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ค ำน ำ 
 ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 
มีนาคม 2562 โดยได้รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบติดตาม
ผลงานด าเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (DOC) นั้น 

 ในการนี ้กองแผนงานและ วิช าการ  โดยกลุ ่มติดต ามและประเมินผล ได้จ ัดท าผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก
ข้อมูล ในระบบติดตามผลงานด า เนิน งาน/ ใช้จ่าย งบประมาณ  (DOC) เ พื ่อ เป็นประโยชน์ต ่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูลทบทวนผลการด าเนินงานต่อไป 

 

 

 

กองแผนงานและวิชาการ  
กลุ่มติดตามและประเมินผล 

                                                                                        พฤษภาคม 2562 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2562 – 2565 โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ว่า “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 
3 ของเอเชีย ภายในปี 2565” โดยได้มีการขับเคลื่อนโดยการด าเนินการภายใต้แผนงานและงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ในส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน มีจ านวน
737.2583 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1415.5795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.08 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ไตรมาส 2 ที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 54 แต่อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มีแนวโน้มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณดีข้ึน
ทุกปี ในส่วนของการเบิกจ่ายงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 59.32 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายส านักงบประมาณ
ก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 45 ในส่วนของการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 มีโครงการ
จ านวนทั้งสิ้น 569 โครงการ มีความระดับความส าเร็จถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 59.11 โดยผลผลิตที่มี
ความก้าวหน้ามากที่สุด คือ  สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 83.34  ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ ร้อยละ 
67.27 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา 
Biopharmaceutical ร้อยละ 59.87 องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
มีความเป็นเลิศ ร้อยละ 59.04 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข ร้อยละ 55.87 เป็น
หน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
ร้อยละ 55.26 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม ร้อยละ 52.32 
และพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ ร้อย
ละ 51.59 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์การกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2562 
ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 21 โครงการ อีกท้ัง ยังได้ด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) อย่างต่อเนื่อง 
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ประวติัความเป็นมา 

2485 ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดระเบียบราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยส่วนราชการ
ภายใน 6 กอง คือ ส านักเลขานุการ กองชันสูตร  โรคกองเภสัชกรรม กองเคมี กองโอสถศาลา (โอนมา
จากกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย) และโรงงาน เภสัชกรรม (โอนมาจากกรมวิทยาศาสตร์        
กระทรวงเศรษฐการ) สถานท่ีตั้งอยู่ที่ถนนบ ารุงเมือง ยศเส 

2529 ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนจากถนนบ ารุงเมือง ยศเส มาอยู่ที่อาคารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์จากรัฐบาล
ญี่ปุ่น กองเคมี กองโอสถศาลา (โอนมาจากกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย) และโรงงาน เภสัชกรรม 
(โอนมาจากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ) สถานท่ีตั้งอยู่ที่ถนนบ ารุงเมือง ยศเส 

2533 ปรับปรุงส่วนราชการ เพิ่มกอง 4 กอง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 แห่ง คือ กองชีววัตถุ กอง
วิเคราะห์อาหารส่งออก กองวิเคราะห์วัตถุเสพติด  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุบลราชธานี  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย 

2540 ปรับปรุงส่วนราชการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 24 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการกรม                
กองเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
กองวัตถุเสพติด กองอาหาร กองอาหารส่งออก สถาบันวิจัยสมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง 

2545 ปฏิรูประบบราชการแบ่งส่วนราชการเป็น 22 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัยสมุนไพร ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ส านักยาและวัตถุเสพติด และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง 

2547 เพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย และ              
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต 

2552 จัดตั้งหน่วยงานส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันชีววัตถุส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย     
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2556 จัดตั้งหน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

2562 จัดตั้งหน่วยงานกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

      นายโอภาส การย์กวินพงศ์ 

      รองอธบิดีฯ 

    นายสมฤกษ์ จึงสมาน 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองแผนงานและวิชาการ 

ส านักงานเลขานุการกรม (ยกเว้นนิติการ) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

ส านักเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย 

สถาบันวิจัยสมุนไพร 

ส านักยาและวัตถุเสพติด 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ส านักมาตรฐานห้องปฏบิัติการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ ์

 ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ท่ี 4 สระบุรี 

ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น 

 
ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสมีา 

ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6  ชลบุรี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 นครสวรรค์ 

  

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1  ตรัง 

      รองอธบิดีฯ 

      นายพิเชฐ บญัญตั ิ

      รองอธบิดีฯ 

 นายสมชาย แสงกิจกุล 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5  สมุทรสงคราม 
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ส านักงานเลขานุการกรม (นิติการ) 

สถาบันชีววตัถ ุ

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์

โครงสรา้งองค์กร 



 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจิตอาสา  
มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยโครงการส าคัญและโครงการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากจะมุ่งเน้นภารกิจเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศแล้วยังมุ่งเน้นถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีจุดแข็งคือมาตรฐาน (Standard) คุณภาพ 
(Quality) และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะบรรลุเป้าหมายได้ต้ องน า
มาตรฐานและคุณภาพอันเป็นจุดแข็งขององค์กรผนวกกับการท างานเป็นทีม (Standard & Quality & 
Teamwork) หมายถึงกรมต้องมีการบูรณาการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน และการเริ่มต้นท างานให้เกิด
ความน่าสนใจในผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ส าคัญและตรงประเด็น ทั้งนี้ในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์กรมมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ผลักดันให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดความสนใจเรียนรู้ในเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ของกรม และในการด าเนินงานต่างๆไม่จ าเป็นต้องท าทุกๆอย่างแต่ให้ใช้การร่วมมือร่วมใจกันท าเป็นลักษณะ
งานเชิงบูรณาการ 

2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยใช้แผนกลยุทธ์และแนวนโยบาย (Policy) เป็นหลัก สิ่งส าคัญคือให้
ความส าคัญกับหลักนิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหัวใจในการท างาน  หลักนิยมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ Standard & Quality และการท างานของเราสามารถบรรลุระดับผลผลิต 
(Output) ที่ทุกหน่วยงานท าได้ แต่ขอให้ค านึงถึงผลลัพธ์ (Outcome) และมีงานวิจัยไปต่อยอดเกิดเป็นผลลัพธ์ 
(Outcome) ถึงประชาชน 

3. แผนปฏิบัติราชการที่ดีในการบริหารงานของท่านอดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                   
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือพัฒนาต่อยอดต่อไป 

4. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เช่น การธ ารงรักษา พัฒนา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเทพ
รัตน์ราชานุกูล  หรือการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารส าหรับพระบรมวงศานุวงค์ ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
หรือพัฒนาต่อยอดต่อไป 

5. การลงทุนเพ่ือเตรียมการในการสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น สิ่ง
ปลูกสร้าง บุคลากร เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ และ National Bioresource Center ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูลส าคัญท่ีมีคุณค่า 

6. ภารกิจประจ าที่ต้องท า หากมีความจ าเป็นเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับซ่อมแซมเครื่องมือ
ส าคัญในการปฏิบัติงานให้ด าเนินการเสนอขอเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงเตรียมข้อมูลเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเสนอค าของบประมาณในปีถัดไป 

 

นโยบายผู้บรหิาร 



 

การด าเนินงานส าคัญท่ีต้องมุ่งเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. Precision Medicine หรือ Genomic Thailand และสมุนไพร ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของ

ประเทศ 
2. การพัฒนา STEM Cell ซึ่งเป็นนวัตกรรมทีข่ยายผลทางการรักษาได้ 
3. การพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ (ระบบ IT) ของกรม ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเป็นประเด็น

ส าคัญของกรมในการประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
ในท้ายสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องด าเนินงานโดยน านโยบายคุณภาพ มาตรฐาน ISO มาใช้ใน

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนต้องร่วมกันป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางองค์การ 



 

 

 

 

 

 

 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจด้านการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถสนองต่อ
ความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวิสัยทัศน์  
“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย 
ภายในปี 2565” ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 4 แผนงานหลัก ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนของประเทศ  

 
 
 
 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี 2565 

สร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม 

พัฒนาขีดความสามารถ
และความทันสมยัในการ
ตอบสนองต่อปัญหาทาง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

ยกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพของห้อง 
ปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

ยกระดบัองค์กรสู่   
ความเป็นเลิศ 

60.03 % 60.93 % 55.26 % 55.87 % 

สรปุภาพรวมผลการด าเนนิงาน 



 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ก าหนดผลผลิตและแผนงานหลัก โดยมีระดับความส าเร็จ ดังนี้ 
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ความก้าวหน้า เบิกจ่าย

1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 
3. องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
4. พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม 
6. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา 

Biopharmaceutical 
7. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาค

เอเชีย 

ผลผลิต 



 

สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  
 

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิจัยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อน
นโยบายนี้ ซึ่งยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทานที่ตอบโจทย์ของ
ผู้วิจัยไปสู่การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจภาคสังคม 2) ปรับแนวทางการ
จัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 3) ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่กระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีจุดเน้นเพ่ือสาขาใด
สาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 4) ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ และ 5) ปรับกระบวนการด าเนินงานจากหน่วยงานเดียว ซึ่งท าให้เกิดการทับซ้อน
ระหว่างหน่วยงาน เป็นการด าเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์   
เพ่ือสนับสนุนการรักษา ป้องกัน และเฝ้าระวังทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จ านวน 29,948,000 บาท เพ่ือใช้ในการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศและน าไปต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ  

 

แนวโน้มงบประมาณแผ่นดิน (ด้านวิจัยและพัฒนา) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2560-2562  

 
 

ส าหรับผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน มีจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น       
45 โครงการ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 60.03 และจากการติดตามการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า 
ในปี 2559 -2561 มีโครงการที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด (รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์) คิดเป็น
ร้อยละ 100 94 และ 68 ตามล าดับ  
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แผนภูมิ: ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างปี 2556-2560 

 

 
และเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์ในมิติประสิทธิผล “จ ำนวนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอด” ซึ่งในการท าให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ ได้
ก าหนดแผนงานโครงการส าคัญที่ผลักดันหน่วยงานให้เกิดการพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรมใหม่ๆแก่องค์การ เช่น 
โครงการพัฒนาหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยและกระบวนการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด OECD 
GLP โครงการผลิตสารมาตรฐาน Tetrahydrocannabinol (THC) โครงการบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ฐานขอมูล
เห็ดพิษ การพัฒนาคุณภาพวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Thai Journal Citation Index : TCI) เป็นต้น ซึ่งจาก
การส ารวจข้อมูล ณ ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) จ านวนทั้งสิ้น 
257 รายการ  และมีจ านวนผลงานวิจัย (2502 – 2561) ทั้งสิ้น 746 ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2556 2557 2558 2559 2560

โครงการที่ได้รับจัดสรร 61 60 55 48 32

โครงการที่เสร็จสิ้น 61 60 55 47 28
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การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ในการด าเนนิงานด้านสาธารณสุข 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการสนับสนุนการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน 
และควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เช่น ชุดตรวจยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย-1 ชุดทดสอบยีนแพ้ยา ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันต่อไวรัสซิกา ชุดทดสอบไซบูทรามีนใน
อาหารเสริม โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ ชุมชนปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี ด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

 

 

การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการ ได้มีการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสน าเสนอผลงาน
วิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมทั้งน าเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพ่ือเผยแพร่ความรู้ใน วง
กว้าง ซึ่งจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานในความรับผิดชอบ ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและประสานความร่วมมือซึ่ง
กันและกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในประเทศ ซึ่งในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 27) ภายใต้หัวข้อ 
หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences : Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 1,100 คน นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและ
โปสเตอร์ จ านวน 211 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 54 เรื่อง ผลงานการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 90 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านเครือข่ายฐานคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ 60 เรื่อง 
และผลงานด้าน Medical Science Symposium 7 เรื่อง นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้คัดเลือกผลงาน 
เพ่ือมอบรางวัล DMSc Award ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิจัยมีเวทีส่งผลงาน
เข้าประกวด  

 



 

 นอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการผ่านการประชุมวิชาการแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้มี
การถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต Night Cream, Sunscreen และ Hair Tonic จากสารสกัดมะหาด ให้กับบริษัท ด๊อกเตอร์เฮลท์ 
จ ากัด เพ่ือให้งานวิจัยสารสกัดจากสมุนไพรไทย “มะหาด” สู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
สถาบันวิจัยสมุนไพร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต้นแบบจากสารสกัดมะหาด ผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ตามมาตรฐานสากล โดยศึกษาวิธีการเตรียมสารสกัดจากแก่นมะหาดให้ได้ปริมาณสารออกซีเรสเวอราทรอลที่มีความ
บริสุทธิ์สูง น ามาพัฒนาสูตรต ารับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จากนั้นได้ท าการศึกษาทางคลินิก  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในอาสาสมัคร พบว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพที่ดีในการ
บ ารุงผิวในอาสาสมัคร ถือเป็นการน าผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการมาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย และงานวิจัยดังกล่าวยังได้รับรางวั ล Silver Award จากมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) อีกด้วย 

 

 

พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ โดยมีภารกิจหลัก ๓ ด้าน คือ ๑) การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) ผลักดันนวัตกรรมและ
งานวิจัยเพ่ือสร้างสุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ๒) สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Technology 
Support) พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงและก ากับดูแลมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ และ ๓) การคุ้มครองผู้บริโภค 
(Consumer Protection) สนับสนุนและเสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนสาธารณสุข ๔.๐
และจากการที่ประเทศไทยมีนโยบายลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโดยให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ โดย
ก าหนดให้ประชาชนต้องได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน และเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ และได้รับ
ความรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันประเทศต้องประสบกับปัญหาทางด้าน
สุขภาพในหลากหลายด้าน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่นต่าง ๆ มลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม อาหาร
และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จัดจ าหน่ายในท้องตลาดไม่ได้คุณภาพ ทั้งนี้ กรมได้ขับเคลื่อนผ่านแผนงานหลัก 3 ส่วน โดยมี
ความส าเร็จการด าเนินงานดังนี้ 



 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม 

การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม 
โดยการประเมินพันธุกรรมคนไทย
จ านวนอย่างน้อย 50,000 ราย (ภายใน
ปี  2564) เ พื่ อ เ ป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ท า ง
การแพทย์ครอบคลุมโรคทางพันธุกรรม 
โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อเร้ือรังอื่นๆ 
ปัจจุบันด าเนินการได้ประมาณ 1,000 
ราย 

