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สารจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 โครงการส�าคญัและโครงการวจิยัของกรมวิทยาศาสตร์ศาสตร์การแพทย์ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2561	 นอกจากจะมุง่เน้นภารกจิเพือ่ตอบสนองต่อปัญหา

ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศแล้ว	 ยังเน้นถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย	 ดังจะเห็นได้จากใน

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	มีโครงการบูรณาการที่เน้นสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจถึง	9	โครงการ	ด้วยเหตุนี้เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถขับเคลื่อนงาน 

สูเ่ป้าหมายความมัน่คง	 มัง่คัง่	 และยัง่ยนืของประเทศอย่างมีประสทิธภิาพ	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรยดึการด�าเนินงานตามนโยบายเน้นหนักของกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์	3	ข้อ	ดังนี้	

	 ด้านความมั่นคง	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นความมั่นคงสุขภาพของประชาชน	 การดูแลสุขภาพให้มีมาตรฐานและเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ	

โดยการพัฒนามาตรฐาน	3	ด้านคือ	1)	มาตรฐานห้องปฏิบัติการทุกระดับ	2)	มาตรฐานการตรวจ	3)	มาตรฐานของน�้ายาและชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

	 ความมั่งคั่ง	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมให้มีโครงการสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่ส�าคัญคือ	 เรื่อง	 Biopharmaceuticals	

ยาที่ผลิตในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลและมีการพัฒนาเพื่อให้ได้	OECD	GLP	เพื่อยาไทยสามารถส่งออกต่างประเทศได้

	 ความยัง่ยนื	 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสรมิการพฒันาสนิค้าพืน้ฐานจากสนิค้าเกษตรพืน้ฐานธรรมดาให้เป็นสนิค้าเกษตรสมยัใหม่หรอื	 Smart	 Product	

โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า	 (Value	 Added)	 รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่จะตรวจสอบมาตรฐานส�าหรับการส่งออกของผลิตภัณฑ์เกษตรสมัยใหม่ได้	 เพื่อสนองต่อ

นโยบายพัฒนา	Smart	Farmer

	 แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2561	 ได้มีการจัดท�าขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบาย

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	นโยบายยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	แนวคิดประเทศไทย	4.0	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	

พ.ศ.	 2560	 –	 2564	 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ	 ฉบับที่	 12	พ.ศ.	 2560	 –	 2564	 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ	 20	ปี	 กระทรวงสาธารณสุข	 ส่วนแผนงานและ

โครงการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส�าคัญและที่เน้นหนัก	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	ได้เน้นที่ส�าคัญหรือโครงการบูรณาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	จ�านวน	

19	โครงการ	ประกอบด้วยโครงการส�าคัญ	ดังนี้	คือ	โครงการที่สนับสนุนด้านความมั่นคง	ได้แก่	โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	โครงการวัณโรคเพื่อสนับสนุน

ยุตินโยบายวัณโรค	 โครงการแก้ไขปัญหาทางด้านยาเสพติด	 และโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 เป็นต้น	 โครงการที่สนับสนุนด้าน 

ความมั่งคั่ง	ได้แก่	โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมยาชีววัตถุและ	Biopharma	โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดท�า	Thai	Herbal	Pharmacopoeia	โครงการประกัน

คุณภาพยา	 โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย	 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเครื่องส�าอางผสมสมุนไพรของ	OTOP/SME	 เพื่อการส่งออก	 โครงการพัฒนาคุณภาพ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (OTOP)	 และโครงการ	 OECD	 GLP	 เป็นต้น	 สุดท้าย	 โครงการที่สนับสนุนด้านความยั่งยืน	 ได้แก่	 โครงการจัดการนวัตกรรม 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 และโครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	 ในส่วนของแผนงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์มีจ�านวน	5	ตัวชี้วัด	ประกอบด้วย	โครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ไขปัญหาวัณโรค	

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์	 Biopharmaceutical	 ที่ผลิตในประเทศเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก	 จ�านวนชนิดของสมุนไพรในเครื่องส�าอางที่สามารถ

ตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการ	และจ�านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด	และโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	จ�านวน	

37	โครงการ	ครอบคลุมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้าน	พันธุกรรม	เซลล์ต้นก�าเนิด	วัณโรค	ทารกแรกเกิด	ธารัสซีเมีย	ระบาดวิทยา	ยาชีววัตถุ/วัคซีน

สมุนไพรโรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้า	 โรคติดต่อ	 (โรคเกี่ยวกับยุงพาหะ/ไข้เลือดออก/HIV)	 โรคไม่ติดต่อ	 (มะเร็ง/หัวใจ)	 เป็นต้น	 โดยแผนงานและโครงการดังที่กล่าวมา 

จะมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข	 คือประชาชนมีสุขภาพที่ดี	 เจ้าหน้าที่มีความสุข	 ระบบสุขภาพยั่งยืน	 และยังสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์กระทรวง	4	ด้าน	(4	Excellence)	Prevention	&	Promotion	Excellence	(ส่งเสริมสุขภาพและป้องโรคเป็นเลิศ)	เช่น	โครงการService	Excellence	

(บริการเป็นเลิศ)	People	Excellence	 (บุคลากรเป็นเลิศ)	Governance	Excellence	 (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล)	นอกจากนี้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	

เป็นปีที่มีความส�าคัญต่อปวงชนชาวไทย	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้เน้นการจัดท�าโครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	 และรังสีวินิจฉัย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	ประจ�าปี	พ.ศ.	2561	เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ทั้งนี้โครงการดังกล่าว

มีความส�าคัญคือ	 ระบบสาธารณสุขของไทยจะมีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	 และรังสีวินิจฉัยที่มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 และมาตรฐานกระทรวง

สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายแพทย์สุขุม	กาญจนพิมาย

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก�าหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมฯ	ในการมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรชั้นน�าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสุขในระดับเอเชีย	และกรมฯ	ยังต้องด�าเนินภารกิจเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	ปี	ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์	4.0	และนโยบายของท่าน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ทั้งนี้ในการมุ่งสู่เป้าหมายที่ก�าหนด	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานในระดับต่างๆ	 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ

ประกอบด้วย	แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระ	20	ปี	พ.ศ.	2560	–	2579	มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น�าไปใช้เป็นแนวทาง

ในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	พ.ศ.	2559	–	2563 

มเีป้าหมายเพือ่ให้หน่วยงานในสงักดักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ในระยะกลาง	คอื	5	ปี	ทัง้นีย้งัเป็นการ

วางรากฐานขัน้แรกของแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ระยะ	20	ปีด้วย	และสดุท้ายแผนยทุธศาสตร์อาเซยีนกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	พ.ศ.	2560	–	2563	ได้จัด

ท�าขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ	 ทั้งน้ีการ 

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์หลักทั้ง	 3	 แผนของกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้กรมฯ	 จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดแผนการด�าเนินงานขับเคลื่อน

เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี	ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีจะระบุถึงงบประมาณ	โครงการการส�าคัญ	ตลอดถึงนโยบายเน้นหนักที่จะต้องขับเคลื่อนในปีดังกล่าว

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดสรรงบประมาณจ�านวนทั้งสิ้น	1,467,773,700	ล้านบาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ด

หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	 และเพื่อให้การด�าเนินการบริหารจัดการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงเห็นสมควรจัดท�าแผนปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าปี	 เพือ่เป็นเคร่ืองมอืทีส่�าคญัในการบรหิารจัดการเชิงกลยทุธ์และการบรหิารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน	 (Result	 base	 management)	

ทั้งนี้แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะระบุรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญของกรมฯ	 ระบุหน่วยวัดความส�าเร็จ	 ระยะเวลาด�าเนินการ	 การบริหารจัดการงบประมาณ	 และ

การประเมินผลความส�าเร็จในระดับและมิติต่างๆ	

	 แผนปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พ.ศ.	 2561	 จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จัดท�าขึ้นเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์	 การแพทย์	 ได้ทราบ

แนวทางการด�าเนินงาน	การบริหารจัดการงบประมาณของกรมฯ	ที่เชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่างๆ	และเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของหน่วยงานเพื่อความส�าเร็จของ

องค์การต่อไป
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บทที่ 1 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับชาติ 

 
นโยบายรัฐบาล 
 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 
โดยได้ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศเป็นสามระยะ และมีนโยบาย 11 ด้าน โดยการน้อมน าหลักการพัฒนาประเทศตามแนวประราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ รวมถึงน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตลอดจนความต้องการของประชาชนเป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายโดยมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
  6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
  9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
  โดยนโยบายดังกล่าวมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข คือนโยบายด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน โดยรัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึงความ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ดังนี้   
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1. วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนคุณภาพโดยไม่ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณา
การข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 

สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้ องถิ่น
และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเ อกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อ ทุกฝ่าย 
   3. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้ าระวังหน่วยตรวจวินิจฉัยโรคและ
หน่วยงานที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
   4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน
การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
   5.  ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬามีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความส ามัคคี
อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
   6. ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการ
อุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุมเหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
   7. พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยและให้มีความร่วมมือทั้ง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือจัดท ากรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใช้ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและลด/ป้องกันภัยคุกคามจากต่างประเทศ 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเป้าใช้นวัตกรรมภายในป 

ระเทศเพ่ิมศักยภาพผลผลิตของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ตลอดจนภาคท่ีเกิดจากบูรณาการต่างๆ 

1. วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนคุณภาพโดยไม่ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณา
การข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 

สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้ องถิ่น
และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเ อกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อ ทุกฝ่าย 
   3. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้ าระวังหน่วยตรวจวินิจฉัยโรคและ
หน่วยงานที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
   4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน
การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
   5.  ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬามีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความส ามัคคี
อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
   6. ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการ
อุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุมเหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
   7. พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยและให้มีความร่วมมือทั้ง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือจัดท ากรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใช้ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและลด/ป้องกันภัยคุกคามจากต่างประเทศ 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเป้าใช้นวัตกรรมภายในป 

ระเทศเพ่ิมศักยภาพผลผลิตของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ตลอดจนภาคท่ีเกิดจากบูรณาการต่างๆ 

1. วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนคุณภาพโดยไม่ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณา
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2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 

สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้ องถิ่น
และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเ อกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อ ทุกฝ่าย 
   3. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้ าระวังหน่วยตรวจวินิจฉัยโรคและ
หน่วยงานที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
   4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน
การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
   5.  ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬามีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความส ามัคคี
อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
   6. ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการ
อุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุมเหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
   7. พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยและให้มีความร่วมมือทั้ง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือจัดท ากรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใช้ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและลด/ป้องกันภัยคุกคามจากต่างประเทศ 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเป้าใช้นวัตกรรมภายในป 

ระเทศเพ่ิมศักยภาพผลผลิตของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ตลอดจนภาคท่ีเกิดจากบูรณาการต่างๆ 

1. วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนคุณภาพโดยไม่ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณา
การข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 

สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้ องถิ่น
และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเ อกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อ ทุกฝ่าย 
   3. เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้ าระวังหน่วยตรวจวินิจฉัยโรคและ
หน่วยงานที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
   4. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน
การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
   5.  ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬามีวินัยปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความส ามัคคี
อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
   6. ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการ
อุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุมเหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
   7. พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยและให้มีความร่วมมือทั้ง
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศโดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
 
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือจัดท ากรอบร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ใช้ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐ กิจพอเพียง” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและลด/ป้องกันภัยคุกคามจากต่างประเทศ 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยมุ่งเป้าใช้นวัตกรรมภายในป 

ระเทศเพ่ิมศักยภาพผลผลิตของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ตลอดจนภาคท่ีเกิดจากบูรณาการต่างๆ 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แกร่งของประเทศที่มีความพร้อมทั้งด้านกาย 
สติปัญญา และใจ โดยจะเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และการเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม มีเป้าหมายเพ่ือการกระจายโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและสาธารณสุข 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเป้าหมายเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
ให้มีความยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยง่านภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
แนวคิดประเทศไทย 4.0 

 
 
    แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีความศักยภาพและภูมิคุ้มกันที่สามารถ
น าพาประเทศให้ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะวิวัฒนาการท่ีก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิทยาการปัญญา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรที่ประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2579 โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 30  
 จากเดิมประเทศไทยมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเร่ิมต้นตั้งแต่รูปแบบประเทศไทย 1.0 ที่เน้นเกษตรกรรม ประเทศไทย 2.0  
ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาประเทศไทยใน 3 ช่วงเวลาที่ผ่านมาท าให้ประเทศไทยต้องพบกับภาวะ  
ติดกับดักอยู่ 3 กับดัก คือ รายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ า และความไม่สมดุลในการพัฒนา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยจะต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนผ่านจากประเทศไทย  
3.0 ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากท่ีท าปริมาณมากแต่ได้ผลน้อยเป็นท าปริมาณน้อยแต่ได้ผลมาก 

 
  การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และสามารถหลุดพ้นจากกับดัก 3 ประการ คือ การเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง  

มีความเหลื่อมล้ าภายในประเทศสูง และความไม่สมดุลในการพัฒนา ประเทศไทยจ าเป็นต้องเน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม โดยผสมสานความได้เปรียบทางด้าน
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขันใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 
  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 
  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
  กลุ่มท่ี 4 กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อต่อและฝังกับอุปกรณ์ต่างๆ 
  กลุ่มท่ี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และการบริการที่มีมูลค่าสูง 
 
สรุปสาระส าคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
  สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 สามารถสรุป
สาระส าคัญได้ว่าจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิรูปประเทศในสภาวะที่ประเทศไทยและโลกมีสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยน้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในครั้งนี้มี
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
  ส าหรับกรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยึดตามวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหารากฐาน
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ส าคัญที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันก็ด าเนินการยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข่งและโ อกาสของประเทศในการ
พัฒนาประเทศ จากเหตุผลดังกล่าวจึงก่อให้เกิดกลไกลการขับเคลื่อนของประเทศที่ส าคัญท่ีจะส่งผลให้บรรลุจุดหมายปลายทางได้ดังนี้ 

1) การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ 
2) การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
3) การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 
4) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
5) การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อุปทาน 
6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภุมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ 
7) การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมี

นวัตกรรมมากข้ึน ควบคู่กับการวางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต 
8) การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
9) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 
10) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
12) การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
13) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
14) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
15) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 
16) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
17) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
18) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
19) การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขันได้ 
20) การปฏิรูปด้านคลังและงบประมาณ 
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สรุปสาระส าคัญร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และเป็น
กลไกเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
วิสัยทัศน์ คือ “ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพ่ือคนไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่ง ยืน” โดยมีหลักการส าคัญในการขับเคลื่อนแผน คือ  
การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี การยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข การยึดธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 
ฉบับที่ 2 และการก าหนดกรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อวางรากฐานของระบบสุขภาพในระยะ 5 ปี ให้เข้มแข็งเพ่ือคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงสามารถ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม  โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จ านวน 4 
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในระบบบริการสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและสร้างกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาและสร้างความเขม้แข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 กับความเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ให้ความส าคัญต่อ
การจัดท าเทคโนโลยีเพ่ือการป้องกัน (Frontier technology) ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ซึ่งในด้านการชันสูตรโรคนอกจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะพัฒนาวิธีทดสอบชุดทดสอบที่มีความเร็วสูง (Rapid test) แล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังต้องมี
มาตรการเผยแพร่และสนับสนุนการใช้องค์ความความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ส่วนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุน
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์ และยกระดับเป็นผู้น าในการตรวจวิเคราะห์ โดยมุ่งเน้น
เฉพาะบางอย่างที่มีผลกระทบสูง เช่น พัฒนาความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ด้านยาฆ่าแมลงในผัก ผลไม้ เพ่ือส่งเสริมการส่งออก ยา เครื่อง ส าอาง สมุนไพรและงาน
ภารกิจด้านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Reference Lab) 
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 จากข้อมูลดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 คือ  
1. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ข้อ 5.2.1 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย (ด้านสุขภาพ) ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุข
ด้าน ชันสูตรโรค และคุ้มครองผู้บริโภค และหากภาคราชการ เอกชน และประชาชนมีการน าข้อมูลผลการวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ไปใช้ จะสามารถช่วยยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสาธณสุขของประเทศ อันส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพ
ของประเทศ และสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

2. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ข้อ 5.2.3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการ
พัฒนาด้านสุขภาพ โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 
ด้านยาและวัตถุเสพติด รังสีและเครื่องมือแพทย์ สมุนไพร เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย อาหาร ชันสูตรโรค/เทคโนโลยีทางการแพทย์ ชีววัตถุ 

3. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ข้อ 5.3.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการ
ยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยสนับสนุน 

4. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ข้อ 5.4.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความส าดวกของเมือง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนการมีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโดย
เน้นทางด้านห้องปฏิบัติการ และการน านวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

5. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ข้อ 5.4.3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการ
ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอาหารเพื่อรองรับอาเซียน 

6. สนับสนุนแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ข้อ 5.6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศรองรับ ประกอบด้วย  วางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการ พัฒนาความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม และการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ได้มีการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะเวลา 20 ปี โดยมี
ความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้สถานการณ์ด้านสาธารณสุขของประเทศไทยที่ได้เน้นและให้ความส าคัญ 
คือ การที่โครงสร้างประชากรมีความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิม
มากขึ้น นอกจากนี้พบว่าประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้ม เพ่ิมขึ้น และยังพบว่าคนไทย 
ยังมีปัญหาเชิงคุณภาพด้านสุขภาพ กล่าวคือคนไทยมีอายุไขเฉลี่ยสูงขึ้น แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ การเสียชีวิต
จากโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ การเกิดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า ปัญหาทางด้านสุขภาพที่เป็นผลกระทบมาจาก ปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติธรรมชาติ ภัยการก่อ
การร้าย และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล  ตลอดจนยังพบว่าคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังมีความเหลื่อมล้ าเช่นเดียวกัน  
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศ
และปฏิรูประบบสุขภาพ ไปสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข มีกรอบการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นสู่ 3 เป้าหมายหลัก 
ประกอบด้วย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ คือ PP&P Excellence/Service Excellence/People 
Excellence และ Governance Excellence  
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แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขประกอบด้วย 16 แผนงาน หรือ 4 Excellence Strategies 
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บทที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระดับหน่วยงาน 

บทบาทและภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
 
นโยบายเน้นหนัก 3 ข้อหลักโดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  นายแพทย์สุขุม กาญจนพิพาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เน้นนโยบายหลัก 3 ข้อ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์ -
การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยแนวทางดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น  
ประเทศไทย 4.0 โดยประเด็นที่เน้นหนักประกอบด้วย 

• ความม่ันคง  
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นความมั่นคงสุขภาพของประชาชน การดูแลสุขภาพให้มีมาตรฐานและเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ โดยการพัฒนา
มาตรฐาน 3 ด้านคือ  

1) มาตรฐานห้องปฏิบัติการทุกระดับ  
2) มาตรฐานการตรวจ  
3) มาตรฐานของน้ ายาและชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

• ความม่ังคั่ง 
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมให้มีโครงการสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่ส าคัญคือ เรื่อง Biopharmaceuticals  ยาที่ผลิตใน
ประเทศไทยให้มีการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานระดับสากลและมีการพัฒนาเพ่ือให้ได้ OECD GLP เพ่ือยาไทยสามารถส่งออกต่างประเทศได้ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 5 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



16

• ความย่ังยืน 
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าพ้ืนฐานจากสินค้าเกษตรพ้ืนฐานธรรมดาให้เป็นสินค้าเกษตรสมัยใหม่หรือ Smart Product โดยการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า (Value Added) รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่จะตรวจสอบมาตรฐานส าหรับการส่งออกของผลิตภัณฑ์เกษตรสมัยใหม่ได้ เพื่อสนองต่อนโยบายพัฒนา 
Smart Farmer 
 
แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563 

  ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินภารกิจภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2559 - 2563 ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้
จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเป็นไปตามหลักการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มุ่งเน้นให้ 
การด าเนินภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ือเป็นรากฐานการด าเนินงานในอนาคต 
 
วิสัยทัศน์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2563 
 
พันธกิจ 
1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และก าหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ 
3. ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
5. พัฒนาและก าหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพ่ึงพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและเอเชีย 
 
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1 : สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
2 : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
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3 : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
4 : ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมายการให้บริการกรม 
1. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น าไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสุขภาพ 
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทัน
เหตุการณ์ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการจากการก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศักยภาพทางห้องปฏิบัติการในระดับมาตรฐานสากล 
5. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและการบริการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 
กลยุทธ์กรม 
1. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและของประเทศ  
2. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการทางแพทย์และสาธารณสุข  
3. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  
4. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการก าหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข และ 
เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ  
5. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับการบริหารจัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
 
ผลผลิต 
 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
 ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
อย่างทันเหตุการณ์ 
 ผลผลิตที่ 3 : เป็นหน่วยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
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 ผลผลิตที่ 4 : เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย         
 ผลผลิตที่ 5 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ 
  
กิจกรรมหลัก 

ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
  กิจกรรมหลักที่ 1 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย ควบคุม ป้องกัน
และรักษาโรค 
  กิจกรรมหลักที่ 2 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและชุมชน 
 ผลผลิตที่ 2 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
อย่างทันเหตุการณ์  
  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
  กิจกรรมหลักที่ 2  ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 
   
 ผลผลิตที่ 3 : เป็นหน่วยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
  กิจกรรมหลักที่ 1 : ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อก าหนดมาตรการและพัฒนาเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  กิจกรรมหลักที่ 2 : บริการและสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
 ผลผลิตที่ 4 : เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
  กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย  
  กิจกรรมหลักที่ 2 ก าหนดมาตรฐาน และพัฒนาผลงานทางวิชาการทางห้องปฏิบัติการทาง การแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศ 
และภูมิภาคเอเชีย 
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 ผลผลิตที่ 5 : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ 
  กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ /การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  (DMSc 4.0) 
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้วิเคราะห์แนวทางเพ่ือตอบสนองต่อการเป็นประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยการมุ่งขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิจัยและการพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้และน าภูมิปัญญาต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างความเชื่อมั่น ตลอดจนการถ่ายทอด
ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs ภาคประชาคมและชุมชน โดยค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และการถ่ายทอดองค์ความรู้
สนับสนุนผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้จุดเน้นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข สามารถจ าแนกเป็นภารกิจหลัก 2 ประเด็น ประกอบด้วย 
  1) การสนับสนุน Smart Products เป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ประเทศ เป็นการสนับสนุนภาคผู้ประกอบการและเอกชนให้สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ผลงานส าคัญ ปร ะกอบด้วย การพัฒนายาชีววัตถุ ประเภท 
Biosimilar, ชีวเภสัชภัณฑ์, เวชส าอาง, ชุดตรวจวินิจฉัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ , Pharmaceutical Products (Orgranic Vit C (มะขามป้อม) Antifungal Gel (ราก
ทองพันชั่ง)  Herbal medicine for the Clinical management of Betathlassemia   (ex. ใบสน  ดอกกระเทียมเถาเง้า กระชายด า ใบโมกบ้านและต้นสาบแร้ง  
สาบกา), Food (Novel, Health claim, Food Additive, Functional Food, Medical Food Register) เป็นต้น 
  2) Smart hospitals เป็นภารกิจที่เน้นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ผลงานส าคัญ โดยค านึงถึงประเด็น โรคส าคัญของประเทศ โรคอุบัติใหม่ และโรคเดิมที่กลับมามีปัญหา ความมีสุขภาพที่ดีให้เกิด
ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย 4 H (Head, Hand, Heart, and Health) โดยอาศัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นสูง ประกอบด้วย EID (AMR, MALC TOF) สามารถลด
ค่าใช้จ่ายของประเทศได้ 2.5 แสนล้านบาท, การพัฒนาคนตามกลุ่มวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงสูงอายุ โดยอาศัยวิชาการและการน ามาสู่การปฏิบัติในกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ คือ 
ประกอบด้วย Maternal & Child Health (MCH) Aging Society, Stem cell & Regenerative Medicine และกลุ่ม Precision Medicine ประกอบด้วยวัณโรค , 
มะเร็ง, และ Pharmacogenetic ตลอดจนการเสริมสร้างอาหารที่มีคุณภาพโดยการส่งเสริม Hospital Food Safety เข็มมุ่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เร่งผลักดัน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศท่ีส าคัญ อาทิเช่น  
       -  DMSc Genomic Medicine ประกอบด้วย Medical Genomics โดยมีการจัดท าฐานข้อมูลคนไทย 10,000  ราย ระบบข้อมูลพันธุกรรม
การแพทย์ เภสัชพันธุศาสตร์เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล , Genomic Medicine Gene editing ELSI framework (Southeast Asian database Gene editing) Best 
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practice of Genomic Medicine (Regulatory framework for genomics data transfer within ASEAN All Thais can access to necessary medical 
genomic data) Asean training center for genomics (Regulatory body for genomics data sharing) Asia level (One of the leading Genomics Institute 
in Asia) จนได้เป็นระดับ Genomics Literacy 
       - DMSc Stem Cell & Regenerative Medicine ประกอบด้วยการวางรากฐานด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยีและบุคลากร ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้าน
เซลล์ต้นแบบด้านเซลล์ต้นก าเนิดตามาตรฐานสากล ทั้งกระบวนการเตรียมและตรวจสอบคุณภาพ การเตรียมความพร้อมในการเตรียมผลิตภัณฑ์วิศวกรรม เนื้อเยื่อ หรือ 
Tissue Engineering Products การเตรียมความพร้อมในการเตรียม Immune Cell Therapy Products และเตรียมความพร้อมในการเตรียม Gene Therapy 
Products มุ่งสู่เครือข่ายระดับเอเชีย เป้าหมายคือผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาโดยใช้เซลล์ เซลล์ต้นก าเนิดวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และยีนบ าบัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย นับเป็นการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ น าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ทั้งนี้หากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถขับเคลื่อนภารกิจ Smart Hospital และ Smart Product ได้ส าเร็จจะส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น
ผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนในเวลา 5 ปีและติด 1 ใน 3 ของเอเชียในเวลา 10 ปี และมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนี้ คือ ประเทศไทยสามารถลด
ค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข และสร้างสามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังส่งผลให้ประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากร
หลักในการพัฒนาประเทศมีสุขภาพที่ดีตลอดทุกช่วงกลุ่มวัยเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาประเทศไทย และท าให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นน าทางด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน อย่างแน่นอน 
 โครงการส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 

1. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และ SME 
2. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
3. โครงการจัดท าและยกระดับฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
4. โครงการประกันคุณภาพและพัฒนาอุตสาหกรรมยา สมุนไพร และชีววัตถุ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชันสูตรโรคและด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตชุดทดสอบ (Test kit และ Repid test) 
7. โครงการคุณภาพอาหารปลอดภัย 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
9. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านพันธุศาสตร์การแพทย์ 
10. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้ายวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านเซลล์ต้นก าเนิน 
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11. โครงการยกระดับนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
12. โครงการยกระดับศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ 
13. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางบการแพทย์ 
14. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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บทที่ 4 
งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,467,773,700 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหก
สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
สามารถสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 
   1. งบบุคลากร จ านวน 485,077,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.04 ของงบประมาณที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทั้งหมด 
   2. งบด าเนินงาน จ านวน 478,154,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.57 ของงบประมาณท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทั้งหมด 
    2.1 รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น/รายจ่ายผูกพัน จ านวน 84,627,600 บาท 
    2.2 รายจ่ายพื้นฐาน จ านวน 40,000,000 บาท 
    2.3 ค่าจ้างเหมาบริการ (ส่วนกลาง) /ค่าประชาสัมพันธ์ จ านวน 31,500,000 บาท 
    2.4 งบบูรณาการ จ านวน 183,834,300 บาท 
    2.5 งบนโยบาย จ านวน 90,000,000 บาท 
    2.6 งบพัฒนาบุคลากร จ านวน 5,000,000 บาท 
    2.7 งบด าเนินงานแผนงานวิจัย จ านวน 18,774,400 บาท 
    2.8 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ จ านวน 24,418,200 บาท 
   3. งบลงทุน จ านวน 479,028,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.63 ของงบประมาณที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทั้งหมด 
    3.1 ครุภัณฑ์ จ านวน 193,436,400 บาท 
    3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 285,492,300 บาท 
   4. งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของงบประมาณที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทั้งหมด 
   5. งบรายจ่ายอื่น จ านวน 24,313,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของงบประมาณท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับทั้งหมด 
    5.1 เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว จ านวน 4,056,400 บาท 
    5.2 โครงการวิจัย จ านวน 20,257,100 บาท 
 



23

 
บทที่ 5 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
(โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจ าปี 2561) 

 
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพ่ือการธ ารงรักษาและ
สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
  โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการเพ่ือการธ ารงรักษาและสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉบับน้ีท าขึ้น  ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 88/7 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยนายสุขุม  กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์-
การแพทย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” ฝ่ายหนึ่ง กับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ อาคาร 3 ชั้น 7 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนน
ติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยศาสตราจารย์ธานนทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “มูลนิธิ” 
อีกฝ่ายหนึ่ง 
  ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการร่วมมือกันทางวิชาการเพ่ือธ ารงรักษาและสร้างเสริมความเข้มแข้งของระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 15189:2012 และ ISO 15190:2003 รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งที่เป็นที่พ่ึง
ของประชาชนยามเจ็บป่วยให้ได้รับบริการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยตกลงให้และรับการสนับสนุน รวมถึงความร่วมมือตามท่ีทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันในรายละเอียดของแต่ละโครงการต่างๆ  
  ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
   1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้สามารถธ ารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
15189:2012 และ ISO 15190:2003 ได้อย่างยั่งยืน 
   1.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้สามารถธ ารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 
15189:2012 และ ISO 15190:2003 ได้ครบถ้วนทุกรายการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการประชาชนรวมทั้งรายการตรวจวิเคราะห์เพ่ือการบริการโลหิต 
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   1.3 เพ่ือประกาศเกียรติคุณห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่มีรูปแบบการพัฒนาและธ ารงรักษาระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากลอันเป็นตัวอย่าที่ดี 
  อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายจะท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ในแต่ละโครงการหรือกิจกรรมด้านวิชาการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ ให้ธ ารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้อย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับจากความร่วมมือทั้งสองฝ่ายจะเจรจา
เพ่ือท าความตกลงระหว่างกัน ในรายละเอียดแต่ละโครงการหรือกิจกรรมเป็นกรณีๆ ไป 
  ข้อ 2 แนวทางความร่วมมือประกอบด้วย 
     2.1 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุนและผลักดันแต่ละโครงการหรือกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ให้บรรลุประสงค์ 
    2.2 ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันประสานกับหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยให้การด าเนินการตามข้อตกลงประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง
โดยเร็ว 
  ข้อ 3 ระยะเวลาความร่วมมือ 
   ความร่วมมือตามข้อตกลงนี้ มีก าหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  
   ในกรณีที่ครบระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี ตามบันทึกข้อตกลงนี้ แต่การด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องยังไม่บรรลุผล และท้ังสองฝ่าย
ประสงค์จะร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ต่อไป ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะมาท าความตกลงกันใหม่ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน ก่อนบันทึกข้อตกลงนี้จะสิ้นสุด 
 
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจ าปี 2561 
   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ก าเนิดขึ้นจากความรักและศรัทธาของปวงประชา ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
เมื่อครั้งด ารงพระราชอิสรยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อก าเนิดขึ้นเพ่ือคืน
ความรักและความปรารถนาดีแก่ปวงประชา จากการระดมทุนโดยเชิญชวนพ่ีน้องชาวไทยทุกหมู่เหล่า บริจาคเงิน ที่ดิน สิ่งของ และทรัพย์สินอ่ื นๆ เพ่ือสบทบทุนในการ
ก่อสร้าง “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2522 ได้เงินบริจาครวมทั้งสิ้นมากกว่า 193 ล้านบาท โดยได้น าเอาทรัพย์สินจากการบริจาคมาจัดตั้งเป็น 
“มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2520 เพ่ือจัดสร้าง “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” จ านวน 21 แห่ง ขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเป็น
ของขวัญแด่พระองค์ เพ่ือเป็นโรงพยาบาลส าหรับให้บริการแก่ทหาร ต ารวจ พลเรือน อาสาสมัคร และประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ทั้ง ยังได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 
ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่ง ยังคงความปลาบปลื้มให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชทุกแห่ง และพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลยิ่งนัก พระองค์อยากให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังพระราชด ารัส
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ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ กรมทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2529 
 “ทุกคนที่ท างานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ก าเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอ าณาจักร  
ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน” “ทุกคนที่ท างาน
ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ก าเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้ องการจะเห็นผู้ที่อยู่ใน
ท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน” 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านห้องปฏิบัติการ มีบทบาทในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉั ยทุกระดับ 
จึงได้จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ส่งเสริมการด าเนินงานระบบคุณภาพและธ ารงรักษามาตรฐาน ตามข้อก าหนด
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง เป็นหลักประกันของผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้มารับบริการ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีต่อเนื่องยั่งยืน 
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บทที่ 6 
แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของแผนงาน/
โครงการที่เป็นค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการบูรณาการและโครการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส าคัญที่ตอบสนองต่อประเทศชาติ  
โดยรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวประกอบด้วย 
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จ านวน 1 โครงการ 
2. แผนงาน/โครงการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5 โครงการ 
 3. โครงการบูรณาการ/โครงส าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 183,834,300 บาท จ านวน 19 โครงการ 
 4. โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งบด าเนินงาน + งบรายจ่ายอื่น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 39,031,500 บาท  
จ านวน 37 โครงการ 
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แผนงาน/โครงการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5 โครงการ 
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1.	การพัฒนา

ศักยภาพห้องปฏิบัติ

การเครือข่ายเพื่อการ

เฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

ต้านจุลชีพ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏิบัติการเครือ

ข่ายเพื่อการเฝ้าระวัง

เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

ติดตามผลการด�าเนินงาน

ทุกเดือน	และรายงานผล

การด�าเนินงานทุกไตรมาส

ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการ

เครือข่ายที่มีศักยภภาพและ

สมรรถนะพร้อมการเฝ้าระวัง

เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

1.	มีข้อมูลการป่วยจากเชื้อ

ดื้อยาของแบคทีเรียจาก

หน่วยงาน	GLASS	surveil-

lance	site	ตามแนวทาง

ขององค์การอนามัยโลก	

จ�านวนอย่างน้อย	3	แห่ง

2.	มีรายงานผลการสุ่มตรวจ

สอบ	antibiogram	ร้อยละ	

30	ของ	โรงพยาบาลที่ส่ง	

antibiogram

3.	มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เพื่อการปรับปรุงด้านห้อง

ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง	

4.	เสนอร่างมาตรฐานห้อง

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ทางการแพทย์ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่	1	(ปรับปรุงจากปี	

2560)	และมาตรฐานความ

ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติ

การจุลชีววิทยาทางการ

แพทย์ฉบับปรับปรุงครั้งที่	1	

(ปรับปรุงจากปี	2560)	ต่อ

กระทรวงสาธารณสุข

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)

-



29

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)

