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ค ำน ำ 
 ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง              
31 มีนาคม 2563 โดยได้รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบติดตาม
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 ในการนี ้กองแผนงานและ วิช าการ  โดยกลุ ่มติดต ามและประเมินผล ได้จ ัดท าผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก
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ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูลทบทวนผลการด าเนินงานต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2562 – 2565 โดยก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 
3 ของเอเชีย ภายในปี 2565” โดยได้มีการขับเคลื่อนโดยการด าเนินการภายใต้แผนงานและงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ในส่วนของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน มีจ านวน
470.6759 ล้านบาท จากงบประมาณท้ังสิ้น 1,344.4572 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.01 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ไตรมาส 2 ที่ส านักงบประมาณก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 54 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง พบว่า มีผลการเบิกจ่ายต่ าสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ที่ส่งผลกระทบให้กรมไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ระบุไว้ในหลายส่วน 
ทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ  และการลงพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การส ารวจข้อมูล การ
เก็บตัวอย่าง ฯ รวมไปถึงมุ่งเน้นทรัพยากรของกรมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ในส่วนของการด าเนินงาน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 มีโครงการจ านวนทั้งสิ้น 441 โครงการ มีความระดับความส าเร็จ
ถ่วงน้ าหนักเฉลี่ยร้อยละ 49.10 โดยผลผลิตที่มีระดับความส าเร็จมากที่สุด คือ การพัฒนากัญชาทางการแพทย์ 
รอ้ยละ 76.34 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ ร้อย
ละ 59.63 พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค เพ่ือความมั่นคงด้าน
สุขภาพ ร้อยละ 51.35 องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
ร้อยละ 50.59 เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ
และภูมิภาคเอเชีย ร้อยละ 50.00 การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดของผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ  ร้อยละ 50.00 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical ร้อยละ 45.15 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้าน
สาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก ร้อยละ 43.33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม ร้อยละ 36.04 และกรมได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ ในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ด าเนินการไปแล้วกว่า 11 หลักสูตร  

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการปรับรูปแบบส่งผลต่อการพิจารณางบประมาณตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ล่าช้ากว่าก าหนดทุกปีประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การด าเนินการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องมีการปรับปรุงแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่หลายครั้ง ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการจึงเกิดข้อจ ากัด
และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอาจมีประสิทธิภาพทีล่ดลง 
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ประวตัิความเป็นมา 

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

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

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

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

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

2547 เพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย และ              
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต 

2552 จัดตั้งหน่วยงานส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันชีววัตถุส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย     
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2556 จัดตั้งหน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

2562 จัดตั้งหน่วยงานกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ 
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   อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

      นายโอภาส การย์กวินพงศ์ 

      รองอธบิดีฯ 

    นายสมฤกษ์ จึงสมาน 

กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองแผนงานและวิชาการ 

ส านักงานเลขานุการกรม (ยกเว้นนิติการ) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

ส านักเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย 

สถาบันวิจัยสมุนไพร 

ส านักยาและวัตถุเสพติด 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ส านักมาตรฐานห้องปฏบิัติการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

 ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ท่ี 4 สระบุรี 

ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น 

 
ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสมีา 

ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6  ชลบุรี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก 

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 นครสวรรค์ 

  

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1  ตรัง 

      รองอธบิดีฯ 

      นายพิเชฐ บญัญตั ิ

      รองอธบิดีฯ 

 นายสมชาย แสงกิจกุล 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5  สมุทรสงคราม 

 

 

  

งา
นส

นับ
สน

นุ 
ภา

รก
ิจห

ลัก
 

ศูน
ย์ส

่วน
ภูม

ิภา
ค 

ส านักงานเลขานุการกรม (นิติการ) 

สถาบันชีววตัถ ุ

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์

ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างองค์กร 
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรม ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
นโยบายรัฐบาล) และเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย
ส าคัญภายใต้สโลแกน “ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” ซึ่งใน
บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องด าเนินการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1) “การลดรายจ่าย” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทโดยเน้นการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก แม่นย า และรวดเร็ว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคั ญ คือ 
กลุ่มเด็กแรกเกิด ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพโดยการเจาะเลือดจากส้นเท้า การ
คัดกรองโรคไทรอยด์ โรคธาลัสซีเมีย กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม และโรคหายากในเด็ก ทั้งนี้ 
ต้องมีการประเมินความคุ้มค่าในการให้บริการต่อไป 

2) “การเพ่ิมรายได้” เน้นการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่
ตลาด เช่น วัคซีน ฐานข้อมูลเห็ดพิษ เป็นต้น 

3) ปรับบทบาทของกรมในการท างานร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

อีกประเด็นหนึ่งคือ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรม ส่วนหนึ่งต้องมาจากการพิจารณาข้อมูลความคิดเห็น
จากผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประโยชน์สูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องให้ความส าคัญทั้งลูกค้าภายในและภายนอกกรม ส าหรับงานส าคัญพ้ืนฐานที่
กรมต้องพัฒนา ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย  

1) พัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานอย่างครอบคุลม 
2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมให้มีประสิทธิภาพ   

นโยบายผู้บริหาร 

หัวใจส ำคัญของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คืองำน
ด้ำนห้องปฏิบัติกำรที่ตอ้งให้ควำมส ำคัญใน 3 ด้ำน คือ 
ครอบคุลม มีประสิทธภิำพ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ
สนองตอบความต้องการของประเทศและผู้รับบริการ 
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3) ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับงาน Genomics Thailand และภารกิจอ่ืน ๆ ทั้งนี้ การ
ซ่อมแซมอาคารเก่า/สร้างอาคารใหม่ ควรค านึงถึงการออกแบบผังอาคาร และพ้ืนที่ให้มีความ
เหมาะสม และทันสมัย 

ขับเคลื่อน เทคโนโลยี นวัตกรรม มุ่งสู่การพัฒนาองค์กร 

การด าเนินงาน ให้ค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ เน้นนวัตกรรม
การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยผลลัพธ์ต้องสอดคล้องตาม
เป้าหมายในระดับประเทศ และระดับกระทรวงสาธารณสุข โดยกระบวนการน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 
หน่วยงานต้องด าเนินการ ดังนี้ 

Activate ผู้น าสร้างกลไกเพ่ือกระตุ้นบุคลากรให้เกิดการคิดริเริ่ม ต่อยอดผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมใหม่ ๆ 
Building ระดมคนเพ่ือร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมใหม่ ๆ 
Change ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานไปสู่ภาพกรม และต่อยอดในระดับประเทศ 

นอกจากการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรแล้ว อีกประเด็นส าคัญคือ การช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ OTOP/SME วิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: การประชุมประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

Product/ 
Innovation 

Change Building Activation 
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ทิศทางองค์การ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565 

ศึ กษา  วิ จั ยและพั ฒนา
เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ อ ง ค์ ค ว าม รู้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข 

เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสาร
แจ้งเตือนภัย และก าหนด
มาตรการ การจัดการความ
เ สี่ ย ง จ า ก โ ร ค แ ล ะ ภั ย
สุขภาพ 

ก า หน ดมาตร ฐ าน แล ะ
พัฒนาห้องปฏิบัติการและ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิง
ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

บริ การตรวจวิ เคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขใน
ฐานะห้องปฏิบั ติการอ้างอิ ง
สาธารณสุข 

พั ฒ น า แ ล ะ ก า ห น ด
มาตรการเพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

สื่อสารสาธารณะในภาวะที่
ต้ อ ง พึ่ ง พ า ข้ อ มู ล ด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์
แ ล ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง
ประเทศและเอเชีย 

พัฒนาสุขภาวะของประชาชน 

บนฐานความเช่ือไว้วางใจ ที่มุง่สู่

ความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศและภูมิภาค

เอ เชี ย ด้ วยอง ค์ความ รู้ ด้ าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.สามารถตรวจวิเคราะห์ และรายงานผล ที่

ตอบสนองสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินอย่างทนั

เหตกุารณ์ด้วยระบบทางห้องปฏิบตัิการ 

2. เป็ นศูนย์ กลางข้ อมูลอ้ างอิ งและ

สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่

สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและ

สง่เสริมสขุภาพ 

3. สามารถออกแบบ พัฒนาและจัดการ

นวัตกรรมบริการที่ ใช้องค์ความรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตอบสนองความ

ต้ องการและความคาดหวั ง ให้ กั บ

ผู้ รับบริการในทกุภาคสว่น 

4. มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถเชิง

แข่งขันของชาติ ในสังคม และเศรษฐกิจดิ

จิตัลและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใช้องค์

ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. เป็นหน่วยงานกลางในการ

ก าหนดมาตรฐานและพัฒนา

ศกัยภาพทางห้องปฏิบตัิการของ

ประเทศและภมิูภาคเอเชีย 

2. เป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสขุของประเทศ 

สร้างความเป็นเลิศ ด้านการ
วิจัย พัฒนาและนวตักรรม 

1. วางระบบบริหารราชการแบบ

บรูณาการ 

2. พัฒนาความมัน่คงและความ

เป็นมืออาชีพให้กบับคุลากร 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

สิ น ท รั พ ย์ อ ง ค์ ก า ร ใ ห้ เ กิ ด

ประโยชน์สงูสดุ 

4. เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

และสร้างนวตักรรม 

5. เป็นองค์การสมรรถนะสงู 

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจ 

 
พัฒนาขีดสมรรถนะและความ

ทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหา
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของ 
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจด้านการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถสนองต่อ
ความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์การ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
องค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี 2565” ทั้งนี้กรมได้ประเมิน
ความก้าวหน้าเฉลี่ยการขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ใน 4 ประเด็นพบว่า มีร้อยละความก้าวหน้าตามที่
แสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

และในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับงบประมาณของกรม โดยมีรายละเอียดร้อยละ
ความก้าวหน้า ตามแผนภูมิด้านล่าง ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์
และรายงานผลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน และเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ เช่น การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วประเทศให้

52.86 % 48.42 % 56.69 % 47.87 % 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี 2565 

สร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม 

พัฒนาขีดความสามารถและ
ความทันสมัยในการตอบสนอง
ต่อปัญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 

ยกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ

ตามมาตรฐานสากล 

ยกระดับองค์กรสู่   
ความเป็นเลิศ 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 
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รองรับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ COVID 19 การผลักดันการตรวจยีนแพ้ยากันชัก (Carbamazepine) น าไปสู่การเข้าชุดสิทธิ
ประโยชน์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  
 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์   
เพ่ือสนับสนุนการรักษา ป้องกัน และเฝ้าระวังทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  และเพ่ือผลักดันให้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมจึงได้ออกแบบกระบวนการในการ
บริหารจัดการด้านงานวิจัยและพัฒนาแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีความเหมาะสมตามหลัก
วิชาการ รวมถึงสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของหน่วยงานและประเทศ การพิจารณาอนุมัติและจัดสรร
งบประมาณที่มีความโปร่งใสและอิงหลักเกณฑ์กลางของกรม การก ากับติดตามประเมินผลเพ่ือผลักดันงานวิจัยแล้วเสร็จ
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และการบริหารองค์ความรู้และต้นแบบจากงานวิจัยและพัฒนา ไปสู่เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่มีการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

 

 

การจัดท าโครงการวิจัยและพัฒนา 
 

นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาจึงถือเป็นปัจจัยหลักที่น าไปสู่การต่อยอดนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กรม
ได้เล็งเห็นความส าคัญและก าหนดเป็นแนวทางการจัดท าข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางของประเทศ  
และสื่อสารให้หน่วยปฏิบัติได้รับทราบ 

 

ทั้งนี้กรมได้จัดท าข้อเสนอโครงการด้านงานวิจัยและพัฒนาประกอบค าของบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ใน
รูปแบบคณะกรรมการ ที่แบ่งบทบาทหน้าที่จัดท าแผนงานภาพรวมของกรมจ านวน 8 แผนงาน และพิจารณากลั่นกรอง 
ข้อเสนอโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงาน ให้สามารถเชื่อมโยงบูรณาการโครงการภายใต้แผนงาน ทั้งการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งต่อผลลัพธ์สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ส าคัญของประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยค าของบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้ง 8 แผนงาน 69 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  77,081,500 บาท อยู่
ระหว่างเสนอส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพ่ือพิจารณาต่อไป 

    

จัดท าข้อเสนอโครงการ จัดสรรงบประมาณ ติดตามประเมินผล บริหารงานวจัิยสู่การ
ใช้ประโยชน์ 

ความต้องการ
ประเทศ 

งบประมาณ 
วิจัยพัฒนา 

แผนปฏิบัตกิาร
วิจัยพัฒนา 

องค์ความรู้/
ต้นแบบ 

นวัตกรรม
เทคโนโลย ี

 วิจัยพัฒนา  30.4413 ลบ. 
 เฝ้าระวัง      6.0000 ลบ. 