 

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา   

ต้านจุลชีพ (AMR) 

ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเช้ือดื้อยาใน
ระดับประเทศ และสามารถวินิจฉัยเชื้อ
ดื้อยาได้ภายใน 5 นาที ช่วยให้แพทย์
สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันต่อเวลา      
ลดความเส่ียงในการเสียชีวิตของผู้ป่วย 

การประกันคุณภาพยา 

ในปี 2561 มีรายการยาที่ได้รับการ
ประกันคุณภาพ จ านวน 620 รายการ 
ซ่ึงครอบคลุมยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
มากว่า 85% และมีการจัดท า Green 
Book เพื่อเป็นคู่มือที่ใช้อ้างอิงในการ
จัดซ้ือยาขององค์การเภสัชกรรมและ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังช่วย
พัฒนามาตรฐานยาของประเทศให้เพิ่ม
มากขึ้น 

การพัฒนายาชีววัตถุขั้นสูง 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนพัฒนายาให้ขี้นทะเบียน
ได้เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก โดยในปี 
2561 ได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยาชีว
วัตถุขั้นสูง (Filgrastim) และให้เปิดบริการ
ตรวจแล้ว และในเป้าหมายในปี 2562 – 
2563 คือ พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยา
อีก 4 ชนิดคือ Peg-filgrastim, Rituximab,  
Interferon และ Ranibizumab 

พัฒนาผู้ประกอบการ 
OTOP/SME ด้วยประชารัฐ 

อบรมผู้ประกอบการ OTOP/SME (ความรู้ใน
การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิต ภัณ ฑ์
เครื่ องส าอาง อาหาร สมุนไพร) ช่วยเพิ่ม
คุณภาพสินค้าและเพิ่มยอดขาย เช่น กาแฟดอย
หมอก จ.เชียงราย น้ าเสาวรสห้าดาวอุดร “ตรา
เพชร” จ. อุดรธานี “สมเกียรติผักอร่อย” จ.
สระบุรี หมี่ตะคุ จ.นครราชสีมา แป้งร่ าเกลือจืด 
จ.สมุทรสงคราม สมุนไพรบ้านตม จ.ชลบุรี 
แชมพูผสมสารสกัดหอยนางรม “BOB HAIR” 
จ.สุราษฎร์ธานี บ้านวังอินผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทย จ.ตรัง เป็นต้น 

การตรวจสอบสารพิษตกค้างใน
ผักผลไม้สดทั่วประเทศ 

พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผักผลไม้สดทั่วประเทศ 124 แห่ง 
(ห้องปฏิบัติการของกรม 16 แห่ง /แหล่ง
กระจายสินค้าตลาดค้าส่ง 29 แห่ง  /ด่าน
น าเข้าอาหาร 52 แห่ง) และวิ เคราะห์
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชสามารถตรวจ
ได้ 250 ชนิด จากเป้าหมาย 500 ชนิด ซ่ึง
เป็นเกณฑ์สหภาพยุโรป                                          



 

บทบาทการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการของประเทศ 

ด้านชันสูตรโรค 

No. ห้องปฏิบัติการ การด าเนินงาน 

1 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของของ
องค์การอนามัยโลกด้านตรวจ
วินิจฉัยไวรัสโปลิโอ  

 

1) ตรวจวินิจฉัยไวรัสโปลิโอในผู้ป่วย AFP ของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ 
เนปาล ภูฐาน ติมอร์เลสเต้  

2) Training center ของ SEARO จัด International work shop ของ
ห้องปฏิบัติการไวรัสโปลิโอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3) เป็นแหล่งข้อมูลเพ่ือยืนยันการปลอดจากโปลิโอในประเทศไทยซึ่งมีผล
ต่อการรับรองการกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกของ WHO 

2 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของของ
องค์การอนามัยโลกด้านการตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย โ ร ค หั ด แ ล ะ โ ร ค หั ด
เยอรมัน  

1) ด าเนินโครงการก าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายก าจัดโรคหัดในปี 2563  

2) ศูนย์ข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสหัดและหัดเยอรมันของประเทศ 
3) จัดท าโปรแกรมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการตรวจยืนยัน

โรคหัดและหัดเยอรมันให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่ายในประเทศ 

3 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของของ
องค์การอนามัยโลกด้านไข้หวัด
ใหญ ่

 

1) แลกเปลี่ยนข้อมูล และแบ่งปันตัวอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ให้กับ WHO 
อย่างต่อเนื่อง เ พ่ือให้  WHO ได้น าข้อมูลของประเทศไทยไปใช้
ประโยชน์ในการคัดเลือกใช้สายพันธ์ไวรัสส าหรับการผลิตวัคซีนในแต่
ละปี รวมถึงการผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2) ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่และเชื้อดื้อยาของประเทศ 

4 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์
ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
ด้านการอบรมและเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ 

 

1) ตัวแทนของประเทศ ในการด าเนินงานระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อ
ยา(GLASS) ของ WHO 

2) พัฒนาการด าเนินงานด้านประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศสมาชิก ASEAN และ SEARO 

3) เป็นหน่วยงานจัดท า Regional EQA ให้ WHO SEARO และประเทศ
สมาชิก ASEAN 

4) จั ด ตั้ ง  Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, 
GLASS  ของประเทศไทยตามแนวทางของ WHO  

5) แผนงานในอนาคต ขยาย GLASS sites ให้ครอบคลุมภูมิภาคของ
ประเทศไทย และ เสนอขอ ISO17043 เพ่ือการจัดท า International 
EQA ด้านเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 



 

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

No. ห้องปฏิบัติการ การด าเนินงาน 

1 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงใน การ
ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนให้กับ
องค์การอนามัยโลก จ านวน 8 
ชนิดวัคซีน  

ต่างประเทศยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของวัคซีนที่ผลิตจากประเทศไทย 
โดย WHO ยังคงต่อ TSA ( Technical service agreement) เพ่ือใช้ตรวจ
วิเคราะห์ความแรงวัคซีน Pertussis Hep B และ Rabies 

 

2 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหาร
ใน  สาขา  Heavy Metals and 
Trace Elements จ า ก ค ณ ะ 
กรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน
แล ะคุ ณภ า พผลิ ต ภั ณฑ์ ข อ ง
อาเซียน (ACCSQ) 

1) ส่งเสริมในด้านการค้าในภูมิภาคอาเซียน เช่น การตรวจสารหนูอนิน-
ทรีย์ในสาหร่ายเพื่อส่งออก 

2) สร้างเครือข่ายและยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
โลหะหนักในอาหารตามมาตรฐานสากลของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3) PT Provider โลหะหนักในอาหารแก่ห้องปฏิบัติการภายประเทศและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงอาเซียน
ด้านเครื่องส าอางส าหรับรายการ
ทดสอบปริมาณโลหะหนัก (สาร
หนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท) ใน
ผลิตภัณฑ์ เครื่ องส าอาง และ
รายการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์
ป น เ ปื้ อ น ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องส าอาง 

 

1) ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ ACRL โดยยืนยันผลการตรวจ
วิเคราะห์ของประเทศสมาชิกด้วยวิธีของอาเซียน  

2) การจัดฝึกอบรม / ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิก  
3) การสนับสนุนวัสดุอ้างอิง และการให้บริการทดสอบความช านาญ ได้แก่ 

