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คำนำ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์กรมในการมุ่งสู่เป้าหมาย
การเป็นองค์การชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ๑ ใน ๓ ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
กรมยั งต้องดาเนิ นภารกิจเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศ ยุ ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล
และเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดแผนการดาเนินงานในระดับต่างๆ
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
มีเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นาไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ แผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ แผนขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ มีเป้าหมาย
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในระยะปานกลาง ทั้งนี้ยังเป็นการวางรากฐานขั้นแรกของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ ๒๐ ปี
ด้วยและสุดท้ายแผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ มีเป้าหมายเพื่อให้
กลุ่ มประเทศเพื่อนบ้ านยอมรั บมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ห้ องเอกซเรย์ ของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อส่งออก
ชุดทดสอบที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการ ซึ่งจะเป็นแนวทางการดาเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
การขั บ เคลื่ อนประเด็ น เชิ ง กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ทั้ ง ๔ ประเด็ น ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ใ ห้ บ รรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ กรมฯจึงจาเป็นต้องมีก ารกาหนดแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจาปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ระบุงบประมาณ โครงการ
บูรณาการ โครงการสาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานโครงการ
ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ตอบสนองต่อประชาชน
และประเทศชาติ
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบั บนี้ จะสามารถใช้ เป็ นคู่ มื อเพื่ อสื่ อสารให้ ห น่ วยงานในสั งกั ดกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์
ได้ทราบกรอบแนวทางการดาเนินงานให้เป็น ไปในทิศทางเดียวกันการบริหารจัดการงบประมาณของกรม
ที่เ ชื่อ มโยงกับ นโยบายในระดับ ต่า งๆและนาไปสู่การพัฒนางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ดาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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สารอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานการณ์ปั จจุบั น ระบบสุ ขภาพของโลกและประเทศ อยู่ในช่วงการเปลี่ ยนแปลง (Transition period)
อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ มีสิ่งคุกคาม ๒ เรื่องใหญ่
๑. ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว (Rapid Aging) ปัจจุบันใช้คาว่าผู้สูงวัย เพราะแบ่งคนตามกลุ่มวัย (Life course
approach) วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทางาน และผู้สูงวัย ซึ่งอาจเป็นเริ่มจากสุขภาพแข็งแรงดีจนถึงเป็นผู้ป่วย
นอนติดเตียง ถ้ามองเป็นกลุ่มวัยมาถึงสังคมสูงวัยเร็วกว่าที่คาด ซึ่งต้องขีดเส้นใต้ ๒ เส้นทีค่ าว่า เร็วกว่าที่คาด ประเทศไทย
มีผู้ ที่อายุ มากกว่า ๖๐ ปี จ านวนร้ อยละ ๑๖ - ๑๗ ได้มีการพยากรณ์ (Forecasting) ร่วมกับสานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลั ยมหิ ดล โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จัดทา Concensus พยากรณ์
(forecast) ไปอีก ๓๐ ปี ประชากรไทยจะมีไม่เกิน ๗๐ ล้านคน เมื่อประชากรไทยถึง ๖๗ - ๖๘ ล้านคน ก็จะเริ่ม
ลดลง ในปี ๒๕๘๓ แต่มีผู้ที่อายุ ๖๕ ปีขึ้นไปในอัตรา ๑ ส่วน ๔ แต่ถ้านับผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปจะมีอัตรา ๑ ส่วน ๓
ผู้ที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพ คือ เด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปีและผู้สูงอายุจะสูงขึ้น ทาให้คนวัยทางานต้องแบกภาระ
มากขึ้นนี้คือปัญหา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่จะทาให้เด็กไทยมีคุณภาพเด็กสุขภาพดีขึ้น
เช่น การคัดกรองเพื่อแก้ไข ไม่เช่นนั้นคุณภาพเด็กจะแย่ลง ในขณะที่จานวนเด็กไทยน้อยลงระบบจะแบกรับภาระไม่ไหว
อีกประการหนึ่ งต้ องทาให้ ผู้ สู งอายุ มีสุ ขภาพแข็งแรงนานที่สุ ด ดังนั้ น กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ ง
ดูแลปัญหาดังกล่าวข้างต้นครอบคลุม (Comprehensive Care) ทั้งกรณีเฉียบพลัน (acute) ระดับปานกลาง
(Intermediate) และการดูแลระยะยาว (long term care) ต้องวางแผนงบประมาณการสร้างผู้ดูแล (care giver)
ได้งบประมาณ ๖๐๐, ๙๐๐ หรือ ๑,๒๐๐ ล้านบาท แต่มีปัญหาติดขัดเชิงระบบรวมถึงการบริหารจัดการ ทาให้เสียเวลาไป
๓ - ๔ ปี ทั้งที่ควรจะเกิดแบบ (model) ดี ๆ จานวนมาก
๒. การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา (Epidemiologic Change) จาก CD dominate ไปเป็น NCD การตรวจ
สุขภาพแห่งชาติ NHE (National Health Examination) สุ่มตรวจคนไทยทุก ๕ ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทารอบที่ ๖ พบว่าในรอบ ๔ และ ๕ ความชุกเบาหวานเพิ่มจากร้อยละ ๗ ไปเป็นร้ อยละ ๙ เมื่อคานวณจาก
ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปจานวนกว่า ๔๐ ล้านคน ในรอบ ๕ ปี คนไทยเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้น ๑ ล้านคน แสดงว่า
ล้มเหลวในการป้องกัน และยั งควบคุมระดับน้าตาลได้ร้อยละ ๒๗ - ๒๘ ควบคุมความดันได้ร้อยละ ๔๐ หมายถึง
ประชากรไทยกว่าครึ่ง มีความเสี่ยงเป็นโรค เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ โรคไต ซึ่งเป็นภาระงบประมาณ
ประเทศเพิ่ ม ดั ง นั้ น NCD และผู้ สู ง อายุ คื อ สิ่ ง คุ กคามระบบสุ ข ภาพ ซึ่ ง ความรู้ด้ า นสุ ข ภาพ Health Literacy
ช่วยจัดการได้ แต่ ต้องมีความรอบรู้พอที่จ ะตัดสินใจพฤติกรรมสุขภาพได้ถูกต้อง อันนี้คือความหมายที่แท้จริง
ของ Health Literacy
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีวิสัยทัศน์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข ๑ ใน ๓ ของเอเชียภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕” จะเห็นแล้วว่ามี ๒ คา คือ วิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์
และเพื่อการสาธารณสุข ซึ่งถ้ามีเป้าหมายอย่างนี้ ต้องทาความเข้าใจว่าการแพทย์และการสาธารณสุขต่างกันอย่างไร
ยกตัวอย่างให้เห็น เช่น กรณีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลที่นักวิ ทยาศาสตร์ระดับโลกมีความประสงค์
ได้รับรางวัลที่มีคุณค่ามาก หลายท่านรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้วได้ไปรับผิดชอบระดับโลก เช่น แพทย์หญิง
มากาเร็ต เอฟซี ชาน หลังจากได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้วยังดารงตาแหน่งผู้อานวยการองค์การอนามัยโลก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ ฮรัลด์ ซัวร์ เฮาเซน ได้รับรางวัลโนเบิลและดารงตาแหน่งผู้อานวยการองค์การ
อนามัยโลกก็ได้รับรางวัลนี้เช่นกัน ศาสตราจารย์นายแพทย์ แบรี่ เจมส์ มาร์แชล ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ ตู้จินดา

ก

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุจิตรา นิ มมานนิตย์ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร นายมีชัย วีระไวทยะได้รับรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึง่ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ด้านการแพทย์ (Medicine) เน้น individual health มุ่งเน้นการรักษา
ให้หายจากโรค ในขณะที่ ๒) ด้านการสาธารณสุข (Public Health) ไม่มุ่งเน้นปัจเจกบุคคลแต่เอาจานวนคนมารวมกัน
เป็นก้อน เป็นชุมชน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ถึงประเทศ ตัวอย่างกรณีโรคไข้เลือดออก กิจกรรมด้านการแพทย์
คือ การวินิจฉัยและการรักษาภาวะวิกฤติ เมื่อการรักษาประสบความสาเร็จแล้วก็จบปัญหาด้านการแพทย์ แต่ความเป็นจริง
ทันทีที่วินิ จฉัยว่าเป็นเด็กเป็นไข้เลือดออก ต้องแจ้งพื้นที่ทันทีและลงไปสอบสวนโรคว่าเด็กติดจากไหน ทาลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง พ่นหมอกควัน และให้ความรู้ ห้ามกินแอสไพริน ไม่ใช่เพื่อรักษาใคร แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กป่วยเพิ่ม
สิ่งนี้เรียกว่าการสาธารณสุข หรือกรณีสถานการณ์ Covid-19 วันนี้ที่ไม่มีผู้ป่วยหนัก บทบาทด้านการแพทย์อาจจะ
ไม่ต้องปฏิบัติอะไร แต่การสาธารณสุขต้องดาเนินการต่อไป ต้องเฝ้าระวังป้องกันโรค ดังนั้นจุดแข็ง (strong point)
ในระบบไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งต้องมีความเข้มแข็งทั้ง ๒ ด้าน กล่าวคือ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งการที่มี
เกณฑ์มาตรฐาน Benchmark เพื่อให้เป็นองค์การชั้นนาระดับ ๑ ใน ๓ ของเอเชีย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ต้องพร้อมรับการประเมินว่าอยู่ในระดับไม่ด้อยกว่าใคร ภารกิจบางเรื่องที่ทาอยู่อาจจะไม่ได้เขียนในกฎกระทรวง
แต่จาเป็นก็ต้องดาเนินการไปก่อน สุดท้ายต้องเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ดังนั้นในพันธกิจ มีการบริการ มีการกาหนด
มาตรฐานแล้วควรต้องครอบคลุมและสอดรับกับสถานการณ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อผลการสร้างเสริมสุขภาพดีแก่ประชาชนและสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศทาให้สามารถพัฒนาระบบการประกันสุขภาพรวมทั้งเพื่อการสนับสนุน
กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหลัก ดังนี้
๑. พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสร้างสุขภาพและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒. สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Technology Support) สนับสนุนระบบบริหารสุขภาพด้วยห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงและกากับดูแลมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทุกภาคส่วน
๓. คุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) สนับสนุนและสร้างเสริมการคุม้ ครองผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน
เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความสอดรับ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ยึดหลัก
ตามศาสตร์พระราชาและการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยหลักการทรงงานของพระองค์มีหลายข้อ เช่น
การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบการระเบิดจากข้างในตามภูมิสังคมองค์รวมประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด
ของประเทศชาติ และประชาชน การมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง โดยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ กาหนดให้รัฐจัดให้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องแผนบูรณาการเพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีเป็นแผนการพัฒนาประเทศที่กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานรับทุกภาคส่วน
ต้องทาตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่รัฐบาลได้กาหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เมื่อคณะรัฐมนตรี มีความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข

จะมีผ ลผู กพัน กับ หน่ วยงานของรั ฐ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมี ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสั งคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุ ณภาพชีวิตที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้ อม (๖) ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการปรั บ สมดุ ล และพัฒ นาระบบบริห ารการจัดการภาครัฐ โดยเป้ า หมาย
กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของชาติ
๒. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน
๓. ระบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน
และเน้นประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง ๔ ด้าน (๔ Excellence)
๑. PP&P Excellence (เรื่องส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
๒. Service Excellence (เรื่องบริการเป็นเลิศ)
๓. People Excellence (เรื่องบุคลากรเป็นเลิศ)
๔. Governance Excellence (เรื่องบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)
หลักการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑. ผู้ อานวยการกอง สถาบั น ส านั กและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ นาในระดับหน่วยงาน โดยที่
กองสถาบั น ส านั ก และศูน ย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้ นจะมี อธิ บดี เป็นผู้ มองภาพใหญ่ ให้ มี ค วามสอดคล้ องกั น
เหมือนการต่อจิ๊กซอว์ซึ่งภาพเล็ก ๆ ทุกชิ้นมีความสาคัญต่อภาพรวม
๒. เมื่อได้รับมอบอานาจจากอธิบดีต้องทาทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์กับกรมและประเทศชาติ การมอบอานาจ
จะเป็นไปตามลาดับชั้นของการบริหาร รองอธิบดีเป็นลาดับการบริหารที่สาคัญ
๓. ให้มีการสื่อสารระหว่างกัน อย่าให้มีช่องว่าง ผู้บริหารทุกระดับสามารถสื่อสารอธิบดีได้โดยตรง ทาความเข้าใจกัน
ด้วยเหตุด้วยผลเพื่อให้เกิดการไว้วางใจระหว่างกัน หากเกิดข้อสงสัยในเรื่องใดขอให้แจ้งอธิบดีเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็น
ประโยชน์กับส่วนรวมมากที่สุด
๔. ให้มีความนับถือกันให้เกียรติกัน โดยยกมือไหว้อย่างสนิทใจ สามารถใช้คาว่าอาจารย์เป็นสรรพนาม
แทนชื่อได้
๕. การปฏิบัติการให้ยึดหลักความถูกต้องตามกฎระเบียบ
๖. Looking for Innovation การดาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นงานที่ทาอยู่ บนพื้นฐาน
ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ไอสไตน์กล่าวไว้ว่า ถ้าทางานแบบเดิมจะหวังผลแบบใหม่ไม่ได้ ดังนั้น Innovation, Creativity
อธิบดีให้ความสาคัญ การจะมี Creative thinking ต้องฝึกฝน มองหาหนทางที่หลากหลาย ลองทาแบบใหม่จึงจะ
แก้ปั ญหาได้ องค์กรก็ จ ะก้าวหน้ า ไปได้อย่ า งดี ยกตัว อย่างเช่น สโลแกน “เขียงร้อยบาท สู่ มะหาดร้อยล้ าน”
สามารถผลิตจากต้นไม้ที่เป็นแค่เขียง ทาเป็น serum เป็น gel เป็นนวัตกรรม ให้พวกเรา looking for Innovation
ในทางทฤษฎี สิ่งที่ทาตามธรรมชาติ ๑๐๐ เรื่อง จะมี potential ที่จะเป็นนวัตกรรมแค่ ๑๐ เรื่องและสุดท้ายเป็น
Innovation ที่ขยายผลได้จริงเพียง ๑ เรื่อง ดังนั้นจึงต้องใช้ Co-creation ในช่วงที่เห็นว่ามี potential ซึ่งนวัตกรรม
ไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่รวมถึงกระบวนการแก้ปัญหาบางอย่างด้วย
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๗. การพัฒนาโดยเฉพาะงานวิจั ยซึ่งต้องอาศัย Multidisciplinary ควรมีกลไกประสาน แลกเปลี่ ยน
องค์ความรู้เพื่อหนุนเสริมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างเก่งอยู่เฉพาะในอาณาจักรของตนเอง เช่น การไปดูงานที่คิวบาหลายเรื่อง
คิวบา advance กว่าประเทศไทยเพราะงานวิจัยไม่แยกส่วนจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันไม่ต้องสนใจว่างานนี้
เป็นของใคร นี่คือความต่างระหว่างเรากับคิวบา ที่คิวบา คนไข้เบาหวานไม่เคยถูกตัดขาเพราะมีงานวิจัยที่สามารถ
รักษาได้ ถ้ามี network มีกลไก แลกเปลี่ยนกัน งานน่าจะไปเร็ว ไปไวขึ้น ยินดีสนับสนุนให้สร้างความร่วมมือ
๘. ต้องไวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และสามารถคาดการณ์เตรียมการไว้ล่วงหน้า
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ เช่น Covid-19 เมื่อเกิดอะไรขึ้น ต้องตั้งสติให้ดี หลายเรื่องควรคิดไว้ล่วงหน้า เพื่อว่าวันหนึ่ง
มาถึงจุดนี้ เราได้เตรียมไว้แล้ว (I know what you are going to do next summer)
๙. ต้องแม่นในหลั กการ และมีข้อมูล (evidence) มากพอ รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ส าคัญ
จึงจะสามารถเสนอแนะผู้บริหาร หรือฝ่ายนโยบายได้
๑๐. กรณี วั คซีน ที่เป็ น โจทย์ ส าคั ญในสถานการณ์ Covid-19 กรมในฐานะห้ องปฏิบัติ การจะสามารถ
สนับสนุนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่จะต้องมาทดสอบคุณภาพโดยกรม จึงต้องมีความพร้อมอย่าให้มีจุดอ่อน
๑๑. ต้ อ งก าหนดตั ว ตนให้ ชั ด ในระบบสาธารณสุ ข โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ทั้งการสนับสนุน ทางการแพทย์ และการสาธารณสุ ข การทางานในพื้นที่มี key players ในระบบสาธารณสุ ข
อยู่ มากมาย เขตสุ ขภาพยั งเป็ นทิ ศทาง ขอให้ Play active role ให้ เสนอว่ า กรมมี ตั วตนอย่ างไรในการสนั บสนุ น
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๑๒. แนะนาให้ผู้บริหารทุกท่านจัดทา BAR (Before action review) และ AAR (After action review)
ในทุก ๆ งานที่สาคัญ จะลดความผิดพลาดโดยเฉพาะ Big mistake หัวหน้าหน่วย ควรต้องมีหน้าที่มาดู Final round
ทุกครั้ง จะไม่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และการทา AAR จะได้เรียนรู้ส่วนที่ดีและที่ต้องปรับแก้
๑๓. ส่วนกลไกบริหารกรม ในเบื้องต้นจะมีการประชุม MM (Monday meeting) และมีประชุมกรมเดือนละครั้ง
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ุภกิจ ศิริลกัการแพทย์
ษณ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ง

สารบัญ
คานา
สารบัญ
สารอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทที่ 1 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับชาติ
บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับกระทรวง
บทที่ 3 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับหน่วยงาน
บทที่ 4 งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔
บทที่ 5 แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
โครงการบูรณาการ/ โครงการสาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมี
ทางห้องปฏิบัติการ
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
๓. โครงการประกันคุณภาพยา
๔. โครงการวัณโรคสนับสนุนการยุติวัณโรค
๕. โครงการจัดทาค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
๖. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๙
๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ
๘. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
๙. โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
๑๐. โครงการยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวัง
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (อาหาร โรค ยา)
๑๑. โครงการกรมวิทย์ With you
๑๒. โครงการพัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
๑๓. โครงการดูแลแม่และเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๔. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย
๑๕. โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (Food Safety Hospital และ Green & Clean Hospital)
๑๖. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสาอาง
๑๗. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยทดสอบความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ หน่วยกากับดูแล
ทางกฎหมายหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ผ่านกระบวนการรับรองตามระบบห้องปฏิบัติการ
ที่ดี OECD GLP
๑๘. โครงการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า และโรคโควิด -19
๑๙. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

ก
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๔๙
๕๑
๕๓
๕๕
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๒๐. โครงการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนและส่งเสริมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
๒๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
๒๒. โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์
๒๓. โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างยั่งยืน (SEC)
๒๔. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตยา Biopharmaceutical
๒๕. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดทาสารมาตรฐานยาและสมุนไพร
๒๖. โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและวัคซีน
๒๗. โครงการเป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ
ของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
๒๘. โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ
๒๙. โครงการจัดทาตารายาของประเทศไทย
แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ภาคผนวก
รายนามผู้จัดทาเล่ม

๖๒
๖๔
๖๖
๖๙
๗๒
๗๓
๗๕
๗๖
๗๘
๗๙
๘๑
๙๙
๑๓๐
๑๓๖

บทที่ ๑
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับชาติ

สรุปสาระสาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยหลักการ
สาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๘๐ เป็นกรอบการกาหนดเป้ าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก
และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
(๕) ยึดหลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย
(๑) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(๒) เพื่อให้ ค นไทยมี ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสั ง คม ผู้ ด้ อยโอกาสได้ รับการพัฒ นาศั กยภาพ
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
(๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
(๔) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
(๕) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีการทางานเชิงบูรณาการ
(๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
(๗) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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เป้าหมายรวม ประกอบด้ว ย (๑) คนไทยมีคุณลั กษณะเป็น คนไทยที่สมบูรณ์ (๒) ความเหลื่อมล้ า
ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ (๔) ทุนทางธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตยและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๑. สาระของยุ ทธศาสตร์ ช าติ กาหนดวิ สั ย ทัศ น์ ระยะยาวที่ชั ดเจน มี การกาหนดเป้า หมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้
และมีการกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากร เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
๓. กลไกสู่การปฏิบั ติ มีกลไกที่ส อดรับ/สอดคล้ อง ตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนาไปสู่
การปฏิบัติ และ การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการ และการขับ เคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกาหนด
แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
๔. การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพื่อสร้าง ความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม
วิสัยทัศน์ป ระเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมี ค วามสุ ข เศรษฐกิ จ พั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สั ง คมเป็ น ธรรม ฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ ยั่ ง ยื น ”
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง
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และมี คุ ณ ภาพ สร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม สร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่น คงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง มิ ติ ท างการทหาร เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม และการเมื อ ง เช่ น ประเทศมี ค วามมั่ น คง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ มีความเข้ มแข็ง เป็ นศู นย์กลางและเป็น ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี ระบ บ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัว
มีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออม
สาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีทอี่ ยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สู ง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุ ขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติไม่มีป ระชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก
และมีความสั มพันธ์ ทางเศรษฐกิจและการค้ าอย่ างแน่ นแฟ้ นกับประเทศในภู มิภาคเอเชีย เป็ นจุ ดส าคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลัง
ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์
ทุน ทางปั ญญา ทุน ทางการเงิน ทุน ที่เป็ น เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสั งคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ เพิ่มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง ซึ่งเป็ นการเจริ ญ เติบโตของเศรษฐกิจ ที่อยู่บนหลั กการใช้การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยื น ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น คนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ค วามเอื้ อ อาทร เสี ย สละเพื่ อ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
รั ฐ บาลมี น โยบายที่ มุ่งประโยชน์ ส่ ว นรวมอย่ างยั่ง ยืน และให้ ค วามส าคัญกั บการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
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๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
นโยบายรัฐบาล
ค าแถลงนโยบายหลั ก ๑๒ ด้ า น และนโยบายเร่ ง ด่ ว น ๑๒ ด้ า น ของรั ฐ บาลภายใต้ การน าของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศน์คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็น ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในศตวรรษที่ ๒๑” โดยหัวใจของทุกนโยบาย คือ การใช้งบประมาณแผ่นดินหรือภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่ายึดกรอบ
วินัยการเงินการคลัง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ที่สาคัญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ นโยบาย และ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยอยู่บนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ประเทศที่เติบโตเชิงคุณภาพไม่ใช่การเติบโตเชิงปริมาณ
การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา แบ่งเป็น ๒ ส่วนสาคัญ คือ นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ซึ่งเป็นทิศทาง
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง ๔ ปีข้างหน้าและนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้านที่ถือเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้ าที่ รั ฐ บาลต้ องเร่ งดาเนิ นการแก้ ไขเพื่อบรรเทาปั ญหาความเดือดร้ อนของพี่ น้ องประชาชนโดยเร็ วที่สุ ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ หรือยุคดิจิทัล ปัญหาทุกด้านมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องต่อสู้กับปัญหาใหม่ ๆ
หลายประการทั้ งจากการต่อสู้ กับ ความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ ยนเป็นการต่อสู้ กับความเหลื่ อมล้ าใน
หลายรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ความเหลื่อมล้าของโอกาสและความเหลื่อมล้าของรายได้
และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบ ภายในประเทศในอดีตมาสู่การต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มี
แบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด
และสงครามไซเบอร์ประเด็นท้าทายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาลจะต้อง
เผชิญได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้า งรายได้ให้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
ของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้า คนไทยในทุกช่ วงวัยจะต้องมีความพร้อม ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม
และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้น “การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโต
เชิงปริมาณ” ดังนั้น การกาหนดนโยบายทั้งระยะสั้นหรื อระยะยาวต้องพินิจพิเคราะห์ตรึกตรองอย่างถ้วนถี่ ถึง
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ทั้งนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้านเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
คือ การนาพาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นการเดินไปสู่
เป้าหมายดังกล่าวได้ สิ่งสาคัญอั นดับแรก คือ การแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ผ่านการร่วมกันคิดและกลั่นกรองจาก
พรรคร่วมรัฐบาล ๑๙ พรรคการเมืองออกมาเป็นนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้านถือเป็นสัญญาประชาคมต่อพี่น้อง
ประชาชนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งต่างคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศ
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โดยเฉพาะนโยบายที่ ๑. การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รูปธรรมของนโยบาย ประกอบด้วย ลดข้อจากัดในการประกอบอาชีพ พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ล กทม. เมืองหลวงสตรีทฟู้ด ลดหนี้ ๓ ส่วน คือ ๑. กองทุนหมู่บ้าน
๒. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๓. หนี้สินนอกระบบ ปราบปรามแก๊ง “ฉ้อโกงออนไลน์” ปรับปรุงระบบ
“ภาษี ” การขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง สิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ปรั บ ปรุ ง ระบบที่ ดิ น ท ากิ น ให้ เ กษตรกรเข้ า ถึ ง ได้
ลดอุปสรรคการประกอบอาชีพ ประมงพาณิชย์ และประมงชายฝั่ง รวมถึงดูและประมงพื้นบ้ านให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลนโยบายที่ ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จุดเด่น
ของนโยบาย คือ การสานต่อและทาทันที ประกอบด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการที่มี
รายได้น้อย ขยายสิทธิกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน ลดความเหลื่อมล้าของคุณภาพการบริการ
สุ ข ภาพทั้ ง ระบบพั ฒ นาศั ก ยภาพโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล(รพ.สต.)และสนั บ สนุ น อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนาไปสู่การให้บริการการรักษาพยาบาลที่ดีแก่ พี่น้องประชาชนทั้งสอง
ส่ ว นถื อว่า อยู่ ในหมวดสั ง คมด้า นการยกระดับ คุณภาพชีวิ ตประชาชนปัญ หาเศรษฐกิจถื อเป็น ปัญหาใหญ่
ที่รัฐบาลให้ความสาคัญเป็นพิเศษ เพราะประเทศไทยเผชิญทั้งปัญหาจากภายในประเทศ อาทิ ภัยพิบัติ ราคา
สินค้าเกษตรตกต่า การส่งออกชะลอตัว หรือปัจจัยภายนอกจากสงครามการค้าโลกระหว่างชาติมหาอานาจ
แต่ส่งผลสะเทือนถึงเศรษฐกิจไทย จึงเป็นที่มาของการกาหนดนโยบายเร่งด่วน นโยบายที่ ๓. มาตรการเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก เริ่มตั้งแต่การเร่งรัดจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เตรียมมาตรการตั้งรับการกีดกันทางการค้าเร่งเพิ่มช่องทาง การส่งออก
ที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพที่สาคัญ
ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรองและการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งถือเป็นรายได้สาคัญในการพัฒนา
ปัญหาเร่งด่วนที่กาลังเผชิญหน้าในขณะนี้ คือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่า รัฐบาลจึงกาหนดนโยบายมาตรการ
ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร นโยบายที่ ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม เพราะการทา
การเกษตรยุ คใหม่ต้ องใช้ นวัต กรรมเข้า มาลดต้น ทุน การผลิ ต พร้ อมกับ สร้า งหลั ก ประกันทางรายได้ ให้ แ ก่
เกษตรกร จึ งกลายเป็ น ที่ ม าของนโยบายการบริห ารจัดการน้าและคุณ ภาพดิ น ด้ว ยเทคโนโลยี Agri-Map
กาหนดเป้าหมายรายได้จากข้าว ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์ม อ้อย ข้าวโพด ด้วยการชดเชยประกันรายได้
และดาเนินการประกันภัยสินค้าเกษตร ส่งเสริมเกษตรพันธสัญญารวมถึงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในโครงสร้าง
พื้น ฐานของประเทศหรื อถนนยางพาราทั่วประเทศ และส่ งเสริมการใช้ ผลผลิ ตทางการเกษตรในอุตสาหกรรม
พลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด รวมถึงเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี กัญชา กัญชงรวมถึง
พืชสมุนไพรเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรได้อีกทางหนึ่ง
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ย้าอยู่เสมอว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จึงกาหนดนโยบายที่ ๕.
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน โดยเฉพาะการยกระดับรายได้ หรือค่าแรงขั้นต่า ต้องสอดคล้องกับการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคีรวมถึงสนับสนุนการปรับ เปลี่ยนทักษะและเปลี่ยนสาย
อาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมายและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือ
Disruptive Technology ปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารประเทศ โดยเฉพาะระยะเร่งด่วน
ที่ต้องมีการวางรากฐานเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิ จิทัล รัฐบาลจึงกาหนดนโยบายที่ ๖.
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นการต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งพัฒนา
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ อาทิเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมกับสนับสนุนการลงทุน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ โดยระบบโครงข่าย 5G ที่จะเข้ามาขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตอันใกล้นี้ อีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มุ่งมั่นและตั้งใจ คือ การพัฒนาคน
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ให้มีความพร้อมไปสู่ศตวรรษใหม่ แห่งการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงกาหนดนโยบายการศึกษาเป็นวาระเร่งด่วน
เช่นกัน ด้วยนโยบายที่ ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ กล่าวคือ เด็กไทยยุคใหม่ต้องเก่งวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ภาษาต่างประเทศ เด็กไทยยุคใหม่ต้องรู้ภาษาคอมพิวเตอร์
หรือ Coding ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพถึงระดับตาบล และต้องมี
หลักสูตรออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนที่สาคัญต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษากับภาคธุรกิจ
เรียนจบแล้วต้องมีงานทา นี่คือแนวทางการพัฒนาคนให้ก้าวทันศตวรรษที่ ๒๑ ปัญหาเร่งด่วนลาดับถัดมา คือ
การทุจริตคอร์รัปชั่นถือเป็นเรื่องสาคัญที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ตระหนักดีตั้งแต่เป็นรัฐบาลสมัยแรก จึงกาหนด
ไว้ในนโยบายที่ ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการ
ประจา คือต้องดาเนินการคู่ขนานทั้งนักการเมืองและข้าราชการประจา โดยไม่ละเว้น ด้วยมาตรการทางการเมืองควบคู่
ไปกับมาตรการทางกฎหมายกับผู้กระทาผิดและต้องนาเทคโนโลยีมาใช้เฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึง
เร่งรัดขั้นตอนของกฎหมายกับผู้กระทาผิด ที่สาคัญต้องเปิดกว้างให้ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐอีกปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ไม่เคย
ทอดทิ้ง คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่ระบุไว้ในนโยบายที่ ๙.
คือ “การแก้ปัญหายาเสพติด ” ที่ต้องใช้กระบวนการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้ “กฎหมาย”
อย่า งเคร่งครัด สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านทาลายแหล่งผลิตและเครือข่ายที่สาคัญ ต้องฟื้นฟู
ดูแลรักษาผู้เสพพร้อมสร้างโอกาส อาชีพและรายได้ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติ ในสังคมได้สาหรับปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ คือ น้อมนายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เร่งรัดการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ จัดสวัสดิการที่เหมาะสมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
พื้นที่และการแก้ไขปัญหายึดหลักกฎหมายไทยและหลักการสากล รัฐบาลทราบดีว่าหัวใจการบริหารประเทศ
คือข้าราชการ ดังนั้นการพัฒนาระบบและคนถือเป็นสิ่งสาคัญ จึงกาหนดนโยบายที่ ๑๐. การพัฒนาระบบการให้
บริการประชาชนหรือรัฐบาลดิจิทัล เริ่มต้นที่การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ การอนุมัติ
หรืออนุญาตทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต ต้องลดข้อจากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทา
ธุรกิจและการดารงชีวิตของประชาชน และต้องแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ
ทุกวันนี้ปัญหาภัยพิบัติถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ภาวะโลกร้อน
ทาให้ฤดูกาลต่าง ๆ แปรปรวนและทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นการวางมาตรการตั้งรับและช่วยเหลือเยียวยาเป็น
สิ่งสาคัญ จึงกาหนดนโยบายที่ ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย เริ่มด้วยมาตรการ
ป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย การแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะระบบเตือนภัย
ต้องมีการจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงกาหนดมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
ให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที และที่สาคัญต้องเร่งพัฒนาการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ไม่ให้พืชผลทางการเกษตรต้องยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้า หรือภาวะภัยแล้ง และนโยบายเร่งด่วนลาดับ
สุดท้าย คือนโยบายที่ ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการดาเนินการ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านให้ความสาคัญ ทั้งหมดนี้ คือ นโยบาย
เร่งด่วน ๑๒ ด้านที่รัฐบาลจะเร่งดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วที่สุด
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอกย้าอยู่เสมอ คือ ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง และต้องลดความเหลื่อมล้าทางรายได้ระหว่างคนจนและ
คนรวย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นการสานต่อความมุ่งมั่นดังกล่าวจึงกลายเป็นที่มาของการกาหนด
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วิสัย ทัศน์ ของรัฐ บาลชุด นี้ มุ่งมั่นให้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พั ฒนาแล้ วในศตวรรษที่ ๒๑ โดยรัฐบาลได้
กาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน สาหรับนโยบายในช่วง ๔ ปีถัดไป ด้วยนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน
ประกอบด้วย
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๓. การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ให้ความสาคัญอย่างมาก
คือกรอบวินัย ด้านการเงินการคลังของประเทศ เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าใช้งบประมาณจานวนมหาศาล เหมือนกับ
นโยบายประชานิยมในอดีต โดยรัฐบาลยืนยันว่าการดาเนินงานทั้งหมดมีแหล่งที่มาของเงินชัดเจน และจะ
ทางานภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่ต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ในขณะที่รายได้จากภาษี
ของประเทศมีอยู่อย่างจากัด ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งรัดพัฒนาระบบ จัดเก็บภาษีของรัฐให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น มุ่งเน้ น การขยายฐานภาษีและปรั บ โครงสร้างภาษีให้ มีความเป็นธรรม รวมทั้งเร่งส่ งเสริมการค้า
การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะกลับมาสู่ระบบภาษีที่จะนามาใช้
ในการดาเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมตามนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้
แผนงานหรือโครงการใดที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการ วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
รัฐบาลจะพิจารณาให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ รวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือ
ทางการเงินสมัยใหม่ อาทิ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในโครงการที่มีความคุ้มค่า
ทางการเงิน เพื่อลดภาระการลงทุน จากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงิน แหล่งที่ มาของงบประมาณจึงเป็น
สิ่งสาคัญที่รัฐบาลคานึงถึง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชน
ทุกบาททุกสตางค์ จะอยู่ภายใต้ กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้
ฐานะการเงินการคลังของประเทศ มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ
แผนระดับ ชาติว่าด้วยความมั่น คงแห่งชาติทั้งหมดล้ว นมีเป้าหมาย คือ ขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้าตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติภายใต้วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” นาโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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บทที่ ๒
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ
กระทรวงสาธารณสุข ระดมสมอง “ก้าวข้ามความท้าทาย สู่อนาคตสาธารณสุขไทย” จัดทาแผนงาน
รองรับนโยบายสาคัญปีงบ ๒๕๖๔
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นพลังที่เข้มแข็งของคนกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถฟันฝ่าวิกฤตมาได้หลาย
เหตุการณ์ด้วยการทางานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งในระดั บนโยบาย ระดับหน่วยงานในจังหวัดและพื้นที่ ตลอดจน
อสม. จึงไม่สงสัยเลยว่าทาไมการสาธารณสุขไทยจึงประสบความสาเร็จ รวมทั้งความร่วมมือและใส่ใจในสุขภาพ
ของประชาชนทั้งตนเอง ครอบครั วและชุมชน ทาให้ไทยเป็นผู้นาการให้บริการด้านสุขภาพเป็นที่ยอมรับใน
เอเชีย ใต้และเอเชีย ตะวัน ออกเฉียงใต้ ได้รับการยอมรับจากทั่ว โลกว่ามีระบบสาธารณสุ ขที่ดีที่สุ ด ถือเป็น
การพลิกโฉมการสาธารณสุขครั้งใหม่ที่จะก้าวข้ามความท้าทายที่เกิดขึ้นสู่บริบทใหม่ นอกเหนือจากองค์กรผู้นา
ด้านสุขภาพสู่บทบาทสาคัญการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศ คนไทยแข็งแรง เศรษฐกิจไทยแข็งแรง
ประเทศไทยแข็งแรง
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสู่อนาคตสาธารณสุขไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ความสาคัญ
สูงสุดต่อการพั ฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และกาหนดจุดมุ่งเน้นประเด็นสาคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ได้แก่ การสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ อสม.หมอประจาบ้าน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจาตัวครบ ๓ คน ให้ความสาคัญกับเศรษฐกิจ
สุขภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเพิ่มมูลค่านวั ตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพมุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเพื่ อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ของประเทศ ผลักดัน สมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ เร่งวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อน ๓๐ บาทรักษาทุกที่ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้า
ยึดหลัก ธรรมาภิบาลโปร่งใส ในการบริหาร ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องสร้าง “กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแห่งความสุข” เพราะบุคลากรถือเป็นหัวใจขององค์กร
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เริ่มปีงบประมาณใหม่พร้อมด้วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ผู้บริหารชุดใหม่
ให้สานต่อนโยบายที่ทาดีอยู่แล้วให้สาเร็จ โดยร่วมมือกัน ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง เช่น สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงเรียนแพทย์ หน่วยบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม
เป็นต้น โดยทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระบบสาธารณสุขของประเทศ สาหรับเรื่องงบประมาณขอให้
เร่งรัดการใช้งบประมาณที่ค้างท่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริการประชาชน หากยังค้างท่อก็จะประสบปัญหา
ในการทางบประมาณขาขึ้นได้ โดยเฉพาะงบก่อสร้างของโรงพยาบาลต่างๆ ที่ประสบปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน
หากผู้รับเหมาไม่ทาตามสัญญาขอให้ยกเลิกสัญญา ไม่ต้องกังวลเรื่องการฟ้องร้อง กลับกันยังสามารถเรียก
เงินค้าประกันคืน ระงับการชาระค่างวด ไม่มีทางเสียเปรียบ หากเอาจริงเอาจังงานก็จะขับเคลื่อนไปได้
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“การขับเคลื่อนการสาธารณสุขไทยในอนาคตอีก ๑ ปีข้างหน้า เป็นการส่งมอบของขวัญด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชน จากแรงกายแรงใจของชาวกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทุกคนถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญใน
การก้าวข้ามความท้าทายสู่อนาคตการสาธารณสุขไทย”
ด้าน ดร.สาธิ ต ปิ ตุเตชะ รั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ให้ นโยบายวิ กฤตสุ ขภาพจาก
สถานการณ์โรคโควิด - 19 ที่ผ่านมา ทาให้ประชาชนหันมารักษาสุขภาพและดูแลสุขอนามัยตนเองเพิ่มขึ้น เป็น
โอกาสอันดี ที่จะขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ็บป่วย
ลดการสูญเสียงบประมาณไปกับการรักษาโรค โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
แบบ New Normal ใช้หลัก ๓ อ. คือ อาหาร ออกกาลังกาย และอารมณ์ ซึ่งแต่ละคนมีอาชีพและไลฟ์สไตล์
ต่างกัน จะต้องส่งเสริมกระตุ้นให้ออกกาลังกายตามแบบที่ชอบและสะสมจนเป็นนิสัย การดูแลสุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กปฐมวัยและ ผู้สูงวัย ทั้งด้านกาย จิต สังคม ใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมทางการแพทย์มาช่วยในการบริการประชาชน ลดแออัด ลดรอคอย เข้าถึงบริการได้มากขึ้น เป็น
New Normal Medical Care ซึ่งได้นาร่องที่จังหวัดปัตตานี เพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทาง
การแพทย์และประชาชน โดยขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลต่างๆ ปรับปรุงระบบข้อมูล
ภายใน ๑ ปี ให้เป็น Digital Health Platform เดียวกัน

ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
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นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔
ในการขับ เคลื่ อนการดาเนิ นงานสู่ อนาคตสาธารณสุ ขไทยส าหรับ ปี ๒๕๖๔ ให้ ความส าคัญสู งสุ ด
ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดาริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และได้กาหนดจุดมุ่งเน้นที่สาคัญในการดาเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน
ทุกคนในประเทศไทย ใน ๙ ประเด็นสาคัญ ได้แก่
๑. การสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็งโดยการยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิรวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับ อสม. หมอประจาบ้านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนคนไทย
ทุกครอบครั ว มีห มอประจ าตัว ครบ ๓ คน ได้ แก่ หมอประจาบ้า น คื อ อสม. หมออนามัย คือ บุ คลากร
สาธารณสุขประจา รพ.สต.และหมอครอบครัว คือ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน
สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิให้แก่ประเทศไทยสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่คนไทยและให้มีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน
๒. ให้ความส าคัญกับ เศรษฐกิจสุ ขภาพสนับสนุนแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการจัดบริการสุขภาพ และเพิ่มมูลค่านวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพสร้างรายได้ให้กับประชาชน
และประเทศชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical & Wellness Hub) ของประเทศไทย
๓. ผลักดันสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ใช้อย่างครอบคลุม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เร่งวิจัยพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากสมุนไพร กัญชา กัญชง ให้เกิดการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
๔. ส่งเสริมการมีสุขภาพดีวิถีใหม่ โดยมุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal เน้นอาหาร
ออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
๕. Covid-19 ยั งเป็นประเด็น ที่ต้องให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุมการระบาดของมุ่งพัฒนา
ระบบสาธารณสุขในภาพรวมของประเทศ เป็นโอกาสในการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการ
กับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๖. การพัฒนา หน่วยบริการก้าวหน้าเพื่อลดความแออัด ลดการรอคอยในสถานพยาบาล มุ่งสร้าง
ความปลอดภัยทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการบริการด้านการแพทย์วิถีใหม่
และนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เขตสุขภาพมีการจัดระบบบริการให้สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่
๗. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยดูแลและลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร มุ่งเน้นในกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตในเชิงรุก
๘. ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสในการบริหาร ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปตามครรลองคลองธรรม
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กร
๙. บุคลากรถือเป็นหัวใจขององค์กร ผู้นาต้องดูแล ต้องสร้าง “กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข”
ให้บุคลากรมีความสุขและปลอดภัยในการทางาน งานได้ผลคนเป็นสุข จะสร้างผลผลิตของงานในการดูแล
ประชาชนได้อย่างยั่งยืน
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บทที่ ๓
ทิศทางการพัฒนาประเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บทบาทและภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ ประชาชน
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศทาให้สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้ง
เพื่อการสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน
โดยมีภารกิจที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ กล่าวคือ
๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย (ด้านสุขภาพ)
ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขด้านชันสูตรโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
และหากภาคราชการ เอกชน และประชาชนมีการนาข้อมูลผลการวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ไปใช้ จะสามารถช่วยยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ อันส่งผลให้ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพของประเทศ และสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
๒. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
ด้านยาและวัตถุเสพติด รังสีและเครื่องมือแพทย์ สมุนไพร เครื่องสาอางและวัตถุอันตราย อาหาร ชันสูตรโรค/
เทคโนโลยีทางการแพทย์ ชีววัตถุ
๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทย
๔. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกของเมือง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนการมีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโดยเน้ น
ทางด้านห้องปฏิบัติการ และการนานวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๕. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจ พิเศษ โดยโครงการเฝ้ าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพในเขตพื้น ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โดย
มียุทธศาสตร์การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศรองรับ ประกอบด้วย วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
พัฒนาความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม และการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
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วิสัยทัศน์ (Vision)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ๑ ใน ๓
ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
พันธกิจ (Mission)
๑. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข
๒. กาหนดมาตรฐานและพัฒ นาห้ องปฏิบัติการและเป็ นศูน ย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข
๓. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขในฐานะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
๔. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกาหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัย
สุขภาพ
๕. สื่ อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูล ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุ ขของ
ประเทศและเอเชีย
๖. พัฒนาและกาหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal)
๑. ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
ทัน เหตุการณ์ ด้วยระบบห้ องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อสนั บสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ประเทศ
๒. ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบาย
ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
วัตถุประสงค์ (Objective)
เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal)
๑. ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
ทันเหตุการณ์ ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ประเทศ
๑. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางกาหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศ
๒. เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์
๓. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
๔. เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพ
๕. เพื่อการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตยา Biopharmaceutical
๖. เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal)
๒. ประเทศมีศูน ย์กลางข้อมูลอ้า งอิงและสารสนเทศด้ า นวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่สนับสนุน
นโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
๗. เพื่อให้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็ น องค์กรที่มีความเป็ นมืออาชีพและมีความเป็ น เลิ ศทาง
ด้านการบริหารจัดการ
๘. เพื่อเป็ น หน่ ว ยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒ นาศักยภาพทางห้ องปฏิบั ติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
๙. เพื่อจัดทาองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
๑๐. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
๑๑. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กลยุทธ์กรม (Strategy)
๑. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ แ ก่ องค์ก รในการยกระดั บองค์ค วามรู้ งานวิ จัย พั ฒ นาและนวั ต กรรม
ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนและของประเทศ
๒. เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพองค์ ก รในการก าหนดมาตรฐานทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุข และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ
๓. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการทางแพทย์
และสาธารณสุข
๔. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการกาหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
๕. เสริ มสร้ า งศั กยภาพองค์ ก รในการยกระดั บ การบริ ห ารจั ดการโดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ น วั ต กรรม
การบริหารจัดการที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
แผนงานหลัก (Programme)
๑. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
๒. พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
๓. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
๔. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โครงการหลัก (Project)
๑. โครงการพัฒนาสุขภาวะของประเทศ บนฐานความเชื่อถือไว้วางใจ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. โครงการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์
ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ
๓. โครงการศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุ นนโยบาย
ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
๔. โครงการออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการ ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน
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แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. โครงการการมีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขัน ของชาติในสังคม และเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๖. โครงการเป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
๗. โครงการต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ
๘. โครงการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
๙. โครงการพัฒนาความมั่งคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร
๑๐. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑๑. โครงการ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
๑๒. โครงการ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง
กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Key Activities)
๑. ดาเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. ดาเนินการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมองค์ความรู้/เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. จัดทาฐานข้อมูลบริการงานวิจัย/นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔. จัดเก็บข้อมูลงานวิจัยที่นาไปเผยแพร่หรือถูกอ้างอิงในวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ
๕. พัฒนากระบวนการส่งเสริมให้องค์กรอื่นๆ ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการสร้างนวัตกรรม/องค์
ความรู้/เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๖. เผยแพร่ ข้ อ มู ล ผลงานระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ ต อบโจทย์
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินผ่านระบบ
ทางห้องปฏิบัติการ
๗. จัดเก็บข้อมูลผลงานระดับชาติ และระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชียในสถานการณ์ภ าวะฉุกเฉินผ่ านระบบทางห้ องปฏิบัติการ
เพื่อป้องกัน/แจ้งเตือนภัยและภาวะคุกคามต่อสุขภาพ
๘. เสนอข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศ ที่สนับสนุนเชิงนโยบายด้านการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ
และนานาชาติ
๙. นาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการจัดการสู่การใช้ประโยชน์ โดยผ่านการออกแบบ
ปรับปรุง และพัฒนาและจัดการนวัตกรรมบริการ
๑๐. การจั ดเก็บ ข้อมูล โครงการ/งาน ที่ส นับ สนุน ภาคเศรษฐกิจและสั งคมในพื้น ที่ส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาคและพื้นที่เสมือนในโลกออนไลน์
๑๑. จัดเก็บข้อมูล/คณะกรรมการ ที่ได้รับการยอมรับเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
๑๒. จัดเก็บข้อมูลห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๑๓. จั ด ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เช่ น MOU หรื อ รู ป แบบอื่ น ๆ ระหว่ า งหน่ ว ยงานทั้ ง ในและ
ต่างประเทศที่ส่งผลลัพธ์เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือทาให้เกิดโครงการร่วมกัน
เพิ่มขึ้น
๑๔. จัดทาศูนย์ข้อมูลหลักของชาติ ที่เน้นการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนความมั่งคงของระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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(ISO)

๑๕. ดาเนินการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้วยมาตรฐานสากล

๑๖. จัดทาโครงการให้ข้อมูลความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๗. การบริ ห ารจั ด การด้ า นงบประมาณการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การจั ด การนวั ต กรรมที่ มี
ประสิทธิภาพในหน่วยงานภาครัฐในระดับต้นของประเทศ
๑๘. จั ด ท าการส ารวจข้ อ มู ล ของกรมที่ เ ข้ า ข่ า ยการเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มี ส่ ว นในข้ อ มู ล
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
๑๙. บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ศั ก ยภาพสู ง โดยมี ก ลไกการบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม
๒๐. จัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีศูนย์ข้อมูลกลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
๒๑. ดาเนินการออกแบบองค์การและปรับปรุงกระบวนการ (ลดระยะเวลาการทางาน)
๒๒. ดาเนินการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
๒๓. จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์การปฏิบัติราชการตามคารับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลัก (Main Activities)
เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal ๑) ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนอง
สถานการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
ผลผลิ ต ที่ ๑ (Key Performance) : เป็ น หน่ ว ยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
กิจกรรมหลักที่ ๑ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดมาตรการและพัฒนาเครือข่าย
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลผลิ ต ที่ ๒ (Key Performance) : โครงการการพั ฒ นาศัก ยภาพด้า นวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์
ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
กิ จ กรรมหลั ก ที่ ๑ พั ฒ นาและยกระดั บ การบริ ห ารจั ดการข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ
กิจ กรรมหลักที่ ๒ ยกระดับและบูร ณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบ
เฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
ผลผลิตที่ ๓ (Key Performance) : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
ผลผลิ ต ที่ ๔ (Key Performance) : โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical
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กิ จ กรรมหลั ก ที่ ๑ พั ฒ นาศั ก ยภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต ยา
Biopharmaceutical
ผลผลิตที่ ๕ (Key Performance) : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมหลักที่ ๑ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลผลิตที่ ๖ (Key Performance) : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ
และมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ให้เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์ ) (Goal ๒) ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้ า นวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้า นการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ของประเทศ
ผลผลิ ต ที่ ๗ (Key Performance) : เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพั ฒ นา
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลักที่ ๑ กาหนดมาตรฐาน และพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ผลผลิตที่ ๘ (Key Performance) : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
กิจกรรมหลักที่ ๑ วิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๒ วิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนามาตรฐานการวิจัย
ผลผลิ ต ที่ ๙ (Key Performance) : โครงการส่ ง เสริม อุ ตสาหกรรมด้ ว ยผลิ ตภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP
ผลผลิตที่ ๑๐ (Key Performance) : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจ กรรมหลักที่ ๑ สารวจและเฝ้ าระวังปริมาณสารต้านจุลชีพตกค้าง และเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ ยง
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากสัตว์ของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนงานหลัก (Programme)
แผนงานหลักที่ ๑ สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
โครงการหลัก (Project) ๑ : โครงการพัฒนาสุขภาวะของประเทศ บนฐานความเชื่อถือไว้วางใจที่มุ่ง
สู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Activity for driving strategy)
๑. ดาเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. ดาเนินการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมองค์ความรู้/เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
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๓. จัดทาฐานข้อมูลบริการงานวิจัย/นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔. จัดเก็บข้อมูลงานวิจัยที่นาไปเผยแพร่หรือถูกอ้างอิงในวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ
๕. พัฒนากระบวนการส่งเสริมให้องค์กรอื่นๆ ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการสร้างนวัตกรรม/องค์ความรู้/
เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลผลิตที่ ๘ (Key Performance) : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
กิจกรรมหลักที่ ๑ วิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๒ วิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนามาตรฐานการวิจัย
ผลผลิ ต ที่ ๙ (Key Performance) : โครงการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP
ผลผลิตที่ ๑๐ (Key Performance) :โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจ กรรมหลักที่ ๑ สารวจและเฝ้ าระวังปริม าณสารต้านจุลชีพตกค้าง และเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ ยง
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากสัตว์ของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนงานหลัก ที่ ๒ พั ฒนาขีด สมรรถนะและความทัน สมัย ในการตอบสนองต่ อ ปัญ หาทางการแพทย์
และสาธารณสุข
โครงการหลัก (Project) ๑ : โครงการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ
โครงการหลัก (Project) ๒ : โครงการศูนย์ กลางข้อมูล อ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
โครงการหลัก (Project) ๓ : โครงการออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน
โครงการหลัก (Project) ๔ : โครงการ การมีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขันของชาติ
ในสังคม และเศรษฐกิจดิจิตัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Activity for driving strategy)
๑. เผยแพร่ ข้ อ มู ล ผลงานระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ ต อบโจทย์
ทางวิ ทยาศาสตร์ ก ารแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ของประเทศและภูมิ ภ าคเอเชี ย ในสถานการณ์ ภ าวะฉุ ก เฉิ น
ผ่านระบบทางห้องปฏิบัติการ
๒. จัดเก็บข้อมูลผลงานระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชียในสถานการณ์ภ าวะฉุกเฉินผ่ านระบบทางห้ องปฏิบัติการ
เพื่อป้องกัน/แจ้งเตือนภัยและภาวะคุกคามต่อสุขภาพ
๓. เสนอข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศ ที่สนับสนุนเชิงนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
และนานาชาติ
๔. นาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการจัดการสู่การใช้ประโยชน์ โดยผ่านการออกแบบ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบและจัดการนวัตกรรมบริการ
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๕. การจัดเก็บข้อมูลโครงการ/งาน ที่สนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และพื้นที่เสมือนในโลกออนไลน์
ผลผลิ ต ที่ ๑ (Key Performance) :เป็ น หน่ ว ยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
และสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
กิจกรรมหลักที่ ๑ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกาหนดมาตรการและพัฒนาเครือข่าย
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลผลิ ต ที่ ๒ (Key Performance) :โครงการการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
กิ จ กรรมหลั ก ที่ ๑ พั ฒ นาและยกระดั บ การบริ ห ารจั ดการข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับและบูร ณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบ
เฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
ผลผลิตที่ ๓ (Key Performance) :โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
ผลผลิ ต ที่ ๔ (Key Performance) :โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical
กิ จ กรรมหลั ก ที่ ๑ พั ฒ นาศั ก ยภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต ยา
Biopharmaceutical
ผลผลิตที่ ๕ (Key Performance) :โครงการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมหลักที่ ๑ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แผนงานหลักที่ ๓ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
โครงการหลัก (Project) ๑ : โครงการเป็น หน่ว ยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒ นา
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
โครงการหลั ก (Project) ๒ : โครงการต้ น แบบศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Activity for driving strategy)
๑. จัดเก็บข้อมูล/คณะกรรมการ ที่ได้รับการยอมรับเพื่อกาหนดเป็นมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
๒. จัดเก็บข้อมูลห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๓. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือ เช่น MOU หรือรูปแบบอื่นๆ ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
ที่ส่งผลลัพธ์เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือทาให้เกิดโครงการร่วมกันเพิ่มขึ้น
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๔. จั ดทำศูน ย์ ข้อมูลหลั กของชำติ ที่เน้นกำรเฝ้ ำ ระวังทำงห้ องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
เพื่อแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนควำมมั่งคงของระบบสุขภำพและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ผลผลิ ต ที่ ๗ (Key Performance) :เป็ น หน่ ว ยงำนกลำงในกำรก ำหนดมำตรฐำนและพั ฒ นำ
ศักยภำพทำงห้องปฏิบัติกำรของประเทศและภูมิภำคเอเชีย
กิจกรรมหลักที่ ๑ กำหนดมำตรฐำน และพัฒนำห้องปฏิ บัติกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ทั้งใน
ระดับประเทศและภูมิภำคเอเชีย
แผนงานหลักที่ ๔ การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โครงการหลัก (Project) ๑ : โครงกำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
โครงการหลัก (Project) ๒ : โครงกำรพัฒนำควำมมั่งคงและควำมเป็นมืออำชีพให้กับบุคลำกร
โครงการหลัก (Project) ๓ : โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์องค์กำร ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
โครงการหลัก (Project) ๔ : โครงกำรเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้และสร้ำงนวัตกรรม
โครงการหลัก (Project) ๕ : โครงกำรเป็นองค์กำรสมรรถนะสูง
กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Activity for driving strategy)
๑. ดำเนินกำรพัฒนำองค์กรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ด้วยมำตรฐำนสำกล (ISO)
๒. จัดทำโครงกำรให้ข้อมูลควำมผำสุกและควำมผูกพันของบุคลำกรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
๓. กำรบริหำรจัดกำรด้ำนงบประมำณกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรจัดกำรนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ
ในหน่วยงำนภำครัฐในระดับต้นของประเทศ
๔. จั ด ท ำกำรส ำรวจข้ อ มู ล ของกรมที่ เ ข้ ำ ข่ ำ ยกำรเป็ น องค์ ก รแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ที่ มี ส่ ว นในข้ อ มู ล
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข
๕. บริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีศักยภำพสูง โดยมีกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพ
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กรม
๖. จัดกำรข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (มีศูนย์ข้อมูลกลำงของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
๗. ดำเนินกำรออกแบบองค์กำรและปรับปรุงกระบวนกำร (ลดระยะเวลำกำรทำงำน)
๘. ดำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
๙. จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์กำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ผลผลิตที่ ๖ (Key Performance) :กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กรที่มีควำมเป็นมืออำชีพ
และมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนำและประยุกต์ใช้นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำร/กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
ให้เหมำะสมกับกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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บทที่ ๔
งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
๑,๓๙๓,๒๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ งพันสามร้อยเก้าสิ บสามล้านสองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้ อยบาทถ้วน ) โดยเป็ น
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๑,๓๘๘,๗๗๒,๘๐๐.๐๐ บาทและเงินบารุง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน ๔,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. งบบุคลากร จานวน ๕๗๗,๐๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๒. งบด าเนินงาน จ านวน ๒๙๘,๕๙๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิ บแปดล้ านห้ าแสนเก้าหมื่ น
หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๒.๑ รายจ่ายประจา รายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็น/รายจ่ายผูกพัน จานวน ๖๐,๘๙๙,๑๐๐.๐๐ บาท
๒.๒ กันงบเพิ่มเติมค่าสาธารณูปโภค
จานวน ๑๕,๑๗๑,๙๐๐.๐๐ บาท
๒.๓ รายจ่ายพื้นฐาน
จานวน ๖๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๔ ค่าจ้างเหมาส่วนกลาง
จานวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๕ ค่าประชาสัมพันธ์
จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๖ งบโครงการบูรณาการ/โครงการสาคัญ
จานวน ๑๐๔,๔๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท
๒.๗ งบนโยบาย
จานวน ๑๘,๘๘๐,๖๐๐.๐๐ บาท
๒.๘ งบพัฒนาบุคลากร
จานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. งบลงทุ น จ านวน ๔๔๗,๓๔๘,๒๐๐.๐๐ บาท(สี่ ร้ อ ยสี่ สิ บ เจ็ ด ล้ า นสามแสนสี่ ห มื่ น แปดพั น
สองร้อยบาทถ้วน)
๓.๑ ครุภัณฑ์
จานวน ๒๓๗,๔๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท
๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน ๒๐๙,๘๖๑,๘๐๐.๐๐ บาท
๔. เงินอุดหนุน(เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน ๖๖๑,๑๐๐.๐๐ บาท(หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน)
๕. งบรายจ่ายอื่น จานวน ๖๕,๑๕๒,๖๐๐.๐๐ บาท(หกสิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
จานวน ๓,๐๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๕.๒ ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมี
ทางห้องปฏิบัติการ
จานวน ๖๒,๑๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท
๖. กรอบวงเงินบารุงที่เสนอขออนุมัติ จานวน ๓๙๙,๐๓๔,๒๑๒.๒๕ บาท(สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามหมื่น
สี่พันสองร้อยสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) วงเงินบารุงที่อนุมัติแล้วร้อยละ ๕๐ ของกรอบวงเงิน 25๖,131,642.25 บาท
(สองร้อยห้าสิบหกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)
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บทที่ ๕
แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ ๓ ด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม เชื่อมโยงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒
จานวน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล นโยบายหลัก ๔ ข้อได้แก่ นโยบายหลักข้อที่ ๔
การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก (นโยบายย่อย ๔.๒ เสริมสร้าง ความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ) นโยบายหลักข้อที่ ๕
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และความสามารถในการแข่ ง ขั น ของไทย (นโยบายย่ อ ย ๕ .๘ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ นวัตกรรม) นโยบายหลักข้อที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย (นโยบายย่อย ๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ )
นโยบายหลั กข้ อที่ ๙ การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ขและหลั กประกั น ทางสั งคม นโยบายเร่ งด่ ว นข้ อ ที่ ๔ การให้
ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และ นโยบายเร่งด่วนข้อที่ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้าง
ความสงบสุขในพืนที่ชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จัดสรร ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค เชื่อมโยงแผนงานงบประมาณ
ได้แก่ ๑. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒. แผนงานพืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน ๓. แผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๔. แผนงานรายการค่าดาเนินการ
ภาครัฐ ๕. แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเชื่อมโยงตามเป้าหมายให้บริการกระทรวง ๓ ข้อ
ได้แก่ ๑. ประชาชนได้รับบริการและป้องกันภัยสุขภาพเพื่อสนับสนุนความมั่งคงของชาติ ๒. ประชาชนทุกกลุ่มวัย
มีสุขภาพดี และเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ๓. ระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพในการแข่งขันจนถึงโครงการบูรณาการ/
โครงการสาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงาน/โครงการในการเดินทาง ไป
ราชการต่ า งประเทศชั่ ว คราว และโครงการวิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ ต อบสนองต่ อ ประชาชนและ
ประเทศชาติ (ตามแผนผังความเชื่อมโยงในภาคผนวก) โดย
๑. โครงการบูรณาการ/โครงการสาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๑๖๕,๕๑๒,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๒. แผนงาน/โครงการในการเดิน ทางไปราชการต่างประเทศชั่ว คราว จานวน ๒ แผนงาน ๒๐
โครงการ งบประมาณ ๓,๐๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าพันบาทถ้วน)
๓. โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน ๔๘ โครงการ.ใช้งบประมาณจากแผนบูรณาการ
วิจัยประเทศ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,416,500 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการบูรณาการ/ โครงการสาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
งบประมาณ ๑๖๕,๕๑๒,๗๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

25

โครงการบูรณาการ/โครงการสาคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลาดับ
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โครงการ

งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

๑๖๕,๕๑๒,๗๐๐.๐๐

หน่วยงาน

แผน
งบประมาณ

หมายเหตุ

๖๒,๑๔๓,๖๐๐.๐๐ สยวส./ศวก.

บ๑ ก๑

ผลผลิต/โครงการ
*งบรายจ่ายอื่น

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการวินิจฉัย
และป้องกันโรค
เพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพ

๓,๕๓๗,๑๐๐.๐๐ สชพ./ศวก.

ย๑ ก๑

ผลผลิต/โครงการ

๓

โครงการประกันคุณภาพยา

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ สยวส./ศวก.

ย๑ ก๑

๔

โครงการวัณโรคสนับสนุน
การยุติวัณโรค

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สวส.

ย๑ ก๑

๕

โครงการจัดทาค่าปริมาณ
รังสีอ้างอิงจากการ
ถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สรส.

ย๑ ก๑

๖

โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ ๒๙

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ผน.

ย๑ ก๑

๗

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
และระบบเฝ้าระวัง
การดื้อยาต้านจุลชีพ

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สวส./ศวก.

ย๑ ก๒

๑

โครงการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ
ยาเสพติด การควบคุม
ตัวยาและสารเคมี
ทางห้องปฏิบัติการ

๒

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณ

หน่วยงาน

แผน
งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ

หมายเหตุ

๘

โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน

๑๒,๒๗๓,๕๐๐.๐๐ ศวก.ขอนแก่น

ย๑ ก๒

๙

โครงการพัฒนา อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ศวก.ขอนแก่น

ย๑ ก๒

๑๐ โครงการยกระดับและ
บูรณาการฐานข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวัง
พยากรณ์และเตือนภัย
สุขภาพของประเทศ
(อาหาร โรค ยา)

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ผน.

ย๑ ก๒

ปฏิรูป

๑๑ โครงการกรมวิทย์
With you

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ศวก.ที่ ๑๑
สุราษฎร์ธานี/
ศทส.

ย๑ ก๒

ปฏิรูป

๑๒ โครงการพัฒนา
กระบวนการและต่อยอด
นวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการสู่การใช้
ประโยชน์เพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพ

๑,๙๙๐,๗๐๐.๐๐

จสน.

ย๑ ก๓

ปฏิรูป

๑๓ โครงการดูแลแม่และ
เด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์

_๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สชพ./ศวก.

ย๑ ก๓

โครงการสาคัญ

๑๔ โครงการบูรณาการอาหาร
ปลอดภัย

๓,๕๗๒,๘๐๐.๐๐

สคอ./ศวก.

ย๑ ก๔

ปฏิรูป/
โครงการสาคัญ

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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งบประมาณ

หน่วยงาน

แผน
งบประมาณ

๑๕ โครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล (Food
Safety Hospital และ
Green & Clean
Hospital)

_๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สคอ./ศวก.

ย๑ ก๔

๑๖ โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการสารสกัด
สมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิต
เครื่องสาอาง

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สสว.

ย๑ ก๔

๑๗ โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิจัยทดสอบความ
ปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบ
ในมนุษย์ หน่วยกากับ
ดูแลทางกฎหมาย
หน่วยตรวจสอบขึ้น
ทะเบียนในประเทศไทย
ผ่านกระบวนการรับรอง
ตามระบบห้องปฏิบัติการ
ที่ดี OECD GLP

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สมป.

ย๑ ก๔

๑๘ โครงการรองรับโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ้า และ
โรคโควิด -19

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ สวส./สชพ./
จสน./ศวก.

ย๑ ก๔

โครงการสาคัญ

๑๙ โครงการพัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ย๑ ก๔

ปฏิรูป

ลาดับ
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โครงการ

ศวก.
อุบลราชธานี/
ศวก.อุดรธานี

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ

โครงการบูรณาการ/โครงการสาคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

แผน
งบประมาณ

หมายเหตุ

๒๐ โครงการพัฒนาศักยภาพ
สนับสนุนและส่งเสริม
ระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยาบาล
ชัยพัฒน์ และโรงพยาบาล
เทพรัตนเวชชานุกูล

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ศวก.
อุบลราชธานี/
ศวก.อุดรธานี

ย๑ ก๔

ปฏิรูป

๒๑ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

จสน.

ย๒ ก๑

ผลผลิต/โครงการ/
โครงการสาคัญ

๒๒ โครงการพัฒนากัญชา
ทางการแพทย์

๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ สยวส./สวพ./
สคอ./ศวก.

ย๓ ก๑

ผลผลิต/โครงการ
ปฏิรูป

๒๓ โครงการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสุขภาพใน
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ สวพ./สสว./
ศวก.ภาคใต้

ย๔ ก๑

ผลผลิต/โครงการ
ปฏิรูป

๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนามาตรฐานการผลิต
ยา Biopharmaceuticals

๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ สยวส./สชว.

ย๕ ก๑

ผลผลิต/โครงการ

๒๕ โครงการวิจัยและ
พัฒนาการจัดทาสาร
มาตรฐานยาและสมุนไพร

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ย๕ ก๑

สยวส.

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ลาดับ

โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงาน

แผน
งบประมาณ

หมายเหตุ

๒๖ โครงการวิจัยเพิ่ม
ศักยภาพและ
การสนับสนุน
อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจรและวัคซีน

๓,๗๑๘,๖๐๐.๐๐

สชว.

ย๕ ก๒

ผลผลิต/โครงการ/
โครงการสาคัญ

๒๗ โครงการเป็นหน่วยงาน
กลางในการกาหนด
มาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาค
เอเชีย

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

สมป./ศวก.

พ๑ ก๑

ผลผลิต/โครงการ

๒๘ โครงการลดความแออัด
ทางห้องปฏิบัติการ

๑,๒๗๖,๔๐๐.๐๐

ผน./สมป./
สชพ./ศวก.

พ๑ ก๑

โครงการสาคัญ

๒๙ โครงการจัดทาตารายา
ของประเทศไทย

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

สยวส.

พ๑ ก๑

30

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
ปั จจุ บั นปั ญหายาเสพติดของประเทศไทยยั งมีการแพร่ร ะบาดอยู่ในทุกพื้น ที่ โ ดยเฉพาะบริเวณจังหวั ด
ทางภาคเหนือที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการลาเลียงยาเสพติดผ่านด่านชายแดนส่งไปยังจุดพักยาเสพติด
ตามจังหวัดต่างๆของประเทศ และเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งผลิตจึงมีโอกาสในการแพร่ระบาดในหมู่ประชาชนได้ง่าย
ทาให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทั้งในส่วนของการลักลอบนาเข้า การจาหน่าย การเสพ รวมไปถึงการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล คือ การดารงความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถเอาชนะ
ยาเสพติ ดได้ อย่ างยั่ งยื น ปั จจั ยความส าเร็ จขึ้ นอยู่ กั บความร่ วมมื อจากทุ กภาคส่ วน กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์
เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาในทั้ง ๒ ด้านได้แก่ ด้านปรามปรามยาเสพติด
และด้านบาบัดรักษายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในวัตถุต้องสงสัย และตรวจ
วิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติด เพื่อนาผลการวิเคราะห์ประกอบการดาเนินคดี
และการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดทั้งการตรวจเบื้องต้นและตรวจยืนยัน ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์จะรวบรวมนาส่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลในภาพรวมที่สามารถนาไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขต
พื้นที่รับผิดชอบและระดับประเทศต่อไป
สาหรับภารกิจการให้บริการทดสอบความชานาญ (Proficiency Testing, PT) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ของกระบวนการประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอกและเป็นหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขหนึ่งของการรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการในระดับ ชาติหรือนานาชาติ โดยเป็นการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการสมาชิก
จากการใช้วัตถุทดสอบชนิดเดียวกัน เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ ทาให้สามารถพัฒนา
ระบบคุณภาพ ปรับปรุงและแก้ไขในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ของห้อ งปฏิบัติการ เพื่อให้ ผลการตรวจพิสูจน์
มีความถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดีย วกัน และมีความน่าเชื่อถือในการนาไปใช้เป็นหลักฐานสาคัญทางอรรถคดีหรือ
ข้อมูลในการบาบัดรักษารวมถึงการฟื้นฟู และการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้เสพยาเสพติดต่อไป ดังนั้นจึงได้จัดบริการ
ทดสอบความชานาญทั้งด้านสารเสพติดในปัสสาวะและด้านยาเสพติดในของกลาง
นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ยังให้ความสาคัญของการควบคุมคุณภาพภายใน โดยสนับสนุน
สารควบคุมคุณภาพภายในแก่ห้ องปฏิบั ติการเครือข่าย เพื่อสนับสนุนให้ ห้ องปฏิบัติการสมาชิกได้มีการพัฒนาและ
ดาเนิ นการตามระบบคุ ณ ภาพให้ เ ป็ น มาตรฐานและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ของห้องปฏิบัติการสมาชิกในการรายงานผล ซึ่งเป็นการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในปัสสาวะและวัตถุต้องสงสัย และสามารถนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการดาเนินคดี
และในการบาบัดรักษา
๒) เพื่อประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสมาชิกและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์
มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพ
๓) พัฒนาทักษะความชานาญในการตรวจวิเคราะห์ และเพิ่มความน่ าเชื่อถือในผลการตรวจวิเคราะห์
ของห้องปฏิบัติการสมาชิก
๔) เพื่ อใช้ เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ส าหรั บ การพั ฒ นาคุ ณภาพอย่ า งต่ อเนื่ องและติ ดตามการด ารงไว้ ซึ่ งคุ ณภาพ
ของห้องปฏิบัติการ
๕) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนาส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด
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กิจกรรม

๑. ตรวจพิสูจน์ตัวอย่างปัสสาวะ/ของกลางและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
๒. ให้การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ (ใช้ในการตรวจพิสูจน์)
๓. สารมาตรฐาน
๔. ให้บริการทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการด้านตรวจเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะ (ไม่เก็บ
ค่าบริการ)
๕. ให้บริการทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการด้านการตรวจยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ (ไม่เก็บ
ค่าบริการ)
๖. ให้บริการการทดสอบความชานาญด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษในของกลาง (๓ ตัวอย่าง) และ
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (๑ ตัวอย่าง) (ไม่เก็บค่าบริการ)
๗. เว็บไซต์การทดสอบความชานาญ และสานักยาและวัตถุเสพติด
๘. แอพพลิเคชั่นการทดสอบความชานาญ
๙. ระบบการตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17043
๑๐. จัดประชุมสัมมนาสมาชิกเครือข่าย, พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ,
สัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, และการจัดการความรู้ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
๑๑. ผลิตสารควบคุมคุณภาพภายใน
๑๒. การกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ (เช่น งานวิจัยพัฒนา, พัฒนาวิธีวิเคราะห์
มาตรฐาน) เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สารเคมี เป็นต้น และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

จานวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและของ
กลาง
จานวนสารมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์

๘๕,๐๐๐

ตัวอย่าง

๖

รายการ

๓

จานวนโปรแกรมทดสอบที่ให้บริการทดสอบความชานาญการตรวจ
พิสูจน์สารเสพติดในของกลาง

๑

โปรแกรม

๔

จานวนโปรแกรมทดสอบที่ให้บริการทดสอบความชานาญการตรวจ
สารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ

๑

โปรแกรม

๕

จานวนโปรแกรมทดสอบที่ให้บริการทดสอบความชานาญการตรวจ
ยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ

๑

โปรแกรม

๖

จานวนสารควบคุมคุณภาพภายในที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๔,๐๐๐

ขวด

๗

จานวนผู้เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า ๕๕๐

คน

๑
๒

32

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เชิงคุณภาพ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑

ระดับคะแนนความพึงพอใจในงานบริการทดสอบความชานาญทาง
ห้องปฏิบัติการด้านยาเสพติด

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ร้อยละ

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๖๒,๑๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ผลการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะของผู้ ต้องสงสั ย สามารถบ่งชี้ผู้ เสพติดหรือผู้ติดยาเสพติด
เป็ น หลั ก ฐานยื น ยั น ในกระบวนการทางอรรถคดี และน าไปสู่ ก ารน าผู้ เ สพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เข้ า สู่ ก ระบวนการ
บาบัดรักษาต่อไป เป็นการคืนคนดีกลับเข้าสู่ครอบครัวและสังคม
๒. การประมวลผลและวิเคราะห์ผลการตรวจพิสูจน์ทั้งหมด สามารถใช้คาดการณ์แนวโน้มการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด รวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อพบยาเสพติดชนิดใหม่
๓. เกิดความคุ้มค่าในแง่การลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในการยึดจับวัตถุของกลางได้ ลดการสูญเสีย
ทรัพย์สินของผู้เสพหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อยาเสพติด
๔. วัตถุเสพติดเป็นสารอันตราย และทาลายสุขภาพของผู้เสพ เช่น ภาวะ “สมองติดยา” โดยสารในตัวยา
จะเข้าไปทาลายสมองส่วนคิด ทาให้ก ารใช้ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเสียไป เป็นต้น ทาให้หน่วยงานผู้รับบริการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้ประชาชน
มีความปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
งบประมาณ ๖๒,๑๔๓,๖๐๐.๐๐ บาท(หกสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักยาและวัตถุเสพติด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔ แห่ง ประกอบด้วย (เชียงราย,
เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น,นครราชสีมา, ชลบุรี, สมุทรสงคราม, ตรัง,
สุราษฎร์ธานี สงขลา และภูเก็ต)
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพ
กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มุ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาศั กยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ใ นการวินิ จ ฉั ย
และป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยให้มีการพัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการ
สู่การใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ ซึ่งโรคติดเชื้อจุลชีพและโรคผิดปกติทางพันธุกรรมจัดเป็นปัญหา
ทางสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทย การพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อและโรคทางพันธุกรรม
ที่สาคัญของประเทศไทยจะช่วยให้การวินิจฉัยและป้องกันโรคทาได้ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็วขึ้น โครงการวิจัยนี้
จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ SARS-CoV-2 (โรคโควิด-19)
ซึ่งกาลังเป็นปัญหาสาคัญระดับโลก(ดาเนินการภายใต้โครงการย่อยที่ ๑) และการตรวจวิเคราะห์โรคธาลัสซีเมีย
ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบมากที่สุดในประชากรไทย (ดาเนินการภายใต้โครงการย่อยที่ ๒)
โครงการย่อย ๑ : การสารวจความชุกของการพบแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 (โรคโควิด-19) ในกลุ่ม
ผู้บริจาคโลหิตด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็วที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Sero-prevalence survey of
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anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) among blood donor by Department of Medical Sciences (DMSc.) rapid
test kit)
จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ที่มีการระบาดทั่วโลก รัฐบาล
โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยับยั้งการแพร่กระจายและควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์
ระบาดให้เร็วที่สุด ซึ่งประเทศไทยได้มีมาตรการควบคุมการระบาดของโรคเช่น การจากัดการเดินทาง(lockdown)
การรณรงค์ให้กินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้ างมือ สวมหน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (social
distancing) โดยที่ผ่ านมาพบว่าจ านวนผู้ ป่ ว ย/ผู้ ติดเชื้อ มีจานวนที่ร ะบบการสาธารณสุ ขของประเทศสามารถ
ควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ โดยจานวนผู้ติดเชื้อจะใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาจากวิธีการตร วจ
เป็ น มาตรฐานส าหรั บ การวิ นิ จ ฉั ย การติ ด เชื้ อ ไวรั ส SARS-CoV-2 โดยวิ ธี polymerase chain reaction (PCR)
มาเป็นข้อมูลตัวเลขแสดงสถานการณ์การระบาดของประเทศ
ผู้ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 นั้นพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อประมาณร้อย ๘๐ จะมีอาการป่วยที่ไม่รุนแรง
และสามารถหายได้เองโดยไม่จาเป็นต้องรับยาหรือการรัก ษาใด ๆ แต่จะมีผู้ติดเชื้อประมาณร้อยละ ๒๐ ที่จะแสดง
อาการของโรค COVID-19 ที่อาจต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีเพียงร้อยละ ๕ ของผู้ติดเชื้อจะแสดงอาการ
รุ น แรง และมี อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต อยู่ ที่ ร้ อ ยละ ๑.๔ นอกจากนี้ ผู้ ติ ด เชื้ อ ประมาณร้ อ ยละ ๓๐ จะเป็ น ผู้ ติ ด เชื้ อ
แต่ ไ ม่แ สดงอาการ (asymptomatic cases) ซึ่ง ในผู้ ป่ ว ยที่ ไม่ มี อาการจะมีโ อกาสที่จ ะสามารถแพร่ เชื้ อ ให้ ผู้ อื่ น
ได้ เ ช่ น เดี ย วกั น โดยผ่ า นละอองขนาดใหญ่ จ ากการพู ด การไอ หรื อ การจาม ซึ่ ง สร้ า งละอองน้ าลายออกมา
และการติดต่อผ่า นการสัมผัสสิ่งของต่อจากผู้ป่วยในการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงถือว่ามีความสาคัญ
เช่ น กั น ระบบซึ่ ง การรายงานรายเคสที่ พ บการติ ด เชื้ อ ของผู้ ป่ ว ย COVID-19 ด้ ว ยวิ ธี ก ารดู จ ากอาการที่ เ ข้ า ได้
กับการป่วยของโรค และจากประวัติการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ ยงที่มีการระบาด และนามาตรวจหาการติดเชื้อด้วยวิธี
การตรวจ PCR จึ งไม่ได้ส ะท้อนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่แท้จริง ซึ่งการส ารวจหาความชุกของผู้ ติดเชื้อ
ในกลุ่มประชากรทั่วไป ภายหลังที่หมดการระบาดของโรคจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่จะแสดงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของประเทศอย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง จะได้จ ากข้ อ มู ล การตรวจหาภู มิ ต้ า นเชื้ อ ไวรั ส SARS-CoV-2 (COVID-19)
มีประโยชน์คือ เป็นข้อมูลเพื่อทราบว่าประชากรไทยมีการติดเชื้อตามธรรมชาติ มากหรือน้อยเพียงใด โดยทั่วไป
ถ้าประชากรในประเทศใดมีการติดเชื้อตามธรรมชาติสูง ก็จะได้ทราบว่าในประเทศมีการสร้างภูมิแบบ herd immunity
แต่ถ้าในประเทศมีผู้ที่มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ต่า ก็ควรจะมีการสนับสนุนให้มีการใช้ vaccine เพื่อเป็นการควบคุม
การแพร่ระบาด และให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่ไม่ต้องใช้มาตรการการป้องกันอย่างเข้มงวดต่อไป
การศึกษาทางระบาดวิทยา จะทาให้ทราบถึงข้อมูลการความชุกของการสัมผัสเชื้อของประชากรในประเทศ
ไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานที่ใดมาก่อน ซึ่งกลุ่มประชากรในกลุ่มผู้ปริจาคโลหิตเป็นบุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่ดี ไม่มีโรค
จึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างประชากรที่ใช้สาหรับการตรวจหาความชุกโดยทั่วไปของบุคคลที่ไม่มีอาการของโรค
COVID-19 จึงเป็นกลุ่มประชากรที่ข้อมูลการตรวจพบภูมิต้านเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาหรับการหาความชุกสาหรับ
กลุ่มที่อาจสัมผัสกับโรคแต่ไม่แสดงอาการได้
โครงการย่อย ๒ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการนาเทคโนโลยีเอ็นจีเอสมาใช้ตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์
ธาลัสซีเมียในประเทศไทย
ธาลั ส ซีเมีย เป็ น โรคโลหิ ตจางเรื้อรั งที่ถ่ายทอดทางพัน ธุกรรม เกิดจากความผิ ดปกติของยีนที่สั งเคราะห์
ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดง นาไปสู่การเกิดพยาธิสภาพกับแทบทุกอวัยวะในร่างกาย ความรุนแรงของโรคมีตั้งแต่
ทารกเสียชีวิตขณะอยู่ในครรภ์หรือหลังคลอดไม่นาน หรือไม่ทาให้เสียชีวิตแต่มีภาวะโลหิตจางเรื้อรัง ทาให้คุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยลดลงและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในรักษาอย่างมาก ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
เป็นร้อยละ ๑ ของประชากร และมีผู้ที่เป็นพาหะของธาลัสซีเมียร้อยละ ๓๐-๔๐ ผู้ที่เป็นพาหะมีสุขภาพปกติเหมือน
คนทั่วไปแต่สามารถถ่ายทอดยีนผิดปกติไปสู่ลูกหลานได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ดาเนิน
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ทุกคนทั่ วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยที่เกิดใหม่
ป่ วยเป็ นโรคโลหิ ตจางธาลั สซีเมียชนิ ดรุ นแรงลดลงและผู้ ป่ วยได้รับการรักษาเพื่อให้ มี คุณภาพชี วิตที่ ดีขึ้น โดยการ
ดาเนินงานประกอบด้วย การให้คาปรึกษาในคลินิกฝากครรภ์ การตรวจคัดกรองพาหะ การตรวจยืนยันโรค การตรวจ
วินิจฉัยทารกในครรภ์และการยุติการตั้งครรภ์กรณีพบว่าทารกเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ๓ โรค ตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ homozygous -thalassemia 1 (Hb Bart’s hydrops fetalis), homozygous
-thalassemia และ -thalassemia/HbE ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ ชนิดการกลายพันธุ์ ธ าลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน
ผิ ด ปกติ เป็ น หนึ่ งในขั้ น ตอนการวิ เคราะห์ ที่ส าคั ญ ที่สุ ด เนื่อ งจากจะต้ อ งใช้ ผ ลการตรวจนี้ ของบิ ด าและมารดา
ในการประเมิ น คู่ เ สี่ ย งมี บุ ต รเป็ น โรคธาลั ส ซี เ มี ย ชนิ ด รุ น แรง และจะต้ อ งใช้ ผ ลการตรวจนี้ ข องทารกในครรภ์
เพื่อประกอบการพิจารณายุติการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุของโรคธาลัสซีเมีย
มีความหลากหลายมาก ปัจจุบันมีรายงานการกลายพันธุ์มากกว่า ๓๐๐ชนิดทั่วโลก และพบมากกว่า ๓๐ ชนิด
ในประชากรไทย ทาให้ต้องใช้การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์
ให้ครอบคลุมทุกชนิดของการกลายพันธุ์ที่อาจจะเป็นสาเหตุของโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยส่วนใหญ่แต่ละหน่วยงาน
ในประเทศไทยจะพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ ขึ้นใช้เอง หลักการวิเคราะห์จึงอาจแตกต่างกันขึ้น อยู่กับปริมาณ
ตัวอย่างส่งตรวจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือ การนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม
สมัยใหม่ที่สามารถตรวจได้ครอบคลุมชนิดการกลายพันธุ์ธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในประชากรไทย
มาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียจะช่วยให้การวิเคราะห์มีความรวดเร็วและแม่นยามากขึ้น ทาให้
การรักษา การป้องกันและการควบคุมโรคธาลัสซีเมียมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทคโนโลยีการหาลาดับเบสยุคใหม่ (next-generation sequencing (NGS) หรือเทคโนโลยีเอ็นจีเอส) เป็นเทคนิค
การหาลาดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม่ สามารถหาลาดับนิวคลีโอไทด์ของสารพันธุกรรมที่สนใจได้จานวนมากในเวลารวดเร็ว
ในปัจ จุบันมีการน ามาประยุกต์ใช้ห าชนิดการกลายพันธุ์ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติได้ทั้งแบบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของเบสตาแหน่งเดียว (point mutation), การขาดหายไป (deletion) หรือการเพิ่มขึ้นมา(insertion)
ได้ครอบคลุ มชนิ ด การกลายพัน ธุ์ที่ท าให้ เกิด -thalassemia, -thalassemia และ ฮีโ มโกลบินผิ ด ปกติ โดย
สามารถตรวจได้ในขั้นตอนเดียวและใช้เวลาวิเคราะห์ไม่ต่างไปจากวิธีอื่น ๆ ที่ใช้กันในปัจจุบันมากนัก อย่างไรก็ตาม
ในประเทศไทยยังไม่มีการทดสอบความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีเอ็นจีเอสกับชนิดการกลายพันธุ์
ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบในประชากรไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยโรคโควิด-19 และโรคธาลัสซีเมีย
โครงการย่อย ๑
๑. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้ในภาคสนามของชุดทดสอบหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 (โรคโควิด-19)
ที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒. เพื่อศึกษาความชุกของการตรวจพบ แอนติบอดีต่อเชื้อ SARS-CoV-2 (โรคโควิด-19) ชนิด IgG และ IgM
ของผู้บริจาคโลหิต
โครงการย่อย ๒
๑. เพื่อทดสอบความถูกต้องการตรวจวิเคราะห์ชนิดการกลายพันธุ์ธ าลัส ซีเมียที่พบในประเทศไทยด้ว ย
เทคโนโลยีเอ็นจีเอส
๒. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการนาเทคโนโลยีเอ็นจีเอสมาใช้ตรวจการกลายพันธุ์ธาลัสซีเมียในประเทศไทย
๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีเอ็นจีเอส
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ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ
๑
๒
๓