 ระบบ DOC 6 9 12 เดือน 
 ระบบ NRIIS รายป ี

เสนอ วช. และส านัก
งบประมาณ 

พัฒนากระบวนการและ
นวัตกรรมตามมาตรฐาน 

ISO 9001:2015 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2563 รอบ 6 เดือน 
ส าหรับปีงบประมาณ 2563 กรมได้มีจัดสรรงบประมาณส าหรับขับเคลื่อนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาของ

กรม ทั้งสิ้น 72,715,330บาท แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) งานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์ที่ผ่านการเสนอขอ
งบประมาณตามกระบวนพิจารณางานวิจัยของกรม จ านวนทั้งสิ้น 30,441,300 บาท 2) แผนงานเฝ้าระวังด้านโรคและภัย
สุขภาพ ที่มุ่งเน้นการสร้างข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพของประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 6,000,000 บาท 
และ 3) แผนงานตามนโยบายพัฒนากัญชาทางการแพทย์ จ านวนทั้งสิ้น 36,274,030 บาท ผลการด าเนินงานมีความก้าวหน้าเฉลี่ย 

คิดเป็นร้อยละ 52.86  
รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

   
งานวิจัยพ้ืนฐานของกรม แผนงานเฝ้าระวังด้านโรคและภัยสุขภาพ นโยบายพัฒนากัญชาทางการแพทย์ 

 

เมื่อพิจารณาเฉพาะในส่วนงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์(ตามเอกสารงบประมาณที่ต้องรายงานผลต่อ
สภาวิจัยแห่งชาติ) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2559 - 2562 มีโครงการที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์) คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 และ 82.22 ตามล าดับ 

 

 

M 

วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์อุปสงค์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจและสังคม 

 

 วิจัยและพัฒนาที่มีจุดเน้นเพื่อสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 

 

สร้างเครือข่ายการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  

DMSc Research Development Approach 
 

  

  จัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัย เป็นวาระการวิจัยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่  

 
  

  สร้างสมดุลการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและความต้องการประเทศ  

50.59 33.91 76.34 
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ตารางแสดงผลการติดตามความส าเร็จงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่าง ปี 2558 – 2562 
 
 
 
 

 
 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการ

ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในมิติประสิทธิผล “จ ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สุขภำพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอด” และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและและสอดรับกับทิศทางของกรม ได้
ก าหนดระเบียบปฏิบัติ (Work Manual: WM) พัฒนากระบวนการและนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้หน่วยงานต่าง 
ๆ ภายในกรมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่มีขอบเขตตั้งแต่การออกแบบโครงการวิจัยและพัฒนา การต่อยอดองค์ความรู้และ
ต้นแบบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโชน์ในมิติต่าง ๆ และขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจากการส ารวจข้อมูล ณ ปัจจุบัน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) จ านวนทั้งสิ้น  รายการ  และมีจ านวนผลงานวิจัย 
(2502 – 2562) ทั้งสิ้น  ผลงาน 

  

2558 2559 2560 2561 2562
จัดสรร 55 48 32 37 45
แล้วเสร็จ 55 48 32 37 37
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65.6526 ลบ
55.9333 ลบ

35.9702 ลบ 38.2876 ลบ
29.9480 ลบ



รายงานผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 15 
 

ในปี 2563 ได้ก าหนดเป้าหมายโดยอิงตามแผนถ่ายทอดใช้ประโยชน์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จ านวน 12 
เรื่อง ปัจจุบันด าเนินการได้ 5 เรื่อง คิดเป็นความส าเร็จร้อยละ 41.67 โดยมีรายละเดียดดังนี้   

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร “พฤกษาพารส”  พัฒนาจากผงนัวเป็นภูมิปัญญาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในการดูแลสุขภาพ โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติประกอบจากใบผัก
และสมุนไพรอินทรีย์ รวม 12 ชนิด ใช้ส าหรับปรุงรสชาติให้อาหารได้อย่างปลอดภัยและมี
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค เป็นทางเลือกส าหรับผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพหรือผู้ที่แพ้ผงชู
รสที่ผลิตจากโมโนโซเดียม กลูตาเมท 

พัฒนาชุดทดสอบ DMSc-COVID-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ร่วมกับ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด วิจัยพัฒนา และ  ผลิตชุด
ทดสอบ RT-PCR KIT หรือ DMSc-COVID-19 ซึ่งวิธีการตรวจแบบ 
Real-time RT PCR เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกให้การแนะน าและ
รับรองว่าเป็นวิธีมาตรฐาน ที่มีความไว ความจ าเพาะสูง สามารถ
ตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณ น้อยๆในรูปแบบของสารพันธุกรรม ไม่ว่าจะ
เชื้อเป็นหรือเชื้อตาย โดยตรวจจากสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน
และส่วนล่างของผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รู้ผลภายใน 3-5 ชั่วโมง 

และได้ส่งมอบชุดตรวจหาโคโรนาไวรัส 2019 หรือโควิด-19 จ านวน 20,000 ชุด ให้แก่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ชุดตรวจเมทิลแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไปแอลกอฮอล์ที่ใช้ฆ่า
เชื้อ มี 2 ชนิด คือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) และไอโซโพรพิล 
แอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol) แต่จากสถานการณ์การระบาดโรคโค
วิด-19 ท าให้ความต้องการในการใช้แอลกอฮอล์เพ่ือฆ่าเชื้อท าความสะอาด
มีมากขึ้น จึงมีบุคคลบางกลุ่มน าเมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) ที่มี
ราคาถูกกว่ามาใช้แทน ซึ่งเมทิลแอลกอฮอล์จะนิยมใช้เป็นตัวท าละลายใน
อุตสาหกรรมการท าเฟอร์นิเจอร์ เช่น สีทาไม้ น้ ามันเคลือบเงา ยาลอกสี ฯลฯ ไม่สมควรน ามาใช้ในการฆ่าเชื้อเนื่องจากมีฤทธิ์ในการ
ฆ่าเชื้อต่ าและยังมีพิษรุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้มีการพัฒนาชุดทดสอบเมทิลแอลกอฮอล์ 
เพ่ือใช้ส าหรับตรวจสอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่จ าหน่ายในท้องตลาด 

พัฒนาชุดทดสอบพาราควอต จากการที่ผู้ป่วยเสียชีวิตจากการกินสารเคมี
ทางการเกษตรพาราควอต และการตรวจพิสูจน์เพ่ือหาสารพาราควอตไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ กรมจึงได้พัฒนาชุดทดสอบพาราควอตที่มีขั้นตอนการทดสอบเพียง
ขั้นตอนเดียว และมีรูปแบบที่เป็นแคปซูลซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน สามารถอ่าน
ผลได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 5 นาที ชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถตรวจ
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ระดับของพาราควอตในตัวอย่างน้ าและตัวอย่างของผู้ป่วยที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 0.7 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ขึ้นไป เพ่ือใช้ตรวจ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ซึ่งใช้ง่ายและสะดวก ไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษใดๆ 

สารมาตรฐานกัญชาเพื่อใช้ในประเทศ การตรวจพิสูจน์พืชกัญชาและการควบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์กัญชา มีความจ าเป็นต้องใช้สารมาตรฐานกัญชาในการตรวจเอกลักษณ์
และตรวจหาปริ มาณสารส าคั ญ ซึ่ ง ได้ แก่  เตตราไฮโดรแคนนาบิ นอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) และแคนนาบิ ไดออล (Cannabidiol, CBD) สาร
มาตรฐานทั้งสองชนิดต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ใช้ระยะเวลาด าเนินการสั่งซื้อสาร
มาตรฐานนี้ครั้งละ ประมาณ 4-5 เดือน และมีราคาแพง กรมจึงได้ด าเนินการผลิตสาร
มาตรฐาน CBD โดยรุ่นผลิตที่ 1 นี้เป็นการน าวัตถุดิบสังเคราะห์ของ CBD มาเข้า
ขบวนการ ทดสอบคุณภาพและผลิตเป็นสารมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO 17034 

ชุดทดสอบกัญชา กรมพัฒนาชุดทดสอบอย่างงา่ย ส าหรับตรวจสอบเบื้องต้นผลิตภัณฑ์ว่า มีส่วนผสมของสารกลุ่มแคนนาบินอยด์
ซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในพืชกัญชาอยู่ใน ผลิตภัณฑ์หรือไม่ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการและความช านาญในการ
ทดสอบ ขั้นตอนการ ตรวจสอบโดยการน าตัวอย่างที่สงสัยมาสกัดด้วยน้ ายาส าเร็จรูปที่เตรียมไว้ให้ในขวดทดสอบ ตั้งทิ้งไว้สักครู่ 
แล้วน าไป หยดลงลงบนแผ่นกระดาษทดสอบ สังเกตผลที่เกิดขึ้นด้วยสายตา ซึ่งจะใช้เวลาในการทดสอบแต่ละตัวอย่าง ไม่เกิน 5 
นาที โดยชุดทดสอบนี้ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ ต ารวจ  รวมถึงผู้บริโภค 
หรือประชาชนทั่วไป สามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของกัญชาและ ผลิตภัณฑ์กัญชา 
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พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม การเคลื่อนย้ายของประชากร อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ที่ออกสู่ท้องตลาด ฯ หรือที่เห็นได้เด่นชัดคือ
ตัวอย่างจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก เริ่ม
ตั้งแต่พบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮ่ัน มณฑล
เหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าโรคปอดอักเสบที่
ระบาดที่อู่ฮ่ัน สาเหตุจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คน ในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วย
ยืนยันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีบทบาทส าคัญโดยมีหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านสาธารณสุข และเป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงไข้หวัดใหญ่ของภูมิภาค SEAR ได้ตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาโดยวิธีการถอดรหัสพันธุกรรมตลอดทั้ง
จีโนม (Whole Genome Sequencing) ภายใน 2 วัน หลังได้รับตัวอย่างผู้ป่วยรายแรก และได้แบ่งปันข้อมูลรหัสพันธุกรรมนี้กับ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิงไข้หวัดใหญ่ผ่านศูนย์ข้อมูล GISAID (ศูนย์ข้อมูลด้านจีโนมิกส์และไข้หวัดใหญ่ในระดับนานาชาติ) 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ส าหรับใช้ในการตรวจชันสูตรผู้ป่วยจ านวนมากให้ได้อย่าง
รวดเร็ว ตลอดจนการวิจัยพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคขึ้นมาใช้ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สามารถควบคุมโรคได้ทัน
การณ์ 

จากข้อมูลรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สู่การพัฒนาวิธีการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี 
Real-time RT PCR ซึ่งในช่วงแรกการอ้างอิงผลการตรวจต้องใช้ผลการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ในประเทศไทยคือ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคติดต่ออุบัติใหม่ สภากาชาดไทย 
น ามาซึ่งภารกิจการขยายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ภายใต้นโยบาย  
“1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ รายงานผลใน 1 วัน” ส่งผลให้การวินิจฉัยเกิดความรวดเร็ว และกรมควบคุมโรคสามารถน า
ข้อมูลไปใช้เฝ้าระวัง คัดกรองผู้ติดเชื้อ รวมถึงค้นหาผู้ติดเชื้อได้ทันต่อสถานการณ์ และสามารถลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก 

นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมี
ภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือสร้างสุขภาพและ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 2) สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Technology Support) พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงและ
ก ากับดูแลมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ และ 3) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) สนับสนุนและเสริมสร้างการ
คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนสาธารณสุข 4.0 และจากการที่ประเทศไทยมีนโยบายลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโดย
ให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก าหนดให้ประชาชนต้องได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน และเฝ้าระวังความเสี่ยงด้าน
สุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ และได้รับความรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันประเทศ
ต้องประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพในหลากหลายด้าน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่นต่าง ๆ มลพิษที่ปนเปื้อนใน
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สิ่งแวดล้อม อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จัดจ าหน่ายในท้องตลาดไม่ได้คุณภาพ ทั้งนี้ กรมได้ขับเคลื่อนผ่านแผนงานหลัก 4 
ส่วน โดยมีความส าเร็จการด าเนินงานดังนี้ 

บทบาทการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการของประเทศ 

ด้านชันสูตรโรค 

No. ห้องปฏิบัติการ การด าเนินงาน 

1 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของของ
องค์ การอนามัย โลกด้ านตรวจ
วินิจฉัยไวรัสโปลิโอ  

 

1) ตรวจวินิจฉัยไวรัสโปลิโอในผู้ป่วย AFP ของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ 
เนปาล ภูฐาน ติมอร์เลสเต้  

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

3) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อยืนยันการปลอดจากโปลิโอในประเทศไทยซึ่งมีผล
ต่อการรับรองการกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกของ WHO 

2 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของของ
องค์การอนามัยโลกด้านการตรวจ
วินิจฉัยโรคหัดและโรคหัดเยอรมัน  

1) ด าเนินโครงการก าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายก าจัดโรคหัดในปี 2563  

2) ศูนย์ข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสหัดและหัดเยอรมันของประเทศ 
3) จัดท าโปรแกรมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันโรค

หัดและหัดเยอรมันให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่ายในประเทศ 

3 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของของ
องค์การอนามัยโลกด้านไข้หวัดใหญ่ 

 

1) แลกเปลี่ยนข้อมูล และแบ่งปันตัวอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ให้กับ WHO 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ WHO ได้น าข้อมูลของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์
ในการคัดเลือกใช้สายพันธ์ไวรัสส าหรับการผลิตวัคซีนในแต่ละปี รวมถึง
การผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2) ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่และเชื้อดื้อยาของประเทศ 

4 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์
ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
ด้านการอบรมและเฝ้าระวังเชื้อดื้อ
ยาต้านจุลชีพ 

 

1) ตัวแทนของประเทศ ในการด าเนินงานระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อ
ยา(GLASS) ของ WHO 

2) พัฒนาการด าเนินงานด้านประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศสมาชิก ASEAN และ SEARO 

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

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

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

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
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No. ห้องปฏิบัติการ การด าเนินงาน 

1 ห้องปฏิบั ติ การ อ้า ง อิง ใน การ
ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนให้กับ
องค์การอนามัยโลก จ านวน 8 ชนิด
วัคซีน  

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

2 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารใน 
สาขา Heavy Metals and Trace 
Elements จากคณะ กรรมการที่
ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของอาเซียน (ACCSQ) 

1) ส่งเสริมในด้านการค้าในภูมิภาคอาเซียน เช่น การตรวจสารหนูอนิน-ทรีย์
ในสาหร่ายเพื่อส่งออก 

2) สร้างเครือข่ายและยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
โลหะหนักในอาหารตามมาตรฐานสากลของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3) PT Provider โลหะหนักในอาหารแก่ห้องปฏิบัติการภายประเทศและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

3 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงอาเซียนด้าน
เครื่ อ ง ส า อา งส าหรั บ รายการ
ทดสอบปริมาณโลหะหนัก (สารหนู 
แคด เมี ยม  ตะกั่ ว  ป รอท )  ใ น
ผลิ ตภัณฑ์ เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง  และ
รายการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

 

1) ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ ACRL โดยยืนยันผลการตรวจ
วิเคราะห์ของประเทศสมาชิกด้วยวิธีของอาเซียน  

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

แผนงาน Identification and determination of hydroquinone in 
cosmetic product แล ะแ ผน ง า น  Determination of sunscreen 
agents in sunscreen products 

4) แผนงานในอนาคต ขยายการให้บริการทดสอบความช านาญแผนงาน 
Determination of salicylic acid in cosmetic products แ ล ะ
แผนงาน Microbial limit tests in cosmetics products และน าเสนอ
วิธีวิเคราะห์ Glycolic acid และ Lactic acid (AHA) เพื่อใช้เป็น New 
ASEAN Cosmetic Method – ACM 

4 ศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลก (WHO CC) ด้านการ
ทดสอบคุณภาพสารสกัดศัตรูพืชที่
ใช้ทางสาธารณสุข 

 

1) ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขที่ผลิตใน
ประเทศ และน าเข้าจากต่างประเทศ  

2) เป็นการคุ้ มครองประชาชนให้ได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ ลดอัตราการ
เจ็บป่วย การเสียชีวิตจากโรคติดต่อน าโดยแมลง 

3) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการทดสอบคุณภาพสารก าจัดศัตรูพืชที่ใช้
ทางสาธารณสุขแห่งแรกและแห่งเดียวของทวีปเอเชีย 

5 ศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลก (WHO CC) ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้  ด้ าน 

1) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ใช้เครื่องมือ
ทางรังสี 

2) สนับสนุนการใช้งานทางรังสีของหน่วยงานทางด้านรังสีให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ 
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No. ห้องปฏิบัติการ การด าเนินงาน 
Secondary Standard 
Dosimetry Laboratory 

 

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

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

ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตสารมาตรฐานอาเซียนให้กับบุคลากรในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อให้สมาชิกสามารถผลิตสารมาตรฐานอาเซียนได้ 

 

 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศไทยที่ก าลังพัฒนาให้ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับสากล   
1. ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของขององค์การอนามัยโลกด้าน HIV Drug resistant 

laboratory 
2. ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านเซลล์ต้นก าเนิดตามมาตรฐานสากล กระบวนการด าเนินการตามข้อก าหนด 

GMP/INDs และ ISO 15189 
3. ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแห่งชาติ ด้านการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่

ก าเนิด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 15189 

เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา   

ต้านจุลชีพ (AMR) 

ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเชื้อดื้อยา
ในระดับประเทศ และสามารถวินิจฉัย
เชื้อดื้อยาได้ภายใน 5 นาที ช่วยให้
แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันต่อ
เวลา ลดความเส่ียงในการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย 

พัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม 

 

การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม 
โดยการประเมินพันธุกรรมคนไทย
จ า น ว น อ ย่ า ง น้ อ ย  50,000 ร า ย 
(ภายในปี 2564) เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ทางการแพทย์ครอบคลุมโรคทาง
พันธุกรรม โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติด
เชื้อเรื้อรังอื่นๆ ปัจจุบันด าเนินการได้
ประมาณ 1,000 ราย 

การประกันคุณภาพยา 

 

มีรายการยาที่ได้รับการประกันคุณภาพ 
จ านวน 3,289 รายการ ซ่ึงครอบคลุม
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมากว่า 85% 
และมีการจัดท า Green Book เพื่อเป็น
คู่มือที่ใช้อ้างอิงในการจัดซ้ือยาของ
องค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ อีกทั้ง ยังช่วยพัฒนามาตรฐาน
ยาของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น 



รายงานผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้ไขปัญหาผู้ยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งม่ันในการด าเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าเอาข้อมูล

และองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปี 2562 ได้ตั้งเป้าหมายจ านวนตัวอย่างวัตถุเสพติดได้รับการตรวจพิสูจน์ จ านวน 102,133 ตัวอย่าง โดยในช่วงเดือน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 มีการด าเนินการ ดังนี้  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตรวจพิสูจน์ตัวอย่าง
ของกลาง 

24,008 ตัวอย่าง 

ตรวจพิสูจน์             
ตัวอย่างปัสสาวะ 

94,603 ตัวอย่าง 

จัดซื้อและประเมิน
คุณภาพชุดทดสอบ  

395,130 ชุด 

การพัฒนายาชีววัตถุขั้นสูง 

 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนพัฒนายาให้ขี้น
ทะเบียนได้ เพื่อใช้ในประเทศและ
ส่งออก โดยในปี 2561 ได้พัฒนา
วิธีการตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุขั้นสูง 
(Filgrastim) และให้เปิดบริการตรวจ
แล้ว และในเป้าหมายในปี 2562 – 
2563 คือ พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
ย า อี ก  4  ชนิ ด คื อ  Peg-filgrastim, 
Rituximab,  Interferon แ ล ะ 
Ranibizumab 

พัฒนาผู้ประกอบการ 
OTOP/SME ด้วยประชารัฐ 

อบรมผู้ ป ระกอบการ OTOP/SME 
(ความรู้ในการผลิตและควบคุมคุณภาพ
ผลิ ตภั ณฑ์ เครื่ อ งส าอา ง  อาหา ร 
สมุนไพร) ช่วยเพิ่มคุณภาพสินค้าและ
เพิ่มยอดขาย เช่น กาแฟดอยหมอก จ.
เชียงราย น้ าเสาวรสห้าดาวอุดร “ตรา
เพชร” จ. อุดรธานี “สมเกียรติผัก
อ ร่ อ ย ”  จ . ส ร ะ บุ รี  ห มี่ ต ะ คุ  จ .
นครราชสี มา แป้ งร่ า เกลื อจื ด  จ .
สมุทรสงคราม สมุนไพรบ้านตม จ.ชลบุรี 
แชมพูผสมสารสกัดหอยนางรม “BOB 
HAIR” จ.สุ ราษฎร์ ธานี  บ้ านวั งอิ น
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จ.ตรัง เป็นต้น 

การตรวจสอบสารพิษตกค้างใน
ผักผลไม้สดทั่วประเทศ 

พัฒนาห้อ งปฏิบั ติก ารตรวจสอบ
สารพิษตก ค้า งในผั กผลไม้ สดทั่ ว
ประเทศ 124 แห่ง (ห้องปฏิบัติการ
ของกรม 16 แห่ง /แหล่งกระจาย
สินค้าตลาดค้าส่ง 29 แห่ง  /ด่าน
น าเข้าอาหาร 52 แห่ง) และวิเคราะห์
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชสามารถ
ตรวจได้ 250 ชนิด จากเป้าหมาย 500 
ชนิด ซ่ึงเป็นเกณฑ์สหภาพยุโรป                                          
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แผนภูมิ: ผลการสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างปี 2557-2562 

 

 
 

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ได้รับยอมรับว่าเป็นครัวของโลก ซึ่งจากในอดีตที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ มาสู่การผลิตและแปรรูปเพ่ือการส่งออก โดยในปี 2560 มีมูลการการส่งออกกว่า 
1,355,501.1 ล้านบาท และมีครัวเรือนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร จ านวน 6,828,666 ครัวเรือน (2560, ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายในการ พัฒนา
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ าที่ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จนถึงปลายน้ าในส่วนของการพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร ทั้ งนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร  ในปี 
งบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการ ดังนี้  

112,314
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1. การวิจัยเพื่อจัดท ามาตรฐานสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพ่ือได้ข้อมูล
ด้านข้อก าหนดมาตรฐานทางเคมีของสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติเพ่ือใช้ในการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ช่วยแพทย์ 
บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรที่
มีการพิสูจน์สรรพคุณและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแล้ว อีกทั้ง 
หน่วยงาน อ่ืนๆที่มีภารกิจด้ านการสนับสนุน อุตสาหกรรมสมุน ไพร
ภายในประเทศ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยฯ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และช่วยให้ผู้ประกอบการด้าน
อุตสาหกรรมสมุนไพรภายในประเทศได้น าข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์ท าให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

2. การจัดท าต ารายาของประเทศไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) 
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการจัดท ามาตรฐานยาสมุนไพรไทยไป
แล้วจ านวน 69 ตัวยา 11 ต ารับ ซึ่งยังต้องจัดท ามาตรฐานสมุนไพรเพ่ิมอีก
มากกว่า 100 รายการหรือชนิดสมุนไพร โดยเป้าหมายในปี 2563 จะด าเนินการ
จัดท าข้อก าหนดมาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพ่ิมอีก 10 มอโนกราฟ (ตัวยาหรือ
ต ารับ) ซึ่งจะบรรจุในต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยต่อไป และจัดท าข้อมูลวิจัย
มาตรฐานยาสมุนไพร เพ่ือสนับสนุนการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 
รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชเวท และเคมี ฟิสิกส์ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่าย ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ครบวงจรการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 

 
 

3. โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ด าเนินการตรวจรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
ของวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับ จากสมุนไพร และพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับจากสมุนไพร
ของไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสมุนไพร
ของไทยในการแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาดสากล สนับสนุน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้สมุนไพรภายในประเทศ และได้ข้อมูลความเสี่ยงเพ่ือ
แจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพรให้แก่ประชาชน  

 

บทบาทในการสนับสนุนและเสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) เพื่อความม่ันคงด้านสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าและการพัฒนาของเทคโนโลยีมีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคที่เพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงามหรือการชะลอความแก่ ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ ๆ ที่หลากหลายออกสู่
ตลาด รวมทั้งมีการแข่งขันด้านส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
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ผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ด าเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ดังนี้ 

 

1) บูรณาการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ ในความรับผิดชอบ 6 ประเภท 
ประกอบด้วย อาหาร ยา เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพ
ติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดยการตรวจวิเคราะห์ จาก
ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศและหน่วยงานส่วนกลางที่
เกี่ยวข้อง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชันสูตรสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคสู่พ้ืนที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ตามสภาพ
ปัญหาและบริบท ภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน (Community Medical Science; Com Med Sci) 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น การเฝ้า
ระวังคุณภาพและความปลอดภัยของน้ าดื่มในโรงเรียน สารตะกั่วในหม้อก๋วยเตี๋ยว สารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า สเตียรอยด์
ในยาแผนโบราณ การพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน การสร้างกลไกศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่อง
ร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านอาหาร เครื่องส าอาง และสมุนไพร อย่างต่อเนื่อง  
จนกระทั่งปัจจุบันมีการจัดตั้ งศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ทั่วประเทศแล้วทั้งหมดกว่า 421 แห่ง 262 อ าเภอ และมี  
อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่ผ่านการอบรมกว่า 21,000 คน  

3) จัดท าข้อมูลสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น แอพพลิเคชั่น กรมวิทย์ with you (ระดับกรม) แอพพลิเคชั่น อสม. ออนไลน์ (ระดับกระทรวง) 
แอพพลิเคชั่น G-News (ระดับรัฐบาล) การน าเสนอข่าวตามสื่อต่าง ๆ เป็นต้น 
 

 
 

คุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

        Partnership 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชันสูตร
สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค 

ส ารวจและประเมินความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 

         Process 

1 

2 

3 

         Communicate 

 กรมวิทย์ with you 
 อสม. ออนไลน์ 
 ข่าวตามสื่อต่าง ๆ 
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ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  
 

จากการที่ประเทศไทยมุ่งเป้าให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ตามที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ ในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ รวมถึงด าเนินการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตร
โรค ทั้งหน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้คุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล ก่อให้เกิดประโยชน์ใน 2 ด้าน คือ ด้านการให้บริการทางการแพทย์ส่งผลให้การตรวจวินิจฉัยโรคของ
สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ท าให้ประชาชนได้รับการบริการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมไปถึงเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ ให้มีความพร้อมในการ
จัดบริการสุขภาพระดับนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และด้านการรับรองคุณภาพอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการถือเป็นปัจจัยส าคัญในการเฝ้าระวัง  ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งช่วยให้สินค้าที่ผลิตในประเทศได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ และเป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุนการส่งออกของประเทศให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  
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ทั้งนี้ในการเป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ กรมได้
ด าเนินการใน 4 ด้าน คือ  

พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สามารถสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ
ของสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ได้ด าเนินการ 
ทบทวนฐานข้อมูลระบบคุณภาพระดับเขต (ตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ (สอน. และรพ.สต.ติดดาว) และจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ ทั้งห้องปฏิบัติการด้านชันสูตร และ
ห้องปฏิบัติการด้านรังสีวินิจฉัย จ านวน 125 แห่ง 
การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการตรวจรับรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น ISO 15189 ISO/IEC 17025 ISO 
22870 ISO 17034 ฯลฯ รวมถึงประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ให้ห้องปฏิบัติการต่างประเทศ เป็นหน่วย
ฝึกอบรมระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการให้กับประเทศ สมาชิก WHO SEAR โดยปัจจุบันได้รับรองท้ังสิ้น 1,338 แห่ง 
ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ ให้บริการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ ซึ่งเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ ใน 6 สาขา ประกอบด้วย จุลชีววิทยา 
เคมี เคมีคลินิก ยา พยาธิวิทยาคลินิก และพิษวิทยา โดยจัดส่งตัวอย่างที่แบ่งมาจากตัวอย่างเดียวกัน ไปยัง
ห้องปฏิบัติการสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกท าการวิเคราะห์ และส่งผลภายในเวลาที่ก าหนด การเข้าร่วมในแผนทดสอบ
ความช านาญ เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ภายนอก (External Quality Control) จึง
เป็นปัจจัยชี้บ่งถึงความสามารถหรือปัญหาในการวิเคราะห์ได้ระดับหนึ่ง ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ISO/IEC 
17025  
ก ากับดูแลการถือครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานก ากับดูแลและบังคับ
ใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยได้ด าเนินการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และออกใบอนุญาตการถือครอง น าเข้า และส่งออก เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยมีหน่วยงานที่ได้รับ
การต่ออายุใบอนุญาตทั้งสิ้น 754 แห่ง 
 

  
ประชุมพัฒนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 

อบรมการใช้เคร่ืองทดสอบเคร่ืองวัดความดันโลหิต 
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 นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความ
เหลื่อมล้ า ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยและญาติต้อง
เสียเวลาในการรอคอยจากการมารับบริการที่โรงพยาบาลทั้งหมด เฉลี่ย 3-5 ชั่วโมงต่อราย โดยใช้เวลาในการรอเพ่ือใช้
บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ประมาณ 1-3 ชั่วโมงซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของเวลารอคอยทั้งหมด ดังนั้นการ
จัดระบบเพ่ือลดเวลารอคอย การให้บริการของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จึงมีความส าคัญในการลดความแออัดใน
โรงพยาบาล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ในการจัดระบบกระจายจุด
เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ได้มาตรฐาน นอกโรงพยาบาล เพ่ือ ลดระยะเวลาในการรอคอยการเจาะเลือด และบริการทาง
ห้องปฏิบัติการ ก่อนนัดพบแพทย์ ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลได้ไม่น้อยกว่า 2-5 ชั่วโมง รวมทั้ง
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้รับบริการ ที่ไม่ต้องเดินทางไกลมายังโรงพยาบาล สามารถใช้บริการใกล้บ้าน 
การจัดระบบดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐจะเกิดความพึงพอใจ ในการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และผู้ให้บริการมีความสุข ส่งเสริมการให้บริการของหน่วยบริการ ภาครัฐ ได้มาตรฐานในระดับสากลต่อไปใน
อนาคต 

 

 

เจาะเลือดล่วงหน้า 5 – 7 วัน 

 รพ.สต. 
 คลินิกเอกชน 

 

ส่งผลเข้าระบบก่อนพบแพทย์
ตามนัด 

  

