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ข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ปี 2562-2565 

หน่วยงาน  สำนักงานเลขานุการกรม 

ข้อ 1. สำนักงานเลขานุการกรม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการกรม 
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ของกรม 
4. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
5. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของ

กรม 
6. ซ่อมบำรุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์และระบบสาธารณูประโภค 
7. ดำเนินการอ่ืนใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
และผลผลิตที่ 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การที่มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นเลิศด้านการ
บริหารจัดการ 

ข้อ 2.  ผลงานของสำนักงานเลขานุการกรม ที่ส่งผลถึงความสำเร็จในระดับกรม คือ  

1. วางแผนบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง กรณวีงเงินสูงให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบ 
โปร่งใส สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล และเป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

2. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรม ความรู้ นวัตกรรม ผลงาน
สำคัญของกรม ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกรม 

3. บริหารทรัพยากรบุคคลตามความจำเป็นของภารกิจ 
4. จัดบริการพ้ืนฐาน และดูแลสภาพแวดล้อม (ในส่วนกลาง) ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความ

สะดวกและปลอดภัย 
5. อำนวยความสะดวกด้านการจัดสรร ตัดโอน และเบิกจ่ายงบประมาณ 

 



ข้อ 3.  ผลสำเร็จของสำนักงานเลขานุการกรมที่ประสบความสำเร็จสูงสุด คือ  

  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร และสร้างความ
รับรู้ให้แก่ประชาชนตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ส่งข่าวและ factsheet  เผยแพร่สื่อมวลชน จำนวน 60 เรื่อง 
ส่งภาพข่าวสื่อมวลชน 58 เรื่อง การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ กิจกรรมพิเศษ ผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าว
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การผลิตสื่อต่างๆ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWOT Analysis  
Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

1. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
1. การกำหนดกลยุทธ์ที่จะให้บรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร/การพัฒนา 
2. ระบบการควบคุมภายใน 
3. ระบบการติดตามและประเมินผล 

Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้ 
1. การได้รับจัดสรรงบประมาณในการดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานของกรม (เฉพาะส่วนกลาง) 
2. การมอบอำนาจวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
3. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

Threats - อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงานขององค์การ  
1. การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 

 

 



 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. กลุ่มตรวจภายในมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน 
(ผลผลิต)  
1.1 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล  

1.2 อยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน : ผลผลิตที่ ๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความ
เป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ และหรือทุกผลผลิตเนื่องจากเป็น
หน่วยงานสนับสนุนของกรม (ขอกองแผนฯพิจารณา) 

2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่านคืออะไร และผลงานนั้นส่งผลถึง
ความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 
2.1 ชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) ของหน่วยงาน คือ รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
2.2 ผลงานนั้นส่งผลถึงความสำเร็จในระดับกรม คือ  

2.2.1 กลุ่มตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละหน่วยรับตรวจต่อ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน/ประเด็นปัญหาที่
ตรวจพบ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพ่ือพิจารณาสั่งการหน่วยรับตรวจดำเนินการต่อไป  
2.2.2 หนว่ยงานในสังกัดกรมฯ มีการนำผลการตรวจสอบภายในมาพิจารณาดำเนินการ
ปรับปรุง/แก้ไขให้การปฏิบัติและการบริหารจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
2.2.3 ผลการตรวจสอบภายในได้มีการสะท้อนไปยังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
เพ่ือเป็นข้อมูลนำเข้าในการกำหนดแนวทาง/มาตรการที่เพียงพอ เหมาะสมสำหรับการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของกรม 

3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียง
ความสำเร็จนั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 
3.1 ความสำเร็จของหน่วยงาน คือ 

3.1.1 การรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือทราบผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรม ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม กำกับ ของท่านอธิบดี  ว่า
ระบบควบคุมของหน่วยงานสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้าน
การเงินการบัญชีและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบมีความเพียงพอ เหมาะสม
แล้ว หรือยังมีความจำเป็นต้องปรับปรุง/แก้ไขให้มีความเพียงพอและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.1.2 หน่วยรับตรวจมีการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง/แก้ไขให้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น  ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงาน  เพ่ือลดเวลา ลดความเสี่ยง  และ
มีการนำเสนอข้อมูลจากผลการตรวจสอบไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร 

3.1.3 เป็นกลไกส่งเสริมมิให้เกิดปัญหาเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบในองค์กร 
3.2 มีการเทียบเคียงความสำเร็จกับกรมในกระทรวงสาธารณสุขได้ แต่ไม่มีการเทียบเคียงความสำเร็จ

นั้นกับหน่วยงานในต่างประเทศ 



 
4. ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) ตามแบบฟอร์มที่แนบ 

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณด้านงานตรวจสอบภายใน 
2. กลุ่มตรวจสอบภายในหน่วยงานหลักของกรมที่ดำเนินการด้านการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  ด้านการเงินการบัญชี  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  โดยมี
กรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน 
กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
3. บุคลากรมีองค์ความรู้เชิงลึกเฉพาะด้าน 
Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
1. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับจำนวนหน่วยรับตรวจ  กิจกรรม งาน/โครงการ และงบประมาณ
ของกรมท่ีได้รับเพ่ิมข้ึน  รวมทั้งข้อสั่งการจากหน่วยงานกลาง เช่น สตง. กรมบัญชีกลาง สำนัก
งบประมาณ ให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานตรวจสอบปกติ 
2. บุคลากรต้องปฏิบัติงานภาคสนามในภูมิภาค หากหน่วยงานมีการจัดอบรมโครงการที่สำคัญหรือมี
การเพ่ิมพูนความรู้ให้เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบประจำปีที่วางไว้ 
3. การดำเนินงานและการรายงานผลงานด้านการพัฒนา เช่น การดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ตามคำ
รับรองมักประสบปัญหาในช่วงเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการในภูมิภาค แต่เอกสารข้อมูลได้
จัดเก็บไว้ที่สำนักงาน  ในบางคราวจะดำเนินการได้เมื่อกลับจากการปฏิบัติราชการแล้ว 
Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้ 
1.  เป็นหน่วยงานที่มีกรอบการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนว่าต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
2. มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ตามมาตรฐานที่กำหนด 
3. หน่วยรับตรวจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
Threats – อุปสรรค ข้อจำกัดหรือปัจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงานขององค์การ 
1. บุคลากรไม่เพียงพอ 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบหรือแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ที่มีอย่างต่อเนื่อง  
 

......................... 
 



 
 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หน่วยของท่าน (กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร 
และอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดตั้งขึ้นตาม คำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 131/2546 ลงวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 เรื่อง จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ เป็นไปโดยสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวง
สาธารณสุข ปี 2540-2544 และแผนแม่บทสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฉบับที่ 2 
ปี 2539-2542 รวมทั้งการนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับระบบต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพ่ือให้ระบบงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงเห็นควรให้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นเป็นการภายใน 

 ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 -2563 ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์กรม “ข้อที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” มีเป้าหมายการให้บริการระดับกรม: ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและการบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ภายใต้กลยุทธ์ : เสริมสร้าง
ศักยภาพองค์กรในการยกระดับการบริหารจัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสม
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ผ่านกิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้
ผลผลิตที่ 5 “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้านการ
บริหารจัดการ” 

ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 และ มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ให้จัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็นการภายในและมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ข้อ 2. “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ตึกสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข อาคาร 
1 ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ข้อ 3. “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ” มีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บังคับบัญชา 
เจ้าหน้าที่และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 4. ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ 
1. วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
2. บริหารจัดการและประสานระบบฐานข้อมูลภายในเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลย่อยที่เชื่อมโยงกับ

เครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. พัฒนาและบริหารจัดการ ระบบการสื่อสารสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และประสานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
4. วิเคราะห์แนวโน้มและทดสอบการนำโปรแกรมสำเร็จรูปและโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมมาใช้

ในงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
5. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. ศึกษาความต้องการและเผยแพร่ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 



2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร   และผลงาน
นั้นส่งผลถึงความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 

(1) ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Documented Information : SmartDI) 

ระบบสารสนเทศเพ่ือใช้บริหารจัดการเอกสารคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่างๆ ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถือปฏิบัติ ได้แก่ ISO 17025, ISO 15189, ISO 9001 เป็นต้น โดยมี
ฟังก์ชั่นในการจัดเก็บ ควบคุม เผยแพร่ รับรอง อนุมัติเอกสารผ่านกระบวนการ Workflow มีการ
ควบคุมเวอร์ชั่นเอกสาร เรียกใช้งานได้สะดวก รองรับการใช้งานผ่านแท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ได้ทุก
ที่ทุกเวลา มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเอกสาร ช่วยให้สามารถบริหารจัดการเอกสารได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

(2) เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

ระบบที่เผยแพร่ข้อมูลเปิดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทุกคน ทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะอยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

(3) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (NSW) 

ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ระหว่าง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมศุลกากร โดยความร่วมมือระหว่าง 36 หน่วยงานที่ออก
ใบอนุญาตสินค้าให้กับผู้ประกอบการ สนับสนุนการทำงานของระบบนำเข้า ส่งออก นำผ่าน 
และโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อลดขั้นตอนการทำงานระหว่างภาครัฐ  อำนวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ 

(4) วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Video Conference  

ระบบการติดต่อสื่อสารซึ่งมีลักษณะการโต้ตอบซึ่งกันและกัน สามารถรับ-ส่งข้อมูลภาพ
และข้อมูลเสียงระหว่างหน่วยงานต้นทางและปลายทาง โดยผ่านระบบเครือข่ายสายสื่อสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือลดต้นทุนในการเดินทางเข้ามาประชุมในส่วนกลาง 

 
 
 
 



3. ความสำเร็จของห น่ วย งานของท่ านที่ ป ระสบ ความสำเร็จ สู งสุ ดคื อ เรื่ อ งอะไร  
  มีการเทียบเคียงความสำเร็จนั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 

 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) 

คือ การบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้งานในเครือข่าย
สามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้ระบบงานสารสนเทศและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันได้ โดยได้ออกแบบ
และพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ความเร็วขนาด 200/ 100 Mbps  และเช่าระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่ง ด้วยความเร็ว 10 Mbps  จำนวน 15 วงจร  และระบบอินเตอร์เน็ต  ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเร็ว 200/200 Mbps จำนวน 1 วงจร เพื่อให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ 
เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบติดตามแผนงานและงบประมาณ ระบบ VDO conference เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีการเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(GIN) ด้วยความเร็ว 2 Mbps สำหรับ
ใช้เชื่อมโยงระบบงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง ได้แก่ระบบงานสารบรรณเชื่อมโยง  ระบบ
NSW  ในส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการเชื่อมโยงร่วมกับเครือข่าย GIN ด้วยความเร็ว 1 Mbps รองรับ
การใช้งานระบบ GFMIS  และระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย (IP PHONE)  

 



 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงคก์รมฯ  
เพือ่บรรลวุสิยัทศัน ์

(Goal) 

1.องคค์วามรู ้
งานวจิยัพฒันา และ
นวตักรรมดา้น
วทิยาศาสตร ์
การแพทยท์ีม่คีวาม
เป็นเลศิ 

2.เป็นศนูยก์ลาง
ขอ้มลู อา้งองิ
หอ้งปฏบิตักิารทีม่ ี
ความทนัสมยัและ
สามารถตอบปญัหา
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุไดอ้ยา่ง
ทนัเหตกาุรณ์ 

3.เป็นหนว่ยงาน
กลางในการก าหนด 
มาตรฐานและพฒันา
ศกัยภาพทาง
หอ้งปฏบิตักิาร ของ
ประเทศและภมูภิาค
เอเชยี 

4.เป็นองคก์รที ่ม ี
ความเป็นมอือาชพี
และมคีวามเป็นเลศิ
ทางดา้นการ บรหิาร
จดัการ 

 1 

 2 

 3 

 4 

WHO Polio Regional Reference Laboratory in South-East Asia Region.  

WHO Regional Reference Laboratory for the Measle/Rubella Laboratory 
Network in South-East Asia Region. 

WHO Regional Influenza Reference Laboratory In South-East Asia Region.   

 WHO Collaborating Center for Antimicrobial Resistance Surveillance and 
Training 

 5 
WHO Accreditation as National HIV-1 Drug Resistance Genotyping Laboratory 

Products 

วตัถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์

การจดัต ัง้ สวส. 

1.วจิยัและพฒันา องคค์วามรู ้ผลติภณัฑ ์ชวี
ภณัฑแ์ละเทคโนโลยทีางหอ้งปฏบิตักิารดา้น
สขุภาพ ดา้นชนัสตูรโรค สูก่ารสรา้ง
นวตักรรมทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ
ระดบัเอเชยี เพือ่การวนิจิฉยั ป้องกนั ควบคมุ 
และรกัษาโรค 
 

2.เป็นหอ้งหอ้งปฏบิตักิารอา้งองิของ
ประเทศ ทีม่ศีกัยภาพสงูในการตอบสนอง
การระบาดของโรคอบุตัใิหม ่โรคขา้ม
พรมแดน และโรคทีเ่กดิจากภยัพบิตั ิ 

 

3.พฒันาระบบเฝ้าระวงัเชงิรกุทาง

หอ้งปฏบิตักิารของโรคทีเ่ป็นปญัหา

สาธารณสขุ ท านายสถานการณ์ และแจง้

เตอืนภยัไดท้นัทว่งท ี

4.เป็นศนูยก์ลางพฒันาศกัยภาพ
หอ้งปฏบิตักิารดา้นสขุภาพและชนัสตูร 
รวมถงึสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทกุภาค
สว่น เพือ่เพิม่ศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสขุในระดบั

อาเซยีน และเอเชยี 

5.เป็นศนูยข์อ้มลูของเชือ้โรคและพาหะน า
โรค ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและ
สารสนเทศภมูศิาสตรด์า้นสาธารณสขุ 
 

2 3 

2 

3 

4 

5 

3 

1 

2 

3 

4 

Japan 



 

 

 

 

 

นวัตกรรมป้องกันก าจัดยุงลายหรือกับดักไข่ยุงลีโอแทรป (LeO-Trap) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ คือ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ประจ าปี พ.ศ. 2560 และรางวัลชนะเลิศ 
(Platinum Award) ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ขอให้ท่านจัดท าข้อมูล 1 หน้ากระดาษ โดยให้มเีนื้อหาขอบเขต ดังนี้ 

- หน่วยของท่าน (กอง/ส านัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตั้งขึ้นมามีวัตถปุระสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) 

หน่วยงาน ตั้งขึ้นโดยมีภารกิจตามพระราชกฤษฎีกา สวส  ตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักคือท างานวิจัย เนื่องจากกรมเดิม มีแต่งานบริการ ซึ่งท าให้การ
พัฒนางานมีข้อจ ากัด  ปัจจุบัน สวส มุ่งเป็นหน่วยงานท่ีสร้างผลงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศด้านโรค  
เพื่อการก าหนดนโยบายด้านสาธารณสุข และบริการประชาชน  และมุ่งเน้นการมีบทบาทน าในภูมิภาคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อ
ประเทศไทย 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของกรม  ได้มาจาก vision และ mission ของกรม และน ามาก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์กรม และตัวชี้วัด ซึ่งสวส
จะต้องท าโครงการให้มีผลผลิตมาตอบตัวชี้วัดกรม สวส มีผลผลิตวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการและเครือข่ายของประเทศตาม IHR  สื่อสาร 
รวมท้ังการบริการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  นอกจากนี้ยังมีโครงการด้านต่างประเทศ เพื่อแสดงบทบาทน าในด้านห้องปฏิบัติการเช่น   
ASEAN และ GHSA 

2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่ส าเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร   และผลงานนั้นส่งผลถึงความส าเร็จในระดับกรมอย่างไร 

 ผลงานวิจัย,นวัตกรรมท้ังผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครือข่าย, PT,  บริการรองรับการระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข 

3. ความส าเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความส าเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียงความส าเร็จนั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด 
(Bench Mark) 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการระบาดของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ( รางวัลชมเชย UN award) 



 

 

Leotrap,  AMR (NARST), benchmark กับ US CDC, Japan NIH, Biosafety and Biosecurity (Biorisk management tool kit) 
Bioengineering Control Project(ASEAN Biosafety network) 

4. ขอให้ท่านจัดท าข้อมูล SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) ตามแบบฟอร์มเอกสารที่แนบ 



 

 

 

ปัจจัยเอือ้ประโยชน์ ปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบ

S W

 - เป็นหอ้งปฏบัิตกิารอา้งองิของ

ประเทศ ทีม่บีคุลากรเชีย่วชาญขัน้สงู
 และเครือ่งมอือปุกรณ์ เทคโนโลยทีี่
ทันสมัย

 -กระบวนการท างานแบบ fragment ขาด

ประสทิธภิาพ

 - ความเชือ่ถอื จากผลงาน
ด าเนนิการตามระบบคณุภาพ

มาตรฐานสากล

 - ขาดความชดัเจนในการการบรูณาการงาน

ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนก์ับประเทศอยา่งเป็น

รูปธรรม

 - มเีครอืขา่ยความร่วมมอืในระดบั

นานาชาต ิรวมถงึมสีว่นกลางใน
ภมูภิาคทีเ่ป็นเครอืขา่ย กระจายตาม
เขตบรกิารสขุภาพ(ระดบัภาค)

