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 วิสัยทัศน คานิยม
 คณะกรรมการบริหารศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
 โครงสรางศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
 ที่ตั้งสํานักงาน แผนที่สํานักงาน
 พื้นที่รับผิดชอบ
 ทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ
 เงินงบประมาณและการใชจาย
 เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)
ผลงานตามภารกิจ
 แผนงานโครงการ
งบดําเนินงาน
1. โครงการการพัฒนาศักยภาพดานอาหาร เพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหยาสมุนไพรและเครื่องสําอางเพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมในเขตสุขภาพที1่ 0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษสารตกคางในชีววัตถุและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อ
ประกอบอรรถคดี เขตสุขภาพที่ 10
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางหองปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาล
เขตสุขภาพที่ 10
5. โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานดานหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการ
วินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ ปงบประมาณ 2562
6. โครงการยกระดับคุณภาพและศักยภาพหองปฏิบัติการสูความเปนเลิศศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
7. โครงการบูรณาการดานอาหาร ประจําป 2562 (4 โครงการยอย)
8. โครงการประกันคุณภาพยา
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9. โครงการพัฒนาเครือขายวิทยาศาสตรการ แพทยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
10. แผนงานบูรณาการปองกันปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
11. โครงการธํารงรักษาพัฒนา สรางเสริมความเข็มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน
หองปฏิบัติการทางการแพทยและหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จยุพราช
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน โรงพยาบาลเทพรัตนราชานุกูล
ปงบประมาณ 2562
12. โครงการเครือขายพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย
13. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายและเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
14. โครงการวัณโรคเพื่อสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค
15. การจัดทําคาปริมาณรังสีอางอิงจากการถายภาพรังสีวินิจฉัยป 2560-2564
งบลงทุน ครุภัณฑ -ที่ดินสิ่งกอสราง
16. โครงการจัดหาครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2562 ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
อุบลราชธานี (จํานวน 270 รายการ) และงบเหลือจาย 4 รายการ
ผลงานบริการ
 ดานอาหาร
 ดานยา สมุนไพร และเครื่องสําอาง
 ดานพิษวิทยาและวัตถุอันตราย
 ดานพยาธิวิทยาคลินิก
 ดานทดสอบสอบเทียบอุปกรณวิทยาศาสตร
 ดานรังสีและเครื่องมือแพทย
ผลงานวิชาการ
 Desoxy-D2PM: สารที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทชนิดใหม
 การประยุกตใช TB FasAmp ในการคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมสเมียรลบ ระหวางป
2556-2560: ผลจากหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
อุบลราชธานี
 เดงกีซีโรทัยปในเขตสุขภาพที่ 10 ระหวางตุลาคม 2554 – กรกฎาคม 2559: ผลจาก
หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
 ครั้งแรกที่พบ Desoxy-D2PM วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทปลอมปนในผลิตภัณฑ
เสริมอาหารประเภทลดน้ําหนัก
 “Desoxy-D2PM” จากการตรวจพบสูมาตรการควบคุมทางกฎหมาย
 การพัฒนาและทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหหาปริมาณไซบูทรามีนในผลิตภัณฑเสริม
อาหารดวยเทคนิคไฮเปอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโตกราฟ
 การศึกษาคุณภาพยาเม็ดฮาโลเพอริดอลในโรงพยาบาลและโรงงานผลิต ปงบประมาณ
2561
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 สถานการณยาแผนปจจุบันที่ปลอมปนในผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2559-2561
 การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ Beta-carotene ในผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสม
สมุนไพรฟกขาว โดยวิธี HPLC
 คุณภาพยาแคปซูลอินโดเมทาซิน
 สถานการณการเสพกัญชาของผูเสพยาเสพติดหรือใชยา ในเขตสุขภาพที่ 10
 สถานการณไฮโดรควิโนนในเครื่องสําอางประเภทบํารุงผิวในเขตสุขภาพที่ 10
 การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสําอาง
 ปริมาณสารโพลารในน้ํามันประกอบอาหารเพื่อจําหนายจากแหลงผลิตอาหารในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดผูขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกชวงเทศกาลสงกรานต
พ.ศ. 2562 ในเขตสุขภาพที่ 10
 ปริมาณกรดเบนโชอิกและกรดซอรบิกในผลิตภัณฑอาหารประเภทเสนที่ทําจากแปง
ระหวาง พ.ศ. 2556-2561
 คุณภาพอาหารกลุมซูชิที่จําหนายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ป
พ.ศ 2561
 ความปลอดภัยดานจุลชีววิทยาของอาหารกลุมซูชิที่จําหนายบริเวณสถานศึกษาในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี ป พ.ศ.2561
 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไมพรอมบริโภคที่จําหนายบริเวณโรงเรียนในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี
 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมโรงเรียนชนิดพาสเจอรไรส ในเขตสุขภาพที่ 10
ปงบประมาณ 2558-2561
 การประเมินความเสี่ยงดานจุลชีววิทยา ของน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทเขต
สุขภาพที่ 10 ป พ.ศ. 2560
 การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ
หนวยบริการปฐมภูมิ ในการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเขตสุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ
2560 – 2561
 สถานการณไขหวัดใหญเขตสุขภาพที่ 10 ป 2557-2561
 คูเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคฮีโมโกลบินบารทไฮดรอปฟตัลลิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ป
2561
 สถานการณโรคเลปโตสไปโรซีส ในจังหวัดอุบลราชธานี ระหวาง ตุลาคม 2557-กันยายน
2561: ผลจากหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่10
อุบลราชธานี
 การพัฒนาวิธีหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ โดยวิธี Headspace GC-NPD
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ขอมูลทั่วไป
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2
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ประวัติความเปนมา
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี เปนหนวยงานราชการสวนกลางระดับกอง ที่มีสถานที่
ตั้งอยู ในส ว นภูมิภ าค สั งกัด กรมวิ ทยาศาสตร การแพทย กระทรวงสาธารณสุข ตามกฎกระทรวงแบ งส ว น
ราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยเริ่มดําเนินการกอสราง เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2533 และแลวเสร็จเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2535 ในวงเงินงบประมาณ 29,800,000.00 บาท บน
เนื้อที่ 16 ไร 2 งาน ณ เลขที่ 82 หมูที่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
และเปดดําเนินการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535 โดยมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ประกอบดวย จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ รอยเอ็ด นครพนม ยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร
ตอมามีการปรับเปลี่ยนชื่อ และกําหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และคําสั่งกรมวิทยาศาสตรการแพทยจนถึงปจจุบัน กําหนดใหศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ของเขตสุขภาพที่ 10 ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ
รอยเอ็ด นครพนม ยโสธร อํานาจเจริญ และมุกดาหาร

พันธกิจ
ตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552
กําหนดใหศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห และใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานผลิตภัณฑสุขภาพ
สมุนไพร และการชันสูตรโรค
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการดานวิชาการดาน
ผลิตภัณฑ สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
3. เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานผลิตภัณฑสุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
4. พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ สนับสนุนดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะหและ
ชันสูตรแกหองปฏิบัติการเครือขาย หองปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
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วิสัยทัศน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี เปนหนวยงานราชการสวนกลาง ที่มีสถานที่ตั้งอยูใน
เขตพื้นที่ จึงยึดมั่นตาม วิสัยทัศน และคานิยม ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย คือ
วิสัยทัศน : กรมวิทยาศาสตรการแพทย มุงมั่นเปนองคกรชั้นนําดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในป พ.ศ.2563

คานิยม
คานิยมกระทรวงสาธารณสุข

คานิยมกรมวิทยาศาสตรการแพทย

Moral

Sciences/Standards

ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต มีความโปรงใส
ตรวจสอบได

ทํางานอยางมีมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ

M

C

D

S

Discovery

นําความรูมาประยุกต
ใชในการทํางาน
ไดอยางเหมาะสม

Change

ยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นอยางสรางสรรค
ทํางานเปนทีม
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คณะกรรมการบริหารศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

ดร.กมล ฝอยหิรัญ
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

นางศุภวรรณ เกตุอินทร
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
หัวหนากลุมงานอาหาร

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
เภสัชกรชํานาญการ
หัวหนากลุมงานยา สมุนไพรและ
เครื่องสําอาง

นางโชติกา องอาจณรงค
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิพิเศษ
หัวหนากลุมงานพิพิษวิทยาและวัตถุอันตราย

นางขวัญใจ วังคะฮาต
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
หัวหนากลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก

นายพีรพงษ แสงประดับ
นักฟสิกสรังสีชํานาญการ
หัวหนากลุมงานรังสี
และเครื่องมือแพทย

นายฐาปนพงศ พัดทาป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ฝายบริหารทั่วไป
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โครงสราง
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
ผูอํานวยการ

รองผู
อํานวยการ
รองผู
รองผูออําํานวยการ
นวยการ

กลุมพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ

ฝายบริหารทั่วไป

กลุมงานอาหาร

กลุมงานยา สมุนไพร
และเครื่องสําอาง

กลุมงานพยาธิ
วิทยาคลินิก

กลุมงานรังสี
และเครื่องมือแพทย
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กลุมงานพิษวิทยา
และวัตถุอันตราย

ทีต่ ั้งสํานักงาน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
เลขที่ 82 หมู 11 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท 0 4531 2230 ตอ 700 โทรสาร ตอ 150
Regional Medical Sciences Center 10 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

แผนที่สํานักงาน

แยกแจระแม
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พื้นที่รับผิดชอบ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด
ไดแก อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และมุกดาหาร
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ทรัพยากรบุคคล
ตําแหนง (คน)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูอํานวยการ
นักวิทยาศาสตรการแพทย
นักเทคนิคการแพทย
เภสัชกร
นักฟสิกสรังสี
เจาพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย
7. นักจัดการงานทั่วไป
8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน
9. นักวิชาการเงินและบัญชี
10. นักประชาสัมพันธ
11. บรรณารักษ
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร
13. เจาพนักงานธุรการ
14. เจาพนักงานการเงินและบัญชี
15. นายชางไฟฟา
16. พนักงานหองปฏิบัติการ
17. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
18. พนักงานขับรถยนต
19. พนักงานบริการ
20. พนักงานเกษตรพื้นฐาน
21. พนักงานประจําหองทดลอง
จํานวนรวม (คน)

ขาราชการ ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

พกส.

1
15
5
3
1
1

-

1
-

5
-

ลูกจาง
ชั่วคราว
(คน
-

1
2
2
31

6
1
1
8

1

2
1
1
1
2
3
1
1
1
1
19

1
1
2

ที่มา: งานธุรการ ฝายบริหารทั่วไป ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ พกส. = พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
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รวม
(คน)

3
1
1
1
1
2
5
2
1
6
1
2
1
1
1
61

1
20
6
3
1
1

วุฒิการศึกษา

1.
2.
3.
4.

วุฒิการศึกษา

ขาราชการ
(คน)

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวนรวม (คน)

3
8
19
1
31

ลูกจาง
ประจํา
(คน)
2
6
8

พนักงาน
ราชการ
(คน)
1
1

พกส.
(คน)
13
6
19

ที่มา: งานธุรการ ฝายบริหารทั่วไป ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
หมายเหตุ พกส. = พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
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ลูกจาง
ชั่วคราว
(คน)
1
1
5

รวม
(คน)
3
8
36
14
61

งบประมาณ
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เงินงบประมาณและการใชจาย
ประเภทงบประมาณ
งบดําเนินงาน
1. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
2. คาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟา
- คาประปา
- คาโทรศัพท
- คาอินเตอรเน็ท
- คาไปรษณีย
งบลงทุน
1. ครุภัณฑ
1.1 เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง :
HPLC, Doide Array Detector จํานวน 1 เครื่อง
1.2 ครุภัณฑวิทยาศาสตร(พืน้ ฐานทั่วไป)จํานวน 94 รายการ
1.3 ครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 5 รายการ
1.4 ระบบโทรศัพท จํานวน 1 ระบบ
1.5 ระบบคอมพิวเตอร จํานวน 1 ระบบ
1.6 ครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย (ตูดูดควัน) จํานวน 41
รายการ
1.7 ครุภัณฑลิฟทโดยสารอาคารปฏิบัติการ
1.8 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 126 รายการ (760 หนวย)
1.9 เครื่องนึ่งฆาเชื้อ จํานวน 1 เครื่อง
1.10 เครื่องตีผสมอาหาร จํานวน 1 เครื่อง
1.11 เครื่องกระขายสัญญาณไรสาย จํานวน 3 ตัว และ
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 18 เครื่อง
2. ที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเบิกเหลื่อมป 2561
- งานจางกอสรางผังบริเวณอาคารปฏิบัติการ ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยอุบลราชธานี ตําบลขาวใหญ อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 1 แหง
- อาคารหองพักอาศัยสําหรับขาราชการ(12ครอบครัว) แบบ
เลขที่ 8079 ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี (งบประมาณพับไป)

รายรับ (บาท)
รายจาย (บาท) คงเหลือ (บาท)
8,273,408.00 8,273,408.00
6,954,749.37
1,318,658.63
1,045,397.27
76,597.85
27,131.25
22,689.26
146,843.00
35,057,212.00 35,057,212.00
2,950,000.00

2,950,000.00

9,555,000.00
500,000.00
2,275,000.00
4,960,000.00
6,696,842.00

9,555,000.00
500,000.00
2,275,000.00
4,960,000.00
6,696,842.00

1,390,000.00
6,270,000.00
280,000.00
125,000.00
53,370.00

1,390,000.00
6,270,000.00
280,000.00
125,000.00
53,370.00

2,894,690.00

2,894,690.00

-

9,469,500.00

-

9,469,500.00

ที่มา: อางอิงขอมูลจาก http://gfmisreport.mygfmis.com/Report
งานการเงิน ฝายบริหารทั่วไป ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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เงินนอกงบประมาณ (เงินบํารุง)
สถานะเงินบํารุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 46,171,417.38 บาท จําแนกได ดังนี้
ยอดยกมา ป 2561
(1)
42,830,506.09

รายรับป 2562
(2)
12,735,114.79

รายจายป 2562
(3)
9,394,203.50

ยอดยกไป
(1+2-3)
46,171,417.38

รายงานการรับ-จายเงินนอกงบประมาณ
รายการ
เงินสดรับ
รายไดจากการขายสินคาบริการ
รายไดจากการขายสินคาบริการ (ผานเครื่องEDC)
รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝาก
รายไดรับโอนจากหนวยงานในสังกัด
รับคืนเงินสดชดใชเงินยืม
เงินสดรับรวม
เงินสดจาย
คาใชจายดานบุคลากร
- คาจางชั่วคราวหลังหักประกันสังคม
- ประกันสังคม (สวนของผูป ระกันตน)
- สมทบประกันสังคม
- สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
- สมทบกองทุนทดแทนประจําป 2561
- คาลวงเวลา
- คาตอบแทนนักวิทย/นักฟสิกส
- คาตอบแทน คตส.
คาใชจายในการดําเนินงาน
- คาสาธารณูปโภค
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- คาครุภัณฑ
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาใชจายอื่นๆ
- เงินโอนใหหนวยงานในสังกัด
เงินสดจายรวม

รายรับ(บาท)

รายจาย(บาท)

12,531,364.00
16,500.00
2,690.19
145,511.60
39,049.00
12,735,114.79

ที่มา: งานบัญชี ฝายบริหารทั่วไป ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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3,319,846.00
163,634.00
163,634.00
57,661.20
7,020.00
51,050.00
186,166.67
10,000.00
0.00
87,360.09
44,719.00
2,389,862.71
2,715,249.83
130,000.00
0.00
10,000.00
58,000.00
9,394,203.50

ผลงานตามภารกิจ
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แผนงานโครงการ
สรุปรายงานผลดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
ชื่อแผนงาน/โครงการ
1) เงินงบประมาณภาพรวม รายจายประจํา+รายจาย
ลงทุน(1.1+1.2+1.3)
รวมงบรายจายประจําไมรวมรายจายลงทุน(1.1+1.2)
งบพัฒนาบุคลากร
งบสาธารณูปโภค+รับเงินโอนคาโปสเตอร+
งานคุมครองจริยธรรม
1.1 งบรายจายพื้นฐานและFixcost
การเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทยและเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานไมทําเวชปฏิบัตสิ วนตัว (Fixcost) + คา
ประกันสังคม
1.2 งบดําเนินงาน จํานวน 16 โครงการ
1. โครงการการพัฒนาศักยภาพดานอาหาร เพื่อความ
มั่นคงดานสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหยา
สมุนไพรและเครื่องสําอางเพื่ออํานวยความยุติธรรมใน
เขตสุขภาพที่10
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษสารตกคาง
ในชีววัตถุและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อประกอบอรรถคดี
เขตสุขภาพที่ 10
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ทางหองปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10
5. โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานดาน
หองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการวินิจฉัยและ
ปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ ปงบประมาณ
2562
6. โครงการยกระดับคุณภาพและศักยภาพ
หองปฏิบัติการสูความเปนเลิศศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

งบประมาณ
ไดรับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

ผลเบิกจาย

3,290,470.00

คิดเปน
ยอดเบิกจาย
รอยละ
เบิกจาย
43,275,470.00 99.97

8,233,258.00
54,000.00
607,500.00

8,218,258.00 99.82
54,000.00 100.00
607,500.00 100.00

189,358.00
189,358.00

174,358.00
174,358.00

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ
ความกาวหนา
98.62
98.54

92.08
92.08

92.08
92.08

7,382,400.00
870,000.00

7,382,400.00 100.00
870,000.00 100.00

98.97
100.00

765,000.00

765,000.00 100.00

99.50

420,000.00

420,000.00 100.00

95.00

60,000.00

60,000.00 100.00

100.00

1,000,000.00

1,000,000.00 100.00

100.00

400,000.00

400,000.00 100.00

95.00
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ชื่อแผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
ไดรับหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

7. โครงการบูรณาการดานอาหาร ประจําป 2562
627,500.00
(4 โครงการยอย)
8. โครงการประกันคุณภาพยา
1,050,000.00
9. โครงการพัฒนาเครือขายวิทยาศาสตรการ แพทย
665,700.00
ชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รายงานเจาภาพหลัก)
10. แผนงานบูรณาการปองกันปราบปราม และ
630,000.00
บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
11. โครงการธํารงรักษาพัฒนา สรางเสริมความเข็มแข็ง
150,000.00
ของระบบคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการทาง
การแพทยและหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล
สมเด็จยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลชัยพัฒน โรงพยาบาลเทพรัตนราชานุกลู
ปงบประมาณ 2562
12. โครงการเครือขายพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
394,200.00
ทางการแพทย
13. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขาย
50,000.00
และเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
14. โครงการวัณโรคเพื่อสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค
250,000.00
15. การจัดทําคาปริมาณรังสีอางอิงจากการถายภาพ
50,000.00
รังสีวินิจฉัยป 2560-2564
โครงการเฝาระวังเตือนภัยสุขภาพการสํารวจขอมูลการ
15,000.00
ปนเปอนเบื้องตนของสารเคมีกําจัดวัชพืชชนิดไกล
ไพเฟท อาราซีน และพาราควอต (รายงานเจาภาพหลัก)
1.3 รายจายลงทุน (ครุภัณฑ -ที่ดินสิ่งกอสราง)
35,057,212.00
16. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑประจําป พ.ศ. 2562 ของ
35,057,212.00
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
(จํานวน 270 รายการ) และงบเหลือจาย 4 รายการ
2) เงินบํารุง
9,287,500.00
โครงการสนับสนุนภารกิจหลักของ
9,262,500.00
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
(งบบุคลากร+งบดําเนินงาน)
โครงการคุณสภาพสมุนไพรไทย
25,000.00

ผลเบิกจาย
คิดเปน
ยอดเบิกจาย
รอยละ
เบิกจาย
627,500.00 100.00

ผลการ
ดําเนินงาน
รอยละ
ความกาวหนา
100.00

1,050,000.00 100.00
665,700.00 100.00

95.00

630,000.00 100.00
150,000.00 100.00

100.00

394,200.00 100.00

100.00

50,000.00 100.00

100.00

250,000.00 100.00
50,000.00 100.00

100.00
100.00

15,000.00 100.00

100.00

35,057,212.00 100.00
35,057,212.00 100.00

100.00
100.00

8,313,029.73
8,288,029.73

89.51
89.48

98.62

25,000.00 100.00

100.00

ที่มา: งานแผน ฝายบริหารทั่วไป ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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-

โครงการที่ 1
โครงการการพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นอาหาร เพื่ อ ความมั่ น คงด า นสุ ข ภาพ เขตสุ ข ภาพที่ 10
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรค เพื่อความมั่นคง
ดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบเฝาระวังพยากรณ
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1 ก2)
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพดานอาหาร เพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ป 2562
รหัสโครงการ 611-1112-P072-N4651-01
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อดําเนินงานตามภารกิจใหบริการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพดานอาหารไดอยางถูกตอง และ
ตามกําหนดเวลา
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดแจงเตือนภัยใหผูบริโภคไดรับทราบและนําไปใชประโยชนในการเลือกบริโภค
กลุมเปาหมาย ผลิตภัณฑสุขภาพดานน้ํา อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อตรวจวิเคราะหทางเคมี-กายภาพและจุล
ชีววิทยา ที่สงตรวจจากหนวยงานภาครัฐคือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, กรมวิทยาศาสตรการแพทย, ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย, องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และภาคเอกชน
คือ ผูประกอบการและประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 และนอกเขต
จํานวน 1,200 ตัวอยาง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 การรายงานทันเวลา
2 เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

คาเปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยนับ คิดเปนรอยละ
มากกวา 95
100
รอยละ
100.00
มากกวา 85
100
รอยละ
100.00

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
ได จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก าร แผนจั ด ซื้ อ วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร แ ละวั ส ดุ สํ า นั ก งาน พร อ มได รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผูอํานวยการ และสงใหงานพัสดุดําเนินการจัดซื้อตามแผน เมื่อเดือน ธันวาคม 2560 ดําเนินการตามแผน
กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพดานอาหาร
รอยละความกาวหนา 100
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุสํานักงาน พรอมไดรับอนุมัติจาก ผอ.และ
สงใหงานพัสดุดําเนินการจัดซื้อตามแผน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2561 ตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหาร เครื่องดื่ม
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และน้ํา น้ําแข็ง ทั้งหมด 1,731 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100.00 (จากทั้งหมด 1,200 ตัวอยาง) ประกอบดวย
ตัวอยาง น้ํา น้ําแข็งอาหารและเครื่องดื่มจากตัวอยางงานบริการและงานโครงการ
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการดานอาหาร
รอยละความกาวหนา 100
ไดจัดทําแผนงานประกันคุณภาพหองปฏิบัติการของกลุมงานอาหาร และแผนงานไดรับการอนุมัติ
ทบทวนเอกสารในระบบคุณภาพใหเปนปจจุบัน ไดรับการพัฒนาบุคลากร (อบรม) ของกลุมงานอาหาร สง
เครื่องมือสอบเทียบภายนอก สงเครื่องมือสอบเทียบภายใน ดําเนินการทดสอบความชํานาญ (PT) ทดสอบหา
คาความไมแนนอนของการวัด (Uncertainty) ไดรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017 ครบทั้ง 2 หองปฏิบัติการ ไดรับการตรวจรับรองคุณภาพหองปฏิบัติการ (Accreditation) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ครบทั้ง 2 หองปฏิบัติการเมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ดําเนินการแกไข
C และ O เรียบรอยทั้งดานเคมีและจุลชีววิทยา
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพดานอาหาร (Verify)
รอยละความกาวหนา 100
ทบทวนเอกสาร ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับวิธีวิเคราะห ในแตละกิจกรรม และเขียนโครงการพรอมทั้ง
จัด ทําแผนงานโครงการแผนการจั ดซื้อวั ส ดุวิ ทยาศาสตร และวัส ดุ สํานั กงานจั ดเตรีย มความพรอมของวั ส ดุ
อุปกรณ เครื่องมือและหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหแตละกิจกรรมทําการทวนสอบและไดขอมูลการทวนสอบ
จํานวน 5 เรื่อง และจัดทํา SOP แลวเสร็จ จํานวน 4 เรื่อง
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง การตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพดานอาหาร (งบ อย.)
รอยละความกาวหนา 100
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุสํานักงาน พรอมไดรับอนุมัติจาก ผอ.
และไดจัดทําแผนการเก็บตัวอยาง พรอมประสานแผนการเก็บและสุมตัวอยางให สสจ.ในเขต 10 ทราบและ
ได รั บ ตั ว อย า งจาก สสจ.ศรี ส ะเกษ ยโสธร อํ า นาจเจริ ญ และอุ บ ลราชธานี จํ า นวนทั้ง หมด 66 ตั ว อย า ง
(เปาหมาย 66 ตัวอยาง) ดําเนินการตรวจวิเคราะหพรอมออกรายงานผลการตรวจวิเคราะหเรียบรอย
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง การเฝาระวังความปลอดภัยของอาหารกลุมซูซิที่จําหนายในเขตสุขภาพที่ 10
รอยละความกาวหนา 100
จัดทําแผนงานกิจกรรม แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรวัสดุสํานักงาน เสนอผูอํานวยการ แผนฯ ไดรับ
อนุมัติวานแผนการเก็บตัวอยางและขออนุมัติลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอยาง ดําเนินการเก็บตัวอยางซูชิจํานวน 160
ตัวอยางจากโรงเรียน และหางสรรพสินคาในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อํานาจเจริญ มุกดาหาร
ดําเนินการตรวจวิเคราะหดานจุลชีววิทยา (5 รายการ) กายภาพ (1 รายการ) และเคมี (3 รายการ) และจัดทํา
สรุปผลการดําเนินงาน
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กิจกรรมที่ 6 เรื่อง คุณภาพและความปลอดภัยน้ําดื่มประชารัฐ
รอยละความกาวหนา 100
จัดทําแผนงานกิจกรรม แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรวัสดุสํานักงาน แผน ไดรับอนุมัติจัดทําบันทึก
ประสานขอขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อทําการสํารวจขอมูลทั่วไปของน้ําดื่มประชารัฐ จังหวัด
อํานาจเจริญพรอมไดรับขอมูลของน้ําดื่มประชารัฐจังหวัดอํานาจเจริญวางแผนและคัดเลือกชุมชนที่ผลิตน้ําดื่ม
ประชารัฐ แผนการเก็บตัวอยางน้ําดื่มประชารัฐ อําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญไดรับอนุมัติ ออกเก็บและตรวจ
วิเคราะหตัวอยางในเขตอําเภอเมืองอํานาจเจริญได 31 แหง 62 ตัวอยาง และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง การเฝาระวังความปลอดภัยของอาหารที่จําหนายหนาโรงเรียน
รอยละความกาวหนา 100
จัดทําแผนงานกิจกรรม แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรวัสดุสํานักงาน เสนอผูอํานวยการ แผนฯ ไดรับ
อนุมัติและออกสํารวจรานรถเข็นที่จําหนายอาหารหนาโรงเรียนเพื่อวางแผนการเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห /
จํานวน5 โรงเรียนไดขอมูลรานรถเข็นที่/จําหนายเครื่องดื่ม ขนม ลูกชิ้น ผลไม ที่จําหนายหนาโรงเรียนจัดทํา
แผนเก็บตั ว อย างและสัญญายื มเงิน ไดรั บ อนุ มัติ เสนอหั ว หน ากลุ มอาหารเพื่อประสานงานดํ าเนิ นการเก็บ
ตัวอยางรวมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และดําเนินการเก็บตัวอยางอาหารที่จําหนายหนาโรงเรียนจาก 5
โรงเรียน จํานวน 214 ตัวอยางดําเนินการตรวจวิเคราะหทางจุลชีววิทยาและเคมีเสร็จเรียบรอย รวบรวมขอมูล
ผลการตรวจวิเคราะห ออกรายงาน และสรุปผล
กิจกรรมที่ 8 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผูผลิต ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดานอาหารสู smart products
รอยละความกาวหนา 100
ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุสํานักงาน พรอมไดรับอนุมัติจาก ผอ.
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562และ เขาประชุมคณะทํางานผาน VDO conference เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ไดประสานขอขอมูลจากผูรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกกลุมเปาหมาย/
ผลิตภัณฑ ไดขอสรุปวาใหคัดเลือกกลุมเปาหมายที่ไมไดมาตรฐาน ตาม ตารางลงขอมูลผลการตรวจวิเคราะห
ผลิตภัณฑชุมชน ประเภทอาหาร ปงบประมาณ 2561 กลุมเปาหมายที่ไดคัดเลือกจํานวน 2 แหง คือ น้ําพริก
แจวบองแมคําพันธและ ปลาสม กลุมวิสาหกิจชุมชนปลาสมโนนกาหลงไดขอสรุปวาใหคัดเลือกกลุมเปาหมายที่
ไมไดมาตรฐาน ที่จะขอปรับกลุมเปาหมาย จํานวน 2 ราย รวม2 ผลิตภัณฑบรรยายใหความรูเกี่ยวกับ เกณฑ
การตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนและการใชวัตถุเจือปนในอาหารใหกับเจาหนาที่ทีม Primary GMP
ระดับอําเภอและผูประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพชุมชนดานอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม
2562 ที่ ห อ งประชุ ม คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ อุ บ ลราชธานี ลงพื้ น ที่ เ ป า หมาย ทั้ ง 2
กลุมเปาหมาย เดือน พฤษภาคม 2562 เพื่อใหคําแนะนําและเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหคุณภาพทางเคมีและ
จุลชีววิทยา ผลการตรวจวิเคราะหพบไดมาตรฐานทั้ง 2 ตัวอยาง ไดออกรายงานผลการตรวจวิเคราะหและสง
ใหผูประกอบการเรียบรอย
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กิจกรรมที่ 9 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการไดรับสัมผัส กรดเบนโซอิก กรดซอรบิก สีสังเคราะห ไนเตรต
ไนไตร ในผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูปของประชากรไทย
รอยละความกาวหนา 100
จัดทําแผนงานกิจกรรม แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรวัสดุสํานักงาน เสนอผูอํานวยการ แผนฯ ไดรับ
อนุมัติและไดวางแผนการเก็บตัวอยางและขออนุมัติลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอยาง ประสานกับเจาภาพหลัก (ศวก.ที่
1 เชียงใหม) เกี่ยวกับการจัดทํา Full paper เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของการไดรับสัมผัส กรดเบนโซอิก
กรดซอรบิก สีสังเคราะห ไนเตรต ไนไตร ในผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูปของประชากรไทยป 2561 เพื่อเผยแพร
ในวารสาร และอยูระหวางการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะห ตามแผนการเก็บตัวอยางการเฝาระวังคุณภาพ
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เขตสุขภาพที่ 10
กิจกรรมที่ 10 เรื่อง โครงการบูรณาการดานอาหาร ประจําป ประจําปงบประมาณ พ 2562 .ศ.ของเขตสุขภาพที่ 10
รอยละความกาวหนา 100 ประกอบดวย แผนงานโครงการยอยดังนี้ 4
โครงการยอยที่ 10.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการดานอาหาร
รอยละความกาวหนา 100
เขารับการอบรมความรูทางเคมีและจุลชีววิทยา ตามเปาหมายการอบรม รวม 2 ครั้ง ครบถวนรอยละ
100
ดําเนินการทบทวนมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห โดยดําเนินการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) เรียบรอยจํานวน 2 เรื่อง และทวนสอบวิธี จํานวน 2 เรื่อง
โครงการยอยที่ 10.2 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
รอยละความกาวหนา 100
รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห (passive8 เรื่อง) ป 2561 สงใหเจาภาพที่รับผิดชอบเรียบรอยตาม
กําหนดเวลาทั้งหมดตามเปาหมายดําเนินการรวบรวมสรุปผลและจัดทํา Consumer report เรื่อง เบเกอรี่ ใน
ภาพรวมของทุกศูนยฯ เรียบรอยและไดสงขอมูลการทําพิจารณเนื้อหาคูมือน้ําดื่มประชารัฐ ให สคอ. เรียบรอย
โครงการยอยที่ 10.3 โครงการตรวจสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในผักและผลไม เพื่อสนับสนุน
อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
รอยละความกาวหนา 100
จัดทําแผนการฝกอบรมถายทอดการใชชุดทดสอบ TM KIT และแผนเก็บตัวอยาง โดยไดประสาน
กลุมเปาหมายเพื่อเขารวมการฝกอบรมและดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชชุดทดสอบสารเคมี
กําจัดแมลง 4 กลุม (TM kit) ใหกับ รพ.ในเขต 10 แลวเสร็จ 5 จังหวัด ในวันที่ 11-13, 15 และ 21
กุมภาพันธ 2562ประกอบดวย จ.อุบลราชธานี จ.อํานาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จ.มุกดาหารและยโสธร ตามลําดับ
พรอมทั้งไดประสานงานกับ รพ.เปาหมายในการเก็บตัวอยางผักสงหองปฏิบัติการของ สคอ.ตามแผน โดยเก็บ
ตัวอยางผักและผลไม ที่รพ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 สงใหหองปฏิบัติการสํานัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และดําเนินการตรวจวิเคราะหดวยชุด TM kit จํานวน 10 ตัวอยาง และ
สงผลตรวจเบื้องต นใหเจ าภาพทราบดําเนิน การเก็บตัว อยางผักรอบ 2 สง สคอ.วันที่ 5 มิย. 62 และตรวจ
เบื้องตนดวยชุดทดสอบ TM kit จัดทําสรุปผลการดําเนินการเสนอ ผอ.
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โครงการยอยที่ 10.4 โครงการพัฒนาแหลงกระจายสินคาอาหารและวัตถุดิบทั่วไทยเพื่ออาหารปลอดภัย
รอยละความกาวหนา 100
ประสานพื้นที่ ประเมินสถานการณ จัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการโรงคัด
ตัดแตงของกลุมเปาหมาย ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานที่จริงที่เปาหมายคือ กลุมเกษตรกรบานหนองเม็ก จ.
อํานาจเจริ ญ เมื่ อวั น ที่ 26 กุม ภาพัน ธ 2562 และได สุ มตั ว อย างผั กที่ส งผ านโรงคั ด ตั ด แต งตรวจวิ เ คราะห
เบื้องตนดวยชุดทดสอบ TM kit จํานวน 3 รอบตรวจวิเคราะหเบื้องตนในตัวอยางผักที่สงผานโรงคัดตัดแตง
ดวยชุดทดสอบ TM kit ดําเนินการจัดทําแผนผังการปรับสถานที่ของโรงคัดตัดแตงตามเกณฑของ อย. พรอม
ทั้งลงพื้นที่ปรับปรุงสถานที่ ประสาน สมป.เพื่อขอรายละเอียดการยื่นขอการรับรองและไดรับการตอนรับการ
ตรวจเยี่ยมจากทีม อย.เพื่อประเมินคัดเลือกเปนโรงคัดตัดแตงในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการ
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
1. สามารถดํ าเนิน งานตามภารกิจให บริการตรวจวิ เคราะหผ ลิตภั ณฑสุ ขภาพทางดานอาหารได อยาง
ถูกตอง และตามกําหนดเวลา
2. กลุ มงานอาหารมีศักยภาพในการตรวจวิเ คราะห ผลิ ต ภัณฑสุขภาพด านอาหารทางเคมี ที่มีความ
ถูกตอง แมนยํา ตามมาตรฐานสากล
3. สามารถนําขอมูลที่ไดแจงเตือนภัยใหผูบริโภคไดรับทราบและนําไปใชประโยชนในการเลือกบริโภค
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ
2
นางวิภาวดี รากแกน
3
นางสมพร เอมโอษฐ
4
นางสุจิตรา แสนทวีสุข
5
นางสุดารัตน แกวมณี
6
นายลิลิต อินทนา
7
นางสาวชรินรัตน ศิริธรรม
8
นายสุทธิพงษ แสงโชติ
9
นางสาวอรุณี ศิริป
10
นางสาวประชาพร ผลสิน
11
นายธนสาร บังศรี
12
นางสาวเมตตา แสงทอง

