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การตรวจราชการและนิเทศงานหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน 

 

ในปีงบประมาณ 2561 ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบนโยบายให้พัฒนาระบบและ

ขับเคลื่อนการตรวจนิเทศงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบสถาณการณ์และ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายส าคัญของกรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ ซึ่งจะน ามาสู่การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กรม

มุ่งหวังต่อไป   โดยแนวทางการตรวจนิเทศประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  
 

ด ู เป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นสภาพการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานต่าง ๆ นอกเหนือจากการติดตาม

ความก้าวหน้าจากการรายงานผลตามตัวอักษรผ่านแบบรายงานต่าง ๆ 

ฟัง เป็นการเปิดช่องทางให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ได้มีโอกาสสื่อสารสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหา และ

อุปสรรคต่าง ๆให้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยตรง 

ชื่นชม เป็นการชมเชยและให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าผลงาน

เด่านเหล่านี้ไปทอดบทเรียนเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม

ต่อไป  

แนะน า คณะท างานตรวจนิเทศท่ีมีความรู้ความช านาญในสายงานต่าง ๆ สามารถให้ข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาปรับปรุงการท างานแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน  

 

 
 

ด ู ฟัง ชื่นชม แนะน า 
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ส าหรับคณะท างานตรวจนิเทศงานที่ประกอบไปด้วย รองอธิบดีเป็นหัวหน้าทีมตรวจนิเทศงาน ผู้มี

ความเชี่ยวชาญในสายงานบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ และกองแผนงานและวิชาการเป็นเลขานุการ 

โดยมีการลงนิเทศงานทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ

อันตราย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ส านักยาและวัตถุเสพ

ติด ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสมุนไพร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิทั้ง 15 

แห่ง  
 

 

 

 

 

ประเด็นการตรวจนิเทศมุ่งเน้นงานในด้านการบริหารจัดการ โดยก าหนดเป็นประเด็นหลัก 5 ด้าน คือ  
 

 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
ตัวชี้วัดอธิบดีและงาน

ตามนโยบาย 

ระเบียบพัสดุ/การเงิน 
/การจัดซื้อจัดจ้าง 

บุคลากร 

นายสมฤกษ์ จึงสมาน นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล นายพิเชฐ บัญญัติ  
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ประเด็นส าคัญที่พบจากการตรวจราชการฯ 

 

ตัวช้ีวัดอธิบดีและงานตามนโยบายกรม 

ประเด็นที่พบ ข้อเสนอแนะ 

โครงการเชื้อดื้อยา (AMR) 

• โปรแกรมรับส่งข้อมูล Antibiogram ของ

กรมไม่รองรับโปรแกรมของโรงพยาบาล 

(เพิ่มภาระให้ รพ.) 

• ศวก.ไม่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน/เจ้าภาพ

ไม่มีการสื่อสารกับพื้นที่ 

• ข้อมูลการวิเคราะห์ Antibiogram ไม่สะดวก

ต่อการใช้งานของแพทย์ 

• เจ้าภาพโครงการ AMR ควรให้ ศวก.มีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและลงพ้ืนที่เพ่ือสื่อสาร

กับ ศวก. /รพ.ในพื้นที่ รวมทั้ง ปรับปรุงระบบ

รับส่งข้อมูล Antiobiogram 

• จัดท า Application ข้อมูลเชื้อดื้อยาเพ่ือ

อ านวยความสะดวกต่อการใช้งานของ

บุคลากรทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ บางหน่วยงานไม่

สามารถปฏิบัติให้บรรลุตัวชี้วัดได้ เนื่องจากมีปริมาณ

งานที่เพิ่มขึ้นจึงต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นเช่นกัน 

ทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัด โดยดูจาก

ความสัมพันธ์ของปริมาณงานกับการใช้ทรัพยากร 

 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

ประเด็นที่พบ ข้อเสนอแนะ 

แผนปฏิบัติการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคอิงตามแผน

ยุทธศาสตร์ของกรม (Agenda Based) ขาดการ

เชื่อมโยงท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

ศวก. ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ให้

มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมและ

สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่เพ่ือช่วยแก้ปัญหาใน

พ้ืนที่ 

การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงาน 

กองแผนและวิชาการหารือร่วมกับผู้บริหารและ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดท า

แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนปัญหา

และหาทางออกร่วมกัน 

โครงการบูรณาการมีการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติที่ไม่

ชัดเจน/เจ้าภาพไม่มีการก ากับติดตามหน่วยงาน

ส่วนภูมิภาคในพื้นที่จริง 

เจ้าภาพโครงการบูรณาการควรให้ ศวก.มีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผน เจ้าภาพลงพื้นที่เพ่ือ

สื่อสารกับ ศวก. และเครือข่ายในพื้นท่ี  
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ระเบียบพัสดุ/การเงิน/การจัดซื้อจัดจ้าง 

ประเด็นที่พบ ข้อเสนอแนะ 

ระเบียบพัสดุ 

• ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้

เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนในการ

ท างาน 

• บัญชีครุภัณฑ์ที่ลงในระบบ AMS ในระดับ

หน่วยงานมีรายการไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง

ตามทรัพย์สินที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน 

 

• ศึกษาระเบียบและคู่มือฯ ตามที่ฝ่ายพัสดุแจ้ง

เวียนและประสานฝ่ายพัสดุ เพ่ือขอค าปรึกษา 

• หน่วยงานจัดท าบัญชีครุภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดให้

ครอบคลุมครุภัณฑ์ใหม่และครุภัณฑ์รายย่อย 

รวมถึงงบประมาณของครุภัณฑ์ เพ่ือน าไปใช้

เป็นข้อมูลประกอบการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่เพ่ือ

ทดแทนครุภัณฑ์เก่า 

การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีไม่สามารถระบุลูกหนี้ได้

ชัดเจน 

กรม (ฝ่ายคลัง) ประสานเพ่ือท าข้อตกลงที่ชัดเจน

กับหน่วยงานต้นสังกัดของลูกหนี้เรื่องการเรียก

เก็บค่าบริการ 

การให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ลูกค้าต่างประเทศ 

• ระเบียบพัสดุไม่รองใบเสร็จภาษาต่างประเทศ 

• อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ก าหนดโดยอิงข้อมูล
การให้บริการภายในประเทศ ยังไม่ได้คิด
ค่าบริการกรณีให้บริการลูกค้าต่างประเทศ 

อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ควรคิดราคาเท่ากันทั้ง
ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ แต่ในกรณี
ต่างประเทศต้องชี้แจงว่ามีการบวกค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น 

ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าซื้อตัวอย่างเครื่องส าอางที่ซ้ือจาก
ตลาดนัด /ร้านช า มาเพื่อสุ่มตรวจได้ (ระเบียบฯ ยังไม่
รองรับ) 

พิจารณาระเบียบการเบิกจ่ายว่ามีข้อยกเว้น
หรือไม่ หากไม่มีให้หารือร่วมกับกรมบัญชีการ
เพ่ือปรับปรุงระเบียบที่ช่วยเอื้อต่อการท างาน
หรือใช้เงินบ ารุง/เงินสวัสดิการกรม 

 

บุคลากร 

ประเด็นที่พบ ข้อเสนอแนะ 

โครงสร้างอัตราก าลังขาดต าแหน่งในสายงานสนับสนุน

ที่ส าคัญ เช่น เจ้าหน้าที่พัสดุ การเงิน นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่น าข้อมูลจากหน่วยงานมา

วิเคราะห์และพิจารณากรอบอัตราก าลัง 

(ต าแหน่งขาดแคลน เช่น พัสดุ การเงิน) โดย

คณะกรรมการของกรมในภาพรวม  
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ประเด็นที่พบ ข้อเสนอแนะ 

• ปัญหาการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรตาม

กรอบอัตราก าลัง เช่น บุคลากรของหน่วยงาน

ที่มีอยู่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับต าแหน่ง บุคลากร

ในหน่วยงานไม่เสนอขอประเมินการเลื่อน

ต าแหน่ง ส่งผลให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน  

• บุคลากรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพไม่

สามารถประเมินเลื่อนต าแหน่งได้เนื่องจากยัง

ไม่มีต าแหน่งในหน่วยงานว่างส่งผลให้บุคลากร

ขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

สนับสนุนบุคลากรให้จัดท าประเมินค่างานเพ่ือ

ก าหนดต าแหน่งเป็นระดับช านาญการพิเศษ / 

สมัคร HiPPS 

สวัสดิการและค่าครองชีพไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในพื้นที่  

• ค่าจ้างบุคลากรของ ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต ซึ่ง
เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีค่าแรงขั้นต่ าและค่าครอง
ชีพสูงอันดับ 1 ของประเทศ ได้รับอัตราค่าจ้าง
เทียบเท่ากับในพื้นที่อ่ืน 

• บ้านพักของบุคลากรใน ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ 
มีการเก็บค่าน้ าในอัตราก้าวหน้า เนื่องจากใช้
มิเตอร์รวมกัน ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินสูง
กว่าความเป็นจริง 

 
 

• น าข้อมูลอัตราค่าครองชีพมาใช้ในการ
พิจาณาจัดสรร 
 

• ฝ่ายพัสดุ/ฝ่าย จ. รวบรวมงบประมาณ
ในการจัดหามิเตอร์น้ าแยก และ
พิจารณาใน ศวก. อ่ืนๆ ที่มีปัญหา
เดียวกัน 

 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นที่พบ ข้อเสนอแนะ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ระบบรับตัวอย่างของ One stop service ไม่

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของหน่วยงาน

ตรวจวิเคราะห์ 

• ศทส. ร่วมกับ One Stop Service 

ปรับปรุงระบบรับตัวอย่างให้สามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจ

วิเคราะห์ได้  

• กรมประกาศใช้ E- report อย่างเป็น

ทางการ 
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ประเด็นที่พบ ข้อเสนอแนะ 

• รายงานผลตรวจวิเคราะห์ที่เป็น E-report    

ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อให้

น าไปด าเนนิการทางกฎหมายต่อได้ 

ระบบ i-LAB 

• การน าเข้าข้อมูล การประมวลผล การออก

รายงาน 

• การใช้งานยังไม่ครอบคลุมทุกศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์  

• ข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการยังไม่สามารถท าเป็นภาพรวม
ของกรมได้ 

ศทส.รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
ในการใช้งานระบบ   i-LAB เพ่ือน าไปปรับปรุง/
พัฒนาระบบ เพ่ือขยายการใช้งานไปยังหน่วยงาน
อ่ืนๆ ต่อไป และสามารถจัดท าข้อมูลกลางของ
กรมได้ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานมากไม่สามารถ
รองรับโปรแกรมที่จ าเป็นต่อการใช้งาน/ในบาง
หน่วยงานที่ยังใช้โปรแกรมท่ีไม่มีลิขสิทธิ์ 

มีการตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของแต่ละหน่วยงานเพ่ือรวบรวมและจัดท า
รายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Software+  
Hardware) ในภาพรวมของกรม 

 

ประเด็นอ่ืน ๆ 

ประเด็นที่พบ ข้อเสนอแนะ 

การจัดตั้ง Training Center ด้านความปลอดภัย

อาหาร (กรมไม่มีแนวทางชัดเจน) 

สามารถรับจัดอบรมได้โดยด าเนินการผ่านมูลนิธิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

การควบคุมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

• Lab ต้องตรวจวิเคราะห์ภายใต้โครงการ

เดียวกันแต่มีมาตรฐานไม่เท่ากัน 

ก าหนดแนวทางควบคุมคุณภาพของ

ห้องปฏิบัติการของกรม ให้มีมาตรฐาน

เดียวกัน และสามารถรักษามาตรฐานได้ใน

ระยะยาว 
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จุดเด่นของหน่วยงาน 

 

หน่วยงาน จุดเด่น 

ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ

อันตราย 
• การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ LabQ (แบบเพื่อนสอนเพ่ือน) 

• มีการจัดท าแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ในภาพรวม (ประหยัด

งบประมาณ) 

• ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข 
• ผลักดันงานของกรมให้เป็นตัวชี้วัดส าคัญในระดับกระทรวง

สาธารณสุข (AMR) 

• บริหารจัดการงานวิจัยโดยคณะท างานจัดท าโครงการวิจัยและ

คณะท างานติดตามและประเมินผลฯ 

• งานจริยธรรมค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม/มีการสร้างคน

ทดแทน 

• ระบบการลาแบบ Online 

ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

• จัดท ากระบวนการรองรับสภาวะฉุกเฉินเพ่ือให้หน่วยงานตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเหตุการณ์  

• ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ความต้องการ
ผู้รับบริการ/ปัญหาส าคัญด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ/นโยบาย
ส าคัญ) เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการ 

• บูรณาการโครงการ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน (วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร 
ตัวอย่างวิเคราะห์ ครุภัณฑ์) 

ส านักยาและวัตถุเสพติด • Application : Green Book 
สถาบันวิจัยสมุนไพร • ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ด้านงานวิจัย (เก็บข้อมูลผลงาน

ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 – ปัจจุบัน)  

• พิพิธภัณฑ์พืชกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (ข้ึนทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์
พืชระดับนานาชาติ เป็นล าดับที่ 11 ใน 14 แห่งของประเทศ) 

ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

• น าระบบสารสนเทศมาใช้กับงานที่ปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยลดขั้นตอน
ระยะเวลา และกระดาษ  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
1 เชียงใหม่ 

• มีการสนับสนุนบุคลากรด้านระบบสารสนเทศอย่างจริงจัง  
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หน่วยงาน จุดเด่น 

• บุคลากรมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลการใช้งานระบบงานและอุปกรณ์

ได้อย่างดี  

• มีการสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
สนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานเอง เช่น ระบบการส่งใบลา 
ระบบการจองรถ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการรับส่งตัวอย่าง 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
1/1 เชียงราย 

• มีการท า pre-test/post test เพ่ือประเมินความรู้ที่ได้จากการท า

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (มีรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ)  

• พัฒนาระบบงานขึ้นมาใช้งานเอง เช่น ระบบปฏิทินของเจ้าหน้าที่ ศวก. 
และการสื่อสารองค์การ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
2 พิษณุโลก 

• ผู้บริหาร และบุคลากรมีความพร้อมในการน าข้อเสนอแนะ 
และนโยบายต่าง ๆ ไปปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้งานมากขึ้น เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
3 นครสวรรค์ 

• โครงการ ComMedSci 4.0 : ต้นแบบโครงการ “ท าน้อย ได้มาก” 

• การพัฒนาชุดทดสอบปรอทในเครื่องส าอาง 
อยู่ระหว่างเตรียมการขอขึ้นทะเบียนกับศูนย์ชุดทดสอบ 
(มีบริษัททั้งของไทย 
และต่างชาติสอบถามเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว) 

ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
5 สมุทรสงคราม 

• มีการพัฒนาช่องทางการรับตัวอย่างที่หลากหลาย ได้แก่ One Stop S
ervice รถรับตัวอย่าง และไปรษณีย์ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย 
ให้แก่ผู้รับบริการและสร้างความพึงพอใจ 

• การบริหารจัดการเครือข่าย ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี 
และท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ ศวก. อื่นๆ 

• เจ้าหน้าที่ทุกคนใน ศวก. 
มีความรู้ในการใช้ชุดทดสอบและสามารถลงพ้ืนที่ 
ไปให้ความรู้แก่เครือข่ายได้  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
6 ชลบุรี 

• ศวก. และเครือข่าย อสม. 
ได้ใช้งานการแจ้งเตือนภัยในระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพอย่างเป็นรู
ปธรรม และมีการสอนการใช้งานระบบให้    อสม. อย่างต่อเนื่อง 
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หน่วยงาน จุดเด่น 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
7 ขอนแก่น 

• ผู้บริหารใช้วิธีการ Put the right man on the right job  

• งานส่วนที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ในการปฏิบัติงานใช้การพัฒนาด้วย

การปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ท่ีสามารถปฏิบัติงาน

แทนกันได้ 

• หน่วยงานมีการใช้อัตลักษณ์ของความเป็นคนอีสาน คือ ความมีน้ าใจ 
ความเห็นอกเห็นใจ การต้อนรับขับสู้ มาใช้ประกอบการด าเนินงาน
ส่งผลให้ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสูงถึง 86% 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
8 อุดรธานี 

• มีการบริหารจัดการโครงการ AMR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่าย 
ท าให้สามารถด าเนินงานได้อย่างไม่มีปัญหาและเป็นตัวอย่างให้แก่ 
ศวก. อ่ืนๆ 

• มีอาคารปฏิบัติการมาตรฐานสากลต้นแบบซึ่งสามารถรองรับการเป็ศูน
ย์กลางการฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แก่เครือข่ายประ
เทศเพ่ือนบ้าน 
ในภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และของประเทศไทย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
9 นครราชสีมา 

• มีกระบวนการจัดการความรู้ 
สามารถใช้กระบวนการในการจัดการและคัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็น b
est practice น าเสนอในการประชุมระดับกรม 
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศงานสนับสนุน เรื่องเล่าเร้าพลัง 
“คลิ๊กได้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องมาด้วยตนเอง”  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
10 อุบลราชธานี 

• บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ง า น ที่ ป ฏิ บั ติ  
และมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 

• มีการจัดท าแผนงานโครงการตามแบ บฟอร์ มคุณภาพ และ 
มี ก า ร แ จ้ ง เ วี ย น ใ น ร ะ บ บ  I n t r a n e t  ข อ ง ห น่ ว ย ง า น 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11  สุราษฎร์ธานี 

• หน่วยงานมีการพัฒนางานวิชาการท่ีเป็น Area base 
ภายใต้โครงการคุณภาพและความปลอดภัยของแหล่งน้ าแร่ร้อน 
ในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ 2558-2561 
โดยพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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หน่วยงาน จุดเด่น 

และสามารถแจ้งเตือนภัยได้ 
และลดการเจ็บป่วยจากโรคของคนในพ้ืนที่ได้ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต 

• หน่วยงานมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จบปริญญาเอก 1 
ท่าน 
ซึ่งเหมาะกับบริบทองค์กรที่จะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
การแพทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษอันดามัน 
ซึ่งมุ่งเน้นงานด้านวิจัยและพัฒนา 

• มีการจัดตั้งคณะกรรมการความมั่นคงและความปลอดภัยในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12 สงขลา 

• เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุมีกา
รจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบ 
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

• มีการบริหารเครือข่ายที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• รหัสลับ ลดต้นทุน การลดค่าไฟฟ้า ลดภาระงานจัดซื้อ ลดค่าซ่อมแซม 
ลดพื้นที่ส าหรับวาง Printer และจัดเก็บ Toner  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12/1 ตรัง 