 - generation gap  ขาดการวเิคราะหแ์ผนการ

พัฒนาบคุลากรและ Successor Plan ทีผ่ลกัดนั

ใหว้สิยัทัศนส์ าเร็จ

O T

 -นโยบายดา้นความมั่นคงของ

ประเทศและนานาชาต ิ 
IHR/GHSA/AMR

 - ระเบยีบ กฎหมาย ขอ้บังคบั บางอยา่ง 
กอ่ใหเ้กดิความลา่ชา้ไมทั่นตอ่สถานการณ์

 -ความหลากหลายทางชวีภาพและ

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
สง่ผลตอ่การเกดิโรคอบัุตใิหมท่ีต่อ้ง

เตรยีมความพรอ้มของประเทศ

 - เทคโนโลยทีีก่า้วหนา้ ท าใหก้ารบรกิาร
สามารถท าทีจ่ดุบรกิารได ้ไมจ่ าเป็นตอ้งมา
สว่นกลาง

 - ยทุธศาสตร ์20 ปี เปิดโอกาสใหม่  -สภาพการแขง่ขนัของงานบรกิารเพิม่ขึน้ 
จากการทีม่หาวทิยาลยัและหน่วยงานตา่งๆ 
ตอ้งหารายได ้
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สถาบันชีววิทยาศาสตร์ 

ทางการแพทย ์



ข้อมูลในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

 
1. หน่วยของท่านจัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน  
 

 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานภายในของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามคำสัง่
ที่ 2179/2556 วันที่ 9 ธันวาคม 2556 มีจุดเริ่มต้นจากการรวมหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์คล้ายกันในหน่วยงานต่างๆ มาอยู่รวมกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรร่วมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ ที่สามารถบูรณาการสู่การใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคในระบบสาธารณสุข
ของประเทศ ทั้งในรูปแบบการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ห้องปฏิบัติการเครือข่าย และ
การผลิตชุดทดสอบเชิงพาณิชย์ โดยการดำเนินงานแต่ละด้านจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการองค์กร สถาบันให้ความสำคัญในการวางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร การบริหารสินทรัพย์องค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม 

การดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรม ดังนี้ 
           การดำเนินงานของสถาบัน     ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรม  

 

 

 



2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่านคืออะไร   และผลงานนั้นส่งผลถึง
ความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 

 ผลงาน Finish Product ของสถาบันแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักตาม Technology Roadmap ของสถาบัน ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1  ผลงาน Finish Product จากการวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

1.1 การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใหม่ (New Laboratory Test Service) ที่
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือขยายศักยภาพการให้บริการให้กว้างข้ึน 

1.2 ชุดทดสอบใหม่ หรือวัสดุควบคุมคุณภาพใหม่ (New Laboratory Product) สำหรับ
จำหน่ายให้หน่วยงานอื่นที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ 
 กลุ่มท่ี 2 ผลงาน Finish Product จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือการรักษา ป้องกัน
โรคหรือฟ้ืนฟูสภาวะเสื่อม จัดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Drug, Stem Cell, Vaccine or Biological Product) 
 นอกจากนั้น ยังมี Finish Product ในลักษณะองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้ง
ในรูปแบบหนังสือ คู่มือ บทความวิชาการ ซึ่งทั้งหมดได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน 
 ผลงาน Finish Product ของสถาบันสรุปได้ดังนี้ 
ลำดับ Finish Product รายการ ความสำเร็จในระดับกรม 

1. Laboratory 
Developed 
Tests (LDT) 

TSH - สามารถวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ศวก เพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริการที่มี
มาตรฐานในระดับประเทศ  
- ส่งเสริมบทบาทของกรมในการเป็นผู้นำในการพัฒนางานทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เพ่ือการวินิจฉัยและป้องกันโรค 
- มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

α-thalassemia 1 
Real Time PCR 
HIV 1 DNA PCR 
HLA B: 15-01 
HLA B: 15-01 
HLA B: 15-01 

2. Test Kit DMSc α -thal 1 - สามารถวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบจำหน่ายให้หน่วยงาน
ต่างๆ นำไปใช้ในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค 
- ส่งเสริมบทบาทของกรมในการเป็นผู้นำในการพัฒนางานทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เพ่ือการวินิจฉัยและป้องกันโรค 
- มีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

DMSc PGx PCR 
DMSc Malaria 

DMSc 
Leptospira 

3. National 
Laboratory 
Guideline 

HIV National 
Laboratory 
Guideline 

- ใช้เป็นคู่มือทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั่วประเทศถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ส่งเสริมบทบาทของกรมในการเป็นผู้นำในการพัฒนางานทาง
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เพ่ือการวินิจฉัยและป้องกันโรค 

 
 
 
 
 



3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร   มีการเทียบเคียงความสำเร็จ
นั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark)  
 สำหรับผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของสถาบันและประสบความสำเร็จสูงสุด คือ ความสามารถนักวิจัย
ของทุกศูนย์ในการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัย
และป้องกันโรคตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งในทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งผลให้การควบคุมและป้องกันโรคของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยผลงานนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
ของทางสถาบัน ครอบคลุมทั้งการตรวจวินิจฉัย โรคทางพันธุกรรม ความผิดปกติแต่กำเนิด การตรวจยีนเพ่ือการ
เลือกใช้ยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย รวมถึงการวินิจฉัยโรคติดเชื้อ ดังนี้ 
 3.1 โรคทางพันธุกรรม : การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของยีนที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคพันธุกรรมธาลัส
ซีเมียชนิดรุนแรง ซ่ึงนักวิจัยของสถาบันได้บุกเบิกงานด้านโรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียอย่างครบวงจร นับตั้งแต่
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระดับประเทศ การดำเนิน
โครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การให้บริการในเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการธาลัสเมียของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง
ทั่วประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่ภาคเอกชนได้สำเร็จเป็นผลงานแรกในปีที่ผ่านมา  
ผลงานวิจัยนี้ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข รางวัล DMSc Award 
และรางวัลนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร  
 3.2 ความผิดปกติแต่กำเนิด : การวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจ TSH จากหยดเลือดแห้งของทารกแรก
เกิด เพื่อป้องกันไม่ให้ทารกแรกเกิดปัญญาอ่อนจากภาวะพร่อง Thyroid Hormone นับเป็นความภาคภูมิใจใน
นักวิจัยอาวุโสของสถาบันที่มีความตั้งใจและมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่สามารถบูรณาการสู่
การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดในระดับประเทศนับตั้งแต่ปี 2539 ซ่ึงเป็นความสำเร็จของประเทศในลำดับ
แรกๆ ของโลกจนได้รับ The Best Achievement Pilot Model for Developing Countries UN-IAEA Award 
ในปี 2001 และในปี 2560 นักวิจัยอาวุโสท่านนี้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น จากมูลนธิิ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3.3 การตรวจยีนเพื่อการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย : การวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยยีน
ที่มีความสัมพันธ์กับการแพ้ยาเพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย นับเป็นการวิจัยบุกเบิก
ทางด้าน Precision Medicine ของประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานอย่างครบวงจร นับตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม การดำเนินโครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ห้องปฏิบัติศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการผลิตชุดทดสอบเพ่ือจำหน่ายให้แก่หน่วยงานที่สนใจ ผลงานวิจัยนี้ได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล โดยได้รับรางวัลนวัตกรรมจาก สถาบัน NIA และ รางวัลนวัตกรรมบริการยอด
เยี่ยมจากสำนักงาน กพร รวมถึงการได้รับรางวัลในระดับสากลจากประเทศญี่ปุ่น 
 3.4 ด้านโรคติดเชื้อ : การวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกโดยวิธี 
DNA PCR ซ่ึงนักวิจัยของสถาบันได้บุกเบิกงานเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกอย่างครบวงจร นับตั้งแต่
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในระดับประเทศ การดำเนิน
โครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การให้บริการในเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการโดยความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ ผลงานวิจัยนี้ได้รับการยอมรับและ
ได้รับรางวัลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับรางวัลบริการที่เป็นเยี่ยมจากสำนักงาน กพร ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้องและรวดเร็วนี้เป็นส่วนสำคัญท่ีทำให้การป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกของ
ประเทศประสบความสำเร็จ  



 3.5 ด้านโรคติดเชื้อ : ชุดทดสอบมาลาเรียแบบรวดเร็ว และชุดทดสอบสำหรับโรค Leptospirosis ใน
ส่วนนี้นักวิจัยของสถาบันเป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็ว ที่ผ่านมาผลงานชุดทดสอบมาลาเรีย
ได้รับรางวัล DMSc Award และเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุดทดสอบสำหรับโรคอ่ืนๆ ในเวลาต่อมา ปัจจุบัน 
กระบวนการผลิตชุดทดสอบแบบรวดเร็วของชุดทดสอบทั้งสองชนิดนี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 
13485 นับเป็นหน่วยงานในลำดับต้นๆ ของประเทศที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลนี้ 
 จากผลงานทั้งหมดจะเห็นได้ว่าบุคลากรของสถาบันเป็นผู้มีศักยภาพสูงสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่นำไป 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งศักยภาพด้านวิชาการในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ศักยภาพด้านระบบคุณภาพ
ทีช่่วยให้การบูรณาการผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณสุขของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงศักยภาพในการบริหารจัดการเครือข่ายห้องปฏิบัติการในระดับประเทศร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งผลให้บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความชัดเจนในการเป็นหน่วยงานหลัก
ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ของประเทศ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว และ
ครบวงจร ช่วยให้การควบคุมและป้องกันโรคของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 



 SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
 

Strengths – จุดแข็งหรอืข้อได้เปรียบ 

1. ภารกิจของหน่วยงานมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของประเทศ ของกระทรวง
สาธารณสุข และของกรม การดำเนินงานจึงสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าประสงค์ของกรม  

2. มีหน่วยงานเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่พร้อมรับเทคโนโลยีเพ่ือถ่ายทอดสู่การใช้
ประโยชน์ระดับประเทศ 

3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพสูง สามารถดำเนินการวิจัยเพ่ือ
สร้างองคความรู สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สามารถประยุกตใชให้เกิดประโยชน์ในระบบสาธารณสุขของ
ประเทศ                             

 4. มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โดยนำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมในทุกภารกิจ ได้แก่ ISO 9001:2015 สำหรับการบริหารองค์กร การวิจัย และการ
จัดการนวัตกรรม; ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 สำหรับงานบริการด้านการแพทย์; EN ISO 
13485: 2012 สำหรับงานผลิตชุดทดสอบ;  GLP, GCP และ GMP สำหรับการวิจัยและพัฒนายาใหม่และ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือการรักษาโรค  

5. มีเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ที่ทันสมัย มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
และเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานสำหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เครื่อง 
Next Generation Sequencing ห้องปฏิบัติการด้าน Molecular Biology ต้นแบบสถานที่ผลิตชุดทดสอบ 
และต้นแบบสถานที่ผลิตเซลล์ต้นกำเนิดสำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานสากล 

6. ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยให้บริการรับตรวจต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ กับ สปสช. สามารถสร้าง
รายได้ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

1. กลไกหรือกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 

2. มี กฎระเบยีบวิธีปฏิบัติ ที่เป็นข้อจำกัดและ/หรือไม่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนางานวิจัยและพัฒนา 
เช่น งานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิด 

3. สถานที่ปฏิบัติงานกระจายและไม่เพียงพอ ไม่สะดวกในการบริหารจัดการ การสื่อสาร และไม่เป็น
หนึ่งเดียว 

 

 



Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้ 

1. นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับกระทรวงให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและ/ หรือทรัพยากร รวมทั้งผู้บริหารให้การสนับสนุนการ
ดำเนินการอย่างเต็มที่เหมาะสม 

3. ประชาชนให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ นับเป็น Demand Driven ในการวิจัยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ 

Threats - อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ  

 1. กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขหรือกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ. การ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ฉบับล่าสุด ปี 2560 อาจทำให้การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องขององค์กรล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงาน บุคลากรต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจ 

2. มีคู่แข่งเรื่องงานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ประเด็นการแข่งขันคือเพ่ือสร้างรายได้
ปัจจุบันไม่ได้กำหนดและจำกัดเฉพาะห้องปฏิบัติการของภาครัฐ ที่สามารถข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับ
ตรวจต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ (สปสช.) 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรและหน่วยงาน  



 
 
 
 

 
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล 1 หน้ากระดาษ โดยให้มีเนื้อหาขอบเขต ดังนี้ 
- หน่วยของท่าน (กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่
ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระ
ราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2540 มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ  และประเมินคุณภาพการทดสอบความชำนาญ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (2) ติดตาม  ตรวจสอบ  ระบบคุณภาพ  และให้การรับรอง
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (3) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ ที่ต้องการ “เป็นผู้นำด้านคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี 2564” โดยการกำหนดพันธกิจ            
4 ประการ ที่จะผลักดันให้เกิดผลสำเร็จและบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด ได้แก่ (1) ส่งเสริมการบริการ
กระบวนการรับรองห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ รวดเร็ว ถูกต้อง (2) พัฒนาและส่งเสริมความรู้การมาตรฐานสู่
ห้องปฏิบัติการและผู้รับบริการทั้งภายในและนอก (3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการมาตรฐานและระบบ
สารสนเทศ (4)พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการกระบวนงานบริการ โดยมุ่งให้เกิดความสำเร็จตาม
เป้าประสงค์ ที่สำคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
1. สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  มีผลงานการรับรองมาตรฐาน ใน 5 ลำดับแรกของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอซีย-
แปซิฟิก 
2.สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ให้บริการการพัฒนา ขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาต และรับรองห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข อย่างมืออาชีพ 
โดยดำเนินการตามแผนงานโครงการซึ่งอยู่ภายใต ้
ผลผลิต   :  เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ  
               และภูมิภาค 
กิจกรรม  :  กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งใน 
               ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
ซึ่งแบ่งเป็นภารกิจหลักท่ีสำคัญได้แก่ 
1. การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขตามมาตรฐาน  ISO15189,  ISO 22870, ISO/IEC 
17025 และ ISO 17043 และการตรวจสอบขึ้นทะเบียนตามหลักการ OECD GLP   
2. การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานระดับประเทศ 
3. ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์
ปฏิบัติงานกลาง DMSc PT Provider 
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
5. ดำเนินงานเป็นหน่วยงานกำกับตามกฎหมาย พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 



2.ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไรและผลงานนั้นส่งผลถึง
ความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 
ตอบ ชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงาน ได้แก่ 

1.  การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตรฐานระดับชาติ  มาตรฐานสากล 
และการตรวจสอบขึ้นทะเบียนหน่วยศึกษาวิจัย/พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่
สอดคล้องกับหลักการ  OECD GLP  
ความสำเร็จการดำเนินงาน  

1).  ให้การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO 15189 มากเป็นอันดับ 4 (150 แห่ง) เมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่วยรับรองของประเทศอ่ืนที่เป็นสมาชิก APLAC (14 ประเทศ) และ มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 : 2005 เป็นลำดับที่5 (250 แห่ง) เมื่อเทียบกับ 7 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ งให้การรับรองสู่
ประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ มัลดีฟส์ เมียนม่าร์ ลาว บังคลาเทศ  

2).  ให้การรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO 22870:2006 Point of care testing เป็น
อันดับที่ 1 ในเอเชีย-แปซิฟิก  

3 ).  เป็ นสมาชิ กสามัญ ที่ ได้ ล งนามความร่วมมื อระหว่างประเทศ (Mutual Recognition 
Arrangement) กับ APLAC และ ILAC และธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 และ 
MRA 001 

4 ). ได้ รั บ ก ารยอมรับ ให้ เป็ น  Provisional non-Member Countries Adherence to OECD 
Council Acts related to MAD 

2.  การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข 
ความสำเร็จการดำเนินงาน  

1.  ให้การรับรองห้องปฏิบัติการมีผลร่วมผลักดันให้ร้อยละ 98 ห้องปฏิบัติการสังกัด สธ  ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน 

2.  พัฒนาระบบสำรวจออนไลน์ศักยภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลระดับ ปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิในประเทศไทย ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan) ของ
กระทรวงสาธารณสุข และ ใช้ตรวจติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพสำหรับ รพ.สต. และศสม.ได้อีกด้วย 

3.  พัฒนาระบบรายงานออนไลน์ตามเกณฑ์ตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

4.  ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558  ระดับดี ประเภทพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ 

3.  การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (6 สาขา)  
ความสำเร็จการดำเนินงาน 

1.  เป็นหน่วยงาน EQA/PT Provider  แห่งแรกของประเทศ ได้รับการรับรองเป็นลำดับที่ 2 ของโลก 
ที่ได้รับการรับรองจาก NATA ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 43-1 , ILAC G-13:2007 และ ISO/IEC 
17043:2010 

2.  มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมมากท่ีสุดในประเทศไทยและในอาเซียน 
3.  พัฒนาระบบการจ่ายเงินค่าสมาชิก EQA โดยระบบ Teller payment 



 
4.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ความสำเร็จการดำเนินงาน  

1.  พัฒนาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189 ,LA, HA, MOPH 
2 .   เ ป็ น  WHO Collaborating Center for Strengthening Quality System in Health 

Laboratory   
 



3.ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไรมีการเทียบเคียงความสำเร็จ
นั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 

ตอบ  ความสำเร็จของหน่วยงาน ได้แก ่

1.  ให้การรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  ISO 15189 มากเป็นอันดับ 4 (150 แห่ง) เมื่อ
เปรียบเทียบกับหน่วยรับรองของประเทศอ่ืนที่เป็นสมาชิก APLAC (14 ประเทศ) และ มาตรฐาน ISO/IEC 
17025 : 2005 เป็นลำดับที่5 (250 แห่ง) เมื่อเทียบกับ 7 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งให้การรับรองสู่
ประเทศเพ่ือนบ้านได้แก่ มัลดีฟส์ เมียนม่าร์ ลาว บังคลาเทศ  
2.  ให้การรับรองความสามารถตามมาตรฐานสากล ISO 22870:2006 Point of care testing เป็นอันดับที่ 1 
ในเอเชีย-แปซิฟิก  
3.  เป็นสมาชิกสามัญท่ีได้ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ (Mutual Recognition Arrangement) กับ 
APLAC และ ILAC และธำรงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17011 และ MRA 001 
4. ได้รับการยอมรับให้เป็น Provisional non-Member Countries Adherence to OECD Council Acts 
related to MAD 
5.  เป็นหน่วยงาน EQA/PT Provider  แห่งแรกของประเทศ ได้รับการรับรองเป็นลำดับที่ 2 ของโลก ที่ได้รับ
การรับรองจาก NATA ตามมาตรฐาน ISO/IEC Guide 43-1 , ILAC G-13:2007 และ ISO/IEC 17043:2010 
6.  มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมมากท่ีสุดในประเทศไทยและในอาเซียน 
7.  พัฒนาระบบการจ่ายเงินค่าสมาชิก EQA โดยระบบ Teller payment 
 



SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 

กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก    สำนักมาตรฐานหอ้งปฏิบัติการ                                                                   

Strengths – จดุแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

 1.มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานและผ่านการยอมรับในระดับสากล (APLAC/ILAC) 

 2.มีอำนาจหน้าที่และภารกิจในการสนับสนุนนโยบายระดับกระทรวงด้านการพัฒนา
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์                                                       .  

