ผลการดาเนินงานโครงการประจาปี 2561 รอบ 12 เดือน
หน่วยงาน สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ลา
ชื่อโครงการ
ดับ
ที่
1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบตั ิการอ้างอิงด้าน
อาหารแห่งอาเซียน-โลหะหนัก

ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่าย/หัวหน้า
ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/
ปุษยา แสงวิรุฬ
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
ปุษยา แสงวิรุฬห์
ลัดดา แก้วกล้าปัญญา
เจริญ

ร้อยละ 100

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

ปุษยา แสงวิรุฬ
สุวรรณี ธีรภาพ
ธรรมกุล
ปุษยา แสง
วิรุฬห์
ลัดดา แก้วกล้า
ปัญญาเจริญ
อุมา บริบูรณ์

2

โครงการพัฒนาขีดความสามารถและ
เครือข่ายห้องปฏิบตั ิการเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนอุตสาหกรรมและการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ

ร้อยละ 100

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

3

โครงการกาหนดวิธีมาตรฐานสาหรับการ
ตรวจวิเคราะห์อาหาร

ร้อยละ 100

150,000/150,000
(100 %)

4

โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์อาหารและน้าโดยเป็นผูด้ าเนินการ
แผนทดสอบความชานาญ
โครงการวิจัยด้านอาหาร
1. โครงการสารวจไตรฮาโลมีเทนใน
น้าประปา เขตพื้นที่การจ่ายน้าของการ
ประปานครหลวง กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ต่อเนื่อง)
2. การศึกษาความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ไวรัส
โนโรและไวรัสตับอักเสบ เอ ในอาหารและ
น้า

ร้อยละ 100

350,000/ 350,000
(100%)

จิตผกาสันทัดรบ ฝ่ายสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และยาสัตว์ฯ/ลัดดา
แก้วกล้าปัญญาเจริญ

ร้อยละ 100

102,000/102,000
(100%)

บรรพต
กลิ่นประทุม

ฝ่ายวัสดุสาผัสอาหาร/
อุมา บริบูรณ์

ร้อยละ 100

130,000/130,000
(100%)

3. การสารวจปริมาณสารประกอบกลุ่ม
ไดออกซินและพีซีบีในหอยสองฝาบริเวณ
ปากแม่น้าสาคัญของประเทศไทย
(ต่อเนื่อง 59-60)
4. การพัฒนาชุดทดสอบสาหรับตรวจหา
ยีสต์และราในอาหารและเครื่องดืม่

ร้อยละ 100

-

จาเรียง ปุญญะ
ประสิทธิ/์
ณัฐกานต์
ติยศิวาพร
ศิริชัย สัญญะ

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว วงศ์
สมมาตร์
ฝ่ายชีวโมเลกุล/
นิตยา พันธ์บัว
ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ปุษยา
แสงวิรุฬ

ร้อยละ 100

200,000/200,000
(100%)

กรุณา ตีรสมิทธ์ ฝ่ายน้าและเครื่องดื่ม
ปิยมาศ แจ่มศรี

5. โครงการสารวจปริมาณสารกลุม่
ไดออกซินและพีซีบีในไข่จากฟาร์มใน
ประเทศไทย
6. โครงการสารวจปริมาณกลูเตน สิ่ง
แปลกปลอมประเภท light filth และ
Deoxynivalenol (สารพิษจากเชือ้ รากลุ่ม
Fusarium) ในผลิตภัณฑ์ธัญพืช

ร้อยละ 100

160,000/160,000
(100%)

นายสุพัฒน์
แสงสวย

ร้อยละ 100

150,000/150,000
(100%)

ดวงดาว
วงศ์สมมาตร์

5
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นิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา

ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ปุษยา
แสงวิรุฬ
ฝ่ายชีวโมเลกุล
นิตยา พันธุ์บัว

ลา
ชื่อโครงการ
ดับ
ที่
6 โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสูม่ าตรฐาน

ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)
ร้อยละ 100

500,000/500,000
(100%)

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่าย/หัวหน้า

ดวงดาว
วงศ์สมมาตร์

ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว
วงศ์สมมาตร์

7

โครงการศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกันกาจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักสดและผลไม้สด

ร้อยละ 100

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

จิตผกา
สันทัดรบ

ฝ่ายสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และยาสัตว์ฯ/ลัดดา
แก้วกล้าปัญญาเจริญ

8

โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช
ตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล

ร้อยละ 100

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

วนิดา ยุรญาติ
จิตผกา สันทัด
รบ

ฝ่ายสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และยาสัตว์ฯ/ลัดดา
แก้วกล้าปัญญาเจริญ

