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5. โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการ
วินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
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6. โครงการรักษาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
7. โครงการบูรณาการด้านอาหาร ปี 2563 (มี 6 โครงการย่อย)
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9. โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
10. โครงการประกันคุณภาพยา
11. โครงการการศึกษาการปลอมปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Desoxy-D2PM และสารที่
มีฤทธิ์ลดน้ำหนักชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักในเขตภาคตะวันเฉียงเหนือ
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12. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยากัญชา
13. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ
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มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการต่อเนื่อง)
16. โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว
17. โครงการดูแลสุขภาพเด็กไทยและประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้
ครอบคลุมประชากรไทย
18. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
19. โครงการธำรงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน
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23. โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
24. โครงการจัดหาครุภัณฑ์(เงินบำรุง) ประจำปี 2563 จำนวน 7 รายการ ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
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ผลงานบริการ
▪ ด้านอาหาร
▪ ด้านยา สมุนไพร และเครื่องสำอาง
▪ ด้านพิษวิทยาและวัตถุอันตราย
▪ ด้านพยาธิวิทยาคลินิก
▪ ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
ผลงานวิชาการ
1. อุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี-1 จากแม่สู่ลูกในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 25592562 หลังจากรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
2. สถานการณ์โรคหัดตามโครงการกำจัดโรคหัด เขตสุขภาพที่ 10 พ.ศ. 2555-2561
3. คุณภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย DCIP ของโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 10 ปี
พ.ศ.2562
4. การพัฒนาและการทดสอบความถูกต้องชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
5. การปนเปื้อนของเชื้อสแตฟฟิลโลคอคคัสและซาลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปใน
จังหวัดอุบลราชธานี
6. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรทในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดย HPLC
7. คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกลุ่มซูชิที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10
ปีงบประมาณ 2562
8. การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาของน้ำดื่มประชารัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ ในปี
พ.ศ.2562
9. ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนด้านจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูซิที่จำหน่ายในเขต
สุขภาพที่ 10
10. การทดสอบความใช้ได้และเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการของวิธีวิเคราะห์สารกัน
ราในอาหาร
11. การศึกษาปริมาณวัตถุกันเสียในซอสหอยนางรมที่จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี
12. คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปี
2562
13. สถานการณ์โรคโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2563
14. การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์บัวบกในเครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพร โดย
เทคนิค HPLC
15. คุณภาพยา Clotrimazole cream ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10
16. การศึกษาคุณภาพยาเม็ดโพรพราโนลอล ไฮโดรคลอไรด์ ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10
17. Desoxy-D2PM จากการตรวจพบสู่มาตรการควบคุมทางกฎหมาย
18. การจัดทำ SOP 17 00 229 การบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการปี พ.ศ. 2563
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ประวัติความเป็นมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางระดับกอง ที่มีสถานที่
ตั้งอยู่ ในส่ วนภูมิภ าค สั งกัดกรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข ตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ ว น
ราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 26
พฤศจิกายน 2533 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2535 ในวงเงินงบประมาณ 29,800,000.00 บาท บน
เนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน ณ เลขที่ 82 หมู่ที่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
และเปิ ด ดำเนิ น การ เมื่ อ วั น ที่ 1 เมษายน 2535 โดยมี เขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ประกอบด้ ว ย จั งหวั ด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
ต่อมามีการปรับเปลี่ยนชื่อ และกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบัน กำหนดให้ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รับ ผิดชอบพื้นที่ของเขตสุ ขภาพที่ 10 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีส ะเกษ
ร้อยเอ็ด นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร

พันธกิจ
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
กำหนดให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบั ติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สมุนไพร และการชันสูตรโรค
2. ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิจั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นวิ ช าการด้ า น
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค
4. พัฒ นาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และ
ชันสูตรแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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วิสัยทัศน์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่ จึงยึดมั่นตาม วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ
วิ สั ย ทั ศ น์ : กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เป็ น องค์ ก ารชั้ น นำด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565
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สุจริต มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

ทำงานอย่างมีมาตรฐาน
ตามหลักวิชาการ

M

C

D

S

Discovery

Change

นำความรู้มาประยุกต์
ใช้ในการทำงาน
ได้อย่างเหมาะสม

ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
ทำงานเป็นทีม
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โครงสร้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้อำนวยการ

รองผู
้อำนวยการ
รองผู
รองผู้อ้อำนวยการ
ำนวยการ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
และวิชาการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานอาหาร

กลุ่มงานยา สมุนไพร
และเครื่องสำอาง

กลุ่มงานพยาธิ
วิทยาคลินิก

กลุ่มงานรังสี
และเครื่องมือแพทย์
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กลุ่มงานพิษวิทยา
และวัตถุอันตราย

คณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ดร.กมล ฝอยหิรัญ
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

นางพัชราภรณ์ เกียรตินติ ิประวัติ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานอาหาร

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
เภสัชกรชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง

นางขวัญใจ วังคะฮาต
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก

นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

นางโชติกา องอาจณรงค์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพิษวิทยาและวัตถุอันตราย

นายพีรพงษ์ แสงประดับ
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์

นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอดิชัย แสนทวีสุข
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นางวิภาวดี รากแก่น
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
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ที่ตั้งสำนักงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
เลขที่ 82 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 2232-4 โทรสาร ต่อ 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/rmscubon
Email: rmsc10.ubon@dmsc.mail.go.th, rmscubon@gmail.com

แผนทีส่ ำนักงาน
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พื้นที่รับผิดชอบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบพื้นที่ 5 จังหวัด
ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
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ทรัพยากรบุคคล
ตำแหน่ง (คน)
1. ผู้อำนวยการ
2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นักเทคนิคการแพทย์
4. เภสัชกร
5. นักฟิสิกส์รังสี
6. นักจัดการงานทั่วไป
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9. นักวิชาการเงินและบัญชี
10. นักประชาสัมพันธ์
11. บรรณารักษ์
12. นายช่างไฟฟ้า
13. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
14. เจ้าพนักงานธุรการ
15. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
16. พนักงานห้องปฏิบัติการ
17. พนักงานขับรถยนต์
18. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
19. พนักงานเกษตรพื้นฐาน
20. พนักงานประจำห้องทดลอง
21. พนักงานบริการ
จำนวนรวม (คน)

ข้าราชการ
1
20
6 (ว่าง 1)
2 (ว่าง 1)
1
1
2
1
1 (ว่าง 1)
2
-

ลูกจ้างประจำ
6
1
1
-

37 (ว่าง3)

8

พกส.
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
ว่าง 1
14 (ว่าง1)

ที่มา: งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ พกส. = พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
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รวม (คน)
1
20
7
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
5
2
6
3
1
1
1
1
63

วุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
1.
2.
3.
4.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ต่ำกว่าปริญญาตรี
จำนวนรวม (คน)

ข้าราชการ
(คน)
3
8
24
3
39

ลูกจ้างประจำ
(คน)
2
6
8

พกส.
(คน)
7
6
13

ที่มา: งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ พกส. = พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
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รวม
(คน)
3
8
33
15
59

งบประมาณ
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี พ.ศ. 2563
แหล่งเงิน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
รวม

ได้รับจัดสรร
29,198,990.94
21,044,030.18
50,243,021.12

เบิกจ่าย
26,566,426.68
18,466,875.20
45,033,301.88

คงเหลือ
2,632,564.26
2,577,154.98
5,209,719.24

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
คงเหลือ
งบดำเนินงาน
9,611,875.68
9,611,875.68
0.00
งบลงทุน
19,587,115.26
16,954,551.00
2,632,564.26
รวม
29,198,990.94 26,566,426.68
2,632,564.26
หมายเหตุ ดำเนินการจัดหางบลงทุน (ครุภัณฑ์) สามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นเงิน 2,632,564.26 บาท

เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เงินนอกงบประมาณ
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
คงเหลือ
กรอบจัดสรรครั้งที่ 1*
- งบดำเนินงาน
2,735,450.00
2,735,450.00
0.00
- งบบุคลากร
4,093,500.00
3,799,899.01
293,600.99
- งบลงทุน
10,030,300.00
9,778,090.00
252,210.00
รวม
16,859,250.00 16,313,439.01
545,810.99
(ขออนุมัติเพิ่มเติม)**
- งบดำเนินงาน
4,184,780.18
2,153,436.19
2,031,343.99
รวม
21,044,030.18 18,466,875.20
2,577,154.98
หมายเหตุ * กรอบจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวนเงิน 3,000,000 บาท ปรับลดวงเงิน เนื่องจากขอยกเลิก
โครงการ และคืนเงินบำรุง 264,550 บาท คงเหลือกรอบจัดสรร 2,735,450 บาท
ตามหนังสือ ที่ สธ 0604.02/1420 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563
** ได้รับอนุมัติกรองเงินบำรุง (เพิ่มเติม) งบดำเนินงาน เป็นจำนวน 4,184,780.18 บาท
ตามหนังสือ ที่ สธ 0617/1390 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติกรอบเงินบำรุง
(งบดำเนินงาน) เพิ่มเติม
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เงินงบประมาณ
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทงบประมาณ
เงินงบประมาณ
งบดำเนินงาน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2. ค่า Fixed cost
3. ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าประปา
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าไปรษณีย์
งบลงทุน (19 รายการ)
1. เครื่องระเหยสุญญากาศ (Evaporator, Vacuum
Rotary) จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ (Autoclave)
ความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ (Dispenser,
Automatic) จำนวน 1 เครื่อง
4. ตู้แสงยูวี (UV lamp, Cabinet) สำหรับการตรวจ
เชื้อ E. Coli จำนวน 1 ตู้
5. เครื่องผสมสำหรับไมโครเพลท, หลอดทดลอง
ขนาดเล็ก, แบบควบคุมอุณหภูมิ (Mixer
microplate, microtube, temperature
control) จำนวน 1 เครื่อง
6. เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำ (Centrifuge,
Low Speed) จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (GENERATOR
SET) จำนวน 1 เครื่อง

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท)
29,198,990.94 26,566,426.68 2,632,564.26
9,611,875.68 9,611,875.68
8,712,493.32
152,172.68
747,209.68
587,304.78
42,901.39
20,150.07
17,539.44
79,314.00
19,587,115.26 16,954,551.00 2,632,564.26
278,200.00
278,200.00
300,000.00

300,000.00

110,000.00

110,000.00

120,000.00

95,000.00

300,000.00

288,000.00

130,000.00

130,000.00

5,175,000.00

3,250,000.00
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ประเภทงบประมาณ

รายรับ (บาท)

8. เครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion
Chromatograph) จำนวน 1 เครื่อง
9. เครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ (Colony Counter,
Automatic) จำนวน 1 เครื่อง
10. ชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสี
เอกซ์วินิจฉัย (Quality Assurance of Diagnostic
X-ray Imaging Kit) จำนวน 1 ชุด
11. เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 0.1 ถึง 0.01 มิลลิกรัม
(Balance, Electronic Analytical) จำนวน 1
เครื่อง
12. ตู้แช่แข็ง จำนวน 2 เครื่อง
13. เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิอย่างละเอียด (ความ
แม่นยำสูง) จำนวน 1 เครื่อง
14. ตู้อบเพาะเชื้อ (Incubator Aerobic) จำนวน 1 ตู้
15. เครื่องตรวจระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบฟู
เอลเซลล์ (Breath Alcohol Analyzer, Fuel cell
Detector) จำนวน 1 เครื่อง
16. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ SMART TV
ขนาด 55 นิ้ว พร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
17. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง
18. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2
เครือ่ ง
19. เครื่องทำน้ำเย็น (Air-cooled Chiller)*

รายจ่าย (บาท)

3,500,000.00

3,391,900.00

1,300,000.00

1,195,500.00

1,230,500.00

953,691.00

490,935.26

490,900.00

246,000.00
389,000.00

246,000.00
389,000.00

230,000.00
85,000.00

200,000.00
85,000.00

61,980.00

55,960.00

102,000.00

101,400.00

44,000.00

44,000.00

5,494,500.00

5,350,000.00

คงเหลือ
(บาท)

ที่มา: อ้างอิงข้อมูลจาก http://gfmisreport.mygfmis.com/Report
งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ * รอส่งมอบครุภัณฑ์ 1 รายการ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบ
พัสดุซึ่งส่งมาจากประเทศต้นทางได้ (ฝรั่งเศส) ทั้งนี้ ได้กันเงินเหลื่อมปีแล้ว คาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบได้ภายใน 15 ตุลาคม 2563
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เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
สรุปการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ

รายรับ(บาท)

รายจ่าย(บาท)

เงินสดรับ
รายได้จากการขายสินค้าบริการ/ขายสินค้า
13,784,373.00
รายได้จากการขายสินค้าบริการ/ขายสินค้า ระบบ Bill-payment
851,800.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
2,946.12
รายได้รับโอนจากหน่วยงานในสังกัด
65,680.00
รับคืนเงินยืมเงินนอกงบประมาณ
13,412.85
รับรายได้อื่น
1,916.69
เงินสดรับรวม 14,720,128.66
เงินสดจ่าย
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
3,799,899.01
- ค่าจ้างชั่วคราวหลังหักประกันสังคม
3,115,911.36
- ประกันสังคม (ส่วนของผู้ประกันตน)
129,209.00
- สมทบประกันสังคม
129,209.00
- สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
60,596.83
- สมทบกองทุนทดแทนประจำปี 2562
415.32
- ค่าล่วงเวลา
115,357.50
- ค่าตอบแทนนักวิทย์/นักฟิสิกส์
241,200.00
- ค่าตอบแทน คตส.
8,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
4,888,886.19
- ค่าสาธารณูปโภค
651,598.05
- ค่าใช้สอย
1,744,695.67
- ค่าวัสดุ
2,487,592.47
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5,000.00
ค่าครุภัณฑ์
18,198,090.00
- ค่าครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2562 เบิกจ่ายในปี พ.ศ. 2563 (2 รายการ)
8,420,000.00
- ค่าครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2563 (10 รายการ)
9,778,090.00
เงินโอนให้หน่วยงานในสังกัด (กรม)
11,500,000.00
เงินสดจ่ายรวม
38,386,875.20
ที่มา: งานบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- 16 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

รายการงบลงทุนครุภัณฑ์เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อครุภัณฑ์
ได้รับจัดสรร
เบิกจ่าย
เงินคงเหลือ
รวมเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินบำรุง)
18,198,090.00
รายการครุภัณฑ์ปี 2562 (เบิกจ่ายงบปี 2563) *
8,420,000.00
1. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (GC)
2,970,000.00
2. ระบบปรับอากาศส่วนสำนักงาน
5,450,000.00
รายการครุภัณฑ์ปี 2563
10,030,300.00
9,778,090.00
252,210.00
3. เตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องกวนแม่เหล็ก
220,000.00
150,500.00
4. อ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 8 หลุม
70,000.00
68,480.00
5. หม้อบ่มเพราะเชื้อแบบไร่อากาศ จำนวน 5 ใบ
250,000.00
205,000.00
6. เครืองดูดปล่อยสารละลาย
35,300.00
28,500.00
7. เตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องกวนแม่เหล็ก
50,000.00
44,000.00
8. เครื่องสกัดแบบสุญญากาศ
90,000.00
88,810.00
9. เครื่องดูดจ่ายอัตโนมัติ ขนาด 1-100 UL
15,000.00
13,000.00
10. เครื่องโครมาโทกราฟฟี่ชนิดของเหลว
3,100,000.00
3,091,500.00
11. เครื่องย่อยสารระบบไมโครเวฟ
4,300,000.00
4,247,900.00
12. เครื่องวิเคราะห์ปรอท
1,900,000.00
1,840,400.00
หมายเหตุ :
1. รายการเบิกจ่ายงบลงทุน (เงินบำรุง) ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 18,198,090.00 บาท ประกอบด้วย
1.1 รายการที่ 1-2 เป็นการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ
เป็นเงิน 8,420,000 บาท
1.2 รายการที่ 3-9 ได้รับจัดสรรตามหนังสือกองแผนงานและวิชาการ ที่ สธ 00604.02/1449 ลงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติเงินบำรุงประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 598,290 บาท
1.3 รายการที่ 10 -12 ได้รับจัดสรรตามหนังสือที่ สธ 0617/0207 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติ
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยใช้เงินบำรุง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 9,179,800 บาท

สถานะเงินบำรุง
สถานะเงินบำรุง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 46,171,417.38 บาท จำแนกได้ ดังนี้
ยอดยกมา ปี 2562
(1)

รายรับปี 2563
(2)

รายจ่ายปี 2563
(3)

ยอดยกไป
(1+2-3)

46,171,417.38

14,720,128.66

38,386,875.20

22,504,670.84

ที่มา: งานบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- 17 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- 18 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

- 19 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- 20 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณได้รับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1) เงินงบประมาณ ภาพรวมรายจ่ายประจำ+รายจ่าย
ลงทุน (1.1+1.2+1.3)
รวมงบรายจ่ายประจำ (1.1+1.2)
งบบุคลากร (Moral DMSc)
รับโอนเงิน (ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 17-19 ต.ค. 62)
ได้รับโอนงบประมาณ เพื่อใช้ดำเนินงานเกี่ยวกับ
สถานะการณ์ COVID-19
1.1 งบรายจ่ายพื้นฐานและ Fixcost จำนวน 1 โครงการ
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์และเภสัชกรที่
ปฏิบัติงานไม่ทำเวชปฏิบัตสิ ่วนตัว (Fixcost) + ค่า
ประกันสังคม
1.2 งบดำเนินงาน จำนวน 19 โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา
สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคใน
เขตสุขภาพที่ 10
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษสารตกค้าง
ในชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประกอบอรรถ
คดี เขตสุขภาพที่ 10
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10

26,568,676.68

5. โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้าน
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการวินิจฉัยและ
ป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ
2563
6. โครงการรักษาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการสู่
ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

9,614,125.68
5,000.00
540,000.00
291,293.00
154,422.68
154,422.68

ผลการเบิกจ่าย
ผลการ
ร้อยละ ดำเนินงาน
ร้อยละ
ยอดเบิกจ่าย
การ
เบิกจ่าย ความก้าวหน้า
21,206,426.68 79.82
96.36
9,601,875.68 99.87
5,000.00 100.00
540,000.00 100.00
291,293.00 100.00
142,172.68
142,172.68

95.44

92.07
92.07

92.07
92.07

8,623,410.00
870,000.00

8,623,410.00 100.00
870,000.00 100.00

98.81
99.43

750,000.00

750,000.00 100.00

98.00

420,000.00

420,000.00 100.00

98.00

60,000.00

60,000.00 100.00

92.00

1,000,000.00

1,000,000.00 100.00

100.00

400,000.00

400,000.00 100.00

100.00

- 21 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

งบประมาณได้รับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

ชื่อแผนงาน/โครงการ
7. โครงการบูรณาการด้านอาหาร ปี 2563 (มี 6
โครงการย่อย)
8. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน
9. โครงการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
10. โครงการประกันคุณภาพยา
11. โครงการการศึกษาการปลอมปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท Desoxy-D2PM และสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำหนัก
ชนิดอื่นในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักในเขต
ภาคตะวันเฉียงเหนือและที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์
12. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการการตรวจ
วิเคราะห์สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยากัญชา
13. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
การควบคุมตัวยาและสารเคมี
14. โครงการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัย
15. โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทย
สุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (โครงการต่อเนื่อง)
16. โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่าย
และเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแนวทางสุขภาพหนึ่ง
เดียว
17. โครงการดูแลสุขภาพเด็กไทยและประชากรไทยด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ครอบคลุมประชากร
ไทย
18. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบตั ิการทาง
การแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
19. โครงการธำรงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวช
ชานุกูล ประจำปีงบประมาณ 2563

327,000.00

ผลการเบิกจ่าย
ผลการ
ร้อยละ ดำเนินงาน
ร้อยละ
ยอดเบิกจ่าย
การ
เบิกจ่าย ความก้าวหน้า
327,000.00 100.00
100.00

338,500.00

338,500.00 100.00

100.00

78,000.00
900,000.00
415,000.00

78,000.00 100.00
900,000.00 100.00
415,000.00 100.00

100.00
100.00
98.00

30,000.00

30,000.00 100.00

100.00

1,770,000.00

1,770,000.00 100.00

100.00

21,700.00

21,700.00 100.00

100.00

293,210.00

293,210.00 100.00

100.00

60,000.00

60,000.00 100.00

100.00

300,000.00

300,000.00 100.00

100.00

380,000.00

380,000.00 100.00

100.00

210,000.00

210,000.00 100.00

100.00

- 22 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ชื่อแผนงาน/โครงการ
1.3 รายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์) จำนวน 2 โครงการ
20. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563 ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
(จำนวน 11 รายการ)
21. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ (เงินเหลือจ่าย) ประจำปี
2563 จำนวน 8 รายการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
2) เงินบำรุง
22. โครงการสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
23. โครงการคุณสภาพสมุนไพรไทย
24. โครงการจัดหารครุภณ
ั ฑ์ (เงินบำรุง) ประจำปี 2563
จำนวน 7 รายการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 10 อุบลราชธานี

งบประมาณได้รับ
หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

ผลเบิกจ่าย

ผลการ
ดำเนินงาน
ร้อยละ
ความก้าวหน้า
98.19
96.37*

16,954,551.00
15,342,291.00

11,604,551.00
9,992,291.00

คิดเป็น
ร้อยละ
เบิกจ่าย
68.45
65.13

1,612,260.00

1,612,260.00

100.00

100.00

7,543,520.18
6,920,230.18

5,420,818.74
4,797,528.74

71.86
69.33

99.60
98.81

25,000.00
598,290.00

25,000.00
598,290.00

100.00
100.00

100.00
100.00

ยอดเบิกจ่าย

ที่มา: งานแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

* รอส่งมอบครุภัณฑ์ 1 รายการ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบ
พัสดุซึ่งส่งมาจากประเทศต้นทางได้ (ฝรั่งเศส) ทั้งนี้ ได้กันเงินเหลื่อมปีแล้ว คาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบได้ภายใน 15 ตุลาคม 2563

- 23 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- 24 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ผลการบริหารบริหารแผนงานโครงการ

- 25 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- 26 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการที่ 1 การพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1 ก2)
รหัสโครงการ 611-1112-P022-N4651-02
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อดำเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภั ณฑ์สุขภาพด้านอาหารได้อย่างถูกต้อง และ
ตามกำหนดเวลา
2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนภัยให้ผู้บริโภคได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกบริโภค
กลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์สุ ขภาพด้านน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อตรวจวิเคราะห์ ทางเคมี -กายภาพและจุล
ชีววิทยา ที่ส่งตรวจจากหน่วยงานภาครัฐคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และภาคเอกชน
คือ ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 และนอกเขต
จำนวน 2,000 ตัวอย่าง ผลสำเร็จ 2,098 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ลำดับ
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จ
1 จำนวนตัวอย่างได้รับการตรวจ
2,000
2,098
วิเคราะห์ตามแผน ร้อยละ 100
(2,000 ตัวอย่าง)
2 การรายงานทันเวลา
- จำนวนรายงาน (ฉบับ)
มากกว่า 95 96.83
- จำนวนรายงาน (ตัวอย่าง)
มากกว่า 95 96.97
3 - จำนวนรายงาน (ฉบับ)
มากกว่า 85 99.43

หน่วยนับ
ตัวอย่าง

คิดเป็นร้อยละ
100

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

96.83
96.67
99.43

ผลการดำเนินงาน
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน พร้อมได้รับอนุมัติจาก ผอ.
และส่ งให้ งานพั ส ดุด ำเนิ น การจัด ซื้อตามแผน เมื่ อเดือ น พฤศจิกายน 2562 ดำเนิ นการตามแผน
กิจกรรม ดังนี้
- 27 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร
ร้อยละความก้าวหน้า 91.70
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงานและได้รับการอนุมัติ และส่งให้
งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อตามแผน เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562
2. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร เครื่องดื่ม และน้ำ น้ำแข็ง จากตัวอย่างงานบริการและงานโครงการ
รวมทั้งหมด 2,098 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 (จากทั้งหมด 2,000 ตัวอย่าง)
กิจกรรมที่ 2 เรื่องการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาหาร
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการและได้รับการอนุมัติ
2. จัดทำแผนกิจกรรมการทบทวนเอกสารวิชาการ การสอบเทียบเครื่องมือ แผนพัฒนาบุคลากรและการ
ทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานอาหาร ส่งกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและวิชการ
3. ห้องปฏิบัติการดำเนินการทบทวนและแก้ไขเอกสารวิชาการตามแผน 38 ฉบับ
4. ดำเนินการเข้าร่วม PT 31 รายการทดสอบ จาก 30 รายการ
5. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารได้ รั บ การตรวจติ ด ตามภายใน (Internal Audit) วั น ที่ 11 มี น าคม 2563 และ
ดำเนิน การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตาม Internal Audit เรียบร้อยเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2563
6. ประเมิ น ความสามารถบุ ค ลากร และรวบรวมเอกสารส่ ง กพว. เพื่ อ ขอรั บ การติ ด ตามภายนอก
(External Audit)
7. รับการติดตามภายนอก (External Audit) วันที่ 10-11 สิงหาคมคม 2563 และประขุมกำหนดแก้ไข
ข้อบกพร่อง เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อ ง แล้วเสร็จตามกำหนด (11
กันยายน 2563)
กิจกรรมที่ 3 เรื่องการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (Verify)
ร้อยละความก้าวหน้า 91.36
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. ดำเนิ น การทวนสอบวิธีตามลำดับขั้น ตอน ประกอบด้วย การหาความเหมาะสมของวิธี ความเป็ น
เส้นตรง ความเที่ยง ความแม่น LOD และ LOQ ในเรื่อง สารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
ออร์กาโนคลอรีน และไพรรีทรอยด์ ในตัวอย่างข้าวแล้วเสร็จ
3. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) แล้วเสร็จจำนวน 2 ฉบับ คือ SOP No. 17 02 227 เรื่อง การ
หาปริม าณสารเคมี กำจั ด ศั ตรู พื ช กลุ่ ม ออร์ก าโนฟอสเฟต ออร์ก าโนคลอรีน และไพรรีท รอยด์ ใน
ตัวอย่างข้าว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และ SOP No. 17 02 231 การหาปริมาณ
โลหะหนักในน้ำโดย ICP-OES ประกาศ

- 28 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

4. อยู่ ระหว่างการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การหาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิส ระใน
อาหารทะเล และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ออร์กาโนคลอรีน และไพรรีทรอยด์
กลุ่มคาร์บาเมต ในตัวอย่างพริก
กิจกรรมที่ 4 เรื่องการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (งบ อย.)
ร้อยละความก้าวหน้า 92.68
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. ประสานแผนการเก็บตัวอย่างกับ สสจ.ในเขต 10
3. รับตัวอย่างอาหาร น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุล
ชีววิทยา จำนวน 357 ตัวอย่าง (จากทั้งหมด 396 ตัวอย่าง)
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารในเขตสุขภาพที่ 10
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการย่อยที่ 5.1 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. วางแผนการเก็บตัวอย่างและขออนุมัติลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง
3. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ประเภทไส้กรอกอีสาน/แหนม จำนวน
53 ตั ว อย่ า ง จากผู้ จ ำหน่ า ยในจั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ศรี ส ะเกษ ยโสธร อำนาจเจริ ญ มุ ก ดาหาร
ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา (3 รายการ) และเคมี (2 รายการ)
4. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ประเภทหมูยอ จำนวน 63 ตัวอย่าง จาก
ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ดำเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี (3 รายการ)
5. ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์ รอบ 1
6. บันทึกขออนุมัติเก็บตัวอย่างรอบที่ 2 โดยเก็บตัวอย่างไส้กรอก 47 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์แล้ว แล้ว
เสร็จ 47 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างหมูยอ จำนวน 20 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์แ ล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
การจัดทำสรุปรายงานผลเสนอผู้อำนวยการ
7. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้อำนวยการ
โครงการย่อยที่ 5.2 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเส้นที่ทำจากแป้งที่
จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. วางแผนการเก็บตัวอย่างและขออนุมัติลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง

- 29 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

3. เก็บ ตัวอย่ างและตรวจวิเคราะห์ รอบที่ 1 จำนวน 50 ตัวอย่าง ดำเนิ นการตรวจวิเคราะห์ ด้านจุล
ชีววิทยา (2 รายการ) และเคมี (2 รายการ) และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อย
4. ดำเนินการขออนุมัติเก็บตัวอย่างรอบ 2 และเก็บตัวอย่างจำนวน 55 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
และจุลชีววิทยา และออกรายงานผล
5. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้อำนวยการ
โครงการย่อยที่ 5.3 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มน้ำพริกและพริกแกงที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. วางแผนการเก็บตัวอย่างและขออนุมัติลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง
3. เก็บ ตัวอย่ างและตรวจวิเคราะห์ รอบที่ 1 จำนวน 30 ตัวอย่าง ดำเนิ นการตรวจวิเคราะห์ ด้านจุล
ชีววิทยา และเคมี (3 รายการ) และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เรียบร้อย
4. ดำเนิ น การขออนุ มั ติ เก็ บ ตั ว อย่ างรอบ 2 และเก็ บ ตัว อย่างจำนวน 30 ตั ว อย่ าง ดำเนิ น การตรวจ
วิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาและออกรายงานแล้วเสร็จ
5. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้อำนวยการ
โครงการย่อยที่ 5.4 การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยน้ำดื่มประชารัฐจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. จัดทำแผนการเก็บ ตัว อย่ าง ประสานสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน สาขา 8 อุบลราชธานี เพื่อทำการ
สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของน้ำดื่มประชารัฐเพื่อวางแผนและ คัดเลือกกองทุนและประสาน
กองทุนที่ผลิตน้ำดื่มประชารัฐ พบว่ามี 56 กองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมคุณภาพและความปลอดภัยของ
น้ำดื่มประชารัฐ
3. ขออนุมัติลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำดิบและ น้ำดื่มประชารัฐ รอบที่ 1 จาก 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
เมือง, โนนคูณ, เบจลักษ์, กันทรารมย์ และางชุมน้อย รวม 30 กองทุน 60 ตัวอย่าง
4. ดำเนิ น การตรวจวิเคราะห์ ด้านเคมี -กายภาพ (7 รายการ) และจุล ชีววิทยา (5 รายการ) และออก
รายงานผล การตรวจวิเคราะห์
5. ประสานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อวางแผนออกเก็บตัวอย่างรอบสอง
6. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างตามแผนรอบ 2 จำนวน 20 ตัวอย่าง ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี-กายภาพ
(7 รายการ) และจุลชีววิทยา (5 รายการ) และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
7. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้อำนวยการ
โครงการย่อยที่ 5.5 การเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารกลุ่มเครื่องปรุงรสที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. วางแผนการเก็บตัวอย่างและขออนุมัติลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง
- 30 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

3. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์เครื่องปรุงรสกลุ่มน้ำมันหอย จำนวน 34 ตัวอย่าง จากผู้จำหน่ายใน
จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา (3 รายการ) และเคมี (2 รายการ) และ
ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
4. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์เครื่องปรุงรสกลุ่มน้ำมะนาวเทียมและน้ำจิ้มซีฟู้ดส์ จำนวน 23 ตัวอย่าง
จากผู้จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมี -กายภาพ (4 รายการ) และ
ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
5. ดำเนินการเก็บตัวอย่างรอบ 2 ประกอบด้วย เครื่องปรุงรสประเภทผงปรุงอาหาร จำนวน 30 ตัวอย่าง
และประเภทน้ำจิ้ม จำนวน 82 ตัวอย่าง ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและจุลชีววิทยาและการ
ออกรายงานผล
6. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอผู้อำนวยการ
โครงการย่อยที่ 5.6 การพัฒนาชุดทดสอบ Staphylococcus aureus แบบกระดาษ
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. ทดสอบสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อทำชุดทดสอบ S. aureus ทดสอบกับเชื้อมาตรฐาน S. aureus และ
เชื้อ S. aureus จากตัวอย่าง PT ให้ผลบวก ผลการทดสอบหาค่าต่ำสุดที่สามารถทดสอบได้ อยู่ในช่วง
101 เซลล์
3. ทดสอบประสิทธิภาพชุดทดสอบกับตย.เทียบกับวิธีมาตรฐานจำนวน 100 ตัวอย่าง
4. อยู่ระหว่างการรวบรวมสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 6 เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารสู่ smart products
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. ประสาน สสจ.อุบลราชธานี เพื่อขอข้อมูลกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการได้รับการพัฒนา คัดเลือก
กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมายที่ต้องพัฒนาในปี 2563 จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ต้องการ
พัฒนาจำนวน 2 กลุ่ม และกลุ่มที่ต้องพัฒนาเพื่อยกระดับ จำนวน 1 กลุ่ม และส่งกรม ฯ ทาง e-mail
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
3. ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินสถานที่ผลิตตามมาตรฐาน
Primary GMP พร้อมเก็บ ตัว อย่ างเพื่อตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพทางเคมี และจุลชีววิท ยา เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2563
4. ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และส่งให้ ส ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3
ตัวอย่าง รายงานที่ สธ 0617/ร.03108 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และออกรายงานด้านเคมี รายงานที่
สธ 0617/ร.03508 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
5. ลงพื้นที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการผลิตน้ำพริกนาลอนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลางเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และเก็บตัวอย่างตรวจด้าน
เคมีตรวจวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 389 (พ.ศ. 2561) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
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(ฉบับที่ 5) และด้านจุลชีววิทยาใช้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร
ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.2560 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบผ่ านมาตรฐานทุ ก
รายการ ได้ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายงานที่ สธ 0617/ร.04562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2563
6. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการศูนย์ และส่งรายงานให้กับเจ้าภาพเรียบร้อย
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง โครงการบูรณาการด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาพรวมบูรณาการ เป็นเงิน 327,000 บาท
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ดังนี้
โครงการย่อยที่ 7.1 รหัสโครงการ 811-1112-P024-N4652-04 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
(Food safety) ได้รับจัดสรร 80,000 บาท
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเก็บตัวอย่างอาหารกลุ่มเสี่ยง (หมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง) และตรวจ
วิเคราะห์ฟอร์มัลดีไฮด์อิสระ จำนวน 30 ตัวอย่าง ผลสำเร็จ 34 ตัวอย่าง
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ดังนี้
1. ได้ เข้ าร่ ว มการพั ฒ นาขี ดความสามารถโดยเข้ าร่ว มการอบรม จำนวน 5 เรื่อง (ร้อ ยละ 100 ตาม
เป้าหมาย)
2. รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ ปี งบประมาณ 2562 (passive) 9 เรื่อง ได้ ดำเนิ นส่ งให้
เจ้าภาพ
3. ดำเนินการทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์ฟอร์มัลดีไฮด์อิสระในตัวอย่างปลาหมึก และอยู่ระหว่างการ
จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
4. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง จำนวน 34 ตัวอย่าง จากผู้
จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา และเคมี และรายงานข้อมูล
ให้เจ้าภาพเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
โครงการย่อยที่ 7.2 รหัสโครงการ 811-1112-P024-N4652-05 โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัด
ศั ต รู พื ช ตกค้ า งในผั ก และผลไม้ เพื่ อ สนั บ สนุ น อาหารปลอดภั ย ในโรงพยาบาลและ Green and Clean
Hospital ได้รับจัดสรร 10,000 บาท
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ดังนี้
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมการเก็บตัวอย่างตัวอย่างตามเป้าหมาย
3. ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ตามเป้าหมาย จำนวน 10 ตัวอย่าง ส่งสคอ. ในวันที่ 27 มกราคม
2563 เรียบร้อย
4. ได้ดำเนินการสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์จากสคอ.ให้กับรพ.เป้าหมายเรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2563
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5. สรุปรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2563 เสนอผู้บริหารทราบและจัดส่งงานแผนบันทึก
รายงานในระบบDOC
โครงการย่อยที่ 7.3 รหัสโครงการ 811-1112-P024-N4652-06 โครงการพัฒ นาแหล่งกระจายสินค้า
อาหารเชื่อมโยงความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจไทย ได้รับจัดสรร 105,000 บาท
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ดังนี้
เป้าตามตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้จากตลาดหรือแหล่งกระจายสินค้าที่ส่งวัตถุ ดิบให้
โรงพยาบาลเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง ๆ รวม 5 ตัวอย่าง ผลสำเร็จ ดำเนินการเก็บตัวอย่างตาม
เป้ าหมาย จำนวน 5 ตัวอย่าง ส่ งตรวจสำนักคุณ ภาพและความปลอดภัยอาหาร เมื่อววันที่ 24
มีนาคม 2563
2. ความสำเร็จในการสุ่มเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอาหารพร้อมบริโภคจาก
street food จำนวน 5 เมนู ผลสำเร็จ 5 เมนู (ชนิด) รวม 100 ตัวอย่าง
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และเตรี ย มความพร้ อ มการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจตัวอย่างด้วยชุดทดสอบ TM kit ที่ไร่ภูตะวัน พร้อมได้ลงพื้นที่
เป้าหมายเพื่อหารือร่วมกัน
3. ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลงด้วยชุดทดสอบ TM kit รวมจำนวน 38
ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเอกสารเพื่อเตรียมพร้อมในการขอการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (กิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัดของโครงการบูรณาการ)
4. ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มตามเป้าหมาย (เป้าหมายของโครงการบูรณาการ
ให้ เก็ บ เพี ย ง 1 รอบ แต่ แ ผนกิ จ กรรมมี ก ารเก็ บ ตั ว อย่ าง 2 รอบ) ตรวจวิเคราะห์ ด้ านจุ ล
ชีววิทยาและเคมี รวมทั้งหมด 100 ตัวอย่างประกอบด้วย
4.1 เมนู ตัวอย่างซูชิ 25 ตัวอย่าง
4.2 เมนู ตัวอย่างสลัดโรลและเมี่ยงสด จำนวน 25 ตัวอย่าง
4.3 เมนู ตัวอย่างลูกชิ้น จำนวน 25 ตัวอย่าง
4.4 เมนู ตัวอย่างเครื่องดื่ม จำนวน 25 ตัวอย่าง
5. ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 5 เมนู รวม 100 ตัวอย่าง และส่งรายงาน
การสรุปผลส่งให้สคอ.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
(ตามแผนให้รายงานภายในเดือนมิถุนยายน 2563)
โครงการย่อยที่ 7.4 รหัสโครงการ 811-1115-P051-N4645-02 โครงการสำรวจเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ในสัตว์น้ำที่บริโภคเป็นอาหารของประเทศไทย ได้รับจัดสรร 12,000 บาท
จำนวนตัวอย่างตามเป้า 15 ตัวอย่าง ดำเนินการแล้ว 15 ตัวอย่าง
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ ดังนี้
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
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2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมการเก็บตัวอย่างตัวอย่างตามเป้าหมาย
3. ดำเนิ น การเก็ บ ตั ว อย่ า งปลาและกุ้ งตามเป้ าหมาย จำนวน 15 ตั ว อย่ า งให้ สคอ. ในวั น ที่ 3
กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียบร้อย
4. สรุปรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2563 เสนอผู้บริหารทราบและจัดส่งงานแผน
บันทึกรายงานในระบบ DOC
โครงการย่อ ยที่ 7.5 รหั ส โครงการ 811-1115-P051-N4645-01 การประเมิน คุณ ภาพและความ
ปลอดภัยของผักสดและผลไม้สดจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในตลาดสด 5 ภาคของประเทศไทย
(ตลาดเจริญศรี) ได้รับจัดสรร 20,000 บาท
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเก็บตัวอย่างผักหรือผลไม้สด จำนวน 18 ตัวอย่าง ผลสำเร็จ 18 ตัวอย่าง
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ดังนี้
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมการเก็บตัวอย่างตัวอย่างตามเป้าหมาย
3. ดำเนิ นการเก็บ ตัวอย่างผักและผลไม้ตามเป้าหมาย จำนวน 18 ตัวอย่าง ส่ งสคอ. ในวันที่ 27
มกราคม 2563 เรียบร้อย
4. สรุปรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2563 เสนอผู้บริหารทราบและจัดส่งงานแผน
บันทึกรายงานในระบบDOC
โครงการย่อยที่ 7.6 รหัสโครงการ 811-1112-P024-N4652-03 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ ได้รับจัดสรร 100,000 บาท
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
ผลดำเนินงาน ได้เข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย
1) เทคนิคการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืในผักผลไม้และกัญชา
2) เทคนิคการวิเคราะห์โลหะหนักในกัญชาและพืชสมุนไพร
3) เทคนิคการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราในกัญชาและสมุนไพร
4) การจัดทำและอ่านฉลากโภชนาการ GDA และ
5) เชื้อดื้อยาและทฤษฎีเชื้อบาดเจ็บ
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. สามารถดำเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการอาหารเคมี
2. ได้อย่างถูกต้อง และตามกำหนดเวลา
3. สามารถนำข้อมูลที่ได้แจ้งเตือนภัยให้ผู้บริโภคได้รับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ในการเลือกบริโภค
ปัญหาอุปสรรค
กิจกรรมที่ 4 เรื่องการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร(.งบ อย) เป็นกิจกรรมทีส่ สจใน.
พื้นทีจ่ ะต้องเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพส่งตรวจที่ศูนย์ฯ ตามเป้าหมาย ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมี
ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ทำให้การเก็บตัวอย่างล่าช้ากว่ากำหนด
- 34 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
2
นางวิภาวดี รากแก่น
3
นางสมพร เอมโอษฐ์
4
นางสุจิตรา แสนทวีสุข
5
นางสุดารัตน์ แก้วมณี
6
นายลิลิต อินทนา
7
นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม
8
นายอติชาต สีลวานิช
9
นางสาวอรุณี ศิริปี
10
นางสาวประชาพร ผลสิน
11
นายสุทธิพงษ์ แสงโชติ

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
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โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและ
เครื่องสำอาง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลผลิต
1. เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้าน
สุขภาพ
3. โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์
กิจกรรมหลัก
1. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้ องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน
2. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
3. ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และ
เตือนภัยสุขภาพของประเทศ
4. วิจัยและพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกัญชาทางการแพทย์
รหัสโครงการ 611-1112-P022-N4651-02
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และสมุนไพร
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒ นาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณ ฑ์
สุขภาพ และสมุนไพร
3. เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้บริโภคทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 10
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ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ลำดับ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการ
ตรวจวิเคราะห์ตามแผน
มากกว่าร้อยละ 85 (430
ตัวอย่าง)
2. ความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงานตามแผน
3. พัฒนาวิธีวิเคราะห์
4. นำเสนอผลงานวิชาการ
2. ประสิทธิภาพ 1. การรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ทันเวลา
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย

ผลสำเร็จ

หน่วยนับ

430

445

ตัวอย่าง

คิดเป็น
ร้อยละ
100

มากกว่า
ร้อยละ 85
3
5
ร้อยละ 100

98.0

ร้อยละ

100

3
4
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ

วิธี
เรื่อง
ร้อยละ

100
80
-

ร้อยละ

-

1. ประสิทธิผล

มากกว่า
ร้อยละ 96

ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและ
เครื่องสำอาง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10 และโครงการและแผนปฏิบัติการได้รับ
อนุมัติ
2. จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงานแล้วเสร็จ
3. เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการโดยได้รับสารเคมีและอุปกรณ์บางส่วนแล้ว
4. การพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง
4.1 โครงการย่อยที่ 1 รหัสโครงการ 809-1112-P071-N4655-18 โครงการประกันคุณภาพยา
ดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 100
4.1.1 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาที่จะในการดำเนินโครงการปี 2563 และรวมรวมข้อมูลผู้ผลิต เลข
ทะเบียนที่มีการขึ้นทะเบียน ได้ยา 3 รายการ คือ Meloxicam Tablet, Primaquine
phosphate Tablet และ Ranitidine Tablet
4.1.2 รับตัวอย่างยา ได้รับตัวอย่างยา
(1) Meloxicam Tablet จำนวน 16 ตัวอย่าง ได้รับตัวอย่างเพิ่มเติม 2 ตัวอย่าง เมื่อ
เดือนพฤษภาคม 2563 ได้รับตัวอย่างเพิ่มเติมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 1 ตัวอย่าง
รวมเป็น 19 ตัวอย่าง
(2) Primaquine phosphate Tablet จำนวน 3 ตัวอย่าง
(3) Ranitidine Tablet จำนวน 12 ตัวอย่าง
รวมตัวอย่างทั้งหมด 34 ตัวอย่าง
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4.1.3 ศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการตรวจวิเคราะห์ยาตามมาตรฐาน USP 43
4.1.4 ทดสอบวิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐาน USP 43 และปรับระบบ
4.1.5 จัดทำ protocol วิธีการตรวจวิเคราะห์ยา Meloxicam Tablet Primaquine
phosphate Tablet และ Ranitidine Tablet แล้วเสร็จ
4.1.6 ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ยา Meloxicam Tablet, Primaquine phosphate Tablet และ
Ranitidine Tablet แล้วเสร็จ
4.1.7 ตรวจวิเคราะห์ยา Meloxicam Tablet และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ
16 ตัวอย่าง คงเหลือ 2 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์หัวข้อ เอกลักษณ์ ปริมาณตัวยาสำคัญ
ปริมาณสารสลายตัว และความสม่ำเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วยแล้วเสร็จ คงเหลือการ
ละลายตัวของยา
4.1.8 ตรวจวิเคราะห์ยา Primaquine phosphate Tablet และออกรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์แล้วเสร็จทุกตัวอย่าง
4.1.9 ตรวจวิเคราะห์ยา Ranitidine Tablet และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ
ทุกตัวอย่าง
4.1.10 ตรวจวิเคราะห์ยา Meloxicam Tablet และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ
ทุกตัวอย่าง
4.1.11 ส่งรายงานสรุปผลคุณภาพยาให้สำนักยาและวัตถุเสพติด
4.2 โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาคุณภาพยาในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10
ผลดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 90
4.2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
4.2.2 เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จัดทำแผนจัดซื้ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
4.2.3 คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาที่จะในการดำเนินโครงการปี 2563 และรวมรวมข้อมูลผู้ผลิต เลข
ทะเบียนที่มีการขึ้นทะเบียน ได้ยา 5 รายการ คือ Meloxicam Tablet, Clotrimazole
cream, Propranolol Tablet, Ranitidine Tablet และขมิ้นชัน แคปซูล
4.2.4 จัดทำ protocol วิธีการตรวจวิเคราะห์ยา Clotrimazole cream, Propranolol
Tablet และขมิ้นชัน แคปซูล แล้วเสร็จ
4.2.5 สุ่มเก็บตัวอย่างจากร้านยาในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 5 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดมุกดาหาร และอำนาจเจริญ
วันที่ 30 มกราคม 2563
(2) จังหวัดยโสธร
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
(3) จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
(4) จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
4.2.6 ได้รับตัวอย่างยา
(1) Meloxicam Tablet จำนวน 29 ตัวอย่าง
(2) Clotrimazole cream จำนวน 35 ตัวอย่าง
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(3) Ranitidine Tablet จำนวน 30 ตัวอย่าง
(4) Propranolol Tablet จำนวน 32 ตัวอย่าง
(5) ขมิ้นชัน แคปซูล จำนวน 100 ตัวอย่าง
รวมตัวอย่างทั้งหมด 226 ตัวอย่าง
4.2.7 ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ Meloxicam Tablet, Propranolol Tablet และขมิ้นชัน แคปซูล
แล้วเสร็จ
4.2.8 ได้วิธีตรวจวิเคราะห์ Clotrimazole cream
4.2.9 ตรวจวิเคราะห์ยา Propranolol Tablet หัวข้อเอกลักษณ์และปริมาณตัวยาสำคัญ
ความสม่ำเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วย และการละลายของตัวยาแล้วเสร็จ 32 ตัวอย่าง
4.2.10 ขมิ้นชันตรวจด้านเชื้อ ในหัวข้อ 1.Total aerobic microbial count 2.Total yeast
and mould count 3.Bile-tolerance gram-negative bacteria 4.Escherichia coli
5.Salmonella spp. 6.Clostridium spp. แล้วเสร็จ 100 ตัวอย่าง
4.2.11 ตรวจวิเคราะห์ยา Clotrimazole cream แล้วเสร็จ 35 ตัวอย่าง
4.2.12 ตรวจวิเคราะห์ยา Meloxicam Tablet แล้วเสร็จ 29 ตัวอย่าง
4.2.13 ตรวจวิเคราะห์ยา Ranitidine Tablet แล้วเสร็จ 30 ตัวอย่าง
4.3 โครงการย่อยที่ 3 รหัสโครงการ 813-2112-P101-N4654-07 โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
ผลดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 100
4.3.1 รับประสานการเข้าร่วมโครงการจากสถาบันวิจัยสมุนไพรและจัดทำแผนฯ 2563
4.3.2 เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านจุลชีววิทยา
4.3.3 เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจยาฆ่าแมลง
4.3.4 ได้รับตัวอย่างจากสถาบันวิจัยสมุนไพรแล้วจำนวน 5 ตัวอย่าง
4.3.5 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ 5 ตัวอย่าง
4.4 โครงการย่อยที่ 4 รหัสโครงการ 809-1112-P051-N4645-25 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการ ในการตรวจวิเคราะห์กัญชา (น้ำมันกัญชาและสารสกัด)
ผลดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 100
4.4.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
4.4.2 เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จัดทำแผนจัดซื้ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
4.4.3 เข้าร่วมอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงกัญชาและพืชสมุนไพรที่สำนัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.4.4 เข้าร่วมอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในกัญชาและพืชสมุนไพรที่สำนัก
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.4.5 เข้าร่วมอบรมการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในตัวอย่างพืช สารสกัด
และผลิตภัณฑ์
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4.4.6 ทดสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในตัวอย่างพืช สารสกัด และ
ผลิตภัณฑ์
4.4.7 เข้าร่วมการทดสอบ Interlaboratory Comparisons
4.4.8 ทดสอบและส่งผล Interlaboratory Comparisons เรียบร้อยแล้ว
4.4.9 ทวนสอบวิธีวิเคราะห์หัวข้อ Specificity และ Linearity แล้วเสร็จ
4.4.10 ผ่านผลการทดสอบ Interlaboratory Comparisons
4.4.11 สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้
4.5 โครงการย่อยที่ 5 โครงการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารสำคัญบัวบกในเครื่องสำอาง
ผลดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 100
4.5.1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
4.5.2 เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จัดทำแผนจัดซื้อสาร
มาตรฐาน/สารเคมี/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
4.5.3 ทดสอบวิธีวิเคราะห์สาระสำคัญบัวบกในเครื่องสำอาง
4.5.4 ได้วิธีวิเคราะห์สารสำคัญบัวบกในเครื่องสำอาง ครีม/ โลชั่น, น้ำมันทาผิวกาย, สบู่ เจล
4.5.5 ทวนสอบวิธีหัวข้อความจำเพาะเจาะจง และปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้
4.5.6 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องสำอางผสมสมุนไพรบัวบกจำนวน 34 ตัวอย่าง แล้วเสร็จ
4.5.7 สรุปผลการพัฒนาและทวนสอบวิธีวิเคราะห์แล้วเสร็จ
4.6 โครงการย่อยที่ 6 รหัสโครงการ 607-1112-P022-N4651-14 โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ปี พ.ศ. 2563
ผลดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 100
4.6.1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรสู่
Smart Product
(1) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ
(2) ได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเข้าเยี่ยมชมและคัดเลือก
ผู้ประกอบการในจังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยจะลงพื้นที่
เยี่ยมชมในระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563
(3) ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจเยี่ยมผู้ผระกอบการจังหวัด
อำนาจเจริญในวันที่ 28 มกราคม 2563 และผู้ประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ใน
วันที่ 29 มกราคม 2563
(4) เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางผสมสมุนไพร สารสกัด และผงสมุนไพร จาก
ผู้ประกอบการเพื่อตรวจหาสารสำคัญ
(5) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
(OTOP) ด้านเครื่องสำอางผสมสมุนไพรสู่ Smart product ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563
(6) ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในวัตถุดิบสมุนไพรจำนวน 4 ตัวอย่าง
- 40 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

(7) ส่งสารสกัด และผงสมุนไพร ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญที่สถาบันวิจัย
สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(8) ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงใหม่ อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์
(9) ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ขมิ้นชัน 3 ตัวอย่าง ที่สำนัก
เครื่องสำอางและวัตถุอันตราย อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์
(10) ตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์บัวบกในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2 ตัวอย่าง แล้วเสร็จ
(11) สรุปข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ OTOP ด้านเครื่องสำอางผสมสมุนไพร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
ขอนแก่น
4.6.2 การพัฒนาอำเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน
(1) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) การพัฒนาอำเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง
และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
(3) ลงพื้นที่สอนการใช้โปรแกรม กรมวิทย์ with you และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไม่
ปลอดภัยในชุมชน ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
(4) ได้อำเภอเป้าหมายจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(5) ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สำราญเพื่อประเมินความพร้อม
และเตรียมการเป็นศูนย์แจ้งเตือนภัย ฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
(6) ส่งรายงานรอบเดือนกันยายนให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
4.7 โครงการย่อยที่ 7 รหัสโครงการ 607-1112-P022-N4651-13 โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน ปี พ.ศ. 2563
ผลดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 100
4.7.1 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ
4.7.2 ดำเนินการส่งหลักสูตรพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อนำไปพัฒนา อสม.
4.7.3 ประสานอำเภอวารินชำราบคัดเลือกตำบลที่จะพัฒนา อสม.
4.7.4 ได้กลุ่มเป้าหมายคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สำราญ อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
4.7.5 การพัฒนาอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ใช้ข้อมูลการอบรมหลักสูตร อสม.หมอ
ประจำบ้าน รอบ 80,000 คน โดยเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านการอบรมร้อยละ 98.69
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4.8 โครงการย่อยที่ 8 โครงการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ผลดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 90
4.8.1 เตรี ยมความพร้ อ มในการตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัติการ จัดทำแผนจัดซื้ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
4.8.2 ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ ยาแผนโบราณ และสมุนไพร ที่
และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 684 ตัวอย่าง
4.8.3 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยา, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟ ยาแผนโบราณ และ
สมุ น ไพร ที่ส งสั ย การปลอมปนยาแผนปั จจุบั น และผลิ ตภั ณ ฑ์ เครื่องสำอาง และออก
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ แล้วเสร็จ 445 ตัวอย่าง
4.9 โครงการย่อยที่ 9 รหัสโครงการ 611-1112-P024-N4652-13 โครงการบูรณาการศึกษาและเฝ้า
ระวั งการปลอมปนวั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ต่ อ จิ ต และประสาท Desoxy-D2PM และสารที่ มี ฤ ทธิ์ ล ด
น้ ำหนั ก ชนิ ดอื่ น ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริม อาหารลดน้ ำหนั กในประเทศไทยและที่ จ ำหน่ ายผ่ านทาง
ออนไลน์
ผลดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 90
4.9.1 ค้นคว้าเอกสารการวิจัย
4.9.2 เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ เช่น สารเคมี สารมาตรฐาน
4.9.3 ทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปน Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ด้วยเทคนิค TLC แล้วเสร็จ
4.9.4 ดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักที่มีการจำหน่ายออนไลน์
ทางอินเตอร์เน็ต 49 ตัวอย่าง
4.9.5 ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักที่มีการจำหน่ายออนไลน์ทาง
อินเตอร์เน็ต จำนวน 49 ตัวอย่าง
4.9.6 ประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 แห่ง สุ่มตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
ลดน้ำหนักและโอนงบประมาณสำหรับการสุ่มตัวอย่างแล้ว
4.9.7 ได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว 13
แห่ง เป็นจำนวน ตัวอย่าง 118 ตัวอย่าง
4.9.8 รวมได้รับตัวอย่าง 167 ตัวอย่าง
4.9.9 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเทียบกับสารมาตรฐาน 5 ชนิด แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจ
ยืนยันตัวอย่างที่ตรวจไม่พบด้วยเทคนิค GC-MS และสรุปรายงานผล
4.10 โครงการย่อยที่ 10 โครงการศึกษาผลของความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิต่อค่าการละลายของยา
เม็ดวาลซาร์แทน
ผลดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ 80
4.10.1 ทบทวนเอกสารวิชาการและศึกษาปัญหาคุณภาพยาเพื่อเสนอหัวข้อการศึกษาวิจัย
4.10.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน
4.10.3 เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ ส่งแผนจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์
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4.10.4 เตรียมสถานที่จัดเก็บยาตามสภาวะการทดสอบ
4.10.5 อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกยาซื้อตัวอย่างยาที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศและ
ต่างประเทศ
4.10.6 ได้รับตัวอย่างยาและอยู่ในระหว่างการตรวจวิเคราะห์และเก็บยาตามสภาวะต่าง ๆ
5. สมัครเข้าร่วม PT/Interlab
6. รายงานผลการดำเนินงานในระบบ DOC จำนวน 9 ครั้ง ได้แก่
6.1 ประจำเดือนมกราคม (ไตรมาส 1)
ความก้าวหน้า ร้อยละ 30
6.2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ความก้าวหน้า ร้อยละ 45
6.3 ประจำเดือนมีนาคม (ไตรมาส 2)
ความก้าวหน้า ร้อยละ 56.5
6.4 ประจำเดือนเมษายน
ความก้าวหน้า ร้อยละ 68.9
6.5 ประจำเดือนพฤษภาคม
ความก้าวหน้า ร้อยละ 78.25
6.6 ประจำเดือนมิถุนายน (ไตรมาส 3)
ความก้าวหน้า ร้อยละ 83.25
6.7 ประจำเดือนกรกฎาคม
ความก้าวหน้า ร้อยละ 90.75
6.8 ประจำเดือนสิงหาคม
ความก้าวหน้า ร้อยละ 93.5
6.9 ประจำเดือนกันยายน (ไตรมาส 4)
ความก้าวหน้า ร้อยละ 98.0
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ในเขตสุขภาพที่10
2. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง
และคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์
3
นางสาวจริยา สุขผล
4
นางประคอง นิลวิเชียร

ตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
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โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษสารตกค้างในชีววัตถุและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประกอบอรรถคดี เขตสุขภาพที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต

แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี / โครงการพัฒ นาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
กิจกรรมหลัก กิจกรรม 2 ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1 ก2)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานตาม
ภารกิจในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่รับผิดชอบเขต 10
จำนวน 500 ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ลำดับ
1. ประสิทธิผล

2. ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

811

ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ
100

98

ร้อยละ

98.0

4
100

วิธี
ร้อยละ

100
100

100

ร้อยละ

100

ค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จ

1. จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการ
500
ตรวจวิเคราะห์ตามแผน
(500 ตัวอย่าง)
2. ความก้าวหน้าของการ
มากกว่า
ดำเนินงานตามแผน
ร้อยละ 85
3. พัฒนาวิธีวิเคราะห์
4
1. การรายงานผลการตรวจ
ร้อยละ 100
วิเคราะห์ทันเวลา
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มากกว่า
ร้อยละ 96

หน่วยนับ

ผลการดำเนินงาน (บรรยาย)
1. จัดทำโครงการเรียบร้อย
2. การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน อยู่ระหว่างการจัดซื้อตามแผน
3. รายละเอียดดังนี้
3.1 การปนเปื้อนสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแตงโมที่ปลูกเพื่อจำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10 เก็บ
ตัวอย่างแตงโม จำนวน 30 ตัวอย่าง เพื่อตรวจวิเคราะห์สกัดและตรวจวิเคราะห์ ออรายงานผล
การตรวจวิเคราะห์
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3.2 การพัฒนาและพิสูจน์ความถูกต้องการปลอมปนของสารกลุ่มคลอโรฟอร์มและไดคลอโรมีเทนใน
ผลิตภัณฑ์ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเตรียมสารมาตรฐานคลอโรฟอร์ม ไดคลอโรมีเทน ใน
น้ำ ทำการทวนสอบสภาวะที่เหมาะสมของวิธี ออกเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
3.3 การพัฒนาและพิสูจน์ความถูกต้องการตรวจวิเคราะห์โทลูอีน ในของกลางประกอบอรรถคดี ทำ
การเตรี ย มสารมาตรฐาน ทำการทวนสอบสภาวะที่ เหมาะสมของวิ ธี ออกเอกสารวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงาน
3.4 การพั ฒ นาและพิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้ อ งการตรวจวิ เคราะห์ ก ารหาปริ ม าณแอลกอฮอล์ ในเลื อ ด
เรียบร้อยดำเนินการเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562
3.5 การพัฒนาและพิสูจน์ความถูกต้องการตรวจวิเคราะห์การหากัญชาในปัสสาวะ ดำเนินการทดสอบ
วิธีการสกัดกัญ ชาในปั ส สาวะ ทำการทวนสอบสภาวะที่เหมาะสมของวิธี ออกเอกสารวิธีการ
ปฏิบัติงาน ส่วนการพัฒ นากัญชาในเลือดทำการเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี ทำการทวนสอบ
สภาวะที่เหมาะสมของวิธี
3.6 ตรวจวิ เคราะห์ ตั ว อย่ า ง 1 ตุ ล าคม 2562 ถึ ง 15 กั น ยายน 2563 จำนวน 811 ตั ว อย่ า ง
แอลกอฮอล์ในเลือด 787 ตัวอย่าง นิติเวช 7 ตัวอย่าง เครื่องสำอาง 54 ตัวอย่าง
4. เข้าร่วม PT สารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง แอลกอฮอล์ในเลือด นิติเวช และโคลีนเอสเตอเรสในซีรั่มและ
รับการตรวจติดตามตรวจติดตาม ISO/IEC 17025:2017) Internal Audit) วันที่ 2563 มีนาคม 12
พร้อมExternal Audit วันที่ 10-2563 สิงหาคม 11
5. รายงาน DOC ทุกรอบรายงาน
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
2. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ อุบลราชธานี 10
3. ได้ความร่วมมือทางวิชาการและงานศึกษาวิจัยแบบบูรณาการระหว่างผู้ปฏิบัติงานทางพิษวิทยาภายใน
หน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางโชติกา องอาจณรงค์
2
นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง
3
นายเสนีย์ พลราช