3.หน่วยงานท่ีดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ไดแ้ก ่พรบ. เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว ์                                                                                     . 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

 1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้าสมัย /บุคลากรขาดความรู้ด้านระบบสารสนเทศ.  

 2.บุคลากรขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร/การคิดวิเคราะห์/การสื่อสาร                                                                                      
.       3.ขาดการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจของประชาชน                                                                                       
.Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได ้

1.การพัฒนาและรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นสิง่ที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบาย    
แผนพัฒนาระบบบริการ (Serviec plan) ของกระทรวงสาธารณสุข                    .  

 2.การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ เป็นข้อกำหนดที่ห้องปฏบิัติการต้อง
ดำเนินการตามมาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ                                  .  

3.การเป็นหน่วยตรวจสอบข้ึนทะเบียนฯ OECD GLP เพียงแห่งเดียวของประเทศไทย 

ที่จะสามารถรองรับการขยายศักยภาพขยายภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย ตาม
นโยบาย ไทยแลนด์  4.0 (เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร)                                                                                        
. 

 

 



Threats - อุปสรรค ขอ้จำกัด หรือปัจจัยที่คกุคามการดำเนินงานขององค์การ  

 1.นโยบายด้านการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ขาดความชัดเจนในการดำเนินการ
ตามกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับรอง  /นโยบายการถ่ายโอนภารกิจการรับรอง 

 2.การยอมรับในเกณฑม์าตรฐานการรับรองหอ้งปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น สรพ/HA)                .  

3.มีหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจเดียวกันและเป็นทีย่อมรับในกลุ่มวิชาชีพ เช่น สภาเทคนิค
การแพทย์ ส่งผลตอ่การเพิ่มจำนวนหรือขยายฐานผู้ใช้บริการด้านการรับรองห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล (ISO15189)                                                                                      
. 

 



 

 

สำนักยาและวัตถุเสพติด 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป ี2562 – 2565 

ระหว่างที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการทบทวนแผนยทุธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ขอให้ท่านจัดทำข้อมลูล่วงหน้าก่อนการเขา้ประชุมและจัดส่งมายังกองแผนงาน

และวิชาการ ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. 

1. ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล 1 หน้ากระดาษ โดยให้มีเนื้อหาขอบเขต ดังนี้ 
- หน่วยของท่าน (กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตัง้ขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) 

2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร   
และผลงานนั้นส่งผลถึงความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 

3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร  
  มีการเทียบเคียงความสำเร็จนั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 

4. ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) ตามแบบฟอร์ม 
  เอกสารที่แนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป ี2562 – 2565 

ระหว่างที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

สำนักยาและวัตถุเสพติด 

1. หน่วยของท่าน (กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร 
และอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) 

2. ชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร   และผลงานนั้นส่งผลถึง
ความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 
1) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับประเทศ 

เป้าประสงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากการกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ผลผลิตที่ 3: เป็นหน่วยงานกลางกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
(แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด) 
Finish Product การสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านปรามปรามยา
เสพติด และด้านบำบัดรักษายาเสพติด  

โดยมีภารกิจ 
- การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในวัตถุต้องสงสัย และในปัสสาวะ : เพ่ือเป็นหลักฐานสำคัญทาง

อรรถคดี เป็นข้อมูลในการบำบัดรักษา การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และคัดกรองผู้เสพยาเสพติด 
- การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ : เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของ

ห้องปฏิบัติการสมาชิกในการรายงานผล และให้สมาชิกได้ดำเนินการตามหลักประกัน
คุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

- การสนับสนุนสารควบคุมคุณภาพภายใน  
- ประชุมโครงการบูรณาการห้องปฏิบัติการสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เพ่ือให้

ห้องปฏิบัติการสมาชิกมีการพัฒนาและดำเนินการตามระบบคุณภาพให้เป็นมาตรฐานและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ความสำเร็จในระดับกรม  
พัฒนาและกำหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติด ตาม

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล คือ การดำรงความเข้มแข็งของชุมชนให้
สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน 

 
2) กำหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ด้านยาและวัตถุเสพติด  

เป้าประสงค์ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา 
และนวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
ผลผลิต  โครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ) 
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กิจกรรมที่๓ พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
อุตสาหกรรมและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ 
Finish Product ดำเนินการวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ 
เพ่ือให้ได้วิธีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของยา เป็นการสนับสนุนการ
ผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ทีม่ีราคาท่ีถูกกว่ายาต้นแบบมาก จึงเป็นที่ต้องการสูงใน
การรักษาผู้ป่วย ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อยาของประเทศได้มาก และสนับสนุนการ
ส่งออกยาให้มีมาตรฐาน เป็นการสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 

นอกจากนี้ยังการศึกษา พัฒนาและวิจัยด้านยาเสพติด เช่น การพัฒนาวิธีวิเคราะห์มาตรฐาน
ด้านยาเสพติด เพ่ือให้แนวทางการตรวจพิสูจน์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ความสำเร็จในระดับกรม  

พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ในการพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จัดเป็นยา
ใหม่ ที่ต้องการวิธีวิเคราะห์ รวมทั้งวิธีวิเคราะห์มาตรฐานด้านยาเสพติด 
 

3) ให้บริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาด้านการ
ตรวจวิเคราะห์ยาและยาสมุนไพร 
เป้าประสงค์ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา 
และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
ผลผลิต  โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์  
(แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร) 
กิจกรรมที่๑ การจัดทำข้อมูลมาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) 
Finish Product จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพ่ือกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพรไทยให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือผลิตสารมาตรฐาน DMSC ด้านสมุนไพร เพ่ือใช้ในงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทำให้เกิด
ความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย รวมทัง้ส่งเสริมการส่งออกสมุนไพรไป
จำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด (ต้นทาง) 

จากข้อมูลการสำรวจมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทย เฉพาะ 24 รายการ จากยาแผนไทยที่บรรจุ
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 71 รายการ พบว่ามีมูลค่าการใช้ราว ปีละ 14,000 ล้านบาท โดยมีความ
นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำมาตรฐานยาสมุนไพรไทยไปแล้วจำนวน 61 ตัวยา 9 
ตำรับ รวมทั้งให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาแผนโบราณ 
ความสำเร็จในระดับกรม  
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สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ซ่ึง Thai Herbal 
Pharmacopoeia เป็นตำรายาของประเทศท่ีประกาศรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข 
 

4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยง แจ้งเตือนภัย
สุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ 
เป้าประสงค์ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา 
และนวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
ผลผลิต  โครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ) 
กิจกรรม 2 ส่งเสริมการพัฒนาทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP 
Finish Product โครงการการประกันคุณภาพเครื่องมือแพทย์ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและ
รวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการแจ้งเตือนแก่ประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
รวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้มีห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลทั้ง OECD GLP และมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการส่งออกเครื่องมือแพทย์ในอนาคต เป็นการสนับสนุน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ของไทยให้มีศักยภาพ รองรับความ
ต้องการในประเทศที่มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพแห่งอาเซียน (Medical and Health Industry Hub) ภายใน
ปี พ.ศ. 2563 
ความสำเร็จในระดับกรม  

ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ 
 

5) ให้บริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาด้านการ
ตรวจวิเคราะห์ยาและวัตถุเสพติด 
เป้าประสงค์ ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพ
ทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล 
ผลผลิต เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
กิจกรรมที่๑ กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
Finish Product มีการผลิตสารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด ทัง้ในระดับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และระดับอาเซียน รวมทั้งให้บริการแก่โรงงานผู้ผลิตยา เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพยาและวัตถุเสพติดของห้องปฏิบัติการ ลดการนำเข้าสารมาตรฐานจาก
ต่างประเทศท่ีมีราคาแพงมาก เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย  
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 สำหรับการผลิตสารมาตรฐานอาเซียน โดยมีสมาชิกรวม 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม บรูไน และไทย โดยสารมาตรฐานที่
ผลิตจะแจกจ่ายให้กับประเทศสมาชิก และสำนักยาและวัตถุเสพติดยังเป็น Training center ใน
การฝึกอบรมการผลิตสารมาตรฐานให้กับประเทศสมาชิกด้วย 
ความสำเร็จในระดับกรม  

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยการพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งให้บริการข้อมูลอ้างอิงสารมาตรฐานระดับอาเซียน 
 

6) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา และพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยง แจ้งเตือนภัยสุขภาพด้าน
ยา 
เป้าประสงค์ ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มี
ความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
กิจกรรมที่๒ ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวัง
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 
Finish Product โครงการประกันคุณภาพยา จะสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในโรงพยาบาล
รัฐทั่วประเทศ ตรวจสอบคุณภาพใช้วิธีมาตรฐานตามตำรายาฉบับปัจจุบัน รวบรวมประเมิน และ
จัดทำฐานข้อมูลด้านคุณภาพยาระดับประเทศ แล้วเผยแพร่ให้หน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐทั่ว
ประเทศทราบ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อยา เป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยาและสร้างความ
เชื่อมั่นด้านคุณภาพยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนผู้รับบริการในระบบ
สาธารณสุข 

สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะจัดทำหนังสือ “GREEN BOOK” เพ่ือเผยแพร่
ต่อไป 
ความสำเร็จในระดับกรม  

พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
 

7) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านยาและวัตถุเสพติดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
เป้าประสงค์ ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพ
ทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล 
ผลผลิต โครงการ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับอาเซียน 
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กิจกรรมที่๒  พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบ
เครือข่ายสารสนเทศเพ่ือรองรับอาเซียน 
Finish Product โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการให้บริการทดสอบความชำนาญ 
เป็นการประเมินความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ
ด้านยาและวัตถุเสพติด ห้องปฏิบัติการสมาชิกสามารถนำผลจากการเข้าร่วมการทดสอบมา
ประเมินความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขในกระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน และน่าเชื่อถือ 
 ความสำเร็จในระดับกรม  

ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ยา และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียง
ความสำเร็จนั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 

หน่วยงานสามารถเทียบเคียงกับองค์การที่เป็นเลิศ (Benchmarking) กับประเทศในกลุ่ม
เอเชีย ได้แก่ HSA Singapore (Health Sciences Authority) ประเทศสิงค์โปร์  
1) ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่  

- WHO good practices for pharmaceutical quality control laboratories 
- Working Collaboratively with ASEAN เช่น การผลิตสารมาตรฐานระดับอาเซียน, การ

เข้าร่วมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการจากประเทศอาเซียน 
- Collaborating with the USP  
- Training center ให้แก่ประเทศสมาชิกในการผลิตสารมาตรฐาน และประเทศอ่ืนๆ 
- To have welcomed the following strong line-up of visiting experts ต้อนรับการดู

งานจากหน่วยงานภาครัฐจากต่างประเทศ 
2) กำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และพัฒนาห้องปฏิบัติการ 

- Developing Monographs : จัดทำตำรายาของประเทศ 
3) การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

- Analysis for Complementary Health Products : พัฒนาวิธีวิเคราะห์ a new 
pharmaceutical testing method เช่น ยา biopharmaceutical, วธิีวิเคราะห์มาตรฐาน
ยาเสพติด 

4) การคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารและจัดการความเสี่ยง เช่น 
- post-market risk management : การจัดทำ Green Book รายชื่อผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพ

และผู้ผลิต 
ผลงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุด คือ  
การจัดทำตำรายาสมุนไพรของประเทศไทย ซึ่งเป็นเอกสารอ้างอิงตำรับยาทีก่ระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศให้การรับรอง โดยมีการวิจัยพัฒนา และผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการต่างๆ เพ่ือ
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จัดทำข้อกำหนดสมุนไพรไทยทีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรที่มีมาตรฐานและความ
ปลอดภัย ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อม่ัน ซึ่งกระแสนิยมการรักษาสุขภาพของประชาชน เริ่มให้ความ
สนใจในการใช้ยาสมุนไพร รวมั้งสนับสนุนการส่งออก ซึ่งในปี 2557 ประเทศไทยส่งออกพืชสมุนไพร
ในรูปวัตถุดิบแห้งและบด มีมูลค่า 245.47 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตามกรอบแนวทางแผนงานบูรณาการการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

โครงการประกันคุณภาพยา สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ตรวจ
คุณภาพตามตำรายามาตรฐานสากลฉบับปัจจุบัน และเผยแพร่ผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา ให้หน่วยงาน
สาธารณสุขภาครัฐทราบ สามารถใช้ประกอบการพิจารณาจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม ทำให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า พร้อมทั้งเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพยาและสร้าง
ความมั่นใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป  

สำหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะจัดทำหนังสือ “GREEN BOOK 2018” ต่อไป ทำ
ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางด้านยา ที่มีความทันสมัยและสามารถ
ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

 
4. SWOT Analysis 

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
 1.    ชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน 
 2.    มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

3.    ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
 1.   ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
 2.   เกษียณอายุของข้าราชการที่มีมาก 

3.   การต่อยอดผลงานวิจัยสู่การเป็นรูปธรรม  
4.   การบูรณาการงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้ 
1.   เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การส่งเสริมการดำเนินงานในระดับ

อาเซียน  
2.   การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย ควรส่งเสริมการคิดค้นองค์

ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น 
3.   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ life style คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศมา

รองรับ เช่น การจัดทำ Application บนมือถือ, พัฒนาเว๊ปไซด์ที่ให้บริการ เป็นต้น 
รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และเพ่ิมความสดวกให้กับผู้ใช้บริการได้มาก
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ขึ้น เช่น เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร, Register Online, e-Forms / Online Forms, 
e-Service เป็นต้น 

4.  กระแสความนิยมสมุนไพร 
Threats - อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ  

1.   เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพง เช่น เครื่องมือวิเคราะห์ราคาแพง, จัดทำโปรแกรม, 
ค่าลิขสิทธิ์ software เป็นต้น 

 2.   ระเบียบราชการ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
3.   ความต่อเนื่องของนโยบาย 



 

 

สำนักเครื่องสำอางและ 

วัตถุอันตราย 



ส ำนักเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย 
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1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนและเป้ำประสงค์ (ผลผลิต) ชองกรม  
 

สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพและไม่มีการควบคุม ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อสุขภาพ   และส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศ  เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ (การแข่งขันได้) และความยั่งยืน 

ส านักฯ มีการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าประสงค์ (ผลผลิต) ของกรมได้แก่ 

ผลผลิตท่ี 1  องค์ควำมรู้ งำนวิจัยและพัฒนำและนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ท่ีมีควำมเป็นเลิศ  

การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยและเผยแพร่ผลการศึกษาสู่ประชาชน,  
พัฒนาชุดทดสอบ, 
การจัดท ามาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสม
สมุนไพร  

ผลผลิตท่ี 2  กรมเป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงทำงห้องปฏิบัติกำร ท่ีมีควำมทันสมัยและสำมำรถตอบปัญหำ
ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางของส านักและศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ผลผลิตที 4  เป็นหน่วยงำนในกำรก ำหนดมำตรฐำนและพัฒนำศักยภำพทำงห้องปฏิบัติกำรของประเทศและ
ภูมิภำคเอเชีย 

การพัฒนาเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการควบคุมคุณภาพสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
จัดท าและเผยแพร่วิธีวิเคราะห์ 
วิธีวิเคราะห์ด้านเครื่องส าอางเสนอเป็นวิธีของอาเซียน 
แผนงานทดสอบความช านาญส าหรับห้องปฏิบัติการในประเทศและส าหรับประเทศอาเซียน (*บทบาท

ของห้องปฏิบัติการอ้างอิง) 

ผลผลิตท่ี 5  กรมฯ เป็นองค์กรท่ีมีควำมเป็นมืออำชีพและมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
การให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่หน่วยงานภาครัฐ  เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพ การด าเนินการทาง

กฎหมาย หรือวัตถุประสงค์เฉพาะเช่นการตรวจสอบคุณภาพในการจัดซื้อเพื่อใช้ในงานด้าน
การควบคุมและป้องกันโรค  

การให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่เอกชน เพื่อการควบคุมคุณภาพในการผลิต  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
น าเข้า การส่งออก  
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2. ชิ้นงำนท่ีส ำเร็จ (Finish Product) ของส ำนักเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย 

  การด าเนินงานต่างๆได้ก าหนดใหส้อดคล้องกับผลผลิตภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ  ผลงานที่ประสบความส าเรจ็
จึงเป็นส่วนหนึ่งทีส่นบัสนุนกรมให้บรรลุพันธกจิและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด 

1. เรื่องแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์จากการศึกษาข้อมลู การส ารวจและการเฝ้าระวัง 
- สนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและพฒันา (ย1 ผ1) และด้านการตอบสนองต่อปัญหา

สาธารณสุข (ย2 ผ2) 
 

2. มาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์เครือ่งส าอางผสมสมุนไพร 
- สนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและพฒันา (ย1 ผ1) 
 

3. มาตรฐานวิธีวิเคราะหท์ี่จัดท าและเผยแพร่   
- สนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการ (ย 3 ผ4)  
 

4. การด าเนินการในระดบัภูมิภาค/นานาชาติ 
4.1 วิธีวิเคราะห์ด้านเครื่องส าอางได้รบัการรับรองเป็นวิธีมาตรฐานของอาเซียน 
4.2 การพัฒนาเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการควบคุมคุณภาพสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช 
 

- สนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับศักยภาพห้องปฏิบัติการ (ย 3 ผ4)  
- สนับสนุนวิสัยทัศน ์

 

3.  ควำมส ำเร็จของหน่วยงำน - ประสบควำมส ำเร็จสูงสดุคือเรื่องอะไร มีกำรเทียบเคียงควำมส ำเร็จน้ันกับ  
หน่วยงำนใด ประเทศใด (Bench Mark) 

ความส าเร็จที่ส าคัญคือการพัฒนาบทบาทของประเทศไทยโดยส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ใน
คณะกรรมการห้องปฏิบัติการเครื่องส าอางอาเซียน  (ASEAN Cosmetic Testing Laboratory Committee, 
ACTLC) โดยเป็น lead country  ด้านการตรวจวิเคราะห์  ด้านวิชาการ การทดสอบความช านาญ  การพัฒนาเกณฑ์
การคัดเลือกและทดสอบวิธีที่จะก าหนดเป็นวิธีอาเซียน  และได้รับความเช่ือถือจากประเทศสมาชิกในการเป็น
ห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันกรณีพบข้อสงสัยในผลวิเคราะห์ และเป็นแหล่งให้การอบรมแก่ประเทศสมาชิก 

การด าเนินการนี้ไม่มีเป้าหมายเทียบเคียง (bench mark)   
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4 SWOT Analysis  
 

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

1. มีเครื่องมือท่ีใช้เทคโนโลยีและประสิทธิภำพสูงในกำรปฏิบัติงำน 
2. มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
3. บุคลำกรมีควำมช ำนำญในหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

1. จ ำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ  มีกำรโยกย้ำยและลำออก 
2. เครื่องมือไม่เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน  
3. ระบบ IT ไม่เหมำะสมต่อกำรปฏิบัติงำน-ข้อมูลตัวอย่ำงไมเ่ชื่อมโยงทุกส่วน ท ำให้ต้องพิมพ์ซ้ ำๆ 

 

Opportunities – โอกำสท่ีจะด ำเนินกำรได้. 

1. นโยบำยประเทศในกำรส่งเสริมด้ำนสมุนไพร ท ำให้มีงบประมำณสนับสนุนในกำรด ำเนินงำน 
2. กระแสควำมนิยมในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (สมุนไพร) ท ำให้ผู้ประกอบกำรสนใจในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ 
3. นโยบำยของผู้บริหำรในกำรให้หน่วยงำนมีผลงำนเผยแพร่อย่ำงต่อเน่ือง เป็นแรงผลักในกำร
ปฏิบัติงำน 

 

Threats - อุปสรรค ข้อจ ำกัด หรือปัจจัยท่ีคุกคำมกำรด ำเนินงำนขององค์กำร  

1. ควำมร่วมมือและกำรแบ่งปันข้อมูลของหน่วยงำนภำยในกรมยังไม่เพียงพอเท่ำท่ีควร  
2. เครื่องมือทำงห้องปฏิบัติกำรท่ีจ ำเป็นมีรำคำสูง กำรพิจำรณำโดยเกณฑ์เพดำนวงเงินท ำให้ไม่ได้รับ

กำรอนุมัติ 
3. ปริมำณงำนวิเครำะห์สูง ส่วนหน่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร (ประมงและปศุสัตว์) 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

สถาบันชีววัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. หน่วยของท่าน (กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่ภายใต้
เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) 

สถาบันชีววัตถุเป็นห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพชีววัตถุของประเทศดำเนินการควบคุมคุณภาพชีววัตถุที่ใช้
ภายในประเทศ ได้แก่ วัคซีน เซรุ่ม ผลิตภัณฑ์เลือด เซลล์บำบัด และชีววัตถุอื่นๆ เพื่อการควบคุมป้องกันและรักษาโรค
สำหรับมนุษย์  ชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใช้โดยตรงกับร่างกายมนุษย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเลือด  และวัคซีนสัตว์ และ
สนับสนุนระบบควบคุมกำกับชีววัตถุของประเทศ โดยมี 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์หลักของสถาบันชีววัตถุ สามารถแสดงความสอดคล้องได้ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ของกรม
วิทยาศาสตร์ 

ผลผลิตของกรมฯ ผลผลิตของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็น
เลิศดา้นการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม 

องค์ความรู้  งานวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่มีความเป็นเลิศ 

พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านคุ้มครองผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ 

ย ุทธศาสตร ์ ท ี ่  2  พ ัฒนาขี ด
สมรรถนะและความทันสมัยในการ
ต อ บ ส น อ ง ต ่ อ ป ั ญ ห า ท า ง
การแพทย์และสาธารณสุข 
 

กรมว ิทยาศาสตร ์การแพทย ์ เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการ
ที ่ม ีความทันสมัยและสามารถตอบ
ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ได้อย่างทันเหตุการณ์ 

- ผลการตรวจวิเคราะห์ชีววัตถุทางห้องปฏิบัติการที่
สามารถตอบโจทย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขของภูมิภาคที่ทันต่อสถานการณ์ 
- การให้บริการข้อมูลอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ 
- พัฒนาการให้บริการด้านการควบคุมคุณภาพชีววัตถุ
ผ่านอินเตอร์เนท 
- พัฒนาฐานข้อมูลด้านการควบคุมคุณภาพชีววัตถุเพื่อ
การเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดบัคุณภาพ
และศักยภาพของห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล 
 

เป ็นหน่วยงานกลางในการกำหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง
ห ้องปฏ ิบ ัต ิการของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย 

-จัดทำวิธีมาตรฐานห้องปฏิบ ัต ิการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพชีววัตถุ 
- ขยายขีดความสามารถในการเป็นหอ้งปฏิบัติการอ้างองิ
ระดับประเทศและระดับสากล 
- เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการตรวจสอบ
คุณภาพชีววัตถุที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์การ
สู่ความเป็นเลิศ 
 
 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองคก์ร
ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็น
เลิศทางด้านการบริหารจัดการ 

- ขยายขีดความสามารถในการเป็นหอ้งปฏิบัติการอ้างองิ
ระดับภูมิภาคและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 
- เป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาคในการ
ตรวจสอบคุณภาพชีววัตถุ 
- มีการดำเนินการตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ภาครัฐ (PMQA) และระบบคุณภาพสากล (ISO)  
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันให้
เป ็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาประส ิทธ ิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ 
- มีแผนพัฒนาสมรรถนะบคุลากรทุกป ี
- มกีารสรา้งองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปสู่การใช้
ประโยชน ์
- มีการพัฒนาศักยภาพของสถาบนัองค์กรในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านการบริหารจดัการ 
ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการ โดยการพัฒนา 
Application รวมท ั ้ งมีการสร ้ างองค ์ความร ู ้ และ
นวัตกรรมที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ 

 



2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish product) หน่วยงานของท่านคืออะไร และผลงานนั้นส่งผล
สำเร็จในระดับกรมอย่างไร 

หน่วยงานสถาบันชีววัตถุได้ดำเนินการที่ทำสำเร็จดังนี้ 

- ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพความปลอดภัย ได้แก่ 

1. รายงานผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ เพ่ือใช้ในการขึ้นทะเบียนตำรับ การรับรองรุ่นการ
ผลิต และการสอบสวนคุณภาพผลิตภัณฑ์หลังการจำหน่าย 

2. หนังสือรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนและชีววัตถุ เพ่ือเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพวัคซนีและยาชีววัตถุ ก่อน
ออกจำหน่าย 

3. เอกสาร/ข่าว สื่อสารแจ้งเตือนภัยแนวโน้มคุณภาพของวัคซีนและยาชีววัตถุของประเทศในแต่ละช่วงเวลา 
4. เวปไซด์/application การรับรองรุ่นการผลิตที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง 

- ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนและยาชีววัตถุในประเทศ 

5. จัดเตรียมวัคซีน/ชีววัตถุมาตรฐานของประเทศ เพ่ือใช้ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพวัคซีนและ
ชีววัตถุท่ีผลิตในประเทศ 

6. พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนและชีววัตถุใหม่ๆเพ่ือสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศ 
7. เอกสาร/หนังสือ/คู่มือ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ เช่น มาตรฐานวิธีตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

วัคซีนและยาชีววัตถุ  ความรู้ด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ เป็นต้น 
8. คำแนะนำ ข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุให้กับผู้ผลิตในประเทศ 

- ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุ ภาครัฐและเอกชน 

9. หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการขึ้นทะเบียน การรับรองรุ่นการผลิตและการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ 

- ด้านระบบคุณภาพของหน่วยงาน 

10. สถาบันฯได้รับการรับรองระบบคุณภาพในหลายด้าน ดังนี้ 1) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ISO/IEC 
17025 2.) ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008 3.) การผลิตวัสดุอ้างอิง ISO guide34:2009   

และกำลังดำเนินการเพ่ือขอรับรองการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043 

 

 

 



ผลงานส่งผลสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 

ผลงานที่สำเร็จข้างต้นของสถาบันชีววัตถุนั้นตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์กรม ได้แก่ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑: สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวตกรรม เพ่ือนำมาใช้ในการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นการสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ 
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์

และสาธารณสุข ทีม่าจากเป้าหมายบริการ  ให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรค และภัย
สุขภาพ คือประชาชนได้รับวัคซีนและยาชีววัตถุท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัย สามารถป้องกัน และ
รักษาโรคได้ตามวัตถุประสงค์ และประชาชนสามารถได้รับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนและ
ยาชีววัตถุที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ที่มา
จากเป้าหมายบริการ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างทั่วถึง มีผลลัพท์
คือ ทำให้ มีเครือข่ายห้องปฏิบัติการ (External Quality Assurance Program/Referral 
Laboratory) ด้านวัคซีนและยาชีววัตถุทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
วัคซีนและยาชีววัตถุและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ และ มีห้องปฏิบัติการที่สามารถทดสอบด้านวัคซีน
และยาชีววัตถุ 

3. ความสำเร็จของหน่วยงานท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียงความสำเร็จนั้น
กับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench mark) 

ความสำเร็จสูงสุดของสถาบันชีววัตถุคือ  
1) งานห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีน ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในประเทศและ

ต่างประเทศในเรื่อง การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพวัคซีน และการ
รับรองรุ่นการผลิตวัคซีน 

2) การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหน่วยงานเดียวที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17034 ว่าด้วยการผลิตวัสดุอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
Bench mark มีการเทียบเคียงกับหน่วยงานห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพของประเทศในแถบ
เอเชียได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย และญี่ปุ่น  
เนื่องจากวิสัยทัศน์ของสถาบันชีววัตถุคือ “เป็นผู้นำด้านการควบคุมคุณภาพชีววัตถุในภูมิภาคเอเชีย” 
ซึ่งความสำเร็จที่ผ่านมานั้นมีหลักฐานเชิงประจักษ์ได้แก่  
1.) ผ่านการตรวจประเมิน (NRA assessment) จากองค์การอนามัยโลก ใน 2 กิจกรรมหลักท่ีสถาบัน
รับผิดชอบ ได้แก่ 1. Laboratory access และ 2. Lot release ตั้งแต่ปพี.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน  
2.) เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัคซีนให้กับ WHO (WHO-contracted 
laboratory) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน 



3.) เป็น Lead country ในการจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  และ 
เป็น Lead Country ใน working group ด้านชีววัตถุ ของการประชุม ACCSQ-PPWG ได้แก่  การ
จัดทำ guideline สำหรับ method validation for vaccines และ Q&A on stability of 
vaccines) 
4.) ร่วมงานกับห้องปฏิบัติการสากลในการทดสอบและกำหนดค่าสารมาตรฐาน เช่น NIBSC อังกฤษ 
(Influenza vaccine, OPV),  EDQM ยุโรป( Glycoprotein of rabies vaccine) รวมทั้งมี MoU 
กับ NIID  ประเทศญี่ปุ่น 
5.) เป็นสถานที่ดูงาน และให้การอบรมทั้งภายในและต่างประเทศ ในเรื่อง การตรวจวิเคราะห์คุณภาพ 
และการรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน  
6.) เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพชีววัตถุขององค์การอนามัยโลก (WHO 
National Control Laboratory Network for Biologicals)   
7.) ไดร้ับเชิญเข้าร่วมการประชุมขององค์การอนามัยโลกในการจัดทำคู่มือ แนวทาง มาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพวัคซีน 

 



SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 

สถาบันชีววัตถุ                                                            

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

 1.  เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศ                                                                                      

 2. ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการควบคุมคุณภาพวัคซีน 

3.เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัคซีนให้กับ WHO 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

 1. บุคลากรไม่เพียงพอ workload  

2. บุคลากรต้องการการพัฒนาองค์ความรู้ในหลายด้านเนื่องจากมี young staff มากทำให้เกิดช่องว่าง
ขององค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน 

3.งานด้านชีววัตถุอ่ืนๆ (ยกเว้นวัคซีน) ยังต้องการการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์มากข้ึนเพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้ 

1. ได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมกับ WHO ในเรื่องการจัดทำข้อแนะนำใน
การควบคุมคุณภาพวัคซีน/ชีววัตถุ 

2. ได้รับความไว้วางใจจากต่างประเทศให้เป็น trainer ให้การฝึกอบรมในเรื่องการตรวจวิเคราะห์
วัคซีน  

3. เนื่องจากเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศทำให้ได้รับโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือเข้าร่วม
ประชุมในระดับสากลด้านชีววัตถุในฐานะสมาชิก เช่น South East Asian Regulatory Authority 
for Medical Products, ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality- 
Pharmaceutical Product Working Group และ WHO National Control Laboratory for 
Biologicals 

Threats - อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงานขององค์การ  

 1. งบพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมต่างประเทศมีน้อยมาก 

 2. เทคโนโลยีการผลิตชีววัตถพัุฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้หน่วยงานควบคุมคุณภาพต้องเร่งพัฒนาองค์
ความรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยี 

3. สัตว์ทดลองไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 



 

 

สำนักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 



โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 – 2565 
ระหว่างที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมกรุงศรรีิเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

หนา้ 1 
 

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
1. หน่วยของท่าน (กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตั้งข้ึนมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่
ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) 

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหลายครั้ง เพ่ือให้
เกิดความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคมและ
สิ่งแวดล้อมโดยในปี 2545 เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการและมีการปรับปรุงส่วนราชการตามกฎกระทรวง
สาธารณสุข จึงจัดตั้งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยรวมกอง
อาหารและกองอาหารส่งออกเข้าไว้ ปัจจุบันสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมีภารกิจให้บริการวิชาการ
และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์และ
พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านอาหารการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฝ้าระวัง ประเมินสื่อสารและจัดการความเสี่ยงด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยอาหารการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
สาธารณสุขเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศและอาเซียนด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร” และมีพันธกิจตามกฎหมายดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบและกำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง 
ปฏิบัติการด้านอาหาร 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร 
 3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
 4. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ของกระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล 
 5. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน 
 6.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