2.	เพื่อพัฒนาระบบ

ห้องปฏิบัติการ

ถอดรหัสพันธุกรรม

ชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหา

วัณโรค

เพื่อพัฒนาระบบห้อง

ปฏิบัติการถอดรหัส

พันธุกรรมชั้นสูงเพื่อ

แก้ปัญหาวัณโรค

1.	จัดท�ารายงานฉบับ

สมบูรณ์เสนอต่อผู้บริหาร

2.	ได้ข้อมูลอัตราการดื้อยา

ต้านวัณโรคอย่างน้อย	3	

จังหวัด

3.	ได้ระบบฐานข้อมูล

สนับสนุนงานด้านระบาด

วิทยาเชิงโมเลกุลของเชื้อ

วัณโรคดื้อยาในประเทศไทย	

เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

ทางนโยบาย

ติดตามผลการด�าเนินงานทุก

เดือน	และรายงานผลการ

ด�าเนินงานทุกไตรมาส

ประเทศไทยมีระบบ

ห้องปฏิบัติการถอดรหัส

พันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหา

วัณโรคของประเทศ

-

3.	การพัฒนาวิธี

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์	

Biopharmaceutical

ที่ผลิตในประเทศเพื่อ

ส่งเสริมอุตสาหกรรม

การส่งออก

เพื่อพัฒนาวิธี

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

Biopharmaceutical	

ที่ผลิตในประเทศเพื่อ

ส่งเสริมอุตสาหกรรม

การส่งออก

สามารถให้บริการตรวจ

วิเคราะห์	

New	Biopharmaceutical	

ได้ครบทุกรายการ

อย่างน้อย	1	ผลิตภัณฑ์

ติดตามผลการด�าเนินงานทุก

เดือน	และรายงานผลการ

ด�าเนินงานทุกไตรมาส

ประเทศไทยมีวิธีวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์	Biopharmaceu-

tical	ที่ผลิตในประเทศเพื่อส่ง

เสริมอุตสาหกรรมการส่งออก

-

4.	จ�านวนชนิดของ

สมุนไพรในเครื่อง

ส�าอางที่สามารถ

ตรวจวิเคราะห์และ

เปิดให้บริการ

เพื่อตรวจเชนิดของ

สมุนไพรครื่องส�าอาง

ติดตามผลการด�าเนินงานทุก

เดือน	และรายงานผลการ

ด�าเนินงานทุกไตรมาส

สามารถตรวจเชนิดของสมุน

ไพรครื่องส�าอางเพื่อคุ้มครอง

ความปลอดภัยด้านสุขภาพต่อ

ประชาชน

ได้วิธีวิเคราะห์สมุนไพรใน

เครื่องส�าอางและเปิดให้

บริการ	จ�านวน	8	ชนิด

-
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แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)

5.	จ�านวนนวัตกรรม	

และเทคโนโลยี

สุขภาพที่คิดค้นใหม่	

หรือที่พัฒนาต่อยอด

เพื่อบริหารจัดการ

และผลักดันการ

ใช้นวัตกรรม	และ

เทคโนโลยีสุขภาพ

ที่กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์คิดค้นใหม่	

หรือที่พัฒนาต่อยอด

ติดตามผลการด�าเนินงาน

ทุกเดือน	และรายงานผลการ

ด�าเนินงานทุกไตรมาส

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สามารถบริหารจัดการและ

ผลักดันการใช้นวัตกรรม	และ

เทคโนโลยีสุขภาพที่ด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์คิดค้น

ใหม่	หรือที่พัฒนาต่อยอดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

1.	จ�านวนนวัตกรรม	หรือ

เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น

ใหม่หรือพัฒนาต่อยอด

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

อย่างน้อย	5	เรื่อง

2.	จ�านวนนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น

ใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด

มีการใช้ประโยชน์ทางการ

แพทย์หรือการคุ้มครอง

ผู้บริโภค	อย่างน้อย	2	เรื่อง

-
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โครงการบูรณาการ/โครงส าคัญกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 183,834,300 บาท จ านวน 19 โครงการ 
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แผนงาน/โครงการ

1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพห้อง
ปฏิบัติการเครือข่าย
และเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ
(Lab	Network	
Capacity	Building	
and	AMR)

กิจกรรมที่		1
ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์เผยแพร่ข้อมูล
ระบบเฝ้าระวัง
เช้ือด้ือยาระดับโลกและ
สนับสนุนเครือข่าย
โรงพยาบาลให้เข้า
ร่วมด�าเนินการระบบ
ใหม่รวมทั้งประสาน
ให้โรงพยาบาลส่ง
ข้อมูลผลการทดสอบ
การดื้อยา

กิจกรรมที่		2     
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขอบรม
เชิงปฏิบัติการและช้ีแจง
รายละเอียดโครงการ
กับเครือข่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อพัฒนาศักยภาพห้อง
ปฏิบัติการโรงพยาบาล
เครือข่ายในการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยา
ต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการ
และพัฒนา	เครือข่ายเฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้ได้	
ข้อมูลการดื้อยาอย่างถูกต้อง
และรวดเรวในภาพเขต	บริการ
สุขภาพและในระดับประเทศ

เพื่อให้ได้ข้อมูลส�าหรับจัดท�า	
antibiogram	ระดับเขต	และ
ระดับประเทศ	และเป็นข้อมูล
ในการดูแนวโน้มและ	
เฝ้าระวังการด้ือยาของเช้ือ
ในเขต	นั้นๆ	และประสานงาน
เพื่อด�าเนินการกิจกรรมอื่นๆ
ในโครงการ

เพื่อให้เครือข่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าใจ
รายละเอียดของโครงการ	
สามารถจัดท�า	antibiogram	
ระดับเขตบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ	และตรวจ
antibiogram
ของโรงพยาบาลในพื้นที่

หลักฐาน/เอกสารใน
การส่งข้อมูลผลการ
วิเคราะห์เชื้อและผล
การทดสอบความไว
จากรพ.ทุกเดือนอย่าง
น้อยเขตละ	3	แห่ง	
ให้กับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข	(ทุก	3	
เดือน)

ได้ข้อมูลการทดสอบการดื้อยา
จากรพ.	ครบทุกเขต	และได้ข้อมูล
สม�่าเสมอเดือนละ	1	ครั้ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถจัดท�า	antibiogram	
ระดับเขตบริการสุขภาพได้อย่างมี
คุณภาพ	และตรวจ	antibiogram	
ของโรงพยาบาล	ในพื้นที่

ประชาชนได้รับประโยชน์จาก
ห้องปฎิบัติการอ้างอิงของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเครือข่ายที่สามารถ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค	ตามแนวทาง	
IHR:	2005

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)

7.0000

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล
โครงการ

ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล
ต่อประชาชนหรือประเทศ
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมที่	3
พัฒนาศักยภาพห้อง
ปฏิบัติการของ	โรง
พยาบาลเครือข่าย
3.1	จัดอบรมห้อง
ปฏิบัติการโรง
พยาบาลเครือข่าย	
และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

3.2	นิเทศงานโรง
พยาบาลเครือข่าย

กิจกรรมที่	4
4.1	ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์จัดท�า
antibiogram	
ระดับเขต	(ราย	6	
เดือน)	(สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข	ด�าเนิน
การจัดท�าส�าหรับเขต	
4	และ	13

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลเครือข่ายได้
ในการทดสอบความไว
ของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ
ทั้งด้านเทคนิคและคุณภาพ	
รวมทั้งมีการนิเทศงาน
ในกรณีพบปัญหา

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาล	เครือข่ายได
(ในการทดสอบความไว	ของ
เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ	ทั้งด้าน	
เทคนิคและคุณภาพ	รวมทั้ง
มีการ	นิเทศงานในกรณี
พบ		ปัญหา

เพื่อดูแนวโน้มและเฝ้าระวัง
การดื้อยาของเชื้อในเขตนั้นๆ

หลักฐาน/เอกสาร
ในการนิเทศงาน
โรงพยาบาลเครือข่าย
อย่างน้อย	2	แห่ง

antibiogram	ระดับ
เขต	ราย	6	เดือน	
2	ฉบับ	(ม.ค.-ธ.ค.	
2560,	ม.ค.-มิ.ย.	
2561)	เผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาฯ

antibiogram	ระดับเขต	
ราย	6	เดือน	ม.ค.-ธ.ค	
2560	และ	ม.ค.-มิ.ย.
2561

ได้	antibiogram	ระดับเขต	เพื่อ
ดูแนวโน้มและเฝ้าระวังการดื้อยา
ของ	เชื้อในเขตนั้นๆ

จัดอบรมรพ.เครือข่าย
ไม่น้อยกว่า	1	ครั้ง/ปี			

สรุปผลการประเมินการ
จัดอบรม

	รายงานการนิเทศงาน
รับทราบและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาล
เครือข่าย

โรงพยาบาลเครือข่ายได้พัฒนา
ศักยภาพในการทดสอบความไว
ของ	เชื้อต่อยาปฏิชีวนะ	ทั้งเทคนิค
และ	คุณภาพ	รวมทั้งมีการนิเทศ
งานใน	กรณีพบปัญหา

	โรงพยาบาลเครือข่ายได้พัฒนา
ศักยภาพในการทดสอบความไว
ของ	เชื้อต่อยาปฏิชีวนะ	ทั้งเทคนิค
และ	คุณภาพ	รวมทั้งมีการนิเทศ
งานใน	กรณีพบปัญหา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน
ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล
โครงการ

ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล
ต่อประชาชนหรือประเทศ
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

4.2	สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสาธารณสุข
เก็บข้อมูลและด�าเนิน
การจัดท�า	antibiogram
ระดับประเทศ	(ราย	
3	เดือน)		เก็บข้อมูล
และด�าเนินการจัดท�า	
antibiogram	ของ
เครือข่ายโรงพยาบาล
กลุ่มสถาบันการแพทย์
แห่งประเทศไทย:	
UHOSNET	(ราย	6	
เดือน)

4.3	จัดพิมพ์แผ่นพับ	
antibiogram

เพื่อดูแนวโน้มและเฝ้าระวัง
การดื้อยาของเชื้อในระดับ
ประเทศ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ทดสอบความไวของเชื้อต่อยา
ปฏิชีวนะของห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเครือข่าย,
ห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิก
อาเซียน	และศูนย์เฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

พัฒนาคุณภาพการทดสอบ
ความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ
ของโรงพยาบาลเครือข่าย

antibiogram	ระดับ
ประเทศ	รายไตรมาส	
เผยแพร่บนเว็บไซต์
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อ
ยาฯ	antibiogram
ของเครือข่าย
โรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบันการแพทย์
แห่งประเทศไทย:
UHOSNET	ราย	6	
เดือน	เผยแพร่บน
เว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาฯ

หลักฐาน/เอกสาร
ในการประสานงาน
เพื่อติดตามการส่ง
ผลการทดสอบความ
ช�านาญรพ.เครือข่าย	
ให้กับ	สวส.

ได้	antibiogram	ระดับเขต	เพื่อดู
แนวโน้มและเฝ้าระวังการดื้อยา
ของเชื้อในระดับประเทศ

antibiogram	ระดับ
ประเทศ	ม.ค.-ก.ย.	2560,	
ม.ค.-ธ.ค.2560,	ม.ค.-มี.ค.	
2561	และ	ม.ค.-มิ.ย.
2561

กิจกรรมที่	5     
5.1	สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุขด�าเนินการ
ทดสอบความช�านาญ
โรงพยาบาลเครือข่าย

5.2	ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ประสานงาน
เพ่ือรับวัตถุทดสอบ	
และส่งผลการทดสอบ
ความช�านาญของโรง
พยาบาลเครือข่าย
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

กิจกรรมที่	6     
จัดท�าร่างมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการด้าน
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์	และจัดท�าร่าง
มาตรฐานความปลอดภัย
ทางห้องปฏิบัติการ	
6.1	ประชุมคณะ
กรรมการจัดท�าร่าง
มาตรฐานห้องปฏิบัติ
การจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์และ
ร่างมาตรฐานความ
ปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการ

5.3	ทดสอบความ
ช�านาญห้องปฏิบัติ
การประเทศสมาชิก	
ASEAN	และ	SEARO

5.4	รับการทดสอบ
ความช�านาญด้านตรวจ
วินิจฉัยและทดสอบ
ความไวของเช้ือต่อยา

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
แห่งชาติ

เพื่อพัฒนามาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	
(เชื้อแบคทีเรียดื้อยา)	และ
ต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ
ด�าเนินการเป็นมาตรฐานของ
ประเทศ

มาตรฐานห้องปฏิบัติ
การจุลชีว	วิทยา
ทางการแพทย์	และ
ร่างมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางห้อง
ปฏิบัติการฉบับ
สมบูรณ์	เสนอต่อ
กระทรวงสาธารณสุข
เพื่อด�าเนินการ
ประกาศใช้

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาทางการแพทย์	
และร่างมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติ
การฉบับสมบูรณ์

กระทรวงสาธารณสุขได้มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการ
แพทย์	และร่างมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการฉบับ
สมบูรณ์	เพื่อด�าเนินการประกาศใช้

6.2	ประชุมคณะ
ท�างานจัดท�าร่าง
มาตรฐานห้อง	ปฏิบัติ	
การจุลชีววิทยาทางการ
แพทย์และคณะท�างาน
จัดท�าร่างมาตรฐาน
ความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการ
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

6.3	เสนอมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาทางการแพทย์	
และร่างมาตรฐาน
ความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติ	การ
ฉบับสมบูรณ์ท่ี
ปรับปรุงมาจากปี	
2560	ต่อกระทรวง				
สาธารณสุขเพ่ือด�าเนิน
การประกาศใช้

กิจกรรมที่	7     
พัฒนา	case-fi	nding	
based	surveillance	
ตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก
7.1	ประชุมแนวทาง
การด�าเนินงานเพ่ือจัด
ท�าฐานข้อมูล	การป่วย
จากเช้ือด้ือยาของ
แบคทีเรียจากหน่วย
งาน	surveillance	
site	ตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก	
จ�านวน	3	แห่ง

เพื่อพัฒนา	case-fi	nding	
based	surveillance
ตามแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก

มีข้อมูลการป่วย
จากเชื้อดื้อยาของ
แบคทีเรียจากหน่วย
งาน	GLASS
surveillance	site	
ตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก	
จ�านวนอย่างน้อย
3	แห่ง

1.	มีแผนพัฒนา	case	
fi	nding	based
surveillance	ตาม
แนวทาง			องค์การ
อนามัยโลก				
2.	ข้อมูลการป่วยจากเชื้อ
ดื้อยาจาก		หน่วยงาน	
GLASS	surveillance		
site	ตามแนวทางของ
องค์การ		อนามัยโลก	
จ�านวนอย่างน้อย	3	แห่ง

กระทรวงสาธารณสุขได้ระบบ	
case-fi	nding	based
surveillance	(ระยะแรก)
เพื่อเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาตาม
แนวทางขององค์การอนามัยโลก
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

กิจกรรมที่	8     
8.1	ประชุมคณะ
อนุกรรมการ	พัฒนา
ระบบเฝ้าระวังการ
ด้ือยาต้านจุลชีพภายใต้
แนวคิด	สุขภาพ
หน่ึงเดียว

กิจกรรมที่	9     
ตรวจยืนยันเช้ือด้ือยา
ท่ีส�าคัญ	ท่ีเป็นปัญาหา
ของโรงพยาบาล
เครือข่าย

7.2	ด�าเนินการเช่ือม
ข้อมูลระหว่างฐาน
ข้อมูลผู้ป่วยกับฐาน
ข้อมูลผลการตรวจ
วิเคราะห์	ทาง
ห้องปฏิบัติการ
ของหน่วยงาน
surveillance	site	
ตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก	
จ�านวน	3	แห่ง

8.2	ประชุมคณะ
ท�างานประสานงาน
ด้านการด้ือยา
ต้านจุลชีพของ
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

เพื่อประสานงานในการร่วม
กันหาแนวทางการด�าเนินการ
จัดการปัญหาเชื้อดื้อยาแบบ
บูรณาการในระดับประเทศ

เพื่อตรวจยืนยันเชื้อดื้อยาที่
เป็นปัญหาของโรงพยาบาล
เครือข่าย	และเพื่อเฝ้าระวัง
แนวโน้มการดื้อยา

บูรณาการเพื่อด�าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย
พ.ศ.2560-2564

โรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์เฝ้า
ระวังฯ	ได้ข้อมูลเชื้อดื้อยาที่ตรวจ
ได้ยาก	พบน้อย	และสามารถเฝ้า
ระวัง	แนวโน้มการดื้อยาของเชื้อ
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

กิจกรรมที่	10     
สนับสนุนสาร
มาตรฐานให้กับ
ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเครือข่าย	

กิจกรรมที่	11     
ประชุมเพื่อประชุม
สรุปผลการด�าเนิน
งานโครงการและ
วางแผนการด�าเนิน
งานโครงการ
ปีงบประมาณ	2562	
กับเครือข่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์

กิจกรรมที่	12     
การบริหารจัดการ
โครงการฯ

เพื่อให้ห้องปฏิบัติการโรง
พยาบาลเครือข่ายมี
สารมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงใน
การตรวจวิเคราะห์เชื้อดื้อยา

เพื่อสรุปผลการด�าเนิน
งานโครงการและวางแผน
การด�าเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ	2562

เพื่อให้สามารถด�าเนินการ
โครงการได้ตามระยะเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ที่ก�าหนด

มีข้อมูลการป่วย
จากเชื้อดื้อยาของ
แบคทีเรียจากหน่วย
งาน	GLASS
surveillance	site	
ตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก	
จ�านวนอย่างน้อย
3	แห่ง

โรงพยาบาลเครือข่ายได้รับสาร
มาตรฐานเพื่อใช้ในการควบคุม
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์

ได้รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน
และจัดท�าแผนปฏิบัติราชการ
โครงการฯ	ประจ�าปีงบประมาณ	
2561

สามารถด�าเนินการโครงการ
ได้ตามระยะเวลาและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนด
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

กิจกรรมที่	1    
จัดท�าแผนปฏิบัติการ
การด�าเนินการประจ�า
ปีงบประมาณ	2561

กิจกรรมที่	2    
จัดหาวัสดุอุปกรณ์	
น�้ายาชุดทดสอบ
จัดท�าคู่มือเก็บ
ตัวอย่าง		เอกสาร
ต่างๆ	ที่ใช้ด�าเนินงาน

กิจกรรมที่	3    
ประชุมชี้แจงโครงการ
กับหน่วยงานที่ร่วม
ด�าเนินการ

1.	เพ่ือลดอัตราการเกิดวัณโรค	
โดยตรวจค้นหาผู้เสี่ยงที่ติดเชื้อ
วัณโรค	เฝ้าระวัง	และติดตาม
การควบคุมการเกิดโรคใน
ผู้ติดเชื้อ	ซึ่งเป็นประชากร
กลุ่มเสี่ยงต่างๆ
2.	เพื่อประเมินภาวะการ
ติดเชื้อวัณโรค	ความชุกของ
การติดเชื้อวัณโรคในกลุ่ม
ประชากรเสี่ยงต่างๆ	ในพื้นที่
เป้าหมาย