ตัวชี้วัด
ฐานข้อมูลผลสารวจแอนติบอดีในประชากรไทยต่อเชื้อโควิด-19
ผลการวิเคราะห์การกลายพันธุ์ธาลัสซีเมียด้วยวิธีเอ็นจีเอส
บุคลากรผ่านการฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี
เอ็นจีเอส

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑
๙๐
๒๐

ฐานข้อมูล
ตัวอย่าง
คน

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๓,๕๓๗,๑๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
ได้ทราบถึงความสามารถในการแพร่ เชื้อ การเปลี่ยนแปลงของไวรัส ระบาดวิทยาของเชื้อ COVID-19
ประเทศไทยมีข้อมูลการสารวจ IgG ในประชากรต่อไวรัส COVID-19 ทราบความชุกของโรค เพื่อประเมินความน่า
จะเป็นในการเกิดและวินิจฉัยโรค ซึ่งจะนาไปสู่มาตรการควบคุม พัฒนาวิธีการตรวจรักษา และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
ต่อไป และการน าเทคโนโลยีเอ็นจีเอสมาใช้ในตรวจวิเคราะห์โ รคทางพัน ธุกรรมจะช่วยให้ การตรวจ วินิจฉัยโรค
มีความรวดเร็วและแม่นยามากขึ้น ทาให้การรักษา การป้องกัน และการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งบประมาณ ๓,๕๓๗,๑๐๐.๐๐ บาท(สามล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
๓. กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครือข่าย
๓. โครงการประกันคุณภาพยา
ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธี ในการผลิ ต ยาแผนปั จ จุ บั น ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยยา พ.ศ.๒๕๔๖ (Thai-GMP) เพื่อ ให้ ผู้ ป ระกอบการผลิ ต ยา
ในประเทศใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการผลิตยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสม่าเสมอในทุกรุ่นผลิต โดยมีผ ลบังคับใช้
กับสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันทุกแห่ง ถึงกระนั้นก็ตาม บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนยังขาดความเชื่อมั่น
และมีข้อสงสั ย ในคุณภาพยาสามัญ เนื่ องจากยาสามัญมีร าคาถูกกว่ายาต้น แบบมาก ประกอบกับ ข้อมูล ยืนยัน
คุณภาพยาสามัญจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในประเทศยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกใช้ยา
แม้ว่าผลิ ตภัณฑ์ยาได้ขึ้น ทะเบี ย นยากับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึงผู้ผ ลิ ตดาเนินการ
ตาม Thai-GMP หรื อระบบคุณภาพอื่น ความไม่ส ม่าเสมอในกระบวนการผลิ ตมีโ อกาสเกิดขึ้นได้ การสุ่ มตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพยาที่มีจาหน่ายในท้องตลาดจึงเป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเฝ้าระวังหลังออก
สู่ท้องตลาด (post marketing surveillance) โครงการประกันคุณภาพยาดาเนินการโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดาเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลภาครัฐปีละ ๑ ครั้ง เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจวิเคราะห์เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์
ยาคุณภาพและผู้ผลิตใน GREEN BOOK ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ไฟล์หนังสือ ระบบสืบค้นข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้
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จาก application และเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ และยังเป็น
การส่งเสริมการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
ผลการวิเคราะห์คุณภาพยาจากโครงการประกันคุณภาพยาสามารถนาไปใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาด้วยวิธี
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) ซึ่งเป็นการจัดซื้อยาที่พิจารณาทั้งคุณภาพ
และราคา ไม่ใช่พิจารณาเพียงราคาต่าสุดซึ่งอาจทาให้ได้ยาที่ไม่มีคุณภาพ ทาให้โรงพยาบาลสามารถจัดหายาสามัญ
ที่ผ ลิ ต ในประเทศที่มีคุ ณภาพ ซึ่ง จะช่ ว ยลดการน าเข้ ายาจากต่ างประเทศ ประหยัด งบประมาณ และส่ ง เสริ ม
ความมั่นคงด้านยาของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการผลิตยาในประเทศให้พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานสากล ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
ผู้รับบริการในการใช้ยาผลิตภัณฑ์ยาทุกรายการ แม้ขึ้นทะเบียนยากับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมถึง
ผู้ผลิตดาเนินการตาม Thai-GMP หรือระบบคุณภาพอื่น ความไม่สม่าเสมอในกระบวนการผลิตมีโอกาสเกิดขึ้นได้
การสุ่ มตรวจวิเคราะห์ คุณ ภาพยาที่ มีจาหน่ ายในท้อ งตลาดจึ งเป็นสิ่ ง จาเป็น เนื่องจากเป็นส่ ว นหนึ่งของระบบ
การเฝ้าระวังหลังออกสู่องตลาด (post marketing surveillance) โครงการประกันคุณภาพยาดาเนินการสุ่มตรวจ
วิเคราะห์ คุณภาพยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลภาครัฐ ปีล ะ ๑ ครั้ ง ผลการตรวจวิเคราะห์ที่เข้ามาตรฐานตามเกณฑ์
การคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ในหนังสือ GREEN BOOK และ Mobile application “GREEN BOOK DMSC”
วัตถุประสงค์
๑. ประชาชนทั่วไป – ต้องการได้รับยาที่ได้มาตรฐาน
๒. บุคลากรทางการแพทย์และผู้ผลิต – ต้องการทราบผลวิเคราะห์คุณภาพยาประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ยาที่จัดซื้อตามหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (price performance)
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป่าหมาย

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
- จัดทาหนังสือ GREEN BOOK
๑
ฉบับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
๒
- มีฐานข้อมูลคุณภาพยาของประเทศ และเผยแพร่องค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า ๑
ช่องทาง
แผนงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
งบประมาณ
← ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →
๑

ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. กระตุ้นผู้ประกอบการในประเทศให้ผลิตยาได้มาตรฐานสากล
๒. ประชาชนได้ใช้ยาที่มีคุณภาพ
๓. ลดการนาเข้ายาจากต่างประเทศ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ
๔. ส่งเสริมความมั่นคงด้านยาของประเทศไทย
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักยาและวัตถุเสพติดและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
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๔. โครงการวัณโรคสนับสนุนการยุติวัณโรค
โครงการนี้จัดทาขึ้นเพื่อดาเนินงานตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่งคง ภายใต้แผ่นแม่บทแผนที่ ๑๒
บ้านเมือ งมีค วามมั่ น คงในทุกมิ ติ ในยุ ทธศาสตร์ที่ ๕ เสริม สร้า งความมั่ นคงแห่ งชาติเพื่ อการพัฒ นาประเทศสู่
ความมั่ น คงมั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยใช้ ห ลั ก ที่ ๙ การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข ไทยและหลั ก ประกั น ทางสั ง คม
ในยุ ทธศาสตร์จั ดสรรด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยแผนงบประมาณเสริมสร้าง
ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และกาหนดเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงคือ ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึง
ระบบการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ในกิจกรรมพัฒนากระบวนและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการสู่การใช้
ประโยชน์ของเทคนิคอณูชีววิทยา Loop-mediated isothermal amplification (LAMP, แลมป์) เพื่อการตรวจ
วินิ จฉัยวัณโรคและโรคที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุขสาหรั บการพัฒ นาห้ องปฏิบัติการในพื้นที่มีท รัพยากรการตรวจ
วิเคราะห์โรคจากัดให้สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในที่ตั้งหน่วยงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อลดอัตรา
การป่วย อัตราการตาย และประชาชนมีสุขภาพดี
เทคนิคแลมป์ เป็นเทคนิคทางอณูวิทยาซึ่งใช้ตรวจหาสารพันธุกรรมของจุลชีพโดยการสังเคราะห์เพิ่มจานวน
สารพันธุกรรมที่อุณหภูมิเดียว มีความไวและความจาเพาะสูง ได้ผลตรวจเร็ว ทดสอบได้โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น
อ่า งน้ าอุ่ น หรื อ กล่ อ งให้ ค วามร้ อ น อ่ า นผลการทดสอบได้ ด้ ว ยตาเปล่ า จากการเติม สารสี ห รื อสาร indicator
ชุดทดสอบเตรียมขึ้นได้ มีประสิทธิภาพดีและราคาถูก สถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์ส าธารณสุ ข ได้พัฒ นาและผลิ ต
ชุดทดสอบแลมป์ ส าหรับ ตรวจวัณโรค มีแผนดาเนินงานใช้ประโยชน์ตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนาส าหรับ
การตรวจวัณโรคได้ผลตรวจเร็ว ร่วมกับการสนับสนุนให้มีการตรวจค้นหาผู้ติ ดเชื้อวัณโรครายใหม่ในประชากรกลุ่ม
เสี่ ย งด้ว ยการตรวจการติดเชื้อวัณโรคด้ว ยเทคนิ ค Interferon gamma release assay (IGRA) เปรียบเทียบกับ
ประชากรปกติ นอกจากนี้ได้พัฒนาเทคนิคแลมป์สาหรับการตรวจวิเคราะห์โ รคที่เป็นปัญหาสาคัญ เช่น แลมป์
สาหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคโควิด-19 (coronavirus disease 2019; COVID-19) ซึ่งมีการระบาด
ทั่วโลกในปัจจุบัน การตรวจหาเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่ก่อให้เกิดโรคเมลิออยโดสิส เนื่องจากเป็นโรค
ที่ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตสูง และการตรวจหาเชื้อ Leptospira interrogans เพื่อวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสใน
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล เนื่องจากวิธีการตรวจคล้ายกัน สามารถ
ดาเนินการร่วมกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยโรค และสนับสนุนการใช้ประโยชน์
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการเร่งรัดยุติวั ณโรค โครงการเสนอรูป แบบการตรวจค้นหา
วัณโรคในแต่ละพื้นที่ แต่ละหน่วยงาน เพื่อนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมสาหรับการปฏิบัติงานใน พื้นที่ เช่น ในเขต
สุขภาพที่ ๗ ในเขตจังหวัดสุโขทัย ในกลุ่มโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่เข้ าร่วมโครงการ เป็นต้นแบบการดาเนินงาน และมีการจัดประชุมถ่ายทอดเทคนิคแลมป์
สาหรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ยังคงเป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนนโยบายเร่งรัดการยุติวัณโรคโดยการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคให้ได้เพิ่มขึ้น
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจวินิจฉัยวัณโรคโดยการตรวจค้นหาผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่พบเชื้อย้อมติดสีทนกรด
๓. เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการตรวจวิเคราะห์วัณโรคและโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขด้วยเทคนิคแลมป์
๔. เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในพื้นที่ให้สามารถตรวจวัณโรคด้วยเทคนิคแลมป์
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ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ จานวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์วัณโรค
๒ ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ตรวจวินิจฉัยโรคได้ด้วยเทคนิคแลมป์
๓ รายงานอ้างอิงการใช้งานเทคนิคแลมป์ในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรค
๑
เพิ่มขึ้น สามารถให้บริการผู้ป่วยได้ครบคลุมมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการอบรมถ่ายทอดมีความรู้เกี่ยวกับ
๒
เทคนิคแลมป์เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

อย่างน้อย ๕๐๐
อย่างน้อย ๕
๑

ตัวอย่าง
แห่ง
ฉบับ

-

-

-

-

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถตรวจวัณโรค และโรคสาคัญอื่นๆ ด้วยเทคนิคแลมป์
ทาให้ตรวจค้นพบผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น
๒. โรงพยาบาลเข้า ร่ ว มโครงการมีก ารพัฒ นารู ป แบบการตรวจวิ นิจฉั ยวั ณโรคในด้ านการวินิจ ฉัย โรค
ด้วยเทคนิคทางอณูวิทยา
๓. ประเทศไทยมีการตรวจพบและรักษาวัณโรคได้เพิ่มขึ้น ลดการแพร่เชื้อ และลดอัตราการป่วยเป็นวัณโรค
และตายเนื่องจากโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชน
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
๕. โครงการจัดทาค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย
การถ่ายภาพรังสีวินิจ ฉัย (diagnostic radiography) เป็นขั้นตอนหนึ่งของขบวนการวินิจฉัยโรคที่ใช้มาก
ในปัจจุบัน ซึ่งในการถ่ายภาพรังสีของอวัยวะแต่ละส่วน เจ้าหน้าที่รังสีจะกาหนดค่าทางเทคนิคที่เครื่องเอกซเรย์
แตกต่างกันตามสภาพและขนาดผู้ป่วย เพื่อใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบ ไม่ไห้มีการใช้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วยสูงเกินไป
โดยการวัดปริมาณรังสีที่ใช้ถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วยจากหลายโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลใช้เปรียบเทียบช่วยควบคุม
ไม่ ใ ห้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ รั ง สี โ ดยไม่ จ าเป็ น ลดปั จ จั ย เสี่ ย งที่ เ ป็ น อั นตรายต่ อ สุ ขภาพ ตามนโยบายการพั ฒ นาสุ ข ภาพ
ของประชาชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้โรงพยาบาลใช้เปรียบเทียบ ช่วยควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีโดยไม่จาเป็น ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามนโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
๒. คุ้มครองผู้บริโภคด้านรังสีไม่ไห้มีการใช้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วยสูงเกินไป ตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ที่ว่า ประชาชนสุขดีเจ้าหน้าที่มีความสุข และเป็นองค์ชั้นนาด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี
แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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๓. ยกระดับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นองค์การชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ๑
ใน ๓ ของเอเชียจึงได้ร่วมมือกับองค์กรด้านรังสีเพื่อให้ได้ค่าปริมาณรังสีอ้างอิง
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลแบบ DR (Digital
๑
Radiography)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ประเทศไทยมีค่าปริมาณรังสีอ้างอิงเพื่อป้องกันการได้รับรังสี
๑
เกินขีดจากัดตามมาตรฐานกาหนด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑

เรื่อง

-

-

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ได้ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงสาหรับเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลแบบ DR (Digital Radiography) ของประเทศ
๒. โรงพยาบาลนาค่าปริมาณรังสีไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาการถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วย
๓. ช่วยควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีโดยไม่จาเป็น ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
๖. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๙
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบายให้มีการจัดประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงกาหนดจัดให้
มีการประชุมวิ ช าการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้งที่ ๒๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ เปิ ดโอกาสให้
นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒ นางานด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้อ ย่ างกว้า งขวางยิ่ งขึ้ น ปั จ จุ บั น องค์ค วามรู้ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี มี ความเจริ ญ ก้า วหน้ า และ
เปลี่ ย นแปลงอย่างรวดเร็ ว จึ งมีผ ลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุ ขภาพของประชาชน งานวิทยาศาสตร์
การแพทย์จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับ
สากล ทั้งในเรื่องความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของ
ประเทศ โดยได้มีการพัฒนางานวิชาการด้านห้องปฏิบัติการให้มีความก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพด้านต่างประเทศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เ กี่ยวกับ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีโอกาสนาเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบ
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ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่ วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการให้มี
ความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
๒. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ได้นาเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑,๐๐๐

คน

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑
-

ไตรมาส ๒
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท

ไตรมาส ๓
-

ไตรมาส ๔
-

ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อคิดเห็นทางวิชาการร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้วิชาการที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปพัฒนางานวิจัย งานวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
๓. บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ และวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ ในเวทีวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานร่วมกันต่อไป
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองแผนงานและวิชาการ
๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาสาคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก โดยทั่วไปการเกิดภาวะดื้อยา
มีสาเหตุจากธรรมชาติของเชื้อจุลชีพที่จะมีการปรับตัวเพื่อให้รอดชีวิตการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อ
ต่างสายพันธุ์ทาให้เกิดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ การซื้อยา
รับประทานเอง หรือไม่รับ ประทานยาตามที่แพทย์สั่ ง นอกจากนี้การรับประทานยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้เจ็ บป่ว ย
เพราะการติดเชื้อเป็นอีกสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เชื้อปรับตัวให้ดื้อยาอย่างรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันพบเชื้อดื้อยาชนิดใหม่
และเป็นปัญหามากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะการพัฒนายาใหม่มาทดแทนยาที่เชื้อดื้อไปแล้วนั้นเป็นเรื่องยากมาก
การเฝ้ าระวังเพื่ อให้ ไ ด้ข้อมู ล ที่ถูก ต้องทั น การณ์มาใช้ว างแผนแก้ปัญหาเป็น เรื่องที่จาเป็น องค์การอนามัยโลก
จึ ง ให้ ความส าคัญในการสร้ างเครื อข่ ายเฝ้ าระวั งเชื้ อดื้ อยาต้านจุ ลชี พเป็ นอย่างมาก กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติจากการสนับสนุน
โดยองค์ ก ารอนามั ย โลกตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึ ง ปี พ .ศ.๒๕๖๑ กระทรวงสาธารณสุ ขแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
และคณะท างานจั ด ท าร่ า งมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นจุ ล ชี ว วิ ท ยาทางการแพทย์ แ ละคณะท างานจั ด ท า
ร่างมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ โดยมีหน้าที่ในการร่างมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
เครือข่ายให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วยวิธีที่มีมาตรฐานเดี ยวกันเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่มีคุณภาพ โดยมีศูน ย์ เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุ ลชีพแห่งชาติ ซึ่งทาหน้าที่ห้ องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศ
ด้านเชื้อดื้อยาต้านจุ ลชีพรวบรวมข้อมูล เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากโรงพยาบาลเพื่อให้ได้ส ถานการณ์เชื้อดื้อยาใน
ภาพรวมรายงานแนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศปัจจุบัน หลายประเทศเริ่มรายงานพบเชื้อดื้อยาอุบัติใหม่
เช่น เชื้อดื้อยา colistin ที่มียีนดื้อยาชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงจาเป็นต้องพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ในภูมิภาคเพื่อรองรับการตรวจจับเชื้อดื้อยาในพื้นที่และรายงานผลให้มี ความถูกต้องรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการพัฒนา
สมรรถนะห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยาและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาด้วยวิธี
ที่มีมาตรฐาน และสามารถรายงาน antibiogram ระดับโรงพยาบาลเพื่อสนับสนุนการบริหารการใช้ยาของแพทย์หรือ
antimicrobial stewardship ได้แม่นยา นอกจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในคนแล้ว ข้อมูลเชื้อดื้อยาในสิ่งแวดล้อม
เป็นอีกปัจจัยสาคัญในการควบคุมปัญหาเชื้อดื้อยาที่ส่งต่อมาถึงคน การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในสิ่งแวดล้อมจาเป็น
ต้องได้รับการสนับสนุนและต่อยอดร่วมกับการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในคนเพื่อมุ่งสู่ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของประเด็นยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา
ต้านจุลชีพของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อติดตามขนาดของปัญหาและแนวโน้มของเชื้อดื้อยา
๒. เพื่อพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาคให้สามารถตรวจจับและรายงานเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพอุบัติใหม่ได้รวดเร็ว
๓. เพื่อพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้ าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ให้ รายงานผล
ที่มีความน่าเชื่อถือตามระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับโลก
๔. เพื่อจัดทาและรายงาน antibiogram ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับโรงพยาบาลเป็นข้อมูลประกอบ
การเลือกใช้ยาในการรักษาได้อย่างเหมาะสมและเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายการควบคุมปัญหาการดื้อยา
ของประเทศและภูมิภาค
๕. เพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ร้อยละโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งหมดสามารถส่งข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

๘๕

ร้อยละ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑ คุณภาพในการจัดทา antibiogram ของโรงพยาบาลเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

-

-

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม ลดการได้รับได้รับผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะที่
ออกฤทธิ์กว้าง
๒. ได้ข้อมูลเป็นแนวทางจัดทามาตรการการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อดื้อยา และยาปฏิชีวนะตกค้างใน
อาหารและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๘. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลักในการศึกษา วิเคราะห์ วิจั ย และพัฒนา
ความรู้และเทคโนโลยี ทาให้ เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้า นวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรค และเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ ตลอดจนการสนับสนุน
ระบบการประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง ๑๕ แห่ง และ
หน่วยงานส่วนกลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน อย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปสู่
การสร้างสุขภาวะของชุมชน หรือ “Community Medical Sciences for health : Com Med Sci for health”
ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ๒ ด้าน (2 D) คือ
(๑) การแจ้งเตือนภัยสุขภาพ (Detection) โดยจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรี ย น
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ตาบล และอาเภอ จานวน ๖๒๘ แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ ๔๑๙ อาเภอ คิดเป็น
ร้อยละ ๔๗.๗ ของอาเภอในประเทศไทย และมีอาเภอต้นแบบศูนย์แจ้งเตือนภัยทั้งหมด ๒๔ แห่งกระจายอยู่ใน
ทุกเขตสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ให้เป็น “อสม.วิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน” สวมปลอกแขนสี เขีย ว จานวน ๗,๙๗๖ คน ที่มีความสามารถในคัดกรองผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ไม่ป ลอดภัย โดยใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นกลไกหลั กที่ช่ว ยขับเคลื่ อนศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ
ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายการบูรณาการ
ทางานในการป้องกันและแก้ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง และลดความเสี่ยง
จากการเจ็บป่วย หรือการเกิดโรค จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุขที่มีเป้าหมายให้ประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสร้างนาซ่อม
(๒) การพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP/SMEs (Development) เป็น
การพัฒ นากระบวนการผลิตหรื อคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ (Process & Products) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนดและมีความปลอดภัย โดยดาเนินการในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์
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เครื่องสาอางสมุนไพร ซึ่งเป็นการขยายกิจกรรมการดาเนินงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสู่การส่งเสริม/พัฒนา
และยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (OTOP) ให้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของผู้ ป ระกอบการ
ในการแข่งขัน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสาอาง
สมุนไพร อันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุน สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ตามแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุ ข (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่กาหนดเป้าหมาย
ในปี ๒๕๗๙ เพื่ อ ให้ “ประชาชนสุ ข ภาพดี เจ้ า หน้ า ที่ มี ค วามสุ ข ระบบสุ ข ภาพยั่ ง ยื น ” และตามนโยบาย
ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง
ทาให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” จะเห็นว่างานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีความสอดคล้ องกับ แผนยุทธศาสตร์ ฯ และนโยบายดังกล่ าว ทั้งนี้เพื่อให้ การดาเนินงานแจ้งเตือนภัยสุ ขภาพ
(Detection) และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน (Development) มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง ๑๕ แห่ง ร่วมกับสานักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย และสถาบันวิจั ยสมุนไพร จึงได้จัดทา “โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ชุมชนสามารถนาองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปใช้ส่งเสริม การป้องกัน และรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชน
๒. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน
ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
๓. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการพัฒนาศักยภาพและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการด้านอาหารและด้านเครื่องสาอางสมุนไพร
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารและด้านเครื่องสาอางสมุนไพร ให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวนศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่อง
๑ ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ
๒ จานวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สื่อสารความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัย
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
๓
สู่ Safety/ Smart Product
ร้อยละของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารที่ได้รับการพัฒนาสู่ Safety/
๔ Smart Product ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสาอางสมุนไพรได้รับการพัฒนาและยกระดับ
๕
คุณภาพ Smart Product
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แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๖๐

ร้อยละ

๑๕๐
๑๖

ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์

๖๐

ร้อยละ

๕

ผลิตภัณฑ์

ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๒๐

ผลิตภัณฑ์

๑๐

เรื่อง

-

-

-

-

ผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสาอางสมุนไพรได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ปลอดภัย
องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและด้าน
๗
เครื่องสาอางสมุนไพร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ศูนย์แจ้งเตือนภัยได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
สู่ Safety/ Smart Product โดยได้รับการพัฒนาให้มีฉลาก
๒ โภชนาการ หรือมาตรฐานอาหาร ( อย. หรือ มผช. หรือ ฮาลาล)
หรือส่งเข้าประกวดรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด หรือคัดสรรเป็น
ผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด
ผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสาอางสมุนไพรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
๓ ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๖

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑๒,๒๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ประชาชนมีความรอบรู้ รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
เหมาะสม ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนเป็นระบบ เข้มแข็ง และยั่งยืน
๓. สร้างรายได้และเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ
งบประมาณ ๑๒,๒๗๓,๕๐๐.๐๐ บาท(สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔ แห่ง
สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และสถาบันวิจัยสมุนไพร
๙. โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน “Community Medical Sciences :
Com Med Sci” เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ เกิดจาก
ภารกิจหลักในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาความรู้และเทคโนโลยี ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาถ่ายทอด
สู่ประชาชนในชุมชนได้ทั่วถึ งคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้ง ๑๕ แห่ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชิ นีและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล จัดตั้ง “ศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน” โดยมี
แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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“อสม.วิท ยาศาสตร์ การแพทย์ ชุมชน” ซึ่งเป็ นอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่ านการอบรม
ตามหลักสู ตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็ นกลไกหลั กที่ช่วยขับเคลื่ อนการดาเนินงานศูนย์แจ้งเตือนภัย
ในการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง สื่อสารความเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพในการคุ้มครองผู้บริโ ภค
ผ่านทางหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ“กรมวิทย์ with you” ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ก่อให้เกิดการบูรณาการ
ทางานของเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ปัญหางานคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและได้นวัตกรรมใหม่ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและการบริหารจัดการงาน
คุ้มครองผู้ บ ริ โ ภคของชุม ชนให้ มีค วามเข้ มแข็ง ปั จจุ บัน มี อสม. ที่ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร อสม.วิท ยาศาสตร์
การแพทย์ ชุ ม ชน จ านวน ๑๘,๔๓๗ คน และมี อสม. ที่ ผ่ า นการประเมิ น ความสามารถของกรมเป็ น “อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุ มชน”และได้สวมปลอกแขนสีเขียว จานวน ๗,๙๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓ ของอสม.
ที่ได้รับการอบรมทั้งหมด และอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนทางานคุ้มครองผู้บริโ ภคอยู่ในศูนย์แจ้งเตือนภัย
ที่มีความเข้มแข็ง จานวน ๔๐๔ แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ ๒๕๖ อาเภอ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒ ของอาเภอในประเทศไทย
(ข้อมูลสถิติกรมการปกครอง๓๑ ธ.ค.๒๕๖๐ จานวนอาเภอในประเทศไทย ๘๗๘ อาเภอ)
จากนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนายกระดับ
ความรู้และทักษะอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจาบ้าน ทั้งนี้ อสม.เป็นจุดเชื่อม
สาคัญที่จะนานโยบายต่างจากหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดการเกิด โรคและ
ปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ลดความแออัดของโรงพยาบาล และลดการพึ่งพาโรงพยาบาล ดังนั้น
การพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และอสม.หมอประจาบ้านของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จึ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบายดั ง กล่ า ว โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมได้
มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตรในรายวิชา “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนกับการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ” โดยร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่ อใช้เป็นหลักสูตรในการอบรม อสม.หมอ
ประจาบ้าน ถึงอย่างไรก็ตาม หลักสูตรที่กรมพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการอบรม อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
และอสม.หมอประจาบ้าน ยังต้องมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเกิดประโยชน์
ต่อการอบรมสูงสุด รวมถึงการจัดทาฐานข้อมูลและการพัฒนาขีดความสามารถของอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
และอสม.หมอประจาบ้านซึ่งเป็น เป็นบุคลากรที่สาคัญที่จะช่วยผลักดันงานด้านสาธารณสุขของประเทศให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง ๑๕ แห่ง จึงได้จัดทา “โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ อสม. อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และอสม.หมอประจาบ้านใน
การดาเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์ของแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๖๐

ร้อยละ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑
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ร้อยละของจานวนอสม.,อสม.หมอประจาบ้าน,
อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนได้รับการพัฒนา
และผ่านเกณฑ์ประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลาดับ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
อสม., อสม.หมอประจาบ้าน, อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
๑ ได้รับการพัฒนาองค์ ความรู้และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อสม., อสม.หมอประจาบ้าน, อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
๒ ได้รับการพัฒนาองค์ ความรู้และศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หลักสูตรอสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน, อสม.หมอประจาบ้าน
๓
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑๐๐

ร้อยละ

๑๐๐

ร้อยละ

๑๐๐

ร้อยละ

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน และอสม.หมอประจาบ้าน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และมีศักยภาพ
สามารถทางานได้อย่างมืออาชีพ ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนให้มีความเข็มแข็งและ
เกิดความยั่งยืน
๒. เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งดาเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน
๓. ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔ แห่ง
๑๐. โครงการยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ (อาหาร โรค ยา)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและ
วิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับเครื่องสาอาง ยา อาหาร วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติด
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท รังสี สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค รวมถึงศึกษา วิจัย พัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินความเสี่ยง
และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้จัดทางบประมาณเพื่อรองรับข้อเสนอโครงการ
เฝ้าระวัง เตือนภัย สุขภาพ โดยมุ่งเน้นให้หน่ วยงานที่มีการศึกษา สารวจเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์สุ ขภาพที่มีลักษณะ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน บูรณาการการทางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล
การเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพในภาพรวมของประเทศได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทีไ่ ม่ปลอดภัย และไม่มีคุณภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้
อย่างปลอดภัย
แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ข้อมูลการเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
๑
การเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพในภาพรวมของประเทศได้

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๖

โครงการ

๑๐๐

ร้อยละ

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ได้ผ ลลั พธ์ที่ ก่อ ให้ เ กิดประโยชน์ ใ นการเฝ้ าระวัง โรค ผลิ ตภั ณฑ์ สุ ขภาพ หรื อการคุ้ มครองผู้ บริ โ ภค
ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญของประเทศ
๒. ส่ งผลให้ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มีความเชี่ย วชาญด้านข้ อมูล การเฝ้ าระวังโรค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองแผนงานและวิชาการ
๑๑. โครงการกรมวิทย์ With you
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการเฝ้าระวังป้องกันรักษาโรค การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนต่างๆ ตลอดจนการนาองค์ความรู้ที่กรมฯพัฒนาขึ้นไป
จัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนโดยอาศัยแนวทางการจัดการตามบริบทของชุมชน การนาองค์
ความรู้ที่ได้จากภารกิจข้างต้น มีรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ กันตามความเหมาะสมต่อการใช้งานและกลุ่มที่นาไปใช้
เช่น การผลิตชุดทดสอบ การอบรมให้ความรู้ การจัดทาเป็นเอกสารแจกจ่าย เป็นต้น ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้รับการพัฒนาเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่สื่อสารองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
และทันการณ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ “กรมวิทย์
with you” เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการแจ้งเตือนภัยผลิ ตภัณฑ์สุขภาพให้แก่ชุมชน
โดยมุ่งเน้นสร้างเสริมศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดผลสัมฤทธิ์
และมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขที่สามารถเข้าถึงหลักสูตร
องค์ความรู้ประกอบการประเมินสู่อสม.หมอประจาบ้าน /อสม.เชี่ยวชาญต่อไป รวมถึงเกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
จากกรมวิทย์ with you ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพเพื่อการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ และการพัฒนาอสม.ตามลาดับ ระบบสารสนเทศดังกล่าว
มีความจาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีรูปแบบที่เข้าใช้งานได้ง่ายตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ศู น ย์ วิท ยาศาสตร์ การแพทย์ ที่ ๑๑ สุ ร าษฎร์ธ านี และศู น ย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศได้รั บมอบหมาย
จากกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ให้ รั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศ กรมวิ ท ย์ with you
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แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยการกาหนดรายละเอียดความต้องการการใช้งาน และจ้างเหมาบริการเอกชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวกาหนดระยะเวลาดาเนินการ ๘ เดือน (๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) โดยโครงการนี้เป็น
โครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศกรมวิทย์ With You ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความพร้อมสาหรับ
การสื่อสารองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
๒. เพื่อเพิ่มช่องทางในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
๓. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขสู่ อสม.4.0
๔. เพื่อเชื่อมโยงสารสนเทศกับระบบของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ ระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จตามงวดงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ระบบสารสนเทศกรมวิทย์ With You ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ
๑ พร้อมสาหรับการสื่อสารองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการเฝ้าระวังและเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

-

-

๑๐๐

ร้อยละ

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุ ข และเจ้าหน้าที่ส าธารณสุขเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้และนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างทันการณ์
๒. ประเทศสามารถลดงบประมาณในการแก้ไขผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒. โครงการพัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพ
กิจกรรม การใช้รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (LOINC) กับการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบข้อมูลสุขภาพ
การด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ใ นปั จ จุ บั น ล้ ว นมี เ ทคโนโลยี ไ ด้ เ ข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ อ านวยความสะดวกและ
ท ากิ จ กรรมในทุ ก ๆ ด้ า นได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง และแม่ น ย า ในด้ า นสาธาร ณสุ ข ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจน
คือโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขหลายแห่งเริ่มเปลี่ยนระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบกระดาษ
มาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีความสะดวกในการค้นหาและดูข้อมูลผู้ป่วยทางออนไลน์ได้
แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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อย่ างไรก็ตาม โรงพยาบาลยั งไม่ส ามารถน าข้อมูล ผู้ ป่ว ยในรูปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ มาใช้ง านได้อ ย่างเต็ มที่ เช่ น
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล ในกรณีที่ผู้ป่วยถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลอื่น ๆ หรือผู้ป่วยบางราย
เข้า รั บ การรั กษาในหลายโรงพยาบาล เป็ นต้ น เนื่อ งจากระบบสารสนเทศที่แ ตกต่ างกัน ท าให้ ส ถานพยาบาล
ไม่สามารถรับ/ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้เสียเวลาในการดาเนินการ ในกรณีที่อ่านตัวหนังสือ ไม่ออกหรือ
ผู้ป่ ว ยต้องถูกซักประวัติ ตรวจร่ างกาย หรื อรั บ การตรวจทางห้ องปฏิบัติการอีกครั้ง ซึ่งหากเหตุการณ์ดังกล่ าว
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยวิกฤติหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาอย่างรุนแรง อาจส่งผลต่อการรักษาและชีวิตของผู้ป่วยได้
ภาวะผื่นแพ้ยารุนแรง (Severe Cutaneous Adverse Reactions, SCAR) เป็นหนึ่งในภาวะไม่พึงประสงค์
จากยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งเป็นภาวะไม่พึงประสงค์รุนแรงที่มีจานวนรายงานมากที่สุด ภาวะผื่นแพ้ยารุนแรง
มีห ลายชนิ ด เช่น ภาวะผื่น แพ้ย ารุน แรงชนิดมีการหลุ ดลอกของผิว หนัง (Steven Johnson’s Syndrome และ
Toxic Epidermal Necrolysis, SJS SJS/TENและTEN) ภาวะ DRESS ( Drug Rash Eosinophilia with systemic
symptoms) ซึ่งผู้ป่วยจะมาด้วยอาการมีไข้ และมีผื่นขึ้น ร่วมกับอาการอักเสบทีอวัยวะต่าง ๆ โดยไม่มีภาวะหลุดลอก
ของผิวหนัง ภาวะผื่นแพ้ยารุนแรงเหล่านี้มักจะต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากมีอัตราเสียชีวิตสูงกว่า
ภาวะผื่ น แพ้ย าทั่ว ไป โดยมีบั ญชีร หั ส กลุ่ ม โรคมาตรฐาน International statistical classification of diseases
(ICD 10) อยู่ภายใต้กลุ่มรหัสโรค L51 Erythema Multiforme โดยสานักงานเลขาธิการอาหารและยาได้ติดตาม
ภาวะไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ในปัจจุบันมีจานวนรายงานผู้ป่วยผื่นแพ้ยารุนแรง
อยู่ในฐานข้อมูลมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย
ปัจจุบันกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรมจัดทาระบบการให้บริการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์
ก่อนการเริ่มยาเพื่อหลีกเลี่ยงการแพ้ยารุนแรง นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตามข้อมูลผลการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ดังกล่าวยังอยู่ในระบบฐานข้อมูลของแต่ละห้องปฏิบัติการ
ไม่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ระหว่ า งห้ องปฏิ บั ติ การได้ โดยการที่ ร ะบบข้ อ มู ล สุ ขภาพ (Health Information
Systems) จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและทางานร่วมกันได้ ต้องอาศัยมาตรฐานขอมูลสารสนเทศทางสุขภาพ
หลายชนิ ด เช่น มาตรฐานการแลกเปลี่ ย นข้อมูล (HL7-FHIR) มาตรฐานรหั ส ยา (RxNorm) และรหั ส การตรวจ
ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ (LOINC) เป็ น ต้ น กล่ า วคื อ หากสถานพยาบาลสองแห่ ง ใช้ ร หั ส มาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลเหมือนกัน ก็จะสามารถเชื่อมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ ทาให้เกิดการทางาน
ร่ ว มกั น (Interoperability) ดั ง นั้ น ศู น ย์ ก ารแพทย์ จี โ นมิ ก ส์ จึ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาระบบต้ น แบบ
(Prototype) การแลกเปลี่ ย นข้อมูล การตรวจทางเภสั ช พันธุศ าสตร์ ร ะหว่างระบบสุ ขภาพ เพื่อให้ ส ถานบริการ
ด้านสุขภาพที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจยีนแพ้ยา ทานายการตอบสนองต่อยา การเลือกใช้ยา
ปรับขนาดยา วางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน และป้องกันภาวะแพ้ยารุนแรงซ้าในการให้บริการ
ในระบบสาธารณสุข โดยเริ่มทดลองระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างน้อย ๑ แห่ง
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบโดยใช้มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ เช่น มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
(HL7-FHIR) มาตรฐานรหั ส ยา (RxNorm) รหั ส การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ (LOINC) เป็ น ต้ น
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจด้านเภสัชพันธุศาสตร์ระหว่างระบบสุขภาพหรือสถานพยาบาล

50

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีระบบต้นแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเภสัชพันธุศาสตร์ที่มีระบบ
๑
ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นมาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑

มาตรฐาน

-

-

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๙๙๐,๗๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. มีการใช้มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ
๒. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเภสัชพันธุศาสตร์ระหว่างห้องปฏิบัติการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓. สามารถใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบข้อมูลสุขภาพที่
แตกต่างกัน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล หรือข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
๔. สามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนรักษาผู้ป่วยให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
และป้องกันภาวะการณ์เกิดผื่นแพ้ยารุนแรงซ้า
งบประมาณ ๑,๙๙๐,๗๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
๑๓. โครงการดูแลแม่และเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเด็ก การดูแลหญิงตั้งครรภ์ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ราย/ปี
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด โดยมารดาจะได้รับการตรวจคัดกรองโรคธาลัส ซีเมีย กลุ่มอาการดาวน์ ส่วนเด็ก
แรกเกิดจะได้รับการตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนธัยรอยด์ซึ่งเป็นสาเหตุของพัฒนาการช้าและเชาว์ปัญญา
บกพร่อง ในแต่ละปีพบผู้ป่วยรายใหม่โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ๔,๒๐๐ ราย กลุ่มอาการดาวน์ ๑,๐๐๐ ราย ภาวะ
พร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กาเนิด ๕๕๐ ราย การคัดกรองได้ตั้งแต่แรกเกิดและการรักษาก่อนที่แสดงอาการจะทาให้
เด็กมีพัฒนาการและเชาว์ปัญญาปกติ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ การพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทภารกิจที่สาคัญด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการภายใต้
ชุดสิทธิประโยชน์ สาหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกรายจะได้รับการตรวจโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและกลุ่มอาการ
ดาวน์ เป็นต้น ในทารกแรกเกิดได้รับการตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิด ( Congenital Hypothyroidism:
CHT) ภาวะพร่ องเอนไซม์ย่อยสลายกรดอะมิโนฟีนิ ล อะลานีน หรือโรคฟีนิล คีโ ตนูเรีย (Phenylketonuria: PKU)
การตรวจหาการติดเชื้อ HIV-PCR ในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ การดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น โดยให้ความสาคัญ
กับสตรีและเด็กเพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตสืบไป
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ ร่วมกันขับเคลื่อนบูรณาการงานด้านการดูแล
สตรีหญิงตั้งครรภ์และเด็ก
๒. เพื่อสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ การรับรู้ การเข้าถึงบริการ งานตามบทบาทภารกิจ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓. พัฒนาระบบบริการ การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลของประเทศให้มีคุณภาพมีมาตรฐานเพื่อการบริการ
ที่ดีอย่างครบวงจรเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการให้บริการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๓
๔

ครั้ง
ครั้ง

๑

ครั้ง

๒

ครั้ง

๑๓
๑
๔

เขตสุขภาพ
ระบบ
แผน

๓

วิธี

๑,๐๐๐

เล่ม

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

จัดประชุมคณะทางานเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
จัดประชุมสื่อสารงานตามภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครอบคลุม ๑๒ เขตบริการสุขภาพ ( ๔ ภูมิภาค)
จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ส่วนกลาง)
จัดประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนมาตรฐานการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (National Guidelines)
นิเทศงานห้องปฏิบัติการ
พัฒนาระบบบริการ (NBS, Data base)
ดาเนินแผนทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการ (๔ แผน :
Alpha thalassemia 1 , Beta thalassemia , การตรวจหา
ปริมาณสารชีวเคมี (Quadruple Test) และ HIV-PCR)
วิจัยและพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการ (๓ วิธี : วัสดุควบคุมคุณภาพ Hb typing,
วัสดุควบคุมคุณภาพ alpha/beta thalassemia และ IEM)
จัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือทางห้องปฏิบัติการ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๑ สร้างความเชื่อมั่นในการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับผลการตรวจที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
ได้ระบบบริการและเครือข่ายการให้บริการตรวจทาง
๒ ห้องปฏิบัติการที่เข้มแข็ง สามารถสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๓ ได้ระบบข้อมูลกลางของแม่และเด็ก เพื่อเป็นฐานสาหรับประเทศ
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แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
สามารถสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างมี มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบบริการทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์สาหรับหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (Maternal and Child Health Laboratory)
ให้สามารถรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบวงจร เพื่อให้แพทย์สามารถนา
ผลการตรวจที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยใหม่โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง กลุ่ มอาการดาวน์ ภาวะพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กาเนิดและการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นประโยชน์ในการสร้าง
ความมั่นคงด้านสุขภาพให้เด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจสมบูรณ์อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดงบประมาณของประเทศในการรักษาและดูแลสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่น้อย ๙,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี
งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(แปดล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๔. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety)
ความเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดความหลากหลายทางด้านการผลิต มีการนาเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะอาหารและผลิตภัณฑ์เข้าสู่
ประเทศไทยจ านวนมาก ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาและความวิ ต กกั ง วลของผู้ บ ริ โ ภคด้ า นคุ ณ ภาพและความปลอดภั ย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพิ่มมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ ได้มีการดาเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย
ด้านอาหาร (Food Safety) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้กาหนดเป็น นโยบายและแนวทางการดาเนินงาน
ความปลอดภัยด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบเข้มแข็ง รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ มีการตรวจสอบ
และรับรองอาหารปลอดภัย จัดทาคู่มือและพัฒนาชุดทดสอบอาหารอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดูแล
คุณภาพอาหารของตนเองได้ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและอาหารไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ เป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน โครงการ
บูรณาการอาหารปลอดภัย ที่ได้จัดทาขึ้น เพื่อกาหนดให้มีการตรวจเฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีข้อมูล
ที่เป็นระบบและมีความเสี่ยงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข มีการประเมินสถานการณ์ ในภาพรวมให้มีความครอบคลุม
ทั่ว ถึง จั ดทาข้อมูลทางวิชาการในภาพรวมของประเทศ ส่ งผลให้ การดาเนินงานด้านการให้ ความคุ้มครองผู้ บริ โภค
ด้านอาหารปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ ๒๐ ปี การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค (P&P Excellence) ประเด็นความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๒. เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหาร
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ประชาชน และสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ประเทศไทย
๔. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยด้านอาหาร
๕. เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่มีคุณภาพถูกต้องอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
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ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ ข้อมูลผลการตรวจรับรองอาหารปลอดภัย
ข้อมูลผลการตรวจอาหารพร้อมบริโภค ของเครื่องเสวย และ
๒
ข้าราชบริพารพระที่นั่งอัมพรสถาน วังศุโขทัย
จานวนอาหารที่ใช้จัดเลี้ยงคณะรัฐมนตรีและการประชุมผู้นา
๓
ระดับประเทศ
โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รักษาคุณภาพการเป็น
๔
Healthy Canteen
จัดทาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อถ่ายทอด/เสริมสร้างความรู้
๕
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแก่ผู้บริโภคและประชาชน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านอาหารภาครัฐและเอกชน ได้รับการพัฒนา
๑
ศักยภาพการตรวจวิเคราะห์อาหาร
อาหารกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพและความ
๒
ปลอดภัย
โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการดูแลอาหาร
๓
ปลอดภัยถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

๑,๐๐๐

ตัวอย่าง

๑

หลัง

อย่างน้อย
๒

เรื่อง

-

-

-

-

-

-

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๓,๕๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ได้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินจากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ทางห้องปฏิบัติการ
๒. บุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์อาหารได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๓. ผู้บริโภคได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารเพื่อใช้ในการเลือกซื้ออาหาร
๔. ผู้ประกอบการผลิตอาหารได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมของในการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหารและกระตุ้นผู้ประกอบการในการพัฒนาเพื่อได้รับการรับรองอาหารปลอดภัย
งบประมาณ ๓,๕๗๒,๘๐๐.๐๐ บาท(สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
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๑๕. โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (Food Safety Hospital และ Green & Clean Hospital)
ตามที่องค์การอนามัยโลกมีคาแนะนาให้ บริโภคผักผลไม้อย่างน้อยวันละ ๔๐๐ กรัม เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
จากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)ได้ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งลาไส้ใหญ่ เป็นต้น แต่จากการสารวจของหลายหน่วยงาน พบว่าปัจจุบันคนไทยมากกว่าร้อยละ ๗๕ บริโภค
ผักและผลไม้น้อยกว่า ๔๐๐ กรัม/วัน สาเหตุสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้การบริโภคผักผลไม้น้อยมาจากผู้บริโภคไม่มั่นใจ
ในความปลอดภัยของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในผักผลไม้ ตามที่ได้มีการนาเสนอข่าว ซึ่งก่อให้ เกิด
ผลกระทบทั้งต่อสุ ขภาพและเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น มูล ค่าการบริโ ภคผักผลไม้ทั้งใน
ประเทศและส่งออกลดลง ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับการนโยบาย Thailand 4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และก้าวเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ
(sustainable development Goals) รัฐบาลจึงได้มีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผักผลไม้ให้มากขึ้น เป็นการดาเนินงาน
แบบบูรณาการของ ๒ กระทรวงสาคัญด้านอาหารปลอดภัย(food safety)ที่ดูแลอาหารตลอดทั้งห่ว งโซ่ (food
chain) ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน จากภาครัฐ ได้แก่
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เป็นต้น และภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่ม NGO สมาคม
ห้างค้าปลีก สมาคมตลาดสด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
อาหารปลอดภั ย ในโรงพยาบาลเป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ก ระทรวงสาธารณสุ ข
ให้ ด าเนิ น การ โดยมี เป้ า หมาย สร้ า งสุ ข ภาพให้ ป ระชาชนได้บ ริ โ ภคอาหารปลอดภัย และขั บเคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
สนั บสนุ น กลุ่ มเกษตรกร สร้ างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้ แข็งขันได้อย่างยั่งยืน (Smart Hospital) โดยวาง
แผนการผลิ ตกับ กลุ่มเกษตรกรให้ผ ลิตผั กผลไม้ปลอดภัยในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้และสร้างแรงจูงใจให้ เกิด
กลุ่มเกษตรกรที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาต่อยอดความคิดให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้ กระทรวงสาธารณสุข
จึ งมีน โยบายการปฏิบั ติภ ายใต้ ยุทธศาสตร์ ความเป็น เลิ ศ ด้ านการส่ งเสริมสุ ขภาพและการป้อ งกัน โรค ( PP&P
Excellence) กาหนดให้มีการดาเนินงานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN
Hospital เพื่อให้เกิดการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ได้ จั ด ท าโครงการนี้ ขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น อาหารปลอดภั ย ในโรงพยาบาล
และ Green & Clean Hospital ในการสร้างระบบการเฝ้าระวังให้เข้มแข็งและยั่งยืนในรูปแบบบูรณการที่มุ่งเน้น
ความต้องการของประชาชนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ GREEN & CLEAN hospital ของกระทรวง
สาธารณสุข
๒. เพื่อทราบสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบ
ในการปรุงประกอบอาหารสาหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
๓. ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข ในการควบคุม
การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

55

ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จำนวนตัวอย่ำงผักผลไม้ที่ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์สำรเคมีป้องกัน
๑
กำจัดศัตรู
ข้อมูลผลกำรตรวจวิเครำะห์สำรเคมีป้องกันกำจัดศัตรูในผักผลไม้
๒
จำกโรงพยำบำลในเขตสุขภำพที่ ๑๓

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๒๓๑

ตัวอย่ำง

๖๐

ตัวอย่ำง

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท →

ไตรมาส ๔

ผลสาเร็จที่ได้รับ
๑. ลดอัตรำกำรป่วยและภำระค่ำใช้จ่ำยของประชำชนจำกโรคที่มีสำเหตุจำกสำรปนเปื้อนและตกค้ำง
ในอำหำร
๒. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีเรื่องระบบกำรเฝ้ำระวังของประเทศไทยในรูปแบบกำรบูรณำกำรแบบมีส่วนร่วม
โดยเอำควำมต้องกำรของประชำชนเป็นศูนย์กลำง
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท(สองล้ำนบำทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และโรงพยำบำลเขต ๑๓
๑๖. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสาอาง
สำนั กเครื่องสำอำงและวัตถุอัน ตรำยดำเนิน งำนโครงกำรพัฒนำวิธีตรวจเอกลั กษณ์ส ำรชี้บ่งสมุน ไพร
ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงผสมสมุนไพร ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ มีวิธีตรวจเอกลักษณ์สำรบ่งชี้สมุนไพร
ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงผสมสมุนไพร จำนวน ๔๓ ชนิดสมุนไพร และมีควำมร่วมมือกับศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
๑๕ แห่ง และสถำบันวิจัยสมุนไพร ภำยใต้ “โครงกำรพัฒนำคุณภำพสมุ นไพรไทยด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน” พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์ม ำตรฐำนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำกำรจำหน่ำยและเพิ่มรำยได้ให้ชุมชน ผลกำรตรวจวิเครำะห์เครื่องสำอำงผสมสมุนไพร จำนวน ๗๖ ผลิตภัณฑ์
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ไม่พบสำรสำคัญชี้บ่งสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ ๗๑ สำรสกัดสมุนไพรเป็นปัจจัย
สำคัญที่มีผลต่อคุณภำพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงผสมสมุนไพร พบว่ำสำรสกัดสมุนไพรที่จำหน่ำยส่วนใหญ่ไม่ระบุ
สำรสำคัญและปริมำณสำรสำคัญ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ได้ดำเนินโครงกำรควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรผลิต
สำรสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ผลิตสำรสกัดที่มีคุณภำพและมีใบรับรองที่ระบุปริมำณสำรสำคัญชี้บ่ง
ชนิดสมุนไพร
ดังนั้นในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ กำรดำเนินงำนของสำนักฯและภำคีเครือข่ ำยเพื่อพัฒ นำและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ล งพื้นที่สำรวจสถำนที่ผลิต กำรคัดเลือกวัตถุดิ บ กระบวนกำรสกัด และกำรผลิ ตเครื่องสำอำง
ผสมสมุนไพร ซึ่งเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจไทย สำนักฯ
ได้เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/OTOP ด้านสารสกัดและ
เครื่ อ งส าอางผสมสมุ น ไพร โดยควำมร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระกอบกำรผลิ ต สำรสกั ด สมุ น ไพร ผู้ ป ระกอบกำรผลิ ต
เครื่ องสำอำงผสมสมุน ไพร SMEs/OTOP ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ๑๕ แห่ ง และสถำบัน วิจัยสมุน ไพร
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ประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพสารสกัดสมุนไพร ต่อเนื่อง และขยายกิจกรรมตรวจวิเคราะห์ พัฒนา
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสารสกั ด สมุ น ไพรเพิ่ ม เติ ม และกิ จ กรรมการพั ฒ นาสารสกั ด สมุ น ไพรที่ ผู้ ป ระกอบการใช้
ในการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพร SMEs/OTOP ทั้งสารสกัดที่ผู้ประกอบการดาเนินการสกัดเองและสารสกัด
ที่ผู้ประกอบการจัดซื้อ
วัตถุประสงค์
๑. พัฒนาสารสกัดสมุนไพรให้มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพร
๒. พัฒนาคุณภาพเอกสารใบรับรองคุณภาพสารสกัดสมุนไพรให้มีข้อมูลปริมาณสารสาคัญชี้บ่งสมุนไพร
เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตรวจวิเคราะห์ ติดตามคุณภาพสารสกัดสมุนไพรจาก
ผู้ประกอบการผลิตสารสกัดสมุนไพร ๓ ชนิดสมุนไพร ๕ รายการ
๑
สารสกัด พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสาเร็จ และ
จัดทาเอกสารใบรับรองคุณภาพสารสกัดสมุนไพร
ตรวจวิเคราะห์ ติดตามคุณภาพสารสกัดสมุนไพรจาก
ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่เข้าร่วมโครงการกับ
๒
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๕ แห่ง ๑๕ รายการสารสกัด
(ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ละ ๑ รายการสารสกัด)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มีการดาเนินงานโครงการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และ
๑
ดาเนินงานตามแผนของโครงการทุกขั้นตอน

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

อย่างน้อย ๓

รายการ

๑

ชนิดสมุนไพร

๑๐๐

ร้อยละ

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. สารสกั ด สมุ น ไพรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาใบรั บ รองคุ ณ ภาพที่ ร ะบุ ป ริ ม าณสาระส าคั ญ ชี้ บ่ ง ชนิ ด สมุ น ไพร

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอางสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาสูตรตารับเครื่องสาอาง
สมุนไพรต่อไปได้
๒. ผู้ ป ระกอบการ SMEs/OTOP สามารถผลิ ต สารสกั ด ที่ มี คุ ณ ภาพส าหรั บ ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต

เครื่องสาอางผสมสมุนไพร
๓. ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
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๑๗. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยทดสอบความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ หน่วยกากับดูแลทางกฎหมาย
หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ผ่านกระบวนการรับรองตามระบบห้องปฏิบัติการที่ดี OECD GLP
สานั กมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญญัติ การมาตรฐานแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ รับผิ ดชอบกากับดูแลการตรวจประเมิ น
ห้องปฏิบัติการตามหลักปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice: GLP) ขององค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) หรือ
ที่เรียกว่า OECD GLP ในฐานะหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนแห่งชาติ (National OECD GLP Compliance Monitoring
Authority : CMA) เพื่อตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยงานศึกษาวิจัย (Test Facility) ให้ดาเนินการสอดคล้องตามหลักการ
OECD GLP ครอบคลุ มขอบข่ าย ๑) ผลิ ตภั ณฑ์ เภสั ชกรรม ๒) ผลิ ตภั ณฑ์ ก าจั ดศั ตรู พื ช ๓) ผลิ ตภั ณฑ์ เครื่ องส าอาง
๔) ยาสาหรับสัตว์ ๕) สารปรุงแต่งอาหาร ๖) สารปรุงแต่งอาหารสัตว์ ๗) สารเคมีอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์อื่น
National OECD GLP Compliance Monitoring Authority : CMA โดยส านั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ผ่านการพัฒนาและผ่านตรวจประเมินจนได้รับการยืนยันเข้าร่วม
เป็นภาคีสมาชิกแบบสมบูรณ์ ในการยอมรับร่วมของข้อมูลเรื่องการประเมินสารเคมี (Full non member adherent to
Mutual Acceptance Data: MAD) จากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for
Economic Co-operation and Development: OECD) เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๖๓
ซึ่งทาให้ประเทศไทยมีสิทธิและพันธกิจเช่นเดียวกับภาคีสมาชิกเต็มรูปแบบ (Full member) สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและได้รับการยอมรับร่วมในข้อมูลการประเมินสารเคมี โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบซ้า ส่งผลให้ประหยัดเวลา
ทรัพยากรลดการกีดกันทางการค้า ช่วยส่งเสริมการคุ้มครองสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น
ดั ง นั้ น ส านั ก มาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารในฐานะหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การด าเนิ น งาน
การตรวจสอบขึ้น ทะเบี ยนจ าเป็ นต้องส่ งเสริ มพัฒ นา สร้างความเข้มแข็ง สื่อสาร สร้างความเข้าใจ ในบทบาท
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานในระบบนิ เ วศของ Thailand OECD GLP Compliance Program ได้ แ ก่ National CMA,
Test facility (TF), Receiving authority (RA) และ Sponsor ในบทบาทการเป็น National CMA ต้องธารงรักษา
ระบบคุณภาพ สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพผู้และเตรียมการผู้ตรวจสอบรุ่นใหม่ (new inspector) ทดแทน
ผู้ ต รวจสอบรุ่ น เดิ ม อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาข้ อ ก าหนดเงื่ อ นไขทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขึ้ น ทะเบี ย น
ตามหลักการ OECD GLP โดยต้องประสานร่ ว มมือกับ Receiving authority (RA), Sponsor และ test facility
(TF) เพื่อให้สามารถกาหนดหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียนได้อย่างเหมาะสมและบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. สร้ างเครื อข่ายหน่ว ยวิจั ยทดสอบความปลอดภัยในขั้นที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ ให้เกิดความร่ว มมือ
ในการดาเนินงานระหว่างกันในประเทศไทย
๒. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในการจั ด ท าข้ อ ก าหนดในการขึ้ น ทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก่ อ นออกจ าหน่ า ย
โดยหน่วยกากับดูแลทางกฎหมาย
๓. สร้างความร่วมมือในการดาเนินงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กับหน่วยวิจัยทดสอบความปลอดภัย
๔. พัฒนาศักยภาพหน่วยวิจัยทดสอบความปลอดภัยในขั้นที่ไม่ได้ ทดสอบในมนุษย์ เช่น ศูนย์สัตว์ทดลอง
ต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกขอบข่ายที่ทางองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจกาหนด
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ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานหลัก ๔ หน่วยงาน (สานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยทดสอบความปลอดภัย
๑
ในขั้นที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ หน่วยกากับดูแลทางกฎหมาย และ
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
หน่วยงานหลักสร้างแนวทางการดาเนินงานร่วมกันได้ตามหลักการ
๑
OECD GLP

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑

เครือข่าย

-

-

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสอดคล้องยุทธศาสตร์ สร้างความมั่งคั่ง ผ่านกลไกการทดสอบ
ความปลอดภัยที่ดาเนินการในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP สามารถนาผลการทดสอบไป
ขึ้นทะเบียนที่ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องทาการทดสอบซ้า สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายต่างๆ
๒. ประเทศไทยมีระบบเครือข่ายการดาเนินงานด้าน OECD GLP ซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่ว ยตรวจสอบขึ้น ทะเบีย น หน่ว ยควบคุม กากับ ทางกฎหมาย หน่ว ยวิจัย ทดสอบความปลอดภัย และกลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาท)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
๑๘. โครงการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า และโรคโควิด-19
กระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตาม
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย โดยการทางานแบบบูรณาการทุกกระทรวงรวมทั้งประสานงาน
กับองค์การอนามัยโลกและประเทศในอาเซียนเพื่อการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด
ในการป้ องกั นควบคุ มโรคโควิ ด-19 และได้ มอบหมายกรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยสถาบั นวิ จั ยวิ ทยาศาสตร์
สาธารณสุข พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยให้มีประสิทธิภาพ แม่นยา รวดเร็ว เพื่อให้ทันต่ อการรักษาผู้ป่วยและการควบคุม
โรคและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉั ยให้กับห้ องปฏิบัติการเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย กรมควบคุ ม โรค กรมการแพทย์ โรงพยาบาลทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
โดยห้องปฏิบัติการเครือข่ายต้องผ่านการตรวจประเมินพื้นที่ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ ความปลอดภัยด้านชีวภาพ
การประเมินบุคลากร และการประกันคุณภาพห้อ งปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันก่อนจะเปิดบริการตรวจได้ ปัจจุบันการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดาเนินงานตามนโยบาย ๑ จังหวัด ๑ แล็บ ๑๐๐ ห้องปฏิบัติการ รายงานผลใน ๑ วัน ผลการดาเนินงานในปัจจุบัน
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ได้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยมีจานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า
๒๒๐ แห่ ง ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารตรวจ COVID-19 ซึ่ ง มั่ น ใจได้ ว่ า ประเทศไทยจะสามารถรองรั บ สถานการณ์
การระบาดของโรค การเฝ้าระวังโรค การสอบสวนโรคที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานการเฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดของโควิด -19 ตลอดจนผลงานการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค
ติดเชื้ออุบั ติใหม่ ที่ปรากฏมีร ายงานผู้ ป่ว ยเพิ่มขึ้นในระยะเวลาประมาณสองสามทศวรรษที่ผ่ านมา โรคเหล่ านี้
ประชากรยั งไม่มีป ระสบการณ์ ไม่เคยติดชื้อ อัตราป่ ว ยสู ง อัตราตายก็สู ง สร้างผลกระทบทั้งเศรษฐกิจ/สั งคม
สาธารณสุขอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคซาร์ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคทางเดินหายใจตะวันออก
กลาง ซิกา ตลอดจนแนวโน้ มการระบาดของ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้าชนิดใหม่ๆ ซึ่งมีแนวโน้มการระบาด
ที่รุนแรง และมีความถี่สูงขึ้นตามวิวัฒนาการของเชื้อ
ภารกิจด้านห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่าย จึงเป็นพันธกิจด้านการเฝ้าระวัง
โรคที่สาคัญในการวินิจฉัยโรคในช่วงแรกของการระบาด และต่อด้วยการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้าง
ระบบความมั่น คงให้กับประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ/สังคม และการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน
อย่างเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจาเป็นต้องเรียนรู้ประสบการณ์ในอดีต ปัจจุบัน แล้วเรียรู้เพื่อให้เกิด
การพัฒนา เพื่อนาไปสู่การเตรียมความพร้อม ซึ่งจะช่วยลดขนาดของปัญหาในที่สุด
วัตถุประสงค์
ห้องปฏิบั ติการกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์และเครือข่าย มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ และมีวิธีตรวจ
วินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า และโรคระบาดอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการระบาดรุนแรง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถเฝ้าระวัง และรองรับการระบาดของโรคต่างๆ ได้อย่างทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
องค์ความรู้ด้านวิชาการ และวิธีตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
๑ และโรคระบาดอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการระบาดรุนแรงด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
Health Literacy ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมิน
๑
ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล
ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี ของประชาชนเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

อย่างน้อย ๑๐

โรค

-

-

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ประชาชนได้รับบริการตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และทันสมัย
๒. ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพอยู่ในระดับแถวหน้าของโลก
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งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หกล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรมและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๙. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
นโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ได้จัดระดับ บริการตามแผนการพัฒ นาโครงสร้างระบบบริการสุ ขภาพ
ออกเป็นหลายระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ (Primary care) ระดับทุติยภูมิ (Secondary care) และระดับตติยภูมิ
(Tertiary care) โดยมุ่งหวังให้แต่ละระดับมีทรัพยากรและศักยภาพการให้บริการที่จาเป็น เหมาะสม ตลอดจน
เชื่อมโยงระบบการส่งต่อ (Referral system) เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ผู้รับบริการตามหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น ห้องปฏิบัติการ
จาเป็นต้องนาระบบคุณภาพมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิ บัติการทางการแพทย์อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นภารกิจ
หนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน ๑๕ แห่ง กระจายอยู่ในส่วนภูมิภาค
ทั่วประเทศ ร่วมกับสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในส่วนกลาง ในการสนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ให้ ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข มี ก ารน าระบบคุณ ภาพไปใช้ ในพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ธารงรักษา และยกระดับ สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ในการสร้างหลักประกันสุขภาพ
แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
และให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างหน่วยงานพื้นที่ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง ธารงรักษาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขสาหรับขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้ องปฏิบัติการรังสี วินิจ ฉัย ของโรงพยาบาลสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ที่เข้มแข็ง ช่วยให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้ถูกต้องแม่นยา เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนที่มารับบริการ
โดยตรง อีกทั้งการมีระบบบริการที่มีคุณภาพ (Service Excellence) สามารถสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค (PP&P Excellence) ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) และระบบการพัฒนาคน
(People Excellence) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันสุขภาพ และการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทุกแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย มีการพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย
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ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ร้อยละจานวนเขตสุขภาพได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
๑ พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย
ครบถ้วนทุกแห่ง ร้อยละ 100
ร้อยละห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบได้รับ
๒
การนิเทศงานหรือตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
มีจานวนผลงานวิจัย R2R หรือนวัตกรรม หรือต่อยอดนวัตกรรม
๓ ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือด้านห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑๒

เขต

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
๑๒

ร้อยละ
เรื่อง

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย มีการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒. ประชาชนได้ รั บ บริ ก าร จากห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์ แ ละรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี
ศูนย์วิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๒๐. โครงการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนและส่งเสริมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์
และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ได้จัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี ๒๕๖๑ คือโครงการ
พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และทางรังสีวินิจฉัย ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งหมด
จานวน ๒๑ แห่ง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรัง สีวินิจฉัย
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ได้ขยายเป้าหมายเพิ่มไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาล
พระราชทานนาม จานวน ๑๕ แห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานระบบคุณภาพและธารงรักษามาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักประกันในกระบวนการและผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้แก่
ประชาชนและผู้มารับบริการที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นระบบที่มีความต่อเนื่อง ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) จานวน ๒๑ แห่ง
ทั่วประเทศ มีการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189:2012 ครบทุกรายการ
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ทดสอบซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สาหรับห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขฉบับปี ๒๕๕๘ ครบทุกแห่ง แต่มีการปรับปรุงมาตรฐานกระทรวงเป็นฉบับปี ๒๕๖๒ (MOPH standard
2562) โดยเปลี่ ย นเกณฑ์ ป ระเมิ น จากระดั บ คะแนนไปเป็ น การ พบความไม่ ส อดคล้ อ งหรื อ ข้ อ บกพร่ อ ง
(Nonconformity) หรือข้อสังเกต (Observation) ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ได้มีการตรวจติดตามประเมินภายในและมีการ
แก้ไขครบทุกแห่งแล้ว อยู่ในระหว่างการยื่นขอต่ออายุใบรับรองตามมาตรฐาน MOPH ฉบับ ปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๔ แห่ง
และทั้ง ๒๑ แห่ง จะต้องปรับปรุงระบบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนา
ศักยภาพการบริการตรวจวินิจฉัยให้สูงขึ้น
สาหรับกลุ่มโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลพระราชทานนาม จานวน ๑๕ แห่งทั่วประเทศ
ในส่วนของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นในปี ๒๕๖๓ แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่จะผลักดัน
ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO15189:2012 หรือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐ (Laboratory Accreditation)
หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) ให้ครบทุกแห่ง จึงต้อง
ดาเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๔ ส่วนห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยจานวน ๑๕ แห่ง ในปี ๒๕๖๓ ได้รับการรับการตรวจ
ประเมินภายในและมีการแก้ไขข้อบกพร่องครบทั้งหมด โดยที่ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยจานวน ๖ แห่ง ที่ไม่มีนักรังสี
หรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ แต่มีบุคลากรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิชาชีพนั้น แม้คุณสมบัติด้านบุคลากรจะไม่สอดคล้อง
กับข้อกาหนดมาตรฐาน แต่โรงพยาบาลมีความจาเป็นที่จะต้องเปิดบริการงานรังสีวินิจฉัย การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่
ในปั จ จุ บั น จึ ง เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น และเหมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากแพทย์ มีการกากับติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ และมีแผนการสรรหาบุคลากรตาแหน่งนักรังสีการแพทย์
จานวน ๒ แห่งคือ โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกีย รติ โรงพยาบาลชัย พัฒ น์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมทั้งหมด 36 แห่ง ทั้งด้านบุคลากร และ
ระบบงานโดยสามารถผ่านข้อกาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุด และเตรียมพร้อมรองรับกั บสถานการณ์
โรคติดต่อร้ายแรงโควิด - 19
๒. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จ พระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิ มพระเกีย รติ โรงพยาบาลชั ยพัฒ น์ และโรงพยาบาลเทพรั ตนเวชชานุกู ล
รวมทั้งหมด ๓๖ แห่ง เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
และมีความยั่งยืน
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ไม่น้อยกว่า ๔

เรื่อง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

๑

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
รวมทั้งหมด จานวน ๓๖ แห่ง ได้รับการตรวจติดตามประเมิน
ภายในและแก้ไขข้อบกพร่องได้ครบถ้วน และมีผลงานวิจัย
จากงานประจา หรือนวัตกรรม

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

63

ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมทั้งหมด จานวน ๓๖ แห่ง
ได้รับการอบรมความรู้หรืออบรมผ่าน Web conference
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบงาน โดยสามารถ
ผ่านข้อกาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้มากที่สุด
และเตรียมพร้อมรองรับกับสถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง
โควิด-19

๑

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑๐๐

ร้อยละ

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด และสามารถให้บริการประชาชนหรือผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย
๒. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล
ได้รับองค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถทาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสาหรับการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์วิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี
ศูนย์วิทยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี
๒๑. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
กิจกรรม

๑. การพัฒนาการให้บริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมชนิด Trisomy 13, 18 และ 21 ของ
ทารกในครรภ์แบบ Non-invasive Prenatal Testing (NIPT) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม ด้วย
เทคโนโลยีรุ่นใหม่
๒. การศึกษาภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์เดี่ยวที่พบบ่อยในประชากรชาวไทยโดยใช้ชิป
๓. การกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลาของเชื้อวัณโรคในประเทศไทยโดยเครือข่ายวิเคราะห์จีโนไทป์ของเชื้อ
วัณโรค
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วัตถุประสงค์
๑. เพื่อประเมินรูปแบบและคุณภาพการให้บริการตรวจหาความผิดปกติของชุดโครโมโซมชนิด trisomy 13, 18
และ 21 ของทารกในครรภ์แบบ NIPT โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้แก่ NGS หรือ
microarray หรือ RCP
๒. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมด้วย
เทคโนโลยีรุ่นใหม่
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาการให้บริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมชนิด Trisomy 13, 18 และ 21
ของทารกในครรภ์แบบ Non-invasive Prenatal Testing (NIPT) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม
ด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมชนิด trisomy 13, 18
๔๐๐
ตัวอย่าง
๑ และ 21 ของทารกในครรภ์แบบ NIPT ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลพันธุกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของโครโมโซมชนิด trisomy 13, 18
๑ และ 21 ของทารกในครรภ์แบบ NIPT ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลพันธุกรรม ได้ตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์เดี่ยวที่พบบ่อยในประชากรชาวไทยโดยใช้ชิป
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนตัวอย่างที่เก็บเข้าสู่ธนาคารตัวอย่างพันธุกรรม
อย่างน้อย
ตัวอย่าง
๑
๒,๐๐๐
จานวนข้อมูลจีโนทัยป์จาก microarray ที่เก็บเข้าสู่ฐานข้อมูล
อย่างน้อย
ชุดข้อมูล
๒
พันธุกรรมไทย
๒,๐๐๐
ผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
อย่างน้อย
ผลงาน
๓
๑
กิจกรรมที่ ๓ การกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลาของเชื้อวัณโรคในประเทศไทยโดยเครือข่ายวิเคราะห์จีโนไทป์ของ
เชื้อวัณโรค
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ได้คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมของเชื้อ Mycobacterium
๑
เรื่อง
๑
tuberculosis เพื่อประเมินการระบาด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ได้คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรมของเชื้อ Mycobacterium
๑
tuberculosis เพื่อประเมินการระบาด
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แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ได้พัฒนารูปแบบการบริการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมชนิด trisomy 13, 18 และ 21
ของทารกในครรภ์แบบ NIPT ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพันธุกรรม โดยเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อทดแทนการตรวจ
คัดกรองดาวน์ซินโดรมด้วยวิธี Quadruple test ในปัจจุบัน
๒. ค้น พบปัจ จั ยทางพันธุกรรมที่มีผ ลต่อโรคหรือลั กษณะต่างๆ ในประชากรไทย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดโรค
๓. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมวั ณโรค มีแนวทางสาหรับ
การประเมินการระบาดของวัณโรค ลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค โดยใช้ข้อมูลระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สิบล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
๒๒. โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์
กัญชาเป็นชื่อพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. ในวงศ์ Cannabaceae เป็นพืชที่มนุษย์รู้จัก
ใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะใช้ลาต้นเป็นเส้นใย ใช้ใบและเรือนช่อดอกเพศเมีย กินเป็นอาหารและยา หรือ
ใช้สูบเป็นเครื่องหย่อนใจ พืชกัญชามีชื่อสามัญหลายชื่อ เช่น cannabis, hemp, Indian hemp, ganja,marihuana,
marijuana เป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียว ดอกแยกเพศต่างต้น (dioecious) แต่อาจพบพืชกัญชาที่เป็นแบบดอกแยกเพศ
ร่วมต้น (monoecious) ได มีถิ่นกาเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย แล้วแพร่ไปทั่วโลก สารองค์ประกอบเคมีในกัญชาที่สาคัญมี
สารกลุ่มแคนนาบินอยด์(cannabinoids) ที่สาคัญ เชน ∆9-เททระไฮโดรแคนนาบินอล [∆9 tetrahydrocannabinol
(∆9-THC)], แคนนาบิ ไ ดออล (cannabidiol, CBD), แคนนาบิ น อล (cannabinol, CBN), แคนนาบิ เ จอรอล
(cannabigerol, CBG) สารกลุ่มเทอรพีนอยด์ เป็นต้น สาร ∆9-THC เป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
พบมากในช่ อดอกเพศเมี ย ในปั จจุบันพืชกัญชาเป็นพืชปลูกในเขตร้ อนและเขตอบอุ่นทั่วทุกทวีป ของโลก โดยมี
การพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์เป็นเส้นใยหรือใช้เป็นยาบาบัดโรคในทางการแพทย์แผนไทย
พืชกัญชา (กัญชา) มีส่วนที่ใช้เป็นตัวยาในตารับยาเกือบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นราก ก้านใบ ใบ และเรือนยอดช่อดอก
ตัวเมีย (ซึ่งมีฤทธิ์แรงที่สุด) ตาราสรรพคุณยาไทยระบุว่า กัญชามีรสเมาเบื่อ มีสรรพคุณแตกต่างกันตามส่วนที่ใช้ เช่น
ใบมีส รรพคุณแก้ห อบหืด เจริ ญอาหาร ชูกาลั ง เป็นต้น แต่ทาให้ จิต ใจขลาดกลัว ตาลาย ประสาทหลอน, ดอก
มีสรรพคุณแก้โรคประสาท ทาให้นอนหลับ เจริญอาหาร กัดเสมหะในคอ เป็นต้น จากการสืบค้นตาราการแพทย์
แผนไทยของสถาบัน การแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
พบตารับยา กว่า ๒๐๐ ขนาน ซึ่งมีกัญชาเป็นตัวยาอย่ างหนึ่ง ที่สาคัญเช่น ในคัมภีร์ธาตุพระนารายน์ (ฉบับใบลาน)
พบตารับยาที่เข้ากัญชา ๔ ขนาน ได้แก่ ยาอัคคินีวคณะ ยาทิพกาศ ยาศุขไสยาศน์ และยามหาวัฒนะ ในตารายาศิลา
จารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พบตารับยาที่เข้ากัญชา ๑๗ ขนาน เช่น ยาน้ามัน สนั่นไตรภพ ยาแก้ลมเนา
วนารีวาโย ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง และเมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง กาหนดตารับยาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้ เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ โดยได้กาหนดตารับยา
แผนไทยที่เชื่อว่าน่าจะมีประสิทธิผล ปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหาไม่ยากและมีสรรพคุณตารับที่
แก้ใช้แก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบันได้ รวมทั้งสิ้น ๑๖ ตารับ
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กัญชามีการใช้ประโยชน์ทางแพทย์มาอย่างยาวนาน จากฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันมีข้อมูลที่กล่าว
ถึงการใช้กัญชาอย่างหลากหลาย เช่น การรักษามะเร็ง เป็นยากันชัก ลดการปวด ใช้ในโรคเอดส์ ทั้งห มดเหล่านี้
ทาให้กัญชาเป็นกระแสในสังคมไทยเป็นอย่างมาก
สถาบันวิชาการแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการแพทย์ของสหรัฐ อเมริกา [The National
Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM)] ได้รวมรวมการศึกษาที่เกี่ย วข้อ งกับการใช้
กัญชาหรือสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ในการรักษาโรคและกลุ่มอาการต่าง ๆ จากหลักฐานทางวิชาการเหล่านั้นทาให้
สถาบันแห่งนี้ได้สรุปประโยชน์ของกัญชาหรือสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ไว้ ที่สาคัญคือกลุ่มที่พบว่ามีหลักฐานสาคัญ
ชัดเจนของกัญชาในการรักษาโรค (conclusive or substantial evidence that cannabis or cannabinoids are
effective) ประกอบด้ วย ๑. การใช้กัญชาในการรั กษาอาการปวดเรื้อรัง, ๒. การรับประทานสารกลุ่มแคนนาบินอยด์
เพื่อต้านการอาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบาบัด , และ ๓. การรับประทานสารกลุ่มแคนนาบินอยด์ เพื่อปรับปรุงภาวะ
กล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis)
ปวดเรื้อรัง สาหรับการใช้กัญชาในการรักษาการปวดนั้นมีการใช้กันมาอย่างยาวนาน ในสหรัฐอเมริกาพบว่า
คนที่ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการจะมีการสั่งใช้ยาระงับปวดกลุ่ม opioid ลดลง จากการศึกษารูปแบบ systematic
review ทั้งหมด ๒ การศึกษา สรุปได้ว่ากัญชาสามารถรักษาอาการปวดเรื้อรังในผู้ป่วยผู้ใหญ่ได้ โดยนอกจากจะผ่าน
การกระตุ้นที่ตัวรับ CB1 และ CB2 แล้ว ยั งพบว่ามีกลไกระงับปวดในโปรตีนกลุ่มอื่นด้วย เช่น TRPV1, GPR55,
PPARs และมีบางรายงานระบุว่าควรได้รับสาร THC และ CBD ร่วมกันจะให้ฤทธิ์ ในการลดปวดได้ดีกว่า CBD อย่างเดียว
อาการคลื่นไส้อาเจียน ในสหรัฐอเมริกามีการขึ้นทะเบียนยาที่เป็นสาร THC สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการบาบัด
อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบาบัดที่ใช้ยาต้านอาเจียนกลุ่มอื่นแล้วไม่ได้ผล โดยมี ยา Nabilone และ
Dronabinol ซึ่งขึ้นทะเบียนยาปี พ.ศ. ๒๕๒๕ และ ๒๕๒๙ ตามลาดับ ภายหลังมีการศึกษายา Nabiximol ซึ่งเป็น
สารสกัดกัญชาโดยมี THC และ CBD ในอัตราส่วน ๑:๑ โดยให้ยาด้วยการ ฉีดพ่นทางปาก เพื่อบาบัดอาการคลื่นไส้
อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบาบัดอีกด้วย
ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง จากการศึกษา systematic review จานวน ๒ การศึกษา พบว่าการใช้ สารกลุ่ม
แคนนาบินอยด์สามารถลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งได้ แต่ยังไม่พบหลักฐาน
ที่ชัดเจนในการรักษาการหดเกร็งในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (spinal cord injury)
อาการชัก จากผลการศึกษาในขั้นพลีคลินิกให้ข้อมูลที่สนับสนุนการใช้สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ โดยเฉพาะ
CBD ในการรักษาอาการชัก และจากการศึกษาทางคลินิกแบบ randomize control trial ทาให้มีข้อมูลสนับสนุน
การใช้ยาดังกล่าวมากขึ้น เป็นที่มาของการขึ้นทะเบียนยาในชื่อการค้า Epidiolex® ซึ่งเป็นสาร CBD ที่สกัดได้จาก
กัญชา โดยมีข้อบ่ งใช้ในการรั กษาอาการชักที่รุน แรงและพบได้ย าก ได้แ ก่ Lennox-Gastaut syndrome และ
Dravet syndrome โดยการศึกษาของ Russo ในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ได้จัดให้การใช้ยาดังกล่าวในข้อบ่งใช้ที่กาหนดนี้
อยู่ในระดับเชื่อถือได้ (conclusive)
สารกลุ่มแคนนาบินอยด์จากกัญชาอาจยังมีประโยชน์ทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น ช่วยให้เจริญอาหาร เพื่อเพิ่ม
น้าหนักในผู้ป่วย HIV/AID, ลดความดันในลูกตาสาหรับโรคต้อหิน, บาบัดผู้ป่วยกลุ่มโรคระบบประสาท เช่น การช่วย
ให้นอนหลับ โรคพาร์กินสัน ความจาเสื่อม แต่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไปจนได้ข้อสรุป ที่ชัดเจน
กัญชานอกจากจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ที่หลากหลายแล้ว สิ่งที่ควรคานึงถึงคือผลที่ได้รับจากการใช้พืช
กัญชาหรือสารจากกัญชาด้วยเพื่อให้สามารถประเมินความเหมาะสมในการรักษาได้ ผลจากการใช้กัญชาทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว ในการเกิดผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความจา อาการทางจิต
โรคจิ ต เพทและอาการทางอารมณ์ ไ ด้ สอดคล้ อ งกั บ การศึ กษาของ Whiting ในปี พ .ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง สรุ ป อาการ
ไม่พึงประสงค์จากการใช้สารกลุ่มแคนนาบินอยด์ว่ามีอาการเวียนศีรษะ ปากแห้ง คลื่นไส้ เหนื่อยล้า ง่วง เคลิ้ม
สุข อาเจียน งุนงงสับสน เซื่องซึม สับสน เสียการทรงตัว เกิดภาพหลอน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับกัญชา
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ครบถ้วนโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ษาพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิ เคราะห์สารสาคัญและ
สารปนเปื้อนในพืชกัญชาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา จัดทาสารมาตรฐานกัญชาเพื่อใช้ในประเทศ จัดทา
ข้อกาหนดและมาตรฐานกัญชาเพื่อจัดทาโมโนกราฟกัญชาในตารายาของประเทศไทย และวิจัยและพัฒนากัญชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
วัตถุประสงค์
๑. พัฒ นาศักยภาพห้ องปฏิบั ติการในการตรวจวิเ คราะห์ ส ารส าคัญ และสารปนเปื้ อ นในพืช กัญชาและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา
๒. จัดทาสารมาตรฐานกัญชาเพื่อใช้ในประเทศ
๓. จัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานกัญชาเพื่อจัดทาโมโนกราฟกัญชาในตารายาของประเทศไทย
๔. วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนวิธีสกัดพืชและผลิตสารมาตรฐาน
๑
Tetrahydrocannabinoid (THC) โดยวิธี SFE และ SFC
จานวนห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักใน
๒ วัตถุดิบ สารสกัดกัญชา และผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชา/กัญชง ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
จานวนแผนทดสอบความชานาญการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลง
๓
และโลหะหนักในกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา
จานวนวิธีตรวจวิเคราะห์ Cannabidiol (CBD&THC) ในอาหารที่มี
๔
กัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบอาหาร ที่ได้รับการพัฒนา
จานวนข้อกาหนดมาตรฐานทางเคมี-ฟิสิกส์ของกัญชาไทย (ใบ
๕
ช่อดอกเพศเมีย ราก ต้น)
จานวนรายงานผลการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของเครื่อง
๖
ยาสมุนไพรกัญชา
จานวนองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของต้นกัญชาเพื่อสร้าง
๗
สารทุติยภูมิ
๘ จานวนองค์ความรู้การปลูกต้นกัญชาให้ได้คุณภาพ
จานวนองค์ความรู้การคัดแยกสายพันธุ์กัญชา และสมุนไพร
๙
ที่ใช้สิบหกยาตารับร่วมกับกัญชา ด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด
๑๐ จานวนองค์ความรู้ข้อมูลพิษวิทยาของกัญชา
จานวนองค์ความรู้ในการตรวจระบุชนิด พัฒนาสายพันธุ์ และ
๑๑
ขยายพันธุ์กัญชาไทย
จานวนตารับผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ภายนอกเฉพาะที่ซึ่งมีสารสกัด
๑๒
จากใบเฮมพ์เป็นสารสาคัญของตารับ
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ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑

วิธี

๖

ห้องปฏิบัติการ

๑
๑

แผนทดสอบ
ความชานาญ
วิธี

๑

รายงาน

๑

รายงาน

๑

องค์ความรู้

๑
๑

องค์ความรู้
องค์ความรู้

๑
๑

องค์ความรู้
องค์ความรู้

๑

ตารับ

ลาดับ

ตัวชี้วัด

จานวนเรื่องที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อผลิตยาหรือ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเชิงพาณิชย์
จานวนข้อมูลพื้นฐานความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากเฮมพ์
๑๔ ในทางเภสัชกรรมและสนับสนุนการวิจัยกัญชาและเฮมพ์ เพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง
จานวนชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC และ CBD ในกัญชา
๑๕
(พืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา)
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
จานวนรายการที่สามารถให้บริการตรวจวิเคราะห์กัญชา
๑
ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา/กัญชง
๑๓

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑

เรื่อง

๑

เรื่อง

๑

ชุดทดสอบ

-

-

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ประชาชนสามารถได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย
๒. ส่งเสริมอาชีพในการนากัญชงมาใช้ประโยชน์
๓. ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์กัญชา/กัญชงที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(เจ็ดล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักยาและวัตถุเสพติด สถาบันวิจัยสมุนไพร สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๒๓. โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน
(SEC)
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ศั กยภาพของพื้ น ที่ และก าหนดให้ มี ก ารพั ฒ นา ๔ จั ง หวั ด ภาคใต้ ต อนบน
ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบการพัฒนา
พื้น ที่ ร ะเบี ย งเศรษฐกิจ ภาคใต้อ ย่ างยั่ งยื น (Southern Economic Corridor : SEC) เพื่ อเป็ นฐานเศรษฐกิจ ใหม่
ที่ต่อยอดการพัฒนาจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการดาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ โดยให้ มีการบริ หารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล ให้ เกิดความยั่งยืน
ของการพัฒนาในระยะยาว โดยพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีทางออกทะเลทั้งสองด้าน มีวัตถุดิบสมุนไพรที่สามารถนามา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นจานวนมาก
มูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ และคุณภาพของวัตถุดิบและสารสกัดที่นามาผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรจึงถือเป็นปัจจัยสาคัญในการกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ทั้งในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง การวิเคราะห์
หาปริมาณสารสาคัญในวัตถุดิบสมุนไพร เป็นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สามารถสร้างความมั่นใจ
และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และจากข้อมูลด้ านเศรษฐกิจในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พบว่าผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชสมุนไพรของเกษตรกร ยังไม่สามารถสร้างรายได้
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ให้ แ ก่ เ กษตรกรในพื้ น ที่ ม ากนั ก ซึ่ ง ปั ญ หาหลั ก คื อ ขาดการน าองค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ม าต่ อ ยอดผลผลิ ต
ทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตพืชสมุนไพรของเกษตรกรในพื้นที่ จากการสารวจในเบื้องต้นพบ
จานวน ๔ ชนิดสมุนไพร ได้แก่ ผักกาดนกเขา ดาหลา ไพลดา และ ว่านอ้ายเหล็ก เป็นสมุนไพรในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ
และองค์ความรู้ทางแผนโบราณมากพอที่จะนามาพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในความปลอดภัยในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สาหรับส่งเสริม
ให้ เกษตรกรในพื ช ที่ ป ลู ก เพื่ อ สร้ างรายได้ ท ดแทนการปลู ก พืช ผลการเกษตรแบบเดิ ม ซึ่ งประสบปั ญหาพืช ผล
ทางการเกษตรล้นตลาด ไม่มีแหล่งรับ ซื้อหรือถูกกดราคา ซึ่งจะทดแทนด้วยการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อป้อนเข้าสู่
การผลิ ตในระดับ SMEsกลุ่ มโรคไม่ติดต่อ เรื้ อรั ง (Non-Communicable diseases; NCDs) คือ กลุ่ มโรคที่ไม่ไ ด้
มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อผ่านพาหะหรือสารคัดหลั่งต่างๆ แต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการดารงชีวิต เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ขาดการออกกาลังกาย อาหารหวานมันเค็มจัด
และมีความเครียด โดยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นโรคที่มีอาการุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบคุม องค์การ
อนามัย โลก(WHO) ประกาศให้ กลุ่ มโรค NCDs เป็นปัญหาส าคัญที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สถิติผู้ เสี ยชีวิตจาก
กลุ่มโรค NCDs มีถึงร้อยละ ๖๓ ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs สาหรับประเทศไทย ประชากรไทย ๑๔ ล้านคน มีอาการ
ของกลุ่มโรค NCDs และโรค NCDs ยังเป็นสาเหตุสาคัญของการเสียชีวิตของประชากรไทยซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้ น
เรื่อยๆ นอกจากนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ โดยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๒๐ และในปี ๒๕๗๔ ประเทศไทยจะมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๒๘ ดังนั้นรัฐบาล
จึงต้องวางแผนในการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนก่อนเข้าสู่
วัยสูงอายุ
ดาหลา Etlingera elatior [Jack] R. M. Smith หรือ ‘torch ginger’ อยู่ในตระกูล Zingiberaceae เป็น
พืชที่สามารถพบได้ทั่วไปในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบได้มากในทางภาคใต้ของไทย นิยมนาหน่ออ่อน
และดอกอ่อนมาใช้ประกอบ อาหาร เป็นเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส ยา รวมไปถึงนามาปลูกเพื่อเป็นไม้ดอกไม้ประดับ
เพิ่มมากขึ้น ดาหลามีฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย และมีความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
สูง รวมไปถึงคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์คอลลาจิเนส และไทโรซิเนส ซึ่งเป็นสาเหตุ ทาให้ผิวหนังเกิดรอยเหี่ยว
ย่น และหมองคล้านอกจากนี้ยังพบว่าดาหลายังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดเนื้องอกได้การปลูกดาหลาในพื้นที่
ดาหลาเป็นพืชถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะบริเ วณเทือกเขาฮาลาบาลา ซึ่งเป็นอาณาเขตพื้นที่ของสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ปัญหาอุปสรรคในการผลิตดอกดาหลา คือการขาดแคลนปัจจัย
การผลิตและปัญหาราคาผลผลิตตกต่า และขาดการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตดอกดาหลา
ข่า (Alpinia officinarum Hance) อยู่ในวงศ์ Zingiberaceae เป็นพืชล้มลุกที่มีเหง้าใต้ดิน เป็นพืชพื้นเมือง
ของไทยที่พบได้ทุกภาคของประเทศ มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหาร และสามารถฆ่าเชื้อราที่เป็น
สาเหตุของโรคผิวหนัง นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ช่ว ยลดอาการอักเสบ ต้านมะเร็ง และต้านเชื้อมาลาเรีย สารสกัดข่า
สามารถยั บ ยั้ งการสลายของกระดู ก อ่อ น ซึ่ ง มี ศัก ยภาพที่จ ะพัฒ นาไปใช้รั ก ษาอาการข้ อ อั กเสบได้ ข่ า เป็ น พื ช
ทางการเกษตร เป็นพืชสมุนไพรที่มีการผลิตเพื่อการค้าในพื้นที่ภาคใต้เป็นอันดับที่ ๒ รองจากขมิ้นชัน พื้นที่ปลูกข่า
ในจังหวัดสงขลาอยู่ในเขตตาบลบางกล่า อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา โดยเกษตรกรจาหน่ายข่าในลักษณะข่าสด
และในพื้นที่ยังไม่มีการแปรรูปข่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต
สถาบันวิจัยสมุนไพร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคใต้ มองเห็นโอกาสของการใช้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านสมุนไพรในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษฯ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า
ทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน จึงดาเนินการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพรที่เป็นพืชถิ่นและเป็นพืชที่สามารถสร้ างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้
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การศึกษาวิจัยและพัฒนา เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของสมุนไพรในพื้นที่ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของสารสกัดสมุนไพรจากผักกาดนกเขา ดาหลา ไพลดา ว่านอ้าย
เหล็กและขมิ้นชัน
๒. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากผักกาดนกเขา ดาหลา ไพลดา ว่านอ้ายเหล็กและขมิ้นชัน
๓. เพื่อประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากผักกาดนกเขา ดาหลา ไพลดา
และว่านอ้ายเหล็ก
๔. เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจาก ผักกาดนกเขา
ดาหลา ไพลดา และว่านอ้ายเหล็ก
๕. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดดอกดาหลาและข่าแดง ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรค
ในผู้สูงอายุ
๖. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากดอกดาหลาและข่าแดง ที่สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรค
ในผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๘
๖

ฤทธิ์
ผลิตภัณฑ์

๖

ชนิด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดดอกดาหลาและข่า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักกาดนกเขา ดาหลา ไพลดา ว่าน
๒
อ้ายเหล็ก ขมิ้นชัน และข่า
๓ ข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จาการวิจัยและพัฒนาของสมุนไพร
แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
๒. ต่อยอดองค์ความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของสมุนไพรในประเทศ
๓. สนับสนุนผู้ประกอบการในการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร
๔. ประชาชนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๕. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยสมุนไพร สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขตภาคใต้
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๒๔. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา
Biopharmaceuticals
Biopharmaceutical products เป็นยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคอย่างแพร่หลาย
ในปัจจุบั น โดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีว ภาพ (Recombinant-DNA derived products) เช่น ยาโมโน
โคลนอลแอนติบอดี ฮอร์โมน เอ็นไซม์ เป็นต้น เนื่องจากให้ผลการรักษาได้อย่างจาเพาะกับโรค เช่น มะเร็ง การสร้าง
เม็ดเลือด รูมาตอยด์ ปัจจุบันสาหรับประเทศไทยยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นยานาเข้าซึ่งมีราคาสูง แต่เนื่องจากการผลิต
ยา biopharmaceutical สามารถสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมในประเทศผู้ผลิ ตอย่างสูง จึงทาให้ประเทศที่มี
ศักยภาพพยายามตั้งเป้าที่จะผลิตยากลุ่มนี้ออกมาในหลากหลายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประเทศไทยที่อุตสาหกรรมด้านนี้
มีการพัฒนาและมีแนวโน้มเติบโตอย่างสูงในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
ยาขายในประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เนื่องด้วยกระบวนการ
ผลิตและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ยา biopharmaceutical มีความซับซ้อน จึงมีความจาเป็นที่ต้องเร่งการพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่
หลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติเพื่อ
รองรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาดังกล่าว ซึ่งการผลิตยา biopharmaceutical ภายในประเทศจะสามารถทาให้
ราคายาลดลงได้อย่ างน้อยร้อยละ ๓๐ ทาให้ป ระชาชนมีโอกาสเข้าถึงยาได้มากขึ้น อีกทั้งประชาชนผู้ใช้ยาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในคุณภาพยา biopharmaceutical ที่จาหน่ายในประเทศ ซึ่ งโครงการฯเป็ น
โครงการต่อเนื่องที่มีการดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ โดยในระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ได้มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ยา biopharmaceutical แล้ ว จานวน ๘ ชนิดประกอบด้ว ย filgrastim,
erythropoietin, human insulin, peg-filgrastim, rituximab, growth hormone, trastuzumab แ ล ะ
interferon beta-1a โดยในปี ๒๕๖๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแผนการพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของ
วิธีวิเคราะห์ยา infliximab และ adalimumab ซึ่งใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคลาไส้อักเสบและโรคโครห์น
เป็ น ต้น ซึ่ งการด าเนิ น การต่ อเนื่ องทาให้ กรมวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ส ามารถพัฒ นาวิธี วิเ คราะห์ ไ ด้ค รอบคลุ ม
ผลิตภัณฑ์ยา biopharmaceuticals เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
ทุกกลุ่ มวั ย อีก ด้ว ย นอกจากนี้ การส่ ง เสริ มให้ มีการผลิ ตยากลุ่ ม นี้ในประเทศนอกจากสามารถลดการน าเข้ ายา
จากต่ างประเทศแล้ ว ยั งสามารถเพิ่ มการส่ งออกยา biopharmaceutical เป็ นการน าเข้ าเม็ ดเงิ นเข้ าสู่ ประเทศได้
อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาวิ ธี แ ละตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ส าหรั บ ยา Monoclonal antibody
ชนิด infliximab และ adalimumab
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ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ไม่น้อยกว่า
๑

ผลิตภัณฑ์

ไม่น้อยกว่า
๑

ผลิตภัณฑ์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑

พัฒนาวิธีมาตรฐานสาหรับการตรวจวิเคราะห์ สาหรับยา
biopharmaceutical

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สามารถเปิดให้บริการเพื่อตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพยา
๑
biopharmaceutical
แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
ลดการนาเข้าและเพิ่มการส่งออกยา biopharmaceutical อีกทั้งประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้นเนื่องจาก
การผลิตยาในประเทศทาให้ราคายาถูกลง และประชาชนผู้ใช้ยาเกิดความมั่นใจในการใช้ยา biopharmaceutical ที่
ผลิตในประเทศ
งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(แปดล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักยาและวัตถุเสพติดและสถาบันชีววัตถุ
๒๕. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดทาสารมาตรฐานยาและสมุนไพร
สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด มีความส าคัญในงานควบคุมคุณภาพ ทั้งในการตรวจเอกลั กษณ์และ
ตรวจหาปริมาณสารสาคัญ ในวัตถุดิบและเภสัชผลิตภัณฑ์ สานักยาและวัตถุเสพติดจึงดาเนิน การผลิตสารมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาแผนปัจจุบัน ยาเสพติดและสมุนไพร) และสารมาตรฐานอาเซียน โดยสารมาตรฐาน
ที่ผลิตขึ้นได้นี้สนับสนุนงานตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติดของห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และใช้ใน
การปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพยา ช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของยาที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
นอกจากนี้ยังให้บริการแก่โรงงานผู้ผลิตยาเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ทาให้การตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพยาของโรงงาน สามารถใช้สารมาตรฐานที่มีราคาถูกว่าการสั่งซื้อสารมาตรฐานจากต่างประเทศ
ทาให้สามารถผลิตยาที่มีคุณภาพดีและลดต้นทุน ช่วยเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้
รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการสร้างหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้าและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็น
นโยบายสาคัญด้านสาธารณสุขที่มีการดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ผลิ ต สารมาตรฐานกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ด้ า นยา ส าหรั บ ใช้ ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าสารมาตรฐานจากต่างประเทศ
๒. ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านวัตถุเสพติดเพื่อใช้ในงานตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานภาครัฐ
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๓. ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการผลิตภายในประเทศ
๔. ผลิตสารมาตรฐานอาเซียน เพื่อใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่ งซื้อ
สาร มาตรฐานของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ จานวนสารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด (DMSc RS) ที่ผลิตได้
๒ จานวนสารมาตรฐานสมุนไพร (Herbal RS) ที่ผลิตได้
๓ จานวนสารมาตรฐานอาเซียน (ASEAN RS) ที่ผลิตได้
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
๑ สามารถเปิดให้บริการสารมาตรฐานให้แก่ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๒๔
๑
๔

ชนิด
ชนิด
ชนิด

ไม่น้อยกว่า
๒๕

ชนิด

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตยา
แผนปัจจุบันในประเทศในการลดต้นทุนการผลิต อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับอุตสาหกรรมยา
ในต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาท
๒. สนับสนุนงานตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติด ซึ่งเป็นการป้องกัน ปราบปรามและแก้ปัญหาด้านยาเสพติดของ
ประเทศ
๓. ประหยัดเงินตราของประเทศไทยในการจัดซื้อสารมาตรฐานราคาแพงจากต่ างประเทศ ได้ไม่น้อยกว่า
๑๐ ล้านบาทต่อปี
๔. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
๕. ให้บริการสารมาตรฐานด้านสมุนไพรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งนอกจากนาไปใช้ในการควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วางจาหน่ายในท้องตลาดแล้ว ยังสามารถนาไปใช้ควบคุมปริมาณสารสาคัญ
ของสมุนไพรนั้นๆ ในการศึกษาเพื่อกาหนดขนาดของสารสาคัญในการออกฤทธิ์ ทดสอบความเป็นพิษ เพื่อพัฒนา
ต่อยอดในการผลิตเป็นยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพร
แทนยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไปยังต่างประเทศตามแผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักยำและวัตถุเสพติด สถำบันวิจัยสมุนไพร และสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
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๒๖. โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและวัคซีน
วั ค ซี น มี ค วามส าคั ญ ในการป้ อ งกั น และใช้ ใ นคนปกติ มี ขั้ น ตอนการผลิ ต ที่ ซั บ ซ้ อ นต้ อ งอาศั ย สิ่ ง มี ชี วิ ต
ในการผลิตทาให้เกิดผลของการทดสอบที่มีความแปรปรวนสูง แตกต่างจากยาเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคและมีลักษณะ
โครงสร้ า งที่ แ น่ น อน การพั ฒ นาวั ค ซีน แต่ ล ะชนิ ด จึ ง ต้ อ งอาศั ย เวลานานมากกว่ า ๑๐ ปี ซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ต ในประเทศ
ยังไม่สามารถผลิตวัคซีนได้ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้า ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
การผลิตในประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อุตสาหกรรมการผลิตวัคซีน
เป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้น ดังนั้ นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยงานพัฒนาวิจัยผลิ ตภัณฑ์ทางการแพทย์
และเป็ นห้ องปฏิบั ติการอ้างอิงของประเทศ มีห น้ าที่โ ดยตรงในการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพทางห้ องปฏิบัติการ
เพื่อควบคุมคุณภาพวัคซีนได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษาวิจัยการผลิต และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การผลิตวัคซีนในประเทศ จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ คุณลักษณะเซลล์เพาะเลี้ยงที่นามาใช้ใน
การผลิ ต วั ค ซี น รวมถึ ง การตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นแต่ ล ะขั้ น ตอนของการผลิ ต วั ค ซี น
(Intermediated products) จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (finish products) และการตรวจสอบประสิทธิภาพ
วั ค ซี น ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารมาเป็ น ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ร่ ว มการศึ ก ษาทางคลิ นิ ก เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า วั ค ซี น มี คุ ณ ภาพ
มี ค วามปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การพั ฒ นาวิ จั ย การผลิ ต วั ค ซี น ที่ เ ป็ น ปั ญ หาของประเทศ ทั้ ง นี้
องค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถถ่ายทอดไปยังภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
การผลิตและเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจทาให้ราคายาถูกลง ส่งผลดีต่อประชาชนในการเพิ่ มโอกาสการเข้าถึง
วัคซีนมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุน
อุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ ใน ๒ ด้านหลักประกอบด้วย (๑) การพัฒนาการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์
เพาะเลี้ยง Vero ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน (Vero cell-based vaccines) และ (๒) การตรวจสอบประสิทธิภาพวัคซีน
ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกชนิด ๙ สายพันธุ์ (9-valence HPV) ทางคลินิก
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุ
เพื่อการสนับสนุนการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
๒. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในการใช้ยาชีววัตถุให้กับประชาชน
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ ได้เซลล์เพาะเลี้ยงผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อน
ได้วิธีการตรวจหาระดับแอนติบอดีต่อวัคซีนป้องกันมะเร็งปาก
๒
มดลูก โดยวิธี Pseudovirion-based Neutralization assay

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๔
๑

วิธี
วิธี

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๓,๗๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. Economic Impact
๑.๑ ลดการนาเข้าวัคซีนจานวน 2,400 ล้านบาท/ปี
๑.๒ เพิ่มการส่งออกวัคซีนในอนาคต
๒. ด้าน Health Impact
๒.๑ ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานระดับสากล
๒.๒ ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน
งบประมาณ ๓,๗๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท(สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สถาบันชีววัตถุ
๒๗. โครงการเป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย
ด้วยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการวิจัย และการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์
โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนการกากับ
ดูแลมาตรฐานห้ องปฏิ บั ติการทางการแพทย์ และสาธารณสุ ข เพื่อ การเสริ ม สร้ างสุ ขภาพที่ดีแก่ประชาชนและ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่การเป็นหน่วยงานกลางในการกาหนด
มาตรฐานและให้การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและ
สากล ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ภายใต้กลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การยกระดับและศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลที่มีเป้าหมายให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ
คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับสากล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการกาหนดมาตรฐาน
ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุขเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ โดยมีห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้การรับรองห้องปฏิบัติการระดับ
สากล ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO15189 และห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
ตามมาตรฐาน ISO17025 ที่ผ่านการรับรองแล้ว จานวน ๘๐๗ แห่งและการรับรองห้องปฏิบัติการในระดับประเทศ
ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จานวน ๔ มาตรฐาน และห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข จานวน ๓ มาตรฐาน
ที่ผ่านการรับรองแล้ว จานวน ๘๐๗ แห่ง
ในกระบวนการให้การรับรองดังกล่าวจึงจาเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การให้การรับรองให้มีคุณภาพและครอบคลุมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศและนอก
ประเทศ เพื่ อ การสนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลในการสร้ า งหลั ก ประกั น สุ ข ภาพที่ ดี แก่ ป ระชาชน ดั ง นั้ น
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ดังนี้
๑) การพั ฒ นามาตรฐานและศั ก ยภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารรั ง สี วิ นิ จ ฉั ย มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับผู้ใช้งานและผู้ดูแลให้มีแนวทางการปฏิบัติในทางเดียวกัน
เพื่ออานวยความสะดวกในการรับบริการ และจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่ได้รับบริการจากห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยที่มีคุณภาพ ๒) การกาหนดแนวทางในการดาเนินการควบคุมคุณภาพภายในของรายการทดสอบ KOH
preparation และ Tzanck smear เพื่ อ ลดปั ญ หาการด าเนิ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพภายใน (Internal quality
control, IQC) ไม่ครบทุกรายการของห้องปฏิบัติการ สนับสนุนให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการถูกต้อง
เชื่อถือได้
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับประเทศและสากล
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
จานวนมาตรฐานหรือคู่มือ/แนวทางสาหรับห้องปฏิบัติการทาง
๑
การแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและสากล
ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการเผยแพร่ข้อมูลตามมาตรฐาน
๒
ตามมาตรฐานหรือคู่มือ/แนวทางที่กาหนดขึ้นจานวน ๕ เรื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
มาตรฐานหรือคู่มือ/แนวทางของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและสากล จานวน ๕ เรื่อง
๑
สอดคล้องกับการรับรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๕

เรื่อง

๑๐๐

ร้อยละ

-

-

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. มีมาตรฐานแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อกาหนดนโยบายด้านการวินิจฉัย รักษา ควบคุม
และป้องกันโรคของประเทศ ได้แก่การรับรองมาตรฐาน ISO 20387:2018 Biotechnology-Biobanking-General
requirements for biobanking เพื่อรองรับการจัดตั้ง Bioresource Center ของประเทศ แนวทางการสั่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผล (Rational Lab Use) เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการสั่งตรวจแลปเกินความจาเป็น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 การจัดตั้งโครงสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกันของหน่วยรับรองในประเทศไทยแบบ Single
platform เพื่อให้กระบวนการรับรองของประเทศไทย เป็นแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
๒. เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARs-CoV-2 เพื่อให้สามารถตรวจด้าน Molecular อื่น ๆ
เพิ่มขึ้น เช่นการตรวจ HPV เป็นต้น
๓. ได้เครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องมือแพทย์ เช่นหน้ากากอนามัย ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
เช่น ISO/IEC 17025 และตามที่หน่วยขึ้นทะเบียนตามกฎหมายกาหนดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์
๔. ได้ Training kit ด้านระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
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๒๘. โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทย การเข้าสู่สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล
การเกิดของโรคอุบั ติ ใหม่แ ละอุบั ติซ้า กระทรวงสาธารณสุ ข จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุ ข
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ความเป็น เลิศ ๔ ด้านคือ ๑. ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion, Prevention & Protection Excellence) ๒. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ๓. ด้านบุคลากร
เป็นเลิศ (People Excellence) และ๔.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม นโยบาย และยุทธศาสตร์ในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศ และปฏิรูป
ระบบสุขภาพ ไปสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 การขับเคลื่อนนโยบายโดยมีส่วนกลางทาหน้าที่พัฒนานโยบายกากับ
ติดตาม ประเมินผล ส่วนภูมิภาค บริหารจัดการหน่วยบริการและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เป้าหมายเพื่อให้
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ทั้งนี้รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีและรั ฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายที่ จ ะเร่ ง รั ด ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน
นานโยบายสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการทางาน สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้า ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย
และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เน้นเพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ ลดความแออัด ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและกาลังคนที่เพียงพอ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัย และการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์
โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การกากับดูแล
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขของประเทศ กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จึงเห็นควรจัดประชุมเพื่อ ชี้แจง
แนวทางดาเนินการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการเก็บและขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ภายใต้โครงการลดความแออัด
กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อสร้ างความเข้าใจแก่ผู้ ปฏิบัติงาน ส่ งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติอ
ย่างแท้จริงและมีการติดตามประเมินผลที่สะดวก รวดเร็วเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน นาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
กระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อชี้แจงแนวทางดาเนินการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการเก็บและขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล
ภายใต้โครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข
๒. เพื่อให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง สามารถเป็นหน่วยประเมินและรับรองหน่วยบริการเก็บ
และขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ
๓. เพื่อให้ศูน ย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจและเป็นที่ป รึกษาในกระบวนการประเมิน
และรับรองหน่วยบริการเก็บและขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล
๔. เพื่อให้ โรงพยาบาลนาร่องทั้ง ๑๓ เขตสุ ขภาพ สามารถดาเนิ น การตามนโยบายการลดความแออัด
ทางห้องปฏิบัติการได้
๕. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
มีการดาเนินการลดความแออัดในโรงพยาบาลนาร่องครอบคลุมทุก
๑
เขตสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

๑๗

แห่ง

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๒๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับแนวทางดาเนินการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการเก็บและขนส่งตัวอย่างนอก
โรงพยาบาล ภายใต้โครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีของการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
๓. ได้เครือข่ายการทางานร่วมกัน
งบประมาณ ๑,๒๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองแผนงานและวิชาการ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๒๙. โครงการจัดทาตารายาของประเทศไทย
เนื่องจากในปัจจุบัน ประชาชนมีความใส่ใจในการดูแลด้านสุขภาพตนเองมากขึ้น และมักจะใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ผ ลิ ตจากสมุนไพร รวมทั้งมีการส่งเสริ มการใช้ยาจากสมุน ไพรมากขึ้น ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข
จากข้อมูลการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล จากข้อมูลการสารวจมู ลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทย
เฉพาะ ๒๔ รายการ จากยาแผนไทยที่ บ รรจุ ใ นบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติ ๗๑ รายการ พบว่ า มี มู ล ค่ า การใช้ ร าว
ปีละ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันไทยส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ปีละไม่ต่ากว่า
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยสมุนไพรเป็น มูล ค่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท สารสกัดสมุนไพรมูล ค่ากว่า ๒๗๐ ล้านบาท
และผลิ ต ภั ณฑ์ เ ครื่ อ งส าอาง เช่ น สบู่ แชมพู ที่ใ ช้ ส มุน ไพรเป็ น ส่ ว นผสมมู ล ค่ า กว่า ๑๐๐,๐๐๐ ล้ านบาท ขณะ
ที่ตลาดโลกอุตสาหกรรมสมุนไพรมีมูล ค่ารวมกันกว่า ๙.๑๘ หมื่น ล้านเหรี ยญสหรัฐ จะเห็นว่ าตลาดการส่งออก
สมุน ไพรยังมีโอกาสอีกมากที่อุตสาหกรรมยาสมุน ไพรของประเทศที่จะเพิ่มมูล ค่าการส่ งออกได้โ ดยการพัฒ นา
เป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรให้มากขึ้นนอกเหนือจากการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพร และที่สาคัญต้องมีมาตรฐานสากล
เป็นที่ยอมรับ กล่ าวคือหากมีการจัดทามาตรฐานยาสมุนไพรให้ครอบคลุมสมุนไพรในประเทศแล้ วจะไปเพิ่มมูลค่า
การส่งออก ไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของมูลค่าการส่งออกปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทยยังมีสมุนไพรที่มีศักยภาพอีกมาก
ที่รองรับการพัฒนา แต่ยังขาดการวิจัย พัฒนาและทุนสนับสนุน รวมทั้ง การจัดทามาตรฐานสมุนไพรดังกล่าวยังช่วย
เพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การควบคุมคุณภาพ
ทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นทางหน่วยงาน จึงมุ่งเน้นการจัดทามาตรฐานยาสมุนไพร
มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมจานวนชนิดของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหากไม่มีข้อกาหนด
มาตรฐานที่ครอบคลุมชนิดสมุนไพรแล้ว จะทาให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากยาสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการปนเปื้อน
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ยาแผนปัจจุบัน เช่น สเตียรอยด์ สารพิษ เชื้อรา โลหะหนัก หรือจากยาสมุนไพรปลอม ไม่ได้มาตรฐานที่มีในท้องตลาด
อีกทั้งหน่วยงานรัฐก็ยังขาดวิธีมาตรฐานที่จะตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรดังกล่าวได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทาข้อกาหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทยสาหรับบรรจุในตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai
Herbal Pharmacopoeia) ซึ่งเป็นมาตรฐานของประเทศ ในการคุ้มครองผู้ บริ โภคหรื อประชาชน ให้ได้ใช้ยาสมุนไพร
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดโครงการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
๑ จัดทาข้อกาหนดมาตรฐานสมุนไพร
๒ จัดพิมพ์ตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยปี ๒๐๒๓
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
สามารถเผยแพร่ข้อกาหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทยให้แก่
๑
ประชาชนทั่วไป

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ไม่น้อยกว่า
๗
๑

มอโนกราฟ

ไม่น้อยกว่า
๑

ช่องทาง

ฉบับ

แผนงบประมาณ
งบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
← ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท →

ไตรมาส ๔

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับที่ต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ข้อกาหนดมาตรฐานยาสมุนไพรที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมสมุนไพรในประเทศจะไปเพิ่มมูลค่า
การส่งออกของประเทศ รวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมผลิตสมุนไพรในประเทศให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
๒. มีข้อกาหนดและวิธีมาตรฐานครอบคลุมชนิดสมุนไพรสาหรับคุ้มครองผู้บริโภคหรือประชาชาชนได้ใ ช้ยา
สมุนไพรที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักยาและวัตถุเสพติดและสถาบันวิจัยสมุนไพร
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งบประมาณ ๓,๐๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท
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แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลาดับ

โครงการ/การประชุม

ประเทศ

คน ระยะเวลา
จานวนเงิน หมายเหตุ
(จานวน) ประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

๓,๐๐๙,๐๐๐

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๒,๐๐๙,๐๐๐

ผลผลิต เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

๒,๐๐๙,๐๐๐

กิจกรรม กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

๒,๐๐๙,๐๐๐

งบรายจ่ายอื่น
๑ The Asian Forensic Sciences
Network (AFSN)

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

๒

พ.ค. ๖๔

๑๑๐,๘๐๐ สยวส.

๒ การประชุม ACCSQ/PPWG Meeting

มาเลเซีย

๒

มิ.ย. ๖๔

๑๑๕,๔๐๐ สยวส.

๓ การประชุม ASEAN Medical Device
Committee (AMDC) Meeting and
its related Meetings ครั้งที่ ๙

สหภาพพม่า

๒

พ.ย. ๖๓

๑๑๐,๔๐๐

สรส
สยวส
สชว

๔ การประชุม ASEAN Medical Device
Committee (AMDC) Meeting and
its related Meetings ครั้งที่ ๑๐

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

๒

เม.ย. ๖๔

๑๓๓,๒๐๐

สรส
สยวส
สชว

สหรัฐอเมริกา

๒

พ.ค. ๖๔

๑๙๔,๖๐๐ สยวส.

๖ Joint IAF/ILAC Annual Meetings
2020

แคนาดา

๒

ต.ค. ๖๓

๓๓๓,๔๐๐ สมป.

๗ Biological Weapon Convention
State Parties Meeting

สมาพันธรัฐ
สวิส

๒

ธ.ค. ๖๓

๒๗๒,๐๐๐ สมป.

ญี่ปุ่น

๒

มิ.ย. ๖๔

๒๒๖,๔๐๐ สมป.

๕ การประชุม ISO/TC 194

๘ APAC Annual Meetings 2020
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แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลาดับ

โครงการ/การประชุม

ประเทศ

๙ ประชุม Global Health Security

คน ระยะเวลา
จานวนเงิน หมายเหตุ
(จานวน) ประมาณ

ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

๑

ก.พ. ๖๔

๘๗,๘๐๐

ผน.

๑๐ การประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก สหพันธรัฐสวิส

๒

ก.พ. ๖๔

๒๗๘,๖๐๐

ผน.

๑๑ ประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General
Conference : GC) จัดโดยทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(IAEA : International Atomic
Energy Agency)

สาธารณรัฐ
ออสเตรีย

๑

ก.พ. ๖๔

๘๕,๐๐๐

สรส.

๑๒ การประชุม Codex Committee on
Pesticide Residues

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๑

เม.ย. ๖๔

๖๑,๔๐๐

สคอ.

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

๑,๐๐๐,๐๐๐

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค ๑,๐๐๐,๐๐๐
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
กิจกรรม พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้ ๑,๐๐๐,๐๐๐
มีประสิทธิภาพ
งบรายจ่ายอื่น
๑ การประชุม ASEAN Food Testing
สาธารณรัฐ
๒
พ.ย. ๖๓ ๑๑๙,๘๐๐ สคอ.
Laboratory Committee (AFTLC)
สังคมนิยม
ครั้งที่ 17
เวียดนาม
๒ การประชุม Codex Committee on
Food Additives

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๑

มี.ค. ๖๔

๘๐,๖๐๐

สคอ.

๓ การประชุม Codex Committee on
Contaminants in Foods

ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

๑

พ.ค. ๖๔

๑๒๕,๕๐๐

สคอ.
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ลาดับ

โครงการ/การประชุม

๔ การประชุม Meeting of the ASEAN
GM Food Testing Network

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

๒

มิ.ย. ๖๔

๑๑๕,๖๐๐

สคอ.

มาเลเซีย

๑

มิ.ย. ๖๔

๔๗,๓๐๐

สคอ.

๖ การประชุมคณะทางานวิชาการ
ISO ด้านเครื่องสาอาง คณะที่ TC 217
Cosmetics

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

๑

พ.ย. ๖๓

๑๒๖,๒๐๐

สสว.

๗ การประชุม ASEAN Cosmetic
Testing Laboratory Committee
(ACTLC) ครั้งที่ ๑๗ และ ASEAN
Cosmetics Committee (ACC)
ครั้งที่ ๓๔

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

๒

มิ.ย. ๖๔

๑๑๘,๘๐๐

สสว.

๘ การประชุม The 65th
Collaborative International
Pesticide Analytical Council
(CIPAC) Annual Meeting and the
18th Joint CIPAC / FAO / WHO

สหรัฐ
อเมริกา

๒

มิ.ย. ๖๔

๒๖๖,๒๐๐

สสว.