ตําแหนง
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน
นักวิทยาศาสตรการแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย
พนักงานหองปฏิบัติการ ส2
พนักงานประจําหองทดลอง
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โครงการที่ 2
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหยาสมุนไพรและเครื่องสําอางเพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมในเขตสุขภาพที่10
10
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรค เพื่อความมั่นคง
ดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบเฝาระวังพยากรณ
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1 ก2)
รหัสโครงการ 611-1112-P072-N4651-02
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหยาสมุนไพรและเครื่องสําอางเพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมในเขตสุขภาพที1่ 0
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง เพื่ออํานวยความยุติธรรมในเขต
สุขภาพที่ 10
กลุมเปาหมาย หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผูบริโภคทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 10
จํานวน ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย ผลสําเร็จ
1.ประสิทธิผล
1. จํานวนตัวอยางที่
380
ตัวอยาง
ไดรับการตรวจวิเคราะห
ตามแผน มากกวารอย
ละ 85 (380 ตัวอยาง)
2. ความกาวหนาของ
มากกวา
รอยละ
การดําเนินงานตามแผน รอยละ 85
3. พัฒนาวิธีวิเคราะห
อยางนอย 1
วิธี

2.ประสิทธิภาพ

4. นําเสนอผลงาน
วิชาการ
1. การรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะหทันเวลา
2. การเบิกจายเงิน
งบประมาณ

อยางนอย 1

เรื่อง

100

รอยละ

มากกวา
รอยละ 96

รอยละ

หนวยนับ
403

คิดเปนรอยละ
100

99.5

100

อยูระหวาง
ดําเนินการ
1

-

อยูระหวาง
ดําเนินการ
99.67
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100
100
99.67

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
1. จั ด ทําโครงการและแผนปฏิ บั ติ การ โครงการพั ฒ นาศักยภาพการตรวจวิ เ คราะห ย าสมุน ไพรและ
เครื่องสําอางเพื่ออํานวยความยุติธรรมในเขตสุขภาพที่ 10 ไดรับอนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ
แลว
2. จัดทําแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุสํานักงานแลวเสร็จ
3. เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการโดยไดรับสารเคมีและอุปกรณ
4. การพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง
4.1 โครงการยอยที่ 1 โครงการประกันคุณภาพยา ผลดําเนินงานมีความกาวหนารอยละ 100
4.1.1 คัดเลือกผลิตภัณฑยาที่จะในการดําเนินโครงการป 2562 และรวมรวมขอมูลผูผ ลิต เลข
ทะเบียนที่มีการขึ้นทะเบียน ไดยา 5 รายการ คือ Albendazole tablet , Albendazole suspension,
Chloroquine phosphate tablet, Cilostazol tablet และ Sulfamethoxazole + trimethoprim tablet
4.1.2 เตรียมความพรอมโปรแกรมกรมวิทย with you http://alert.dmsc.moph.go.th สําหรับ
การจอง สุม ตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหตามโครงการฯ
4.1.3 สุมเลือกตัวอยางยา ในโปรแกรมกรมวิทย with you http://alert.dmsc.moph.go.th
4.1.4 รับตัวอยางยา ไดรับตัวอยางยา ดังนี้
Albendazole tablet
จํานวน 22 ตัวอยาง
Albendazole suspension
จํานวน 6 ตัวอยาง
Chloroquine phosphate tablet
จํานวน 8 ตัวอยาง
Cilostazol tablet
จํานวน 11 ตัวอยาง
Sulfamethoxazole + trimethoprim tablet จํานวน 14 ตัวอยาง
รวมตัวอยางทั้งหมด 61 ตัวอยาง
4.1.5 ศึกษาและทําความเขาใจวิธีการตรวจวิเคราะหยาตามมาตรฐาน USP 41
4.1.6 ทดสอบวิธีวิเคราะหตามมาตรฐาน USP 41 และปรับระบบ
4.1.7 จัดทํา protocol วิธีการตรวจวิเคราะหยา Albendazole tablet , Albendazole
suspension, Chloroquine phosphate tablet, Cilostazol tablet และ Sulfamethoxazole +
trimethoprim tablet แลวเสร็จ
4.1.8 ทวนสอบวิธีวิเคราะห Dissolution แลวเสร็จทุกตัวยา
4.1.9 ทวนสอบวิธีวิเคราะห Assay แลวเสร็จทุกตัวยา
4.1.10 ตรวจวิเคราะหตัวอยางและออกผลการตรวจวิเคราะหแลวเสร็จทุกตัวอยาง
4.1.11 ลงผลการตรวจวิเคราะหในระบบกรมวิทย with you (alert.dmsc.moph.go.th) แลวเสร็จ
ทุกตัวอยาง
4.2 โครงการยอยที่ 2 โครงการศึกษาคุณภาพยาในรานขายยาในเขตสุขภาพที่ 10 ผลดําเนินงานมี
ความกาวหนารอยละ 100
4.2.1 จัดทําแผนการสุมเก็บตัวอยางยารานขายยาแลวเสร็จ
4.2.2 เก็บตัวอยางยารานขายยาแลวเสร็จ 5 จังหวัด ไดรับตัวอยางทั้งหมด 235 ตัวอยาง
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4.2.3 ตรวจวิเคราะหตัวอยางยาแลวเสร็จทุกตัวอยาง
4.3 โครงการยอยที่ 3 โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ผลดําเนินงานมีความกาวหนารอยละ 100
4.3.1 เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณแลวเสร็จ
4.3.2 ไดรับชุดทดสอบยาฆาแมลงเพื่อใชในการตรวจวิเคราะหวันที่ 6 มิถุนายน 2562
4.3.3 ไดรับตัวอยางจากสถาบันวิจัยสมุนไพรจํานวน 1 ตัวอยาง
4.3.4 ตรวจวิเคราะหตัวอยางแลวเสร็จจํานวน 1 ตัวอยาง
4.4 โครงการย อ ยที่ 4 โครงการพั ฒ นาเครื อ ข า ยวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ชุ ม ชน ผลดํ า เนิ น งานมี
ความกาวหนารอยละ 95
4.4.1 การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดานผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
สมุนไพรจากผูประกอบการสู Smart Product ผลดําเนินงานมีความกาวหนารอยละ 90
- เขารวมประชุมเครือขายคณะทํางานพัฒนาผูประกอบการ SME/OTOP ดานเครื่องสําอางสมุนไพร
ทั้ง 16 หนวยงานผาน VDO Conference ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ เกณฑ
การคัดเลือกผูประกอบการเกณฑคุณภาพที่สอดคลอง FDA thai herb การทํา interlab.ดานเครื่องสําอาง
และแนวทางการพัฒนาผูประกอบการ
- จัดทําแผนปฏิบัติการของศูนยฯ และไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
- ประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- คัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ 1 แหง ไดแก บริษัทโขงชีมูล เซอรวิส กรุป จํากัด เลขที่
281 หมู 3 ต.ทุงนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
- คัดเลือกผลิตภัณฑน้ํามันนวดสมุนไพรเอ็นยึด เลขที่จดแจง 10-1-6010016694 (สวนประกอบของ
น้ํามันนวดสมุนไพรเอ็นยึด หญาเอ็นยึด, ผักคราดหัวแหวน, บัวบก, หญาขัดมอญ, หญาฟนงูขาว)
- เขารวมการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ
2562 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการผลิตเครื่องสําอางผสมสมุนไพร จัดโดยสํานักเครื่องสําอางและ
วัตถุอันตราย เจาหนาที่ศูนยฯ เขารวม 2 ทาน
- พาผูประกอบการเขารวมอบรมการพัฒนาผูประกอบการ เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SME/OTOP ดานเครื่องสําอางสมุนไพร ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร
พอรต กรุงเทพมหานคร เจาหนาที่ศูนยฯ เขารวม 1 ทาน และผูประกอบการบริษัทโขงชีมูล เซอรวิส กรุป
จํากัด เขารวม 2 ทาน
- การตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพร ผลการตรวจวิเคราะหการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย
ผานมาตรฐาน ผลตรวจวิเคราะหการปนเปอนโลหะหนักผานมาตรฐาน และอยูระหวางการพัฒนาวิธีตรวจ
วิเคราะหเอกลักษณสมุนไพรบัวบก
- การตรวจเยี่ ย มเพื่อประเมิน กระบวนการผลิ ต และให คําแนะนํ าแกผู ป ระกอบการ ได ป ระสาน
ผูประกอบการในจังหวัดยโสธรและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 บริษัท โขงชีมูล เซอรวิส
กรุป จํากัด เลขที่ 281 หมู 3 ต.ทุงนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
4.4.2 การพัฒนาอําเภอตนแบบการแจงเตือนภัย เฝาระวัง และรับเรื่องรองเรียนปญหาผลิตภัณฑ
สุขภาพในชุมชน ผลดําเนินงานมีความกาวหนารอยละ 100
26
รายงานประจําป 2562 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

- มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาอําเภอตนแบบเพื่อแจงเตือนภัย เฝาระวัง และรับเรื่องรองเรียนปญหา
ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน ปงบประมาณ 2562 กลุมงานยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี โดยมีการระบุอําเภอเปาหมายไวในแผน และแผนฯ ไดรับการอนุมัติจากผูบริหาร
หนวยงานเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
- อําเภอเปาหมายมีผลการดําเนินการดังตอไปนี้
- มีเครือขายการทํางานระดับอําเภอ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
- มีแผนปฏิบัติการระดับอําเภอ มีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประเด็นการแกปญหาอุบัติเหตุจราจร
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ป 2562
- อําเภอปทุมราชวงศามีการจัดตั้งศูนยเฝาระวังยาและผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสมใน
ชุมชน ณ รพ สต. ทุกแหงในเขตรับผิดชอบของอําเภอปทุมราชวงศา ในการรับเรื่องรองเรียนเมื่อพบผลิตภัณฑ
สุขภาพที่ตองสงสัยหรือมีการนําเขามาจําหนายในชุมชน มีกติกาชุมชนคอยกํากับ มีกํานันผูใหญบานคอยให
คําแนะนําตักเตือนผูนําผลิตภัณฑตองสงสัยเขามาจําหนาย รวมถึงมีการตรวจสอบผลิตภัณฑตองสงสัยเบื้องตน
เมื่อประชาชนรองขอ (เชน สเตียรอยด สารตองหามในเครื่องสําอาง ฯลฯ เปนตน) มีการพัฒนา อสม. โทรโขง
ชวยเปนหูเปนตาและสํารวจขอมูลเบื้องตนในชุมชนเปาหมาย
- มีการจัด อบรมพัฒ นาศักยภาพเจาหน าที่ รพ สต. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดํ าเนิ นงานคุมครอง
ผูบริโภคในชุมชน มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเพิ่มประสิทธิภาพเฝาระวังยาและผลิตภัณฑที่ไม
ถูกตองเหมาะสมในชุมชน และอบรมและประเมินศักยภาพ อสม. จํานวน 150 คน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
- การประเมินศักยภาพ อสม. จํานวน อสม.ที่สงผลการทดสอบ 146 คน ไดคะแนนเฉลี่ยกอนให
ความรู 10.2 (51%) และไดคะแนนเฉลี่ยหลังใหความรู 13.4 (67%)
- อําเภอปทุมราชวงศา มีการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ และสงตัวอยางมาตรวจ
วิเคราะหที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ผลการตรวจวิเคราะหพบสารอันตราย
- อําเภอปทุมราชวงศา ดําเนินการแจงเตือนภัยโดยสงหนังสือราชการไปยังสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเฝาระวังผลิตภัณฑที่ปลอมปนสารอันตราย และเครือขายลงขอมูลการแจงเตือนภัยใน
ระบบ กรมวิทย with you
- ถอดบทเรียนอําเภอตนแบบเพื่อสรุปผลงานเดน รูปแบบหรือนวัตกรรมหรือมาตรการการจัดการ
ปญหาสุขภาพ
- ประชุมสรุปผลงานการพัฒนาอําเภอตนแบบ (รวมกับ การพัฒนา OTOP/SME) รอบ 12 เดือน
ระหวางวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2562 ณ The River Life Resort อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
4.5 โครงการยอยที่ 5 โครงการตรวจวิเคราะหยา สมุนไพรและเครื่องสําอางเพื่อการคุมครองผูบริโภค ผล
ดําเนินงานมีความกาวหนารอยละ 100
4.5.1 เตรียมความพรอมหองปฏิบัติการโดยไดรับสารเคมีและอุปกรณ
4.5.2 ตรวจวิเคราะหและออกรายงานผลการตรวจวิเคราะหตัวอยาง
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4.6 โครงการย อยที่ 6 โครงการการศึกษาการปลอมปนสารที่ออกฤทธิ์ ต อจิ ต และประสาทชนิ ด ใหม
Desoxy-D2PM และสารที่มีฤทธิ์ลดน้ําหนักชนิดอื่นในผลิตภัณฑเสริมอาหารลดน้ําหนักในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและที่มีจําหนายออนไลน
4.6.1 ดําเนินการทุนวิจัย วช. ป2563
4.7 โครงการยอยที่ 7 โครงการการศึกษาผลขอความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิตอคาการละลายของยาเม็ด
วาลซารแทน
4.7.1 ดําเนินการทุนวิจัย วช. ป2563
5. เขารวม PT/interlab
6. สรุปรายงานผลดําเนินงานประจําไตรมาส และประจําเดือนทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อบันทึกในระบบ
DOC รวม 8 ครั้ง
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
1. หองปฏิบัติการไดรับการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะหยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง เพื่ออํานวย
ความยุติธรรมในเขตสุขภาพที1่ 0
2. สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจใหบริการตรวจวิเคราะหยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง
และอํานวยความยุติธรรมใหกับผูมีสวนไดเสีย
ปญหาอุปสรรค
โครงการยอยที่ 4 โครงการพัฒนาเครือขายวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน โครงการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดานผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพรจากผูประกอบการสู Smart
Product พบปญหาการตรวจเอกลักษณบัวบกในผลิตภัณฑที่คัดเลือก น้ํามันนวดเอ็นยืด หนวยงานสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุอันตรายที่รับตรวจวิเคราะหไมสามารถตรวจใหไดเนื่องจากวิธีการตรวจวิเคราะหของ
สํ านั กเครื่ องสํ าอางและวั ต ถุอัน ตรายไม ครอบคลุ มผลิ ต ภั ณฑมี ส ว นประกอบของน้ํ า มัน คอนขางมาก ศูน ย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานีจึงตองพัฒนาวิธีเองซึ่งทําใหการตรวจเอกลักษณบัวบกในผลิตภัณฑ
ลาชาไมแลวเสร็จทันเวลา
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร
3
ภญ. ภิทรากรณ ศรีมงคล
4
นางสาวจริยา สุขผล

ตําแหนง
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
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โครงการที่ 3
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษสารตกคางในชีววัตถุและผลิตภัณฑสุขภาพ
เพื่อประกอบอรรถคดี เขตสุขภาพที่ 10
ผลผลิต
แผนงานยุ ทธศาสตรดานการสร างเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี/ โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
วิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบเฝาระวังพยากรณ
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1 ก2)
รหัสโครงการ 611-1112-P072-N4651-03
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษสารตกคางในชีววัตถุและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อ
ประกอบอรรถคดี เขตสุขภาพที่ 10
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการใหสามารถตรวจวิเคราะห เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
กลุมเปาหมาย หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่รับผิดชอบเขต 10
จํานวน 400 ตัวอยาง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย ผลสําเร็จ
1.ประสิทธิผล
1. จํานวนตัวอยางที่
มากกวา
432
ไดรับการตรวจวิเคราะห รอยละ 85
ตามแผน (400 ตัวอยาง)
2. ความกาวหนาของ
มากกวา
95
การดําเนินงานตามแผน รอยละ 85
3. พัฒนาวิธีวิเคราะห
3
7
2.ประสิทธิภาพ 1. การรายงานผลการ
100
100
ตรวจวิเคราะหทันเวลา
2.การเบิกจายเงิน
มากกวา
100
งบประมาณ
รอยละ 96

หนวยนับ
รอยละ

คิดเปนรอยละ
100
(108)

รอยละ

95

วิธี
รอยละ

100
100

รอยละ

100

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
1. จัดทําโครงการเรียบรอย
2. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและวัสดุสํานักงาน อยูระหวางการจัดซื้อตามแผน
3. ดําเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนาดานพิษวิทยา 7-9 พฤศจิกายน 2561 เรียบรอย
4. รายละเอียดดังนี้
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4.1 พิสูจนความถูกตองวิธีวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีนและกลุม
สารสังเคราะหไพรีทรอยดโดยวิธี Modified QuEChERS/ GC-ECD และกลุมออรกาโนฟอสฟอรัสวิธี
Modified QuEChERS/ GC-FPD กลุมคารบาเมตโดยวิธี Solid phase extraction (HPLC-FLD-Post
column derivatization) ในผักกลุม high water and chlorophyll content ไดแก fruiting และ legume
vegetables ครบทุกกลุม 4 กลุม จํานวน 7 วิธี เรียบรอย
4.2 ตรวจวิเคราะหตัวอยาง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กันยายน 2562 จํานวน 422 ตัวอยาง แอลก
ออลในเลือด 464 ตัวอยาง เครื่องสําอาง 4 ตัวอยาง นิติเวช 13 ตัวอยาง
4.3 ตรวจติดตาม ISO/IEC 17025:2017 (Internal Audit) เขารับการตรวจวันที่ 20 ธันวาคม
2561 และทําการแกไขขอบกพรองทันตามกําหนดเวลา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
4.4 รับตรวจติดตาม ISO/IEC 17025:2017 (External Audit) เขารับการตรวจวันที่ 10-11
มิถุนายน 2562
5. เขารวม PT สารหามใชในเครื่องสําอาง แอลกอฮอลในเลือด สารเสพติดในปสสาวะ ระดับโคลีน
เอสเตอเรส และสารพิษไมทราบชนิด
6. รายงาน DOC ทุกรอบรายงาน
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางโชติกา องอาจณรงค
2
นางสาวอตินุช นารถน้ําพอง
3
นางประคอง นิลวิเชียร
4
นายเสนีย พลราช

ตําแหนง
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
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โครงการที่ 4
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางหองปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขต
สุขภาพที่ 10
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรค เพื่อความมั่นคง
ดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ(ย1ก4)
รหัสโครงการ 611-1112-P074-N4652-04
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางหองปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการรังสีในเขตบริการสุขภาพที่ 10 มี
มาตรฐาน สนับสนุนการธํารงระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการของโรงพยาบาล
2. หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสามารถธํารงคุณภาพมาตรฐานการรับรองและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
3. เพื่อปรับปรุงขอมูลคุณภาพเครื่องเอกซเรยที่ใชงานในเขตสุขภาพที่ 10
กลุมเปาหมาย เครื่องมือทางรังสีและเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ตั้งอยูในเขตสุขภาพที่ 10
จํานวน 400 ตัวอยาง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 จํานวนตัวอยางดานรังสีที่ใหบริการ
ตรวจวิเคราะห
2 จํานวนตัวอยางดานเครื่องมือแพทยที่
ใหบริการตรวจวิเคราะห
3 จํานวนรายการขอมูลที่ไดรับการ
ปรับปรุง

คาเปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยนับ คิดเปนรอยละ
300
359
ตัวอยาง
100
100

203

ตัวอยาง

100

300

300

ตัวอยาง

100

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
โครงการ: การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถหองปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10
ประกอบดวย
แผนงานยอยที่ 1: แผนงานทดสอบคุณภาพเครื่องมือทางรังสีและเครื่องมือแพทยใหหนวยงานในเขตสุขภาพ
ที่ 10 ผลการดําเนินงาน มีความกาวหนารอยละ สรุปมีการดําเนินการดังนี้ ใหบริการ
ทดสอบเครื่องมือดานรังสี 292 ตัวอยางและดานเครื่องมือแพทย 134 ตัวอยาง รวม
426 ตัวอยาง
แผนงานยอยที่ 2: แผนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยและวัสดุสํานักงาน สําหรับหองปฏิบัติการ มี
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ความกาวหนารอยละ 100 เบิกจายใชงบ 165,500 บาท ไดรับของครบตามแผนแลว
แผนงานยอยที่ 3: แผนการพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการรังสีตามมาตรฐานสากล มีความกาวหนารอย
ละ 100 รับการตรวจติดตามจากภายนอก แกไขขอที่ไมสอดคลองแลวเสร็จ
แผนงานยอยที่ 4: แผนพัฒนาบุคลากร มีความกาวหนารอยละ 100
แผนงานยอยที่ 5: แผนทดสอบความชํานาญ มีความกาวหนารอยละ 100 เบิกจายใชงบ 10,000 บาท สรุป
มีการดําเนินการดังนี้ ดําเนินการเมื่อ -9-10 กรกฎาคม 2562
แผนงานยอยที่ 6: แผนสอบเทียบ มีความกาวหนารอยละ 100 ของแผน เบิกจายใชงบ 133,738.50 บาท
สรุปการดําเนินการดังนี้ รับเครื่องมือสอบเทียบประเมินผลการสอบเทียบแลวเสร็จ
แผนงานยอยที่ 7: แผนบํารุงรักษาและซอมเครื่องมือ สรุปมีการดําเนินการดังนี้
สงเครื่องใหบริษัทฯ ติดตามความกาวหนาการซอมรอการตรวจสอบจากผูผลิต
ประสานคาใชจายการซอมคาบริการซอมและสอบเทียบ ผูซอมเสนอราคารวมภาษีทั้งสิ้น
169,578.95 บาท ราคาครุภัณฑ 159,500 บาท ติดตอขอรับเครื่องคืนเตรียมจําหนาย
ตามระเบียบพัสดุ
แผนงานยอยที่ 8: แผนอบรมการควบคุมคุณภาพระบบสรางภาพดิจิตอล มีความกาวหนารอยละ 100
ดําเนินการอบรมแลวเสร็จตามแผนทั้ง 2 จังหวัด
กลุมงานมีโครงการบูรณาการดานรังสี โครงการธํารงรักษา 1 โครงการ ลําดับ 2
พัฒนา สรางเสริมความเขมแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย
และหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกี ย รติ โรงพยาบาลชั ย พั ฒ น และโรงพยาบาลเทพรั ต นราชานุ กู ล รายงานผ า น
ผูรับผิดชอบโครงการหลัก กลุมงานชันสูตร หองปฏิบัติการรังสีของโรงพยาบาลแกไข
ขอบกพรองแลวเสร็จ ลําดับโครงการ การจัดทําคาปริมาณรังสีอางอิงจากการถายภาพ 2
256 รังสีวินิจฉัย ป2 (เอกซเรยเตานมดําเนินเก็บขอมูลปริมาณรังสีและคาเทคนิคการตั้ง (
คารังสี โดยนักรั งสี ฯ ติ ด ตามความกาวหน าการเก็บขอมูล และดําเนิน การส งขอมูล ให
เจาภาพเพื่อประมวลผลตอไป
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
ผู ป ระกอบการและโรงพยาบาลสามารถนํ า ผลไปใช ใ นการดํ า เนิ น การออกใบอนุ ญ าตและใช เ ป น
หลักฐานประกอบในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นายพีรพงษ แสงประดับ

ตําแหนง
นักฟสิกสรังสีชํานาญการ
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โครงการที่ 5
โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานดานหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการวินิจฉัย
และปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ ปงบประมาณ 2562
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานดานวิทยาศาสตรในการวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดาน
สุขภาพ
กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ (ย1ก4)
1. พัฒนาความสามารถทางหองปฏิบัติการและระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อวินิจฉัยและปองกันโรค
ขามพรมแดนและโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา ตามแนวทาง IHR/CBRN
2. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายทางการแพทยและสาธารณสุขในระดับประเทศและภูมิภาค
เอเชียเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยดานสุขภาพ
รหัสโครงการ 611-1112-P074-4651-08
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานดานหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการวินิจฉัยและ
ปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ ปงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบดวยแผนงานโครงการยอยดังตอไปนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข เขตสุขภาพที1่ 0
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจําปงบประมาณ 2562 การพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการทาง
การแพทย และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
3. โครงการทดสอบความชํานาญการตรวจวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการและการบริการสอบเทียบ
เครื่องมือทางหองปฏิบตั ิการทางการแพทย
4. โครงการเฝาระวังผูปวยกลุมที่ไมสามารถเขาถึงการตรวจคัดกรองยีนสแพยา : HLA-B*15:02 อัลลีล
HLA-B*57:01 อัลลีล และ HLA-B*58:01 อัลลีล ในเขตสุขภาพที่ 10
5. การคนหาคูเสี่ยงธาลัสซีเมียเขตสุขภาพที่ 10
6. การเฝาระวังการโรคติดตอจากสัตวสูคนในเขตสุขภาพที่ 10
7. การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกในเขตสุขภาพที่ 10
8. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายเพื่อรองรับอาเซียน (พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว
โรคขามพรมแดน โรคติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซ้ํา และเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ)
9. การเฝาระวังการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus) ในเขตสุขภาพที่ 10
10. โครงการวัณโรคสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค: การตรวจคนหาผูติดเชื้อวัณโรคในกลุมบุคลากรทาง
การแพทยดวยinterferon-gamma release assay (IGRA)
11. โครงการ:การพัฒนาศักยภาพเครือขายเพื่อการเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) ในเขตสุขภาพที่ 10
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อเฝาระวัง คนหาและตรวจวิเคราะหหาสาเหตุของโรคระบาด โรคติดเชื้ออันตรายรายแรง โรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา โรคไมติดเชื้อ ไดอยางรวดเร็ว ทันสถานการณ และการตรวจวิเคราะหยีนแพยา
เพื่อปองกันการเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ของผูปวย ในเขตสุขภาพที่ 10
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2. เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขของ
หนวยบริการ
3. เพื่อใหบริการสอบเทียบเครื่องมือทางหองปฏิบัติทางการแพทย
4. เพื่ อ สนั บ สนุ น ให ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย ไ ด รั บ การรั บ รองและธํ า รงรั ก ษาคุ ณภาพตาม
มาตรฐาน
5. เพื่อพัฒ นาศักยภาพห องปฏิ บัติ การเครือขาย ให ส ามารถตรวจหรือมีร ะบบการส งตอโรคขาม
พรมแดนตามแนวทาง IHR/CBRN
6. เพื่อสงเสริมหองปฏิบัติการทางการแพทยใหดําเนินการถูกตองตามกฎหมายภายใตพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว
กลุมเปาหมาย
1. ตัวอยางจากสถานพยาบาล หนวยงาน ภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขต/นอกเขตสุขภาพที่ 10
2. หองปฏิบัติการของโรงพยาบาล/หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
จํานวน 8,600 ตัวอยาง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 จํานวนของตัวอยางที่ไดรับตาม
เปาหมาย (รอยละ100)
2 รอยละความพึงพอใจของผูรวม
โครงการ
3 รอยละของระยะเวลาการตรวจ
วิเคราะหทันเวลา
4 รอยละความกาวหนาของการ
ดําเนินงานตามแผน