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
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โครงการที่ 4 โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลผลิต

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค
และป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
กิจกรรมหลัก พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ (ย1ก4)
รหัสโครงการ 611-1112-P101-N4645-08
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาล
เขตสุขภาพที่ 10
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการในสถานบริการสาธารณสุขได้รับการทดสอบคุณภาพ สนับสนุนการ
ธำรงคุณภาพของห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล
2. ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสามารถธำรงคุณภาพมาตรฐานการรับรองและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อปรับปรุงข้อมูลคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้งานในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้งานได้
กลุ่มเป้าหมาย
1. ตัวอย่างด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ที่ติดตั้งโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ตั้งอยู่ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน
600 หน่วยนับ ตัวอย่าง
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้รับการอบรมจำนวน 838 หน่วยนับ แห่ง
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ลำดับ
ตัวชี้วัด
1 จำนวนตัวอย่างด้านรังสีที่ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์
2 จำนวนตัวอย่างด้านเครื่องมือแพทย์
ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์

ค่าเป้าหมาย
500

ผลสำเร็จ
298

หน่วยนับ
ตัวอย่าง

คิดเป็นร้อยละ
59.6

100

440

ตัวอย่าง

100

ผลการดำเนินงาน (บรรยาย)
1. จัดทำแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
2. จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว
3. ดำเนินการตามแผนงานของกลุ่มงานรังสี ประกอบด้วย
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3.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขต
สุขภาพที่ 10
ผลดำเนินงาน
(1) ออกตรวจคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ให้โรงพยาบาลและสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือด
โดยวิธีวัดทางลมหายใจให้ผู้รบั บริการ
(2) ทบทวนแผนการดำเนินการปรับแผนการดำเนินการ
(3) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่ต้องการใช้งาน ติดตามการ
สั่งซื้อ พัสดุดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วเสร็จ 1 รายการ เพิ่มเติมเดือน
กุมภาพันธ์อีก 1 รายการ ส่งมอบของเรียบร้อย 1 รายการ
(4) ดำเนินการส่งเครื่องวัดรังสีรั่วสอบเทียบตามกำหนด
(5) ปรับปรุงกระดาษคำนวณเพื่อลดเวลาในการออกรายงานผลการวิเคราะห์, ทบทวน SOP ที่
ใช้ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงาน และดำเนินการแก้ไข
(6) จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(7) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนอบรมการฟื้นฟูความรู้ในระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
รังสี
(8) รับการตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการรอบปี 2563 และประสานโปรแกรมเมอร์ของ
หน่วยงานให้เพิ่มเติมการจัดทำโปรแกรมออกผลสำหรับกลุ่มงานรังสีและเครื่องมือแพทย์
เบื้องต้นขอให้ดำเนินการเรื่องการจัดทำใบหนังสือนำส่งผลการตรวจวิเคราะห์
(9) ประสานและจัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์เพื่อใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2563
(10) แก้ไข SOP ที่ไม่เป็นปัจจุบันแล้วเสร็จ
(11) ดำเนินการออกรายงานผลตัวอย่างหมายเลขวิเคราะห์ /รายงานผลที่ค้าง
(12) ประสานงานเพื่อส่งครุภัณฑ์สอบเทียบ 2 รายการ แล้วเสร็จ
(13) ดำเนินการตรวจรับชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ที่ได้รับงบประมาณ
ประจำปี 2563 แล้วเสร็จ 1 รายการ ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี 2563 ดำเนินการแล้ว
เสร็จ
(14) เข้ารับการประเมินคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:
2017 และแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจากการตรวจติดตาม
(15) เข้าร่วมการเปรียบเทียบความชำนาญห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
(16) สอบเทียบเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ 738 ตัวอย่าง
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3.2 โครงการที่ 2 รหัสโครงการ 801-1112-P101-N4654-04 โครงการการทดสอบคุณภาพ
เครื่องวัดความดันโครงการเครื่องวัดโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 146,605 บาท
เป้าหมายตัวชี้วัด : อบรมบุคลากรสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขต
สุขภาพที่ 10 จำนวน 838 แห่ง/คน ผลสำเร็จ 838 แห่ง
ร้อยละความก้าวหน้า : มีความก้าวหน้าร้อยละ 100
ผลดำเนินงาน
(1) จัดอบรมการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 838 แห่ง ครบถ้วนร้อยละ 100 และมีจำนวนผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด รวม 919 คน ครบทั้ง 5 จังหวัด ดังนี้
วันที่ 29 ตุลาคม 2562
จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ธันวาคม 2532
จังหวัดยโสธร
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
จังหวัดศรีสะเกษ
(2) พบอุปกรณ์ชำรุดเข้าโหมดสอบเทียบเครื่องวัดความดันไม่ได้บางรุ่น,ขาดอุปกรณ์เชื่อมต่อ
(3) รวบรวมข้อมูลประเมินความพึงพอใจ
(4) จัดทำใบประกาศนียบัตรส่งให้ผู้เข้ารับการอบรมครบทุกจังหวัด
3.3 โครงการที่ 3 รหั ส โครงการ 606-1112-P101-N4654-15 โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยของ
ปฏิบัติการด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 380,000 บาท
เป้าหมายตัวชี้วัด : ได้นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับเขต เขตละ 1 เรื่อง
ร้อยละความก้าวหน้า : มีความก้าวหน้าร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน
(1) ประสานการดำเนินการตรวจประเมินภายในของจังหวัด ด้านห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ร่วมทำแผนการตรวจติดตามภายในของจังหวัดอุบลราชธานี
(2) ซักซ้อมและทบทวนแนวทางการเตรียมตัวของผู้ประเมินภายในจังหวัดอุบลราชธานี แนะนำ
การเข้าใช้โปรแกรมของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับผู้
ประเมินภายในจังหวัดอุบลราชธานี
(3) ปรับลดกิจกรรมโครงการที่เป็นการประชุมสัมมนาออก เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประสานแนวทางวิธีการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
(4) ดำเนินการประเมินโรงพยาบาลตามแผนภายหลังผ่อนปรนมาตรการป้องกันการติดเชื้อจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ประเมินให้โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม
และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
(5) อยู่ระหว่างการตรวจเครื่องสนับสนุนตามแผน
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3.4 โครงการที่ 4 รหัสโครงการ 614-1112-P024-N4652-15 โครงการธำรงรักษาพัฒนาสร้าง
เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของระบบคุ ณ ภาพมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ และ
ห้องปฏิ บัติ การรัง สีวินิจ ฉั ย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลชั ยพั ฒ น์ และโรงพยาบาลเทพรั ต นเวชชานุ กูล ประจำปี งบประมาณ 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000 บาท
เป้าหมายตัวชี้วัด : ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) จำนวน 3 แห่ง
ผลสำเร็จ 3 แห่ง
ร้อยละความก้าวหน้า : มีความก้าวหน้าร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน
(1) ประสานความพร้อมการต่ออายุการรับรองกับโรงพยาบาล
(2) ประสานการดำเนินงานระบบคุณภาพกับเจ้าหน้าที่
(3) ติดตามการดำเนินการตามแผนงานของแต่ละจังหวัด
(4) จัดทำโครงการและออกประเมินโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอ
เบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563
(5) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขของโรงพยาบาล
(6) แจ้งเลื่อนกิจกรรมตามโครงการที่เป็นการประชุมสัมมนาออก เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งดกิจกรรมการออกประเมิน
(7) ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินภายในแล้ว
(8) ประสานงานเพื่อตรวจประเมินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอีก 2 แห่ง ภายในเดือน
มิถุนายน 2563
(9) ประสานการออกประเมินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตามกลุ่มเป้าหมายครบถ้วน 3 แห่ง
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563
(10) ส่งผลการแก้ไขข้อบกพร่องภายในให้ศูนย์ฯ เจ้าภาพรวบรวมเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผล
ต่อไป
(11) ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องภายในของโรงพยาบาลให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าภาพ
แล้วเสร็จ โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินติดตามภายในของกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งเอกสารแก้ไขให้เจ้าภาพหลักแล้วเสร็จ
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3.5 โครงการที่ 5 รหัสโครงการ 810-1112-P021-N4650-01 โครงการการจัดทำค่าปริมาณรังสี
อ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 21,700 บาท
เป้าหมายตัวชี้วัด : ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ 1 เรื่อง
ร้อยละความก้าวหน้า : มีความก้าวหน้าร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน
(1) เข้าร่วมการอบรมวิธีการวัดและจัดทำปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ
(2) อยู่ระหว่างรวบรวม จัดเก็บข้อมูล ปริมาณรังสี ทีโ่ รงพยาบาลในเขตรับผิดชอบ ประเมินค่า
ในเบื้องต้น
(3) ศึกษาวิธีการวัดปริมาณรังสีและเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้เก็บข้อมูล
(4) ปรับแผนการเก็บข้อมูลโดยมีสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์เป็นผู้ดำเนินการเก็บร่วมกับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประมาณเดือน มิถุนายน 2563
(5) ได้รับการประสานแผนการเก็บข้อมูลปริมาณรังสีเดือน มิถุนายน 2563 จากสำนักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์
(6) ประสานการเก็บ ข้อมูล ร่วมกั นสำนักรังสี และเครื่องมือแพทย์ เมื่อ 30 มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 3 เครื่อง
(7) ประชุมสรุปผลการดำเนินงานได้ข้อมูลอัตราปริมาณรังสีในหุ่นจำลองผู้ป่วย เจ้าภาพหลัก
ดำเนินการติดตามข้อมูลจากผู้เข้าร่ วมโครงการและดำเนินการประมวลข้อมู ลส่วนที่เหลือ
เพื่อนำเสนอค่าอ้างอิงของประเทศต่อไป
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมตามแผนอบรม การทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโครงการเครื่องวัดความดันโลหิต
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตของตนเอง
2. ห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
2
นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์
3
นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ

ตำแหน่ง
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
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โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัตกิ ารชันสูตร
สาธารณสุขในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2563
ผลผลิต
พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค
เพื่อความมั่นคงด้ประจำปี
านสุขภาพ งบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก (ย1ก4) พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
1. พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อวินิจฉัยและป้องกันโรค
ข้ามพรมแดนและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ตามแนวทาง IHR/CBRN
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับประเทศและภูมิภาค
เอเชียเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยด้านสุขภาพ
รหัสโครงการ 611-1112-P074-4651-08
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการวินิจฉัย
และป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
ซึ่งประกอบด้วยแผนงานโครงการย่อยดังต่อไปนี้
1. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที1่ 0
2. โครงการธำรงรักษาพั ฒ นาระบบคุณ ภาพห้ องปฏิ บัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็ จพระ
ยุพราชและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เขตสุขภาพที่ 10
3. โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ระหว่า งห้องปฏิบัติการและการบริการสอบเทียบ
เครือ่ งมือทาง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
4. โครงการเฝ้าระวังผู้ป่วยยีนแพ้ยา : HLA-B*15:02 อัลลีล HLA-B*57:01 อัลลีล และ HLA-B*58:01
อัลลีล ในเขตสุขภาพที่ 10
5. การค้นหาคู่เสี่ยงธาลัสซีเมีย ในเขตสุขภาพที่ 10
6. โครงการวัณโรคสนับสนุ นนโยบายยุติวัณโรค: การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ด้วยinterferon-gamma release assay (IGRA) และพัฒ นาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคด้วยวิธี TB LAMP ในเขตสุขภาพที่ 10
7. การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ในเขตสุขภาพที่ 10
8. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียน (พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
โรคข้ามพรมแดน โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ)
9. การเฝ้าระวังการโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตสุขภาพที่ 10
10. โครงการ:การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ในเขตสุขภาพที่ 10
11. โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคเอ็นเทอโรไวรัส (มือ เท้า ปาก) ในเขตสุขภาพที่ 10
12. โครงการดูแลสุขภาพเด็กและประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10
13. โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS – CoV - 2)
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเฝ้าระวัง ค้นหาและตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของโรคระบาด โรคติดเชื้ออันตรายร้ายแรง โรคอุบัติ
ใหม่ อุบั ติซ้ำ โรคไม่ติดเชื้อ ได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ และการตรวจวิเคราะห์ยีนแพ้ยาเพื่อ
ป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ของผู้ป่วย ในเขตสุขภาพที่ 10
2. เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วย
บริการ
3. เพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติทางการแพทย์
4. เพื่อสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ได้รับการรับรองและธำรงรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ าย ให้สามารถตรวจหรือมีระบบการส่งต่อโรคข้ามพรมแดน
ตามแนวทาง IHR/CBRN
6. เพื่อส่งเสริมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์
กลุ่มเป้าหมาย
1. ตัวอย่างจากสถานพยาบาล หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ทั้งในเขต/นอกเขตสุขภาพที่ 10
2. ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล/หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ลำดับ
1. ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด

จำนวนของตัวอย่างที่ได้รับตาม
เป้าหมาย ร้อยละ100))
2 เชิงคุณภาพ. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ
3. ประสิทธิภาพ ร้อยละของระยะเวลาการตรวจ
วิเคราะห์ทันเวลา
4. เชิงพัฒนา
ร้อยละความก้าวหน้าของการ
ดำเนินงานตามแผน มากกว่า)
ร้อยละ85)

ค่าเป้าหมาย

ผลสำเร็จ

หน่วยนับ

8, 600

16,606

ตัวอย่าง

คิดเป็น
ร้อยละ
193.1

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 98
100

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
100

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

100

ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการวินิจฉัยและ
ป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 และโครงการย่อย 13 โครงการ
ร้อยละความก้าวหน้า 100
2. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมย่อยรวม 13 โครงการ
ร้อยละความก้าวหน้า 100 ตามรายละเอียดดังนี้
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2.1 รหั ส โครงการ 606-1112-P101-N4654-15 โครงการพัฒ นาคุณ ภาพเครือข่ายห้ องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข เขตสุ ขภาพที่ 10 (ส่ งข้อมูลให้ เจ้าภาพรายงานในระบบ DOC)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบูรณาการ เป็นเงิน 380,000 บาท
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
(1) จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการหลั กสู ตรความปลอดภัยทางชีว ภาพ (Biosafety) และการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) วันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
(2) รายงานโครงการส่งเจ้าภาพ
(3) จัดทำและส่งใบประกาศนียบัตรให้ผู้รับการอบรม
(4) ตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน LA , ISO15189 ตามแผนที่กำหนด
(5) สนับสนุนตัวควบคุมภายใน รายการตรวจ DCIP ให้รพ.ในเครือข่าย
(6) สนับสนุนให้ รพ.ในเขตสุขภาพที่ 10 ดำเนินงานตรวจประเมินภายในตามแผนและรับการ
ตรวจประเมินภายนอกตามแผนที่กำหนด
2.2 รหั สโครงการ614-1112-P024-N4652-15 โครงการธำรงรักษาพัฒ นาสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของระบบคุ ณ ภาพมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั งสี วิ นิ จ ฉั ย
โรงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช โรงพยาบาลเฉลิ ม พระเกี ย รติ โรงพยาบาลชั ย พั ฒ น์ และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000 บาท
เป้าตัวชี้วัดหลัก (พยาธิ)
(1) ห้องปฏิบั ติการทางการแพทย์มีการถ่ายทอดองค์ ความรู้เทคโนโลยีการตรวจวัณ โรคทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค TB LAMP จำนวน 3 แห่ง ผลสำเร็จ...3....แห่ง
(2) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) จำนวน 3
แห่ง ผลสำเร็จตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จทั้ง 3 แห่งในวันที5่ ,18,19สิงหาคม 2563
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
ก. ร่ ว มอบรมสั ม มนาเรื่อ ง การธำรงรัก ษา พั ฒ นาเสริม สร้างความเข้ม แข็ งของระบบ
คุ ณ ภาพมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั งสี วิ นิ จ ฉั ย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำปี 2563 ระหว่าง วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ข. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการตรวจวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค TB LAMP ผลสำเร็จ จำนวน 3 แห่ง
ค. กำหนดแผนการตรวจติตามภายใน รพร.และ รพก.พื้นที่เขต 10 และประสานผู้ตรวจ
ประเมิน
ง. ตรวจประเมินตามแผนที่กำหนดในวันที่ 5, 18, 19 สิงหาคม 2563
จ. รายงานโครงการส่งเจ้าภาพ
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2.3 โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ ระหว่างห้ องปฏิบัติการและการบริการสอบ
เทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
2.3.1 การทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ 5 รายการทดสอบ
รอบที่ 1
- จัดส่งหนังสือและรับสมัครสมาชิก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 โดยให้เครือข่ายทำ
การลงทะเบียนสมัคร ร่วมโครงการที่เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี คลิกที่ไอคอน PT/EQA หรือที่
http://rmsc10.dmsc.moph.go.th/pt/ptubon63/pathohome.php ปิดรับ
สมัคร 10 ธันวาคม 2562
- ประสานและให้ข้อมูลการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ รพ.สต/ศสม. ให้กับหัวหน้างาน
เทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุขหรือผู้รับผิดชอบในสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อติดตามการสมัครสมาชิกทั้งทางไลน์
และโทรศัพท์ โดยมีสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 830 แห่ง
- จัดซื้อและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา ประมาณการตามเป้าหมายโครงการ
- ประสาน รพ. แม่ข่าย ตรวจสอบยืนยันจำนวนสมาชิกที่สมัคร และความต้องการ
สมัครเพิ่มเติม
- จัดเตรียมเอกสารแบบบันทึกรายงานผลการทดสอบตามจำนวนสมาชิก
- ประสาน สื่อสาร การจัดส่ง วันรับตัวอย่าง วันตรวจวิเคราะห์ให้ รพ.แม่ข่ายและ
ผู้รับผิดชอบที่ สสอ.
- จัดหาตัวอย่าง ส่งตรวจหาสภาวะการติดเชื้อของตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
- จัดหาตัวอย่าง ส่งตรวจหาสภาวะการติดเชื้อของตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
จัดแยก บรรจุ จำนวน 3,840 หลอด จับชุดตัวอย่างจำนวน 830 ชุด
- ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง
- จ่ายตัวอย่างและตรวจเช็คการรับ ให้กับสมาชิก 830 แห่ง
- ติดตามการรายงานผลสมาชิก
- วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปรายงานผลเฉพาะแห่งและสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์
ลงเว็ปไซด์
รอบที่ 2
- จัดซื้อและจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา ประมาณการตามเป้าหมายโครงการ
- จัดหาตัวอย่าง ส่งตรวจหาสภาวะการติดเชื้อของตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
- จัดหาตัวอย่าง ส่งตรวจหาสภาวะการติดเชื้อของตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
จัดแยกบรรจุ จำนวน 3,840 หลอด จับชุดตัวอย่างจำนวน 848 ชุด
- ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของตัวอย่าง
- จ่ายตัวอย่างและตรวจเช็คการรับ ให้กับสมาชิก 830 แห่ง
- 54 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- ติดตามการรายงานผลสมาชิก
- วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปรายงานผลเฉพาะแห่งและสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์
ลงเว็ปไซด์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
2.3.2 โครงการทดสอบความชำนาญการตรวจวิเคราะห์การตั้งครรภ์ระหว่างห้องปฏิบัติการเขต
สุขภาพที่ 7-13
รอบที่ 1
- มีหน่วยสถานพยาบาลสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 153 แห่ง
- จัดส่งตัวอย่างให้แต่สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 153 แห่ง
- วิเคราะห์ผลการรายงานของสมาชิก
- สรุปรายงานผลเฉพาะแห่งและสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ ลงเว็ปไซด์
รอบที่ 2
- จัดส่งตัวอย่างให้แต่สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 150 แห่ง
- วิเคราะห์ผลการรายงานของสมาชิก
- สรุปรายงานผลเฉพาะแห่งและสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ ลงเว็ปไซด์
- จัดส่งตัวอย่างรอบที่ 2/63 ให้สมาชิก 149 แห่ง (มีสมาชิก 1 แห่ง ลงผลการ
ทดสอบ เนื่องจากทดสอบเกินวันที่กำหนด)
- สรุปรายงานผลเฉพาะแห่งและสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์ ลงเว็ปไซด์
2.3.3 การบริการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
- ดำเนินการบริการสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้สะสม
จำนวน 1,018 จุดทดสอบ ของเครื่องมือทั้งหมด 666 เครื่อง
2.4 โครงการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองยีนส์แพ้ยา : HLA-B*15:02 อัล
ลีล HLA-B*57:01 อัลลีล และ HLA-B*58:01 อัลลีล ในเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 176 ตัวอย่าง
2.5 การค้นหาคู่เสี่ยงธาลัสซีเมียเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 6,644 ตัวอย่าง
2.6 โครงการวัณโรคสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค: การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มบุคลากรทาง
การแพทย์ด้วยinterferon-gamma release assay (IGRA) และพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคด้วยวิธี TB LAMP ในเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
- จัดทำแผนงานโครงการ
- ประสานเครือข่ายเพื่อรับสมัคร รพ.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและสำรวจความพร้อมเครื่องมือ
ของ รพ.ที่สมัคร จำนวน 2แห่ง คือ รพ.พิบูลสังสาหารและตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รอ
เครื่องมือในงบประมาณปี 2564
- 55 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- ประชุมการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ จ.อำนาจเจริญ
- จัดเตรียมแยกตัวอย่างส่งกรมวิทย์ จำนวน 42 ตัวอย่าง
- ประสานขอ PT และน้ำยาตรวจวิเคราะห์
- ตรวจตัวอย่าง PT ได้ผลถูกต้องร้อยละ 100 เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้
2.7 การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างถึง17กันยายน 63 จำนวน 295 ตัวอย่าง (30 กย.63 ได้
ตามเป้าหมาย 300 ตัวอย่าง)
2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อรองรับอาเซียน (พรบ.เชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ โรคข้ามพรมแดน โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซำ้ )
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 504 ตัวอย่าง
2.9 การเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
- ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 197 ตัวอย่าง
2.10 รหัสโครงการ 808-1112-P022-N4651-39 โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่าย
และระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว งบประมาณที่ได้จัดสรร
60,000 บาท
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
(1) ประสานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ
โดยจัดอบรมชี้แจงโครงการแก่บุคลากรทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่
10 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน
(2) นิเทศงานเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน
5 แห่ง และดำเนินการออกนิเทศครบถ้วน 5 จังหวัดตามกำหนดการที่แนบดังนี้
2.1 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี
2.2 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดอำนาจเจริญ
2.3 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดศรีสะเกษ
2.4 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563 จังหวัดมุกดาหาร
2.5 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 จังหวัดยโสธร
(3) ติดตามข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ความไวของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากโรงพยาบาลเครือข่าย
เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาทั้งหมดที่รับผิดชอบ ครบถ้วนจำนวน 5 แห่ง
(4) จัดทำ antibiogram ระดับเขตสุขภาพ รอบ 12 เดือนของปีปฏิทิน 2562 (ม.ค.-ธ.ค.2562)
เสนอผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง และส่ง สวส. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
(5) ดำเนินการสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
- 56 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

(6) มีรายงานผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ GLASS site ในพื้นที่รับผิดชอบ ตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการที่ประกาศใช้โดยกระทรวงสาธารณสุข ส่งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
(7) ส่งรายงานให้เจ้าภาพตามแผนและส่งรายงานศวก.ทุกเดือน
(8) ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือที่ สธ 0624/ว0275 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง การแก้ไข
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการอนุมัติเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับ
ความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุล
ชีพ (ฉบับแก้ไข) ในรอบ 12 เดือน ศูนย์ฯ มีผลดำเนินการสอดคล้องตามรายละเอียดตัวชี้วัด
และอยู่ในเกณฑ์ระดับ 5 โดยได้ส่งหลักฐานครบถ้วนแล้วในรอบ 9 เดือน
2.11 โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคเอ็นเทอโรไวรัส (มือ เท้า ปาก) ในเขตสุขภาพที่ 10
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
(1) ทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์
(2) จัดทำSOPการตรวจวิเคราะห์
(3) ดำเนินการส่งต่อตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 4 ตัวอย่าง
(4) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง Inter-lab และรายงานผล
(5) เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
2.12 รหัสโครงการ 803-1112-P023-N4649-18 โครงการดูแลสุขภาพเด็กไทยและประชากรไทยด้วย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรไทยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
(1) ประชุมจัดเตรียมการจัดประชุมเสวนา กำนดหัวข้อการประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ
(2) ประสานวิทยากร ติดต่อที่พัก ประสานการเดินทาง จัดเตรียมสถานที่ เอกสารการประชุม
(3) จัดประชุมเสวนา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
(4) สรุปการประชุม
2.13 โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS–CoV-2)
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
(1) ทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์ Real time RT-PCR ในตัวอย่าง Nasopharyngeal
swab ,Throat swab ,Sputum และตัวอย่าง Saliva (Pool sample)
(2) จัดทำ SOP การตรวจวิเคราะห์
(3) ตรวจตัวอย่าง PT ตัวอย่าง swab , saliva
(4) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 6,289 ตัวอย่าง
(5) ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ COVID-19 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 วันที่ 6 มีนาคม
2563
(6) ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ COVID-19 รพ.ศรีสะเกษ วันที่ 13 เมษายน 2563
(7) ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ COVID-19 รพ.สรรพสิทธิฯ วันที่ 14 เมษายน 2563
- 57 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

(8) ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ COVID-19 รพ.ราชเวช วันที่ 21 เมษายน 2563
(9) ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดตรวจ COVID-19 รพ.อำนาจเจริญ วันที่ 23
เมษายน 2563
(10) ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดตรวจ COVID-19 รพ.มุกดาหาร วันที่ 24 เมษายน
2563
(11) ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดตรวจ COVID-19 รพ.ยโสธร วันที่ 27 เมษายน
2563
(12) ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการCOVID-19 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ม.อุบลราชธานี วันที่ 13
พฤษภาคม 2563
(13) ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 รพ.สรรพสิทธิฯ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
(14) ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 รพ.ศรีสะเกษ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
(15) ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 รพ.ราชเวช วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
(16) ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 วันที่ 19
พฤษภาคม 2563
3. ดำเนินงานระบบคุณภาพมาตรฐานตามแผนงานที่กำหนด
ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ 100
3.1 สมัครร่วมโครงการทดสอบความชำนาญครบทุกรายการทดสอบ
3.2 ดำเนินการควบคุมคุณภาพภายในการตรวจวิเคราะห์ครบทุกรายการทดสอบ ตามที่กำหนด
3.3 สอบเทียบเครื่องมือตามแผนล
3.4 รับการตรวจติดตามภายใน 10-12 มีนาคม 2563
3.5 ดำเนินการแก้ไขสิ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดแล้วเสร็จ
3.6 รับการตรวจประเมินจากภายนอก 10-11สิงหาคม 2563
4. จัดทำสรุปรายงานโครงการฯ
ร้อยละความก้าวหน้า : ร้อยละ 100 รายงานโครงการตามแผน
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
4.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี สามารถ ให้บริการตรวจวิเคราะห์/การทดสอบ
ความชำนาญ/การสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ และอัตราการแพ้
ยาชนิดรุนแรงลดลง
4.3 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายได้รับการรับรอง/ธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มีข้อมูลการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์รองรับพื้นที่ระดับจังหวัด มีเครือข่ายระบบการส่งต่อที่ชัดเจน ครบ
วงจร ได้มาตรฐานครบทุกกลุ่มเชื้อโรคตามเกณฑ์ IHR/CBRN
4.4 ทราบสถานการณ์การระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เช่นโคโรน่าไวรัส 2019 ไวรัสระบบ
ทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก/เชื้อคอตีบ/ไวรัส MERS-CoV ในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อ
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แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมรับมือการระบาด ให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ทันเวลา
และมีประสิทธิภาพ
4.5 ห้องปฏิบัติทางการแพทย์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ดำเนินการ
ตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และมีความปลอดภัยจากการทำงาน
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ อุบลราชธานี สามารถ 10 ให้บริการตรวจวิเคราะห์การทดสอบความ/
การสอบเทียบเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อย่างมีประสิทธิภาพ/ชำนาญ
2. หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ และอัตราการแพ้ยาชนิด
รุนแรงลดลง
3. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ ายได้ รั บ การรั บ รอง ธำรงรั กษาระบบคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน มี ข้ อ มู ล การ /
ให้บริการตรวจวิเคราะห์รองรับพื้นที่ระดับจังหวัด มีเครือข่ายระบบการส่งต่อที่ชัดเจน ครบวงจร ได้
มาตรฐานครบทุกกลุ่มเชื้อโรคตามเกณฑ์IHR/CBRN
4. ทราบสถานการณ์การระบาดของเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เช่น โคโรน่าไวรัส 2019 ไวรัสระบบทางเดิน
หายใจไข้หวัดใหญ่ ไวรัส/เชื้อคอตีบ/ไข้หวัดนก/MERS-CoV ในเขตสุขภาพที่ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่ 10
เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมรับมือการระบาด ให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
5. ห้องปฏิบัติทางการแพทย์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ดำเนินการตาม
พรบ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์.และมีความปลอดภัยจากการทำงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต
2
นายสุทิศ จันทร์พันธ์
3
นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
4
นางวิภาวดี เจียรกุล
3
นายอดิชัย แสนทวีสุข
5
นางสาวนพมาศ กล้าหาญ
6
นางสาวเกศณี ศรีวรรณ

ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
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ผลผลิต

โครงการที่ 6 โครงการรักษาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการ
สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์วเป็ิทนยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563
หน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ
ของประเทศและภูประจำปี
มิภาคเอเชีงยบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
รหัสโครงการ 611-1112-P101-N4654-06
ชื่อโครงการ การรักษาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล ได้ แ ก่
ISO/IEC 17025: 2017,ISO 15189: 2003 และ ISO/IEC 17043 : 2010
2. เพื่อธำรงรักษาและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
3. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
4. เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรทุกคนของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 60 คน
2. กลุ่มงาน/ฝ่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ลำดับ
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลสำเร็จ

