรวจวิเคราะห์

ผลการดาเนินการ
ตรวจทั้งหมด
ผลบวก
)ตัวอย่าง( ตัวอย่าง ร้อยละ

การตรวจวิเคราะห์/ยืนยัน
1. Measles
2. Rubella
3. Alphathalassemai
4. Hb-typing
5. HIV-1
6. ZIKA
7. Influenza
8. Influenza (TINE)
9. Leptospirosis
10. Rape test
11. Dengue

113
113
1,824
5,883
277
218
36
374
68
235
54

36
3
248
5,883
1
7
18
47
28
105
30

12.Diphtheria
13. Urinary iodine
14. TB-LAMP
รวมทั้งหมด

24
35
1
9,255

0
2
0
6,408

สาเหตุ

31.86
2.65
13.60 SEA247, THAI 1
100.00
0.36
3.21
50.00
12.57
41.18
44.68 ACP 83, sperm 22
55.56 D1=9, D2=12, D3=5,
D4=4
0.00
5.71
0.00
69.24
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ผลงานวิชาการ

97
รายงานประจาปี 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

98
รายงานประจาปี 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

การประยุกต์ใช้เซปตัมใช้แล้วกับการตรวจด้วยเทคนิค HeadspaceGC-MS
โชติกา องอาจณรงค์ เสนีย์ พลราช และกฤติกา น้อยถนอม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
ในปีงบประมาณ 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ทาการพัฒนาวิธีการ
ตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะโดยใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ด้วย HeadspaceGC-MS ซึ่งใน
การตรวจวิเคราะห์ต้องใช้อุปกรณ์ขวดแก้ว Headspace ปิดปากขวดด้วยเซปตัม และฝาอลูมิเนียม เพื่อปูองกัน
การระเหยของสารระหว่างการให้ความร้อนเซปตัมเป็นวัสดุที่สาคัญ ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและ
ทนความร้อนสูงได้ถึง 300 องศาเซลเซียล ผิวมีความลื่นมันโดยใช้ 1 ชิ้น ต่อ 1 ขวดตัวอย่าง ทาให้ต้องใช้
เซปตัมจานวนมากสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อ เซปตัมเป็นวัสดุที่ทาจากพลาสติก Polytetrafluoroethylene (PTFE) เรียกว่า เทฟล่อน ซึ่งเซปตัมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมีลักษณะเป็นซิลิโคน สีฟูายืดหยุ่นน้อย
ค่อนข้างแข็ง ราคา 26 บาทต่อชิ้น ผู้วิจัยสังเกตตามคุณสมบัติของเซปตัมน่าจะนากลับมาใช้ใหม่ได้ จึงทาการ
ประยุกต์เซปตัมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเดือนมกราคม 2561 โดยทาการดัดแปลงด้วยการตัดแผ่น
อะลูมิเนียมฟอยล์ชนิดห่อหุ้มอาหารมาวางระหว่างเซปตัมและฝาอะลูมิเนียม เพื่อปูองกันการรั่วของสารจากรูที่
ผ่านการใช้มาแล้ว เมื่อนามาทดสอบกับตัวอย่าง พบว่า พื้นที่ใต้กราฟให้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์มีค่า
น้อยกว่าร้อยละ 5 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลเซปตัมใหม่และเซปตัมใช้แล้วให้ค่าผลการทดสอบไม่แตกต่างกัน
และสามารถนาเซปตัมที่ใช้แล้วมาใช้ซ้าได้อีก 1 ครั้ง จากการคานวณค่าใช้จ่ายต้นทุนในการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างโดยเทียบตัวอย่างจานวน 100 ตัวอย่างต้นทุนเซปตัม 2,600 บาท ซึ่งทาให้ลดต้นทุนการค่าใช้จ่ายของ
เซปตัมได้ถึงร้อยละ 99 มีค่าใช้จ่ายอะลูมิเนียมฟอยล์ตัวอย่างละไม่เกิน 25 สตางค์ และกระบวนการล้าง
เซปตัมกลับมาใช้ใหม่ และจากการนาเซปตัมใช้แล้วมาใช้ตรวจวิเคราะห์ในช่วง เดือนมีนาคม ถึงกรกฎาคม
2561 จานวน 1,200 ตัวอย่าง สามารถประหยัดเงินในการซื้อเซปตัมได้ถึง 30,000 บาท ผลจากการทดสอบ
สามารถประยุกต์เซปตัมที่ใช้แล้วให้ผลการตรวจวิเคราะห์ได้ประสิทธิภาพดีและลดต้นทุนต่อหน่วยการวิเคราะห์
คาสาคัญ: HeadspaceGC-MS เซปตัม
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โครงการบูรณาการ: ประกันคุณภาพยาปีงบประมาณ 2561
ภณิดา รัตนานุกูล, กนกวรรณ มุจรินทร์, ภิทรากรณ์ ศรีมงคล, จริยา สุขผล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ดาเนินงานโครงการประกันคุณภาพยา ซึ่งเป็น
โครงการบูรณาการร่วมกับสานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเฝูาระวังคุณภาพยาให้มี
คุณภาพปลอดภัยมีประสิทธิภาพในการรักษาและปูองกันโรค และช่วยกระตุ้นให้บริษัทผู้ผลิตมีการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาตามมาตรฐานสากลโดยในปีงบประมาณ 2561 รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา
5 รายการ สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทาง กรมวิทย์
With You
(www.alert.dmsc.moph.go.th) ได้แก่ Amitriptyline Tablets 70 ตัวอย่าง , Aspirin Tablets 66
ตัวอย่าง , Haloperidol Tablets 66 ตัวอย่าง , Hydroxychloroquin Tablets 16 ตัวอย่าง และ
Indomethacin capsules 83 ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
10 อุบลราชธานีตามรายการวิเคราะห์ของมาตรฐานตารายาประเทศสหรัฐอเมริกา (USP 40) ได้แก่ การตรวจ
เอกลักษณ์ (Identification) ปริมาณตัวยาสาคัญ (Assay) ปริมาณสารสลายตัว (Impurities) ความสม่าเสมอ
ของตัวยาในแต่ละหน่วย (Uniformity of Dosage Units) และการละลายของตัวยา (Dissolution) ที่ผ่านการ
ทวนสอบวิธีตามข้อกาหนดของมาตรฐานห้องปฏิบัติการก่อนการตรวจวิเคราะห์ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า
ตัวอย่างยาทั้งหมด 301 ตัวอย่างมีคุณภาพเข้ามาตรฐานทุกรายการวิเคราะห์ 284 ตัวอย่าง ผิดมาตรฐาน 17
ตัวอย่าง แบ่งเป็นยา Amitriptyline Tablets ผิดมาตรฐานการละลายของตัวยา 7 ตัวอย่างยา
Indomethacin capsule ผิดมาตรฐานความสม่าเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย 4 ตัวอย่าง และผิดมาตรฐาน
การละลายของตัวยา 4 ตัวอย่าง และผิดมาตรฐานทั้งสองหัวข้อ 1 ตัวอย่างและยา Aspirin tablet 1 ตัวอย่าง
ผิดมาตรฐานการละลายของตัวยาจากผลการตรวจวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าคุณภาพยา Haloperidol Tablets,
Hydroxychloroquin Tabletsที่มีบริการในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานกาหนด ส่วนยา
Amitriptyline Tablets, Aspirin tablet และ Indomethacin capsule ยังคงพบปัญหาคุณภาพซึ่งส่งผลต่อ
การออกฤทธิ์ของยาและประสิทธิภาพในการรักษาโรค หน่วยงานที่เกี่ยงข้องควรมีการเฝูาระวังคุณภาพและ
บริษัทผู้ผลิตควรมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ข้อมูลคุณภาพยาทุกตัวอย่างได้รวบรวมจัดทา
เป็นรายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและผู้ผลิต (Green Book)และแสดงใน กรมวิทย์ With You โรงพยาบาลของ
รัฐทั่วประเทศจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูผลการตรวจวิเคราะห์ยาดังกล่าวได้ และสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการคัดเลือกยาของโรงพยาบาลเป็นการประกันคุณภาพยาให้กับประชาชนผู้บริโภคต่อไป
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การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่มประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2561
สุดารัตน์ แก้วมณี* สมพร เอมโอษฐ์ สุจิตรา แสนทวีสุข และสุทธิพงษ์ แสงโชติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
ตามที่รัฐบาลจัดทาโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จัดสรร
งบประมาณให้ชุมชนจัดตั้งโรงงานผลิตน้าดื่มประชารัฐ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10อุบลราชธานีเห็น
ความสาคัญในความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงดาเนินโครงการศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่ม
ประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ภาคีเครือข่ายสานักงาน
กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 8 เพื่อศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่มประชารัฐ มี
ชุมชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 35 ชุมชน โดยการสุ่มคัดเลือกจานวน 30 ชุมชน จาก 283 ชุมชน และสมัครใจ
ขอเข้าร่วมโครงการจานวน 5 ชุมชน เก็บตัวอย่างน้าดื่มประชารัฐ 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่ง เก็บตัวอย่างน้าดิบและน้าที่
ผ่านกระบวนการผลิต และครั้งที่สองเก็บตัวอย่างน้าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่แนะนาให้แก้ไขคุณภาพแล้ว
ตรวจตามเกณฑ์มาตรฐานน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61)
พ.ศ. 2524 ผลการตรวจวิเคราะห์จากการเก็บตัวอย่างน้าครั้งที่หนึ่ง พบว่าผิดมาตรฐานจานวน 27 ตัวอย่าง
จากจานวนตัวอย่างน้าดิบ 35 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 77.14 แบ่งเป็น ด้านฟิสิกส์และเคมี 22 ตัวอย่าง จาก
