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ค ำน ำ 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์กรมในการมุ่งสู่เป้าหมาย
การเป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ๑ ใน ๓ ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
กรมยังต้องด าเนินภารกิจเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาลและ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส าคัญ “ลดรายจ่าย  
เพ่ิมรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดแผน 
การด าเนินงานในระดับต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ 
๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น าไปใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ แผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ แผนขับเคลื่อนกลยุทธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ มีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระยะปานกลาง ทั้งนี้ยังเป็นการวางรากฐาน
ขั้นแรกของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระยะ ๒๐ ปีด้วย และสุดท้ายแผนยุทธศาสตร์อาเซียน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ มีเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนแผนกล
ยุทธ์หลักทั้ง ๓ แผนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ กรมฯจึงจ าเป็นต้องมี
การก าหนดแผนการด าเนินงานขับเคลื่อนเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ระบุงบประมาณ โครงการบูรณาการ โครงการส าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แผนงานโครงการในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ตอบสนองต่อประชาชน และประเทศชาติ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี               
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๔,๔๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี ่สิบสี่ล้านสี ่แสนห้าหมื่นเจ็ดพัน                
สองร้อยบาทถ้วน)และเพ่ือให้การด าเนินการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นคู่มือที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปีตลอดจน
เป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(Result base management)   
 คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นคู่มือเพ่ือสื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทราบ
กรอบแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารจัดการงบประมาณของ กรม                 
ที่เชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่างๆและน าไปสู่การพัฒนางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ด าเนินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 
   
 
 

กองแผนงำนและวิชำกำร 

	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก�าหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	พันธกิจและกลยุทธ์กรมในการมุ่งสู่เป้าหมาย
การเป็นองค์การชัน้น�าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสขุ	๑	ใน	๓	ของเอเชยี	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	และ 
กรมยังต้องด�าเนินภารกิจเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศ	ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	นโยบายรัฐบาลและ
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 มีนโยบายส�าคัญ	 “ลดรายจ่าย	 
เพิ่มรายได้	 ร่างกายแข็งแรง	 ท�าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก�าหนดแผน 
การด�าเนนิงานในระดบัต่างๆ	เพือ่ขับเคลือ่นภารกจิประกอบด้วยแผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	ระยะ	 
๒๐	ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๗๙	 มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น�าไปใช้เป็น 
แนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืนของประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 แผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 –	 ๒๕๖๕	 แผนขับเคลื่อนกลยุทธ ์
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	พ.ศ.	๒๕๖๒	–	๒๕๖๕	มเีป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานในสังกดักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ใช้เป็นแนวทางในการขบัเคลือ่นกลยทุธ์ด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ในระยะปานกลาง	ทัง้นีย้งัเป็นการวางรากฐาน 
ขั้นแรกของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ระยะ	๒๐	ปีด้วย	และสุดท้ายแผนยุทธศาสตร์อาเซียน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๓	 มีเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกับ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ	 ซึ่งการขับเคลื่อน 
แผนกลยุทธ์หลักทั้ง	๓	แผนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้	กรมฯจึงจ�าเป็น
ต้องมกีารก�าหนดแผนการด�าเนนิงานขบัเคลือ่นเป็นแผนปฏบิติัราชการประจ�าปี	ท้ังนีแ้ผนปฏบิติัราชการประจ�าปี 
ระบุงบประมาณ	 โครงการบูรณาการ	 โครงการส�าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	๒๕๖๓	แผนงานโครงการในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว	และโครงการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์
การแพทย์ที่ตอบสนองต่อประชาชน	และประเทศชาติ
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าป	ี 
เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	 ๑,๓๔๔,๔๕๗,๒๐๐.๐๐	 บาท	 (หนึ่งพันสามร้อยส่ีสิบส่ีล้านส่ีแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน	 
สองร้อยบาทถ้วน)	และเพื่อให้การด�าเนินการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	จึงได้จัดท�า
แผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	เพื่อเป็นคู่มือที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานประจ�าปีตลอดจน
เป็นเครือ่งมอืส�าคญัประการหนึง่ในการบรหิารจัดการเชงิกลยทุธ์และการบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน	
(Result	base	management)		
	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นคู่มือเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ทราบกรอบแนวทางการด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารจัดการงบประมาณของกรม 
ที่เชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่างๆ	 และน�าไปสู่การพัฒนางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ด�าเนินไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

กองแผนงานและวิชาการ

คำานำา



สารบัญ

ก
๑
๙

๑๓
๒๕
๒๗
๒๘
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๖

๔๘
๔๙
๕๐

๕๑
๕๓

๕๖

๕๘

๕๙

คำานำา
สารบัญ
สารอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์        
บทที่ ๑ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับชาติ 
บทท่ี ๒ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับกระทรวง                                                                         
บทที่ ๓ ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                        
บทที่ ๔ งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                    
บทที่ ๕ แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                 
โครงการบูรณาการ/ โครงการสำาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                                                          

๑.	โครงการสนับสนนุการแก้ไขปัญหาผูเ้สพยาเสพติด	การควบคุมตัวยาและสารเคมทีางห้องปฏบิติัการ               
๒.	โครงการประกันคุณภาพยา                                                                             
๓.	โครงการวัณโรคสนับสนุนการยุติวัณโรค																																																															
๔.	โครงการจัดท�าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย                                  
๕.	โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์	ครั้งที่	๒๘                                         
๖.	โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ

แนวทางสขุภาพหนึง่เดยีว	(Laboratory	Network	Capacity	Building	and	Development	
of	One	Health	AMR	Surveillance	System)    

๗.	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓                                              
๘.	โครงการพัฒนา	อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓                                                  
๙.	โครงการดูแลเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์	
๑๐.	โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย	(Food	Safety)                                                                  
๑๑.	โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้	เพื่อสนับสนุนอาหาร
						ปลอดภัยในโรงพยาบาลและ	Green	&	Clean	Hospital
๑๒.	โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหาร	เชื่อมโยงความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจไทย           
๑๓.	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องส�าอาง                 
๑๔.	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยทดสอบความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์	หน่วยก�ากับ						
      ดูแลทางกฎหมาย หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนในประเทศไทย	ผ่านหลักเกณฑ์ตามระบบ
						ห้องปฏิบัติการที่ด ีOECD	GLP
๑๕.	โครงการเฝ้าระวังด้านโรคและภัยสุขภาพ																																																													
๑๖. โครงการพัฒนาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม                  
      (Precision	Medicine)
๑๗. โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร																		
						และวัคซีน
๑๘.	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา																															
 มาตรฐานการผลิตยา	Biopharmaceutical
๑๙.	โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดท�าสารมาตรฐานยาและสมุนไพร	(โครงการบูรณาการผลิต
						สารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาเซียน	ต่อเนื่องปี	๒๕๖๒	-	๒๕๖๕)																																		
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๗๓
๗๔	

๗๕
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๗๗

๗๘

๗๙
๘๐

๘๑

	๘๒

๘๓

														๒๐.	โครงการเฝ้าระวงัคณุภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑ์สุขภาพในเขตพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ																		
						(พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร)
๒๑.	โครงการบูรณาการพัฒนากัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา	
						กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์                                                                                         
๒๒.	โครงการจัดท�าต�ารายาของประเทศไทย                                                                                     
๒๓.	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย										
๒๔.	 โครงการธ�ารงรกัษาพฒันาสร้างเสรมิความเข้มแขง็ของระบบคณุภาพมาตรฐานห้องปฏบิตักิารทาง 

การแพทย์และห้องปฏบิตักิารรงัสีวนิจิฉัย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช	โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ	
โรงพยาบาลชัยพัฒน์	และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๓

๒๕.	เครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในโอกาสมหามงคล																		
	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	                       
                            

แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต: เป็นหน่วยงานกลางในการกำาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ             

และภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรม: กำาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข                          
 ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย
	 ๑.	แผนงาน	OECD	GLP	Inpectors																																																																								
	 ๒.	แผนงาน	2020	ILAC-IAF	Joint	Annual	Meetings																																																	
	 ๓.	แผนงาน	การประชุม	ASEAN	Health	Cluster	๒																																																				
	 ๔.	แผนงาน	การประชุม	ASEAN	Medical	Device	Committee	(AMDC)																										

				Meeting	and	its	related	Meetings	ครั้งที่	๙
	 ๕.	แผนงาน	ประชุม	Traditional	Medicines	and	Health	Supplements	Product												
	 				Working	Group	ครั้งที่	๑
	 ๖.	แผนงาน	OECD	Working	Group																																																																						
	 ๗.	แผนงาน	การประชุม	Global	Health	Security																																																										
	 ๘.	แผนงาน	การประชุม	Codex	Committee	on	Pesticide	Residues																												
	 ๙.	แผนงาน	การประชุม	ASEAN	Medical	Device	Committee	(AMDC)																										
														Meeting	and	its	related	Meetings	ครั้งที่	๑๐
	 ๑๐.	แผนงาน	การประชุม	ISO/TC	194																																																																			
	 ๑๑.	แผนงาน	APAC	Annual	Meetings	2020																																																										
	 ๑๒.	แผนงาน	The	Asian	Forensic	Sciences	Network	(AFSN)																																				
	 ๑๓.	แผนงาน	การประชุม	Traditional	Medicines	and	Health	Supplements	Product										
	 						Working	Group	ครั้งที่	๒	
	 ๑๔.	แผนงาน	การประชุม	ACCSQ/PPWG	Meeting																																																			
	 ๑๕.	แผนงาน	การประชุมสมัชชา	องค์การอนามัยโลก																																																		
	 ๑๖.	แผนงาน	การประชุมใหญ่สมัยสามัญ	(General	Conference:	GC)																																	
																จัดโดยทบวงการพลังงาน	ปรมาณูระหว่างประเทศ	(IAEA:	International	
																Atomic	Energy	Agency)



๘๓

๙๓

 

๙๔

๙๕

๙๖

 

๙๗

โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                
โครงการวิจัย
 ๑.	 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการแพ้	การทดสอบพิษวิทยาเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง																										 
      ของผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน	OECD	GLP   
	 ๒.	 การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส	(Leptospirosis)	เมลิออยโดสิส															
															(Melioidosis)	และแกลนเดอร์ส	(Glanders)	ด้วยวิธี	Loop-mediated	isothermal			
	 					amplification	(LAMP)
	 ๓.	 การเพิ่มประสิทธิภาพ	การตรวจหาเชื้อวัณโรคอย่างง่ายด้วยชุดตรวจ	in-house																																																				
             	Loop-mediated	isothermal	amplification	และการประเมินการใช้งานในพื้นที่
	 ๔.	 การศกึษาลกัษณะทางชวีโมเลกลุ	และทางน�า้เหลอืงวิทยาของเชือ้	Salmonella	spp.											
           	ที่เก็บรักษาในศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการแพทย์	น�าไปสู่กาตรวจหาอัตราการแพร่
	 				กระจายของเชื้อในสิ่งแวดล้อม	ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของคนในประเทศไทย
	 ๕.	 พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี	Loop	mediated	isothermal																		
     amplification	(LAMP).
	 ๖.	 การศึกษาความใช้ได้ระหว่างห้องปฏิบัติการของเซลล์เพาะเลี้ยงกระจกตา	๓	มิติ																
	 	 ต่อการทดสอบการก่อระคายเคืองต่อดวงตาที่ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง
	 ๗.	 การวิจัยและตรวจติดตามเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่	อุบัติซ�้าเพื่อป้องกันภัยสุขภาพและภัย												
	 	 ด้านความมั่นคงของประเทศ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี       ๘๒.๑
ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค 
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
กิจกรรม : พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
ให้มีประสิทธิภาพ
	 ๑.	แผนงาน		การประชุม	ASEAN	Food	Testing	Laboratory	Committee	(AFTLC)			 ๘๒.๒
														ครั้งที่	๑๕
	 ๒.	แผนงาน		การประชุม	Codex	Committee	on	Food	Additive
	 ๓.	แผนงาน		การประชุม	Codex	Committee	on	Contaminants		in	Foods	 	 ๘๒.๓
	 ๔.	แผนงาน		การประชุม	Codex	Committee	on	Methods	of	Analysis	and	Sampling					๘๒.๔ 
	 ๕.	แผนงาน		การประชุมคณะท�างานวิชาการ	ISO	ด้านเครื่องส�าอาง	คณะที่	TC	217		 	 ๘๒.๕
	 			Cosmetics
	 ๖.	แผนงาน		การประชุม	ASEAN	Cosmetic	Laboratory	Committee	(ACTLC)		 	 ๘๒.๖
														ครั้งที่	๑๔	และ	ASEAN	Cosmetics	Committee	(ACC)	ครั้งที่	๓๑
	 ๗.	แผนงาน		การประชุม	ASEAN	Cosmetic	Laboratory	Committee	(ACTLC)		 	 ๘๒.๗
														ครั้งที่	๑๕	และ	ASEAN	Cosmetics	Committee	(ACC)	ครั้งที่	๓๒
	 ๘.	แผนงาน	การประชุม	The	64	th	Collaborative	International	Pesticide	Analytical			 ๘๒.๘			 
														Council	(CIPAC)	Annual	Meeting	and	the	17	Joint	CIPAC/FAO/WHO
	 ๙.	แผนงาน	การประชุม	IS/TC	210	Working	group	Meeting	 	 	 	 ๘๒.๙



