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ผลการด าเนินงานโครงการประจ าปี 2561 รอบ 12 เดือน  
หน่วยงาน ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 
ล า 
ดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย/หัวหน้า 
ผลงาน เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการอ้างอิงด้าน
อาหารแห่งอาเซียน-โลหะหนัก 

ร้อยละ 100 
 

1,100,000/1,100,000 
(100 %) 

 

ปุษยา แสงวิรุฬ ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ 
ปุษยา แสงวิรุฬ 

2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและ
เครือข่ายห้องปฏิบตัิการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรมและการเฝา้ระวัง
ผลิตภณัฑ์สุขภาพของประเทศ 

ร้อยละ 100 
 
 

3,000,000/3,000,000 
(100%) 

สุวรรณี ธีรภาพ
ธรรมกลุ 
ปุษยา แสง
วิรุฬห ์
ลัดดา แก้วกล้า
ปัญญาเจริญ 

สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
ปุษยา แสงวิรุฬห ์
ลัดดา แก้วกล้าปัญญา
เจริญ 

3 โครงการก าหนดวิธีมาตรฐานส าหรับการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร 

ร้อยละ 100 
 

150,000/150,000 
(100 %) 

 

อุมา บริบูรณ ์ นิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา                                                                                                                                            

4 
 

โครงการพัฒนาคณุภาพห้องปฏบิตัิการ
วิเคราะห์อาหารและน้ าโดยเป็นผูด้ าเนินการ
แผนทดสอบความช านาญ 

ร้อยละ 100 
 

350,000/ 350,000 
(100%) 

จิตผกาสันทัดรบ ฝ่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และยาสัตวฯ์/ลัดดา  
แก้วกล้าปัญญาเจริญ 

5 โครงการวิจัยด้านอาหาร     
 1. โครงการส ารวจไตรฮาโลมเีทนใน

น้ าประปา เขตพื้นท่ีการจ่ายน้ าของการ
ประปานครหลวง กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ต่อเนื่อง) 

ร้อยละ 100 
 

102,000/102,000 
(100%) 

 

บรรพต  
กลิ่นประทมุ 

ฝ่ายวัสดุส าผสัอาหาร/ 
อุมา บริบูรณ ์

 2. การศึกษาความใช้ได้ของวิธีวิเคราะหไ์วรสั
โนโรและไวรัสตับอักเสบ เอ ในอาหารและ
น้ า 

ร้อยละ 100 
 

130,000/130,000 
(100%) 

 

จ าเรียง ปุญญะ
ประสิทธ์ิ/ 
ณัฐกานต์  
ติยศิวาพร 

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว วงศ์
สมมาตร ์
ฝ่ายชีวโมเลกลุ/ 
นิตยา พันธ์บัว 

 3. การส ารวจปริมาณสารประกอบกลุ่ม 
ไดออกซินและพีซีบีในหอยสองฝาบริเวณ
ปากแม่น้ าส าคญัของประเทศไทย 
 (ต่อเนื่อง 59-60) 

ร้อยละ 100 
 

- 
 
 

ศิริชัย สัญญะ ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ปุษยา  
แสงวิรุฬ 

 4. การพัฒนาชุดทดสอบส าหรับตรวจหา
ยีสต์และราในอาหารและเครื่องดืม่ 
 

ร้อยละ 100 200,000/200,000 
(100%) 

 

กรุณา  ตรีสมิทธ ์ ฝ่ายน้ าและเครื่องดื่ม 
ปิยมาศ แจ่มศร ี

 5. โครงการส ารวจปริมาณสารกลุม่ 
ไดออกซินและพีซีบีในไข่จากฟารม์ใน
ประเทศไทย 

ร้อยละ 100 
 

160,000/160,000 
(100%) 

นายสุพัฒน์  
แสงสวย 

ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ปุษยา  
แสงวิรุฬ 

 6. โครงการส ารวจปริมาณกลูเตน สิ่ง
แปลกปลอมประเภท light filth และ 
Deoxynivalenol (สารพิษจากเชือ้รากลุ่ม 
Fusarium) ในผลิตภณัฑ์ธัญพืช 

ร้อยละ 100 
 

150,000/150,000 
 (100%) 

ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์

ฝ่ายชีวโมเลกลุ  
นิตยา พันธุ์บัว 



2/3 

 

ล า 
ดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย/หัวหน้า 
ผลงาน เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

6 โครงการพัฒนาคณุภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภณัฑ์ชุมชนด้านอาหารสูม่าตรฐาน 

ร้อยละ 100 
 

500,000/500,000 
(100%) 

 

ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์

7 โครงการศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักสดและผลไมส้ด 

ร้อยละ 100 
 

1,500,000/1,500,000 
(100%) 

 

จิตผกา 
สันทัดรบ 

ฝ่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และยาสัตวฯ์/ลัดดา  
แก้วกล้าปัญญาเจริญ 

8 โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืช
ตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล 

ร้อยละ 100 
 

1,940,000/1,940,000 
(100%) 

 

วนิดา ยุรญาต ิ
จิตผกา สันทัด
รบ 

ฝ่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และยาสัตวฯ์/ลัดดา  
แก้วกล้าปัญญาเจริญ 

