


รายการคำของบลงทุน  (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ที่ผ่านการพิจารณาเบ้ืองต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ลำดับที ่ รายการครุภัณฑ์ เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์การใช้งาน วงเงินเบื้องต้น 
(บาท/หน่วย) 

สถานที่ติดต้ัง ผู้ประสานงาน 

1 เครื่องเอชพีแอลซีเอ็มเอสเอ็ม
เอส  (High Performance 
Liquid Chromatograph 
MassSpectrometer 
MassSpectrometer, HPLC-
MS/MS) 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี
จำนวน 1 เครื่อง 

เพื่อทดแทนเครื่องมือเดมิที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี และปัจจบุัน
บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือไม่มีการผลิตอะไหล่ในส่วนการควบคมุการทำงาน
เครื่อง (main broad) รุ่นนี้ และเพิ่มศักยภาพการตรวจวเิคราะห์ โดยใช้
พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะหห์าปริมาณสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin) 
ซึ่งเช้ือราชนิดหนึ่งๆสามารถผลติสารพิษไดม้ากกว่าหน่ึงชนิด และเชื้อราที่
เกิดขึ้นในผลติภณัฑ์หนึ่งๆนั้นอาจไม่ไดม้ีเช้ือราเพียงชนิดเดียว จึงเปน็สาเหตุ
ให้มีโอกาสพบสารพิษหลากหลายชนิดในผลิตภัณฑ์เดียวกันในอาหาร 
mycotoxin ในอาหารมีมากกว่า 400 ชนิด ซึ่งในปัจจุบันวิเคราะหด์้วย 
HPLC และตรวจวัดปรมิาณด้วยฟลูออเรสเซนต์ หรือยูวีวิสเิบิล  การพัฒนา
วิธีตรวจวิเคราะห์ multi-mycotoxin ด้วยวิธี LC-MS/MS ทำใหส้ามารถ
ตรวจสารพิษจากเชื้อราไดห้ลายชนิดในครั้งเดียวให้ครอบคลมุตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex)  ทดแทนวิธีเดมิที่
ตรวจวิเคราะหด์้วย HPLC-fluorescence ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ได้เพยีง
ชนิดเดียวหรือกลุ่มเดียวต่อครั้ง  นอกจากน้ันสามารถเฝา้ระวังและตรวจ
ติดตาม mycotoxin ชนิดอื่นๆโดยวิธี screening เบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลใน
การเฝา้ระวังและคุ้มครองผู้บรโิภค ถึงแม้จะมีการพบสารพิษชนิดอื่นๆจะมี
ปริมาณต่ำ แต่หากได้รับสารพิษนีห้ลายๆชนิดรวมกันอาจมีการเสริมฤทธิ์ 
(synergistic) ทำให้มผีลกระทบรา้ยแรงกว่าเดมิ   ซึ่ง เครื่อง LC-MS/MS 
เดิม ได้ทำการทดสอบตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Multimycotoxin พบว่า 
sensivitity ของเครื่องมือมีค่าต่ำ ทำให้ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ปรมิาณ 
mycotoxin บางชนิดที่มีมาตรฐานกำหนดในระดับต่ำๆ  ได ้
 

15,000,000.00 
 

สำนักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร  
ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุร ี
 

1.คุณศิริชัย สญัญะ       
sirichai.s@dmsc.mail.go.th 

2. คุณพนาวัลย์  กลึงกลางดอน 
  panawan.k@dmsc.mail.go.th 
 
3. คุณปิยะวัฒน์ แปงพั๊วะ 
piyawat.p@dmsc.mail.go.th 
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ลำดับที ่ รายการครุภัณฑ์ เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์การใช้งาน วงเงินเบื้องต้น 
(บาท/หน่วย) 

สถานที่ติดต้ัง ผู้ประสานงาน 

2 เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือแบบออโตเคลฟ 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี
จำนวน 1 เครื่อง 

-เพื่อทดแทนเครื่องมือเดมิ เลขครภุัณฑ์ 6530-003-01-20-0012 ซึ่งจัดซื้อ
เมื่อ 7 กันยายน 2538 (อายุการใช้งาน 25 ปี) 
-เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเช้ือแบบออโตเคลฟ มีเครื่องกำเนดิไอน้ำ ซึ่งได้รับการติดตั้ง
และทดสอบจากผูผ้ลติเดียวกันกับเครื่องนึ่งฆ่าเช้ือ  ทำงานได้โดยอัตโนมัติ
ตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรมการนึ่งฆา่เชื้อโรคใน 1 รอบ โดยต้องโปรแกรม
จำเพาะสำหรับงานทางจลุชีววิทยา เช่น โปรแกรมสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อของเสีย 
( 121 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ) โปรแกรมสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับ
อาหารเลี้ยงเช้ือ  ( 115 องศาเซลเซียส นาน 15 - 20 นาที 118 องศา
เซลเซียส นาน 10 นาที 121 องศาเซลเซียส นาน 5-15 นาที 121 องศา
เซลเซียส นาน 15 นาที ) ทุกโปรแกรมเมื่อทำงานครบกำหนดเวลาอาหาร
เลี้ยงเช้ือทุกชนิดต้องอยู่ในสภาพปกติ 
 