• ผู้บริหารมีนโยบายในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งานใน 
ศวก. อย่างจริงจัง 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 
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สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

• วิเคราะห์งบประมาณ 

 

 
 

 

 



13 | ห น ้ า  

 

• การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

• ความต้องการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรม 
1. ในระดับประเทศ 

1.1 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะดีใน ทุกพ้ืนที่ โดยให้ชุมชนเป็นแหล่งบ่มเพาะจิตส านึก

การมีสุขภาพดี ของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านสุขภาพท่ีเป็น

ประโยชน์และสนับสนุนให้มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน โดยรัฐจะท า

หน้าที่เป็นผู้ก ากับ (Facilitator) ที่ส าคัญในการ อ านวยความสะดวกให้ชุมชนสามารถสร้างการมีสุขภาวะดีของ 

ตนเองได้ เช่น ให้ความรู้ สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นในการ จัดการสุขภาวะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นต้น 

เพ่ือให้ชุมชนเป็น พ้ืนที่ส าคัญในการจัดการสุขภาวะของแต่ละพ้ืนที่ 

1.2 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาพที่

ถูกต้องและ เชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ทาง สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จนเกิด

เป็น “ทักษะทางปัญญาและสังคม” ที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้มี ความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการ 

ด ารงชีวิต 

2. ในระดับกระทรวง 
2.1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัย ที่รวม

ไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการให้ค าปรึกษาวินิจฉัย และพยากรณ์การเกิด
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โรคล่วงหน้า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่ายแก้ไขปัญหาบุคลากร

ทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ห่างไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้ากับอินเทอร์เน็ต (Internet of 

Things) ทางด้านสุขภาพ อาทิ พัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะในการวัดอัตราการเต้นชีพจรหัวใจและส่งข้อมูลให้

แพทย์ทราบทันที จัดให้มีระบบการเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดช่วงชีวิตให้มีประสิทธิภาพ โดยอยู่บน

พ้ืนฐานความยั่งยืนทางการคลัง 

2.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ได้รับการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดย มีระบบตอบสนองต่อภัยสุขภาพต่างๆ ตลอดจนมีการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีส่งผลให้ อายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2.3 ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าของ ผู้รับบริการใน

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีระบบการส่งต่อที่มีคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการได้

อย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงและยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดอย่างอย่างมีธรรมาภิบาล ระบบบริหาร จัดการที่

โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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• ผลการประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

 
 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

 
▪ พัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม ก าหนดเป้าหมายปี 2564 ในการประเมินพันธุกรรมคนไทย

จ านวนอย่างน้อย 50,000 ราย เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ครอบคลุมโรคทาง
พันธุกรรม โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังอ่ืนๆ ผลการด าเนินงานในปี 2561 พบว่าตรวจ
ลักษณะพันธุกรรมโดยเทคนิคไมโครอะเรย์ชิปไปแล้ว 816 ตัวอย่าง) แต่ยังมีงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องอ่ืนๆด้วย (โครงการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคในประเทศไทยด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์ล าดับเบสรุ่นใหม่) 

▪ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)  
▪ เป็นค ารับรองปฏิบัติราชการซึ่งสามารถด าเนินการได้บรรลุตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
▪ ประกันคุณภาพยา (มี Greenbook ทั้งสิ่งพิมพ์และ Application จ านวนกว่า 620 รายการ  

ซึ่งครอบคลุมยาในบัญชียาหลักแห่งชาติกว่า 85%) 
▪ พัฒนายาชีววัตถุข้ันสูง (ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆในการพัฒนายาชีววัตถุข้ันสูงขึ้นใช้

ในประเทศและส่งออก โดยปี 2561 ได้พัฒนายา Filgrastim และในปี 2562 – 2563 มี
เป้าหมายจะพัฒนายาอีก 4 ชนิดคือ Peg-filgrastim, Rituximab,Interferon และ 
Ranibizumab) 

▪ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้สดทั่วประเทศ 124 แห่ง กรม 16 
แห่ง แหล่งกระจายสินค้าตลาดค้าส่ง 29 แห่ง ด่านน าเข้าอาหาร 52 แห่ง ห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการรับรอง 27 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ  

▪ วิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชจ านวนสามารถตรวจได้ 232 ชนิด (เป้าหมาย
หน่วยงาน 240 ชนิด) จากเป้าหมาย 500 ชนิด ตามเกณฑ์ EU ) 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

 
▪ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราช 21 แห่ง ผ่านตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และมอบโล่รางวัลให้แก่ผ่าน
การรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการจ านวน 9 
แห่ง  
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▪ เป็น CMA ตรวจรับรองมาตรฐาน OECD GLP (กรมรับการตรวจในวันที่ 3-7 ก.ย. 2561) 
และในส่วนของ Test Facility ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจจาก CMA 

▪ การตรวจรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร (ได้ด าเนินการพัฒนาวิธีตรวจ
เอกลักษณ์ในสารมาตรฐานชี้บ่งสมุนไพรจ านวน 8 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ มะขามป้อม ฟ้า
ทะลายโจร ขิง มะรุม ทับทิม มะเฟือง และดอกดาวเรือง) 

▪ One-stop-service ตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (6 
เดือน => 2 เดือน) 

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

 
• โอกาสในการพัฒนาต่อไปในปี 2562 
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นโยบายผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ให้ไว้ในการประชุมประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ณ โรงแรม Capital J @ khaoyai วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
1. การสนับสนุน New-S Curve ที่จะตอบโจทย์ความมั่งคั่งของประเทศ โดยกรมควรมีการคิดนวัตกรรม 

(Innovation) ที่มี Impact ต่อระบบสุขภาพ โดยกรมได้มีการวางแนวทางของงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งต้องมีการทวนสอบแนวทางและสร้าง Impact ที่ชัดเจน และที่ส าคัญคือกรมจะสามารถสนับสนุน

หรือมีจุดยืนตรงไหนในการขับเคลื่อนประเทศ 

2. ในการท างานของกรมที่จะสร้างความมั่งคั่งของประเทศจะท างานแบบตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องท างานใน

เชิงรุก ต้องสร้างงานใหม่ๆด้วย การปิดทองหลังพระอย่างเดียวไม่พอต้องปิดให้ถึงหน้าพระด้วย และควร

มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆให้มากขึ้น เช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล สสจ. มหาวิทยาลัย 

กรมควบคุมโรค ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา NGOs หรือกระทรวงอ่ืนๆ เพ่ือสร้างตัวตนของ

กรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และจะท าให้เราได้งบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆได้มากขึ้น และสามารถบูรณา

การทรัพยากรได้ 

     รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    นายสมฤกษ์ จึงสมาน 

 
1. วันนี้หากเรายังอยู่ใน Comfort Zone เราจะอยู่ไม่ได้ ในปัจจุบันสิ่งต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการด าเนินงานอยู่มากมาย ถ้าเรามองเห็น

โอกาสก็เป็นเรื่องที่ดี แต่หากเห็นแล้วไม่คิดจะท าอะไรเลยก็จะกลายเป็นความเสี่ยง 

2. งานของกรมอาจจะหายไปเรื่อยๆ เพราะโดนคนอ่ืนท ากันหมด ทั้งที่กรมมีเครื่องไม้เครื่องมือด้าน

วิทยาศาสตร์พร้อมเป็นระดับต้นๆของประเทศ แต่เราไม่เคยใช้โอกาส ซึ่งส่วนกลางควรจะต้องจัดท า

โครงการที่เป็นแพ็คเกจควบคู่ไปด้วยกันกับศูนย์ และส่วนกลางต้องบอกว่ามีทรัพย์สินและองค์ความรู้

อะไรอยู่บ้าง เพ่ือที่ศูนย์จะได้พัฒนางานได้โดยง่าย ฉะนั้นเราต้องรวมพลังกันในการผลักดันงานต่าง ๆ 

      รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล 
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โครงการส าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

แผนงานบูรณาการ 

 
1. โครงการประกันคุณภาพยา 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทาง

การแพทย์และสาธารณสุข 
ที่มาและความส าคัญ  
 ผลิตภัณฑ์ยาทุกรายการ แม้ขึ้นทะเบียนยากับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงผู้ผลิต
ด าเนินการตาม Thai-GMP หรือระบบคุณภาพอ่ืน ความไม่สม่ าเสมอในกระบวนการผลิตมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
การสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การเฝ้าระวังหลังออกสู่ท้องตลาด (post marketing surveillance) โครงการประกันคุณภาพยาด าเนินการ
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลภาครัฐปีละ 1 
ครั้ง ผลการตรวจวิเคราะห์ที่เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์ยา
คุณภาพและผู้ผลิตในหนังสือ GREEN BOOK ซึ่งสามารถน าไปใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาด้วยวิธีหลักเกณฑ์การ
ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) ท าให้โรงพยาบาลสามารถจัดหายาสามัญที่ผลิตใน
ประเทศท่ีมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ ประหยัดงบประมาณ และส่งเสริมความมั่นคง
ด้านยาของประเทศ 
แนวทางการด าเนินงาน  
1. จัดท าแผนงานโครงการ และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาในการด าเนินโครงการ 
2. เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น จัดท า protocol/สารมาตรฐาน/สารเคมี/

วิธีวิเคราะห์/อุปกรณ์ 
3. ประสานขอข้อมูลยาจากโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ เพ่ือสุ่มตัวอย่างทางโปรแกรม single window และ

โรงพยาบาลส่งตัวอย่างเพ่ือการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
4. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาและรายงานผล 
5. รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ส าหรับการสรุปและประเมินคุณภาพ 
งบประมาณ 39,695,310  บาท 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  
ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารมาตรฐาน 
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ  
ได้รับตัวอย่างยาไม่ครอบคลุมทุกทะเบียนยา ท าให้ผู้ผลิตบางรายขาดโอกาสในการมีรายชื่อใน GREEN BOOK 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ยาชื่อสามัญ 
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2. ผู้ประกอบการผลิตยาในประเทศผลิตยาที่ได้มาตรฐานสากล 
3. ประชาชนได้ใช้ยาที่มีคุณภาพ 
4. ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ 
5. ส่งเสริมความมั่นคงด้านยาของประเทศไทย 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

2. โครงการสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทาง

การแพทย์และสาธารณสุข 
ที่มาและความส าคัญ  

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดของประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในทุกพ้ืนที่ เป้าหมายในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของรัฐบาลคือ การด ารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหนึ่งในการสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาทั้ง 2 ด้าน  ได้แก่ 
ด้านปรามปรามยาเสพติด และด้านบ าบัดรักษายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก ดังนี้ 1) การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในวัตถุต้องสงสัย และตรวจวิเคราะห์หา
สารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องสงสัย เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ประกอบการด าเนินคดีและการบ าบัดรักษาผู้เสพ
ยาเสพติด 2) การให้บริการทดสอบความช านาญ (Proficiency Testing, PT) ด้านสารเสพติดในปัสสาวะและ
ด้านยาเสพติดในของกลาง เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพ ปรับปรุงและแก้ไขในกระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ ช่วยให้ผลการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถน าไปใช้เป็นหลักฐาน
ส าคัญทางอรรถคดี หรือข้อมูลในการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู 3) สนับสนุนสารควบคุมคุณภาพภายในแก่
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย เพ่ือสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการได้มีการพัฒนาและด าเนินการตามระบบคุณภาพให้ได้
มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
แนวทางการด าเนินงาน  

1. ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในวัตถุต้องสงสัย และตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องสงสัย 
เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ประกอบการด าเนินคดีและการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด 

2. จัดบริการทดสอบความช านาญทั้งด้านสารเสพติดในปัสสาวะและด้านยาเสพติดในของกลาง เพ่ือ
ให้ผลการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. สนับสนุนสารควบคุมคุณภาพภายในแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์มีมาตรฐาน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

งบประมาณ 111,950,900 บาท 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สารมาตรฐานเสพติด/วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
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ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ  
ไม่สามารถควบคุมจ านวนตัวอย่างที่ได้รับให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เนื่องจากจ านวนตัวอย่างขึ้นกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดและแผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการแพร่ระบาดของสาร
เสพติด/วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติด 
2. สมาชิกทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาเทคนิคและความช านาญในการตรวจ
วิเคราะห์วัตถุเสพติด 
3. ชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะสามารถใช้ในการคัดกรองผู้บริสุทธิ์ ออกจากผู้ต้องสงสัยในพ้ืนที่ได้
อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา
Biopharmaceutical 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

• ส านักยาและวัตถุเสพติด 
ที่มาและความส าคัญ  

ชีววัตถุที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ (recombinant-DNA derived products) เช่น โมโนโคลนอล
แอนติบอดี ฮอร์โมน ฯลฯ ให้ผลการรักษาได้อย่างจ าเพาะกับโรค เนื่องจากโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุมี
ความซับซ้อน การตรวจวิเคราะห์เพ่ือควบคุมคุณภาพต้องใช้เทคนิคขั้นสูงเพ่ือยืนยันถึงประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้ชีววัตถุในการรักษาโรคค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีการผลิตชีววัตถุเพ่ือ
ส่งออก ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจ านวนมาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้องเตรียมความ
พร้อมรองรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพที่ผลิตในประเทศ ซึ่งช่วยให้มั่นใจ
ได้ว่าประชาชนจะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
แนวทางการด าเนินงาน  
1. พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ของยา Recombinant growth hormone ครบทุกหัวข้อการทดสอบ
ส าหรับทุกชื่อการค้า  
2. พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ความแรงของยา interferon  
3. ศึกษา และทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 
5. สรุป และจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
งบประมาณ 15,250,000 บาท (เฉพาะการด าเนินการของส านักยาและวัตถุเสพติด) 
 (ท้ังหมด 30,500,000 บาท) 
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ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน - 
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ - 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
ได้วิธีมาตรฐานส าหรับตรวจยา Recombinant growth hormone ครบทุกหัวข้อการทดสอบจ านวน 4 
วิธีการทดสอบ ประกอบด้วย peptide mapping, related proteins, assay dimers & related 
substances of higher molecular mass และ charged variants ส าหรับทุกชื่อการค้า และแนวทางการ
วิเคราะห์ค่าความแรงส าหรับยา interferon 

• สถาบันชีววัตถุ 
ที่มาและความส าคัญ 

ยาชีววัตถุเพ่ือการรักษาชนิด Recombinant DNA-derived products เป็นยาที่มีศักยภาพในการรักษา
และบรรเทาโรคได้ดี แต่ยากลุ่มนี้เป็นยาที่มีราคาสูง เนื่องจากกระบวนการผลิตมีความซับซ้อน ท าให้ผู้ที่
สามารถเข้าถึงยากลุ่มนี้มีน้อย แต่ปัจจุบันกลุ่มยาชีววัตถุหลายชนิดได้หมดสิทธิบัตรหรือกรรมสิทธิ์ในการผลิต
ยาของบริษัทผู้ผลิต จึงได้มีการผลิตยาชีววัตถุ ที่เรียกว่า ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ขึ้น โดยจะมี
คุณลักษณะ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยคล้ายคลึงกับยาต้นแบบ และเนื่องจากผู้ผลิตไม่ต้องมีการลงทุน
ในด้านการวิจัยและการพัฒนาสูตรต ารับยา ท าให้ต้นทุนการผลิตยาลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ยาชีววัตถุ
คล้ายคลึงในท้องตลาดมีราคาถูกกว่ายาต้นแบบ เป็นการเพ่ิมโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น 
ส่งผลให้ประชาชนในประเทศมีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้สถาบันฯ จึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการในการทดสอบประสิทธิภาพด้านความแรงของยาชีววัตถุคล้ายคลึง โดยเน้นการวิเคราะห์ค่า
ความแรงของโมโนคอลนัลแอนติบอดีชนิด Rituximab ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด
นอนฮอดจ์กิน (NHL; Non-Hodgkin Lymphomas) หรือใช้รักษาโรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) 
เป็นต้น โดยยามีการท างานโดยเลียนแบบการท างานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย มีฤทธิ์การท างานแบบ
จ าเพาะเจาะจงต่อแอนติเจนชนิดหนึ่งๆ อย่างจ าเพาะ จึงเป็นที่ต้องการใช้เพื่อรักษาโรคดังกล่าว และปัจจุบัน
เริ่มมีการผลิตและน าเข้ายาชีววัตถุคล้ายคลึงชนิดนี้เข้ามาข้ึนทะเบียนเพ่ือจ าหน่ายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
รวมถึงยาชีววัตถุคล้ายคลึงชนิด Peg-filgrastim ซึ่งใช้ส าหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเม็ดเลือดขาวต่ า 
(neutropenia) ที่มีสาเหตุจากการใช้ยาเคมีบ าบัดในการรักษาโรคมะเร็งหรือจากสาเหตุอ่ืนเพื่อกระตุ้นให้
ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวเช่นเดียวกับยา Filgrastim โดย Peg-filgrastim มีการเติมสารกลุ่ม polyethylene 
glycol เพ่ือเพ่ิม half-life ของยา ปัจจุบันยานี้ได้มีการผลิตภายในประเทศและอยู่ระหว่างการศึกษาทางคลินิก
เพ่ือจ าหน่ายในประเทศ ดังนั้นการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความแรงของยาทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ร่วมกับการตรวจวิเคราะห์ในรายการ
ทดสอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานสากลจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือรองรับการผลิตและการใช้ยาในประเทศตาม
โครงการไทยแลนด์ 4.0 อีกท้ังยังท าให้มั่นใจได้ว่าประชาชนจะได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
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แนวทางการด าเนินงาน  
1. ศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ส าหรับค่าความแรงยา monoclonal antibody ชนิด Rituximab และ 

Peg-filgrastim 
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการตรวจวิเคราะห์วิเคราะห์และเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ 
3. ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ 
4. ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ค่าความแรงยา monoclonal antibody ชนิด Rituximab และ 

Peg-filgrastim 
5. รวบรวมผลการทดสอบและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมส าหรับเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
งบประมาณ 
แผนงบประมาณ 15.25 ล้านบาท 
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ   
ไม่มีสารมาตรฐานสากล (international reference standard) จึงจ าเป็นต้องใช้ in-house reference 
standard ที่มีความจ าเพาะต่อยาแต่ละยี่ห้อ และการจัดหาตัวอย่างที่เพียงพอส าหรับการทดสอบ โดยเฉพาะ
ยาต้นแบบ 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. เพ่ือสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของอุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุในประเทศสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
2. ประชาชนได้ยาทางเลือกที่มีคุณภาพและเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงยาได้มากข้ึน 
3. ลดการน าเข้ายาชีววัตถุของประเทศได้อย่างน้อย 7,500 ล้านบาทใน  5 ปี 
4. เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศจากการส่งออกยาชีววัตถุประมาณ 10,000 ล้านบาทใน 5 ปี 
5. ได้วิธีมาตรฐานส าหรับการตรวจหาค่าความแรงยา monoclonal antibody ชนิด Rituximab และ Peg-
filgrastim 
 
4. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดท าสารมาตรฐานยาและสมุนไพร 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ที่มาและความส าคัญ  

สารมาตรฐานมีความส าคัญในงานควบคุมคุณภาพ ใช้ในการตรวจเอกลักษณ์และตรวจหาปริมาณ
สารส าคัญในวัตถุดิบและเภสัชผลิตภัณฑ์ทั้งยาแผนปัจจุบัน สมุนไพรและวัตถุเสพติด เป็นการสนับสนุนการ
ตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติดของห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ งานคุ้มครองผู้บริโภคในโครงการ
ประกันคุณภาพยา และการให้บริการสารมาตรฐานแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย โรงงานผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันและผู้ผลิตยาสมุนไพร ส านักยาและวัตถุเสพติดจึงตั้งโครงการวิจัย
และพัฒนาการจัดท าสารมาตรฐานยาและสมุนไพร โดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการกับศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์และห้องปฏิบัติการที่ท าความตกลงร่วมมือกัน (Collaborative laboratory) ในการจัดท าสาร
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มาตรฐานเพ่ือน าไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม
และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรของประเทศ  
แนวทางการด าเนินงาน  
1. จัดประชุมเพ่ือคัดเลือกสารที่จะจัดท าและก าหนดแผนงาน 
2. จัดหาวัตถุดิบสมุนไพร สารมาตรฐานและทดสอบเบื้องต้น 
3. ผลิตวัตถุดิบสารส าคัญ  
4. พัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์  
5. ทดสอบคุณสมบัติของสารส าคัญที่ผลิต น าไปผลิตเป็นสารมาตรฐาน 
6. ทดสอบความคงตัว การจัดเก็บและบริหารจัดการ 
งบประมาณ 5,800,000 บาท  
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน   
1. เครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบเพื่อจัดท าสารมาตรฐาน 
2. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้แนวทางและค าปรึกษาในการคัดเลือกชนิดของสาร ที่จะน ามาจัดท าเป็นสาร
มาตรฐาน  
 
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ  
ไม่สามารถผลิตวัตถุดิบสารส าคัญได้ปริมาณและความบริสุทธิ์มากพอที่จะน ามาจัดท าเป็นสารมาตรฐาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยา
แผนปัจจุบันและยาสมุนไพรของประเทศ 
2. ลดต้นทุนการผลิตช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาท 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักยาและวัตถุเสพติด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ขอนแก่น และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

5. โครงการบูรณาการเครื่องมือแพทย์ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ที่มาและความส าคัญ  

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนและอายุยืนยาวขึ้น รัฐบาล
จึงส่งเสริมให้ทั้งภาครัฐและเอกชนผลิตและคิดค้นนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ เพ่ือใช้งานในประเทศ
และส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน มีผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 



25 | ห น ้ า  

 

โครงการบูรณาการเครื่องมือแพทย์ เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันหลายหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการประเมินคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ทั้งทางด้านกายภาพ ทางเคมี และทาง
ชีวภาพ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ท าให้เห็นภาพรวมของคุณภาพเครื่องมือแพทย์ที่มีการ
จ าหน่ายในประเทศไทย รวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนแก่ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข รวมถึงการพัฒนาให้มีห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลทั้ง OECD GLP และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการทดสอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและการส่งออกเครื่องมือแพทย์ในอนาคต  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง 

2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพถุงบรรจุโลหิต 

3. การจัดเตรียมชุดควบคุมเพ่ือประเมินคุณภาพชุดน้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิส 

4. โครงการประกันคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HCV แบบรวดเร็ว (rapid test) ที่จ าหน่าย

ในประเทศ 

5. โครงการประเมินคุณภาพชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว 

6. โครงการประเมินคุณภาพน้ ายาล้างไต 

7. โครงการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านเครื่องมือแพทย์  

แนวทางการด าเนินงาน  
1. ประชุมหารือและจัดท าแผนงานโครงการร่วมกัน 
2. เตรียมความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น ศึกษาวิธีมาตรฐาน/วัสดุอ้างอิงมาตรฐาน/
อุปกรณ์/เครื่องมือ 
3. จัดหาตัวอย่างและท าการทดสอบ 
4. รวบรวมผลทดสอบและสรุปผล 
5. จัดท าเอกสารสรุปโครงการ 
งบประมาณ 6,451,200 บาท 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ครุภัณฑ์ 
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ  
1. ได้ตัวอย่างทั้งจากผู้ผลิตและน าเข้าไม่คลอบคลุมกับท่ีมีการใช้งานจริงในประเทศ  

2. ปัญหาการผลิตสัตว์ทดลองของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. เครื่องมือเสียระหว่างการทดสอบ 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านการน าผลการทดสอบไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานก าหนด 
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3. ผลการทดสอบสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือออกข้อบังคับ

แก่ผู้ผลิตหรือน าเข้า หน่วยงานทางสาธารณสุขสามารถน าข้อมูลไปใช้ในประกอบการพิจารณาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่

มิใช่ยา 

4. ได้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักยาและวัตถุเสพติด ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ

อันตราย สถาบันชีววัตถุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 

6. โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทาง

การแพทย์และสาธารณสุข 
ที่มาและความส าคัญ  

ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) เป็นต ารายาที่ประกาศรับรองโดย
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงตามกฎหมายว่าด้วยการผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย ปัจจุบัน มีการ
ใช้สมุนไพรมากขึ้นทั้งการรักษาโรคในโรงพยาบาลและประชาชนซื้อใช้เอง นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสร้าง
รายได้ให้ประเทศไทยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนล้านบาท หากประเทศไทยมีการจัดท ามาตรฐานยาสมุนไพรให้
ครอบคลุมสมุนไพรในประเทศแล้ว จะช่วยเพ่ิมมูลค่าการส่งออก ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของมูลค่าการส่งออก
ปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยยังมีสมุนไพรที่มีศักยภาพอีกมากที่รอรับการพัฒนา แต่ยังขาดการวิจัย พัฒนา
และทุนสนับสนุน ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท ามาตรฐานยาสมุนไพรไทยไปแล้วจ านวน 69 ตัว
ยา 11 ต ารับ ซึ่งยังต้องจัดท ามาตรฐานสมุนไพรเพ่ิมอีกมากกว่า 100 รายการหรือชนิดสมุนไพร  ดังนั้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักยาและวัตถุเสพติดจะจัดท าและปรับปรุงข้อก าหนดมาตรฐานยาสมุนไพรไทย 
รวม 10 มอโนกราฟ (ตัวยาหรือต ารับ) เพ่ือบรรจุในต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย  และจัดท าข้อมูลวิจัย
มาตรฐานยาสมุนไพร เพ่ือสนับสนุนการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย  
แนวทางการด าเนินงาน  
1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทย 
2. จัดท าข้อมูลวิจัยมาตรฐานสมุนไพร เพ่ือก าหนดมาตรฐานยาสมุนไพรโดยร่วมกับเครือข่ายหรือหน่วย
งานวิจัย 
3. จัดอบรมการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์พืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และการจัดท ามาตรฐานสมุนไพรด้านเคมี-
ฟิสิกส์ 
4. จัดพิมพ์ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และสารต ารายา 
5. พัฒนา web application และ mobile application ส าหรับต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 
งบประมาณ 45,853,715 บาท 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  



27 | ห น ้ า  

 

1. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในกรมฯ ที่เพ่ิมมากข้ึนในการท าวิจัยมาตรฐานสมุนไพร 
2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็น 
3. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การด าเนินการจ้างท าข้อมูลวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง 
สะดวก และรวดเร็ว 
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ  
1. ความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก เช่นมหาวิทยาลัย  เพื่อช่วยจัดท าข้อมูลวิจัยสมุนไพร หากขาดความ
ร่วมมือที่ดี อาจท าให้โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
2. เนื่องจากสมุนไพรที่เหลืออยู่ซึ่งต้องท ามาตรฐานนั้น มีหลายชนิดที่เป็นตัวอย่างที่หายากหรือ ตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์ชนิดพืชยาก จึงอาจไม่มีผู้สนใจที่จะท าวิจัย 
3. ความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบของผู้วิจัยมีผลต่อคุณภาพของงานวิจัยสมุนไพรที่ดี 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
ได้ข้อก าหนดมาตรฐานของยาสมุนไพรไทย ซึ่งจะบรรจุในต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ส าหรับเป็นมาตรฐาน
ของประเทศ ในการใช้ตัดสินคุณภาพยาสมุนไพร เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และความ
ปลอดภัย รวมทั้งใช้เป็นมาตรฐานส าหรับส่งเสริมการการส่งออกสมนุไพรของผู้ประกอบการในประเทศ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส านักยาและวัตถุเสพติด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยสมุนไพร 

มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  

สนับสนุนยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 

แผนงานยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
2. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
3. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

4. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ที่มาและความส าคัญ   

เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาส าคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก สาเหตุจากธรรมชาติของเชื้อ

จุลชีพที่จะมีการปรับตัวเพ่ือให้รอดชีวิต ปัจจุบันพบเชื้อดื้อยาชนิดใหม่และเป็นปัญหามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพราะการพัฒนายาใหม่มาทดแทนยาที่เชื้อดื้อไปแล้วนั้นเป็นเรื่องยากมาก การเฝ้าระวังเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

ถูกต้องทันการณ์มาใช้วางแผนแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่จ าเป็น องค์การอนามัยโลกจึงให้ความส าคัญในการสร้าง

เครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นอย่างมาก การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาจ าเป็นต้องใช้การตรวจทาง
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ห้องปฏิบัติการ ดังนั้น ศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงมีความส าคัญยิ่งในการจัดการปัญหาการดื้อยา

ดังกล่าว  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้จัดตั้งเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวัง

เชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการมาอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานจัดท าร่าง

มาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และคณะท างานจัดท าร่างมาตรฐานความปลอดภัย

ทางห้องปฏิบัติการ มีอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธาน มีหน้าที่ พัฒนาระบบมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วย

วิธีที่มีมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ โดยศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ  

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากโรงพยาบาลมาประมวลผลสถานการณ์เชื้อดื้อยาในภาพรวม

รายงานแนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศ และต้องพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้ได้

มาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและ

ทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วยวิธีที่มีมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและอ้างอิงได้และ

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของประเด็นยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศ

ไทย พ.ศ.2560-2564 ในปี 2560 ยังได้ริเริ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังแบบค้นหาผู้ป่วย ตามแนวทางองค์การ

อนามัยโลก โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ รพ เครือข่าย 18 แห่ง ทั่วประเทศ ภายในปี 2563  

ในปี งบประมาณ 2561 จากการสุ่มตรวจแอนติไบโอแกรมระดับโรงพยาบาล พบข้อผิดพลาดหลาย

ประการที่ยังต้องการการปรับปรุง  การประเมินสมรรถนะการตรวจทางห้องปฏิบัติการและด้านความปลอดภัย 

โดยการประเมินตนเองและการสุ่มนิเทศ  พบข้อต้องปรับปรุงในทั้ง 2 ด้าน 

แนวทางการด าเนินงาน  

1. พัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการด้านเทคนิค และด้านความมั่นคงปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ  โดยใช้

คู่มือมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และคู่มือมาตรฐานความปลอดภัย  เป็นเครื่องมือ ประกอบการสุ่มตรวจ

แอนติไบโอแกรม และการสุ่มตรวจประเมินด้านเทคนิค 

2. เพ่ิมจ านวน รพ.เครือข่าย GLASS เป็น 15 แห่ง 

3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กับ NARST 

4. น าร่องโครงการ Integrated AMR Management (ก าลังจัดท าร่างค ารับรองระดับกระทรวง)  

5. พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

หมายเหตุ ศวก.เป็นเครือข่ายด าเนินการในพ้ืนที่ 

งบประมาณ 8 ล้านบาท (รวมด้านความมั่นคงปลอดภัย) 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
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1. งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กับ NARST พร้อม 

Application  (ไม่รวมในประมาณการงบประมาณ) 

2. บุคลากร  

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

บุคลากรลาออกบ่อย ต้องอบรมบุคลากรใหม่บ่อยมาก 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

Outcome 

• ระบบเฝ้าระวังที่ใช้ในการติดตามอัตราป่วยจากการดื้อยาได้อย่างต่อเนื่อง 

• ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจเชื้อดื้อยาได้อย่างถูกต้อง ทันการณ์ 
Impact  

• การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง  

• ROI ความสูญเสียจากปัญหาการดื้อยาของไทย คิดเป็นค่านอน รพ เพิ่ม 2,400-5,800 ล้าน
บาท  การตายก่อนวัยอันควร คิดเป็น 1,100 ล้านบาท การแก้ปัญหา สามารถลดค่าใช้จ่าย
ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ 

 
8. โครงการการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย  
สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ที่มาและความส าคัญ 

การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย (diagnostic radiography) เป็นขั้นตอนหนึ่งของขบวนการวินิจฉัยโรคที่ใช้
มากในปัจจุบัน ซึ่งในการถ่ายภาพรังสีของอวัยวะแต่ละส่วน เจ้าหน้าที่รังสีจะก าหนดค่าทางเทคนิคที่
เครื่องเอกซเรย์แตกต่างกันตามสภาพและขนาดผู้ป่วย รวมทั้งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น ตัวรับภาพรังสี 
และความรู้ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการถ่ายภาพรังสีแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่รังสีไม่ได้วัดว่าใช้ปริมาณรังสีส าหรับ
ผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด เพียงแต่ดูคุณภาพของภาพรังสีที่ได้เท่านั้น บางครั้งอาจใช้ปริมาณรังสีมากเกินไปท าให้
เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและผู้ใช้งาน เพ่ือใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบ ไม่ไห้มีการใช้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วยสูงเกินไป 
โดยการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วยจากหลายโรงพยาบาล เพ่ือให้โรงพยาบาลใช้เปรียบเทียบ 
ช่วยควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็น ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามนโยบายการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมวางแนวทางการท างานโครงการฯ สรส.ร่วมกับศวก. 15 แห่ง 
2. การทบทวนคู่มือ เกณฑ์และแนวทางการการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข 
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3. ส่งเครื่องมือสอบเทียบต่างประเทศ 
4. จัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่กรมวิทย์ฯ การวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม 
5. อบรมเจ้าหน้าที่รังสีรพ. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม 
6. เก็บข้อมูลปริมาณรังสีที่ รพ.ประเมินค่าในเบื้องต้น จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม 

งบประมาณ 
ของบด าเนินงาน  5,300,000.-บาท      

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
 ไม่มี 
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
 ไม่มี 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. มีค่าปริมาณรังสีอ้างอิงส าหรับเครื่องเต้านมของประเทศ และเผยแพร่ค่าปริมาณรังสีจากการถ่ายภาพรังสี
วินิจฉัย เพ่ือให้โรงพยาบาลน าไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาการถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วย 
2. ช่วยควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็น ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
3. ประชาชนที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี ได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจ 
 

9. โครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทาง

พันธุกรรมและการวิเคราะห์ Big Data 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 

ที่มาและความส าคัญ  

ข้อมูลพันธุกรรมเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญทางการแพทย์และทางสาธารณสุข นับตั้งแต่ความส าเร็จในการ

ถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ ในปี พ.ศ .2545 เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมได้รับการพัฒนาอย่างก้าว

กระโดด ปัจจุบันนักวิจัยสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพโดยมีต้นทุน

ในการถอดรหัสที่ถูกลงอย่างมาก  ดังนั้นภายใน 10 ปีนับจากนี้ ข้อมูลพันธุกรรมจะถูกน ามาใช้ประกอบการ

วินิจฉัย ป้องกัน รักษา และส่งผลอย่างมากต่อการปฏิรูปนโยบายและมาตรฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ในระดับนานาชาติ ส าหรับประเทศไทยการน าเอาข้อมูลพันธุกรรมมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคยังคงอยู่ใน

วงจ ากัด และมีการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมเฉพาะในบางโรค  

ในบริบทของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมและมีลักษณะทางพันธุกรรมของประชากรที่

จ าเพาะนั้น จ าเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการแพทย์ยุคดิจิตอลในการน าข้อมูลพันธุกรรม

ของประชากรไทยมาใช้อย่างจ าเพาะกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยปัจจุบันฐานข้อมูลพันธุกรรมที่สามารถใช้อ้างอิงใน

การวิเคราะห์ด้านพันธุศาสตร์นั้นประกอบไปด้วยตัวอย่างของชนชาติอ่ืนที่ไม่มีความใกล้เคียงกับประชากรไทย 
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การใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวจึงอาจท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมมีความแม่นย า ไม่เพียงพอส าหรับการ

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการวินิจฉัยหรือรักษาได้  

ดังนั้น การสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของประชากรไทยที่มีจ านวนข้อมูลจ านวนมากพอ จะช่วยให้

การวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรค หรือความเสี่ยงต่อการแพ้ยา มีความแม่นย ามากขึ้น  

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการใช้ข้อมูลพันธุกรรมในการวินิจฉัย ป้องกัน รักษาอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็น

รากฐานที่ส าคัญของการต่อยอดงานวิจัยด้านพันธุศาสตร์มนุษย์ของประเทศที่จะเป็นส่วนส าคัญในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0  ในแผนงาน “ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และ

สาธารณสุขไทย (Genomics Thailand)” ปี 2561-2565 นั้น มุ่งเป้าที่จะท าการจีโนทัยป์ตัวอย่างพันธุกรรม

จากประชากรชาวไทยจ านวนอย่างน้อย 2,000 ราย ภายในปี 2561 5,000 รายภายในปี 2562 และ 10,000 

รายภายในปี 2563 และด าเนินการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจ านวน 300 ราย ภายใน

ปี 2561 และ 1,200 ราย ภายในปี 2562 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของประชากรไทย และ

วิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมที่ได้นี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลอุบัติการณ์ของความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบได้

บ่อยในชาวไทย ทราบข้อมูลพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงในการเป็นโรค เพ่ือใช้ในการพัฒนาการ

ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขบนแนวทางการแพทย์แม่นย า (Precision Medicine) และ ได้ข้อมูล

ทางเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

 

แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 
 แนวทางการด าเนินงานของโครงการประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่  