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งาน	และด�าเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพือ่ให้มวีสัดุอปุกรณ์	น�า้ยา
และชุดทดสอบ	พร้อมใช้งานมี
เอกสารในการปฏบิตังิาน

เพือ่ช้ีแจงโครงการให้
หน่วยงานร่วมด�าเนนิการ
เข้าใจรายละเอียด	
วตัถปุระสงค์	ประโยชน์ทีไ่ด้รบั
ของโครงการ	เข้าใจแผนงาน
และร่วมปฏบิตังิาน		

แผนปฏิบัติการของ
โครงการ	1	แผน	และ
แผนได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารของกรม

มีการประชุมช้ีแจง	และ
สร้างความเข้าใจกลุ่ม
เป้าหมาย	ได้แก่
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง
ในพ้ืนท่ีอย่างน้อย	3	แห่ง

ได้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่าง	ศวก.5,	ศวก.6	และ	รพ.
ท่ีเข้าร่วมโครงการ

มวีสัดอุปุกรณ์	น�า้ยาและชุด
ทดสอบเพยีงพอ	และเอกสาร
พร้อมส�าหรบัการปฏบิติังาน

สวส.,	ศวก.5,	ศวก.6	และ	รพ.ที่
เข้าร่วมโครงการ	มคีวามเข้าใจราย
ละเอยีด	วตัถปุระสงค์	ประโยชน์ที่
จะได้รบัของโครงการเข้าใจแผน
งานและร่วมปฏบัิติ

แผนปฏิบัติการ	1	แผ่น

วสัดุอปุกรณ์	น�า้ยา
ชุดทดสอบ	และ
เอกสารต่างๆ

	รายงานการประชมุ

ระดับความส�าเร็จ
ของการด�าเนินการ
พัฒนารูปแบบของ
การควบคุมและ
ป้องกันการเกิดวัณโรค
โดยการตรวจค้นหา
ผู้ติดเช้ือระยะแรกและ
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม
ประชากรเส่ียง	

2.	โครงการการ
ด�าเนินการพัฒนารูป
แบบของการควบคุม
และป้องกันการเกิด
วัณโรคโดยการตรวจ
ค้นหาผู้ติดเชื้อระยะ
แรกและผู้ป่วยวัณโรค
ในกลุ่มประชากรเสี่ยง

8.0000
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

กิจกรรมที่	4     
ลงทะเบียนผู้เข้ารับ
บริการตามความ
สมัครใจ	รวบรวม
ข้อมูลจากแบบลง
ทะเบียน	และการ
ตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย์

กิจกรรมที่	5     
เก็บตัวอย่างเลือด
และตรวจการติดเชื้อ
วัณโรคในกลุ่มผู้ติด
เชื้อเอชไอวี

กิจกรรมที่	6     
เก็บตัวอย่างเลือด
และตรวจการติดเชื้อ
วัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัส
วัณโรคร่วมบ้าน
ร่วมชุมชน

กิจกรรมที่	7     
เก็บตัวอย่างเลือด
และตรวจการติดเชื้อ
วัณโรคในกลุ่มผู้ป่วย
วัณโรค

กิจกรรมที่	8     
เก็บตัวอย่างเลือด
และตรวจการติเชื้อ
วัณโรคในกลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์

เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้รับบริการใน
กลุ่มประชากรต่างๆ	ประกอบ
การวางแผนปฏิบัติงาน

เพื่อตรวจค้นหาการติดเชื้อ
วัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เพื่อตรวจค้นหาการติดเชื้อ
วัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสวัณโรค

เพื่อตรวจการติดเชื้อวัณโรค
ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค

เพื่อตรวจการติดเชื้อวัณโรค
ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

แบบบันทึกข้อมูล
ผู้รับบริการคัดเข้า
โครงการ

บันทึกการตรวจ
วิเคราะห์

บันทึกการตรวจ
วิเคราะห์

บันทึกการตรวจ
วิเคราะห์

บันทึกการตรวจ
วิเคราะห์

จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจ
วิเคราะห์การติดเชื้อ
วัณโรค

จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจ
วิเคราะห์การติดเชื้อ
วัณโรค

จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจ
วิเคราะห์การติดเชื้อ
วัณโรค

จ�านวนตัวอย่างที่ตรวจ
วิเคราะห์การติดเชื้อ
วัณโรค

มีการลงทะเบียนของผู้เข้ารับ
บริการ	ประวัติการวินิจฉัยและ
การรักษาจากแพทย์

ได้ข้อมูลอัตราตรวจติดเชื้อวัณโรค
ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ค้นพบ
ผู้ติดเชื้อวัณโรค

ได้ข้อมูลอัตราการติดเชื้อวัณโรค
ในกลุ่มสัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน
ร่วมชุมชน	ค้นพบผู้ติดเชื้อวัณโรค

ได้ข้อมูลอัตราการติดเชื้อวัณโรค
ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค	ผู้ป่วยได้รับ
การตรวจยืนยัน

ได้ข้อมูลอัตราการติดเชื้อวัณโรค
ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ค้นพบผู้ติดเชื้อวัณโรค

มีข้อมูลผู้รับบริการที่เข้า
ร่วมโครงการ	ของกลุ่ม
ประชากรเสี่ยงกลุ่มต่างๆ
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

กิจกรรมที่	9     
รายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์แก่ผู้รับ
บริการ

กิจกรรมที่	10     
ตรวจค้นหาผู้ป่วย
วัณโรคในกลุ่ม
ผู้ติดเชื้อ

กิจกรรมที่	11     
รวบรวมผล	วิเคราะห์
ข้อมูลจัดท�ารายงาน	
และจัดท�าข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบาย

เพื่อแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์
แก่ผู้รับบริการ

เพื่อเฝ้าระวัง	ค้นหาผู้ติดเชื้อ
วัณโรค	ควบคุมและป้องกัน
การเกิดวัณโรค

เพื่อประเมินโครงกาและ
เสนอแนวทางการพัฒนาการ
ควบคุมและป้องกันการเกิด
วัณโรค

แบบบันทึกข้อมูล
ผู้รับบริการคัดเข้า
โครงการ

สรุปผลการเฝ้าระวัง	
และตรวจค้นหา

รายงานโครงการ
1	ฉบับ	และ	ข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบาย
1	ชุด

ผู้รับบริการได้รับทราบผล
การตรวจการติดเชื้อวัณโรค	

ผู้ติดเชื้อวัณโรคมีความใส่ใจ
สุขภาพ	เฝ้าระวัง	ป้องกันการเกิด
วัณโรค	

รายงาน	สรุปผล	การด�าเนินการ
ตามโครงการพัฒนารูปแบบการ
ควบคุมและป้องกันการเกิดวัณโรค
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง	ประจ�า
ปีงบประมาณ	2561	และข้อเสนอ
แนะเชิงนโยบายของแนวทางการ
พัฒนาการควบคุมและป้องกัน
การเกิดวัณโรคโดยใช้วิธีการ
ตรวจการติดเชื้อวัณโรคระยะแรก	
รวมถึงการตรวจค้นหาผู้ป่วยใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงเสนอผู้บริหาร
ของกรม

จัดท�ารายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์	การติดเช้ือ
วัณโรค	รวม	1,500	ราย

จ�านวนผู้ติดเชื้อที่มีการ
เฝ้าระวัง

รายงานสรุปโครงการ
1	ฉบับ	และข้อเสนอแนะ
เชิงนะโยบาย	1	ชุด

1.	เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สนับสนุนการก�าหนดการ
เผยแพร่และใช้ประโยชน์
องค์ความรู้	เทคโนโลยี	และ
นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์-
การแพทย์	ทั้งในเชิงสาธารณะ
และเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม

มีจ�านวนนวัตกรรมที่
คิดค้นใหม่	เทคโนโลยี
สุขภาพ	หรือพัฒนา
ต่อยอดการให้บริการ
ด้านสุขภาพ	ที่เพิ่ม
ขึ้นจากฐานข้อมูล
นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ร้อยละ	10

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
การด�าเนินงานทุกไตรมาส

1.	องค์ความรู้	เทคโนโลยี	และ
นวัตกรรมจากงานวิจัยและประเมิน
ความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์น�าไปสู่การใช้ประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
ของประเทศและรองรับการพัฒนา
ระบบสาธารณะสุขของประเทศได้
อย่างเป็นรูปธรรม	

3.	โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ	องค์ความรู้	
เทคโนโลยี	นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ประจ�า
ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2561

0.5000
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

2.	เพื่อเป้นฐานข้อมูล
สนับสนุนการก�าหนดนโยบาย
ด้านงานวิจัย	พัฒนา	และ
ด้านประเมินความเสี่ยงของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการและ
มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ล่ะภาค
ส่วนได้อย่างเหมาะสม
3.	เพื่อสนับสนุนการก�ากับ
และดูแลทรัพย์สินทางปัญญา
ของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

1.	เพื่อพัฒนากระบวนการใน
การวิเคราะห์หาการปนเปอน
ของ	DNA	จาก	host	cell	
ในยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยี
ชีวภาพ
2.	เพื่อพัฒนาวิธีและตรวจ
สอบความถูกต้องของวิธีการ
วิเคราะห์ค่าความแรงของยา	
fi	lgrastim
3.	เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการให้สามารถ
วิเคราะห์คุณภาพยาท่ีผลิตโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ

2.	ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์สามารถก�าหนดแนวทาง	
นโยบาย	และขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ด้านงานวิจัยและประเมินความเส่ียง
ของกรมให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการทั้งในเชิงสาธารณะ
และพาณิชย์ให้ทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย

4.	โครงการนวัตกรรม
และสนับสนุน
อุตสาหกรรมยา
และชีววัตถุและ
Biopharma

1.	ได้วิธีการที่เหมาะ
สมในการวิเคราะห์
หาการปนเปอน
ของ	DNAจาก	host	
cell	ในยาที่ผลิตโดย
เทคโนโลยีชีวภาพ
2.	ได้วิธีมาตรฐาน
ส�าหรบัตรวจวเิคราะห์
ค่าความแรงของยา	
fi	lgrastim”

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและรายงาน
ผลการด�าเนินงานทุก
ไตรมาส

สามารถควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยาและชีววัตถุที่
จ�าหน่ายในประเทศที่จะต้อง
พัฒนาการตรวจวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจหา	DNA	และ	Host	cell	
และการพัฒนาวิธีการตรวจ
วิเคราะห์เพื่อหาความแรงของ
ยา	fi	lgrastim	เพื่อรองรับการ
ผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ
ตามโครงการประเทศไทย	4.0	ที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยา	
Biopharmaceutical	ในประเทศ

6.6000
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

15.4500

50.0699

1.	เพื่อจัดท�าโมโนกราฟ	
(monographs)	เกี่ยวกับ
ข้อก�าหนดมาตรฐานของยา
สมุนไพรไทย	ส�าหรับบรรจุใน
ต�ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
2.	เพื่อควบคุมคุรภาพ
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มีการผลิตและ
จ�าหน่ายภายในประเทศรวม
ทั้งพัฒนาวิธีวิเคราะห์ส�าหรับ
ใช้ในการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตขึ้น

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้มีประสิทธิภาพ

1.	จ�านวนข้อก�าหนด
มาตรฐานของ
สมุนไพรไทยที่ผ่าน
การพิจารฒนาของ
คณะอนุกรรมการ
ต่างๆ
2.	จ�านวนสาร
มาตรฐาน	DMSc	
ด้านสมุนไพรท่ีผลิตได้

1.	จ�านวนตัวอย่างของ
กลางยาเสพติดและ
วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาทท่ีได้รับการ
ตรวจพิสูจน์
2.	จ�านวนตัวอย่างท่ี
ได้รับการตรวจหาสาร
เสพติดในปัสสาวะ
3.	จ�านวนชุดทดสอบ
เบ้ืองต้นสารเสพติด

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
การด�าเนินงานทุกไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
การด�าเนินงานทุกไตรมาส

1.	มีโมโนกราฟเกี่ยวกับข้อก�าหนด
มาตรฐานของยาสมุนไพร	ส�าหรับ
บรรจุในต�ารามาตรฐานยาสมุนไพร
ไทย
2.	มีต�ารายาสมุนไพรไทยเพื่อ
ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับ
การควบคุมคุณภาพสมุนไพรไทย
ที่เป็นสากลเพื่อเป็นที่มั่นใจแก่
ผู้สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ได้
รับสินค้าคุณภาพดีเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดมาตรฐานนั้น
3.	สนับสนุนอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศให้มีสารมาตรฐานใช้ใน
งานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	
ท�าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานและ
สนับสนุนการส่งออกไปจ�าหน่าย
ยังต่างประเทศ

1.	ผลการด�าเนินงานมีส่วนช่วย
ยับยั้งการแพร่ระบาดของสารเสพ
ติด	สามารถน�าไปประกอบการ
ก�าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานในพื้นพี่
2.	สามารถป้องกันการแพร่ระบาด
ของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสาร
ทดแทน	จากการน�ายาที่ใช้ใน
ทางการแพทย์ไปใช้ในทาง
ที่ผิด

	5.	โครงการพัฒนา
และจัดท�า
Thai	Herbal	
Pharmacopoeia

6.	โครงการสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ
ยาเสพติดการควบคุม
ตัวยาและสารเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ในปัสสาวะ	ท่ีให้การ
สนับสนุนแก่หน่วย
งานท่ีเก่ียวข้อง
			4.	จ�านวนขวดสาร
ควบคุมคุณภาพท่ี
ให้การสนับสนุนหน่วย
งานท่ีเก่ียวข้อง

เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่าง
เป็นระบบ	สรุปภาพรวมของ
ประเทศได้

1.	พัฒนาและสร้างศักยภาพ
ศูนย์แจ้งเตือนภัย	เฝ้าระวัง
และรับเรื่องร้องเรียนปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน	
เพื่อการดูแลสุขภาพด้วย
ตนเอง	โดยอาศัยข้อมูลจาก
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
2.	เพิ่มศักยภาพ	อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
ภัยสุขภาพในชุมชน
3.	พัฒนาฐานข้อมูล	“ระบบ
แจ้งเตือนภัย”	และส่งเสริม
ให้มีการน�าไปใช้ประโยชน์
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

7.	โครงการประกัน
คุณภาพยา

	8.	โครงการ
พัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ชุมชน

จ�านวนรายการยาที่
ตรวจวิเคราะห์

1.	ศูนย์แจ้งเตือนภัย
เฝ้าระวังและรับ
เรื่องร้องเรียนปัญหา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ชุมชนที่มีอยู่เดิม
สามารถรักษาศักยภาพ
ในการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ไม่ปลอดภัย	อย่างน้อย	
200	แห่ง
2.	มีศูนย์แจ้งเตือนภัย	
เฝ้าระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหา
ผลิตภัณพ์สุขภาพ
ในชุมชน	ที่มีศักยภาพ
ในการเฝ้าระวัง

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและรายงาน
ผลการด�าเนินงานทุก
ไตรมาส

	ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและรายงาน
ผลการด�าเนินงานทุก
ไตรมาส

1.	เป็นฐานข้อมูลด้านคุณภาพยา
ระดับประเทศ
2.	สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ
ยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนผู้รับบริการใน
ระบบสาธารณสุข

1.	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ศูนย์แจ้งเตือนภัย	เฝ้าระวังและ
รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน	เพื่อการดูแล
สุขภาพด้วยตนเอง	โดยอาศัย
ข้อมูลจากวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน
2.	อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชนมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือนภัยสุขภาพในชุมชน
3.		มีฐานข้อมูล	“ระบบแจ้ง
เตือนภัย”	และส่งเสริมให้มีการน�า
ไปใช้ประโยชน์เพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การ
แพทย์ชุมชน

11.1734

10.0000
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

9.	โครงการพัฒนา
ระบบคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการทางการ
แพทย์	และรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช	
ประจ�าปี	2561

5.0000

4.	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของ	
SME/OTOP	ในชุมชนให้มีขีด
ความสามารถในทางเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งและดูแลตัวเองได้
5.		จ�านวนผลิตภัณฑ์ของ	
SME/OTOP		ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพ	อย่างน้อย	8	
ผลิตภัณฑ์

1.		เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาระบบคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	
21	แห่ง
2.	เพื่อสนับสนุนให้ห้อง
ปฏิบัติการทางการแพทย์	
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	
มีระบบคุณภาพ	ตามมาตรฐาน
สากล	และมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง	และ
ยั่งยืน
3.			เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์	และห้องปฏิบัติ

ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัย	
ครอบคลุมพื้นที่
อ�าเภอต่างๆ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย	
110	อ�าเภอ
3.	จ�านวนข้อมูล	
อ้างอิงทางห้องปฏิบัติ
การ	เผยแพร่ผ่าน
ระบบแจ้งเตือนภัย	
หน้าต่างเตือนภัย
สุขภาพ	เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า	170	เรื่อง
หรือผลิตภัณฑ์

1.	จ�านวนห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์	
และห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชทุกแห่ง
ได้รับการตรวจ
ติดตามภายใน
(Internal	Audit)
2.	ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย	โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทุก
แห่ง	ได้รับการนิเทศ	
ติดตามประเมินผล	

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและรายงาน
ผลการด�าเนินงานทุก
ไตรมาส

4.		SME/OTOP	ในชุมชนมีขีด
ความสามารถในทางเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งและดูแลตัวเองได้ด้วย
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชม

1.	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	21	
แห่ง	มีคุณภาพและศักยภาพตาม
มาตรฐารกรมวิทยาศาสตร์กรม
แพทย์
2.		ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	มี
ระบบคุณภาพ	ตามมาตรฐานสากล	
และมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
อย่างต่อเนื่อง	และยั่งยืน
3.			ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	
และห้องปฏิบัติการังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สามารถสนันบสนุนการใช้บริการ
สุขภาพของสถานพยาบาลและ
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

การังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สามารถสนันบสนุนการใช้
บริการสุขภาพของสถาน
พยาบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุขด�าเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.	เพื่อสนับสนุน	นโยบาย
รัฐบาลด้านสาธารณสุข	ในการ
สร้างหลักประกันสุขภาพให้
แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน

1.ธ�ารงรักษาและส่งเสริม
พัฒนาคุรภาพและมาตรฐาน
การให้บริการของห้องปฏิบัติ
การทางการแพทย์ให้ได้
รับรองตามาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข
2.	รับรองระบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	
ตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข

จากทีมพี่เลี้ยงหรือ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์ในพื้นที่
3.	ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์	และ
ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย	โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชทุก
แห่ง	ได้รับการพัฒนา
ความรู้ด้านระบบ
บริหารคุณภาพและ
วิชาการ

การให้การรับรอง
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขเป็น
ไปตามเงื่อนไขข้อ
ก�าหนดตามมาตรฐาน
สากล

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและรายงาน
ผลการด�าเนินงานทุก
ไตรมาส

หน่วยงานสาธารณสุขด�าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
			4.		สนับสนุน	นโยบายรัฐบาล
ด้านสาธารณสุข	ในการสร้างหลัก
ประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเท่าเทียม
กัน

1.	มีการสร้างเครือข่ายคุณภาพ
และมาตรฐานบริการ	เพื่อการให้
บริการ	เพื่อให้การบริการตรวจ
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การ
แพทย์	และสนับสนุนระบบ
การส่งต่อผู้ป่วย	โดยมีข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นที่ยอมรับ
และเชื่อถือได้
2.	ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
มีมาตรฐานการบริการสุขภาพ
ที่ได้รับการตรวจประเมินและ
รับรองระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก�าหนด

	10.	โครงการเครือ
ข่ายมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และ
หน่วยบริการปฐมภูมิ

2.5000
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

1.	เพื่อประเมินการกลายพันธุ์	
(mutations)	หรือพหุสัณฐาน
ทางพันธุกรรมที่มีความ
สัมพันธ์กับโรค
2.	เพื่อประเมินกระจายของ
พหุสัณฐานทางพันธุกรรมของ
ประชากรชาวไทย
3.	เพือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพหุสัณฐานและการก
ลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการ
เกิดโรค
4.	เพือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพหุสัณฐานและ
การกลายพันธุ์เพื่อสนับสนุน
นโยบายใช้ยาสมเหตุผล

1.	เพื่อส่งเสริมพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ในฐานะหน่วยตรวจสอบ	
(National	OECD	GLP	
Compliance	Monitioring	
Autority	:	CMA)	ให้ได้เป็น	
full	nonmenber	country	
adherence	to	OECD	Act	
to	Mutual	Acceptance	
Data)				
2.		เพื่อพัฒนาข้อก�าหนด
เงื่อนไขทางกฎหมายที่ส่งเสริม
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนตาม
หลักการ	OECD	GLP	

1.	ตัวอย่างจากอาสา
สมัครไม่น้อยกว่า	
100	ราย
2.	การตรวจลักษณะ
พันธุกรรมโดยเทคนิค
ไมโครอะเรย์ซิป	
จ�านวน	2,500	
ตัวอย่าง
3.	การถอดรหัส
พันธุกรรมแบบทั่ว
จีโนม	จ�านวน	300	
ตัวอย่าง

1.	หน่วยตรวจสอบ
ขึ้นทะเบียนมีความ
พร้อมยื่นเอกสารหลัก
ฐาน	ข้อมูลต่อ	OECD	
Working	group	
เสร็จตามแผนภายใน
เดือนธันวาคม	2560
2.	CMA	มีผู้ตรวจ
สอบ	(inspector)
ผู้เชี่ยวชาญ	(Expert)	
ผู้สังเกตุการณ์
(Observer)	ที่
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างน้อย	6	คน

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและรายงาน
ผลการด�าเนินงานทุก
ไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและรายงาน
ผลการด�าเนินงานทุก
ไตรมาส

1.	สามารถเพิ่มความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ใน
การแปรผลข้อมูลพันธุกรรมของ
ประชากรในประเทศไทยส�าหรับ
การตัดสินใจทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
2.	มีระบบรายงานข้อมูลทาง
พันธุกรรมส�าหรับการใช้ข้อมูล
พันธุกรรมทางการแพทย์และ
สาธารณสุข
3.	มีฐานข้อมูลภาวะพหุสัณฐาน
ทางพันธุกรรมในประชากร
ไทย	โดนเฉพาะในส่วนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับโรค

1.	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ฐานะหน่วยตรวจสอบ	(National	
OECE	GLP	Compliance
Monitoring	Authority	:	CMA)	
ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกภาคี
สมบูรณ์	(full	nonmember
country	adherence	to	OECD	
Council	Act	to	Mutual
Acceptance	Data)																																																																														
2.	หน่วยงาน	CMA	มีข้อก�าหนด
เงื่อนไขทางกฏหมายที่ส่งเสริม
สนับสนุนการขึ้นทะเบียนตามหลัก
การ	OECD	GLP						
3.	ผู้ตรวจสอบ	(Inspector)
มีความรู้ความสามารรถตรวจสอบ

11.	โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ด้วย
ข้อมูลทางพันธุกรรม	
และการวิเคราะห์
Big	data

12.	โครงการส่งเสริม
การพัฒนาการ
ทดสอบให้สอดคล้อง	
OECD	GLP

15.8256

14.3000
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

3.	เพื่อพัฒนาศักยภาพ	
Inspector	ให้มีความรู้	ความ
สามารถตรวจสอบขึ้นทะเบียน	
Test	Facilty	ตามหลักการ	
OECD	GL	
4.	เพื่อสร้างความร่วมมือ
และควมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	
ระหว่าง	CMA	และ	Test	
facilities	และ	Regulatory	
Authority	และ	sponsor	k
5.	เพื่อส่งเสริม	สนับสนุน
หน่วยงาน	Test	facility	ให้มี
ความรู้	ความเข้าใจด้านระบบ
คุณภาพและวิชาการตามหลัก
การ	OLCD	GLP

ขึ้นทะเบียน	Test	Facility	ตาม
หลักการ	OECE	GPL																																																												
4.	การตรวจขึ้นทะเบียนตาม
หลักการ	OECD	GLP	มีความร่วมมือ
และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ระหว่าง	CMA	และ	Test	facilities	
และ	Regulatory	Authority	และ	
sponsor												
5.	หน่วยงาน	Test	Facility
มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบ
คุณภาพและวิชาการตามหลักการ	
OECD	GLP

ห้องปฏิบัติการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์มีศักยภาพ
ในการตรวจวิเคราะห์ด้านสาร
ก�าจัดศัตรูพืช	โลหะหนัก	และวัตถุ
เจือปนอาหาร

13.	โครงการพัฒนา
ขีดความสามารถ
และเครือข่ายห้อง
ปฏิบัติการเพื่อส่ง
เสริมสนับสนุน
อุตสาหกรรมและการ
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศ	
:บูรณาการ	(ใช้งบ
บูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ)

เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็น
ตัวแทนของแต่ละภูมิภาค
มีศักยภาพในการตรวจ
วิเคราะห์สารก�าจัดศัตรูพืช,
โลหะหนัก	และวัตถุเจือปน
อาหาร

ระดับความส�าเร็จของ
การด�าเนินงานตาม
แผน	(3	ด้าน)

14.5000 ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและรายงาน
ผลการด�าเนินงานทุก
ไตรมาส



49

แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

1.	เพื่อด�าเนินการตรวจสาร
เคมีป้องกันก�าจัดศัตรพืช
ตกค้างในผักและผลไม้	เพื่อ
สนับสนุนอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล	สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค		
ประชาชน	และสร้างภาพพจน์
ที่ดีแก่ประเทศไทย

1.	เพื่อตรวจรับรองคุณภาพ
และความปลอดภัยของ
วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร/ยาต�ารับจาก
สมุนไพร
2.	เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยา
ต�ารับจากสมุนไพรของไทย
ให้ได้มาตรฐานสากล
3.	เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้
ประกอบการด้านสมุนไพรใน
การแข่งขันทางการค้าในตลาด
เสรีอาเซียน/ตลาดสากล
4.	เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ภายในประเทศ
5.	เพื่อให้ได้ข้อมูลความเสี่ยง
เพื่อแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพร

ร้อยละความส�าเร็จ
ของการด�าเนินงาน
ตามแผน

ระดับความส�าเร็จของ
การด�าเนินงานตาม
แผน

วัตุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ยา
ต�ารับจากสมุนไพร
ได้รับการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์และ
ข้ึนตอนการขอรับ
ใบประกาศนียบัตร
เคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพสมุนไพรไทยปี	
2561	และผ่านเกณฑ์
ประเภทท่ี	1	และ/
หรือประเทภทท่ี	2	
อย่างน้อยร้อยละ	40

รายงานผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือน

รายงานผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือน

1.	มีข้อมูลสื่อสารความ
เสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัย
ด้านสมุนไพร	จ�านวนไม้
น้อยกว่า	1	เรื่อง
		2.	จ�านวนวัตถุดิบ
สมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร/ยา	ต�ารับ
จากสมุนไพรที่เข้าร่วม
โครงการคณุภาพสมุนไพร
ไทย	ได้รับการตรวจสอบ
ทางคุณภาพทางเคมีตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด
ร้อยละ	100

ทราบข้อมูลสถานการณ์การตกค้าง
ของสารก�าจัดศัตรูตกค้างในผักสด
และผลไม้สด

อาหารสดที่จ�าหน่ายในตลาดสด	
ตลาดนัดซุปเปอร์มาร์เก็ต	อาหาร
พร้อมบริโภค	อาหารปรุงส�าเร็จ	ที่
จ�าหน่ายใมีความปลอดภัยต่อการ
บริโภค

1.	วัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร/ยาต�ารับจากสมุนไพร
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและ
ความปลอดภัย
2.	หน่วยผลิตเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในกาผลิตให้ได้
มาตรฐาน
3.	บุคลากรทางการแพทย์เกิด
ความมั่นใจในการสั่งใช้ยาจาก
สมุนไพร
4.	ประชาชนได้ใช้สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย
5.	ประชาชนได้รับการสื่อสาร
ความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัย
ด้านสมุนไพร
6.	ผู้ประกอบการด้านสมุนไพรของ
ไทยสามารถแข่งขันทางการค้าเสรี
อาเซียน/ตลาดสากล

14.	โครงการตรวจ
สารเคมีป้องกันก�าจัด	
ศัตรพืชตกค้างในผัก
และผลไม้	เพ่ือสนับสนุน
อาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล

15.	โครงการอาหาร
ปลอดภัย	(Food	
Safety)

16.	โครงการคุณภาพ
สมุนไพรไทย

6.8000

5.0000
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

1.	เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพและ
ความปลอดภัยวัสดุอุกรณ์	
ชุดทดสอบและเคร่ืองมือแพทย์
2.		เพื่อให้หน่วยงานทาง
สาธารณสุขน�าข้อมูลไปใช้ใน
ประกอบการพิจารณาจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3.		เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วย
งานภาครัฐ	เอกชน	สมาคม	
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้แสดงความคิดเห็น	ประเด็น
ที่มีความกังวลใจ	และให้
ข้อเสนอแนะต่องานด้าน
เครื่องมือแพทย์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
รังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล
ในภาครัฐบาล	พัฒนาเครือ
ข่ายงานรังสีวินิจฉัย	การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	การพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม	และยั่งยืน	ผ่าน
การท�างานในรูปแบบการ
ร่วมมือของเครือข่ายที่มีการ
ร่วมแรงร่วมใจอย่างสมานฉันท์	
และเพื่อสร้างเครือข่ายการ
ท�างานแบบบูรณาการ	

จ�านวนชนิดของ
เครื่องมือแพทย์ที่เฝ้า
ระวังจ�านวน	3	ชนิด	

1.ห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยของ
โรง	พยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข	
โรงพยาบาลของรัฐ	
นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข	ได้รับ
การตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ
งานบริการรังสี
วินิจฉัย	ตามเกณฑ์

17.	โครงการ
บูรณาการเครื่องมือ
แพทย์

18.	โครงการพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ทางรังสีวินิจฉัยใน
โรงพยาบาลสังกัด
ส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

2.6654

4.0000

เครื่องมือแพทย์ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนสามารถน�าข้อมูลไป
ประกอบการก�าหนดนโยบายการ
ผลิต	จัดซื้อ	น�าเข้า	เครื่องมือแพทย์
เพื่อเป้นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ได้

รายงานผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือน

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือน	และรายงานผล
การด�าเนินงานทุกไตรมาส

1.	งานบริการรังสีวินิจฉัยของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข	โรงพยาบาลของรัฐนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถให้บริการรังสีวินิจฉัย
ท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานทัดเทียม
กันและมีความปลอดภัยทางรังสี	
2.	เครือข่ายพัฒนางานรังสีวินิจฉัย
ทุกจังหวัดมีความเข้มแข็ง
3.	ประชาชนท่ีมารับการตรวจ
วินิจฉัยทางรังสี	ได้รับบริการท่ีเป็น
ท่ีพึงพอใจ
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

	19.	โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการผลิต
เครื่องส�าอางผสม
สมุนไพรของ	OTOP/
SME	เพื่อการส่งออก

			19.1	มาตรฐาน
วัตถุดิบสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอางผสมสมุนไพร

3.4000

1.	ก�าหนดมาตรฐานวัตถุดิบ
และสารสกัดสมุนไพรมะหาด	
มังคุด	เทียนกิ่ง	มะค�าดีควาย	
เมล็ดองุ่น	และฟักข้าวที่ใช้
ผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ผสมสมุนไพร

1.	มาตรฐานวัตถุดิบ
และสารสกัดสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียน
กิ่ง	มะค�าดีควาย	
เมล็ดองุ่น	และ
ฟักข้าวที่ใช้ผสมใน
ผลิตภัณฑ์เครื่อง

1.	มาตรฐานวัตถุดิบ
และสารสกัดสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียนกิ่ง	
มะค�าดีควาย	เมล็ดองุ่น	
และฟักข้าวที่ใช้ผสมใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ผสมสมุนไพร	

1.	ได้มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียนกิ่ง	มะค�าดี
ควาย	เมล็ดองุ่น	และฟักข้าว	
2.		ได้มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียนก่ิง	มะค�าดีควาย	
เมล็ดองุ่นและฟักข้าว
3.	ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

2.	ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางผสมสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียนกิ่ง	มะค�า
ดีควาย	เมล็ดองุ่น	และฟักข้าว

1.	ก�าหนดมาตรฐานวัตถุดิบ
และสารสกัดสมุนไพรมะหาด	
มังคุด	เทียนกิ่ง	มะค�าดีควาย	
เมล็ดองุ่น	และฟักข้าวที่ใช้
ผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ผสมสมุนไพร
	2.	ก�าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสม
สมุนไพรมะหาด	มังคุด
เทียนกิ่ง	มะค�าดีควาย
เมล็ดองุ่น	และฟักข้าว

1.	เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมี
และจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสม
ของสมุนไพร	จ�านวน	8	ชนิด	
ได้แก่	มะเขือเทศ	มะขาม
ป้อม	ฟ้าทะลายโจร	ทับทิม	

ส�าอางผสมสมุนไพร	
2.	มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอางผสมสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียน
กิ่ง	มะค�าดีควาย	
เมล็ดองุ่น	และ
ฟักข้าว

1.	มาตรฐานวัตถุดิบ
และสารสกัดสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	
เทียนกิ่ง	มะค�าดี
ควาย	เมล็ดองุ่น	และ
ฟักข้าวที่ใช้ผสมใน
ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอางผสมสมุนไพร	
2.	มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอางผสมสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียน
กิ่ง	มะค�าดีควาย	
เมล็ดองุ่น	และ
ฟักข้าว

1.	ได้รายงานการวิจัย		
1	ฉบับ
2.	ได้ข้อมูลส�าหรับ
การเผยแพร่ส่ง
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์	1	เรื่อง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางผสม
สมุนไพรมะหาด	มังคุด	
เทียนกิ่ง	มะค�าดีควาย	
เมล็ดองุ่น	และฟักข้าว

1.	มาตรฐานวัตถุดิบ
และสารสกัดสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียนกิ่ง	
มะค�าดีควาย	เมล็ดองุ่น	
และฟักข้าวที่ใช้ผสมใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ผสมสมุนไพร	
2.	มาตรฐานผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางผสม
สมุนไพรมะหาด	มังคุด	
เทียนกิ่ง	มะค�าดีควาย	
เมล็ดองุ่น	และฟักข้าว

1.	ส�านักเครื่องส�าอาง
และวัตถุอันตราย	มี
รายงานการวิจัย	1	ฉบับ
ส�าหรับการน�าไปใช้
ประโยชน์

เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรมะหาด	
มังคุด	เทียนกิ่ง	มะค�าดีควาย	
เมล็ดองุ่นและฟักข้าว

1.	ได้มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียนกิ่ง	มะค�าดี
ควาย	เมล็ดองุ่น	และฟักข้าว	
2.		ได้มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร
มะหาด	มังคุด	เทียนกิ่ง	มะค�าดี
ควาย	เมล็ดองุ่นและฟักข้าว
3.	ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอางผสมสมุนไพรมะหาด	มังคุด	
เทียนกิ่ง	มะค�าดีควาย	เมล็ดองุ่น
และฟักข้าว

1.	ได้ข้อมูลคุณภาพและความ
ปลอดภัยของเครื่องส�าอางผสม
สมุนไพร	8	ชนิด	ได้แก่	มะเขือเทศ	
มะขามป้อม	ฟ้าทะลายโจร	ทับทิม	
ดอกค�าฝอย	ดอกดาวเรือง	ขิง	และ
มะรุม	

19.2	มาตรฐาน
วัตถุดิบสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอางผสม
สมุนไพร

19.3	การประเมิน
คุณภาพและความ
ปลอดภัยของ
เครื่องส�าอาง
ผสมสมุนไพร
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ดอกค�าฝอย	ดอกดาวเรือง	
ขิง	และมะรุม	ที่จ�าหน่ายใน
ประเทศไทย
	2.	เป็นแนวทางในการแจ้ง
เตือนภัยเครื่องส�าอางที่มีส่วน
ผสมของสมุนไพร	เพื่อเป็น
การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย

2.	กรมวิทยาศาสตร์	
การแพทย์	มีข้อมูล
ส�าหรับการเผยแพร่แก่
ประชาชนจ�านวน	1	
เรื่อง

2.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องในการน�าไป
พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้
คุณภาพและความปลอดภัยเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคและการเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
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โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งบด าเนนิงาน + งบรายจ่ายอื่น)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 39,031,500 บาท  

จ านวน 37 โครงการ 
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

1.	เพื่อศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร
ในผลิตภัณฑ์ผงนัวและมะขาม
ป้อมและจัดทาตัวอย่างพืช
อ้างอิง
2.	เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมี
และเอกลักษณ์ทางเคมีของ
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ผงนัว
และมะขามป้อม
3.	เพื่อศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการและพิษวิทยาของ
ผลิตภัณฑ์ผงนัวและมะขาม
ป้อม
4.	เพื่อพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์
ผงนัวและมะขามป้อม”

Human	tuberculosis
risk	genes	are
identifi	ed	through	
the	genome-wide	
search.

องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารจากผงนัว	
และ/หรือถ่ายทอด
เทคโนโลยีจ�านวน
1	เรื่อง

	1.	โครงการวิจัยร่วม
ไทย-ญี่ปุ่นเพื่อบูรณา
การข้อมูลพันธุกรรม
มนุษย์และของเชื้อ	
ก่อโรคเพื่อประยุกต์
ใช้ในการควบคุม
วัณโรค

2.	การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากผงนัวและมะขาม
ป้อม

4.6672

2.9461

-	มีผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารต่างประเทศเป็นจ�านวน	
8	ฉบับ		มีวิธิตรวจหรือชุดตรวจ
อย่างน้อย	1	ชุดที่สามารถน�ามาใช้
ในดูแลผู้ป่วยวัณโรคหรือสอบสวน
โรคได้		วิธีตรวจหรือชุดตรวจที่
พัฒนาขึ้นมีการน�าไปใช้ในระบบ
สาธารณสุขไทย

1.	เพื่อเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
ที่ปลูกสมุนไพร	ช่วยยกระดับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรและส่งเสริมการจ�าหน่าย
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน	รวมทั้งลดการใช้
ผงชูรสที่มีผลข้างเคียง	โดยการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแทน	เป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.	ได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก
มะขามป้อมที่สามารถใช้ในการ
ดูแลสุขภาพและลดการน�าเข้า
ยาจากต่างประเทศ

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

1.	จ�านวนวิธีตรวจ
วินิจฉัย/ชุดทดสอบที่
สามาตร	ตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อนโรคได้รวดเร็ว
อย่างน้อย	3	วิธี
2.	องค์ความรู้ทาง
วิชาการด้านโรค
ตดิเชือ้อบุตัใิหม่-อบัุตซิ�า้
ที่น�าไปสู่การตั้งรับการ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ในช่วงเวลาต่างๆ	
อย่างน้อย	60	เรื่อง

องค์ความรู้ด้านการ
ตั้งตารับผลิตภัณฑ์
สุขภาพต้นแบบที่มี
ฤทธิ์ลดไขมัน	จ�านวน	
1	เรื่อง

จ�านวนกระบวนการ
สร้างวคัซนีต้นแบบ
ส�าหรบัป้องกนัโรคเรมิ
และพฒันากระบวนการ
ผลติวคัซนีป้องกนั
โรคเรมิ	1	กระบวนการ

3.	ศูนย์ความร่วมมือ
การวิจัยโรคติดต่อ
อุบัติใหม่และอุบัติซ้�า
ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ่น

4.	แผนงานการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ลด
ไขมัน

5.	โครงการสร้าง
วัคซีนต้นแบบป้องกัน
โรคเริมและการ
พัฒนากระบวนการ
ผลิต

1.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การวิจัยและขยายขีดความ
สามารถของทั้งสองฝ่าย
2.	เพื่อสนับสนุนด้านการ
ระบาด	โดยต้องทาให้
ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อ
รองรับต่อการควบคุมโรค
ฉุกเฉิน
3.	เพื่อการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ด้านความเข้าใจ
ทั่วไปและการป้องกัน
โรคติดต่อแก่สาธารณชน

1.	เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ต้นแบบเพื่อลดไขมัน	หรือใช้
เสริมการรักษาของยาแผน
ปัจจุบันในผู้ที่มีภาวะไขมันสูง	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย	
2.	เพื่อทดแทนการนาเข้ายา
ลดไขมันแผนปัจจุบันที่มีราคา
แพงและอาจทาให้เกิดผล
ข้างเคียงต่อร่างกายได้

1.	เพื่อสร้างวัคซีนต้นแบบ
ส�าหรับป้องกันโรคเริมและ
พัฒนากระบวนการผลิต
วัคซีนป้องกันโรคเริม

0.4000

1.1986

1.1050

-	มีผลการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารต่างประเทศเป็นจ�านวน	
8	ฉบับ		มีวิธิตรวจหรือชุดตรวจ
อย่างน้อย	1	ชุดที่สามารถน�ามาใช้
ในดูแลผู้ป่วยวัณโรคหรือสอบสวน
โรคได้		วิธีตรวจหรือชุดตรวจที่
พัฒนาขึ้นมีการน�าไปใช้ในระบบ
สาธารณสุขไทย

ได้องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่ลด
ไขมันซึ่งจะสนับสนุนให้มีการใช้พืช
สมุนไพรในการรักษาโรคไขมันใน
เลือดสูงช่วยเสริมการรักษาโรคกับ
ยาแผนปัจจุบัน	เพื่อลดภาวะเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดและ
ลดอัตราการเสียชีวิตท�าให้ผู้ป่วย
มีชีวิตยืนยาว	รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตให้ยืนยาวขึ้น

ประเทศไทยมีเทคโนโลยีการ
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคเริมเป็น
ของตนเอง	เป็นการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการ
แพทย์	และประชาชนได้รับวัคซีน

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

จ�านวนองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร	จากผงนัว	
และ/	หรือถ่ายทอด
เทคโนโลยี	1	เร่ือง

วิธีการตรวจการกลาย
พันธ์ุของยีน	BRCA1	
และ	BRCA2	ในผู้ป่วย
ท่ีเป็นโรคมะเร็งเต้านม
และมะเร็งรังไข่ด้วย
เทคนิควิเคราะห์
ล�าดับสารพันธุกรรม
สมรรถนะสูง	1	วิธีการ

6.	แผนงานวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรเพื่อ
สนับสนุนบัญชียา
หลักแห่งชาติ

7.	การพัฒนาวิธีการ
ตรวจการกลายพันธุ์
ของยีน	BRCA1	และ	
BRCA2	ในผู้ป่วยที่
เป็นโรคมะเร็งเต้านม
และมะเร็งรังไข่ด้วย
เทคนิควิเคราะห์
ล�าดับสารพันธุกรรม
สมรรถนะสูง

1.	เพื่อศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร
ในผลิตภัณฑ์ผงนัวและมะขาม
ป้อมและจัดทาตัวอย่างพืช	
อ้างอิง
2.	เพ่ือศึกษาคุณภาพทางเคมี
เอกลักษณ์ทางเคมี	และ
พิษวิทยาของสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ผงนัวและมะขามป้อม
3.	เพื่อศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการของผลิตภัณฑ์
ผงนัวและมะขามป้อม
4.	เพื่อพัฒนาตารับผลิตภัณฑ์
ผงนัวและมะขามป้อม

1.	เพื่อศึกษาอุบัติการณ์	
(incidence)	การกลายพันธุ์	
(germline	mutation)	ของ
ยีน	BRCA1/BRCA2	ในผู้ป่วย
โรคมะเร็งเต้านมและผู้ป่วย
โรคมะเร็งรังไข่ทางพันธุกรรม	
(Hereditary	Breast	and	
Ovarian	Cancer;	HBOC)
2.	เพื่อตรวจหาความสัมพันธ์	
(correlation)	ของการ
แสดงออกที่ผิดปกติของ
โปรตีนกับการกลายพันธุ์	

0.8932

1.8900

องค์ความรู้ด้านมาตรฐานของ
สมุนไพรและยาต�ารับที่อยู่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ	ที่สามารถ
สนับสนุนการใช้สมุนไพรในระบบ
บริหารสาธารณสุขและ
อุตสาหกรรมใชเชิงพาณิชย์

วิธีตรวจทางชีวโมเลกุล
(biomolecular	method)	
ประกอบด้วยด้วยวิธี	(PCR)	และ
อ่านล�าดับพันธุกรรมด้วยเครื่อง
อ่านล�าดับพันธุกรรมสมรรถนะสูง	
เพ่ือตรวจหา	germline	mutation	
ในยีน	BRCA1	และ	BRCA2	เพื่อใช้
ในการยืนยันการตรวจวินิจฉัยทาง
คลินิกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

เพื่อใช้ส�าหรับป้องกันการติดเชื้อ
และลดการแพร่กระจายของ
โรคเริม
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

1.	มีจ�านวนรายงาน
ผู้ป่วยที่มีผลข้างเคียง	
SJS/TEN
2.	มีการรายงานผู้ป่วย
ที่มีผลข้างเคียงอย่าง
สม�่าเสมอ	
3.	ผู้บริหารของ
โรงพยาบาลอนุมัติ
ในหลักการให้ท�าการ
ศึกษาวิจัยได้	
4.	มีทีมผู้ติดตามผล
ข้างเคียงที่อาจมี	

8.	โครงการร่วมวิจัย
กรมวิทยาสาสตร์การ
แพทย์-ส�านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาเพื่อประเมิน
อุบัติการณ์การแพ้
ยาและการวิจัย
เพื่อน�าเภสัชพันธุ
ศาสตร์มาใช้ในระบบ
สาธารณสุข

1.	เพื่อประเมินอุบัติการณ์
ของภาวะแพ้ยาที่พบได้บ่อย
ในประเทศไทย
2.	เพื่อการค้นหาปัจจัยเสี่ยง
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ของการ
เกิดผื่นแพ้ยาจากยาที่ใช้ใน
ประเทศไทย
3.	เพื่อการค้นหาปัจจัยเสี่ยง
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ของการ
เกิดภาวะแพ้ยาที่พบได้ใน
ประเทศไทย

2.5000 ได้ลักษณะพันธุกรรมเสี่ยงเสี่ยง
ในการเกิดโรคที่มีความส�าคัญ
ในประเทศไทย		การเผยแพร่ใน
วารสารทางการแพทย์
พัฒนาชุดทดสอบและเปิดให้
บริการตรวจเพื่อใช้ในการตรวจหา
ลักษณะพันธุกรรมในยีนดังกล่าว
ที่มีความส�าคัญทางคลินิกใน
ประเทศไทย

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

(Germ-line	mutation)	ของ
ยีน	BRCA1/BRCA2	ในผู้ป่วย
โรคมะเร็งเต้านมที่อายุน้อย
กว่า	45	ปี	ในผู้ป่วยไทย	โดย
การศึกษาลาดับนิวคลีโอไทด์
ของยีนทั้งสองโดยใช้เครื่อง
อ่านลาดับสารพันธุกรรม
สมรรถนะสูง
3.	เพื่อพัฒนาการตรวจหา	
germline	mutation	ในยีน	
BRCA1/BRCA2	ด้วยเครื่อง
อ่านลาดับสารพันธุกรรม
สมรรถนะสูง	ในการตรวจ
คัดกรองทางคลินิกสาหรับผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมที่อายุน้อยกว่า	
45	ปีและมีประวัติของมะเร็ง
ในครอบครัวที่มีความเสี่ยง
เกิดมะเร็งเต้านม
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

เภสัชกร	หรือ	แพทย์	
หรือ	พยาบาล	และมี
แพทย์ที่ให้ความ
ร่วมมือ

เครือข่ายห้องปฏิบัติ
การกรมวิทยาศาสตร์
การ	แพทย์ด้าน
การตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี-1	ในเด็ก
ที่คลอดจากแม่
ที่ติดเชื้อด้วย
วิธี	Real-time	PCR
มีศักยภาพ
ตามมาตรฐาน
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

9.	พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายห้องปฏิบัติ
การกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้าน
การตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี-1	ในเด็ก
ที่คลอดจากแม่
ที่ติดเชื้อด้วยวิธี	
Real-time	PCR

1.	เพื่อทดสอบความใช้ได้ของ
วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น
(HIV-1	Real	time	PCR)	
เปรียบเทียบผล	การดาเนินงาน
ระหว่างห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์	การแพทย์
ทั้ง	12	แห่ง	(Multicenter
Validation)
2.	เพื่อทดสอบความใช้ได้ของ
ตัวอย่างที่ได้พัฒนาขึ้น	(HIV-1	
Profi	ciency	Testing	for	
DNA-PCR)	เพื่อใช้ในกิจกรรม
ทดสอบความชานาญการตรวจ
การติดเชื้อเอชไอวี-1วิธี	PCR	
โดยร่วมกับห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์	การแพทย์
ทั้ง	12	แห่ง	(Multicenter	
Validation)
	3.	เพื่อถ่ายทอดเทคนิควิธี
วิเคราะห์	การตรวจการติดเชื้อ
เอชไอวี-1	วิธี	Real	time	PCR	
ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่
ติดเชื้อ	ให้กับเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้ง	12	แห่ง

0.0800 เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง	
ได้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้น	(HIV-
1	Real	time	PCR)	เพื่อน�ามาใช้
ในงานบริการตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อเอชไอวีในเด็กให้เร็วที่สุดตั้งแต่
แรกคลอด	โดยครอบคลุมตัวอย่าง
ทั้งชนิดตัวอย่างที่เป็นเลือดครบ
ส่วน	(WB)	และตัวอย่างที่เป็นขนิด	
กระดาษซับ	(DBS)	ที่เป็นระบบ
เดียวกัน	โดยผ่านการรับรองระบบ
มาตรฐานงานบริการทางการแพทย์

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ของการ
ตรวจวินิจฉัยการติด
เชื้อเอชไอวีในเด็กให้
เร็วที่สุดตั้งแต่แรก
คลอด	ด้วยวิธี	DNA	
PCR	ตามมาตรฐาน
ของประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
ชุดตรวจวัดระดับการ
แสดงออกของยีนและ
ประเมินชุดตรวจ
วิเคราะห์
ทางพันธุกรรมโดย
เทคนิคดิจิตอลพีซีอาร์

10.	การตรวจวินิจฉัย
การติดเชื้อเอชไอวี-1	
ในเด็กแรกคลอด	ที่
เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ
เอชไอวีให้ได้ผลเร็ว
ที่สุดด้วยวิธี	PCR	
ตัวอย่างจากกระดาษ
ซับเลือด

11.	พัฒนาชุด
ตรวจวัดระดับการ
แสดงออกของยีน
และประเมินชุด
ตรวจวิเคราะห์ทาง
พันธุกรรมโดยเทคนิค
ดิจิตอลพีซีอาร์

1.	เพื่อสนับสนุนนโยบายการ
ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช
ไอวีจากแม่สู่ลูกตามแนวทาง
การตรวจรักษาและป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี
ประเทศไทย
2.	เพื่อสนับสนุนโครงการ
จัดการเชิงรุกของกระทรวง
สาธารณสุข	เพื่อยุติการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่
สู่ลูก	โดยการตรวจวินิจฉัย
การติดเชื้อเอชไอวีในเด็กให้
เร็วที่สุดตั้งแต่แรกคลอด	ด้วย
วิธี	DNA	PCR	ท�าให้ทารกที่
ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษา
ตามมาตรฐานของประเทศ

1.	เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวัด
ระดับการแสดงออกของยีนใน
เลือดเพื่อการวินิจฉัยวัณโรค
ไปเป็นชุดตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการโดยใช้เทคนิค
ดิจิตอลพีซีอาร์
2.	เพื่อประเมินชุดตรวจ
วิเคราะห์ทางพันธุกรรมโดย
เทคนิคดิจิตอลพีซีอาร์สาหรับ
เปิดให้บริการ

1.4100

0.4598

ถูกก�าหนดให้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ของประเทศ	เพื่อยุติการถ่ายทอด
เช้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก	โดยการ
ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี
ในเด็กให้เร็วที่สุดตั้งแต่แรกคลอด	
ด้วยวิธี	DNA	PCR	ตามความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อของทารก	โดยให้
อยู่ในสิทธิพื้นฐานของการ
ให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ

เปิดบริการการตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนโดยใช้เทคนิค
ดิจิตอลพีซีอาร์

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการศึกษา
ฤทธิ์และกลไก
การต้านเชื้อ
Staphylococcus	
aureus	ที่ดื้อต่อยา
เมธิซิลลินของสารสกัด
มะขามป้อม

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการวิจัย
และพัฒนาสาร
ต้นแบบทางยาจาก
สมุนไพรไทยเพื่อการ
รักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย	

	12.	การศึกษาฤทธิ์
และกลไกการต้านเช้ือ	
Staphylococcus	
aureus	ที่ดื้อต่อยา
เมธิซิลลินของสาร
สกัดมะขามป้อม

13.	การวิจัยและ
พัฒนาสารต้นแบบ
ทางยาจากสมุนไพร
ไทยเพื่อการรักษา
เบต้า-ธาลัสซีเมีย

เพื่อศึกษาฤทธิ์และกลไกของ
สารสกัดมะขามป้อมในการ
ต้านเชื้อ	methicillin-
resistant	Staphylococcus
aureus	เพื่อเป็นแนวทางใน
การนาสารสกัดสมุนไพร
ดังกล่าวไปพัฒนาเป็นยา
รักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์
ต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่อไป

1.	เพื่อแยกบริสุทธิ์สารออก
ฤทธิ์กระตุ้นการสร้าง	fetal	
hemoglobin	(HbF)	จาก
สมุนไพรและศึกษา
โครงสร้างทางเคมีของสาร
2.	เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสาร
กระตุ้นการสร้าง	HbF	ใน
ระดับ	RNA	และโปรตีน
(in	vitro	study)
	3.	เพื่อศึกษาฤทธิ์ในสัตว์
ทดลองของสารกระตุ้น
การสร้าง	HbF	(in	vivo	
study)