3,312,000.00 สำนักคุณภาพและ 
ความปลอดภัยอาหาร  
ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมืองนนทบุรี 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี 
จังหวัดนนทบุร ี
 
 

1.คุณสมภพ  วัฒนมณ ี
  sompob.v@dmac.mail go.th 
 
2. คุณสุนันทา  เทพดนตร ี
  sunantha.t@dmac.mail go.th 

 

3 เครื่องโครมาโทกราฟชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(HPLC-DAD-RID) 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี
จำนวน 1 เครื่อง 

- เพื่อทดแทนเครื่องเดิม ซึ่งใช้งานมามากกว่า 20 ปี (เป็นเครื่องเก่าที่ได้รับ
ต่อมาจากฝ่ายสารพิษและสารปนเปื้อนฯ เมื่อ พ.ศ. 2547) ประสิทธิภาพการ
ทำงานลดลง ผูผ้ลติไม่ผลิตอะไหลส่ำรอง หากเครื่องประมวลผลเสีย ไม่
สามารถหาเครื่องทดแทนไดเ้นื่องจากโปรแกรมการประมวลผลไมส่ามารถ
ใช้ได้กับเครื่องรุ่นใหม่ ส่วนประกอบอ่ืนๆไม่มีอะไหล่จำหนา่ยแล้วเช่นกัน  
เครื่องนี้ใช้วิเคราะห์วตัถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (โซเดียมซัยคลาเมต) ไน
ไตรต์ ไนเตรต และกรดซติริก - เพือ่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์รายการ
วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขท่ี389 และตามส
เปกของ JECFA ได้แก่ Mannitol, Lactitol ซึ่งยังไมม่ีการให้บริการ และใช้
ในการพัฒนาวิธีวิเคราะห์วตัถุเจือปนในอาหาร อ่ืนๆ เช่น ฟูโรซีนในนม   
เป็นต้น 
 

3,200,000.00 - สำนักคุณภาพและ     
  ความปลอดภยัอาหาร  
  ตำบลตลาดขวัญ     
  อำเภอเมืองนนทบุรี  
  จังหวัดนนทบุรี 
   
 

1. คุณสุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ 
suthathip.v@dmsc.mail.go.th 
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ลำดับที ่ รายการครุภัณฑ์ เหตุผลความจำเป็น/วัตถุประสงค์การใช้งาน วงเงินเบื้องต้น 
(บาท/หน่วย) 

สถานที่ติดต้ัง ผู้ประสานงาน 

4 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (GAS 
CHROMATOGRAPH) 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุร ี
จำนวน 1 เครื่อง 

- ใช้ทดแทนเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph) เดมิ (ยี่ห้อ 
Perkin Elmer รุ่น AUTOSYSTEM XL Serial No. 610N7051508 รหัส
ครุภณัฑ์ 6633-001-01-20-0010) ซึ่งมีอายุการใช้งานมามากกว่า 23 ปี 
(จัดซื้อเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2540)  
โดยเครื่องนี้ ปัจจุบันฝ่ายส่วนประกอบอาหารใช้ในการตรวจวิเคราะห์  
1) กรดไขมันอ่ิมตัวในผลติภณัฑ์อาหาร สำหรับการจัดทำฉลากโภชนาการ  
2) กรดไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑอ์าหาร สำหรับการเฝ้าระวังคณุภาพและ
ความปลอดภัยโดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง และ  
3) ส่วนประกอบของกรดไขมันในน้ำมันและไขมัน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขท่ีเกีย่วข้อง  
โดยมตีัวอย่างที่ทำการตรวจวิเคราะห์รวมประมาณ 200 ตัวอย่างต่อปี และ
ปัจจุบันนี้ อะไหล่บางตัวของเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟไม่มจีำหน่ายแล้ว 

2,000,000.00 สำนักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร  
ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุร ี
 
 

1.คุณจินตนา กิจเจรญิวงศ ์
jintana.ki@dmsc.mail.go.th 
 
2.คุณพัชรา ขาวหมดจด 
phatchara.k@dmsc.mail.go.th  
 
3.คุณคเนศ  เต็มไตรรัตน ์
kanate.t @dmsc.mail.go.th 
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