แผนงาน Identification and determination of hydroquinone in 
cosmetic product และแผนงาน Determination of sunscreen 
agents in sunscreen products 

4) แผนงานในอนาคต ขยายการให้บริการทดสอบความช านาญแผนงาน 
Determination of salicylic acid in cosmetic products แ ล ะ
แผน ง าน  Microbial limit tests in cosmetics products แ ล ะ
น าเสนอวิธีวิเคราะห์ Glycolic acid และ Lactic acid (AHA) เพ่ือใช้
เป็น New ASEAN Cosmetic Method – ACM 

4 ศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลก (WHO CC) ด้านการ
ทดสอบคุณภาพสารสกัดศัตรูพืช
ที่ใช้ทางสาธารณสุข 

 

1) ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขที่ผลิตใน
ประเทศ และน าเข้าจากต่างประเทศ  

2) เป็นการคุ้มครองประชาชนให้ ได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ ลดอัตราการ
เจ็บป่วย การเสียชีวิตจากโรคติดต่อน าโดยแมลง 

3) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการทดสอบคุณภาพสารก าจัดศัตรูพืชที่
ใช้ทางสาธารณสุขแห่งแรกและแห่งเดียวของทวีปเอเชีย 



 

No. ห้องปฏิบัติการ การด าเนินงาน 

 ศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อ น า มั ย โ ล ก  ( WHO CC) ใ น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ด้ า น  Secondary Standard 
Dosimetry Laboratory 

 

1) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ใช้
เครื่องมือทางรังสี 

2) สนับสนุนการใช้งานทางรังสีของหน่วยงานทางด้านรังสีให้ เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

3) แผนงานในอนาคต พัฒนาระบบมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวัดเต้านม จัดท ากิจกรรมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ
ด้านโฟตอนและอิเล็กตรอน และ บูรณาการด้านการศึกษาและวิจัย
ร่วมกับห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านรังสี 

 ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตสาร
มาตรฐานของอาเซียนโดย   
ASEAN Technical Cooperation 
among Developing Country on 
Pharmaceuticals/WHO/UNDP 

ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตสารมาตรฐานอาเซียนให้กับบุคลากรในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เพ่ือให้สมาชิกสามารถผลิตสารมาตรฐานอาเซียน
ได ้

 

 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศไทยที่ก าลังพัฒนาให้ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับสากล   
1. ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของขององค์การอนามัยโลกด้าน HIV Drug resistant 

laboratory 
2. ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านเซลล์ต้นก าเนิดตามมาตรฐานสากล กระบวนการด าเนินการตามข้อก าหนด 

GMP/INDs และ ISO 15189 
3. ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแห่งชาติ ด้านการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่

ก าเนิด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 15189 
 

การเป็นหน่วยงานรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการของประเทศไทย 
1. ให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, ISO 17043 

,ISO 15189 , ISO 22870 ,ISO15190โดยมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองทั้งสิ้น 444 แห่ง ในอนาคตจะมีการ
ขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมมาตรฐานที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เช่น ISO 23640 

2. ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ให้ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ เป็นหน่วยฝึกอบรมระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้กับประเทศ สมาชิก 
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การแก้ไขปัญหาผู้ยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งม่ันในการด าเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าเอาข้อมูล

และองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปี 2562 ได้ตั้งเป้าหมายจ านวนตัวอย่างวัตถุเสพติดได้รับการตรวจพิสูจน์ จ านวน 88,000 ตัวอย่าง โดยในช่วงเดือน
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 มีการด าเนินการ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิ: ผลการสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างปี 2557-2561 

 

 
 

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ได้รับยอมรับว่าเป็นครัวของโลก ซึ่งจากในอดีตที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ มาสู่การผลิตและแปรรูปเพ่ือการส่งออก โดยในปี 2560 มีมูลการการส่งออกกว่า 
1,355,501.1 ล้านบาท และมีครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร จ านวน 6,828,666 ครัวเรือน (2560, ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายในการ พัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ าที่ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
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11,122 ตัวอย่าง 
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41,973 ตัวอย่าง 

จัดซื้อและประเมิน
คุณภาพชุดทดสอบ  

119,200 ชุด 



 

ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จนถึงปลายน้ าในส่วนของการพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร ทั้ งนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร  ในปี 
งบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. การวิจัยเพื่อจัดท ามาตรฐานสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพ่ือได้ข้อมูลด้านข้อก าหนดมาตรฐานทาง
เคมีของสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพ่ือใช้ในการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ช่วย
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรที่มีการพิสูจน์สรรพคุณ
และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแล้ว อีกทั้ง หน่วยงานอื่นๆที่มีภารกิจด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม
สมุนไพรภายในประเทศ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
และช่วยให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรภายในประเทศได้น าข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์ท าให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

2. การจัดท าต ารายาของประเทศไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ ได้มีการจัดท ามาตรฐานยาสมุนไพรไทยไปแล้วจ านวน 69 ตัวยา 11 ต ารับ  ซึ่งยังต้องจัดท า
มาตรฐานสมุนไพรเพ่ิมอีกมากกว่า 100 รายการหรือชนิดสมุนไพร โดยเป้าหมายในปี 2562 จะด าเนินการ
จัดท าข้อก าหนดมาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพ่ิมอีก 10 มอโนกราฟ (ตัวยาหรือต ารับ) ซึ่งจะบรรจุในต ารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทยต่อไป และจัดท าข้อมูลวิจัยมาตรฐานยาสมุนไพร เพ่ือสนับสนุนการจัดท าต ารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชเวท และเคมี -ฟิสิกส์ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่าย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ครบวงจร
การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 

3. โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ด าเนินการตรวจรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับ จากสมุนไพร และพัฒนาศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร/ยาต ารับจากสมุนไพรของไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ
ด้านสมุนไพรของไทยในการแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาดสากล สนับสนุนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรภายในประเทศ และได้ข้อมูลความเสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพรให้แก่
ประชาชน  

 

 

 

  

 



 

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  

การยกระดับคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีความส าคัญต่อระบบบริการ
สุขภาพ เพราะผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้องและได้รับความน่าเชื่อถือจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการควบคุม ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดนโยบายความปลอดภัยทั้งด้านการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย อาทิ อาหาร ยา 
เครื่องส าอาง สมุนไพรวัตถุอันตรายทางด้านสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพ่ือผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) ที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถสร้างประโยชน์สุขให้แก่คนในชาติ 

เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ด้านชันสูตรและรังสี) ของ
โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 935 แห่ง การทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการการตรวจคุณภาพการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยในระบบรังสีดิจิตอลให้กับเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล ทั้งนี้ ยังมีงานส าคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
คือ การพัฒนาหน่วยงานสอบความปลอดภัยและกระบวนการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด OECD GLP 
(The OECD Principles of Good Laboratory Practice) ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระยะ non-clinical โดยได้รับการรับรองจากองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ที่มีสมาชิก 35 ประเทศทั่วโลก โดยการ
ด าเนินการของกรม ได้แก่ หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority : 
CMA) ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สามารถด าเนินการได้สอดคล้องตามหลักการ OECD ผ่านการพิจารณาตามมติที่
ประชุม OECD Working Group และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบด้านการก่อกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย 
(Mutagenicity studies) ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดระบบคุณภาพ OECD GLP 

 

 



 

สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น 569 
โครงการ พบว่าผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน มีความระดับความส าเร็จที่เฉลี่ย ร้อยละ 59.11 โดยจ าแนกตามหน่วยงาน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานส่วนกลาง 

ล าดับ หน่วยงาน ความก้าวหน้า  
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 57.90 
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 77.50 
3 กองแผนงานและวิชาการ 64.32 
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 51.76 
5 สถาบันชีววัตถุ 37.90 
6 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 39.08 
7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 34.44 
8 สถาบันวิจัยสมุนไพร 58.24 
9 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 68.00 
10 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 41.84 
11 ส านักงานเลขานุการกรม 31.02 
12 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 63.39 
13 ส านักยาและวัตถุเสพติด 72.18 
14 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 63.59 
15 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28.71 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ล าดับ หน่วยงาน ความก้าวหน้า  
(ร้อยละ) 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 72.05 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 79.01 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 47.51 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 54.57 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 51.19 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 71.64 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 58.09 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 63.01 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 51.76 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 60.57 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 61.75 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 58.28 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 49.87 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 68.24 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 72.30 

 

หมายเหตุ:  

1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามบทบาทความส าคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ 
3. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสถานะงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วิเคราะห์ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,415.5795 ล้านบาท 
จ าแนกเป็น งบบุคลากร 499.4518 ล้านบาท งบด าเนินงาน 465.9134 ล้านบาท งบลงทุน 423.4042 ล้านบาท งบ
รายจ่ายอ่ืน 25.7101 ล้านบาท และงบอุดหนุน 1.1 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต (Year per Year)  พบว่า 
ในปีงบประมาณ 2562 อัตราการเติบโตเป็นมีค่าเป็นลบในช่วง 4 ปีย้อนหลัง โดยลดลงร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2561 โดยหมวดเงินงบประมาณที่มีเงินงบประมาณลดลงมี 2 หมวดคือ งบด าเนินงาน  และงบลงทุน ที่
ลดลงร้อยละ 2.56 และ 11.61 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

การบรหิารงบประมาณ 

1,415.5795 
ล้านบาท 
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แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบปีต่อปี (ระหว่างปี 2557-2562) 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างปี 2557-2562 

หมวดงบประมาณ งบบุคลากร หมวดงบประมาณ งบด าเนินงาน 

  

หมวดงบประมาณ งบลงทุน หมวดงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น 

  
 

เมื่ อเปรียบเทียบงบประมาณกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปีงบประมาณ 2562 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบบุคลากร) เป็นอันดับ 4 จากท้ังสิ้น 9 หน่วยงาน 
ซึ่งเมีเพียง 3 หน่วยงาน ที่มีอัตราการเติบโตเป็นลบ ประกอบไปด้วย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ที่ร้อยละ -26.00 -14.26 และ -5.62 
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ทั้งนี้ หากพิจารณาจ าแนกตามหมวดงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เทียบกับหน่วยงานอ่ืน กรมมี
สัดส่วนงบประมาณในหมวดงบลงทุนและงบรายจ่ายอ่ืนเป็นอันดับ 2 ในขณะที่ งบบุคลากรของกรมเป็นอันดับ 8 จาก
ทั้งสิ้น 9 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการได้รับกรอบวงเงินด้านการวิจัยและพัฒนา (หมวด
งบรายจ่ายอ่ืน)อย่างมีนัยส าคัญ รวมไปถึง โครงสร้างหน่วยงานที่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นทรัพยากรในการขับเคราะห์ภารกิจด้านการควบคุม ก ากับดูแลมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการ
ทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ  

 

แผนภูมิ ภาพรวมงบประมาณหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ไม่รวมงบบุคลากร) ประจ าปี 2562 

 

 
แผนภูมิ อัตราการเติบโตงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 
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แผนภูมิ สัดส่วนงบประมาณหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 

 

จากงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไม่รวมงบบุคลากร)ในปี 2562 รวม 902.3251 ล้านบาท 
สามารถจัดแบ่งงบประมาณ ในการขับเคลื่อนหน่วยงานได้ 3 ด้าน คือ งบพ้ืนฐาน ที่ใช้ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆของ
กรม เช่น ค่าสาธารณูปโภค งบประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.64 งบขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่กรมตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 53.74 
และ งบบูรณาการ ที่เป็นงบประมาณส าหรับด าเนินการแผนงานต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือผลักดันเป้าหมายส าคัญ
ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 16.62  
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ซึ่งหากพิจารณาในประเด็นส าคัญพบว่า ในส่วนงบพ้ืนฐาน จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี กรมมีสัดส่วนของบพื้นฐานที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมมีสัดส่วนงบประมาณในส่วนนี้เป็นอับดับ 2 ในกระทรวง
สาธารณสุข ส าหรับงบบูรณาการกรมมีแผนงานภายใต้บูรณาการของประเทศ ใน 3 ส่วน คือ แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

แผนภูมิ สัดส่วนงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจองค์การกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2562 

 

แผนภูมิ สัดส่วนงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจองค์การหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 
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แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างปีงบประมาณ 
2558-2562 
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แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดระหว่างปีงบประมาณ 2558-2562 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2558-2562 
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การใช้จ่ายงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 รอบ 6 เดือน 
 ปีงบประมาณ 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ทั้งสิ้น 737.2583 ล้านบาท จากงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1415.5795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.08 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ไตรมาส 2 ที่ส านัก
งบประมาณก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 54 แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มี
แนวโน้มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณดีขึ้นทุกปี ในส่วนของการเบิกจ่ายงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 59.32 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายส านักงบประมาณก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 45 

 

 

แผนภูมิ ร้อยละผลการการเบิกจ่ายภาพรวมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 6 เดือน ระหว่างปี 2560 -2562 
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แผนภูมิ ร้อยละผลการการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามผลผลิตปี 2562 
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ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ

บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ



 

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 
หน่วยงานส่วนกลาง 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่าย ร้อยละ 

1 ส านักงานเลขานุการกรม  595,962,700   422,151,927  70.84 

2 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  1,630,330   -    - 

3 กลุ่มตรวจสอบภายใน  1,376,703   999,431  72.60 

4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  1,000,000   680,301  68.03 

5 กองแผนงานและวิชาการ  17,505,800   2,260,301  12.91 

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  11,927,000   1,697,256  14.23 

7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  64,262,720   -    - 

8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  69,722,841   13,440,245  19.28 

9 สถาบันวิจัยสมุนไพร  68,667,100   32,332,045  47.09 

10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  29,154,570   19,394,730  66.52 

11 ส านักยาและวัตถุเสพติด  118,847,515   71,912,339  60.51 

12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  16,929,680   279,825  1.65 

13 สถาบันชีววัตถุ  28,123,982   3,381,413  12.02 

14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  80,562,000   39,683,703  49.26 

15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  19,223,100   12,093,777  62.91 

หมายเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2562 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง 

 
 

 

 

 

 



 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่าย ร้อยละ 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  14,372,400   9,172,867  63.82 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  14,449,050   7,604,887  52.63 

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  16,676,300   10,687,975  64.09 

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์  22,814,584   12,789,711  56.06 

20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี  21,343,200   853,899  4.00 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม  38,864,420   19,282,899  49.62 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  29,316,600   20,597,185  70.26 

23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  32,653,700   5,140,882  15.74 

24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  21,346,800   5,915,183  27.71 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา  23,796,529   10,579,892  44.46 