ความกระด้าง ปริมาณสารทั้งหมด คลอไรด์ และเหล็ก ด้านจุลินทรีย์ 11 ตัวอย่างจากเชื้อ Coliforms และ
E. coli ส่วนน้าที่ผ่านกระบวนการผลิตพบผิดมาตรฐาน ด้านจุลินทรีย์จานวน 5 ตัวอย่าง จากตัวอย่างจานวน
37 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 13.5 สาเหตุจากเชื้อ Coliforms และ E. coli และผลการตรวจวิเคราะห์จากการ
เก็บตัวอย่างน้าครั้งที่สอง พบผิดมาตรฐานจานวน 2 ตัวอย่าง จากตัวอย่างจานวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
40 จากเชื้อ Coliforms จึงได้ให้คาแนะนาอีกครั้งและเก็บตัวอย่างตรวจ 1 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ยังคง
พบผิดมาตรฐานเชื้อ Coliforms จากการศึกษาคุณภาพน้าประชารัฐในกระบวนการผลิตของชุมชนยังพบ
ปัญหาคุณภาพด้านเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งบ่งชี้ถึงกระบวนการผลิตและสถานที่ผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานผลจากการศึกษานี้
จะเป็นข้อมูลให้ สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ชุมชนในเรื่องสถานที่ผลิตที่ดี กระบวนการผลิตและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักแก่ชุมชนให้
ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ดีและสะอาดได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป
คาสาคัญ: น้าดื่มประชารัฐ
การนาเสนอผลงาน:
นาเสนอแบบ Poster presentation ประชุมวิชาการมหกรรม DMSc R2R Forum 2018
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
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สถานการณ์โรคหัดตามโครงการกาจัดโรคหัด เขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2555-2560
Measles Situation under Measles Elimination Program, in Regional Public Health 10,
2012-2017
วิภาวดี เจียรกุล, นพมาศ กล้าหาญ
Wipavadee Jiarakul, Noppamas Klahan
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
โรคหัดเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส Measles อยู่ในตระกูล Paramyxovirus ซึ่งเป็น RNA
ไวรัสที่พบได้ในบริเวณจมูกและลาคอของผู้ปุวย โดยจะมีอาการคล้ายไข้หวัด มีไข้สูงประมาณ 3-4 วัน ก่อนเริ่ม
มีผื่นตามลาตัวและใบหน้า โรคหัดแม้จะมีอัตราปุวยตายต่า แต่ยังคงเป็นโรคอันตรายสาหรับเด็กทารกทั่วไปหรือ
เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม นอกจากนี้โรคหัดที่มีภาวะแทรก
ซ้อน เช่น ปอดบวม อุจจาระร่วง เป็นต้น หากได้รับการรักษาล่าช้า อาจทาให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ แต่เป็น
โรคที่สามารถปูองกันได้ด้วยวัคซีน ดังนั้นองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย มีพันธะสัญญาร่วมกันในการกาจัดโรคหัดให้สาเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้
บรรลุเปูาหมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ในฐานะเครือข่ายห้องปฏิบัติการในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 10 จึงดาเนินการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัดด้วยการตรวจหา IgM ด้วยวิธี ELISA จากตัวอย่าง
ผู้ปุวยต้องสงสัยโรคหัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2560 ที่ส่งมาจาก 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 จานวน 304
ตัวอย่าง พบว่าให้ผลบวกจานวน 41 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.49 และแยกตามรายจังหวัดได้แก่
อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร , อานาจเจริญ และมุกดาหารให้ผลบวก ร้อยละ 4.28, 5.92, 1.97, 0.66 และ
0.66 ตามลาดับ เมื่อแยกเป็นรายปี พบว่าปี พ.ศ. 2555 ถึง 2560 ให้ผลบวกร้อยละ 50, 7.8, 0, 6.7, 7.0, และ
22.9 ตามลาดับ ส่วนช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ 0-12 ปี ร้อยละ 56.9 ดังนั้นโรคหัดยังคงพบอยู่ในเขตสุขภาพที่
10 อยู่ในเกณฑ์สูง เพื่อให้การควบคุมโรคหัดมีประสิทธิภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการดาเนินการอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง เพื่อบรรลุตามเปูาหมายของโครงการกาจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติภายในปี พ.ศ.
2563
การประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี 2561
2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
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ความผิดทางเพศในเขตสุขภาพที่ 10 ปี 2549-2559: ผลจากห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก
กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่10 อุบลราชธานี
Summarization on Rape test in The 10th Health Region during 2006-2016: A Report
from the Mother and Child Health Laboratory, Pathology Section, The 10 th Regional
Medical Sciences Center, Ubon Ratchathani
จันทร์ฉาย คาแสน และวิภาวดี เจียรกุล
Junchay Khamsaen and Wipavadee jearakul
บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลลักษณะของผู้เสียหาย ในคดีความผิดการล่วง
ละเมิดทางเพศ และความสัมพันธ์ระหว่างผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่จะใช้เป็นหลักฐานในการ
ดาเนินคดีความผิดทางเพศ โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย ระยะเวลาการเก็บตัวอย่าง จากข้อมูลใน
ใบนาส่งตัวอย่างวัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศ ระหว่างปี 2549-2559 ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10
และผลการตรวจหาเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตส และตัวอสุจิ ณ ห้องปฏิบัติการสุขภาพแม่และเด็ก กลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ผลการศึกษาในผู้เสียหายทั้งหมดจานวน 1,577
ราย พบว่าร้อยละ 68.5 มีอายุระหว่าง 10-19 ปี ซึ่งผู้เสียหายมีอายุต่าสุด 2 ปี และอายุสูงสุด 72 ปี ในจานวน
นี้ร้อยละ 72.16 เป็นโสด และร้อยละ 61.1 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน ผู้เสียหายมีการชาระล้างอวัยวะเพศ
ภายนอกก่อนมาพบแพทย์ร้อยละ 67.4 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตสใน
ผู้เสียหาย จานวน 1,180 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.82 และพบตัวอสุจิจากการย้อมสี 285 ราย คิดเป็นร้อยละ
18.07 จากการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศส่วนใหญ่อายุน้อย ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน
ผลการตรวจเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตสและการย้อมสีตัวอสุจิมีความสาคัญในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วินิจฉัยคดีความผิดทางเพศของแพทย์
ตีพิมพ์วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 60 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 69-75
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การเปรียบเทียบความชานาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศ
Interlaboratory comparison assessment scheme in Rape test
จันทร์ฉาย คาแสน
Junchay Khamsaen
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบความชานาญระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทางเพศ จัดทา
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและความสามารถสู่ระดับสากล ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ซึ่งกลุ่มชันสูตร
สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เนื่อง
จากไม่มีหน่วยงานใดในประเทศจัดทา ผลการดาเนินงานการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการ ที่ทาตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 ผู้ดาเนินแผนรับสมัครสมาชิก มีห้องปฏิบัติการสมาชิกเข้าร่วม
18-26 แห่ง จะได้รับคู่มือที่ระบุความรับผิดชอบ คาแนะนา และเกณฑ์ประเมิน ตัวอย่างเปรียบเทียบ 2
รายการ รายการละ 3ตัวอย่าง 2 รอบต่อปี คือ การตรวจเอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเตส และการตรวจหาตัวอสุจิ
รายงานผลการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการแต่ละห้องปฏิบัติการและภาพรวม และรับมอบเกียรติบัตร
การเปรียบเทียบความชานาญระหว่างห้องปฏิบัติการนี้เป็นการประเมินด้านคุณภาพ มีการใช้สถิติค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการตรวจเอ็นไซม์แอซิดฟอสฟาเตส ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (คะแนน 86100), ดี (คะแนน 71-85) และพอใช้ (คะแนน 55-70) ร้อยละ 93.82 , 5.64 และ 0.54 ตามลาดับ