1

หน่วยนับ

คิดเป็น
ร้อยละ
100

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
ไม่น้อยกว่า
ได้ดำเนินการ ร้อยละ
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและ
ร้อยละ 85
ตามแผน
วิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
10 อุบลราชธานี
2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ตามกรม ฯ
ยกเลิก เนื่องจากปรับงบประมาณตาม
โครงการ
กำหนด
สถานการณ์โรคโควิด - 19
โครงการได้รับอนุมัติจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
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ผลการดำเนินงาน
1. กิจกรรมเด่นของหน่วยงาน
1.1 ศูนย์ ฯ ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
โดย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม
2563 สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการอาหาร,
ห้องปฏิบัติการยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง, ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ และ
ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและวัตถุอันตราย ต่ออายุใบรับรอง จำนวน 197 รายการ และขยาย
ขอบข่ายจำนวน 2 รายการ รวม 199 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่เปิด
ให้บริการในปีงบประมาณ 2563
1.2 ศูนย์ ฯ ได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012,
ISO 15190 : 2003 โดย สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่
10 - 11 สิงหาคม 2563 สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 ห้องปฏิบัติการ คือ
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาวิทยาคลินิก ต่ออายุใบรับรอง จำนวน 13 รายการ และขยาย
ขอบข่ายจำนวน 5 รายการ รวม 18 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่เปิดให้บริการ
1.3 ศูนย์ ฯ ได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นจากหน่วยงานภายนอก ตามมาตรฐาน ISO/IEC
17043 : 2010 โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 สำหรับผู้จัดการ
ทดสอบความชำนาญ ได้แก่ การเป็นผู้จัดการทดสอบความชำนาญ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
วิทยาคลินิก จำนวน 7 แผนงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่เปิดให้บริการ
2. การตรวจสอบงาน
2.1 Review Report of Analysis (RRA) ตรวจสอบรายงานผลการตรวจ จำนวน 390 ฉบับ จาก
รายงานทั้งหมด 6866 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 5.68
2.2 Technical System Audit (TSA) หรือ Internal audit ตรวจติดตามคุณภาพภายใน วันที่
10-13 มีนาคม 2563 จำนวน 6 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ดังนี้ ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ
กลุ่มงานคุณภาพและวิชาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานอาหาร, กลุ่มงานยา สมุนไพรและ
เครื่องสำอาง กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กลุ่มงานพิษวิทยาและวัตถุอันตราย และกลุ่มงานรังสี
และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้รับข้อบกพร่อง C จำนวน 34 ข้อ และ O จำนวน 10 ข้อ สามารถปิด
ข้อบกพร่องได้ทันตามกำหนด
2.3 External audit :
2.3.1 รับการตรวจรับรองจากหน่วยตรวจรับรองภายนอก คือสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ดังนี้
(1) ISO/IEC 17025: 2015 Testing Lab เป็นการต่ออายุใบรับรอง จำนวน 197
รายการ และขยายขอบข่ายจำนวน 2 รายการ รวม 199 รายการ
(2) ISO 15189: 2012 , ISO 15190: 2003 เป็นการต่ออายุใบรับรอง จำนวน 13
รายการ และขยายขอบข่ายจำนวน 5 รายการ รวม 18 รายการ
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2.3.2 ISO/IEC 17043: 2010 ยื่นขอการรับรองผู้จัดการทดสอบความชำนาญ กับกรม
วิทยาศาสตร์บริการ จำนวน 7 แผนงานของห้องปฏิบัติการ PT provider กลุ่มงาน
พยาธิวิทยาคลินิก
2.3.3 ISO/IEC 17025: 2015 calibration lab อยู่ระหว่างยื่นขอการรับรองกับสำนัก
มาตรฐานอุตสาหกรรม จำนวน 2 ห้องปฏิบัติการ คือ
(1) ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 4 รายการ
(2) ห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างยื่นขอรับการรับรอง จำนวน 5 รายการ ดังนี้
ลำดับ
รายชื่อ Test
ห้องปฏิบัติการ
1 การสอบเทียบไมโคร ปิเปต )Piston/Auto pipette)
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
2 การสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ )Thermometer)
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก
3 การสอบเทียบเครื่องกระจายอุณหภูมิร้อน เย็น เช่น-Incubator,
Water Bath , Dry bath , Hot Air Oven, Refrigerator และ
Freezer
4 การสอบเทียบเครื่องปั่นตกตะกอน )Centrifuge)
5 การสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ
ห้องปฏิบัติการรังสีและ
เครื่องมือแพทย์
3. การทดสอบความชำนาญ (Proficiency test) เป็นผู้จัดการทดสอบความชำนาญ 7 แผนงาน ได้แก่
3.1 แผนการทดสอบความชำนาญตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการรายการตรวจน้ำตาลใน
เลือดด้วยเครื่องตรวจอย่างง่าย
3.2 แผนการทดสอบความชำนาญตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจปริมาตรเม็ดเลือด
แดงอัดแน่น
3.3 แผนการทดสอบความชำนาญตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจภาวะตั้งครรภ์
3.4 แผนการทดสอบความชำนาญตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ การตรวจโปรตีนในปัสสาว
3.5 แผนการทดสอบความชำนาญตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ
3.6 แผนการทดสอบความชำนาญตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการการตรวจภาวะตั้งครรภ์ใน
ปัสสาวะเขตสุขภาพที่ 7-13
3.7 แผนการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ การตรวจวัตถุพยานในคดีความผิดทาง
เพศ
4. เข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับหน่วยงานอื่นภายในประเทศ จำนวน 14 หน่วยงาน จำนวน 60 เรื่อง
หน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 1 หน่วยงาน คือ องค์การอนามัยโลก (WHO)
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5. การจัดทำ/ทบทวนเอกสารคุณภาพ ทบทวนเอกสารคุณภาพทั้งหมด 345 ฉบับ มีการแก้ไข 227 ฉบับ ดังนี้
5.1 Method SOP
ทบทวนแก้ไข 106 ฉบับ
เรื่องใหม่ 8 ฉบับ
5.2 General SOP
ทบทวนแก้ไข 36 ฉบับ
เรื่องใหม่ 2 ฉบับ
5.3 Instrument SOP
ทบทวนแก้ไข 11 ฉบับ
เรื่องใหม่ 2 ฉบับ
5.4 Work Instruction
ทบทวนแก้ไข 31 ฉบับ
เรื่องใหม่ 22 ฉบับ
5.5 Form
ทบทวนแก้ไข 43 ฉบับ
เรื่องใหม่ 9 ฉบับ
5.6 การนำเอกสารขึ้นระบบและยกเลิกเอกสารในระบบ DocCon ณ 1 ตุลาคม 2563 มี SOP
จำนวน 192 ฉบับ, Work Instruction จำนวน 63 ฉบับ, Form จำนวน 53 ฉบับ
6. การสอบเทียบเครื่องมือ
6.1 ศูนย์ ฯ สอบเทียบเอง โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 182
เครื่อง วงเงิน 128,500 บาท
6.2 จ้างหน่วยงานภายนอกมาสอบเทียบ จำนวน 59 เครื่อง วงเงิน 523,363.37 บาท
7. เรื่องร้องเรียนและแก้ไข
7.1 ข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก จำนวน 1 เรื่อง คือ ผู้ส่งไม่ได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
7.2 แก้ไขรายงานผล จำนวน 1 ฉบับ ชื่อหน่วยงานที่ส่งไม่ถูกต้อง
8. ปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง )CAR) จำนวน 4 เรื่อง และการควบคุมการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตาม
กำหนด ) NC) จำนวน เรื่อง 46
9. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและวิชาการ จำนวน 6 ครั้ง
10. List of new test ( ตุลาคม 12562 – 30 กันยายน 2563) และเปิดให้บริการแล้ว
กลุ่มงาน
test
อาหาร
1. ฟอร์มาดีไฮด์อิสระ
2. ยาฆ่าแมลงในอาหาร
3. โลหะหนักในน้ำ by ICP-OES
ยา สมุนไพร และ
1. ปริมาณ THC CBD ในน้ำมันกัญชา
เครื่องสำอาง
2. สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม OP/OC/P ในกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา
3. สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม Carbamate ในกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา
4. โลหะหนักในกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา
รังสีและเครื่องมือแพทย์ 1. ชุดอุปกรณ์กดเต้านม เครื่องเอกซเรย์
พยาธิวิทยาคลินิค
1. การตรวจเอชแอลเอ บี 15:02 อัลลีน )HLA-B*15:02 allene) วิธี พี ซี อาร์
2. การตรวจเอชแอลเอ บี 57:01 อัลลีน )HLA-B*57:01 allene) วิธี พี ซี อาร์
3. การตรวจเอชแอลเอ บี 58:01 อัลลีน )HLA-B*58:01 allene) วิธี พี ซี อาร์
4. การตรวจไวรัส Covid-19
พิษวิทยาและวัตถุ
1. ปริมาณกัญชาในเลือดปัสสาวะ/
อันตราย
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11. List of Project ( ตุลาคม 12562 – 30 กันยายน 2563) มีการดำเนินการทดสอบความถูกต้องของวิธี
ทดสอบ และค่าความไม่แน่นอน สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน จนขอการรับรองได้ครบทุกรายการ
12. การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 2563 มีนาคม 25
13. กิจกรรมการพัฒนาองค์กร Fit & Firm จัดอบรมจำนวน ครั้ง และยกเลิกกิจกรรมศึกษาดูงานนอก 5
19 – สถานที่ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิค
14. การจัดการความรู้ )KM) จัดกิจกรรมเลือกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 11 ครั้ง และมีเรื่องนำเสนอ จำนวน
120 เรื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
2
นางสาวดลยา บุญนิ่ม
3
นางสาวณัฐธิดา สัมพันธ์

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไป
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โครงการที่ 7 โครงการบูรณาการด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(6 โครงการย่อย)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภาพรวมบู
รณาการงเป็
นเงิน 327,000
บาท2563
เบิกจ่ายใช้ไป 327,000 บาท
ประจำปี
บประมาณ
พ.ศ.
คิดเป็นร้อยละ 100
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย ดังนี้

โครงการย่อยที่ 7.1 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food safety)
รหัสโครงการ 811-1112-P024-N4652-04
ได้รับจัดสรร 80,000 บาท
ตัวชี้วัด :
ความสำเร็จในการเก็บตัวอย่างอาหารกลุ่มเสี่ยง (หมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง) และตรวจ
วิเคราะห์ฟอร์มัลดีไฮด์อิสระ จำนวน 30 ตัวอย่าง ผลสำเร็จ 34 ตัวอย่าง
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ดังนี้
1. ได้เข้าร่วมการพัฒนาขีดความสามารถโดยเข้าร่วมการอบรม จำนวน 5 เรื่อง (ร้อยละ 100 ตาม
เป้าหมาย)
2. รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 (passive) 9 เรื่อง ได้ดำเนินส่งให้
เจ้าภาพ
3. ดำเนินการทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์ฟอร์มัลดีไฮด์อิสระในตัวอย่างปลาหมึก และอยู่ระหว่างการ
จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
4. เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างหมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง จำนวน 34 ตัวอย่าง จากผู้
จำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา และเคมี และรายงานข้อมูล
ให้เจ้าภาพเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563
โครงการย่อยที่ 7.2 โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุน
อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและ Green and Clean Hospital
รหัสโครงการ 811-1112-P024-N4652-05
ได้รับจัดสรร 10,000 บาท
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ดังนี้
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมการเก็บตัวอย่างตัวอย่างตามเป้าหมาย
3. ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ตามเป้าหมาย จำนวน 10 ตัวอย่าง ส่ง สคอ. ในวันที่ 27 มกราคม
2563 เรียบร้อย
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4. ได้ดำเนินการสำเนาผลการตรวจวิเคราะห์จาก สคอ. ให้กับรพ.เป้าหมายเรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2563
5. สรุปรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2563 เสนอผู้บริหารทราบและจัดส่งงานแผนบันทึก
รายงานในระบบDOC
โครงการย่อยที่ 7.3 โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหารเชื่อมโยงความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจไทย
รหัสโครงการ 811-1112-P024-N4652-06
ได้รับจัดสรร 105,000 บาท
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ดังนี้
เป้าตามตัวชี้วัด
1. ความสำเร็จในการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้จากตลาดหรือแหล่งกระจายสินค้าที่ส่งวัตถุดิบให้
โรงพยาบาลเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง ๆ รวม 5 ตัวอย่าง ผลสำเร็จ ดำเนินการเก็บตัวอย่างตาม
เป้าหมาย จำนวน 5 ตัวอย่าง ส่งตรวจสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เมื่อววันที่ 24
มีนาคม 2563
2. ความสำเร็จในการสุ่มเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอาหารพร้อมบริโภคจาก
street food จำนวน 5 เมนู ผลสำเร็จ 5 เมนู (ชนิด) รวม 100 ตัวอย่าง
2.1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
2.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมทาง
ห้องปฏิบัติการและการตรวจตัวอย่างด้วยชุดทดสอบ TM kit ที่ไร่ภูตะวัน พร้อมได้ลงพื้นที่
เป้าหมายเพื่อหารือร่วมกัน
2.3 ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหายาฆ่าแมลงด้วยชุดทดสอบ TM kit รวมจำนวน 38
ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเอกสารเพื่อเตรียมพร้อมในการขอการรับรอง
ห้องปฏิบัติการ (กิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัดของโครงการบูรณาการ)
2.4 ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารและเครื่องดื่มตามเป้าหมาย (เป้าหมายของโครงการบูรณาการ
ให้เก็บเพียง 1 รอบ แต่แผนกิจกรรมมีการเก็บตัวอย่าง 2 รอบ) ตรวจวิเคราะห์ด้านจุล
ชีววิทยาและเคมี รวมทั้งหมด 100 ตัวอย่างประกอบด้วย
(1) เมนู ตัวอย่างซูชิ 25 ตัวอย่าง
(2) เมนู ตัวอย่างสลัดโรล และเมี่ยงสด จำนวน 25 ตัวอย่าง
(3) เมนู ตัวอย่างลูกชิ้น จำนวน 25 ตัวอย่าง
(4) เมนู ตัวอย่างเครื่องดื่ม จำนวน 25 ตัวอย่าง
2.5 ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด 5 เมนู รวม 100 ตัวอย่าง และส่งรายงาน
การสรุปผลส่งให้ สคอ.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
(ตามแผนให้รายงานภายในเดือนมิถุนยายน 2563)
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โครงการย่อยที่ 7.4 โครงการสำรวจเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำที่บริโภคเป็นอาหารของประเทศไทย
รหัสโครงการ 811-1115-P051-N4645-02
ได้รับจัดสรร 12,000 บาท จำนวนตัวอย่างตามเป้า 15 ตัวอย่าง ดำเนินการแล้ว 15 ตัวอย่าง
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ ดังนี้
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมการเก็บตัวอย่างตัวอย่างตามเป้าหมาย
3. ดำเนินการเก็บตัวอย่างปลาและกุ้งตามเป้าหมาย จำนวน 15 ตัวอย่างให้ สคอ. ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2563 และวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียบร้อย
4. สรุปรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2563 เสนอผู้บริหารทราบและจัดส่งงานแผนบันทึก
รายงานในระบบDOC
โครงการย่อยที่ 7.5 การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของผักสดและผลไม้สดจากสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชตกค้างในตลาดสด 5 ภาคของประเทศไทย (ตลาดเจริญศรี)
รหัสโครงการ 811-1115-P051-N4645-01
ได้รับจัดสรร 20,000 บาท
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเก็บตัวอย่างผักหรือผลไม้สด จำนวน 18 ตัวอย่าง ผลสำเร็จ 18 ตัวอย่าง
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00 สรุปได้ดังนี้
1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมความพร้อมการเก็บตัวอย่างตัวอย่างตามเป้าหมาย
3. ดำเนินการเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ตามเป้าหมาย จำนวน 18 ตัวอย่าง ส่ง สคอ. ในวันที่ 27 มกราคม
2563 เรียบร้อย
4. สรุปรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2563 เสนอผู้บริหารทราบและจัดส่งงานแผนบันทึก
รายงานในระบบDOC
โครงการย่อยที่ 7.6 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ
รหัสโครงการ 811-1112-P024-N4652-03
ได้รับจัดสรร 100,000 บาท
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
ผลดำเนินงาน ได้เข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย
1. เทคนิคการวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้และกัญชา
2. เทคนิคการวิเคราะห์โลหะหนักในกัญชาและพืชสมุนไพร
3. เทคนิคการวิเคราะห์สารพิษจากเชื้อราในกัญชาและสมุนไพร
4. การจัดทำและอ่านฉลากโภชนาการ GDA และ
5. เชื้อดื้อยาและทฤษฎีเชื้อบาดเจ็บ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
2
นางวิภาวดี รากแก่น
3
นางสมพร เอมโอษฐ์
4
นางสุจิตรา แสนทวีสุข
5
นางสุดารัตน์ แก้วมณี
6
นายลิลิต อินทนา
7
นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม
8
นายอติชาต สีลวานิช
9
นางสาวอรุณี ศิริปี
10
นางสาวประชาพร ผลสิน
11
นายสุทธิพงษ์ แสงโชติ

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
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โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ปี พ.ศ. 2563
รหัสโครงการ 607-1112-P022-N4651-14
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ปี พ.ศ. 2563
(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคใน
เขตสุขภาพที่ 10)
ผลการดำเนินงาน
1. การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรสู่ Smart
Product
1.1 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ
1.2 ได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อเข้าเยี่ยมชมและคัดเลือกผู้ประกอบการ
ในจังหวัดศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยจะลงพื้นทีเ่ ยี่ยมชมในระหว่างวันที่ 27 –
31 มกราคม 2563
1.3 ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจเยี่ยมผู้ผระกอบการจังหวัดอำนาจเจริญในวันที่
28 มกราคม 2563 และผู้ประกอบการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 29 มกราคม 2563
1.4 เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางผสมสมุนไพร สารสกัด และผงสมุนไพร จากผู้ประกอบการเพื่อตรวจหา
สารสำคัญ
1.5 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้าน
เครื่องสำอางผสมสมุนไพรสู่ Smart product ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
1.6 ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในวัตถุดิบสมุนไพรจำนวน 4 ตัวอย่าง
1.7 ส่งสารสกัด และผงสมุนไพร ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญที่สถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.8 ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ อยู่ใน
ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์
1.9 ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ขมิ้นชัน 3 ตัวอย่าง ที่สำนักเครื่องสำอางและวัตถุ
อันตราย อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์
1.10 ตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์บัวบกในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2 ตัวอย่าง แล้วเสร็จ
1.11 สรุปข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ OTOP ด้านเครื่องสำอางผสมสมุนไพร ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เรียบร้อย
แล้ว
2. การพัฒนาอำเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
2.1 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ
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2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) การพัฒนาอำเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563
2.3 ลงพื้นที่สอนการใช้โปรแกรม กรมวิทย์ with you และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยในชุมชน
ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2563
2.4 ได้อำเภอเป้าหมายจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2.5 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สำราญเพื่อประเมินความพร้อมและ
เตรียมการเป็นศูนย์แจ้งเตือนภัย ฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
2.6 ส่งรายงานรอบเดือนกันยายนให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี เรียบร้อยแล้ว
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่10
2. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและ
เครื่องสำอาง และคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์
3
นางสาวจริยา สุขผล
4
นางประคอง นิลวิเชียร

ตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารสู่ smart products
(ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563)
ผลการดำเนินงาน
ร้อยละความก้าวหน้า 100.00
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุสำนักงาน
2. ประสาน สสจ.อุบลราชธานี เพื่อขอข้อมูลกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต้องการได้รับการพัฒนา คัดเลือก
กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป้าหมายที่ต้องพัฒนาในปี 2563 จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ต้องการ
พัฒนาจำนวน 2 กลุ่ม และกลุ่มที่ต้องพัฒนาเพื่อยกระดับ จำนวน 1 กลุ่ม และส่งกรม ฯ ทาง e-mail
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
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3. ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนั กงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินสถานที่ผลิตตามมาตรฐาน
Primary GMP พร้อมเก็บ ตัว อย่ างเพื่อตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพทางเคมีและจุลชีว วิท ยา เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2563
4. ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และส่งให้ ส ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3
ตัวอย่าง รายงานที่ สธ 0617/ร.03108 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 และออกรายงานด้านเคมี รายงานที่
สธ 0617/ร.03508 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563
5. ลงพื้นที่ให้วิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการผลิตน้ำพริกนาลอนร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลางเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และเก็บตัวอย่างตรวจด้าน
เคมีตรวจวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 389 (พ.ศ. 2561) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
(ฉบับที่ 5) และด้านจุลชีววิทยาใช้เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร
ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.2560 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบผ่ านมาตรฐานทุ ก
รายการ ได้ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายงานที่ สธ 0617/ร.04562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2563 แล้ว
6. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการศูนย์ และส่งรายงานให้กับเจ้าภาพเรียบร้อย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
2
นางวิภาวดี รากแก่น
3
นางสมพร เอมโอษฐ์
4
นางสุจิตรา แสนทวีสุข
5
นางสุดารัตน์ แก้วมณี
6
นายลิลิต อินทนา
7
นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม
8
นายอติชาต สีลวานิช
9
นางสาวอรุณี ศิริปี
10
นางสาวประชาพร ผลสิน
11
นายสุทธิพงษ์ แสงโชติ

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
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โครงการที่ 9 โครงการโครงการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ปี พ.ศ. 2563
(ภายใต้โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง เพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10)
รหัสโครงการ
607-1112-P022-N4651-13
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ปี พ.ศ. 2563
ผลการดำเนินงาน (บรรยาย)
1. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ
2. ดำเนินการส่งหลักสูตรพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อนำไปพัฒนา อสม.
3. ประสานอำเภอวารินชำราบคัดเลือกตำบลที่จะพัฒนา อสม.
4. ได้กลุ่มเป้าหมายคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
5. การพัฒนาอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ใช้ข้อมูลการอบรมหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน รอบ
80,000 คน โดยเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านการอบรมร้อยละ 98.69
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
1. ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่10
2. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจให้บริการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและ
เครื่องสำอาง และคุ้มครองผู้บริโภคให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชือ่ ผูร้ ับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์
3
นางสาวจริยา สุขผล
4
นางประคอง นิลวิเชียร

ตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
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โครงการที่ 10 โครงการประกันคุณภาพยา
(ภายใต้โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง เพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10)
รหัสโครงการ 809-1112-P071-N4655-18
ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าร้อยละ 100
1. คัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาที่จะในการดำเนินโครงการปี 2563 และรวมรวมข้อมูลผู้ผลิต เลขทะเบียนที่มี
การขึ้นทะเบียน ได้ยา 3 รายการ คือ Meloxicam Tablet, Primaquine phosphate Tablet และ
Ranitidine Tablet
2. รับตัวอย่างยา ได้รับตัวอย่างยา รวมตัวอย่างทั้งหมด 34 ตัวอย่าง
1) Meloxicam Tablet จำนวน 16 ตัวอย่าง ได้รับตัวอย่างเพิ่มเติม 2 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤษภาคม
2563 ได้รับตัวอย่างเพิ่มเติมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 1 ตัวอย่าง รวมเป็น 19 ตัวอย่าง
2) Primaquine phosphate Tablet จำนวน 3 ตัวอย่าง
3) Ranitidine Tablet จำนวน 12 ตัวอย่าง
3. ศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการตรวจวิเคราะห์ยาตามมาตรฐาน USP 43
4. ทดสอบวิธีวิเคราะห์ตามมาตรฐาน USP 43 และปรับระบบ
5. จัดทำ protocol วิธีการตรวจวิเคราะห์ยา Meloxicam Tablet Primaquine phosphate Tablet
และ Ranitidine Tablet แล้วเสร็จ
6. ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ยา Meloxicam Tablet, Primaquine phosphate Tablet และ Ranitidine
Tablet แล้วเสร็จ
7. ตรวจวิเคราะห์ยา Meloxicam Tablet และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ 16 ตัวอย่าง
คงเหลือ 2 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์หัวข้อ เอกลักษณ์ ปริมาณตัวยาสำคัญ ปริมาณสารสลายตัว และ
ความสม่ำเสมอของตัวยาในแต่ละหน่วยแล้วเสร็จ คงเหลือการละลายตัวของยา
8. ตรวจวิเคราะห์ยา Primaquine phosphate Tablet และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ
ทุกตัวอย่าง
9. ตรวจวิเคราะห์ยา Ranitidine Tablet และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จทุกตัวอย่าง
10. ตรวจวิเคราะห์ยา Meloxicam Tablet และออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จทุกตัวอย่าง
11. ส่งรายงานสรุปผลคุณภาพยาให้สำนักยาและวัตถุเสพติด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
เภสัชกรชำนาญการ
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์
เภสัชกรชำนาญการ
3
นางสาวจริยา สุขผล
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
4
นางประคอง นิลวิเชียร
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
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โครงการที่ 11 โครงการบูรณาการศึกษาและเฝ้าระวังการปลอมปนวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท Desoxy-D2PM และสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำหนักชนิดอื่นใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักในประเทศไทยและที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ ศึ ก ษาและเฝ้ า ระวั ง การปลอมปนวั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท Desoxy-D2PM ใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักในประเทศไทยและที่มีจำหน่ายออนไลน์
2. เพื่อศึกษาและเฝ้าระวังการปลอมปนกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำหนัก ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศ
ไทยและที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์
3. เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาทบทวนกฎหมายควบคุม
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่และกลุ่มสารที่มีฤทธิ์ลดน้ำหนักชนิดอื่นที่อาจถูกนำมาใช้
ผลการดำเนินงาน
1. แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่ได้เสนอไว้กับการดำเนินงานที่ได้
ดำเนินการจริง ในรูปของแผนการดำเนินงานตลอดแผนงานขั้นตอน/โครงการว่ามีกิจกรรม/ ปฏิบัติ
ตามลำดับอย่างไร
กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
1. เตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการกลุ่มงานยา
จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ ส ารเค มี แ ล ะส าร
สมุนไพรและเครื่องสำอาง ในการตรวจวิเคราะห์ เช่น มาตรฐานที่จะใช้ในการตรวจวิเคราะห์
จัดซื้อสารเคมี, สารมาตรฐาน, อุปกรณ์ เตรียมความ
พร้อมเครื่องมือ เช่น สอบเทียบเครื่อง Gas
chromatograph-Mass spectrometry
2. ทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปน
ทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปน
Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิค Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย
TLC และทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปน เทคนิค TLC ได้ค่าขีดจำกัดของการตรวจพบ
Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิค )Limit of detection(
GC-MS หัวข้อความจำเพาะเจาจงของวิธี
)Specificity (และขีดจำกัดของการตรวจพบ )Limit
of detection(
3. ประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในแต่ละภาคเพื่อ ดำเนิ นการป ระสาน ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
ดำเนินการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท การแพทย์ และได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริม
ลดน้ำหนัก จำนวนภาคละ 16 ตัวอย่าง รวม 96
อ าห าร ป ร ะ เภ ท ล ด น้ ำ ห นั ก จ าก ศู น ย์
ตัวอย่าง
วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ล้ ว 13 แห่ ง เป็ น
จำนวน ตัวอย่าง 118 ตัวอย่าง
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กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
4. สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลด
ที่มกี ารจำหน่ายออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 49 ตัวอย่าง น้ ำห นั กที่ มี ก ารจำห น่ ายอ อ น ไล น์ ท าง
อินเตอร์เน็ต 49 ตัวอย่าง ได้รับตัวอย่างแล้ว
46 ตัวอย่าง
5. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเทียบกับสารมาตรฐาน
ชนิด แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจยืนยั น 5
ตั ว อย่ า งที่ ต รวจไม่ พ บด้ ว ยเทคนิ ค GC-MS
และสรุปรายงานผล
6. รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ วิเคราะห์ สรุป
ยังไม่ดำเนินการ
7. ตีพิมพ์เผยแพร่
ยังไม่ดำเนินการ
2. แสดงรายละเอียดของผลการดำเนินงานเชิงวิชาการ พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
[ทั้งนี้ ให้แนบบทความ ผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานโครงการ ระหว่างที/่ ดำเนินการที่เคย
พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล้วหรือบทความที่จะนำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)
ไตรมาสที่
รายละเอียดของผลการดำเนินงาน (ระบุข้อมูลแบบสะสม)
ไตรมาสที่ 1 ศึกษาค้นคว้างานวิจัยของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสารที่ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารประเภทลดน้ำหนัก และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และสารมาตรฐานที่จะใช้ใน
การตรวจวิเคราะห์
ไตรมาสที่ 2 ทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปน Desoxy-D2PM ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ด้วยเทคนิค TLC ได้ค่าขีดจำกัดของการตรวจพบ )Limit of detection( และสุ่มตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักที่มีการจำหน่ายออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 49
ตัวอย่าง ได้รับตัวอย่างแล้ว 49 ตัวอย่าง
ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการประสานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทลดน้ำหนักจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว 13 แห่ง เป็นจำนวน ตัวอย่าง
118 ตัวอย่าง รวมได้รับตัวอย่างทั้งหมด 167 ตัวอย่าง อยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจ
วิเคราะห์
ไตรมาสที่ 4 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเทียบกับสารมาตรฐาน ชนิด แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจ 5
ยืนยันตัวอย่างที่ตรวจไม่พบด้วยเทคนิคGC-MS และสรุปรายงานผล
ปัญหาอุปสรรค
การตรวจวิเคราะห์ไม่สามารถหาสารมาตรฐานได้ครบตามที่ได้ค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม จึงจะ
แก้ไขโดยการตรวจวิเคราะห์เทียบกับสารมาตรฐานที่มี และหากมีโครมาโตแกรมที่ไม่มีในสารมาตรฐานจะ
ดำเนินการค้นหาข้อมูล และสารมาตรฐานมาดำเนินการต่อไป
- 75 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์
3
นางสาวจริยา สุขผล
4
นางประคอง นิลวิเชียร

ตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

- 76 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
การตรวจวิเคราะห์สารสำคัญ
ในผลิตยากัญชา
(ภายใต้โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสำอาง เพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10)
รหัสโครงการ 809-1112-P051-N4645-25
ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ
2. เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จัดทำแผนจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
3. เข้าร่วมอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงกัญชาและพืชสมุนไพรที่สำนักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. เข้าร่วมอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในกัญชาและพืชสมุนไพรที่สำนักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. เข้าร่วมอบรมการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในตัวอย่างพืช สารสกัด และ
ผลิตภัณฑ์
6. ทดสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในตัวอย่างพืช สารสกัด และผลิตภัณฑ์
7. เข้าร่วมการทดสอบ Interlaboratory Comparisons
8. ทดสอบและส่งผล Interlaboratory Comparisons เรียบร้อยแล้ว
9. ทวนสอบวิธีวิเคราะห์หัวข้อ Specificity และ Linearity แล้วเสร็จ
10. ผ่านผลการทดสอบ Interlaboratory Comparisons
11. สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์ได้
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์
3
นางสาวจริยา สุขผล
4
นางประคอง นิลวิเชียร

ตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

- 77 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการที่ 13 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดการควบคุมตัวยา
และสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
ในผลิตยากัญชา
(ภายใต้โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษสารตกค้างในชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อ
ประกอบอรรถคดีเขตสุขภาพที่ 10)
ผลการดำเนินงาน
1. ตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในปัสสาวะ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 15 กันยายน 2563 จำนวน 3,349
ตัวอย่าง
2. เข้าร่วมประชุมบูรณาการด้านยาและสารเสพติด และเข้าร่วมการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้านยาและยาเสพติด ในเดือน 14-15 มกราคม 2563
3. ประสานส่ง IQC สารเสพติด ให้กับโรงพยาบาลที่ขอรับการสนับสนุน
4. เข้าร่วม PT สารเสพติดในปัสสาวะและรายงานผลการทดสอบ
5. ประสาน ศอปส. 5 จังหวัด สนับสนุนชุดทดสอบเมทแอมเฟตามีน 25,000 ชุด และชุดทดสอบกัญชา
10,000 ชุด
6. รายงานจำนวนตัวอย่างประจำเดือนจำนวน 7 ฟอร์ม ส่ง สยวส. และสรุปรายงานความก้าวหน้าตาม
แผนปฏิบัติราชการ เพื่อบันทึกในระบบ Doc ทุกไตรมาสและทุกเดือน
7. รับการตรวจติดตามตรวจติดตาม ISO/IEC 17025:2017 (Internal Audit) วันที่ 12 มีนาคม 2563
พร้อม External Audit วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางโชติกา องอาจณรงค์
2
นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง
3
นายเสนีย์ พลราช

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

- 78 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการที่ 14 โครงการการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิง
จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
ในผลิตยากัญชา
รหัสโครงการ 810-1112-P021-N4650-01
ชื่อโครงการ โครงการการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ 1 เรื่อง ผลสำเร็จ...-....เรื่อง
ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน
1. เข้าร่วมการอบรมวิธีการวัดและจัดทำปริมาณรังสีอ้างอิงสำหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ
2. อยู่ระหว่างรวบรวม จัดเก็บข้อมูล ปริมาณรังสี ที่โรงพยาบาลในเขตรับผิดชอบ ประเมินค่าในเบื้องต้น
3. ศึกษาวิธีการวัดปริมาณรังสีและเตรียมแบบฟอร์มที่ใช้เก็บข้อมูล
4. ปรับแผนการเก็บข้อมูลโดยมีสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์เป็นผู้ดำเนินการเก็บร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประมาณเดือน มิถนุ ายน 2563
5. ได้รับการประสานแผนการเก็บข้อมูลปริมาณรังสีเดือน มิถุนายน 2563 จากสำนักรังสีและเครื่องมือ
แพทย์
6. ประสานการเก็บข้อมูลร่วมกันสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เมื่อ 30 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาล
มะเร็ง อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 เครื่อง
7. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานได้ข้อมูลอัตราปริมาณรังสีในหุ่นจำลองผู้ป่วย เจ้าภาพหลักดำเนินการ
ติดตามข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการและดำเนินการประมวลข้อมูลส่วนที่เหลือเพื่อนำเสนอค่าอ้างอิง
ของประเทศต่อไป
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
2
นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์
3
นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ

ตำแหน่ง
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

- 79 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการที่ 15 โครงการการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโครงการเครื่องวัด
โลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
ในผลิตยากัญชา
รหัสโครงการ 801-1112-P101-N4654-04
ตัวชี้วัดของโครงการ
อบรมบุคลากรสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 838
แห่ง/คน ผลสำเร็จ 838 แห่ง
ร้อยละความก้าวหน้า : มีความก้าวหน้าร้อยละ 100
ผลการดำเนินงาน
1. จัดอบรมการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขต
สุขภาพที่ 10 จำนวน 838 แห่ง ครบถ้วนร้อยละ 100 และมีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด รวม 919 คน
ครบทั้ง 5 จังหวัด ดังนี้
วันที่ 29 ตุลาคม 2562
จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 17 ธันวาคม 2532
จังหวัดยโสธร
วันที่ 19 ธันวาคม 2562
จังหวัดศรีสะเกษ
2. พบอุปกรณ์ชำรุดเข้าโหมดสอบเทียบเครื่องวัดความดันไม่ได้บางรุ่น,ขาดอุปกรณ์เชื่อมต่อ
3. รวบรวมข้อมูลประเมินความพึงพอใจ
4. จัดทำใบประกาศนียบัตรส่งให้ผู้เข้ารับการอบรมครบทุกจังหวัด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
2
นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์
3
นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ

ตำแหน่ง
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

- 80 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้า
ระวังเชื้อดือ้ ยาต้านจุลชีพแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว
ในผลิตยากัญชา
รหัสโครงการ 808-1112-P022-N4651-39
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
1. ประสานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ โดยจัด
อบรมชี้แจงโครงการแก่บุคลากรทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน
2. นิเทศงานเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 5 แห่ง
และดำเนินการออกนิเทศครบถ้วน 5 จังหวัดตามกำหนดการที่แนบดังนี้
2.1 ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563
จังหวัดอุบลราชธานี
2.2 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
จังหวัดอำนาจเจริญ
2.3 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
จังหวัดศรีสะเกษ
2.4 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2563
จังหวัดมุกดาหาร
2.5 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563
จังหวัดยโสธร
3. ติดตามข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ความไวของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อ
ดือ้ ยาทั้งหมดที่รับผิดชอบ ครบถ้วนจำนวน 5 แห่ง
4. จัดทำ antibiogram ระดับเขตสุขภาพ รอบ 12 เดือนของปีปฏิทิน 2562 (ม.ค.-ธ.ค.2562) เสนอ
ผู้บริหารหน่วยงานระดับกอง และส่ง สวส. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
5. ดำเนินการสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
6. มีรายงานผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ GLASS site ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการที่
ประกาศใช้โดยกระทรวงสาธารณสุข ส่งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
7. ส่งรายงานให้เจ้าภาพตามแผนและส่งรายงานศวก.ทุกเดือน
8. ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือที่ สธ 0624/ว0275 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการ
อนุมัติเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (ฉบับแก้ไข) ในรอบ 12 เดือน ศูนย์ฯ มีผลดำเนินการ
สอดคล้องตามรายละเอียดตัวชี้วัดและอยู่ในเกณฑ์ระดับ 5 โดยได้ส่งหลักฐานครบถ้วนแล้วในรอบ 9
เดือน
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต
2
นายสุทิศ จันทร์พันธ์
3
นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
4
นางวิภาวดี เจียรกุล
3
นายอดิชัย แสนทวีสุข
5
นางสาวนพมาศ กล้าหาญ
6
นางสาวเกศณี ศรีวรรณ

ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
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โครงการที่ 17 โครงการดูแลสุขภาพเด็กไทยและประชากรไทย
ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ครอบคลุมประชากรไทย
ในผลิตยากัญชา
(ภายใต้โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการ
วินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563)
รหัสโครงการ 803-1112-P023-N4649-18
ชื่อโครงการ โครงการดูแลสุขภาพเด็กไทยและประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อให้ครอบคลุมประชากรไทย
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้า 100
1. ประชุมจัดเตรียมการจัดประชุมเสวนา กำนดหัวข้อการประชุม มอบหมายผู้รับผิดชอบ
2. ประสานวิทยากร ติดต่อที่พัก ประสานการเดินทาง จัดเตรียมสถานที่ เอกสารการประชุม
3. จัดประชุมเสวนา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
4. สรุปการประชุม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต
2
นายสุทิศ จันทร์พันธ์
3
นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
4
นางวิภาวดี เจียรกุล
3
นายอดิชัย แสนทวีสุข
5
นางสาวนพมาศ กล้าหาญ
6
นางสาวเกศณี ศรีวรรณ

ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
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โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และห้องปฏิบตั ิการรังสีวินิจฉัย
ในผลิตยากัญชา
(ภายใต้โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10)
รหัสโครงการ 606-1112-P101-N4654-15
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน ได้นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับเขต เขตละ 1 เรื่อง
ผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าร้อยละ 100
1. ประสานการดำเนินการตรวจประเมินภายในของจังหวัด ด้านห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ร่วมทำ
แผนการตรวจติดตามภายในของจังหวัดอุบลราชธานี
2. ซักซ้อมและทบทวนแนวทางการเตรียมตัวของผู้ประเมินภายในจังหวัดอุบลราชธานี แนะนำการเข้าใช้
โปรแกรมของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับผู้ประเมินภายใน
จังหวัดอุบลราชธานี
3. ปรับลดกิจกรรมโครงการที่เป็นการประชุมสัมมนาออก เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ประสานแนวทางวิธีการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
4. ดำเนินการประเมินโรงพยาบาลตามแผนภายหลังผ่อนปรนมาตรการป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ประเมินให้โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดมและโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
5. อยู่ระหว่างการตรวจเครื่องสนับสนุนตามแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
2
นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์
3
นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ

ตำแหน่ง
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
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โครงการที่ 19 โครงการธำรงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบ
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบตั ิการรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์
และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ในผลิตยากัญชา
รหัสโครงการ 614-1112-P024-N4652-15
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน (พยาธิ)
1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
ด้วยเทคนิค TB LAMP จำนวน 3 แห่ง ผลสำเร็จ...3....แห่ง
2. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) จำนวน 3 แห่ง
ผลสำเร็จตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จทั้ง 3 แห่งในวันที่ 5, 18, 19 สิงหาคม 2563
ผลการดำเนินงาน
1. ร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง การธำรงรักษา พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำปี 2563
ระหว่าง วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
ด้วยเทคนิค TB LAMP ผลสำเร็จ จำนวน 3 แห่ง
3. กำหนดแผนการตรวจติตามภายใน รพร.และ รพก.พื้นที่เขต 10 และประสานผู้ตรวจประเมิน
4. ตรวจประเมินตามแผนที่กำหนดในวันที่ 5, 18, 19 สิงหาคม 2563
5. รายงานโครงการส่งเจ้าภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นางขวัญใจ วังคะฮาต
2
นายสุทิศ จันทร์พันธ์
3
นางสาวจันทร์ฉาย คำแสน
4
นางวิภาวดี เจียรกุล
3
นายอดิชัย แสนทวีสุข
5
นางสาวนพมาศ กล้าหาญ
6
นางสาวเกศณี ศรีวรรณ

ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
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ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน (ด้านรังสี)
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการ
ตรวจติดตามภายใน (Internal audit) จำนวน 3 แห่ง ผลสำเร็จ....3......แห่ง
ผลการดำเนินงาน ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 100
1. ประสานความพร้อมการต่ออายุการรับรองกับโรงพยาบาล
2. ประสานการดำเนินงานระบบคุณภาพกับเจ้าหน้าที่
3. ติดตามการดำเนินการตามแผนงานของแต่ละจังหวัด
4. จัดทำโครงการและออกประเมินโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563
5. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแก้ไขของโรงพยาบาล
6. แจ้งเลื่อนกิจกรรมตามโครงการที่เป็นการประชุมสัมมนาออก เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งดกิจกรรมการออกประเมิน
7. ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องห้องปฏิบัติการที่ได้รับการประเมินภายในแล้ว
8. ประสานงานเพื่อตรวจประเมินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอีก 2 แห่ง ภายในเดือนมิถุนายน 2563
9. ประสานการออกประเมินโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตามกลุ่มเป้าหมายครบถ้วน 3 แห่ง เมื่อวันที่
25-26 มิถุนายน 2563
10. ส่งผลการแก้ไขข้อบกพร่องภายในให้ศูนย์ฯ เจ้าภาพรวบรวมเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ผลต่อไป
11. ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องภายในของโรงพยาบาลให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าภาพแล้วเสร็จ
โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินติดตามภายในของกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งเอกสารแก้ไขให้เจ้าภาพหลักแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
2
นางสาวจันทรา โสภาวรรณ์
3
นางสาวนงนุช พริ้งเพราะ

ตำแหน่ง
นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
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โครงการที่ 20 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี (จำนวน 11 รายการ)
ในผลิตยากัญชา
ผลผลิต

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวิจัยและป้องกันโรค
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ (แผนงานยุทธศาสตร์)
กิจกรรมหลัก ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (ย1ก2)
รหัสโครงการ 611-1116-P022-N4651-01
ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
(จำนวน 11 รายการ)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,938,200.00 บาท ผูกพันตามสัญญา 15,342,291.00 บาท
เงินเหลือจ่าย 2,595,909 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 9,992,291 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.12
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่ อ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 11 รายการ ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
2. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 หน่วยงาน
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ลำดับ

ตัวชี้วัด

1

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน
11 รายการ
จำนวนครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่จัดหาได้
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

2
3

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

96.37

ร้อยละ

คิดเป็น
ร้อยละ
96.37

11

11

รายการ

100

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96

65.13

ร้อยละ

65.13

ค่าเป้าหมาย ผลสำเร็จ

หน่วยนับ

- 87 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 11 รายการ รวมทั้งหมด 11
โครงการ และได้รับอนุมัติให้
1.1 โครงการจัดซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph) งบประมาณ 3,500,000
บาท
1.2 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย (Quality
Assurance of Diagnostic X-ray Imaging Kit) งบประมาณ 1,230,500 บาท
1.3 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ (Colony Counter,Automatic) งบประมาณ
1,300,000 บาท
1.4 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Gennerator set) งบประมาณ 5,175,000 บาท
1.5 โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Air-Cooled Chiller) งบประมาณ 5,494,500 บาท
1.6 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ งบประมาณ 110,000 บาท
1.7 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบโอโตเคลฟ (Autoclave) ความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
งบประมาณ 300,000 บาท
1.8 โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสำหรับไมโครเพลท,หลอดทดลองขนาดเล็ก , แบบควบคุมอุณหภูมิ
(Mixer microplate,microtube temperature control) งบประมาณ 300,000 บาท
1.9 โครงการจัดซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำ (Centrifuge, Low Speed) งบประมาณ
130,000 บาท
1.10 โครงการจัดซื้อตู้แสงยูวี (UV lamp, Cabinet) สำหรับการตรวจเชื้อ E.coli งบประมาณ
120,000 บาท
1.11 โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ (Evaporator, Vacuum Rotary) งบประมาณ
278,200 บาท
2. ได้รบั อนุมัติและเผยแพร่ในระบบ e-GP เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
3. จัดทำบันทึกขอความเห็นชอบทั้งหมด 11 โครงการ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2562 พร้อมรายงานขอความเห็นชอบผลการร่าง TORและกำหนดราคาให้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม
2562
4. เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-biding และจัดทำคำแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและ
คณะกรรมการตรวจพัสดุ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
5. คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
6. เจ้าหน้าที่ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และเอกสารประกวดราคาซื้อ เมื่อ
วันที่ 23-26 ธันวาคม 2562
7. อนุมัติซื้อจ้างและประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ทั้ง 11 โครงการ ดังนี้
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7.1 โครงการจัดซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph) 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท
อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด และได้ราคา 3,391,900 บาท
7.2 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย (Quality
Assurance of Diagnostic X-ray Imaging Kit) ผู้ขายได้แก่ บริษัท ไบเดริช จำกัดจำกัด และได้
ราคา 953,691 บาท
7.3 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ (Colony Counter,Automatic) ผู้ขายได้แก่
บริษัทยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด และได้ราคา 1,195,500 บาท
7.4 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ ผู้ขายได้แก่ บริษัทยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง
จำกัด และได้ราคา 110,000บาท
7.5 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบโอโตเคลฟ (Autoclave) ความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร ผู้ขาย
ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 300,000 บาท
7.6 โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสำหรับไมโครเพลท,หลอดทดลองขนาดเล็ก , แบบควบคุมอุณหภูมิ
(Mixer microplate,microtube temperature control) ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอพเพนดอร์ฟ
(ประเทศไทย) จำกัด และได้ราคา 288,000 บาท
7.7 โครงการจัดซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำ (Centrifuge, Low Speed) ผู้ขายได้แก่ บริษัท
เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 130,000 บาท
7.8 โครงการจัดซื้อตู้แสงยูวี (UV lamp, Cabinet) สำหรับการตรวจเชื้อ E.coli ผู้ขายได้แก่ บริษัท
เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 95,000 บาท
7.9 โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ (Evaporator, Vacuum Rotary) ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอส.
เอ (ขอนแก่น) จำกัด และได้ราคา 278,200 บาท
7.10 โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Air-Cooled Chiller) ผู้ขายได้แก่ บริษัทดีไนน์ โซลูช่น เอ็นจิ
เนียริ่ง จำกัดงบประมาณ 5,350,000 บาท (ห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7.11 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน บริษัท เจเนรอล เพาเวอร์ ควอลิตี้ จำกัด
งบประมาณ 3,250,000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
8. ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัก จำนวน 11 โครงการ
8.1 โครงการจัดซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph) 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท
อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด และได้ราคา 3,391,900 บาท
8.2 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย (Quality
Assurance of Diagnostic X-ray Imaging Kit) ผู้ขายได้แก่ บริษัท ไบเดริช จำกัดจำกัด และได้
ราคา 953,691 บาท
8.3 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ (Colony Counter,Automatic) ผู้ขายได้แก่
บริษัทยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด และได้ราคา 1,195,500 บาท
8.4 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ ผู้ขายได้แก่ บริษัทยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง
จำกัด และได้ราคา 110,000 บาท
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8.5 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบโอโตเคลฟ (Autoclave) ความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร ผู้ขาย
ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 300,000 บาท
8.6 โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสำหรับไมโครเพลท,หลอดทดลองขนาดเล็ก , แบบควบคุมอุณหภูมิ
(Mixer microplate,microtube temperature control) ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอพเพนดอร์ฟ
(ประเทศไทย) จำกัด และได้ราคา 288,000 บาท
8.7 โครงการจัดซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำ (Centrifuge, Low Speed) ผู้ขายได้แก่ บริษัท
เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 130,000 บาท
8.8 โครงการจัดซื้อตู้แสงยูวี (UV lamp, Cabinet) สำหรับการตรวจเชื้อ E.coli ผู้ขายได้แก่ บริษัท
เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 95,000 บาท
8.9 โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ (Evaporator, Vacuum Rotary) ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอส.
เอ (ขอนแก่น) จำกัด และได้ราคา 278,200 บาท
8.10 โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Air-Cooled Chiller) งบประมาณ 5,350,000 บาท (ห้าล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
8.11 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน งบประมาณ 3,250,000 บาท (สามล้านสอง
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
9. ดำเนินการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS
9.1 โครงการจัดซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph) 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท
อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด และได้ราคา 3,391,900 บาท
9.2 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย (Quality
Assurance of Diagnostic X-ray Imaging Kit) ผู้ขายได้แก่ บริษัท ไบเดริช จำกัดจำกัด และได้
ราคา 953,691 บาท
9.3 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ (Colony Counter,Automatic) ผู้ขายได้แก่
บริษัทยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด และได้ราคา 1,195,500 บาท
9.4 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ ผู้ขายได้แก่ บริษัทยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง
จำกัด และได้ราคา 110,000 บาท
9.5 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบโอโตเคลฟ (Autoclave) ความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร ผู้ขาย
ได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 300,000 บาท
9.6 โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสำหรับไมโครเพลท,หลอดทดลองขนาดเล็ก , แบบควบคุมอุณหภูมิ
(Mixer microplate,microtube temperature control) ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอพเพนดอร์ฟ
(ประเทศไทย) จำกัด และได้ราคา 288,000 บาท
9.7 โครงการจัดซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำ (Centrifuge, Low Speed) ผู้ขายได้แก่ บริษัท
เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 130,000 บาท
9.8 โครงการจัดซื้อตู้แสงยูวี (UV lamp, Cabinet) สำหรับการตรวจเชื้อ E.coli ผู้ขายได้แก่ บริษัท
เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 95,000 บาท
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9.9 โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ (Evaporator, Vacuum Rotary) ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอส.
เอ (ขอนแก่น) จำกัด และได้ราคา 278,200 บาท
9.10 โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Air-Cooled Chiller) งบประมาณ 5,350,000 บาท (ห้าล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้ราคา 5,350,000 บาท
9.11 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน บริษัท เจเนรอล เพาเวอร์ ควอลิตี้ จำกัด
งบประมาณ 3250000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้ราคา 3,250,000 บาท
10. ส่งมอบพัสดุและตรวจรับพัสดุ จำนวน 10 โครงการ ได้แก่
10.1 โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบโอโตเคลฟ (Autoclave) ความจุไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
จำนวน 1 เครื่อง และส่งมอบพัสดุและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563
10.2 โครงการจัดซื้อเครื่องไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph) 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่
บริษัท อาร์เคมีก้า อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด และได้ราคา 3,391,900 บาท ส่งมอบพัสดุและ
เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
10.3 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ (Colony Counter,Automatic) ผู้ขายได้แก่
บริษัทยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด และได้ราคา 1,195,500 บาท ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่าย
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
10.4 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติผู้ขายได้แก่ บริษัทยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง
จำกัดและได้ราคา 110,000 บาท ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
10.5 โครงการจัดซื้อเครื่องผสมสำหรับไมโครเพลท,หลอดทดลองขนาดเล็ก , แบบควบคุมอุณหภูมิ
(Mixer microplate,microtube temperature control) ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอพเพนดอร์ฟ
(ประเทศไทย) จำกัด และได้ราคา 288,000 บาท ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม 2563
10.6 โครงการจัดซื้อเครื่องหมุนเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำ (Centrifuge, Low Speed) ผู้ขายได้แก่
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 130,000 บาท ส่งมอบพัสดุและ
เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
10.7 โครงการจัดซื้อตู้แสงยูวี (UV lamp, Cabinet) สำหรับการตรวจเชื้อ E.coli ผู้ขายได้แก่
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และได้ราคา 95,000 บาท ส่งมอบพัสดุและ
เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
10.8 โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศ (Evaporator, Vacuum Rotary) ผู้ขายได้แก่ บริษัท
เอส.เอ (ขอนแก่น) จำกัด และได้ราคา 278,200 บาท ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่าย เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2563
10.9 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย (Quality
Assurance of Diagnostic X-ray Imaging Kit) ผู้ขายได้แก่ บริษัท ไบเดริช จำกัด และได้ราคา
953,691 บาท ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
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10.10 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ผู้ขายได้แก่ บริษัท เจเนรอล เพาเวอร์ ควอลิตี้
จำกัด งบประมาณ 3250000 บาท (สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้ราคา 3,250,000
บาท ส่งมอบพัสดุและเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
11. อยู่ระหว่างส่งมอบพัสดุและยังไม่ถึงกำหนดส่งมอบ จำนวน 1 โครงการ
11.1 โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Air-Cooled Chiller) งบประมาณ 5,350,000 บาท (ห้าล้าน
สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้ราคา 5,350,000 บาท (ขอขยายเวลาส่งมอบถึง 14 สิงหาคม
2563)
11.2 จัดทำหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และครั้งที่
4 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
11.3 เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ทำให้เครื่องทำน้ำเย็น (Air-Cooled Chiller)
ไม่สามารถส่งมาจากประเทศต้นทางได้ (ฝรั่งเศส) ทั้งนี้ ได้กันเงินเหลื่อมปีแล้ว คาดว่าจะสามารถ
ดำเนินการติดตั้งและส่งมอบได้ภายใน 15 ตุลาคม 2563
ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีระบบการปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ตามหลักวิชาการ และมีระบบที่ดี ทางด้านวิศวกรรมเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและบุคคลอื่น
ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถส่งมอบพัสดุซึ่งส่งมาจากประเทศ
ต้นทางได้ (ฝรั่งเศส) ทั้งนี้ ได้กันเงินเหลื่อมปีแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้งและส่งมอบได้ภายใน 15
ตุลาคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
2
น.ส.อิสราณี ติดวงษา

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
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โครงการที่ 21 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ งบเงินเหลือจ่าย จำนวน 8 รายการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ในผลิตยากัญชา
ผลผลิต
เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ
ของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลัก กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเซีย (พ1ก1)
รหัสโครงการ 611-1116-P022-N4651-01
ชื่อโครงการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ งบเงินเหลือจ่าย จำนวน 8 รายการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,648,915.26 บาท ผูกพันตามสัญญา 1,612,260.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 1,612,260.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และ
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
2. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 หน่วยนับ หน่วยงาน
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ลำดับ
ตัวชี้วัด
1 จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดหา
แล้วเสร็จครบถ้วน ร้อยละ 100
2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ค่าเป้าหมาย
8

ผลสำเร็จ
8

หน่วยนับ
รายการ

คิดเป็นร้อยละ
100

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 96

100

ร้อยละ

100

ผลการดำเนินงาน
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 8 โครงการ และได้รับอนุมัติดังนี้
1.1 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 0.1 ถึง 0.01 มิลลิกรัม จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ
490,935.26 บาท
1.2 โครงการจัดซื้อตู้แช่แข็ง จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 246,000 บาท
1.3 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอุณหภูมิอย่างละเอียด (ความแม่นยำสูง) จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 389,000 บาท
1.4 โครงการจัดซื้อตู้อบเพาะเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 230,000 บาท
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1.5 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบฟูเอลเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 85,000 บาท
1.6 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 61,980
บาท
1.7 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง
งบประมาณ 102,000 บาท
1.8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 44,000 บาท
2. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 8 โครงการ และได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ดังนี้
2.1 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 0.1 ถึง 0.01 มิลลิกรัม จำนวน 1 เครื่อง และได้รับ
อนุมัติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
2.2 โครงการจัดซื้อตู้แช่แข็ง จำนวน 2 เครื่อง และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
2.3 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอุณหภูมิอย่างละเอียด (ความแม่นยำสูง) จำนวน 1 เครื่อง และได้รับ
อนุมัติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
2.4 โครงการจัดซื้อตู้อบเพาะเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
2.5 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบฟูเอลเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง และ
ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
2.6 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และได้รับอนุมัติเมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563
2.7 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง และได้รับ
อนุมัติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
2.8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
3. อนุมัติซื้อจ้างและประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ทั้ง 7 โครงการ ดังนี้
3.1 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 0.1 ถึง 0.01 มิลลิกรัม จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด และราคาที่ได้ 490,900 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุ
วันที่ 8 มิถุนายน 2563
3.2 โครงการจัดซื้อตู้แช่แข็ง จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง และราคา
ที่ได้ 246,000 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
3.3 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอุณหภูมิอย่างละเอียด (ความแม่นยำสูง) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่
บริษัท ทรีท เมด จำกัด และราคาที่ได้ 389,000 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 11 กรกฎาคม
2563
3.4 โครงการจัดซื้อตู้อบเพาะเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด
และราคาที่ได้ 200,000 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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3.5 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบฟูเอลเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ขายได้แก่ บริษัท เทคเอช จำกัด และราคาที่ได้ 85,000 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 20
พฤษภาคม 2563
3.6 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท
บิ๊กบาย จำกัด และราคาที่ได้ 55,960 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
3.7 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ผู้ขาย
ได้แก่ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส และราคาที่ได้ 101,400 บาท กำหนดส่ง
มอบพัสดุวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
3.8 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส และ
ราคาที่ได้ 44,000 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
4. ผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายเรียบร้อย จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
4.1 โครงการจัดซื้อตู้แช่แข็ง จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ หจก.เมืองทองเครื่องเย็นเทรดดิ้ง และราคา
ที่ได้ 246,000 บาท ส่งมอบพัสดุและตรวจรับพัสดุวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
4.2 โครงการจัดซื้อตู้อบเพาะเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท ยูเนี่ยนซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด
และราคาที่ได้ 200,000 บาท ส่งมอบพัสดุและตรวจรับพัสดุวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
4.3 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท
บิ๊กบาย จำกัด และราคาที่ได้ 55,960 บาท ส่งมอบพัสดุและตรวจรับพัสดุวันที่ 7 พฤษภาคม
2563
4.4 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ผู้ขาย
ได้แก่ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส และราคาที่ได้ 101,400 บาท ส่งมอบ
พัสดุและตรวจรับพัสดุวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
4.5 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส และ
ราคาที่ได้ 44,000 บาท ส่งมอบพัสดุและตรวจรับพัสดุวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
4.6 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจแบบฟูเอลเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ขายได้แก่ บริษัท เทคเอช จำกัด และราคาที่ได้ 85,000 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 20
พฤษภาคม 2563 ส่งมอบพัสดุและตรวจรับวันที่ 20 มิถุนายน 2563
4.7 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียด 0.1 ถึง 0.01 มิลลิกรัม จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด และราคาที่ได้ 490,900 บาท ส่งมอบพัสดุและ
ตรวจรับวันที่ 4 มิถุนายน 2563
4.8 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจอุณหภูมิอย่างละเอียด (ความแม่นยำสูง) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่
บริษัท ทรีท เมด จำกัด และราคาที่ได้ 389,000 บาท ส่งมอบพัสดุและตรวจรับวันที่ 4 สิงหาคม
2563
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ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับครุภัณฑ์เพื่อใช้งาน ถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
2
น.ส.พรพรรณ ศรีสว่าง

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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โครงการที่ 22 โครงการสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบภาพรวม (เงินบำรุง)
ในผลิตยากัญชา

ชื่อโครงการ

โครงการสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ได้รับจัดสรรงบภาพรวม (เงินบำรุง)

ผลการดำเนินงาน
ความก้าวหน้า ร้อยละ 98.81 ประกอบโครงการตามแผนงานโครงการ/งบประมาณของหน่วยงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแผนงานโครงการหลัก 6 โครงการหลัก ดังนี้
1. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านอาหารเพื่ อ ความมั่น คงด้ านสุ ข ภาพเขตสุ ขภาพที่ 10 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการตรวจวิ เคราะห์ ย า สมุ น ไพรและเครื่ อ งสำอางเพื่ อ การคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10
3. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการตรวจสารพิ ษ สารตกค้ างในชี ว วั ต ถุ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพ เพื่ อ
ประกอบอรรถคดี เขตสุขภาพที่ 10 งบประมาณดำเนินงาน
4. โครงการพั ฒ นาศักยภาพและเพิ่ มขีดความสามารถทางห้ องปฏิ บัติการรังสี ในโรงพยาบาลเขต
สุขภาพที่ 10
5. โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการวินิจฉัยและ
ป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพปีงบประมาณ 2563
6. โครงการรั ก ษาคุ ณ ภาพและศั ก ยภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
2
น.ส.พรพรรณ ศรีสว่าง

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- 97 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โครงการที่ 23 โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย (เงินบำรุง)
ผลการดำเนินงาน
1. รับประสานการเข้าร่วมโครงการจากสถาบันวิจัยสมุนไพรและจัดทำแผนฯ 2563
2. เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านจุลชีววิทยา
3. เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจยาฆ่าแมลง
4. ได้รับตัวอย่างจากสถาบันวิจัยสมุนไพรแล้วจำนวน 5 ตัวอย่าง
5. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ 5 ตัวอย่าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
ภญ.ภณิดา รัตนานุกูล
2
ภญ.กนกวรรณ มุจรินทร์
3
นางสาวจริยา สุขผล
4
นางประคอง นิลวิเชียร