	 ๘.	 การวจิยัและพัฒนานวตักรรมทางห้องปฏบิติัการเพือ่สนบัสนนุการควบคมุและป้องกนั											
	 	 โรคธาลัสซีเมียและกลุ่มอาการดาวน์
	 ๙.	 การพัฒนานวัตกรรมควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา														
	 ๑๐.	การท�านายความไวต่อยา	colistin	และระบาดวิทยาระดับโมเลกุล	ของเชื้อกลุ่ม																																							
	 	 Enterobacteriaceae	และ	non-fermenters	ที่ดื้อยากลุ่ม	carbapenems

๑๑.	การพัฒนาวธิวิีเคราะห์สารเมตาบอไลท์ของสารเคม	ี	ก�าจดัแมลงกลุม่	Pyrethroid																																																
																ในปัสสาวะด้วยวิธี	GC-MS-MS
		 ๑๒.	การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์และฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพร																																																
	 	 ในการต้านเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์	
	 ๑๓.	การวิจัยและตรวจติดตามเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่	อุบัติซ�้าเพื่อป้องกันภัยสุขภาพ																																															
																 และภัยด้านความมั่นคงของประเทศ
	 ๑๔.	ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ�้าระหว่างประเทศไทย																												
	 	 กับประเทศญี่ปุ่น
	 ๑๕.	จีโนมิคส์ประเทศไทย:	การศึกษาภาวะพหสุณัฐานของนวิคลีโอไทด์เด่ียวทีพ่บบ่อย																														
																ในประชากรชาวไทยโดยใช้ชิป					
 ๑๖.	การวิจัยและพัฒนา	Antitoxin	ชนิดรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่ลบล้างฤทธิ์																												
  Botulinum	Neurotoxin	A	B	และ	E																					
	 ๑๗.	พัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับยาต้านวัณโรคสูตรดื้อยา	(Levofloxacin)																
	 						เทคนิค	LC-MS/MS	พร้อมใช้ในการวิจัยและบริการทางคลินิก
	 ๑๘.	วิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลล์ในรูปแบบ	Cell	suspension																																	
	 						สู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก	(Dendritic	cells)     
	 ๑๙.	การวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจสารพันธุกรรมในเลือดเพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย      
                ความผิดปกติด้านพันธุกรรมทางคลินิก
	 ๒๐.	วิจัยเพื่อจัดท�ามาตรฐานทางเภสัชเวทของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ                 
	 ๒๑.	วิจัยเพื่อจัดท�ามาตรฐานทางเคมีของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ                          
	 ๒๒.	การศึกษาข้อก�าหนดทางเคมีของสมุนไพรเหง้าขิงแห้งและลูกผักชีล้อม																										
	 ๒๓.	การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรปอบิด																																				
	 ๒๔.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากกะเม็ง																																																			
	 ๒๕.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากผักเชียงดา																																														
	 ๒๖.	การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของเจลสารสกัดสมุนไพรเอมแอล-๔	ในผู้ป่วย
	 	 โรคผิวหนังอักเสบ
	 ๒๗.	การประเมินความปลอดภัยของสารสกัดเตยหอมและผักไผ่																																						

๒๘.	การศึกษาชนิดและปริมาณสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมของการปลูกปัญจขันธ์									
	 แบบไฮโดรโปนิกส์
๒๙.	โครงการส�ารวจเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น�้าที่บริโภคเป็นอาหารของประเทศไทย										
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โครงการวิจัย



๓๐.	การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยผักสดและผลไม้สดจากสารเคมี																																
						ป้องกันก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในตลาดสด	๕	ภาคของประเทศไทย															
๓๑.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้ภายนอกเฉพาะที่จากสารสกัดใบเฮมพ์																																																																														

  เพื่อลดอาการอักเสบและการติดเชื้อ
	 ๓๒.	การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายาต้านมะเร็งจากสารสกัดใบเฮมพ ์                     
	 ๓๓.	โครงการวิจัย	การพัฒนาสารสกัดลูกเดือยเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง	                           
	 ๓๔.	ศึกษาสถานการณ์การยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพตลอดห่วงโซ่																
	 						การผลิตอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	ในจังหวัดเชียงราย	พะเยา	แพร่	น่าน
	 ๓๕.	โครงการวิจัย	การพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรที่มีการใช้ในท้องถิ่น	จังหวัดสุรินทร์																													
	 ๓๖.	การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจเอกลักษณ์ไฮโดรควิโนน	กรดเรทิโนอิก																							
	 	 	และสเตียรอยด์ในเครื่องส�าอางด้วยวิธี	HPLC-DAD-MS
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สารอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ และโครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาลและเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข มีนโยบายส าคัญ“ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” 

โครงการส าคัญและโครงการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นอกจากจะมุ่งเน้นภารกิจเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศแล้วยังเน้นถึง 
การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์             
ใช้ข้อมูลน าเข้าจากความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความส าคัญทั้งลูกค้าภายนอกและภายในกรม ตลอดจนยังสามารถขับเคลื่อนงาน
สู่เป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีจุดแข็งคือ
มาตรฐาน(Standard) คุณภาพ (Quality) และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ดังนั้นการที่จะบรรลุเป้าหมายได้ต้อง
ใช้ทั้งมาตรฐานและคุณภาพและเพ่ิมการท างานเป็นทีม (Standard & Quality &Teamwork) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแผนในการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายต่าง ๆ ข้างต้น ดังนี้ 
๑. การลดรายจ่าย บทบาทคือ เน้นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูก 

แม่นย า และรวดเร็วซึ่งกลุ่มเป้าหมายส าคัญ คือ กลุ่มเด็กแรกเกิด ประกอบด้วย การตรวจคัดกรองสุขภาพโดย
การเจาะเลือดจากส้นเท้า การคัดกรองโรคไทรอยด์ โรคธาลัสซีเมีย กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม และโรคหายาก
ในเด็ก ทั้งนี้ ต้องมีการประเมินความคุ้มค่าในการให้บริการต่อไป 

๒. การเพิ่มรายได้ เน้นการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด 
เช่น ส่งเสริมการส่งออกยาชีววัตถุของผู้ประกอบการส่งออกวัคซีน 

๓. ปรับบทบาทของกรมในการท างานร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนจัดท าแผนงานโครงการเพ่ือลด                 
ความแออัดของโรงพยาบาล 

งานส าคัญพื้นฐานที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วย  
๑. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานอย่างครอบคุลม 
๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมให้มีประสิทธิภาพ   

 ๓. ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับงาน Genomics Thailand และภารกิจอ่ืน ๆทั้งนี้ การซ่อมแซม 
อาคารเก่า/สร้างอาคารใหม่ ควรค านึงถึงการออกแบบผังอาคาร และพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

 
 
 

แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	 ในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 และโครงการจิตอาสา 
เราท�าความดด้ีวยหวัใจในพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี	 นโยบายรัฐบาลและ 
เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 มีนโยบายส�าคัญ	 “ลดรายจ่าย  
เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำาให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”

โครงการส�าคัญและโครงการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๓	
นอกจากจะมุ่งเน้นภารกิจเพื่อตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศแล้วยังเน้นถึง 
การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย	 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์													
ใช้ข้อมูลน�าเข้าจากความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการของลูกค้า	 ผู้รับบริการ	 
เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 กล่าวคือ	 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความส�าคัญท้ังลูกค้าภายนอกและภายในกรม	 ตลอดจนยังสามารถขบัเคลือ่นงาน 
สูเ่ป้าหมายความมัน่คง	มัง่คัง่	 และยัง่ยืนของประเทศ	 โดยกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานท่ีมีจุดแข็งคือ 
มาตรฐาน	 (Standard)	 คุณภาพ	 (Quality)	 และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม	 ดังนั้นการที่จะบรรลุเป้าหมายได้ 
ต้องใช้ทั้งมาตรฐานและคุณภาพและเพิ่มการท�างานเป็นทีม	(Standard	&	Quality	&Teamwork)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	มีแผนในการด�าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายต่าง	ๆ	ข้างต้น	ดังนี้
๑. การลดรายจ่าย	 บทบาทคือ	 เน้นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการท่ีมีประสิทธภิาพ	 ราคาถกู	 

แม่นย�า	และรวดเรว็ซ่ึงกลุม่เป้าหมายส�าคญั	คอื	กลุ่มเด็กแรกเกดิ	ประกอบด้วย	การตรวจคัดกรองสุขภาพโดยการ 
เจาะเลือดจากส้นเท้า	 การคัดกรองโรคไทรอยด์	 โรคธาลัสซีเมีย	 กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม	 และโรคหายาก 
ในเด็ก	ทั้งนี้	ต้องมีการประเมินความคุ้มค่าในการให้บริการต่อไป

๒. การเพ่ิมรายได้	 เน้นการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง	 และผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด	 
เช่น	ส่งเสริมการส่งออกยาชีววัตถุของผู้ประกอบการส่งออกวัคซีน

๓. ปรับบทบาทของกรมในการทำางานร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)   
ให้สอดคล้องกบันโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนจัดท�าแผนงานโครงการเพ่ือลดความแออดั
ของโรงพยาบาล

งานสำาคัญพื้นฐานที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วย 
๑.	พัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานอย่างครอบคลุม
๒.	พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมให้มีประสิทธิภาพ		

	 ๓.	 ดแูลโครงสร้างพืน้ฐาน	 เพือ่รองรบังาน	Genomics	 Thailand	 และภารกจิอืน่	 ๆ	ทัง้นี	้ การซ่อมแซม 
อาคารเก่า/สร้างอาคารใหม่	ควรค�านึงถึงการออกแบบผังอาคาร	และพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | ก 



เป้าหมายที่สำาคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	 ๑.	ต้องถึงประชาชน
	 ๒.	ต้องเป็น	๑	ใน	๓	ของเอเชีย
	 ๓.	เน้นการน�าเทคโนโลยีและข้อมูลมาด�าเนินงาน
โดยมุ่งเน้นนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตประจำาปี ๒๕๖๓
	 ๑.	 บรหิารงานให้ส�าเรจ็ตามพนัธกจิ	ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	โปร่งใส	เป็นไปตามหลกัคณุธรรมและธรรมาภบิาล
	 ๒.	 น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการในการบริหารงานเจริญรอยตามเบื้อง 
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	“จิตอาสา	เราท�าความดีด้วยหัวใจ”
	 ๓.	 ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	มีความเสมอภาค	ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 ๔.	 กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
	 ๕.	 ยึดถือคุณธรรมอัตลักษณ์ของกรม	ฯ	คือ	รับผิดชอบและซื่อสัตย์