ห้องปฏิบัติการสมาชิกนาผลไปใช้เป็นการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทาง
เพศต่อไป
การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจาปีงบประมาณ 2561
อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 28-30 มีนาคม 2561
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การให้บริการทดสอบและสอบเทียบตัวอย่างของห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์เพื่อสนับสนุนให้
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนในเขตสุขภาพที่ 10 มีมาตรฐาน
พีรพงษ์ แสงประดับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ให้บริการทดสอบ
และสอบเทียบตัวอย่างด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์กับหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้หน่วยงานนาผล
การทดสอบและสอบเทียบไปใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพของหน่วยงาน ประกอบการขออนุญาตผลิตและ
ใช้พลังงานรังสีเอกซ์ ควบคุมและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน หน่วยงานที่นาส่งเป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
118 แห่ง จานวนตัวอย่าง 464 ตัวอย่าง ผลการทดสอบตัวอย่างด้านรังสี พบว่า ตัวอย่างที่ทดสอบมีผลการ
ทดสอบไม่ได้มาตรฐานจานวน 13 ตัวอย่าง ในตัวแปรด้านคุณภาพได้แก่ ความแม่นยาของค่ากิโลโวลต์ ความ
เป็นเชิงเส้นของปริมาณรังสี อัตรารังสีที่ระยะ 1 เมตร ปริมาณรังสีบริเวณผนังสูงกว่ามาตรฐานในตัวอย่างด้าน
รังสี และเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่ต้องดาเนินการแก้ไขเนื่องจากหัววัดเสื่อมสภาพในตัวอย่างเครื่องวัดแอลกอฮอล์
ในลมหายใจ ตัวอย่างที่ไม่ได้คุณภาพตามเกณฑ์ หน่วยงานผู้รับผิดชอบนาข้อมูลผลการทดสอบไปประกอบการ
ดาเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามระบบคุณภาพของหน่วยงานต่อไป
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การเฝ้าระวังสารประกอบของปรอทในเครื่องสาอางประเภท สิว-ฝ้า-หน้าขาว
ในเขตสุขภาพที่ 10
เสนีย์ พลราช*โชติกา องอาจณรงค์ และกฤติกา น้อยถนอม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
การใช้เครื่องสาอางสาหรับหน้าขาวของผู้บริโภคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่านิยมอยากให้ผิวขาว
ปราศจากสิว ฝูาและริ้วรอยของคนไทยในปัจจุบัน
ส่งผลให้มีลักลอบนาสารเคมีที่เป็นอันตราย
เช่น
สารประกอบของปรอทเป็นส่วนผสมในเครื่องสาอางประเภทสิว -ฝูา -หน้าขาว-กันแดด เนื่องจากสารประกอบ
ของปรอทจะยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิเนส ทาให้มีการสร้างเม็ดสีเมลานินลดลง จึงช่วยให้สีผิวขาวขึ้น
และสารปรอทยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ชนิดที่ทาให้เกิดสิว แต่สารประกอบของปรอททาให้เกิดการแพ้ ผื่นแดง
ผิวหน้าดา เกิดฝูาถาวร ผิวบางลง ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้สารประกอบของปรอทเป็นสารห้ามใช้
เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง ลาดับที่ 221 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กาหนดวัตถุที่ห้าม
ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอาง พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสาอาง พ.ศ. 2558
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเฝูาระวังการลักลอบเติมสารประกอบของปรอทในเครื่องสาอาง
ประเภทสิว -ฝูา -หน้าขาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ร่วมกับเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตบริการสุขภาพที่ 10 สุ่มเก็บตัวอย่างเครื่องสาอางประเภท สิว-ฝูาหน้าขาว ตรวจยืนยันการเติมสารประกอบของปรอท โดยวิธี Reinsch,s test รวมทั้งสิ้น 253 ตัวอย่าง ตรวจ
พบสารประกอบของปรอท 96 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 37.94 โดยในปีงบประมาณ 2557 จานวน 54 ตัวอย่าง
ตรวจพบสารประกอบของปรอท 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 37.04 ปีงบประมาณ 2558 จานวน 62 ตัวอย่าง
ตรวจพบสารประกอบของปรอท 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.81 ปีงบประมาณ 2559 จานวน 31 ตัวอย่าง
ตรวจพบสารประกอบของปรอท 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 29.03 และในปีงบประมาณ 2560 จานวน 51
ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 35.29 และในปีงบประมาณ 2561
จานวน 55 ตัวอย่าง ตรวจพบสารประกอบของปรอท 33 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 60 ตามลาดับ แสดงให้เห็น
ว่าการเติมสารประกอบของปรอทยังคงเป็นปัญหาความปลอดภัย การสุ่มตรวจเฝูาระวังตัวอย่างที่กระจายใน
พื้นที่เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาได้ แต่ควรดาเนินการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความ
ตระหนักรู้และส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถคัดกรองเครื่องสาอางอย่างง่ายด้วยตนเอง เช่นการดูฉลากผลิตภัณฑ์
การสังเกตอาการแพ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันวางแผนเพื่อดาเนินการกับผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางที่มี
เจตนาฝุาฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวดและยั่งยืน
คาสาคัญ เครื่องสาอางประเภทสิว-ฝูา-หน้าขาว สารประกอบของปรอท
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การวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ทั้งหมดในน้ามันแบบรวดเร็วด้วยคอลัมน์ซิลิกาขนาดเล็ก
Rapid determination of total polar compounds in oils using silica minicolumn
อตินุช นารถน้าพอง, สุพัตรา ปรศุพัฒนา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ
ปริมาณสารโพลาร์หรือสารมีขั้วในน้ามันที่ใช้เป็นอาหารถูกกฎหมายกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
น้ามัน ที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจาหน่าย ซึง่ )2547 .ศ.พ 283 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่(
ปริมาณสารโพลาร์จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ามันถูกนาไปใช้ทอดอาหารซ้าๆหรือเรียกว่าน้ามันทอดซ้า การศึกษานี้
นาเสนอการวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ทั้งหมดในน้ามันแบบรวดเร็วด้วยโครมาโทกราฟีแบบดูดซับชนิด
คอลัมน์ซิลิกาขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบว่าการใช้คอลัมน์ขนาดเล็กลดระยะเวลาการแยกสารจาก 2 ชั่วโมงเป็น
1 ชั่วโมงและลดปริมาณสารเคมีมา กกว่าร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานของสมาคมนักเคมีน้ามัน
อเมริกาผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละสารโพลาร์จากทั้งสองวิธีไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อ
ทดสอบซ้าพบว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 5 ทดสอบประสิทธิภาพการแยกส่วนของ
คอลัมน์เมื่อน้ามันมีปริมาณสารโพลาร์ต่า กลาง สูง พบว่าค่าความแตกต่างสัมพัทธ์น้อยกว่าร้อยละ 10 และเมื่อ
ทดสอบการแยกด้วยโครมาโทกราฟีแผ่นบางพบว่าสารไม่มีขั้วและสารมีขั้วมีการแยกจากกันสมบรูณ์การ
วิเคราะห์สารโพลาร์ด้วยคอลัมน์ขนาดเล็กนี้ได้ถูกนาไปใช้ในการศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ามันประกอบ
อาหารที่เก็บจากแหล่งผลิตอาหารในภาคตะวันออกเฉียง ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 172 ตัวอย่าง
เก็บจากแหล่งผลิตอาหาร 96 แห่ง ใน 12 จังหวัด เป็นน้ามันปาล์ม น้ามันหมูและไขมันพืช แบ่งเป็นน้ามันก่อน
ทอดและน้ามันหลังทอดโดยน้ามันก่อนทอดพบปริมาณสารโพลาร์ระหว่าง 3– 14 กรัมต่อ 100 กรัมน้ามัน
ปริมาณสารโพลาร์ต่าสุดพบในน้ามันหมู น้ามันหลังทอดพบปริมาณสารโพลาร์ระหว่าง 3- 27 กรัมต่อ 100 กรัม
น้ามัน โดยพบปริมาณสารโพลาร์มากกว่าที่กฎหมายกาหนด 25 กรัมต่อ 100 กรัมน้ามัน จานวน 2 ตัวอย่าง
เป็นไขมันพืชทอดโดนัทและน้ามันปาล์มทอดขนมดอกจอก คิดเป็นร้อ(ยละ 1.67 ของน้ามันหลังทอด โดยสรุป )
แล้วการวิเคราะห์ปริมาณสารโพลาร์ทั้งหมดในน้ามันแบบรวดเร็วด้วยคอลัมน์ซิลิกาขนาดเล็กนี้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานโดยลดระยะเวลาการวิเคราะห์และลดปริมาณสารเคมี
คาสาคัญ: น้ามันทอดซ้า, สารโพลาร์ทั้งหมด, คอลัมน์โครมาโทกราฟีแบบดูดซับ