ตำแหน่ง
เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
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โครงการที่ 24 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ (เงินบำรุง) ประจำปี พ.ศ. 2563
จำนวน 7 รายการ
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
รหัสโครงการ 611-1116-P022-N4651-01
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 730,300.00 บาท ผูกพันตามสัญญา จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 598,290 บาท
เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 598,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และ
เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
2. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 1 หน่วยนับ หน่วยงาน
ตัวชี้วัดของโครงการและผลการดำเนินงาน
ลำดับ
ตัวชี้วัด
1 จำนวนครุภัณฑ์ที่ดำเนินการจัดหา
แล้วเสร็จครบถ้วนร้อยละ 100
(จำนวน 7 รายการ)
2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน (เงิน
บำรุง) ตามวงเงินที่ผูกพันรายการได้
ร้อยละ 100

ค่าเป้าหมาย
7

ผลสำเร็จ
รายการ

หน่วยนับ
7

คิดเป็นร้อยละ
รายการ

100

ร้อยละ

100

ร้อยละ

ผลการดำเนินงาน (บรรยาย)
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 7 โครงการ และได้รับอนุมัติดังนี้
1.1 โครงการจัดซื้อเตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องกวนแม่เหล็ก จำนวน 5 เครื่อง งบประมาณ 220,000 บาท
1.2 โครงการจัดซื้ออ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 8 หลุม จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 70,000
บาท
1.3 โครงการจัดซื้อหม้อเพาะเชื้อแบบไร้อากาศ จำนวน 5 ใบ งบประมาณ 250,000 บาท
1.4 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดปล่อยสารละลาย จำนวน 3 อัน งบประมาณ 35,300 บาท
1.5 โครงการจัดซื้อเตาไฟฟ้าบุบวม จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 50,000 บาท
1.6 โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดแบบสุญญากาศ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 90,000 บาท
1.7 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ ขนาด 1-100 UL จำนวน 1 อัน งบประมาณ 15,000
บาท
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2. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 7 โครงการ และได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ดังนี้
2.1 โครงการจัดซื้อเตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องกวนแม่เหล็ก จำนวน 5 เครื่อง ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 14
มกราคม 2563
2.2 โครงการจัดซื้ออ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 8 หลุม จำนวน 1 เครื่อง ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่
15 มกราคม 2563
2.3 โครงการจัดซื้อหม้อเพาะเชื้อแบบไร้อากาศ จำนวน 5 ใบ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 14 มกราคม
2563
2.4 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดปล่อยสารละลาย จำนวน 3 อัน ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
2.5 โครงการจัดซื้อเตาไฟฟ้าบุบวม จำนวน 2 เครื่อง ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
2.6 โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดแบบสุญญากาศ จำนวน 2 เครื่อง ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 14 มกราคม
2563
2.7 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ ขนาด 1-100 UL จำนวน 1 อัน ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่
14 มกราคม 2563
3. อนุมัติซื้อจ้างและประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ทั้ง 7 โครงการ ดังนี้
3.1 โครงการจัดซื้อเตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องกวนแม่เหล็ก จำนวน 5 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอสพีซี
อาร์ที จำกัด และราคาที่ได้ 150,500 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 20 เมษายน 2563
3.2 โครงการจัดซื้ออ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 8 หลุม จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท
เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และราคาที่ได้ 68,480 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่
16 มีนาคม 2563
3.3 โครงการจัดซื้อหม้อเพาะเชื้อแบบไร้อากาศ จำนวน 5 ใบ ผู้ขายได้แก่ หจก.คลีนิคอล ไดแอกโน
สติคส์ และราคาที่ได้ 225,000 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 19 เมษายน 2563
3.4 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดปล่อยสารละลาย จำนวน 3 อัน ผู้ขายได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และราคาที่ได้ 28,500 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2563
3.5 โครงการจัดซื้อเตาไฟฟ้าบุบวม จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จำกัดและราคาที่ได้ 44,000 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 16 มีนาคม 2563
3.6 โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดแบบสุญญากาศ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ เอส.เอ.(ขอนแก่น) จำกัด
และราคาที่ได้ 88,810 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 15 มีนาคม 2563
3.7 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ ขนาด 1-100 UL จำนวน 1 อัน ผู้ขายได้แก่ บริษัท หริ
กุล ซายเอนซ์ จำกัด และราคาที่ได้ 13,000 บาท กำหนดส่งมอบพัสดุวันที่ 15 มีนาคม 2563
4. ผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์และเบิกจ่ายเรียบร้อย จำนวน 7 โครงการ รวมเป็นเงิน 598,290 บาท ดังนี้
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4.1 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดจ่ายสารอัตโนมัติ ขนาด 1-100 UL จำนวน 1 อัน ผู้ขายได้แก่ บริษัท หริ
กุล ซายเอนซ์ จำกัด และราคาที่ได้ 13,000 บาท ส่งมอบตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ และดำเนินการ
เบิกจ่ายเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563
4.2 โครงการจัดซื้อเครื่องดูดปล่อยสารละลาย จำนวน 3 อัน ผู้ขายได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และราคาที่ได้ 28,500 บาท ส่งมอบตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ และ
ดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563
4.3 โครงการจัดซื้ออ่างน้ำร้อนควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 8 หลุม จำนวน 1 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท
เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด และราคาที่ได้ 68,480 บาท ส่งมอบตรวจรับพัสดุแล้ว
เสร็จ และดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
4.4 โครงการจัดซื้อเตาไฟฟ้าบุบวม จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จำกัดและราคาที่ได้ 44,000 บาท ส่งมอบตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ และดำเนินการ
เบิกจ่ายเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
4.5 โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดแบบสุญญากาศ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ เอส.เอ.(ขอนแก่น) จำกัด
และราคาที่ได้ 88,810 บาท ส่งมอบตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ และดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2563
4.6 โครงการจัดซื้อเตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องกวนแม่เหล็ก จำนวน 5 เครื่อง ผู้ขายได้แก่ บริษัท เอสพีซี
อาร์ที จำกัด และราคาที่ได้ 150,500 บาท ส่งมอบตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จและดำเนินการเบิกจ่าย
วันที่ 16 เมษายน 2563
4.7 โครงการจัดซื้อหม้อเพาะเชื้อแบบไร้อากาศ จำนวน 5 ใบ ผู้ขายได้แก่ หจก.คลีนิคอลไดแอกส์
และราคาที่ได้ 225,000 บาท ส่งมอบตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จและดำเนินการเบิกจ่ายวันที่ 26
มิถุนายน 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลำดับที่
ชื่อผู้รับผิดชอบ
1
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
2
น.ส.พรพรรณ ศรีสว่าง

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ผลงานบริการ
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1. ด้านอาหาร
ผลการดำเนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
(ตัวอย่าง) ตัวอย่าง ร้อยละ
1. กาแฟแท้
2
2. กาแฟปรุงสำเร็จชนิดแห้ง
18
4
22.22 MPN coliforms
3. เกลือบริโภค
1
4. ข้าวสาร
45
5. ผลไม้และดอกไม้
31
6. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
70
8
11.43 MPN coliforms, E. coli,
B. cereus
7. ปลา
1
8. น้ำปลา
5
9. ซอส
38
2
5.26 ยีสต์และรา, แบคทีเรีย
10. นมพาสเจอร์ไรส์
24
1
4.17 B. cereus
11. น้ำประปาผ่านเครื่องกรอง
1
12. น้ำแข็ง
75
12
16.00 MPN coliforms, E. coli
13. น้ำดิบ
18
8
44.44 MPN coliforms, E. coli
14. น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
495
73
14.75 MPN coliforms, E. coli.
coli, Salmonella spp.
15. น้ำผิวดิน
45
39
86.67 MPN coliforms
16. น้ำบาดาล
150
38
25.33 MPN coliforms, E. coli,
Salmonella spp.
17. น้ำประปา
115
50
43.48 MPN coliforms, E. coli,
Fecal Coliforms
18. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
236
70
29.66 S. aureus, Salmonella spp.,
MPN E.coli
C. perfringens,
กรดเบนโซอิก
19. ผัก
73
20. น้ำพริก
33
1
3.03 C. perfringens, กรดเบนโซอิก,
กรดซอร์บิก
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ประเภทผลิตภัณฑ์
21. เครื่องปรุงรส
22. หมูยอ
23. สลัดโรล, เมี่ยง
24. อาหารกึ่งสำเร็จรูป
25. อาหารทั่วไป
26. อาหารทะเล
27. ผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง
28. อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที

29. ไอศกรีมหวานเย็น
รวมทั้งหมด

ผลการดำเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
(ตัวอย่าง) ตัวอย่าง ร้อยละ
190
33
17.37 MPN E.coli, กรดเบนโซอิก,
กรดซอร์บิก
76
54
71.05 กรดเบนโซอิก
24
24
100.00 แบคทีเรียทั้งหมด, MPN E.coli
4
139
19
13.67 C. perfringens, ยีสต์และรา,
แบคทีเรียทั้งหมด, MPN E.coli
74
10
1.35 ฟอร์มาลีนอิสระ
105
28
26.67 กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิก
85
40
47.06 C. perfringens, แบคทีเรีย,
MPN E.coli, B. cereus,
S. aureus, Salmonella spp.
1
2,174
514 23.64
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2. ด้านยา สมุนไพร และเครื่องสำอาง
ประเภทผลิตภัณฑ์
1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐาน
1.1 ยาแผนปัจจุบัน
1.2 ยาแผนโบราณ (การ
ปนเปื้อนของเชื้อ โลหะหนักและ
ยาฆ่าแมลง)
1.3 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยา
1.4 ตำรับยาเสพติดให้โทษและ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ที่ใช้ในทางการแพทย์ที่ไม่ใช่คดี
2. การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์
2.1 ยาคดี

2.2 ยาแผนโบราณ
(การปนปลอมยาแผนปัจจุบัน)
2.3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
(วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท)

ผลการดำเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
(ตัวอย่าง) ตัวอย่าง ร้อยละ

307
16

2
-

0.65
-

0
0

-

-

15

8

16

-

205

32

สาเหตุ

พบ Dexamethasone (2)
-

-

53.33 พบ Indomethacin และ Siildenafil
(1)
พบ Piroxicam (1)
พบ Amoxicillin (2)
พบ Ketoconazole (1)
พบ Loperamide (1)
พบ Mefanamic acid (1)
พบ Diphenylhydramine (1)
15.61 พบ Sibutramine และ Fluoxetine
(1)
พบ Sibutramine (18)
พบ Fluoxetine (10)
พบ Sildenafil (2)
พบ Sildenafil (1)
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ประเภทผลิตภัณฑ์
2.4 อื่น ๆ

ผลการดำเนินการ
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
(ตัวอย่าง) ตัวอย่าง ร้อยละ
75
17
22.66 พบสารกลุ่ม Cannabinoids (4)
พบ Tetrahydrocannabinol และ
Cannabidiol (1)
ไม่พบ Asiaticoside และ
Madecassoside (11)
ไม่พบ Bisdesmethoxy curcumin,
curcumin และ Desmethoycurcumin (1)

3. ตรวจด้านชีววิทยา
3.1 เครื่องสำอางผสมสมุนไพร
3.2 สมุนไพร

6
116

2
17

รวมทั้งหมด

756

78

33.33 พบ Total aerobic plate count (2)
14.65 พบ Bile-tolerant gram-negtive
Bacteria, Total aerobic microbial
count และ Total combined yeat
and mould count (1)
พบ Total aerobic microbial
count (11)
พบ Total aerobic plate count (4)
พบ Clostridium spp (1)
10.32
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3. ด้านพิษวิทยาและวัตถุอันตราย
ผลการดำเนินการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
ตรวจทั้งหมด ไม่เข้ามาตรฐาน
สาเหตุ
(ตัวอย่าง) ตัวอย่าง ร้อยละ
1. การตรวจหาเอกลักษณ์สารเคมี
7
5
71.43 Methomyl,
กำจัดแมลงในชีววัตถุและตัวอย่าง
Diclofenac,
สงสัย
Deltamethrin,
Zinc phosphide
และพบระดับโคลีนเอสเตอเรสในซีรัม
2. การตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด
787
469
59.59 พบแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมาย
กำหนด
3. ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ใน
3,529
3,405 96.49 พบเมทแอมเฟตามีน,
ปัสสาวะ
แคนนาบินอยด์,
มอร์ฟีนและยาอี
4. เครื่องสำอางผสมไวเทนนิ่งทำให้
54
11
20.37 พบกรดเรทิโนอิก,
ผิวขาว/ใส (เคมี)
ไฮโดรควิโนน
และสารประกอบของปรอท
รวมทั้งหมด
4,377
3,890 88.87
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4. ด้านพยาธิวิทยาคลินิก
4.1 การตรวจวิเคราะห์/ยืนยัน
รายการตรวจวิเคราะห์
1. Measles
2. Rubella
3. Alpha thalassemia
4. Hb-typing
5. HIV-1
6. HIV-1 ผู้ใหญ่
7. Influenza
8. Influenza (TINE)
9. Rape test
- Acid phosphatase
- Sperm's staining
10. Diphtheria
11. ยีนแพ้ยา HLA-B*15:02 allele
12. ยีนแพ้ยา HLA-B*58:01 allele
13. ยีนแพ้ยา HLA-B*57:01 allele
14. มือ เท้า ปาก
15. COVID-19 sputum
COVID-19 swab
COVID-19 saliva
16. Dengue
17. TB (IGRA)
รวมทั้งหมด

ผลการดำเนินการ
ผลบวก
ตรวจทั้งหมด
สาเหตุ
(ตัวอย่าง) ตัวอย่าง ร้อยละ
137
19
13.87
137
1
0.72
1,493
208
13.93 SEA type 207 ตย., Thai 1 ตย.
5,395
4,413 81.80
286
4
1.40
21
1
4.76
26
1
3.85 Flu A H1
335
22
6.57
207
72
34.78
207
3
108
56
8
1
22
1,454
6016
19
147
16,078

15
0
15
12
1
0
3
43
0
9
15
4,854

7.24
0
7.20
4.67
12.50
0
13.64
2.96
0
47.37
10.20
30.19

D1= 4 ราย , D2= 5 ราย
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4.2 การทดสอบความชำนาญ
รายการ

จำนวน

จำนวนสมาชิก

ไม่ผ่าน

ร้อยละ

สมาชิกสมัคร

ตอบกลับ

843

786

59

7.5

150

149

0

0

20

20

0

0

1,013

955

94.27

1. การตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจอย่าง
ง่าย การตั้งครรภ์โปรตีนน้ำตาลในปัสสาวะด้วย
แถบทดสอบ และการตรวจค่ าความอั ด แน่ น
เม็ดเลือดแดง
2. การตั้ ง ครรภ์ ด้ ว ยแถบทดสอบในพื้ น ที่ เ ขต
สุขภาพที่ 7-13
3. การตรวจวัตถุพยานความผิดทางเพศ
รวมทั้งหมด

4.3 ด้านทดสอบสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ประเภทผลิตภัณฑ์

1. เครื่อง Pipette (จุด), (365 เครื่อง)
2. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ-อ่างควบคุมอุณหภูมิ
3. เทอร์โมมิเตอร์
4. เครื่องปั่นเลือด
รวมทั้งหมด

ตรวจทั้งหมด
(ตัวอย่าง)
741
163
195
76
1,175

ผลการดำเนินการ
ไม่เข้ามาตรฐาน
ตัวอย่าง ร้อยละ
-
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สาเหตุ

5. ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
ข้อมูล เชิงคุณ ภาพของการให้ งานบริการตรวจวิเคราะห์ ในงานคลื่ นแม่ เหล็ กไฟฟ้า เนื่ องจากไม่มี
กฎหมายที่ระบุให้ต้องตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย ทำให้ไม่มีข้อมูลการตรวจสอบที่เห็นข้อสรุปได้อย่างมี
นัยสำคัญ มีเพียงหน่วยงานที่มีความประสงค์จะดำเนินการในเรื่องระบบคุณภาพเท่านั้นที่ร้องขอให้ไปตรวจสอบ
ส่ ว นใหญ่ เครื่ อ ง MRI ที่ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ มี ส าเหตุ ม าจาก 3 สาเหตุ ด้ ว ยกั น คื อ ห้ อ งไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน,
Geometric Accuracy, Slice Thickness
ข้อมูลเชิงคุณภาพของผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านรังสี สรุปรายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้ามาตรฐาน
(ไม่ผ่านเกณฑ์) เฉพาะข้อมูลที่สำคัญ มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 และรายละเอียดของข้อมูลผลการให้บริการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้านรังสีแจกแจงทุกผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ มีรายละเอียดตามตารางที่ 11.3 (2) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลเชิงคุณภาพของผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านรังสี
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้า
มาตรฐาน

เกณฑ์/มาตรฐานที่ใช้

(ไม่ผ่านเกณฑ์)
1. เครื่องเอกซเรย์ มาตรฐานคุณภาพ
วินิจฉัยที่ใช้ในทาง เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทาง
การแพทย์
การแพทย์ ปี พ.ศ. 2562

สาเหตุการ

ปัญหา

ไม่ผ่านเกณฑ์

อุปสรรค

ความสว่างแสงไฟ(4),

-

ความแม่นค่าเวลาในการฉายรังสี (2),
ค่าความหนาครึ่งค่าการกรองรังสี (1),
ความเหลื่อมล้ำแสงไฟกับลำรังสี (4),
ความแม่นยำค่ากิโลโวลต์ (1),
ความเป็นเชิงเส้นของปริมาณรังสี (1)

2. เครื่องเอกซเรย์ มาตรฐานคุณภาพ
อุตสาหกรรม
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทาง
การแพทย์ ปี พ.ศ. 2562
3. ห้องเอกซเรย์ มาตรฐานคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทาง
การแพทย์ ปี พ.ศ. 2562
4. รถเอกซเรย์
มาตรฐานคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทาง
การแพทย์ ปี พ.ศ. 2562
5. เครื่องเอกซเรย์ มาตรฐานคุณภาพ
ตรวจสอบ
เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทาง
สัมภาระ
การแพทย์ ปี พ.ศ. 2562

-

-

ผนังด้านจุดลงทะเบียนป้องกันรังสีได้

-

ไม่เพียงพอ (1)
-

-

-

-

- 112 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านรังสี
ผลการดำเนินงาน

แผน/
เป้าหมาย

จำนวน

ประเภทตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง
ด้านรังสี
งานรังสีวินิจฉัย
1. เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์
2. เครื่องเอกซเรย์
ตรวจสอบสัมภาระ
3. เครื่องเอกซเรย์เต้านม
4. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
แบบเคลื่อนที่
5. เครื่องเอกซเรย์มวล
กระดูก
6. เครื่องเอกซเรย์ระบบ
หลอดเลือด ระนาบ
เดียว
7. เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทันตกรรม
8. เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัย
ทั่วไป

ไม่เข้ามาตรฐาน
สาเหตุ

จำนวน ร้อยละ
ตัวอย่าง

12

-

0.00

1

-

0.00

6
15

-

0.00
0.00

1

-

0.00

1

-

0.00

71

-

0.00

65

4

6.15

ความสว่างแสงไฟ(4),ความ
แม่นค่าเวลาในการฉายรังสี
(2),ค่าความหนาครึ่งค่าการ
กรองรังสี (1), ความเหลื่อมล้ำ
แสงไฟกับลำรังสี (4), ความ
แม่นค่ากิโลโวลต์ (1), ความ
เป็นเชิงเส้นของปริมาณรังสี
(1)
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ผลการดำเนินงาน

แผน/
เป้าหมาย

จำนวน

ประเภทตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่าง) ตัวอย่าง
9.เครือ่ งเอกซเรย์วินิจฉัย
ทั่วไปชนิดฟลูออโรสโคปี
ชนิด c-arm
10.เครื่องเอกซเรย์อื่นๆ
11.เครื่องเอกซเรย์
อุตสาหกรรม/สัมภาระ
12.รถเอกซเรย์เคลื่อนที่
13.ห้องเอกซเรย์
รวมทั้งหมด

ไม่เข้ามาตรฐาน
สาเหตุ

จำนวน ร้อยละ
ตัวอย่าง

18

-

0.00

3
2

-

0.00
0.00

4
110

1

0.00
0.91

309

5

1.62

ผนังด้านจุดลงทะเบียน
ป้องกันรังสีได้ไม่เพียงพอ (1)

3 ข้อมูลเชิงคุณภาพของผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือแพทย์
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เข้ามาตรฐาน
เกณฑ์/
สาเหตุการไม่
ปัญหา
(ไม่ผ่านเกณฑ์)
มาตรฐานที่ใช้
ผ่านเกณฑ์
อุปสรรค
เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
OIML R126 เซลไฟฟ้าทำงาน
โดยวิธีเป่าลมหายใจ
ผิดปกติ (2),
ปุ่มเก็บตัวอย่าง
ไม่ทำงาน (2)
แผน/
เป้าหมาย จำนวน
(ตัวอย่าง) ตัวอย่าง

รายการ
เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ

200

405

การแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะ
-

ผลการดำเนินงาน
ไม่เข้า
มาตรฐาน
ตัวอย่าง
4

ร้อยละ

สาเหตุการไม่ผ่านเกณฑ์

0.99

เซลไฟฟ้าทำงานผิดปกติ (2),
ปุ่มเก็บตัวอย่างไม่ทำงาน
(2)
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ผลงานวิชาการ
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จันทร์ฉาย คำแสน ชายชนม์ บุษยานุ

อุบัติการณ์การติดเชื้อเอชไอวี-1 จากแม่สู่ลูกในเขตสุขภาพที่ 10
ปีงบประมาณ 2559-2562
หลังจากรับรองการยุตกิ ารถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
จันทร์ฉาย คำแสน ชายชนม์ บุษยานุรในผลิ
ักษ์ วิภตาวดี
ยากัเจีญยรกุ
ชาล นพมาศ กล้าหาญ สุทิศ จันทร์พันธ์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีมาตรการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โดยให้ยาต้านไวรัสตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์
ขณะคลอด และ ร่วมกับให้ทารกกินยาสูตรยาป้องกัน ในปี 2559 ประเทศไทยสามารถลดอัตราการติดเชื้อจน
เหลือ 1.9% และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่
ลูก เพื่อศึกษาสถานการณ์และการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในเขตสุขภาพที่ 10 ตัวอย่างเลือด
ทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ ทั้งหมด 1,109 ตัวอย่าง จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2559 2562 ถูกนำมาตรวจด้วยวิธี DNA HIV PCR จำนวนตัวอย่างที่ส่งตรวจเรียงตามปี ได้แก่ 279, 240, 282 และ
308 ตัวอย่าง ให้ผลบวกคิดเป็นร้อยละ 0, 0.42, 0 และ 3.9 ในปี 2562 พบผลบวกจำนวน 12 ตัวอย่าง ซึ่ง
เป็นตัวอย่างจากบิดามารดาเป็นต่างด้าว 2 ตัวอย่าง, คลอดที่โรงพยาบาลเอกชนไม่มีข้อมูลการรับยา 4 ตัวอย่าง
และคลอดที่โรงพยาบาลชุมชน 6 ตัวอย่าง ทุกตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับติดตามในกลุ่มเสี่ยงสูง เพื่อการเฝ้าระวังและสนับสนุนการยุติการถ่ายทอดการติดเชื้อ
เอชไอวีจากแม่สู่ลูกของประเทศไทย
คำสำคัญ การถ่ายทอดการติดเชื้อเอชไอวี-1 จากแม่สู่ลูก, สารพันธุกรรม, ปฏิกิริยาลูกโซ่
E-mail : Junchay.k@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2563
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- 117 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

สถานการณ์โรคหัดตามโครงการกำจัดโรคหัด เขตสุขภาพที่ 10 พ.ศ. 2555-2561
วิภาวดี เจียรกุล จันทร์ฉาย คำแสน และนพมาศ กล้าหาญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่นชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Measles และมักพบในเด็ก องค์การ
อนามัยโลก และประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย มีพันธะสัญญาร่วมกัน
กำจัดโรคหัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จึงดำเนินการตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสหัด ด้วย
การตรวจหา IgM โดยวิธี ELISA จากตัวอย่างของผู้ป่วยต้องสงสัยหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยระหว่าง พ.ศ.2555 ถึงพ.ศ.
2561 ที่ส่งมาจาก 5 จังหวัดในเขต สุขภาพที่10 จำนวน 670 ตัวอย่าง พบว่าให้ผลบวก จำนวน 183 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 27.31) ผลลบ 477 ตัวอย่ าง(ร้อยละ71.20) และผลไม่แน่ชัด จำนวน 10 ตัวอย่าง(ร้อยละ 1.49)
จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ อุบลราชธานี พบ 93 ตัวอย่าง(ร้อยละ13. 88) อำนาจเจริญ 36
ตัวอย่าง(ร้อยละ5.37) และศรีสะเกษ 28 ตัวอย่าง(ร้อยละ 4.18) ตามลำดับช่วงอายุที่พบมากที่สุด 21 คือ -40
ปี(ร้อยละ 66.67) ในปีพ.ศ.2561 พบว่าให้ผลบวกสูงสุด จำนวน 132 ตัวอย่าง(ร้อยละ 41.51) เนื่องจากมีการ
ระบาดในเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ และกลุ่มกรรมกรจังหวั ดยโสธร อย่างไร ตามเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา
ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคทันที สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว หัดยังเป็นปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ จำเป็นต้องเร่งควบคุมเพื่อบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ
คำสำคัญ หัด, เชื้อไวรัสหัด
E-mail : wipavadee.j@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- 118 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

คุณภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย DCIP
ของโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่10 ปีพ.ศ. 2562
สุทิศ จันทร์พันธ์ จันทร์ฉาย คําแสนวิภาวดีเจียรกุลและนพมาศ กล้าหาญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
การตรวจคัดกรอง DCIP เป็น การตรวจหาฮีโมโกลบินอี (Hb E) เพื่อค้นหาความเสี่ยงชนิดหนึ่งของ
พาหะธาลัสซีเมีย เก็บข้อมูลจากผลตรวจคัดกรอง Hb E ของโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 10 จํานวน 51
แห่งที่ส่งตรวจหาชนิด Hb วิธี CE โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคมถึง
สิงหาคม 2562 ผลการศึกษาจํานวน 2,642 ตัวอย่าง มีผลตรวจสอดคล้อ งตรงกัน 2,397 ตัวอย่าง (ร้อยละ
90.73) มีผลตรวจไม่สอดคล้องกัน (ขัดแย้ง) 245 ตัวอย่าง (ร้อยละ 9.27) แยกเป็นจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร
อํ านาจเจริ ญ ศรี ส ะเกษ และมุ ก ดาหาร มี ค่ าความไวร้อ ยละ 96.37, 87.89, 90.29, 96.65 และ 94.59
ความจําเพาะร้อยละ 75.14, 87.91, 82.72, 77.78 และ 46.15 ผลบวกปลอมร้อยละ 8.70, 6.17, 8.14, 6.49
และ 16.67 ผลลบปลอมร้อยละ 11.56, 22.33, 20.24, 12.50 และ 25.00 ตามลําดับ ผลบวกปลอม ที่พบส่วน
หนึ่งเกิดจาก Hb F, Hb Bart’s หรือ Hb อื่นๆ ที่ไม่เสถียรหรือเสื่อมสลายง่าย ซึ่งเป็นข้อจํากัดของการตรวจ
DCIP แต่ผลลบปลอม (93 ตัวอย่าง ) ควรหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงเช่น ทบทวนบุคลากร เทคนิคการวิเคราะห์การ
เก็บน้ำยา การควบคุมคุณภาพภายใน เป็นต้น
คำสำคัญ คุณภาพการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย, การตรวจ DCIP, การตรวจหาชนิดฮีโมโกลบิน CE
E-mail : sutit.j@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- 119 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

การพัฒนาและการทดสอบความถูกต้องชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ
อตินุช นารถน้ำพอง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
ปริมาณสารโพลาร์ในน้ ำมันถูกกำหนดเป็นตัวชี้ บ่งคุณ ภาพน้ ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อ
จำหน่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283 พ.ศ.2547 การศึกษานี้นำเสนอการพัฒนาและการ
ทดสอบความถูกต้อง ชุดทดสอบสารโพลาร์ภาคสนามโดยใช้หลักการเกิดสีทางเคมี เกณฑ์ตัดสินผลบวกคือเมื่อ
น้ำมันมีสารโพลาร์เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 25 สารทดสอบจะทำปฏิกิริยากับน้ำมันเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสี
เดิมของน้ำมันหรือไม่มีสี น้ำมันมะพร้าว น้ำมันรำข้าว น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์ม น้ำมันปาล์มจากเมล็ด
ปาล์ม น้ำมันข้าวโพด น้ำมั นมะกอก ไม่ท ำให้ เกิดผลบวกลวงหรือผลลบลวง น้ ำมันที่เกิดผลบวกลวงกับชุด
ทดสอบคือน้ ำมัน จากสั ตว์ ผลการประเมิน ภาคสนาม จำนวน 122 ตัวอย่าง เปรียบเที ยบกับวิธีมาตรฐาน
คอลัมน์โครมาโทกราฟีพบว่ามีความแม่นยำ ความไว และ ความจำเพาะ เท่ากับร้อยละ 99.2, 90.0 และ 100.0
ตามลำดับ โดยมีค่าทำนายผลบวกและค่าทำนายผลลบเท่ากับร้อยละ 100.0 และ 99.1 ตามลำดับ ชุดทดสอบ
นี้ช่วยสนับสนุนส่วนราชการ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการเฝ้าระวัง
และคุ้มครองผู้บริโภคจากน้ำมันเสื่อมคุณภาพ นอกจากนี้ผู้ประกอบธรุกิจตลอดจน ผู้บริโภคยังใช้ชุดทดสอบ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำมันด้วยตนเอง รวมถึงสถาบันการศึกษาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา
วิทยาศาสตร์
คำสำคัญ สารโพลาร์, น้ำมันประกอบอาหาร, น้ำมันทอดซ้ำ, ชุดทดสอบ
E-mail : atinuch.n@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) การประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- 120 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