• แผนงานโครงการภายใต้ภารกิจ/บริการหลักของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผลผลิตที ่1 องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
แผนงาน โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (National Surveillance on Quality and Safety of  
           Food) Active Surveillance 4 เรื่อง และ Passive Surveillance 9 ผลิตภัณฑ์  
ผลผลิตที่ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถ   
              ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันที 
แผนงาน   1. โครงการวิจัยท่ีผ่าน วช. 1 เรื่อง 2. โครงการ Idea for free 4 เรื่อง 

ผลผลิตที่ 4 เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ   
               และภูมิภาคเอเชีย 
แผนงาน   1.โครงการบูรณาการ 3 เรื่อง 2. โครงการพื้นฐาน สคอ. 4 เรื่อง 
ผลผลิตที่ 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหาร 
               จัดการ 
แผนงาน    จัดทำระบบฐานข้อมูล และการบริหารจัดการระบบครุภัณฑ์
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หนา้ 2 
 

2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร   และผลงานนั้นส่งผลถึงความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 

ช่ือผลงาน ผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของ
ประเทศ (Big data)  

• Consumer Report 22 เรื่อง 
➢ ปี 2558 จำนวน 4 เรื่อง 
➢ ปี 2559 จำนวน 8 เรื่อง 
➢ ปี 2560 จำนวน 10 เรื่อง 
• แจ้งเตือนภัย 18 เรื่อง 
➢ ปี 2558 จำนวน 2 เรื่อง 
➢ ปี 2559 จำนวน 6 เรื่อง 
➢ ปี 2560 จำนวน 10 เรื่อง 

สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตอบสนองประเด็น/ปัญหาของสังคมและภาวะ
ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งที่เกิดเหตุการณ์และที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้
อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และถูกต้องตรงประเด็น 
 

2. การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย/ คุณภาพ
และมาตรฐานอาหารของประเทศ 
• ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร 

 
 
หนังสือวิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร 
เล่ม 1-5 

 
 
นำไปใช้เป็นวิธีมาตรฐานและเป็นวิธีอ้างอิงในการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม 
กำกับ ดูแล คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

• อาหาร 
 

• หนังสือรายงานจัดทำหนังสือรายงานสรุปผล
การดำเนินงาน โครงการบูรณาการอาหาร
ปลอดภัย 

ส่งข้อมูลคืนกลับให้พ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนางานด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้อย่างมือประสิทธิภาพ 
 

 • หนังสือเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของ
อาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่ 3 

นำไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพสำหรับอาหาร วัตถุดิบและ
ภาชนะสัมผัสที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 

 • หนังสือฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหาร 
 

ได้ฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารซึ่งพบว่า
มีทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและที่ปนเปื้อนในอาหาร 
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หนา้ 3 
 

ช่ือผลงาน ผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 

 • ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารตามแผนเฝ้า
ระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร (อาหารใน
ประเทศ อาหารนำเข้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

ทราบสถานการณ์คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และสื่อสาร แจ้งเตือน
ภัยผู้บริโภค 
 

 • งานวิจัยพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยอาหาร
ร่วมกับ มกอช. 

(น้ำมันรำข้าว, น้ำมันปาล์มดิบ, ข้าวไทย และ
กะทิ) 

เพ่ือปรับเกณฑ์คุณภาพทางเคมีและกายภาพของร่างมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ (Codex) ของน้ำมันรำข้าว 
 

3. ขีดความสามารถคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ และ
อาเซียน 
• National Food Reference Laboratory 

 
 
 
เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวิเคราะห์

อาหารของประเทศ 

 
 
 
เพ่ือนำผลในการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์ไปใช้ใน
การควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐานให้เห็นไปตามกฎหมายและ
หลักฐานทางคดี 

• ASEAN Reference Laboratory  
➢ ASEAN Food Reference 

Laboratories (AFLRs) 

 
AFLRs ด้านโลหะหนัก 
 

 
เป็ น ห น่ ว ย งาน จั ด ท ด ส อ บ ค ว าม ส าม ารถ ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร  (PT 
Organizer/Provider) แ ล ะฝึ ก อบ รม  ( training center) ให้ แ ก่ ห้ อ ง 
ปฏิบัติการในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการตรวจ
วิเคราะห์ในภูมิภาคอาเซียน 

• การให้บริการทดสอบความชำนาญ (PT) PT 19 แผน เพ่ือให้พัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการด้านอาหารทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

4.นวัตกรรม  
สื่อสิ่งพิมพ์ 75 รายการ 

 
ประชาชน ผู้ประกอบการได้รับความรู้  และเจ้าหน้าที่ภาครัฐนำไปใช้เป็น
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หนา้ 4 
 

ช่ือผลงาน ผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 

• องค์ความรู้ 
 

 คู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์ในการกับควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่ได้ 

• ผลิตภัณฑ์ ชุดทดสอบ 22 ชนิด ประชาชน ผู้ประกอบการได้รับความรู้  และเจ้าหน้าที่ภาครัฐนำไปใช้ในการ
กับควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่ได้ 

• บริการ PT 19 รายการ นำไปใช้ในการควบคุมขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ 
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หนา้ 5 
 

3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียง
ความสำเร็จนั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Benchmarking) 

• ความสำเร็จของหน่วยงาน 

➢ ห้องปปฏิบัติการอ้างอิง 
o National Food Reference Laboratory 
o ASEAN Reference Laboratory : AFRLs ด้านโลหะหนัก 

➢ ตัวแทนของประเทศ  (Designated Institute: DI) 
o DNA Quantification in Food 
o Pesticide and Veterinary Drug Residues 

➢ การปรับแก้ไขค่ามาตรฐานจากข้อมูลการตรวจวิเคราะห์/ วิจัย 
o ตะกั่วในหม้อก๋วยเตี๋ยว 
o สาร 3-MPCD ในซอสปรุงรส 

➢ การแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
o เมลามีนในนมผง 
o สารไดออกซินในอาหาร 
o สารรม (ฟอสฟีน และโบร์ไมด์ไอออน) ในข้าวสาร 

 

• Benchmarking 

ด้านการตรวจวิเคราะห์อาหาร 
ในประเทศ : สถาบันอาหาร  
ต่างประเทศ : Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore  

 



SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร. 
 

Strengths – จดุแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
1. บุคลากรมีความสามารถและประสบการณ์ด้านการตรวจวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจ

วิเคราะห์สูง 
2. มีระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
3. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านการตรวจวิเคราะห์อาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ       

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
1. ขาดการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนอย่างมีระบบ 
2. มีระเบียบขั้นตอนการให้บริการหลายข้ันตอนมากเกินไป และขาดการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการทำงาน 
3. การเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในระดับประเทศ และนานาชาติยังมีน้อย 

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได ้
1. ในประเทศมีนโยบายงานระดับชาติด้านอาหารปลอดภัย เช่น AMR และในต่างประเทศ เช่น IHR, One health, 

ASEAN, WHO, FAO, Codex 
2. มีแผนงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงอ่ืนทำให้ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 
3. มีเครือข่ายการปฏิบัติในประเทศและต่างประเทศทำให้มีข้อมูลด้านอาหารและโอกาสในพัฒนาการตรวจวิเคราะห์

มากขึ้น 

Threats - อุปสรรค ขอ้จำกัด หรือปัจจัยที่คกุคามการดำเนินงานขององค์การ  

1. ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีด้านอาหาร ความต้องการของรับบริการ
เปลี่ยนแปลง 

2. ประชาชนเข้าถึงข่าวสารด้านอาหารหลากหลายช่องทาง  (social media) ทำให้ไม่สามารถตอบโต้ได้ทันต่อ
สถานการณ์ 

3. มีการปรับเปลี่ยนกฎหมายใหม่ เช่น พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน 

 



 
 

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัตกิารทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2562-
2565 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 
 
1. หน่วยงานของท่าน จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน 
(ผลผลิต) 

ตอบ : สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ มีวัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ในการ 1. พัฒนามาตรฐานวิธีทดสอบ/สอบ
เทียบทางห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ 2. ส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชน และ3. พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ โดย
ดำเนินการภายใต้ผลผลิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในผลผลิตที่2 เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มี
ความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์  และผลผลิตที่4 เป็น
หน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
 
2. ขอให้ท่านระบุชิ ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร และผลงานนั ้นส่งผลถึง
ความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 

ตอบ :   
ด้านรังสี 
- สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์และแนว

ทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้มีคุณภาพมีมาตรฐานอยู่ในระดับเดียวกันทั่วประเทศ 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าได้รับบริการที ่มีคุณภาพและได้รับผลการวินิจฉัยที ่ถูกต้องเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
และสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

ด้านเครื่องมือแพทย์ 
- มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ และ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ภายใต้โครงการการพัฒนาอุปกรณ์การวัดทาง
การแพทย ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในประเทศยังไม่มีมาตรฐานหรือวิธีการ ดูแลบำรุงรักษา ทดสอบสอบเทียบ
ทีเ่ป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐาน วิธีทดสอบท่ีเหมาะสม เพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา ทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้บริโภคเช่น
เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องอัลตราซาวนด์กายภาพบำบัด 

 
3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียงความสำเร็จนั้นกับ
หน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 

ตอบ : ไม่มี 
 



4. ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ)  
 

SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 
 

หน่วยงาน            สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์   
 
Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

1. บางภารกิจเป็นงานที่ยังไม่มีหน่วยงานรัฐและเอกชนอ่ืนทำได้ 
2. มีมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์เป็นที่ยอมรับ 
3.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ 

 
Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

1. ขาดการสนับสนุนด้านเครื่องมือตรวจวัดเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
2. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
3. Mindset ของบุคลาการยังไม่เป็นเนื้อเดียวกัน 
 

Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้ 
1.  การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
2. การทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่กำกับดูแลทางด้านกฎหมาย 
3. ปัญหาจากงานของหน่วยงานอ่ืน ที่ทางสำนักฯ สามารถสนับสนุนได้ 
4. ปรับภารกิจ/พันธกิจจากเดิมที่เป็นที่เน้นงานบริการเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐาน/กำกับดูแล 

 
Threats – อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงานองค์การ 

1.  มีการตั้งองค์กรอิสระเพ่ือหารายได้แข่งกับสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
2. มีหน่วยงานที่จะให้บริการแข่งขันกับสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์เพ่ิมขึ้น 
3. นโยบายภาครัฐทำให้ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
 

 
 
 
 
 



 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 
เชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 
 



SWOT Analysis 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

S1. เป็นองค์การที่เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของภาคเหนือ
ตอนบน 

S2. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนางาน การทำวิจัย และสร้างนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือ
แก้ปัญหาในพ้ืนที่  คุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  

S3. ศูนย์ฯ มีที่ตั้งในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความเจริญทางด้านการศึกษา  เศรษฐกิจ  การ
ท่องเที่ยว  พร้อมนี้ยังตั้งอยู่พ้ืนที่ที่มีการติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

S.4 มีการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบทางห้องปฏิบัติการในปริมาณมาก จึงทำให้บุคลากรสั่งสม
ประสบการณ์และสามารถพัฒนาศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ และพร้อมขับเคลื่อน
ให้โรงพยาบาลก้าวสู่การเป็น Smart Hospitals อีกท้ังส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรมของศูนย์และ SME ให้
เป็น Smart Products ได ้

Weakness – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

W1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่มีข้าราชการยังขาดการส่งเสริมด้านการวิจัย จึง
ทำให้การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า 

W2. ปัจจุบันบุคลากรของศูนย์ฯ ยังเน้นทำการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบเฉพาะงานของตัวเอง มีการบูรณาการ
งานวิจัยและพัฒนากับนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก จำนวนไม่มากเท่าท่ีควร 

W3. บทบาทของศูนย์ฯ ไม่สามารถจะดำเนินการในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมี
หน่วยงานที่มีบทบาท ทางกฎหมายดูแลอยู่ หากการแก้ปัญหานั้นๆไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี จะทำให้กิจกรรม
บางอย่างไม่ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้ 

W.4 ระบบการติดตามและประเมินผล ยังไม่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง 

Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้ 

O1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนยุทธศาสตร์กรมฯ สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบาย 
Smart Hospitals และ Smart Products 



O2. เขตพ้ืนที่ของศูนย์ฯ มีสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอยู่หลายแห่ง จึงทำให้มีโอกาสที่จะบูรณาการ
งานวิจัยและพัฒนาร่วมกันได้ 

O3. ศูนย์ฯ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศ จึงสามารถใช้ศักยภาพของความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขับเคลื่อนให้ก้าวสู่การเป็น Medical Hub ได้ 

Threats – อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงานขององค์การ 

T1. เนื่องจากนโยบายระดับชาติเน้นการทำงานเชิงบูรณาการ ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
และด้านชันสูตร หากไม่ได้ร ับความร่วมมือจากเครือข่ายที ่ด ีแล้ว ผลสำเร็จของงานอาจไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งหมด 

T2. นโยบายด้านการส่งเสริมด้านการพัฒนาด้านการวิจัย  สร้างนวัตกรรม และคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ ควร
ดำเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ควรส่งเสริมการนำเสนอผลงานวิจัย  ทั้งในและต่างประเทศ การพิจารณา
เรื่องความก้าวหน้า และค่าตอบแทน สำหรับบุคลากรด้านการวิจัย 

T3. ไม่มีตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จึงทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างยากลำบาก 

 



 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 
เชียงราย 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ระหว่างที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงรายจัดตั้งข้ึนมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓  โดยปฏิบัติงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑ 
ตามบทบาทภารกิจดังนี้ 

• ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรักษาโรค ในฐานะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

• ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคสาธารณสุข  ในฐานะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

• ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
• เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย และกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรค

และภัยสุขภาพ  
• สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของ

ประเทศ  
ทั้งนี้ มีบทบาทหลักอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(ผลผลิต) ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

ผลผลิตที่   ๑  องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็น
เลิศ 
กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม 
ป้องกัน และรักษาโรค 

กิจกรรมที่ ๒ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

ผลผลิตที่   ๒  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการที่มีความ
ทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทัน
เหตุการณ์ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทาง

ห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ ๒ ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือ

เป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 
ผลผลิตที่   ๓ เป็นหน่วยงานกลางกำหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ระหว่างที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมที่ ๑ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการตรวจวิเคระห์เพื่อ
กำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

กิจกรรมที่ ๒ บริการและสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

ผลผลิตที่   ๔ เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเซีย 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์และ

สาธารณสุขในระดับประเทศและภูมิภาคเอเซีย 
กิจกรรมที่ ๒ กำหนดมาตรฐานและพัฒนาผลงานทางวิชาการทางห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
เอเชีย 

 นอกจากนี้ มีบทบาทรองอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(ผลผลิต) ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ผลผลิตที่   ๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริหารจัดการ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ/การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.  ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร และผลงานนั้นส่งผลถึง
ความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 
ผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย ที่เป็น Finish product มีดังนี้ 

ด้านการพัฒนาการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย ได้พัฒนาคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและด้านชันสูตรโรคให้มีระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลได้แก่ ISO/IEC๑๗๐๒๕ และ ISO๑๕๑๘๙ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และดำเนินการขยาย
ขอบข่ายและธำรงรักษาระบบคุณภาพต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ค ุ ณ ภ า พ ด ั ง ก ล ่ า ว ไ ด ้ ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ร ะ ด ั บ ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ และสามารถสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ที่
ทำให้มคีวามสามารถตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์
ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 

ด้านการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ระหว่างที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย ได้พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ในรายการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ตามแผนงานด้านบูรณาการ
อาหารปลอดภัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ครอบคลุมสารเคมีที่มีการใช้ในกระบวนการปลุก
ผลและผลไม้ในประเทศ โดยเป็นศูนย์กลางการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและ
ผลไม้ในเขตภาคเหนือ รองรับการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิจภัณฑ์นำเข้าผัก ผลไม้ 
ณ ด่านชายแดนทางภาคเหนือของประเทศ 

การพ ัฒนาการตรวจว ิ เ ค ร าะห์ ด ั ง กล ่ า ว ได ้ ส ่ ง ผลต ่ อ ระด ั บคว ามสำ เ ร ็ จของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่สามารถออกแบบ 
พัฒนาและจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนด
มาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

ด้านการเฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย ได้จัดทำโครงการในการเฝ้าระวังคุณภาพและ

ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในเขตพื ้นที ่รับผิดชอบ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ
ดำเนินการสื่อสารข้อมูลคุณภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยง การเฝ้าระวัง แจ้งเตือนภัยให้แก่
หน่วยงานในพื้นท่ี และนำไปกำหนดมาตรฐานการในพ้ืนที่ 

การเฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร และแจ้งเตือนภัยคุณภาพและความปลอดภัยดังกล่าวไดส้่งผล
ต่อระดับความสำเร็จของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล
อ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพ สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศ  

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ศูนย์ว ิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ ๑/๑ เชียงราย ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู ้และ

เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยดำเนินการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มโรงเรียน การถ่ายทอดการใช้ชุดทดสอบให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ สอน.และรพ.สต.สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งศูนย์รับ
แจ้งเรื่องร้องเรียน เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 การถ่ายทอดองค์ความรู ้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ ส่งผลต่อระดับ
ความสำเร็จของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและ
สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  
และสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สาธารณสุขโดยชุมชนมีส่วนร่วม 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 

ระหว่างที่ ๒๒ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขและ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบ ัต ิการทั ้งท ี ่ เป ็นห้องปฏิบัต ิการชันสูตรสาธารณสุข และ 
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จ 

ความสำเร็จได้ส่งผลต่อระดับความสำเร็จของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 
๓ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยของ
กระทรวงสาธารณสุขให้มีมาตรฐานที่ยอมรับ ซึ่งสนับสนุน และสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ ๑ กิจกรรมที่ 
๒ ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขจากการบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน 

๓.  ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียง
ความสำเร็จ นั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 

ประเภท 
การแข่งขัน 

คู่แข่ง 
ประเด็น 

การแข่งขัน 
ผลการดำเนินงานในปัจจุบันเมื่อ

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
 ด้านบริการ 
- ด ้ า น ก า ร ต ร ว จ

ว ิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง
ห้องปฏิบัติการที่
ได ้ร ับการรับรอง
มาตรฐานสากล 
(ISO/IEC๑๗๐๒๕, 
ISO๑๕๑๘๙) 

• มหาวิทยาลัย  
- ม. ราชภัฏเชียงราย  
• หน่วยงานเอกชน  
- บริษัทห้องปฏิบัติการ

กลาง ประเทศไทย 
จำกัด (central lab) 
- กรุงเทพพยาธิ  

- ราคาที่ให้บริการ 
- ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ให้บริการ 
- ด ้ านการบร ิ ก า ร รั บ
ตัวอย่าง 
- มาตรฐานและคุณภาพ
การให้บริการ 

- การยอมรับจากลูกค้า  

ศูนย ์ฯ ที่ ๑/๑ เชียงราย 
- มีรายการตรวจวิเคราะห์มากกว่า 
- มีระบบคุณภาพเช่นเดียวกับคู่แข่ง

ระยะเวลาการให้บริการมากกว่า
คู่แข่ง 
- คู่แข่งมีระบบการรายงานที่รวดเร็ว

ผ่านทางโทรสาร และ 
e-mail 

แจ ้ ง เต ื อนภ ัยและ
ประเมินความเสี่ยง 

• มหาวิทยาลัย  
- ม. ราชภัฏเชียงราย  
- ม. แม่ฟ้าหลวง  
- ม. พะเยา 

ข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
รวดเร็ว ถูกต้อง เข้าใจ
ง่าย ช่องทางการสื่อสาร 
สู่ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คู่แข่ง 
- มีข้อมูลเชิงลึกมากกว่า 
- มีการประชาสัมพันธ์ใน

ระดับประเทศ 

งานวิจัยและพัฒนา • มหาวิทยาลัย  
- ม. ราชภัฏเชียงราย  
- ม. แม่ฟ้าหลวง  
- ม. พะเยา 

น ว ั ต ก ร ร ม แ ล ะ อ ง ค์
ความรู้แก้ปัญหาในพ้ืนที่ 

มีการทำงานวิจัยน้อยมาก 

๔.  ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล SWOT Analysis (ด้านละ ๓ ข้อ) ตามแบบฟอร์ม  เอกสารที่แนบ 
 



SWOT Analysis (ด้านละ ๓ ข้อ) 
กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก   ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ ๑/๑ เชียงราย                                                                     

 

Strengths – จดุแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
๑.  ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสนับสนุนการดำเนนิงานอยา่งจริงจัง มีผลต่อการ

ดำเนินงานที่ต่อเนือ่ง.  
๒.  ด้านแผนยทุธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้มีการจัดวาง

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางบริหารจัดการที่ชัดเจน                                                                             
๓.  หน่วยงานมีเครือ่งมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ทีท่ันสมัยและมีความพร้อมของ

วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏบิัติการ                                                                 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
๑.  บุคลากรยังขาดทักษะในการกำหนดโจทย์ทีส่ามารถนำไปกำหนดกิจกรรม

และตอบการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ               
๒.  ขาดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนงาน

อย่างเป็นระบบเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน 
๓.  การบริหารจัดการในภาพรวมของกรม ฯ ยังไมม่ีประสทิธิภาพติดระบบ

ราชการทำให้ไมค่ลอ่งตวัต่อการบริหารจัดการ                                                           

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได ้
๑.  ผู้ใช้บริการและหน่วยงานภายนอกมคีวามต้องการบริการทางห้องปฏิบัติการ

ที่มีคณุภาพ มาตรฐานสากล 
๒.  ประชาชนมีความต้องการบริโภคข้อมูลสูงและให้ความสนใจเรื่องปัญหา

สุขภาพ  
๓.  รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญกับสุขภาพชีวิตของประชาชน มีนโยบายและ

ยุทธศาสตรท์ี่ชัดเจน 

Threats - อุปสรรค ขอ้จำกัด หรือปัจจัยที่คกุคามการดำเนินงานขององค์การ  
๑.  มีการแข่งขันทางดา้นห้องปฏิบัติการสูงจากหน่วยงานอื่นที่มีการทำงาน

วิเคราะห์/วิจัย/บริการ ที่มีความสะดวก รวดเรว็ และราคาถูกกว่า 
๒.  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีการเปลีย่นแปลงไปตามสภาพปัจจุบันเช่นโรคอุบัติ

ใหม่ อุบัติซ้ำ ปัญหาผลติภัณฑ์อันตราย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว                                                                                        
๓.  นโยบายจำกัดกำลังคนภาครัฐ ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิม่ขึ้น 



 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 
พิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 – 2565 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่2 พิษณุโลก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและสนองตอบ
นโยบายและภารกิจของกรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 2 ทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์
วิจัยและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านชันสูตรสาธารณสุขและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(ผลผลิตที่2) อีกท้ังถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ชุมชนและประชาชน รู้วิธีดูแลและสร้าง
สุขภาพที่ดี สร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพและน่ากินน่าใช้ 

ผลงานส่งผลถึงความสำเร็จ (Finish Product) ในระดับกรม ของศนูยฯ์ ดงันี ้

1. การพัฒนาวิธีการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะด้วยวิธี GC-MS (ผลผลิตที่ 3) (เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วมี
ความแม่นยำสูงใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงรูปคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตรวจวิเคราะห์มีความปลอดภัย
จากการสัมผัสสารเคมีที่อันตราย) 

2. การเพ่ิมรายการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17043 PT Provider (ผลผลิตที่ 2) (เป็นศูนย์กลางข้อมลู
อ้างอิงห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน) 

3. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร(HRD)  ใช้ในการขออนุมัติเดินทาง รายงานเดินทาง และ
สร้างฐานข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรโดยอัตโนมัติ (ผลผลิตที่ 5) เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ
และมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ Thailand 4.0 

ความสำเร็จของศูนย์ฯ ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด สามารถเทียบเคียงความสำเร็จนั้นกับหน่วยงานระดับ
สากล คือ Measles & Rubella Sub National Laboratory เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายโดยผ่านการ 
Accreditation จาก WHO ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014-ปัจจุบัน (ผลผลิตที่ 4) 
คำอธิบาย 
ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ  
ผลผลิตที่ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถ
ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
ผลผลิตที่3 เป็นหน่วยงานกลางกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ของประเทศ 
ผลผลิตที่4 เป็นหน่วยงานกลางในการมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
ผลผลิตที่ 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหาร
จัดการ 

 
 
 
 
 
 



SWOT Analysis 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่2 พิษณุโลก 

Strengths –จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
 1..ความเข้มแข็งด้านวิชาการ ความรู้ ทักษะของบุคลากรของกรม 
 2..ผลงานวิเคราะห์วิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ 

3..เครื่องมือ เทคโนโลยีและสารสนเทศทันสมัย 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  
 1..ระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลทั้งด้านวิชาการและด้านบริหาร ที่สามารถนำไปใช้งานได้ ยังไม่ชัดเจน
และไม่ครอบคลุม 
 2..การวางแผนบูรณาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยเอาประโยชน์สุขของประชาชนเป็นตัวตั้ง
น้อย และการทำงานเชิงรุกน้อย 

3..การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อประชาชนน้อย 

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้ 
1..ความเป็นห้องปฏิบัติการมาตรฐาน/อ้างอิงในระดับประเทศและสากล 

 2..เทคโนโลยีชั้นสูงได้รับการพัฒนาสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ 
3..มีข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สูงขึ้นทำให้ต้องพัฒนามาตรฐานการส่งออกและการควบคุม

คุณภาพ 

Threats - อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ  
 1..ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 2..ค่าใช้จ่ายสอบเทียบเครื่องมือมีราคาสูงขาดแคลนช่างที่ชำนาญเครื่องมือพิเศษ 

3..งบประมาณพ้ืนฐานจำเป็นลดลง งานประจำมีมาก ไม่มีเวลาในการทำงานวิจัย 



 
 

 

 
 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๓ 
นครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1) การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์และเป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์ ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๕ เนื่องด้วยในขณะนั้นรัฐบาลได้มีการ
ปฏิรูปกฎหมายสุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ  ประกอบกับเขต
สุขภาพที่ 3  (เขตสาธารณสุขที่ 8 ในเวลานั้น) ยังไม่มีหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  
ประชาชนจะได้รับบริการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ซึ่งมีพ้ืนที่
รับผิดชอบ ๒ เขต รวม ๑๐ จังหวัด ขณะที่บางเขตก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อตั้งทีกรมวิทยาศาสตร์มากกว่า 
๑ แห่ง  ทำให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ขึ้น เพ่ือ
ตอบสนองการปฏิรูปกฎหมายและทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เรื่อง พัฒนาความสามารถในการตอบปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
อย่างทันเหตุการณ์และพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือเพ่ิมทางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว 
 หากพิจารณาเป้าประสงค์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) กับหน้าที่ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ นครสวรรค์ ตามที่กฎหมายกำหนดทั้ง ๕ ข้อ (๒๕๕๒) มีความสอดคล้องกันดังนี้ 

หน้าที่ตามกฎหมาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้และเทคโนโลยีทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  สมุนไพร  และการชันสูตร
โรคเพ่ือควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามกฎหมาย 

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศ 

มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสอดคล้องกับทิศทาง
ของประเทศ 
ในอนาคต 

พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์
และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพ  สมุนไพร  และการชันสูตร
โรค 

๒. พัฒนาความสามารถในการตอบ
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
อย่างทันเหตุการณ์และพัฒนา
นวัตกรรมบริการเพ่ือเพ่ิมทางเลือก
ที่สะดวกรวดเร็ว 

๑. มีระบบทางห้องปฏิบัติการที่ 
สามารถรองรับสถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ 
๒. มีข้อมูลสนับสนุนในเชิงนโยบาย 
ด้านการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพ 
๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
นวัตกรรมบริการเพ่ือเพ่ิมทางเลือก
ให้กับผู้รับบริการที่มีความสะดวก
รวดเร็วถูกต้องและเชื่อถือได้ 

เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สมุนไพร  และ
การชันสูตรโรค 

พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการตรวจ วิเคราะห์และ
ชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย  ห้องปฏิบัติการภาครัฐ
และภาคเอกชน 

๔. การยกระดับศักยภาพของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

๑. มีฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ 
ความรู้ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีเครือข่ายการปฏิบัติงานด้าน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 



 
 

 
 
 
2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไรและผลงานนั้นส่งผลถึง

ความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 
2.1 ชุดทดสอบสารปรอทในเครื่องสำอาง (เทคนิค color test) 

ส่งผลต่อความสำเร็จระดับกรมคือ ถือเป็นนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม” ที่ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถ
นำไปใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายจากสารปรอทปลอมปนในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

2.2 โปรแกรมคำนวณปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย 
ส่งผลต่อความสำเร็จระดับกรมคือ ถือเป็นนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม”ส่งผลให้ลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการ
ถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยมากเกินความจำเป็น ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับทุกโรงพยาบาลที่ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ให้บริการตรวจคุณภาพห้องเอกซ์เรย์และเครื่องเอกซ์เรย์ 

2.3 หนังสือเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2558 
ส่งผลต่อความสำเร็จระดับกรมคือถือเป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับเพ่ือกำหนดเป็นมาตรฐานทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยกระดับคุณภาพและศักยภาพ
ของห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารตามมาต รฐาน ส ากล ” โด ยปั จ จุ บั น ถู กน ำ ไป ป รับ ใช้ เป็ น เกณ ฑ์ ขอ ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยแพร่และกำหนดให้ใช้ทั่วประเทศ 

2.4 การประกันคุณภาพยาศูนย์ ฯ ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา ภายใต้โครงการสร้างหลักประกัน
คุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยาอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลต่อความสำเร็จระดับกรมคือข้อมูลถูกรวบรวมและเผยแพร่ใน Green Book ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จัดซื้อยาท่ัวประเทศ 

2.5 การสื่อสารและแจ้งเตือนภัยหลาย ๆ เรื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพ้ีนที่รับผิดชอบและประเทศ 
ส่งผลต่อความสำเร็จระดับกรม คือ เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ “พัฒนาขีด
สมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข” เช่น 
- การปลอมปนสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง 
- สถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 
- คู่เสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอพส์ฟิทัลลิสในเครื่อข่ายบริการสุขภาพที่ 3 
- การปลอมปนยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

2.6 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส่งผลต่อความสำเร็จระดับกรม คือใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ในพ้ืนที่ มีคุณภาพ ปลอดภัย และผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่น 



 
 

- การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปลาการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำปลาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนที่มี
แหล่งผลิตในพื้นที่สาธารณสุข เขต 2 และ 18 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาลหนองฉาง จ.อุทัยธานี และ โรงพยาบาลสรรคบุรี 
จ.ชัยนาท ซึ่งปัจจุบัน โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งมีสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และผลิตยาสมุนไพร
ให้กับโรงพยาบาลในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 3 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร ในผลิตภัณฑ์ OTOP 
3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียงความสำเร็จนั้น

กับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 
ความสำเร็จที่สูงสุด คือ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการอาหารให้บริการตรวจวิเคราะห์ที่

รวดเร็ว จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบหลาย ๆ จังหวัดใกล้เคียงมาใช้
บริการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ทั้งจากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยังไม่ได้ Bench 
Mark กับหน่วยงานอื่น) นอกจากนี้ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคยังตอบสนองทันต่อความต้องการของพ้ืนที่จนได้รับคำชมจากโรงพยาบาล และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

๔. SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 
Strengths –จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
1. อาคารปฏิบัติการและเครื่องมือทันสมัย 
2. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ได้ทันเวลาและเร็วกว่าระยะเวลาให้บริการในประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. มีบุคลากรหลายช่วงอายุ และหลากหลายวิชาชีพ 
 
Weaknesses-จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
1.เปลี่ยนผู้บริหารบ่อย ทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
2. ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ข้อมูลไปยังเครือข่ายและประชาชน  
3. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายรายการมีสภาพเก่า ชำรุด และไม่มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 
 
Opportunities-โอกาสที่จะดำเนินการได้ 
1.จังหวัดในพ้ืนที่มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบ OTOP และสินค้าท้องถิ่น เป็นสินค้าส่งออกจำหน่าย

ต่างประเทศ  
2. มีแหล่งผลิตยาสมุนไพรที่เข้มแข็ง ที่ส่งผลิตภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลในเขตสุขภาพ 
3.เครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง 
 
Threats-อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงานขององค์กร 
1.พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยเป็นประจำทุกปี 
2.การคมนาคมมีเฉพาะทางรถยนต์เท่านั้น 
3.ลูกค้า/ประชาชน ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นกลุ่มท่ียังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ 
 
 



 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 
สระบุร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อ 1 ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูล 1 หน้ากระดาษ โดยมีเนื้อหาขอบเขต ดังนี้ 

-  หน่วยงานของท่าน (กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่ภายใต้
เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต)  

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
โดยในปีงบประมาณ 2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีคำสั่งที่ 1647/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 เรื่อง
จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในโดยรวมกับศูนย์รวมบริการ ต่อมาในปีงบประมาณ 
2558 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.๓๕๕ ตำบล
มิตรภาพ อำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 4 สระบุรี และได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณ 2559-2561 รวมทั้งสิ้น 190 ล้าน
บาท การก่อสร้างเริ่มในเดือนมกราคม 2559 และจะเสร็จในเดือนเมษายน 2561 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เป็น
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศักยภาพและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทาง
การแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 4 ภายใต้ผลผลิตที่ 2 และผลผลิตที่ 5 

ซ่ึงปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1. ให้บริการรับตัวอย่างและส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
2. ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4. ประสาน สนับสนุน ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายบริการที่ 4 ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 2 ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร และผลงานนั้นส่งผลถึง
ความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร  

1. การให้บริการรับตัวอย่างที่ดี ตามมาตรฐานสากลเพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและการ
บริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านคุณภาพได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2015 

2. การช่วยสนับสนุนประสานงานการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
ระดับประเทศของเขตสุขภาพที่ ๔ 

3. การพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของประชาชนด้วยนวัตกรรมชุดทดสอบอย่างง่าย โดย
เป็นการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล / สอน./ 
สถานีอนามัยพระราชทานนาม และอสม. เพ่ือให้มีศูนย์แจ้งเตือนภัย/เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

 

 



ข้อ 3 ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียงความสำเร็จนั้นกับ
หน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 

 -  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในการให้บริการรับตัวอย่าง และส่งผลการตรวจวิเคราะห์ของหน่วยงาน 

 

ข้อ 4 ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) ตามแบบฟอร์มเอกสารที่แนบ  

Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

1. บุคลากรมีความมุ่งมั่น เต็มใจให้บริการ (Service mind) มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ 
2. มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน 
3. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ทำให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ด้านงบประมาณและอัตรากำลังจากผู้บริหาร

ระดับสูง 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

1. ขาดการตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเพ่ือดูแลการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรีอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่การก่อสร้างต่างๆ การกำหนดแผนการให้บริการว่าจะเป็นด้านใดก่อน เพ่ือนำไปสู่แผนการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

2. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์การตรวจวิเคราะห์ในทุกด้าน (อาหาร ยา ยาเสพติด สมุนไพร เครื่องสำอาง 
รังสีและเครื่องมือแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก) 

3. บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เนื่องจากงานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นการให้บริการรับตัวอย่าง 

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้ 

1. พ้ืนที่ที่จะเปิดให้บริการมีโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตอาหาร และโรงพยาบาลจำนวนมาก 
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งใหม ่
3.  