๕ การประชุม The 4th Scientific
Committee Meeting of ARAC
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ประเทศ

คน ระยะเวลา
จานวนเงิน หมายเหตุ
(จานวน) ประมาณ
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แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
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แผนงาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต
เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

กิจกรรม
กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
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๑. The Asian Forensic Sciences Network (AFSN)
ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เป็นผู้แทนของประเทศ โดยประเทศไทย สานักยา
และวัตถุเสพติดเป็นสมาชิกและผู้แทนระดับประเทศ เป็นการประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับผู้ตรวจพิสูจน์ และผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ และในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคเอเชียกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นสมาชิก ใน ๒ สาขา คือ toxicology และ Illicits drug
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้แทนประเทศ และได้ข้อตกลงระหว่างประเทศ ทาให้การวางแผนยุทธศาสตร์และ
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
และการนายาไปใช้ในทางที่ผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในสภาวะที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
ผลจากการเจรจาหาข้อตกลงระหว่างประเทศ และความรู้ที่ทันสมัย นามาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์
การดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการนายาไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งกาหนดทิศทางการดาเนินงานของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
งบประมาณ ๑๑๐,๘๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๑๑๐,๘๐๐.๐๐
๑๑๐,๘๐๐.๐๐
๒. การประชุม ACCSQ/PPWG Meeting
ประเทศ มาเลเซีย
วัตถุประสงค์
ตามมติที่ป ระชุมสัมมนา The ASEAN Consultative onStandards and Quality (ACCSQ)ที่เชียงใหม่
เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๒ ให้ตั้งคณะทางาน Pharmaceutical Product Working Group ซึ่งเจ้าหน้าที่สานักยา
และวั ต ถุ เ สพติ ด เป็ น คณะท างานได้ มี ก ารประชุ ม ต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี โ ดยส านั ก จ าเป็ น ต้ อ งมี ผู้ แ ทนทั้ ง ทางด้ า นยา
และด้าน Biotech เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ได้มติร่วมกันในการปฏิบัติเรื่องการขึ้นทะเบียนตารับยาให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและเพื่อลดการกีดกันทางการค้า
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่รัฐด้านการกากับดูแลการขึ้นทะเบียนยา ได้ปฏิบัติงานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งกลุ่ ม
ที่ได้รับประโยชน์ คือ ประชาชนได้บริโภคยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และผู้ค้าระหว่างประเทศไม่ถูกกีดกันทางการค้า
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
เข้าร่วมกาหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตารับยาในระดับอาเซียน ให้เป็นแนวทางเดียวกันและลดการกีดกัน
ทางการค้า
งบประมาณ ๑๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
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ไตรมาส ๑
-

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
๑๑๕,๔๐๐.๐๐
-

รวม
๑๑๕,๔๐๐.๐๐

๓. การประชุม ASEAN Medical Committee (AMDC) Meeting and its related Meeting ครั้งที่ ๙
ประเทศ สหภาพพม่า
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาข้อมูลระดับนโยบายและเทคนิคในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบกากับดูแลเครื่องมือแพทย์
ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้สอดคล้องกัน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน (ด้านเครื่องมือแพทย์)
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลระดับนโยบาย และเทคนิคในการปรับ เปลี่ยนและพัฒนาระบบกากับดูแล
เครื่องมือแพทย์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
จากมาตรการและข้อกาหนดต่างๆ
งบประมาณ ๑๑๘,๒๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ สานักยาและวัตถุเสพติด สถาบันชีววัตถุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๑๑๘,๒๐๐.๐๐
๑๑๘,๒๐๐.๐๐
๔. การประชุม ASEAN Medical Committee (AMDC) Meeting and its related Meeting ครั้งที่ ๑๐
ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาข้อมูลระดับนโยบายและเทคนิคในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบกากับดูแลเครื่องมือแพทย์
ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้สอดคล้องกัน
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน (ด้านเครื่องมือแพทย์)
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลระดับนโยบาย และเทคนิคในการปรับ เปลี่ยนและพัฒนาระบบกากับดูแล
เครื่องมือแพทย์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
จากมาตรการและข้อกาหนดต่างๆ
งบประมาณ ๑๓๔,๔๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ สานักยาและวัตถุเสพติด สถาบันชีววัตถุ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๑๓๔,๔๐๐.๐๐
๑๓๔,๔๐๐.๐๐
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๕. การประชุม ISO/TC 194
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์
ประเทศไทยได้ปรั บเปลี่ยนจาก observer member เป็น participate member ของมาตรฐาน ISO 10993
(Biological Evaluation of Medical Devices) ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ISO/TC 194 และได้ มี ก ารเสนอชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่
จากสานักยาและวัตถุเสพติดเป็นคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ ISO/TC 194 ได้มีการจัดประชุมต่อเนื่องทุกปี
เพื่อให้ได้มติร่วมกันในการจัดทามาตรฐาน ISO 10993 การประชุมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและข้อกาหนดต่างๆ
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ ท างานทดสอบเครื่ อ งมื อ แพทย์ ต ามมาตรฐาน ISO 10993 ได้ ป ฏิ บั ติ ง านและเตรี ย ม
ความพร้อมตามข้อตกลงของคณะกรรมการ ซึ่ งกลุ่มที่ได้ประโยชน์คือ ประชาชนได้เครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐาน
ผู้ประกอบการสามารถนาผลไปประกอบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์หรือส่งออกได้
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
ได้รับทราบแนวทางในการจัดทามาตรฐาน ISO และทาให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ
เพื่อนามาใช้ในการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ
งบประมาณ ๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท(เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๙๗,๓๐๐.๐๐
๙๗,๓๐๐.๐๐
๖. Joint IAF/ILAC Annual Meetings 2020
ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วัตถุประสงค์
การประชุ มพิจารณาให้ การรั บรองมาตรฐานหน่วยรับรองระดับ International Laboratory Accreditation
Cooperation เป็ น การออกเสี ย งของประเทศสมาชิ ก เพื่ อ ให้ การยอมรั บ การเป็ น องค์ ก รรั บ รองความสามารถ
Accreditation Body (AB) ของประเทศต่างๆ และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการดารงไว้ซึ่งการยอมรับระดับภูมิภาค
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากประเทศสมาชิก ILAC
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
เพื่อร่วมพิจาณาหลักเกณฑ์ มาตรการและข้อกาหนดต่างๆในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น
งบประมาณ ๓๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท(สามแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๓๓๓,๔๐๐.๐๐
๓๓๓,๔๐๐.๐๐
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๗. Biological Weapon Convention State Parties Meeting
ประเทศ สมาพันธรัฐสวิส
วัตถุประสงค์
เข้าร่วมประชุมในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่งเป็นกฎหมายของ
ประเทศไทยที่สอดคล้องกับมาตรการของอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ (Biological Weapon Convention; BWC)
กลุ่มเป้าหมาย
ประเทศสมาชิกภายใต้อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ (Biological Weapon Convention; BWC)
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
เป็นบทบาทหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงจุดยืนและท่าทีของประเทศไทยต่อข้อตกลง
ในอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ
งบประมาณ ๒๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๒๗๒,๐๐๐.๐๐
๒๗๒,๐๐๐.๐๐
๘. APAC Annual Meetings 2020
ประเทศ ญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์
การประชุมพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานหน่วยรับรอง และออกเสียงซึ่งประเทศสมาชิกต้องออกเสียง
ลงมติ เพื่อให้การยอมรับการเป็นองค์กรรับรองความสามารถ Accreditation Body (AB) ของประเทศต่างๆ และมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการดารงไว้ซึ่งการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิก APAC
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. มีความสาคัญอย่างยิ่งในการดารงไว้ซึ่งการยอมรับในระดับภูมิภาค รวมทั้งเป็นการประชุม Technical
Committee
๒. เป็นเวทีนาเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าด้านวิชาการ ซึ่งมีผู้แทนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นการร่วมทบทวนข้อกาหนดและนาเสนอ
ผลการดาเนินงานของประเทศสมาชิก
งบประมาณ ๒๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๒๒๖,๔๐๐.๐๐
๒๒๖,๔๐๐.๐๐

90

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙. ประชุม Global Health Security
ประเทศ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
วัตถุประสงค์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและควบคุมโรคทางห้องปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชากรของประเทศ จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
ประเทศสมาชิก ๖๔ ประเทศ
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและข้อกาหนดต่างๆ
งบประมาณ ๑๗๕,๖๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๑๗๕,๖๐๐.๐๐
๑๗๕,๖๐๐.๐๐
๑๐. การประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก
ประเทศ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
วัตถุประสงค์
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ใ นฐานะหน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทในด้ า นการป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคทาง
ห้องปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชากรทั้งประเทศ และในฐานะที่
ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์กรอนามัยโลก การมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทาง จัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับแนว
ทางการควบคุมป้องกันด้านกติกาสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและข้อกาหนดต่างๆ
งบประมาณ ๒๗๘,๖๐๐.๐๐ บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๒๗๘,๖๐๐.๐๐
๒๗๘,๖๐๐.๐๐
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๑๑. ประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference : GC) จัดโดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
(IAEA : International Atomic Energy Agency)
ประเทศ สาธารณรัฐออสเตรีย
วัตถุประสงค์
รับทราบข้อมูล ข้อตกลงอัน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านรังสี การแพทย์ และบางโอกาสจาเป็น
ต้องรั บ ภารกิจ ที่ได้รั บ มอบหมายจากการประชุมมาดาเนิน การต่อในแนวทางที่ IAEA กาหนด รวมทั้งให้ ข้อมูล
การดาเนิ น งานด้านรั งสีของกรมฯ หารือปั ญหาทางเทคนิคชั้นสู งกับเจ้าหน้าที่ของ IAEA และได้รับ การยอมรับ
จากเจ้าหน้าที่ของ IAEA ในการจัดส่งโครงการใหม่ๆ ให้เข้าร่วมการทดสอบทาให้ห้องปฏิบัติการ SSDL ของกรมฯ ได้
พัฒนาศักยภาพด้านมาตรวิทยาทางรังสี ทัดเทียมสากล
กลุ่มเป้าหมาย
ประเทศสมาชิก IAEA
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
ได้รับการยอมรับจาก IAEA ซึ่งนาไปสู่การให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ และสามารถประสานงานได้
โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ IAEA
งบประมาณ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท(แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๘๕,๐๐๐.๐๐
๘๕,๐๐๐.๐๐
๑๒. การประชุม Codex Committee on Pesticide Residues
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานของสารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ตกค้างในอาหาร
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิก Codex
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ตกค้างในอาหาร
งบประมาณ ๖๑,๔๐๐.๐๐ บาท(หกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักคุณภาพอาหารและความปลอดภัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๖๑,๔๐๐.๐๐
๖๑,๔๐๐.๐๐
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แผนงาน
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัย
และป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

กิจกรรม
พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
ให้มีประสิทธิภาพ
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๑. การประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) ครั้งที่ ๑๗
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณา ASEAN Guideline ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโลหะหนักของอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
เป็นผู้แทนไทยและเป็นฝ่ายเลขาติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม
งบประมาณ ๑๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักคุณภาพอาหารและความปลอดภัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๑๑๙,๘๐๐.๐๐
๑๑๙,๘๐๐.๐๐
๒. การประชุม Codex Committee on Food Additives
ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิก Codex
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร
งบประมาณ ๘๐,๖๐๐.๐๐ บาท(แปดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักคุณภาพอาหารและความปลอดภัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
๘๐,๖๐๐.๐๐
-

94

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รวม
๘๐,๖๐๐.๐๐

๓. การประชุม Codex Committee on Contaminants in Foods
ประเทศ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานด้านสารพิษและสารปนเปื้อนในอาหาร
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิก Codex
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ตกค้างในอาหาร
งบประมาณ ๑๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักคุณภาพอาหารและความปลอดภัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
๑๒๕,๕๐๐.๐๐
-

รวม
๑๒๕,๕๐๐.๐๐

๔. การประชุม Meeting of the ASEAN GM Food Testing Network
ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นผู้แทนไทยพิจารณามาตรฐานวิธีวิเคราะห์ที่จะใช้ในระดับอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกอาเซียน
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความรู้
งบประมาณ ๑๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักคุณภาพอาหารและความปลอดภัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
๑๑๕,๖๐๐.๐๐
-

รวม
๑๑๕,๖๐๐.๐๐

ไตรมาส ๑
-
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๕. การประชุม The 4 th Scientific Committee Meeting of ARAC
ประเทศ มาเลเซีย
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นผู้แทนไทยพิจารณามาตรฐานวิธีวิเคราะห์ที่จะใช้ในระดับอาเซียน
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกอาเซียน
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
พัฒนาวิธีวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความรู้
งบประมาณ ๔๗,๓๐๐.๐๐ บาท(สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักคุณภาพอาหารและความปลอดภัย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
๔๗,๓๐๐.๐๐
-

รวม
๔๗,๓๐๐.๐๐

๖. การประชุมคณะทางานวิชาการ ISO ด้านเครื่องสาอาง คณะที่ TC 217 Cosmetics
ประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
วัตถุประสงค์
เป็ น ผู้ แทนของประเทศไทยในฐานะผู้ ท รงวุฒิ ด้านเคมีและผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ด้านชีว วิ ทยาใน ISO/ TC 217
Cosmetics Working groups ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการในการทบทวนและกาหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องสาอางด้านเกณฑ์กาหนดรายการต่างๆ และด้านวิธีทดสอบทางเคมีและทางชีววิทยา ซึ่งอาจเป็น Technical
Barrier to Trade ต่อประเทศไทย โดยการประชุมประกอบด้ว ย Chairman advisory group และ 4 Working
groups
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตรายที่เป็นคณะทางาน (Working group)
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ผู้ เชี่ ย วชาญใน ISO Cosmetics Working Groups มี โ อกาสอภิป รายและเสนอข้ อคิด เห็ น สนับ สนุ น
ข้อเสนอด้านวิชาการจากประเทศไทย ใช้สิทธิ์ออกเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม โดยเฉพาะในเรื่องที่อาจมีผลกระทบ
ต่อประเทศไทย
๒. มีโอกาสประสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญในคณะทางานด้านวิชาการจากประเทศต่างๆ
๓. เป็นโอกาสให้ได้ศึกษาพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ เตรียมความพร้อมสาหรับเทคนิ คใหม่ๆ และ
กฎระเบียบต่างๆ
งบประมาณ ๑๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๑๒๖,๒๐๐.๐๐
๑๒๖,๒๐๐.๐๐
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๗. การประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) ครั้งที่ ๑๗
ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วัตถุประสงค์
เป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านเครื่องสาอางให้มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สามารถให้การสนับสนุนและเฝ้าระวัง กากับดูแลด้านเครื่องสาอางตาม ASEAN Cosmetic Directive
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากประเทศสมาชิกอาเซียน
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านวิชาการ ด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์และด้านการทดสอบความชานาญ
การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางกับผู้แทนจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ประเทศสมาชิกอาเซียน
๒. รับทราบความก้าวหน้าการดาเนินการตรวจวิเคราะห์และให้บริการทดสอบความชานาญผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางของห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสถานการณ์แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
ที่จาหน่ายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการของประเทศไทย
๓. ได้รับการยอมรับและเชื่อถือการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านเครื่องสาอาง
งบประมาณ ๑๑๘,๘๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๑๑๘,๘๐๐.๐๐
๑๑๘,๘๐๐.๐๐
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๘. การประชุม The 65th Collaborative International Pesticide Analytical Council (CIPAC) Annual
Meeting and the 18th Joint CIPAC / FAO / WHO
ประเทศ สหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์
เป็ น ผู้ แ ทนของประเทศไทยท าหน้ า ที่ Correspondent member ของ CIPAC ด้ า นสาธารณสุ ข
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ท าหน้ า ที่ Correspondent member ด้ า นสาธารณสุ ข ตั้ ง แต่
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประเทศเบลเยี่ยม และรายงานผลการดาเนินงานของประเทศไทยด้านสารกาจัดศัตรูพืช
ที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข (country report) และรายงานผลการดาเนินงานในฐานะศูนย์ความร่วมมือ
ขององค์การอนามัยโลก ด้านการทดสอบคุณภาพสารกาจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขนาเสนอผลงานวิชาการ
ด้านสารกาจัดศัตรูพืชที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมในการจัดทามาตรฐานวิธีวิเคราะห์สารกาจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ในระดับโลกในกระบวนการ Collaborative trial
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนประเทศสมาชิกในฐานะ Correspondent member ด้านสาธารณสุข
ผลสาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑. ได้รับความรู้และข้อมูลจากการนาเสนอผลการดาเนินงานของประเทศ ผลงานวิชาการ และการดาเนินงาน
Collaborative study และข้อคิดเห็นจากผู้แทนประเทศต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านวิชาการ และ
การแสวงหาโอกาสในความร่วมมือทางด้านวิชาการ
๒. เป็นเวทีของการแสดงศักยภาพในด้านการตรวจวิเคราะห์สารกาจัดศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
งบประมาณ ๒๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท(สองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
รวม
๒๖๖,๒๐๐.๐๐
๒๖๖,๒๐๐.๐๐
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โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๔๘ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๔๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท(ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ที่

ชื่อแผนงาน

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

๑

การวิจัยและพัฒนากัญชงและกัญชาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์

๑๒

๖,๗๗๘,๙๗๒

๒

การพัฒนาชุดทดสอบรวดเร็วสาหรับการวินิจฉัยโรคและการ
ปนเปื้อนเชื้อในอาหารและสิ่งแวดล้อม

๖

๒,๑๙๗,๓๙๖

๓

การศึกษาความหลาก หลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตก่อโรค
ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม

๕

2,340,000

4

วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุ และวัคซีนต้นแบบเพื่อป้องกัน
และรักษาโรค Botulism และไข้ปวดข้อยุงลาย

2

1,364,531

5

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางจากสมุนไพรไทยเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

4

2,359,978

6

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการ
ใช้ยาสมุนไพรในประเทศไทย

10

4,572,313

7

การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยและการดื้อยาของเชื้ออุบัติใหม่
ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ

6

3,903,310

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมพาหะไข้ เลือดออก และไข้
ซิกา: ยุงลายและยุงลายดื้อยา

3

900,000

48

24,416,500

รวม
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การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ลาดับ ชื่อแผนงาน
1 การวิจัยและ
พัฒนากัญชง
และกัญชา
เพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์

ชื่อโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสาร
สกัดกัญชงกัญชา
การศึกษาพิษวิทยาของกัญชา
การชักนากัญชาเพื่อให้เกิดการสร้าง
แคลลัสและผลิตสารทุติยภูมิ
การคัดแยกสายพันธุ์กัญชา และ
สมุนไพรที่ใช้ในสิบหกยาตารับร่วมกับ
กัญชา ด้วยเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด
โครงการศึกษาการเพาะปลูกสายพันธุ์
พืชกัญชาในพื้นที่เขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือประเทศไทยเพื่อได้
สารสาคัญออกฤทธิ์ทางการแพทย์สูง
การศึกษาวิจัยการตรวจหาชนิดและ
ปริมาณสารออกฤทธิ์ในพืชกัญชาและ
ผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา
การตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณ
สารเมตาบอไลต์ของกัญชาในเลือด
และปัสสาวะ
การศึกษาคุณภาพทางเคมี-ฟิสิกส์ของ
กัญชาไทย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับใช้
ภายนอกเฉพาะที่จากสารสกัดใบเฮมพ์
เพื่อลดอาการอักเสบและการติดเชื้อ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ยาต้านมะเร็งจากสารสกัดใบเฮมพ์
ศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของเครื่อง
ยากัญชา (Cannabis sativa L.)
การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในพืช
กัญชาและผลิตภัณฑ์
รวม 12 โครงการ
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งบแผนงานวิจัย

สถาบันวิจัยสมุนไพร

ที่ขอจัดสรร (บาท)
200,000

สถาบันวิจัยสมุนไพร
สถาบันวิจัยสมุนไพร

1,000,000
400,000

สถาบันวิจัยสมุนไพร

๑,๕๐๐,๐๐๐

ศวก.10 อุบลราชธานี

800,000

ศวก.10 อุบลราชธานี

512,972

ศวก.10 อุบลราชธานี

300,000

สถาบันวิจัยสมุนไพร

1,166,000

ศวก. 1 เชียงใหม่

150,000

ศวก. 1 เชียงใหม่

64,000

สถาบันวิจัยสมุนไพร

100,000

ศวก.10 อุบลราชธานี

450,000

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ลาดับ ชื่อแผนงาน

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

งบแผนงานวิจัย

ที่ขอจัดสรร (บาท)
การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจโรคเลปโตส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 150,000
2 การพัฒนา
สาธารณสุข
ไปโรสิสด้วยวิธี Loop-mediated
ชุดทดสอบ
isothermal amplification (LAMP)
รวดเร็วสาหรับ พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
350,000
การวินิจฉัยโรค ด้วยวิธี Loop mediated
สาธารณสุข
และการ
isothermal amplification (LAMP)
การพัฒนาชุดตรวจวิธี Multiplex
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
300,000
ปนเปื้อน
PCR และ LAMP สาหรับตรวจหาเชื้อ
สาธารณสุข
เชื้อใน
Salmonella spp. ในอาหารและ
อาหารและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ใน
สิ่งแวดล้อม
ประเทศไทย
การพัฒนาและประเมินความใช้ได้ชุด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
500,000
ทดสอบอิมมูโนโครมาโทกราฟีสาหรับ
สาธารณสุข
เชื้อ Escherichia
coli O157 และ Shiga toxins
การพัฒนาและประเมินวิธีการตรวจ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
280,000
วินิจฉัยโรคเมลิออยโดสิส
สาธารณสุข
(Melioidosis) และโรคแกลนเดอร์ส
(Glanders) ด้วยวิธี Loop-mediated
isothermal amplification (LAMP)
การเพิ่มประสิทธิภาพชุดทดสอบโรค
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
300,000
วัณโรค โรคเมลิออยโดสิส โรคเลปโตส
สาธารณสุข
ไปโลสิส ด้วยวิธลี ูปเมดิเอเตทไอโซ
เทอร์มอลแอมพลิฟิเคชัน (แลมป์)
ภาคสนาม
Pending
317,396
รวม 7 โครงการ

2,197,396

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ลาดับ ชื่อแผนงาน
๓ การศึกษา
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของสิ่งมีชีวิต
ก่อโรคด้วย
การถอดรหัส
พันธุกรรม
ทั้งจีโนม

ชื่อโครงการ
การศึกษา Whole genome ของเชื้อ
ไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงและอาหาร
เป็นพิษด้วยเทคนิค Next generation
sequencing
การศึกษา Whole genome ของ
ไวรัสหัดที่พบในประเทศไทยโดยวิธี
Next Generation Sequencing
การบูรณาการด้านพิษวิทยา จีโนมิกส์
และชีวสารสนเทศเพื่อศึกษาเห็ดพิษ
กลุ่มที่มีผลต่อระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ และระบบเมแทบอลิก
การวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจสาร
พันธุกรรมในเลือดเพื่อประยุกต์ใช้ใน
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติด้าน
พันธุกรรมทางคลินิก
การศึกษาจีโนมของแบคทีเรียแกรมลบ
ดื้อยาคาร์บาพีเนมและโคลิสตินใน
ประเทศไทย

หน่วยงาน

ที่ขอจัดสรร (บาท)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 140,000
สาธารณสุข
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

300,000

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

300,000

สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์

๑,300,000

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

300,000

รวม ๕ โครงการ
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ลาดับ ชื่อแผนงาน
๔ วิจัยและพัฒนา
ยาชีววัตถุ และ
วัคซีนต้นแบบ
เพื่อป้องกันและ
รักษาโรค
Botulism และ
ไข้ปวดข้อ
ยุงลาย
๕

วิจัยและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอาง
จากสมุนไพร
ไทยเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้
อุตสาหกรรม
สมุนไพรไทย

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

การวิจัยและพัฒนา antitoxin ชนิดรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์
คอมบิแนนท์แอนติบอดีที่ลบล้างฤทธิ์
ทางการแพทย์
Botulinum Neurotoxin A, B และ F
การผลิตอนุภาคคล้ายชิคุนกุนยาไวรัส สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
ในเซลล์สัตว์เพื่อการพัฒนาเป็นวัคซีน
สาธารณสุข

รวม 2 โครงการ
การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และความ
เป็นพิษต่อผิวหนัง

งบแผนงานวิจัย
ที่ขอจัดสรร (บาท)
650,000
1,200,000

สถาบันวิจัยสมุนไพร

1,364,531
459,978

การศึกษาประสิทธิผลของเครื่องสาอาง
จากสารสกัดสมุนไพร

สถาบันวิจัยสมุนไพร

1,000,000

โครงการพัฒนาสารสกัดสมุนไพรโดย
ใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อเตรียมเป็น
ผลิตภัณฑ์เวชสาอางบารุงผิว

สถาบันวิจัยสมุนไพร

450,000

การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรโดยใช้
เทคโนโลยีนาโน เพื่อเตรียมเป็น
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

สถาบันวิจัยสมุนไพร

450,000

รวม ๔ โครงการ

2,359,978

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ลาดับ ชื่อแผนงาน
6 วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ยาจากสมุนไพร
เพื่อสนับ
สนุนการ
ใช้ยาสมุนไพร
ในประเทศ
ไทย

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
ปอบิด
การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด
จากปอบิด
การศึกษาข้อกาหนดทางเคมีของ
ปอบิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ
จากผักเชียงดา
การผลิตสารมาตรฐาน miroestrol
ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของ
กวาวเครือขาว

สถาบันวิจัยสมุนไพร

ที่ขอจัดสรร (บาท)
200,000

สถาบันวิจัยสมุนไพร

622,313

สถาบันวิจัยสมุนไพร

200,000

สถาบันวิจัยสมุนไพร

800,000

สถาบันวิจัยสมุนไพร

450,000

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด
สมุนไพรรากสามสิบ

สถาบันวิจัยสมุนไพร

1,000,000

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัด
จากกระเจี๊ยบเขียว

สถาบันวิจัยสมุนไพร

600,000

ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันต่อการ ศวก.12/1 ตรัง
เจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบ
ทางเดินอาหารของคน

100,000

การศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของเจลพิลังกาสา ในผู้ป่วย
โรคผิวหนังอักเสบ

สถาบันวิจัยสมุนไพร

500,000

การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อ
โรคแผลในกระเพาะอาหาร
Helicobacter pylori ของสมุนไพร
วงศ์ขิง

สถาบันวิจัยสมุนไพร

100,000

รวม 10 โครงการ
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ลาดับ ชื่อแผนงาน
๗ การพัฒนาวิธี
ตรวจวินิจฉัย
และการดื้อยา
ของเชื้อ
อุบัติใหม่
ด้วยวิธีทาง
อณูชีววิทยา
เพื่อ
ความมั่นคง
ทางสุขภาพ

8

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
เพื่อควบคุม
พาหะไข้
เลือดออก
และไข้ซิกา :
ยุงลายและ
ยุงลายดื้อยา

ชื่อโครงการ

หน่วยงาน

การศึกษาเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้าในผู้ป่วย
ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง หรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
ด้วยวิธี Next-generation
sequencing
การพัฒนาการตรวจ Severe fever
with thrombocytopenia
syndrome virus ในตัวอย่างผู้ป่วยส่ง
ตรวจอาโบไวรัส
การชี้บ่งจุลชีพก่อโรคของกลุ่มโรค
ไข้ไม่ทราบสาเหตุในผู้ป่วยคนไทย
(โฟกัสทุกกลุ่ม)
กลไกการดื้อยาปฏิชีวนะของ
เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ที่แยกได้จาก
ผู้ป่วยในประเทศไทย
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เชื้อ
Campylobacter spp. แบบรวดเร็ว
ด้วยเทคนิค real-time PCR

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

การพัฒนาวิธี multiplex realtime
PCR เพื่อตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ดื้อ
ต่อยากลุ่ม neuraminidase inhibitor
(NAI)
รวม 6 โครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์อัดก๊าซ
กาจัดยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะ
ไข้เลือดออกและไข้ซิกา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่น
หมอกควันสาหรับการควบคุมยุงลาย
และยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออก
และไข้ซิกา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาจัดลูกน้า
ยุงลายบ้านดื้อยาจากแบคทีเรีย
รวม ๓ โครงการ

งบแผนงานวิจัย
ที่ขอจัดสรร (บาท)
300,000

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

300,000

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

2,000,000

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

703,310

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

300,000

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

300,000

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

3,903,310
3๐๐,๐00

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

3๐๐,๐00

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

3๐๐,๐00
9,000,000

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ลำดับ

สานักงานเลขานุการกรม
สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงานและวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
สถาบันวิจัยสมุนไพร
สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
สานักยาและวัตถุเสพติด
สานักเครือ่ งสาอางและวัตถุอันตราย
สถาบันชีววัตถุ
สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
สานักรังสีและเครือ่ งมือแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

หน่วยงำน

8,248,400.00
610,600.00
916,500.00
159,600.00
513,300.00
2,020,700.00
155,000.00
11,448,500.00
6,026,700.00
6,543,000.00
2,160,000.00
2,656,700.00
778,000.00
273,000.00
5,846,400.00
4,203,900.00
2,759,800.00
359,200.00
2,571,800.00
2,053,200.00
846,400.00
3,588,000.00

192,600.00
-

412,500.00
30,700.00
43,600.00
9,000.00
25,000.00
100,400.00
7,800.00
515,300.00
351,000.00
405,000.00
108,000.00
153,000.00
37,700.00
13,700.00
269,700.00
210,200.00
138,100.00
18,000.00
125,400.00
100,300.00
42,400.00
179,400.00

เงินเดือน พนักงำน
ลูกจ้ำงชั่วครำว ค่ำประกันสังคม
กระทรวง
3,100.00
135,200.00
59,000.00
80,900.00
19,800.00
43,600.00
26,400.00
10,100.00
105,700.00
57,000.00
33,700.00
16,700.00
41,100.00
71,800.00

รวม

8,660,900.00
641,300.00
960,100.00
168,600.00
538,300.00
2,121,100.00
165,900.00
12,099,000.00
6,436,700.00
7,221,500.00
2,287,800.00
2,853,300.00
842,100.00
296,800.00
6,221,800.00
4,471,100.00
2,931,600.00
377,200.00
4,800.00 2,718,700.00
4,200.00 2,198,800.00
888,800.00
8,300.00 3,847,500.00

-

กองทุนสำรอง กองทุนทดแทน
เลี้ยงชีพ
ประกันสังคม

งบบุคลำกร

ประมำณกำรรำยจ่ำย

2,246,400.00
705,600.00
633,600.00
458,400.00
432,000.00
432,000.00
489,600.00
1,944,000.00
345,600.00
452,400.00
230,400.00
273,600.00
314,400.00
172,800.00
475,200.00

ค่ำตอบแทนนักวิทย์/
นักฟิสิกส์/
นักเทคนิคกำรแพทย์

งบดำเนินงำน
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร

จัดสรรเงินบำรุง (งบบุคลำกรและงบดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมวิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์

8,660,900.00
641,300.00
960,100.00
168,600.00
538,300.00
2,121,100.00
165,900.00
14,345,400.00
7,142,300.00
7,855,100.00
2,746,200.00
3,285,300.00
1,274,100.00
786,400.00
8,165,800.00
4,816,700.00
3,384,000.00
607,600.00
2,992,300.00
2,513,200.00
1,061,600.00
4,322,700.00

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : บาท
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

ลำดับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
รวมทั้งสิ้น

หน่วยงำน

2,443,600.00
1,980,000.00
2,565,000.00
2,640,000.00
2,163,400.00
1,972,000.00
1,003,100.00
2,896,700.00
1,480,400.00
83,882,900.00

192,600.00

105,800.00
99,000.00
128,300.00
132,000.00
106,600.00
95,800.00
48,900.00
144,900.00
75,000.00
4,232,500.00

เงินเดือน พนักงำน
ลูกจ้ำงชั่วครำว ค่ำประกันสังคม
กระทรวง
17,300.00
23,900.00
22,200.00
12,100.00
43,300.00
20,100.00
27,400.00
30,000.00
900,400.00

5,280.00
5,820.00
3,000.00
31,400.00

กองทุนสำรอง กองทุนทดแทน
เลี้ยงชีพ
ประกันสังคม

งบบุคลำกร

ประมำณกำรรำยจ่ำย

2,566,700.00
2,102,900.00
2,715,500.00
2,789,380.00
2,313,300.00
2,067,800.00
1,072,100.00
3,074,820.00
1,588,400.00
89,239,800.00

รวม

460,800.00
302,400.00
345,600.00
345,600.00
302,400.00
331,200.00
184,800.00
374,400.00
316,800.00
12,570,000.00

ค่ำตอบแทนนักวิทย์/
นักฟิสิกส์/
นักเทคนิคกำรแพทย์

งบดำเนินงำน
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลำกร

3,027,500.00
2,405,300.00
3,061,100.00
3,134,980.00
2,615,700.00
2,399,000.00
1,256,900.00
3,449,220.00
1,905,200.00
101,809,800.00

รวมทั้งสิ้น
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รำยละเอียดกรอบจัดสรรเงินบำรุงสำหรับโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ลำดับที่

หน่วยงำน/โครงกำร
รวมเงินบำรุงทั้งสิ้น

สำนักยำและวัตถุเสพติด
1

โครงการจัดทาสารมาตรฐานยาและสมุนไพร

2

โครงการจัดทาตารายาของประเทศไทย

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
1

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ธารง
ภารกิจห้องปฏิบัติการเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก และเพิ่มศักยภาพคลังตัวอย่าง (Bio
resources center)

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
1
พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
2

เงินบำรุง (บำท)
33,713,970.00
3,000,000.00
3,000,000.00

8,796,000.00
8,796,000.00 1) แสดงบทบาทของ WHO (reference
lab) ให้ชัดเจน
2) ให้จัดทาแผน Test facility และการ
ทดลองในสัตว์
3) Bio resources center ให้มีการ
กาหนดเป้าหมายระยะ 1 ปี และ
เป้าหมายภายในระยะ 5 ปี

1,500,000.00
1,500,000.00

โครงการประเมินคุณภาพหน้ากากทางการแพทย์ (Medical Mask) และชุดอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัย (PPE)

กองกำรแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
1
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล
สำนักคุณภำพอำหำรและควำมปลอดภัย
1

โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ

2

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร

3

โครงการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ในอาหารและผลิตภัณฑ์

4

โครงการสารวจคุณภาพความปลอดภัยของอาหารกลุ่มเสี่ยงและผลิตภัณฑ์

5

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน

6

โครงการกาหนดวิธีมาตรฐานสาหรับการตรวจวิเคราะห์อาหาร

สำนักเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย
1
โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ alpha terthienyl (terthiophen) ในสารสกัดดอกดาวเรือง และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมดอกดาวเรือง
2

โครงการรักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเครื่องสาอาง

3

โครงการรักษาและเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัตถุอันตราย

สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
1

โครงการส่งเสริมศักยภาพการดาเนินงานการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ตามมาตรฐานระดับประเทศ

2

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ .ศ. 2558

3

โครงการธารงรักษาคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 และยกระดับศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอณูชีวโมเลกุลสู่มาตรฐานสากลเพื่อ รองรับการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ /อุบัติซ้า
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ข้อสั่งกำร
ปรับปรุงโครงกำร

699,970.00
699,970.00
5,000,000.00
5,000,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

2,500,000.00
2,500,000.00

ลำดับที่

หน่วยงำน/โครงกำร

เงินบำรุง (บำท)
1,250,000.00

สถำบันวิจัยสมุนไพร
1

โครงการการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP

2

โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย

1,250,000.00
ปรับรายละเอียดโครงการ : เน้นสร้าง
LOGO ปรับกระบวนการขอรองรับ และ
สร้างคุณค่าเพิ่ม

กองทดสอบควำมชำนำญ
1
โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชานาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc PT) สู่การ
เป็นหน่วยทดสอบความชานาญระดับชาติของประเทศไทย (Thai Naional PT)

3,000,000.00

3,000,000.00 สามารถ interface โปรแกรมที่พัฒนา

1 โครงการพัฒนาโปรแกรม DMSc PT online ระยะที่ 2

กับระบบฐานข้อมูลกลางของกรมได้
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นผู้รับผิดชอบ

450,000.00

ศวก.ที่ 1/1 เชียงรำย

450,000.00

1

โครงการการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการการจุลชีววิทยา

2

โครงการพืชผัก ผลไม้ น่าบริโภค กัญชาปลอดภัยจากสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช

ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก

308,000.00

1

การศึกษาอุบัติการณ์การพบผู้ป่วยแพ้ยาในกลุ่มที่รับยา Carbamazepine, Abacavir และ ยา
Allopurinol ในเขตสุขภาพที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

2

โครงการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่รับยาต้านวัณโรค(Isoniazid) เพื่อป้องกันการเกิดภาวะตับอักเสบจาก
การใช้ยา โดยการตรวจ NAT2 diplotype ในเขตสุขภาพที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

3

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลด้วยวิธีทางอณูวิทยา
เขตสุขภาพที่ 2

ศวก.ที่ 6 ชลบุรี
1

ระดับโลหะหนักในอาหารทะเลสดบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีที่ 1)

308,000.00

600,000.00
600,000.00

ศวก.ที่ 8 อุดรธำนี

950,000.00

1
โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3 (BSL3)
2
โครงการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ Application mushroom Image Matching
3
โครงการปริมาณ ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท และสารหนูในข้าวสารในเขตเหมืองแร่โปแตช จังหวัด
รธานีธำนี
ศวก.ที่ 11 สุอุรดำษฎร์

950,000.00

1

โครงการบูรณาการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย เพื่อจัดการปัญหายาชุดในชุมชนของประเทศไทย

1,460,000.00
1,460,000.00 1) กาหนดรายละเอียดและทบทวน

เป้าหมายให้ชัดเจน
2) ไม่ให้ซ้าซ้อนกับโครงการวิจัยของ
หน่วยงานอื่น

200,000.00

ศวก.ที่ 12 สงขลำ
1

ข้อสั่งกำร
ปรับปรุงโครงกำร

โครงการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและสารออกฤทธิ์จากพืชกระท่อมเพื่อผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และผู้สูงอายุ

200,000.00
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รำยละเอียดกำรจัดสรรเงินบำรุงสำหรับโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 1
ลำดับที่

หน่วยงำน/โครงกำร

เงินบำรุง (บำท)

รวมเงินบำรุงทัง้ สิ้น
สำนักยำและวัตถุเสพติด
1

โครงการจัดทาสารมาตรฐานยาและสมุนไพร

2

โครงการจัดทาตารายาของประเทศไทย

สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
1

โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ธารงภารกิจห้องปฏิบัติการเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก และเพิม่ ศักยภาพคลัง
ตัวอย่าง (Bio resources center)

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
1 พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครือ่ งมือแพทย์
2

งวดที่ 1
จัดสรร 50 %

33,713,970.00

16,857,000.00

3,000,000.00

1,500,000.00

3,000,000.00

1,500,000.00

8,796,000.00

4,398,000.00

8,796,000.00

4,398,000.00 1) แสดงบทบาทของ WHO

(reference lab) ให้ชัดเจน
2) ให้จัดทาแผน Test facility
และการทดลองในสัตว์
3) Bio resources center
ให้มีการกาหนดเป้าหมายระยะ
1ปี และเป้าหมายภายในระยะ 5ปี

1,500,000.00
1,500,000.00

750,000.00
750,000.00

699,970.00
699,970.00

350,000.00
350,000.00

5,000,000.00

2,500,000.00

5,000,000.00

2,500,000.00

4,000,000.00
4,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00

2,500,000.00

1,250,000.00

2,500,000.00

1,250,000.00

โครงการประเมินคุณภาพหน้ากากทางการแพทย์ (Medical Mask) และชุดอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัย (PPE)

กองกำรแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล
สำนักคุณภำพอำหำรและควำมปลอดภัย
1

โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ

2

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร

3

โครงการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธวี เิ คราะห์ในอาหารและผลิตภัณฑ์

4

โครงการสารวจคุณภาพความปลอดภัยของอาหารกลุม่ เสีย่ งและผลิตภัณฑ์

5

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่งอาเซียน

6

โครงการกาหนดวิธมี าตรฐานสาหรับการตรวจวิเคราะห์อาหาร

สำนักเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย
1 โครงการพัฒนาวิธวี เิ คราะห์ alpha terthienyl (terthiophen) ในสารสกัดดอกดาวเรือง
และผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางผสมดอกดาวเรือง
2

โครงการรักษาและเพิม่ ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเครือ่ งสาอาง

3

โครงการรักษาและเพิม่ ศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัตถุอันตราย

สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
1

โครงการส่งเสริมศักยภาพการดาเนินงานการรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขตามมาตรฐานระดับประเทศ

2

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
พ.ศ. 2558

3

โครงการธารงรักษาคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 และยกระดับ
ศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอณูชีวโมเลกุลสูม่ าตรฐานสากลเพือ่ รองรับการ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า
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ข้อสั่งกำร
ปรับปรุงโครงกำร

ลำดับที่

หน่วยงำน/โครงกำร

เงินบำรุง (บำท)

สถำบันวิจัยสมุนไพร
1

โครงการการพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP

2

โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย

1

โครงการการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการการจุลชีววิทยา

2

โครงการพืชผัก ผลไม้ น่าบริโภค กัญชาปลอดภัยจากสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช

ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก
1

การศึกษาอุบัติการณ์การพบผูป้ ่วยแพ้ยาในกลุม่ ที่รบั ยา Carbamazepine, Abacavir และ
ยา Allopurinol ในเขตสุขภาพที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2564

2

โครงการเฝ้าระวังผูป้ ่วยที่รบั ยาต้านวัณโรค(Isoniazid) เพือ่ ป้องกันการเกิดภาวะตับ
อักเสบจากการใช้ยา โดยการตรวจ NAT2 diplotype ในเขตสุขภาพที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ 2564

3

โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลด้วยวิธที างอณูวทิ ยา
เขตสุขภาพที่ 2

ศวก.ที่ 6 ชลบุรี
ระดับโลหะหนักในอาหารทะเลสดบริเวณชายฝัง่ ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีที่ 1)

ศวก.ที่ 8 อุดรธำนี
1
2

โครงการจัดตัง้ ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3 (BSL3)
โครงการพัฒนา และเพิม่ ประสิทธิภาพ Application mushroom Image Matching

3

โครงการปริมาณ ตะกัว่ แคดเมียม ปรอท และสารหนูในข้าวสารในเขตเหมืองแร่โปแตช
จังหวัดอุดรธานี

ศวก.ที่ 11 สุรำษฎร์ธำนี
โครงการบูรณาการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย เพือ่ จัดการปัญหายาชุดในชุมชนของ
ประเทศไทย

ศวก.ที่ 12 สงขลำ
1

1,250,000.00

625,000.00

1,500,000.00

โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชานาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc
PT) สูก่ ารเป็นหน่วยทดสอบความชานาญระดับชาติของประเทศไทย
(Thai Naional PT)

ศวก.ที่ 1/1 เชียงรำย

1

625,000.00

3,000,000.00

1 โครงการพัฒนาโปรแกรม DMSc PT online ระยะที่ 2

1

1,250,000.00

ข้อสั่งกำร
ปรับปรุงโครงกำร

ปรับรายละเอียดโครงการ : เน้น
สร้าง LOGO ปรับกระบวนการขอ
รองรับ และสร้างคุณค่าเพิ่ม

กองทดสอบควำมชำนำญ
1

งวดที่ 1
จัดสรร 50 %

โครงการศึกษาฤทธิท์ างชีวภาพและสารออกฤทธิจ์ ากพืชกระท่อมเพือ่ ผูป้ ่วยโรคไม่ติดต่อ
เรือ้ รังและผูส้ ูงอายุ

3,000,000.00

1,500,000.00 สามารถ interface โปรแกรมที่

450,000.00

225,000.00

450,000.00

225,000.00

308,000.00

154,000.00

308,000.00

154,000.00

600,000.00
600,000.00

300,000.00
300,000.00

950,000.00

475,000.00

950,000.00

475,000.00

1,460,000.00

730,000.00

1,460,000.00

730,000.00 1) กาหนดรายละเอียดและ

พัฒนากับระบบฐานข้อมูลกลาง
ของกรมได้ โดยหน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
เป็นผูร้ ับผิดชอบ

ทบทวนเป้าหมายให้ชัดเจน
2) ไม่ให้ซ้าซ้อนกับโครงการวิจัย
ของหน่วยงานอื่น

200,000.00

100,000.00

200,000.00

100,000.00
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รำยละเอียดกรอบจัดสรรเงินบำรุง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
1

สถำบันชีววิทยำศำสตร์กำรแพทย์

รวมเงินบำรุงทั้งสิ้น

1 โครงการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี DNA-PCR

เงินบำรุง (บำท)
252,091,500.00
24,986,100.00

ภำรกิจสนับสนุนที่
ดำเนินกำรร่วม

22,986,100.00

2 โครงการให้บริการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปี 2564
3 งานบริการตรวจคัดกรองฯ
4 โครงการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ
2 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร

2,000,000.00

ผน.

31,634,200.00
26,000,000.00

2 โครงการสนับสนุนด้านบริหารจัดการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
3 โครงการห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public health laboratory) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(งานบริการตรวจวิเคราะห์ )
4 โครงการพัฒนาตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5 โครงการ TF Test facility

2,100,000.00

6 โครงการปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่าย ภายในอาคารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 500 จุด พร้อมสายสัญญาณและ
อุปกรณ์

3,534,200.00

ศทส.