107
รายงานประจาปี 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการ การตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้
เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ* สมพร เอมโอษฐ์ อรุณี ศิริปี และประชาพร ผลสิน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ดาเนินโครงการ การตรวจสารเคมีปูองกันกาจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
เขตสุขภาพที่ 10 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อทราบ
สถานการณ์การตกค้างสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบในการปรุงประกอบอาหารสาหรับ
ผู้ปุวยในโรงพยาบาลโดยได้สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ จานวน 3 รอบ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2561 ใน5 โรงพยาบาลกลุ่มเปูาหมายของเขต 10 ประกอบด้วยโรงพยาบาลในจังหวัด
อุบลราชธานี จานวน 4 แห่ง คือ 1) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2) โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลง
กรณ์ 3) โรงพยาบาลวารินชาราบ และ 4) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โรงพยาบาลในจังหวัด
อานาจเจริญ จานวน 1 แห่งคือโรงพยาบาลอานาจเจริญ รวมตัวอย่างทั้งหมด 45 ตัวอย่าง และส่งตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืชครอบคลุม 132 ชนิดสารที่ห้องปฏิบัติการของสานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลการตรวจวิเคราะห์ พบว่า ตัวอย่างทั้งหมด 45 ตัวอย่าง ผล
เป็นไปตามมาตรฐาน จานวน 40 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 88.89 ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จานวน 5 ตัวอย่าง
คิดเป็นร้อยละ 11.11 โดยพบในตัวอย่างดอกกะหล่า พบCarbofuran 0.04 (*DL =0.01) ส้มเขียวหวานพบ
Carbendazim น้อยกว่า 0.10 (*DL =0.01) Carbofuran 0.02 (**MRL =0.02) Chlorpyrifos น้อยกว่า
0.05 (*DL =0.01) Cypermethrin 0.10 (**MRL =0.03) และ Ethion 0.14 (**MRL =2)หัวผักกาดสดพบ
Methiocarb 0.02 (*DL =0.01) โหระพา พบChlorpyrifos 0.06 (*DL =0.01) และCypermerthrin 0.19
(*DL =0.02)
กระเพรา พบ Chlorpyrifos น้อยกว่า 0.05 (*DL =0.01)ทั้งนี้ได้แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์
ให้โรงพยาบาลทราบเรียบร้อย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์กและหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขในการค้ดเลือกวัตถุดิบ
สาหรับประกอบอาหารในโรงพยาบาลต่อไป
หมายเหตุ: *DL (Defauit limit) กรณีที่มิได้กาหนดค่า MRL ตรวจพบได้ไม่เกินค่า Defauit limit
**MRL (Maximum residue limit for pesticide) หมายถึง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่มีได้
ในสินค้าเกษตร มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมสินค้าเกษตร
คาสาคัญ: สารเคมีปูองกันกาจัดศัตรูพืช, ยาฆ่าแมลง, ชุดทดสอบ, โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
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การจัดการความรู้ (Tacit knowledge) ด้วย KM ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
การจัดการความรู้คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดความรู้ที่ฝังอยู่
ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลใน
การทาความเข้าใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย
เช่นทักษะในการทางานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
การดาเนินงานการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณพ .ศ.2561 ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีเรื่องการจัดการความรู้ (Tacit knowledge) ด้วยKM ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีตามกระบวนการของการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอนโดยลาดับคือ
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อบ่งชี้ความรู้แต่งตั้งคณะทางานพร้อมวางกรอบกิจกรรมดาเนินงานประกาศเชิญ
ชวนให้ทุกคนเขียนความรู้จัดกลุ่มแยกประเภทความรู้จัดเวทีนาเสนอด้วยวาจาพร้อม Power point แล้วจัดทา
Template ให้เป็นรูปแบบจัดเก็บข้อมูลและทาทะเบียนความรู้กาหนดวิธีการขั้นตอนการนาเสนอสนับสนุนให้
เข้าร่วมการประกวดเรื่องเล่าเร้าพลังในเวที KM ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนกาหนดช่องทางเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายน่าสนใจกระชับสะดวกทันสมัยและเป็นปัจจุบันจัดเวทีนาเสนอ
/แลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทา
แบบสอบถามความพึงพอใจและจัดทาสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ดาเนินการตามแผนฯได้ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายร้อยละ 100 ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ระบุไว้ในแต่ละ
ขั้นตอนได้ความรู้ (Tacit knowledge) ทั้งหมดจานวน 119 เรื่องแยกเป็น 3 ประเภทประกอบด้วย 1) องค์
ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานจานวน 39 เรื่อง 2) องค์ความรู้ที่มีการต่อยอดไปสู่นวัตกรรมได้จานวน 4
เรื่อง และ 3) องค์ความรู้สายสนับสนุนหรือทั่วไปจานวน 96 เรื่องสมาชิกขององค์กรได้ฝึกทักษะการสื่อสารจาก
ความรู้ที่มีถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้รับฟังด้วยรูปแบบการนาเสนอด้วยวาจาพร้อม Power point เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในองค์กรด้วยกันเองเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเกิดการแบ่งปันความรู้ให้กัน
และกันตลอดจนทาให้องค์กรได้ทราบถึงศักยภาพของคนในองค์กรสมาชิกในองค์กรสามารถนาความรู้ที่ได้
แลกเปลี่ยนกันมาต่อยอดและปรับใช้กับการทางานในชีวิตประจาวันตลอดจนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีโดยการถ่ายทอดความรู้ (tacit knowledge) เป็นนโยบาย
สาคัญที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี
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การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2561 (โครงการบูรณาการ)
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมโครงการบูรณา
การการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2561 ที่มีจุดประสงค์กันคือ พัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล ในภาครัฐบาล
พัฒนาเครือข่ายงานรังสีวินิจฉัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ผ่านการทางาน
ในรูปแบบการร่วมมือของเครือข่ายที่มีการ ร่วมแรงร่วมใจอย่างสมานฉันท์ และเพื่อสร้างเครือข่ายการทางาน
แบบบูรณาการและเพื่อนาข้อมูลไปจัดทาค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยประจาปี
2561
ประกอบด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในโรงพยาบาลทั่วไป โดยได้
รวบรวมข้อมูลปริมาณรังสีที่วัดได้และข้อมูลผู้ปุวยให้หน่วยงานเจ้าภาพ
โดยข้อมูลเป็นข้อมูลปริมาณรังสี
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และข้อมูลผู้ปุวยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จานวน 3 เครื่อง และ ข้อมูลปริมาณ
รังสีสาหรับเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปีจานวน 3 เครื่อง เพื่อรวบรวมและคานวณข้อมูลภาพรวมตาม
วัตถุประสงค์โครงการต่อไป