คาเปาหมาย
8,600

ผลสําเร็จ
9,311

หนวยนับ คิดเปนรอยละ
ตัวอยาง
100

ไมนอยกวา
รอยละ 85
ไมนอยกวา
รอยละ 98
มากกวา
รอยละ 85

อยูระหวาง
ดําเนินการ
100

รอยละ

-

รอยละ

99.9

97.21

รอยละ

100

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
จัดทําโครงการ แผนงาน ดําเนิ นการจั ดหาวัส ดุ อุป กรณ น้ํ ายา เตรียมความพรอมและดําเนินงาน
เพิ่มเติม ตามรายละเอียดแยกตามกิจกรรมโครงการยอย ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข เขตสุขภาพที1่ 0
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ประสานงานกับ เจ าหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาลให รั บ ทราบทางโครงการทางกลุ มไลน
กรรมการเครือขายวิชาชีพเทคนิคการแพทย เขตสุขภาพที่ 10
- จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาศักยภาพเครือขายผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ หองประชุม CMS ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
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- จัดอบรม/สัมมนาทางหองปฏิบัติการทางการแพทย เขตสุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ 2562 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี มีผูเขารวมอบรม/
สัมมนา จํานวน 60 คน
- โรงพยาบาลไดรับการตรวจประเมินภายในและภายนอก โดย ตรวจประเมินภายใน 30 แหง
2. โครงการธํารงรักษา สรางเสริมความเขมแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการทางการแพทย
และห องปฏิ บั ติ การรั งสี วิ นิ จฉัย โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พราชและโรงพยาบาลเฉลิ มพระเกีย รติ
โรงพยาบาลชัยพัฒน โรงพยาบาลเทพรัตนราชานุกูล ปงบประมาณ 2562
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ประชุมชี้แจงโครงการ และอบรมผูตรวจประเมิน โดยผูรับผิดชอบโครงการหลัก
- รพร.และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เขารวมการชี้แจงและอบรมผูตรวจประเมิน
- กําหนดการตรวจประเมิน ประสานผูตรวจประเมิน โรงพยาบาลที่รับการตรวจประเมิน รางหนังสือ
เชิญ
- จัดทําโครงการตรวจประเมินภายใน พรอมทั้งสงหนังสือเชิญผูตรวจประเมิน และแจงกําหนดการ
แกโรงพยาบาลที่จะไดรับการตรวจประเมิน
- ดําเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน รพร. จํานวน 3 แหง ไดแก
1. รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และได รับการตรวจ
External Audit เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562
2. รพร.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
3. โรงพยาบาลเบญจลักษ ไดรับการตรวจประเมินภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2562
- รพร.เดชอุดม ไดรับการรับรองISO15189:2012 , ISO15190:2003 ครบทุกรายการตรวจ
วิเคราะหที่เปดใหบริการ รอยละ100
3. โครงการทดสอบความชํานาญการตรวจวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการและการบริการสอบเทียบ
เครื่องมือทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
3.1 การทดสอบความชํานาญการตรวจวิเคราะหระหวางหองปฏิบัติการ 5 รายการทดสอบ
- จัดสงหนังสือและรับสมัครสมาชิก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยใหเครือขายทําการลงทะเบียน
สมั ค รร ว มโครงการที่เ ว็ บ ไซต ศูน ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ที่ 10 อุบ ลราชธานี คลิ ก ที่ ไอคอน
PT/EQA หรือที่ http://rmsc10.dmsc.moph.go.th/pt/PTUbon/pathohome.php ปดรับ
สมัคร 31 ตุลาคม 2561
- ประสานและให ข อ มู ล การเข า ร ว มเป น สมาชิ ก ของ รพ.สต/ศสม. ให กั บ หั ว หน า งานเทคนิ ค
การแพทย นักวิชาการสาธารณสุขหรือผูรับผิดชอบในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เพื่อติดตามการสมัครสมาชิกทั้งทางไลนและโทรศัพท โดยมีสมาชิกสมัคร
เขารวมโครงการ จํานวน 858 แหง
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- จัดซื้อและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ น้ํายา ประมาณการตามเปาหมายโครงการ
- ประสาน รพ. แมขา ย ตรวจสอบยื น ยั น จํ า นวนสมาชิ ก ที่ส มั คร สอบถามความต อ งการสมัค ร
เพิ่มเติม
- จัดเตรียมเอกสารแบบบันทึกรายงานผลการทดสอบตามจํานวนสมาชิก
- ประสาน สื่อสาร การจัดสง วันรับตัวอยาง วันตรวจวิเคราะหให รพ.แมขายและผูรับผิดชอบที่
สสอ.
- จั ด หาตั ว อย าง ส ง ตรวจหาสภาวะการติ ด เชื้ อของตั ว อย างและเตรี ย มตั ว อย าง จั ด แยก บรรจุ
จํานวน 3,840 หลอด
- ทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันของตัวอยาง
- จายตัวอยางและตรวจเช็คการรับ ใหกับสมาชิก 858 แหง
- ดาวนโหลด และรวบรวม ตรวจเช็คความถูกตอง ลงขอมูลผลการทดสอบของสมาชิกจากโปรแกรม
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหเบื้องตน
- สรุปรายงานผลเบื้องตน ขึ้นเว็บไซต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
- วิเคราะหขอมูลสําหรับการสรุปผลการทดสอบฉบับสมบูรณ
- ไดรับการตรวจติดตามภายใน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดย นางสิริพรรณ แสงอรุณ และ
นางสาวเพทาย อุนผล จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
- ดําเนินการจัดเตรียมตัวอยาง และจัดสงตัวอยาง รอบที่ 2 ใหแกสมาชิกที่สมัครเขารวมโครงการ
จํานวน 862 แหง เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562
- ดาวนโหลดขอมูลผลการรายงานของสมาชิก และจัดรวบรวมกลุมขอมูล
- สรุ ป รายงานฉบั บ สมบู ร ณของสมาชิ กทั้ งหมด จํ านวน 860 แห ง นํ าขึ้น เว็ บ ไซต เมื่อวั น ที่ 14
สิงหาคม 2562
3.2 โครงการทดสอบความชํานาญการตรวจวิเคราะหการตั้งครรภระหวางหองปฏิบัติการเขตสุขภาพที่
7-13
- มีหนวนสถานพยาบาลสมัครเขารวมโครงการจํานวน 147 แหง
- จัดสงตัวอยางใหแตสมาชิกที่สมัครเขารวมโครงการ 147 แหง (ตอบกลับและรายงานผล จํานวน
143 แหง)
- วิเคราะหขอมูลผลการทดสอบของสมาชิก พรอมทั้งนําขอมูลขึ้นเว็บไซตเรียบรอย
- เขารวมสัมมนาวิชาการดานทดสอบความชํานาญสําหรับหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043 และสถิติสําหรับการทดสอบความชํานาญ ISO 13528 เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ 2562
ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร และจัดสงตัวอยางใหแกสมาชิกที่เขารวมโครงการ จํานวน 147 แหง
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
- สรุปรายงานฉบับสมบูรณของสมาชิกทั้งหมด จํานวน 147 แหง เพื่อนําขึ้นเว็บไซต เมื่อวันที่ 9
สิงหาคม 2562
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3.3 การบริการสอบเทียบเครื่องมือทางหองปฏิบัติการทางการแพทย
- สงสอบเทียบ เครื่องชั่ง อางควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดความเร็วรอบ และเครื่องวัดการกระจาย
อุณหภูมิตามแผน
- ดําเนินการบริการสอบเทียบเครื่องมือทางหองปฏิบัติการทางการแพทย ไดสะสม จํานวน 1,258
จุดทดสอบ ของเครื่องมือทั้งหมด 737 เครื่อง
- เขารวมอบรมการใชงานและการสอบเทียบ piston pipette เมื่อวันที่ 14- 15 มีนาคม 2562
ณ กรมวิทยาศาสตรบริการ
- ไดรับการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 17025 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
โดย นางศิริวรรณ บุญชรัตน นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง
- จัดซื้อเครื่อง Piston pipette เพื่อ PT ของผูปฏิบัติงานในหองสอบเทียบ จํานวน 5 เครื่อง
- ตรวจวิเคราะหและสง Piston pipette เพื่อทําInter-lab comparison
4. โครงการเฝาระวังผูปวยกลุมที่ไมสามารถเขาถึงการตรวจคัดกรองยีนสแพยา : HLA-B*15:02 อัลลีล
HLA-B*57:01 อัลลีล และ HLA-B*58:01 อัลลีล ในเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- จัดหาเครื่องมือ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม PCR
- Verified method
- เปดใหบริการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561
- รายงานการตรวจสงใหสถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยาง จํานวน 19 ตัวอยาง
- แจงประชาสัมพันธใหแกหัวหนาหองปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือขายเขตสุขภาพที่ 10
5. การคนหาคูเสี่ยงธาลัสซีเมียเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยาง จํานวน 7,159 ตัวอยาง
6. การเฝาระวังการโรคติดตอจากสัตวสูคนในเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยาง จํานวน 405 ตัวอยาง
7. การเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกในเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยาง จํานวน 302 ตัวอยาง
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8. โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายเพื่อรองรับอาเซียน (พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว
โรคขามพรมแดน โรคติดเชื้ออุบัติใหม อุบัติซ้ํา)
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ดํ า เ นิ น ป ร ะ ส า น โ ค ร ง ก า ร ฯ ร ว ม กั บ ส ถ า บั น วิ จั ย วิ ท ย า ศ า ส ต ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย และได รั บ อนุ มั ติ โ ครงการฯจากผู อํ า นวยการศู น ย วิ ท ยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยาง จํานวน 448 ตัวอยาง
9. การเฝาระวังการติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus)
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยาง จํานวน 6 ตัวอยาง
- รับตรวจประเมิน ตาม ISO 15189:2012
- แกไขโอกาสพัฒนาตามคําแนะนําสงตามเวลาที่กําหนด
- สงเอกสารการแกไขใหกลุมงานพัฒนาและวิชาการเพื่อสงตอให สมป.
10. โครงการวัณโรคสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค: การตรวจคนหาผูติดเชื้อวัณโรคในกลุมบุคลากรทาง
การแพทยดวยinterferon-gamma release assay (IGRA)
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ติดตอประสานงานไดหนวยงานเขารวมโครงการ เปนโรงพยาบาลชุมชน 13 แหง เปนบุคลากร
ทางการแพทย จํานวน 498 ราย (จากขอมูลการประสานเบื้องตน)
- ติดตอประสานงานเรื่องการจัดอบรมบรรยายและชี้แจงแนวทางการเก็บและนําสงตัวอยางใหแก
บุคลากรโรงพยาบาล จํานวน 50 คน ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ 28 มีนาคม 2562
- เตรียมเอกสาร ประสานที่พัก การเดินทางวิทยากร รับสมัครผูเขาอบรม
- ดําเนินการสงตรวจวิเคราะหตัวอยาง จํานวน 499 ตัวอยาง (เปาหมาย 300 ตัวอยาง)
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหและออกรายงานผล บุคลากรทางการแพทย ครบทั้ง 300 ราย จาก
โรงพยาบาล 9 แหง คิดเปนรอยละ 100 โดยใหผลบวก 47 ราย คิดเปนรอยละ 15.67 ดังนี้ 1.
รพ.หวยทับทัน 22 ราย ผลบวก 8 ราย คิดเปนรอยละ 36.36 2. รพ.ดอนมดแดง 40 ราย ผลบวก
3 ราย คิดเปนรอยละ 7.50 3. รพ.โขงเจียม 39 ราย ผลบวก 4 ราย คิดเปนรอยละ 10.26 4.
รพ.มวงสามสิบ 21 ราย ผลบวก 3 ราย คิดเปนรอยละ 14.28 5.. รพ.เขื่องใน 58 ราย ผลบวก
12 ราย คิดเปนรอยละ 20.69 6. รพ.สําโรง 30 ราย ผลบวก 5 ราย คิดเปนรอยละ 16.67 7.
รพ.สวางวีรวงศ 25 ราย ผลบวก 1 ราย คิดเปนรอยละ 4.00 8. รพ.นาตาล 30 ราย ผลบวก 5
ราย คิดเปนรอยละ 16.67 และ 9. รพ.สิรินธร 35 ราย ผลบวก 6 ราย คิดเปนรอยละ 17.14
รวบรวมผลตรวจการติดเชื้อ
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- รวบรวมผลตรวจการติดเชื้อ การคนหาผูปวยในกลุมผูติดเชื้อ และผลการตรวจติดตามการควบคุม
ปองกันการเกิดวัณโรคโดยสงแบบสอบถามไดรับการตอบกลับ 3 แหง (โรงพยาบาลหวยทับทัน
โรงพยาบาลมวงสามสิบ และโรงพยาบาลนาตาล) จาก 9 แหงที่รวมโครงการ
11. โครงการ:การพัฒนาศักยภาพเครือขายเพื่อการเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) ในเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ชี้แจงโครงการใหแกคณะกรรมการเทคนิคการแพทย ในวันที่ 31 มกราคม 2562
- เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายและเฝาระวังเชื้อ
ดื้อยาดานจุลชีพ เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมริชมอนด นนทบุรี
- จัดทําแผนตรวจประเมินโรงพยาบาล กําหนดแนวทางการพัฒนา
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคตอบรับการเขารวมโครงการ
- เข า ร ว มอบรมและประสานงานกั บ โรงพยาบาลเครื อ ข า ยเขตสุ ข ภาพที่ 10 เมื่ อ วั น ที่ 18-19
เมษายน 2562
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายเพื่อการเฝาระวังเชื้อดื้อ
ยาตานจุลชีพ และการจัดทํา Anti-biogram ตามมาตรฐาน CLSI เขตสุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ
2562 ใหแกโรงพยาบาลเปาหมาย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม ตึก CMS ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
- สรุปผลดําเนินงานรายงานตามตัวชี้วัด 1.2 รอบ 9 เดือน และสรุปสงรอบ 12 เดือน เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด มีความกาวหนาในระดับ 5
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี สามารถ ใหบริการตรวจวิเคราะห/การทดสอบความ
ชํานาญ/การสอบเทียบเครื่องมือทางหองปฏิบัติการทางการแพทย อยางมีประสิทธิภาพ
2. หนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบไดรับบริการอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ และอัตราการแพยาชนิด
รุนแรงลดลง
3. ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข า ยได รั บ การรั บ รอง/ธํ า รงรั ก ษาระบบคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มี ข อ มู ล การ
ใหบริการตรวจวิเคราะหรองรับพื้นที่ระดับจังหวัด มีเครือขายระบบการสงตอที่ชัดเจน ครบวงจร ได
มาตรฐานครบทุกกลุมเชื้อโรคตามเกณฑ IHR/CBRN
4. ทราบสถานการณการระบาดของเชื้ออุบัติใหม อุบัติซ้ํา เชนไวรัสระบบทางเดินหายใจไขหวัดใหญ/
ไขหวัด
5. นก/เชื้อคอตีบ/ไวรัส MERS-CoV ในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของและเตรียมพรอม
รับมือการระบาด ใหแกไขปญหาในพื้นที่ไดทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
6. หองปฏิบัติทางการแพทยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ดําเนินการตาม
พรบ.ชรพ.และมีความปลอดภัยจากการทํางาน
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ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต
2
นายสุทิศ จันทรพันธ
3
นางสาวจันทรฉาย คําแสน
4
นางวิภาวดี เจียรกุล
5
นายอดิชัย แสนทวีสุข
6
นางสาวนพมาศ กลาหาญ
7
นางสาวเกศณี ศรีวรรณ

ตําแหนง
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทย
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โครงการที่ 6
โครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพและศั ก ยภาพห อ งปฏิ บั ติ ก ารสู ค วามเป น เลิ ศ ศู น ย วิ ท ยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
ผลผลิต เปนหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลัก กําหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุขทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
รหัสโครงการ 611-1112-P091-N4654-05
ชื่อโครงการ การยกระดับคุณภาพและศักยภาพหองปฏิบัติการสูความเปนเลิศ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่
10 อุบลราชธานี
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อประกัน คุณภาพห องปฏิ บั ติ การให มีความต อเนื่ อ งและมีคุ ณภาพตามมาตรฐานสากล ได แ ก
ISO/IEC 17025: 2005, ISO 15189: 2012 และ ISO 15190 : 2003
2. เพื่อธํารงรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง ใหสอดคลองตามระบบบริหารคุณภาพ
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และสอดคลองตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
3. เพื่ อให บุ ค ลากรมีค วามรู ความเข า ใจและทัก ษะในการปฏิ บั ติ ง านให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทัน ต อการ
เปลี่ยนแปลง
4. เพื่อสรางความสามัคคีของบุคลากร
กลุมเปาหมาย
1. บุคลากรทุกคนของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี จํานวน 61 คน
2. กลุมงาน/ฝายของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
จํานวน -
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ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1

2

3

รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและวิชาการ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่
10 อุบลราชธานี
รอยละหองปฏิบัติการที่ยื่นขอ
การรับรอง สามารถธํารง
รักษาระบบคุณภาพ
หองปฏิบัติการและไดรับการ
รับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2017, ISO
15189:2012, ISO
15190:2003 และ ISO
9001:2015
รอยละการเบิกจาย
งบประมาณของโครงการ

คาเปาหมาย

ผลสําเร็จ

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไดดําเนิน
การตามแผน

รอยละ
100

ตาม กพร.
กําหนด

หนวย คิดเปน
นับ รอยละ
รอยละ
95

อยูระหวางยื่นขอการ รอยละ 95.56
รับรองตามมาตรฐาน
(151
ISO/IEC 17025:2017,
รายการ)
ISO 15189:2012,
ISO 15190:2003 และ
ISO 9001:2015

ไดดําเนินการตามแผน รอยละ

100

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
1. จัดอบรมเรื่อง Internal Audit เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผูเขารวมประชุมจํานวน 58 คน โดย
วิทยากร คือ นางศุภวรรณ เกตุอินทร นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
2. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit จํานวน 6 กลุมงาน และ 1 ฝาย ดังนี้
2.1 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ถึง 11 มกราคม 2562 ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ กลุมงาน
คุณภาพและวิชาการ และหองปฏิบัติการอาหาร, ยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง รังสีและเครื่องมือ
แพทย พยาธิวิทยาคลินิก พิษวิทยาและวัตถุอันตราย และฝายรังสีและเครื่องมือแพทย สามารถ
แกไขขอบกพรองไดครบ
2.2 วันที่ 4 เมษายน 2562 จัดตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043
หองปฏิบัติการ PT provider โดยใชบุคลากรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2
ทาน ขณะนี้อยูระหวางการแกไขขอบกพรอง
2.3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
หองปฏิบัติการสอบเทียบ โดยใชบุคลากรจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง จํานวน 1
ทาน ขณะนี้อยูระหวางการแกไขขอบกพรอง
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3. การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ ไดรับการสอบเทียบแลว จํานวน 200 เครื่อง คิดเปนรอยละ
82.30
4. ผลการยื่นขอการรับรอง/ขยายขอบขายความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:
2017, ISO 15189: 2012, ISO 15190: 2003, ISO 9001: 2015 จํานวน 151 รายการจาก 158
รายการทดสอบ คิดเปนรอยละ 95.56 และไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012, ISO
15190: 2003 แล ว เมื่อวัน ที่ 4 กันยายน 2562 ส วนมาตรฐานอื่นอยู ระหวางการพิจ ารณา อีก 7
รายการ กําลังดําเนินการยื่นขอการรับรองภายในเดือนธันวาคม 2562
5. การจัดการขอรองเรียน ดําเนินการแกไขและจัดการขอรองเรียน จํานวน 7 เรื่อง ไดภายใน 10 วันทํา
การ ตามขอกําหนด และไดรายงานประจําเดือนใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 11 ครั้ง
6. การพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาทั้งดานประกันคุณภาพ ดานวิชาการ ดานบริหาร
7. การทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการ กรณีศูนย ฯ เปนผูเขารวม เขารวมกับหนวยงาน
ภายในประเทศ จํานวน 17 หนวยงาน/ จํานวน 73 เรื่อง/ จํานวน 80 ครั้ง
8. จัดการประชุมการทบทวนโดยฝายบริหาร (Management Review) วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
ผูเขารวมประชุมจํานวน 61 คน โดยมีผูอํานวยการเปนประธาน นําเสนอโดยนางศุภวรรณ เกตุอินทร
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ ผูจัดการคุณภาพ
9. ดําเนินการสํารวจความพึ่งพอใจ จํานวน 2 รอบ และนําผลการสํารวจมาปรับปรุงคุณภาพและการ
ใหบริการ
10. กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดเร็วกวาแผน ไดแก การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและการ
ยื่นขอการรับรองและความสามารถของหองปฏิบัติการ
11. มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและวิชาการ จํานวน 12 ครั้ง
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
หองปฏิบัติการของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอยาง
ตอเนื่องและมีบุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะในการผลักดันเปาหมายขององคการใหสําเร็จ
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางศุภวรรณ เกตุอินทร
2
นางสาวดลยา บุญนิ่ม
3
นางสาวณัฐธิดา สัมพันธ

ตําแหนง
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
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โครงการที่ 7
โครงการบูรณาการดานอาหาร ประจําป 2562 (4 โครงการยอย)
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรค เพื่อความมั่นคง
ดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบเฝาระวังพยากรณ
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1 ก2)
ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการดานอาหาร ประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รหัสโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อดําเนินงานตามภารกิจใหบริการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพดานอาหารไดอยางถูกตอง และ
ตามกําหนดเวลา
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดแจงเตือนภัยใหผูบริโภคไดรับทราบและนําไปใชประโยชนในการเลือกบริโภค
กลุมเปาหมาย ผลิตภัณฑสุขภาพดานน้ํา อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อตรวจวิเคราะหทางเคมี-กายภาพและจุล
ชีววิทยา ที่สงตรวจจากหนวยงานภาครัฐคือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, กรมวิทยาศาสตรการแพทย,ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย, องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และภาคเอกชน
คือ ผูประกอบการและประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10และนอกเขต
จํานวน 1,200 ตัวอยาง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 การรายงานทันเวลา
2 เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป

คาเปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยนับ คิดเปนรอยละ
มากกวา 95
100
รอยละ
100.00
มากกวา 85
100
รอยละ
100.00

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
กิจกรรมที่ 10 เรื่อง โครงการบูรณาการดานอาหาร ประจําป ประจําปงบประมาณ พ 2562 .ศ.ของเขตสุขภาพที่ 10
รอยละความกาวหนา 100 ประกอบดวย แผนงานโครงการยอยดังนี้ 4
โครงการยอยที่ 10.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการดานอาหาร
รอยละความกาวหนา 100
เขารับการอบรมความรูทางเคมีและจุลชีววิทยา ตามเปาหมายการอบรม รวม 2 ครั้ง ครบถวนรอยละ
100
ดําเนินการทบทวนมาตรฐานวิธีปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห โดยดําเนินการจัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (SOP) เรียบรอยจํานวน 2 เรื่อง และทวนสอบวิธี จํานวน 2 เรื่อง
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โครงการยอยที่ 10.2 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
รอยละความกาวหนา 100
รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห (passive8 เรื่อง) ป 2561 สงใหเจาภาพที่รับผิดชอบเรียบรอยตาม
กําหนดเวลาทั้งหมดตามเปาหมายดําเนินการรวบรวมสรุปผลและจัดทํา Consumer report เรื่อง เบเกอรี่ ใน
ภาพรวมของทุกศูนยฯ เรียบรอยและไดสงขอมูลการทําพิจารณเนื้อหาคูมือน้ําดื่มประชารัฐ ให สคอ. เรียบรอย
โครงการยอยที่ 10.3 โครงการตรวจสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในผักและผลไม เพื่อสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
รอยละความกาวหนา 100
จัดทําแผนการฝกอบรมถายทอดการใชชุดทดสอบ TM KIT และแผนเก็บตัวอยาง โดยไดประสาน
กลุมเปาหมายเพื่อเขารวมการฝกอบรมและดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใชชุดทดสอบสารเคมี
กําจัดแมลง 4 กลุม (TM kit) ใหกับ รพ.ในเขต 10 แลวเสร็จ 5 จังหวัด ในวันที่ 11-13, 15 และ 21
กุมภาพันธ 2562ประกอบดวย จ.อุบลราชธานี จ.อํานาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จ.มุกดาหารและยโสธร ตามลําดับ
พรอมทั้งไดประสานงานกับ รพ.เปาหมายในการเก็บตัวอยางผักสงหองปฏิบัติการของ สคอ.ตามแผน โดยเก็บ
ตัวอยางผักและผลไม ที่รพ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 สงใหหองปฏิบัติการสํานัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และดําเนินการตรวจวิเคราะหดวยชุด TM kit จํานวน 10 ตัวอยาง และ
สงผลตรวจเบื้องต นใหเจ าภาพทราบดําเนิน การเก็บตัว อยางผักรอบ 2 สง สคอ.วันที่ 5 มิย. 62 และตรวจ
เบื้องตนดวยชุดทดสอบ TM kit จัดทําสรุปผลการดําเนินการเสนอ ผอ.
โครงการยอยที่ 10.4 โครงการพัฒนาแหลงกระจายสินคาอาหารและวัตถุดิบทั่วไทยเพื่ออาหารปลอดภัย
รอยละความกาวหนา 100
ประสานพื้นที่ ประเมินสถานการณ จัดทําแผนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการโรงคัด
ตัดแตงของกลุมเปาหมาย ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานที่จริงที่เปาหมายคือ กลุมเกษตรกรบานหนองเม็ก จ.
อํานาจเจริ ญ เมื่ อวั น ที่ 26 กุม ภาพัน ธ 2562 และได สุ มตั ว อย างผั กที่ส งผ านโรงคั ด ตั ด แต งตรวจวิ เ คราะห
เบื้องตนดวยชุดทดสอบ TM kit จํานวน 3 รอบตรวจวิเคราะหเบื้องตนในตัวอยางผักที่สงผานโรงคัดตัดแตง
ดวยชุดทดสอบ TM kit ดําเนินการจัดทําแผนผังการปรับสถานที่ของโรงคัดตัดแตงตามเกณฑของ อย. พรอม
ทั้งลงพื้นที่ปรับปรุงสถานที่ ประสาน สมป.เพื่อขอรายละเอียดการยื่นขอการรับรองและไดรับการตอนรับการ
ตรวจเยี่ยมจากทีม อย.เพื่อประเมินคัดเลือกเปนโรงคัดตัดแตงในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการ
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
1. สามารถดํ าเนิน งานตามภารกิจให บริการตรวจวิ เคราะหผ ลิตภั ณฑสุ ขภาพทางดานอาหารได อยาง
ถูกตอง และตามกําหนดเวลา
2. กลุ มงานอาหารมีศักยภาพในการตรวจวิเ คราะห ผลิ ต ภัณฑสุขภาพด านอาหารทางเคมี ที่มีความ
ถูกตอง แมนยํา ตามมาตรฐานสากล
3. สามารถนําขอมูลที่ไดแจงเตือนภัยใหผูบริโภคไดรับทราบและนําไปใชประโยชนในการเลือกบริโภค
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ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ
2
นางวิภาวดี รากแกน
3
นางสมพร เอมโอษฐ
4
นางสุจิตรา แสนทวีสุข
5
นางสุดารัตน แกวมณี
6
นายลิลิต อินทนา
7
นางสาวชรินรัตน ศิริธรรม
8
นายสุทธิพงษ แสงโชติ
9
นางสาวอรุณี ศิริป
10
นางสาวประชาพร ผลสิน
11
นายธนสาร บังศรี
12
นางสาวเมตตา แสงทอง

ตําแหนง
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน
นักวิทยาศาสตรการแพทย
นักวิทยาศาสตรการแพทย
พนักงานหองปฏิบัติการ ส2
พนักงานประจําหองทดลอง
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โครงการที่ 8
โครงการประกันคุณภาพยา
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคง
ดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเปนระบบเฝาระวังพยากรณ
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
รหัสโครงการ 611-1112-P072-N4651-02
ชื่อโครงการ โครงการประกันคุณภาพยา
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อประเมินคุณภาพยา 5 รายการของแตละผลิตภัณฑที่ใชในโรงพยาบาลของรัฐบนมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อใหไดขอมูลคุณภาพยา 5 รายการ
กลุมเปาหมาย จํานวน ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยนับ คิดเปนรอยละ
1. ประสิทธิผล
ขอมูลคุณภาพยา
5
5
ชุดขอมูล
100
รอยละของเปาหมายตาม
100
100
รอยละ
100
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
2. ประสิทธิภาพ รอยละของการเบิกจายเงิน
100
100
รอยละ
100
งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
1. คัดเลือกผลิตภัณฑยาที่จะในการดําเนินโครงการป 2562 และรวมรวมขอมูลผูผลิตเลขทะเบียนที่มีการ
ขึ้นทะเบียนไดยา 5 รายการคือAlbendazole tablet , Albendazole suspension, Chloroquine
phosphate tablet, Cilostazol tablet และSulfamethoxazole + trimethoprim tablet
2. เตรียมความพรอมโปรแกรมกรมวิทยwith you http://alert.dmsc.moph.go.th สําหรับการจอง
สุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหตามโครงการฯ
3. สุมเลือกตัวอยางยาในโปรแกรมกรมวิทยwith you http://alert.dmsc.moph.go.th
4. รับตัวอยางยาไดรับตัวอยางยาดังนี้
5. Albendazole tablet จํานวน 22 ตัวอยาง
6. Albendazole suspension จํานวน 6 ตัวอยาง
7. Chloroquine phosphate tablet จํานวน 8 ตัวอยาง
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8. Cilostazol tablet จํานวน 11 ตัวอยาง
9. Sulfamethoxazole + trimethoprim tablet จํานวน 14 ตัวอยาง
10. รวมตัวอยางทั้งหมด 61 ตัวอยาง
11. ศึกษาและทําความเขาใจวิธีการตรวจวิเคราะหยาตามมาตรฐานUSP 41
12. ทดสอบวิธีวิเคราะหตามมาตรฐานUSP 41 และปรับระบบ
13. จัดทําprotocol วิธีการตรวจวิเคราะหยาAlbendazole tablet , Albendazole suspension,
Chloroquine phosphate tablet, Cilostazol tablet และSulfamethoxazole + trimethoprim
tablet แลวเสร็จ
14. ทวนสอบวิธีวิเคราะหDissolution แลวเสร็จทุกตัวยา
15. ทวนสอบวิธีวิเคราะหAssay แลวเสร็จทุกตัวยา
16. ตรวจวิเคราะหตัวอยางและออกผลการตรวจวิเคราะหแลวเสร็จทุกตัวอยาง
17. ลงผลการตรวจวิเคราะหในระบบกรมวิทย with you (alert.dmsc.moph.go.th) แลวเสร็จทุก
ตัวอยาง
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
หนวยบริการสาธารณสุขสามารถใชฐานขอมูลคุณภาพยาไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อยาที่มี
คุณภาพและราคาเหมาะสมและขอมูลคุณภาพยาที่ไดจะเปนการกระตุนใหผูผลิตมีการพัฒนาคุณภาพยาอยาง
ตอเนื่องสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูใชบริการวาไดรับยาที่มีคุณภาพ
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร
3
ภญ.ภิทรากรณ ศรีมงคล
4
นางสาวจริยา สุขผล