0.2700

0.7900

1.	ได้ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และ
กลไกของสารสกัดมะขามป้อมใน
การต้านเชื้อ	methicillin-
resistant	Staphylococcus	
aureus	เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยให้
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
และโรงพยาบาล
2.	ได้ข้อมูลการศึกษาฤทธิ์และ
กลไกของสารสกัดมะขามป้อมใน
การต้านเชื้อ	methicillin-
resistant	Staphylococcus	
aureus		เพื่อเป็นแนวทางใน
การน�าสารสกัดสมุนไพรดังกล่าว
ไปพัฒนาเป็นยารักษาโรค	หรือ
ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่อไป

ได้สารต้นแบบทางยาที่มีฤทธิ์
กระตุ้นการสร้างฟีตัลฮีโมโกลบิน
ส�าหรับน�าไปพัฒนายาเพื่อใช้รักษา
อาการทางคลีนิกของผู้ป่วย
เบต้า-ธาลัสซีเมี

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการศึกษา
ฤทธิ์ลดน�้าตาลของ
สารสกัดสมุนไพรโดย
การกระตุ้นการขนถ่าย
กลูโคสในเซลล์ไขมัน	
3T3-L1	และ	เซลล์
กล้ามเนื้อ	L6

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้าง
และผลิตรคีอมบแินนท์
แอนติบอดีเพื่อใช้ใน
การรักษาโรค

14.		การศึกษาฤทธิ์
ลดน้�าตาลของสาร
สกัดสมุนไพรโดย
การกระตุ้นการขน
ถ่ายกลูโคสในเซลล์
ไขมัน	3T3-L1	และ	
เซลล์กล้ามเนื้อ	L6

15.	การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างและ
ผลิตรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีเพื่อใช้ใน
การรักษาโรค

1.	เพื่อพัฒนาขีดความ
สามารถของห้องปฏิบัติการ
ในการตรวจวัดการขนถ่าย
กลูโคสในหลอดทดลองโดย
ไม่ใช้สารรังสี	ซึ่งให้ความ
ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน	
และต่อไปสามารถนามาใช้
เป็นวิธีการทดสอบขั้นพื้นฐาน	
(primary	screening)	เพื่อ
การคัดเลือกสมุนไพรที่ให้ผล
น่าสนใจก่อนนาไปวิจัยด้าน
อื่นๆ

เพื่อพัฒนาระบบการสร้าง
และการผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดีมนุษย์	สาหรับ
เปลี่ยนโครงสร้างแอนติบอดี
จากแหล่งต่างๆ	ทั้งของมนุษย์
และของหนู	รวมทั้งที่มาจาก
การสังเคราะห์ขึ้น	ซึ่งเดิม
มีข้อจ�ากัดในการนาไปใช้เป็น
ยารักษาโรค

0.3453

0.9660

สามารถทดสอบและระบุชนิด
สมุนไพรที่มีฤทธิ์กระตุ้นการขน
ถ่ายกลูโคสในเซลล์ไขมันและ
เซลล์กล้ามเน้ือ	และอาจสามารถระบุ
ชนิดสมุนไพรที่มีฤทธิ์กระตุ้นการ
ขนถ่ายกลูโคสในเซลล์ที่อยู่ในภาวะ
ดื้อต่ออินซูลิน		ซึ่งเป็นสองโมเดล
ที่แทนสภาวะปกติและสภาวะผิด
ปกติที่พบในผู้ป่วยเบาหวาน
องค์ความรู้ท่ีได้น้ีสามารถเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการประยุกต์ใช้สมุนไพร
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือ
ผลิตภัณฑ์ยาต่อไป

-ระบบการสร้างและผลิตรีคอม
บิแนนท์แอนติบอดีเพื่อการรักษา
ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นฐานเทคโนโลยี
ส�าคัญในการสร้างนวัตกรรมกลุ่ม
เทคโนโลยีการแพทย์	ในการพัฒนา
โมโนโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการ
รักษาโรคชนิดต่างๆ	เพื่อการศึกษา
ในระดับ	preclinic	และใช้เป็นต้น
แบบในการศึกษาในมนุษย์ต่อไป																			
-	มีรีคอมบิแนนท์โมโนโคนอล
แอนติบอดีที่สามารถลบล้างฤทธิ์
ไวรัสเดงกี่ทั้ง	4	สายพันธุ์	เพื่อการ
วิจัยและพัฒนาการรักษา
โรคไข้เลือดออก

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
และการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธี
วิเคราะห์สาร	
Miroestrol	ใน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
แคปซูลกวาวเครือขาว
โดยวิธี	HPLC.

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
ระบบการทดสอบ
เบื้องต้นที่จ�าเพาะต่อ
เป้าหมายการรักษา
โรคมะเร็งท่อน�้าดีและ
ค้นหาสารออกฤทธิ์
จากสมุนไพรไทย

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการ
พัฒนาการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อ
จ�าแนกเชื้อไวรัสเดงกี	
ชิคุนกุนยาและซิกา	
ด้วยวิธี	multiplex	
real	time	RT-PCR

16.	การพัฒนา
และการตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
วิธีวิเคราะห์สาร	
Miroestrol	ใน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
แคปซูลกวาวเครือ
ขาวโดยวิธี	HPLC.

17.	การพัฒนาระบบ
การทดสอบเบื้องต้น
ท่ีจ�าเพาะต่อเป้าหมาย
การรักษาโรคมะเร็ง
ท่อน้�าดีและค้นหา
สารออกฤทธิ์จาก
สมุนไพรไทย

18.	พัฒนาการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ
เพื่อจ�าแนกเชื้อไวรัส
เดงกี	ชิคุนกุนยาและ
ซิกา	ด้วยวิธี
multiplex	real	
time	RT-PCR

เพื่อพัฒนาหาวิธีที่เหมาะสม
ที่สามารถตรวจวิเคราะห์
ปริมาณสาร	miroestrol
ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์แคปซูล
ได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้

1.	เพื่อพัฒนาระบบการ
ทดสอบเบื้องต้น	(screening	
system)	ที่จาเพาะสาหรับ
เป้าหมายการรักษาโรคมะเร็ง
ท่อน้าดี
2.	เพื่อค้นหาสารที่มีฤทธิ์
จ�าเพาะต่อเป้าหมายการ
รักษาโรคมะเร็งท่อน�้าดี
จากสารสกัดสมุนไพรไทย

เพื่อพัฒนาการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเพื่อจ�าแนก
เชื้อไวรัสเดงกี	ชิคุนกุนยา
และซิกา	ด้วยวิธี	multiplex	
realtime	RT-PCR

0.1600

0.5500

0.5350

ได้วิธีวิเคราะห์ที่มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ

ทราบชนิดของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
การแพร่กระจายของมะเร็ง	และ
ทราบชนิดของสมุนไพรจ�าเพาะ
ต่อเป้าหมายการรักษามะเร็งเช่น	
VEGF	และ	EGFR	ซึ่งข้อมูลที่ได้จะ
น�ามาใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
สมุนไพรเพื่อน�าไปศึกษาพัฒนาเป็น
ยาหรือผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็ง

การที่โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส
เดงกี	ชิคุนกุนยาและซิกามีพาหะ
เดียวกัน	อาการบางอย่างคล้ายคลึง
กัน	อาจท�าให้การวินิจฉัยเกิด
ความคลาดเคลื่อนได้	การตรวจหา
สารพันธุกรรมจึงมีประโยชน์ในการ
ช่วยวินิจฉัย	เพราะมีความแม่นย�า
สูง	พบผลบวกข้ามกับเชื้ออื่นน้อย
กว่าการตรวจทางภูมิคุ้มกัน	หาก
สามารถท�าการตรวจทั้งสามเชื้อได้
พร้อมกันจะช่วยลดระยะเวลา

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
เทคโนโลยีในการ
ควบคุมยุงพาหะ
โรคไข้เลือดออก
ไข้ซิกา	และชิคุนกุนยา	
โดยใช้กับดักอัจฉริยะ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการ
พัฒนาการตรวจ
แอนติบอดีต่
อไวรัสซิกาวิธี	
Capture	ELISA

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการศึกษา
คุณภาพทางเคมีของ
กะเม็ง

19.	การพัฒนา
เทคโนโลยีในการ
ควบคุมยุงพาหะโรค
ไข้เลือดออก	ไข้ซิกา	
และชิคุนกุนยา	โดย
ใช้กับดักอัจฉริยะ

20.	การพัฒนาการ
ตรวจแอนติบอดีต่อ
ไวรัสซิกาวิธี
Capture	ELISA

21.	คุณภาพทางเคมี
ของกะเม็ง

เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
ในการกาจัดยุงพาหะในรูป
ของกับดักไข่ยุงลาย	(Lethai	
Ovitrap)	โดยใช้สารดึงดูด
(attractant)จากน้าสกัด
อาหารทะเลและพืชบางชนิด
ที่ประชาชนสามารถนาไป
ใช้ได้ด้วยตนเอง

เพื่อพัฒนาการตรวจหา
แอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสซิกา
ชนิด	IgM	และ	IgG	
วิธี	Capture	ELISA

เพื่อศึกษาคุณภาพทางเคมี
ของสมุนไพรกะเม็ง

2.3200

0.5000

0.1500

ได้รูปแบบของกับดักยุงแบบพิเศษ
ที่มีสารดึงดูดยุงมาก�าจัดและได้
ผลิตภัณฑ์สารดึงดูดยุงจากอาหาร
ทะเลหรือพืชบางชนิดที่สามารถ
จดทะเบียนนวัตกรรมไทยถ่ายทอด
ให้เอกชนน�าไปผลิตในระดับ
อุตสาหกรรมได้และจ�าหน่วยให้
ประชาชนน�าไปควบคุมในครัวเรือน
ด้วยตนเอง

-	ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบไวรัสมี
ศักยภาพในการตรวจหาแอนติบอดี
ต่อเชื้อไวรัสซิกา
	-	สามารถเพิ่มขีดความสามารถใน
การตรวจวินิจฉัย	ควบคุม	ป้องกัน	
และจ�าแนกผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส
โดยมียุงเป็นพาหะ	
	-	ห้องปฏิบัติการฝ่ายอาโบไวรัส
สามารถเตรียมความพร้อมการ
เกิดโรคอุบัติใหม่	และโรคติดต่อได้

1.	น�าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
สร้างมาตรฐานสมุนไพร		
2.	น�าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพิ่มมูลค่า
สินค้า	สามารถแข่งขันเวทีโลกได้	
3.	น�าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
คุ้มครองผู้บริโภค

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ในการตรวจ	ช่วยให้แพทย์สามารถ
วินิจฉัยและก�าหนดแนวทางการ
รักษาได้เร็วยิ่งขึ้น
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการ
ถอดรหัสพันธุกรรมทั้ง
จีโนมของเชื้อวัณโรค
ในประเทศไทยด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์
ล�าดับเบสรุ่นใหม่

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
วิธีตรวจหาเชื้อ
Campylobacter	
spp,	Salmonella,	
Escherichia	coli	
ด้วยวิธี	Multiplex	
PCR

22.	โครงการ
ถอดรหัสพันธุกรรม
ทั้งจีโนมของ
เชื้อวัณโรคใน
ประเทศไทยด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์
ล�าดับเบสรุ่นใหม่

23.	การพัฒนาวิธี
ตรวจหาเชื้อ
Campylobacter	
spp,	Salmonella,	
Escherichia	coli	
ด้วยวิธี	Multiplex	
PCR

1.	เพื่อประเมินการกลายพันธุ์
ที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา
ต้านวัณโรคทั้งแนวที่	1	และ
แนวที่	2	ในเชื้อวัณโรคที่
แยกได้ในประเทศไทย
2.	เพื่อประเมินความ
หลากหลายทางพันธุกรรรม
ของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
3.	เพื่อศึกษาคลัสเตอร์ของ
เชื้อวัณโรคที่อาจเป็นสาเหตุ
ของการแพร่ระบาดของ
วัณโรคในประเทศไทย

เพื่อพัฒนาวิธีตรวจหาเชื้อ	
Campylobacterspp,Sal-
monella,	และEscherichia	
coliด้วยวิธี	Multiplex	PCR	
และศึกษาหาความชุกของ	
Campylobacter,
Salmonella,	และเชื้อ	E.	co
liในเนื้อไก่และเพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของการปนเปอน
ของจุลินทรีย์ตามฤดูกาล

1.6120

0.4413

1.	ท�าให้ทราบข้อมูลการดื้อยาต้าน
วัณโรคที่ครอบคลุมทั้งยาแนวที่	1	
และแนวที่	2	ในระยะเวลาที่สั้นกว่า
วิธีทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2.	สร้างฐานข้อมูลระดับประเทศ
ทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุลของ
เชื้อวัณโรคดื้อยา

1.	พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ
Campylobacter	spp,
Salmonella,	Escherichia	coli	
ด้วยวิธี	Multiplex	PCR		
2.	ได้ข้อมูลศึกษาหาความชุกของ	
Campylobacter,	Salmonella,	
และเชื้อ	E.	coli	ในเนื้อไก่และเพื่อ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ของ
การปนเปอนของจุลินทรีย์ตาม
ฤดูกาล	
3.	ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับเฝ้า
ระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
วิธี	PCR-Reverse	
Dot	Blot	Hybridiza-
tion	ส�าหรับตรวจหา
มิวเตชั่นของเบต้า
ธาลัสซีเมีย

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการจ�าแนก
สายพันธุ์ของเชื้อ	
Coxiellaburnetii
ที่พบในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
น�าโรคและผู้ป่วยของ
ประเทศไทย	โดยวิธี	
multispacer	
sequence	typing	
(MST)

24.	การพัฒนาวิธี	
PCR-Reverse	Dot	
Blot	Hybridization	
ส�าหรับตรวจหามิว
เตชั่นของเบต้าธาลัส
ซีเมีย

25	.การจ�าแนกสาย
พันธุ์ของเชื้อ
Coxiellaburnetii
ท่ีพบในสัตว์เค้ียวเอ้ือง
น�าโรคและผู้ป่วยของ
ประเทศไทย	โดย
วิธี	multispacer	
sequence	typing	
(MST)

เพื่อพัฒนาวิธี	PCR-Reverse	
Dot	Blot	Hybridization	
ส�าหรับตรวจหามิวเตชั่นของ
เบต้าธาลัสซีเมียได้ครั้งละไม่
น้อยกว่า	17	ชนิด

1.	เพื่อศึกษาวิจัยเชื้อสาเหตุ
จาแนกสายพันธุ์และแหล่ง
แพร่เชื้อโรค	Q	fever	ในสัตว์
เคี้ยวเอื้องรวมทั้งตัวอย่างใน
ผู้ป่วยรวมถึงการติดต่อจาก
สัตว์สู่สัตว์และจากสัตว์สู่คน
2.	เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขให้สามารถตรวจ
วินิจฉัยโรคติดต่อในสัตว์และ
จากสัตว์สู่คนที่สาคัญได้ทั้ง
การตรวจวินิจฉัยและ
การตรวจยืนยัน	เพื่อรองรับ
การระบาดในประเทศไทย
และประเทศใกล้เคียง

0.3000

0.6600

1.	สามารถตรวจสอบพาหะธาลัส
ซีเมีย	ซึ่งมีความส�าคัญต่อการ
วางแผนการรักษาผู้ป่วยและการ
ให้ค�าปรึกษาทางพันธุกรรม
เพื่อหลีกเลี่ยงการมีบุตรเป็นโรค
โลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	
homozygous	beta-thalassemia	
และ	beta	thalassemia/Hb	E	
disease
2.	เทคนิคที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ถ่ายทอดสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์การ
แพทย์เครือข่าย

1.	พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ
Coxiella	burnetii	ด้วยวิธีมาตรฐาน
Indirectimmunofl	uorescent	
และ	PCR	รวมทั้งการท�า	method	
validation	โดยใช้เป็นค่าอ้างอิง	
ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานส�าหรับการ
ตรวจวินิจฉัยทั้งในสัตว์และคนของ
ประเทศไทย	
	2.		ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา
หาความชุกของ		Coxiella	
burnetii	ในตัวอย่างสัตว์ที่เป็น
พาหะน�าโรครวมทั้งในประชากร
คนไทยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่ทราบ
สาเหตุ
3.	ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับ
เฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการศึกษา
หาความสัมพันธ์ของ
เชื้อแบคทีเรียที่ก่อ
โรคอาหารเป็นพิษ
ในเนื้อไก่และคน

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการ
วิเคราะห์เพื่อแจ้ง
เตือนภัยโลหะหนักปน
เปอนในผลิตภัณฑ์
เครื่องส�าอาง	ผสม
ทานาคา	โดยวิธี	
Atomic	Absorption	
Spectrometry	
(AAS)

26.	การศึกษา
หาความสัมพันธ์ของ
เชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค
อาหารเป็นพิษใน
เนื้อไก่และคน

27.	การวิเคราะห์
เพื่อแจ้งเตือนภัย
โลหะหนักปนเปอน
ในผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอาง	ผสมทานาคา	
โดยวิธี	Atomic	
Absorption
Spectrometry	
(AAS)

1.	เพื่อศึกษาความชุกของ
เชื้อแบคทีเรีย	ที่ก่อโรคอาหาร
เป็นพิษในเนื้อไก่		
2.	เพื่อศึกษาความไวของเชื้อ
ต่อสารต้านจุลชีพของ
เชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค
3.	เพื่อศึกษารูปแบบระบาด
วิทยาโมเลกุลของเชื้อ
แบคทีเรียที่ก่อโรค
4.	เพื่อศึกษาหายีนดื้อยาของ
เชื้อดังนี้	Salmonella	spp.,	
Campylobacter,	Diarrheagenic
Escherichia	coli
5.	เพ่ือหาความสัมพันธ์ของ
เช้ือแบคทีเรียท่ีก่อโรคอาหารเป็น
พิษในเน้ือไก่และท่ีก่อโรคในคน