สร้างฐานข้อมูล วิจัยให้ได้ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม สร้างแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
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1. การสร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมไทย - ตั้งเป้าจัดท าข้อมูลพันธุกรรมคนไทยโดยใช้เทคโนโลยี 2 แบบ 

ได้แก่ การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole genome sequencing) เป็นการถอดรหัสพันธุกรรม

ของจีโนมมนุษย์ท้ัง3พันล้านเบส ข้อดีคือได้ข้อมูลพันธุกรรมที่มีความละเอียดสูง ข้อเสียคือ มีค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินการสูงและข้อมูลที่ได้มีขนาดใหญ่ และส่วนมากของข้อมูลที่ได้อาจไม่ได้มีความส าคัญใน

เชิงก่อโรค หรือเพ่ิมความเสี่ยงในการเป็นโรค และต้องอาศัยการจัดจ้างด าเนินการเนื่องจากกรมฯไม่มี

ขีดความสามารถในการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม เทคโนโลยีที่ 2 คือการศึกษาลักษณะพันธุกรรม

แบบจีโนทัยป์ทั่วจีโนมโดยเทคนิคไมโครอะเรย์ (Microarray Genotyping) เป็นการศึกษาลักษณะ

ทางพันธุกรรมในจีโนมของมนุษย์ จ านวน 7 แสนต าแหน่ง ข้อดีคือมีค่าใช้จ่ายต่ าท าให้ได้จ านวน

ตัวอย่างมาก ต าแหน่งของพันธุกรรมที่ศึกษาเป็นต าแหน่งที่เลือกมาอย่างจ าเพาะต่อประชากรชาว

เอเชีย และมีต าแหน่งที่ทราบความส าคัญในเชิงความเสี่ยงต่อโรค หรือเป็นต าแหน่งที่มีผลทางเภสัช

พันธุศาสตร์ ใช้เวลาน้อยและกรมฯมีขีดความสามารถและเครื่องมือในการด าเนินการเอง ข้อเสียคือ

ความละเอียดไม่เท่าการถอดรหัสพันธุกรรมทั่วจีโนม และอาจไม่ครอบคลุมลักษณะทางพันธุกรรมที่มี

ความถี่ต่ ามากในประชากรไทย ข้อมูลพันธุกรรมที่ได้จากทั้งสองเทคโนโลยีสามารถน ามาศึกษา

เชื่อมโยงกับโรค เพ่ือให้ทราบลักษณะทางพันธุกรรมเสี่ยงต่อโรคได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ชั้นน าของประเทศ เช่น จุฬาฯ ศิรราช รามาธิบดี และ สวทช. ภายใต้

ข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ในการจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมไทย

และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าวเพ่ือการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

2. การวิเคราะห์ วิจัย หาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม – ตัวอย่างที่น ามาถอดรหัสพันธุกรรมทั่วจีโนม

ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมด 1,200 ตัวอย่าง ภายในปี 2562 เป็นตัวอย่างจากผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการกลายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม

ส าหรับใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม โดยในปี 2561 ได้ด าเนินการถอดรหัส

พันธุกรรมทั่วจีโนม จ านวน 300 ตัวอย่าง และตั้งเป้าหมายด าเนินการเพ่ิมในปี 2562 อีก 900 

ตัวอย่าง  

นอกจากนั้น ยังได้ท าการ การศึกษาลักษณะพันธุกรรมแบบจีโนทัยป์ทั่วจีโนมโดยเทคนิคไมโครอะเรย์ 
(Microarray Genotyping) โดยตั้งเป้าหมายด าเนินการให้ได้ 15,000 ตัวอย่าง ภายในปี 2562 โดยตัวอย่างที่
ท าการศึกษามาจากโรคที่เป็นปัญหาส าคัญและมีตัวอย่างสารพันธุกรรมอยู่พร้อมแล้ว หรือ พร้อมด าเนินการ
เก็บตัวอย่างภายในปี 2562 ดังรายละเอียด ตารางที่ 1  

โครงการนี้ มุ่งหวังที่จะสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับใช้สนับสนุนการ
วิจัยทางพันธุศาสตร์ และการน าเอาข้อมูลทางพันธุกรรมไปใช้ในเชิงคลินิกเพ่ือการวินิจฉัย ป้องกัน รักษา 
ประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆ หากปราศจากข้อมูลพ้ืนฐานทางพันธุกรรมนี้  การศึกษาวิจัย
ทางพันธุศาสตร์ในประเทศไทยจะไม่เกิดการพัฒนา เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไม่สามารถน าไป
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ประยุกต์ใช้ในเชิงคลินิกในวงกว้างได้ เนื่องจากขาดฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ท าให้ข้อมูลไม่มีความแม่นย า
เพียงพอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง แผนงานวิจัยนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการมุ่งไปสู่การส่งเสริมให้เกิดการน า
กระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างที่น ามาด าเนินการศึกษาลักษณะพันธุกรรมแบบจีโนทัยป์ทั่วจีโนมโดยเทคนิคไมโครอะเรย์ 

(Microarray Genotyping) 

หน่วยงาน โรค ห้องปฏิบัติการศูนย์พันธุ
ศาสตร์การแพทย์ 

DMSC 

ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัย รา

มาฯ 
2018 2019 2018 

DMSC แพ้ยา 200 1,800 - 

วัณโรค 1,200 - - 

จุฬา + รามาฯ SLE 1,000 - - 

Anti-IFN autoantibody 
(replication study) 

- 200 - 

Autoimmune (scleroderma) - 300 - 

ผื่นแพ้ยา - 500 - 

โครงการส ารวจ
สุขภาวะ 
(NHES) 

NHES control  - 5,000 - 

พระมงกุฎ Heat Stroke    1,000 - 
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ศิริราช Neuromyelitis Optica  - 150 - 

Thromboembolism /inherited 
macrothrombocytopenia 

- 150 - 

รามาฯ EGAT - - 5,000 

CKD - - 2,000 

รวม 2,400 8,100 7,000 

 

3. การสร้างแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลสาธารณะส าหรับให้นักวิจัยด้านพันธุศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยด้านพันธุกรรม
มนุษย์ในประเทศไทย และจะพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศส าหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล
พันธุกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย เช่น  
- ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจ านวน 1,200 ราย  
- ฐานข้อมูลพันธุกรรมทั่วจีโนมของผู้ป่วยโรค NCDs และผู้ป่วยแพ้ยา จ านวน 15,000 ราย  
- ฐานข้อมูลความถ่ีและปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรค NCDs และ Rare disease ของ

ประชากรไทย 
- ฐานข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์ของประชากรไทย 
- ระบบรายงานข้อมูลทางพันธุกรรม ส าหรับการใช้ข้อมูลพันธุกรรมทางการแพทย์และการ

สาธารณสุข 
- ระบบการแปลผลปัจจัยเสี่ยงพันธุกรรมของมะเร็งเต้านมและการท านาย prognosis ของมะเร็ง

เต้านม 

- ระบบการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Decision Support System) 

นับเป็นการสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือน างานด้าน Genomics medicine และ Precision medicine มา
สู่การใช้ประโยชน์จริงทางคลินิกในการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นผู้น าศูนย์
การแพทย์ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย    
งบประมาณ 44 ล้านบาท  

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
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- งบประมาณส าหรับจ้างเหมาถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ทั้งจีโนม จ านวน 900 ราย รายละ 27,000 

บาท (27,000 บาทต่อราย x 900 ราย) รวมเป็น 24,300,000 บาท 

- ค่าสอบเทียบเครื่องมือและค่าบ ารุงรักษาชุดเครื่องวิเคราะห์จีโนทัยป์ด้วยเทคนิคไมโครอะเรย์ 

และอุปกรณ์ประกอบ และเครื่องถอดรหัสพันธุกรรมส าหรับงานด้าน exome เป็นจ านวนเงิน 

1,800,000 บาท 

- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับสกัดสารพันธุกรรมและถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ด้วยชิป จ านวน 
5,000 ราย รายละ 2,000 บาท (2,000 บาทต่อราย x 5,000 ราย) รวมเป็นเงิน 10,000,000 
บาท 

- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองอ่ืนๆ รวม 650,000 บาท  
- ลูกจ้างเหมาโครงการ จ านวน 2 ต าแหน่ง (เพ่ิมเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 2 ต าแหน่ง) วงเงินจ้าง 

420,000 บาท  
- ค่าวัสดุและน้ ายาส าหรับสกัดสารพันธุกรรม และติดตามข้อมูลการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างละ 30,000 บาท จ านวน 100 ตัวอย่าง รวม 3,000,000 บาท  
 

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ  

- มีปัจจัยเสี่ยงด้านบุคลากร เนื่องจากในปี 2561 มีลูกจ้างเหมาโครงการลาออก 1 ราย ท าให้กา ร

ด าเนินการล่าช้าลงกว่าที่ก าหนดไว้ และมีปัญหาเพดานค่าจ้างที่มีอัตราต่ าที่สุดในตลาดแรงงาน 

ท าให้อาจได้บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ อัตรา Turnover rate สูง รวมถึงการไม่ได้รับอนุมัติอัตราจ้าง

เหมาเพ่ิมเติม เนื่องจาก เป้าหมายการด าเนินงานในปี 2562 ต้องท า microarray จ านวน 10,000 

ตัวอย่าง อัตราการด าเนินงานโดยใช้ลูกจ้างเหมา 3 ราย และ พกสธ.ของศูนย์ 1 ราย ดังที่ค านวณ

ไว้สามารถด าเนินการได้สัปดาห์ละ 192 ตัวอย่าง จะใช้เวลาด าเนินการ 50 สัปดาห์ แต่ตอนนี้ 

ศูนย์ฯ มีบุคลากรที่จะด าเนินการโครงการนี้เพียงพกสธ. 1 รายเท่านั้น หากไม่ได้รับการพิจารณา

จ้างเหมาจะท าให้ด าเนินการไม่ได้ตามก าหนดเวลา  

- ปัจจัยเสี่ยงด้านความพร้อมของตัวอย่าง มีเพียงโครงการเก็บตัวอย่าง Heat Stroke จากพระ

มงกุฎที่ยังไม่มีการด าเนินการพารณาจริยธรรมการวิจัย ดังนั้นอาจมีความเสี่ยงที่จะด าเนินการเก็บ

ตัวอย่างได้ล่าช้าและท าให้งานเสร็จไม่ทันก าหนด  

- ด้านงบประมาณ-เนื่องจากวงเงินงบประมาณสูง อาจได้ไม่ครบตามจ านวนขั้นต่ าที่จ าเป็นที่จะ

ด าเนินการวิจัย ได้แก่ 37.17 ล้านบาท 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

เชิงนโยบาย – ผู้เข้าชมสามารถเห็นแนวโน้มของการน าข้อมูลพันธุกรรมรวมกับข้อมูลสุขภาพด้านอื่นๆ มา

วิเคราะห์ตามแนวทาง Big data analysis เพ่ือหาแนวโน้มทางสุขภาพที่จ าเพาะต่อคนแต่ละคน ที่เป็น
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การแพทย์แนวใหม่ เปลี่ยนจากการรักษามาเป็นการป้องกันโรค ตามแนวทางการแพทย์แม่นย า ซึ่งประเทศไทย

จะพัฒนาการแพทย์แม่นย าเพ่ือให้ทันดเทียมกับนานาอารยประเทศ   

เชิงวิชาการ – แผนงานวิจัยนี้มุ่งหวังที่จะสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม ที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับใช้

สนับสนุนการวิจัยทางพันธุศาสตร์ และการน าเอาข้อมูลทางพันธุกรรมไปใช้ในเชิงคลินิกเพ่ือการวินิจฉัย 

ป้องกัน รักษา ประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆ หากปราศจากข้อมูลพ้ืนฐานทางพันธุกร รมนี้ 

การศึกษาวิจัยทางพันธุศาสตร์ในประเทศไทยจะไม่เกิดการพัฒนา เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไม่

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงคลินิกในวงกว้างได้ เนื่องจากขาดฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ท าให้ข้อมูลไม่

มีความแม่นย าเพียงพอที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง แผนงานวิจัยนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการมุ่งไปสู่การส่งเสริม

ให้เกิดการน ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม  

เชิงเศรษฐกิจ -  ต้นทุนในการให้บริการด้านพันธุศาสตร์การแพทย์ยังมีมูลค่าสูง ท าให้เกิดการใช้งานแต่เพียง

ในภาคเอกชน และยังมีการใช้งานอย่างเพียงจ ากัด เพราะข้อจ ากัดด้านความแม่นย าในการแปลผล แม้เอกชน

จะมีขีดความสามารถในการแปลผลข้อมูลทางพันธุกรรมแต่การใช้ฐานข้อมูลพันธุกรรมของชนชาติอ่ืนๆที่ไม่ใช่

ชาวไทย ท าให้การแปลผลไม่แม่นย า และไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง  ดังนั้น แผนงานวิจัยนี้จะสนับสนุนให้

ภาคเอกชนมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการให้บริการด้านพันธุศาสตร์การแพทย์ เป็นการสนับสนุนนโยบาย Medical 

hub เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ   

เชิงสังคม - ฐานข้อมูลที่ได้จากแผนงานวิจัยนี้ มุ่งเน้นที่จะน าไปเพ่ือใช้สนับสนุนเชิงนโยบายสาธารณสุขใน

ระดับประเทศ วางกลไกที่จะสนับสนุนให้เกิดการน าข้อมูลทางพันธุศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในทางคลินิก ดังนั้น 

จึงไม่ได้จ ากัดการใช้งานอยู่แต่เพียงภาคเอกชน หากแต่ข้อมูลพันธุกรรมของชาวไทยจะถูกน าไปเพ่ือใช้

ประโยชน์ต่อประชาชนไทยทั้งประเทศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านมาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุข มีการ

น าเอานวัตกรรมทางพันธุศาสตร์การแพทย์ ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลด้านเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในการ

วินิจฉัย ป้องกัน รักษา และประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรค การแพ้ยา ก่อให้เกิดการใช้ยาที่มีประสิทธิภาพ 

มีความปลอดภัย และสมเหตุผล เกิดการรักษาที่มีความแม่นย าตามแนวทางของการแพทย์แม่นย าในปัจจุบัน 

(Precision medicine) การที่ประชาชนในทุกสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มี

มาตรฐานมากขึ้นนี้จะช่วยลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ า เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน      

Return of Investment – การจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวนับเป็น  โครงสร้างพ้ืนฐานของการน าข้อมูล

พันธุกรรมมาใช้เพ่ือประโยชน์ทางคลินิก เช่น การประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง การตัดสินใจเพ่ือใช้ยาแบบ

มุ่งเป้า หรือ การตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้ยาได้อย่างปลอดภัยตามแนวทางเภสัชพันธุศาสตร์ ซึ่งภาคเอกชนไม่

สามารถลงทุนฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ได้ โดยหากสามารถสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงโรค NCDs 
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และมะเร็ง และให้ค าปรึกษาและแนวทางป้องกันมะเร็งเต้านมได้ร้อยละ 10 ต่อปี จะสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพของรัฐลงได้ถึง 70,000 ล้านบาทต่อปี  

 

10. โครงการบูรณาการ/โครงการส าคัญด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
ประกอบไปด้วยโครงการบูรณาการย่อย 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งหมด 39,500,000 บาท ดังนี้ 
1. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety)  : ส ารวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ของประเทศ (National Surveillance on Quality and Safety of food) จ านวน 12,000,000 บาท 

• Active surveillance เป็นการก าหนดอาหารและผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ใน 2 มิติ ได้แก่ มิติหลัก 
(Agenda base) และมิติพ้ืนที่ (Area base) จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. คุณภาพและความปลอดภัยของ
น้ าดื่มประชารัฐ (ต่อเนื่อง) 2. การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก สี
สังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์ S. aureus และ Salmonella spp.ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป
ประเภทเนื้อหมัก ของประชากรไทย (ต่อเนื่อง) 3. การส ารวจสารต้านจุลชีพตกค้าง และเชื้อดื้อยาต้านจุล
ชีพในเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ 4. โครงการการศึกษาปริมาณ สารพิษ สารปนเปื้อน และโลหะหนัก ที่คน
ไทยได้รับจากการบริโภคอาหาร 

• Passive surveillance เป็นการรวบรวมผลวิเคราะห์ย้อนหลังของ ตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ก าหนดตามแผนเฝ้าระวังประจ าปี จ านวนรวม 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. นม 2. น้ าและน้ าแข็ง 3. OTOP 4. 
กะปิ  5. น้ าปลา 6. น้ าพริก 7. ไส้กรอก 8. ลูกชิ้น 9. เบเกอร์รี่ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

• มีฐานข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการวางแผน 

• ปรับปรุงข้อก าหนดทางกฎหมายของประเทศ  

• ผู้บริโภคได้รับรายงานและการแจ้งเตือนภัย สามารถสื่อสาร/ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

• ด้านความปลอดภัยอาหารได้ทันเวลา  

• ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้านอาหารของประเทศ 
 
2. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล จ านวน 10,000,000 บาท 
หลักการเหตุผล 

อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้
ด าเนินการ โดยมีเป้าหมาย สร้างสุขภาพให้ประชาชนได้บริโภคอาหารปลอดภัยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แข็งขันได้อย่างยั่งยืน การประมาณการมูลค่าการ
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จัดซื้อเฉลี่ย อาหารโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป พ.ศ.2557-2559 มีมูลค่ารวม 742 ล้านบาทต่อปี และถ้าเฉพาะผัก
ผลไม้ มูลค่ารวม 228 ล้านบาทต่อปี จัดซื้อด้วยระบบตกลงราคาซึ่งอาจไม่ได้เน้นเรื่องความปลอดภัย ฉะนั้นถ้า
สามารถนาความต้องการบริโภควางแผนการผลิตกับกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตผักผลไม้ปลอดภัยในพื้นท่ี เป็นการ
สร้างรายได้และสร้างแรงจูงใจให้เกิดกลุ่มเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาต่อยอดความคิดให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆได้ นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส ยุติธรรม ลดความ
เลื่อมล้าในสังคมได้ การดาเนินงานภายใต้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การควบคุมมาตรฐาน 2) การสื่อสาร 3) สร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ในปี 2562 จะ
ขยายการด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 
วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุข 

• เพ่ือทราบสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบใน
การปรุงประกอบอาหารสาหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 

• ทวนสอบเกณฑ์ก าหนดในการคัดเลือกวัตถุดิบของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข 

• ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข ในการ
ควบคุมการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เป้าหมาย 
อย่างน้อย 2 โรงพยาบาล 1 เขตสุขภาพ /ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจให้แข็งขันได้อย่างยั่งยืน 
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
1. ถ่ายทอดความรู้เรื่อง อาหารปลอดภัย การใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจคัดกรองอาหาร ตาม 
บริบทของแต่ละโรงพยาบาล 
2. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. ตรวจวิเคราะห์สารป้องกันกาจัดศัตรูพืช 132 ชนิดสาร 
4.สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานอาหารปลอดภัย 
 