110
รายงานประจาปี 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจาปี 2561 (โครงการบูรณาการ)
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กาเนิดขึ้นจากความรักและศรัทธาของปวงประชา ถวายแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชสยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ก่อกาเนิดขึ้นเพื่อคืนความรักและความปรารถนาดี
แก่ปวงประชา ซึ่งในเขตสุขภาพที่ 10 มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเลิงนกทา อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อาเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ดาเนินการโครงการในบทบาทผู้รับผิดชอบร่วมในโครงการบูรณาการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รวมถึงสนับสนุนให้มีระบบคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากลและมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้กับโรงพยาบาลทั้ง 2
แห่ง ผลการประเมินห้องปฏิบัติการทั้ง 2 แห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ประเมิน
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สถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารกลุ่มซูชิที่จาหน่ายหน้าสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
บทนา
ซูชิหรือข้าวปั้น เป็น อาหารที่ทา จากข้าวญี่ปุนที่มีส่วนผสมของน้าส้มสายชูและรับประทานคู่กับปลา
หรือเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ กรรมวิธีการผลิตจะใช้มือ ปั้นข้าวเป็นก้อน แล้วตกแต่งหน้าด้วยเนื้อสัตว์หรือพืชผัก
ต่างๆ ซึง่ ปัจจุบัน เป็นที่นิยมผลิตและจาหน่ายอย่างแพร่หลายตามร้านแผงลอยริมทางหรือแม้แต่ตลาดนัดใน
พื้นที่แหล่งชุมชนเนื่องจากสามารถเรียนรู้การทาซูชิจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ รวมทั้งวัตถุดิบ
ก็หาซื้อง่ายมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป เนื่องจากซูชิเป็นอาหารที่พร้อมรับประทานหาก วัตถุดิบไม่สะอาด
หรือมีการใช้วัตถุเจือปนที่ไม่ได้มาตรฐาน สุขอนามัย ของผู้สัมผัสอาหาร สภาวะแวดล้อม สถานที่ผลิตและ
สถานที่จาหน่ายไม่เหมาะสมจะมีความเสี่ยงต่อโรคอุจจาระร่วง โรคทางเดินอาหารอื่นจากเชื้อจุลินทรีย์หรือ การ
ใช้สารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานอาจไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีจึง จัดทา
โครงการศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหารกลุ่มซูชิที่จาหน่ายหน้าสถานศึกษาขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์ข้อมูลความปลอดภัยด้าน กายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูชิที่
จาหน่ายบริเวณรอบสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
วิธีดาเนินการ
1. สถานที่เก็บตัวอย่างร้านที่จาหน่ายซูชิบริเวณ รอบสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
จานวน 8 แห่ง
2. ช่วงเวลาดาเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2561
ตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการ อาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีโดยวิธี
มาตรฐานดังนี้
2.1 ด้านจุลชีววิทยาตรวจวิเคราะห์เชื้อที่บ่งชี้สุขลักษณะ และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษจานวน 5
รายการ เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพร้อมบริโภคของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
2.2 ด้านกายภาพ ตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง
2.3 ด้านเคมี ตรวจวิเคราะห์ปริมาณวัตถุกันเสียได้แก่ กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และสีผสม
อาหารโดยใช้เกณฑ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2547)และฉบับ
ที่ 381 (พ.ศ.2559) เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
3. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ
ผลการศึกษา
ตัวอย่างซูชิ50ตัวอย่างจากแหล่งจาหน่ายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 8แห่ง
แยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา4แห่งและมัธยมศึกษา4แห่งเป็นประเภทหน้าที่ตกแต่งด้วยเนื้อสัตว์9ตัวอย่างหน้า
สุก10ตัวอย่างหน้าที่มีส่วนผสมของครีมสลัด 5ตัวอย่างหน้ายา 21ตัวอย่างและข้าวสุกม้วนรวมกับไส้ 5ตัวอย่าง
(ร้อยละ18, 20, 10, 42และ10ตามลาดับ)
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ผลการศึกษาพบปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านจุลินทรีย์ 27ตัวอย่าง (ร้อยละ54) เป็นซูชิประเภทข้าว
สุกม้วนรวมกับไส้ไม่ได้มาตรฐานมากที่สุดร้อยละ 80รองลงมาคือซูชิประเภทหน้าสุกและหน้าที่มีส่วนผสมของ
ครีมสลัดร้อยละ60สาเหตุที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่ได้มาตรฐานอย่างเดียวมากที่สุด
23ตัวอย่าง (ร้อยละ46) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 1.1x106-2.4x108cfu/กรัมพบMPN E. coli ที่บ่งชี้สุขลักษณะ
การผลิตไม่ได้มาตรฐานจานวน 10ตัวอย่าง (ร้อยละ20) ส่วนเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษพบเชื้อ B. cereusไม่ได้
มาตรฐาน7ตัวอย่าง (ร้อยละ14) ปริมาณที่พบ1.0x102- 2.0x105cfu/กรัมและเชื้อ S.aureusไม่ได้มาตรฐาน1
ตัวอย่างปริมาณที่พบ3.0x102cfu/กรัมไม่พบเชื้อSalmonella spp. ในทุกตัวอย่าง
ด้านกายภาพผลการตรวจศึกษาค่าความเป็นกรด -ด่างของซูชิแต่ละประเภทพบว่าอยู่ระหว่าง 4.026.62ค่าmedian 4.79ด้านเคมีไม่พบการใช้วัตถุกันเสียพบกรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิก 31ตัวอย่าง (ร้อยละ
62) พบการใช้วัตถุกันเสียพบกรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิก 18ตัวอย่าง(ร้อยละ36) และอีก 1ตัวอย่าง (ร้อย
ละ2) พบการใช้กรดเบนโซอิกย่างเดียวปริมาณที่พบกรดเบนโซอิกอยู่ในช่วงน้อยกว่า 15-65มก./กก. ปริมาณ
กรดซอร์บิกอยู่ในช่วงน้อยกว่า 15-46มก./กก. การใช้สีสีเคราะห์ตรวจพบสีซันเซ็ตเย็ลโลว์เอ็ฟซีเอ็ฟ (Sunset
YellowFCF),สีตาร์ตราซีน (Tartrazine), สีปองโซ4อาร์ (Ponceau 4R), สีบริลเลียนบลูเอ็ฟซีเอ็ฟ (Brilliant
Elue FCF), สีอัลลูร่าเรด (Allura red)และสีเอโซรูบิน (Azorubine)โดยสีซันเซ็ตเย็ลโลว์เอ็ฟซีเอ็ฟ (Sunset
Yellow FCF)พบปริมาณมากที่สุด 50.94มก./กก. รองลงมาคือสีอัลลูร่าเรด (Allura red)พบปริมาณมากที่สุด
25.06มก./กก.
สรุปและวิจารณ์
จากการศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยของซูชิที่จาหน่ายบริเวณสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีพบว่าซูชิมีปัญหาความปลอดภัยด้านด้านเชื้อจุลินทรีย์มากถึงร้อยละ 54 โดยพบจานวน
จุลินทรีย์ไม่ได้มาตรฐานมากที่สุดร้อยละ 23 ส่วนเชื้อ MPN E.coli ที่เป็นตัวบ่งชี้สุขลักษณะในการผลิตพบไม่ได้
มาตรฐานร้อยละ 20 พบมากในซูชิประเภทหน้ายาและหน้าที่ตกแต่งด้วยเนื้อสัตว์ตามลาดับส่วนการปนเปื้อน
เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษพบปริมาณเชื้อ B. cereusไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 14 โดยมีปริมาณมากใน ซูชิประเภท
หน้าสุกและประเภทข้าวสุกม้วนรวมกับไส้และเชื้อ S. aureus ไม่ได้มาตรฐานในซูชิประเภทหน้ายา 1 ตัวอย่าง
(ร้อยละ2) ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อSalmonella spp. ในทุกตัวอย่างผลการตรวจค่าความเป็นกรด -ด่างพบว่าอยู่
ระหว่าง4.02-6.62 ด้านวัตถุกันเสียพบการใช้กรดเบนโซอิกและกรดโซบิกในปริมาณที่น้อยมากและไม่พบสี
ห้ามใช้จากข้อมูลดังกล่าวเห็นควรมีการเฝูาระวังความปลอดภัยของอาหารกลุ่มซูชิเนื่องจากเป็นอาหารที่
ประชาชนนิยมรับประทานเพิ่มขึ้นและมีขายอย่างแพร่หลายในปีพ .ศ.2562 ศูนย์ฯจะขยายการดาเนินงานโดย
การตรวจวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตัวอย่างซูชิและวัตถุดิบที่ใช้ตกแต่งหน้าซูชิที่จาหน่ายบริเวณสถานศึกษา
ห้างสรรพสินค้าและตลาดนัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่10 ต่อไป
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คุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
บทนา
เบเกอรี่หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมที่ทามาจากแปูงสาลีเป็นหลัก และผ่านกระบวนการให้
ความร้อนหรือทาให้สุกโดยวิธีการอบซึ่งเป็นการถนอมอาหารทาให้มีอายุการเก็บรักษาหรือจาหน่ายนานกว่า
ของสด เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปในปัจจุบันเนื่องจากเป็นอาหารพร้อมบริโภค ที่สะดวกในการรับประทาน
จัดจาหน่ายง่าย ทาให้มีผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการด้านเบเกอรี่เกิดขึ้นเป็นจานวนมาก เบเกอรี่ที่จาหน่ายใน
ท้องตลาดมีมากมายหลายชนิด เช่น ขนมปังชนิดต่างๆแครกเกอร์เค้ก คุกกี้ พายขนมปังสอดไส้เป็นต้นอย่างไร
ก็ตามผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หลายชนิดมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก
แปูงและน้าตาลเป็นหลัก อีกทั้งประเทศไทยมีสภาวะอากาศที่เอื้อต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อก่อโรค
หากอาหารนั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตและการเก็บรักษาที่เหมาะสมดังนั้นเพื่อเป็นการยืดอายุการเก็บ
ผู้ประกอบการบางรายจึงนาวัตถุกันเสียมาใช้ในกระบวนการผลิตจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของผู้บริโภค
นอกเหนือจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจมีสาเหตุจากวัตถุดิบ , สิ่งแวดล้อม สถานที่ผลิตกรรมวิธีการผลิต
เครื่องมือ อุปกรณ์ การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนส่งถึงผู้บริโภค จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการเฝูาระวังโดย
การตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 381 (พ.ศ.2559), ฉบับที่ 364 (พ.ศ.2556)
และเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2560) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับประชาชนในการเลือกบริโภคต่อไป
เนื้อหา
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่มีจานวนชนิดหรือชื่อเรียกมากกว่า 25 ชนิด จึงจาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ขนมอบที่ไม่มีไส้หรือเติมไส้หรือส่วนผสมอื่นก่อนอบด้วยความร้อนเช่น พัฟ ขนมไข่ ขนมปังเว
เฟอร์ ครัวซองท์ พาย คุกกี้ บิสกิตแครกเกอร์วาฟเฟิล เป็นต้นประเภทที่ 2 ขนมอบที่เติมไส้หรือส่วนผสมอื่น
หลังอบ เช่นแซนด์วิช , โดนัท , เบอร์เกอร์ , เอแคลร์ , เค้กมีหน้าครีม เป็นต้น เพื่อเฝูาระวังคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่งทั่วประเทศจึงได้รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 รวมทั้งสิ้น 2,617ตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทที่ 1
จานวน 2,095ตัวอย่าง (ร้อยละ 80.05) และประเภทที่ 2จานวน522ตัวอย่าง (ร้อยละ19.95)พบว่ามีคุณภาพ
และความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 2,334ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 89.18 และไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใด จานวน 283 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.82ทั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนดด้านวัตถุกันเสีย จานวน 178ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.80) โดยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้ง 2 ประเภทมีการใช้กรด