ขนส่งตัวอย่างและตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
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สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น 441 
โครงการ พบว่าผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน มีความระดับความส าเร็จที่เฉลี่ย ร้อยละ 49.10 โดยจ าแนกตามหน่วยงาน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานส่วนกลาง 

ล าดับ หน่วยงาน ความก้าวหน้า  
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 47.62 
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 66.60 
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30.00 
4 กองแผนงานและวิชาการ 61.23 
5 กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 32.00 
6 สถาบันชีววัตถุ 48.91 
7 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 54.67 
8 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 36.00 
9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 49.79 
10 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 45.90 
11 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 54.64 
12 ส านักงานเลขานุการกรม 26.19 
13 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 46.92 
14 ส านักยาและวัตถุเสพติด 83.37 
15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 46.66 
16 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8.27 
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หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ล าดับ หน่วยงาน ความก้าวหน้า  
(ร้อยละ) 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 64.86 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 65.47 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 44.97 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 43.46 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 39.58 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 53.86 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 68.38 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 51.63 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 51.38 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 53.06 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 55.80 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 55.64 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 49.48 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 56.67 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 67.97 

หมายเหตุ:  

1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 

2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามบทบาทความส าคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ 
3. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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วิเคราะห์ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,344.4572 ล้านบาท 
จ าแนกเป็น งบบุคลากร 505.6901 ล้านบาท งบด าเนินงาน 427.3618 ล้านบาท งบลงทุน 381.7479 ล้านบาท งบ
รายจ่ายอ่ืน 28.5574 ล้านบาท และงบอุดหนุน 1.1 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต (Year per Year)  พบว่า 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 กรมมีอัตราการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง  ในปีงบประมาณ 2563 อัตราการเติบโตเป็นมีค่า
ลดลงร้อยละ 5.02 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2562 โดยหมวดเงินงบประมาณที่มีเงินงบประมาณเพ่ิมสูงขึ้นคือ งบ
บุคลากร และ งบรายจ่ายอ่ืน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.25 และ 11.07 ในขณะที่หมวดเงินงบประมาณปรับลดลงมี 2 หมวดคือ 
งบด าเนินงาน และงบลงทุน ที่ลดลงร้อยละ 8.27 และ 9.94 

แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบปีต่อปี (ระหว่างปี 2559-2563) 

 

2559 2560 2561 2562 2563
งบประมาณ (ล้านบาท) 1198.6943 1319.5881 1467.7737 1415.5795 1344.4572
การเติบโต (ร้อยละ) 100.52% 110.09% 111.23% 96.44% 94.98%
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สรุปการบรหิารงบประมาณ 

37.61%

31.79%

28.39%

2.12%
0.08% บุคลากร

ด าเนินงาน

ลงทุน

รายจ่ายอ่ืน

อุดหนุน

1,344.4572 
ล้านบาท 
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แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างปี 2559-2563 

หมวดงบประมาณ งบบุคลากร หมวดงบประมาณ งบด าเนินงาน 

  

หมวดงบประมาณ งบลงทุน หมวดงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน 

  

 
หมายเหตุ หมวดงบอุดหนุน กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดร้ับงบประมาณในส่วนน้ีต่ าไม่มีนยัส าคญั (รอ้ยละ 0.08) จึงไม่แสดงข้อมลูส่วนนี ้
 

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (หน่วยงานในระดับกรมทั้งสิ้น 9 
หน่วยงาน) พบว่า ในปีงบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบ
บุคลากร) เป็นอันดับ 4 โดยมีกรมการแพทย์ อยู่ในอันดับ 1 มีงบประมาณ 3,603.9220 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาอัตรา
การเติบโตของวงเงินงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีอัตราการเติบโตอยู่อันดับ 6  โดยมีกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอันดับ 1 อยู่ที่ร้อยละ 56.89 

ทั้งนี้ หากพิจารณาจ าแนกตามหมวดงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เทียบกับหน่วยงานอ่ืน กรมมี
สัดส่วนงบประมาณในหมวดงบลงทุนและงบรายจ่ายอ่ืนเป็นอันดับ 2 ในขณะที่ งบบุคลากรของกรมเป็นอันดับ 7 จาก
ทั้งสิ้น 9 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการได้รับกรอบวงเงินด้านการวิจัยและพัฒนา (หมวด
งบรายจ่ายอ่ืน)อย่างมีนัยส าคัญ รวมไปถึง โครงสร้างหน่วยงานที่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นทรัพยากรในการขับเคราะห์ภารกิจด้านการควบคุม ก ากับดูแลมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการ
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ  
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แผนภูมิ ภาพรวมงบประมาณหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ไม่รวมงบบุคลากร) ประจ าปี 2563 

 

แผนภูมิ สัดส่วนตามหมวดงบประมาณหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2563 
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จากงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวม 1344.4572 ล้านบาท ได้มีการจัดสรรงบประมาณ ในการขับเคลื่อน
หน่วยงานใน 3 ด้าน คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ สัดส่วนร้อยละ 38.65% งบประมาณรายจ่ายทั่วไป สัดส่วนร้อยละ 
52.06% และแผนบูรณาการ 9.29% และเมื่อมาลงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของกรม 
มีกรอบวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 443.0387 ล้านบาท แบ่งเป็น ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม สัดส่วนร้อยละ 15.6 ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทาง
การแพทย์และสาธารณสุข สัดส่วนร้อยละ 57.94 และยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล สัดส่วนร้อยละ 26.38 

  

แผนภูมิ สัดส่วนงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2563 
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สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

 

 

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
ประกอบด้วย เงินเดือนของบุคลากร (ไม่รวมพนักงาน
กระทรวง) และงบพัฒนาอบรมบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

เป็นรายจ่ายพืน้ฐานของหน่วยงาน และงบประมาณ

ส าหรับสนบัสนนุภารกิจหลกั (ตามแผนยุทธศาสตร์กรม) 

และงบประมาณสนบัสนนุนโยบายของกรม 
 แผนบูรณาการ  

เป็นงบประมาณส าหรับสนบัสนุนการปฏิบตัิงานตาม

นโยบายส าคัญของประเทศที่ ต้อง ร่วมบูรณาการ

ระหวา่งหลายหนว่ยงาน 
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แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 

 

ภาพรวมงบประมาณระหว่างปี 2559 - 2563 
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แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 

 

ภาพรวมงบประมาณระหว่างปี 2559 - 2563 
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แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 

 

  

49.41%

33.20%

7.09%

10.30%
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมควบคุมโรค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมอนามัย

กระทรวง 100.1037 ล้านบาท กรม    7.1000 ล้านบาท



รายงานผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 37 
 

การใช้จ่ายงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2563 รอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ทั้งสิ้น 470.6759 ล้านบาท จากงบประมาณ

ทั้งสิ้น 1344.4572 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.01 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ไตรมาส 2 ที่ส านัก
งบประมาณก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 54 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง พบว่า มีผลการเบิกจ่ายต่ าสุดใน
รอบ 5 ปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ที่ส่งผลกระทบให้กรมไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ระบุไว้ในหลายส่วน ทั้งในส่วนของการจัดกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ  และการลงพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การ
ส ารวจข้อมูล การเก็บตัวอย่าง ฯ รวมไปถึงมุ่งเน้นทรัพยากรของกรมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด 

 
 

แผนภูมิ ร้อยละผลการการเบิกจ่ายภาพรวมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 6 เดือน ระหว่างปี 2559 -2563 
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งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ใช้จ่าย  
(ล้านบาท) 

คิดเป็น   
ร้อยละ 

คงเหลือ 
(ล้านบาท) 

บุคลากร 505.6901 254.7132 50.37% 250.9769 

ด าเนินงาน 427.3618 192.6788 45.09% 234.6830 

ลงทุน 381.7479 12.8429 3.36% 368.9050 

อุดหนุน 1.1000 0.6394 58.13% 0.4606 

รายจ่ายอื่น 28.5574 9.8016 34.32% 18.7558 

รวม 1344.4572 470.6759 35.01% 873.7813 
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แผนภูมิ ร้อยละผลการการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามผลผลิตปี 2563 รอบ 6 เดือน 
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(พื้นฐานบุคลากร)

ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ

บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด

บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วย…

โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์

โครงการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

โครงการการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉยัและป้องกันโรคเพื่อความ…

ร้อยละ
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สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
 

หน่วยงานส่วนกลาง 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่าย ร้อยละ 

1 ส านักงานเลขานุการกรม  599,544,806   255,676,852   42.65  

2 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  1,509,000   275,941   18.29  

3 กลุ่มตรวจสอบภายใน  1,018,000   602,789   59.21  

4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  1,009,000   386,543   38.31  

5 กองแผนงานและวิชาการ  14,724,640  8,247,270    56.01    

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  36,986,500   909,616   2.46  

7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  50,516,237   6,122,143   12.12  

8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  23,367,750   3,781,898   16.18  

9 สถาบันวิจัยสมุนไพร  88,446,678   11,888,060   13.44  

10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  36,652,500   13,541,999   36.95  

11 ส านักยาและวัตถุเสพติด  119,381,753   1,219,640   1.02  

12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  17,077,600   2,181,810   12.78  

13 สถาบันชีววัตถุ  16,909,888   4,956,785   29.31  

14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร    47,700,600  16,208,664    33.98    

15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์  49,743,590   1,513,223   3.04  

16 กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม  70,902,862   -     -    
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หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่าย ร้อยละ 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่  15,432,406   3,135,329  20.32 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  24,414,455   2,531,779    10.37 

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก  21,541,620   3,460,741  16.07 

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์  34,257,530   13,530,494  39.50 

20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี  59,002,462   11,835,940  20.06 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม  21,499,615   3,221,213  14.98 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี  26,265,750   3,146,189  11.98 

23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  21,844,900   2,240,596  10.26 

24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  19,347,780   3,946,206  20.40 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา  24,518,845   3,665,311  14.95 

26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี  29,364,795   3,937,823  13.41 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  16,985,785   1,957,980  11.53 

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต  11,777,800   -    0.00 

29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา  22,786,280   1,449,906  6.36 

30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  17,094,315   2,208,742  12.92 

หมายเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง  
3. ไม่รวมงบประมาณแผ่นดินในหมวดงบบุคลากร 
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อัตราก าลัง 
ในปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 2,085 คน โดยประจ าอยู่ในหน่วยงาน

ส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.37 และประจ าอยู่ตามศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค อีกร้อยละ 37.63 เพ่ือให้
การปฏิบัติราชการสนองตอบความต้องการพ้ืนที่เป็นหลัก (Area-based Approach) ควบคู่กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญของชาติ (Agenda-based) และเมื่อเปรียบเทียบอัตราบุคลากรของกรมระหว่างปี 2558-2562 จะเห็นได้ว่ากรมมี
แนวโน้มบุคลากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.91 เทียบกับอัตราก าลัง ปี 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเหนือ 

 เชียงใหม่  3.60 % 

 เชียงราย 1.78 % 
 พิษณุโลก 2.59 % 

รวม  7.98 % 

ภาคอีสาน 

 ขอนแก่น 2.31 % 

 อุดรธาน ี 2.64 % 

 นครราชสีมา 3.17 % 

 อุบลราชธาน ี 2.93% 
รวม  11.35 % 

ภาคเตะวันออก 

 ชลบุรี  3.17 % 

 

ภาคกลาง 

 นครสวรรค์  2.26 % 
 สระบรุ ี 1.01 % 
 สมุทรสงคราม 3.07 % 
รวม  6.34 % 

ภาคใต้ 

 สุราษฎร์ธาน ี 2.26 % 
 ภูเก็ต  1.15 % 
 สงขลา  3.07 % 
 ตรัง  2.59 % 
รวม  12.01 % 

 

การบริหารบุคลากร 
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ทั้งนี้ในปี 2562 กรมมีการสูญเสียบุคลากร (ข้าราชการ) สูงสุด ในรอบ 3 ปี อยู่ที่ 61 คน โดยมีสาเหตุมาจากหลายประการ 
ทั้งจากการ ลาออก เกษียณอายุ โอนย้าย และ อ่ืน ๆ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.54 31.15 18.03 และ 3.28 
ตามล าดับ ประกอบกับ ในแต่ละปีกรมมีอัตราว่างที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมีอัตราต าแหน่งว่างอยู่ที่ร้อยละ 6.80 
สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความผูกผันของบุคลากรต่อหน่วยงานและระบบการคัดเลือกบรรจุบุคลากรที่ขาดความคล่องตัว  

แผนภูมิ แสดงการสูญเสียบุคลากรจ าแนกตามปัจจัยของ 
กรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างปี 2560 - 2562 

แผนภูมิ แสดงร้อยละอัตราต าแหน่งว่างของกรม 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างปี 2560 - 2562 

 

และเมื่อพิจารณาค่าอายุของข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่า กรมมีบุคลากรในช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.72 ซึ่งฐานปีระมิดของบุคลากรทีรอการเกษียณถือว่ากว้างเกินไป และอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกรมภายในอนาคตได้ กรมจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีแผนรองรับการสร้างความต่อเนื่องเพ่ือ
ทดแทนบุคลารเหล่านี้  

แผนภูมิ แสดงจ านวนบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ าแนกตามช่วงอายุ 
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ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัดส่วนข้าราชการประเด็นหนึ่งคือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข้าราชการในระดับ
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ร้อยละ  17.81 (เป็นอันดับ 2 จากทั้งหมด 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ในขณะที่มี
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ร้อยละ 77.98 (เป็นอันดับ 7 จากทั้งหมด 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 

แผนภูมิ: จ านวนผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ: สัดส่วนข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 
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ระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝา่ย
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กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค
กรมสุขภาพจิต
กรมการแพทย์
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ความสุขของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระดับความผาสุกเพิ่มขึ้นใน
ทุกประเด็น จากข้อมูลการประเมินความสุขของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุข (Happinometer) ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
ส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีผู้ตอบแบบส ารวจผ่านระบบ
ออนไลน์เป็นจ านวน 524 ราย พบว่า บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ -
การแพทย์มีระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยอยู่ที่อยู่ที่ 72.30 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 100 ) เพ่ิมข้ึน 1.40 คะแนน หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
1.98 จากปีที่ผ่านมา 

ในส่วนรายละเอียด พบว่าบุคลากรของกรมมีระดับความสุขเพ่ิมขึ้นในทุกด้าน ประเด็นที่มีระดับคะแนนเพ่ิมสูงสุด คือ  
ด้านการสื่อสาร มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 2.60 คะแนน ส าหรับประเด็นอื่น ๆ ประกอบด้วย   ด้านสภาพแวดล้อมการท างานและ
สุขภาพ   ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา   ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน   และด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีคะแนนเพิ่มขึ้น 
2.00 2.00 1.00 1.00 คะแนนตามล าดับ 

แผนภูมิ คะแนนความสุขรายประเด็นของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 

 

แผนภูมิ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงคะแนนความสุขของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 (เทียบ ปี 2561) 

 

อ้างอิง: รายงานสรุปการส ารวจความสุข และความผูกพันของบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ 2562, ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี ส านักเลขานุการกรม 

71.80

72.40

67.80

73.00

77.00

สภาพแวดล้อมการท างานและสุขภาพ

การเรียนรู้และการพัฒนา

สวัสดิการและค่าตอบแทน

การสื่อสาร

คุณธรรมจริยธรรม

คะแนนความผาสุข

3.16 3.13

1.50

3.69

1.32

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

สภาพแวดล้อมการท างานและสุขภาพการเรียนรู้และการพัฒนา สวัสดิการและค่าตอบแทน การสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม

72.00 % 
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การพัฒนาบุคลากร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรของกรมให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านบริหารและวิชาการ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้มีการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 5.0000 ล้านบาท โดยมีหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

แผนงาน หน่วยงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความ เป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม   

การเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่นักวิจัย กองการแพทย์จีโนมิกส์
และ สนับสนุนนวัตกรรม 

 

การอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ส านักงานเลขานุการกรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีด สมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

การอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ทางพิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ คณุภาพและศักยภาพของ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความ ปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในสถาน ปฏิบัติการระดับ 3 (Biosafety level 3 
laboratory) 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 
สาธารณสุข  

 

การตัดสินความ สอดคล้องของผลการทดสอบตามกฎ การตัดสินใจ (Decision 
rule) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 11/1 ภูเก็ต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับ องค์การสู่ความเป็นเลิศ 

การพัฒนาทักษะการบริหาร จัดการส าหรับผู้บริหาร ภายใต้หลักสูตร “นัก
บริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) (Mini Master of Management in 
Health: Mini M.M.)” 