ตําแหนง
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
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โครงการที่ 9
โครงการพัฒนาเครือขายวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรค เพื่อความมั่นคง
ดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบเฝาระวังพยากรณ
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1 ก2)
รหัสโครงการ 611-1112-P072-N4651-02
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือขายวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
วัตถุประสงคของโครงการ
1. พัฒนาและสรางศักยภาพศูนยแจงเตือนภัยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนปญหาผลิตภัณฑสุขภาพใน
ชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพดวยตนเองโดยอาศัยขอมูลจากวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน
2. เพิ่มศักยภาพอสม.วิทยาศาสตรการแพทยชุมขนในการเฝาระวังและแจงเตือนภัยสุขภาพในชุมชน
3. พัฒนาฐานขอมูล“ระบบแจงเตือนภัย”และสงเสริมใหมีการนําไปใชประโยชนเพื่อการคุมครองผูบริโภค
และวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน
4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานคุมครองผูบริโภคและวิทยาศาสตรการแพทยในชุมชนใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน
5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของSME/OTOP ของชุมชนใหมีขีดความสามารถในทาง
เศรษฐกิจที่เขมแข็งและดูแลตัวเอง
กลุมเปาหมาย
- เครือขายศูนยแจงเตือนภัย เฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนปญหาผลิตภัณฑสุขภาพจํานวน 1 อําเภอ
- SME คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแบงเปนธุรกิจการผลิตธุรกิจการคาสงธุรกิจการคาปลีกและ
ธุรกิจการบริการรวมถึงธุรกิจแฟรนไชส, OTOP, วิสาหกิจชุ มชน, วิสาหกิจรายยอย (Micro
Enterprises : MEs ) ซึ่งเปนวิสาหกิจทีมีการจางงานไมเกิน 5 คนและไมจดทะเบียนพาณิชยจํานวน 1
ผลิตภัณฑ
จํานวน -

49
รายงานประจําป 2562 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยนับ คิดเปนรอยละ
1. ประสิทธิผล
จํานวนเครือขายที่รักษา
1
1
อําเภอ
100
สภาพ/ขยายเครือขายศูนย
แจงเตือนภัย เฝาระวังและ
รับเรื่องรองเรียนปญหา
ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชน
พัฒนาศักยภาพ
1
1
ผลิตภัณฑ
90
ผูประกอบการและ
ยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑสมุนไพร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562
2. ประสิทธิภาพ รอยละของการเบิกจายเงิน
100
100
รอยละ
100
งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
1. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดานผลิตภัณฑเครื่องสําอางสมุนไพร
จากผูประกอบการสู Smart Productผลดําเนินงานมีความกาวหนารอยละ90
- เขารว มประชุมเครือขายคณะทํางานพัฒ นาผู ป ระกอบการ SME/OTOP ด านเครื่องสําอาง
สมุนไพรทั้ง 16 หนวยงานผาน VDO Conference ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณา
แผนปฏิบัติการ เกณฑการคัดเลือกผูประกอบการเกณฑคุณภาพที่สอดคลอง FDA thai herb การ
ทํา interlab.ดานเครื่องสําอาง และแนวทางการพัฒนาผูประกอบการ
- จัดทําแผนปฏิบัติการของศูนยฯ และไดรับการอนุมัติจากผูอํานวยการ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
- ประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
- คัดเลือกผูประกอบการเขารวมโครงการ 1 แหง ไดแก บริษัทโขงชีมูล เซอรวิส กรุป จํากัด เลขที่
281 หมู 3 ต.ทุงนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
- คัดเลือกผลิตภัณฑน้ํามันนวดสมุนไพรเอ็นยึด เลขที่จดแจง 10-1-6010016694 (สวนประกอบ
ของน้ํามันนวดสมุนไพรเอ็นยึด หญาเอ็นยึด, ผักคราดหัวแหวน, บัวบก, หญาขัดมอญ, หญาฟนงู
ขาว)
- เขารวมการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ
2562 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการผลิตเครื่องสําอางผสมสมุนไพร จัดโดยสํานัก
เครื่องสําอางและวัตถุอันตรายเจาหนาที่ศูนยฯ เขารวม 2 ทาน
- พาผูประกอบการเขารวมอบรมการพัฒนาผูประกอบการ เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ SME/OTOP ดานเครื่องสําอางสมุนไพรณ โรงแรมอมารี ดอน
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เมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร เจาหนาที่ศูนยฯ เขารวม 1 ทาน และผูประกอบการบริษัทโขง
ชีมูล เซอรวิส กรุป จํากัด เขารวม 2 ทาน
- การตรวจวิ เ คราะห ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อางสมุ น ไพร ผลการตรวจวิ เ คราะห ก ารปนเป อ น
เชื้อจุลินทรียผานมาตรฐาน ผลตรวจวิเคราะหการปนเปอนโลหะหนักผานมาตรฐาน และผลการ
ตรวจวิเคราะหเอกลักษณสมุนไพรบัวบกไมผาน
- การตรวจเยี่ ยมเพื่อประเมินกระบวนการผลิ ต และให คําแนะนํ าแกผู ป ระกอบการ ได ป ระสาน
ผูประกอบการในจังหวัดยโสธรและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 บริษัท โขงชี
มูล เซอรวิส กรุป จํากัด เลขที่ 281 หมู 3 ต.ทุงนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธร
2. การพัฒนาอําเภอตนแบบการแจงเตือนภัยเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนปญหาผลิตภัณฑสุขภาพใน
ชุมชนผลดําเนินงานมีความกาวหนารอยละ100
- มีแผนปฏิบัติการการพัฒนาอําเภอตนแบบเพื่อแจงเตือนภัย เฝาระวัง และรับเรื่องรองเรียนปญหา
ผลิตภั ณฑสุขภาพในชุมชน ปงบประมาณ 2562 กลุมงานยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง ศูน ย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี โดยมีการระบุอําเภอเปาหมายไวในแผน และแผนฯ
ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารหนวยงานเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562
- อําเภอเปาหมายมีผลการดําเนินการดังตอไปนี้
- มีเครือขายการทํางานระดับอําเภอ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
- มีแผนปฏิบัติการระดับอําเภอ มีแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประเด็นการแกปญหาอุบัติเหตุจราจร
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ป 2562
- อําเภอปทุมราชวงศามีการจัดตั้งศูนยเฝาระวังยาและผลิดภัณฑสุขภาพที่ไมถูกตองเหมาะสมใน
ชุมชน ณ รพ สต. ทุกแหงในเขตรับผิดชอบของอําเภอปทุมราชวงศา ในการรับเรื่องรองเรียนเมื่อ
พบผลิตภัณฑสุขภาพที่ตองสงสัยหรือมีการนําเขามาจําหนายในชุมชน มีกติกาชุมชนคอยกํากับ
มีกํานันผูใหญบานคอยใหคําแนะนําตักเตือนผูนําผลิตภัณฑตองสงสัยเขามาจําหนาย รวมถึงมีการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑตองสงสัยเบื้องตนเมื่อประชาชนรองขอ (เชน สเตียรอยด สารตองหามใน
เครื่องสําอาง ฯลฯ เปนตน) มีการพัฒนา อสม. โทรโขง ชวยเปนหูเปนตาและสํารวจขอมูล
เบื้องตนในชุมชนเปาหมาย
- มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ รพ สต. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานคุมครอง
ผูบริโภคในชุมชน มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเพิ่มประสิทธิภาพเฝาระวังยาและ
ผลิตภัณฑที่ไมถูกตองเหมาะสมในชุมชน และอบรมและประเมินศักยภาพ อสม.จํานวน 150 คน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอปทุมราชวงศา อําเภอ
ปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ
- การประเมินศักยภาพ อสม.จํานวน อสม. ที่สงผลการทดสอบ 146 คน ไดคะแนนเฉลี่ยกอนให
ความรู 10.2 (51%) และไดคะแนนเฉลี่ยหลังใหความรู 13.4 (67%)
- อําเภอปทุมราชวงศา มีการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพที่เปนปญหาในพื้นที่ และสงตัวอยางมา
ตรวจวิเคราะหที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานีผลการตรวจวิเคราะหพบสาร
อันตราย
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- อําเภอปทุมราชวงศา ดําเนินการแจงเตือนภัยโดยสงหนังสือราชการไปยังสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเฝาระวังผลิตภัณฑที่ปลอมปนสารอันตรายและเครือขายลงขอมูลการแจง
เตือนภัยในระบบ กรมวิทย with you
- ถอดบทเรียนอําเภอตนแบบเพื่อสรุปผลงานเดน รูปแบบหรือนวัตกรรมหรือมาตรการการจัดการ
ปญหาสุขภาพ
3. ประชุมสรุปผลงานการพัฒนาอําเภอตนแบบ (รวมกับ การพัฒนา OTOP/SME) รอบ 12 เดือน
ระหวางวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2562 ณ The River Life Resort อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
1. เกิดเครือขายงานคุมครองผูบริโภคและวิทยาศาสตรการแพทยชุมชนระดับอําเภอกระจายทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศซึ่งจะสงผลทําใหระบบการผลิตผลิตภัณฑสุขภาพไดรับการยกระดับเรื่องมาตรฐาน
และความปลอดภัยผานความตระหนักรูของชุมชน
2. ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับบริการขอมูลอางอิงทางหองปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางทันเหตุการณ
3. กรมวิทย With You ถูกใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
4. กรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถกําหนดทิศทางการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศไดอยางทันการณและมีประสิทธิผล
5. ผูประกอบการ SME/OTOP มีขีดความสามารถในเชิงเศรษฐกิจ อยางเขมแข็งและยั่งยืน
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร
3
ภญ.ภิทรากรณ ศรีมงคล
4
นางสาวจริยา สุขผล

ตําแหนง
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรชํานาญการ
เภสัชกรปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
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โครงการที่ 10
แผนงานบูรณาการปองกันปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรค เพื่อความมั่นคง
ดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบเฝาระวังพยากรณและ
เตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1 ก2)
รหัสโครงการ 809-1112-P011-N4643-03
ชื่อโครงการ โครงการบรูณาการยาเสพติด
วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการใหสามารถตรวจวิเคราะห เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
ภารกิจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
กลุมเปาหมาย หนวยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่รับผิดชอบเขต 10
จํานวน 1,800 ตัวอยาง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย ผลสําเร็จ
1.ประสิทธิผล
1. จํานวนตัวอยางที่
1,800
1,800
ไดรับการตรวจวิเคราะห
ตามแผน (1,800
ตัวอยาง)
2. ความกาวหนาของ
มากกวา
100
การดําเนินงานตามแผน รอยละ 85
2.ประสิทธิภาพ 1. การรายงานผลการ
100
100
ตรวจวิเคราะหทันเวลา
2.การเบิกจายเงิน
มากกวา
100
งบประมาณ
รอยละ 96

หนวยนับ
รอยละ

คิดเปนรอยละ
100
(184.27)

รอยละ

100

รอยละ

100

รอยละ

100

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
1. ตรวจวิเคราะหสารเสพติดในปสสาวะ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 27 กันยายน 2562 จํานวน 3,285 ตัวอยาง
2. ตรวจติดตาม ISO/IEC 17025:2005 (Internal Audit) เขารับการตรวจวันที่ 20 ธันวาคม 2561
3. เขารวมประชุมบูรณาการดานยาและสารเสพติด และเขารวมการสัมมนาผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียดานยาและยาเสพติด และอบรมดานสารเสพติดในปสสาวะ ในเดือน 17-18 ธันวาคม 2561
4. เขารวม PT สารเสพติดในปสสาวะ
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5. รายงานจํานวนตัวอยางประจําเดือนจํานวน 7 ฟอรม สง สยวส. และสรุปรายงานความกาวหนาตาม
แผนปฏิบัติราชการเพื่อบันทึกในระบบ Doc ทุกไตรมาสและทุกเดือน
6. สนับสนุนชุดทดสอบสารเสพติดในปสสาวะใหกับ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 5
จังหวัด จํานวน 25,000 ชุด
7. รับตรวจติดตาม ISO/IEC 17025:2017 (External Audit) เขารับการตรวจวันที่ 10-11 มิถุนายน
2562
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
1. การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานและพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น
2. สามารถสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจใหบริการตรวจวิเคราะห ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ที่ 10 อุบลราชธานี
3. ไดความรวมมือทางวิชาการและงานศึกษาวิจยั แบบบูรณาการระหวางผูปฏิบัติงานทางพิษวิทยาภายใน
หนวยงานของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางโชติกา องอาจณรงค
2
นางสาวอตินุช นารถน้ําพอง
3
นางประคอง นิลวิเชียร
4
นายเสนีย พลราช

ตําแหนง
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการ
นักวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติการ
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โครงการที่ 11
โครงการธํารงรักษาพัฒนา สรางเสริมความเข็มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ
ทางการแพทยและหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จยุพราช โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน โรงพยาบาลเทพรัตนราชานุกูล ปงบประมาณ 2562
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานดานวิทยาศาสตรในการวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดาน
สุขภาพ
กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ (ย1ก4)
1. พัฒนาความสามารถทางหองปฏิบัติการและระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อวินิจฉัยและปองกันโรค
ขามพรมแดนและโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา ตามแนวทาง IHR/CBRN
2. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายทางการแพทยและสาธารณสุขในระดับประเทศและภูมิภาค
เอเชียเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยดานสุขภาพ
รหัสโครงการ 611-1112-P074-4651-08
ชื่อโครงการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประจําปงบประมาณ 2562 การพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ
ทางการแพทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนหองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไดรับการ
พัฒนาระบบคุณภาพไดรับการรับรองและธํารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อใหห องปฏิ บัติ การทางการแพทย ของโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุ พราชสามารถสนับ สนุ นบริการ
สุขภาพของสถานพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุขดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย หองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติฯในเขตสุขภาพที่ 10
จํานวน 3 แหง
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ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1

2

3

หองปฏิบัติการทางการแพทยโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
ไดรับการตรวจติดตามภายใน ( 3 แหง )
หองปฏิบัติการทางการแพทยโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
ไดรับการนิเทศ ติดตามประเมินผล จากทีมพี่
เลี้ยง หรือศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
หองปฏิบัติการทางการแพทยโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ
ไดรับการพัฒนาความรูดานระบบบริหารคุณภาพ
และวิชาการไมนอยกวา 1 เรื่อง/ป

คา
เปาหมาย
100

ผล
สําเร็จ
100

หนวย
นับ
รอยละ

คิดเปน
รอยละ
100

100

100

รอยละ

100

2

2

เรื่อง

100

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
รอยละความกาวหนา 100
- ประชุมชี้แจงโครงการ และอบรมผูตรวจประเมิน โดยผูรับผิดชอบโครงการหลัก
- รพร.และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เขารวมการชี้แจงและอบรมผูตรวจประเมิน
- กําหนดการตรวจประเมิน ประสานผูตรวจประเมิน โรงพยาบาลที่รับการตรวจประเมิน รางหนังสือเชิญ
- จัดทําโครงการตรวจประเมินภายใน พรอมทั้งสงหนังสือเชิญผูตรวจประเมิน และแจงกําหนดการแก
โรงพยาบาลที่จะไดรับการตรวจประเมิน
- ดําเนินการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน รพร. จํานวน 3 แหง ไดแก
1. รพร.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 และไดรับการตรวจ External
Audit เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562
2. รพร.เลิงนกทา จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
3. โรงพยาบาลเบญจลักษ ไดรับการตรวจประเมินภายใน วันที่ 27 มีนาคม 2562
- รพร.เดชอุดม ไดรับการรับรองISO15189:2012 , ISO15190:2003 ครบทุกรายการตรวจวิเคราะหที่
เปดใหบริการ รอยละ100
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
1. หองปฏิบัติการทางการแพทยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ไดรับ
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสากลและมาตรฐานรังสีวินิจฉัย
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2. ประชาชนได รั บบริ การตรวจวิเ คราะห จากห องปฏิ บัติ การทางการแพทยโ รงพยาบาลสมเด็จ พระ
ยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ มาตรฐานเดียวกันอยางทั่วถึง เทาเทียมอยางมีประสิทธิภาพ
และสนับสนุน แกไขปญหาสาธารณสุข ในพื้นที่
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต

ตําแหนง
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
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โครงการที่ 12
โครงการเครือขายพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทางการแพทย
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานดานวิทยาศาสตรในการวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดาน
สุขภาพ
กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ (ย1ก4)
1. พัฒนาความสามารถทางหองปฏิบัติการและระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อวินิจฉัยและปองกันโรค
ขามพรมแดนและโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา ตามแนวทาง IHR/CBRN
2. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายทางการแพทยและสาธารณสุขในระดับประเทศและภูมิภาค
เอเชียเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยดานสุขภาพ
รหัสโครงการ 611-1112-P074-4651-08
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10
วัตถุประสงคของโครงการ
1. สงเสริมและสนับสนุนหองปฏิบัติการทางการแพทยไดรับการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เพื่อใหหองปฏิบัติการทางการแพทยสามารถสนับสนุนบริการสุขภาพของสถานพยาบาลและหนวยงาน
สาธารณสุขดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
กลุมเปาหมาย หองปฏิบัติการทางการแพทยของโรงพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่10
จํานวน 76 ตัวอยาง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1 หองปฏิบัติการทางการแพทย ธํารง รอยละ 100
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ
รอยละ100
หองปฏิบัติการทางการแพทยตาม
แผน

ผลสําเร็จ หนวยนับ คิดเปนรอยละ
รอยละ 100 รอยละ
100
รอยละ 100

รอยละ

100

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ประสานงานกับเจาหนาที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลใหรับทราบทางโครงการทางกลุมไลน
กรรมการเครือขายวิชาชีพเทคนิคการแพทย เขตสุขภาพที่ 10
- จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาศักยภาพเครือขายผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ หองประชุม CMS ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
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- จัดอบรม/สัมมนาทางหองปฏิบัติการทางการแพทย เขตสุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ 2562 เมื่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล รีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี มีผูเขารวมอบรม/
สัมมนา จํานวน 60 คน
- โรงพยาบาลไดรับการตรวจประเมินภายในและภายนอก โดย ตรวจประเมินภายใน 30 แหง
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
1. หนวยบริการทุติยภูมิและตติยภูมิมีศักยภาพในการใหบริการหองปฏิบัติการทางการแพทยและไดรับ
การพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
2. มี ร ะบบคุ ณ ภาพเครื อ ข า ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเชื่ อ มโยงประสานช ว ยเหลื อ กั น ระหว า งหน ว ยงาน
ประชาชนไทยและประชาชนในภูมิภาคอาเซียนไดรับบริการ ตรวจวิเคราะห ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เดียวกันอยางทั่วถึง เทาเทียม และสนับสนุน แกไขปญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต

ตําแหนง
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
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โครงการที่ 13
โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายและเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานดานวิทยาศาสตรในการวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดาน
สุขภาพ
กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ (ย1ก4)
1. พัฒนาความสามารถทางหองปฏิบัติการและระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อวินิจฉัยและปองกัน
โรคขามพรมแดนและโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา ตามแนวทาง IHR/CBRN
2. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายทางการแพทยและสาธารณสุขในระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยดานสุขภาพ
รหัสโครงการ 611-1112-P074-4651-08
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพเครือขายเพื่อการเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ (AMR) ในเขตสุขภาพที่ 10
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อพัฒ นาศักยภาพหองปฏิ บัติ การโรงพยาบาลเครื อขายในการเฝาระวั งเชื้ อดื้ อยาตานจุล ชีพทาง
หองปฏิบัติการและพัฒนาเครือขายเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
2. เพื่อจัดทํา Anti-biogram ในระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 และสงขอมูลการทดสอบความไวของเชื้อตอ
ยาปฏิชีวนะเพื่อจัดทําAnti-biogram ระดับประเทศที่มีความถูกตองรวดเร็วทราบอุบัติการณของเชื้อ
สาเหตุของโรคแนวโนมการดื้อยาตานจุลชีพ
กลุมเปาหมาย หองปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือขายการเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
จํานวน 8 แหง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
1. สรุปผลการสุมตรวจสอบ antibiogram จากโรงพยาบาลเปาหมายระดับ A, S
2. antibiogram ที่สุมตรวจมีความถูกตอง (ไมมีการพบขอบกพรองหลัก (Major Error) ไมนอยกวา
รอยละ 30
3. จั ด ทํา antibiogram ระดั บ เขต ) ม- .ค .มิ .ย .2562 (เสนอผู บ ริ ห ารหน ว ยงานระดั บ กอง และระดั บ
เขตบริการสุขภาพและสง สวส.
ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
1. ประสานแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ โดย
การจั ดประชุ มคณะทํางานพัฒนาศักยภาพเครื อขายผู เ ชี่ ยวชาญด านเทคนิ คการแพทย ครั้ งที่
1/2562 ในวันที่ 30 มกราคม 2562
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2. นิเ ทศงานเพื่อรั บทราบและแกไขป ญหาที่เกิด ขึ้น ของโรงพยาบาลเครื อขายในพื้น ที่รับ ผิ ดชอบ
รวมกับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 และสรุปผลการออก
นิเทศงานและตรวจราชการ รอบที่ 1
3. ติดตามขอมูลการตรวจวิเคราะหความไวของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากโรงพยาบาลเครือขายเฝาระวัง
เชื้อดื้อยาทั้งหมดที่รับผิดชอบและจัดทํา Anti-biogramรอบที่ 1 มค.-ธค. 2561 ตารางสงขอมูล
ชองโรงพยาบาลเครือขายจํานวน5แหง การสงขอมูล Anti-biogramรอบที่ 1 ไปที่เว็บไซตNarst
Thailand สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข และสรุปผลการจัดทําขอมูล Anti-biogram
4. สุ มตรวจสอบร อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ส งขอมูล เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจั ด ทํา antibiogram ตามเกณฑของกรมวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 แหง คือ รพ.สรรพสิทธิประสงค
และ รพ.มุกดาหาร พบวาผานเกณฑทั้ง 2แหง (เปาหมาย = ไดคะแนน≥80จํานวน 1แหง)
5. จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายเพื่อการเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ
และการจัดทํา Anti-biogram ตามมาตรฐาน CLSI M39ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และจะได
พัฒนาปรับปรุงการจัดทํา Anti-biogram ของโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10
6. จัด ทํา Anti-biogram รอบที่ 1 มค.-มิย .2562 เขตสุขภาพที่ 10 ส งขอมูลทดสอบความไวของ
โรงพยาบาลเครือขายจํานวน 5แหง และสรุปผลการสุมประเมินคุณภาพ anti-biogram ไปที่
Narst Thailand สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
7. สถานการณเชื้อดื้อยา (% Non Sensitivity) เขตสุขภาพที่ 10
7.1 ปพ.ศ.2561
- พบเชื้อ Escherichia coli ดื้อยา (% Non Sensitivity) สูงอันดับ 1 ของประเทศตอ
Carbapenems (6.1%)
- พบเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ดื้อยา (% Non Sensitivity) สูงอันดับ 1 ของ
ประเทศตอ Carbapenems (31.1%)
7.2 ตารางสถานการณเชื้อดื้อยา (% Non Sensitivity) ของเชื้อเฝาระวัง จํานวน 8 ชนิด เขต
สุขภาพที่ 10 ป (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561) เปรียบเทียบกับคาต่ําสุดของประเทศ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อเชื้อ
Streptococcuspneumoniae
Klebsiellapneumoniae
Acinetobacterbaumannii
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcusspp
Salmonellaspp

ยา
Penicillin
Carbapenems
Carbapenems
Carbapenems
Carbapenems
MRSA
Vancomycin
Ciprofoxacin

เขตสุขภาพที่ 10
(% Non Sensitivity
18.4
9.8
51.2
31.1
6.1
8.2
4.0
41.7

คาต่ําสุดของประเทศ
(% Non Sensitivity
18.3
4.9
43.2
13.5
1.3
2.2
0
17.8

หมายเหตุ : % Non Sensitivity = % Resisitance + % Intermediate (ขอมูลจาก WHONET
program Anti-biotrend
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ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
1. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี สามารถ ใหบริการตรวจวิเคราะห/การทดสอบความ
ชํานาญ/การสอบเทียบเครื่องมือทางหองปฏิบัติการทางการแพทย อยางมีประสิทธิภาพ
2. หนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบไดรับบริการอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณ และอัตราการแพยาชนิด
รุนแรงลดลง
3. ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข า ยได รั บ การรั บ รอง ธํ า รงรั ก ษาระบบคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มี ข อ มู ล การ /
ใหบริการตรวจวิเคราะหรองรับพื้นที่ระดับจังหวัด มีเครือขายระบบการสงตอที่ชัดเจน ครบวงจร ได
มาตรฐานครบทุกกลุมเชื้อโรคตามเกณฑ IHR/CBRN
4. ทราบสถานการณการระบาดของเชื้ออุบั ติใหม อุบัติซ้ํา เช นไวรัสระบบทางเดิ นหายใจไขหวัดใหญ
ไขหวัดนก /เชื้อคอตีบ /ไวรัส MERS-CoV ในเขตสุขภาพที่ เพื่อแจงหนวยงานที่เกี่ยวของและ 10
เตรียมพรอมรับมือการระบาด ใหแกไขปญหาในพื้นที่ไดทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
5. หองปฏิบัติทางการแพทยสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ดําเนินการ ตาม
พรบ จากการทํางานและมีความปลอดภัย.ชรพ.
ปญหาอุปสรรค
1. การทดสอบความไวชนิดของยาตานจุลชีพทางหองปฏิบัติการ ไมเปนไปตามมาตรฐาน CLSI
2. รูปแบบตารางแสดง Anti- biogram มีความแตกตางกันทําใหการเปรียบเทียบและการวิเคราะหขอมูล
ในภาพรวมลาชา
3. ขอมูลยังไมจําแนกประเภทหอผูปวย เชน OPD , IPD , ICU เปนตน
4. หนวยงานในพื้นที่ยังไมสามารถตรวจยืนยันการดื้อตอยา Collisitin
ขอเสนอแนะ
1. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายเพื่อการเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพและการจัดทํา Antibiogram ตามมาตรฐาน CLSIM39 ใหตอเนื่อง
2. กําหนดรูปแบบกลาง ตารางแสดง Anti- biogram ตามมาตรฐาน Narst Template 2019
3. ใช WHONET Program จัดทําAnti-biogramตามมาตรฐาน CLSIM39
4. ควรพัฒนาโรงพยาบาลศูนย ทั้ง2 แหง คือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค และศรีสะเกษ เปนหนวย
ตรวจยืนยันการดื้อตอยา Collisitin
5. ขยายขอบขายโรงพยาบาลระดับ S และ M1 ที่เปดบริการตรวจวิเคราะหแบคทีเรีย
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต
2
นายอดิชัย แสนทวีสุข

ตําแหนง
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
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โครงการที่ 14
โครงการวัณโรคเพื่อสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานดานวิทยาศาสตรในการวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดาน
สุขภาพ
กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ (ย1ก4)
1. พัฒนาความสามารถทางหองปฏิบัติการและระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อวินิจฉัยและปองกัน
โรคขามพรมแดนและโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา ตามแนวทาง IHR/CBRN
2. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายทางการแพทยและสาธารณสุขในระดับประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยดานสุขภาพ
รหัสโครงการ 611-1112-P074-4651-08
ชื่อโครงการ โครงการวัณโรคสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค: การตรวจคนหาผูติดเชื้อวัณโรคในกลุมบุคลากร
ทางการแพทยดวยinterferon-gamma release assay (IGRA)
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อคนหาวัณโรคแฝงในบุคลากรทางการแพทยของเขตสุขภาพที1่ 0
2. บุคลากรที่มีวัณโรคแฝงเขาสูการบําบัดวัณโรคเชิงปองกัน
กลุมเปาหมาย จํานวน ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
ผลการดําเนินงาน รอยละความกาวหนา 100
- ติดตอประสานงานไดหนวยงานเขารวมโครงการ เปนโรงพยาบาลชุมชน 13 แหง เปนบุคลากร
ทางการแพทย จํานวน 498 ราย (จากขอมูลการประสานเบื้องตน)
- ติดตอประสานงานเรื่องการจัดอบรมบรรยายและชี้แจงแนวทางการเก็บและนําสงตัวอยางใหแก
บุคลากรโรงพยาบาล จํานวน 50 คน ซึ่งกําหนดจัดในวันที่ 28 มีนาคม 2562
- เตรียมเอกสาร ประสานที่พัก การเดินทางวิทยากร รับสมัครผูเขาอบรม
- ดําเนินการสงตรวจวิเคราะหตัวอยาง จํานวน 499 ตัวอยาง (เปาหมาย 300 ตัวอยาง)
- ดําเนินการตรวจวิเคราะหและออกรายงานผล บุคลากรทางการแพทย ครบทั้ง 300 ราย จาก
โรงพยาบาล 9 แหง คิดเปนรอยละ 100 โดยใหผลบวก 47 ราย คิดเปนรอยละ 15.67 ดังนี้ 1.
รพ.หวยทับทัน 22 ราย ผลบวก 8 ราย คิดเปนรอยละ 36.36 2. รพ.ดอนมดแดง 40 ราย ผลบวก
3 ราย คิดเปนรอยละ 7.50 3. รพ.โขงเจียม 39 ราย ผลบวก 4 ราย คิดเปนรอยละ 10.26 4.
รพ.มวงสามสิบ 21 ราย ผลบวก 3 ราย คิดเปนรอยละ 14.28 5.. รพ.เขื่องใน 58 ราย ผลบวก
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12 ราย คิดเปนรอยละ 20.69 6. รพ.สําโรง 30 ราย ผลบวก 5 ราย คิดเปนรอยละ 16.67 7.
รพ.สวางวีรวงศ 25 ราย ผลบวก 1 ราย คิดเปนรอยละ 4.00 8. รพ.นาตาล 30 ราย ผลบวก 5
ราย คิดเปนรอยละ 16.67 และ 9. รพ.สิรินธร 35 ราย ผลบวก 6 ราย คิดเปนรอยละ 17.14
รวบรวมผลตรวจการติดเชื้อ
- สงแบบสอบถามการคนหาผูปวยในกลุมผูติดเชื้อ และผลการตรวจติดตามการควบคุมปองกันการ
เกิดวัณโรครอขอมูลการตอบกลับ
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
1
นางสาวจันทรฉาย คําแสน

ตําแหนง
นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ
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โครงการที่ 15
การจัดทําคาปริมาณรังสีอางอิงจากการถายภาพรังสีวินิจฉัยป 2560-2564
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรค เพื่อความมั่นคง
ดานสุขภาพ
กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ (ย1ก4)
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ การจัดทําคาปริมาณรังสีอางอิงจากการถายภาพรังสีวินิจฉัยป 2560-2564
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อส งเสริม สนับ สนุน การพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบั ติ การรั งสีในเขตบริการสุขภาพที่ 10 มี
มาตรฐาน สนับสนุนการธํารงระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการของโรงพยาบาล
2. หองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสามารถธํารงคุณภาพมาตรฐานการรับรองและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
3. เพื่อปรับปรุงขอมูลคุณภาพเครื่องเอกซเรยที่ใชงานในเขตสุขภาพที่ 10
กลุมเปาหมาย เครื่องมือทางรังสีและเครื่องมือแพทยของโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ตั้งอยูในเขตสุขภาพที่ 10
จํานวน 3 ชุด
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 จํานวนขอมูลปริมาณรังสีจาก
เครื่องเอกซเรยเตานม

คาเปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยนับ คิดเปนรอยละ
3
3
ชุด
100

ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
ประสานผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ตั้งอยูในเขตรับผิดชอบเขารวมการอบรม การเก็บขอมูลปริมาณ
รังสีจากเครื่องเอกซเรยเตานม เพื่อประชุม/ชี้แจง/อบรมวิธีการเก็บปริมาณรังสีจากเครื่องเอกซเรยเตานมใหกับ
โรงพยาบาลในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย น ครราชสี มาเป น เจ าภาพ
ดําเนินการหลักการจัดอบรม ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา และผูรับผิดชอบโครงการ
เปนผูประสานการดําเนินการและรวบรวมการเก็บขอมูล เจาภาพสงขอมูลใหผูรับผิดชอบประมวลผลขอมูล
ขอมูลอยูระหวางประมวลผลและสรุปขอมูล
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
ผู ป ระกอบการและโรงพยาบาลสามารถนํ า ผลไปใช ใ นการดํ า เนิ น การออกใบอนุ ญ าตและใช เ ป น
หลักฐานประกอบในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
ตําแหนง
1
นายพีรพงษ แสงประดับ
นักฟสิกสรังสีชํานาญการ
65
รายงานประจําป 2562 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการที่ 16
โครงการจัดหาครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2562
ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี (จํานวน 270 รายการ)
และงบเหลือจาย 4 รายการ
ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวิจัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดาน
สุขภาพ (แผนงานยุทธศาสตร)
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบเฝาระวังพยากรณ
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1ก2)
รหัสโครงการ 611-1116-P072-N4651-06
ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2562 ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี (จํานวน
270 รายการ)
วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑประจําป พ.ศ. 2562 ประกอบอาคาร จํานวน 270 รายการ ใหสามารถใชประโยชน
ตรงตามวัตถุประสงคในการใชงาน และเกิดความคุมคามากที่สุด
2. เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุมเปาหมาย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี จํานวน 1 หนวย
จํานวน ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามโครงการจัดหาครุภัณฑประกอบ
อาคาร ประจําป พ 2562 .ศ.จํานวน
รายการ 270
2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณรายจายลงทุน
3 จํานวนครุภัณฑประกอบอาคาร
ประจําป พ 2562 .ศ.ที่จัดหาได

คาเปาหมาย ผลสําเร็จ หนวยนับ คิดเปนรอยละ
ไมนอยกวา รอยละ
100
100
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 96
270

รอยละ

100

100

รายการ

270

100
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ผลการดําเนินงาน (บรรยาย)
1. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑประกอบอาคาร ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 270 รายการ รวม
ทั้งหมด 8 โครงการและไดรับอนุมัติใหเผยแพรในระบบ e-GP เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
2. จัดทําบัน ทึกขอความเห็นชอบทั้งหมด 8 โครงการ และแต งตั้งคณะกรรมการกําหนดรายละเอีย ด
คุณลักษณะ (TOR) และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2561พรอมรายงานขอความเห็นชอบผลการรางTOR และกําหนดราคาใหเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
3. เจ า หน า ที่จั ด ทํ า รายงานขอความเห็ น ชอบในการดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส e-biding และจั ดทําคําแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและ
คณะกรรมการตรวจพัสดุ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
4. คณะกรรมการกําหนดราคากลางจัดทําตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง
5. เจาหนาที่ขออนุมัติเผยแพร ประกาศในระบบ e-GP และเอกสารประกวดราคาซื้อ เมื่อวัน ที่ 10
กันยายน 2561 โดยกําหนดใหสามารถดาวโหลดเอกสารผานทางระบบสารสนเทศกรมบัญชีกลาง
ตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2561 และกําหนดยื่นขอเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ระหวางเวลา 08.30–16.30 น.
6. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑป ระกอบอาคาร ประจําป พ.ศ. 2562
จํานวน 8 โครงการ ไดดําเนินการดาวนโหลดเอกสารของผูยื่นเอกสารประกวดราคาในระบบ e-GP
และพิจารณาและประกาศรายชื่ อผูไมมีผลประโยชนรว มกัน เมื่อเดือน กันยายน 2561 บนระบบ
สารสนเทศกรมบัญชีกลางและเว็บไซนของหนวยงาน
7. คณะกรรมการประกาศผูชนะการเสนอราคา ทั้ง 8 โครงการ ดังนี้
7.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรประกอบอาคาร (พื้นฐานทั่วไป) จํานวน 94 รายการ ผูขาย
ไดแก หางหุนสวนจํากัด สายสีแกว สกุล และไดราคา 9,555,000 บาท สัญญาเลขที่ 6/2562
7.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร (ตูดูดควัน) จํานวน 41 รายการ ผูไดแก บริษัท ไบโอเทค
แอนด ไซแอนทิฟค จํากัด และไดราคา 6,698,842 บาท สัญญาเลขที่ 7/2562
7.3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 126 รายการ ผูไดแก หางหุนสวนจํากัด สายสีแกว สกุล
และไดราคา 6,270,000 บาท สัญญาเลขที่ 5/2562
7.4 โครงการจัด ซื้อระบบคอมพิวเตอรอาคารปฏิบั ติการศูนย วิทยาศาสตร การแพทยอุบ ลราชธานี
จํานวน 1 ระบบ ผูขายไดแกบริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด และไดราคา 4,960,000 บาท สัญญา
เลขที่ 8/2562
7.5 โครงการจัดซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง: HPLC, Diode Array
Detector จํานวน 1 เครื่อง ผูขายไดแก บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด และไดราคา 2,950,000
บาท สัญญาเลขที่ 1/2562
7.6 โครงการจัดซื้อระบบโทรศัพท ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี จํานวน 1 ผูขาย
ไดแก บริษัท คอมเซิรฟ สยาม จํากัด และไดราคา 2,275,000 บาท สัญญาเลขที่ 2/2562
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7.7 โครงการจัดซื้อลิฟทโดยสารอาคารปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอุบลราชธานี จํานวน 1
ตัว ผูขายไดแก บริษัท ไพโอเนียร ลิฟท แอนด เครน จํากัด และไดราคา 1,390,000 บาท สัญญา
เลขที่ 4/2562
7.8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 5 รายการ ผูขายไดแก หางหุนสวนจํากัด สายสี
แกว สกุล และไดราคา 500,000 บาท สัญญาเลขที่ 3/2562
8. เจาหนาที่ไดจัดทําหนังสือเรียกผูขายมาทําสัญญาและไดทําสัญญาครบถวนแลว จํานวน 8 โครงการ
9. เจาหนาที่ไดประสานใหผูยื่นเสนอราคา จํานวนทั้งหมด 8 โครงการ ขอรับหลักประกันซอง
10. เจาหนาที่ไดดําเนินการจัดทําใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMIS จํานวนทั้งหมด 8 โครงการ
11. คณะกรรมการตรวจรับแลวเสร็จและเบิกจายได จํานวน 8 โครงการ รวม 270 รายการ รวมเปนเงิน
34,598,842 บาท รายละเอียดดังนี้
11.1 เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง: HPLC, Diode Array Detector จํานวน
1 เครื่อง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 และเบิ กจายเมื่อวัน ที่ 24 มกราคม 2562 จํานวนเงิน
2,950,000 บาท
11.2 ครุภัณฑวิทยาศาสตร (พื้นทั่วไป) จํานวน 94 รายการ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 และ
เบิกจายเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 9,555,000 บาท
11.3 ครุภัณฑงานบานงานครัว จํานวน 5 รายการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 และเบิกจายเมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 500,000 บาท
11.4 ระบบโทรศัพทศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี จํานวน 1 ระบบ เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ 2562 และเบิกจายเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 2,275,000 บาท
11.5 ระบบคอมพิวเตอร 1 ระบบ ราคา 4,960,000 บาท เบิกจาย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
11.6 ครุภัณฑวิทยาศาสตร (ตูดูดควัน) จํานวน 41 รายการ ราคา 6,698,842 บาท เบิกจาย เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2562
11.7 ครุภัณฑลิฟทโดยสารอาคารปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และเบิกจายเมื่อวันที่
13 พฤษภาคม 2562 เปนเงินจํานวน 1,390,000 บาท
11.8 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 126 รายการ (760) ตรวจเสร็จเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และ
เบิกจายเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เงินจํานวน 6,270,000 บาท (หกลานสองแสนเจ็ดหมื่น
บาทถวน)
12. จัดทํารายงานขอซื้อขอจางครุภัณฑงบเหลือจาย จํานวน 3 ฉบับ รวมครุภัณฑ 4 รายการ ไดแก
12.1 เครื่องตีผสมอาหาร เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 จํานวนเงิน 120,000 บาท
12.2 เครื่องนึ่งฆาเชื้อ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 จํานวนเงิน 280,000 บาท
12.3 เครื่องกระจายสัญญาณและเครื่องสํารองไฟ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 จํานวนเงิน 53,370 บาท
13. ครุภัณฑงบเหลือจายตรวจรับแลวและเบิกจาย จํานวน 3 ฉบับ รวมครุภัณฑ 4 รายการ ไดแก
13.1 เครื่องนึ่งฆาเชื้อตรวจรับเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และสงเอกสารเบิกจายเมื่อวันที่ 17
มิถุนายน 2562 เปนเงินจํานวน 280,000 บาท
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13.2 เครื่องตีผสมอาหาร ตรวจรับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 และสงเอกสารเบิกจายเมื่อวันที่ 20
มิถุนายน 2562 เปนเงินจํานวน 120,000 บาท
13.3 เครื่องกระจายสัญญาณและเครื่องสํารองไฟ ตรวจรับเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และสง
เอกสารเบิกจายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เปนเงินจํานวน 53,370 บาท
ประโยชนที่กลุมเปาหมายไดรับ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี มีระบบการปฏิบัติการและหองปฏิบัติการที่ถูกตอง
สมบูรณตามหลักวิชาการ และมีระบบที่ดี ทางดานวิศวกรรมเพื่อปองกันอันตรายตอผูปฏิบัติงานและบุคคลอื่น
ปญหาอุปสรรค
ผูรับผิดชอบโครงการ
ลําดับที่
ชื่อผูรับผิดชอบ
นายฐาปนพงศ พัดทาป
1
น.ส.อิสราณี ติดวงษา
2

ตําแหนง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
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ผลงานบริการ
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1. ดานอาหาร
ประเภทผลิตภัณฑ

1. กาแฟแท
2. กาแฟปรุงสําเร็จชนิดแหง
3. เกลือบริโภค
4. ขนมปง
5. เคก
6. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

7. ชา
8. ชาสมุนไพร
9. ซอส
10. ซอสชนิดตางๆ
11. นมพาสเจอรไรส
12. น้ําแข็ง

ผลการดําเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไมเขามาตรฐาน
สาเหตุ
(ตัวอยาง) ตัวอยาง รอยละ
3
5
3
33
4
78
22
28.20 สีสังเคราะห (2)
ยีสต (9), รา (5), B. cereus (1),
E. coli(8),Salmonella spp.(2),
MPN coliforms (5)
1
2
3
4
1
25.00 ยีสตและรา (1)
27
97
24
24.74 MPN coliforms(24), E. coli (14),

13. น้ําดิบ
14. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

3
560

3
106

15. น้ําบอผานเครื่องกรอง
16. น้ําบาดาล

5
72

3
60

17. น้ําประปา

140

64

18. ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว

328

126

19. ผัก
20. เสนกวยจั๊บกึ่งสําเร็จรูป

11
1

-

Salmonella spp.(2)
100.00 MPN coliforms (3), E. coli (3),
18.93 pH (3)
MPN coliforms (97), E. coli (7)
60.00 E. coli (1),Salmonella spp (1)

46.15 pH (3), TS (3), TH (41), Cl-(4), Fe
(1),
MPN coliforms (56), E. coli (19),
Salmonella spp.(6)
45.71 MPN coliforms (66), MPN Fecal
Coliforms (30), E. coli (9),
Salmonella spp.(1)
38.41 Benzoic acid/Sorbic acid (58)
S. aureus(9), Salmonella
spp.(11)

-
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ประเภทผลิตภัณฑ

21. เสนขนมจีน
22. หมูยอ
23. แหลงน้ําธรรมชาติ
24. อาหารกึ่งสําเร็จรูป
25. อาหารทั่วไป

ผลการดําเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไมเขามาตรฐาน
สาเหตุ
(ตัวอยาง) ตัวอยาง รอยละ
1
7
8
8
100.00 MPN coliforms (8), E. coli (8)
4
4
100.00 แบคเรียทั้งหมด (4)
442
159
33.97 สีสังเคราะห (4)
แบคเรียทั้งหมด(78), MPN E.coli
(45),S. aureus (15), B. cereus
(35), Salmonella spp.(1)
ยีสตและรา (21), ยีสต (33), รา (11)

26. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
27. อาหารและน้ําตรวจ outbreak
28. อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันที
29. ไอศกรีมหวานเย็น
รวมทั้งหมด

1
2
25
2
1,872

1
581

50.00 Vibrio parahaemolyticus (1)
31.04
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2. ดานยา สมุนไพร และเครื่องสําอาง
ประเภทผลิตภัณฑ

1. การตรวจวิเคราะหคุณภาพ
มาตรฐาน
1.1 ยาแผนปจจุบัน

1.2 ยาแผนโบราณ (การ
ปนเปอนของเชื้อ โลหะหนักและ
ยาฆาแมลง)
1.3 วัตถุดิบที่ใชในการผลิตยา
1.4 ตํารับยาเสพติดใหโทษและ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ที่ใชในทางการแพทยที่ไมใชคดี
2. การตรวจพิสูจนเอกลักษณ
2.1 ยาคดี
2.2 ยาแผนโบราณ (การปน
ปลอมยาแผนปจจุบัน)
2.3 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท)
2.4 อื่นๆ
3. ตรวจดานชีววิทยา
3.1 เครื่องสําอางผสมสมุนไพร
3.2 สมุนไพร
รวมทั้งหมด

ผลการดําเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไมเขามาตรฐาน
(ตัวอยาง) ตัวอยาง รอยละ

204

21

10

2

-

-

-

-

2
5

0
0

0
0

-
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34

1

1

11
312

0
58

สาเหตุ

10.29 - การละลายของตัวยา (Dissolution)
6 ตัวอยาง
- ความเปนกรดเปนดาง (pH) 12
ตัวอยาง
- ปริมาณตัวยาสําคัญ 2 ตัวอยาง
- ปริมาณตัวยาสําคัญและความเปน
กรดเปนดาง 1 ตัวอยาง
20 -พบการปนเปอนของเชื้อ 2 ตัวอยาง

43.04 พบ Sibutramine, Bisacodyl,
Sildenafil, Tafdalafil
100 ไมพบ Asiaticoside,
Madecassoside
0
18.59
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3. ดานพิษวิทยาและวัตถุอันตราย
ประเภทผลิตภัณฑ

ผลการดําเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไมเขามาตรฐาน
สาเหตุ
(ตัวอยาง) ตัวอยาง รอยละ
1. การตรวจหาเอกลักษณสารเคมี
15
9
60.0 ตรวจพบ แอมโมเนียมฟอสเฟต
กําจัดแมลงในชีววัตถุและตัวอยาง
เมทโธมิล ดีดีที คารโบฟูแรน
สงสัย
ไดอะซีแพม และระดับเอ็นไซม
โคลีนเอสเตอเรส
2. การตรวจแอลกอฮอลในเลือด
433
280
64.67 พบแอลกอฮอลในเลือด
3. ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ใน
3,317
3,247
97.89 พบเมทแอมเฟตามีนและกัญชา
ปสสาวะ
4. เครื่องสําอางผสมไวเทนนิ่งทําให
4
0
0
ผิวขาว/ใส (เคมี)
รวมทั้งหมด
3,769
3,536
93.81
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4. ดานพยาธิวิทยาคลินิก
รายการตรวจวิเคราะห

การตรวจวิเคราะห/ยืนยัน
1. Measles
2. Rubella
3. Alphathalassemia
4. Hb-typing
5. HIV-1
6. ZIKA
7. Influenza
8. Influenza (TINE)
9. Leptospirosis
10. Rape test
11. Dengue
12.Diphtheria
14. TB (IGRA)
15. ยีนแพยา
รวมทั้งหมด

ผลการดําเนินการ
ตรวจทั้งหมด
ผลบวก
(ตัวอยาง) ตัวอยาง รอยละ
312
312
1772
5725
321
2
36
357
26
207
134
6
300
22
9,255

สาเหตุ

69
3
248
5725
16
2
46

22.12
0.96
14.00 SEA=247, THAI=1
100.00
4.98
100
11.7

2
84
49
1
47
3
6,408

7.69
40.58
36.57
16.66
15.67
13.64
69.24

ACP 84, sperm 9
D1=15, D2=32, D3=1, D4=1

15:02=3

5. ดานทดสอบสอบเทียบอุปกรณวิทยาศาสตร
ประเภทผลิตภัณฑ

1. เครื่อง Pipette (จุด)
2. ตูควบคุมอุณหภูมิ-ตูแช
3. ตูควบคุมอุณหภูมิ-อางน้ํารอน
4. เทอรโมมิเตอร
5. เครื่อง Water bath
6. ตูเย็น,ตูแช
7. เครื่องปนเลือด
8. ตูอบรอน
รวมทั้งหมด

ผลการดําเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไมเขามาตรฐาน
(ตัวอยาง) ตัวอยาง รอยละ
442
68
3
177
53
71
794
77
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สาเหตุ

6. ดานรังสีและเครื่องมือแพทย
ขอมูล เชิ งคุณภาพของการใหงานบริ การตรวจวิ เ คราะห ในงานคลื่ น แมเ หล็ กไฟฟา เนื่ องจากไมมี
กฎหมายที่ระบุใหตองตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย ทําใหไมมีขอมูลการตรวจสอบที่เห็นขอสรุปไดอยางมี
นัยสําคัญ มีเพียงหนวยงานที่มีความประสงคจะดําเนินการในเรื่องระบบคุณภาพเทานั้นที่รองขอใหไปตรวจสอบ
สวนใหญเครื่อง MRI

ที่ไมผานเกณฑมีสาเหตุมาจาก 3 สาเหตุดวยกันคือ หองไมผานเกณฑมาตรฐาน,

Geometric Accuracy, Slice Thickness
ขอมูลเชิงคุณภาพของผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑดานรังสี สรุปรายผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐาน
(ไมผานเกณฑ) เฉพาะขอมูลที่สําคัญ มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 และรายละเอียดของขอมูลผลการใหบริการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑดานรังสีแจกแจงทุกผลิตภัณฑทใี่ หบริการ มีรายละเอียดตามตารางที่ 11.3 (2) ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ขอมูลเชิงคุณภาพของผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑดานรังสี
ผลิตภัณฑที่ไมเขา

เกณฑ/มาตรฐานที่ใช

มาตรฐาน

สาเหตุการ

ปญหา

การแกไขปญหา

ไมผานเกณฑ

อุปสรรค

/ ขอเสนอแนะ

(ไมผานเกณฑ)
1. เครื่องเอกซเรย มาตรฐานคุณภาพ
วินิจฉัยที่ใชในทาง เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย
การแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
ป พ.ศ. 2558

การเหลื่อมล้ําแสงไฟกับลํา -

-

รังสีเอกซ(2),ความแมนยํา
คาความตางศักยหลอด
(7),อัตรารังสีที่ 80 kV ที่
ระยะ 1 เมตร(4),ความเขม
แสงไฟจํากัดลํารังสี
(2),ความแมนยําคาเวลาใน
การฉายรังสี(7),คาความ
เปนเชิงเสนของปริมาณ
รังสี (1) ,คาการทําซ้ําของ
เครื่องตั้งเวลา(1), คาการ
ทําซ้ําของปริมาณรังสี (1)

2. เครื่องเอกซเรย มาตรฐานคุณภาพ
อุตสาหกรรม
เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
ป พ.ศ. 2558

-
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-

ผลิตภัณฑที่ไมเขา

เกณฑ/มาตรฐานที่ใช

มาตรฐาน

สาเหตุการ

ปญหา

การแกไขปญหา

ไมผานเกณฑ

อุปสรรค

/ ขอเสนอแนะ

(ไมผานเกณฑ)
3. หองเอกซเรย

มาตรฐานคุณภาพ
เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย กระทรวงสาธารณสุข
ป พ.ศ. 2558
4. รถเอกซเรย
มาตรฐานคุณภาพ
เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย กระทรวงสาธารณสุข
ป พ.ศ. 2558
5. เครื่องเอกซเรย มาตรฐานคุณภาพ
ตรวจสอบสัมภาระ เครื่องเอกซเรยวินิจฉัย
กรมวิทยาศาสตรการแพท
ย กระทรวงสาธารณสุข
ป พ.ศ. 2558

ปริมาณรังสีหลังผนังหนา

-

-

-

-

-

-

-

-

หองเอกซเรย
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑดานรังสี
ประเภทตัวอยาง

แผน/

ผลิตภัณฑ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน

(ตัวอยาง) ตัวอยาง

ไมเขามาตรฐาน
จํานวน

หมายเหตุ
สาเหตุ

รอยละ

ตัวอยาง
ดานรังสี
งานรังสีวินิจฉัย
1. เครื่องเอกซเรย
วินิจฉัยทั่วไปและ
ถายภาพบนแผนเรือง
แสง
2. เครื่องเอกซเรย
วินิจฉัยทั่วไป

3. เครื่องเอกซเรย
วินิจฉัยทั่วไปชนิด
เคลื่อนที่

300
9

0

0

-

64

12

18.8

14

5

35.7

การเหลื่อมล้ําแสง
ไฟกับลํารังสีเอกซ
(2),ความแมนยํา
คากิโลโวลต
(4),อัตรารังสีที่
80 kV ที่ระยะ 1
เมตร(4),ความ
เขมแสงไฟจํากัด
ลํารังสี(2),ความ
แมนยําคาเวลาใน
การฉายรังสี
(2),คาความเปน
เชิงเสนของ
ปริมาณรังสี (1)
อัตราปริมาณรังสี
ที่ 80 kVpที่ระยะ
1 เมตร(2),ความ
สวางแสงไฟ
เครื่องจํากัดลํา
รังสี (2),ความ
เหลื่อมล้ําระหวาง
แสงไฟกับแสง
เอกซเรย(3)
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ประเภทตัวอยาง

แผน/

ผลิตภัณฑ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน

(ตัวอยาง) ตัวอยาง

ไมเขามาตรฐาน
จํานวน

หมายเหตุ
สาเหตุ

รอยละ

ตัวอยาง
4. เครื่องเอกซเรยฟน

97

9

11.4

5. เครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอร
6. เครื่องเอกซเรยเตา
นม
7. เครื่องเอกซเรย
อุตสาหกรรม
8. เครื่องเอกซเรย
วิเคราะหความหนาแนน
ของกระดูก
9. เครื่องสวนหัวใจหนึ่ง
ระนาบ
10. เครื่องสวนหัวใจสอง
ระนาบ
11. เครื่องเอกซเรย
จําลองการฉายรังสี (XRay Simulator)
12. ตรวจสอบความ
ปลอดภัยหองเอกซเรย
วินิจฉัย

11

0

0

คาความแมนยํา
ของคาเวลา(5), คา
ความแมนยําของ
คากิโลโวลต(3), คา
การทําซ้ําของ
เครื่องตั้งเวลา(1),
คาการทําซ้ําของ
ปริมาณรังสี(1)
-

4

0

0

-

5

0

0

-

1

0

0

-

1

0.6

-

159

ปริมาณรังสีหลัง
ผนังหนาหอง
เอกซเรย
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ประเภทตัวอยาง

แผน/

ผลิตภัณฑ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน
จํานวน

ไมเขามาตรฐาน

(ตัวอยาง) ตัวอยาง

จํานวน

หมายเหตุ
สาเหตุ

รอยละ

ตัวอยาง
14. รถเอกซเรย

1

1

100

15. เครื่องเอกซเรย
ตรวจสอบสัมภาระ
รวมทั้งหมด

2

0

0

ความสวางแสงไฟ
เครื่องจํากัดลํารังสี
(1), ความแมนยํา
คากิโลโวลต(1)
-

ตารางที่ 3 ขอมูลเชิงคุณภาพของผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑดานเครื่องมือแพทย
ผลิตภัณฑที่ไมเขามาตรฐาน
(ไมผานเกณฑ)
เครื่องวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด
โดยวิธีเปาลมหายใจ
ประเภทตัวอยางผลิตภัณฑ

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล
ในเลือดโดยวิธีเปาลมหายใจ

เกณฑ/
มาตรฐานที่ใช
OIML R126

แผน/
เปาหมาย จํานวน
(ตัวอยาง) ตัวอยาง
100

สาเหตุการไม
ผานเกณฑ
-

ปญหา
อุปสรรค
-

การแกไขปญหา
ขอเสนอแนะ
-

ผลการดําเนินงาน
หมายเหตุ
ไมเขา
รอยละ สาเหตุการ
มาตรฐาน
ไมผาน
ตัวอยาง
เกณฑ
1
0.4 ชุดเก็บลม แนะนําใหสง
หายใจไม ซอมกับ
ทํางาน บริษัทผูผลิต