การปนเปื้อนของเชื้อสแตฟฟิลโลคอคคัสและซาลโมเนลลา
ในผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์แปรรูปในจังหวัดอุบลราชธานี
ลิลิต อินทนา และวิภาวดี รากแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่นิยมบริโภคแพร่หลาย เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของผลิ ตภัณ ฑ์กลุ่ มนี้ เดือนมีน าคม 2561 ศูน ย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้ตรวจหาการ
ปนเปื้อนเชื้อ S. aureus (Staphylococcus aureus) และ Salmonela spp. ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป
จากแหล่งผลิต ตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดอุบลราชธานี รวม 30 ตัวอย่างแยกเป็นไส้กรอกอีสาน
แหนม หม่ำ ที่ ผลิตจากผู้ผลิตรายย่อยในท้องถิ่นชนิดละ 5 ตัวอย่าง และไส้กรอก แฮม กุนเชียง ที่ผลิตจาก
โรงงานนอกพื้นที่ ชนิดละ 5 ตัวอย่าง พบว่ า ไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 364
(พ.ศ.2556) รวม 14 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.67 แยกเป็นไส้กรอกอีสาน แหนม หม่ำ และกุ นเชียงร้อยละ
16.67, 16.87, 10.00 และ 3.33 ตามลำดับโดยพบ S. aureus ในไส้กรอกอีสาน แหนม หม่ำ รวม 5 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 16.67) พบ Salmonela spp. ในหม่ำและกุนเชียง รวม 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6.67) พบทั้ง S. aureus
และ Salmonela spp. ในไส้กรอกอีกสาน แหนม และหม่ำ รวม 7 ตัวอย่าง (ร้อยละ 23.33) สรุปได้ว่า ไส้
กรอกอีสานและแหนม ที่ผลิตในท้องถิ่นทุกตัวอย่างปบเปื้อนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งอาจเนื่องจากเป็นอาหาร
ดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้มงวดในการกำกับดูแล และแนะนำ
ผู้ผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพจนได้มาตรฐาน
คำสำคั ญ การปน เปื้ อน Staphylococcus aureus, Salmonela spp. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื้ อ สั ต ว์ แ ป รรู ป
อุบลราชธานี
E-mail: lilit.i@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- 121 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรทในผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์ โดย HPLC
ในจังหวัดอุบลราชธานี
พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ สมพร เอมโอษฐ์ อรุณี ศิริปี และประชาพร ผลสิน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
การวิเคราะห์ปริมาณไนไตรท์และไนเตรทในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ โดยใช้วิธีสเปคโตรโฟโตเมตรีที่เป็นวิธี
ดั้งเดิม มีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างซับซ้อนและใช้เวลานาน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดไน
ไตรท์ แ ละไนเตรทพร้ อมกั น ในขั้น ตอนแรกไนไตรท์ และไนเตรทสกัด ด้ ว ยน้ ำร้อ นและอะซิโตไนไตรล์ แ ล้ ว
วิเคราะห์ด้วย HPLC-DAD ที่ความยาวคลื่น 205 นาโนเมตร ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เฟสเคลื่อนที่ใช้ส่วนผสม
ของลิเทียมบอเรตกลูโคเนตบัฟเฟอร์ อะซิโตไนไตรล์และน้ำ อัตราส่วน 1.7:12.5:85.8 pH 6.5 ที่อัตราการไหล
2.0 มล./นาที พบว่าการตรวจวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรทมีความจำเพาะเจาะจงและให้ค่าการแยกที่ดี ค่า
LOD ของไนไตรท์และไนเตรท เท่ากับ 5 และ 10 มก./กก. และ LOQ เท่ากับ 10 และ 20 มก./กก. ตามลำดับ
ช่ว งความเป็ น เส้ น ตรงของกราฟมาตรฐานไนไตรท์ และไนเตรท 0.5-10มคก./มล. และ 1.0-20มคก./มล.
ตามลำดั บ (r2 >0.9995) ความแม่ น ของวิธี วิ เคราะห์ ไนไตรท์ แ ละไนเตรท เท่ า กั บ 93-98 และ 88- 99
ตามลำดั บ ความเที่ ย งอยู่ ในเกณฑ์ ย อมรับ (HORRAT<2) เมื่ อนำมาตรวจวิเคราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เนื้ อสั ต ว์ 30
ตัวอย่าง ตรวจพบไนเตรท 12 ตัวอย่าง ค่าความเข้มข้น 12-46 มก./กก. และตรวจไม่พบไนไตรท์ทุกตัวอย่าง
ดังนั้น วิธีที่พัฒนาจึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ตรวจวิเคราะห์ไนไตรท์และไนเตรท
คำสำคัญ การทดสอบความใช้ได้ของวิธี, ไนไตรท์, ไนเตรท, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, HPLC
E-mail : patcharabhorn.k@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
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คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารกลุม่ ซูชิที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10
ปีงบประมาณ 2562
สมพร เอมโอษฐ์, พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ, ประชาพร ผลสิน, อรุณี ศิริปี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
ซูชิ เป็นอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานอย่างแพร่หลาย วัตถุดิบที่ใช้อาจปนเปื้อนวัตถุเจือปนที่ไม่ได้
มาตรฐานทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
กลุ่มซูชิทีจำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 189 ตัวอย่าง ได้แก่ ซูชิตกแต่งหน้าด้วยเนื้อสัตว์ซูชิตกแต่งหน้า
สุก ซูชิตกแต่งหน้าที่มีส่วนผสมของครีมสลัด ซูชิตกแต่งหน้ายำต่างๆ และซูชิม้วนรวมกับไส้ โดยตรวจวิเคราะห์
วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก และสีอินทรีย์สังเคราะห์ด้วยเทคนิคHigh performance liquid
chromatography ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 389 (พ.ศ 2561)ผลการศึกษาพบวัตถุกันเสียทั้ง
กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จำนวน 48 ตัวอย่าง (ร้อยละ 25.40)ปริมาณรวมที่พบสูงสุดในซูชิตกแต่งหน้าที่มี
ส่วนผสมของครีมสลัด 83 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนอกจากนั้นยังพบสีอินทรีย์สังเคราะห์ จำนวน 90 ตัวอย่าง
(ร้อยละ 47.62) โดยซูชิตัวอย่างเดียวกันพบสีอินทรีย์สังเคราะห์มากกว่า 1 ชนิด จำนวน 28 ตัวอย่าง (ร้อยละ
14.81) ชนิดสีสังเคราะห์ ที่พบปริมาณสูงสุด คือสีซันเซ็ตเย็ลโลว์ เอ็ฟ ซี เอ็ฟ เท่ากับ 60มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ในซูชิตกแต่งหน้ายำต่างๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย และหลีกเลี่ยงอาหารที่ปนเปื้อนของผู้บริโภค หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีมาตรการควบคุมการใช้วัตถุเจือปนอาหารอย่างเข้มงวดและมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ คุณภาพ, ความปลอดภัย, ซูชิ
E-mail : somporn.a@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
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การประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยาของน้าดื่มประชารัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ
ในปี พ.ศ.2562
สุดารัตน์ แก้วมณี สุจิตรา แสนทวีสุข และสุทธิพงษ์ แสงโชติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
ตามที่ชุมชนในจังหวัดอ านาจเจริญจัดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มประชารัฐเพื่อผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดน้าดื่มตู้
หยอดเหรียญ น้ำดื่มจากหัวก๊อกนจากผลการสำรวจคุณภาพของน้ำดื่มประชารัฐในจังหวัดอุบลราชธาในปี พ.ศ.
2561 พบว่าน้ำยังไม่สะอาดถูกสุขลักษณะถึงร้อยละ 13.5 ในปี พ.ศ. 2562 จึงได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบและ
น้ำดื่มประชารัฐใน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 116 ตัวอย่าง จากผลการตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์ของน้ำ
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 พบว่าน้ำดิบไม่ผ่าน
มาตรฐานเชื้อ coliforms, E. coli, Salmonella spp. ถึงร้อยละ 55.17, 27.59 และ 10.34 ตามลำดับโดยไม่
พบการปนเปื้อนของ S.aureus สำหรับน้ำดื่ม พบว่าไม่ผ่านมาตรฐานเชื้อ coliforms และ E. coli. ถึงร้อยละ
12.06 และ 1.72 ตามลำดับโดยไม่พบการปนเปื้อน Salmonella spp. และ S. aureus ความเสี่ยงจึงอยู่ใน
ระดับความรุนแรงตั้งแต่การที่พบเชื้อ Salmonella spp. และ E.coli ในน้ำดิบและพบ coliforms และ E.coli
ในน้ ำดื่มแสดงว่ากระบวนการผลิตยั งไม่ส ะอาด ซึ่งอาจส่ งผลต่อสุ ขภาพของ ผู้บ ริโภค จากผลการศึกษานี้
สามารถใช้เป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ผลิตเกิดความร่วมมือและปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มประชารัฐ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม และการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลา
คำสำคัญ ประเมินความเสี่ยง, น้ำดื่มประชารัฐ, E. coli, Sallmonella spp., coliforms
E-mail : sudarat.k@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
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- 124 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนด้านจุลชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูชิที่จำหน่าย
ในเขตสุขภาพที่10
วิภาวดี รากแก่น, สุจิตรา แสนทวีสุข, สุดารัตน์ แก้วมณี และสุทธิพงษ์ แสงโชติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
ซูชิ เป็ น อาหารที่ทำจากข้าวญี่ปุ่น ตกแต่งหน้าสวยงามหลายชนิด นิยมจำหน่ายแพร่ห ลายบริเวณ
สถานศึกษาและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เนื่องจากซูชิมีขนาดเล็กพร้อมรับประทาน จึงเป็นชื่นชอบของเด็ก
นักเรียนและผู้บริโภคทั่วไปที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานีจึงศึกษาความปลอดภัยด้านจุล
ชีววิทยาของอาหารกลุ่มซูชิที่จำหน่ายในเขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ.2562 ตรวจ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ สุ่มเก็บตัวอย่าง 189 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการ
จำหน่าย ได้แก่ ประเภทที่ 1 ข้าวสุกปั้นตกแต่งหน้า 153 ตัวอย่าง และประเภทที่ 2 ข้าวสุกม้วนรวมไส้ 36
ตัวอย่าง พบเกินเกณฑ์มาตรฐาน 91 ตัวอย่าง (ร้อยละ 48) ได้แก่ แบคทีเรียทั้งหมด 59 ตัวอย่าง (ร้อยละ 31)
MPN Escherichia coli 45 ตั ว อย่ า ง (ร้ อ ยละ 24) เชื้ อ Bacillus cereus 27 ตั ว อย่ า ง (ร้ อ ยละ 14) เชื้ อ
Staphylococcus aureus 15 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8) และพบเชื้อ Salmonella spp. 1 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.5)
โดยทีป่ ระเภทที่ 1 และ 2 ไม่ได้มาตรฐานร้อยละ50 และ 42 ของแต่ละประเภทตามลำดับจากการศึกษาสรุปได้
ว่าผู้ บ ริโภคอาหารกลุ่ มซูชิยังมีความเสี่ยงต่อการได้รับ เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิ ษ จึงควรต้องเฝ้ าระวังอย่าง
ต่อเนื่องและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
คำสำคัญ ซูชิ, ความปลอดภัย, การปนเปื้อนด้านจุลชีววิทยา
E-mail : wipawadee.r@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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การทดสอบความใช้ได้และเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ของวิธีวิเคราะห์สารกันราในอาหาร
ชรินรัตน์ ศิริธรรม, พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ, อรุณี ศิริปี, สมพร เอมโอษฐ์, ประชาพร ผลสิน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์มีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพของวิธีวิเคราะห์เพื่อแสดง
ความน่าเชื่อถือในผลการวิเคราะห์ งานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สารกันรากรดซา
ลิซิลิคซึ่งใช้เติมลงในผักและผลไม้ดองเพื่อป้องกันเชื้อรา สารนี้ถูกจัดเป็นสารห้ ามใช้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 391 พ.ศ. 2561 สำหรับการวิเคราะห์เริ่มจากการสกัดกรดซาลิซิลิคในตัวอย่างมะม่วงดอง
โดยใช้ตัวทำละลายอิน ทรี ย์และตรวจวัดด้วย HPLC-DAD ผลการศึกษาแสดงช่วงความเป็นเส้ นตรง 20.0500mg/kg (R2=0.9999) ขีดจำกัดในการตรวจวั ด 15.0 mg/kg ขีดจำกัดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 26.0
mg/kg การทำซ้ำของวิธีโดยทดสอบภายในวันเดี ยวและต่างวัน กัน พบว่าร้อยละการได้กลั บคื นอยู่ในช่ว ง
88.32-106.96 (%RSD น้อยกว่า 5) ค่า HORRAT น้อยกว่า 1 ซึ่งค่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ของ AOAC และได้
ค่าความไม่ แน่ น อนของวิธีให้ ค่า 100.58±2.84 mg/kg ที่ ระดับ ความเชื่อมั่น 95% นอกจากนี้ แล้ ว ผลการ
เปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ดังนั้นวิธีวิเคราะห์นี้มี
ความเหมาะสมอย่างยิ่งในการวิเคราะห์กรดซาลิซิลิคในอาหารผักและผลไม้ดองสำหรับงานวิเคราะห์ประจำจาก
ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างมะม่วงดองในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 15 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบกรดซาลิซิลิค
คำสำคัญ สารกันรา, กรดซาลิซิลิค, การทดสอบการใช้ได้ของวิธี, เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
E-mail : charinrat.s@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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การศึกษาปริมาณวัตถุกันเสียในซอสหอยนางรมที่จาหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี
อติชาต สีลวานิช ชรินรัตน์ ศิริธรรม สมพร เอมโอษฐ์ และพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมใช้ซอสหอยนางรมในการปรุงรสเพื่อให้รสชาติอาหารกลมกล่อม ในกระบวนผลิต
มีการยืดอายุของซอสหอยนางรมโดยการเติมวัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก เพื่อควบคุมการ
เจริ ญ เติ บ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ซึ่ งกำหนดให้ เติ ม วัต ถุ กัน เสี ย ชนิ ดกรดเบนโซอิ ก และกรดซอร์บิ ก ได้ ไม่ เกิ น 1,000
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตาม ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 389 (พ.ศ.2561) ในการศึกษานี้จึงสำรวจ
ปริ มาณกรดเบนโซอิ ก และกรดซอร์ บิ ก ในซอสหอยนางรมที่ จำหน่ ายในจังหวัด อุบ ลราชธานี จำนวน 34
ตัวอย่าง โดยสกัดตัวทำละลายอินทรีย์และวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC-DAD พบว่าปริมาณกรดเบนโซอิกและ
กรดซอร์บิกในซอสหอยนางรมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 32 ตัวอย่าง (ร้อยละ 94) ได้ค่าเฉลี่ยปริมาณกรด
เบนโซอิกเท่ากับ 396 มก./กก. และปริมาณเฉลี่ ยกรดซอร์บิก เท่ากับ 223 มิลมก./กก. ในตัวอย่างที่ไม่ได้
มาตรฐานพบ 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 6) มีปริมาณเฉลี่ยกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกรวมกันมากกว่าเกณฑ์ที่
กำหนดดังนั้น การเฝ้าระวังปริมาณสารกันเสียในซอสหอยนางรมมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการควบคุมมาตรฐาน
การผลิตเครื่องปรุงรส
คำสำคัญ ซอสหอยนางรม, วัตถุกันเสีย,กรดเบนโซอิก, กรดซอร์บิก
E-mail : atichart.s@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิช าการวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิส
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2562
วิภาวดี เจียรกุล, จันทร์ฉาย คำแสนและนพมาศ กล้าหาญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
โรคธาลัสซีเมียเป็นภาวะโลหิตจางที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หากพบความผิดปกติของยีนอัลฟาธา
ลัสซีเมีย 1 จากทั้งบิดาและมารดาจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮ ดรอปฟีตัลลิส
ส่งผลให้ทารกในครรภ์เสียชีวิต ในประเทศไทยพบบ่อยได้แก่ ชนิด Southeast Asia type (SEA) และชนิดไทย
(THAI) ศึกษาคู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคโรคธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่
10 ปี 2562 ทำการศึกษาคู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคโรคธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิส จาก
ตัว อย่างที่ ส่งตรวจยืน ยั น อัล ฟาธาลั ส ซีเ มีย 1 โดยวิธี Real-time PCR ระหว่างเดือนตุล าคม พ.ศ. 2561 ถึง
กันยายน พ.ศ. 2562 ทำการศึกษาตัวอย่างทั้งหมด 1,684 รายพบผู้มียีนปกติ จำนวน 1,456ราย (ร้อยละ
86.46) เป็นพาหะอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 ชนิด SEA จำนวน 227 ราย(ร้อยละ 13.48),ชนิด THAIจำนวน 1 ราย
(ร้อยละ 0.06)ทั้งนี้พบว่าจากจำนวนคู่สามี-ภรรยาทั้งหมด 842 คู่ เป็นคู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย
ฮีโมโกลบิน บาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิส จำนวน 17 คู่ (ร้อยละ 2.02) และไม่เป็นคู่เสี่ยง จำนวน 825 คู่ (ร้อยละ
97.98) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโรคธาลัสซีเมียยังคงเป็นปัญหาสำคัญ จึงจำเป็นต้องศึกษาและตรวจหายีนที่
ผิดปกติทั้งในภาวะที่เป็นโรคและพาหะอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ ธาลัสซีเมีย, ฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอปฟีตัลลิส
E-mail : wipavadee.j@dmsc.mail.go.th, jearakul@hotmail.com
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิ ช าการวิท ยาลั ย แพทย์
ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
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สถานการณ์โรคโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 10 ปี พ.ศ. 2563
สุทิศ จันทร์พันธ์ จันทร์ฉาย คำแสน และวิภาวดี เจียรกุล และนพมาศ กล้าหาญ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
โรคโควิด-19 เริ่มเป็นข่าวในช่วงสิ้นปีค.ศ. 2019 โดยองค์การนามัยโลก(WHO) ได้รับแจ้งมีการระบาด
ของ “โรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุ” ที่เมือง Wuhan จังหวัด Hubei ประเทศจีน พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อ 8
ธันวาคม 2562 ทำงานที่ตลาดอาหารทะเล Wuhan ไวรัสที่ระบาดคือ 2019-nCoV betacoronavirus ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ MERS-CoV และ SARS-CoV ปัจจุบัน(24 มิถุนายน 2562) มีการระบาดกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
ไปทั่วโลกพบผู้ป่วยกว่า 9.4 ล้านราย เสียชีวิต 4.8 แสนราย(อัตราป่วยตาย 5.1%) ประเทศไทยมีผู้ป่วย 3,157
ราย เสียชีวิต 58 ราย(อัตราป่วยตาย 1.8%) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์โรคโควิด -19 เขตสุขภาพที่ 10
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2563 โดยเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ รับตัวอย่างจากผู้ที่มี
ความเสี่ยงตามเกณฑ์สอบสวนโรค(patient under investigation: PUI) ของกรมควบคุมโรค ตรวจวิเคราะห์
โดยวิธี real time RT-PCR ผลการศึกษาพบว่า มีตัวอย่างส่งตรวจ 1,273 ตัวอย่าง เป็นคนไทย 1,270 คน
ต่างชาติ 3 คน เป็นชายร้อยละ 51.5 หญิงร้อยละ 48.5 อายุเฉลี่ย 36.6 ปี สัมผัสความเสี่ยงในประเทศร้อยละ
92.8 เดินทางมาจากต่างประเทศร้อยละ 7.2 ชนิดของตัวอย่างที่ส่งตรวจมี TS + NPS, sputum, TS, NPS,
TS+NS และ suction tube ร้อยละ 74.9, 6.4, 6.1, 5.3, 4.1 และ 1.4 ตามลำดับ ตรวจพบเชื้อ 31 รายใน
46 ตัวอย่าง(ร้อยละ 3.6) ทุกรายติดเชื้อในช่วงเดือนมีนาคม 2563 มีอายุเฉลี่ย 36.3 ปี พบมากสุดคือกลุ่มอายุ
20-30 ปี(ร้อยละ 25.5) ผู้ ติดเชื้อมีภูมิลำเนาที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร อำนาจเจริญและ
ยโสธร จำนวน 15, 9, 4, 2 และ 1 รายตามลำดับ สรุปผลการศึกษา เขตสุขภาพที่ 10 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19
จำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 ของประเทศไทย ไม่มีผู้เสียชีวิต
คำสำคัญ โควิด-19, เขตสุขภาพที่ 10
E-mail : sutit.j@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิ ช าการวิท ยาลั ย แพทย์
ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

- 129 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

การพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์บัวบกในเครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพร
โดยเทคนิค HPLC
ภณิดา รัตนานุกูล1*, ภิทรากรณ์ ศรีมงคล2
1ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 2ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
บทคัดย่อ
บัวบกเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาผสมในเครื่องสำอาง เนื่องจากช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน และยัง
สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างเม็ดสีเมลานินในผิว การตรวจเอกลักษณ์สาร
Madecassoside และ Asiaticoside ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในบัวบก เป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า
เครื่องสำอางนั้นๆ มีส่วนผสมของบัวบกหรือไม่ ปัจจุบันวิธีตรวจเอกลักษณ์บัวบกในเครื่องสำอางโดย UPLC
รวมถึงการสกัดเตรียมตัวอย่างของสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ใช้ไม่
เหมาะกับ เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ ำมันปริมาณมาก จากโครงการพัฒ นาคุณภาพและความปลอดภัย
ผลิ ตภั ณ ฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ เครื่องสำอางสมุน ไพรจากผู้ป ระกอบการสู่ Smart Product เพื่ อ
พัฒ นาคุณภาพเครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพรบัวบก ผู้วิจัยจึงพัฒ นาวิธีการตรวจเอกลักษณ์บัวบกใน
เครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพร โดยเทคนิค HPLC ขึ้น
เพื่ อ ได้ วิธี ต รวจวิ เคราะห์ เอกลั ก ษณ์ บั ว บกในเครื่ อ งสำอางชนิ ด น้ ำมั น ผสมสมุ น ไพร และใช้ ต รวจ
วิเคราะห์เพื่อควบคุมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ดำเนิน การศึกษาการสกัดตัวอย่างเครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพรบัวบก และพัฒ นาวิธีตรวจ
เอกลักษณ์บัวบกในเครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพร โดยใช้คอลัมน์ Zorbax Eclipse plus C18 Particle
size 5 µm ID 4.6 mm Length 250 mm สารละลายตั ว พ า คื อ 0.01% Phosphoric acid และ
Acetonitrile โดยระบบของสารละลายตัวพาเป็นแบบ Gradient อัตราการไหล 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวัด
ที่ความยาวคลื่น 210 นาโนเมตร และทดสอบความถูกต้องของวิธีตามหลักเกณฑ์ของ ICH Guideline หัวข้อ
ความจำเพาะเจาะจง และขีดจำกัดของการตรวจพบ
วิธีที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจเอกลักษณ์บัวบกในเครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพรได้ วิธีแสดงถึง
ความจำเพาะเจาะจง สามารถแยก Madecassoside และ Asiaticoside ออกจากส่ ว นประกอบอื่ น ใน
เครื่องสำอางชนิดน้ำมัน โดย Madecassoside และ Asiaticoside มีค่าดูดกลืนคลื่นแสงสูงสุดที่ 210 nm มี
ระยะเวลาในการเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ (Retention time) เท่ากับ 7.5 และ 7.8 mins ร้อยละการเบี่ยงเบน
(%RSD) ของ Retention time ของ Madecassoside และ Asiaticoside เท่ากับ 0.04 และ 0.05 ปริมาณที่
ต่ำที่สุดที่สามารถตรวจพบสารนี้ได้ (Limit of detection; LOD) เท่ากับ 0.4 mg/g และ 0.2 mg/g ตามลำดับ
จากผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแสดงว่าวิธีที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม สามารถใช้วิเคราะห์
เอกลักษณ์บัวบกในเครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพรได้
คำสำคัญ บัวบก, Madecassoside, Asiaticoside, เครื่องสำอางชนิดน้ำมันผสมสมุนไพร
E-mail : panida.r@dmsc.mail.go.th
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การนำเสนอผลงาน: การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุมวิชาการวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
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คุณภาพยา Clotrimazole cream ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10
ประคอง นิลวิเชียร*1, ภณิดา รัตนานุกูล1, และภิทรากรณ์ ศรีมงคล2
1ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 2ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
บทคัดย่อ
Clotrimazole cream เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 บัญชี ก ใช้ในการรักษาโรคผิวหนัง
ที่เกิดจากเชื้อรา เช่น กลาก เกลื้ อน น้ ำกัดเท้ า หรือฮ่องกงฟุต รวมถึงเชื้อราบริเวณขาหนี บ รักแร้ ข้อพั บ
เนื่ อ งจาก Clotrimazole cream เป็ น ยาที่ มี ก ารใช้ แ พร่ ห ลายสามารถหาซื้ อ ได้ จ ากร้ า นขายยาทั่ ว ไป ซึ่ ง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์เคยมีการสำรวจคุณ ภาพยา Clotrimazole cream ในโรงพยาบาลของรัฐและ
ผู้ผลิต แต่ยังไม่เคยสำรวจคุณภาพยานี้ในร้านขายยามาก่อน ดังนั้น เพื่อความเชื่อมั่นในคุณภาพยาของผู้ใช้ ใน
ปี ง บประมาณ 2563 ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10 อุ บ ลราชธานี จึ ง ได้ ท ำการสำรวจคุ ณ ภาพยา
Clotrimazole cream ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อศึกษาคุณภาพยา Clotrimazole cream ใน
ร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10 สุ่มเก็บตัวอย่างยา Clotrimazole cream จากร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10
ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร ศรีสะเกษ และยโสธร จำนวน 33 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างจากผู้ผลิต
13 ราย รวม 13 เลขทะเบี ย น แบ่ งเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ในประเทศ 12 ราย รวม 12 เลขทะเบี ยน และนำเข้าจาก
ต่างประเทศ 1 ราย รวม 1 เลขทะเบียน ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาโดยใช้วิธีที่กำหนดในตำราฟาร์ม าโค
เปี ย ของสหรัฐอเมริกา (USP 42) ในหั วข้อการตรวจเอกลักษณ์ ของยา และปริมาณตัวยาสำคัญ พบว่า ทุก
ตั ว อย่ า งเข้ า มาตรฐานการตรวจเอกลั ก ษณ์ ข องยา และปริ ม าณตั ว ยาสำคั ญ จากการศึ ก ษาคุ ณ ภาพยา
Clotrimazole cream ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 33 ตัวอย่าง พบว่า ทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐาน
แสดงว่า ยา Clotrimazole cream ที่วางจำหน่ายในร้านขายยามีคุณภาพได้มาตรฐานไม่แตกต่างจากยาที่ใช้
ในโรงพยาบาลของรัฐ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่โครงการของรัฐบาล และประชาชนที่ซื้อยาไปใช้ ทั้งนี้ควรมีการ
เฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ Clotrimazole cream , คุณภาพยา, ร้านขายยา, เขตสุขภาพที่ 10, โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
E-mail : prakong.n@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิ ช าการวิท ยาลั ย แพทย์
ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
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การศึกษาคุณภาพยาเม็ดโพรพราโนลอล ไฮโดรคลอไรด์ ในร้านขายยา
ในเขตสุขภาพที่ 10
กนกวรรณ มุจรินทร์, ภณิดา รัตนานุกูล, จริยา สุขผล และประคอง นิลวิเชียร
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลคือให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยารับยาที่ร้าน
ยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) โดยในช่วงเริ่มต้นจะดูแลผู้ป่วย 4 กลุ่มโรคคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด
และโรคทางจิต ในส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพยา ก็
ได้ดำเนินการโครงการสร้างหลั กประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยาที่มีใช้ใน
หน่วยบริการสุขภาพของภาครัฐตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และในปี 2548 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3
นครสวรรค์ พบว่ า คุ ณ ภาพยาเม็ ด Propranolol Hydrochloride จำนวน 76 ตั ว อย่ าง เข้ า มาตรฐานทุ ก
ตัวอย่าง แต่ยังไม่มีการควบคุมคุณภาพยาในร้านขายยา โดยยา Propranolol Hydrochloride เป็นยาเบต้า
บล็อกเกอร์ (Beta-blocker) ที่นำมาใช้รักษาความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ เป็นต้น ซึ่งมีขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 23 ผู้ผลิต 50 เลขทะเบียน และเป็นยาตัวหนึ่งที่จะดูแลผู้ป่วยใน
4 กลุ่มโรค ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผล ปลอดภัย และเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี จึงได้สุ่มเก็บตัวอย่าง
ยาเม็ด Propranolol Hydrochloride ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร
อำนาจเจริญ และมุกดาหาร จำนวน 31 ตัวอย่าง แบ่งเป็นขนาด 10 mg จำนวน 28 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 5 ราย
5 เลขทะเบียน และขนาด 40 mg จำนวน 3 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 2 ราย 2 เลขทะเบียน ระหว่างเดือนตุลาคม
2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 ทำการตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐานตำรายา USP 42 จากการศึกษาพบโครมา
โทแกรมของสารมาตรฐาน Propranolol Hydrochloride ที่เวลา 6.613 min ตัวอย่างยาที่เวลา 6.633 min
ที่ความยาวคลื่น 290 nm และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 31 ตัวอย่าง จากผู้ผลิต 5 ราย 7 เลขทะเบียน
พบว่า ทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐาน การตรวจเอกลักษณ์ของยา ปริมาณตัวยาสำคัญ ความสม่ำเสมอของตัวยาใน
แต่ ล ะหน่ ว ย ความแตกต่ า งจากน้ ำ หนั ก เฉลี่ ย และการละลายของตั ว ยา ดั ง นั้ น ยาเม็ ด Propranolol
Hydrochloride ในร้านขายยาในเขตสุขภาพที่ 10 ทุกตัวอย่างเข้ามาตรฐาน
คำสำคัญ ยาเม็ดโพรพราโนลอล ไฮโดรคลอไรด์, คุณภาพยา, ร้านขายยา,เขตสุขภาพที่ 10
E-mail : kanokwan.m@dmsc.mail.go.th
การนำเสนอผลงาน:
- การนำเสนอผลงานด้ ว ยโปสเตอร์ (Poster presentation) การประชุ ม วิ ช าการวิท ยาลั ย แพทย์
ศาสตร์ และการสาธารณสุข ครั้งที่ 9 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
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Desoxy-D2PM จากการตรวจพบสู่มาตรการควบคุมทางกฎหมาย
ภณิดา รัตนานุกูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
การนำวัตถุที่ ออกฤทธิ์ต่อจิ ตและประสาท ที่มีฤทธิ์ในการกดความอยากอาหาร มาใช้ป ลอมปนใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนัก ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค นับเป็นการหลอกลวงและ
เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย จึงมีการหลบเลี่ยงโดยใช้สารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่อาจยังไม่มีการประกาศควบคุม
ตามกฎหมายมาลักลอบใช้ ทดแทน ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบ ลราชธานี ได้ตรวจพบการปลอมปนสาร 2-Diphenylmethylpyrrolidine หรือ Desoxy-D2PM ซึ่งเป็ น
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ยังไม่เคยมีการรายงานการตรวจพบหรือประกาศควบคุมในประเทศไทยมา
ก่อน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักที่ได้รับจากผู้ใช้บริการภาคเอกชน เพื่อตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ จากรายงานการตรวจพบนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงดำเนินการขยายผล โดยสุ่มตรวจ
วิเคราะห์หาสาร Desoxy-D2PM ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทลดน้ำหนักยี่ห้ออื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 พบสาร Desoxy-D2PM รวมจำนวน 6 ผลิตภัณ ฑ์ จึงนำเข้าสู่ กระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับประเทศ จนมีการประกาศควบคุมสาร Desoxy-D2PM เป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ประเภท 1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ
วันที่ 21 มกราคม 2562 ดังนั้น การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่อาจเป็นเพียงการให้บริการตามปกติ
แต่ถ้าผู้ ตรวจวิเคราะห์ มีป ระสบการณ์ ที่มากพอและมีสำนึกรับผิ ดชอบ อาจทำให้ การปฏิบัติงานประจำวัน
สามารถเป็นการเฝ้าระวังภัยที่อาจคุกคามความปลอดภัย ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม มิให้ขยายตัวเป็นปัญหาที่
ยากต่อการแก้ไขมากขึ้น รวมถึงเป็นการคุ้มครองด้านสุขภาพของประชาชนโดยตรงในภาพรวมของประเทศได้
อย่างรวดเร็ว
คำสำคัญ Desoxy-D2PM, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ลดน้ำหนัก, วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1
การนำเสนอผลงาน:
ได้ รั บ โล่ ร างวั ล ผลงานวิ ช าการยอดเยี่ ย ม ในการประชุ ม วิ ช าการกระทรวงสาธารณสุ ข กั บ การ
เปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563 "ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ สู่การพัฒ นาระบบ
สาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน" วันที่ 8-10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
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การจัดทำ SOP 17 00 229 การบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการปี พ.ศ. 2563
ฐาปนพงศ์ พัดทาป
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
บทคัดย่อ
เพื่ อ เป็ น คู่ มื อ มาตรฐานในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
ใช้เป็นหลักปฏิบัติของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งการ
สรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การมอบหมายงาน การพัฒนา การดูแลรักษา การแระเมิน การบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการ/การปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนของบุคลากร ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและใน
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System: DPIS) ใน
การบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน
วิธีการดำเนินการ
1. การกำหนดตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง
1.1 การสรรหา
1.1.1 กำหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
1.1.2 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมถึงลักษณะต้องห้าม
1.1.3 กำหนดวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
1.1.4 กำหนดช่องทางการสื่อสาร วิธีการรับสมัคร เงื่อนไข เกณฑ์การตัดสิ น การขึ้น
บัญชี ฯลฯ
1.2 การบรรจุ การแต่งตั้งตามประเภทของบุ คลากร และการมอบอำนาจของหั ว หน้าส่ ว น
ราชการ (อธิบดี) ที่มอบให้ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีตำแหน่งงานนั้น
2. การมอบหมายงาน การพัฒนา การดูแลรักษา
2.1 การมอบหมายงาน
2.1.1 มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ มอบหมาย ทั้งหน้าที่หลัก และที่มอบหมาย
พิ เศษ ตามระเบี ย บราชการ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคำสั่งหรือหมอบหมายงาน หรือปฏิบัติ
หน้าที่แทนเป็นลายลักษณ์อักษร
2.1.2 กรณี มีการปรับหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส ำคัญ จำจัดทำเป็น
คำสั่งหรือมอบหมาย หรือปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นลายลักษณ์อักษร
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2.1.3 การมอบหมายหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบงานหลั ก ที่ ส ำคั ญ ของหน่ ว ยงาน จะ
ดำเนิ น การโดยให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ (อธิ บ ดี ) หรื อ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายเป็ น
ผู้อนุมัติหรือแต่งตั้งเป็นกรณีไปตามความเหมาะสมหรือนโยบาย
2.2 การพัฒนาบุคลากร
2.2.1 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1) กำหนดกิจกรรมและช่วงเวลาการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
(อำนวยการ)
3) แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หัวหน้ากลุ่ม)
(ฝ่าย/งาน
4) ตั้งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างน้อย)
3 คน(
5) แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6) แบบบันทึกการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแล)
7) แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
8) แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2.1.2 การพัฒนาผ่านการฝึกอบรม
1) การอบรมจากการปฏิบัติงาน )On The Job Training(
2) การฝึกอบรมจากการเข้ารับหลักสูตรการฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ สัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ กรบรรยาย
พิเศษ การฝึกศึกษาการ ดูงาน การฝึกงานหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น จำแนก
เป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่
- ด้านความรู้ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมาย ระเบียบ /
วินัย คำสั่งราชการที่สำคัญ สิทธิประโยชน์ การลา การจัดซื้อจัดจ้าง
พข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เป็นต้น.บ.ร.
- ด้านวิชาการ เป็นไปตามลักษณะที่จำเป็นตามสาขาเฉพาะ/วิชาชีพ/
/ห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจวิเคราะห์ การทดสอบ/หรือลักษณะงาน
สอบเทียบ ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การวินิจฉัย กฎมาย
สำคัญที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ด้านการบริหาร เพื่อสนับสนุนทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการงาน
ประจำและความก้าวหน้าในสายงานหรือปรับเปลี่ยนสายงาน ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการบริหาร เช่น
หลักสูตรผู้บริหารการ
2.1.3 การปฏิบัติงานของบุคลากร
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1) มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร และสายบังคับ
บัญชา ควบคุมกำกับ ประเมินผล ภายในหน่วยงาน
2) กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการ การบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคคล เป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือระบบสารสนเทศที่สามารถทวนสอบได้
3) มีการระเมินผลการปฏิบัติราชการกรปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ/
ของกร .พ.วิธีการที่กำหนดของสำนักงาน กมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งข้า
ราชกาพลเรือน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
4) มีการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือรางวัลในการปฏิบัติงานที่สูงกว่ามาตรฐาน
กำหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน กและ .พ.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5) มีการกำหนดการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ำหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
กำหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน กและ .พ.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.1.4 ค่าตอบแทน
1) เงินเดือนค่าตอบแทน อ้างอิงตามพระราชบัญญัติระเบียบ/ค่าจ้าง/
.ศ.ข้าราชการพลเรือน พ2551 ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ปัจจุบัน
2) การเลื่อนเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลาชธานี เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด
3. การสื่อสาร
3.1 มีการสื่อสารข้อมูลสำคัญ นโยบาย คำสั่งให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเป็นประจำทั่วถึง
ต่อเนื่องเป็นลายลักษณ์อักษร
3.2 มีการกำหนดวิธีการ ขั้นตอนในการสื่อสารหลายช่องทาง ความต้องการ ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุง
3.3 มีการกำหนดให้มีการรับฟัง การติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงที่เป็นระบบ
3.4 ผลที่ ได้ รั บ : ได้ คู่ มื อ มาตรฐานในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ตลอดจนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
3.5 การนำไปใช้ ป ระโยชน์ : ใช้ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ข องศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุ บ ลราชธานี ตั้ งแต่ ก ารกำหนดตำแหน่ ง การสรรหา การบรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การ
มอบหมายงาน การพัฒนาการดูแลรักษา การประเมิน การบริหารผลการปฏิบั ติราชการ/
การปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนของบุคลากร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
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และในระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลระดั บ กรม (Departmental Personnel
Information System: DPIS) ในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน
คำสำคัญ การบริหารทรัพยากรบุคคล
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ภาคผนวก
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การพัฒนาบุคลากรและงานบริการทางวิชาการ
ด้านบริหาร
ลำดับ