	 	 	 	 	 	 	 	 						นายแพทย์โอภาส	การย์กวินพงศ์
	 	 	 	 	 	 	 	 						อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
	 	 	 	 	 	 	 		 																			ธันวาคม	๒๕๖๒

ข | แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 1 

 
 

บทที่ ๑ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับชาติ 

สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยหลักการ
ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  

(๑) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
(๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
(๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย                   

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
(๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๘๐”  เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก 

และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย   
(๑) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
(๒) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
(๓) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
(๔) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
(๕) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีการท างานเชิงบูรณาการ  
(๖) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  
(๗) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายรวม ประกอบด้วย (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ (๒) ความเหลื่อมล้ า

ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกจิมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  (๔) ทุนทางธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) มีความมั่นคง             ใน
เอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน   
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล                

ในสังคมไทย   

เป้าหมายรวม	 ประกอบด้วย	 (๑)	 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์	 (๒)	 ความเหลื่อมล�้า 
ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง	(๓)	ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้		(๔)	ทุนทางธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (๕)	 มีความมั่นคงในเอกราช 
และอธิปไตยและเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย	 และ(๖)	 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	กระจายอ�านาจ	และมีส่วนร่วมจากประชาชน		

สรุปสาระสำาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 แผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๒	บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๑	–	๒๕๘๐)	โดยหลักการ
ส�าคัญของแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๒	ประกอบด้วย	

(๑)	 ยึดหลักปรัชญา	“เศรษฐกิจพอเพียง”	
(๒)	 ยึด	“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	
(๓)	 ยึด	 “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐	 ปี”	 มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

ในแผนพัฒนาฯ	ฉบับที่	๑๒
(๔)	 ยดึ	“เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี	๒๕๘๐”		เป็นกรอบการก�าหนดเป้าหมายทีจ่ะบรรลใุน	๕	ปีแรก	

และเป้าหมายในระดับย่อยลงมาควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน	(SDGs)
(๕)	 ยึดหลักการน�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน	๕	ปี

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  
(๑)	 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี	 ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต		
(๒)	 เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ		รวมทั้ง

ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้	
(๓)	 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง	แข่งขันได้	มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน	
(๔)	 เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	
(๕)	 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน	มีประสิทธิภาพ		โปร่งใส		และมีการท�างานเชิงบูรณาการ	
(๖)	 เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค	
(๗)	 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง	ๆ	ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

 
 

บทที่ ๑ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับชาติ 

สรุปสำระส ำคัญแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยหลักการ
ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  

(๑) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
(๒) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
(๓) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย                   

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
(๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๘๐”  เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก 

และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย   
(๑) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้

ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   
(๒) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ  

รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
(๓) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
(๔) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
(๕) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีการท างานเชิงบูรณาการ  
(๖) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  
(๗) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายรวม ประกอบด้วย (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ (๒) ความเหลื่อมล้ า

ทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกจิมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  (๔) ทุนทางธรรมชาติ
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) มีความมั่นคง             ใน
เอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน   
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล                

ในสังคมไทย   

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับชาติ



2 | แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

	๗)		ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
	๘)		ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม		
	๙)		ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	
๑๐)	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

ปัจจัยความสำาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
	 ๑.	 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	 ระยะยาวที่ชัดเจน	 มีการก�าหนดเป้าหมายและ														
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ	 รับรู้	 และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน	 สามารถถ่ายทอด 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ	สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง	ๆ	ตามระยะเวลาเป็นช่วง	ๆ	ของหน่วยงานปฏิบัติได้	
และมีการก�าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
	 ๒.	ระบบและกฎหมาย	มีกฎหมายรองรับ	มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่าง	ๆ 	เพื่อให้ส่วนราชการน�ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ	รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร 
งบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากร	 เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง 
มีบรูณาการ	และกรอบกฎหมายท่ีจะก�าหนดให้การด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ชาตมิคีวามต่อเนือ่ง	รวมทัง้มรีะบบ 
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ	
	 ๓.	 กลไกสู่การปฏิบัติ	 มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้อง	 ตั้งแต่ระดับการจัดท�ายุทธศาสตร์	 การน�าไปสู ่
การปฏิบัติ	 และการติดตามประเมินผล	 รวมทั้งมีกลไกในการก�ากับดูแล	 บริหารจัดการ	 และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถก�าหนด 
แผนงาน	โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
	 ๔.	 การยอมรับของสังคม	 มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน	มีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกกลุ่ม	สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน	เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม

วิสัยทัศน์ประเทศคือ	 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ	 คือ	 “ประเทศชาติ
มั่นคง	 ประชาชนมีความสุข	 เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 สังคมเป็นธรรม	 ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”																			
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ	 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี	 เก่ง														 
และมีคุณภาพ	 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม	และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม	

ความมั่นคง	 หมายถึง	 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศ											
และภายนอกประเทศในทุกระดบั	ทัง้ระดบัประเทศ	สงัคม	ชมุชน	ครวัเรอืน	และปัจเจกบคุคล	และมคีวามมัน่คง 
ในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 และการเมือง	 เช่น	 ประเทศมีความมั่นคง 
ในเอกราชและอธิปไตย	 มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 สถาบันชาต ิ
ศาสนา	 พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน	 มีระบบ 
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน�าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	 สังคม											
มีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก�าลังเพื่อพัฒนาประเทศ	 ชุมชนมีความเข้มแข็ง	 ครอบครัว											
มีความอบอุ่น	 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต	 มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด�ารงชีวิต	 มีการออม
ส�าหรับวัยเกษียณ	ความมั่นคงของอาหาร	พลังงาน	และน�้า	มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน



แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 3 
 

 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์             
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม       
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลัง                
ในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์         
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ               
และสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน           
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟู  
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม             
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม                   
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน               
และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล            
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

ความมั่งคั่ง	หมายถึง	ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่ 
กลุ่มประเทศรายได้สูง	 ความเหลื่อมล�้าของการพัฒนาลดลง	 ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน	์												
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน	 และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน 
ขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู ่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง	 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง	 ๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม						
แห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป	 และประเทศไทยมีบทบาทที่ส�าคัญในเวทีโลก	 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย	 เป็นจุดส�าคัญของ 
การเชือ่มโยงในภูมิภาค	 ทั้งการคมนาคมขนส่ง	 การผลิต	 การค้า	 การลงทุน	 และการท�าธุรกิจ	 เพื่อให้เป็นพลัง 
ในการพัฒนา	 นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่	 ทุนมนุษย์									
ทุนทางปัญญา	 ทุนทางการเงิน	 ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร	 ทุนทางสังคม	 และทุนทรัพยากรธรรมชาติ														
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ	 จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยประกอบด้วย	 ๖	 ยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	
ยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างความสามารถในการแข่งขนั	ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	และยทุธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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นโยบายรัฐบาล 

 ค าแถลงนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน และนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน ของรัฐบาลภายใต้การน าของ                    
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีวิสัยทัศน์คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว                
ในศตวรรษท่ี ๒๑” โดยหัวใจของทุกนโยบาย คือ การใช้งบประมาณแผ่นดิน หรือ “ภาษีประชาชน”                  
อย่างคุ้มค่า ยึดกรอบวินัยการเงินการคลัง มีความโปร่งใส และตรวจสอบได ้  
 ที่ส าคัญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ                
โดยอยู่บนรากฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่ “เติบโตเชิงคุณภาพ”                  
ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” 
 การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา แบ่งเป็น ๒ ส่วนส าคัญ คือ นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ซึ่งเป็น   
ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง ๔ปีข้างหน้า และ นโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน ที่ถือ               
เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการแก้ไข เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารประเทศในศตวรรษที่ ๒๑ หรือ “ยุคดิจิทัล” ปัญหาทุกด้านมีความ
สลับซับซ้อนมากข้ึนเรื่อย ๆ เพราะประเทศไทยในขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องต่อสู้
กับปัญหาใหม่ ๆ หลายประการ ทั้งจากการต่อสู้กับความยากจนในอดีต ก็ได้แปรเปลี่ยนเป็นการต่อสู้                  
กับความเหลื่อมล้ าในหลายรูปแบบ เช่น ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ความเหลื่อมล้ าของโอกาส                     
และ ความเหลื่อมล้ าของรายได้และทรัพย์สิน หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบ ภายในประเทศในอดีต               
มาสู่การต่อสู้กับภัยคุกคามที่ไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการ   
ก่อการร้ายข้ามชาติ โรคระบาด และสงครามไซเบอร์ประเด็นท้าทายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยง               
ของการบริหารประเทศที่รัฐบาลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี ดังนั้น รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศ

	 การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา	 แบ่งเป็น	 ๒	 ส่วนส�าคัญ	 คือ	 นโยบายหลัก	 ๑๒	 ด้าน	 ซึ่งเป็น			 
ทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง	 ๔	 ปีข้างหน้า	 และ	 นโยบายเร่งด่วน	 ๑๒	 ด้าน	 ท่ีถือ 
เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่รัฐบาลต้องเร่งด�าเนินการแก้ไข	 เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน 
โดยเรว็ทีส่ดุ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารประเทศในศตวรรษท่ี	 ๒๑	หรือ	 “ยุคดิจิทัล”	 ปัญหาทุกด้านมีความ 
สลับซับซ้อนมากข้ึนเรื่อย	 ๆ	 เพราะประเทศไทยในขณะน้ีถือว่าอยู่ในช่วงระยะของการเปลี่ยนผ่านและต้องต่อสู้ 
กับปัญหาใหม่	 ๆ	 หลายประการ	 ทั้งจากการต่อสู้กับความยากจนในอดีต	 ก็ได้แปรเปล่ียนเป็นการต่อสู	้																 
กับความเหลื่อมล�้าในหลายรูปแบบ	 เช่น	 ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา	 ความเหลื่อมล�้าของโอกาส																					 
และ	 ความเหลื่อมล�้าของรายได้และทรัพย์สิน	 หรือแม้แต่การต่อสู้กับความไม่สงบ	 ภายในประเทศในอดีต															 
มาสู่การต่อสู้กับภัยคุกคามท่ีไม่มีแบบแผนในปัจจุบัน	 ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ	 เครือข่ายการ			 
ก่อการร้ายข้ามชาติ	 โรคระบาด	 และสงครามไซเบอร์ประเด็นท้าทายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยง														 
ของการบรหิารประเทศทีร่ฐับาลจะต้องเผชญิได้เป็นอย่างด	ีดงันัน้	รฐับาลนีจ้งึมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาประเทศไทย 
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ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง	 ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง	 แก้ไขปัญหาปากท้องและ 
สร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการด�ารงชีวิตของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 คนไทยในทุกช่วงวัยจะต้อง		 
มีความพร้อม	 ทั้งในด้านหลักคิด	 คุณธรรม	 และจริยธรรม	 และมีศักยภาพที่จะด�าเนินชีวิตในศตวรรษที่	 ๒๑													
ที่เน้น	 “การเติบโตเชิงคุณภาพ”	 ไม่ใช่	 “การเติบโตเชิงปริมาณ”	 ดังนั้น	 การก�าหนดนโยบายทั้งระยะสั้น													 
หรือระยะยาวต้องพินิจพิเคราะห์ตรึกตรองอย่างถ้วนถี่ถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์	 ทั้งนโยบายหลัก	 ๑๒	 ด้าน	 
และนโยบายเร่งด่วน	 ๑๒	 ด้าน	 เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน	 คือ	 การน�าพาประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย												
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี	 ๒๑	 ดังนั้นการเดินไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้	 สิ่งส�าคัญอันดับแรก	 คือ	 
การแก้ปัญหาเร่งด่วน	 ท่ีผ่านการร่วมกันคิดและกลั่นกรองจากพรรคร่วมรัฐบาล	 “๑๙	 พรรคการเมือง”																				
ออกมาเป็นนโยบายเร่งด่วน	 ๑๒	 ด้าน	 ถือเป็น	 “สัญญาประชาคม”	 ต่อพี่น้องประชาชนที่ลงคะแนนเสียง 
เลือกตั้งต่างคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศ

	 โดยเฉพาะนโยบายที่ ๑. การแก้ไขปัญหาในการดำารงชีวิตของประชาชน	รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน	 รูปธรรมของนโยบาย	 ประกอบด้วย	 ลดข้อจ�ากัดในการประกอบอาชีพ	 พัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	กทม.	 เมืองหลวงสตรีทฟู้ด	ลดหนี้	๓	ส่วน	คือ	๑.	กองทุนหมู่บ้าน 
๒.	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	๓.	 หนี้สินนอกระบบ	ปราบปรามแก๊ง	 “ฉ้อโกงออนไลน์”	 ปรับปรุงระบบ	
“ภาษี”	 การขยายโอกาสการเข้าถึง	 “สินเชื่อท่ีอยู่อาศัย”	 ปรับปรุง	 “ระบบท่ีดินท�ากิน”	 ให้เกษตรกรเข้าถึงได้	 
ลดอุปสรรคการประกอบอาชีพ	 “ประมงพาณิชย์”	 และ	 “ประมงชายฝั่ง”	 รวมถึงดูแล	 “ประมงพ้ืนบ้าน”																			
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนโยบายที่ ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน	 จุดเด่นของนโยบาย	 คือ	 การสานต่อและท�าทันที	 ประกอบด้วย	 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	 เบี้ยยังชีพ	 
“ผูส้งูอาย”ุ	“คนพกิาร”	ทีม่รีายได้น้อย	ขยายสิทธกิลุ่ม	“มารดาต้ังครรภ์”	“เด็กแรกเกดิ”	“เด็กวยัเรียน”	ลดความ
เหลือ่มล�า้ของ	“คณุภาพการบรกิารสขุภาพ”	ทัง้ระบบ	พฒันาศกัยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)															
และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 เพื่อน�าไปสู่การให้บริการการรักษาพยาบาลที่ด ี
แก่พี่น้องประชาชน	ทั้งสองส่วนถือว่าอยู่ในหมวดสังคมด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนปัญหาเศรษฐกิจ
ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ	 เพราะประเทศไทยเผชิญทั้งปัญหาจากภายในประเทศ	 
อาทิ	ภัยพิบัติ	ราคาสินค้าเกษตรตกต�่า	การส่งออกชะลอตัว	หรือปัจจัยภายนอกจากสงครามการค้าโลกระหว่าง 
ชาติมหาอ�านาจแต่ส่งผลสะเทือนถึงเศรษฐกิจไทย	 จึงเป็นที่มาของการก�าหนดนโยบายเร่งด่วน	นโยบายที่ ๓. 
มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก	 เริ่มตั้งแต่การเร่งรัดจัดท�างบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ	 เตรียมมาตรการตั้งรับ	 “การกีดกันทางการค้า”	
เร่งเพิ่ม	“ช่องทาง”	การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลักของประเทศ	ขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับ 
ประเทศที่มีศักยภาพ	ที่ส�าคัญต้องส่งเสริม	การท่องเที่ยว	“เมืองหลัก”	“เมืองรอง”	และ	“การท่องเที่ยวชุมชน”	
ซึ่งถือเป็นรายได้ส�าคัญในการพัฒนาปัญหาเร่งด่วนที่ก�าลังเผชิญหน้าในขณะนี้	 คือ	 ราคาสินค้าเกษตรตกต�่า	 
รัฐบาลจึงก�าหนดนโยบายมาตรการช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร	นโยบายที่ ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
และพัฒนานวัตกรรม	เพราะการท�าการเกษตรยุคใหม่ต้องใช้	“นวัตกรรม”	เข้ามาลดต้นทุนการผลิต	พร้อมกับ 
สร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกร	 จึงกลายเป็นท่ีมาของนโยบาย	 การ	 “บริหารจัดการน�้า”	 และ	 
“คุณภาพดิน”	ด้วยเทคโนโลยี	Agri-Map		ก�าหนดเป้าหมาย	“รายได้”	จากข้าว	ยางพารา	มันส�าปะหลัง	ปาล์ม	 
อ้อย	ข้าวโพด	ด้วยการชดเชย	“ประกนัรายได้”	และ	ด�าเนนิการ	“ประกนัภยัสนิค้าเกษตร”	ส่งเสรมิ	“เกษตรพนัธสญัญา”	 
รวมถึงการส่งเสริมการใช้	 “ยางพารา”	 ในโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ	 หรือถนนยางพาราท่ัวประเทศ	 
และส่งเสรมิการใช้	“ผลผลติทางการเกษตร”	ใน	“อตุสาหกรรมพลงังาน”	เพือ่แก้ไขปัญหาสนิค้าเกษตรล้นตลาด	 
รวมถึงเร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	 “กัญชา”	 “กัญชง”	 รวมถึงพืชสมุนไพรเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ใน
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อุตสาหกรรมทางการแพทย์เพื่อยกระดับราคาสินค้าเกษตรได้อีกทางหนึ่งรัฐบาล	 พล.อ.ประยุทธ์	 ย�้าอยู่เสมอว่า 
จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน	 จึงก�าหนดนโยบายท่ี ๕. การยกระดับศักยภาพของ 
แรงงาน	 โดยเฉพาะการยกระดับรายได	้ หรือค่าแรงขั้นต�่า	 ต้องสอดคล้องกับการพัฒนา	 “ทักษะฝีมือแรงงาน”	
ผ่านกลไก	“คณะกรรมการไตรภาค”ี	รวมถงึสนบัสนนุการปรบั	“เปลีย่นทกัษะ”	และ	“เปลีย่นสายอาชพี”	ให้ตรง 
กับความต้องการของ	 “ตลาดแรงงาน”	 “อุตสาหกรรมเป้าหมาย”	 และ	 “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี”	หรือ	
Disruptive	Technology	ปัญหาเศรษฐกิจถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารประเทศ	โดยเฉพาะระยะเร่งด่วน	 
ที่ต้องมีการวางรากฐานเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล	 รัฐบาลจึงก�าหนดนโยบายที่ ๖. 
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต	 โดยมุ่งเน้นการต่อยอด	 “อุตสาหกรรมเป้าหมาย”																			
เร่งพฒันาขบัเคลือ่นเศรษฐกจิใหม่	อาท	ิ“เศรษฐกจิชวีภาพ”	“เศรษฐกจิหมนุเวยีน”	“เศรษฐกจิสีเขียว”	พร้อมกบั 
สนับสนุนการลงทนุ	“เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก”	“เขตเศรษฐกจิพเิศษ”	“เมอืงอจัฉรยิะ”	โดยระบบโครงข่าย	 
“5G”	ทีจ่ะเข้ามาขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดจิทิลัในอนาคตอนัใกล้นี	้ อกีหนึง่นโยบายท่ีรัฐบาล	พล.อ.ประยทุธ์	 มุ่งมั่น 
และตั้งใจ	 คือ	 การพัฒนาคนให้มีความพร้อมไปสู่ศตวรรษใหม่แห่งการเปลีย่นแปลง	 ดังนัน้จงึก�าหนดนโยบาย 
การศึกษาเป็นวาระเร่งด่วนเช่นกนั	 ด้วยนโยบายที ่ ๗. การเตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑	 กล่าวคือ	 เด็กไทยยุค 
ใหม่ต้องเก่งวชิา	“วทิยาศาสตร์”	“เทคโนโลย”ี	“วศิวกรรม”	“คณติศาสตร์”	“โปรแกรมเมอร์”	“ภาษาต่างประเทศ”	 
เด็กไทยยุคใหม่ต้องรู้	 “ภาษาคอมพิวเตอร์”	 หรือ	 Coding	 ตั้งแต่ระดับ	 “ประถมศึกษา”	 โรงเรียนทุกแห่ง 
ทัว่ประเทศต้องมคีณุภาพถงึระดบัต�าบล	และต้องม	ี“หลกัสตูรออนไลน์”	ประกอบการเรยีนการสอน	ทีส่�าคญัต้องม ี
ความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษากับภาคธุรกิจ	 เรียนจบแล้วต้องมีงานท�า	 นี่คือ	 แนวทางการพัฒนาคน
ให้ก้าวทันศตวรรษที่	 ๒๑	 ปัญหาเร่งด่วนล�าดับถัดมา	 คือ	 “การทุจริตคอร์รัปชั่น”	 ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่รัฐบาล	
พล.อ.ประยุทธ์	ตระหนักดีตั้งแต่เป็นรัฐบาลสมัยแรก	จึงก�าหนดไว้ในนโยบายที่ ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำา	คือ	ต้องด�าเนินการคู่ขนานทั้ง	“นักการ
เมือง”	 และ	 “ข้าราชการประจ�า”	 โดยไม่ละเว้น	 ด้วย	 “มาตรการทางการเมือง”	 ควบคู่ไปกับ	 “มาตรการทาง
กฎหมาย”	กับผู้กระท�าผิด	และต้องน�า	“เทคโนโลยี”	มาใช้	“เฝ้าระวัง”	การทุจริตประพฤติมิชอบ	รวมถึงเร่งรัด
ขัน้ตอนของกฎหมายกบัผูก้ระท�าผดิ	ทีส่�าคญัต้องเปิดกว้างให้ภาคเอกชน	และประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม	ป้องกนั	
และเฝ้าระวงัการทจุรติในโครงการขนาดใหญ่ของรฐัอีกปัญหาเร่งด่วนทีร่ฐับาล	พล.อ.ประยทุธ์	ไม่เคยทอดทิง้	คอื	
การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	ที่ระบุไว้ในนโยบายที่ ๙. คือ “การแก้
ปัญหายาเสพติด” ที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้ “กฎหมาย” อย่างเคร่งครัด  
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	ท�าลาย	“แหล่งผลิต”	และ	“เครือข่าย”		ที่ส�าคัญต้องฟื้นฟูดูแลรักษา	 
“ผูเ้สพ”	พร้อมสร้าง	“โอกาส”	“อาชพี”	และ	“รายได้”	ให้สามารถกลบัมาใช้ชวีติปกตใินสงัคมได้	ส�าหรบั	ปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้	คือ	น้อมน�ายุทธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา”	เร่งรัดการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ	 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
พื้นที่	และการแก้ไขปัญหายึดหลัก	“กฎหมายไทย”	และ	“หลักการสากล”รัฐบาลทราบดีว่า	“หัวใจการบริหาร
ประเทศ”	คือ	“ข้าราชการ”	ดังนั้นการพัฒนา	“ระบบ”	และ	“คน”	ถือเป็นสิ่งส�าคัญ	จึงก�าหนดนโยบายที่ ๑๐. 
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน หรือ รัฐบาลดิจิทัล	 เริ่มต้นที่การพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผย
ข้อมูลของภาครัฐ	 การอนุมัติหรืออนุญาตทางราชการด้วยระบบดิจิทัลในอนาคต	 ต้องลดข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย
ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท�าธุรกิจและการด�ารงชีวิตของประชาชน	 และต้องแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม	 
ล้าสมัย	ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
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	 ทุกวันนี้	 ปัญหาภัยพิบัติถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก	 จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ภาวะโลก
ร้อน	ท�าให้ฤดูกาลต่าง	ๆ	แปรปรวนและทวีความรุนแรงขึ้น	ดังนั้นการวางมาตรการตั้งรับและช่วยเหลือเยียวยา
เป็นสิ่งส�าคัญ	จึงก�าหนดนโยบายที่ ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย	เริ่มด้วยมาตรการ
ป้องกัน	“ก่อน”	เกิดภัย	การให้ความช่วยเหลือ	“ระหว่าง”	เกิดภัย	การแก้ไขปัญหาใน	“ระยะยาว”	โดยเฉพาะ	
“ระบบเตือนภัย”	 ต้องมีการจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	 รวมถึงก�าหนดมาตรการ	 “บรรเทา 
ความเดือดร้อน”	ประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงที	และที่ส�าคัญต้องเร่งพัฒนาการปฏิบัติการ	“ฝนหลวง”	
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไม่ให้พืชผลทางการเกษตรต้องยืนต้นตายจากการขาดแคลนน�้า	 หรือภาวะภัยแล้ง	
และนโยบายเร่งด่วนล�าดับสุดท้าย	 คือ	นโยบายที่ ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา	 การรับฟังความเห็นของ
ประชาชน	 และการด�าเนินการเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 ที่ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านให้ความ
ส�าคัญทั้งหมดนี้	คือ	นโยบายเร่งด่วน	๑๒	ด้านที่รัฐบาลจะเร่งด�าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เร็วที่สุด