26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  9,287,500   934,380  10.06 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  17,377,600   5,021,162  28.89 

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต  15,705,400   13,719  0.09 

29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา  12,643,475   6,849,852  54.18 

30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  16,970,800   6,892,514  40.61 

หมายเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันท่ี 19 มีนาคม 2562 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

การบริหารบุคลากร 
 

อัตราก าลัง 
 ในสิ้นปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 2,135 คน โดยประจ าอยู่ใน
หน่วยงานส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.95 และประจ าอยู่ตามศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค อีกร้อยละ 
37.05 ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และการวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการยึดความต้องการพื้นที่เป็นหลัก (Area-based Approach) ควบคู่กับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ ส าคัญของชาติ  (Agenda-based) 
ดังนั้นกรมจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานราชการให้มีทรัพยากรบุคคล
ในระดับภูมิภาคเหมาะสมกับความต้องการและ
สภาพปัญหาของพ้ืนที่ต่าง ๆ 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราบุคลากรของกรม
ระหว่างปี 2557-2561 จะเห็นได้ชัดว่าในช่วง 3 ปี
หลังกรมมีแนวโน้มบุคลากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.81 ทั้งจากการ ลาออก 

โอน ย้าย และเกษียญอายุ รวมไปถึงกระบวนการคัดสรรบุคลากรของกรมทดแทนในต าแหน่งที่ว่างมีความล่าช้า ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างของกรมต่อไปได้ 
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1,344 คน 
62.95 % 

  

  

791 คน 
37.05 % 

แผนภูม:ิ จ านวนบุคลากรมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ระหว่าง ปี 2557 - 2561 



 

และเมื่อพิจารณาตามประเภทบุคลากร กรมสามารถแบ่งบุคลากรได้เป็น 2 ส่วนหลักคือ กลุ่มบุคลากรที่มีความถี่
ในการลาออกเปลี่ยนงานต่ า ประกอบไปด้วย ข้าราชการและลูกจ้างประจ า มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 51.61 และกลุ่ม
บุคลากรที่มีความถี่ในการลาออก/เปลี่ยนงานสูง ประกอบด้วย พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างชั่วคราว มีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 48.39 ซึ่งแม้ในปัจจุบันกรมจะด าเนินการตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ในการสร้างความมั่นคงและความ
ผาสุกให้แก่บุคลากรในสังกัด  โดยมีการปรับ
ต าแหน่งปรับต าแหน่ งลูกจ้ างชั่ วคราวเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  แต่อย่างไรก็ตาม
อัตราเงินเดือนรวมสวัสดิการยังถือว่าต่ ากว่า
ภาคเอกชนเป็นอย่างมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพในส่วนนี้ได้ ซึ่ง
จากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงาน
ทางวิ ชาการที่ เ ชี่ ยวชาญในด้ านการตรวจ
วิเคราะห์และรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงจ าเป็นที่หน่วยงานต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจากข้อมูลใน
ปี 2559 กรมมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญจ านวนทั้งสิ้น 35 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 .21 ของจ านวนข้าราชการ (มีสัดส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเป็นอันดับ 5 จากทั้งหมด 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งค่าเฉลี่ยสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปของ
กระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ร้อยละ 4.28  

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
สัดส่วนข้าราชการประเด็นหนึ่ งคือ 
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ มี
ข้าราชการในระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
ร้อยละ  17.81 (เป็นอันดับ 2 จาก
ทั้งหมด 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) ในขณะที่มีข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ร้อยละ 77.98 (เป็น
อันดับ 7 จากทั้งหมด 8 หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 
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แผนภูม:ิ สัดส่วนประเภทบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2561 

แผนภูม:ิ จ านวนผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 



 

 

แผนภูมิ: สัดส่วนข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 

 

ความสุขของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จากประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) เป็นจ านวน 1,792 ราย พบว่า บุคลากร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระดับคะแนนความสุขอยู่ที่ 62.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 ) โดยประเด็นที่มีความสุขท่ีสุด
คือ ด้านจิตวิญญาณ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 69.00 คะแนน และประเด็นที่มีความสุขต่ าสุด คือ สุขภาพด้านการเงิน โดยมี
คะแนนอยู่ที่ 53.82 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกับข้อมูลย้อนหลัง ปี 2560 พบว่า ประเด็นที่มีความสุข
เพ่ิมขึ้น 3 ล าดับแรก ใฝ่รู้ดี การงาน และ น้ าใจดี โดยมีคะแนนเพ่ิมขึ้น 1.81 1.29 และ 0.89 ตามล าดับ คือ ประเด็นที่มี
ความสุขลดลง ประกอบด้วย ครอบครัว ผ่อนคลาย และสุขภาพทางการเงิน โดยมีคะแนนลดลง -2.80 -1.27 และ และ 
0.47 ตามล าดับ 

 

 

5%

6%

2%

4%

3%

6%

6%

3%

6%

5%

10%

18%

13%

6%

11%

23%

89%

89%

88%

78%

85%

88%

83%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร…

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมอนามัย

กรมควบคุมโรค

กรมสุขภาพจิต

กรมการแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญขึ้นไป

ระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝา่ย

ระดับผู้ปฏิบัติงาน

DMSC HAPPINESS SCORE 

62.00 



 

แผนภูมิ ผลประเมินความสุขจ าแนกตามด้านของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2562

 
 
 

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลการประเมินความความสุขของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 กับ ปี 2560

 
 
อ้างอิง: สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูความสุขของบุคลากร และสุขภาวะองค์กรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562, กลุ่ม
คุ้มครองจริยธรรม 
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การพัฒนาบุคลากร 
จากการที่กรมวิทยาศาสตร์แพทย์มีเป้าหมายเป็นองค์การชั้นน าทางด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยี

ทางด้านการการแพทย์และสาธารณสุขภูมิภาคเอเชีย จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมบุคลากร ให้มีสมรรถนะ
เหมาะสมต่อการรองรับการแก้ไขปัญหา ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

 

 

 

ซึ่ งจากเป้ าหมายการพัฒนาบุคลากร ตามที่ ได้ กล่ าวมา จึ ง ได้มี การก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 5.6225 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านบริหารและวิชาการ 
รวมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน ยึดถือปฏิบัติตามค่านิยม
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ดังนี้  

แผนงาน งบประมาณ หน่วยงาน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ
ส าเร็จรูป STATA ในงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

         141,700  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

การจัดประชุม อบรม สัมมนาด้านพิษวิทยา ประจ าปี 
2562 

         300,000  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ประเทศ
• พัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(ด้านสาธารณสุข)

กรม
• พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระยะ 5 ปี 

และนโยบายผู้บริหาร

หน่วยงาน
• พัฒนาบุคลากรตามสายงานความจ าเป็นและคุณลักษณะเฉพาะตามสายงาน

บุคคล
• พัฒนาบุคลากรตามพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน

Human Resource Development   DMSC 



 

แผนงาน งบประมาณ หน่วยงาน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงด้าน
ชีวภาพ Biorisk Management 

          70,000  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

การอบรมสัมมนาเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและ
ถ่ายทอดเทคนิคใหม่ให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยโรคหัดและหัดเยอรมัน 

         288,000  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

การพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหารให้แก่
บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

          84,000  ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

การสัมมนาทบทวนและประสานแผนทดสอบความ
ช านาญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ 