246
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ผลงานวิชาการ
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ครั้งแรกที่พบ Desoxy-D2PM วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
ปลอมปนในผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทลดน้ําหนัก
ภณิดา รัตนานุกูล กนกวรรณ มุจรินทร จริยา สุขผล และภิทรากรณ ศรีมงคล
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
Desoxy-D2PM เปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ที่ยังไมมีการควบคุมในประเทศไทย มีสูตร
โครงสรางทางเคมีคลายกับ Diphenylprolinol (D2PM) และ Desoxypipradol (2-DPMP) สารทั้งสองตัวนี้
เปนอนุพันธของ Pipradol ซึ่งเปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภทที่ 2 สารกลุมนี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการ
ดูดกลับของสารสื่อประสาทในสมองมีฤทธิ์กระตุนประสาทกดความอยากอาหาร และทําใหเคลิบเคลิ้มโดยศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ตรวจพบการปลอมปนสาร Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑเสริม
อาหารประเภทลดน้ําหนัก ซึ่งเปนการตรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2560 โดยตัวอยาง
เปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดรับจากผูใชบริการภาคเอกชน การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการโดยเทคนิค
โครมาโทกราฟแผนบาง (TLC) เทคนิค UV-Vis spectrophotometry และเทคนิค Gas chromatographMass spectrometry เทียบกับสารมาตรฐานผลการตรวจวิเคราะหยืนยันเปนสาร Desoxy-D2PM และใน
ปงบประมาณ 2561 มีการตรวจพบสารนี้ในผลิตภัณฑเสริมอาหารลดน้ําหนักอีก 6 ตัวอยาง การตรวจพบนี้จึง
นับเปนขอมูลที่สําคัญแสดงใหเห็นถึงแนวโนม และความเสี่ยงที่จะมีการนําสารกลุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทชนิดใหม ที่ยังไมถูกควบคุมตามกฎหมายในประเทศไทย มาใชปลอมปนในผลิตภัณฑเสริมอาหารลด
น้ําหนักเพื่อหลบเลี่ยงขอบังคับตามกฎหมาย ซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนทั้งนี้หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถใชเปนขอมูลที่จะพิจารณาทบทวนกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการแจงเตือนภัยใหประชาชนทราบถึงความเสี่ยงและอันตราย และนําไปใชในการเฝาระวัง
ผลิตภัณฑเสริมอาหารลดน้ําหนักอยางเปนระบบของประเทศตอไป
คําสําคัญ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท, Desoxy-D2PM, D2PM, 2DPMP, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร,
ลดน้ําหนัก
การนําเสนอผลงาน:
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) ประชุม
วิชาการงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพแหงชาติป พ.ศ.2562 วันที่ 25-27กุมภาพันธ 2562 ณ
โรงแรมรามา การเดนส กรุงเทพมหานคร
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“Desoxy-D2PM” จากการตรวจพบสูมาตรการควบคุมทางกฎหมาย
ภณิดา รัตนานุกูล กนกวรรณ มุจรินทร จริยา สุขผล และภิทรากรณ ศรีมงคล
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มีแนวโนมและความเสี่ยงในการนําวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทชนิดใหม
ซึ่งมีการดัดแปลงโครงสรางจากวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทเดิม แตยังคงฤทธิ์ในการกดความอยากอาหาร
มาใช ป ลอมปนในผลิ ต ภั ณฑ เ สริ ม อาหารประเภทลดน้ํ า หนั ก แทนสารที่มี การควบคุม เพื่อ การหลบเลี่ ย ง
กฎหมาย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ไดตรวจพบการ
ปลอมปนสาร Desoxy-D2PM ซึ่งเปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทชนิดใหม ในผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ประเภทลดน้ําหนัก ซึ่งเปนการตรวจพบครั้งแรกในประเทศไทย จํานวน 1 ตัวอยาง เปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ที่ไดรับจากผูใชบริการภาคเอกชน มีลักษณะเปนผงละเอียดสีขาว บรรจุในแคปซูลสีเขียวอมฟา จากการตรวจ
พบครั้งนั้นทําใหมีการขยายผล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเสริม
อาหารประเภทลดน้ําหนักยี่หออื่นๆ ผลการตรวจวิเคราะหพบสาร Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ประเภทลดน้ําหนัก 6 ตัวอยาง โดยเปนตัวอยางที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ไดรับจาก
หนวยงานของรัฐ 1 ตัวอยาง ผูใชบริการภาคเอกชน 1 ตัวอยาง และเปนตัวอยางของสํานักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ตรวจพบจํานวน 4 ตัวอยาง ตัวอยางที่ตรวจพบ Desoxy-D2PM ทั้ง 6 ตัวอยาง มี
ลักษณะเปนผงบรรจุในแคปซูล และเปนตัวอยางที่ยี่หอตางจากการตรวจพบครั้งแรก จากขอมูลการตรวจพบนี้
สงผลใหมีการประกาศควบคุมสาร Desoxy-D2PM หรือ 2-Diphenylmethylpyrrolidine จากเดิมที่ไมมีการ
ควบคุมตามกฎหมาย เปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งมีบทลงโทษที่
รุนแรงขึ้น จากการตรวจพบสาร Desoxy-D2PM ครั้งแรกในประเทศไทยจนนําไปสูการควบคุมทางกฎหมาย
นั้น เปนการเฝาระวัง ประเมิน สื่อสารแจงเตือนภัย และกําหนดมาตรการควบคุมที่สําคัญในระดับประเทศ กอน
จะมีการนําสารนี้มาใชอยางแพรหลาย เปนการตัดไฟแตตนลมกอนที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
และสังคมโดยรวม โดยเฉพาะมูลคาการซื้อขายที่อาจสูงขึ้นอยางมหาศาลหากไมมีการตรวจพบ
คําสําคัญ: Desoxy-D2PM, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร, ลดน้ําหนัก, วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 1
การนําเสนอผลงาน:
รางวัลผลงานวิช าการดี เดน การนําเสนอผลงานดว ยโปสเตอร (Poster presentation) ประชุ ม
วิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจําป 2562 วันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอม
เทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
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การพัฒนาและทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะหหาปริมาณไซบูทรามีนในผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ดวยเทคนิคไฮเปอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโตกราฟ
ภณิดา รัตนานุกูล และจริยา สุขผล
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
โดยปกติการตรวจสอบการปลอมปนไซบูทรามีนในผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนเพียงการตรวจเอกลักษณ
อยางไรก็ตามการตรวจหาปริมาณของการปลอมปนจะเปนขอมูลที่ชวยใหผูบริโภคตระหนักถึงความเสี่ยงตอ
สุขภาพมากขึ้น จึงไดพัฒนาวิธีวิเคราะหปริมาณไซบูทรามีนในผลิตภัณฑเสริมอาหาร ชนิดเม็ด, แคปซูล และผง
กาแฟ ดวยเทคนิคไฮเพอรฟอรมานซลิควิดโครมาโตกราฟ ใชคอลัมน Zorbax Eclipse plus C18 สารละลาย
ตัวพาคือ 50mM Ammonium dihydrogen phosphate pH 5.0 และ acetonitrile (35 : 65) อัตราการ
ไหล 1.0 มิลลิลิตรตอนาที ตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 225 นาโนเมตร วิธีแสดงถึงความจําเพาะเจาะจง สามารถ
แยกไซบู ทรามีนออกจากส ว นประกอบอื่นในผลิต ภัณฑเสริมอาหาร กราฟเป นเส นตรงในชว งความเขมขน
0.5630 - 46.9143 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเทากับ 1.0000 ความแมนของวิธีที่ 5
ระดับความเขมขน มีคารอยละของการคืนกลับเฉลี่ยอยูในชวง 99.9 – 101.5 %RSD เทากับ 0.17 – 0.64
ความเที่ยงของวิธีและความเที่ยงของการวิเคราะหตางวันประเมินโดย HORRAT มีคาอยูในชวง 0.02 ถึง 0.15
ขีดจํากัดของการหาเชิงปริมาณของไซบูทรามีนมีคา 2.8 มิลลิกรัมตอกรัม จากผลการตรวจสอบความใชไดของ
วิธีแสดงวาวิธีที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ใชเปนวิธีวิเคราะหปริมาณไซบูทรามีนในผลิตภัณฑเสริมอาหารได
คําสําคัญ: ไซบูทรามีน, การทดสอบความใชไดของวิธีวิเคราะห, ผลิตภัณฑเสริมอาหาร, ไฮเพอรฟอรมานซ
ลิควิดโครมาโตกราฟ
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
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การศึกษาคุณภาพยาเม็ดฮาโลเพอริดอลในโรงพยาบาลและโรงงานผลิต ปงบประมาณ 2561
ภิทรากรณ ศรีมงคล, ภณิดา รัตนานุกูล, กนกวรรณ มุจรินทร และจริยา สุขผล
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
ยาเม็ดฮาโลเพอริดอล (Haloperidol tablets) มีขอบงใชในการรักษาภาวะสับสน ประสาทหลอนคลุม
คลั่ง ในผูปวยโรคจิตเภท โรคมะเร็ง เปนตน ผูที่ไดรับยานี้ในขนาดที่ไมเหมาะสมอาจพบอาการไมพึงประสงค
เกิดขึ้น เชน การทํางานของกลามเนื้อที่ผิดปกติไปสงผลใหควบคุมการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อไมได การเกิดหัว
ใจเตนผิดจังหวะ หรืออาจรุนแรงถึงการตายเฉียบพลันได จึงควรมีการควบคุมคุณภาพยาใหมีมาตรฐานสงผลตอ
ประสิทธิภาพการรักษาที่ดี และไมทําใหเกิดอาการไมพึงประสงคดังกลาว ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
อุบ ลราชธานี จึ ง ทํ า การตรวจวิ เ คราะห ตั ว ยานี้ เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ภาพยาเม็ ด ฮาโลเพอริ ด อลตามข อ กํ า หนด
มาตรฐานสากลและเปนการเฝาระวังคุณภาพยาดังกลาว โดยดําเนินการสุมตัวอยางยาเม็ดฮาโลเพอริดอลจาก
โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศและโรงงานผลิตยาในประเทศทําการการตรวจวิเคราะหตามมาตรฐานตํารับยา
ของสหรัฐอเมริกา (USP40) โดยดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผล
การศึกษาพบวาคุณภาพยาเม็ดฮาโลเพอริดอลจากโรงพยาบาลและโรงงานผลิต จํานวน 66 ตัวอยาง มีคุณภาพ
ผานตามเกณฑมาตรฐานทุกตัวอยาง คิดเปนรอยละ 100 จึงสรุปยาดังกลาวมีคุณภาพยาตามมาตรฐานตํารายา
สากล เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวิเคราะหในป 2556 ซึ่งเปนไปในทางเดียวกันอยางไรก็ตามยานี้เปนยาที่มี
การใชอยางมากในโรคทางจิตเภท ซึ่งพบอาการขางเคียงจากยาจํานวนมาก หากยาไมไดคุณภาพตามมาตรฐาน
แลวอาจสงเสริมใหเพิ่มโอกาสในการเกิดอาการไมพึงประสงคได จึงควรใหมีการติดตามและเฝาระวังคุณภาพ
ของยาเม็ดฮาโลเพอริดอลตอไป
คําสําคัญ: ยาเม็ดฮาโลเพอริดอล, คุณภาพยา, Haloperidol tablets
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) ประชุมวิชาการงานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพแห ง ชาติ ป พ.ศ.2562 วั น ที่ 25-27กุ ม ภาพั น ธ 2562 ณ โรงแรมรามา การ เ ด น ส
กรุงเทพมหานคร
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สถานการณยาแผนปจจุบันที่ปลอมปนในผลิตภัณฑสุขภาพ
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2559-2561
กนกวรรณ มุจรินทร, ภณิดา รัตนานุกูล, ภิทรากรณ ศรีมงคล และจริยา สุขผล
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
สถานการณปจจุบันพบปญหาการลักลอบปลอมปนยาแผนปจจุบันในผลิตภัณฑสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
จะสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคเมื่อใชผลิตภัณฑได การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบชนิดยาแผน
ปจจุบันที่ปลอมปนในผลิตภัณฑยาแผนโบราณอาหารผลิตภัณฑเสริมอาหารในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2559-2561 ดําเนินการเก็บตัวอยางตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด
(ผลิตภัณฑยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และผลิตภัณฑอาหารที่มีการโฆษณาดานลดน้ําหนัก ดาน
สรรพคุณทางเพศ และดานรักษาโรค) โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 มาตรวจวิเคราะห
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไดแก กลุมยาลดน้ําหนัก กลุมยาเพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ และกลุมยาสเตียรอยด รวมทั้งหมด 59 ตัวอยาง ผลการศึกษา พบวา มีการปลอมปนยา
แผนปจจุบัน32 ตัวอยาง (รอยละ 54.24) แบงเปนกลุมยาลดน้ําหนัก 15 ตัวอยาง (รอยละ 25.42) ไดแก
sibutramine fluoxetine fenfluramine กลุมยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 8 ตัวอยาง (รอยละ 13.56) ไดแก
sildenafil และกลุมยาสเตียรอยด 9 ตัวอยาง (รอยละ 15.25) ไดแก dexamethasone prednisolone และ
มีการปลอมปนสารอื่นๆ 6 ตัวอยาง (รอยละ 10.17) ไดแก caffeine niacin methylparaben สรุปจาก
การศึกษาดังกลาวผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 สวนใหญยังพบการปลอมปนยาแผนปจจุบัน
ที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค ขอเสนอแนะควรมีการขอความรวมมือกับผูผลิต ผูขาย ผูบริโภค
และผูที่มีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลใชมาตรการทางกฎหมายอยางเขมงวด และใชมาตรการทางสังคมที่เหมาะสม
ในการเฝาระวังเพื่อใหผูบริโภคมีความปลอดภัย และที่สําคัญคือประชาชนทุกคนตองมีความรู สามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑสุขภาพได
คําสําคัญ: กลุมยาลดน้ําหนัก กลุมยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และกลุมยาสเตียรอยด
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) ประชุมวิชาการงานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพแห ง ชาติ ป พ.ศ.2562 วั น ที่ 25-27กุ ม ภาพั น ธ 2562 ณ โรงแรมรามา การ เ ด น ส
กรุงเทพมหานคร
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การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ Beta-carotene ในผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรฟกขาว
โดยวิธี HPLC
กนกวรรณ มุจรินทร และภิทรากรณ ศรีมงคล
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
Beta-caroteneเปนสารพฤกษเคมีในกลุม carotenoids ที่พบไดในเยื่อหุมเมล็ดทีมีสีแดงในสมุนไพร
ฟกขาว ซึ่งในปจจุบันนิยมนํามาเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเครื่องสําอางเชน สบู โลชั่นเซรั่ม เปนตน การตรวจ
วิ เ คราะห เ อกลั ก ษณ Beta-carotene ในผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อางผสมสมุ น ไพรฟ ก ข า ว โดยวิ ธี High
Performance Liquid Chromatography ไดพัฒนาขึ้นและตรวจสอบความถูกตองเพื่อใชในการตรวจ
เอกลักษณ Beta-carotene ในผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรฟกขาวซึ่งมีการเตรียมตัวอยางโดยวิธีสกัด
ดวย Dichloromethane : Methanol ( 6 : 4) ตรวจหาเอกลักษณ Beta-carotene โดยวิธี HPLC ที่คา
ดูดกลืนคลื่นแสงสูงสุดที 472 นาโนเมตรมีระยะเวลาในการเคลื่อนที่ผานคอลัมน (Retention time)ที่ 3.0
นาที รอยละการเบี่ยงเบน (%RSD)ของ Retention time ของ Beta-carotene เทากับ 0.2 และตรวจสอบ
ความถูกตองของวิธี ปริมาณที่ต่ําที่สุดที่สามารถตรวจพบ Beta-carotene (Limit of detection; LOD)
เทากับ 2 ug/ml %RSD ของคาการทดสอบความแมนยํา (Intermediate precision) เทากับ 1.4 % ทั้งหมด
อยูในเกณฑยอมรับ เมื่อนําวิธีนี้ไปตรวจเอกลักษณ Beta-carotene ในผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรฟก
ขาว จํานวน 15 ตัวอยาง พบวามีตัวอยางผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรฟกขาวไมพบ Beta-carotene
จํานวน 15 ตัว อย าง คิด เป นร อยละ 100ส วนตั วอยางที่มีการผสม (Spike) Beta-carotene พบสาร Betacarotene ทุกตัวอยางจะเห็นวา ผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรฟกขาว ไมพบสวนผสมของสารสําคัญของ
ฟกขาว อาจเนื่องมาจากความไมคงตัวของสาระสําคัญซึ่งมักสลายตัวไดงาย เมื่อสัมผัสแสงและอุณหภูมิสูง
ดังนั้นควรเก็บรักษา หรือการตั้งตํารับใหเหมาะสม เพื่อเปนการชวยสนับสนุนใหผูผลิตไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมีคุณภาพตอไป
คําสําคัญ: Beta carotene, ฟกขาว, เครื่องสําอางผสมสมุนไพร
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences:Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
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คุณภาพยาแคปซูลอินโดเมทาซิน
จริยา สุขผล และภณิดา รัตนานุกูล
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
อินโดเมทาซิน เปนยาแกปวดลดการอักเสบชนิดที่ไมใชสเตียรอยด ในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. 2561
เพื่อสํารวจและประเมินคุณภาพยาตามโครงการสรางหลักประกันคุณภาพดานยา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดสุมตัวอยางยาแคปซูลอินโดเมทาซิน ความแรง 25 มิลลิกรัม จากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ และโรงงานผลิต
ยาในประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวม 80 ตัวอยางจากผูผลิต 12 ราย 25 ทะเบียน
ตํารับยา ตรวจวิเคราะหตามวิธีมาตรฐานตํารายาสหรัฐอเมริกา (USP 40) หัวขอปริมาณตัวยาสําคัญ ความ
แตกตางจากน้ําหนักเฉลี่ย และการละลายตัวของยา พบวามีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 71 ตัวอยาง
(88.8%) และไมผานเกณฑจํานวน 9 ตัวอยาง ในหัวขอการละลายตัวของยาและความแตกตางจากน้ําหนักเฉลี่ย
สรุปไดวายาแคปซูลอินโดเมทาซินยังพบปญหาคุณภาพในหัวขอที่สําคัญคือการละลายตั วของยาและความ
แตกตาง จากน้ําหนักเฉลี่ย ดังนั้นจึงควรเฝาระวังและติดตามคุณภาพยาอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: แคปซูลอินโดเมทาซิน คุณภาพยา
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences:Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
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สถานการณการเสพกัญชาของผูเสพยาเสพติดหรือใชยา ในเขตสุขภาพที่ 10
โชติกา องอาจณรงค ประคอง นิลวิเชียร และเสนีย พลราช
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
กัญชาเปนยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 มีสารออกฤทธิ์สําคัญ คือ Tetrahydrocanna- binol (THC)
เมื่อเสพกัญชาเขาสูรางกาย สาร THC จะเปลี่ยนเปนสารเมตาบอไลตชื่อ 11-นอร- เดลตา-9-คารบอกซี- ทีเอชซี
(11-nor-∆9-carboxy-THC) และจะถูกขับออกทางปสสาวะเปนสวนใหญ ดังนั้นการตรวจหา 11-nor-∆9 carboxy-THC ในปสสาวะจึงเปนการตรวจยืนยันการเสพกัญชาเขาสูรางกาย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
อุบลราชธานี ไดทําการศึกษาแบบยอนกลับโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสถานการณการเสพกัญชาของผูเสพ
ยาเสพติดหรือใชยา โดยทําการตรวจวิเคราะหหาสาร 11-nor-∆9-carboxy-THC ในปสสาวะดวยวิธีทินเลเยอร
โครมาโตกราฟ ตัวอยางปสสาวะสงมาจากสถานพยาบาล และสถานีตํารวจในจังหวัดที่ตั้งในเขตสุขภาพที่ 10
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562 ผลการตรวจวิเคราะหปสสาวะจํานวน 81 ตัวอยางพบ
สาร 11-nor-∆9-carboxy-THC จํานวน 65 ตัวอยาง (รอยละ 80.25) เจาของปสสาวะเปนเพศชายทั้งหมด
โดยอายุอยูในชวงต่ํากวา 20 ป จํานวน 32 ตัวอยาง (รอยละ 49.23) ชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 18 ตัวอยาง
(รอยละ 27.69) รวมกัน 50 ตัวอยาง และมีอาชีพรับจางมากที่สุดจํานวน 23 ตัวอยาง (รอยละ 35.38) จากผล
การตรวจวิเคราะหหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลไปใชในการเฝาระวังกลุมเสี่ยง เพื่อเปนการสนับสนุน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ตอไป
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการครึ่งป เขตสุขภาพที่ 10
ประจําป พ.ศ.2562 วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
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สถานการณไฮโดรควิโนนในเครื่องสําอางประเภทบํารุงผิวในเขตสุขภาพที่ 10
เสนีย พลราช โชติกา องอาจณรงค กฤติกา นอยถนอม และประคอง นิลวิเชียร
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
การใชเครื่องสําอางประเภทบํารุงผิวของผูบริโภคมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เครื่องสําอางบางผลิตภัณฑไดเติม
สารเคมี คื อ ไฮโดรควิ โ นนเป น ส ว นผสม เพื่ อ ส ง ผลให ผิ ว ขาวขึ้ น แต ทํ า ให เ ป น ฝ า ถาวร ดั ง นั้ น กระทรวง
สาธารณสุขไดกําหนดเปนสารหามใชผลิตเครื่องสําอาง แตก็มีรายงานการตรวจพบไฮโดรควิโนนในเครื่องสําอาง
อยูเปนเสมอ เพื่อศึกษาสถานการณการเติมไฮโดรควิโนนในเครื่องสําอางที่กระจายในพื้นที่และหาแนวทางเฝา
ระวังที่เหมาะสม ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี รวมกับเครือขายงานคุมครองผูบริโภคในเขต
บริการสุขภาพที่ 10 สุมตรวจยืนยันการเติมสารไฮโดรควิโนนในตัวอยางเครื่องสําอางประเภทบํารุงผิว รวม
ทั้งสิ้น 141 ตัวอยางแบงเปนครีม 129 ตัวอยาง โลชั่น 7 ตัวอยาง และสบู 5 ตัวอยางตรวจพบไฮโดรควิโนน 11
ตัวอยางคิดเปนรอยละ 7.80 โดยเปนครีม 8 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 6.20 และโลชั่น 3 ตัวอยางคิดเปนรอยละ
42.80 จากขอมูลตัวอยางที่ตรวจพบสวนใหญ ไมมีการซ้ํายี่หอ และพบวาผูผลิตมีการเติมไฮโดรควิโนนใน
เครื่องสําอางชนิดครีมนอยลง โดยนํามาเติมในโลชั่นแทน แสดงใหเห็นวาไฮโดรควิโนนในเครื่องสําอางยังคงเปน
ปญหา ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรรวมกันวางแผนและสุมตรวจเฝาระวังตัวอยาง โดยเฉพาะเครื่องสําอาง
ประเภทบํารุงผิวชนิดโลชั่นเช็ดหนาใหมากขึ้น และตรวจสอบผลิตภัณฑวามีสถานที่ผลิตเดียวกันหรือไม เพื่อ
ดําเนินการกับผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ฝาฝนกฎหมายอยางเขมงวด
คําสําคัญ: เครื่องสําอาง, บํารุงผิว,ไฮโดรควิโนน, Thin Layer Chromatography, Spectrophotometry
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) ประชุมวิชาการงานคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพแห ง ชาติ ป พ.ศ.2562 วั น ที่ 25-27กุ ม ภาพั น ธ 2562 ณ โรงแรมรามา การ เ ด น ส
กรุงเทพมหานคร
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การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครือ่ งสําอาง
Performance Evaluation of Test Kit Retinoic Acid in Cosmetics
ประคอง นิลวิเชียร, จริยา สุขผล, เสนีย พลราช และโชติกา องอาจณรงค
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
กรดเรทิโนอิกเปนสารหามใชในเครื่องสําอางเนื่องจากทําใหเกิดการระคายเคืองกับผิวหนัง และมีความ
เสี่ยงสูงที่จะทําใหเกิดความผิดปกติของทารกที่เกิดจากมารดาที่ใชเครื่องสําอางที่มีกรดเรทิโนอิก เปนสวนผสม
ในระหวางตั้งครรภ การตรวจเบื้องตนทําไดโดยใชชุ ดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสําอางที่ผ ลิตโดยศูน ย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 ผลการประเมินประสิทธิภาพ พบวา ชุดทดสอบสามารถใหผลบวกกับกรดเรทิโน
อิกในครีม ครีมไขมุก และโลชั่นใส ตั้งแต 20, 32 และ 1 ไมโครกรัม ตามลําดับ มีความจําเพาะของวิธีโดย
พบวาสารหามใชในเครื่องสําอาง สารทําใหหนาขาว สารลดริ้วรอย สารกันแดด สารปองกันสิว-ฝา สารสมานผิว
วัตถุกันเสีย และสารกันหืน รวม 24 ชนิด ไมมีผลรบกวนการทดสอบ ชุดทดสอบมีอายุการใชงานไมนอยกวา
12 เดือนเมื่อเก็บที่อุณหภูมิหอง จากการประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน
พบวาชุดทดสอบมีความไว ความจําเพาะ และความถูกตอง รอยละ 100 ทุกการทดสอบโดยมีคาพยากรณบวก
คาพยากรณลบ เทากับรอยละ 100 สรุปไดวาชุดทดสอบนี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถใหผลการทดสอบได
ชัดเจน จึงมีความเหมาะสมในการนําชุดทดสอบนี้ไปตรวจเบื้องตน เพื่อหากรดเรทิโนอิกในเครื่องสําอางเพื่อ
คุมครองผูบริโภค
คําสําคัญ: กรดเรทิโนอิก คาต่ําสุดที่สามารถตรวจพบได การประเมินประสิทธิภาพ ชุดทดสอบ
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
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ปริมาณสารโพลารในน้ํามันประกอบอาหารเพื่อจําหนายจากแหลงผลิตอาหาร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อตินุช นารถน้ําพอง
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เฝาระวังคุณภาพน้ํามัน
ประกอบอาหารเพื่อจําหนายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283 พ.ศ.2547 โดยในปงบประมาณ
พ.ศ.2560 น้ํามัน 172ตัวอยางถูกสุมจากแหลงผลิตอาหาร 96 แหง ใน 12 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ อํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร ชัยภูมิ สุรินทร บุรีรัมย นครราชสีมา ขอนแกน หนองคาย และนครพนม
เปนน้ํามันปาลม 161 ตัวอยาง น้ํามันหมู 8 ตัวอยาง เนยขาว 3 ตัวอยาง แบงเปนน้ํามันวัตถุดิบกอนทอด 51
ตัวอยาง น้ํามันหลังทอด 121 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ดวย
เทคนิคคอลัมนโครมาโตกราฟ ผลการศึกษา172 ตัวอยาง พบวาตัวอยางจากแหลงผลิต 2 แหง (รอยละ 2.08)
มีสารโพลารเกินมาตรฐาน (มากกวา 25 กรัมตอ 100 กรัม) 2 ตัวอยาง (รอยละ 1.16) โดยน้ํามันกอนทอดและ
หลังทอดมีสารโพลาร 3-15 และ 3-27 กรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารโพลารใน
น้ํามันกอนและหลังทอด พบวาน้ํามันหลังทอดอาหารทั้งประเภทแปง และเนื้อสัตวมีปริมาณสารโพลารเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) การศึกษานี้แสดงใหเห็นวาสารโพลารเกิดขึ้นในน้ํามันวัตถุดิบกอนทอดและ
ปริมาณสารโพลารเพิ่มขึ้นหลังจากน้ํามันถูกนําไปใชทอดอาหาร ซึ่งน้ํามันที่ใชประกอบอาหารเพื่อจําหนายรอย
ละ 98.84 จากแหลงผลิตอาหาร รอยละ 97.91 ใน 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนน้ํามันทอดอาหาร
ที่มีคุณภาพตามมาฐาน
คําสําคัญ: สารโพลาร, น้ํามันประกอบอาหาร, คอลัมนโครมาโทกราฟ
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
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ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดผูขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบก
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 ในเขตสุขภาพที่ 10
อตินุช นารถน้ําพอง
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ไดทําการศึกษาแบบยอนกลับโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปริมาณแอลกอฮอลในเลือดดวยเทคนิคเฮดสเปซ-แกสโครมาโทกราฟ-แมสสเปกโทรเมตรีของผูขับขี่ที่
ประสบอุบัติเหตุจราจรทางบกที่สงมาจากสถานพยาบาลและสถานีตํารวจในจังหวัดที่ตั้งในเขตสุขภาพที่ 10
ตามโครงการ "ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไรแอลกอฮอล" ระหวางวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2562 ผลวิเคราะห
ตัวอยางเลือด 44 ตัวอยาง พบปริมาณแอลกอฮอลเกินกฎหมายกําหนด 29 ตัวอยาง (รอยละ 66) ชวงที่พบ
ระหวาง 55-479 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตเจาของตัวอยางเปนเพศหญิง 2 ราย (รอยละ 7) และเพศชาย 27 ราย
(รอยละ 93) โดยมีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 4 ราย ซึ่งเปนเพศชายทั้งหมดและพบปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
ชวง 115-219 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต พบผูขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุและมีปริมาณแอลกอฮอลในเลือดเกินกฎหมาย
กําหนดจํานวนสูงสุดในวันที่13 เมษายน พ.ศ. 2562 (รอยละ 41) รองลงมาคือวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562
(รอยละ 28) พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถจักรยานยนต (รอยละ 87) พบเลือดตัวอยางสุดทายนําสงลาชา
ที่สุดในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวายังพบผูขับขี่รถที่ประสบอุบัติเหตุมีระดับ
แอลกอฮอลในเลือดเกินกฎหมายกําหนด และพบผูขับขี่อายุนอยทําใหความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นการรณรงค จึงควรดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในผูขับขี่อายุนอยนอกจากนี้หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรคํานึงถึงระยะเวลาการสงตัวอยาง โดยควรดําเนินการอยางรวดเร็ว เพื่อใหสามารถนําขอมูลไปประเมินผล
ภาพรวมของประเทศไดอยางรวดเร็วตอไป
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการครึ่งป เขตสุขภาพที่ 10
ประจําป พ.ศ.2562 วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
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ปริมาณกรดเบนโชอิกและกรดซอรบิกในผลิตภัณฑอาหารประเภทเสนที่ทําจากแปง
ระหวาง พ.ศ. 2556-2561
สมพร เอมโอษฐ และพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
ผลิตภัณฑอาหารประเภทเสนที่ทําจากแปง เปนอาหารที่คนไทยนิยมบริโภค โดยอาหารดังกลาวมี
ความชื้น สูงจึงมักพบการใชวั ตถุกัน เสี ยในการผลิ ต เพื่อยืด อายุการเก็บรั กษาอาหาร วั ตถุกัน เสี ยที่ใช อย าง
แพรหลาย คือกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก เนื่องจากมีความเปนพิษต่ําและมีประสิทธิภาพสูงชวยลดหรือ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย การศึกษานี้นําเสนอผลการสํารวจปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก ใน
ผลิ ต ภัณฑอาหารประเภทเส น ที่ทําจากแป ง ไดแก กว ยเตี๋ ย วเส น ใหญ กว ยเตี๋ ย วเส น เล็ ก กว ยเตี๋ ย วเส น หมี่
กวยจั๊บเสนเล็ก กวยจั๊บเสนใหญ บะหมี่เหลือง แผนเกี๊ยว วุนเสนสด และเสนขนมจีน จากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และผู ผลิ ต จํานวน 276 ตัว อย าง ระหวางป พ.ศ. 2556-2561 ตรวจวิ เคราะห ที่ศูนย วิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ดวยเทคนิค High performance liquid chromatography ผลการศึกษา
พบวา กรดซอรบิกไมเกินมาตรฐานทุกตัวอยาง แตพบกรดเบนโซอิกสูงเกินมาตรฐาน (1,000 มิลลิกรัมต อ
กิโลกรัม) จํานวน 43 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 15.58 โดยพบปริมาณสูงสุดถึง 6,034 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ใน
ตัวอยางกวยจั๊บเสนเล็กกึ่งสําเร็จรูป จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยเห็นควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในตัวอยางกวยจั๊บ
เสนเล็กกึ่งสําเร็จรูป เนื่องจากในปจจุบันไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
คําสําคัญ: กรดเบนโซอิก, กรดซอรบิก, ผลิตภัณฑอาหารประเภทเสนที่ทําจากแปง
การนําเสนอผลงาน:
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical
Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562
ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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คุณภาพอาหารกลุมซูชิที่จําหนายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีป พ.ศ 2561
สมพร เอมโอษฐ พัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ ประชาพร ผลสิน และอรุณี ศิริป
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
ซูชิหรือขาวปน เปนอาหารบริเวณสถานศึกษาที่เด็กนิยมรับประทาน เนื่องจากมีสีสันสดใสและขนาด
เล็กรับประทานงาย ราคาไมแพง ซูชิทําจากขาวที่มีสวนผสมของน้ําสมสายชู โดยมวนใสไสหรือปนขาวเปนกอน
แลวตกแตงหนาดวยผักหรือเนื้อสัตวตางๆ ซึ่งเนื้อสัตวบนขาวอาจจะดิบหรือปรุงสุกแลว ดังนั้น วัตถุดิบที่ใชอาจ
ปนเป อ นวั ต ถุ เ จื อ ปนที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐาน ทํ า ให ไ ม ป ลอดภั ย ต อ ผู บ ริ โ ภค ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี จึงไดจัดทําโครงการเฝาระวังความปลอดภัยของอาหารกลุมซูชิ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพดานเคมีของอาหารกลุมซูชิที่จําหนายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี ผลการศึกษาในอาหารกลุมซูชิ 50 ตัวอยาง พบวัตถุกันเสียทั้งกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิก
โดยพบกรดเบนโซอิก จํานวน 19 ตัวอยาง (รอยละ 38) คาสูงสุดพบในตัวอยางซูชิหนาปลาหมึก 65 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม สําหรับกรดซอรบิก ตรวจพบ จํานวน 18 ตัวอยาง (รอยละ 36) โดยคาที่พบสูงสุดในตัวอยางซูชิ
หนาปลาหมึก 46 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นอกจากนี้ ยังพบการใชกรดเบนโซอิกรวมกับกรดซอรบิก จํานวน 18
ตัวอยาง (รอยละ 36) ปริมาณรวมที่พบสูงสุด 111 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในตัวอยางซูชิหนาปลาหมึกสวน
สีสังเคราะห พบวามีการใชสีผสมอาหารทั้งหมด 6 ชนิด จํานวน 31 ตัวอยาง (รอยละ 62) โดยซูชิตัวอยาง
เดียวกันพบสีสังเคราะหมากกวา 1 ชนิด ชนิดสีสังเคราะหที่พบปริมาณสูงสุด คือ สีซันเซ็ตเย็ลโลว เอ็ฟ ซี เอ็ฟ
(51 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ในตัวอยางซูชิหนาไขกุง โดยสรุปแลวซูชิหรือขาวปนบริเวณสถานศึกษา พบวามีการ
เจือปนวัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอรบิค นอกจากนี้ยังพบสีสังเคราะห แตปริมาณที่พบไมเกิน
มาตรฐานกําหนดทุกตัวอยาง อยางไรก็ตาม ผูปกครองควรใหความสําคัญกับการบริโภคอาหารของบุตรหลาน
เนื่องจากเด็กที่มีความไวตอสารเคมีที่เขาสูรางกาย ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีสันสดใสและรับประทานอาหารที่
ปรุงสุก เลือกรับประทานหลากหลายชนิด เพราะการบริโภคอาหารที่มีการใชวัตถุเจือปนอาหารไมเหมาะสม
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ ดังนั้นหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรมีมาตรการควบคุมการใชวัตถุเจือปนอาหาร
อยางเขมงวด และมีการเฝาระวังอยางตอเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคตอไป นอกจากนี้ผูผลิตควร
เลือกใชวัตถุดิบที่ปลอดภัย
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการครึ่งป เขตสุขภาพที่ 10
ประจําป พ.ศ.2562 วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
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ความปลอดภัยดานจุลชีววิทยาของอาหารกลุมซูชิที่จําหนาย
บริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีป พ.ศ. 2561
วิภาวดี รากแกน และลิลิต อินทนา
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
ซูชิหรือขาวปน เปนอาหารที่ทําจากขาวญี่ปุนที่มีสวนผสมของน้ําสมสายชู และรับประทานคูกับปลา
หรือเนื้อสัตวชนิดตางๆ ปจจุบันมีจําหนายอยางแพรหลายตามรานแผงลอยริมทาง หรือตลาดนัดในพื้นที่แหลง
ชุมชน เนื่องจากซูชิเปนอาหารที่พรอมรับประทานหากวัตถุดิบไมสะอาด สุขอนามัยของผูสัมผัสอาหาร สถานที่
ผลิ ต และสถานที่จํ าหน ายไมเ หมาะสม จะมีความเสี่ ย งต อโรคอุจ จาระร ว งหรื อโรคทางเดิ น อาหารอื่น จาก
เชื้อจุลินทรีย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี จึงทําการศึกษาสถานการณความปลอดภัยดาน
จุลชีววิทยาของอาหารกลุมซูชิที่จําหนายบริเวณสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ระหวางเดือน
กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2561 โดยเก็บตัวอยางจํานวน 50 ตัวอยาง เปนซูชิประเภทที่ 1 ขาวสุกที่ตกแตงหนา
45 ตัวอยาง และ ประเภทที่ 2 ขาวสุกมวนรวมกับไส 5 ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหจํานวน 5 รายการ ตามเกณฑ
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารพรอมบริโภค กรมวิทยาศาสตรการแพทยฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ผลการศึกษา
พบซูชิไมไดมาตรฐาน 27 ตัวอยาง (รอยละ 54) สาเหตุเกิดจากการปนเปอนแบคทีเรียทั้งหมดเกินมาตรฐาน
มากที่สุด 23 ตัวอยาง (รอยละ 46) รองลงมาคือ MPN E. coli เกินมาตรฐาน 10 ตัวอยาง (รอยละ 20) เชื้อ
B. cereus เกินมาตรฐาน 7 ตัวอยาง (รอยละ 14) และเชื้อ S. aureus เกินมาตรฐาน 1 ตัวอยาง (รอยละ 2)
เปนซูชิประเภทที่ 1 ไมไดมาตรฐานรอยละ 51.1 พบหนาที่ตกแตงดวยปูอัดไมไดมาตรฐานมากที่สุด สวนซูชิ
ประเภทที่ 2 ไมไดมาตรฐานรอยละ 80 ทั้งนี้ซูชิทั้ง 2 ประเภทตรวจไมพบเชื้อ Salmonella spp. ในทุก
ตัวอยาง ผลการศึกษานี้บงชี้ไดวา กระบวนการผลิตซูชิมีการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม สุขลักษณะสวนบุคคล
ของผูประกอบอาหาร และการเก็บรักษาระวางรอจําหนายยังไมเหมาะสมซึ่งป 2562 ศูนยฯ จะขยายการ
ดําเนินงานตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารกลุมซูชิที่จําหนายบริเวณสถานศึกษา หางสรรพสินคา และตลาดนัด
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 รวมถึงตรวจวัตถุดิบที่ใชตกแตงหนาซูชิ เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคตอไป
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการครึ่งป เขตสุขภาพที่ 10
ประจําป พ.ศ.2562 วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไมพรอมบริโภคที่จําหนายบริเวณโรงเรียน
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ลิลิต อินทนา และสุทธิพงษ แสงโชติ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท1ี่ 0 อุบลราชธานี ไดทําการศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลไมพรอม
บริโ ภคที่จํ าหนายบริเ วณโรงเรีย นในเขตเทศบาลนครอุบ ลราชธานีในช วงเดื อนมกราคม-กุมภาพัน ธ 2562
จํานวน 50 ตัวอยาง พบวา ไมไดคุณภาพตามเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัส
อาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ.2560 จํานวน38 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 76.00 แยกเปนไมได
คุณภาพเฉพาะเชื้อยีสตอยางเดียว 29 ตัวอยาง รอยละ 58.00 เชื้อยีสตและเชื้อรา 4 ตัวอยาง รอยละ 8.00
เชื้อยีสตและเชื้อจุลินทรีย 4 ตัวอยาง รอยละ 8.00 และเฉพาะเชื้อราอยางเดียว 1 ตัวอยาง รอยละ 2.00
ขณะที่ไมพบปญหาดานการปนเปอนของเชื้อ Escherichia coli,Staphylococcus aureus, Salmonella
spp. และเชื้อ Listeria monocytogenes
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการครึ่งป เขตสุขภาพที่ 10
ประจําป พ.ศ.2562 วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
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คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมโรงเรียนชนิดพาสเจอรไรส ในเขตสุขภาพที่ 10
ปงบประมาณ 2558-2561
ลิลิต อินทนา และวิภาวดี รากแกน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่10 อุบลราชธานี ไดทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพนมโรงเรียนชนิดพาส
เจอรไรส ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 350 (พ.ศ.2556) และฉบับที่ 364 (พ.ศ.2556) ในเขต
สุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ 2558-2561 สงตรวจโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 15 ตัวอยาง สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ 1 ตัวอยาง ผูผลิตนมโรงเรียน 70 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 86 ตัวอยาง ไมไดมาตรฐาน
9 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 10.46 สาเหตุที่ไมไดมาตรฐาน เนื่องจากพบเชื้อ Escherichia coli / 0.1 มิลลิลิตร
3 ตัวอยาง เชื้อ Coliforms / มิลลิลิตร เกินมาตรฐาน 1 ตัวอยาง พบเชื้อ Escherichia coli / 0.1 มิลลิลิตร
และเชื้อ Coliforms / มิลลิลิตร เกินมาตรฐาน 2 ตัวอยาง พบเชื้อกอโรคอาหารเปนพิษ Staphylococcus
aureus / 0.1 มิลลิลิตร 1 ตัวอยาง เชื้อ Bacillus cereus / มิลลิลิตร เกินมาตรฐาน 2 ตัวอยาง สวนเชื้อ
อื่นๆ ไดแก จํานวนแบคทีเรียทั้งหมด / มิลลิลิตร ไดมาตรฐานทุกตัวอยาง ไมพบเชื้อกอโรคอาหารเปนพิษ ทั้ง
เชื้อ Salmonella spp. / 25มิลลิลิตร และเชื้อ Listeria monocytogenes / 25มิลลิลิตร ในทุกตัวอยาง โดย
สรุป คุณภาพทางจุลชีววิทยาของนมโรงเรียนชนิดพาสเจอรไรสในเขตสุขภาพที่ 10 สวนใหญ อยูในเกณฑ
มาตรฐาน เนื่องจากหนวยงานภาครั ฐที่เ กี่ยวของ ไดใชมาตรการทางกฎหมายที่เ ขมขนในการกํากับ ดูแล
คุณภาพนมโรงเรียน รวมทั้งผูผลิตนมโรงเรียนเองก็ไดพยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานเชนกัน
คําสําคัญ: คุณภาพ, จุลชีววิทยา, นมโรงเรียน, เขตสุขภาพที1่ 0
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
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การประเมินความเสี่ยงดานจุลชีววิทยา ของน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ในเขตสุขภาพที่ 10 ปพ.ศ. 2560
สุดารัตน แกวมณี สุจิตรา แสนทวีสุข และสุทธิพงษ แสงโชติ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
น้ําบริ โ ภคในภาชนะบรรจุ ที่ป ด สนิ ทเป น ที่นิ ย มบริโ ภคของประชาชนทั่ว ไป กระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนดน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เปนอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เขตสุขภาพที่ 10 ได
คุมครองผูบริโภคโดยเก็บตัวอยางน้ําบริโภคฯ ที่จําหนายแลว (Post marketing) สงตรวจคุณภาพ ที่ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ประจําป 2560 ใน 4 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ,
มุกดาหาร, ยโสธร รวม 376 ตัวอยาง พบวามีการปนเปอนของเชื้อ Coliform รอยละ 16.48, E.coli รอยละ
1.59, S. aureus รอยละ 0.00, Salmonella รอยละ 0.00 มีความชุก (Prevalence) ของเชื้อ Coliform
0.16, E.coli 0.01, S.aureus 0.00, Salmonella 0.00 และประเมินความเสี่ยงกึ่งปริมาณพบวามีความเสี่ยง
ตอความปลอดภัยของผูบริโภคอยูในระดับต่ํา (Low severity ) แตพบวายังมีการปนเปอนของเชื้อ 2 ชนิดใน
ตัวอยางเดียวกัน (Colifrom, E.coli) การปนเปอนของ Coliform, E.coli ซึ่งเปนเชื้อดัชนีสุขาภิบาล แสดงถึง
สุขลักษณะการผลิตหรือกระบวนการจัดการบกพรอง และบงชี้วาผลิตภัณฑวามีการปนเปอนของสิ่งปฏิกูล มี
โอกาสทําใหผูบริโภคเจ็บปวยเนื่องจากอุจาระรวง (Diarrheal illness) ดังนั้นเขตสุขภาพที่ 10 ควรเฝาระวัง
คุณภาพน้ําบริโภคฯ (Post marketing) ใหครบรอยละ 100 ของเขต และรณรงคใหผูผลิตมีความตื่นตัวให
ความสําคัญตอสุขลักษณะ และกระบวนการผลิตใหสะอาด ปราศจากการปนเปอนของเชื้อโรค
คําสําคัญ: Risk Assessment, Drinking Water
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการครึ่งป เขตสุขภาพที่ 10
ประจําป พ.ศ.2562 วันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
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การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการทดสอบความชํานาญระหวางหองปฏิบัติการหนวยบริการปฐมภูมิ
ในการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเขตสุขภาพที่ 10 ปงบประมาณ 2560 – 2561
ขวัญใจ วังคะฮาต นงนุช พริ้งเพราะ เกศณี ศรีวรรณ และนพมาศ กลาหาญ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
การตรวจวิเคราะหหาระดับน้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้วดวยเครื่องตรวจอยางงาย เปนวิธีการตรวจ
วิ เ คราะห เ บื้ อ งต น มี จุ ด ประสงค เ พื่ อค น หากลุ มเสี่ ย งหรื อ ผู ป ว ยโรคเบาหวาน ตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขในการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อสรางความเทาเทียมและการเขาถึงบริการสุขภาพถวนหนา
และยังใชในการติดตาม ดูแล เฝาระวัง ผูปวยในพื้นที่รับผิดชอบของทุกหนวยบริการ ผลการตรวจที่ถูกตอง
แมนยําเปน ขอมูลที่สงผลถึงการรักษาอยางมีคุณภาพและทันตอเหตุการณซึ่งการประกันคุณภาพการตรวจ
วิเคราะหเปนหัวใจหลักที่แสดงถึงความถูกตอง แมนยํา ของกระบวนการตรวจวิเคราะห ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที 10 อุบลราชธานี จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห โดยการทดสอบความชํานาญ
ระหวางหองปฏิบัติการหนวยบริการปฐมภูมิ ในรายการตรวจวิเคราะหระดับน้ําตาลในเลือดในพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ 10 ซึ่งประกอบดวยจังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อํานาจเจริญ และมุกดาหาร ปงบประมาณ
2560 - 2561จํานวน 4 ครั้งๆละ 2 ตัวอยาง เมื่อวิเคราะหผลประเมินการทดสอบความชํานาญดังกลาวทั้ง 4
ครั้ง โดยกําหนดผล ผาน ในแตครั้ง ตองมีผลการประเมินของตัวอยางทดสอบ ผานทุกตัวอยาง และ จัดกลุมผล
การประเมินทั้ง 4 ครั้งเปน 5กลุม คือ A=ผลการประเมิน ผาน 4 ครั้ง, B = ผลการประเมินผาน 3 ครั้ง, C= ผล
การประเมินผาน 2 ครั้ง, D = ผลการประเมินผาน 1 ครั้ง และ F= ผลการประเมินไมผาน 4 ครั้งพบวา มีหนวย
บริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 10 เขารวมโครงการฯ ครบทั้ง 4 ครั้ง จํานวน 514 แหงจาก 868 แหง คิดเปนรอย
ละ 59.22 ผลการประเมินแยกเปนกลุม A , B, C, DและFจํานวน 176, 187, 117, 28 และ 6 แหง คิดเปน
รอยละ 34.24, 36.38, 22.76, 5.45 และ 1.17 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหขอมูลกลุม F พบวา อยูในพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ, ยโสธร และมุกดาหาร จํานวน 1, 3 และ2 แหงตามลําดับ ซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงในการรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะหผิดพลาดสูงมาก ตองไดรับการแกไข ศูนยฯและโรงพยาบาลควรมีเวทีแลกเปลี่ยนและ
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คนหาสาเหตุแทจริงซึ่งอาจเกิดจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขาดความรูความชํานาญ ขาดการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ หรือเก็บรักษาวัสดุ ตัวอยางไมถูกตอง เปนตน เพื่อใหผลการตรวจมีความถูกตองแมนยํา
ทําใหผูรับบริการไดรับการดูแลรักษาอยางมีคุณภาพตอไป จากผลการดําเนินงานแสดงใหเห็นวา ผลการตรวจ
วิเคราะหระดับน้ําตาลในเลือดของหนวยบริการปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 10 มีความนาเชื่อถือ
คําสําคัญ: EQA, เบาหวาน, หนวยบริการปฐมภูมิ, น้ําตาลในเลือดจากปลายนิ้วดวยเครื่องตรวจอยางงาย
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
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สถานการณไขหวัดใหญเขตสุขภาพที่ 10 ป 2557-2561
สุทิศ จันทรพันธ และอดิชัย แสนทวีสุข
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
สถานการณ ไ ขห วั ด ใหญ เ ขตสุ ข ภาพที่ 10 ป พ .ศ. 2557-2561ศู น ย วิ ท ยาศาสตร การแพทย ที่ 10
อุบลราชธานี ไดตรวจวิเคราะหตัวอยางผูปวยกลุมเสี่ยงดวยอาการไขหวัดหรือคลายไขหวัดใหญหรือปอดบวม
504 รายพบผู ติ ด เชื้ อ ไข ห วั ด ใหญ จํ า นวน 199 ราย (39.5%) จํ า แนกเชื้ อ ไข ห วั ด ใหญ ที่ พ บเป น ชนิ ด
A/H1N1(2009) 97 ราย (48.7%) ไขหวัดใหญชนิด A/H3N2 70 ราย (35.2%) และไขหวัดใหญชนิด B 32
ราย (16.1%) ในจํานวนนี้เสียชีวิต 2 ราย อาการของผูติดเชื้อไขหวัดใหญ พบวา มีอุณหภูมิเฉลี่ย 38.7°C มีไข
ไอ ปวดศีรษะ ปวดกลามเนื้อ เจ็บคอ น้ํามูก และมีเสมหะรอยละ 100, 83.3, 69.5, 64.4, 60.0, 56.9 และ
52.5 ตามลําดับ เพศชายตอหญิงเทากับ 1.9:1 สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร ผูถูกกักบริเวณ นักเรียน และเด็กเล็ก
ในปกครอง รอยละ 22.6, 20.6, 15.6 และ 11.6 ตามลํ าดั บ พื้น ที่พบผูติ ดเชื้อ คือจั งหวัด ศรี สะเกษ
อุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ รอยละ 37.7, 29.0, 15.3 และ 8.1 ตามลําดับ ชวงเวลาที่ตรวจพบเชื้อ
มากสุดของทุกประหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม ชนิดของตัวอยางที่ตรวจพบเชื้อมาก คือ NS และ NPS รอยละ
53.1 และ 46.0 ตามลําดับ ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาเชื้อที่พบสวนใหญใน 5 ปเปนชนิด A/H1N1(2009) ขอมูล
จากการเฝาระวังนี้จะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชในการควบคุม ปองกันโรคและวางแผน
เตรียมรับมือกับการระบาดใหญในอนาคตได
คําสําคัญ: ไวรัสไขหวัดใหญ, เขตสุขภาพที่ 10
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
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คูเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคฮีโมโกลบินบารทไฮดรอปฟตัลลิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ป 2561
วิภาวดี เจียรกุล และจันทรฉาย คําแสน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
โรคธาลั ส ซี เ มี ย เป น ภาวะโลหิ ต จางที่ มี ก ารถ า ยทอดทางพั น ธุ ก รรม หากพบความผิ ด ปกติ ข อง
ยีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 จากทั้งบิดาและมารดาจะทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคฮีโมโกลบินบารท ไฮด
รอปฟตัลลิส สงผลใหทารกในครรภเสียชีวิต ในประเทศไทยพบบอย ไดแก ชนิด Southeast Asia type (SEA)
และชนิดไทย (THAI) จึงไดทําการศึกษาคูเสี่ยงตอการมีบุตรเปนโรคโรคธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินบารทไฮดรอป
ฟตัลลิส จากตัวอยางที่สงตรวจยืนยันอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 โดยวิธี Real-time PCR ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.
2560 ถึงกันยายน พ.ศ. 2561 จากการศึกษาตัวอยางทั้งหมด 1,824 ราย พบผูมียีนปกติ จํานวน 1,576 ราย
(รอยละ 86.40) เปนพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA จํานวน 247 ราย (รอยละ 13.54), ชนิด THAI
จํานวน 1 ราย (รอยละ 0.06) ทั้งนี้พบวาจากจํานวนคูสามี-ภรรยาทั้งหมด 912 คู เปนคูเสี่ยงตอการมีบุตรเปน
โรคธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินบารทไฮดรอปฟตัลลิส จํานวน 16 คู (รอยละ 1.75) และไมเปนคูเสี่ยง จํานวน 896 คู
(รอยละ 98.25) ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาโรคธาลัสซีเมียยังคงเปนปญหาสําคัญ จึงจําเปนตองศึกษาและ
ตรวจหายีนที่ผิดปกติทั้งในภาวะที่เปนโรคและพาหะอยางตอเนื่อง
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี
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สถานการณโรคเลปโตสไปโรซีส ในจังหวัดอุบลราชธานี ระหวาง ตุลาคม 2557-กันยายน 2561:
ผลจากหองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่10 อุบลราชธานี
จันทรฉาย คําแสน
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดยอ
โรคเลปโตสไปโรซี ส (Leptospirosis) เป น โรคติ ด เชื้ อ แบคที เ รี ย ของสั ต ว ที่ ติ ด ต อ มายั ง คนที่ มี
ความสํ าคัญ และพบได บ อยในภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ ผู วิ จั ย ได ทําการตรวจติ ด ตามระดั บ ไตเตอร ของ
แอนติบอดีตอเชื้อเลปโตสไปโรซีส โดยวิธี Indirect Immunofluorescent assay (IFA) ในผูปวยสงสัยโรคเลป
โตสไปโรซีสจากโรงพยาบาลตางๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่สงมาตรวจ ที่หองปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ชวงระหวาง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.
2561 เพื่อชวยในการวินิจฉัยโรคของแพทยและวิเคราะหแนวโนมการระบาด จํานวน 350 ราย อัตราสวนเพศ
ชายต อ เพศหญิ ง 4.07:1 เป น ชาย 281 ราย หญิ ง 69 ราย ในจํ า นวนนี้ เ ด็ ก 5 ราย ผลการตรวจทาง
หองปฏิบัติการพบวาใหผลบวก จํานวน 171 ราย รอยละ 48.86 โดยใหผลบวกที่ 1. ระดับไตเตอร มากกวา
หรือเทากับ 1:400 จํานวน 106 ราย รอยละ 61.99 2. ระดับไตเตอร เทากับ 1:200 จํานวน 30 ราย รอยละ
17.54 และ 3. ระดับไตเตอร เทากับ 1:100 จํานวน 35 ราย รอยละ 20.47 ทั้งนี้ใหผลลบที่ระดับไตเตอร นอย
กวาหรือเทากับ 1:100 179 ราย รอยละ 51.14 การระบาดพบมากในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน แสดงวา
ในจังหวัดอุบลราชธานีโรคเลปโตสไปโรซีสยังคงเปนถิ่นระบาดและปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ ซึ่งมีรายงานการ
ปวยตอเนื่องทุกป
คําสําคัญ: โรคเลปโตสไปโรซีส, โรคติดตอจากสัตวสูคน, โรคประจําถิ่น, Indirect Immunofluorescent
assay (IFA)
การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี

123
รายงานประจําป 2562 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

การนําเสนอผลงาน:
การนําเสนอผลงานดวยโปสเตอร (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย
ครั้งที่ 27 ประจําปงบประมาณ 2562 “Healthy Living with Medical Sciences:Genomics Thailand
สุขภาพดีดวยวิทยาศาสตรการแพทย” วันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี (ดําเนินการที่ศูนยวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม)
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ภาคผนวก
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การพัฒนาบุคลากรและงานบริการทางวิชาการ
ดานบริหาร
ลําดับ

ชื่อหลักสูตร

ผูจัด/สถานที่จัด/วันที่จัด

1

อบรม"หลักสูตร TQA
criteria" รุนที่ 9

2

ประชุม"จัดทําแผนขับเคลื่อน
กลยุทธกรมวิทยฯ"

3

ประชุม"เตรียมความพรอมใน กองแผน ฯ / กรมวิทยฯ
การทําคําของบป 63"
วันที่ 5 ต.ค. 61

4

ประชุมการพัฒนาศักยภาพ
ผูทําหนาที่ตรวจราชการและ
นิเทศงานฯ
ประชุมเสริมสรางทักษะ
ความคิดเชิงกลยุทธ ฯ
อบรมผูบริหารการสาธารณสุข
ระดับกลาง รุนที่ 33

5
6

7

8

9

สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ/
กทม.
วันที่ 5-7 มิ.ย. 62
กองแผนฯ/จ.อยุธยา
วันที่ 13-14 พ.ค. 62

สป./รร.เซ็นทราฯ
วันที่ 20 ธ.ค. 61

กองแผน ฯ / กรมวิทยฯ
วันที่ 26-27 ม.ค. 62
วิทยาลัยสาธารสุขสิรินธร
จ.ตรัง
วันที่ 1-27 พ.ค. 62
อบรม"หลักสูตร TQA
สถาบันเพิ่มผลผลิต
criteria" รุนที่ 10
แหงชาติ/กทม.
วันที่ 10-12 ก.ค. 62
ประชุมประเมินผลการดําเนิน กองแผนฯ/จ.นครปฐม
โครงการตามแผนยุทธศาสตร วันที่ 26-28 ส.ค. 62
ฯ
อบรม"หลักสูตร TQA
สถาบันเพิ่มผลผลิต
criteria" รุนที่ 8
แหงชาติ/กทม.
วันที่ 8-10 พ.ค. 62

จํานวน
ผูรับการอบรม
คน
4 นางศุภวรรณ เกตุอินทร
นายฐาปนพงศ พัดทาป
นายพีรพงษ แสงประดับ
นางขวัญใจ วังคะฮาต
4 นางศุภวรรณ เกตุอินทร
นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
นางขวัญใจ วังคะฮาต
นางสาวอารยา พละมัย
4 นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ
นางกนกวรรณ มุจรินทร
นางประคอง นิลวิเชียร
นางสาวอารยา พละมัย
1 นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ

1

นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ

1

นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ

1

นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ

3

นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ
นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
นางขวัญใจ วังคะฮาต
นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
นางโชติกา องอาจณรงค

2
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ลําดับ

ชื่อหลักสูตร

ผูจัด/สถานที่จัด/วันที่จัด

10

อบรม"นักบริหารระดับสูงดาน
สาธารณสุข (นบส.ส)"
อบรม"นักบริหารระดับสูงดาน
สาธารณสุข (นบส.ส)"
ครั้งที่ 2
อบรม"ผูบริหารการ
สาธารณสุขระดับตน (ผบต.)
รุนที่ 29"
อบรม"นักบริหารระดับสูงดาน
สาธารณสุข (นบส.ส)"
ครั้งที่ 3
อบรม"นักบริหารระดับสูงดาน
สาธารณสุข (นบส.ส)"
ครั้งที่ 4
อบรม"นักบริหารระดับสูงดาน
สาธารณสุข (นบส.ส)"
อบรม"นักบริหารระดับสูงดาน
สาธารณสุข (นบส.ส)"
ครั้งที่ 2
อบรม"นักบริหารระดับสูงดาน
สาธารณสุข (นบส.ส)"
ครั้งที่ 3
อบรม"นักบริหารระดับสูงดาน
สาธารณสุข (นบส.ส)"
ครั้งที่ 4

สล.กรมวิทยฯ/กรมวิทยฯ
วันที่ 23-25 พ.ค. 62
สล.กรมวิทยฯ/กรมวิทยฯ
วันที่ 27-29 มิ.ย. 62

11

12

13

14

15
16

17

18

จํานวน
ผูรับการอบรม
คน
1 นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
1

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล

กระทรวงสาธารณสุข/จ.
เพชรบุรี
วันที่ 7-26 ก.ค. 62
สล.กรมวิทยฯ/กรมวิทยฯ
วันที่ 11-13 ก.ค. 62

1

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล

1

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล

สล.กรมวิทยฯ/กรมวิทยฯ
วันที่ 8-9 ส.ค. 62

1

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล

สล.กรมวิทยฯ/กรมวิทยฯ
วันที่ 23-25 พ.ค. 62
สล.กรมวิทยฯ/กรมวิทยฯ
วันที่ 27-29 มิ.ย. 62

1

นางขวัญใจ วังคะฮาต

1

นางขวัญใจ วังคะฮาต

สล.กรมวิทยฯ/กรมวิทยฯ
วันที่ 11-13 ก.ค. 62

1

นางขวัญใจ วังคะฮาต

สล.กรมวิทยฯ/กรมวิทยฯ
วันที่ 8-9 ส.ค. 62

1

นางขวัญใจ วังคะฮาต
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ดานวิชาการ
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ผูจัดสถานที่จัด/
ที่
1 ประชุมการทบทวนและปรับปรุงแบบ กรมวิทยฯ/จ.นครปฐม
สํารวจความพึงพอใจผูรับบริการฯ ป 62
2 ประชุม "การปฏิรูปและฟนฟูงานตรวจ ศวก.ที่ 10 อุบลฯ /
วิเคราะหดานพิษฯ"
อ.โขงเจียม
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ประชุมแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการฯ สมป. / รร.มิราเคิลฯ
ISO/IEC 17025, 15189, 15190,
22870, 17034
อบรมการประเมินความเสี่ยงทางเคมี
ศวก.ที่ 1 เชียงใหม/กรม
วิทยฯ
อบรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย
สคอ./กรมวิทยฯ
หองปฏิบัติการดานอาหารทางเคมี
อบรมการจัดทําแผนปรับปรุงการจัดการ กองแผน ฯ / กรมวิทยฯ
ความปลอดภัยหอง lab
ประชุมวิชาการกรมวิทยฯ ครั้งที่ 27
กองแผนฯ/อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ศวก.สุราษฎรธานี/
พัฒนาวิทยฯชุมชน รอบ 6 เดือน
รร.อมารี
อบรมการใชระบบบริหารจัดการ
วช./สํานักงาน วช.
งานวิจัยแหงชาติ (NRMS) ป 62
ประชุมการรับรองระบบคุณภาพการ
สมป./รร.ริชมอนด
ตรวจสารพิษตกคางในผักฯ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง /
พัฒนาวิทยฯชุมชน 9 เดือน
รร.อมารี
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ ศวก.ที่ 5 / จ.กาญจนบุรี
พัฒนาวิทยฯชุมชน 12 เดือน
อบรมการพัฒนาขีดความสามารถและ สคอ./กรมวิทยฯ
เครือขายหองปฏิบัติการ
ประชุมวิชาการสรุปผลงานครึ่งป เขต สํานักงานเขตที่ 10/จ.
สุขภาพที่ 10
ศรีสะเกษ

จํานวน
คน
วันที่ 18-19 ธ.ค. 61
2
วันที่จัด

วันที่ 18-19 ธ.ค. 61

11

13 มิ.ย. 62

1

17 ธ.ค. 61

2

18-19 ธ.ค. 61

2

25 ม.ค. 62

2

18-20 มี.ค. 62

16

21-22 มี.ค. 62

2

15 มี.ค. 62

1

30-31 พ.ค. 62

1

18-19 มิ.ย. 62

1

25-27 ส.ค. 62

4

4-6 ก.พ. 62

2

18-20 มี.ค. 62

7
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ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
15 ประชุมการสํารวจขอมูลการปนเปอน
ของสารเคมีกําจัดวัชพืชฯ
16 อบรมการตรวจสารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืช
17 อบรมการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อ
แบคทีเรียกอโรคในผลิตภัณฑฯ
18 อบรมผูมีหนาที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.เชื้อ
โรคและพิษจากสัตว
19 ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
ประจําป 62
20 ประชุมโครงการสงเสริมการเรียนรู
เกษตรทฤษฏีใหมฯ
21 อบรมการประเมินความเสี่ยงทางจุล
ชีววิทยา
22 อบรมการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
หองปฏิบัติการอาหารทางจุลฯ
23 อบรมพนักงานเจาหนาที่ตาม พ.ร.บ.เชื้อ
โรคและพิษจากสตว
24 อบรมการพัฒนาระบบ Biorisk
Management
25 ประชุมศึกษาดูงานหองปฏิบัติการที่
ไดรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
26 การพัฒนาศักยภาพหอง lab ตรวจ
ปริมาณสารสําคัญในกัญชา
27 The 11TH AFSN Annual Meeting
and Symposium
28 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
บูรณาการฐานขอมูลเห็ดพิษ
29 สัมมนาโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร
แอลกอฮอล
30 ประชุม "คกก.กลั่นกรองและพิจารณา
กอนแจงเตือนภัย"

ผูจัดสถานที่จัด/
ศวก.ที่ 3 นครสวรรค/
รร.อมารี
สคอ./กรมวิทยฯ
ศวก.ที่ 7 ขอนแกน/จ.
ขอนแกน
สํานักวิชาการฯ/กรม
วิทยฯ
สป. / จ.ชลบุรี

วันที่จัด
17-18 มิ.ย. 62

จํานวน
คน
2

30-31 ก.ค. และ 12 ส.ค. 62
11-14 มี.ค. 62

3

18-19 ก.ค. 62

2

9-11 ก.ย. 62

6

2

กลุมคุมครองจริยธรรม/ 5 ก.ค. 62
จ.สมุทรปราการ
ศวก.ที่ 1 เชียงใหม/กรม 19 พ.ย. 61
วิทยฯ
สคอ./กรมวิทยฯ
20-22 พ.ย. 61

1

สมป./รร.ริชมอนด

22-25 เม.ย. 62

2

สวส./กรมวิทยฯ

30 เม.ย.-1 พ.ค.62

1

กองแผนฯ/บ.
หองปฏิบัติการกลาง
ศวก.ที่ 1 เชียงใหม/
จ.เชียงใหม
สยวส. / ประเทศ
เวียดนาม
ศวก.ที่ 8 อุดรธานี/
จ.เชียงใหม
กรมควบคุมโรค /
จ.ขอนแกน
ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย /
กรมวิทยฯ

14 ส.ค. 62

1

19-20 ส.ค. 62

2

17-20 ก.ย. 62

1

12-13 ก.ย. 62

1

28 มิ.ย. 62

1

4 ต.ค. 61

1
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2
2

ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
31 สัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความ
ชํานาญดานการตรวจสารเสพติดฯ
32 อบรมการจัดการความรูดานพิษวิทยา
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46

สัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรม
วิทยฯ ป 62
ประชุม"วางแผนการดําเนินงานเพื่อ
จัดทําคาปริมาณรังสีอางอิงฯ"
ประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพ
มาตรฐานหองปฏิบัติการรังสีฯ
ประชุม"ทบทวนคูมือมาตรฐานคุณ
ภาพรังสีวินิจฉัยฯ"
อบรมฟนฟูความรูดานระบบคุณภาพ
เพื่อพัฒนาผูตรวจประเมินฯ
อบรมการประเมินปริมาณรังสีที่ผูปวย
ไดรับจากการตรวจทางรังสีฯ
อบรมการควบคุมคุณภาพ
เครื่องเอกซเรยเตานมฯ
อบรมการทดสอบเครื่องวัดความดัน
โลหิต
ประชุมการทดสอบและเปรียบเทียบผล
ระหวางหองปฏิบัติการรังสีฯ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานดานรังสี
และเครื่องมือแพทยรอบ 12 เดือน
ประชุมการสอบเทียบเครื่องวัดความดัน
โลหิตฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
ประชุมวิชาการ"งานคุมครองผูบริโภค
ดานผลิตภัณฑสุขภาพ"
สัมมนา"ผูมีสวนไดสวนเสียดานยาและ
ยาเสพติด"
ประชุม"สมาชิก PT ดานยาและบูรณา
การดานยา"

ผูจัดสถานที่จัด/

วันที่จัด

สํานักยาฯ/รร.มิราเคิลฯ 17-18 ธ.ค. 61
สวส./กรมวิทยฯ

จํานวน
คน
1

20-22 ก.พ. 62

2

กลุมคุมครองจริยธรรม/ 14 มิ.ย. 62
กรมวิทยฯ
สํานักรังสีฯ / กรมวิทยฯ 29-31 ต.ค. 62

1

ศวก.ที่ 8 อุดรธานี/รร. 19-20 พ.ย. 61
ริชมอนด
สํานักรังสีฯ / กรมวิทยฯ 21 พ.ย. 61

1

สมป./รร.ไมดา

17-19 ธ.ค. 61

1

ศวก.ที่ 8 อุดรธานี/จ.
อุดรธานี
ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา/
จ.โคราช
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
สํานักรังสีฯ/จ.เพชรบุรี

11-13 ธ.ค. 61

1

24-25 ม.ค. 62

1

20 มิ.ย. 62

2

8-10 ก.ค.62

3

ศวก.ที1่ /1 เชียงราย/จ.
เชียงราย
สสจ.มุกดาหาร/จ.
มุกดาหาร

31 ก.ค.-2 ส.ค. 62

1

17 ก.ย. 62

4

อย./รร.รามาการเดนท

25-27 ก.พ.62

4

สยวส. / รร.มิราเคิลแก
รนดฯ
สยวส. / กรมฯ

17 ธ.ค. 61

2

18-19 ธ.ค. 61

2
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1

1

ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
47 อบรม "Method validation"
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ผูจัดสถานที่จัด/

วันที่จัด

จํานวน
คน
2

สยวส. / กรมฯ

20 ธ.ค. 61

กองแผนฯ/รร.รามาการ
เดนส
สล.กรมวิทยฯ/รร.เซ็นจู
รี่ พารค
ศวก.สุราษฎรธานี/
รร.อมารี กทม.
ศวก.ตรัง/รร.อมารี
กทม.
กองสนับสนุนนวัตกรรม
ฯ/ระยอง
สํานักเครื่องสําอางฯ/
กรมวิทยฯ
ศวก.ขอนแกน/รร.อมารี
กทม.
สป. / รร.มารวยการเดน

26-27 ม.ค.62

1

18-21 ก.พ.62

1

18-20 มี.ค. 62

1

18-19 มิ.ย. 62

1

12 มิ.ย. 62

1

21-22 กพ.62

2

30-31 พ.ค. 62

1

5-6 ส.ค. 62

1

ศูนยอนามัยที่ 10/จ.
นครนายก
ประชุม"พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐาน ศวก.ที่ 8 อุดรธานี/รร.
หองปฏิบัติการฯ"
ริชมอนด
อบรม"การตรวจเภสัชพันธุศาสตรฯ"
สถาบันชีววัตถุ/กรมวิทย
ฯ
ประชุม"การจัดการเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ สํานักงานปลัด สธ. / จ.
ฯ (AMR)"
อุบลฯ
อบรม"การจัดทําเกณฑตรวจสอบ
สวส. / กรมวิทยฯ
antibiogram"
อบรม"การพัฒนาศักยภาพผูนิเทศงานฯ" สํานักงานปลัด สธ./รร.
เซ็นทารา
อบรม"การใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล คกก.PT กรมฯ/รร.
กลางดาน PT"
ริชมอนด

29-31 ต.ค. 61

1

19-20 พ.ย. 61

1

6-7 ธ.ค. 61

2

12 ธ.ค. 61

1

13-14 ธ.ค. 61

2

20-21 ธ.ค. 61

1

11-13 ก.พ. 62

1

ประชุม"เสริมสรางทักษะความคิดเชิงกล
ยุทธฯ"
สัมมนา"เพิ่มประสิทธิภาพผูตรวจพิสูจน
ยาเสพติดฯ"
ประชุม"โครงการวิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน รอบ 6 เดือน"
ประชุม"โครงการวิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน รอบ 9 เดือน"
โครงการศึกษาเรียนรูแนวทางการ
พัฒนางานวิจัยฯ
อบรม"การพัฒนาศักยภาพดานการผลิต
เครื่องสําอางสมุนไพร"
อบรม"การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ SME/OTOPฯ"
ประชุมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน
การนําเสนอผลงานวิชาการกระทรวงฯ
ประชุม"บูรณาการแผนยุทธศาสตรฯ"
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ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
63 ประชุม"พัฒนาหองปฏิบัติการดาน
พันธุกรรมทางคลินิก"
64 อบรม"การขับเคลื่อนการจัดการเชื้อดื้อ4
ยา (AMR)"
65 ประชุม"จีโนมิกส ไทยแลนดสัญจร ภาค
อีสาน"
66 ประชุมสรุปผลการพัฒนางาน
สาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ป 62
67 ประชุม"พัฒนาหองปฏิบัติการดาน
พันธุกรรมคลินิกฯ"
68 อบรม"พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว
พ.ศ.2558"
69 ประชุมวิชาการ "Precision Lab for
Thalassemia"
70 สัมมนา"ประสานแผนทดสอบ PTฯ"
71
72
73
74
75
76
77
78

ผูจัดสถานที่จัด/

วันที่จัด

สถาบันชีววัตถุ/จ.ชลบุรี 13-15 ก.พ. 62

จํานวน
คน
1

อย./รร.อมารี กทม.