ส านักงานเลขานุการกรม  

หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และ สาธารณสุขระดับสูง ส านักงานเลขานุการกรม  

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง ส านักงานเลขานุการกรม  

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น ส านักงานเลขานุการกรม  

การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส านักงานเลขานุการกรม  

การสื่อสารแผนกลยุทธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สัญจร กองแผนงานและวิชาการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 
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แผนงาน หน่วยงาน  
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ สนับสนุนภารกิจของกรม (การเงินการ คลัง การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ การบริหารทรัพยากร บุคคล และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่บุคลากร) 

ส านักงานเลขานุแการกรม  

แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการ
เบิกจ่ายเงิน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ 12 สงขลา 

 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล 
 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร RESTful API with PHP 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 

 
ระบบคุณภาพ 

ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขับเคลื่อนองค์การด้วยระบบคุณภาพ 
ทั้งในส่วนของระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการที่ถือเป็นหัวใจหลักของกรม และเพ่ือยกระดับหน่วยงานสู่องค์การ
สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO ยังมีการน าระบบคุณภาพอ่ืนมาปรับใช้ภายในหน่วยงานทั้งใน
ส่วนของคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015)  และระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล  ISO/IEC 
27001:2005 มาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์การ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพ่ือก าหนด
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและก ากับดูแลให้น าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง รวมไปถึงบูรณา
การระบบคุณภาพในเชิงบริหารจัดการต่าง ๆ ให้เป็นแนวทางกลางของกรมต่อไป 

 
 

• กระบวนการทางห้องปฏิบตัิการ 

• การก ากับให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. เช้ือโรคและพิษจากสตัว ์

• การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์

• การประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 

• การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

• การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ 

• จัดท าแผน ติดตาม และประเมินผล ประจ าปี  
• การตรวจสอบภายใน 

• การเงิน การคลัง 

• การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• บริหารทั่วไป 

• การบริหารพัสดุ 
• เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• งานบริการห้องสมุด 

• การพัฒนาระบบบริหารราชการ 

• ทรัพย์สินทางปัญญา 

• การจัดการความรู้และเทคโนโลยีวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 

 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

 พัฒนาขีดสมรรถนะและความทนัสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

 ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

 ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

กระบวนการสนับสนนุ กระบวนการสร้างคุณค่า 

                         ISO 9001:2015                  PMQA 4.0 

ระบบคุณภำพ 
Quality Control 
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ทั้งนี้ ในปี 2557 กรมได้ด าเนินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และในปี 2558 มีการพัฒนาปรับปรุงเวอร์
ชั่นใหม่ เป็นมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และได้มีการตรวจรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ส าหรับคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ กรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2559 หมวด 6 ด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม ปี 2560 หมวด 1 ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีงบประมาณ 2563 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สมัครรางวัลเลิศรัฐในทั้ง 4 หมวดที่เหลือ ซึ่งต้องรับการประเมิน ใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น  ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application 
Report) และขั้นตอนที่ 3 การตรวจเยี่ยม ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดยพบว่า หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และหมวดที่ 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและ
การจัดการความรู้ ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นตอนที่ 1 และอยู่ระหว่าง ประเมินขั้นตอนที่ 2 โดย กพร. 

 

 

  

PMQA 2559 2560 2561 2562 2563 

อยูร่ะหวา่ง ประเมินขัน้ตอนที่ 2 

โดย กพร. 

หมวด 6 
กระบวนการคณุภาพ

และนวัตกรรม 

หมวด 1  การน า
องค์การและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

หมวด 3  การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  

ประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นตอนท่ี 2 

หมวด 2  การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และการสื่อสารฯ  

ประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นตอนท่ี 2 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กรมได้เตรียมความพร้อมข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่วนราชการก าหนด

ทิศทางในการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศผ่านแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรม พ.ศ.
2563-2565 เพ่ือก าหนดทิศทางแนวทางในการปฏิบัติ และการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มี
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561-2565) ใน 2 ยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2562 – 2565  โดยแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม ก าหนดเป้าหมายปี 2563 ในการจัดท า Lab Data Standard เพ่ือเป็นมาตรฐานทางด้าน
ห้องปฏิบัติการของกรม และปี 2565 จัดท า Big Data Connection เพ่ือเป็นคลังข้อมูลสนับสนุนงานสาธารณสุขของ
ประเทศไทยต่อไป 

 

2562 2563 2664 2565 
- Lab Data Std. 
- e-submit 
- e-report 

- One LIS 
- MOPH connect 

- Complete MRS 
- Mobile application 

Big data Connection 

 

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการแต่งตั้ งผู้บริหารสารสนเทศระดับหน่วยงาน (Division 

Information Officer : DIO) เพ่ือเป็นผู้ประสานและสนับสนุนการด าเนินงานด้านสารสนเทศภายในหน่วยงานต่างๆของ
กรม ซึ่งกรมเล็งเห็นว่าเครือข่ายดังกล่าวเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนแผนพัฒนาดิจิทัลกรมวิทยาศาสตร์การ-
แพทย์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมบุคลากรผ่านการด าเนินการ 
2 กิจกรรม ดังนี้ 

มีศูนย์ข้อมูลกลางกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ (Big Data Center) และมี

ศูนย์บริการประชาชนในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (มีศูนยข์้อมลูกลาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 

เสริมสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศครอบคลุมและ

ปลอดภัย 
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 สื่อสารนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เพ่ือให้บุคคลากรของกรมมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจาก การถูกละเมิดสิทธิใน
ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 

 จัดอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร RESTful API with PHP เพ่ือให้ความรู้ในการเขียน Restful 
API ทั้ง 4 process คือ CRUD (Create-Read-Update-Delete) เพ่ือส าหรับพัฒนาระบบให้สามารถรับส่งหรือ
เชื่อมต่อเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอ่ืน เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพ่ือสนองตอบการเป็นประเทศไทย 4.0 กรมได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  ให้ไปสู่

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ แก่ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ประชาคม และชุมชน ทั้งใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ต่าง ๆ สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพ
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน การตอบโจทย์ภารกิจดังกล่าว จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่จัดเก็บจากหลากหลายแหล่ง ทั้งข้อมูลการ

วิจัยและพัฒนา ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีปริมาณข้อมูลจ านวนมากมายมหาศาลใน
หลายรูปแบบ กรมจึงได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Data Center) ที่เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากหลากหลายแหล่งข้อมูล ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และรองรับการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กับหน่วยงานภายในและภายนอก  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แบบจ าลอง (Data Model)  เพ่ือน าเสนอและเผยแพร่รายงานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การรแพทย์
เป็นประจ าทุกวันหรือตามความต้องการเร่งด่วน ในรูปแบบ Business Intelligence โดยในปัจจุบันได้จัดหาทีมงาน
ผู้พัฒนาระบบจากภายนอก (Out source) และอยู่ระหว่างส ารวจความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือน าไปสู่การออกแบบ
ระบบที่เหมาะสมต่อไป 

 

DMSc 

Data Center 

Lab 

Information 

System 
Knowledge 
Information 

System 

Personal 

Information 

System 

Inventory 

Information 

System 
Finance 

Information 

System 

โรงพยาบาล 

เขตสุขภาพ 

กรมต่าง ๆ 

หน่วยงานภายนอก 

ส านักงานปลัด สธ. 

การเชื่อมโยงข้อมูล
 

สาธารณสุขจังหวัด 
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เสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมและปลอดภัย 

กรมได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพ่ือควบคุม
และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม โดย
ครอบคลุมการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
ซอฟต์แวร์ ระบบงานสารสนเทศที่จัดหาหรือพัฒนาขึ้นใช้ในงาน
ส านักงาน งานห้องปฏิบัติการ และงานสนับสนุนอ่ืนๆ ตั้งแต่ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ จัดท าแผน ควบคุม อบรม บ ารุงรักษา บริหารความ
เสี่ยง ซ่อมแซมแก้ไข และรายงานผลการใช้งาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวปฏิบัติ
ตามอย่างเป็นระบบ จนเกิดความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน กรมส ารวจ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดจ้างบ ารุงรักษา และจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณด้าน
สารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานและบทบาทภารกิจ
ของกรม เช่น firewall อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส าหรับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบอุปกรณ์เครือข่ายหลัก มีการ
บ ารุงรักษาตรวจสอบติดตามการท างานอยู่เป็นประจ า และมีการจัดท าระบบส ารองข้อมูลที่อยู่บนเครื่องแม่ข่ายบริการ มีการ
ก าหนดความสามารถในการให้บริการ SLA (Services Level Agreement) ที่เหมาะสม รวมถึงมีการติดตั้งระบบป้องกันไวรัส 
(Antivirus) บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (SERVER) ของกรม และจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัส (Antivirus) ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระดับบุคคล เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน 

คลังสินทรัพย์ทางความรู้ 

จากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการ เพ่ือให้
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นไปใช้ประโยชน์ จึงได้มีการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งองค์
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น วิธีมาตรฐาน งานวิจัย ผลการประเมินความเสี่ยง ฯ และองค์ความรู้ที่ฝังอยู่
ภายในบุคคล (Tacit Knowledge) เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การบริหารจัดการกระบวนงาน ฯ   

 

ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ 

เอกสารสิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์/เว็บเพจ 

Best Practice 

ห้องสมุด Knowledge 
Asset  

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ระบบเครือข่ายและระบบงานคอมพิวเตอร์  
 การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้าน

เทคโนโลย ี

 

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
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ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาหน้าเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นช่องทางให้แก่บุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ได้
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ คู่มือมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ ข่าวประกาศเตือนภัยต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นจุดเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือยกระดับให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรมีความทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บุ คคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้สนใจ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ , GREEN BOOK online, E-Library, 
Facebook, YouTube, Line ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website 

 

ระบบหน้าต่างเตือนภัยสขุภาพ 

 

 

GREEN BOOK 

 

E-Library 

 

Application 

 

YouTube 

 

Knowledge Information System 
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แผนงานส าคัญ
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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วัตถุประสงค์ 

1. สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  

2. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารและด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร ให้มี
คุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน  

3. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาและต่อยอดความส าเร็จของการด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค และงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

ผลการด าเนินการ 

  

การด าเนินงาน 

พัฒนาอ าเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ปี 2563 
เครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ได้รับการพัฒนาเป็นอ าเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหา

30.00 18.31 

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ

สถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับทรัพยากรของกรมที่มีอยู่อย่างจ ากัดใน
แต่ละพื้นที่ ทั้ง บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และงบประมาณ  
ดังนั้นกรมจึงมุ่งเน้นสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literacy) ของคนไทย ให้ มีพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง  

ภาคใต้ 

ภาคตะวนัตก 

ภาคตะวนัออก 

ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ 
เขตสุขภาพ จ านวน (แห่ง) 

1 4 

2 - 

3 3 

4 2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 - 

11 3 

12 4 

 26 
 

ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ท าให้เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่มีความ
น่าเชื่อถือ ทันสมัย และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME) สู่ Smart Product ปี 2563 ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้าน
อาหาร และ ด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และพร้อม
เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน ยกระดับผลิตภัณฑ์เป็น Smart Product  ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการในการแข่งขัน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 

เครื่องส าอางผสมสมุนไพร อาหาร 

 

 

คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ            
ทั้งหมด 36 ราย จ านวน 47 ผลิตภัณฑ์ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 

พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ผ่านการด าเนินการนของศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชุมชน ให้มีองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย สามารถตอบสนองปัญหาปัจจัยเสี่ยงในพ้ืนที่ 

 

  

ปรับปรุงหลักสูตร
ร่วมกับกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 

 

ประสานงานหน่วยงาน
เครือข่ายฯในพ้ืนที่เพ่ือ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
และ วางแผนการพัฒนา 

พัฒนาองค์ความรู้ และ 
สารสนเทศ อสม.

วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน 
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วัตถุประสงค์ 

1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์กัญชาทั้งวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์กัญชา เพ่ือสนับสนุนการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

2. การศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชา การปลูก การสกัด การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ การใช้
กัญชา ทางการแพทย์และการตลาด  

ผลการด าเนินการ 

  

การด าเนินงาน 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในผลิตภัณฑ์ยากัญชา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ในการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการปริมาณสารส าคัญในผลิตภัณฑ์กัญชาโดยใช้วิธีมาตรฐาน ในการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานและเพ่ิมความเชื่อมั่นของบุคลากรทางการแพทย์และผู้บริโภคต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ยากัญชาที่มีใช้ใน
ประเทศ 

การตรวจ
วิเคราะห์หา

สารส าคัญท่ีออก
ฤทธิ์ 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดย 
 ส านักยาและวัตถุเสพติด 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ 1 เชียงใหม่ 

การตรวจ
วิเคราะห์สาร

ปนเปื้อน 

  

การอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดโดย
ส านักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 

 

30.00 18.31 

Tetrahydrocannabinol (THC) 

Cannabidiol (CBD) 

 

สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

โลหะหนัก 

สารพิษจากเช้ือรา 

ส่งเสริมการใช้กญัชาทางการแพทย ์
 

นโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ส่งผลให้เกิดกระแสความต้องการใช้ประโยชน์กัญชาในการบ าบัด
หรือรักษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคที่ยากต่อการรักษา ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน จึงเกิดค าถาม
ส าคัญ กรมจะท าอย่างไรที่จะผสานรวมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 



รายงานผลการด าเนนิงานกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน                                                                   57 

การจัดท าสารมาตรฐานกัญชาเพื่อใช้ในประเทศ เพ่ือผลิตสารมาตรฐานกัญชา ซึ่งได้แก่ Cannabidiol (CBD) 
และTetrahydrocannabinol (THC) ส าหรับใช้ในงานตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ และ การวิเคราะห์หาปริมาณ
สารส าคัญ ในตัวอย่างวัตถุของกลาง พืชกัญชา สารสกัดและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา 

  
                 กรณีน าเข้า 
 

               
                 กรณีผลิตเอง 

Cannabidiol (CBD) ขนาดบรรจุ 50 มิลลิกรัม 
ราคาประมาณ 50,000 บาท 

สารมาตรฐาน ตามระบบ
คุณภาพ ISO 17034 

ราคาขวดละ 5,000 บาท 

Tetrahydrocannabinol (THC) ความเขม้ขน้ 1-10 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ขนาด บรรจุ 1 มิลลิลิตร  
ราคาประมาณ 18,000 – 45,000 

บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการร่วม 
ระหว่างส านักยาและวัตถุเสพติด 
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ 1 เชียงใหม่ 

การจัดท าข้อก าหนดและมาตรฐานกัญชาในต ารายาของประเทศไทย จัดท าข้อมูลข้อก าหนดมาตรฐานของ
กัญชา ในส่วนของดอกเพศเมีย ใบและราก และข้อมูลข้อก าหนดมาตรฐานสารสกัดกัญชาและน้ ามันกัญชา และ
บรรจุในต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยและต ารายาของประเทศไทย 

การวิจัยและพัฒนา พัฒนาระบบการปลูกต้นกัญชาให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีสารส าคัญสูง ไม่มีสารเคมี ยา
ก าจัดศัตรูพืช และโลหะหนักปนเปื้อน เพ่ือได้ต้นพันธุ์กัญชาที่แข็งแรง ปลอดโรค ให้สาระส าคัญที่สูง รวมไปถึง
การศึกษาคุณลักษณะทางเภสัชเวทของพืชกัญชา และการสกัดสาระส าคัญเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 

การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นกัญชาด้วย
เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

การศึกษาระบบการปลูกต้นกัญชา
ภายใต้สภาพโรงเรือนแบบปิด 

การศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของ
เครื่องยากัญชา Cannabis sativa L. 

   
การศึกษาระบบการสกัดพืชกัญชาเพื่อ
การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

พัฒนาชุดทดสอบกัญชา 
 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ยาต้านมะเร็งจากสารสกัดใบเฮมพ์ 

   

กรณีน าเข้า กรณีผลิตเอง 

ร่างมอโนกราฟ 

 ยาน้ ามันกัญชา 

 สารสกัดกัญชา 

พิจารณาและรับรอง 
 คณะอนุกรรมการก าหนด มาตรฐาน

และวิธีวิตรวจสอบคุณภาพยา 
 คณะอนุกรรมการด้านบรรณาธกิาร 

จัดพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตามและรายงานขนาดของปัญหาและแนวโน้มของเชื้อดื้อยาโดยระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาของ
ประเทศ (NARST)  

2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาของประเทศ   
3. เพ่ือริเริ่มความร่วมมือในการตรวจจับและเชื่อมโยงข้อมูลเชื้อดื้อยาจากคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

ผลการด าเนินการ 

  

การด าเนินงาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานมีความชัดเจนในภาพรวมของประเทศจึงได้มีการบูรณารร่วมจากหลายภาคส่วน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยมีเป้าหมายภายใน 5 
ปี ลดการป่วยตายจากการดื้อยาให้ได้ ถึงร้อยละ 50 และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าโครงการป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ยุทธศาสตร์การบริการเป็นเลิศ (Service 
Excellence) และก าหนดเป็นตัวตัวชี้วัดส าคัญของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบหลักในส่วนนี้ 

25.00 31.65 

Antimicrobial Resistance 

การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชพี 

แต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 
88,000 คน เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาปีละ 38,000 คน คิด
เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 46,000 ล้านบาท 
และเม่ือเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจนครบทุกขนานก็จะไม่มียา
ใดสามารถรักษาโรคติดเชื้อได้อีกต่อไป 
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ก าหนดแนวนโยบายระดับประเทศในการจัดการ AMR ในสถานพยาบาล โดยกรมประสานด าเนินการร่วมกับ 
กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค ในการก าหนดมาตรการ
การเฝ้าระวังและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล 

 
 
พัฒนาศักยภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อตรวจ
วิเคราะห์เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ จากการประเมินสมรรถนะระบบห้องปฏิบัติการของประเทศในการรองรับการ

จัดการ AMR และจัดท ามาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ได้น า
องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย โดยผ่าน
กระบวนการ การฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะในการตรวจวิเคราะห์
เชื้อชนิดเดิมและชนิดใหม่ และการสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพ
และการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งน าไปสู่การรับรอง
ห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อดื้อยาที่มีความประสงค์ขอตรวจประเมินตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 

ต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้ 

 ก าหนดแนวนโยบาย
ระดับประเทศในการจัดการ AMR 
ในสถานพยาบาล 

 กรอบการท างานเพื่อจัดการ AMR 
ในโรงพยาบาล 

 การพัฒนาสมรรถนะ
ห้องปฏิบัติการ 

 พัฒนาระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศของห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา 

 สรุปการถอดบทเรียน AMR 
management 

 การจัดการ AMR อยา่งบูรณา
การในโรงพยาบาล 

 การใช้ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญการดื้อยา 

อย. กรมวิทย์ฯ กรม คร. กบรส. กรมวิทย์ฯ กรม คร. กบรส. อย. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 ก าหนดแนวนโยบาย
ระดับประเทศในการจัดการ 
AMR ในสถานพยาบาล 

 กรอบการท างานเพื่อจัดการ 
AMR ในโรงพยาบาล 

 

 การพัฒนาสมรรถนะหอ้งปฏิบัติการ 

พัฒนาระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศของห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา 

 สรุปการถอดบทเรียน AMR 
management 

 การจัดการ AMR อยา่ง
บูรณาการในโรงพยาบาล 

 การใช้ข้อมูลเพื่อการเฝ้า
ระวังและป้องกันปัญการดื้อ
ยา 

 

กองบริหารการสาธารณสขุ 

กรมควบคมุโรค 

ส านักงานคณะกรรมอาหารและยา 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

AMR 

Protocol 
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จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลความไวต่อยาของ
เชื้ อชนิดต่าง ๆ (Antibiogram) และส่ ง
ข้อมูลให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
ทวนสอบความถูกต้องผ่านระบบเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้ อ ย า ร ะดั บ โ ล ก  ( Global Antimicrobial 
Resistance Surveillance System; GLASS) 
ตามมาตรฐานของ WHO และพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน web portal และเผยแพร่
ข้อมูลความไวของเชื้อดื้อยาไปสู่ ระดับเขต
บริการสุขภาพและระดับประเทศ 
  
การศึกษาต้นเหตุของการดื้อยาในคน ได้มีการศึกษาวิจัยต้นเหตุการณ์ดื้อยาจากการบริโภคอาหาร น้ าดื่ม และ
สิ่งแวดล้อมโดยกรมได้ด าเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เพ่ือส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ มี
พัฒนาการทางกาย สมองและสังคม  

2. เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการดูแลสุขภาพของประชากรไทย 

ผลการด าเนินการ 
  

การด าเนินงาน 

การทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ ประเมินความถูกต้องของวิธีการตรวจหาปริมาณสารชีวเคมีใน
เลือด (Quadruple Test) ส าหรับคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ เพ่ือขยายหน่วยบริการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมวัตถุทดสอบ 

 ทดสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneity) 
 เปรียบเทียบผลระหวา่งเครื่องตรวจวิเคราะห์ต่างหลัก 

จัดส่งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  

 
 

พัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจชนิด
และปริมาณฮีโมโกลบินสูตรใหม่ 

 น้ ายารักษาสภาพชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน 
 วัสดุควบคุมคุณภาพจากตัวอยา่งเลือดชนิด 

beta-thalassemia trait Hb E trait CSEABart 

      นวัตกรรมการให้บรกิาร 

 

68.00 18.31 

การดูแลสุขภาพเด็กและประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์

การแพทย ์
จากค ากล่าวที่ว่า เด็กคืออนาคตของชาติ สะท้อนให้เห็นถึงการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจเป็น

องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เห็นถึงความส าคัญ จึงได้มุ่งเน้นสร้าง
ความเข้มแข็งให้ระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ส าหรับหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (Maternal and 
Child Health Laboratory) เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยใหม่โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง กลุ่มอาการดาวน์ และการติดเชื้อเอช
ไอวีจากแม่สู่ลูก นับเป็นการสร้างความม่ันคงด้านสุขภาพให้เด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดอย่างยั่งยืน 
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จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการระดับเขตสุขภาพ จ านวน 8 เขต ดังนี้ 
พ้ืนที่ ณ วันที ่

เขตสุขภาพที่ 1  เชียงใหม่  18 มีนาคม     2563 
เขตสุขภาพที่ 2  พิษณุโลก  26 กุมภาพันธ์ 2563 
เขตสุขภาพที่ 3  ชลบุรี  25 กุมภาพันธ์ 2563 
เขตสุขภาพที่ 5  สมุทรสงคราม  11 มีนาคม     2563 
เขตสุขภาพที่ 7  ขอนแกน่  20 กุมภาพันธ์ 2563 
เขตสุขภาพที่ 8  อุดรธานี 3   มีนาคม    2563 
เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี  28 กุมภาพันธ์ 2563 
เขตสุขภาพที่ 11 สุราษฎร์ธานี  24 กุมภาพันธ์ 2563 

 

การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ คัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธีตรวจหาสารชีวเคมีในซีรัม
หญิงตั้งครรภ์ (Quadruple test) โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์และตรวจยืนยันด้วยวิธี  
Molecular karyotyping โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัยวัณโรค โดยใช้ TB-LAMP ในโรงพยาบาล 
2. เพ่ือลดอัตราการเกิดวัณโรค โดยตรวจค้นหาผู้เสี่ยงที่ติดเชื้อวัณโรคด้วย interferon-gamma release 

assay, IGRA เฝ้าระวัง และติดตามการควบคุมการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง เน้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจวัณโรคในห้องปฏิบัติการหรือในคลินิกตรวจวัณโรค 

ผลการด าเนินการ 
  

การด าเนินงาน 

การตรวจเชื้อวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายด้วย IGRA ตรวจการติดเชื้อวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง (ผู้ติดเชื้อเอช
ไอวี ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค และผู้สงสัยป่วยเป็นวัณโรคท่ีวินิจฉัยได้ยาก) ด้วยวิธี interferon-gamma 
release assay จ านวน 285 ตัวอย่าง 

  
 

การตรวจค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเป้าหมายด้วย TB-LAMP จัดเตรียมชุดทดสอบ TB-LAMP รวมทั้งสิ้น 
400 ชุด และด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ก่อนการส่งไปใช้งานยังพ้ืนที่ โดย
ข้อมูลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ (เปรียบเทียบวิธี การตรวจหาเชื้อย้อมติดสีทน
กรด (Acid Fast Bacilli: AFB) และวิธี TB-LAMP) จาก 158 ตัวอย่าง พบว่า 

 ผลบวก ผลลบ ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
(ร้อยละ) 

AFB 4 154 2.53 
TB-LAMP 47 111 29.75 

55.00 22.75 

การสนับสนุนการยติุวณัโรค 
วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและก่อให้เกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจจากค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก จากข้อมูลปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ราว 120,000 
ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 172 ต่อประชากรแสน กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความส าคัญและได้ก าหนดเป้าหมายลด
อัตราการเกิดของวัณโรค ในสิ้นปี 2564 ให้เหลือ 88 ต่อประชาการแสน โดยมีมาตรการที่ส าคัญ คือ การเร่งค้นหาผู้ติด
เชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง เพ่ือเสริมสร้างการดูแล รักษา ป้องกัน และควบคุมวัณโรคให้มีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ยาชีว
วัตถุเพ่ือการสนับสนุนการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  

2. เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันด้านคุณภาพในการใช้ยาชีววัตถุให้กับประชาชน 

ผลการด าเนินการ 
  

การด าเนินงาน 

การพัฒนาการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน (Vero cell based 
vaccines) กรมได้ด าเนินการพัฒนาวิธีการตรวจคุณลักษณะเชื้อก่อโรคมือเท้า ปาก (Enterovirus 71) และวิธี
วิเคราะห์ คุณลักษณะและการควบคุมภาพของเซลล์เพาะเลี้ยง  เพ่ือให้ได้ไวรัส Enterovirus 71 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณลักษณะ 2 วิธี ส าหรับน าไปผลิตวัคซีนต้นแบบต่อไป 

 

1) พัฒนาวิธีตรวจสอบคุณลักษณะของ Enterovirus-71 โดยวิธี sequencing สืบค้นข้อมูลพันธุกรรม
และออกแบบล าดับพันธุกรรมตั้งต้น (primer) ของเชื้อ Enterovirus-71 และก าหนดสภาวะที่เหมาะสม
ส าหรับการเพ่ิมปริมาณ DNA ในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) และหาสภาวะใน
การตรวจหาล าดับนิวคลีโอไทด์ (DNA sequencing) 

พัฒนาวิธีวิเคราะห์ คุณลักษณะ
และการควบคุมภาพของเซลล์
เพาะเลี้ยงทีใ่ช้ในการผลิตวัคซีน 