9

โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
1. โครงการคุณภาพและความปลอดภัยของ
น้าดื่มประชารัฐ

ร้อยละ 100

500,000/500,000
(100 %)

ปุษยา
แสงวิรุฬห์

ร้อยละ 100

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

ลัดดา แก้วกล้า
ปัญญาเจริญ

ฝ่ายสารพิษสารปนเปื้อน
และไดออกซิน/ปุษยา
แสงวิรุฬ
ฝ่ายสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และยาสัตว์ฯ/ลัดดา
แก้วกล้าปัญญาเจริญ

ร้อยละ 100

100,000 /100,000
(100 %)

ลัดดา แก้วกล้า
ปัญญาเจริญ

ร้อยละ 100

150,000/150,000
(100 %)

1. Passive Surveillance นม

-

-

2. Passive Surveillance น้าปลา

-

-

3. Passive Surveillance น้าและ
น้าแข็งบริโภค

-

-

4. Passive Surveillance ผลิตภัณฑ์ชุมชน

-

-

2. โครงการสารวจยาต้านจุลชีพและสาร
ป้องกันจากัดศัตรูพืชตกค้าง สารปนเปื้อน
โลหะหนัก ไดออกซินและพีซีบี และ
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้าเพาะเลี้ยงของ
ประเทศไทย
3.โครงการประเมินความเสี่ยงของการได้รับ
สัมผัส กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก สี
สังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์
S. aureus และ Salmonella spp. ใน
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปประเภทเนื้อหมัก
ของประชากรไทย
Passive Surveillance
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อรุณี/มัณฑนา

ฝ่ายสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
และยาสัตว์ฯ/ลัดดา
แก้วกล้าปัญญาเจริญ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ
ปราณี นาคประสิทธิ์
จินตนา/ยุพเรศ ฝ่ายส่วนประกอบอาหาร/
อรุณี ดนุดล
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
กรรณิกา
ฝ่ายน้าและสาร
จิตติยศรา/
กัมมันตรังสี/กรรณิกา
ปิยมาศ
จิตติยศรา
ฝ่ายน้าและเครื่องดื่ม/
ปิยมาศ แจ่มศรี
ดวงดาว วงศ์สม ฝ่ายอาหาร/
มาตร์/จันทร์
ดวงดาว วงศ์สมมาตร์
เพ็ญ โตวิยา
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
นนท์
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล

ลา
ดับ
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
เบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)

5. Passive Surveillance กะปิ

-

-

6. น้าพริก

-

-

7. ไส้กรอก

-

-

8. ลูกชิ้น

-

-

9. เบเกอร์รี่

-

-

10

โครงการตรวจรับรองอาหารปลอดภัย

ร้อยละ 100

11

โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
สาหรับพระบรมวงศานุวงค์

ร้อยละ 100

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

12

โครงการความปลอดภัยด้านอาหารในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมระดับ
ผู้นาประเทศ
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการ
อ้างอิงตามมาตรฐานสากล

ร้อยละ 100

300,000/300,000
(100 %)

ร้อยละ 100

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

ร้อยละ 100

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

13

= ผ่านเป็นไปตามแผน

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

= ช้ากว่าแผนแต่ไม่ส่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่าย/หัวหน้า

อารุณี ศร
ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว
พรหม/สุธาทิพย์ วงศ์สมมาตร์
วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
ศศิธร ฐิติเพชร ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว
กุล/วีรพร
วงศ์สมมาตร์
แจ่มศรี
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
สุธาทิพย์
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
วิทย์ชัยวุฒิวงศ์/ สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
สมภพ วัฒนมณี ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว
วงศ์สมมาตร์
กิตติมา โสนะ
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
มิตร์/สุนันทา
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
เทพพดลตรี
ฝ่ายอาหาร/ดวงดาว
วงศ์สมมาตร์
กิตติมา
ฝ่ายวัตถุเจือปนอาหาร/
โสนะมิตร์
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล
วนิดา ยุรญาติ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
วิชาการ/
ปราณี นาคประสิทธิ์
วนิดา ยุรญาติ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
วิชาการ/
ปราณี นาคประสิทธิ์
วนิดา ยุรญาติ กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
วิชาการ/
ปราณี นาคประสิทธิ์
จิตผกา สันทัด กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
รบ/กรรณิการ์ วิชาการ/
นิ่มเล็ก
ปราณี นาคประสิทธิ์

= ช้ากว่าแผนส่งผลกระทบกับค่าเป้าหมาย
ผู้รายงาน นางสาวอุบลวรรณ รอดประดิษฐ์
ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
รายงาน ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
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