ชื่อหลักสูตร

1

ประชุมการพัฒนาระบบการ
จัดการความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ศูนย์วิทย์ฯ ครัง้ ที่ 8/2562
ประชุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 11/2562
การสร้างวิทยากรผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
การบริหารจัดการประชุม
ระหว่างประเทศแบบมืออาชีพ

2
3

4

5

6

7

8

ประชุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 12/2562
ประชุม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการเขต
สุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 8/2562

ผู้จัด/สถานที่จัด/วันที่จัด
กองแผน ฯ / จ.
สระบุรี/25-26 พ.ย. 62

จำนวน
ผู้รับการอบรม
คน
2 นายฐาปนพงศ์ พัดทาป
นางประคอง นิลวิเชียร

ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต / กรม
วิทย์ฯ/26 พ.ย. 62
กองแผนฯ / กรมวิทย์ฯ/
27 พ.ย. 62

1

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

1

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม /
กรมวิทย์ฯ/27-29 พ.ย.
62
กองแผนฯ / รร.กรุงศรีริ
เวอร์ จ.อยุธยา/11-13
ธ.ค. 62
กองแผนฯ / กรมวิทย์ฯ/
24 ธ.ค. 62

1

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

1

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

1

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

กองแผนฯ / กรมวิทย์ฯ/
25 ก.พ. 63

1

นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
/ จ.โคราช/ 3 ธ.ค. 62

1

นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
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ด้านวิชาการ
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
1 อบรมการจัดทำฉลากโภชนาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
2 ประชุมสัมมนาฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้างในผักฯ
3 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้ง
ที่ 28 ประจำปีงบประมาณ 2563
4 อบรมการตรวจสารเคมีป้องกันและกำจัด
ศัตรูพืช (Pesticides)
5 อบรมการตัดสินความสอดคล้องของผลการ
ทดสอบตามกฎการตัดสินใจ ฯ
6 อบรมความสำคัญของจุลินทรีย์ที่บาดเจ็บ
กับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในอาหาร
7 อบรมการใช้เทคนิค Lamp test ในงาน
สาธารณสุข
8 ประชุมการสัมมนาผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสมาชิกแผนทดสอบความชำนาญ
และบูรณาการแผนงานด้านยาและยาเสพ
ติด
9 อบรมการจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา
10
11
12

13

อบรมการธำรงรักษา พัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบคุณภาพฯ
อบรมการจัดทำปริมาณรังสีอ้างอิงและวัด
ปริมาณรังสี ฯ
อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพงานรังสี
วินิจฉัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้วิถี
ใหม่
อบรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ระหว่างห้องปฏิบัติการรังสี ฯ

จำนวน
คน
2

ผู้จัด/สถานที่จัด

วันที่จัด

สคอ. / กรมวิทย์ฯ

18-19 ธ.ค. 62

สมป. / กรมวิทย์ฯ

28 ก.พ. 63

1

กองแผน ฯ / อิม
แพ็คเมืองทองธานี
ศวก.อบ. / สคอ.

26-28 ส.ค. 63

10

21-22 พ.ย. 62

2

กองแผน ฯ / อิม
แพ็คเมืองทองธานี
สคอ. / กรมวิทย์ฯ

26-28 ส.ค. 63

2

16-17 ธ.ค. 62

2

สวส. / กรมวิทย์ฯ

16 ธ.ค. 62

2

สวส. / รร.มิราเคิล
แกรนด์

14-15 ม.ค. 63

2

สวส. / รร.คลาสสิค
คามิโอ จ.อยุธยา
ศวก.ที่ 12 สงขลา /
รร.ริชมอนด์
สำนักรังสีฯ / รร.
ริชมอนด์
ศวก.ที่ 8 อุดรธานี /
จ.สระแก้ว

26-28 ก.พ. 63

1

3-4 ธ.ค. 62

2

23-24 ม.ค. 63

1

9-10 ก.ค. 63

2

ศวก.ที่ 8 อุดรธานี /
ศวก.ที่ 8 อุดรธานี

17-19 ส.ค. 63

3

- 142 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ที่
14 อบรมการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญใน
ผลิตภัณฑ์กัญชา โดยวิธี HPLC
15 อบรมโครงการพัฒนารูปแบบด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
16 อบรมวิธีการใช้งานเครื่องโครมาโทกราฟ
ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
17 ประชุมการส่งเสริมเครื่องสำอางสมุนไพรสู่
ตลาดจีนโดยระบบออนไลน์ฯ
18 อบรมเทคนิคการตรวจสารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ฯ
19 อบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก
ในกัญชาและพืชสมุนไพร
20 ประชุมการขับเคลื่อนกรมวิทย์ฯสู่การเป็น
องค์กรคุณธรรม (Moral DMSc)
21 อบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
SME/OTOP ด้านเครื่องสำอางสมุนไพร
22 ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้
ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2
23 ประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ
2563
24 อบรมการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
25 ประชุมการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์และเครือข่ายฯ
26 อบรมการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายและระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพ
27 ประชุมวิชาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ประจำปี 2563

ผู้จัด/สถานที่จัด

วันที่จัด

จำนวน
คน
1

สยวส. / สยวส.

11-12 พ.ย. 62

สอน.บ้านยางน้อย /
สอน.บ้านยางน้อย
บ.เวิลด์สยามกรุ๊ป /
บ.เอจิเลนต์ กทม.
สำนักเครื่องสำอางฯ
/ กรมวิทย์ฯ
สคอ.

23 ม.ค. 63

1

28-29 ม.ค. 63

1

10 ม.ค. 63

1

7-9 ตค.62

2

สคอ./สคอ.

21-22 พ.ย. 62

3

กองแผน ฯ / จ.
สระบุรี
ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น /
รร.อมารี
สภาเทคนิคฯ / รพ.
มะเร็ง
สป. / รร.เอเชีย แอร์
พอร์ท

20 ธ.ค. 62

1

3-4 ส.ค. 63

1

31 ตค. 62

5

3-4 ธ.ค. 62

1

สวส. / กรมวิทย์ฯ

11-13 ธ.ค. 62

2

กองแผนฯ / รร.มิรา
เคิล แกรนด์
สวส. / รร.ริชมอนด์

13 ม.ค. 63

1

5-7 ก.พ. 63

2

ศวก.ที่ 12 สงขลา /
รร.ริชมอนด์

26-28 ส.ค. 63

1
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ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ผู้จัด/สถานที่จัด
ที่
28 ประชุมการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน บ.อุบล เวลเนส เซ็น
ห้องปฏิบัติการจังหวัดอุบลฯ ปี 62
เตอร์ / รร.สุนีย์
29 อบรมระยะสั้นจีโนมิกส์ประเทศไทย
กรมวิทย์ฯ / รร.
ริชมอนด์
30 ประชุมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สสจ.อุบลฯ / สสจ.
คุณภาพระดับจังหวัด
อุบลฯ
31 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจ
สำนักตรวจราชการ
ราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ2563 ฯ /กรมควบคุมโรค

วันที่จัด
20 ธ.ค. 62

จำนวน
คน
1

11-14 ก.พ. 63

1

6 มี.ค. 63

1

13-14 ม.ค. 63

1

ด้านสนับสนุน
ลำดับ
ชื่อหลักสูตร
ผู้จัด/สถานที่จัด
วันที่จัด
จำนวน
ที่
คน
1 อบรมแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้าน ศวก.ที1่ 2 สงขลา/โรงแรม 10-12 ก.พ. 63 3
การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการ ทีเค พลาเลซ
เบิกจ่ายเงิน
2 อบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
สำนักงานเลขานุการกรม/ 14-21 ธ.ค. 62
1
โรงแรมพาวีเลี่ยนริมแคว จ.
กาญจนบุรี
3 อบรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน สำนักงานเลขานุการกรม/
23 ธ.ค. 62
1
หน่วยงานภาครัฐ
กรมวิทย์
4 ประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ กรมวิทย์ฯ / สำนักงาน
6 ก.พ. 63
1
พัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ปี
ก.พ.
2563 หลักสูตรที่ 1
ที่มา: งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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ภาพกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูน ย์ วิท ยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 10 อุบ ลราชธานี ร่วมพิธีบ ำเพ็ญ กุศลและพิ ธีน้อมรำลึ กเนื่ องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานีในพิธี กิจกรรมมีดังนี้
เวลา 07.00 น. ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี นำ
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 19.00 น. ภญ.ภณิ ด า รั ต นานุ กู ล รองผู้ อ ำนวยการศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุบ ลราชธานี ได้ รับ มอบหมายจากผู้ อำนวยการศูนย์ฯ ร่ว มพิ ธีจุดเทียนเพื่อ น้อมรำลึ กเนื่ องในวันคล้ ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม
จังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 17 ตุลาคม 2562 การประชุมกลุ่มผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยมีนางสาวธาริยา เสาวรัญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เป็นประธาน
ห้อง Business Center ชั้น 2 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 การประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนตุลาคม
2562 โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องปทุมมา
ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตบริการสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย
วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ นำคณะ
ผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาครวมทั้งเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความ
สะอาดบริเวณอาคารที่ทำการศูนย์ฯ และสนามหน้าอาคารปฏิบัติการ (หลังใหม่)
- 147 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีก รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะ
ผู้บริหารจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาครวมทั้งเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการ(หลังใหม่) โดยมี ดร.กมล
ฝอยหิ รัญ ผู้อำนวยการศูน ย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมให้กรอบแนวคิดในการปรับปรุงงาน ตลอดจนการเตรียมการสำหรับอนาคต ที่
ต้องเป็นศูนย์กลางของการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงและแตกต่างจากห้องปฏิบัติการ
ทั่ ว ไป อี ก ทั้ ง เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ฝึ ก อบรม ศึ ก ษาวิ จั ย ของภู มิ ภ าคและของประเทศที่ ใกล้ เคี ย งต่ อ ไปศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- 148 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะ
ผู้ บ ริ ห ารจากส่ ว นกลาง และส่ ว นภู มิ ภ าครวมทั้ งเจ้ า หน้ า ที่ เยี่ ย มชมการดำเนิ น งานตรวจวิ เคราะห์ ท าง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิ จฉัย โดยมี นายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุด
ข้าวปุ้น ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำคณะ
ผู้ บ ริ ห ารจากส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าครวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ เยี่ ย มชมการดำเนิ น งานตรวจวิ เคราะห์ ท าง
ห้องปฏิบั ติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โดยมี นายสุทธิพงษ์ โครตรวันทา ผู้ อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น ให้การต้อนรับใน
ครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเค็ง ตำบลขุมคำ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
- 149 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วัน ปิ ย ะมหาราช วัน ที่ 23 ตุล าคม 2562 ศูน ย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุ บลราชธานี ร่ว มพิ ธี
บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานีในพิธี กิจกรรมมีดังนี้
เวลา 07.00 น. ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี นำ
คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น พระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.00 น. นางขวัญใจ วังคะฮาต รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบั งคม ณ บริเวณ
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ศาลากลาง
จังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า)
เวลา 19.00 น. นางศุภวรรณ เกตุอินทร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาลสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า)

- 150 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบคุณภาพ
เครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง ภายใต้โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีบุคลากร
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมอบรมฯ
จำนวนทั้งสิ้น 85 คน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทดสอบคุณ ภาพเครื่องวัดความดัน โลหิ ตอย่างง่ายด้วยตนเอง โดยใช้ชุดทดสอบกับแอพพลิ เคชั่น BP sure
ภายใต้โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมี
บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ
เข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 97 คน

- 151 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทดสอบคุณ ภาพเครื่องวัดความดัน โลหิ ตอย่างง่ายด้วยตนเอง โดยใช้ชุดทดสอบกับแอพพลิ เคชั่น BP sure
ภายใต้โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
มะเร็งอุบลราชธานี ซึ่งมีบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใน
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 318 คน

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทดสอบคุณ ภาพเครื่องวัดความดัน โลหิ ตอย่างง่ายด้วยตนเอง โดยใช้ชุดทดสอบกับแอพพลิ เคชั่น BP sure
ภายใต้โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซึ่งมีบุคลากรจาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน
ทั้งสิ้น 112 คน
- 152 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วัน พฤหั ส บดี ที่ 19 ธั น วาคม 2562 ศู น ย์ วิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ที่ 10 อุ บ ลราชธานี ร่ว มกั บ ศู น ย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัด “อบรมเชิง
ปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายด้วยตนเอง โดยใช้ชุดทดสอบกับแอพพลิเคชั่น BP
sure ภายใต้โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ซึ่งมีบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดศรีสะเกษ เข้า
ร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 254 คน

วั น พระบิ ด าแห่ ง ฝนหลวง วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2562 นางพั ช ราภรณ์ เกี ย รติ นิ ติ ป ระวั ติ
รองผู้ อำนวยการศูน ย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับ มอบหมายจากผู้ อำนวยการศูน ย์ฯ
นำคณะเจ้ า หน้ าที่ ร่ ว มประกอบพิ ธี ว างพานพุ่ ม เงิน พุ่ ม ดอกไม้ ส ด กล่ า วถวายราชสดุ ดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งฝนหลวง) เนื่องในวันพระบิดา
แห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานีในพิธี
ณ หอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- 153 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ร่วมคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนศูนย์วิชาการ
โซน 7 ประเภทกีฬา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล ปาเป้า และเปตอง เพื่อร่วมแข่งขันกีฬา
สาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ สนามกีฬาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

วันที่ระลึกวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
เวลา 07.00 น. ภญ.ภณิ ด า รั ต นานุ กู ล รองผู้ อ ำนวยการศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตัก
บาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 09.00 น. นางโชติกา องอาจณรงค์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัด
อุบลราชธานี
- 154 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 งานมหกรรมรวมพลไทอีสานสุขภาพดี :กินเปลี่ยนชีวิต ฟิตร่างกาย
ผ่ อ นคลายอารมณ์ จั ด โดยศู น ย์ อ นามั ย ที่ 10 อุ บ ลราชธานี โดยมี ห น่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชนในจั งหวั ด
อุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังเชื้อดื้อ
ยาต้านจุลชีพ การจัดทำ การรายงาน Antibiogram เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

- 155 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรมทำบุญในวันปีใหม่ โดยช่วงเช้า ไหว้ศาล พิธีทำบุญตักบาตร ร่วม
รับประทานอาหาร ช่วงบ่ายมีกิจกรรมกีฬามหาสนุก เพื่อความรักและสามัคคี

วันที่ 15 มกราคม 2562 คณะทำงาน ส่งเสริมสมดุลแห่งชีวิตพิชิตความสุข (4ส.) เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมบริจาคน้ำดื่ม อาหารแห้ ง ณ โรงครัวกลางงานปฏิบัติธรรม
อาจริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท วันที่ 12-17 มกราคม พ.ศ.2562 ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

- 156 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 30-31 มกราคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)
และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมอบรม

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจเยี่ย มห้ องปฏิบั ติการตรวจเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี การตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยเทคนิค Real time RT-PCR
สามารถตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้อย่างแม่นยำ มีความจำเพาะสูง เชื่อถือได้ และรู้ผลภายใน 3 ชั่วโมง
โดยห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี มีความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์และ
ให้บริการในเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

- 157 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

การประชุมเสวนาบูรณาการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี โดยดร.กมล ฝอยหิรัญ
ผู้อำนวยการ จัดประชุมเสวนา "บูรณาการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10" ได้รับเกียรติ
จากนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน และบรรยายพิเศษแนว
ทางการส่งตรวจทางห้ องปฏิบั ติการกรณี โรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และนายแพทย์สุ วิท ย์ โรจน
ศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 บรรยายพิเศษ สถานการณ์สุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10
เวทีเสวนา: โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และโรคติดเชื้อ (COVID-19, TB, การประสานงานเครือข่าย) ผู้
ร่วมเสวนา นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ดนัย เจียร
กุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ 10 นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพ
สิทธิประสงค์ และวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติร่วมเสวนาในช่วงเช้า
เวทีเสวนา: โรคทางพันธุกรรม โรคไม่ติดเชื้อ และระบบการบริการ (Down syndrome ยีนแพ้ยา, การ
ลดความแออัดในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ) ผู้เสวนาจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติร่วมเสวนาในช่วงบ่าย
โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

- 158 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วัน ที่ 10-13 มีน าคม 2563 การตรวจติดตามคุณ ภาพภายใน (Internal Audit) ศูน ย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 10 อุบ ราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดให้ มีการตรวจติดตามคุณ ภาพภายใน
ห้ องปฏิ บั ติก ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017, ISO 15189: 2012, ISO 15190: 2003, ISO/IEC
17043: 2010 และ ISO 9001: 2015

วั น ที่ 25 มี น าคม 2563 ดร.กมล ฝอยหิ รั ญ ผู้ อ ำนวยการศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุบ ลราชธานี เป็ น ประธาน ในการประชุม การทบทวนโดยฝ่ ายบริห าร (Management Review) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- 159 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 10 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนรถยนต์
โดยสารพร้ อ มพนั ก งานขั บ รถยนต์ สำหรับ ใช้ ในภารกิ จ สนั บ สนุ น บุ ค ลากรทางการแพทย์ ของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

วัน ที่ 13 เมษายน 2563 กรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ โดย ดร.กมล ฝอยหิ รัญ ผู้ อำนวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี และผู้ตรวจประเมินกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ประเมินความพร้อม
ห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 วิธี Real time PCR ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรองรับ
การตรวจวินิจฉัยสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และควบคุมการแพร่ระบาด ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 10 โดยมี แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศรีสะเกษ และคณะให้การ
ต้อนรับ

- 160 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วัน ที่ 14 เมษายน 2563 กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ โดย ดร.กมล ฝอยหิ รัญ ผู้ อำนวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี และผู้ตรวจประเมินกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ประเมินความพร้อม
ห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 วิธี Real time PCR ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัยสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และควบคุมการแพร่ระบาด ใน
พื้น ที่เขตสุขภาพที่ 10 โดยมี นายแพทย์เจนฤทธิ์ วิตตะ รองผู้ อำนวยการฝ่ ายการแพทย์ และคณะให้ การ
ต้อนรับ

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 รายงานตัวข้าราชการใหม่ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษอัน
เนื่ อ งจากสถานการณ์ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 ระยะที่ 1 ในตำแหน่ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
- 161 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในการสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ การ การจั ด การความรู้ “KM Day กรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ระหว่ า งวั น ที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มี ก ารนำเสนอเรื่ อ งเล่ า เร้ า พลั ง Springboard success
storytelling Contest จำนวน 35 เรื่อง ผ่านทาง VDO Conference
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote เรื่อง
“วิถีใหม่ของการวิเคราะห์ สารเคมีป้ องกันและกำจัดศัตรูพืช ” โดย ดร.ชรินรัตน์ ศิริธรรม นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ปฏิบัติการ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
เวลา 07.00 น. นางศุ ภ วรรณ เกตุ อิ น ทร์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ช ำนาญการพิ เศษ ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระ
ราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 18.00 น. นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติ ประวัติ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและ
วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง
- 162 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โครงการเรื่องเล่าส่งเสริมคุณธรรม "การดำรงชีวิตในช่วงวิกฤต Covid-19 ด้วย
คุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 32 คน จากส่วนกลาง และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนางโชติกา องอาจณรงค์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วม
ประกวดเรื่องเล่า ในชื่อเรื่อง “อยู่อย่าง New Normal”

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับการตรวจประเมิน
ความสามารถของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ISO 15189:2012 และ ISO
15190:2003 โดยผู้ตรวจประเมิน จากสำนักมาตรฐานห้ องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี ภญ.
สุวรรณา จารุนุช เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะรวม 9 ท่าน เพื่อต่ออายุใบรับรองความสามารถ
และขยายขอบข่ายการรับรอง รวม 214 รายการทดสอบ
- 163 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันเฉลิมฯ สมเด็จพระบรมชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบ ลราชธานี เป็ น ประธานในพิ ธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
เวลา 07.00 น. ภญ.ภณิ ด า รั ต นานุ กู ล รองผู้ อ ำนวยการศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10
อุบลราชธานีได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตัก
บาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 18.00 น. นางโชติ ก า องอาจณรงค์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ช ำนาญการพิ เศษ ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธี
จุ ดเที ย นถวายพระพรชัย มงคล ณ มณฑลพิ ธีทุ่ งศรีเมื อง ตำบลในเมื อง อำเภอเมื องอุ บ ลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 รายงานตัวข้าราชการใหม่ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษอัน
เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะที่ 2 ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 อัตรา
- 164 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีบันทึกข้อตกลงกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในการตรวจ
คัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในช่วงก่อนและระหว่างเปิดฤดูกาลแข่งขัน เพื่อเป็นการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน สนับสนุนการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ศูน ย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุ บลราชธานี ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลศรีส ะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal Swab และตัวอย่างน้ำลาย นักกีฬาฟุตบอลไทย
ลีกทีมสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี จำนวน 24 ราย ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ซึ่งศูนย์ฯ ได้สนับสนุนวัสดุชุดน้ำยา
เก็บรักษาตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์ โดยจัดเตรียมรถมาเพื่อรับตัวอย่างในครั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ 10 อุ บ ลราชธานี ได้ รั บ โล่ ร างวั ล ผลงานวิ ช าการยอดเยี่ ย ม เรื่ อ ง
“Desoxy-D2PM” จากการตรวจพบสู่มาตรการควบคุมตามกฎหมาย โดย เภสัชกรหญิงภณิดา รัตนานุกูล
เภสั ชกรชำนาญการ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุ ขกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal
ประจำปี 2563 "ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ด้วยวิถีชีวิตใหม่ สู่การพัฒ นาระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน" วันที่
8-10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุขุม กาญ
จนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ทำพิธีเปิดการประชุม และมอบเหรียญ
เชิดชูเกียรติขุนประเมินวิมลเวชช์ จำนวน 1 รางวัล, มอบโล่รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม จำนวน 6 รางวัล
- 165 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 14 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประชุม การตรวจประเมิน
เบื้องต้นตามมาตรฐาน ISO-IEC17043 กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีบันทึกข้อตกลงกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในช่วงก่อนและระหว่างเปิดฤดูกาลแข่งขัน เพื่อเป็น
การเฝ้าระวัง ป้องกัน สนับสนุนการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี
ดำเนิ นการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal Swab และตัวอย่างน้ำลาย นักกีฬาฟุตบอลสโมสรอุบลคิดส์ ซิตี้
จำนวน 31 ราย และทีมผู้ตัดสิน จำนวน 10 ราย จำนวนรวมทั้งหมด 41 ราย ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่ง
ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนวัสดุชุดน้ำยา เก็บรักษาตัวอย่าง และการตรวจวิเคราะห์ โดยจัดเตรียมรถมาเพื่อรับตัวอย่าง
ในครั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 166 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีบันทึกข้อตกลงกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในการ
ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในช่วงก่อนและระหว่างเปิดฤดูกาลแข่งขัน เพื่อเป็น
การเฝ้าระวัง ป้องกัน สนับสนุนการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal Swab และตัวอย่างน้ำลาย
นักกีฬาฟุตบอลทีมราษีไศล ยูไนเต็ด ทีมกันทรารมย์ ยูไนเต็ด และผู้ตัดสิน จำนวนรวมทั้งหมด 82 ราย ในวันที่
24 กัน ยายน 2563 ซึ่งศูน ย์ ฯ ได้ส นั บ สนุ น วัส ดุ ชุด น้ ำยา เก็บ รัก ษาตั ว อย่าง และการตรวจวิเคราะห์ โดย
จัดเตรียมรถมาเพื่อรับตัวอย่างในครั้งนี้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

วันที่ 23 กันยายน 2563 จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณลิลิต อินทนา นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

- 167 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- 168 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี 2563
นายกมล ฝอยหิรัญ
นางพัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ
นางสาวภณิดา รัตนานุกูล
นางขวัญใจ วังคะฮาต
นางศุภวรรณ เกตุอินทร์
นางโชติกา องอาจณรงค์
นายพีรพงษ์ แสงประดับ
นายฐาปนพงศ์ พัดทาป

ประธานคณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงานและเลขานุการ

- 169 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

- 170 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0 4531 2232 – 4 โทรสาร ต่อ 150
Facebook : https://www.facebook.com/rmscubon