การพัฒนาวิธีตรวจสอบ
คุณลักษณะของเชื้อก่อโรคมือ

เท้า ปาก 

การทดสอบคุณลักษณะของ 
seed virus และเซลล์

เพาะเลี้ยง 

สชพ/สวส 

สชว 

สชว/สชพ/สวส 

ไวรัส Enterovirus 71 ผ่าน
การตรวจสอบคุณลักษณะ 2 

วิธี 

 

33.30 42.63 

การวิจัยเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและวัคซีน 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติคาดการณ์ว่า ในปี 2013 ตลาดวัคซีนทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ การผลิตวัคซีนจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตของ
ประเทศ กรมจึงได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพการตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้นตอนของการ
ผลิตวัคซีนจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่าวัคซีนที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
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2) พัฒนาวิธีวิเคราะห์ คุณลักษณะและการควบคุมภาพของ Vero cell ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนและเปิด
บริการวิธีวิเคราะห์ คุณลักษณะและการควบคุมภาพของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ในการผลิตวัคซีน ได้
พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสเฉพาะเจาะจงและวิธีการตรวจคุณลักษณะ ใน
เซลล์เพาะเลี้ยง Vero cell ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน ทั้งการทดสอบความจ าเพาะ (Specificity) การ
ทดสอบความไว (Sensitivity) การทดสอบความแม่น (Precision) และการทดสอบความถูกต้อง 
(Accuracy)  และจัดท าเป็นร่างวิธีด าเนินการมาตรฐาน Standard Operation Procedures (SOPs) 

3) การทดสอบคุณลักษณะของ seed virus และเซลล์เพาะเลี้ยง ด าเนินการเพาะเลี้ยง Vero Cells ที่
ถูกท าให้ติดเชื้อ Enterovirus-71 และ ตรวจสอบคุณลักษณะของ Enterovirus-71 ด้วยแอนติบอดี
จ าเพาะและท า PCR เพ่ือเพ่ิมปริมาณ DNA 

การตรวจสอบประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ (9-valence HPV) ทาง
คลินิก ได้จัดเตรียม HPV pseudovirion 9 สายพันธุ์ และพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีน 
HPV โดยวิธี Neutralization test โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการทดสอบความถูกต้องของวิธี 

 

 

 

 

 

  

พัฒนาวิธีการตรวจคณุภาพวัคซีน
ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก 

Main Stream Up Stream Down Stream 

ประเมินและควบคุมคณุภาพวัคซนี
ที่ผลิตในประเทศ 

ประชาชนไดร้ับวัคซีนที่มีมาตรฐาน 
และถือเป็นการพัฒนากระบวนการ

สนับสนุนการผลิตวัคซีนของ
ประเทศ 
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ศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะหส์ าหรับยา 
Monoclonal antibody ศึกษาสภาวะทีเ่หมาะสมส าหรับการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการ 
 

ทดสอบสภาวะเบื้องต้นที่เหมาะสม
ส าหรับการตรวจวิเคราะห ์

ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห ์

ได้วิธีมาตรฐานส าหรับการตรวจวิเคราะห์ค่าความแรง เอกลักษณ์ และความบริสุทธิ์ของยา 
Interferon และTrastuzumab 

ยารักษาไวรัสตับอักเสบบีและโรคไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง 
ยารักษาโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก 

จัดเตรียมวสัดุอปุกรณ์ สารเคมี อาหารเลีย้งเซลล์ 
และอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจวเิคราะห ์

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาวิธีและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ส าหรับยา Monoclonal antibody ชนิด 
Trastuzumab และ Interferon  

ผลการด าเนินการ 
  

การด าเนินงาน 

 ในปี 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาวิธีและตรวจสอบความถูกต้อง
ของวิธีการวิเคราะห์ยาชีวเภสัชภัณฑ์ (biopharmaceuticals) ที่ใช้ส าหรับการรักษาไวรัสตับอักเสบบีและโรค
ไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรัง และยารักษาโรคมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
ภายในประเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศรให้สามารถรองรับการ
ตรวจวิเคราะห์ส าหรับประกอบการขึ้นทะเบียนจ าหน่ายในประเทศ และการรับรองคุณภาพเพ่ือการส่งออก 

การพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการควบคุม

คุณภาพเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนามาตรฐานการผลิตยา 

Biopharmaceutical 

55.00 75.32 

ประมาณการว่าประเทศไทยน าเข้า ยาชีววัตถุ ปี
ละ 25,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ผลิตของไทยสามารถผลิต
ย า ชี ว วั ต ถุ ไ ด้ เ พี ย ง  1% ขอ ง มู ลค่ า ย า ชี ว วั ต ถุ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนายาชีววัตถุขั้นสูงเพื่อใช้ในประเทศ
และส่งออก 
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วัตถุประสงค์ 

1. ตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหาร เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค  ประชาชน  และสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ประเทศไทย 

2. สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไปในการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านอาหาร 

3. สร้างฐานข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่มีคุณภาพถูกต้องอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

ผลการด าเนินการ 
  

การด าเนินงาน 

ส ารวจฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารกลุ่มเสี่ยง (หมึกสด หมึกแช่ด่าง และสไบนาง) 
เก็บตัวอย่าง ปลาหมึกสด จ านวน 76 ตัวอย่าง ปลาหมึกแช่ด่าง  จ านวน 64 ตัวอย่าง และสไบนาง 73 

ตัวอย่าง จ านวน 10 ตัวอย่าง รวม 243 ตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์แล้วเสร็จ 213 ตัวอย่าง พบว่า 

 

 

 

 

 

 

 

บูรณาการอาหาร

ปลอดภัย 

(Food Safety) 

55.00 75.32 

อาหารถือเป็นปัจจัยสี่ที่เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ อาหาร

ที่ไม่มีคุณภาพอาจมีการปนเปลื้อนของ สารเคมี เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ท าให้

เกิดโรคต่าง ๆ จึงจ าเป็นอย่างย่ิงต้องมีการควบคุมคุณภาพอาหารให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนถึงร้านจ าหน่ายอาหาร (Farm to 

Table) เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น 
 

หมึกสด 

พบสารฟอร์มาลดีไฮด์
อิสระ ร้อยละ 1.32 
จากจ านวนตัวอย่าง 

หมึกแช่ด่าง  

พบสารฟอร์มาลดีไฮด์
อิสระ ร้อยละ 40.63 
จากจ านวนตวัอยา่ง 

สไบนาง 

พบสารฟอร์มาลดีไฮด์
อิสระ ร้อยละ 24.66 
จากจ านวนตวัอยา่ง 
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พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ 

 

 
การพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหารเชื่อมโยงความเชื่อม่ันและเศรษฐกิจ 

ตรวจผัก ผลไม้ในตลาดหรือแหล่งกระจายสินค้า คัดเลือกตัวอย่างผัก ผลไม้จากตลาดหรือแหล่ง
กระจายสินค้าจ านวน 5 ตัวอย่างต่อตลาดหรือแหล่งกระจายสินค้า ซึ่งได้เก็บตัวอย่างผักผลไม้แล้วแล้ว 
20 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 65 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ 

ตรวจอาหารพร้อมบริโภค (street food) คัดเลือกบาทวิถี 1 แห่ง จากจังหวัดท่องเที่ยวในเขตสุขภาพ
ที่รับผิดชอบ 1 จังหวัด และเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภค จ านวนรวมทั้งสิ้น 220 ตัวอย่าง อยู่
ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทดสอบความช านาญ 

 จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบความช านาญ
การวิ เคราะห์สาร เคมีป้อ งกันก าจั ด
ศัตรูพืช 

 

 

 

 

วิธีการเตรียมตัวอย่าง การเตรียมสาร

มาตรฐาน และการตรวจวิ เคราะห์

สารเคมีปอ้งกนัก าจดัศตัรูพืช    

จัดเตรียมตัวอย่างทดสอบความช านาญ
การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช  

 เทคนิคการเตรียมสารละลายตัวอย่างโดยใช้  
Microwave digestion การเตรี ยมสารละลาย
มาตรฐาน และการตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก 4 ชนิด 
ได้แก่ ปรอท ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู ในพืช
สมุนไพร ด้วยเทคนิคต่างๆ ได้แก่  Mercury 
Analyzer, Flame-AAS, ICP-OES และ ICP-MS การ
ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์และการรายงานผล 

 เทคนิคการสกัดตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือใน
การวิเคราะห์สารพิษจากเช้ือรา  Aflatoxin B1 
B2 G1 G2 และ Ochratoxin A ในชาสมุนไพร
โดยเทคนิค HPLC- FLD การควบคุมคุณภาพการ
วิเคราะห์และการรายงานผล  

 

จัดเตรียมและส่งตัวอย่าง Dried Plant 
พร้อมทั้งค่าอ้างอิงส าหรับ วิเคราะห์  
สารหนูท้ังหมด ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท
ทั้งหมด  ให้กับศวก. 9 แห่ง  

จัดเตรียมและส่งตัวอย่าง กรดเบนโซ
อิกและกรดซอร์บิก และซัลเฟอร์ได
อ อ ก ไ ซ ด์ ใ น เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ใ ห้ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท้ัง 14 แห่ง 

สารตกค้าง 

สารปนเปื้อน 

ด้านวัตถุเจือปนอาหาร 

 ด้าน 
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ประเภทอาหาร 
เกณฑ์การตรวจวิเคราะห์ 

จุลชีววิทยา เคมี 
2.1.1 ผักและผลไม้ตัดแต่ง สลัดผัก (ไม่รวมน้ าสลัดและเนื้อสัตว์) 
ผักสด/ผลไม้สด/ผลไมตู้้กระจก  จ านวนจุลินทรีย ์CFU/กรัม 

Escherichia coli MPN/กรัม 
Staphylococcus aureus CFU/กรัม 
Salmonella spp./ 25 กรัม 

- 

ผลไม้ที่มสี ีเช่น ฝรั่งแช่บ๊วย สีสังเคราะห ์

2.2.1 ขนมหวานหรือขนมไทย 
ขนมหวาน จ านวนจุลินทรีย ์CFU/กรัม 

Escherichia coli MPN/กรัม 
Staphylococcus aureus CFU/กรัม 
Salmonella spp./ 25 กรัม 

- 

2.2.3 ขนมอบที่มีไส้หรือไม่มีไส้ 
ขนมปังปิ้ง/เบเกอรี ่ จ านวนจุลินทรีย ์CFU/กรัม 

Escherichia coli MPN/กรัม 
Staphylococcus aureus CFU/กรัม 
Salmonella spp./ 25 กรัม 
Bacillus cereus CFU/กรัม 

Benzoic, Sorbic 

2.2.5 อาหารพร้อมบริโภคทั่วไป (สลัดที่มีน้ าสลัด ไข่และเนื้อสัตว์)   
ข้าวผัดปู/ข้าวมันไก่/ข้าวหมกไก่/ย า/ย า
รวมมิตร/ย าปลาทู/เมี่ยงปลาทู/ปลาทู
ฟู/ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า/สุกี้ยากี้ /ข้าว
เปียก/แกงเห็ด/แกงเรียง/สลัด/สลัดโรล/
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน/ปอเปี๊ยะสด/แหนม
เนือง/ส้มต า/ผัดไทย/ผัดหมี่/ขนมจีน
น้ ายา/ไข่กระทะ/ซูชิ/อาหารทอด/ไก่
ทอด/หมูทอด/หมูปิ้ง/ซี่โครงย่าง/ขนม
ปังหน้าหมู/ปลาทูซาเตี๊ยะ/ปลาทอด
น้ าปลา/บะจ่าง/ต้มย ากุ้ง/อาหารทะเล
ปิ้งย่าง/ขนมโตเกียว 

จ านวนจุลินทรีย์ CFU/กรัม 
Escherichia coli MPN/กรัม 
Staphylococcus aureus CFU/กรัม 
Salmonella spp./ 25 กรัม 
Bacillus cereus CFU/กรัม 
* Vibrio parahaemolyticus /25 กรัม  
(เฉพาะที่มีอาหารทะเลเป็นส่วนประกอบ  
ยกเว้นต้มย ากุ้ง) 

- 

น้ าพริกหนุ่ม/น้ าพริกปลาทู/ไส้อั่ว/ไส้
กรอก/ลูกช้ิน/ฮ่อยจ๊อ/แจงลอน/
กะหรี่ปั๊บ 

Benzoic, Sorbic 

6. เครื่องดื่มที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะปิดสนิท 
เครื่องดื่มไม่มีน้ าแข็ง/เครื่องดืม่มี
น้ าแข็ง เช่น น้ าผลไม้ปั่น สมูทตี ้

จ านวนยีสต ์CFU/มิลลลิิตร 
จ านวนรา CFU/มิลลิลติร 
Escherichia coli /มิลลิลติร 
Staphylococcus aureus /0.1 มิลลลิิตร 
Salmonella spp./ 25 มิลลิลติร 
* Clostridium perfringens CFU/
มิลลลิิตร (เฉพาะเครื่องดื่มที่มีน้ าแข็ง) 

- 

ชา เช่น ชาไข่มุก ชาเย็น ชาชัก สีสังเคราะห ์
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โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาลและ Green and Clean Hospital  

 

  

 

 

เก็บตัวอย่าง 

          ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
โ ร ง พ ย า บ า ล ใ น พื้ น ที่ เ ก็ บ
ตั วอย่ า งแล้ ว  70 ตั วอย่ า ง 
เป้าหมาย 130 ตัวอย่าง 

       

       อบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
          เทคนิคการวิเคราะห์
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชใน
ผักผลไม้ 8 กลุ่ม 132 ชนิดสาร
วันท่ี 7-11 ตุลาคม 2562 ให้กับ 
ศวก. 7 แห่ง 

 

 

ตรวจวิเคราะหท์าง
ห้องปฏิบัติการ 

         อยู่ระหว่างด าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างผักและ
ผลไม้ เพื่อหาชนิดและปริมาณ
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
132 ชนิดสารด้วยเทคนิค GC 
MS MS และ L-MS-MS 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ  

  

เก็บตัวอย่างผักและผลไม้ 

  

 
ตรวจวิเคราะหท์าง

ห้องปฏิบัติการ 
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ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละความก้าวหน้าโครงการ

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์ ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้ยาสมเหตุผล 

ผลการด าเนินการ 
  

การด าเนินงาน 

 
 

ตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างวิจัยที่ได้จาก
ผู้ป่วยและอาสาสมัครจากทั่วประเทศจ านวน 
1000 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 5000 ตัวอย่าง 

 

ตรวจลักษณะพันธุกรรมโดยเทคนิค ไมโครอะเรย์ 
(microarray) ไปแล้ว 500 ตัวอย่าง จาก 

เป้าหมาย 5000 ตัวอย่าง 

 