7 โครงการสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 3 หลักสูตร (กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ , การใช้งานระบบสารบรรณ
(Content) และ การใช้งานเมล์กลางภาครัฐ (mailgothai) สาหรับข้าราชการใหม่)

9 โครงการทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
3

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
1 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล

10,000,000.00
10,000,000.00

2 โครงการบริหารจัดการภายในสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
3 โครงการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยและเครื่องเอ็มอาร์ไอ
4 โครงการประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจเครื่องเอกซเรย์
6 โครงการให้บริการรับแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร
(One Stop Service)
7 โครงการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการได้รับรังสีของกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านรังสี
4 กองกำรแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

13,354,300.00
12,854,300.00

1 โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รวมบริการ
2 โครงการการให้บริการตรวจทางพันธุกรรม : การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ , การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค
, การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2
3 โครงการการติดตามผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานให้บริการ (ศูนย์รวมบริการ)
5 โครงการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2564

500,000.00
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หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
5

สำนักคุณภำพอำหำรและควำมปลอดภัย
1 โครงการบริหารจัดการบันทึก primer/probe และข้อมูลคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้ QR code (R2R)

เงินบำรุง (บำท)
5,670,000.00

ภำรกิจสนับสนุนที่
ดำเนินกำรร่วม

5,670,000.00

2 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025:2017, ISO/IEC17043 :2010, ISO
9001 :2015)
3 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้าโดยเป็นผู้ดาเนินการแผนทดสอบความชานาญ
4 โครงการพัฒนาสุขลักษณะ ร้านอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ -การแพทย์ตามนโยบาย Healthy Canteen ของ
กระทรวงสาธารณสุข
6 สำนักเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย
1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสาอางและด้านวัตถุอันตรายของภาครัฐและเอกชน

1,333,000.00
1,333,000.00

2 โครงการประเมินความความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและด้านวัตถุอันตราย
7 สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและธารงรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน

3,754,600.00
3,254,600.00

2 โครงการการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล
3 โครงการจัดทาโปรแกรมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล
8 สถำบันวิจัยสมุนไพร
1 โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2564

500,000.00

ผน.

1,560,000.00
1,560,000.00

2 โครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจาปี พ.ศ. 2564
9 สำนักยำและวัตถุเสพติด
1 โครงการบารุงรักษาระบบเทคโนโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการดาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11,520,000.00
11,520,000.00

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 3 ระบบ และจัดหา Anti Virus

(ระบบยานพาหนะออนไลน์ , ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารอง (Backup Site)

3 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลบริการตรวจวิเคราะห์หน่วยงานนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสเรียกค่าไถ่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 กองทดสอบควำมชำนำญ
1 โครงการการบริหารจัดการด้านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ด้านชันสูตรสาธารณสุข และธารงรักษาระบบ
คุณภาพการทดสอบความชานาญตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชานาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc PT) สู่การเป็นหน่วยทดสอบความ
ชานาญระดับชาติของประเทศไทย (Thai Naional PT)
2.1 โครงการธนาคารข้อมูลสไลด์ดิจิทัล (Digital slide data bank)
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชานาญสาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
2.3 โครงการประชุมวิชาการทดสอบความชานาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับชาติ
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทดสอบความชานาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.5 โครงการสัมมนาเครือข่ายทดสอบความชานาญของประเทศไทย
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17,965,000.00
17,965,000.00

ศทส.

หน่วยงำน/โครงกำร

ที่

11 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
1 โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1

เงินบำรุง (บำท)
9,500,000.00
9,500,000.00

ภำรกิจสนับสนุนที่
ดำเนินกำรร่วม

2 โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ด้านชันสูตรผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1
12 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1/1 เชียงรำย
1 โครงการธารงรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 15190, ISO 9001 ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

4,000,000.00
4,000,000.00

2 โครงการบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
พะเยา แพร่และน่าน
3 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้านการจัดการความรู้ เปลี่ยนแปลงกระบวนงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
4 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏัติการตรวจโรคอุบัติใหม่ /อุบัติซ้า โรคข้ามพรมแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
น่าน และตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
5 โครงการบูรณาการความอาหารปลอดภัยในราชทัณฑ์ปันสุขและโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรง
6 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธี Headspace-GC
7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสมุนไพร
8 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์
13 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
1 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
2 แผนการทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2564
3 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติ การเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA
testing เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564
4 การดาเนินแผนการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการยา
5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกปีงบประมาณ 2564
14 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
1 โครงการบริหารจัดการพื้นฐานและสนับสนุนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4,192,000.00
4,192,000.00

19,000,000.00
19,000,000.00

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตรวจพิสูจน์สารเสพติด และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติด้านพิษวิทยา
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง
4 โครงการสถานการณ์ความมั่นคง และปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 3 และพื้นที่ใกล้เคียง
ปีงบประมาณ 2564
5 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้รังสีวินิจฉัยทางการแพทย์และพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยเขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
6 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 และการพัฒนาคุณภาพและให้บริการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564
7 โครงการให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธี Quadruple test กลุ่มอาการครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia)
และมะเร็งปากมดลูก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564
8 โครงการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งสู่องค์กรคุณภาพ smart 4.0 ปี 2564
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หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
15 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 4 สระบุรี

1 โครงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและการชันสูตร เพื่อสุขภาพของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 4

เงินบำรุง (บำท)
3,402,000.00
3,402,000.00

2 โครงการชุมชนสัมพันธ์ เฝ้าระวังภัยสุขภาพ เขตพื้นที่เทศบาลอาเภอมวกเหล็ก
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและทวนสอบ (Verification) ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ด้านเคมีของผลิตภัณฑ์สุขภาพและตรวจ
ชันสูตรโรค
4 โครงการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
16 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครำม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

10,789,800.00
10,789,800.00

2 โครงการคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มเขตสุขภาพที่ 5
3 โครงการผลิตสารควบคุมคุณภาพสาหรับการตรวจไข้หวัดใหญ่ Redpiratory syncytial virus (RSV) และ Legionella ในน้า
4 โครงการเฝ้าระวังสื่อสารแจ้งเตือนภัยโรคระบาดและการศึกษาความไวสารต้านจุลชีพต่อเชื้อดื้อยาหลายขนานด้วย
Combine drug method
5 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพที่ 5
6 โครงการเฝ้าระวังสื่อสารแจ้งเตือนภัยโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้าและเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเขตสุขภาพที่ 5
7 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 17043 สาหรับโครงการทดสอบความชานาญทาง
ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
8 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
9 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
10 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการแบคทีเรียด้านการแพทย์ ด้านอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขาพ
17 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
1 ส่งเสริมความสามารถ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
2 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
3 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสารพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
4 โครงการแผนทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ
5 โครงการแผนทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ
6 การพัฒนาบุคคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 โครงการซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์สานักงาน คอมพิวเตอร์และยานพาหนะ
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14,230,000.00
14,230,000.00

ภำรกิจสนับสนุนที่
ดำเนินกำรร่วม

ที่

ที่

หน่วยงำน/โครงกำร หน่วยงำน/โครงกำร

ภำรกิจสนับสนุนที่ ภำรกิจส
เงินบำรุง (บำท)
ดำเนินกำรร่วม
ดำเนิน
5,000,000.00
5,000,000.00

เงินบำรุง (บำท)

18 ศูนย์วิทยำศำสตร์18
กำรแพทย์
ศูนย์วทิ ี่ ยำศำสตร์
7 ขอนแก่กนำรแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

5,000,000.00
1 โครงการเฝ้าระวัง ประเมิ
1 โครงการเฝ้
นความเสีา่ยระวั
งด้างนโรคติ
้อ โรคไม่่ยงด้
ติดาเชืนโรคติ
้อและด้
ษวิทยาทางห้
องปฏิาบนพิ
ัติกษารชั
นสูตรสาธารณสุ
ประเมิดนเชืความเสี
ดเชืานพิ
้อ โรคไม่
ติดเชื้อและด้
วิทยาทางห้
องปฏิบัตขิการชันสูตรสาธารณสุ
ข

5,000,000.00

2 โครงการทดสอบคุณ2 ภาพและความปลอดภั
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพยรัของผลิ
งสีและเครื
แพทย์รัใงนเขตสุ
ขภาพที
7 ในเขตสุขภาพที่ 7
โครงการทดสอบคุณยภาพและความปลอดภั
ตภัณ่อฑ์งมืสุขอภาพ
สีและเครื
่องมือ่ แพทย์
3 การให้บริการทดสอบความช
3 การให้านาญส
าหรับการตรวจหาโปรตี
น น้บาตาล
และภาวะการตั
ครรภ์ใและภาวะการตั
นปัสสาวะ การตรวจปริ
มาตร
บริการทดสอบความช
านาญสาหรั
การตรวจหาโปรตี
น น้้งาตาล
้งครรภ์ในปั
สสาวะ การตรวจปริมาตร
เม็ดเลือดแดงอัดแน่น และการตรวจหาระดั
าตาลในเลือดโดยใช้บเครื
่องตรวจน้าตาลชนิ
สาหรัาตาลชนิ
บห้องปฏิดบพกพา
เม็ดเลือดแดงอัดแน่นบน้และการตรวจหาระดั
น้าตาลในเลื
อดโดยใช้ดเพกพา
ครื่องตรวจน้
ัติการในสาหรับห้องปฏิบัติการใน
สุขภาพตาบลในเขตสุ
่ 7าบลในเขตสุขภาพที่ 7
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่
งเสริมและโรงพยาบาลส่
โรงพยาบาล
งเสริมขสุภาพที
ขภาพต
19 ศูนย์วิทยำศำสตร์19
กำรแพทย์
8 อุดรธำนีกำรแพทย์ที่ 8 อุดรธำนี
ศูนย์วทิ ี่ ยำศำสตร์
1 โครงการบริหารจัด1การการด
โครงการบริ
หารจัดการการด
าเนินงานของศู
นย์วทิที่ ยาศาสตร์
าเนินงานของศู
นย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
8 อุดรธานีการแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ประจ2564
าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

14,425,000.00

14,425,000.00

14,425,000.00

14,425,000.00

2 โครงการพัฒนาบุค2ลากรศู
โครงการพั
นย์วิทยาศาสตร์
ฒนาบุคลากรศู
การแพทย์
นย์วทิที่ ยาศาสตร์
8 อุดรธานีการแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
3 โครงงการพัฒนาและรั
3 กโครงงการพั
ษาระบบคุณฒภาพทางห้
องปฏิบัติกณารตรวจวิ
เคราะห์
บรองตามมาตรฐานสากล
นาและรักษาระบบคุ
ภาพทางห้
องปฏิเพืบ่อัตการรั
ิการตรวจวิ
เคราะห์เพื่อการรับรองตามมาตรฐานสากล
4 โครงแผนทดสอบความช
4 โครงแผนทดสอบความช
านาญห้องปฏิ
บัติการตรวจเอชไอวี
ซีโรโลยีแนห่ออกเฉี
งชาติ ยสาขาภาคตะวั
นออกเฉียงเหนือ
านาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวี
ซีโรโลยี
แห่งชาติ สาขาภาคตะวั
งเหนือ
5 โครงแผนทดสอบความช
5 โครงแผนทดสอบความช
านาญการตรวจภาวะตั้งานาญการตรวจภาวะตั
ครรภ์ โปรตีนและน้าตาลในปั
สาวะนและน้
สาหรัาตาลในปั
บหน่วยบริสกสาวะ
ารปฐมภู
้งครรภ์ สโปรตี
สาหรัมิ บหน่วยบริการปฐมภูมิ
6 โครงตรวจสอบประสิ
6 ทธิโครงตรวจสอบประสิ
ภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์
สาหรั่อบงมืห้อวิงปฏิ
บัติการทางการแพทย์
ภาพที่ 8
ทธิภาพเครื
ทยาศาสตร์
สาหรับห้องปฏิเขตสุ
บัติกขารทางการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 8
7 โครงแผนปฏิบัติการตอบโต้
7 โครงแผนปฏิ
ภาวะฉุกบเฉิัตนิกทางสาธารณสุ
ข กเฉินทางสาธารณสุข
ารตอบโต้ภาวะฉุ
8 โครงการเฝ้าระวังโรคที
8 ่โครงการเฝ้
เป็นปัญหาสาธารณสุ
าระวังโรคทีขในพื
่เป็น้นปัทีญ่ หาสาธารณสุขในพื้นที่
9 โครงการตรวจวิเคราะห์
9 โครงการตรวจวิ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้
านเครื
วัตถุอาันนเครื
ตรายและสารพิ
ด
เคราะห์
ผลิ่อตงส
ภัณาอาง
ฑ์สุขภาพด้
่องสาอาง วัษตไม่ถุอทันราบชนิ
ตรายและสารพิ
ษไม่ทราบชนิด
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
8 อุดรธานีการแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์วทิที่ ยาศาสตร์
10 โครงการตรวจหาปริ
10มาณเอทิ
ลแอลกอฮอล์ใมนเลื
อด โดยวิ
ธี Headspace
โครงการตรวจหาปริ
าณเอทิ
ลแอลกอฮอล์
ในเลือดGas
โดยวิChromatography
ธี Headspace Gas Chromatography
11 โครงการตรวจหาปริ
11มาณแอลกอฮอล์
โครงการตรวจหาปริ
ในผลิตมภัาณแอลกอฮอล์
ณฑ์ทาความสะอาดมื
ในผลิตภัอทีณ่มฑ์ีแทอลกอฮอล์
าความสะอาดมื
เป็นส่วอนประกอบ
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
เพื่อสุขอนามัย
เพื่อสุขอนามัย
12 โครงการเตือนภัยความปลอดภั
12 โครงการเตื
ยของผลิ
ภัณฑ์อาหารในเขตสุ
อนภัยตความปลอดภั
ยของผลิขตภาพที
ภัณฑ์่ อ8าหารในเขตสุขภาพที่ 8
13 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภั
13 โครงการเฝ้
ยผลิาระวั
ตภัณงความปลอดภั
ฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ
ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ
14 โครงการพัฒนาและบ
14 ารุโครงการพั
งรักษาระบบสารสนเทศและเครื
ฒนาและบารุงรักษาระบบสารสนเทศและเครื
อข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์
อข่ายของศู
การแพทย์
นย์วทิที่ ยาศาสตร์
8 อุดรธานีการแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
15 โครงการกากับดูแลเครื
15 ่อโครงการก
งกาเนิดรัากั
งสีบทดูี่ใช้แเลเครื
พื่อการวิ
่องกนาเนิ
ิจฉัดยรัทางการแพทย์
งสีที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
16 โครงการทดสอบความสามารถในการตรวจหาผลิ
16 โครงการทดสอบความสามารถในการตรวจหาผลิ
ตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงด้วยชุดตทดสอบอย่
างง่่ยงด้
ายวยชุ
(ภายใต้
โครงการพั
อข่าโยครงการพัฒนาเครือข่าย
ภัณฑ์กลุ่มเสี
ดทดสอบอย่
างง่ฒายนาเครื
(ภายใต้
วิทยาศาสตร์การแพทย์วิชทุมยาศาสตร์
ชน) การแพทย์ชุมชน)
17 โครงการควบคุมคุณ
17ภาพเครื
่องมือแพทย์
รังอสีแพทย์
ของศูนแย์ละตรวจวั
วิทยาศาสตร์
8 อุดรธานีการแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
โครงการควบคุ
มคุแณละตรวจวั
ภาพเครื่อดงมื
ดรังสีกขารแพทย์
องศูนย์วทิที่ ยาศาสตร์
18 โครงการพัฒนางานประจ
18 โครงการพั
าสู่งานวิจฒัยนางานประจาสู่งานวิจัย
19 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศห้
19 โครงการพัฒอนาระบบสารสนเทศห้
งปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
8 อุดรธานีการแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
องปฏิบัตกิการแพทย์
าร ศูนย์วทิที่ ยาศาสตร์
20 โครงการเตือนภัยความปลอดภั
20 โครงการเตื
ยของผลิ
ภัณฑ์และการบริ
การทางห้
บัติการกด้ารทางห้
านอาหาร
และเครื
่องดืด้่มานอาหาร และเครื่องดื่ม
อนภัยตความปลอดภั
ยของผลิ
ตภัณอฑ์งปฏิ
และการบริ
องปฏิ
บัติการ
ในเขตสุขภาพที่ 8 ของศูในเขตสุ
นย์วิทยาศาสตร์
ารแพทย์
8 อุดรธานีการแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ขภาพที่ 8กของศู
นย์วทิที่ ยาศาสตร์
21 โครงการความปลอดภั
21 ยโครงการความปลอดภั
ในห้องปฏิบัติการ ยในห้องปฏิบัติการ
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หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
20 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 9 นครรำชสีมำ

1 โครงการพัฒนาและธารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการบริหารข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

เงินบำรุง (บำท)
12,652,800.00
12,652,800.00

2 โครงการประเมินความสามารถทางห้องปฏิบัติการ (PT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในเขต 9 เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า
4 การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ยา เครื่องสาอาง , รังสีและเครื่องมือแพทย์ ในพื้นที่
สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์
5 การบริหารจัดการงบพื้นฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ปี 2564
6 โครงการบ่มเพาะศักยภาพนักวิจัยใหม่
7 การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ยา เครื่องสาอาง , รังสีและเครื่องมือแพทย์ ในพื้นที่
สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์
8 การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ด้านชันสูตรสาธารณสุขและพิษวิทยาในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 9 นครชัย
บุรินทร์
9 โครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV-DNA testing ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
10 การจัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 9 นครราชสีมา
21 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 10 อุบลรำชธำนี
1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ในเขตสุขภาพที่ 10

16,533,000.00
16,533,000.00

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษตกค้างในชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประกอบอรรคดี
เขตสุขภาพที่ 10
4 โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10
5 โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้าน
สุขภาพและรองรับอาเซียน ปีงบประมาณ 2564
6 โครงการบูรณาการระบบคุณภาพและวิชาการ สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ 2564
7 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 2564
22 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11 สุรำษฎร์ธำนี
1 โครงการกรมวิทย์ With you
2 พัฒนาการจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
เพื่อการสื่อสารสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1 โครงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ ใน
เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ปีงบประมาณ 2564
2 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการงานตามภารกิจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564
3 โครงการตรวจประเมินครัวโรงแรม และพัฒนาผู้ปรุงการอาหารในครัวโรงแรม
4 โครงการเฝ้าระวังทางด้านโรคติดเชื้อและทางเภสัชพันธุศาสตร์ในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่ปีงบประมาณ 2564
5 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
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2,512,700.00
2,512,700.00

6,700,000.00
6,700,000.00

ภำรกิจสนับสนุนที่
ดำเนินกำรร่วม

หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
24 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12 สงขลำ
1 พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์

เงินบำรุง (บำท)
3,377,000.00

ภำรกิจสนับสนุนที่
ดำเนินกำรร่วม

3,377,000.00

1.1 พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและยาไม่ทราบชนิดด้วย GC-MS, GC-MS-MS, LC-MS, LC-MS-MS
1.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณTHC/CBD ในพืชกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ด้วยเทคนิค GC
1.3 ตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง
1.4 ตรวจวิเคราะห์ยาและวัตถุออกฤทธิ์ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี
1.5 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ล้างมือ (เจลแอลกอฮอล์ )
1.6 ตรวจวิเคราะห์ ตะกั่ว (Lead) ในตัวอย่างชีวภาพ
1.7 ตรวจยืนยันสารพิษไม่ทราบชนิดในตัวอย่างชีวภาพ เทคนิค GC/ GC-MS
2 การทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ การตรวจภาวะตั้งครรภ์ การตรวจโปรตีนและน้าตาลใน
ปัสสาวะ
3 คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จังหวัดสงขลา
4 โครงการด้าน QA และพัฒนาบุคลากรภายใน
5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
25 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1 โครงการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 โครงการตรวจพิสูจน์และเฝ้าระวังทางชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและธารงรักษาการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12/1 ตรัง

4,000,000.00
4,000,000.00

4 โครงการคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางประเภททาหน้าและทาตัวในช่องทางการตลาดออนไลน์
กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
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รำยละเอียดกำรจัดสรรเงินบำรุง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ งวดที่ 1
หน่วยงำน/โครงกำร

ที่

รวมเงินบำรุงทั้งสิ้น
1

สถำบันชีววิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1 โครงการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อด้วยวิธี DNA-PCR

เงินบำรุง (บำท)

ภำรกิจสนับสนุน
ที่ดำเนินกำรร่วม

126,045,900.00
12,493,100.00
11,493,100.00

2 โครงการให้บริการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปี 2564
3 งานบริการตรวจคัดกรองฯ
4 โครงการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศ
2 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร
2 โครงการสนับสนุนด้านบริหารจัดการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

1,000,000.00

ผน.

15,817,100.00
13,000,000.00

3 โครงการห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public health laboratory) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (งานบริการ
ตรวจวิเคราะห์ )
4 โครงการพัฒนาตัวอย่างควบคุมคุณภาพเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
5 โครงการ TF Test facility

1,050,000.00

6 โครงการปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่าย ภายในอาคารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 500 จุด พร้อมสายสัญญาณ
และอุปกรณ์

1,767,100.00

ศทส.

7 โครงการสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ 3 หลักสูตร (กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ , การใช้งานระบบสารบรรณ
(Content) และ การใช้งานเมล์กลางภาครัฐ (mailgothai) สาหรับข้าราชการใหม่)

3

9 โครงการทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
1 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล

5,000,000.00
5,000,000.00

2 โครงการบริหารจัดการภายในสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
3 โครงการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยและเครื่องเอ็มอาร์ไอ
4 โครงการประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจเครื่องเอกซเรย์
6 โครงการให้บริการรับแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร
(One Stop Service)
7 โครงการประเมินความเสี่ยงสุขภาพจากการได้รับรังสีของกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านรังสี
4 กองกำรแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

6,677,200.00

1 โครงการปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รวมบริการ

6,427,200.00

2 โครงการการให้บริการตรวจทางพันธุกรรม : การตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ , การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณ
โรค, การตรวจการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 และ BRCA2
3 โครงการการติดตามผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานให้บริการ (ศูนย์รวมบริการ)
5 โครงการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2564
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250,000.00

ผน.

หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
5

เงินบำรุง (บำท)

สำนักคุณภำพอำหำรและควำมปลอดภัย

2,835,000.00

1 โครงการบริหารจัดการบันทึก primer/probe และข้อมูลคุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้ QR code (R2R)

2,835,000.00

ภำรกิจสนับสนุน
ที่ดำเนินกำรร่วม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025:2017, ISO/IEC17043 :2010, ISO
9001 :2015)
3 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารและน้าโดยเป็นผู้ดาเนินการแผนทดสอบความชานาญ
4 โครงการพัฒนาสุขลักษณะ ร้านอาหารสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์ -การแพทย์ตามนโยบาย Healthy Canteen ของ
กระทรวงสาธารณสุข
6 สำนักเครื่องสำอำงและวัตถุอันตรำย

666,500.00

1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเครื่องสาอางและด้านวัตถุอนั ตรายของภาครัฐและเอกชน

666,500.00

2 โครงการประเมินความความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางและด้านวัตถุอันตราย
7 สำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและธารงรักษาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน

1,877,300.00
1,627,300.00

2 โครงการการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล
3 โครงการจัดทาโปรแกรมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล
8 สถำบันวิจัยสมุนไพร
1 โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ 2564

250,000.00

ผน.

780,000.00
780,000.00

2 โครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ประจาปี พ.ศ. 2564
9 สำนักยำและวัตถุเสพติด

5,760,000.00

1 โครงการบารุงรักษาระบบเทคโนโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการดาเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5,760,000.00

ศทส.

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 3 ระบบ และจัดหา Anti Virus (ระบบยานพาหนะออนไลน์ , ระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์ และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารอง (Backup Site)

3 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลบริการตรวจวิเคราะห์หน่วยงานนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไวรัสเรียกค่าไถ่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
10 กองทดสอบควำมชำนำญ
1 โครงการการบริหารจัดการด้านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ด้านชันสูตรสาธารณสุข และธารงรักษาระบบ
คุณภาพการทดสอบความชานาญตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

8,982,500.00
8,982,500.00

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชานาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc PT) สู่การเป็นหน่วยทดสอบ
ความชานาญระดับชาติของประเทศไทย (Thai Naional PT)
2.1 โครงการธนาคารข้อมูลสไลด์ดิจิทัล (Digital slide data bank)
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการทดสอบความชานาญสาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
2.3 โครงการประชุมวิชาการทดสอบความชานาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับชาติ
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทดสอบความชานาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.5 โครงการสัมมนาเครือข่ายทดสอบความชานาญของประเทศไทย
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หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
11 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

1 โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1

เงินบำรุง (บำท)
4,750,000.00
4,750,000.00

2 โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ด้านชันสูตรผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1
12 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1/1 เชียงรำย
1 โครงการธารงรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 15190, ISO 9001
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
2 โครงการบริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก และตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน

2,000,000.00
2,000,000.00

3 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้านการจัดการความรู้ เปลี่ยนแปลงกระบวนงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
4 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏัติการตรวจโรคอุบัติใหม่ /อุบัติซ้า โรคข้ามพรมแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่
น่าน และตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม
5 โครงการบูรณาการความอาหารปลอดภัยในราชทัณฑ์ปันสุขและโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
6 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธี Headspace-GC
7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสมุนไพร
8 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสีและเครื่องมือแพทย์
13 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
1 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

2,096,000.00
2,096,000.00

2 แผนการทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2564
3 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติ การเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA
testing เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2564
4 การดาเนินแผนการทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการยา
5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลกปีงบประมาณ 2564
14 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
1 โครงการบริหารจัดการพื้นฐานและสนับสนุนห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 โครงการพัฒนาศักยภาพตรวจพิสูจน์สารเสพติด และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติด้านพิษวิทยา
ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง
4 โครงการสถานการณ์ความมั่นคง และปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 3 และพื้นที่ใกล้เคียง ปีงบประมาณ 2564
5 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้รังสีวินิจฉัยทางการแพทย์และพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยเขต
สุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564
6 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 3 และการพัฒนาคุณภาพและให้บริการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564
7 โครงการให้บริการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธี Quadruple test กลุ่มอาการครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia)
และมะเร็งปากมดลูก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2564
8 โครงการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งสู่องค์กรคุณภาพ smart 4.0 ปี 2564
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9,500,000.00
9,500,000.00

ภำรกิจสนับสนุน
ที่ดำเนินกำรร่วม

หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
15 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 4 สระบุรี

เงินบำรุง (บำท)
1,701,000.00

1 โครงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและการชันสูตร เพื่อสุขภาพของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 4

ภำรกิจสนับสนุน
ที่ดำเนินกำรร่วม

1,701,000.00

2 โครงการชุมชนสัมพันธ์ เฝ้าระวังภัยสุขภาพ เขตพื้นที่เทศบาลอาเภอมวกเหล็ก
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและทวนสอบ (Verification) ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ด้านเคมีของผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ตรวจชันสูตรโรค
4 โครงการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5,394,900.00

16 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครำม
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

5,394,900.00

2 โครงการคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารและเครื่องดื่มเขตสุขภาพที่ 5
3 โครงการผลิตสารควบคุมคุณภาพสาหรับการตรวจไข้หวัดใหญ่ Redpiratory syncytial virus (RSV) และ Legionella
ในน้า
4 โครงการเฝ้าระวังสื่อสารแจ้งเตือนภัยโรคระบาดและการศึกษาความไวสารต้านจุลชีพต่อเชื้อดื้อยาหลายขนานด้วย
Combine drug method
5 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เขตสุขภาพที่ 5
6 โครงการเฝ้าระวังสื่อสารแจ้งเตือนภัยโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้าและเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ
เขตสุขภาพที่ 5
7 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน ISO 17043 สาหรับโครงการทดสอบความชานาญทาง
ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
8 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
9 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
10 โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการแบคทีเรียด้านการแพทย์ ด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
7,115,000.00

17 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
1 ส่งเสริมความสามารถ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

7,115,000.00

2 การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2564
3 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านสารพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6
4 โครงการแผนทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ
5 โครงการแผนทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ
6 การพัฒนาบุคคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 โครงการซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์สานักงาน คอมพิวเตอร์และยานพาหนะ
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หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
18 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

1 โครงการเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงด้านโรคติดเชื้อ โรคไม่ติดเชื้อและด้านพิษวิทยาทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุข

เงินบำรุง (บำท)
2,500,000.00
2,500,000.00

2 โครงการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ รังสีและเครื่องมือแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 7
3 การให้บริการทดสอบความชานาญสาหรับการตรวจหาโปรตีน น้าตาล และภาวะการตั้งครรภ์ในปัสสาวะ การตรวจ
ปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น และการตรวจหาระดับน้าตาลในเลือดโดยใช้เครื่องตรวจน้าตาลชนิดพกพา สาหรับ
ห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขตสุขภาพที่ 7
19 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 8 อุดรธำนี
1 โครงการบริหารจัดการการดาเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
3 โครงงการพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เพื่อการรับรองตามมาตรฐานสากล
4 โครงแผนทดสอบความชานาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 โครงแผนทดสอบความชานาญการตรวจภาวะตั้งครรภ์ โปรตีนและน้าตาลในปัสสาวะ สาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
6 โครงตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์สาหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 8
7 โครงแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
8 โครงการเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
9 โครงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสาอาง วัตถุอันตรายและสารพิษไม่ทราบชนิด
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
10 โครงการตรวจหาปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธี Headspace Gas Chromatography
11 โครงการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย
12 โครงการเตือนภัยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในเขตสุขภาพที่ 8
13 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ
14 โครงการพัฒนาและบารุงรักษาระบบสารสนเทศและเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
15 โครงการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีที่ใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
16 โครงการทดสอบความสามารถในการตรวจหาผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน )
17 โครงการควบคุมคุณภาพเครื่องมือแพทย์และตรวจวัดรังสีของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
18 โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
19 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
20 โครงการเตือนภัยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการทางห้องปฏิบัติการ ด้านอาหาร และเครื่องดื่ม ในเขต
สุขภาพที่ 8 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
21 โครงการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
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7,212,500.00
7,212,500.00

ภำรกิจสนับสนุน
ที่ดำเนินกำรร่วม

หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
20 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 9 นครรำชสีมำ

เงินบำรุง (บำท)
6,326,400.00

1 โครงการพัฒนาและธารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการบริหารข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
2 โครงการประเมินความสามารถทางห้องปฏิบัติการ (PT) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในเขต 9 เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้า

ภำรกิจสนับสนุน
ที่ดำเนินกำรร่วม

6,326,400.00

4 การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ยา เครื่องสาอาง , รังสีและเครื่องมือแพทย์ ใน
พื้นที่สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์
5 การบริหารจัดการงบพื้นฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ปี 2564
6 โครงการบ่มเพาะศักยภาพนักวิจัยใหม่
7 การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร ยา เครื่องสาอาง , รังสีและเครื่องมือแพทย์ ใน
พื้นที่สาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์
8 การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ด้านชันสูตรสาธารณสุขและพิษวิทยาในพื้นที่เขตสุขภาพ ที่ 9 นคร
ชัยบุรินทร์
9 โครงการตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV-DNA testing ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
10 การจัดการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 9 นครราชสีมา
21 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 10 อุบลรำชธำนี
1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564
2 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ในเขตสุขภาพที่ 10

8,266,500.00
8,266,500.00

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษตกค้างในชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประกอบอรรคดี
เขตสุขภาพที่ 10
4 โครงการการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10
5 โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพและรองรับอาเซียน ปีงบประมาณ 2564
6 โครงการบูรณาการระบบคุณภาพและวิชาการ สู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2564
7 โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 2564
22 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11 สุรำษฎร์ธำนี
1 โครงการกรมวิทย์ With you
2 พัฒนาการจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
เพื่อการสื่อสารสาธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
1 โครงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์
ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ปีงบประมาณ 2564
2 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการงานตามภารกิจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564

1,256,400.00
1,256,400.00

3,350,000.00
3,350,000.00

3 โครงการตรวจประเมินครัวโรงแรม และพัฒนาผู้ปรุงการอาหารในครัวโรงแรม
4 โครงการเฝ้าระวังทางด้านโรคติดเชื้อและทางเภสัชพันธุศาสตร์ในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่
ปีงบประมาณ 2564
5 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
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หน่วยงำน/โครงกำร

ที่
24 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12 สงขลำ
1 พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์

เงินบำรุง (บำท)
1,688,500.00
1,688,500.00

ภำรกิจสนับสนุน
ที่ดำเนินกำรร่วม

1.1 พัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและยาไม่ทราบชนิดด้วย GC-MS, GC-MS-MS, LC-MS, LC-MS-MS
1.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณTHC/CBD ในพืชกัญชา กัญชงและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ ด้วยเทคนิค GC
1.3 ตรวจวิเคราะห์สารห้ามใช้ในเครื่องสาอาง
1.4 ตรวจวิเคราะห์ยาและวัตถุออกฤทธิ์ปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี
1.5 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ล้างมือ (เจลแอลกอฮอล์ )
1.6 ตรวจวิเคราะห์ ตะกั่ว (Lead) ในตัวอย่างชีวภาพ
1.7 ตรวจยืนยันสารพิษไม่ทราบชนิดในตัวอย่างชีวภาพ เทคนิค GC/ GC-MS
2 การทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ การตรวจภาวะตั้งครรภ์ การตรวจโปรตีนและน้าตาล
ในปัสสาวะ
3 คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จังหวัดสงขลา
4 โครงการด้าน QA และพัฒนาบุคลากรภายใน
5 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
25 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
1 โครงการเฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2 โครงการตรวจพิสูจน์และเฝ้าระวังทางชันสูตรสาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและธารงรักษาการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 12/1 ตรัง

2,000,000.00
2,000,000.00

4 โครงการคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางประเภททาหน้าและทาตัวในช่องทางการตลาดออนไลน์
กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ
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ข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2564 ที่ขอรับเงินบ�ำรุงเพิ่มเติม
หน่วยงาน
ที่
ชื่อโครงการ

เสนอขอ
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณแล้ว

หมายเหตุ

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
งบประมาณ (บาท)
ความคิดเห็นประกอบ

3,873,200
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ภาคผนวก
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กิจกรรมหลัก

Key
Performance

ผลผลิตหลัก

ก๑ ศึกษา ค้นคว้าพัฒนา
ผลงานทางวิชาการเพือ่ กาหนด
มาตรการทางห้องปฏิบตั กิ าร
เพือ่ สนับสนุนการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

บ๑ โครงการสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาผูเ้ สพยาเสพติดการควบคุม
ตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบตั กิ าร

และพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบตั กิ าร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ทัง้ ในระดับประเทศและภูมภิ าค
เอเชีย

ก๑ กาหนดมาตรฐาน

ย๑ โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ
ป้ องกันโรคเพือ่ ความมันคงด้
่ านสุขภาพ

หมายเหตุ ตามแผน
ของ อววน.
งบประมาณ
๒๔,๔๑๖,๕๐๐ บาท

ก. วิจยั

กลุ่มนโยบานและแผน กองแผนงานและวิชาการ

ก๑ พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดบิ สมุนไพรเพื่อ
สนับสนุนการแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ครบวงจร

ย๔ โครงการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่ สุขภาพในพืน้ ที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยัง่ ยืน (SEC)

๑.สร้างความเป็ นเลิศด้านการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม

*** โครงการวิจยั
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

ก๑ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการ
เพือ่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตยา Biopharmaceuticals
ก๒ พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการ
ผลิตยาชีววัตถุ

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ

ระบบบริการสุขภาพมีศกั ยภาพในการแข่งขัน

แผนงานยุทธศาสตร์การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

ย๕ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการ
ควบคุมคุณภาพเพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceuticals

ก๑ วิจยั และ
พัฒนามาตรฐาน
ทีเ่ กี่ยวข้อง
กัญชาทาง
การแพทย์

ย๓ โครงการ
พัฒนากัญชา
ทางการแพทย์

๔.ยกระดับองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ

ก๑ การตรวจ
ลักษณะ
พันธุกรรมของ
ประชากรไทย

ย๒ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ดว้ ยข้อมูลทางพันธุกรรม

ก๑ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบตั กิ าร
ให้มปี ระสิทธิภาพ
ก๒ ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ เป็ นระบบเฝ้ าระวัง
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
ก๓ พัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบตั กิ ารสู่การใช้ประโยชน์
เพือ่ ความมันคงด้
่ านสุขภาพ
ก๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความมันคงด้
่ านสุขภาพ

ภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก

คชจ. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร

แผนงานยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะทีด่ ี

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

หลักที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย (๕.๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม)

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน

(23) ประเด็น การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
๑.๑ เป้ าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้ าหมายที่ ๑ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อและสนับสนุ นต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ
๑.๒ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนย่อยการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรูพ้ ้นื ฐาน
๑.๓ เป้ าหมายของแผนย่อย
ประเทศไทยมีขดี ความสามารถของเทคโนโลยีฐานทัง้ 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศทีก่ า้ วหน้าในเอเชีย

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ข้อ ๔.๔.๒)

หลักที่ ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
(๘.๕ วิจยั และพัฒนานวัตกรรมทีต่ อบโจทย์ประเทศ)

ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงบริการสุขภาพทีม่ มี าตรฐาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

๓.ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล

ก๑ พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข

พ๑ ผลผลิตเป็ นหน่วยงานกลางในการ
กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศและภูมภิ าคเอเชีย

๒.พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย
ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ประเด็นเชิง
กลยุทธ์กรม

หลักที่ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
(๔.๒ เสริมสร้างความเป็ นปึ กแผ่นของอาเซียน)

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพเพือ่ สนับสนุ นความมันคงของชาติ
่

แผนงานบูรณาการป้ องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมันคง
่

เป้ าหมายให้บริการ
กระทรวง

แผนงานงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จดั สรร

หลักที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุข
และหลักประกันทางสังคม

แผน ๑๒

เร่งด่วน ๙ การแก้ปญั หายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพืน้ ที่
ชายแดนภาคใต้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างความมันคงแห่
่
งชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศสู่ความมัน่ คงมังคั
่ ง่ และยัง่ ยืน

แผนแม่บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

นโยบาย
รัฐบาล

(๑3) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๑.๑ เป้ าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้ าหมายที่ ๑ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อและสนับสนุ นต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ
๑.๒ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนย่อยการสร้างความรอบรูด้ า้ นสุขภาวะและการป้ องกันและควบคุมปัจจัยเสีย่ งที่คุ กคามสุขภาวะ
๑.๓ เป้ าหมายของแผนย่อย
ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาวะสามารถดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์และสามารถ
ป้ องกันและลดโรคทีส่ ามารถป้ องกันได้ เกิดเป็ นสังคมบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดี สูงขึ้น

(๑) ประเด็น ความมัน่ คง
๑.๑ เป้ าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
เป้ าหมายที่ ๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
เป้ าหมายที่ ๑ บ้านเมืองมีความมันคงในทุ
่
กมิตแิ ละทุกระดับ
๑.๒ แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แผนย่อยการป้ องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อความมันคง
่
๑.๓ เป้ าหมายของแผนย่อย
ปัญหาความมันคงที
่ ม่ อี ยู่ในปัจจุบนั เช่น ยาเสพติด ความมันคง
่ ทางไซเบอร์ การค้า มนุ ษย์ ฯลฯ ได้รบั
การแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลือ่ มลา้ ในสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณมนุ ษย์ (ข้อ ๔.๕.๔)

ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง (ข้อ ๔.๒.๑)

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนผังเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทฯ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล เป้ าหมายกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุการสร้
ทธศาสตร์
างความเป็
ท่ี ๒ นการสร้
ธรรมลดความเหลื
างความเป็ นธรรมลดความเหลื
อ่ มลา้ ในสังคม อ่ มลา้ ในสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติดยุา้ ทนการพั
ธศาสตร์
ฒนา
ชาติและเสริ
ดา้ นการพั
มสร้ฒานา
งศักและเสริ
ยภาพทรั
มสร้
พยากรณมนุ
างศักยภาพทรั
ษย์ พ(ข้ยากรณมนุ
อ ๔.๕.๔) ษย์ (ข้อ ๔.๕.๔)
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้
ยุทธศาสตร์
างความเข
ท่ี ๓ มการสร้
้ แข็งทางเศรษฐกิ
างความเขม้ จแข็
และแข่
งทางเศรษฐกิ
งขันได้อจย่และแข่
างยัง่ ยืนงขันได้อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้
ยุทธศาสตร์
างความสามารถในการแข่
ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่
งขัน (ข้อ ๔.๔.๒)งขัน (ข้อ ๔.๔.๒)

ยุทธศาสตร์ดา้ นการพั
ยุทธศาสตร์
ฒนาและเสริ
ดา้ นการพั
มสร้ฒางศันาและเสริ
กยภาพทรัมสร้
พยากรมนุ
างศักยภาพทรั
ษย์ พยากรมนุ ษย์

ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้
ยุทธศาสตร์
างความสามารถในการแข่
ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่
งขัน
งขัน

๒.พัฒนาขีดสมรรถนะและความทั
๒.พัฒนาขีดสมรรถนะและความทั
นสมัย
นสมัย
ในการตอบสนองต่ในการตอบสนองต่
อปัญหาทางการแพทย์
อปัญแหาทางการแพทย์
ละสาธารณสุข และสาธารณสุข
๓.ยกระดับคุณภาพและศั
๓.ยกระดักบยภาพของห้
คุณภาพและศั
องปฏิ
กยภาพของห้
บตั กิ ารตามมาตรฐานสากล
องปฏิบตั กิ ารตามมาตรฐานสากล

๔.ยกระดับองค์ก๔.ยกระดั
รสู่ความเป็บนองค์
เลิศกรสู่ความเป็ นเลิศ

๑.สร้างความเป็ น๑.สร้
เลิศด้าางความเป็
นการวิจยั นพัเลิฒศนาและนวั
ด้านการวิตจยกรรม
ั พัฒนาและนวัตกรรม