1.	เพื่อศึกษาคุณภาพทาง
เคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องสา
อางที่มีส่วนผสมของสมุนไพร
ทานาคาที่จาหน่ายใน
ประเทศไทย	สาหรับประเมิน
คุณภาพและความปลอดภัย
จากการใช้ผลิตภัณฑ์
2.	เพื่อเป็นแนวทางในการ
ก�าหนดเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
เพื่อเป็นการคุ้มครอง

0.7583

0.1028

1.	ได้ข้อมูลความชุกของเชื้อ
แบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ
ในเนื้อไก่	
2.	ได้ข้อมูลความไวของเชื้อต่อ
สารต้านจุลชีพ	
3.	ได้ข้อมูลรูปแบบระบาดวิทยา
โมเลกุล	
4.	ได้ข้อมูลยีนดื้อยาของเชื้อ
แบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ	
5.	ทราบความสัมพันธ์ของเชื้อ
แบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ
ในเนื้อไก่และที่ก่อโรคในคน	
6.	ได้ตีพิมพ์ข้อมูลในวารสาร	
7.	ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับ
เฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน

1.	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
ข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่มี
ส่วนผสมของสมุนไพรทานาคา
เผยแพร่แก่ประชาชน	เพื่อให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย
2.	ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา	ได้รับข้อมูลคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่อง
ส�าอางที่มีส่วนผสมของสมุนไพร
ทานาคาให้มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยเพื่อก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์
และคุ้มครองผู้บริโภค

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
วิธี	Real-time	PCR	
เพื่อวิเคราะห์ค่าความ
แรงวัคซีนไวรัสโรต้า
เชื้อเป็นชนิด
หลายซีโรทัยป

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการศึกษา
การตอบสนองด้าน
การอักเสบของเซลล์
เพาะเลี้ยงกระจกตา
วัวในรูปแบบ
โครงสร้าง	3	มิติต่อ
ระดับไซโตไคน์

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการศึกษา
ปริมาณสารเคมี
ป้องกันก�าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในผักสดและ
ผลไม้สด

28.	การพัฒนาวิธี	
Real-time	PCR	เพื่อ
วิเคราะห์ค่าความแรง
วัคซีนไวรัสโรต้า
เชื้อเป็นชนิดหลาย
ซีโรทัยป

29.	การศึกษาการ
ตอบสนองด้านการ
อักเสบของเซลล์เพาะ
เลี้ยงกระจกตาวัวใน
รูปแบบโครงสร้าง	3	
มิติต่อระดับไซโตไคน์

30.การศึกษาปริมาณ
สารเคมีป้องกันก�าจัด
ศัตรูพืชตกค้างใน
ผักสดและผลไม้สด

เพื่อศึกษาและน่าวิธี
Real-time	PCR	มาใช้เป็นวิธี
มาตรฐานของประเทศในการ
ตรวจวิเคราะห์ค่าความแรง
วัคซีนไวรัสโรต้าชนิดหลาย
ซีโรทัยป

เพื่อศึกษาการตอบสนองของ
เซลล์เพาะเลี้ยงกระจกตาใน
รูปแบบโครงสร้าง	3	มิติที่ได้
จากกระจกตาวัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงระดับไซโตไคน์
ส�าหรับนามาพัฒนางาน
วิจัยและงานทดสอบหาการ
อักเสบต่อดวงตา	(Ocular
Infl	ammation)	ของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่อง
ส�าอาง	ยา	สารเคมีต่างๆ
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน
เรือน	โดย	ทดแทนการใช้สัตว์
ทดลอง

1.เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
ผักสดและผลไม้สดที่เป็น
ผลผลิตของประเทศไทย	คน
ไทยนิยมบริโภค	และ/หรือ
มีความเส่ียงท่ีมีการตกค้างสูง
ที่จ�าหน่ายภายในประเทศ	
โดยตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
สารเคมีป้องกันการจัดศัตรู

0.2550

0.8000

1.5000

การตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโรต้า
เชื้อเป็นชนิดหลายซีโรทัยปมีความ
จ�าเพาะและความไวเพิ่มขึ้น	ให้ผล
ที่รวดเร็ว	ท�าให้ประชาชนได้รับ
วัคซีนที่มีคุณภาพ

ได้ห้องปฏิบัติการทดแทนการใช้
สัตว์ทดลอง	(Alternative	Animal	
Testing)	ด้านการประเมินความ
ปลอดภัยต่อดวงตา	ซึ่งจะช่วยส่ง
เสริมงานวิจัยและทดสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การปะเมินความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1.ได้ข้อมูลสถานการณ์การตกค้าง
ของสารก�าจัดศัตรูตกค้างในผักสด
และผลไม้สด	โดยส�านักคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหารสามารถ
น�าไปใช้สื่อสารกับผู้บริโภคและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหา
แนวทางหาแนวทางการป้องกัน
แก้ไขกรณีมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

พืชครอบคลุม	กลุ่มออร์กาโน
คลอรีน	กลุ่มสารสังเคราะห์
ไพรีทรอยด์	กลุ่มออร์กาโน
ฟอสฟอรัสกลุ่มคาร์บาเมต	
กลุ่มสารกาจัดเชื้อรา	และ
สารพิษกลุ่มอื่นๆ	ไม่น้อยกว่า	
250	สาร
2.	เพื่อสื่อสารข้อมูล
สถานการณ์การตกค้างของ
สารกาจัดศัตรูพืช	ให้กับ
ผู้บริโภค	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ	และหา
แนวทางการป้องกันลดผลก
ระทบต่อสุขภาพประชาชน

ประชาชน	ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนว่าหน่วยงาน
ภาครัฐมีการด�าเนินงานเฝ้าระวัง
และคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
2.	ได้องค์ความรู้เรื่องการน�าข้อมูล
ผลการวิเคราะห์สารเคมีป้องกัน
ก�าจัดศัตรูพืชและการน�าไปใช้เพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างและเผย
แพร่ผลงานโดยการเขียนเอกสาร
วิชาการและถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
ส่วนภูมิภาคของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
3.	เสริมสร้างเครือข่ายการท�างาน
ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการวิจัย
และพัฒนาเซลล์ต้น
ก�าเนิดและวิศวกรรม
เนื้อเยื่อ	สู่การใช้
ประโยชน์ทางคลินิก

31.	โครงการวิจัยและ
พัฒนาเซลล์ต้นก�าเนิด
และวศิวกรรมเนือ้เยือ่	
สู่การใช้ประโยชน์ทาง
คลินิก

เพื่อวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้น
กาเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
สู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก
อย่างครบวงจร

5.2100 1.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เซลล์
ต้นก�าเนิด	3	ชนิด	(DMSc	Stem	
Pro/	DMSc	Stem	Safe/	เซลล์ต้น
ก�าเนิดชนิด	MSC	จากสายสะดือ)	
ตามข้อก�าหนดสากล	ที่พร้อม
เข้าสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
วิธีรักษาผู้ป่วย
2.	สามารถพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยง
และตรวจสอบคุณสมบัติของเซลล์
ต้นก�าเนิดชนิด	MSC	ในรูปแบบ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ	ส�าหรับปลูกถ่าย
บริเวณเนื้อเยื่อที่เกิดพยาธิสภาพใน
การรักษาบาดแผลเรื้อรัง	บาดแผล

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการศึกษา
ปริมาณรังสีกระเจิง	
และวัสดุกันรังสี
สะท้อนจากการใช้
เครื่อง-เอกซเรย์ฟัน
แบบพกพา

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและ
รายงานผลทุกราย
ไตรมาส

1.	ได้ข้อมูลค่าปริมาณรังสีกระเจิง
ที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากการใช้งาน
เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบพกพา	
2.	ได้ข้อมูลวัสดุที่เหมาะสมในการ
ลดปริมาณรังสีกระเจิง	และเป็น
ข้อมูลในการน�าไปพัฒนางานด้าน
นวัตกรรม

32.	ศึกษาปริมาณ
รังสีกระเจิง	และวัสดุ
กันรังสีสะท้อนจาก
การใช้เครื่องเอกซเรย์
ฟันแบบพกพา

1.	เพื่อศึกษาการกระเจิงของ
รังสีจากผู้ป่วยสู่ผู้ปฏิบัติงาน
จากการใช้งานเครื่องเอกซเรย์
ฟันแบบพกพา
ในตาแหน่งต่างๆที่ผู้ปฏิบัติ
งานมีโอกาสได้รับรังสี

0.1700

จากการเกิดไฟไหม้หรือจากการ
ฉายรังสี	รวมถึงการรักษาผู้ป่วยโรค
กระดูกและข้อ							
3.	สามารถพัฒนาวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยของ
เซลล์ต้นก�าเนิดได้	2	วิธี
(Tumorigenicity,	Flow
Cytometry	for	Osteoarthritis)	
และบูรณาการสู่การให้บริการตาม
มาตรฐานสากล	ISO	15189
4.	สามารถพัฒนาวิธีตรวจเซลล์
ต้นก�าเนิดมะเร็งเต้านม	เพื่อให้ผู้
ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการบริการ
ตรวจทางพันธุกรรม	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต	
5.	สามารถน�าเซลล์ต้นก�าเนิดชนิด	
MSC	ไปใช้ในการพัฒนาวิธีรักษา
ผู้ป่วยโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม	โดยเข้าสู่	Clinical	
Trial	Phase	II	เป็นทางเลือกให้
ประชาชนได้เข้าสู่
การรักษาพยาบาลแนวใหม่
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

2.	เพื่อศึกษาการลดทอน
รังสีกระเจิง	จากวัสดุกัน
รังสีสะท้อน	(backscatter	
shield)ชนิดต่างๆ
3.	เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ใช้งาน
ตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การใช้งานเครื่องเอกซเรย์ฟัน
แบบพกพา
4.	เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนางานด้านนวัตกรรม

	3.	เป็นข้อมูลสื่อสารความเสี่ยง
ส�าหรับผู้ที่ใช้งานเครื่องเอกซเรย์
ฟันแบบพกพา	
	4.ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
อันตรายจากรังสี

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
วิธีตรวจ	cell	free
fetal	DNAในเลือด
ของหญิงตั้งครรภ์	
เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การตรวจวินิจฉัย
โรคธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรงและกลุ่ม
อาการดาวน์

33.	การพัฒนาวิธี
ตรวจ	cell	free	
fetal	DNA	ในเลือด
ของหญิงตั้งครรภ์	
เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัยโรค
ธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรงและกลุ่ม
อาการดาวน์

เพื่อพัฒนาการตรวจ	cell	
free	fetal	DNA	ในเลือด
ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีความถูก
ต้อง	แม่นยา	และน่าเชื่อถือ	
เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจ
วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียชนิด
รุนแรงและกลุ่มอาการดาวน์

0.6020 1.	สามารถพัฒนาวิธีสกัด	Cell	
free	fetal	DNA	ในเลือดของหญิง
ตั้งครรภ์	
2.	สามารถพัฒนาวิธีตรวจ	cell	
free	fetal	DNA	ในเลือดของหญิง
ตั้งครรภ์	ที่มีความถูกต้อง	แม่นย�า	
และน่าเชื่อถือ	สามารถน�าไปใช้ใน
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทาง
พันธุกรรมของทารกในครรภ์ก่อน
คลอด	โดยไม่ต้องเสี่ยงในการเก็บ
ตัวอย่างจากทารกโดยตรง
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อหญิง
ตั้งครรภ์และทารกในครรภ์	นับเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อการด�าเนิน
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและ
กลุ่มอาการดาวน์ของประเทศ		
3.สามารถเผยแพร่ผลงานอย่าง
น้อย	2	เรื่อง

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส



73

แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการพัฒนา
และศึกษาการตรวจ
จ�าแนกเชื้อ
Gram-negative	
bacteria	ดื้อยากลุ่ม	
carbapenem	ด้วย	
MALDI-TOF	MS

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการใช้
กล้องจุลทรรศน์
ควบคุมอุณหภูมิ
เพื่อหาค่าปัจจัยที่
ส�าคัญก่อนการท�าแห้ง
แบบเยือกแข็งไวรัส
อ้างอิงมาตรฐาน

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการศึกษา
การแสดงออกของ	
miRNA	ในผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกที่เกิด
จากการติดเชื้อ	HPV

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและ
รายงานผลทุกราย
ไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและ
รายงานผลทุกราย
ไตรมาส

ติดตามผลการด�าเนิน
งานทุกเดือนและ
รายงานผลทุกราย
ไตรมาส

การตรวจหาและจ�าแนกเชื้อ
แบคทีเรียดื้อยา	เป็นปัจจัยส�าคัญ
ช่วยการตรวจวินิจฉัย	เพื่อการ
รักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว	ซึ่งช่วย
ลดการแพร่กระจายของเชื้อ
ลดการใช้ยาปฏิชีวนะเกินกว่า
ความจ�าเป็น	ลดค่าใช้จ่ายในการ
รักษา		ซึ่งมีประโยชน์ต่อการรักษา
ผู้ป่วย	และต่อประเทศชาติ	

เพื่อสนับสนุนการควบคุมคุณภาพ
วัคซีน	ของหน่วยงานควบคุม
ก�ากับและผู้ผลิต	เพื่อท�าให้
ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก	ช่วยการวินิจฉัยและการ
รักษาก่อนที่รอยโรคจะกลายเป็น
มะเรง็	จงึมบีทบาทส�าคัญเป็น
อย่างมากในการลดอบุตักิารณ์
การเกดิมะเร็ง	และการตายจาก
มะเรง็ปากมดลูก	ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้จาก
การศึกษานี	้จะสามารถน�าไป
พฒันาวธิใีหม่ในการตรวจหา

34.	การพัฒนา
และศึกษาการ
ตรวจจ�าแนกเชื้อ	
Gram-negative	
bacteria	ดื้อยากลุ่ม	
carbapenem	ด้วย	
MALDI-TOF	MS

35.	การใช้กล้อง	
จุลทรรศน์ควบคุม
อุณหภูมิเพื่อหาค่า
ปัจจัยที่ส�าคัญก่อน
การท�าแห้งแบบ
เยือกแข็งไวรัสอ้างอิง
มาตรฐาน

36.	การศึกษาการ
แสดงออกของ	miR-
NA	ในผู้ป่วยมะเร็ง
ปากมดลูกที่เกิดจาก
การติดเชื้อ	HPV

1.	เพื่อพัฒนาและศึกษาการ
ตรวจจาแนกเชื้อ	Gram-
negative	bacteria	ดื้อยา
กลุ่ม	carbapenem	ซึ่งสร้าง
เอ็นไซม์	carbapenemase	
ด้วย	MALDI-TOF	MS
2.	เพื่อการจัดทาฐาน
ข้อมูลสเปคตรัมของเชื้อ	
Gram-negative	bacteria	
ที่ดื้อต่อยา	carbapenem	
ซึ่งมีคุณสมบัติสร้างเอ็นไซม์	
carbapenemase

เพื่อศึกษาการใช้
กล้องจุลทรรศน์ควบคุม
อุณภูมิ	ในการพัฒนาการจัด
เตรียมวัคซีนไวรัสมาตรฐาน

1.	เพื่อค้นหายีนที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดมะเร็งปากมดลูก
ในระยะเริ่มแรก	ระยะก่อน
เป็นมะเร็งและระยะเกิดโรค
มะเร็ง
	2.	วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของยีนที่แสดงออกในผู้ป่วย
มะเร็งแต่ละระยะ
	3.	เพื่อศึกษากลไกของ

0.4500

0.2000

0.6400
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แผนงาน/โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 1ไตรมาส 2 ไตรมาส 2ไตรมาส 3 ไตรมาส 3ไตรมาส 4 ไตรมาส 4รวม (ลบ.)
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ วิธีวัดผลและประเมินผล

โครงการ
ผลสำาเร็จของงานวิจัยที่ส่งผล

ต่อประชาชนหรือประเทศ

เชื้อ	HPV	ที่ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของ	miRNA	
และการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ปากมดลูก
	4.	เพื่อให้ได้องค์ความรู้และ
ศักยภาพในการวิจัยด้าน
อณูชีววิทยา

ความผดิปกติของเซลล์ก่อนเป็น
มะเร็ง	ช่วยลดอุบัติการณ์การเกิด
มะเร็งและการตายจากมะเร็งปาก
มดลูก

ร้อยละ	90	ความ
ส�าเร็จของการศึกษา
รูปแบบของการ
ควบคุมวัณโรคใน
กลุ่มบุคลากรทางการ
แพทย์โดยตรวจการ
ติดเชื้อระยะแรกและ
ติดตามผลการรักษา
แบบป้องกันโดยใช้	
T-SPOT.TB	test

37.	รูปแบบของการ
ควบคุมวัณโรคใน
กลุ่มบุคลากรทางการ
แพทย์โดยตรวจการ
ติดเชื้อระยะแรกและ
ติดตามผลการรักษา
แบบป้องกันโดยใช้	
T-SPOT.TB	test

เพื่อศึกษาการทดสอบ	
IGRAด้วยวิธี	T-SPOT.TB	ใน
การตรวจการติดเชื้อวัณโรค
และเพื่อการติดตามการ
รักษาการติดเชื้อวัณโรคแบบ
ไม่แสดงอาการหรือวัณโรค
แฝงในกลุ่มบุคลากรทางการ
แพทย์	ที่มีความเสี่ยงสูงใน
การติดเชื้อ

0.4500 เป็น	guidelines	การปฏิบัติของ
ประเทศได้ต่อไป	ลดอุบัติการณ์
การเกิดโรค	โดยค้นหาผู้เสี่ยงซึ่งมี
การติดเชื้อวัณโรคระยะแรก	และ
ให้การรักษาแบบป้องกัน	ตรวจ
ติดตามประสิทธิภาพของการรักษา
แบบป้องกัน	เป็น	Cohort	study	
ที่เฝ้าระวังผู้เสี่ยงซึ่งติดเชื้อวัณโรค	
และศึกษาอัตราการเกิดวัณโรคใน
กลุมประชากรเสี่ยง	เป็นแนวทาง
ใหม่ในการควบคุมโรค	และ
แนวทางเวชปฏิบัติที่มีข้อมูลวิจัย
สนับสนุน	ประชาชนได้รับการ
ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและได้
รับการรักษา	ผลงานวิจัยเผยแพร่	
และตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ		

ติดตามผลการด�าเนินงาน
ทุกเดือนและรายงานผล
ทุกรายไตรมาส
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