	 นโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่	 พล.อ.ประยุทธ์	 ตอกย�้าอยู่เสมอ	 คือ	 ประเทศไทยต้องหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง	 และต้องลดความเหลื่อมล�้าทางรายได้ระหว่างคนจนและ 
คนรวย	โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั	ดงันัน้การสานต่อความมุง่มัน่ดังกล่าวจงึกลายเป็นทีม่าของการก�าหนดวสัิยทศัน์
ของรัฐบาลชุดนี้	มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่	๒๑	โดยรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบาย
ในการบริหารราชการแผ่นดิน	ส�าหรับนโยบายในช่วง	๔	ปีถัดไป	ด้วยนโยบายหลัก	๑๒	ด้าน	ประกอบด้วย

	 ๑.	การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
	 ๒.	การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ	และความสงบสุขของประเทศ
	 ๓.	การท�านุบ�ารุงศาสนา	ศิลปะ	และวัฒนธรรม
	 ๔.	การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
	 ๕.	การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
	 ๖.	การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
	 ๗.	การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
	 ๘.	การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
	 ๙.	การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
	 ๑๐.	การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
	 ๑๑.	การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
	 ๑๒.	การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	และกระบวนการยุติธรรม

	 ทัง้นโยบายหลกั	๑๒	 ด้าน	และนโยบายเร่งด่วน	๑๒	 ด้าน	 ส่ิงท่ี	พล.อ.ประยทุธ์	 ให้ความส�าคญัอย่างมาก	 
คือ	 “กรอบวินัย	 ด้านการเงินการคลังของประเทศ”	 เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าใช้งบประมาณจ�านวนมหาศาล	 
เหมอืนกบันโยบาย	“ประชานยิม”	ในอดตี	โดยรัฐบาลยนืยนัว่าการด�าเนนิงานทัง้หมดมแีหล่งทีม่าของเงินชดัเจน	
และจะท�างานภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง

	 โดยเฉพาะนโยบายด้านสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ	 การศึกษา	 สาธารณสุข	 และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว	ที่ต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก	 ในขณะที่รายได้จากภาษีของ 
ประเทศมีอยู่อย่างจ�ากัด	 ดังนั้น	 รัฐบาลจึงต้องเร่งรัดพัฒนาระบบ	 จัดเก็บภาษีของรัฐให้มีความครอบคลุม
มากขึ้น	 มุ่งเน้นการขยายฐานภาษีและปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรม	 รวมทั้งเร่งส่งเสริมการค้า	 
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การลงทนุ	และการท่องเทีย่ว	เพือ่สร้างรายได้เข้าประเทศ	ซ่ึงเม็ดเงินดังกล่าวจะกลับมาสู่ระบบภาษท่ีีจะน�ามาใช้ใน 
การด�าเนินนโยบาย	 เพื่อพัฒนาประเทศทั้งในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมตามนโยบายรัฐบาล	 นอกจากนี	้ 
แผนงานหรือโครงการใดที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นการ	วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว	 
รัฐบาลจะพิจารณาให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ	 รวมทั้งพิจารณาใช้เครื่องมือ
ทางการเงินสมัยใหม่	 อาทิ	 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยในโครงการที่มีความคุ้มค่า
ทางการเงิน	เพื่อลดภาระการลงทุนจากงบประมาณแผ่นดินและการกู้เงิน”แหล่งที่มาของงบประมาณ”	จึงเป็น 
สิ่งส�าคัญที่รัฐบาลค�านึงถึง	 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่าการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชน 
ทุกบาททุกสตางค์	จะอยู่ภายใต้	“กรอบวินัย	การเงินการคลังอย่างเคร่งครัด	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	เพื่อให้
ฐานะการเงนิการคลงัของประเทศ	มคีวามมัน่คงและมเีสถยีรภาพ”	กรอบของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 
ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนแม่บท	 แผนการปฏิรูปประเทศ	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 นโยบาย	 และ 
แผนระดบัชาตว่ิาด้วยความมัน่คงแห่งชาตท้ัิงหมดล้วนมีเป้าหมาย	คอื	ขบัเคลือ่นการยกระดับการพฒันาเศรษฐกจิ	
สังคม	 และคุณภาพชีวิตของประชาชน	 เพื่อเป็นรากฐานส�าคัญ	 ในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
บนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระยะ	๒๐	ปี	ข้างหน้าตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาต	ิภายใต้วสิยัทศัน์		 
“มุง่ม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้วในศตวรรษท่ี	๒๑”	น�าโดยรัฐบาล	พล.อ.ประยทุธ์	จันทร์โอชา
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บทที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง 

 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทิน ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่
เกิดจนสิ้นอายุขัย ต้องท างานทั้งในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเจ็บป่วย ลดความจน              
ของประชาชน ดังนั้น นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทยนับจากวันนี้คือ 
 “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรง ท าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” 
โดยการร่วมแรงร่วมใจกันท างาน ที่ส าคัญ ๕ด้าน ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่
เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอดและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 ๒. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความม่ันคงทางสุขภาพเพ่ือให้
คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 
  ๒.๑ สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดีส่งเสริม
การออกก าลังกาย และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  ๒.๒ พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียนให้มี
พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 
  ๒.๓ จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ  ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีลด
จ านวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรีสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้า
มาจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุโดยก ากับดูแลให้มีมาตรฐาน 
  ๒.๔ จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกันและ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ าการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนรวมทั้งการยกระดับความร่วมมือ
ทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางสุขภาพโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 ๓. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ าลดความแออัด  
ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 
  ๓.๑ เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป 
เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และ
ก าลังคนที่เพียงพอ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง

	 กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัยต้ังแต่
เกิดจนสิ้นอายุขัย	 ต้องท�างานท้ังในมิติสุขภาพ	 สังคม	 และเศรษฐกิจ	 เพ่ือลดความเจ็บป่วย	 ลดความจน 
ของประชาชน	ดังนั้น	นโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทยนับจากวันนี้คือ

 “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรง ทำาให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”

โดยการร่วมแรงร่วมใจกันท�างาน	ที่ส�าคัญ	๕	ด้าน	ดังนี้

 ๑. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำาริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่
เกีย่วเนือ่งกบัพระบรมวงศานวุงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือสืบสาน	 รักษา	 ต่อยอดและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสขุ	 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 ๒. การดแูลให้ประชาชนมสุีขภาพแข็งแรง ทัง้ทางกาย ทางใจ และมคีวามมัน่คงทางสขุภาพเพือ่ให้ 
คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง	และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง

  ๒.๑ สร้างเสรมิให้ประชาชนมคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพทีถู่กต้อง เพ่ือการมสุีขภาพทีดี่ส่งเสรมิ
การออกก�าลังกาย	และโภชนาการที่ถูกสุขอนามัย	ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่

  ๒.๒ พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ	 ต้ังแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเนื่อง	 จนถึงเด็กวัยเรียนให้มี
พัฒนาการสมวัย	มีคุณภาพเพื่อส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป

  ๒.๓ จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ	 ให้ผู ้สูงอายุมีสุขภาพดี 
ลดจ�านวนผู้ป่วยติดบ้าน	ติดเตียง	 เข้าถึงการบริการอย่างมีศักดิ์ศรีสนับสนุนให้ชุมชน	ท้องถิ่น	 และภาคเอกชน	
เข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวส�าหรับผู้สูงอายุโดยก�ากับดูแลให้มีมาตรฐาน

  ๒.๔ จัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ	 ป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ	วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข	 โรคระบาด	 โรคอุบัติใหม่	อุบัติซ�้าการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภค	โดยความร่วมมอืกบัเครอืข่ายภาครฐั	ประชาชน	ท้องถิน่	และเอกชนรวมทัง้การยกระดบัความร่วมมอืทาง
สาธารณสขุกับต่างประเทศ	ด้านความม่ันคงทางสขุภาพโดยเฉพาะในพืน้ทีช่ายแดน	และพืน้ท่ีเขตเศรษฐกจิพเิศษ

 ๓. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมลำ้าลดความแออัด  
ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

  ๓.๑ เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ	ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป	
เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 จัดระบบการแพทย์ 
ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างท่ัวถึง	 รวมท้ังการพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ	 และ 
ก�าลังคนที่เพียงพอ
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  ๓.๒ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็น
หมอประจำาบ้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน	 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ	 เข้าถึงข้อมูลและ 
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์
  ๓.๓ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริการ	 ได้แก่	 ระบบการแพทย์ทางไกล	 (Telemedicine)	 ระบบคิว	 ระบบงานบริการของโรงพยาบาล 
ระบบส่งต่อ	ตลอดจนการเชือ่มโยงข้อมลูการบรกิารสขุภาพให้เป็นหนึง่เดียว	เพือ่ใช้ประโยชน์จากข้อมลูขนาดใหญ่	
(Big	Data)	ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ	ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 ๔. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข
  ๔.๑ ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยเร่งศึกษา 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา	 กัญชง	 และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์	 อุตสาหกรรมทางการแพทย ์
เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษา	 เศรษฐกิจ	 และการสร้างรายได้ของประชาชน	 โดยก�าหนดกลไกการด�าเนินงาน	 
ที่รัดกุมเพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
  ๔.๒ ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทั้งด้านระบบบริการทาง 
การแพทย์การสร้างเสริมสุขภาพ	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 การศึกษาวิจัย	 การผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้าน
สขุภาพ	เพือ่ให้ประชาชนได้รบัการบรกิารด้านสขุภาพท่ีทนัสมยั	เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิเพิม่รายได้ของประชาชน	 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย	(Medical	Hub)
 ๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
  ๕.๑ ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานกระจาย
อำานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพ่ือความคล่องตัวและตอบสนอง											 
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น
  ๕.๒ สร้างขวัญกำาลังใจบุคลากรผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความส�าคัญกับการดูแล
บุคลากรตั้งแต่เริ่มเข้าท�างาน	 ความปลอดภัย	 และความสุขในการท�างาน	 การพัฒนาศักยภาพความก้าวหน้า 
ในอาชีพ	พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม	เพื่อธ�ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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บทที่ ๓ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

บทบาทและภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศท าให้สามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้ง 
เพ่ือการสนับสนุนกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 

โดยมีภารกิจที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ กล่าวคือ 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัย (ด้านสุขภาพ) 
ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย 
และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขด้านชันสูตรโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
และหากภาคราชการ เอกชน และประชาชนมีการน าข้อมูลผลการวิจัยหรือนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ไปใช้ จะสามารถช่วยยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศ อันส่งผลให้ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านสุขภาพของประเทศ และสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 