ไมโครอะเรย์ (microarray) หรือ array CGH 
     เทคนิคที่ตรวจสอบความผิดปกติของดีเอนเอ 
โดยอาศัยกระบวนการจับคู่กันของดีเอนเอเป้าหมาย
ที่ผ่านการย้อมสีสารเรืองแสงกับดีเอนเอโพรบ แล้ว
น ามาวิเคราะห์ความผิดปกติของยีน 

         

 สนับสนุนนโยบายการใช้ยาสมเหตผุล เช่น การตรวจยีนแพ้ยาแก่ผู้ปว่ย เช่น Allopurinol (ยาลดกรดยูริค)  
 ประเมินความเสี่ยงต่อโรคทางพันธุกรรม เช่น โรค Rare decease โรคมะเร็ง วัณโรค ฯลฯ 

 โรคมาจากความผิดปรกติทางพันธุกรรม เช่น โรค
โลหิตจางธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางชนิดซิกเกิล  

 โรคที่พบบ่อยในประชากร ไม่ใช่โรคพันธุกรรมแต่
มีปัจจัยทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง  เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ  

องค์ความรู้น าไปสู่ 

Genomic Thailand 

นวัตกรรมสู่การแพทย์

เฉพาะบุคคล 

20.00 00.00 

เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรม ถือเป็นก้าวที่ส าคัญทางการแพทย์ของ

ประเทศที่น าไปสู่การตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ให้มีความ

แม่นย าและเฉพาะต่อบุคคลตลอดทุกช่วงวัย คาดการณ์ว่าจะเกิดผลต่อ

เศรษฐกิจ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องสาธารณสุขได้ประมาณ 

70,000 ล้านบาทต่อปี 
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ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละความก้าวหน้าโครงการ

   

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง สนับสนุนการให้บริการสุขภาพของ
สถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตในระดับต าบลทั่ว ทั้งประเทศ 
สนับสนุนต่อนโยบายการดูแลและรักษาสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินการ 
  

การด าเนินงาน 
 

โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต BP Sure และได้มีการ
ทดสอบเครื่องวัดความดันของสถานพยาบาล จากเป้าหมาย 9,875 แเห่ง มีผู้ร่วมทดสอบ 7,236 แห่ง ครอบคลุม
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 73.78  โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 83.53 จากผู้ร่วมทดสอบทั้งหมด 

 

9,875

7,236

0
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เป้าหมาย รพสต ร่วมทดสอบ

“ทุกคนที่ท างานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้
ก าเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะ
เห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี 
ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยท่ัวถึงเสมอหน้ากัน” 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2529 โครงการ 

เฉลิมพระเกียรติ 

35.00 47.58 

 จ านวน ร้อยละ 
ผ่านเกณฑ์ 6044 83.53 

ไม่ผ่าน 1192 16.47 
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 อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เรื่อง การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 จ านวน 68 แห่ง 

 จัดท าแอพลิเคชั่นเก็บค่าความดันประชาชนจากเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ภายใต้ชื่อ“BP Diary” 
ท างานบนระบบ android โดยเป็นแอพพลิเคชั่นบันทึกความดันประจ าวัน ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบ
ดูแลประชาชนใน รพ.สต. ที่สังกัด 

 
 สื่อสารประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการธ ารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ได้จัดอบรมสัมมนาการธ ารงรักษา พัฒนา สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจ าปี 2563 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และตรวจติดตามภายใน (Internal audit) ห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ ตามระบบ ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 โดยมีเป้าหมายโรงพยาบาลทั้งสิ้น 36 แห่ง 

 

จัดท าอินโฟกราฟฟิค เผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆ 1 

จัดท าเพจเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี สื่อสารกิจกรรม ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ เรื่องเครื่องวัดความดัน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ 

4 

2 จัดท าชุดนิทรรศการ และสื่อเคลื่อนที่ แนะน าโครงการ 

3 จัดท าหนังสือวัดความดันอย่างมั่นใจ จ านวน 11,000 เล่ม 

5 จัดท าคลิปวีดีโอสาธิตการใช้เครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต BP Sure และการ
เข้าโหมดทดสอบของเครื่องวัดความดันยี่ห้อต่างๆ เผยแพร่ทางยูทูป เฟชบุค เว็บไซต์ 
เพจเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี 
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 จ านวน (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  7 19.44 
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  13 36.11 
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27.46

46.91

ของกลางยาเสพติด

สารเสพติดในปัสสาวะ

รายงานการตรวจพิสูจน์สารเสพติด

ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ

  

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในปัสสาวะและวัตถุต้องสงสัย น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ด าเนินคดีและบ าบัดรักษา 

2. เพ่ือประเมินความสามารถและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสมาชิก 

3.  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด 

ผลการด าเนินการ 
 

 

 

 

                                

การด าเนินงาน 

การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในปัสสาวะและวัตถุต้องสงสัยด้วยกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือน า 
ผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ในการด าเนินคดีและในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดทั้งการตรวจเบื้องต้นและตรวจ
ยื น ยั น  
จากข้อมูลสะสมเดือนตุลาคม - มีนาคม กรมได้ด าเนินการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในของกลางยาเสพติด จ านวน 
8,237 รายการ คิดเป็น 27.46 % ของค่าเป้าหมาย และตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ จ านวน 32,839 รายการ 
คิดเป็น 46.91 % ของค่าเป้าหมาย รวมทั้งสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและสารควบคุมคุณภาพให้แก่หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 444,470 ชุดทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดของประเทศไทยมีการแพร่ระบาดทุกพ้ืนที่ รัฐต้องสูญเสียงบประมาณกว่าปีละ 
500 ล้านบาทในการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาและร่วมสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไข
และปราบปรามยาเสพติด 

63.40 53.89 

การสนับสนุนชุดทดสอบเบื้องต้นและสาร
ควบคุมคุณภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งสิ้น
444,470 

ชุดทดสอบ 

ชุดทดสอบ 
เมทแอมเฟตามีน
ในปัสสาวะ 

ชุดทดสอบกัญชา
ในปัสสาวะ 

การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด 
และการควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างเป็นระบบและสรุปภาพรวมของประเทศได้ 
2. เพ่ือจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทย ส าหรับบรรจุในต ารายาของประเทศไทย และต ารามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทย 

ผลการด าเนินการ 

                

การด าเนินงาน 

การประกันคุณภาพยา โดยกรมด าเนินการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ยาที่มีใช้ในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ 
โดยกรมได้ท าการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาแล้วเสร็จจ านวน 11 รายการ เช่น Meloxicam Tablet, Ranitidine 
Tablet, Furosemide tablets เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการรวบรวมและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยาที่
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเผยแพร่ 3 ช่องทาง ได้แก่ หน้าเว็บไซต์ส านักยาและวัตถุเสพติด หนังสือและแอพพลิเคชั่น 
GREEN BOOK ต่อไป ส าหรับผลิตภัณฑ์ยาที่ผิดมาตรฐาน กรมจะส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือด าเนินการตรวจสอบตามระบบประกันคุณภาพยาต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ

การประกันคุณภาพยาและต ารายาของประเทศไทย 

57.04 59.50 

กรมเดินหน้าเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพยาและสมุนไพรไทยให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค อีกทั้งเพ่ิมมูลค่า
ทางการตลาดและเพ่ิมโอกาสการส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ 
หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกต่อไป 



รายงานผลการด าเนนิงานกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน                                                                   77 

ต ารายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia) เป็นต ารายาของประเทศไทยที่จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นมาตรฐานใน
การตัดสินคุณภาพยาที่ผลิตและจ าหน่ายในท้องตลาด ซึ่งกรมด าเนินการศึกษาวิจัยมาตรฐานของสมุนไพร
ต่างประเทศที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแล้ว จ านวน 5 บทความ และรวบรวมเพ่ือเตรียมจัดพิมพ์
เป็นหนังสือและเผยแพร่ลงในแอพพลิเคชั่นต ารายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เป็นต ารายาที่รวบรวมข้อก าหนดและ
ข้อมูลในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานยาสมุนไพรแต่ละชนิดซึ่งกรมด าเนินการศึกษาวิจัยมาตรฐานของสมุนไพร
ไทยที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแล้ว จ านวน 6 บทความ 

 
แสมสาร 

 
ทิ้งถ่อน 

 
หญ้าปักก่ิง 

 
ยาชงปัญจขันธ์ 

 
ยาแคปซูลปัญจขันธ์ 

 
มะรุม 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anise water Anise oil 

 
 
 
 
 

Asafoetida 

 
สารสกัดกัญชา 

 
 
 
 
 

ยาน้ ามันกัญชาหยอดใต้ลิ้น 
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ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือตรวจรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต าหรับจากสมุนไพร 

2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนภัยสุขภาพด้านสมุนไพรแก่ประชาชน 

ผลการด าเนินการ 
 

 

 

 

                                

การด าเนินงาน 
การขอรับใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรอง “คุณภาพสมุนไพรไทย” กรมด าเนินการยกระดับคุณภาพของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิตให้แก่ผู้ผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้
ผู้รับบริการส่งตัวอย่างและใบส่งตัวอย่างมายังกรม จากนั้นกรมจะด าเนินการส่งตัวอย่างไปยังหน่วยงานเครือข่าย
เพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการด้านคุณภาพทางเคมีและทบทวนผลการตรวจวิเคราะห์การ
ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก และสารเคมี พร้อมทั้งออกใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์และ/
หรือคุณภาพทางเคมแีละใบประกาศนียบัตรเครื่องหมายรับรองให้ผู้รับบริการ 
 

 

 

 
 

ประเภทประกาศนียบัตร เกณฑ์ 
ระดับทอง ตัวอย่างผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพทางเคมีและความปลอดภัยจากการปนเปื้อน

เชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ระดับเงิน ตัวอย่างผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โลหะหนัก 

และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
หมายเหตุ ใบประกาศนยีบัตรฯ จะมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ฉบับสดุท้าย 

 

คุณภาพสมุนไพรไทย 

60.00 51.24 

    

 

 ผู้รับบรกิารส่ง 
ใบส่งตวัอยา่งและ

ตัวอยา่งที่ต้องการตรวจ 

 

กรมเตรียมตัวอย่าง 
และส่งไปยังหน่วยงาน

เครือข่าย 

 

 

ตรวจวเิคราะหท์าง
ห้องปฏิบตัิการด้าน
คุณภาพทางเคม ี

 
 

 

ทบทวนผลการตรวจ
วิเคราะห ์

การปนเปื้อน 

 

 

 

รายงานผล 
และจัดท า 

ประกาศนียบตัร 

 

 

 

แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 1 ก าหนดเป้าหมายคือเพ่ิมมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ 1 เท่าตัว จาก 180,000 ล้านบาทเป็น 360,000 ล้านบาท และเป็นผู้น าการ
ส่งออกสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ภายในปี 2564 ดังนั้นกรมจึงด าเนินการตรวจ

รับรองคุณภาพและความปลอดภัยพืชสมุนไพรไทยในระดับต้นทาง เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศต่อไป 
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ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 
 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการแกห่้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทั่วประเทศ 
 

ผลการด าเนินการ 
 

 

 
 

   

การด าเนินงาน 

การพัฒนาหองปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทางด้านหอง
ปฏิบัติการทางการแพทย์และด้านหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย เพ่ือสร้างความเข้าใจและส่งเสริมมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งจากการด าเนินงานเดือนตุลาคม – มีนาคม การประชุมด้านห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย ์มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 1,056 คน และการประชุมด้านรังสีวินิจฉัย มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 93 คน  

การรับรองห้องปฏิบัติการ ในการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจ าเป็นต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือให้มั่นใจในผลการตรวจวิเคราะห์และน าผลการตรวจวิเคราะห์ไปใช้ในการ
รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งก่อนการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมได้ด าเนินการตรวจติดตามภายใน 
(Internal audit) สอบเทียบ/ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ และการทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการ 
(Proficiency test) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ 

และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 

50.00 42.97 

 

   

ตรวจติดตามภายใน 
(Internal audit)  

ตรวจสอบและทบทวนระบบคุณภาพ 
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และรังสี
วินิจฉัย เช่น ISO/IEC 17043: 2010, 
ISO 15189: 2012 ได้ด าเนินการแล้ว  

4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

สอบเทียบ/ตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 

สอบเทียบเครื่องมือในเขตสุขภาพท่ี 8 
ท้ังสิ้น 277 เครื่อง เช่น เครื่องหมุนเหวี่ยง 

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้มั่นใจว่า
เครื่องมือให้ผลการวัดท่ีถูกต้อง และค่า
การวัดอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดก่อนการใชง้าน 

 

 

การทดสอบความช านาญ 
(Proficiency test) 

ด าเนินการประเมินความสามารถและ
ผลการทดสอบของการวัดตัวอย่าง

เดียวกันและสภาวะเดียวกัน
โรงพยาบาลแม่ข่าย 49 แหง และ

ห้องปฏิบัติการสมาชิก 656 แหง รวม
ท้ังสิ้น 705 แหง  

 

หัวใจส าคัญในการตรวจวินิจฉัย คือ การมีระบบการตรวจวิเคราะห์ 
ทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพราะผลการตรวจที่มีความถูกต้อง

และน่าเชื่อถือจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาพยาบาล  
กรมจึงเป็นสว่นหนึ่งในการเพ่ิมสมรรถนะระบบการสาธารณสุขไทย 

ให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากล  
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เปิดตรวจแล้ว 

อยู่ระหว่างเตรียมการเปดิตรวจ 

 

 

 

 
 

การพัฒนาระบบงานและนวัตกรรมสู่การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก ประกอบกับการพัฒนาวิธีการตรวจสาร
พันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR ตามแนวทางของ WHO กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงพัฒนาระบบห
องปฏิบัติการตรวจ COVID-19 ของโรงพยาบาลเครือขายทั่วประเทศ ภายใต้นโยบาย 1 จังหวัด 1 แล็บ 100 
ห้องปฏิบัติการ รายงานผลใน 1 วัน เพ่ือรองรับการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ซึ่งสามารถรองรับการตรวจได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่างต่อวัน ครอบคลุมทั้ง 12 เขตสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานะห้องปฏิบัติการ จ านวน (แห่ง) 
เปิดตรวจแล้ว 124 

อยู่ระหว่างเตรียมการเปิดตรวจ 52 

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563) 
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ภาคผนวก 

 
สามารถดาวน์โหลดได้ 2 ช่องทาง  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

QR Code 

 
URL 
 

https://qrgo.page.link/TGDpU 