3. โครงการพัฒนาตลาดสดทั่วไทย ถูกอนามัยและปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้บริโภค จ านวน 
10,000,000 บาท 
หลักการเหตุผล 

“ตลาดสด” ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นพ้ืนที่แห่งการแลกเปลี่ยนสินค้าอาหารต่างๆ ประเทศไทยเป็น
เมืองเกษตรกรรม จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เน้นการรณรงค์เผยแพร่คุณภาพมาตรฐานอาหารไทยให้ทัดเทียมสากล เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
เมืองไทยสิ่งที่น ากลับไปคือความประทับใจในอาหารไทย เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นครัวของโลก จากข้อมูล
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ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารของไทยในปี 2560 พบว่า การผลิตอุตสาหกรรมอาหารไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3 ส่วนการส่งออก มีปริมาณ 32.5 ล้านตัน มีมูลค่า 1 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.5 และร้อย
ละ 5.3 ตามล าดับ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จึงได้ จัดท า “โครงการ
พัฒนาตลาดสดทั่วไทย ถูกอนามัยและปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้บริโภคประจ้าปีงบประมาณ 2562” 
ขึ้น โดยมุ่งเน้นการด้ าเนินการในรูปแบบบูรณาการงานด้านอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขโดยเน้น
ไปที่ตลาดสด 1 ตลาด 1 เขตสุขภาพ เพ่ือเป็นต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัย ส าหรับขยายต่อยอดในแต่ละ
พ้ืนที่ต่อไป 
วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการตลาดสด มีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ฉลาดผู้บริโภค การตรวจคัดกรอง
อาหาร และระบบการตรวจสอบสารพิษในผักสด/ผลไม้สด 

• เพ่ือพัฒนาตลาดสดให้ได้มาตรฐาน 

• เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร 

• เพ่ือส่งเสริมให้งานความปลอดภัยอาหารในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
เป้าหมาย 
อย่างน้อย1 ตลาดสด 1 เขตสุขภาพ มีการด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัย 
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดท้าแผนงานโครงการพัฒนาตลาดสดร่วมกับหน่วยงานในระดับกระทรวงและระดับพ้ืนที่ตามตลาด
เป้าหมาย 
2. จัดประชุม/สัมมนา/อบรมให้ความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย สุขาภิบาลอาหารและฉลากอาหาร ให้แก่เจ้าของ
ตลาด เจ้าหน้าที่ตลาด ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้เกี่ยวข้องตามตลาดเป้าหมาย 
3. ให้การสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารตกค้างเบื้องต้นให้แก่ตลาดเป้าหมาย 
4. ตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นของวัตถุดิบ โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นตามแผนเฝ้าระวัง 
5. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ให้มีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการ 
 

4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ จ านวน 
7,500,000 บาท 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบห้องปฏิบัติการด้านอาหารโดยเน้นพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ในด้านที่
เป็นปัญหาของประเทศ ประเมินความเสี่ยงด้านอาหารของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลัก
สากล และรองรับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารทั้งของไทยและต่างประเทศได้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์อาหาร เป็น 2 ระยะ  
- ระยะที่1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561) ให้ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวิเคราะห์ในระดับพ้ืนฐานได้  
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- ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564) มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาและสามารถตรวจ
วิเคราะห์ระดับขั้นสูงได้ 
เป้าหมาย 
พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับพ้ืนฐาน และข้ันสูง 

 
กิจกรรม/แนวทางการด าเนินงาน 
1. การนิเทศงานด้านอาหาร  
2. ประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์โดยวิเคราะห์ check sample/PT sample 
    -  โลหะหนัก 4 รายการ (1. ปรอท 2. ตะก่ัว 3. แคดเมี่ยม 4. สารหนู) 
    -  สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม (60 สาร) 
    -  วัตถุกันเสีย กรดเบนโซอิค ซอร์บิด ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สีสังเคราะห์  ไนเตรต –ไนไตรท์ 
    -  ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระ  
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์ ไขมันทรานส์ พืชดัดแปรพันธุกรรมยาสัตว์
ตกค้าง (Ractopamine) และการตรวจสิ่งแปลกปลอมในอาหารโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
 
11. โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ที่มาและความส าคัญ   

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นภารกิจหนึ่งของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการมีการน าระบบคุณภาพไปด าเนินการและพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการมุ่งสู่การขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลอีกทางหนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพ
แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  และเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
แนวทางการด าเนินงาน   
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1.จัดประชุมชี้แจงโครงการและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง และ
จัดท าแผนการพัฒนา   
2.ทบทวนฐานข้อมูลระบบคุณภาพระดับเขต (ตติยภูมิ ทุติยภูมิ  
และปฐมภูมิ (สอน. และรพ.สต.ติดดาว)   
3.จัดประชุมจัดท าคู่มือการตรวจคุณภาพการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยในระบบดิจิตอล   
4.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ (จัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ตรวจเยี่ยม) 
  4.1 ด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข (จัดอบรม/สัมมนา) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
  4.2 ด้านห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย จัดอบรมเจ้าหน้าที่รังสีรพ. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการการตรวจ
คุณภาพการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยในระบบดิจิตอล 
  4.3 ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จังหวัดละ 2 แห่ง (ร่วมกับการตรวจราชการ)  
5.ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   
6.จัดประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 6,100,000 บาท 
 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน บุคลากรด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข และรังสีวินิจฉัย 
ปัจจัยเสี่ยงต่อโครงการ ความร่วมมือของเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ   
1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดและสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกัน 
2. ประชาชนได้รับบริการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน เท่าเทียม เสมอภาค อย่างทั่วถึง 
 
12. โครงการธ ารงรักษา พัฒนา สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลชัยพัฒน์ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ที่มาและความส าคัญ 
 ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้จัดท าโครงการบูรณาการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศนั้น ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2561 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ทุก
รายการทดสอบที่เปิดให้บริการจ านวน 9 แห่ง และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 21 แห่ง นั้น  ดังนั้นเพื่อเป็นการธ ารงรักษาระบบคุณภาพ
ให้ยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดท าโครงการบูรณาการเพ่ือธ ารงรักษา 
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สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยมุ่งหวังเพ่ือส่งเสริม
การด าเนินงานระบบคุณภาพและธ ารงรักษามาตรฐาน เป็นหลักประกันในผลการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการให้แก่ประชาชน และผู้มารับบริการ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีต่อเนื่องยั่งยืน 
แนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้รับผิดชอบการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งและจัดประชุมเพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินโครงการรอบ 6 เดือน  
2. จัดอบรมผู้ตรวจประเมิน (successor) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดอบรมหัวหน้าผู้ตรวจประเมินให้มี
แนวทางการตรวจเป็นแนวทางเดียวกัน 
3. จัดอบรมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
4. ตรวจติดตามภายใน โดยเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง และทีมพ่ีเลี้ยงจากศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตนั้นๆ 
งบประมาณ  4,180,000 บาท (เฉพาะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช) 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  บุคลากรผู้ เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมิน และด้าน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยและเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง 
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ   
ขาดงบประมาณสนับสนุนจาก รพร. ปริมาณงานประจ ามีจ านวนมาก ไม่สามารถด าเนินการด้านเอกสารได้ทัน
และไม่เป็นปัจจุบัน  
ประโยชน์ที่ได้รับ  
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สามารถธ ารงรักษาการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการตรวจวิเคราะห์จาห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเดียวกัน  อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  เสมอภาค และช่วยสนับสนุน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเห็ดพิษ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
หลักการและเหตุผล  

เห็ดป่าที่พบในประเทศไทยมีความหลากหลายสูง และจัดเป็นอาหารที่นิยมรับประทานในหลาย
ภูมิภาคของประเทศไทย ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นฤดูเห็ดหลาก ชาวบ้าน



43 | ห น ้ า  

 

นิยมเข้าไปเก็บเห็ดป่าเพ่ือน ามาประกอบอาหารรับประทาน และขายในตลาดท้องถิ่น ส่งผลให้สถานการณ์
อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโดยมีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงในแต่
ละปี สถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษเกิดเนื่องจากชาวบ้านมักเข้าไปเก็บเห็ดมาบริโภค
โดยมีความเข้าใจและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในการแยกชนิดของเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้ นอกจากนี้
ช่วงเวลาในการเก็บเห็ดโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดอาจจะท าให้มีการเก็บเห็ดพิษที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ด
รับประทานได้ปะปนติดมาด้วย   
 ในช่วงฤดูฝนของแต่ละปีจะพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษที่ขึ้นเองตาม ธรรมชาติเป็น
ประจ า โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนนิยมเก็บเห็ดป่า
ในธรรมชาติมากิน แต่เนื่องจากเห็ดป่านั้น มีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดพิษ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกัน ท าให้
ประชาชนเข้าใจผิด   จากข้อมูลเฝ้าระวังโรค ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 
14 พ.ค. 2559 พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษแล้ว 65 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 
35-44 ปี รองลงมาคือ 45-54 ปี และ 25-34 ปี ตามล าดับ  อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 42.9  
รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง  ส าหรับในปี 2558  ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษ จ านวน 1,316 ราย 
ผู้เสียชีวิต 10 ราย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน (มิ.ย.–ก.ย.) พบผู้ป่วยรวมกันมากถึง 985 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 
75 ของผู้ป่วยทั้งหมด ส่วนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเกิดเหตุในช่วงดังกล่าวเช่นกัน ส าหรับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 
อันดับแรก คือ ยโสธร อุบลราชธานี เลย ศรีสะเกษ และพังงา ซึ่งเห็ดที่เป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิตส่วนใหญ่ คือ 
เห็ดระโงกพิษ บางแห่งเรียกว่า เห็ดระโงกหิน  เห็ดระงาก หรือเห็ดไข่ตายซาก  ซึ่งเห็ดชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มเห็ด
ที่มีความคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวหรือ ไข่ห่านที่สามารถกินได้ แต่มีข้อแตกต่างที่ส าคัญคือ เห็ดระโงกพิษ 
จะไม่มีริ้วตรงขอบดอกและมีก้านตัน  นอกจากนี้ยังมีเห็ดป่าชนิดที่มีพิษรุนแรงและออกฤทธิ์เร็วอีกคือเห็ ด
หมวกจีน โดยประชาชนมักสับสนกับเห็ดโคนซึ่งในบางระยะจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่ใช้ทดสอบความเป็นพิษของเห็ด เช่น การจุ่มช้อนเงินลงไปในหม้อต้มเห็ด การน าไปต้มกับข้าวสาร 
เป็นต้น วิธีเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิงในการใช้ทดสอบพิษกับเห็ดกลุ่มนี้ได้ โดยเฉพาะเห็ดระโงก
พิษท่ีมีสารที่ทนต่อความร้อนแม้จะปรุงให้สุกแล้ว เช่น ต้ม แกง ก็ไม่สามารถท าลายสารพิษนั้นได้ 

ประเทศไทยจัดอยู่ในเขตร้อนชื้นและมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญของเห็ด
หลากหลายชนิด ในปี พ.ศ. 2554 อนงค์ จันทร์ศรีกุล และคณะ ได้จัดท าบัญชีรายชื่อเห็ดในประเทศไทยโดยมี
รายงานการพบเห็ดจ านวนมากกว่า 2,000 ชนิด (Chandrasrikul et al . 2011) หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2556 
อุทัยวรรณ แสงวณิช และคณะได้จัดท าบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพโดยเน้นรายละเอียดเรื่องเห็ดที่จัดจ าแนก
อยู่ในชั้น Ascomycetes และ Basidiomycetes นอกจากนี้ยังได้ให้รายละเอียดของเห็ดแต่ละละชนิด เช่น 
เห็ดพิษ เห็ดที่เป็นสาเหตุโรคพืช ตลอดจนเห็ดที่ไม่มีข้อมูลการกิน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบว่ามีเห็ด
หลายชนิดที่เป็นพิษ และเห็ดส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลการเกิดอาการพิษ จากข้อมูลการศึกษาของศูนย์พิษวิทยา 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประเมินผลจากการรับประทานเห็ดพิษเริ่มจากปี พ.ศ. 2550 ถึง 2557 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีรายงายผู้ป่วยจ านวน 590 ราย ตัวอย่างเห็ดพิษจ าแนกโดยใช้ลักษณะจ าเพาะทาง
สัณฐานวิทยา และกลุ่มของสารพิษ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเห็ดพิษที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้แก่ เห็ดพิษ
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สกุล Amanita พบสารพิษกลุ่ม amatoxins และ phallotoxins เห็ดพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทได้แก่ เห็ด
พิษสกุล Inocybe พบสารพิษกลุ่ม muscarine และเห็ดพิษกลุ่ม gastrointestinal irritants ที่ส่งผลต่อระบบ
ทางเดิน อาหาร ได้แก่ เห็ดพิษสกุล Chlorophyllum, Entoloma, Lactarius และ Russula โดยเห็ดพิษส่วน
ใหญ่ไม่สามารถระบุชนิดได้ (ศิริวรรณ ลือดัง และคณะ 2558)  ในปี พ.ศ. 2559 สิทธิพร ปานเม่น และคณะ 
(Parnmen et al. 2016) ได้ศึกษาตัวอย่างเห็ดสกุล Amanita ที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ และเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยจากท้ัง 9 เหตุการณ์ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551-2557 พบว่าข้อมูลล าดับนิวคลี
โอไทด์บริเวณ ITS ของยีนไรโบโซมัลดีเอ็นเอสามารถระบุสายพันธุ์เห็ดพิษที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วย
ได้ โดยพบว่าเป็นเห็ดพิษสายพันธุ์ที่ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศมาก่อน ได้แก่ Amanita exitialis, 
Amanita fuliginea และบางตัวอย่างเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย Amanita 
digitosa Boonprat. & Parnmen, Amanita gleocystidiosa Boonprat. & Parnmen และ  Amanita 
pyriformis Boonprat. & Parnmen (Li et al. 2016) โดยเห็ดระโงกพิษ Amanita gleocystidiosa ตรวจ

พบการสร้าง ⍺-amanitin ในปริมาณสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดสภาวะตับและไตวาย มีรายงานว่า ⍺-form ของ 
Amatoxins ที่ท าให้เสียชีวิตเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว  1 กิโลกรัม (Duffy 2008)ซึ่งเทียบเท่ากับการ

บริโภคเห็ดสดที่มีขนาดกลางปริมาณครึ่งดอก จากการตรวจสอบ ⍺-form ในตัวอย่างเห็ดส่งตรวจของแต่ละ
เหตุการณ์พบว่ามีปริมาณของ Toxin รูปแบบดังกล่าวอยู่ระหว่าง 0.05 ถึง 0.60 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง
ของเห็ด (Parnmen et al. 2016)  
 ปี 2561 ได้การจัดท าฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้ และคู่มือเห็ดพิษ โดยเป็นการน า
ความรู้และประสบการณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยคนในชุมชนที่มีประสบการด้านการเก็บเห็ด 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข พัฒนาเป็น Application 
mushroom Image Matching ดังนั้นในปี 2562 จึงท าการเก็บรวบรวมตัวอย่างเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทาน
ได้ เพ่ือใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิงของประเทศ และการประเมินประสิทธิภาพ Application ในภาคสนาม ให้มี
ความเหมาะสมในการใช้งานจริง ส าหรับประชาชนทั่วไปใช้ในการตรวจสอบเห็ดพิษ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้ เพ่ือใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิง
ของประเทศ  
2. ประเมินประสิทธิภาพ Application mushroom Image Matching ในภาคสนาม 
กลุ่มเป้าหมาย  
1.  พ้ืนที่เป้าหมายที่มีอัตราการเกิดสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดมากในแต่ละปี ได้แก่ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย ศวก.อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา 
2. จัดท าฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้ เพ่ือใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิง ณ ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. ประเมินประสิทธิภาพ Application mushroom Image Matching ภาคสนาม โดยอสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน ในศูนย์แจ้งเตือนภัยในชุมชน  
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กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานโครงการ และสรุปผลการด าเนินงาน 
2. ถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องเห็ด โดยจะมีการลงพ้ืนที่ส ารวจตัวอย่างเห็ดพิษในพ้ืนที่เกิดสถานการณ์อาหาร
เป็นพิษจากการรับประทานเห็ดมากในแต่ละปี โดยมีหน่ วยงานภายนอกได้แก่ ส านักงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และมหาวิทยาลัย เข้าร่วม  
3. จัดท าฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้ ใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิงของประเทศ โดยเก็บตัวอย่างเห็ดใน
แต่ละพ้ืนที่ ตรวจวิเคราะห์ทางโมเลกุล และตรวจหา toxin  
4. ประเมินประสิทธิภาพ Application mushroom Image Matching โดยอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน ในศูนย์แจ้งเตือนภัยในชุมชน จ านวน 20 แห่ง 
5. จัดท าคู่มือเห็ดพิษส าหรับอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน  
6. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
เริ่มต้น เดือน ตุลาคม 2561  สิ้นสุด เดือน กันยายน  2562 
งบประมาณ 
งบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน  1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ 
1. หน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-  ฝ่ายพิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 15 แห่ง 
2. หน่วยงานภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-  ส านักงานสาธารสุขอ าเภอ 
-  โรงพยาบาลชุมชน  
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มี Application mushroom Image Matching เห็ดพิษส าหรับประชาชน ในคัดกรองและการป้องกันการ
เจ็บจากการบริโภคเห็ด 
2. มีฐานข้อมูลเห็ดพิษและเห็ดที่รับประทานได้ ใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิงของประเทศ  
3. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน 
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14. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สนับสนุนยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
ที่มาความส าคัญ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนวตกรรมและองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมความรู้และประสบการณ์
จากงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๕ แห่งทั่ว
ประเทศและหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการทั้งทางด้านชันสูตร
สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคสู่พ้ืนที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตามสภาพปัญหา
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
โดยมีมาตรการที่ส าคัญ เช่น การพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคและบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านอาหาร เครื่องส าอาง และสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   
แนวทางการด าเนินงาน 
1. ประชุมภาคีเครือข่ายภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือจัดท าแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการ 
2. ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายในพ้ืนที่ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเป้าหมายศูนย์แจ้งเตือนภัย  
ชนิดผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ด้านอาหารเครื่องส าอางสมุนไพร  
3. ถ่ายทอด/อบรมให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย  
4. ส ารวจและประเมิน การพัฒนาของศูนย์แจ้งเตือนภัย รวมทั้งการประเมินส ารวจ แหล่งผลิต กระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP/SME  และเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์   
5. คัดเลือก Best practice เครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยต้นแบบ 
6. ถอดบทเรียน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 
งบด าเนินการ จ านวน 12,300,000 บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
1. ผู้บริหารสื่อสารเชื่อมต่องานกับกรมอ่ืนๆ ให้บูรณาการตั้งแต่ระดับกระทรวง  
2. ระบบบริหารจัดการการจ าหน่ายชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์ (ศูนย์ชุดทดสอบ) 
3. คู่มือ สารสนเทศ เอกสารเผยแพร่ที่มีความทันสมัยเช่น ทบทวนคู่มือและวิดีโอการใช้ชุดทดสอบ(ศูนย์ชุด
ทดสอบ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์) 
4. การจัดให้เวทีวิชาการส าหรับประกวดผลงานในวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ส านักวิชาการ) 
5. ระบบหน้าต่างเตอืนภัยและการจัดการระบบ (ศทส.) 
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องส าอางเป็นที่ปรึกษา 
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
1. หน่วยงานในพื้นท่ี (สสจ. สสอ. รพชรพ.สต.) มีภาระงานมาก ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามตัวชี้วัดก่อน 
2. ตัวชี้วัดที่วัดมีปัจจัยความส าเร็จจากปัจจัยภายนอกจากพ้ืนที่มากว่าปัจจัยภายในจากกลุ่มศูนย์ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาต่อยอดความส าเร็จของงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
4. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ของผู้ประกอบการ OTOP/SME  
ด้านอาหารและเครื่องส าอางสมุนไพร 
 