14 | แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ	 โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ทางห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 
ด้านยาและวัตถุเสพติด	 รังสีและเครื่องมือแพทย์	 สมุนไพร	 เครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย	อาหาร	ชันสูตรโรค/
เทคโนโลยีทางการแพทย์	ชีววัตถุ

๓.	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบ 
อาชีพ	โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยสนับสนุน

๔.	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�านวย 
ความสะดวกของเมือง	 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนการมีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโดยเน้น 
ทางด้านห้องปฏิบัติการ	และการน�านวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

๕.	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน	 การค้าชายแดน	 และการ 
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 โดยโครงการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตพื้นที ่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

๖.	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	 โดยมี
ยุทธศาสตร์การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศรองรับ	 ประกอบด้วย	 วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ	
พัฒนาความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม	และการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๓	นายแพทย์โอภาส	การย์กวินพงศ์	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ได้ให้นโยบายด�าเนินการบทบาทหลักที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๒	ดังนี้

๑.	 พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ	 (Innovation)	 ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือสร้างสุขภาพและ 
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๒.	 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ	 (Technology	 Support)	 สนับสนุนระบบบริการสุขภาพด้วย 
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและก�ากับดูแลมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทุกภาคส่วน

๓.	 คุ้มครองผู้บริโภค	 (Consumer	 Protection)	 สนับสนุนและสร้างเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้มี 
ความยั่งยืนและเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ	 (ยุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๐ปี	 นโยบายรัฐบาล)	
และเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข	 และความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความต้องการ
ของลูกค้า/ผู้รับบริการ	 เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 มีนโยบายส�าคัญ	 “ลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้	 ร่างกาย 
แข็งแรง	ท�าให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”	ดังนี้

๑. การลดรายจ่าย บทบาทคือ	 เน้นการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ	 ราคาถูก	
แม่นย�า	 และรวดเร็วซึ่งกลุ่มเป้าหมายส�าคัญ	คือ	 กลุ่มเด็กแรกเกิด	ประกอบด้วย	การตรวจคัดกรองสุขภาพโดย
การเจาะเลือดจากส้นเท้า	 การคัดกรองโรคไทรอยด์	 โรคธาลัสซีเมีย	 กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม	 และโรคหายาก 
ในเด็ก	ทั้งนี้	ต้องมีการประเมินความคุ้มค่าในการให้บริการต่อไป

๒. การเพ่ิมรายได้ เน้นการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้จริง	 และผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด	 
เช่น	ส่งเสริมการส่งออกยาชีววัตถุของผู้ประกอบการส่งออกวัคซีน

๓. ปรับบทบาทของกรมในการทำางานร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)  
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนจัดท�าแผนงานโครงการเพ่ือลด																	
ความแออัดของโรงพยาบาล
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งานส าคัญพ้ืนฐานที่กรมต้องพัฒนา ประกอบด้วย  
๑. พัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐานอย่างครอบคุลม 
๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมให้มีประสิทธิภาพ   

 ๓. ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับงาน Genomics Thailand และภารกิจอ่ืน ๆทั้งนี้ การซ่อมแซม 
อาคารเก่า/สร้างอาคารใหม่ ควรค านึงถึงการออกแบบผังอาคาร และพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสม และทันสมัย 

 

แผนยุทธศำสตร์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕  
วิสัยทัศน์ (Vision) 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ๑ ใน ๓ 
ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พันธกิจ (Mission) 

๑. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข 

๒. ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 

๓. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 

๔. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และก าหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ 
๕. ส่ือสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพ่ึงพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของ

ประเทศและเอเชีย 
๖. พัฒนาและก าหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

วิสัยทัศน์ (Vision)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน�าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข	๑	 ใน	 ๓	 

ของเอเชีย	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๕

พันธกิจ (Mission)
๑.	ศึกษา	 วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

และสาธารณสขุ
๒.	ก�าหนดมาตรฐานและพฒันาห้องปฏบิตักิารและเป็นศนูย์กลางข้อมลูอ้างองิด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์

และสาธารณสขุ
๓.	บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะ 

ห้องปฏบิตักิารอ้างองิ
๔.	เฝ้าระวัง	 ประเมิน	 สื่อสารแจ้งเตือนภัย	 และก�าหนดมาตรการ	 การจัดการความเสี่ยงจากโรคและ 

ภยัสขุภาพ
๕.	สือ่สารสาธารณะในภาวะทีต้่องพึง่พาข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

และเอเชยี
๖.	พฒันาและก�าหนดมาตรการเพือ่สนบัสนนุการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal)  
๑. ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลท่ีตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่างทัน

เหตุการณ์ ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ 
๒. ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบาย

ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศ 
วัตถุประสงค์ (Objective)  
เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal)   

๑. ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่าง
ทันเหตุการณ์ ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืนของ
ประเทศ 

๑. เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศ 

๒. เพ่ือให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ
สามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 

๓. เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม 
๔. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือความมั่นคง

ด้านสุขภาพ 
๕. เพ่ือการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน 

การผลิตยา Biopharmaceutical 
๖. เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal)   
๒. ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุน

นโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนของประเทศ 
๗. เพ่ือให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางด้าน

การบริหารจัดการ 
๘. เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ

ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
๙. เพ่ือจัดท าองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 
๑๐. เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
๑๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์กรม (Strategy) 
๑. เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม                  

ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนและของประเทศ  
๒. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการก าหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภายในและภายนอกประเทศ  
๓. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการทางแพทย์

และสาธารณสุข  



แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 17 
 

 

๔. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  

๕. เสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการยกระดับการบริหารจัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
แผนงานหลัก (Programme) 

๑. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
๒. พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
๓. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
๔. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการหลัก (Project) 
๑. โครงการพัฒนาสุขภาวะของประเทศ บนฐานความเชื่อถือไว้วางใจ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. โครงการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ 

ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ 
๓. โครงการศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบาย

ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 
๔. โครงการออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการ ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังให้กับผู้รับบริการในทุกภาคส่วน 
๕. โครงการการมีส่วนร่วมในการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงแข่งขันของชาติในสังคม และเศรษฐกิจ

ดิจิทัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๖. โครงการเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ

ประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
๗. โครงการต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

สาธารณสุขของประเทศ 
๘. โครงการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
๙. โครงการพัฒนาความมั่งคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร 
๑๐. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๑๑. โครงการ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม 
๑๒. โครงการ การเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Key Activities) 
๑. ด าเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. ด าเนินการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมองค์ความรู้/เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. จัดท าฐานข้อมูลบริการงานวิจัย/นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๔. จัดเก็บข้อมูลงานวิจัยที่น าไปเผยแพร่หรือถูกอ้างอิงในวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ 
๕. พัฒนากระบวนการส่งเสริมให้องค์กรอ่ืนๆ ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดการสร้างนวัตกรรม/องค์

ความรู้/เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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๖. เผยแพร่ข้อมูลผลงานระดับภูมิภาคและระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทย์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินผ่านระบบทาง
ห้องปฏิบัติการ 

๗. จัดเก็บข้อมูลผลงานระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชียในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินผ่านระบบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ป้องกัน/แจ้งเตือนภัยและภาวะคุกคามต่อสุขภาพ 

๘. เสนอข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศ ที่สนับสนุนเชิงนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและ
นานาชาติ 

๙. น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการจัดการสู่การใช้ประโยชน์ โดยผ่านการออกแบบ 
ปรับปรุง และพัฒนาและจัดการนวัตกรรมบริการ 

๑๐. การจัดเก็บข้อมูลโครงการ/งาน ที่สนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และพ้ืนที่เสมือนในโลกออนไลน์ 

๑๑. จัดเก็บข้อมูล/คณะกรรมการ ที่ได้รับการยอมรับเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 

๑๒. จัดเก็บข้อมูลห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
๑๓. จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ เช่น MOU หรือรูปแบบอ่ืนๆ ระหว่างหน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศที่ส่งผลลัพธ์เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือท าให้เกิดโครงการร่วมกัน
เพ่ิมข้ึน 

๑๔. จัดท าศูนย์ข้อมูลหลักของชาติ ที่เน้นการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือ
แจ้งเตือนภัยและสนับสนุนความม่ังคงของระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

๑๕. ด าเนินการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้วยมาตรฐานสากล 
(ISO) 

๑๖. จัดท าโครงการให้ข้อมูลความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๗. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพในหน่วยงานภาครัฐในระดับต้นของประเทศ 
๑๘. จัดท าการส ารวจข้อมูลของกรมที่เข้าข่ายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีส่วนในข้อมูลด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
๑๙. บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูง โดยมีกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม 
๒๐. จัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีศูนย์ข้อมูลกลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
๒๑. ด าเนินการออกแบบองค์การและปรับปรุงกระบวนการ (ลดระยะเวลาการท างาน) 
๒๒. ด าเนินการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
๒๓. จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์การปฏิบัติราชการตามค ารับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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กิจกรรมหลัก (Main Activities) 
เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal ๑) ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนอง
สถานการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่
ม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนของประเทศ  

ผลผลิตที่ ๑ (Key Performance) : เป็นหน่วยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการและ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

กิจกรรมหลักที่ ๑ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดมาตรการและพัฒนาเครือข่าย
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ผลผลิตที่ ๒ (Key Performance) : โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
การวินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ 

กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้า
ระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 

กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือ
ความมั่นคงด้านสุขภาพ 

กิจกรรมหลักท่ี ๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ 
ผลผลิตที่ ๓ (Key Performance) : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์

ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม 
กิจกรรมหลักท่ี ๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม 
ผลผลิตที่ ๔ (Key Performance) : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical 
กิจกรรมหลักที่  ๑ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตยา

Biopharmaceutical 
ผลผลิตที่ ๕ (Key Performance) : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

สุขภาพในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กิจกรรมหลักท่ี ๑ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ผลผลิตที่ ๖ (Key Performance) : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ

และมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้

เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กิจกรรมหลักท่ี ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal ๒) ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ
ประเทศ

ผลผลิตที่ ๗ (Key Performance)	 :	 เป็นหน่วยงานกลางในการก�าหนดมาตรฐานและพัฒนา 
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

กิจกรรมหลักที่ ๑	ก�าหนดมาตรฐาน	และพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข	
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ผลผลิตที่ ๘ (Key Performance)	 :	 องค์ความรู้	 งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ

กิจกรรมหลักที่ ๑	วิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๒	วิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๓	พัฒนามาตรฐานการวิจัย

ผลผลิตที่ ๙ (Key Performance)	 :	 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์	

กิจกรรมหลักที่ ๑	ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง	OECD	GLP

ผลผลิตที่ ๑๐ (Key Performance) :	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลักที่ ๑	 ส�ารวจและเฝ้าระวังปริมาณสารต้านจุลชีพตกค้าง	 และเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ยงและ

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากสัตว์ของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนงานหลัก (Programme)

แผนงานหลักที่ ๑ สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
โครงการหลกั (Project) ๑ :	โครงการพัฒนาสุขภาวะของประเทศ	บนฐานความเชื่อถือไว้วางใจ	ที่มุ่งสู่

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	และสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Activity for driving strategy)
๑.	ด�าเนินการถ่ายทอดนวัตกรรม/องค์ความรู้/เทคโนโลยี	ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒.	ด�าเนินการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมองค์ความรู้/เทคโนโลยี	ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
๓.	จัดท�าฐานข้อมูลบริการงานวิจัย/นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔.	จัดเก็บข้อมูลงานวิจัยที่น�าไปเผยแพร่หรือถูกอ้างอิงในวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ
๕.	พฒันากระบวนการส่งเสรมิให้องค์กรอืน่ๆ	 ในภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องให้เกดิการสร้างนวตักรรม/องค์ความรู้/

เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลผลิตที่ ๘ (Key Performance)	:	องค์ความรู้	งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
กิจกรรมหลักที่ ๑	วิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๒	วิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๓	พัฒนามาตรฐานการวิจัย