      1,000,000  1. ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

การอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการ
ตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยวิธีทางอณูวิทยา 

         300,000  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
7 ขอนแก่น 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบความใช้ได้ของวิธี
และการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี
และจุลชีววิทยา 

          90,000  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
7 ขอนแก่น 

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการ
วินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ 

         320,000  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
8 อุดรธานี 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบความใช้ได้ของ
การทดสอบเชิงปริมาณทางเคมี 

          55,000  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สุราษฎร์ธานี 

การอบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
ทางเคมี 

          92,475  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12 สงขลา 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ส าหรับผู้บริหาร 

         950,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง           80,000  ส านักงานเลขานุการกรม 



 

แผนงาน งบประมาณ หน่วยงาน 
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง          360,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น          288,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

         150,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความคิด
เชิงกลยุทธ์และการสรุปประเด็น (Strategic thinking 
and Real-time Capturing) 

         541,400  กองแผนงานและวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของกรม 
(พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ การเงินการ
คลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทักษะดิจิทัล และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร) 

         200,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

การอบรมเมล์กลางภาครัฐ           35,000  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application 
และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 

         250,000  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมกฎหมายคอมพิวเตอร์           27,000  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ระบบบริหารจัดการภาครัฐและระบบคุณภาพ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 

Management Quality Award : PMQA) เพ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์ของกรมในการยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมี
จุดเริ่มต้นจากการน าความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสนองตอบโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้วิเคราะห์และก าหนดเป็นตัวชี้วัดส าคัญขององค์การ  โดยหน่วยงานในสังกัด ต้องมีการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ น าไปจัดท าแผนปรับปรุงการให้บริการ และสรุปน าเสนอแก่ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงเปิดเวทีรับ
ฟังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามนโยบายส าคัญของกรมในปี 2561  จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านยาและวัตถุเสพติด 
ด้านเครื่องมือแพทย์ การเก็บตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้านชีววัตถุ นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยั งได้
จัดให้มีบริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางหนังสือร้องเรียน  โทรศัพท์  โทรสาร และอินเตอร์เน็ต  เพ่ือ
เป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี  โดยสามารถร้องเรียนมายังหน่วยงานของกรมได้



 

โดยตรง เพ่ือความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา  เพ่ือตอบข้อซักถาม หรือน าไปด าเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ และโปร่งใส 

ทั้งนี้ จากข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศ ได้น าสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ระยะ 20 ปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2579 (DMSc 4.0) และแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559-2563 ภายใต้วิสัยทัศน์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ว่า “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชียภายในปี 2565” ได้น าสู่การก าหนดตัวชี้วัด ทั้งในระดับวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ผลผลิต และ
กิจกรรม จ าแนกเป็นรายปี และถ่ายทอดสู่หน่วยงานต่างๆ ส าหรับจัดท าตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ระดับกรมฯ และระดับหน่วยงาน และเพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์น าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual: WM) ส าหรับการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล และสื่อสารถ่ายทอดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
รับทราบ เพ่ือถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  โดยมีการถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศ ไปสู่
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยแผนงานโครงการส าคัญของกรมและหน่วยงานในสังกัด และถ่ายทอดไปสู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการและค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีระดับหน่วยงาน (มิติประสิทธิผล) และเพ่ือให้ก ารก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรม เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานผ่านระบบสารสนเทศของกรมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ทั้งการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีผ่านระบบติดตามผลการด าเนินการ/การใช้จ่ายงบประมาณ (Department Operation 
Center: DOC) การติดตามและประเมินผลค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปี ผ่านระบบ KPI Reporter และติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS การขับเคลื่อนฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบ DMSc 
Innovation ซึ่งข้อมูลผลการด าเนินการที่รวบรวมผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมา ได้มีการวิเคราะห์และ
น าเสนอต่อผู้บริหาร ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ และผู้เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมผู้บริหารกรม และ
เอกสารแจ้งเวียนผลการด าเนินงาน ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองค์การ ในระดับ
ปฏิบัติงาน กรมได้มีระบบการทบทวนและข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือตรวจสอบและประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยเห็นได้ชัดจากการได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO  15189, ISO 15190 ,ISO 17034 ,ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, AAALAC ซึ่งข้อมูลสารสนเทศ
ต่างๆ ต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ดังนั้นผลการ
ด าเนินงาน เช่น ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผลการรับรองมาตรฐาน ที่ผ่านการรับรองโดยกรมจึงได้รับความ
เชื่อถือในระดับสากลและสามารถใช้ในทางกฎหมายได้ ส าหรับโครงสร้างในการขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2562 กรมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกรรมการและ
ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพระดับกรม (QMR) และนางกุลธิดา ศิริวัฒน์ ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
เป็นผู้จัดการคุณภาพ ISO 9001/PMQA และ ผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสากล (QM) ผ่านกลไกการ
ท างานของคณะท างานทั้งหมด 8 คณะ ดังนี้ 

 



 

1. คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 
1.1 คณะท างานความปลอดภัยด้านชีวภาพ 
1.2 คณะท างานความปลอดภัยด้านเคมี 
1.3 คณะท างานความปลอดภัยด้านรังสี 

2. คณะท างานจัดการเอกสารและสารสนเทศ 
3. คณะท างานตรวจติดตามภายใน 
4. คณะท างานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม 
5. คณะท างานจัดการความเสี่ยง 
6. คณะท างานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (AMS/SENAC/SEMAC) 
7. คณะท างานแผนการทดสอบความช านาญ 
8. คณะท างานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ปัจจุบันคณะท างานได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจติดตามโดยได้จัดท าโครงการ ดังนี้ 

โครงการ คณะท างาน 
1.การพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล 

คณะท างานความปลอดภัยด้านเคมี 

1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสารเคมีโดยใช้
โปรแกรม Chem Invent ส าหรับผู้ดูแลระบบ (21 ธ.ค.61) 
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้านเคมีอย่างถูกต้อง (14 ธ.ค.
61) 
1.3 จัดท าแผนปรับปรุงความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 
(26 ม.ค.62) 



 

โครงการ คณะท างาน 
1.4 การอบรมความรู้เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการ ( 28 ก.พ. 2562) 
1.5 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน หน่วยงานภายนอก
กรมที่มีการด าเนินงานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้
มาตรฐาน 
1.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงระดับ
โครงการและการควบคุมภายใน (25-30 พ.ย.61) 
1 .7  ย้ า ยฐานข้ อมู ล โปรแกรมการจั ดการสาร เคมี  
(ChemInvent) (เม.ย.62) 
2. โครงการบริหารจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คณะท างานบริหารจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

3 .  โค ร งก ารการจั ดท าคู่ มื อ ความปลอดภั ยทา ง
ห้องปฏิบัติการด้านรังสีฯ 

คณะท างานความปลอดภัยด้านรังสี 

4. โครงการการใช้เอกสารคุณภาพส าหรับการพัฒนา
กระบวนการและนวั ตก รรมตามมาตรฐ าน  ISO 
9001:2015 (พ.ค.62) 

คณะท างานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม 

 

การจัดการความรู้ 
ในส่วนของการบริหารจัดการให้เกิดการเรียนรู้ในระดับกรม (Knowledge Management) โดยได้มีการแต่งตั้ง

ทีมงานจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งคณะท างานประกอบไปด้วย รองอธิบดีฯนายพิเชฐ บัญญัติ เป็นที่
ปรึกษาและผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ผู้ทรงคุณวุฒิฯ นางกนกพร อธิสุข เป็น
ประธาน และตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท าหน้าที่ในการค้นหา สร้าง และจัดกลุ่มองค์
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของกรม รวมถึงก าหนดรูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบริบท
ขององค์การ และด าเนินการสื่อสารถ่ายทอดให้แก่หน่วยปฏิบัติงานในสังกัดได้รับทราบและน าไปเป็นแนวทางในการ
จัดการความรู้ระดับหน่วยงาน ส าหรับในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดประเด็นองค์วามรู้ คือ 
การสร้างและปลุกพลังแห่งความส าเร็จขององค์การ เนื่องจากหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีความส าเร็จที่เป็น Best Practice ในด้านต่างๆ ซ่อนอยู่ไม่ได้ถูกน ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะให้
รู้จักในวงกว้างและบางเรื่องยังไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการจัดประกวดเรื่องเล่าเร้าพลังจาก
ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องแบบ How to คือการเล่าสิ่งที่เป็นปัญหา หรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้น เกิดความประทับใจ
อย่างไรกับการท าสิ่งนั้นไม่ว่าด้วยวิธีการ เทคนิคต่างๆที่เข้ามาเสริมแล้วเกิดผลส าเร็จโดยการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ฟังเข้าถึง
ประเด็นอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายและรู้หลักการของสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาแล้วเป็นอย่างดี และท าให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กัน
ไปทั้งผู้เล่าและผู้ฟัง โดยกรมได้จัดเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรื่องเล่าเร้าพลัง จ านวน 2 ครั้ง ครั้ง
ที่ 1 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และอีกแนวทางหลักที่กรมใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) จากการด าเนินการในระยะเริ่มต้นที่มีการ
แลกเปลี่ยนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติในระดับหน่วยงานจนถึงในปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนชุมชนนักปฏิบัติในระดับกรมทั้งสิ้น 
13 ชุมชน ซึ่งได้มีการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ที่ได้จากการด าเนินการส่งต่างๆ เข้าสู่คลังความรู้กรม ทั้งพัฒนาเว็บไซต์ 



 

Application Social Network ส าหรับเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้รับบริการ เช่น ผลงานวิจัย ข้อมูลทางวิชาการ คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารต าราเผยแพร่ ข่าวประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จากการด าเนินงานที่ผ่านมาน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 โดยผู้บริหารได้
เล็งเห็นว่ากิจกรรมในปีที่ผ่านมาส่งผลให้กรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเกิดเครือข่ายขึ้นซึ่งสามารถต่อ
ยอดงานต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในงานตามภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน ดังนั้น จึงมีนโยบายให้น า
กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ซึ่งเครื่องมือนี้จะแตกต่างจากกระบวนการ
ถ่ายทอดเรื่องเล่าเร้าพลังโดยเน้นการสนทนาเป็นกลุ่มและเน้นให้ให้เกิดการฟังโดยไม่ให้มีข้อโต้แย้ง เป็นการพูดคุยกันโดย
ไม่มีหัวข้อ หรือวาระที่ตายตัวล่วงหน้า ไม่มีประธาน ไม่เหมือนการประชุมอย่างมีเป้าหมายเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน คนในวง
สนทนาสามารถพูดอะไรก็ได้ ถามอะไรก็ได้ ส่วนคนอื่นๆ จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ และในการเข้าไปในวงสนทนาทุกคนต้อง
ให้ความเคารพต่อบรรยากาศของความสงบ ปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลาย อีกประการหนึ่งคือ การฟังให้ได้ยิน โดยไม่ใส่ใจว่า
เสียงนั้นเป็นเสียงของใคร นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในขณะที่ได้ยินเสียงต่างๆ ที่ผ่าน
เข้ามาอาจเป็นเสียงของตนเอง เสียงของคนในวงสนทนา หรือเสียงจากธรรมชาติ อาจมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้น วาบ
ขึ้นมาในใจ และความคิดนั้นอาจถูกน าไปใช้ในการเริ่มต้นของการท าอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมใน
อนาคตได้ ซึ่งกรมได้ด าเนินการจัดกิจกรรม สุนทรียสนทนา (Dialogue) กับการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศ เพ่ือ
ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ได้มีการจัดประชุมเชิงวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 
27) ภายใต้หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์”  ในวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี เพ่ือให้ผู้ร่วมงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้ชมนิทรรศการและฟังบรรยายทางวิชาการ และกรมได้มีนโยบายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเกิด
การคิดวิเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้จากงานประจ าในหน้าที่  (Routine to Research: R2R) จึงได้จัดกิจกรรม DMSc R2R 
Forum 2018 “การพัฒนางานประจ าสู่การวิจัยก้าวไกลสู่นวัตกรรม” ในวันที่ 20 กันยายน 2561 และในปีงบประมาณ 
2562 ได้น านโยบายดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร เรื่อง กระบวนการพัฒนา
งานประจ าสู่งานวิจัย ตั้งแต่กระบวนการก าหนดปัญหาจนถึงกระบวนการเขียนรายงานการวิจัย ให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงการท างานและการบริการให้ดีขึ้นตามบริบทของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญ
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดท างานประจ าสู่งานวิจัย 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช 



 

ผู้สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดการความรู้  ของประเทศไทย และนายแพทย์อัครินทร์ นิมมาน
นิตย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 19 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการ
สาธารณสุขไทย (อาคาร 14) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

 

 

 

 

 

ส าหรับการบริหารระบบสารสนเทศท้ังในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มี
ความพร้อมต่อการใช้งาน ได้มีการก าหนดทิศทางในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานผ่านแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2562-2565 เพ่ือก าหนดทิศทางแนวทางใน
การปฏิบัติ และการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีความสอดคล้องกับแผนแมบทเทคโนโลยี 
สารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 
2554 -2563  (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบและน าไปสู่
การปฏิบัติ และได้มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติ (Quality Procedure: QP) บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001: 2015  โดยครอบคลุมการบริการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง  ซอฟต์แวร์  ระบบงาน
สารสนเทศที่จัดหาหรือพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในงานส านักงาน  งานห้องปฏิบัติการ และงานสนับสนุนอ่ืนๆ ตั้งแต่การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ  จัดท าแผน  ควบคุม  อบรม  บ ารุงรักษา  บริหารความเสี่ยง  ซ่อมแซมแก้ไข และรายงานผลการใช้งาน  
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นระบบ ท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน  รวมถึงมีการส ารวจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ในภาพรวมของกรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดจ้างรักษาอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม และมีการติดตั้งระบบป้องกัน
ความปลอดภัย (Antivirus) บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ของกรมฯ และจัดหาโปรแกรม Antivirus ให้
ส าหรับคอมพิวเตอร์ระดับบุคคล  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน  รวมถึง ได้มีการจัดท าแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2561 เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
และก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุตามเป้าหมายของกรม  โดยได้มีการ
สื่อสารแผนดังกล่าว ให้แก่บุคลากรภายในกรมรับทราบและฝึกปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์ในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงมีระบบส ารองข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนอีกด้วย 

 

 

 

 