เบนโซอิกอย่างเดียวเกินเกณฑ์ 15ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.57) ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 504 ถึง 4,868มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมการใช้กรดซอร์บิกอย่างเดียวเกินเกณฑ์จานวน 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.34)ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 1,079
ถึง 4,821มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมการใช้กรดโพรพิโอนิกอย่างเดียวเกินเกณฑ์จานวน 27 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.03)
ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 2,002 ถึง 8,341มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมการใช้กรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิกพบว่า เกิน
เกณฑ์ 7ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.27)ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 682ถีง8,847มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การใช้กรดเบนโซอิก
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ร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเกินเกณฑ์ 53 ตัวอย่าง(ร้อยละ 2.02)ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 672 ถึง 5,643มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม การใช้กรดซอร์บิกร่วมกับกรดโพรพิโอนิกเกินเกณฑ์ 2 ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.07)ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง
2,271 ถึง2,235มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การใช้กรดกรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิกและกรดโพรพิโอนิกเกินเกณฑ์
66ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.52)ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 536ถึง 5,109 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อดูตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่พบว่า การใช้วัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทที่ 1 เกินเกณฑ์ 132ตัวอย่าง(ร้อยละ
6.30)โดยใช้กรดเบนโซอิกร่วมกับกรดโพรพิโอนิกมากที่สุด 48ตัวอย่าง (ร้อยละ 2.29) รองลงมาพบการใช้กรด
เบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิกและกรดโพรพิโอนิก 36 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.72)และ กรดโพรพิโอนิกชนิดเดียว 23
ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.10)สาหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทที่ 2 พบวัตถุกันเสียเกินเกณฑ์ 46 ตัวอย่าง(ร้อยละ
8.81) โดยพบการใช้กรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิกและกรดโพรพิโอนิกมากที่สุด 30ตัวอย่าง(ร้อยละ 5.74)
รองลงมาคือ กรดซอร์บิกชนิดเดียว 6ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.15)และ กรดเบนโซอิกร่วมกับกรดโพรพิโอนิก 5
ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.96)
ด้านเชื้อจุลินทรีย์พบว่า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดจานวน 100 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 3.82)โดย
พบจานวนจุลินทรีย์เกินเกณฑ์17ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.64) จานวนยีสต์และราเกินเกณฑ์จานวน 54ตัวอย่าง (ร้อย
ละ 2.06) จานวนจุลินทรีย์ร่วมกับจานวนยีสต์และราเกินเกณฑ์จานวน 10ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.38) เชื้อก่อโรค
อาหารเป็นพิษที่พบในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดเชื้อเดี่ยว Staphylococcus aureus จานวน 5ตัวอย่าง(ร้อยละ
0.19) เชื้อ Bacillus cereus จานวน 4 ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.15) และพบจานวนจุลินทรีย์ร่วมกับเชื้อก่อโรค
อาหารเป็นพิษจานวน 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.07) จานวนยีสต์และราร่วมกับเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษจานวน 2
ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.07) พบจานวนจุลินทรีย์จานวนยีสต์และราร่วมกับเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษจานวน 6
ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.23) ไม่พบเชื้อ Salmonella spp. ในทุกตัวอย่าง ส่วนเชื้อ Escherichia coliและ เชื้อ
Clostridium perfringens พบว่าไม่เกินเกณฑ์กาหนดในทุกตัวอย่างเมื่อแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอ
รี่พบว่าประเภทที่ 1 พบจานวนยีสต์และราเกินเกณฑ์มากที่สุดจานวน 41ตัวอย่าง(ร้อยละ 1.95) รองลงมาคือ
จานวนจุลินทรีย์เกินเกณฑ์ 15 ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.71) และจานวนจุลินทรีย์ร่วมกับจานวนยีสต์และราเกิน
เกณฑ์จานวน 8ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.38) ส่วนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษพบเชื้อเดี่ยว Bacillus cereus มากที่สุด
จานวน 4 ตัวอย่างส่วนประเภทที่ 2 พบจานวนยีสต์และราเกินเกณฑ์มากที่สุดจานวน 13ตัวอย่าง (ร้อยละ
2.49) พบจานวนจุลินทรีย์จานวนยีสต์และราร่วมกับ Staphylococcus aureusจานวน 5 ตัวอย่าง(ร้อยละ
0.96) และพบเชื้อเดี่ยวStaphylococcus aureus จานวน 4 ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.76)
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ไม่ผ่านมาตรฐานทั้งวัตถุกันเสียและเชื้อจุลินทรีย์มีทั้งหมด 5ตัวอย่าง(ร้อยละ 0.19) โดยพบ
จานวนจุลินทรีย์ร่วมกับวัตถุกันเสีย 3ตัวอย่าง และจานวนยีสต์และราร่วมกับวัตถุกันเสีย 2 ตัวอย่าง
บทสรุป
จากการศึกษาข้อมูลการเฝูาระวังผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมอบกลุ่มเบเกอรี่
ที่จาแนกเป็น 2
ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ขนบอบที่ไม่มีไส้หรือเติมไส้หรือส่วนผสมอื่นก่อนอบ ประเภทที่ 2 ขนบอบที่เติมไส้
หรือส่วนผสมอื่นหลังอบ พบว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ส่วนใหญ่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสูง
(ร้อยละ 89.18) แต่ยังคงมีบางส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 10.82) โดยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดด้านวัตถุ
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กันเสีย ร้อยละ 6.80พบมีการใช้วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และกรดโพรพิโอนิกเกินเกณฑ์ ร้อย
ละ 0.57, 0.34และ 1.03ตามลาดับการใช้วัตถุกันเสียร่วมกันสองชนิด ร้อยละ 2.37โดยใช้กรดเบนโซอิกร่วมกับ
กรดโพรพิโอนิกมากที่สุด ส่วนการใช้วัตถุกันเสียร่วมกัน 3 ชนิดคือ กรดเบนโซอิกกรดซอร์บิก และ กรดโพรพิโอ
นิก เกินเกณฑ์ร้อยละ 2.52เมื่อจาแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่พบว่า ประเภทที่ 1 มีการใช้กรดโพรพิ
โอนิกเกินเกณฑ์มากที่สุด ร้อยละ 2.29 รองลงมาคือการใช้กรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิกและกรดโพรพิ
โอนิกเกินเกณฑ์ร้อยละ 1.76และมี 3 ตัวอย่าง (ชนิดขนมเปี๊ะ และโมจิ ) ที่ปริมาณเกิน 8,000 มิลลิกรัม /
กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าค่า LD50 ของกรดเบนโซอิก และ LD50ของกรดซอร์บิก ส่วนผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประเภทที่
2 พบว่ามีการใช้กรดเบนโซอิกร่วมกับกรดซอร์บิกและกรดโพรพิโอนิกเกินเกณฑ์มากที่สุด ส่วนกรดโพรพิโอนิก
แม้ว่าจะเกินเกณฑ์น้อยกว่า แต่เค้กมีหน้าครีมจานวน 1 ตัวอย่างมีปริมาณสูงถึง 8,341 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ซึง่
สูงกว่าค่า LD50 ของกรดโพรพิโอนิก (3,455 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
ด้านเชื้อจุลินทรีย์พบว่าผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เกินเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 3.82ส่วนมากมีปัญหาจากจานวน
จุลินทรีย์ และยีสต์ รา เกินมาตรฐานร้อยละ 0.64และ2.06ตามลาดับ พบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษชนิดเชื้อ
เดี่ยว Staphylococcus aureus ร้อยละ 0.15และ เชื้อ Bacillus cereusร้อยละ 0.15ไม่พบเชื้อ Salmonella
spp. ในทุกตัวอย่าง ส่วนเชื้อ Escherichia coli, และ Clostridium perfringensมีปริมาณเชื้อไม่เกินเกณฑ์ใน
ทุกตัวอย่างเมื่อจาแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่พบว่า ปัญหาด้านเชื้อจุลินทรีย์ของประเภทที่ 1
เป็นเบเกอรี่ชนิดที่มีไส้ ได้แก่ ขนมปังมีไส้พัฟ พาย อาจเกิดการปนเปื้อนจากการให้ความร้อนที่ไม่ทั่วถึงทาให้
เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ ส่วนขนมไข่ที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อาจเกิดจากการบรรจุ และการเก็บรอ
จาหน่าย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทที่ 2 พบว่าเค้กมีหน้าครีมหรือหน้าชนิดต่างๆ มีปัญหาจุลินทรีย์มากที่สุดซึ่ง
การปนเปื้อนอาจเกิดจากกระบวนการหลังการอบ เช่น การตกแต่งหน้าเค้ก หรือการบรรจุ เป็นต้น
จากข้อมูลบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ขนมอบกลุ่มเบเกอรี่มีความปลอดภัยสูง แต่ยังคงต้องเฝูาระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์เบ
เกอรี่อย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลการสารวจพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของประชากรของสานักงานสถิติแห่งชาติในเดือนมีนาคม 2560จากครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น
27,960 ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่า ผู้บริโภคอาหารว่างมีประมาณ 3 ใน 4 (ร้อยละ 74.2) ของประชากรอายุ
6 ปีขึ้นไป โดยประชากรวัยเด็ก (6-14 ปี) มีอัตราการบริโภคอาหารว่างสูงสุดร้อยละ 89.2 รองลงมาคือ วัย
เยาวชน (15-24 ปี) ร้อยละ 82.8 วัยทางาน (25-29 ปี) ร้อยละ 72.6 ส่วนวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีอัตราการ
บริโภคอาหารว่างต่าสุด ร้อยละ 62.3ส่งผลให้ปัจจุบันตลาดเบเกอรี่ของไทยมีมูลค่าสูงขึ้น โดยปี 2553 มูลค่า
ตลาดเบเกอรี่ 16,187 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 22,368 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็นอัตราขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 8.4 ต่อปี แนวโน้มการพัฒนาสินค้าจะเป็นการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย พกพาง่าย การเพิ่ม
ส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ รวมไปถึงการมีสินค้าใหม่ๆ ที่เข้ามาตามเทศกาลต่างๆ หรือการผสมผสานเบเกอรี่ของ
ต่างประเทศ เป็นต้น สาหรับผู้บริโภคควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ใหม่ สด สะอาด มีฉลากที่ระบุ วันที่ผลิต
และวันที่หมดอายุที่ชัดเจนเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ผู้จัดทา กลุ่มงานอาหาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
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ภาคผนวก
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ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน "วันปิยมหาราช"
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว
หน้าศาลากลางหลังเก่าจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23 ตุลาคม 2560

การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพื่อต่ออายุ ISO/IEC17025 2015
ในวันที่ 4-5 มกราคม 2561
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กิจกรรมทาบุญขึ้นปีใหม่ปี 2561 และกีฬาสามัคคีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ณ ห้องประชุม CMS วันที่ 12 มกราคม 2561
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นิเทศงานวิชาการด้านอาหารและการควบคุมคุณภาพด้านการตรวจวิเคราะห์
โดย สานักงานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร วันที่ 16-17 มกราคม 2561

พิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 17 มกราคม 2561
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พิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 18 มกราคม 2561

ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศึกษาดูงานด้านอาหาร ด้านจุลชีววิทยา และด้านพิษวิทยา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
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การประชุมผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ณ โรงแรมกิจตรงวิว อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 22-23 มีนาคม 2561

ต้อนรับคณะจากศูนย์ร่วมมือไทย-สหรัฐ วันที่ 5 เมษายน 2561
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โครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพองค์กร "Fit & Firm" ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 26-30 เมษายน 2561

ต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นิเทศงานนักศึกษ ฝึกงาน
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (ฝึกงานระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน (CCPR)
วิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ
แก่บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
วิทยากรจาก นายอวิรุทธ์ เขจรนิตย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
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การตรวจราชการและนิเทศงาน โดย นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี วันที่ 14 มิถุนายน 2561

กิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
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เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