29 เม.ย. 62

1

ศวก.ที่ 7 ขอนแกน/จ.
ขอนแกน
เขตสุขภาพที่ 10/จ.
นครพนม
สถาบันชีววัตถุ/กรมวิทย
ฯ
สมป./รร.ริชมอนด

2 ส.ค. 62

1

2-4 ก.ย. 62

1

13-15 ก.พ. 62

1

22-25 เม.ย. 62

2

สวส.รวมกับมูลนิธิโรค
โลหิตจาง / จ.เชียงราย
คกก.PT กรมฯ/รร.
ริชมอนด
ประชุมวิชาการ"สงเสริมสุขภาพและ
ศูนยอนามัยที่ 10/รร.
อนามัยสิ่งแวดลอมฯ"
สุนียแกรนด
ประชุม"หลักสูตรระบาดวิทยา (CDCU)" จ.อุบลฯ

21-23 ส.ค. 62

1

11-13 ก.พ. 62

1

7-8 ส.ค. 62

1

15-18 ม.ค. 62

1

ประชุม"ประเมินผลของการใหวัคซีน
ไขหวัดใหญ"
อบรม"การตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหมฯ
เพื่อคนหาโรค X"
ประชุม"ติดตามสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-5
ป ฯ"
ประชุม"จัดทําเกณฑประกวด MCH
Board ดีเดนระดับเขต"
ประชุม"การทดสอบความชํานาญ
ไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก ฯ"
ประชุมสรุปผลการประกวด MCH
Board ดีเดนระดับเขต

สถาบันเด็กแหงชาติ

7 ก.พ. 62

1

ศูนยฯโรคอุบัติใหมฯ/
กทม.
-

4-5 มี.ค. 62

1

23 เม.ย. 62

1

ศูนยอนามัยที่ 10/ รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ
สวส./จ.เชียงราย

14 มิ.ย. 62

1

27-28 มิ.ย. 62

1

ศูนยอนามัยที่ 10/ รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ

22 ก.ค. 62

1
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ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
79 อบรม"จัดทําแผนปรับปรุงการจัดการ
ความปลอดภัยหองปฏิบัติการ"
80 อบรม"การพัฒนาศักภาพหอง Lab เชื้อ
ดื้อยาฯ"
81 อบรม"การตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหมฯ
เพื่อคนหาโรค X"
82 อบรม"การพัฒนาระบบการจัดการความ
เสี่ยง Biorisk"
83 การจัดทําเกณฑตรวจสอบ
antibiogram ฯ
84 อบรม"การตรวจยืนยันโรคหัดฯ"
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

กองแผนฯ/กรมวิทยฯ

25 ม.ค. 62

จํานวน
คน
1

สวส./รร.ริชมอนด

6-8 ก.พ.62

1

ศูนยฯโรคอุบัติใหมฯ/
กทม.
สวส./กรมวิทย

4-5 มี.ค. 62

1

30 เม-.ย.1 พ .ค.62

1

สวส./กรมวิทย

13-14 ธ .ค.61

1

สวส./กรมวิทยฯ

18-20 ธ.ค. 61

1

อบรม"สถิติสําหรับงานทดสอบทาง
หองปฏิบัติการฯ"
อบรม"การตรวจวินิจฉัยโรคหัดฯ"

ศวก.ตรัง/ศวก.ตรัง

14-16 มค.62

1

สวส./กรมวิทยฯ

5-7 มี.ค. 62

1

อบรม"กระบวนการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย"
ประชุม"การทดสอบความชํานาญ
ไขหวัดใหญ/ไขหวัดนก ฯ"
ประชุม"จีโนมิกส ไทยแลนดสัญจร ภาค
อีสาน"
ประชุม"จัดทําคาปริมาณรังสีอางอิง ฯ"

กองแผนฯ/กรมวิทยฯ

19 เม.ย. 62

1

สวส./จ.เชียงราย

27-28 มิ.ย. 62

1

ศวก.ที่ 7 ขอนแกน/จ. 2 ส.ค. 62
ขอนแกน
สํานักรังสีฯ/รร.ริชมอนด 29-31 ต.ค. 62

1

อบรมโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูล
ระบบ One Stop Service
การใชและการสอบเทียบ Piston
pipette
อบรมเปนครูพี่เลี้ยงการทดสอบ
เครื่องวัดความดัน
ประชุม"โครงการวิทยาศาสตรการแพทย
ชุมชน รอบ 12 เดือน"
แนวทางการใชระบบแจงครอบครอง
หรือใชเครื่องกําเนิดรังสีฯ

สํานักรังสีฯ/กรมวิทยฯ

1

ผูจัดสถานที่จัด/

วันที่จัด

11 มิ.ย. 62

1

กรมวิทยาศาสตรบริการ 14-15 มี.ค. 62

1

กรมสนับสนุนบริการ

1

20 มิ.ย. 62

ศวก.ที่ 5 / จ.กาญจนบุรี 25-27 ส.ค. 62

1

ศวกที.่ 5 / จกาญจนบุรี. 25-27 ส.ค. 62

1
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ดานสนับสนุน
ลําดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1 ประชุม"คกก.พิจารณาผลการประกวด
ราคาซื้อครุภัณฑ 4 รายการ"
2 อบรมการจัดการสารเคมีโดยใชโปรแกรม
Chemlnvent
3 อบรมสุนทรียสนทนากับการพัฒนาสู
องคกรแหงความเปนเลิศ
4 อบรมผูประสานงานเครือขายอาหาร
ปลอดภัย
5 อบรมการปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม
6 อบรมการเปนขาราชการที่ดี
7 อบรมการพัฒนาความรูดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธยุคดิจิทัล
8 อบรม"สุนทรียสนทนา"
9 อบรม"การพัฒนา Smart PR"

ผูจัด/สถานที่จัด

วันที่จัด

สคอ./กรมวิทยฯ

16 พ.ย. 61

จํานวน
คน
1

กองแผน ฯ / กรมวิทยฯ

21 ธ.ค. 61

2

ทีมจัดการความรูฯ/จ.
23-24 ม.ค. 62
อยุธยา
เขตสุขภาพที่ 10/รร.มารวย 22-23 ส.ค. 62
กทม.
สล. / จ.นครปฐม
4-6 ก.พ. 62
สล. / จ.นครนายก
3-9 มี.ค. 62
สล./กรมวิทยฯ
20-22 ก.พ. 62

1

ทีมงาน KM / จ.อยุธยา
สล./กรมวิทยฯ

1
2

23-24 ม.ค.62
20-22 ก.พ.62

ที่มา: งานธุรการ ฝายบริหารทั่วไป ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
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1
2
2
2

ภาพกิจกรรม

การเลือกตั้ ง ผูแ ทนพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุขและกองทุน ฝา ยสมาชิก หน วยเลือกตั้ งที่ 11
สถานที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประมาณคาความไมแนนอนของการวัดสําหรับการทดสอบเชิง
ปริมาณทางเคมี(Workshop on Evaluation of Measurement Uncertainty) เมื่อวันที่ 17-19 ตุลาคม
2561 ณ หองประชุม CMS ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี วิทยากรบรรยาย คือ นางสาว
ทิพวรรณ นิ่งนอย อดีตผูเชี่ยวชาญ ดานความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย บุคลากรของศูนยฯ พรอมทั้งมีเจาหนาที่จากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 11/1 ภูเก็ต และ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมการอบรมดังกลาว
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การรับตรวจติดตามระบบ ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ณ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี โดยมีบริษัท URS เปนผูตรวจ
ประเมิน

การประชุมหารือการดําเนินงานกรมวิทยาศาสตรการแพทยในสวนภูมิภาค ปงบประมาณ พ.ศ.
2562 และการวางแผนการดําเนินงาน ระยะ 5 ป เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ หองประชุม CMS ศูนย
วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ที่ 10
อุ บ ลราชธานี โดยมี นายแพทย โ อภาส การย ก วิ น พงศ อธิ บ ดี
กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย เป น ประธาน ในการประชุ ม และมี นนายแพทย
ายแพทย พิ เ ชฐ บั ญ ญั ติ รองอธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตรการแพทย นางสาววรางคณา ออนทรวง ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ นางเลขา
ปราสาททอง ผู อํา นวยการศู น ย วิ ท ยาศาสตร การแพทย ที่ 7 ขอนแกน นางสาวเกษร บุ ญ ยรั กษ โ ยธิ น
ผูอํานวยการศูน ยวิ ทยาศาสตร การแพทย ที่ 8 อุดรธานี นายบรรจง กิติ รั ต นต ระการ ผู อํานวยการศูน ย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 9 นครราชสีมา และดร.กมล ฝอยหิรัญ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
อุบลราชธานี เขารวมการประชุมในครั้งนีด้ วย
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การประชุ มเชิง ปฏิ บัติ ก ารด า นพิษ วิท ยา ประจํ า ป พ.ศ.2562 "Retreat
Retreat v/s Retrieve
Toxicology Analysis: การปฏิ
ารปฏิรูปและฟน ฟูงานตรวจวิเคราะหดา นพิษวิทยา
ยา" ระหว างวั น ที่ 7-9
พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี อําเภอเมืองอุบลราชธานี, ผาแตม-แกง
พิศมัย อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมทบทวนโดยฝายบริหาร (Management Review) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย กลุมพัฒนาคุณภาพและวิชาการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ณ หองประชุม CMS ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
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กลุมตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนประจําปงบประมาณ 2562 ของศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ดานการเงินและบัญชี งบประมาณ พัสดุ ยานพาหนะ เงินทดรอง
ราชการ ระบบการควบคุมภายใน และอื่นๆ ระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2562

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกําจัดแมลง 4 กลุมในผัก ผลไม
และธัญพืช (GPO-TM
TM Kit) ใหแกเจาหน าที่โ รงพยาบาลจังหวัด ศรีส ะเกษณ หองประชุ ม CMS ศูน ย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกําจัดแมลง 4 กลุม ในผัก ผลไม
และธัญพืช (GPO-TM
TM Kit) ใหแกเจาหนาที่โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร ณ หองประชุม CMS ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2562
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกําจัดแมลง 4 กลุม ในผัก ผลไม
และธัญพืช (GPO-TM Kit) ใหแกเจาหนาที่โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี ณ หองประชุม CMS ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกําจัดแมลง 4 กลุม ในผัก ผลไม
และธัญพืช (GPO-TM Kit) ใหแกเจาหนาที่โรงพยาบาลจังหวัดอํานาจเจริญ ณ หองประชุม CMS ศูนย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกําจัดแมลง 4 กลุม ในผัก ผลไม
และธัญพืช (GPO-TM Kit) ใหแกเจาหนาที่โรงพยาบาลจังหวัดอํานาจเจริญ ณ หองประชุม สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมือง จ.ยโสธร
ยโสธร เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ 2562
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ประกาศเจตนารมณ ก ารต อต า นการทุจ ริ ต กรมวิทยาศาสตร ก ารแพทย ป 2562 ในโครงการ
สัมมนากรมวิทยาศาสตรการแพทยไมทนตอการทุจริต DMSc Zero Tolerance วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ
กรมวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย โดย ศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ที่ 10 อุ บ ลราชธานี เข า ร ว มผ า น VDO
Conference ณ หองประชุม CMS ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

การอบรม/สัสัมมนาวิชาการดานหองปฏิบัติการทางการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมกิจตรง วิลล รีสอรท โดยเครือขายหองปฏิบัติการทางการแพทย เขต
สุขภาพที่ 10 รวมกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
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การอบรมการตรวจค น หาผู ติ ด เชื้ อ วั ณ โรคในกลุ ม บุ ค ลากรทางการแพทย ด ว ย Interferon
gamma release assay (IGRA) และประเมินการปองกันการเกิดวัณโรคในกลุมเสี่ยงบุคคลากรทาง
การแพทยในเขตสุขภาพที่ 10 ณ หองประชุม CMS ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่
28 มีนาคม พ.ศ.2562

ตอนรับคณะอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เยี่ยมชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู
การบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตรการแพทย และงานหองปฏิบัติการ ของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่
10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
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ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 3 นครสวรรค นําโดย นางจินตนา วอง
วิไลรัตน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 3 นครสวรรค ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่
10 อุบ ลราชธานี เพื่อเยี่ย มชมศึกษาดูงาน แลกเปลี่ ยนเรีย นรูการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของศูน ย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี คณะศึกษาดูงาน ไดเยี่ยมชมการใชงานโปรแกรมรับตัวอยางและ
ออกรายงาน ในงานรับ ตัวอยาง และในสวนการลงผลและออกรายงานของห องปฏิบัติการต างๆ ของศูน ย
วิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

รวมสืบสานประเพณีสงกรานต สรงน้ําพระ สรงน้ําไหวศาล รดน้ําดํ าหัวผูอํานวยการฯ และ ผู
อาวุโส เพื่อความเปนสิริมงคล ในการเริ่มตนปใหมไทย พรอมจัดกิจกรรมทําความสะอาด Big Cleaning
Day บริเวณอาคารปฏิบัติการหลังใหม เพื่อใหเกิดความสะอาดเรียบรอย เกิดความรัก สามัคคี และความ
รวมมือรวมใจกันของบุคลากร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562

143
รายงานประจําป 2562 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชชุดทดสอบหาชนิดสารเคมีกําจัดแมลง 4 กลุมในผัก
ผลไม และธัญพืช (GPO-TM-Kit)
Kit) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุมเปาหมายประกอบดวยเจาหนาที่
จากโรงพยาบาลใน 5 จังหวัด (รอบเพิ
รอบเพิ่มเติม) ในวันที่ 19 เมษายน 2562

การทดสอบความชํ า นาญ และการสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ กลุ ม งานพยาธิ วิ ท ยาคลิ นิ ก
ศู น ย วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ที่ 10 อุ บ ลราชธานี รั บ การตรวจติ ด ตามภายใน (Internal Audit)
ณ หองปฏิบัติการสอบเทียบอาคาร CMS ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี วันที่ 7-8 พฤษภาคม
2562 เพื่ อ ตรวจสอบระบบและเตรี ย มความพร อ มทาง ห อ งปฏิ บั ติ ก ารในการขอรั บ รองตามมาตรฐาน
ISO17025 โดย นางศิริวรรณ บุญชูรัตน นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ เปนผูตรวจประเมินในครั้งนี้
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การ Accreditation หองปฏิบัติการเครือขายตรวจยืนยันหัดและหัดเยอรมัน ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 เพื่อใหการดําเนินงานของหองปฏิบัติการ
เครื อ ข า ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป น ไปตามมาตรฐานขององค ก ารอนามั ย โลก สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร
สาธารณสุข โดยฝายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต ในฐานะเปนหองปฏิบัติการอางอิงการตรวจ
วินิจฉัยโรคหัดและหัดเยอรมันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Measles
Measles Regina Reference Laboratory
in South-East Asia Region) และมีศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเปนหองปฏิบัติการเครือขาย (Measles and
Rubella Sub-National Laboratory,
ratory, SNL) จํานวน 13 เครือขาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Molecular
Molecular Genetics Database of Poisonous For Clinical
Toxicology: A Food Poisioning incident in Thailand" วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุม
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
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การตรวจประเมินเพื่อเฝาระวังและขยายขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 และขยายขอบขายการรับรองตามาตรฐาน ISO15189:2012 และ ISO
15190:2003 หองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ในระหวางวันที่ 10-11
มิถุนายน 2562 โดยมี ภญ.สุสุวรรณา จารุนุช เปนหัวหนาคณะผูตรวจประเมินในครั้งนี้

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเครือขายเพื่อการเฝาระวังเชื้อดื้อยา
ตานจุลชีพและการจัดทํา Anti-biogram
Anti
ตามมาตรฐาน CLSI เขตสุขภาพที่ 10 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 กลุมเปาหมาย ไดแก เจาหนาที่หองปฏิบัติการเครือขายเพื่อการเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ เขต
สุขภาพที่ 10 (โรงพยาบาลสรรพสิ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ มุกดาหาร วารินชําราบ 50 พรรษามหา
วชิ ร าลงกรณ สมเด็ จ พระยุ พ ราชเดชอุด ม และกั น ทรลั กษ ) โดยมี วิ ท ยากรจาก สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
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กิ จ กรรมโครงการจิ ต อาสาพั ฒ นา "เราทํ า ความ ดี ด ว ยหั ว ใจ" โครงการจิ ต อาสากํ า จั ด แหล ง
เพาะพันธุ ลูกน้ํายุงลายและปรับปรุงสภาพแวดลอมสวนราชการขามใหญ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ณ โดมอนุสรณ 37 ป ศรีประทุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการอุบลราชธานี ต.ขามใหญ
ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบ ลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย ผูวาราชการจั งหวั ด
อุบลราชธานี เปนประธาน โดยศูนยฯ ไดดําเนินกิจกรรมในโซนที่ 1 บริเวณถนนติดรั้วดานขางศูนยฯ และมี
หนวยงานใกลเคียงรวมกันใชเครื่องไมเครื่องมือเครื่องจักร กําลังคน ปรับภูมิทัศน พื้นที่ สองขางถนนใหสะอาด
ปราศจากขยะ ต นไมยื นต น ได รับ การตั ดแตงกิ่ง วั ชพืช ได รับ การกําจั ด ใบไมที่ร ว งหลน ได รับ การเก็บ กวาด
ปองกันสัตวมีพิษเข
ษเขาไปหลบซอน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
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โครงการปฏิบัติธ รรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยนารี เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดสุปฎนาราม วรวิหาร อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิทูรย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานในพิธี โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเชิญชวนใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกหมูเหลาไดแสดงความจงรักภักดี
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งเปนศูนยรวมทางจิตใจของคนในชาติ ที่ทรง
อุทิศพระองคในพระกรณียกิจนอยใหญเพื่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศชาติเปน
สําคัญ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

กิ จ กรรมเทิ ด ไท อ งค ร าชั น และเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชมพรรษา 28
กรกฎาคม 2562 ณ วัดสุปฎนาราม วรวิหาร อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์
วิทูรย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ถวายพระราชกุศล รวมทั้ง สงเสริมใหประชาชนทุกหมูเหลา
โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ และดอยโอกาส ไดนําหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
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โครงการจิ ต อาสาพั ฒ นา "เราทํ า ความดี ด ว ยหั ว ใจ" บํ า เพ็ ญ สาธารณประโยชน ปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมและกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย ศูนยราชการดงคําออ ภายใตโครงการ "101 อาชีพ"
เฉลิมพระเกี ยรติเนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิ
ร
เษก อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวั ด
อุ บ ลราชธานี วั น ศุ ก ร ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริ เ วณถนนสายรอบสถาบั น พั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน 7
อุบลราชธานี ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
เวลา 06.00 น. รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุงศรีเมือง ตําบลในเมือง อําเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.00 น. รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562 และพิธีถวายสัตยปฏิญาณ เพื่อเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผนดิน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
เวลา 19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร
พระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว ประจํ าป พุทธศัก ราช 2562 ณ หอประชุ ม ไพร
พะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

149
รายงานประจําป 2562 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี

กรมวิทยาศาสตร ก ารแพทยสนั บ สนุ น ผลิต ภั ณ ฑชว ยผูประสบภั ยพายุโ พดุ ล ลงพื้น ที่ ส นั บ สนุ น
ผลิตภัณฑปองกันยุงโลชั่น ทากันยุงรีเพลมอส และเจลลางมือ จํานวน 200 ชุด ไปแจกจายใหกับผูประสบภัย
น้ําทวมจากพายุ “โพดุล” ที่ ศูนยพักพิงผูประสบภัยน้ําทวม บานดอนวาน และบานทายางชุม ตําบลหัวตะพาน
อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ รวมกับผูนําชุมชนในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิต ตามโครงการ เครื่องวัดความดัน
โลหิตปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มี นายแพทยจักราวุธ จุฑาสงฆ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปน
ประธาน เพื่อสงมอบเครื่องวัดความดันโลหิตใหศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานีรวมกับศูนย
สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จํานวน 78 เครื่อง เพื่อนําไปสอบเทียบและศูนยฯไดสงมอบชุดอุปกรณการ
สอบเทียบใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหงรวม 78 ชุด ณ หองประชุม สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562
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กรมฯ สนับสนุนผลิตภัณฑโลชั่นกันยุง เจลลางมือ และชุดกับดักไขยุง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562
นายแพทยสมฤกษ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย พรอมดวย นางจุรีภรณ บุณยวงศวิโรจน
รองประธานมูลนิธิกรมวิทยาศาสตรการแพทย พรอมดวย นางบุญญาติ เจริญสวรรค เลขานุการกรม รับฟงสรุป
การเตรี ย มความพร อ มทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารภายหลั ง น้ํ า ลด โดยมี ทั น ตแพทย ห ญิ ง น้ํ า เพชร ตั้ ง ยิ่ ง ยง รอง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายสรุปภาพรวมปญหาสาธารณสุ
าสาธารณสุขจากการเกิดอุทกภัย ใน
โอกาสนี้ กรม ฯ ไดสนับสนุนผลิตภัณฑโลชั่นกันยุง เจลลางมือ และชุดกับดักไขยุง พรอมอธิบายวิธีการใชเพื่อ
ลดปริมาณยุงในพื้นที่ ใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
ตอไป

มอบเงินชวยเหลือที่ไดรับจากบุคลากรของกรมฯ จํานวน 51,700 บาท ใหนายพุฒิพัฒน นพราช
เจาพนักงานธุรการ เจาหนาที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุ
อุ ท ก ภั ย ใ น โ อ ก า ส เ ดิ น ท า ง ม า เ ยี่ ย ม ใ ห กํ า ลั ง ใ จ น า ย แ พ ท ย ส ม ฤ ก ษ จึ ง ส ม า น ร อ ง อ ธิ บ ดี
กรมวิ ทยาศ าส ตร การแ พทย พร อ มด ว ย นาง จุ รี ภ ร ณ บุ ณ ยว ง ศ วิ โ ร จน ร องปร ะธ าน มู ล นิ ธิ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และประธานชมรมผูสูงอายุกรมวิทยาศาสตรการแพทย พรอมดวย นางบุญญาติ
เจริญสวรรค เลขานุการกรม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผานมา
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ผูบริหารกรมวิทยาศาสตรการแพทย ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพรอมในการจัด
งานกฐิน ณ วัดศรีสวางวนาราม เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นางจุรีภรณ บุณยวงศวิโรจน รองประธาน
มูลนิธิกรมวิทยาศาสตรการแพทย และประธานชมรมผูสูงอายุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย พรอมดวย นางบุญ
ญาติ เจริญสวรรค เลขานุการกรม โดยมี ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
อุ บ ลราชธานี และเจ า หน า ที่ ศู น ย ฯ ให ก ารต อ นรั บ ในโอกาสเดิ น ทางมาสํ า รวจสถานที่ จั ด งานกฐิ น
กรมวิทยาศาสตรการแพทย ณ วัดศรีสวางวนาราม อําเภอกุดขาวปุน จังหวัดอุบลราชธานี ที่กําหนดไวในวันที่
19 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ตรวจเยี่ยมการดําเนินงาน ณ อาคารปฏิบัติการหลังใหมของศู นยวิทยาศาสตร การแพทยที่ 10
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายแพทยสมฤกษ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี ที่อยูภายใตสายการกํากับดูแล เยี่ยม
ชมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พรอมใหกรอบแนวคิดในการปรับปรุงงาน ตลอดจนการเตรียมการสําหรับ
อนาคต ที่ต องเป น ศูน ย กลางของการตรวจวิ
ลางของการตรว จวิเ คราะหทางห องปฏิ บั ติ การที่มีมาตรฐานสู งและแตกต างจาก
หองปฏิบัติการทั่วไป อีกทั้งเปนแหลงเรียนรู ฝกอบรม ศึกษาวิจัย ของภูมิภาคและของประเทศที่ใกลเคียงตอไป
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นายกรัฐมนตรีและคณะ ฯ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมผูประสบภัยอุทกภัย เมื่อวันที่
19 กันยายน 2562 พล.อ.ประยุ
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ มาตรวจเยี่ยมผูประสบอุทกภัยที่
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ นายแพทยสมฤกษ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่มาประชุม
เตรียมความพรอมในการสนับสนุนจังหวัดหลังการเกิดอุทกภัย จึงเดินทางลงพื้นที่พร อม ดร.กมล ฝอยหิรัญ
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี และคณะ เพื่อรวมติดตามการตรวจเยี่ยมผูประสบ
อุทกภัยที่ศูนยพักพิงชั่วคราวบานหนองกินเพล และปรึกษาหารือใหขอมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ชุดทดสอบ การตรวจวิเคราะห และผลิตภัณฑของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในการเฝาระวัง หรือแกไขปญหา
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ

มอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยใหแกผูประสบ
อุท กภั ย อํา เภอพิ บู ลมั ง สาหาร จั งหวั ด อุบ ลราชธานี เมื่ อ วั น ที่ 20 กัน ยายน 2562 ดร.กมล ฝอยหิ รั ญ
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี และคณะ รวมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจาก
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ใหแกผูประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหาร โดย
มี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธานในพิธี
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ลงพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหาร เตรียมความพรอมทางหองปฏิบัติการและการสนับสนุนหลังอุทกภัย
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ดร.กมล
ดร
ฝอยหิรัญ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี
และคณะ ลงพื้นที่อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ไดสนับสนุนผลิตภัณฑโลชั่นกันยุง เจลลางมือ
และชุดตรวจเบื้องตนโรคฉี่หนู (Rapid
(
Test for Leptospirosis) ใหแก โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร โดย
นายแพทยพัฒนา ตันสกุล ผูอํานวยการโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เพื่อนําไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัยตอไป

การดําเนินการกิจกรรม KM ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใหเจาหนาที่นําเสนอ
เสนอความรูที่ไม
ปรากฏชัดแจง (Tacit
acit Knowledge) เปนความรูที่ไมสามารถเขียนหรืออธิบายได การถายโอนความรูประเภทนี้
ทําไดยาก จําเปนตองอาศัยการเรียนรูจากการกระทํา ฝกฝน (อยูในสมองคน เชื่อมโยงกับประสบการณ ความ
เชื่อ คานิยม ไมสามารถถายทอดออกมาไดทั้งหมด)
หมด ทําใหไดบบััญชีการนําเสนอองคความรู ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10 อุบลราชธานี จํานวน 122 เรื่อง แยกเปนดานวิชาการ 39 เรื่อง
และเรื่องทั่วไป 83 เรื่อง
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คณะทํางานจัดทํารายงานประจําป 2562
นายกมล ฝอยหิรัญ
นางพัชราภรณ เกียรตินิติประวัติ
นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
นางขวัญใจ วังคะฮาต
นางศุภวรรณ เกตุอินทร
นางโชติกา องอาจณรงค
นายพีรพงษ แสงประดับ
นายฐาปนพงศ พัดทาป

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
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