ผลผลิตที่ ๙ (Key Performance)	 :	 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพและ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์	
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กิจกรรมหลักท่ี ๑ ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP 
ผลผลิตที่ ๑๐ (Key Performance) :โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กิจกรรมหลักที่ ๑ ส ารวจและเฝ้าระวังปริมาณสารต้านจุลชีพตกค้าง และเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ยงและ

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากสัตว์ของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แผนงานหลักที่ ๒ พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 

โครงการหลัก (Project) ๑ : โครงการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการ 

โครงการหลัก (Project) ๒ : โครงการศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการหลัก (Project) ๓ :  โครงการออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการ ที่ใช้องค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังให้กับผู้รับบริการในทุกภาค
ส่วน 

โครงการหลัก (Project) ๔ : โครงการ การมีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขันของชาติ
ในสังคม และเศรษฐกิจดิจิตัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Activity for driving strategy) 
๑. เผยแพร่ข้อมูลผลงานระดับภูมิภาคและระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทย์ทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชียในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินผ่านระบบ
ทางห้องปฏิบัติการ 

๒. จัดเก็บข้อมูลผลงานระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชียในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินผ่านระบบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ป้องกัน/แจ้งเตือนภัยและภาวะคุกคามต่อสุขภาพ 

๓. เสนอข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศ ที่สนับสนุนเชิงนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและ
นานาชาติ 

๔. น าองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้รับการจัดการสู่การใช้ประโยชน์ โดยผ่านการออกแบบ 
ปรับปรุง และพัฒนาระบบและจัดการนวัตกรรมบริการ 

๕. การจัดเก็บข้อมูลโครงการ/งาน ที่สนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
และพ้ืนที่เสมือนในโลกออนไลน์ 

ผลผลิตที่ ๑ (Key Performance) :เป็นหน่วยงานกลางก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการและ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

กิจกรรมหลักที่ ๑ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดมาตรการและพัฒนาเครือข่าย
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ผลผลิตที่ ๒ (Key Performance) :โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
วินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ 

กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้า
ระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 
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กิจกรรมหลักที่ ๓	 พัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เพื่อ
ความมั่นคงด้านสุขภาพ

กิจกรรมหลักที่ ๔	พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

ผลผลิตที่ ๓ (Key Performance) :โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม

กิจกรรมหลักที่ ๑	พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
ผลผลิตที่ ๔ (Key Performance) :โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา	Biopharmaceutical
กิจกรรมหลักที่ ๑	 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตยา 

Biopharmaceutical
ผลผลิตที่ ๕ (Key Performance) :โครงการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์

สุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมหลักที่ ๑	เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แผนงานหลักที่ ๓ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
โครงการหลัก (Project) ๑ :	 โครงการเป็นหน่วยงานกลางในการก�าหนดมาตรฐานและพัฒนา 

ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
โครงการหลัก (Project) ๒ :	 โครงการต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการร่วมท่ีให้บริการแบบเบ็ดเสร็จด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Activity for driving strategy)
๑.	 จัดเก็บข้อมูล/คณะกรรมการ	 ท่ีได้รับการยอมรับเพื่อก�าหนดเป็นมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
๒.	จัดเก็บข้อมูลห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย	ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๓.	จัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ	เช่น	MOU	หรือรูปแบบอื่นๆ	ระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่

ส่งผลลัพธ์เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือท�าให้เกิดโครงการร่วมกันเพิ่มขึ้น
๔.	 จัดท�าศูนย์ข้อมูลหลักของชาติ	 ที่เน้นการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เพื่อ 

แจ้งเตือนภัยและสนับสนุนความมั่งคงของระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ผลผลิตที่ ๗ (Key Performance) :เป็นหน่วยงานกลางในการก�าหนดมาตรฐานและพัฒนา 

ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
กิจกรรมหลักที่ ๑	 ก�าหนดมาตรฐาน	 และพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข	 ท้ังใน

ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

แผนงานหลักที่ ๔ การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
โครงการหลัก (Project) ๑ :	โครงการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
โครงการหลัก (Project) ๒ : โครงการพัฒนาความมั่งคงและความเป็นมืออาชีพให้กับบุคลากร
โครงการหลกั (Project) ๓ :	โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสนิทรพัย์องค์การ	ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
โครงการหลัก (Project) ๔ :	โครงการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม
โครงการหลัก (Project) ๕ : โครงการเป็นองค์การสมรรถนะสูง
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กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Activity for driving strategy) 
๑. ด าเนินการพัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้วยมาตรฐานสากล (ISO) 
๒. จัดท าโครงการให้ข้อมูลความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการนวัตกรรมที่มี

ประสิทธิภาพในหน่วยงานภาครัฐในระดับต้นของประเทศ 
๔. จัดท าการส ารวจข้อมูลของกรมที่เข้าข่ายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีส่วนในข้อมูลด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
๕. บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพสูง โดยมีกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม 
๖. จัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีศูนย์ข้อมูลกลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
๗. ด าเนินการออกแบบองค์การและปรับปรุงกระบวนการ (ลดระยะเวลาการท างาน) 
๘. ด าเนินการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
๙. จัดเก็บข้อมูลผลลัพธ์การปฏิบัติราชการตามค ารับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผลผลิตที่ ๖ (Key Performance) :กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นมืออาชีพ

และมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ 
กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้

เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กิจกรรมหลักท่ี ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ ๔ 
งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๔,๔๕๗,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)              
สรุปรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. งบบุคลากร จ านวน ๕๐๕,๖๙๐,๑๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 ๒. งบด าเนินงาน จ านวน ๔๒๗,๓๖๑,๘๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) 
  ๒.๑ รายจ่ายประจ า รายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็น/รายจ่ายผูกพันจ านวน ๖๒,๑๗๖,๔๐๐ บาท                  
  ๒.๒ กันงบเพ่ิมเติมค่าสาธารณูปโภค ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๓ รายจ่ายพื้นฐาน จ านวน ๕๘,๖๐๔,๐๐๐ บาท 
  ๒.๔ ค่าจ้างเหมาส่วนกลาง จ านวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๕ ค่าประชาสัมพันธ์ จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๖ งบโครงการบูรณาการ/โครงการส าคัญ จ านวน ๒๑๕,๖๘๕,๔๐๐ บาท 
  ๒.๗ งบนโยบาย จ านวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๘ งบพัฒนาบุคลากร จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒.๙ งบด าเนินงานแผนงานวิจัย จ านวน ๕,๘๙๖,๐๐๐ บาท 
 ๓. งบลงทุน จ านวน ๓๘๑,๗๔๗,๙๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย 
บาทถ้วน) 
  ๓.๑ ค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๓๖๗,๙๗๒,๔๐๐ บาท 
  ๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๑๓,๗๗๕,๕๐๐ บาท 
 ๔. งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) จ านวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 ๕. งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน ๒๘,๕๕๗,๔๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  ๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว จ านวน ๔,๐๑๒,๑๐๐ บาท 
  ๕.๒ โครงการวิจัย จ านวน ๒๔,๕๔๕,๓๐๐ บาท 

 
 
 
 
  
   
 
  
    

งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เป็นจ�านวน
เงินทั้งสิ้น	 ๑,๓๔๔,๔๕๗,๒๐๐	 บาท	 (หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
สรุปรายละเอียด	ดังต่อไปนี้
 ๑. งบบุคลากร	จ�านวน	๕๐๕,๖๙๐,๑๐๐	บาท	(ห้าร้อยห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 ๒. งบดำาเนินงาน	 จ�านวน	 ๔๒๗,๓๖๑,๘๐๐	 บาท	 (ส่ีร้อยย่ีสิบเจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพัน 
แปดร้อยบาทถ้วน)
	 	 ๒.๑	รายจ่ายประจ�า	รายจ่ายขั้นต�่าที่จ�าเป็น/รายจ่ายผูกพันจ�านวน	๖๒,๑๗๖,๔๐๐	บาท																	
	 	 ๒.๒	กันงบเพิ่มเติมค่าสาธารณูปโภค	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๒.๓	รายจ่ายพื้นฐาน	จ�านวน	๕๘,๖๐๔,๐๐๐	บาท
	 	 ๒.๔	ค่าจ้างเหมาส่วนกลาง	จ�านวน	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๒.๕	ค่าประชาสัมพันธ์	จ�านวน	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๒.๖	งบโครงการบูรณาการ/โครงการส�าคัญ	จ�านวน	๒๑๕,๖๘๕,๔๐๐	บาท
	 	 ๒.๗	งบนโยบาย	 จ�านวน	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๒.๘	งบพัฒนาบุคลากร	จ�านวน	๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท
	 	 ๒.๙	งบด�าเนินงานแผนงานวิจัย	จ�านวน	๕,๘๙๖,๐๐๐	บาท
 ๓. งบลงทนุ	จ�านวน	๓๘๑,๗๔๗,๙๐๐	บาท	(สามร้อยแปดสบิเอ็ดล้านเจด็แสนสีห่มืน่เจด็พนัเก้าร้อยบาทถ้วน)
	 	 ๓.๑	ค่าครภุณัฑ์	จ�านวน	๓๖๗,๙๗๒,๔๐๐	บาท
	 	 ๓.๒	ค่าท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง	จ�านวน	๑๓,๗๗๕,๕๐๐	บาท
 ๔. งบเงนิอดุหนนุ (เงนิอดุหนนุทัว่ไป)	จ�านวน	๑,๑๐๐,๐๐๐	บาท(หนึง่ล้านหนึง่แสนบาทถ้วน)
 ๕. งบรายจ่ายอืน่	จ�านวน	๒๘,๕๕๗,๔๐๐	บาท	(ยีส่บิแปดล้านห้าแสนห้าหมืน่เจด็พนัสีร้่อยบาทถ้วน)
	 	 ๕.๑	ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว	จ�านวน	๔,๐๑๒,๑๐๐	บาท
	 	 ๕.๒	โครงการวจิยั	จ�านวน	๒๔,๕๔๕,๓๐๐	บาท
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติรำชกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของแผนงาน/ โครงการที่เป็นค ารับรอง                
การปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการภายใต้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
โครงการบูรณาการ/ โครงการส าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน/
โครงการในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ตอบสนองต่อประชาชน และประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏบิตัริาชการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 การจัดท�าแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๓ ด้านท่ีกรม

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม เชื่อมโยงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ จ�านวน ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลด 

ความเลือ่มล�า้ในสงัคม ยทุธศาสตร์ที ่ ๓ การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื ยทุธศาสตร์

ที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เช่ือมโยงนโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก ๔ ข้อได้แก่ นโยบายหลักข้อที่ ๔ การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก (นโยบายย่อย ๔.๒ เสริมสร้าง

ความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักข้อที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน 

ของไทย (นโยบายย่อย ๕.๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม) นโยบายหลักข้อท่ี ๘ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

(นโยบายย่อย ๘.๕ วจัิยและพัฒนานวัตกรรมทีต่อบโจทย์ประเทศ) นโยบายหลกัข้อที ่๙ การพฒันาระบบสาธารณสุข

และหลักประกันทางสังคม นโยบายเร่งด่วนข้อที่ ๔ การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และ

นโยบายเร่งด่วนข้อท่ี ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จัดสรร ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค เชือ่มโยงแผนงานงบประมาณ ได้แก่ ๑. แผนงานบูรณาการป้องกัน 

ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

๓. แผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี ๔. แผนงานรายการค่าด�าเนินการภาครัฐ ๕. แผน

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเชื่อมโยงตามเป้าหมายให้บริการกระทรวง ๓ ข้อ ได้แก่  

๑. ประชาชนได้รบับรกิารและป้องกนัภัยสขุภาพเพ่ือสนบัสนนุความมัง่คงของชาติ ๒. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมสุีขภาพดี 