Threats - อุปสรรค ข้อจำกัดหรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานองค์การ 

1. การจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ของรัฐบาลที่จะจัดสรรให้ภาคและจังหวัดมากกว่าส่วนกลางทำให้งบประมาณที่
ได้รับแต่ละปีลดลงเรื่อยๆ 

2. มีคู่แข่ง เช่น ห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการเอกชน ซึ่งทำให้บริการที่รวดเร็วและบางรายการตรวจวิเคราะห์
มีราคาที่ถูกกว่า 

3. นโยบายของรัฐบาลที่มุง่มั่นให้มีการทำงานแบบบูรณาการมากขึ้น ทำให้ต้องมีการประสานงานข้ามกระทรวง 

 



 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 
สมุทรสงคราม 



1.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงครามจัดตั้งข้ึนมามีวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรอยางไร และอยูภายใต
เปาประสงคกรมขอไหน (ผลผลิต)  
ตอบ แกปญหาสาธารณสุขของพ้ืนท่ี อยูภายใตเปาประสงคทุกขอ 

2.ชิ้นงานท่ีสําเร็จ (Finish Product) หนวยงานของทาน คืออะไร และผลงานนั้นสงผลถึงความสําเร็จในระดับกรมอยางไร 
ตอบ  1.งานบริการ ไดแก การใหบริการตรวจสอบเครื่องเอ็กซเรย การตรวจวิเคราะหสารเสพติดในปสสาวะ และของ

กลางยาเสพติด การตรวจยืนยันโรคท่ีเปนปญหาของพ้ืนท่ี และประเทศ  
 2.พัฒนาผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานจนไดรับรอง มผช. และข้ึนทะเบียน อย. 
 3.พัฒนาเครือขายวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน (สอน.ไดรับรางวัล) 
สงผลถึงความสําเร็จในระดับกรม คือ ชวยแกปญหาดานสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

3.ความสําเร็จของหนวยงานทานท่ีประสบความสําเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไรมีการเทียบเคียงความสําเร็จนั้นกับหนวยงานใด 
ประเทศใด (Bench Mark) 
ตอบ  1.การพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ไดรับการรับรองมาตรฐานครบทุกแหง 

 2.การพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข ไดรับการรับรองมาตรฐานครบทุกแหง  
 3.การพัฒนาเครือขายเชื้อดื้อยา (AMR) ในเขต 5 สําเร็จ และไดรับคําชมในท่ีประชุมเขต5 
 
SWOT Analysis (ดานละ 3 ขอ 

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม 

 

จุดแข็ง หรือขอไดเปรียบ (Strengths) จุดออน หรือขอเสียเปรียบ (Weaknesses) 

- มีนักวิทยาศาสตรท่ีมีความรู ความสามารถ 

(ปริญญาโทและปริญญาเอก มากกวา 50 %) 

- มีประสบการณในการทํางาน (เฉลี่ย 14 ป) 

- อายุเฉลี่ยของบุคลากรนอยทําใหสามารถ

ศักยภาพตอไปได 

- ขาดเครื่องมือ งานประจํามากไมมีเวลาพัฒนา

งานใหม 

- บุคลากรขาดความชํานาญดาน

ภาษาตางประเทศ  

- บุคลากรรูไมเทาทันเทคโนโลยี เชน การคิดคน

นวัตกรรม 

โอกาสท่ีจะดําเนินการได (Opportunity) อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยท่ีคุกคามการดําเนินงาน

ขององคการ (Threats) 

- ท่ีตั้งเปนแหลงผลิตอาหารของประเทศ การ

คมนาคมสะดวก  

- มีกฎระเบียบใหมๆในการพัฒนามาตรฐาน เพ่ือ

พัฒนาหองปฏิบัติการของหนวยงาน และ

เครือขายใหไดมาตรฐาน  

- มียุทธศาสตรภาค/พ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวของกับงานของ

ศูนย 

- นโยบายของผูบรหิารเปลี่ยน 

- การบูรณาการโครงการกับหนวยงานภายนอก

ทําไดยาก 

-  เครื่องมือไมเพียงพอในการใชพัฒนางาน 

 

 

1 
 



 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 6 
ชลบุร ี



 

ศวก. ที่ 6 ชลบุร ี: การบ้านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป ี2562 – 2565  

วิสัยทัศน์ :  
กรมวิท ยาศาสต ร์ก ารแพ ทย์ เป็ นอ งค์ ก าร ช้ัน นำด้ าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียภายใน
ปี พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ : 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่  6 ชลบุรี เป็นองค์กรหลักในภาค
ตะวันออกที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พันธกิจ : 
1. พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
2. ศึกษาและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การประเมินความเสี่ยง

เพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจชันสูตรโรค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. จัดการความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพจากเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมของกรมวิทมยาศาสตร์การแพทย์สู่

ชุมชนเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี 
ภารกิจ 
           มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 4 เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หน้า 73 (เล่ม 3) 
28 ธันวาคม 2552) ดังต่อไปนี้ 
ก) พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค 
ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทาง

ห้องปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์สขุภาพ สมุนไพร และการชันสูตรโรค 
เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย 

ค) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และการ
ชันสูตรโรค 

ง) พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการ
เครือข่าย ห้องปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน 

จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่  6  ชลบุ รี  จัดตั้ งขึ้ นมามี
วัตถุประสงค์ เพื่ อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของกระทรวง
สาธารณสุขในด้านการชันสูตรโรคและคุ้มครองผู้บริโภค โดยการ
ตรวจยืนยัน เฝ้าระวังชันสูตรโรคต่างๆ ในพื้นที่ และการตรวจ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เช่น ยา 
น้ำเกลือ อาหาร เครื่องสำอาง และตรวจชันสูตรโรค ในพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่ อให้ ได้ผลการตรวจที่ รวดเร็วทันเหตุการณ์   
ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ซ่ึงสอดคล้องกับผลผลิต ที่ 2 
เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทัน
เหตุการณ์  พันธกิจ ที่ 2 เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัย
และกำหนดมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงจากโรคและสุขภาพ
และ พันธกิจ ที่ 4 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการ
อ้างอิง 

2. ชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) ของหน่วยงาน คือผลการ
ทดสอบที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ รวดเร็ว ได้รับการรับรองความสามาร
ห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกห้องปฏิบัติการ  และผลงานนั้นส่งผล
ถึงความสำเร็จในระดับกรม คือ ได้รับการยอมรับในเวทีต่างๆ 
สามารถเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในระดับประเทศและนานาชาติ  

3. ความสำเร็จของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือ การนำ
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการเผยแพร่
สู่หน่วยงานภายนอก เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถ
แข่งขันกับต่างชาติ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้มีความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน 

4. ยั งไม่ มีการเที ยบ เคี ยง (Bench Mark) ความสำเร็จนั้ นกับ
หน่วยงานใด ทั้งในและต่างประเทศ แต่ผู้ผลิตได้เปรียบเทียบ
รายได้กับอดีตที่ผ่านมา พบว่ามีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังไม่มี
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความน่าเช่ือถือของผลการทดสอบของศูนย์ 

พันธกิจ 
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร แจ้งเตือนภัยและกำหนดมาตรฐาน

การจัดการความเสี่ยงจากโรคและสุขภาพ 
3. กำหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการ และเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

5. พัฒนาและกำหนดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

6. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย 

ผลผลิต 
1. องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย

และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
อย่างทันเหตุการณ์ 

3. เป็นหน่วยงานกลางกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

4. เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและเอเชีย 

5. เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้าน
การบริหารจัดการ 



SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 
โดย ศูนยวิ์ทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 6 ชลบุรี 

 
Strengths –จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

1. มีนโยบายทั้งระดับกระทรวงและกรมฯ ที่ชัดเจน 
2. มีเครือข่ายการทำงานทั่วประเทศทั้งระดับกรมฯ และศูนย์ฯทั้ง 14 แห่ง 
3. มีรายได้จากเงินบำรุงที่นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณประจำปี 

 
Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

1. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและบุคลากรจากสาเหตุต่างๆ ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงานเชิงรุก 
2. ขาดความเป็นเอกภาพจากความหลากหลายในเรื่องของความคิด ช่องว่างระหว่างวัย ความรู้ 

ประสบการณ์ ทักษะความชำนาญในการบริหารงานและการพัฒนาองค์กร 
3. การวางแผนพัฒนาบุคลากรผู้สืบทอดภารกิจยังไม่เป็นระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 
Opportunities – โอกาสที่จะดำเนินการได้ 

1. นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
2. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนและผลักดันให้ หน่วยงานภาครัฐนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การปฏิบัติงานมากข้ึนทำให้ต้องพัฒนาความหลากหลายทางด้านทักษะ เทคโนโลยี และความชำนาญ
เฉพาะทางของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
ปัญหาสาธารณสุข 

3. ปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจหลัก ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
สถานการณ์ระบาดของโรคอุบัติใหม่/ซ้ำ สิ่งปนเปื้อน ปลอมปนในผลิตภัณฑ์ สุขภาพ  

 
Threats - อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการดำเนินงานขององค์การ  

1. กระบวนการสื่อสารในการเผยแพร่ข้อมูลหรือถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงแนวโน้ม 
และการเตรียมการป้องกันภัยสุขภาพที่จะเกิด ทั้งจากการโฆษณาการใช้ผลิตภัณฑ์เกินความเป็นจริง 
โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ยังไม่สามารถสร้างความตระหนักได้ 

2. ข้อจำกัดของระเบียบราชการในการจัดซื้อ อุปกรณ์และเครื่องมือด้าน IT ที่ทันสมยั 
3. ข้อจำกัดของระเบียบเงินบำรุงกรมฯไม่เอ้ือต่อการนำมาพัฒนาบุคลากร 

 



 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7 
ขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป ี2562 – 2565 

ระหว่างที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 17.00 น. 

ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการทบทวนแผนยทุธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ขอให้ท่านจัดทำข้อมลูล่วงหน้าก่อนการเขา้ประชุมและจัดส่งมายังกองแผนงาน

และวิชาการ ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. 

1. ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล 1 หน้ากระดาษ โดยให้มีเนื้อหาขอบเขต ดังนี้ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ผลผลิตที่ 3 เป็นหน่วยงานกลางกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 

 

2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คือ
อะไร   และผลงานนั้นส่งผลถึงความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 

2.1 โรคติดเชื้อ 

  - พัฒนาคุณภาพการตรวจ HIV เผยแพร่ผลงาน ได้ข้อมูลพื้นฐานการตรวจ
วิเคราะห์ให้หน่วยงานอื่นในกรมฯ สามารถนำไปใช้ 

  - ชุดทดสอบโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ด้วยวิธี PCR-ELISA 



2.2 โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่ชุมชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างง่าย 
พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้ข้อมูล สามารถเข้าถึงหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ 
สนับสนุน ลดภาระการตรวจวิเคราะห์ 

2.3 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยผ่านเกณฑ์ 
100% 

 

3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่อง
อะไร  มีการเทียบเคียงความสำเร็จนั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench 
Mark) 

- ชุดทดสอบโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ด้วยวิธี PCR-ELISA 
เทียบเคียงความสำเร็จกับสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์

 

4. ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) ตามแบบฟอร์ม 
  เอกสารท่ีแนบ 

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

 1.เป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

 2.มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย.  

3.มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ  

4.มีเครือข่ายการปฏิบัติงานทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคและด้านชันสูตร
สาธารณสุขในพื้นที่ 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

 1.บุคลากรขาดทักษะการสื่อสารงานด้านวทิยาศาสตร์การแพทยต์่อสาธารณชน 



2.ขาดการจัดการข้อมูลความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์/ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์ /นวัตกรรมทางการแพทย์ อย่างเป็นระบบ 

3.ขาดระบบการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการ
แก้ปัญหา  

4.ขาดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่ออกจากระบบ (ลาออก /
เกษียณ) 

 

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้ 

1.มีองค์ความรู้ครอบคลุมทุกด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ช่วย
สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงาน  

2.ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงาน  

3.ในพื้นที่มีนวัตกรรม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีโอกาสเพิ่มมูลค่า 

4.เป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการขยายศักยภาพการให้บริการ 

5.มีองค์ความรู้ เครื่องมือ บุคลากร สถานที่ เพิ่มศักยภาพ ในการถ่ายทอดให้กับ
หน่วยงานพื้นที่ทุกระดับ (รพ.สต. โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชน).  

Threats - อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานของ
องค์การ  

 1.มีประชากรแฝงในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการ เกิดโรคติดต่อทั้งโรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ำ และปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขลักษณะอนามัยของอาหารและน้ำ 

2.มีการแข่งขันที่รุนแรงในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ เช่น ห้องปฏิบัติการ
เอกชน/ มหาวิทยาลัย/ ศูนย์วิชาการ  

3.นโยบายการทดแทนกำลังพลภาครัฐไม่ชดัเจน. 



 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 
นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 

 

1. หน่วยงานของท่าน(กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.)จัดตั้งข้ึนมา  มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร  และอยู่
ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อใด(ผลผลิต)   

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา  เป็นหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวง
สาธารณสุข   มีภารกิจในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข     พัฒนา
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  การคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฝ้าระวัง ประเมินสื่อสารและจัดการความ
เสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ  การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์
และสาธารณสุข  เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และเพ่ือให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
จะต้องวางแผนการดำเนินการให้สอดรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการ
ดำเนินการที่ชัดเจนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลาด  บริการ หรือโอกาสและ
ความท้าทายทางเทคโนโลยี  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ปฏิบัติงานภายใต้เป้าประสงค์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง
เป้าประสงค์หลักและรอง ดังนี้ 

เป้าประสงค์กรม (หลัก) 

1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำไปใช้เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ 

2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากการกำหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ
ในระดับมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์กรม (รอง) 

5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและการบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

 

 

 



2. ขอให้ระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คือ อะไร  และผลงานนั้นส่งผลถึง 
ความสำเร็จระดับกรมอย่างไร 

ชิ้นงานที่สำเร็จ(Finish Product) เป็นสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่หมายถึงสินค้าและบริการที่ผ่าน
กระบวนการผลิตต่างๆตั้งแต่การผลิตขั้นปฐมภูมิถึงการผลิตขั้นตติยภูมิซึ่งพร้อมที่จะนำไปอุปโภคบริโภคโดยตรง
ของหน่วยงานนั้น พบว่ายังไม่มี  แต่หากพิจารณาผลผลิตที่ได้จากการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน เช่นการ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์และวิจัย  Finish Product ของหน่วยงานที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย คือ  

1. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์   

2. ผลการศึกษาวิจัย พัฒนา คือ องค์ความรู้ที่ได้รับ ซ่ึงมีการรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพ    

ได้เผยแพร ่Finish Product ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีองค์ความรู้ทีน่ำเสนอ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติจำนวน 6 เรื่อง   เป็นผลงานด้านอาหาร 4 เรื่อง และด้านยา&เครื่องสำอาง 2 เรื่อง  
โดยผลงานที่กล่าวถึงข้างต้นจะส่งผลถึงความสำเร็จระดับกรมต่อการสร้างนวัตกรรมทั้งที่เป็นผลผลิตและบริการเพ่ือ
สนองตอบความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและ
รักษาโรค การคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมขีดสมรรถนะของประเทศเช่น ด้านเศรษฐกิจ 

 
3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุด คือ เรื่องอะไร  มีการเปรียบเทียบความสำเร็จ
นั้นกับหน่วยงานใด  ประเทศใด (Bench Mark)  

ความสำเร็จของหน่วยงานที่คิดว่าประสบความสำเร็จสูงสุด คือ เรื่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
ทำงานด้านต่างๆในพ้ืนที่รับผิดชอบที่เข้มแข็งและครอบคลุม (ด้านOTOP  ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ด้าน
สมุนไพรไทย ด้านยาเสพติด ด้านมาตรฐานชันสูตรฯ,รังสีฯ ) ทั้งที่ เป็นห้องปฏิบัติการ รพ.สต. อปท. ชุมชน 
สถาบันการศึกษา  และผู้ประกอบการ  โดยมีการขยายผลการดำเนินการที่ต่อเนื่องทุกๆปี  รวมทั้งมีผลงานเผยแพร่
ในเวทีการประชุมการจัดการความรู้ของกรม นำเสนอในการประชุมวิชาการจากหลายแหล่ง และได้รับรางวัล เช่น 
การพัฒนาและประเมินผลการหมักกุ้งจ่อมเพ่ือลดปริมาณเชื้อ  Escherichia coli และ Salmonella spp.  