ระบบบริการสุขภาพมี
ระบบบริ
ศกั ยภาพในการแข่
การสุขภาพมีศกงั ขัยภาพในการแข่
น
งขัน

ยาเสพติดของประเทศ
ยาเสพติดของประเทศ

ศักยภาพเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศที
ท่ นั สมั
ย
ศักยภาพเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศเหมาะสมและการใช้
เหมาะสมและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศที
ท่ นั สมัย

ประชาชนและของประเทศ
ประชาชนและของประเทศ

การป้เพือ่ งกั
ไขปัอญงกั
หานและแก้ห้ไอขปั
งปฏิญบหาตั กิ ารทางการแพทย์
ละสาธารณสุข และเสริ
มสร้างข และเสริ
จัดการโดยการประยุ
กต์ใช้นวัตกรรมการบริ
ดการที่ หารจัข้ดอการที
มูลอ้า่ งอิงทางห้ข้อองปฏิ
ั กิ งารทางการแพทย์
ละสาธารณสุข และสาธารณสุ
งานวิจยขั พัฒนาและนวั
ทีส่ อดคล้ตอกรรม
งกับความต้
อ งการของ
งปฏิบบสนุตั นกิ าร
สนันบและแก้
สนุ นการป้
ห้องปฏิบตั กิ แารทางการแพทย์
และสาธารณสุ
มสร้าง
จัดการโดยการประยุ
กต์ใช้นหวัารจั
ตกรรมการบริ
มูลอ้บาตงอิ
ทางห้องปฏิบตั กิ แารทางการแพทย์
งานวิจตยั กรรม
พัฒนาและนวั
ทีส่ อดคล้
องกับความต้อ งการของ
กลยุห้อทงปฏิ
ธ์ บตั กิ าร เพืห้อ่ สนั

เสริมสร้างศักยภาพองค์
เสริมสร้การในการก
งศักยภาพองค์
าหนดมาตรการทาง
กรในการกาหนดมาตรการทาง
เสริมสร้างศักยภาพองค์
เสริมสร้การในการก
งศักยภาพองค์
าหนดมาตรฐานทาง
กรในการกาหนดมาตรฐานทาง
เสริมสร้างศักยภาพองค์
เสริมสร้การในการยกระดั
งศักยภาพองค์บกการบริ
รในการยกระดั
หาร บการบริเสริหาร
มสร้างศักยภาพขององค์
เสริมสร้างศักกรในการยกระดั
ยภาพขององค์บกเป็รในการยกระดั
นศูนย์กลาง บเป็ นศูนย์กเสริลางมสร้างศักยภาพให้
เสริมแสร้ก่าองศั
งค์กกยภาพให้
รในการยกระดั
แก่องค์บกองค์
รในการยกระดั
ความรู ้ บองค์ความรู ้

ประเด็นเชิง
กลยุทธ์กรม

ประชาชนมีสุขภาพดี
ประชาชนมี
และเข้าถึสงุขบริ
ภาพดี
การสุและเข้
ขภาพที
าถึงม่ บริ
มี าตรฐาน
การสุขภาพทีม่ มี าตรฐาน

กิจกรรมหลัก

ผลผลิตหลัก

ก๑ พัฒนาและ
ก๑ ศึกษา ค้นคว้าก๑
พัฒศึนากษา ค้นคว้าพัฒนาก๑ กาหนดมาตรฐาน
ก๑ กาหนดมาตรฐาน
ผลงานทางวิชาการเพื
อ่ กาหนด ชาการเพือ่ กาหนด
ผลงานทางวิ
และพัฒนาศักยภาพ
และพัฒนาศักยภาพเสริมสร้าง
มาตรการทางห้องปฏิ
บตั กิ าร องปฏิบตั กิ าร ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องปฏิบตั กิ ารศักยภาพคน
มาตรการทางห้
กิจกรรมหลั
เพือ่ สนักบสนุนการป้เพืองกั
อ่ สนันและ
บสนุนการป้ องกัทางการแพทย์
นและ
และสาธารณสุ
ข และสาธารณสุ
ทางการแพทย์
ข ฒนา
ด้านการพั
แก้ไขปัญหายาเสพติ
แก้ดไขปัญหายาเสพติ
ด บประเทศและภู
ทัง้ ในระดั
ทัง้ ในระดั
มภิ บาคประเทศและภูสาธารณสุ
มภิ าค ข
เอเชีย
เอเชีย

เพืขอ่ ภาพ
ความมันคงด้
่ านสุขภาพ
เพือ่ ความมันคงด้
่ านสุ
ก๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครื
อข่าอ่ ยห้
องปฏินคงด้
ความมันคงด้
่ า นสุขภาพ
ก๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครื
อข่ายห้องปฏิบตั กิ ารเพื
ความมั
่ บตั กิ ารเพื
า นสุขอ่ ภาพ

งบประมาณ

งบประมาณ

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
กองแผนงานและวิกองแผนงานและวิ
ชาการ
ชา

ก๑ พัก๑
ฒนาและ
ก๑ วิจยั และ ก๑ วิก๑
จยั และ
ก๑ การตรวจ ก๑ การตรวจ
ก. วิจยั ก๑ พัฒนาคุณภาพ
พัฒนาและยกระดั
ก๑บพัการบริ
ฒนาและยกระดั
หารจัดการข้อมู
บการบริ
ลอ้าหงอิารจั
งทางห้
ดการข้อมู
องปฏิบลตอ้ั ากิ งอิ
ารงทางห้องปฏิบตั กิ าร
ก๑ พัฒนาคุณภาพ
พัฒนาศักยภาพห้
ก๑ พัอฒงปฏิ
นาศับตกั ิกยภาพห้
าร องปฏิบตั ิการ ก. วิจยั
มปี าระสิ
เสริให้มสร้
ง ทธิภาพ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ฒนามาตรฐาน พัฒนามาตรฐาน
ลักพัษณะ
ลักษณะ
วัตอ่ ถุดบิ สมุนไพรเพือ่
วัตถุดบิ สมุนไพรเพื
เพือ่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการ
เพือ่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการ
ก๒ ยกระดับและบูรก๒
ณาการฐานข้อมู
ลด้ราณาการฐานข้อมู
นวิทยาศาสตร์กลารแพทย์
เพือ่ เป็ นระบบเฝ้
าระวั
ยกระดับและบู
ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์
เพืงอ่ เป็ นระบบเฝ้พันาระวั
ศักยภาพคน
ทีเ่ กี่ยวข้อง ทีเ่ กีผลิ
่ยวข้ตอยาง Biopharmaceuticals
ธุกงรรมของ พันธุกรรมของ
สนุ นการแปรรูปและ
สนับสนุ นการแปรรูสนัปบและ
ผลิตยา Biopharmaceuticals
และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
พยากรณ์
ยสุขภาพของประเทศ
ด้านการพั
ฒนาและเตือนภัพยากรณ์
กัญก๒
ชาทาง
กัญชาทาง
ประชากรไทย ประชากรไทย
หมายเหตุ ตามแผนหมายเหตุ ตามแผน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ก๒ พัตฒสาหกรรมการ
นามาตรฐานอุตสาหกรรมการ
พัฒนามาตรฐานอุ
ก๓ พัฒนากระบวนการและต่
อยอดนวั
บตั กิ ารสู่การใช้ประโยชน์
ก๓ พัฒนากระบวนการและต่
อยอดนวัตกรรมทางห้
องปฏิบตตั กรรมทางห้
กิ ารสู่การใช้องปฏิ
ประโยชน์
ของ อววน.
ของ อววน. ครบวงจร
สาธารณสุข
การแพทย์
การแพทย์
ครบวงจร
ผลิตยาชีววัตถุ ผลิตยาชีววัตถุ

ย๓ตโครงการ
ย๓ย๕โครงการ
บสนุ
บ๑นโครงการสนั
การแก้ไข บสนุนการแก้
พ๑ ไผลผลิ
ข ตเป็ นหน่พ๑
วยงานกลางในการ
ผลผลิตเป็ นหน่วยงานกลางในการ
คชจ. รายการค่าใช้คชจ.
จ่ายบุครายการค่
ลากร าใช้จ่ายบุ
ย๑คลากร
โครงการการพัฒย๑นาศัโครงการการพั
กยภาพด้าน ฒนาศักยภาพด้
ย๒ โครงการพั
าน ฒนาผลิ
ย๒ โครงการพั
ตภัณฑ์ ฒนาผลิ
ภัณฑ์
โครงการพัฒนาศั
ย๕กโครงการพั
ยภาพห้องปฏิ
ฒนาศั
บตั กิ ยภาพห้
าร องปฏิ
ตั ิการ จยั *** โครงการวิ
ย๔ จโครงการพั
ฒนาและยกระดั
ย๔ โครงการพับฒนาและยกระดับ
***บโครงการวิ
ยั
ผลผลิตบ๑
หลัโครงการสนั
ก
กาหนดมาตรฐานและพั
กาหนดมาตรฐานและพั
ฒนาศักยภาพทาง ฒนาศักยภาพทาง
ภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุ
ภาครัฐ พัฒ
ข นาด้านสาธารณสุ
วิทยาศาสตร์
ข การแพทย์
วิทยาศาสตร์
ในการวินกิจารแพทย์
ฉัยและ ในการวิสุนขิจภาพและเทคโนโลยี
ฉัยและ
พัฒทางการ
นากัญชา พัฒนากั
ปัญดหาผู
เ้ สพยาเสพติ
ม
สุขภาพและเทคโนโลยี
คุณนภาพเพื
สนับสนุนการพั
ผลิตอ่ ภัสุณขภาพในพื
ฑ์สมุนไพรเพื
ปัญหาผูเ้ สพยาเสพติ
การควบคุ
ม ดการควบคุ
ทางการ
ควบคุญมชาคุณภาพเพืควบคุ
อ่ สนับมสนุ
การพัฒอ่ นา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื
น้ ที่ อ่ สุขภาพในพืน้ ที่
กรมวิฒทนายาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์
Key
Key
องปฏิ
มภิ าคเอเชีย
งรุากงเสริมสุขภาพเชิ
ป้ องกังรุนกโรคเพือ่ ความมั
นคงด้
่ นโรคเพื
านสุขอ่ ภาพ
ห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศและภู
มภิ และสร้
าคเอเชีายงเสริมสุขภาพเชิ
และสร้
ป้ องกั
ความมันคงด้
่ แพทย์
านสุขภาพ
ทางการแพทย์
ทางการแพทย์
วยาและสารเคมี
บตั บกิ ตั ารกิ ารของประเทศและภู
แพทย์นธุดกว้ รรม
ยข้อมูลทางพั
นธุกรรม
ตยา Biopharmaceuticals
ระเบียองเศรษฐกิ
ตัวยาและสารเคมีทตัางห้
องปฏิบตั กิ ารทางห้อห้งปฏิ
ดว้ ยข้อมูลทางพั
มาตรฐานการผลิตมาตรฐานการผลิ
ยา Biopharmaceuticals
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
ย่างยัง่ ยืนจภาคใต้
(SEC)อย่างยัง่ ยืน (SEC)
การแพทย์
การแพทย์
Performance Performance

๓.หน่วยงานทีเ่ กี่ย๓.หน่
วข้องได้
วยงานที
รบั บริเ่ กกี่ยารจากการก
วข้องได้รบั าหนด
บริการจากการกาหนด ๔.ผูร้ บั บริการได้ป๔.ผู
ระโยชน์
ร้ บั บริจกากห้
ารได้องปฏิ
ประโยชน์
บตั กิ ารจากห้องปฏิบตั กิ าร๕.ประชาชนและหน่
๕.ประชาชนและหน่
วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้
วยงานที
รบั เ่ กี่ยวข้องได้
๒.ประชาชนและหน่
รบั
๒.ประชาชนและหน่
วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้
วยงานที
รบั บริเ่ กกีารข้
่ยวข้ออมูงได้
ลอ้รางอิ
บั บริงทาง
การข้อมูลอ้างอิ งทาง
๑.ประชาชนและหน่
๑.ประชาชนและหน่
วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้
วยงานที
รบั ประโยชน์
เ่ กี่ยวข้อจงได้
ากองค์
รบั ประโยชน์จากองค์
เป้ าหมาย
เป้ าหมาย
มาตรการทางห้องปฏิ
บตั กิ ารเพือ่ อสนังปฏิ
บสนุบตั นกิ การป้
มาตรการทางห้
ารเพือ่ งกั
สนันบและ
สนุ นการป้ องกัทีนม่ และ
ม่ สี มรรถนะคุ
ณภาพและศั
กยภาพทางห้
มูลม่ และการบริ
ารทีม่ ปี ระสิทธิภห้าพและ
งปฏิบนตั สมั
กิ ารที
ม่ คี วามทันสมัยและสามารถตอบปั
ญแหาทางการแพทย์
ความรู
ง้ านวิจตยั กรรมด้
พัฒนา าและนวั
ตกรรมด้กาารแพทย์
นวิทยาศาสตร์การแพทย์
สี มรรถนะคุณทีภาพและศั
กยภาพทางห้
องปฏิ
บตั กิ าร องปฏิบข้ตั อกิ มูารลและการบริกข้อารที
ปี ระสิทธิภกาพและ
องปฏิบตั กิ ารทีม่ ห้คี อวามทั
ยและสามารถตอบปั
ญหาทางการแพทย์
ละ
ความรูและ
ง้ านวิจยั พัฒ
นา และนวั
นวิทยาศาสตร์
ให้บริการกรม ให้บริการกรม
ในระดับมาตรฐานสากล
ทันสมัย
ได้อย่างทันเหตุการณ์
ในการป้
นและแก้
ไขปัญหาทางสุขภาพ
แก้ไขปัญหายาเสพติ
ในระดับมาตรฐานสากล
ทันสมัย
สาธารณสุขได้อย่สาธารณสุ
างทันเหตุกขารณ์
ทีน่ ามาใช้ในการป้ทีอน่ งกัามาใช้
นและแก้
ไขปัอญงกัหาทางสุ
ขภาพ
แก้ไดขปัญหายาเสพติด

กลยุทธ์

ประเด็นเชิง
กลยุทธ์กรม

เป้ าหมายให้บริการเป้ าหมายให้บริการ ประชาชนได้รบั บริประชาชนได้
การสุขภาพเพื
รบั อ่ บริสนัการสุ
บสนุขนภาพเพื
ความมัอ่ สนั
นคงของชาติ
่ บสนุ นความมันคงของชาติ
่
กระทรวง
กระทรวง

แผนงานบู
ฒนาพื้นทีรเ่ ณาการพั
ขตเศรษฐกิ
ฒนาพื
จพิเ้นศษทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงานบูรณาการป้แผนงานบู
องกัน ปราบปราม
รณาการป้ อและบ
งกัน าบั
ปราบปราม
ดรักษาผูต้ และบ
ดิ ยาเสพติ
าบัดรัดกษาผูต้ แผนงานพื
ดิ ยาเสพติ้นดฐานด้าแผนงานพื
นการพัฒนาและเสริ
้นฐานด้านการพั
มสร้าฒ
งศันาและเสริ
กยภาพทรัมพสร้
ยากรมนุ
างศักยภาพทรั
ษย์ พแผนงานบุ
ยากรมนุษคย์ลากรภาครั
แผนงานบุ
ฐ คลากรภาครั
แผนงานยุทฐธศาสตร์
แผนงานยุ
ดา้ นการสร้
ทธศาสตร์
างเสริมดให้า้ นการสร้
คนมีสุขภาวะที
างเสริมด่ ให้ี คนมีสแผนงานยุ
ุขภาวะทีด่ ี ทธศาสตร์
แผนงานยุ
การวิจยั ทและพั
ธศาสตร์
ฒนานวั
การวิตจกรรม
ยั และพัฒนานวั
ตกรรมรณาการพัแผนงานบู
แผนงานงบประมาณแผนงานงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั
ยุทธศาสตร์
นคง
่ ดา้ นความมันคง
่

นาเศรษฐกิ
กที่ ๕ การพั
จและความสามารถในการแข่
ฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่
งขัน
งขัน
เร่งด่วน ๙ การแก้เร่ปงญ
ด่ั วหายาเสพติ
น ๙ การแก้
ดและสร้
ปญั หายาเสพติ
างความสงบสุ
ดและสร้
ขในพื
างความสงบสุ
้ นที่
ขในพื้นที่ หลักที่ ๙ การพัฒหลั
นาระบบสาธารณสุ
กที่ ๙ การพัฒนาระบบสาธารณสุ
ข
ข หลักที่ ๔ การสร้าหลั
งบทบาทของไทยในเวที
กที่ ๔ การสร้างบทบาทของไทยในเวที
โลก
หลักโทีลก่ ๘ การปฏิหลั
รูปกระบวนการเรี
กที่ ๘ การปฏิรยูปนรูกระบวนการเรี
แ้ ละการพัฒนา
ยนรูแ้ ละการพัฒหลันากที่ ๕ การพัฒหลั
และหลั
(๔.๒ เสริ
กแผ่นของอาเซียน) ศักยภาพของคนไทยทุ
ศักยภาพของคนไทยทุ
กช่วงวัย ของไทย (๕.๘ พัฒ
ชายแดนภาคใต้ ชายแดนภาคใต้
และหลักประกันทางสั
งคมกประกันทางสังคม
(๔.๒ เสริมสร้างความเป็
นปึมกสร้
แผ่างความเป็
นของอาเซีนยปึน)
กช่วงวัย
ของไทย
นาโครงสร้
(๕.๘างพืพั้ นฒฐานด้
นาโครงสร้
านวิทายาศาสตร์
งพื้นฐานด้เทคโนโลยี
านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจยั และพัฒนาการวิและนวั
จยั และพั
ตกรรม)
ฒนา และนวัตกรรม)
ั และพัต่ฒอบโจทย์
นานวัตกรรมที
ต่ อบโจทย์ประเทศ)
(๘.๕ วิจยั และพัฒ(๘.๕
นานวัวิตจยกรรมที
ประเทศ)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์จดั สรรยุทธศาสตร์จดั สรร

นโยบาย
รัฐบาล

แผน ๑๒

ยุทธศาสตร์ชาติดยุา้ ทนความมั
ธศาสตร์น่ ชคง
าติด(ข้า้ นความมั
อ ๔.๒.๑)น่ คง (ข้อ ๔.๒.๑)

แผนผังเชื่อมโยง
แผนผั
งเชื่อมโยง
ปี แผนพั
นาฯปี ฉบั
แผนพั
บที่ ฒ
๑๒นาฯนโยบายรั
ฉบับที่ ฐ๑๒
บาลนโยบายรั
เป้ าหมายกระทรวงสาธารณสุ
ฐบาล เป้ าหมายกระทรวงสาธารณสุ
ข กรมวิทยาศาสตร์
ข กรมวิ
การแพทย์
ทยาศาสตร์
ประจ
การแพทย์
าปี งบประมาณ
ประจาปีพ.ศ.
งบประมาณ
๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์
ชาติยุท๒๐
ธศาสตร์
ชาติฒ๒๐

ทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริ
ยุทธศาสตร์
มสร้ทางความมั
่ี ๕ การเสริ
นคงแห่
่ มสร้างงความมั
ชาติเพือ่ การพั
นคงแห่
่ ฒงนาประเทศสู
ชาติเพือ่ การพั
่ความมั
ฒนาประเทศสู
น่ คงมังคั
่ ง่คและยั
วามมัง่ นยื่ คงมั
น งคั
่ ง่ และยัง่ ยืน
แผน ยุ๑๒

ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ
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วิสยั ทัศน์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็ นองค์การชัน้ นาด้๔.ยกระดั
านวิทยาศาสตร์
และสาธารณสุ
ข ๑ ใน ๓ ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑.สร้างความเป็ นเลิศด้านการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
บองค์กรสูการแพทย์
่ความเป็ นเลิ
ศ
๒.พัฒนาขีดสมรรถนะและความทั
นสมัยในการ
๓.ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบตั กิ าร
ตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
แ๕.ละสาธารณสุ
๓.กาหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบตั ิการและเป็ น
๖. สือ่ สารสาธารณะในภาวะทีต่ อ้ งพึง่ พาข้อมูลด้าน
๑.ศึกษา วิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้ได้องค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ
พันธกิจ
พัฒนาและกข าหนดมาตรการเพือ่ สนัตามมาตรฐานสากล
บสนุนการ
๒.เฝ้ าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกาหนด ๔. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการด้านวิทยาศาสตร์
ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้เสริ
านวิมทสร้
ยาศาสตร์
การแพทย์แกละ
การแพทย์และสาธารณสุ
ในฐานะห้
งปฏิบงตั ทางห้
ิการอ้อางอิ
ง บตั กิ ารทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุ
ขของประเทศและเอเชี
นวัตกรรมด้บาองค์
นวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
างศักยภาพองค์
ป้ องกันและแก้เสริ
ไขปัมญสร้หายาเสพติ
ด กรในการกาหนดมาตรฐานทาง
มาตรการ
การจัหดาร
การความเสีเสริ่ยงจากโรคและภั
ยสุขภาพ กรในการยกระดั
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการกาหนดมาตรการทาง
างศักยภาพองค์
รในการยกระดั
บการบริ
มสร้างศักยภาพขององค์
บเป็ นศูนย์กขลางข้
อมูลออ้างอิ
งปฏิ
เสริมสร้างศั
กยภาพให้แก่องค์ยกรในการยกระดั
สาธารณสุ
ข
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และสาธารณสุข และ
ห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ สนับสนุนการป้ องกันและแก้ไข
จัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และสาธารณสุข
ความรู ้ งานวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม ทีส่ อดคล้องกับ
เสริมสร้างศักยภาพเครื
อข่ายภายในและภายนอกประเทศ
ประเด็นเชิดงของประเทศ
๔.ยกระดับองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ
๑.สร้างความเป็ นเลิศด้านการวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
๒.พัฒนาขีดสมรรถนะและความทั
นสมัยในการ
๓.ยกระดับคุณภาพและศั
กยภาพของห้องปฏิเบทคโนโลยี
ตั กิ าร สารสนเทศทีท่ นั สมัย
ปัญหายาเสพติ
ทีเ่ หมาะสมและการใช้
ความต้องการของประชาชนและของประเทศ
กลยุ
ท
ธ์
ก
รม
ตอบสนองต่
อ
ปั
ญ
หาทางการแพทย์
แ
ละสาธารณสุ
ข
ตามมาตรฐานสากล
๓.หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั บริการจากการกาหนด
๔.ผู ้รับบริการได้ประโยชน์จากห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ี
๕.ประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ข้อมูลและ ๒.ประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั บริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี วามทันสมัยและสามารถ ๑.ประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ประโยชน์จากองค์

๕. พัฒนาและกาหนดมาตรการเพือ่ สนับสนุนการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓.กาหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบตั ิการและเป็ น
๖. สือ่ สารสาธารณะในภาวะทีต่ อ้ งพึง่ พาข้อมูลด้าน
๑.ศึกษา วิจยั และพัฒนาเพือ่ ให้ได้องค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ
๒.เฝ้ าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และกาหนด ๔. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการด้านวิทยาศาสตร์
ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
การแพทย์
แ
ละสาธารณสุ
ข
ในฐานะห้
อ
งปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารอ้
า
งอิ
ง
วิ
ท
ยาศาสตร์
ก
ารแพทย์
แ
ละสาธารณสุ
ข
ของประเทศและเอเชี
ย
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
มาตรการ
่ยงจากโรคและภั
แผนผังเชื่ อมโยงวิ
สยั ทัศการจั
น์ พัดนการความเสี
ธกิจ ประเด็
นเชิงกลยุทธ์ยสุขเป้ภาพ
าหมายให้บริการกรม กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็ นองค์การชัน้ นาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ๑ ใน ๓ ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนผังเชื่ อมโยงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นเชิงกลยุทธ์ เป้ าหมายให้บริการกรม กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งาน

การ
การ/
สาคัญ

หลัก

ance

๑.ประชาชนและหน่
เป้ าหมาย ทางห้
๓.หน่
วยงานที
รบั บริการจากการก
ารได้ประโยชน์จสาธารณสุ
ากห้องปฏิขบตและสร้
ั กิ ารทีาม่ งเสริ
ี มสุ๕.ประชาชนและหน่
วยงานที
เ่ กี่ยวข้อกงได้
รบั ข้อมูในการวิ
ลและ นิจฉั๒.ประชาชนและหน่
เ่ กี่ยวข้องได้โครงการ
รบั บริการข้อมูศัลกอ้างอิ
งทางห้
องปฏิ
ม่ คี วามทั
นสมัยกและสามารถ
การควบคุมตัวยาและสารเคมี
องปฏิ
บตั กิ ารเ่ กี่ยวข้องได้
มาตรฐานและพั
ฒนาศักาหนด
ยภาพทางห้อ๔.ผู
งปฏิ้รับตบริ
ั กิ การของ
ขภาพเชิงรุก
วิทยาศาสตร์
ารแพทย์
ยและ ผลิตภัณฑ์วยงานที
สุขภาพและ
ยภาพห้
องปฏิ
บตั กิ บารตั กิ ารที
กรมวิ
ทยาศาสตร์
ารแพทย์ ยกระดั
บผลิตภัณฑ์ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องได้รบั ประโยชน์จากองค์
ความรู
จยั พัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
ให้บริการกรม มาตรการทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับประเทศและภู
สนุนการป้ องกัมนภิ าคเอเชี
สมรรถนะคุ
ณ
ภาพและศั
ก
ยภาพทางห้
อ
งปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารใน
การบริ
ก
ารที
ม
่
ป
ี
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพและทั
น
สมั
ย
ตอบปั
ญ
หาทางการแพทย์
แ
ละสาธารณสุ
ข
ได้
อ
ย่
า
งทั
น
เหตุ
ก
ารณ์
ย
ป้ องกันโรคเพือ่ ความมันคง
่
เทคโนโลยีทางการแพทย์ พัฒนา
ควบคุมคุณภาพเพือ่
สมุนไพรเพือ่ สุง้ านวิ
ขภาพใน
การแพทย์ทน่ี ามาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับมาตรฐานสากล
ด้านสุขภาพ
ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม กัญชาทาง
สนับสนุนการพัฒนา
พื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ
มาตรฐานการผลิ
างยังโครงการวิ
่ ยืน (SEC)จยั
ผลผลิตหลัก บ๑ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู ้เสพยาเสพติด
พ๑ ผลผลิตเป็ นหน่วยงานกลางในการกาหนด
คชจ. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน
ย๑ โครงการการพัฒนาศักยภาพด้าน การแพทย์
ย๒ โครงการพั
ฒนา ตยา ย๓
ย๕ โครงการพัฒนา ภาคใต้อย่***
ย๔ โครงการพัฒนาและ
Key
การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบตั กิ าร
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบตั กิ ารของ
สาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ ผลิตภัณBiopharmaceuticals
ฑ์สุขภาพและ โครงการ ศักยภาพห้องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกระดับผลิตภัณฑ์

าย
ความรู
จยั พัฒนา และนวัตกรรมด้
ทยาศาสตร์
เสริอมงปฏิ
สร้าบงศัตั กกิ ยภาพองค์
าหนดมาตรฐานทาง
ธ์ อ่ สนัเสริบสนุ
เสริมสร้
างศัยกยภาพองค์กรในการยกระดับการบริตอบปั
หาร ญหาทางการแพทย์
เสริมสร้างศักแยภาพขององค์
รในการยกระดั
เป็ นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิ
บตั กิ ง้ านวิ
ารทางการแพทย์
เสริานวิ
มสร้
างศักยภาพให้แก่องค์กรในการยกระดับองค์
มสร้นาการป้
งศักยภาพองค์
กรในการกาหนดมาตรการทาง
รกรม มาตรการทางห้องปฏิกลยุ
บตั กิ ทารเพื
องกัน สมรรถนะคุ
ณภาพและศักยภาพทางห้
ารใน กรในการก
การบริ
การทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทั
นสมั
ละสาธารณสุขกได้
อย่างทันเหตุกบารณ์
การแพทย์
ท
น
่
ี
ามาใช้
ใ
นการป้
อ
งกั
น
และแก้
ไ
ขปั
ญ
หาทางสุ
ห้
อ
งปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารทางการแพทย์
แ
ละสาธารณสุ
ข
และ
จัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และสาธารณสุข
ความรู ้ งานวิ
จยั ขภาพ
พัฒนาและนวัตกรรม ทีส่ อดคล้องกับ
ห้อดงปฏิบตั กิ าร เพือ่ สนับสนุนการป้ องกัระดั
นและแก้
ไข
และแก้ไขปัญหายาเสพติ
บมาตรฐานสากล
เสริ
ม
สร้
า
งศั
ก
ยภาพเครื
อ
ข่
า
ยภายในและภายนอกประเทศ
ทีเ่ หมาะสมและการใช้
สารสนเทศทีฒท่ นาศั
นั สมักยยภาพด้าน
ความต้
องการของประชาชนและของประเทศ
ปัญหายาเสพติ
ดของประเทศ
หลัก บ๑ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู ้เสพยาเสพติ
ด
พ๑
ผลผลิตเป็ นหน่วยงานกลางในการกาหนด
คชจ. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครั
ฐ พัฒนาด้าน เทคโนโลยี
ย๑ โครงการการพั
ย๒ โครงการพัฒนา
ย๓
ย๕ โครงการพัฒนา
*** โครงการวิจยั
ย๔ โครงการพั
ฒนาและ

ทุ ธ์

นเชิง
ก์ รม

กิจ

ศั น์

หน่ วยงาน

สยวส./ศวก.
โครงการ
บูรณาการ/
โครงการสาคัญ

สยวส./ศวก.

โครงการที่ ๑

สมป./ผน./สชพ./สยวส./ศวก.

สมป./ผน./สชพ./สยวส./ศวก.

โครงการที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙

สชพ./สยวส./สวส./สรส./ผน./ศทส./
จสน./สคอ./สสว./สมป./ศวก.

จสน.

สยวส./
สวพ./
สคอ./ศวก.

สยวส./สชว.

สวพ./สสว./ศวก.ภาคใต้

โครงการที่ ๒๓

กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงานและวิชาการ

จสน.
สยวส./สชว.
สวพ./สสว./ศวก.ภาคใต้
สชพ./สยวส./สวส./สรส./ผน./ศทส./
สยวส./
โครงการที่ โครงการที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖
จสน./สคอ./สสว./สมป./ศวก.โครงการที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐,สวพ./ โครงการที่ ๒๑
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘,สคอ./ศวก.
๒๒
๑๙, ๒๐

ิ าคเอเชี
ย มสร้างศักยภาพคนด้านการพัฒนา ก๑ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ ป้ องกัก๑
นโรคเพื
อ่ ความมั
นคง
่
ควบคุ
สมุนไพรเพือ่ สุขภาพใน
ก๑ กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ ประเทศและภู
ก๑ พัมภฒ
นาและเสริ
การตรวจลั
กษณะ
ก๑ วิเทคโนโลยี
จยั ก๑ทพัางการแพทย์
ฒนาศักยภาพ พัฒนา
ก. วิจมยั คุณภาพเพือ่ ก๑ พัฒนาคุณภาพ
ด้
า
นสุ
ข
ภาพ
ด้
ว
ยข้อมู
ล
ทางพั
น
ธุ
ก
รรม
กั
ญ
ชาทาง
สนั
บ
สนุ
น
การพั
ฒ
นา
พื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจ
ข้
อ
มู
ล
อ้
า
งอิ
ง
ทางห้องปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารให้มี
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และสาธารณสุขทัง้ ใน
สาธารณสุข
พันธุกรรมของประชากร และพัฒนา ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่
วัตถุดบิ สมุนไพรเพือ่
การแพทย์
มาตรฐานการผลิ
ต
ยา
ภาคใต้
อย่างยัง่ ยืน (SEC)
ประสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
ระดับประเทศและภูมภิ าคเอเชีย
ไทย
มาตรฐานที่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน หมายเหตุ ตามแผนของ สนับสนุนการแปรรูปและ
Biopharmaceuticals
ก๒ ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เกี่ยวข้อง การผลิตยา
อววน. งบประมาณ
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ เป็ นระบบเฝ้ าระวัง
Biopharmaceuticals
ครบวงจร
บาท
กิจกรรมหลัก
ก๑ ศึกษา ค้นคว้าพัฒนาผลงานทางวิชาการเพือ่
ก๑ กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ
ก๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้านการพัฒนา ก๑ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ กัญชาทาง
ก๑ การตรวจลั
กษณะ ก๑ วิจยั ๒๔,๔๑๖,๕๐๐
ก๑ พัฒนาศักยภาพ
ก. วิจยั
ก๑ พัฒนาคุณภาพ
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
การแพทย์
ก๒ พัฒนามาตรฐาน และพัฒนา ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่
ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบตั กิ ารให้มี
กาหนดมาตรการทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับสนุนการ ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และสาธารณสุขทัง้ ใน
สาธารณสุข
พันธุกรรมของประชากร
วัตถุดบิ สมุนไพรเพือ่
ก๓ พัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรม
ประสิทธิภาพ
อุตไทย
สาหกรรมการผลิตมาตรฐานที่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน หมายเหตุ ตามแผนของ สนับสนุนการแปรรูปและ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับประเทศและภูมภิ าคเอเชีย
ทางห้องปฏิบตั กิ ารสู่การใช้ประโยชน์เพือ่
ก๒ ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้าน
ยาชีววัตถุ
เกี่ยวข้อง การผลิตยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อววน. งบประมาณ
ความมันคงด้านสุ
่
ขภาพ
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ เป็ นระบบเฝ้ าระวัง
กั
ญ
ชาทาง
Biopharmaceuticals
ครบวงจร
๒๔,๔๑๖,๕๐๐
บาท
ก๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่าย
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
การแพทย์
ก๒
พั
ฒ
นามาตรฐาน
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความมันคงด้านสุ
่
ขภาพ
ก๓ พัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต
ทางห้องปฏิบตั กิ ารสู่การใช้ประโยชน์เพือ่
ยาชีววัตถุ
ความมันคงด้านสุ
่
ขภาพ
โครงการที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙
โครงการที่ ๒๑
โครงการที่ ๑
โครงการที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐,
โครงการที่ โครงการที่ ๒๔, ๒๕, ๒๖
โครงการที่ ๒๓
ก๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่าย
๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘,
๒๒
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ความมันคงด้านสุ
่
ขภาพ
๑๙, ๒๐

ก๑ ศึกษา ค้นPerformance
คว้าพัฒนาผลงานทางวิชาการเพือ่
กาหนดมาตรการทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ สนับสนุนการ
ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ย๑ ก๒

ย๑ ก๒

ย๑ ก๒

ย๑ ก๒

ย๑ ก๒

ย๑ ก๑

ย๑ ก๑

ย๑ ก๑

๒๙

๒๘

พ๑ ก๑
โครงการเป็ นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศและภูมภิ าคเอเชีย
๒๓ โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่ สุขภาพในพื้นทีร่ ะเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยัง่ ยืน (SEC)
พ๑ ก๑
โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบตั กิ าร
๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั กิ ารควบคุมคุณภาพเพือ่ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceuticals
พ๑ ก๑
โครงการจัดทาตารายาของประเทศไทย
๒๕ โครงการวิจยั และพัฒนาการจัดทาสารมาตรฐานยาและสมุนไพร
รวมงบประมาณทัง้ สิ้น
๒๖ โครงการวิจยั เพิม่ ศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและวัคซีน

โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบตั กิ าร

โครงการจัดทาตารายาของประเทศไทย

๒๘

๒๙

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น

โครงการเป็ นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบตั กิ ารของประเทศและภูมภิ าคเอเชีย

๒๗

ย๕ ก๒

๒๗

โครงการวิจย๒๒
ั เพิม่ ศักยภาพและการสนั
นอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและวัคซีน
โครงการพัฒนากับญสนุชาทางการแพทย์

๒๖

ย๕ ก๑

โครงการวิจย๒๑
ั และพัฒนาการจั
ดทฒ
าสารมาตรฐานยาและสมุ
นไพร
โครงการพั
นาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ดว้ ยข้อมูลทางพันธุกรรม

ย๕ ก๑

๒๕

โครงการพัฒนาศักยภาพห้
องปฏิบตั กิ ารควบคุ
ณภาพเพื
อ่ สนับสนุนการพั
ฒนามาตรฐานการผลิ
โรงพยาบาลสมเด็
จพระยุมพคุราช
โรงพยาบาลเฉลิ
มพระเกี
ยรติ โรงพยาบาลชัตยา
ยพัBiopharmaceuticals
ฒน์

๒๔

๒๓

๒๒

๒๑

พ๑ ก๑

พ๑ ก๑

พ๑ ก๑

ย๕ ก๒

สมป./ศวก.
ย๔ ก๑
ผน./สมป./สชพ.ศวก.
ย๕ ก๑
สยวส.
ย๕ ก๑

สยวส.ย๒ ก๑
สชว.ย๓ ก๑

สยวส./สชว.

สยวส.

ผน./สมป./สชพ.ศวก.

สมป./ศวก.

๑,๐๐๐,๐๐๐
สวพ./สสว./ศวก.ภาคใต้
๑,๒๗๖,๔๐๐
สยวส./สชว.
๑,๕๐๐,๐๐๐
สยวส.
๑๖๕,๕๑๒,๗๐๐
สชว.

๑,๐๐๐,๐๐๐
จสน.
๓,๗๑๘,๖๐๐
สยวส./สวพ./สคอ./ศวก.

๘,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐
สวส.
๒,๐๐๐,๐๐๐
สมป.

ย๑ ก๔้นทะเบียน ศวก.อุดย๑
รธานีก๔
โครงการธารงรั
นาสร้างเสริฒมนาเครื
ความเข้
ณภาพมาตรฐานห้
ตั กิ ารทางการแพทย์
ละห้
บตั กิ ารรังสีวนิ ิจฉัหน่
ย วยตรวจสอบขึ
๑๗กษาพัฒโครงการพั
อข่มาแข็
ยวิงจของระบบคุ
ยั ทดสอบความปลอดภั
ยทีไ่ ม่องปฏิ
ได้ทบดสอบในมนุ
ษย์ หน่วแยก
ากัอบงปฏิ
ดูแลทางกฎหมาย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุ
พราช โรงพยาบาลเฉลิ
มพระเกียรติ
โรงพยาบาลชัยอพังปฏิ
ฒน์บตั กิ ารทีด่ ี OECD GLP
ในประเทศไทย
ผ่านกระบวนการรั
บรองตามระบบห้
ย๒ ก๑
โครงการพัฒ๑๘
นาผลิตภัโครงการรองรั
ณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี
ท
างการแพทย์
ด
ว
้
ยข้อมู
ล
ทางพั
จสน.ย๑ ก๔
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ า้ และโรคโควิค-19 นธุกรรม
สวส./สชพ./จสน./ศวก.
ย๓ ก๑ สยวส./สวพ./สคอ./ศวก.
โครงการพัฒ๑๙
นากัญชาทางการแพทย์
๗,๐๐๐,๐๐๐
ย๑ ก๔
โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารด้านการแพทย์และห้องปฏิบตั กิ ารรังสีวนิ ิจฉัย
ศวก.อุ
บลราชธานี
ย๔
ก๑
โครงการพัฒ๒๐
นาและยกระดั
บ
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ส
มุ
น
ไพรเพื
อ
่
สุ
ข
ภาพในพื
น
้
ที
ร
่
ะเบี
ย
งเศรษฐกิ
จ
ภาคใต้
อ
ย่
า
งยั
ง
่
ยื
น
(SEC)
สวพ./สสว./ศวก.ภาคใต้
๕,๐๐๐,๐๐๐
ย๑ ก๔
ศวก.อุดรธานี
โครงการธารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และห้องปฏิบตั กิ ารรังสีวนิ ิจฉัย

ศวก.อุบลราชธานี
ย๑ ก๔

๒๐

ย๑ ก๔

๖,๐๐๐,๐๐๐
สคอ./ศวก.

สชพ./ศวก.
๑,๐๐๐,๐๐๐
สคอ./ศวก.

โครงการพัฒ๑๖
นาเครือข่โครงการพั
ายห้องปฏิบฒตั นาผู
กิ ารด้้ประกอบการสารสกั
านการแพทย์และห้ดองปฏิ
ตั กิ ารรัอ่ งใช้
สีวในิ นการผลิ
ิจฉัย ตเครื่องสาอาง
สมุนบไพรเพื

สวส./สชพ./จสน./ศวก.
ย๑ ก๔

ย๑ ก๔

สวส.ย๑ ก๓
สมป.ย๑ ก๓

๓,๕๗๒,๘๐๐
ศวก.สุ๒,๐๐๐,๐๐๐
ราษฎร์ธานี/ศทส.
จสน.
๑,๐๐๐,๐๐๐

ผน./สล./ศทส.
๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๙

ย๑ ก๔

ย๑ ก๔

ย๑ ก๔

สคอ./ศวก.
ย๑ ก๒
สคอ./ศวก.

ย๑ ก๒
สชพ./ศวก.

ศวก.ขอนแก่
น
๑,๕๐๐,๐๐๐
ศวก.ขอนแก่
๑,๙๙๐,๗๐๐น

๒,๐๐๐,๐๐๐
สยวส./ศวก.
๒,๐๐๐,๐๐๐
สชพ./จสน./ศวก.
๕,๐๐๐,๐๐๐
สยวส.
๑,๐๐๐,๐๐๐
สวส.
๑๒,๒๗๓,๕๐๐
สรส.
๑,๐๐๐,๐๐๐
ผน.
๑,๐๐๐,๐๐๐
สวส./ศวก.

๕,๐๐๐,๐๐๐

๓,๕๓๗,๑๐๐
หน่ วยงาน

๖๒,๑๔๓,๖๐๐

งบประมาณ

โครงการรองรั
ตั ใิ หม่ อุบตั ซิ า้ และโรคโควิ
ค-19
๑๕บโรคอุบโครงการอาหารปลอดภั
ยในโรงพยาบาล
(Food Safety Hospital และ Green & Clean Hospital)
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สถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตรการแพทย

(Strategies to manage change in current novel coronavirus 2019 ; Covid-19 outbreak in Thailand)
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4. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณคีรีขันธ์

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้จัดทาเล่ม

5. นางสาววีรวรรณ ลอยมา

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้จัดทาเล่ม

๖. นางสาวอมรรัตน์ เกษร

กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้จัดทาเล่ม

๗. นางสาวธันยนันท์ รอดเหลือจาด

กลุ่มนโยบายและแผน

เลขานุการและผู้จัดทาเล่ม

แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
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