การตรวจราชการและนิเทศงาน โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี วันที่ 14 มิถุนายน 2561
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กิจกรรมปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสมดุลแห่งชีวิตพิชิตความสุข มีกิจกรรมทุกวันพุธ
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดสาหรับการทดสอบเชิง
ปริมาณทางจุลชีววิทยา (Measurement Uncertainty for Microbiological Analysis) ระหว่างวันที่ 12-14
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม CMS ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี วิทยากรบรรยาย คือ
นางเพ็ญศรี รอดมา อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย บุคลากรของศูนย์ ฯ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจาปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมการอบรมดังกล่าว
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการ
วัด สาหรับทดสอบเชิงปริมาณทางจุลชีววิทยา และสามารถนาความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
การทดสอบและสามารถดาเนินการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางจุลชีววิทยาได้
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กิจกรรม 5 ส. ภายในและนอกสานักงาน เนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2561
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การพัฒนาบุคลากรและงานบริการทางวิชาการ
ด้านบริหาร
ลาดับ

ชื่อหลักสูตร

1

นักพัฒนบริหารศาสตร์ระดับกลาง
รุ่นที่ 2/2561
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
สาหรับผู้บริหารภายใต้หลักสูตร
"นักบริหารระดับสูง”
ด้านสาธารณสุข (นบส.ส)
ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
(ผบต.) รุ่นที่ 28

2

3

4

ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
(ผบก.) รุ่นที่ 32

ผู้จัด/สถานที่จัด/วันที่จัด

จานวน ผู้รับการอบรม
คน
สถาบันบริหารศาสตร์ (NIDA)
1
นางศุภวรรณ
(วันที่ 16 พ.ค. - 22 มิ.ย.61)
เกตุอินทร์
สานักงานเลขานุการกรม/
1
นางพัชราภรณ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เกียรตินิติประวัติ
(วันที่ 21 มี.ค. - 24 พ.ค. 61)
สถาบันพระบรมราชชนก สป.
/วิทยาลัยบรมราชชนนี
จ.เชียงใหม่
(วันที่ 13-31 ส.ค.61)
สถาบันพระบรมราชชนก สป.
/วิทยาลัยบรมราชชนนี
จ.เชียงใหม่
(วันที่ 2-27 ก.ค.61)

1

นางพัชราภรณ์
เกียรตินิติประวัติ

1

นางสาวอตินุช
นารถน้าพอง
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ด้านวิชาการ
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1 หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง
เพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี เรื่อง การใช้
ดุลพินิจและวิธีปฏิบัติราชการของฝุาย
ปกครอง
2 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ “ลูกไก่” รุ่นที่ 5
3

4
5

6
7

8
9
10

ผู้จัดสถานที่จัด/

วันที่จัด

ศาลปกครอง / กทม.

15-16 มี.ค.61

จานวน
คน
1

กรมควบคุมโรค

19-23 ก.พ.61

1

โครงการ North Eastorn on cology
Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1
เรื่อง Moving together toword
excellently
การเฝูาระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและ
หัด
การพัฒนาศักยภาพผู้ทาหน้าที่ตรวจ
ราชการและนิเทศงานกระทรวงสาสุขปี
งบ 62
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :
2017 และการเตรียมความพร้อมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นใหม่
การตรวจวิเคราะห์ฟูาทะลายโจร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7-8 มิ.ย.61

2

กรมควบคุมโรค

18-19 มิ.ย.61

1

สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

20-21 ธ.ค.61

1

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 7 ขอนแก่น/กทม.
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี

31 พ.ค.61

1

4-5 มิ.ย. 61

19

สานักยาและวัตถุเสพติด

10-12 ม.ค.61

1

การใช้และการสอบเทียบ position
pipette
ความเป็นกลาง เกณฑ์การตัดสินใจและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน ISO 17025 : 2015 และการ
ใช้เครื่องมือประเมินความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
สารเคมี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13-14 มี.ค.61

2

สานักเครื่องสาอางและวัตถุ
อันตราย /
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

14-15 ส.ค.61

1
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ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
11 อบรม/ฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน LA และ
MOPH
12 การทดสอบความถูกต้องและการทวน
สอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์อาหาร
น้า และเครื่องดื่มทางจุลชีววิทยา
13 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการ
วัดสาหรับการทดสอบเชิงปริมาณทาง
จุลฯ
14 การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการ
วัดสาหรับการทดสอบเชิงปริมาณทาง
เคมี
15 การช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน (CCPR)
16
17
18

19
20
21
22

23

ผู้จัดสถานที่จัด/

วันที่จัด

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี/โรงแรม
กิจตรงวิลล์
สานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี

22-23 มี.ค.61

จานวน
คน
4

24-26 เม.ย.61

2

12-14 ก.ย.61

21

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี

17-19 ต.ค.61

21

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี
สานักยาและวัตถุเสพติด

22 พ.ค.61

58

การตรวจติดตามคุณภาพภายในและ
การเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน
Method validation and method
verification ด้านยา
การทดสอบความชานาญการตรวจไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก
สาธารณสุข /โรงแรมทอแสง
โขงเจียม
การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ยีนแพ้ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
ยา)
การแพทย์
การตรวจยืนยันหัดและหัดเยอรมัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4 ธ.ค.61

21

20 ธ.ค.61

2

2-3 ก.ค.61

2

6-7 ธ.ค.61

2

18-20 ธ.ค.61

1

การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา
แบบทั้งปริมาณ
พื้นฐานความรู้และข้อกาหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรม

19 พ.ย.61

2

20 พ.ย.61

2

21 พ.ย.61

2

การตรวจสอบเส้นใยสังเคราะห์ทาง
กายภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1 เชียงใหม่
สานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
24 การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา
25
26
27

28
29
30
31

ผู้จัดสถานที่จัด/

สานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร/
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การบริหารความเสี่ยงระดับโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการควบคุมภายใน
(ผ่าน VDO Conference)
การใช้อุปกรณ์ปูองกันความปลอดภัยใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้องปฏิบัติการด้านเคมีอย่างถูกต้อง
(ผ่าน VDO Conference)
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาเพื่อ
สานักยาและวัตถุเสพติด
ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
สมุนไพรฟูาทะลายโจรแคปซูล
การทดสอบมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
วินิจฉัยทั่วไป
ที่ 10 อุบลราชธานี
การบริหารจัดการกลุ่มงานรังสี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 9 นครราชสีมา
การทดสอบความชานาญเครื่องวัดความ สานักรังสีและเครื่องมือ
ดันโลหิต
แพทย์
กระบวนการจัดการและการดาเนินการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ามันทอดซ้า ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่จัด
22 พ.ย.61

จานวน
คน
2

29-30 พ.ย.61

4

14 ธ.ค.61

1

11-12 ม.ค.61

1

9 เม.ย.61

1

12-16 มี.ค.61

1

14-15 มิ.ย. 61

1

12 ต.ค.61

1
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ด้านสนับสนุน
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร
ผู้จัด/สถานที่จัด
ที่
1 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สานักงานคลังจังหวัด
อุบลราชธานี
2 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
สานักงานคลังจังหวัด
พัสดุ พ.ศ.2560 และกฎหมายรอง
อุบลราชธานี
3 การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบงาน สานักงานเลขานุการกรม /
สารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ อยุธยา
4 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อ กองแผนงานและวิชาการ /
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ฯประจาปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2561 ภายใต้หลักสูตร Power Point
Advance
5 การใช้ Microsoft Excel 2010
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Advanced
6 แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สภาวะของหน่วยงานในภาครัฐในการเป็น (ผ่าน VDO Conference)
ระบบราชการ 4.0
7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่าน
VDO Conference)

วันที่จัด
17 พ.ค.61

จานวน
คน
1

2-3 ส.ค.61

1

7-8 พ.ค.61

2

3-4 เม.ย.61

1

9-10 ม.ค.61

1

16 พ.ย.61

3

15 มี.ค.61

1
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คณะทางานจัดทารายงานประจาปี
นายกมล ฝอยหิรัญ
นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
นางขวัญใจ วังคะฮาต
นางโชติกา องอาจณรงค์
นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
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