โครงการส าคัญ 

• ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
1. โครงการการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 

โครงการย่อย 1.1 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญชี้บ่งในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร  

สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

ที่มาและความส าคัญ 

 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุน Thai Herb 4.0 ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของสมุนไพร  ซึ่งสมุนไพรไทยมีศักยภาพสูงในการออกฤทธิ์ทางเครื่องส าอาง เช่น ลด

ริ้วรอยบนใบหน้า ท าให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์ เป็นต้น แต่ประเทศไทยยังไม่มีวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการในการ

ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรที่คลอบคลุมชนิดของสมุนไพรที่ใช้เพิ่มมูลค่าใน

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย จึงต้องพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและเพ่ือการ

ส่งออก โดยพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารส าคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมจ านวน 34 ชนิดสมุนไพร และได้จัดท ามาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์

สารชี้บ่งสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรสะสมจ านวน 34 วิธี เพื่อให้เป็นวิธีวิเคราะห์ในการ

ควบคุมผลิตเครื่องส าอางผสมสมุนไพรของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ แต่ยังมีสมุนไพรที่มีศักยภาพในการส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกเป็นจ านวนมาก จึงยังคงมี

โครงการต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 ปี จึงมีโครงการพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์สาร

ชี้บ่งสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรและเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

- ปีงบประมาณ 2557 จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ กวาวเครือ ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน ขมิ้นชัน ไพล และ

บัวบก และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 120 ตัวอย่าง 
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- ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ ว่านหางจระเข้ ชาเขียว เมล็ดองุ่น หม่อน มะกรูด และ

กระชายด า และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 120 ตัวอย่าง 

- ปีงบประมาณ 2559 จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ ชะเอมเทศ แครอท มะละกอ เทียนกิ่ง กระเทียม และ

ทานตะวัน และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 102 ตัวอย่าง 

- ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 8 ชนิด ได้แก่  มะหาด กาแฟ ฟักข้าว มังคุด อัญชัน แตงกวา มะขาม 

และมะค าดีควาย และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจ านวน 105 ตัวอย่าง 

- ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 9 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ทับทิม มะเฟือง 

ดอกดาวเรือง ขิง มะรุม และกระแจะ โดยจะเปิดให้บริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 8 ชนิด ได้แก่ หอมแดง หอมใหญ่ กานพลู พริกไทย ข่อย ทองพันชั่ง 

อบเชย และว่านนางค า / นางพญาหน้าขาว 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์สารส าคัญชี้บ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 8 ชนิด  

2. จัดท ามาตรฐานวิธีการตรวจวิเคราะห์ และขออนุมัติเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ 

งบประมาณ 1,300,000 บาท 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 

สารมาตรฐานบ่งชี้ชนิดสมุนไพรมีราคาแพง ซึ่งจ าหน่ายปริมาณ 10 มิลลิกรัม ราคาแพงหลักหมื่น ท าให้ต้องใช้

งบประมาณสูง  

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

กระบวนการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารส าคัญบ่งชี้สมุนไพรในเครื่องส าอางผสมสมุนไพรมีขั้นตอนซับซ้อน ต้องใช้

ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์นานในบางชนิดสมุนไพร อาจท าให้การด าเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายใน

ระหว่างปี 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร

ที่เป็นมาตรฐานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพ่ือการคุ้มครองประชาชนให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัย

จากการจ าหน่ายในประเทศและป้องกันการน าเข้าเครื่องส าอางที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นสินค้าไม่ได้คุณภาพ

มาตรฐานเข้าสู่ประเทศ 

2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนในการพัฒนาเครื่องส าอางผสมสมุนไพรให้เป็น Smart product เพ่ิม

โอกาสการส่งจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ และช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรที่ผลิตในประเทศ 
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โครงการย่อย 1.2 มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

ที่มาและความส าคัญ 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุน Thai Herb 4.0 ในการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของสมุนไพร  แต่ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานก าหนดคุณภาพของวัตถุดิบและสาร

สกัดสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอางผสมสมุนไพร รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสม

สมุนไพร ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย จึงเห็นควรจัดท ามาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้การผลิตเครื่องส าอาง

ผสมสมุนไพรของประเทศมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) และ 2561 ได้จัดท ามาตรฐานวัตถุดิบ มาตรฐานสารสกัด และ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสม จ านวน 15 ชนิด ได้แก่ กระชายด า ขมิ้นชัน ดาวเรือง ทับทิม เทียนกิ่ง 

บัวบก ไพล ฟักข้าว ฟ้ทะลายโจร มะขามป้อม มะเขือเทศ มะค าดีควาย มะหาด มังคุด เมล็ดองุ่น และได้รวม

รวมข้อมูลของสมุนไพรทั้ง 15 ชนิด จัดท าเป็นเอกสารมาตรฐานสมุนไพรไทยทางเครื่องส าอาง เล่ม 1 

(National Thai Herbal Standards for Cosmetics)  ซึ่งระบุสารสาระส าคัญของสมุนไพรแต่ละชนิด                            

เพ่ือประโยชน์ทางเครื่องส าอาง และวิธีการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือผู้ประกอบการและผู้สนใจได้ทราบและเป็นแนว

ทางการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพส าหรับการผลิตและการศึกษาต่างๆ แต่ยังมีสมุนไพรที่มีศักยภาพในการ

ส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ส านักสว. พิจารณาด าเนินการต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2562 จ านวน 5 ชนิด 

ได้แก่ กระแจะ มะรุม ขิง มะเฟือง หม่อน และชะเอมเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ทบทวนต าราและมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร 

2. ด าเนินการพัฒนาวิธี ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญชี้บ่งของสมุนไพร และ

ทดสอบคุณสมบัติของสมุนไพร 

3. จัดท ามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสม

สมุนไพร 

4. เผยแพร่แก่ผู้ประกอบการผลิต นักวิชาการ  

งบประมาณ 1,000,000 บาท 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 

สารมาตรฐานบ่งชี้ชนิดสมุนไพรมีราคาแพง ซึ่งจ าหน่ายปริมาณ 10 mg ราคาแพงหลักหมื่น ท าให้ต้องใช้

งบประมาณสูง  

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
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กระบวนการพัฒนาวิธี ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญชี้บ่งของสมุนไพร และทดสอบ

คุณสมบัติของสมุนไพร ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์นานในบางชนิดสมุนไพร อาจท าให้การ

ด าเนินงานล่าช้ากว่าเป้าหมายในระหว่างปี 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางผสมสมุนไพรในการอ้างอิงคุณภาพสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพรที่ใช้

ผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ส าหรับหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านกฎหมายก ากับดูแลผลิตภัณฑ์ และ

ผู้ประกอบการผลิต SME / OTOP ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อ

ประชาชน 

 

2. โครงการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์พอกหน้า ขัดหน้า มาส์คหน้า ผสมสมุนไพร 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

ที่มาและความส าคัญ 

ผู้บริโภคที่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางกลุ่มสปา ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการ

บ ารุงรักษาผิว มีทางเลือกทั้งการใช้บริการในสถานประกอบการให้บริการ และการสปาที่บ้านด้วยตนเอง โดย

สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พอกหน้า ขัดหน้า มาส์คหน้าแบบพร้อมใช้ได้หลากหลายรูปแบบ หลายยี่ห้อ มีวาง

จ าหน่ายทั้งร้านค้าทั่วไปและร้านสะดวกซื้อ ซึ่งพบว่ามีผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรเป็นที่นิยมใช้กันเป็นอย่างมาก 

จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นฉลากระบุมี ส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งชนิดสมุนไพรเดี่ยวและสมุนไพรผสม  

ตามข้อมลูการส ารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางกลุ่มสปา ในปี 2555 พบว่าตัวอย่างเครื่องส าอางกลุ่มสปา

จ านวน 226 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 53 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 23.5) 

คือ มีเชื้อปนเปื้อน และ/ หรือพบเชื้อ Clostridium ร่วมด้วย โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ได้แก่ กลุ่มผงพอกและขัดหน้า ซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งของเชื้อจ านวน

มากและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพรอาจมีโลหะปนเปื้อนมาจากการใช้

ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง มลพิษในดินหรือน้ าที่ใช้ปลูกสมุนไพรซึ่งเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์พอกหน้า ขัดหน้า มาส์

คหน้า จึงควรส ารวจผลิตภัณฑ์พอกหน้า ขัดหน้า มาส์คหน้าที่มีจ าหน่ายในประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูล

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งด้านเคมี (โลหะ, pH, เอกลักษณ์สมุนไพร) และด้านชีววิทยา (จุลินทรีย์ปนเปื้อนและ 

Clostridium spp.) สื่อสารให้ประชาชนรับทราบ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี และด้านจุลชีววิทยา ของผลิตภัณฑ์ฯ ผสมสมุนไพร 
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2. ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงของคุณภาพผลิตภัณฑ์ จัดท าข้อมูลและสื่อสารแก่ประชาชนและหน่วยงานที่

ด าเนินงานด้านกฎหมาย 

งบประมาณ 770,000 บาท 

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

การเก็บตัวอย่างที่ผลิตโดย OTOP / SME และร้านค้าทั่วไปให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

- เผยแพร่แก่ประชาชนเพื่อให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย 

- น าไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการผลิต OTOP / SME เพ่ือเป็น Smart product    

2. หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านกฎหมายน าข้อมูลที่ไปใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่ายใน

ท้องตลาด / สถานประกอบการ และเป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เพ่ือ

เป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย 

 

• ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
1. โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐาน (Base Station) 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 

ที่มาและความส าคัญ 

ปัจจุบันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของประชาชนมาก

ขึ้น โดยเฉพาะจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

มีการสร้างสถานีฐาน (Base Station) เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับการใช้บริการที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีผลท าให้

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ิมจากสิ่งแวดล้อม (Background) มากข้ึน  

        ปัญหาทางด้านสังคมที่เกิดจากความวิตก กังวล ของประชาชน เนื่องจากการรับข้อมูลข่าวสารได้หลาย

ช่องทาง เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตฯ บางบทความอาจยังไม่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการ 

(peer-reviewed) ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด วิตก กังวล จนน าไปสู่การต่อต้าน ฟ้องร้องผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือไม่ให้มีการสร้างสถานีฐาน 

      องค์การอนามัยโลก โดยองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการวิจัยมะเร็ง(IARC) ได้จัดให้คลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งในกลุ่ม2B(อาจเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิด

โรคมะเร็ง) 
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    ในปี พ.ศ. 2548 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับ Health Canada ท าการส ารวจความเข้ม

สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อ

วิเคราะห์ผลพบว่ามีค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ International Commission 

on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) เป็นพันเท่า ซึ่งในอดีตจ านวนสถานีฐานมีจ านวนไม่มาก 

เมื่อเทียบกับสมัยปัจจุบันที่จ านวนสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบ 4G 

ที่ใช้คลื่นความถ่ี 2.1 GHz ท าให้ต้องติดตั้งสถานีฐานใกล้กันและมากข้ึน ส าหรับโครงการนี้จะด าเนินการส ารวจ

ความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นจากอดีต ซึ่งท าการส ารวจในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพ่ือ

เป็นการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการส ารวจประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และข้อก าหนด 

ตามมาตรฐานสากล 

2. จัดซื้อเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

3. ออกส ารวจ (ติดตั้งเครื่องมือบนรถวิ่งเก็บข้อมูลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) 

4. วิเคราะห์และสรุปผล 

5. ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย 

งบประมาณ 

1. ได้รับงบประมาณ งบลงทุน จัดซื้อเครื่องวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (RF Survey meter)  

เป็นเงิน 4,280,000.-บาท 

2. ของบด าเนินงาน 300,000.-บาท 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ไม่มี 

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

เก็บข้อมูลไม่ได้ทุกเขตในกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ประชาชนได้รับข้อมูลความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ น่าเชื่อถือและถูกต้อง 

 

2 .  โ ค ร งการตรวจสอบคุณภาพ เครื่ อ ง เ อกซ เ รย์ วิ นิ จฉั ย โดยศู น ย์ บริ ก า รตรวจมาตรฐา น 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

ที่มาและความส าคัญ 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการทบทวน วิเคราะห์บทบาทภารกิจ โครงสร้างเพื่อปรับปรุง

กระบวนการ กฎหมาย บุคลากร และโครงสร้าง จากการทบทวนและวิเคราะห์ภารกิจแล้วเห็นว่ามีงานบริการ

บางอย่างที่ต้องปรับปรุงทั้งทางด้านกระบวนการ และโครงสร้าง เพื่อให้สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 

ประกอบกับพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ปี พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่จัดท า 

ครอบครอง น าเข้า ส่งออกเครื่องก าเนิดรังสีต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และได้รับใบอนุญาตจากส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซึ่งขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานเดียว

ในประเทศท่ีสามารถตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีได้ เครื่องก าเนิดรังสีส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเอกซเรย์

วินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากทั่วประเทศประมาณ 20,000 เครื่อง มีอยู่ตามโรงพยาบาล สถาน

ประกอบการทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน และคลินิกต่างๆ โดยอยู่ในส่วนกลางและปริมณฑลจ านวน 

9,000 เครื่อง และส่วนภูมิภาคกระจายตามจังหวัดต่างๆ จ านวนประมาณ 11,000 เครื่อง ท าให้การให้บริการ

ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในส่วนกลางต้องใช้เวลารอคอยนานประมาณ 180 วัน จึงไม่สนอง

ต่อความต้องการของผู้รับบริการ จากสภาพปัญหาดังกล่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงเห็นควรเสนอจัดตั้ง

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ให้งานบริการด้านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์เกิดความ

คล่องตัวในการ บริหารจัดการ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความคุ้มทุน ส่งผลให้สถานพยาบาลลด

ระยะเวลารอคอยในการรับบริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ สนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอจัดตั้ง “ศูนย์บริการตรวจมาตรฐาน 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  ซึ่งเป็นการแยกภารกิจด้านการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องเอกซเรย์ในส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ มาจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

               1.1 เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง  

               1.2 การแปลงสภาพหน่วยงานเดิม 

               1.3 ภารกิจที่จะด าเนินการ บทบาท ขีดความสามารถของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

               1.4 ประโยชน์ของการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

               1.5 ร่างแผนการด าเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

               1.6 ร่างแผนการเงิน (Financial Proposal)  

               1.7 แผนการถ่ายโอน (Transition Plan)  

               1.8 ระบบการก ากับดูแลจากหน่วยงานเจ้าสังกัด โครงสร้างการบริหาร และการด าเนินกิจการ  

2.  แก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับการปรับปรุง

โครงสร้างส่วนราชการ 
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3. จัดส่งเอกสารให้ส านักงาน กพร. 

4. ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

งบประมาณ 

เงินประเดิมในปีแรกเป็นงบลงทุน งบด าเนินการและบุคลากรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 20 ล้านบาท 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 

1. ขอรับถ่ายโอนเครื่องมือตรวจเครื่องเอกซเรย์จากส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จ านวน 3 ชุด 

2. ขอสนับสนุนบุคลากร (นักฟิสิกส์รังสี) จากส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ก ากับการตรวจเครื่องเอกซเรย์ ใน

ปีแรก 

3. ขอให้ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์จัดอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ชนิดต่างๆ” 

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

กรอบระยะเวลาไม่เป็นไปตามแผนจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. การให้บริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพ

และความสะดวกในการให้บริการที่รวดเร็ว จากการปรับปรุงทั้งทางด้านกระบวนงานและโครงสร้างเพื่อสนอง

ต่อความต้องการของผู้รับบริการ  

2. สถานพยาบาลลดระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์จาก 180 วัน เป็น 60 วัน 

3. สถานพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนด้วยเครื่องเอกซเรย์ ที่ผ่านการตรวจสอบที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 

4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

 

• สถาบันชีววัตถุ 
โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ 
สนับสนุนยุทธศาสตร์  สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
ที่มาและความส าคัญ  

วัคซีนมีความส าคัญในการป้องกันและใช้ในคนปกติ มีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อนต้องอาศัยสิ่ งมีชีวิตใน
การผลิตท าให้เกิดผลของการทดสอบที่มีความแปรปรวนสูง แตกต่างจากยาเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคและมี
ลักษณะโครงสร้างที่แน่นอน การพัฒนาวัคซีนแต่ละชนิดจึงต้องอาศัยเวลานานมากกว่า 10 ปี ด้วยเทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น การใช้เซลล์เพาะเลี้ยงในการผลิต ซึ่งผู้ผลิตในประเทศยังไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึง
ปลายน้ า ปัญหาหนึ่งคือการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ในการผลิต ท าให้นักวิจัยพัฒนา
วัคซีนข้ึนต้องส่งเซลล์เพาะเลี้ยงไปตรวจยังต่างประเทศซึ่งท าให้เสียค่าใช้จ่ายหลายสิบล้านบาท หรืออีกนัยหนึ่ง
การผลิตวัคซีนให้รวดเร็วในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้รับถ่ายทอดทางเทคนิคจากประเทศที่ผลิต
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วัคซีนนั้นๆ เพ่ือลดกระบวนการผลิตและระยะเวลาลงเพ่ือจ าหน่ายวัคซีนได้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้ผลิตไม่มีองค์
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและทันสมัยในการผลิต สิ่งที่หน่วยงานควบคุมก ากับทางห้องปฏิบัติการโดย
สถาบันชีววัตถุท าได้คือการช่วยตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยงและตรวจสอบประสิทธิภาพของ
วัคซีนเพ่ือให้แน่ใจว่าวัคซีนมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศเพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนเป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้น ดังนั้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยงานพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และเป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงของประเทศ มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพวัคซีน
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาวิจัยการผลิต และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการผลิตวัคซีนในประเทศ 
จึงมีโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ ใน 2 ด้านหลักประกอบด้วย 
1. การพัฒนาการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน (Vero cell based 
vaccines)  
2. การตรวจสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ (9-valence HPV) ทาง
คลินิก  

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุ ให้สอดคล้องตามนโยบาย 
Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุที่มีความส าคัญในประเทศ รวมถึงกระบวนการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวถือเป็นงานที่ท้าทายและเน้นการผลิต ก าร
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ของประเทศซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ในการ
ลงทุนและด าเนินการเพ่ือจัดหาเครื่องมือประสิทธิภาพสูงในการพัฒนา ทั้งนี้องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ถ่ายทอดไปยังภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่ งเสริมการผลิตและเพ่ิมโอกาสการ
แข่งขันทางธุรกิจท าให้ราคายาถูกลง ส่งผลดีต่อประชาชนในการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงวัคซีน และยาชีววัตถุมาก
ขึ้น 
แนวทางการด าเนินงาน  

โครงการที่ ชื่อโครงการ แนวทางการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การพัฒนาการตรวจสอบ

คุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง 
Vero ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน 
(Vero cell based vaccines) 

การเตรียม seed lot system (เซลล์
เพาะเลี้ยงและไวรัส) ตั้งต้นที่เหมาะสม
ส าหรับการผลิตวัคซีน 

สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทาง
การแพทย์  

(วิจัยพัฒนาวัคซนี
ป้องกันโรคมือ
เท้าปากจาก
เชื้อเอนเทอโร
ไวรัส 71) 
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โครงการที่ ชื่อโครงการ แนวทางการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณลักษณะและการ

ควบคุมภาพของ Vero cell ที่ใช้ใน
การผลิตวัคซีน 

สถาบันชีววัตถุ 

2 การตรวจสอบประสิทธิภาพ
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปาก
มดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ (9-
valence HPV) ทางคลินิก 

จัดเตรียม HPV pseudovirions  
9 สายพันธุ์  
 

สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทาง
การแพทย์และ
สถาบันชีววัตถุ 

การพัฒนาประสิทธิภาพของวัคซีน HPV 
โดยวิธี Neutralization test 

สถาบันชีววัตถุ 

 
 
 
งบประมาณ 

โครงการที่ ชื่อโครงการ แนวทางการด าเนินการ งบประมาณ (บาท) 
1 การพัฒนาการตรวจสอบ

คุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง 
Vero ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน (Vero 
cell based vaccines) 

การเตรียม seed lot system (เซลล์
เพาะเลี้ยงและไวรัส) ตั้งต้นที่
เหมาะสมส าหรับการผลิตวัคซีน 

1,000,000 

พัฒนาวิธีวิเคราะห์ คุณลักษณะและ
การควบคุมภาพของ Vero cell 
ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน 

2,500,000 
 

2 การตรวจสอบประสิทธิภาพวัคซีน
ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกชนิด 
9 สายพันธุ์ (9-valence HPV) 
ทางคลินิก 

จัดเตรียม HPV pseudovirions 9 
สายพันธุ์  

2,000,000 

การพัฒนาประสิทธิภาพของวัคซีน 
HPV โดยวิธี Neutralization 
test 

1,000,000 

รวม  (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 6,500,000* 
หมายเหตุ * เฉพาะปีงบประมาณ 2562 โดยงบประมาณตลอดโครงการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565) 

รวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท  
ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
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โครงการที่ ชื่อโครงการ ปัจจัยเสี่ยง 
1 การพัฒนาการตรวจสอบ

คุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง 
Vero ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน (Vero 
cell based vaccines) 

- การปนเปื้อนในเซลล์เพาะเลี้ยง และเชื้อที่ใช้ในการผลิต 
- การจัดหาสัตว์ทดลองให้เพียงพอต่อการตรวจวิเคราะห์ 

2 การตรวจสอบประสิทธิภาพวัคซีน
ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกชนิด 
9 สายพันธุ์ (9-valence HPV) 
ทางคลินิก 

- ความล่าช้าจากข้ันตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศ 

- เสี่ยงต่อการได้ปริมาณไตเตอร์ของ HPV pseudovirions ต่ า 
- แผนการผลิตวัคซีนไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. ด้าน Economic Impact  
1.1 ลดการน าเข้าวัคซีนจ านวน 2400 ล้านบาท/ปี 
1.2 เพ่ิมการส่งออกวัคซีนในอนาคต 

2. ด้าน Health Impact 
2.1 ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานระดับสากล 
2.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน 

 

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุข (บูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ, อุตสาหกรรมศักยภาพ) 

ที่มาและความส าคัญ 

ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ มีความส าคัญยิ่งต่อการวิจัยพัฒนา ด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข โดยเป็นแหล่งที่เก็บตัวอย่างจากมนุษย์ เชื้อโรค สารพันธุกรรม และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

วิจัยพัฒนาต่างๆ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การพัฒนาวัคซีนและ

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์   การประเมินคุณภาพชุดทดสอบต่างๆ เป็นต้น  

ปัจจุบันยุคไร้พรมแดน การเดินทางและการติดต่อสื่อสารรวดเร็ว การแพร่กระจายของโรคติดต่อจึง

รวดเร็วไปด้วย โรคติดเชื้ออุบัติใหม่จึงเกิดขึ้นทุกปี เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

(Ebola) โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ การระบาดของโรคแต่ละครั้งต้องมีการสอบสวนโรค เก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจ

วิเคราะห์/ตรวจยืนยัน ด้วยวิธีเพาะเชื้อ ตรวจหาสารพันธุกรรม ตรวจหาแอนติเจน แอนติบอดี เพ่ือหาสาเหตุ

ของโรคระบาด และต้องเก็บรักษาตัวอย่างเหล่านั้นไว้ในคลังตัวอย่างของแต่ละห้องปฏิบัติการ เมื่อโรคระบาด
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สงบลง ตัวอย่างที่เก็บไว้จะน าไปวิจัยต่อยอด เพ่ือพัฒนาเป็นชุดตรวจวินิจฉัย ศึกษาที่มาของโรคระบาด เพ่ือ

เป็นองค์ความรู้ในการเตรียมรับมือกับโรคที่จะเกิดในอนาคต หรือเพ่ือพัฒนาวัคซีนป้องกั นโรค จึงเป็น

ทรัพยากรชีวภาพที่ส าคัญยิ่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข เพราะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเก็บตัวอย่าง

นั้นได้อีก ตัวอย่างเหล่านี้จึงเป็นสมบัติชาติที่ส าคัญ (National asset) ของประเทศ 

 ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on 

Biological Diversity: CBD) ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาอีกหลายฉบับ เช่น พิธีสารนาโงยา ว่าด้วยการ

แบ่งปันผลประโยชน์ ตลอดจนให้ความใส่ใจถึงกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ขององค์การอนามัยโลก 

สนธิสัญญาบูดาเปสต์ (The Budapest Treaty) ว่าด้วยการยอมรับระหว่างประเทศในการฝากจุลินทรีย์

ส าหรับรองรับขั้นตอนการจดสิทธิบัตร โดยประเทศที่ประสงค์จะให้การคุ้มครองสิทธิบัตรในจุลชีพต้องสร้าง

ระบบการรับฝากสารชีวภาพขึ้นเรียกว่า “องค์กรรับฝาก (สารชีวภาพ) ระหว่างประเทศ ( International 

Depositary Authority-IDA) ซึ่งเมื่อประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกในสนธิสัญญานี้แล้ว ควรมีการจัดตั้ง

สถาบันรับฝากจุลินทรีย์ที่มีมาตรฐานในประเทศ และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ 
กิจกรรม กิจกรรมปี 62 งบประมาณ 62 

(ล้านบาท) 
1. การออกแบบและ

ก่อสร้างศนูย์ทรัพยากร
ชีวภาพ 

- การออกแบบอาคาร และจัดท า TOR 4.08 

2. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน 
Bioinformatics 

- การประชุม เพ่ือออกแบบระบบ ฐานข้อมูล  
และระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
พันธมิตร  

- จัดท า TOR 

0.1 

3. การจัดบริหารจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือ
การใช้ประโยชน์ 

- การทบทวนแนวทางการใช้ประโยชน์ 
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

0.1 

4. การศึกษา Pathogen 
Genome 
- AMR 
- Food borne 

pathogen 
- Arbovirus 

- การจัดประชุมเครือข่ายเพ่ือก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน National Virome 
Project แบบบูรณาการ (สวทช มหาวิทยาลัย 
USAID  UC Davis) 

- การศึกษาน าร่อง   

 (อยู่ระหว่าง
จัดท า

รายละเอียด) 
10 
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- Unknown 
pathogen 

5. พัฒนาบุคลากรด้าน 
Bioinformatics 

เตรียมบุคลากร และแหล่งทุน 
- เสนอขอรับจัดสรรทุน Bioinformatics 

ในแผน HR กรม 
- ทุนอบรมระยะสั้น จากต่างประเทศ 

- 

 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 
- ผู้เชี่ยวชาญ,  การฝึกอบรมด้านเทคนิค 

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 
- ทิศทางการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะการบูรณาการข้อมูล 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประเทศไทยมีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพด้านการแพทย์ เป็นหน่วยงานกลางของประเทศ เป็นโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพื่อการเตรียมความพร้อม และการพัฒนางานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ 

2. ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ  
- พัฒนามาตรฐานให้เป็นองค์กรรับฝากสารชีวภาพระหว่างประเทศ (International Depositary 

Authority-IDA) เพ่ือรองรับการเข้าร่วมเป็นภาคีภายใต้สนธิสัญญานาโงยา (Nagoya protocol)  
- ปิดช่องว่างข้อก าหนดการก าจัดโรคโปลิโอ เรื่อง containment of polioviruses  ภายใต้ 

“Polio Eradication & Endgame Strategic Plan 2013-2018” 
 

• สถาบันวิจัยสมุนไพร 
1. โครงการการศึกษาชนิดและปริมาณสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมของการปลูกปัญจขันธ์แบบไฮโดร

โปนิกส์ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์  สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

ที่มาและความส าคัญ  

 สมุนไพรที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน เมื่อน ามาส่งเสริมในเชิงพาณิชย์มักตรวจพบปัญหาคุณภาพของ

ผลผลิตทั้งสายพันธุ์และคุณภาพทางเคมีรวมถึงการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ ท าให้วัตถุดิบที่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ท าให้ยากต่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการปลูกโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยใช้ระบบการ

ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช เนื่องจากประหยัดพ้ืนที่และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ 
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ในดิน ท าให้ได้พืชผักที่สะอาด พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน ไม่มีวัชพืช ไม่ต้องจัดการดิน ท าให้ได้ผลผลิตสูง มี

คุณภาพ ผลผลิตมีความสม่ าเสมอ สามารถวางแผนการปลูกได้และก าหนดปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามความ

ต้องการของตลาดได้ดีกว่า ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยหลีกเลี่ยงสภาวะต่าง ๆ ที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปลูกอาทิ 

เช่น สภาพดินที่ไม่เหมาะสมได้แก่ ดินเค็ม ดินเปรี้ยว สภาพอากาศ ฤดูกาล รวมถึงการขยายตัวของชุมชนท าให้

พ้ืนที่ทางการเกษตรลดลง ดังนั้น ระบบการปลูกพืชไร้ดินน่าจะเป็นระบบการปลูกพืชวิธีหนึ่งที่เหมาะสมส าหรับ

การศึกษาวิจัยการปลูกปัญจขันธ์ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสามารถพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่อไปได้ ซึ่งปัญจขันธ์ศักยภาพสูง มีสารซาโปนินที่มีคุณสมบัติที่คล้ายโสม อาทิเช่น สาร 

Gypenosides มีประสิทธิภาพ ช่วยบ ารุงร่างกาย เพิ่มความแข็งแกร่งให้เซลล์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสั่ง

การของสมอง ลดคลอเลสเตอรอลฟอสฟอไลปิด และกรดไขมันอิสระ ลดน้ าตาลในเลือด ชะลอความชรา ยืด

อายุเซลล์ ลดน้ าตาลในกระแสโลหิต ต้านอนุมูลอิสระ  

แนวทางการด าเนินงาน  

ศึกษาสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต การเพิ่มปริมาณสารส าคัญ รวมถึงการตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี เพ่ือให้ได้วัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

งบประมาณ  343,000 บาท 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน พ้ืนที่ส าหรับการวิจัยอาจมีไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจ าเป็นต้องขอยืม

พ้ืนที่ว่างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี เพ่ือวางโรงเรือนปลูกพืชส าหรับใช้วิจัยชั่วคราว 

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ - 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้น าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพ เพิ่มผลผลิต ลด

ต้นทุน สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

2.การปลูกปัญจขันธ์ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ช่วยเพิ่มผลผลิตมากกว่าการปลูกแบบปกติประมาณ 2-3 เท่า ใช้

เวลาสั้นกว่าการปลูกในดินประมาณ 1-2 เดือน ใน 1 ปีปลูกได้ประมาณ 3 รอบ สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 2-3 เท่า 

ใช้เวลาประมาณ 2 ปี สามารถคืนทุนการผลิตได้ 

 

2. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยสมุนไพรให้ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ OECD GLP 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

ที่มาและความส าคัญ  

การก่อกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย (Mutagenicity studies) เป็นการทดสอบสารเคมีเพ่ือหา

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพันธุกรรมในเชื้อแบคทีเรีย การหาเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเป็นการกลายพันธุ์ที่จุด

ย่อย (point mutation) ในปัจจุบันข้อมูลการทดสอบการก่อกลายพันธุ์เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์ใน
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การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี ยา เครื่องมือแพทย์ และอาหารทั่วโลก โดยมีหน่วยงานหลักในการใช้

ข้อมูลเพ่ือประเมินอยู่ 2 หน่วยใหญ่ ๆ ได้แก่ Environmental Protection Agency (EPA) และ Food and 

Drug Administration (FDA) สถาบันวิจัยสมุนไพรได้ด าเนินการทดสอบการก่อกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย 5 

ชนิด ตามวิธีการของ OECD GLP (Test guideline 471) ซึ่งเป็นการทดสอบตามสาขาความช านาญที่ 3 

(Mutagenicity studies) เพ่ือประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นของสารสกัดสมุนไพรให้ได้ความรู้เกี่ยวกับ

ศักยภาพของการเกิดอันตรายต่อหน่วยพันธุกรรม ดังนั้นในปัจจุบันถ้าผู้ประกอบการต้องการข้ึนทะเบียน

ผลิตภัณฑ์สารเคมี ยา หรือเครื่องมือแพทย์ใหม่ มีความจ าเป็นต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการ

ต่างประเทศท่ีผ่านการรับรองตาม OECD GLP แล้ว  

แนวทางในการด าเนินงาน 

1. การปรับปรุงสถานที่ทดลองให้สอดคล้องและจัดเตรียมเอกสารตามข้อก าหนดระบบคุณภาพ OECD GLP 

(ปีงบประมาณ 2562) 

2. ศึกษาข้อมูลทางเคมีของสารสกัดมาตรฐาน (Standardize extract) (ปีงบประมาณ 2562) 

3. ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ตาม OECD TG471 (Method verification) (ปีงบประมาณ 2563) 

4. ด าเนินการทดลองศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย (Mutagenicity studies) ตาม OECD TG471 

(ปีงบประมาณ 2564) 

5. ขอตรวจสอบการขึ้นทะเบียนตามระบบคุณภาพ OECD GLP (ปีงบประมาณ 2564) 

งบประมาณ ตลอดทั้งโครงการ 70,000,000 บาท [เฉพาะปีที่เสนอ 33,192,600 บาท (งบครุภัณฑ์ 

16,192,600 บาท สิ่งก่อสร้าง 8,000,000 บาท งบด าเนินงาน 8,000,000 บาท)] 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน OECD GLP เพ่ือให้ค าปรึกษาในการ

ด าเนินงานโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ การไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในประเทศ ผู้ผลิตเครื่องส าอาง รวมถึงผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และยาที่มีความ

จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบด้านศึกษาการก่อกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย (Mutagenicity studies) สามารถส่ง

ผลิตภัณฑ์มาทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และน ารายงานผลการทดสอบไปใช้ในการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในประเทศสมาชิก OECD และมีศักยภาพการแข่งขันใน

ตลาดโลก 

3. โครงการการศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดสมุนไพร 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

ที่มาและความส าคัญ  
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จากแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เป้าหมายคือ 

ประเทศไทยมีการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นน าของอาเซียน และมีมูลค่าวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มข้ึนอย่างน้อย 1 เท่าตัว ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกมีอัตราการใช้สมุนไพรเพ่ิมมาก

ขึ้น มีมูลค่าการใช้อยู่ที่ 9.1 หมื่นล้านดออลล่าห์สหรัฐ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็น 1.15 แสนล้านเหรียญใน ปี 

พ.ศ. 2563 เนื่องจากกระแสการดูแลสุขภาพและความงามด้วยสมุนไพรแทนการรักษาด้วยการแพทย์ ประเทศ

ไทยจึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาท าประโยชน์เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้มากข้ึนเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่

ประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเป้าส่งออกอาเซียน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลว่า มีมูลค่า

การใช้และการส่งออกกว่า 2.4 หมื่นล้านบาทต่อปี ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเพราะอยู่ในเขตร้อนชื้น มีพืช

พันธุ์ไม่น้อยกว่า 2 หมื่นชนิด น ามาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรกว่า 1,800 ชนิด แต่จุดอ่อนคือ การศึกษาวิจัย 

รวมถึงประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร จึงต้องเร่งให้ความรู้ ท าการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลความ

ปลอดภัยและประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนให้มีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

แนวทางในการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากกะเม็ง (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 

2. การประเมินความปลอดภัยของสารสกัดเตยหอมและผักไผ่ (ปีงบประมาณ 2562 - 2563) 

3. การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากปอบิด (ปีงบประมาณ 2562 - 2563) 

4. การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดจากผักเชียงดา (ปีงบประมาณ 2562 – 2563) 

5. การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดสมุนไพรรากสามสิบ (ปีงบประมาณ 2562 - 2563) 

6. การศึกษาพิษเรื้อรังของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียว (ปีงบประมาณ 2562 - 2563) 

งบประมาณ ตลอดทั้งโครงการ 13,178,940 บาท [เฉพาะปีที่เสนอ 6,196,640 บาท] 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ไม่มี 

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ  

1. การไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

2. ความล่าช้าในการจัดหาวัตถุดิบสมุนไพรเนื่องจากสมุนไพรบางชนิดไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดูกาล 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ข้อมูลพิษวิทยาของพืชสมุนไพรเพ่ือสนับสนุนการใช้พืชสมุนไพรเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

2. ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อทดสอบการใช้สมุนไพรในมนุษย์ 

3. ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรเพ่ือควบคุมอาการของโรคในกลุ่ม NCDs 
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• ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
โครงการบูรณาการจัดท ามาตรฐานและยกระดับคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขของประเทศไทย 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  

ที่มาและความส าคัญ  

 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ถูกต้อง แม่นย า น าไปใช้ได้ทันเวลา ย่อมมาจากห้องปฏิบัติการ

คุณภาพที่มีการธ ารงรักษาและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง การยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

และสาธารณสุขของประเทศมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลายประการ ได้แก่ มีการก าหนดมาตรฐานที่ถูกต้อง

ชัดเจนที่ห้องปฏิบัติการสามารถน าไปปฏิบัติได้  มีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนและทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานผู้ตรวจประเมินในภาพรวม ซึ่งจะส าเร็จได้ด้วยการบูรณาการความร่วมมือจาก

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ และจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของประเทศ 

แนวทางการด าเนินงาน 

1. จัดท ามาตรฐานด้านวิชาการส าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

2. จัดท าชุดหลักสูตรอบรมด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

3. จัดท าฐานข้อมูลผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ (Assessor 

Bank) และปรับเทียบมาตรฐานผู้ตรวจประเมินให้เทียบเท่าสากล 

งบประมาณ  950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการในแต่ละสาขาด้านการแพทย์และสาธารณสุข  และเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ  

ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

-  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้ชุดความรู้ที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการให้ได้ผลถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา สนับสนุนการรักษา ควบคุม ป้องกันโรค ยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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สรุปผลการวิพากษ์โครงการส าคัญกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงานบูรณาการ 

 

ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
1 ประกันคุณภาพยา 1. ศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ของแต่ละ ศวก. แต่ละแห่งอาจไม่เท่ากันควรมีการพัฒนาให้มี

มาตรฐานเดียวกัน 
2. ควรมีการสุ่มเก็บตัวอย่างจากร้านขายยาควบคู่ไปกับการตรวจยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล 

2 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัว
ยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 

1. ต้องมีการวิเคราะห์และเตรียมการรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง/ปัญหาตัวยาใหม่ๆ 
2. ควบคุมคุณภาพกระบวนการตรวจวิเคราะห์ให้มีมาตรฐานเท่ากันทั่วประเทศ 
3. เพ่ือลดความเสี่ยงจากปัญหาการก าหนดจ านวนตัวอย่างที่ ไม่เหมาะสม แนะน าให้

ตั้งเป้าหมายด้วยการค านวณจากหลักสถิติของจ านวนผู้รับการบ าบัดยาเสพติดในประเทศ 
4. เพ่ือลดภาระการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยาเสพติดของกรม ดังนั้นควรให้ความส าคัญการการ

พัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการด้านยาและวัตถุเสพติดควบคู่กันด้วย 
5. ควรขอค่าสินบนน าจับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไม่ให้เบียดบังงบประมาณของ ศวก.

รวมถึงก าหนดแนวทางเรื่องการเก็บเงินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้ชัดเจน 
6. กัญชาและกระท่อมก าลังจะถูกถอนออกจากบัญชียาเสพติด มีวิธีด าเนินการอย่างไร 

3 การพัฒนาศกัยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา 
Biopharmaceutical 

1. เป้าหมายของโครงการยังไม่เป็นภาพรวมของกรม ดังนั้นเจ้าภาพหลักและผู้เกี่ยวข้องควรมี
การหารือและก าหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ทั้งในระยะยาวและระยะสั้นที่เหมาะสมต่อไป 
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ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
2. เสนอแนะให้ปรับเปลี่ยน ประโยชน์ที่ได้รับ ให้เห็นถึงสิ่งที่องค์การจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน เช่น จากเดิมท่ีระบุว่าได้วิธีมาตรฐานการผลิตยา 4 วิธี ปรับเป็น 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพที่จะควบคุมคุณภาพการผลิตยาเพิ่มขึ้น 

4 การวิจัยและพัฒนาการจัดท าสารมาตรฐานยาและสมุนไพร 1. เป็นโครงการที่ดี (The best ของ สยวส.) และควรขยายขอบเขตสารมาตรฐานในด้านอ่ืนๆ
ให้ครอบคลุมตามบทบาทภารกิจของกรม 

2. ควรท าเป็นโครงการระยะยาว 3-5 ปี โดยก าหนดผลลัพธ์ในแต่ละระยะที่ชัดเจน (small 
success) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ควรมีการประชุมหารือหน่วยงานอ่ืนๆของกรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือก าหนด
แนวทางการด าเนินงาน องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรของแต่ละหน่วยงาน 
ส าหรับพัฒนาสารมาตรฐานในแต่ละตัวได้อย่างเหมาะสม  

4. หากต้องการให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลนานาชาติ ต้องผ่านมาตรฐาน ISO ด้วย 
5 โครงการบูรณาการเครื่องมือแพทย์ 1. วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการยังไม่มีความชัดเจนและครอบคลุม (มีงานบริการ

ตรวจวิเคราะห์หรือไม่ และเครื่องมือแพทย์ควรจะมุ่งเน้นด้านใดบ้าง) ดังนั้นควรมีการน า
ข้อมูลในส่วนอื่นๆ (นอกเหนือจาก อย.) เช่น นโยบายกระทรวง ความต้องการประเทศ 
ผู้รับบริการอื่น เพื่อมาก าหนด วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการที่เหมาะสมต่อไป 

2. โครงการที่น าเสนอยังดูเหมือนเป็นโครงการที่น ามามัดรวม แต่ละเนื้องานยังแยกส่วนกัน 
ไม่ใช่บูรณาการที่แท้จริง ดังนั้นเจ้าภาพและผู้เกี่ยวข้องควรมีการประชุมหารือเพ่ือเชื่อมโยง
แนวทางการด าเนินงาน และเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องบุคลากรและทรัพยากรเครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมต่อไป 
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ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
3. ควรท าแผนแม่บทในระดับกรม (Master Plan) ที่ประกอบไปด้วยแผนทั้งในระยะยาวและ

ระยะสั้น เพื่อให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
4. ก าหนดกลุ่มโครงการและผลลัพธ์ของแต่ละกลุ่ม โดยมีผลลัพธ์ส าคัญในแต่ละระยะเวลาทั้ง

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการบูรณาการใหญ่ 
 

6 โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย 1. องค์ความรู้ที่ได้เป็นข้อมูลทางวิชาการยังส่งไม่ถึงประชาชน 
2. จากการที่การตรวจรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ยังขาดความเชื่อมั่นในการยา

สมุนไพรเท่าท่ีควร เนื่องจากยังไม่มีการยืนยันมาตรฐานปริมาณยาที่ใช้ในการรักษาอย่าง
ชัดเจน ดังนั้น ควรมีแนวทางผลักดันการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้สนับสนุนนโยบายการใช้ยา
สมุนไพรของกระทรวง (ปริมาณการใช้ยา) 

3. ในการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอกส่งผลให้ในการก ากับดูแลให้
ประสบส าเร็จเป็นไปด้วยความล าบาก ดังนั้นควรร่วมมือด าเนินการกับเครือข่ายหน่วยงาน
ภายใน เช่น สวพ. ศวก. เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
(โดยเฉพาะด้านเภสัชเวท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้า
ระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

1. การตรวจทางห้องปฏิบัติการควรมีความแม่นย าเนื่องจากท ามาหลายปีแล้ว เห็นด้วยกับการ
ที่ปี 2562 หน่วยงานส่วนกลางจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ WHO กับ NAST ในขณะ
ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ด าเนินการในส่วน harmonize / standardize protocal  

2. ควรพัฒนา Application ให้ใช้งานได้ง่าย (หากใช้งานยากแพทย์อาจจะไม่ใช้) 
3. ปัญหามาตรฐานห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลควรผลักดันให้เป็นนโยบายของกระทรวง 

8 การจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย 1. หากท ามาตรฐานค่าปริมาณรังสีอ้างอิงฯ เสร็จแล้วควรท าเป็น Guideline ของประเทศไทย 
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ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
2. ควรเขียนโครงการให้ชัดเจนและเพ่ิม Value ให้มากกว่านี้ 
3. จากการด าเนินงานในปี 2560-2561 ผลลัพธ์ที่ได้น าสู่การต่อยอดในปี 2562 อย่างไร 
4. ลดจ านวนครั้งการประชุม เหลือปีละ 2 ครั้ง และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานในปีต่อไป

ตอนรอบ 12 เดือน 
5. งานที่น าเสนอเป็นงานประจ าที่ขาดความท้าทายใหม่ๆ ดังนั้นควรมีการปรับแนวทางของ

โครงการให้ เป็นในรูปแบบ Routine to Research: R2R เ พ่ือให้ เกิดองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆ 

9 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมและการ
วิเคราะห์ Big Data 

1. ควรมีการก าหนดเป้าหมาย (Small Success) ของแผนในแต่ละปีให้ชัดเจน เพ่ือให้การ
ถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายในระยะยาวที่ตั้งไว้ และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. จากการที่กรมมุ่งเป้าเป็นองค์การชั้นน าหนึ่งในสิบของโลก แต่ในปัจจุบันประเทศเวียดนาม
ได้ด าเนินการน าหน้าเราไปแล้ว ดังนั้นควรก าหนดระยะเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจนในแต่
ละป ีและเร่งด าเนินการโดยเร็ว  

3. ตามแผนงานมีการก าหนดกิจกรรมถอดรหัสพันธุกรรมแบบ genome มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการในส่วนของ X-Some ด้วยหรือไม่ 

4. ควรมีการแปลงข้อมูลจากข้อมูลเชิงวิชาการให้บุคคลทั่วไปสามารถสื่อสารให้บุคคลทั่วไป
สามารถเข้าใจได้ 

5. ควรมีการเตรียมทรัพยากร และก าลังคนให้พร้อมในการปฏิบัติงาน 
10 โครงการบูรณาการด้านอาหารของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ควรทบทวน กระบวนการมาตรฐาน (Standard Operation Process :SOP) ให้เสร็จ

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
2. ข้อมูลจากงาน Active+Passive Surveillance ควรน ามาจัดท าเป็นองค์ความรู้ของกรม 

(Health Literacy)  
3. ควรเชื่อมโยงให้เห็นถึงการตรวจสารตกค้างในเนื้อสัตว์ กับงาน AMR ของกรม และ RDU 

ของกระทรวง 
4. ควรเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้วย (พบปัญหามาก) 
5. การด าเนินการที่ผ่านมามีจุดเด่นเรื่องแผนการสื่อสารสาธารณะเป็นอย่างมาก น่าจะน าไป

ขยายผลไปเป็นต้นแบบงานด้าน อื่นๆของกรม 
11 โครงการเครือขายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ 
1. ควรจัดหาหลักสูตรการศึกษาของบุคลากรในระยะสั้นเพ่ือให้สามารถมาปฏิบัติงานได้แต่หาก

เป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นจริงๆและใช้เวลานานให้จัดท าแผนรองรับไว้ในระยะยาว 
2. มีความเสี่ยงในการตั้งตัวชี้วัดที่สูงเกินไป (ร้อยละ 100) กลัวว่าจะไม่สามารถบรรลุได้ 
3. ขาดบุคลากรด้านรังสีในการตรวจที่ รพร. ในขณะที่มีปริมาณงานมาก 

12 ธ ารงรักษา พัฒนา สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  โรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์   

13 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเห็ดพิษ 1. ควรให้ความส าคัญในการ Validate ข้อมูลเห็ดให้ดีก่อนการลง Application 
2. ในปัจจุบันมีการจ าแนกข้อมูลโดยเริ่มจากการน าเห็ดเป็นตัวตั้งซึ่งควรเพิ่มมุมมองการ

วิเคราะห์เห็ดจากการน าพิษเป็นตัวตั้งด้วย 
14 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
1. ชุดทดสอบของกรมมีช่องทางการจัดจ าหน่ายไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยาก 
2. ควรมีการประเมิน OTOP/SMEs เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างที่มากข้ึน 
3. ให้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการย้าย Server ของศูนย์แจ้งเตือนภัย 
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ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
4. รายละเอียดแผนงานโครงการยังไม่มีแนวทางท่ีชัดเจนในการสร้าง Health Literacy ให้

กลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนเข้าถึงได้ 
5. สร้างความร่วมมือกับ พชอ. เพื่อลดภาระการท างานที่หนัก 

โครงการส าคัญอื่นๆของหน่วยงาน 

หน่วยงาน : ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
1 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 
แนะน าให้ประสานกับสถาบันวิจัยสมุนไพร เนื่องจากมีงานวิจัยที่เคยท าอยู่แล้ว เช่น หม่อน ขิง 

ชะเอม 
2 ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์พอกหน้า ขัดหน้า มาส์คหน้า ผสม

สมุนไพร 
แนะน าให้มีการประสานองค์ความรู้กับทางสถาบันวิจัยสมุนไพร เพราะเป็นหน่วยงานที่มีองค์

ความรู้มาก เพ่ือลดภาระในการท างาน 
 

หน่วยงาน : สถาบันชีววัตถุ 

ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
1 โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรม

วัคซีนของประเทศ 
1. ในกรณีที่องค์การเภสัชล้มเลิกการผลิตวัคซีนทั้งที่กรมสามารถพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์วัควีน

ได้ก่อน อาจท าให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนเงินจ านวนมากแล้วล้มเหลว เป็นไปได้หรือไม่ที่
จะหาแนวทางส ารอง หรือท า MOU ร่วมกันระหว่างกรมกับองค์การเภสัช 

2. ให้ค านึงถึงปัจจัยเสี่ยงและควรมีแผนส ารองในกรณีที่ได้ปริมาณไตเตอร์ HPV pseudovirions 
ต่ า 

 

 



70 | ห น ้ า  

 

หน่วยงาน : ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
1 การเฝ้าระวังและประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

จากสถานีฐาน (Base Station) โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล 

1. ถ้าตรวจแล้วเกินมาตรฐานกรมจะสื่อสารอย่างไรและจะท าอย่างไรต่อ ไม่ให้ประชาชนตื่น
ตระหนก 

2. การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้มาจะท าอย่างไร 
3. ไม่มีข้อมูลส าหรับความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในประเทศไทย 
4. ควรจะมีนโยบายหรือกรอบหรือความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานใด หรือหาก

ด าเนินงานจริงแล้วให้พิจารณาเรื่องการน าไปใช้ประโยชน์ให้ถี่ถ้วน และรอบคอบ ไม่ง้ันเรา
จะมีปัญหาในภายหลัง 

2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยโดยศูนย์บริการ
ตรวจมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จัดตั้ง SDU) 

- 

 

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยสมุนไพร 

ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
1 การศึกษาชนิดและปริมาณสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสม

ของการปลูกปัญจขันธ์แบบไฮโดรโปนิกส์ 
1. ขาดพ้ืนที่ในการปลูกที่สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆได้ 
2. ประสานข้อมูลกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซ่ึงมีข้อมูลการปลูกที่ท าไว้

อยู่แล้ว 
2 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยสมุนไพรให้ได้รับ

การการรับรองระบบคุณภาพ OECD GLP 
1. ถ้าใช้เวลา 3 ปี อาจจะไม่ทันการ แนะน าให้คิดเรื่องการศึกษาในเรื่อง GMO หรือให้ท าเรื่อง 

CYTOTOX มากกว่าในการรองรับ OECD GLP 
2. ควรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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3 โครงการการศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดสมุนไพร 1. การน าเสนอยังไม่เห็นภาพการขับเคลื่อนของประเทศ ว่าแต่ละหน่วยงานเขาท าอะไรเกี่ยวกับ
เรื่องนี้แล้วบ้าง และกรมจะสามารถไปสนับสนุนงานในส่วนไหน 

2. สมุนไพรบางตัวได้มีการน าไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาล ซึ่งสะท้อนว่าได้มีการ
ศึกษาวิจัยเรื่องความเป็นพิษไว้อยู่แล้ว ดังนั้นควรประสานขอข้อมูลกับกรมอ่ืนๆเพ่ือลดภาระ
ในการท างานที่ซ้ าซ้อน 

 

หน่วยงาน : ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
1 โครงการบูรณาการจัดท ามาตรฐานและยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศไทย 

1. Module ที่วางไว้เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือไม่ ประชาชนได้รับอะไร 
2. มีความเสี่ยงที่จะบรรลุไม่ได้ 
3. การเขียนโครงการยังไม่ชัดเจน 
4. ควรเริ่มด าเนินงานในระดับกรมก่อน เพราะหากท าในระดับประเทศมีโอกาสจะล้มเหลวสูง 
5. ควรมีการพูดคุยกับ Stakeholder เยอะๆ 
6. ควรผลักงานประจ าที่ตรวจรับรองอยู่ให้เป็น SDU เพ่ือลดภาระงาน 

 

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ล าดับ โครงการ ข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ 
1 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบต่อเซลล์ผิวหนังและฤทธิ์ต้าน

เชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบเฮมพ์ (ศวก. 
เชียงใหม่) 

- 
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2 โครงการยกระดับมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สมุนไพร Product Champion (ศวก. สงขลา) 

การวิเคราะห์จ านวนตัวอย่างควรใช้มาตรฐานการตรวจของกรม หรือมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

3 โครงการจัดท าโมโนกราฟยาแผนไทยและยาแผนโบราณใน
บัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ 
(ศวก. สงขลา) 

- 

4 หาปริมาณของสมุนไพร หญ้าดอกขาว ควรประสานกับสถาบันวิจัยสมุนไพรว่าได้ท าอะไรที่เกี่ยวข้องไปแล้วบ้าง เพื่อขอข้อมูลต่อยอด
และลดภาระในการท างาน 

 