9 โครงการบรูณาการอาหารปลอดภยั     
 1. โครงการคณุภาพและความปลอดภัยของ

น้ าดื่มประชารัฐ 
ร้อยละ 100 

 
500,000/500,000 

(100 %) 
 

ปุษยา  
แสงวิรุฬห ์

ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ปุษยา  
แสงวิรุฬ 

 2. โครงการส ารวจยาต้านจลุชีพและสาร
ป้องกันจ ากัดศัตรูพืชตกค้าง สารปนเปื้อน
โลหะหนัก ไดออกซินและพีซีบี และ 
เชื้อดื้อยาต้านจลุชีพในสัตว์น้ าเพาะเลี้ยงของ
ประเทศไทย 

ร้อยละ 100 
 
 

1,030,000/1,030,000 
(100 %) 

ลัดดา แก้วกล้า
ปัญญาเจริญ 
 

ฝ่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และยาสัตวฯ์/ลัดดา  
แก้วกล้าปัญญาเจริญ 

 3.โครงการประเมินความเสี่ยงของการไดร้ับ
สัมผสั กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก สี
สังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์  
S. aureus และ Salmonella spp. ใน
ผลิตภณัฑ์เนื้อสตัว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก 
ของประชากรไทย 

ร้อยละ 100 
 

100,000 /100,000 
(100 %) 

ลัดดา แก้วกล้า
ปัญญาเจริญ 

ฝ่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
และยาสัตวฯ์/ลัดดา  
แก้วกล้าปัญญาเจริญ 

 Passive Surveillance     ร้อยละ 100 
 
 

150,000/150,000 
(100 %) 

 

  

 1. Passive Surveillance นม - - อรุณี/มัณฑนา กลุ่มพัฒนาคณุภาพฯ 
ปราณี นาคประสิทธ์ิ 

  2. Passive Surveillance น้ าปลา - - จินตนา/ยุพเรศ ฝ่ายส่วนประกอบอาหาร/
อรุณี ดนุดล 
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 

 3. Passive Surveillance น้ าและ 
น้ าแข็งบริโภค 

- - กรรณิกา  
จิตติยศรา/ 
ปิยมาศ  

ฝ่ายน้ าและสาร
กัมมันตรังสี/กรรณิกา  
จิตติยศรา 
ฝ่ายน้ าและเครื่องดื่ม/ 
ปิยมาศ แจ่มศร ี

 4. Passive Surveillance ผลิตภณัฑ์ชุมชน - - ดวงดาว วงศ์สม
มาตร/์จันทร์
เพ็ญ โตวิยา
นนท์ 

ฝ่ายอาหาร/ 
ดวงดาว วงศ์สมมาตร ์
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
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ล า 
ดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ฝ่าย/หัวหน้า 
ผลงาน เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท) 

 5. Passive Surveillance กะป ิ - - อารุณี ศร
พรหม/สุธาทิพย ์
วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ 

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 

 6. น้ าพริก - - ศศิธร ฐิติเพชร
กุล/วีรพร 
 แจ่มศร ี

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 

 7. ไส้กรอก - - สุธาทิพย ์
วิทย์ชัยวุฒิวงศ์/ 
สมภพ วัฒนมณ ี

ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์

 8. ลูกช้ิน - - กิตติมา โสนะ
มิตร/์สุนันทา 
เทพพดลตร ี

ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 
ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว  
วงศ์สมมาตร ์

 9. เบเกอร์รี่   - - กิตติมา  
โสนะมิตร ์

ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล 

10 โครงการตรวจรบัรองอาหารปลอดภัย ร้อยละ 100 
 

2,500,000/2,500,000 
(100 %) 

 

วนิดา ยุรญาต ิ กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
ปราณี นาคประสิทธ์ิ 

11 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภยัอาหาร
ส าหรับพระบรมวงศานุวงค์ 

ร้อยละ 100 
 

2,200,000/2,200,000 
(100 %) 

 

วนิดา ยุรญาต ิ กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
ปราณี นาคประสิทธ์ิ 

12 โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมระดับ
ผู้น าประเทศ 

ร้อยละ 100 
 

300,000/300,000 
(100 %) 

วนิดา ยุรญาต ิ กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
ปราณี นาคประสิทธ์ิ 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
อ้างอิงตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 100 
 

5,000,000/5,000,000 
(100 %) 

จิตผกา สันทัด
รบ/กรรณิการ์ 
นิ่มเล็ก 

กลุ่มพัฒนาคณุภาพและ
วิชาการ/ 
ปราณี นาคประสิทธ์ิ 

  
 

ร้อยละ 100 
 
 

20,880,000/20,880,000 
(100 %) 

  

  
 
        = ผ่านเป็นไปตามแผน           = ช้ากว่าแผนแต่ไมส่่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย           = ช้ากว่าแผนส่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย                
                
                                                                                                                 ผู้รายงาน   นางสาวอุบลวรรณ  รอดประดิษฐ์ 
                                                                                                            ต าแหน่ง    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
                                                                                                              รายงาน ณ  วันท่ี  27 เดือน ก ันยายน พ.ศ. 2561 