 การพิจารณาสภาพการแข่งขันหน่วยงานของรัฐไม่อาจกำหนดสภาพการแข่งขันได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
หน่วยงานราชการ จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนองนโยบายแห่งรัฐ จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน และเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศ โดยหลักการแล้วแต่ละส่วนราชการจะมีภารกิจที่แตกต่างและไม่ซ้ำซ้อนกัน แต่อาจ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในบางภารกิจกับหน่วยงานทั้งภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายคลึงกัน หรือ
หน่วยงานภาคเอกชนที่มีการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ  

 



 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๐ 
อุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล 1 หน้ากระดาษ โดยให้มีเนื้อหาขอบเขต ดังนี้ 
หน่วยของท่าน (กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่ภายใต้
เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) ? 
ประเด็นคำถามไม่ดีหรือชัดเจนเพียงพอ (เป็นปัญหาของผู้ถาม มิใช่ของผู้ตอบ) 

  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี ได้รับการจัดตั้งและปรากฏตามพระราชกฤษฎีกา แบ่ง

ส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(ก) ตรวจวิเคราะห์ยา อาหาร เครื่องสำอาง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารเสพติด เพ่ือ

ควบคุมคุณภาพตามกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งออก เพื่อการป้องกัน 
บำบัดรักษา หรือเพ่ือการสอบสวนทางอรรถคดี 

(ข) วิเคราะห์สารพิษในวัตถุตัวอย่าง และสิ่งแวดล้อม 
(ค) ตรวจสอบเครื่องกำเนิดรังสี และเครื่องมือแพทย์ 
(ง) ตรวจชันสูตรยืนยันทางพยาธิวิทยาคลินิก และสนับสนุนการควบคุมคุณภาพการชันสูตรทาง

ห้องปฏิบัติการของสถานบริการสาธารณสุข 
(จ) ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเขตท่ีรับผิดชอบ 
(ฉ) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และที่เก่ียวข้อง 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
ดังนั้น จากกฎกระทรวงจึงพอจะสรุปได้ว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี  จัดตั้งขึ้นมา

โดยมีวัตถุประสงค์ (เชิงยุทธ์ศาสตร์ ณ ขณะนั้น) เพื่อขยายขอบข่ายงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่ส่วน
ภูมิภาคครอบคลุมพื ้นที ่ของประเทศ และสมควรอยู่ในเป้าประสงค์ (ผลผลิต) ของกรมทุกข้อที ่มี เนื่องจาก
ดำเนินการเสมือนหนึ่งเป็นกรมขนาดย่อส่วนหรือเป็นด่านหน้าในการให้บริการตามบทบาทหน้าที่ของกรม  

  



๑. ขอให้ท่านระบุชิ ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร   และผลงานนั้นส่งผลถึง
ความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร ? 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี มีชิ้นงานหลักที่สำเร็จ (Finish Product) คือ  

(ก) รายงานผลการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบหรือสอบเทียบ    
(ข) ฐานข้อมูล (Data Base) ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบหรือสอบเทียบ 
(ค) ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
(ง) ระบบคุณภาพและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ 
โดยที่ผลงานเหล่านี้จะส่งผลถึงความสำเร็จในระดับกรม เนื่องจากดำเนินการจัดทำและออกรายงานทุก

ด้านในนามของกรม เช่น รายงานผลการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบหรือสอบเทียบ ฐานข้อมูลที่นำไปใช้ในการ
วิเคราะห์/เฝ้าระวัง/คุ้มครองผู้บริโภค/แจ้งเตือนภัย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงงานหรือกำหนดนโยบายหรือต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงระบบคุณภาพและขั้นตอนการตรวจ
วิเคราะห์ที่จะกลายเป็นมาตรฐานของประเทศ เป็นต้น 
  



๒. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร มีการเทียบเคียงความสำเร็จนั้น
กับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 
 

ศูนย์ว ิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่ ๑๐ อุบลราชธานี มีความสำเร็จสูงสุด และแตกต่างจากศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น (Benchmark) ที่ชัดเจนคือ “กระบวนการพลักดันประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จาก
ห้องปฏิบัติการไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายระดับชาติ” เช่น ประเด็นการใช้โลหะตะกั่วในเชื่อม (บัดกรี) 
ระบบตู้น้ำดื่มในโรงเรียน หรือประเด็นสารโพล่าในน้ำมันทอดซ้ำ เป็นต้น โดยเริ่มจากข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ 
ไปสู่การประสานงานกันเป็นทีมของนักวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการขั้นตอนของเวทีทางด้าน
วิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน สมัชชาสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จนสามารถ
ออกมาเป็นนโยบายระดับชาติในการแก้ไขปัญหาได ้



SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 

กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก ที่ 10 อุบลราชธานี. 
 

Strengths – จดุแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

 1.  สถานทีต่ั้งที่อยู่ในภมูิภาค (ห่างจาก กทม. ตะวันออกตดิลาว ใตต้ดิกัมพูชา) 

 2.  เครือ่งมือและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์           

3.  มีหน่วยงานส่วนกลาง (กรม) สนับสนุน ซึ่งสามารถเชือ่มโยงระดับต่างประเทศ                              
. 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

 1.  บุคลากรและการบริหารจัดการด้านบุคคลากรในภาพรวม           

 2.  เปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงทั้งชุดบ่อยเกินไป                                   

3.  วิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนและไม่นิ่งพอที่จะจัดวางตำแหน่งขององค์กร          

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได ้

1.  นโยบายของรัฐบาลทุกสมัยให้ความสำคญัมาก                        

 2.  สภาพของพ้ืนที่และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การยอมรับ                

3.  ความต้องการความคาดหวังของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง                  

Threats - อุปสรรค ขอ้จำกัด หรือปัจจัยที่คกุคามการดำเนินงานขององค์การ  

 1.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมในการสื่อสาร              

 2.  ระบบการจดัสรรงบประมาณที่เปลี่ยนไป ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานบุคลากร  

3.  จำนวนประชากรทีเ่พิ่มขึ้น ประเภทของกลุ่มอายุ และพฤติกรรมทางสังคม                                                                                     
. 



 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 
สุราษฎร์ธานี 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป ี2562 – 2565 

ระหว่างที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 17.00 น. 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการทบทวนแผนยทุธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ขอให้ท่านจัดทำข้อมลูล่วงหน้าก่อนการเขา้ประชุมและจัดส่งมายังกองแผนงาน

และวิชาการ ภายในวันจันทร์ที ่20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น. 

1. ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล 1 หน้ากระดาษ โดยให้มีเนื้อหาขอบเขต ดังนี้ 
- หน่วยของท่าน (กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก.) จัดตัง้ขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์อย่างไร และอยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการวิจัยพัฒนา  และการให้บริการทาง
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนบริการสุขภาพ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยสนับสนุนการดำเนินงาน
เพ่ือให้เกิดผลงานต่อผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 5 ผลผลิต ได้แก่ 
 ผลผลิต 1 องค์ความรู้ งานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็น
เลิศ 
 ผลผลิต 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความ
ทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
 ผลผลิต 3 เป็นหน่วยงานกลางกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
 ผลผลิต 4 เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
 ผลผลิต 5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริหารจัดการ 
 

2. ขอให้ท่านระบุชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงานของท่าน คืออะไร   
และผลงานนั้นส่งผลถึงความสำเร็จในระดับกรมอย่างไร 

 ชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี คือ ศักยภาพ
ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งหมายถึง สมรรถนะของบุคลากรของหน่วยงานในด้าน
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สุราษฎร์ธานี สามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา การเฝ้าระวังปัญหาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งเกิดผล
งานที่สนับสนุนผลผลิตของกรมฯ ทั้ง 5 ผลผลิต 
 



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ป ี2562 – 2565 

ระหว่างที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 17.00 น. 
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3. ความสำเร็จของหน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร  
  มีการเทียบเคียงความสำเร็จนั้นกับหน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 

- 

4. ขอให้ท่านจัดทำข้อมูล SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) ตามแบบฟอร์ม 
  เอกสารที่แนบ 

 



SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 

กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก. ที่ 11 สุราษฎร์ธาน ี                                                                      

Strengths – จุดแข็งหรอืข้อได้เปรียบ  

        1. ศูนยฯ์มีศักยภาพในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยมีบุคลากรที่มี
ความรู้ทักษะ มีเคร่ืองมือที่ทันสมัยเพียงพอ และสถานที่เหมาะสม)                                                                                       

2. ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบคุณภาพสากลด้านห้องปฏิบัติการทั่วทั้งองค์กรทำ
ให้มีความั่นใจในการดำเนินงานว่าสอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง                                                                                       
.       3. หน่วยงานมีรายได้เงินบำรุงสำหรับการพัฒนางานเพิ่มเติมจากเงินงบประมาณประจำปี
จากกรมฯ 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

 1.  อัตรากำลังบุคลากรมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับศูนย์วิทยาศาสตร์บางแห่ง (ต้อง
รับผิดชอบงานในระดับเขตสุขภาพ)                                                                                       

 2. บุคลากรมีทักษะ ความชำนาญ ด้านงานวิจัยด้อยกว่าบุคลากรในระดับกรมฯ เนื่องจาก
ต้องรับผิดชอบภารกิจของกรมฯในพื้นที่รับผิดชอบทุกด้านทำให้มีผลงานวิจัยน้อย                                                                                        

3.                                                                                       . 

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้ 

1. จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบมีนโยบายการพัฒนาเมืองสมุนไพร                                                                                         

 2. การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณ โดยให้บูรณาการการทำงานและประสาน
เพ่ือขอตั้งงบประมาณร่วมกับพื้นที่มากขึ้น                                                                                       

3.                                                                                       . 

Threats - อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ  

 1.                                                                                       .  

 2.                                                                                       .  

3.                                                                                       . 

 



 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11/1 ภูเก็ต 



 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต โดยจัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์  เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารสำหรับแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจาก
จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องท่องที่สำคัญของประเทศและเป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก 

- อยู่ภายใต้เป้าประสงค์กรม : ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการ
ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย และสามารถตอบปัญหา
ทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

- ชิ้นงานที่สำเร็จ (Finish Product) หน่วยงาน : 

- คุณภาพสถานประกอบการอาหารในโรงแรม  ส่งเสริมยกระดับความ
ปลอดภัยด้านอาหารสถานที่ผลิตอาหารของโรงแรมตามเงื่อนไขของระบบ
คุณภาพ HACCP/GMP 

- การเฝ้าระวังเชื้อ Legionella spp. ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี 

- ส่งผลถึงความสำเร็จในระดับกรม : มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีด ความสามารถเชิง
แข่งขันของ ชาติในสังคมและเศรษฐกิจ   ดิจิตัล และเศรษฐกิจฐาน นวัตกรรม 
ที่ใช้องค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หน่วยงานของท่านที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องการพัฒนาการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีความรวดเร็ว 



SWOT Analysis (ด้านละ 3 ข้อ) 
กอง/สำนัก/สถาบัน/ศวก ที่11/1 ภูเก็ต                                                                 

 

Strengths – จดุแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

 1.  บุคลากรมีความมุ่งมั่น   ขยัน                                                .  

 2.  เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกระทรวงตั้งในพ้ืนที ่                          .  

3.                                                                                       . 

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  

 1.  สถานที่ทำงานคับแคบ                                                                      
 2.  อุปกรณ์เครือ่งมอืไม่เพียงพอ                                            .  

3.  มีการเคลื่อนย้ายบุคลากรบ่อย                                                                         
.Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได ้

1.  เมืองท่องเที่ยวและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก                                                             
 2.  มสีนามบินนานาชาติ 2 แห่ง  ภูเกต็  พังงา                                   .  

3.                                                                                       . 

Threats - อุปสรรค ขอ้จำกัด หรือปัจจัยที่คกุคามการดำเนินงานขององค์การ  

 1.  ค่าครองชีพสูง                                                                    .  

 2.                                                                                       .  

3.                                                                                       . 



 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 
สงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างไร อยู่ภายใต้
เป้าประสงค์กรมข้อไหน (ผลผลิต) 

จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือ พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อ
ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ภายใต้เป้าประสงค์กรม 
1) สามารถตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองภาวะฉุกเฉินอย่างทัน 

เหตุการณ์ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ 
2)เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนนโยบายด้าน 

การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
3)สามารถออกแบบพัฒนาและจัดการนวัตกรรมบริการที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน 
4) มีส่วนร่วมในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงแข่งขันของชาติในสังคมและเศรษฐกิจดิจิตัลและ 

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถตอบสนอง 3) และ 4) 

 
2. ชิ้นงานที่สำเร็จของหน่วยงาน (Finish Product) คือ การดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ

ระยะ 5 ปีด้านโรคในประเด็นการพัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและสารสนเทศเพ่ือรองรับ
โรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง Global health Security Agenda (GHSA/GLASS)และเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำรองรับประชาคมอาเซียนสามารถตอบโจทย์การระบาดในพ้ืนที่ 
2.1 โรคอุบัติใหม่ : โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง 
2.2 โรคอุบัติซ้ำ ได้แก่ โรคหัด โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคคอตีบ ไอกรน เป็นต้น 
 
ผลงานนั้นส่งผลถึงความสำเร็จระดับกรม/กระทรวงคือ เสริมยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขด้านบริการ
เป็นเลิศ และมีความสำคัญถึงระดับภูมิภาคได้แก่ WHO , ASEAN  
1) ลดอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาล  
2) ลดจำนวนวันที่ต้องอยู่โรงพยาบาล 
3) ลดการสูญเสียบุคลากรด้านการรักษาพยาบาล  
4) ลดการใช้วัสดุ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) สำหรับการป้องกันอันตรายเฉพาะ

บุคคล 
5) ลดความเครียดของผู้ต้องสงสัยว่าป่วยและบุคลากรด้านการรักษาพยาบาล 
6) ลดผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ คือไม่ทำให้เกิดภาวะตื่นตระหนกเนื่องจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อร้ายแรง  การควบคุมและเฝ้าระวังที่ดี ทำให้ไม่เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเพราะหากเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว 
และเศรษฐกิจดังท่ีเกิดข้ึนในประเทศเกาหลี ปี 2558 

 



3. ความสำเร็จของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือเรื่องอะไร เทียบเคียงความสำเร็จนั้นกับ
หน่วยงานใด ประเทศใด (Bench Mark) 

     คือเรื่อง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการให้บริการที่ด้านการเฝ้าระวังไวรัสเมอร์ส และไวรัสทางเดินหายใจ
ทางห้องปฏิบัติการ 

เทียบเคียงความสำเร็จได้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคทั่วประเทศ  โรงพยาบาลบำราศ
นราดูร(ระดับประเทศ) และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ระดับพื้นที่) กล่าวคือมีการปรับปรุง
พัฒนาในด้านต่าง ๆ 

1) ปฏิบัติการ : ดำเนินซักซ้อมแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ด้านวิชาการ : ดำเนินโดยมีการพัฒนาบุคลากรทุกคน  ให้มีความสามารถทดสอบ  
3)ด้านการสื่อสาร :พบปะ ชี้แจงให้เข้าใจในวิธีปฏิบัติงาน กับทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน และ

โรงพยาบาล/ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  เตรียมความพร้อมในส่วนของห้องปฏิบัติการ ทราบข้อมูลพ้ืนที่/จำนวนผู้
เดินทางกลับ/เที่ยวบิน/วิธีการรับ-เก็บและส่งตัวอย่าง ตลอดจนถึงการรายงานผล 

4). การรายงานผล : ดำเนินโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันไม่เกิน 8 ชั่วโมง    
5) การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SWOT Analysis 
 

Strengths-จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
1.ตอบสนองปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ได้ทันการณ์ 
2.มีเครือข่ายการทำงานเชิงบูรณาการที่ดีในพ้ืนที่ 
3.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
Weakness-จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
1. การบริหารจัดการเชิงระบบขาดความเชื่อมโยง เช่น งานงบประมาณ  พื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค 
2.แผนพัฒนาบุคลากรขาดการวิเคราะห์เชิงลึก 
3.สารสนเทศสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือช่วยปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ 
 
Opportunities-โอกาสที่จะดำเนินการได้ 
1.เป็นพื้นที่เป้าหมายในแผนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.มีแหล่งทุน 
3.มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
 
Threats-อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยคุกคามการดำเนินงานขององค์การ 
1.ความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนใต้ 
2.เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
3.บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นท่ีเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม 
 
 