และเข้าถงึบรกิารสขุภาพทีม่มีาตรฐาน ๓. ระบบบรกิารสขุภาพมศีกัยภาพในการแข่งขนั จนถงึโครงการบรูณาการ/ 

โครงการส�าคัญกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน/โครงการในการเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ตอบสนองต่อประชาชน และ 

ประเทศชาติ (ตามแผนผังความเชื่อมโยงในภาคผนวก) โดย

 ๑. โครงการบูรณาการ/ โครงการส�าคญักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

จ�านวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ ๒๑๕,๖๘๕,๔๐๐ บาท (สองร้อยสิบห้าล้านหกแสนแปดหมืน่ห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน)

 ๒. แผนงาน/โครงการในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว จ�านวน ๒๕ โครงการ งบประมาณ 

๕,๒๖๓,๘๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 ๓. โครงการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ�านวน ๓๖ โครงการ แบ่งเป็นงบด�าเนนิงานแผนงานวจิยั 

งบประมาณ ๕,๘๙๖,๐๐๐ บาท งบรายจ่ายอืน่ (วจิยั) งบประมาณ ๒๔,๕๔๕,๓๐๐ บาท รวมงบประมาณทัง้สิน้ 

๓๐,๔๔๑,๓๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
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โครงการบูรณาการ/ โครงการสำาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณ ๒๑๕,๖๘๕,๔๐๐ บาท

(สองร้อยสิบห้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
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โครงการบูรณาการ/โครงการสำาคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำาดับ โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน
เจ้าภาพ

แผน 
งบประมาณ

หมายเหตุ

รวม ๒๑๕,๖๘๕,๔๐๐

๑ โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา												

ผู้เสพยาเสพติด	การควบคุมตัวยา												

และสารเคมี

๖๖,๖๔๑,๐๐๐ สยวส./

ศวก.

บ๑	ก๑ ####

๒ โครงการประกันคุณภาพยา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สยวส/ศวก. ย๑	ก๑

๓ โครงการวัณโรคสนับสนุนการยุติวัณโรค ๒,๗๐๐,๐๐๐ สวส. ย๑	ก๑ ####

๔ โครงการจัดท�าค่าปริมาณรังสีอ้างอิง											

จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย

๔,๐๐๐,๐๐๐ สรส./ศวก. ย๑	ก๑

๕ โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร ์

การแพทย์	ครั้งที่	๒๘

๕,๕๐๐,๐๐๐ ผน. ย๑	ก๑

๖ โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติ

การเครือข่ายและระบบเฝ้าระวัง														

การดื้อยาต้านจุลชีพ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สวส/ศวก. ย๑	ก๒ ####

๗ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์

การแพทย์ชุมชน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ศวก.ชลบุรี ย๑	ก๒

๘ โครงการพัฒนา	อสม.วิทยาศาสตร์														

การแพทย์ชุมชน

๒,๐๐๐,๐๐๐ ศวก.ชลบุรี ย๑	ก๒

๙ โครงการดูแลเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์

การแพทย์	(ดาวน์ซินโดรม	ธาลัสซีเมีย	

คัดกรองทารกแรกเกิด)

๘,๐๐๐,๐๐๐ สชพ./ศวก. ย๑	ก๓ ####

๑๐ โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ สคอ./ศวก. ย๑	ก๔ ####

๑๑ โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล	

(Food	Safety	Hospital	และ	Green	 

&	Clean	Hospital)

๔,๐๐๐,๐๐๐ สคอ./ศวก. ย๑	ก๔

๑๒ โครงการพัฒนาแหล่งกระจาย

สินค้าอาหาร	เชื่อมโยงความเชื่อมั่น																		

และเศรษฐกิจไทย

๔,๐๐๐,๐๐๐ สคอ./ศวก. ย๑	ก๔

๑๓ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ													

สารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิต 

เครื่องส�าอาง

๑,๐๐๐,๐๐๐ สสว. ย๑	ก๔
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ลำาดับ โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน
เจ้าภาพ

แผน 
งบประมาณ

หมายเหตุ

๑๔ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยทดสอบ
ความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์	 
หน่วยก�ากับดูแลทางกฎหมาย															
หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน																					
ในประเทศไทย	ผ่านกระบวนการรับรอง 
ตามระบบห้องปฏิบัติการที่ดี																
OECD	GLP

๑,๐๐๐,๐๐๐ สมป. ย๑	ก๔

๑๕ โครงการเฝ้าระวังด้านโรคและภัยสุขภาพ ๖,๐๐๐,๐๐๐ สววพ./ผน. ย๑	ก๔

๑๖ โครงการพัฒนาสุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม	
(Precision	Medicine)

๑๒,๒๙๔,๔๐๐ สชพ. ย๒	ก๑ ####

๑๗ โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพ																						
และการสนับสนุนอุตสาหกรรม 
การแพทย์ครบวงจรและวัคซีน

๓,๐๐๐,๐๐๐ สชว. ย๓	ก๑ ####

๑๘ โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 
ควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุน																		
การพัฒนามาตรฐานการผลิตยา	 
Biopharmaceutical

๘,๐๐๐,๐๐๐ สชว./สยวส. ย๓	ก๑

๑๙ โครงการวิจัยและพัฒนา																								
การจัดท�าสารมาตรฐานยาและสมุนไพร

๔,๐๐๐,๐๐๐ สยวส ย๓	ก๑

๒๐ โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ																						
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์
สุขภาพในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร															
เพื่อสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรครบวงจร)

๔,๑๐๐,๐๐๐ สวพ/สสว/ 
ศวก. 
ภาคใต้

ย๖	ก๑

๒๑ โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ ๑๔,๔๕๐,๐๐๐ สยวส/สวพ/ 
สคอ./ 
ศวก.

ย๗	ก๑

๒๒ โครงการจัดท�าต�ารายาของประเทศไทย ๘,๐๐๐,๐๐๐ สยวส พ๑	ก๑

๒๓ โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการ	 
รังสีวินิจฉัย

๕,๐๐๐,๐๐๐ ศวก.
สมุทรสงคราม

พ๑	ก๑ ####
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*** หมายเหตุ
  พ๑ ก๑ ก�าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการทางการแพทย์และสาธารณสุขท้ังในระดบั
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย

บ๑ ก๑ ศกึษา	ค้นคว้าพฒันาผลงานทางวชิาการเพือ่ก�าหนดมาตรการทางห้องปฏบิตักิารเพือ่สนบัสนนุ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ย๑ ก๑ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ
ย๑ ก๒ ยกระดบัและบรูณาการฐานข้อมลูด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์	เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงัพยากรณ์

และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ
ย๑ ก๓ พฒันากระบวนการและต่อยอดนวตักรรมทางห้องปฏบิตักิารสูก่ารใช้ประโยชน์เพือ่ความมัน่คง

ด้านสุขภาพ
ย๑ ก๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
ย๒ ก๑ พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม
ย๓ ก๑ พฒันาศกัยภาพห้องปฏิบัตกิารเพือ่ควบคุมคณุภาพมาตรฐานการผลติยา	Biopharmaceutical
ย๔ ก๑ วิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ย๕ ก๑ วิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ย๕ ก๒ พัฒนามาตรฐานการวิจัย
ย๖ ก๑ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร
ย๗ ก๑ วิจัยและพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกัญชาทางการแพทย์

ลำาดับ โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
หน่วยงาน
เจ้าภาพ

แผน 
งบประมาณ

หมายเหตุ

๒๔ โครงการธ�ารงรักษาพัฒนาสร้างเสริม

ความเข้มแข็งของระบบคุณภาพ

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	 

โรงพยาบาลชัยพัฒน์

๕,๐๐๐,๐๐๐ ศวก.สงขลา พ๑	ก๑

๒๕ โครงการเครื่องวัดความดันโลหิต 

ปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี																											

เฉลิมพระเกียรติ

๕,๐๐๐,๐๐๐ สรส./ศวก. พ๑	ก๑
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1. โครงกำรสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติด กำรควบคุมตัวยำและสำรเคมีทำงห้องปฏิบัติกำร 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในปัสสาวะและวัตถุต้องสงสัย และสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้               
ในการด าเนินคดีและในการบ าบัดรักษา 
 2. เพ่ือประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสมาชิกและพัฒนาการตรวจ
วิเคราะห์ที่มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 
 3. พัฒนาทักษะความช านาญในการตรวจเคราะห์ และเพ่ิมความน่าเชื่อถือในผลการตรวจวิเคราะห์
ของห้องปฏิบัติการสมาชิก 

4. เพ่ือใช้เป็นดัชนีส าหรับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและติดตามการด ารงไว้ซึ่งคุณภาพ                
ของห้องปฏิบัติการ 

5. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเฝ้าระวังกระแพร่ระบาดยาเสพติด 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำ
เป้ำหมำย 

หน่วยนับ 

1 จ านวนตัวอย่างของกลางยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ 

30,000 ตัวอย่าง 

2 จ านวนตัวอย่างปัสสาวะที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ 70,000 ตัวอย่าง 
3 จ านวนมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ 6 รายการ 

4 จ านวนโปรแกรมทดสอบที่ให้บริการทดสอบความช านาญการตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติดให้โทษในของกลาง 

1 โปรแกรม 

5 จ านวนโปรแกรมทดสอบที่ให้บริการทดสอบความช านาญการตรวจ
พิสูจน์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในของกลาง 

1 โปรแกรม 

6 จ านวนโปรแกรมทดสอบที่ให้บริการทดสอบความช านาญการตรวจ
สารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ 

1 โปรแกรม 

7 จ านวนโปรแกรมทดสอบที่ให้บริการทดสอบความช านาญการตรวจ
ยืนยันสารเสพติดในปัสสาวะ 

1 โปรแกรม 

8 ผลิตสารควบคุมคุณภาพชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ 6,000 ขวด 

9 จ านวนชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะที่ให้การสนับสนุน
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

600,000 ชุด 

10 จัดการประชุมและสัมมนาอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 930 คน 
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แผนงบประมาณ 

งบประม
ำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
3,000,000 10,000,000 8,000,000 12,000,000 8,000,000 6,000,00

0 
เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

7,000,000 7,000,000 3,641,000 2,000,000 - - 
ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
 1. ผลการด าเนินงานมีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของสารเสพติด สามารถน าไปประกอบการ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 2. ป้องกันการระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสารทดแทน จากการน ายาท่ีใช่ในทางการแพทย์              
ไปใช้ในทางที่ผิด 
 3. สมาชิกทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ สามารถน าผลการทดสอบท่ีได้ไปใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและความช านาญในการตรวจ
วิเคราะห์วัตถุเสพติด 
 4. เมื่อสมาชิกน ามาพัฒนางานตรวจพิสูจน์ จะท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องและสร้าง
ความน่าเชื่อถือ 
 5. สามารถใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะในการคัดกรองผู้บริสุทธิ์ ออกจากผู้ต้องสงสัย
ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ 
 6. เผยแพร่ให้ความรู้ทางห้องปฏิบัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมำณ 66,641,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักยาและวัตถุเสพติด 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 

2. โครงกำรประกันคุณภำพยำ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างเป็นระบบและสรุปภาพรวมของประเทศได้ 
2. เภสัชกรโรงพยาบาลอ้างอิงข้อมูลจากโครงการประกันคุณภาพยาในการจัดซื้อยาด้วยวิธีหลักเกณฑ์

การประเมนิค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 จ านวนรายการยาที่ตรวจวิเคราะห์ 30 รายการ 

งบ

ประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๗,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๖๔๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - -

 
 

 
แผนงบประมาณ 

งบประม
ำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
3,000,000 10,000,000 8,000,000 12,000,000 8,000,000 6,000,00

0 
เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

7,000,000 7,000,000 3,641,000 2,000,000 - - 
ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
 1. ผลการด าเนินงานมีส่วนช่วยยับย้ังการแพร่ระบาดของสารเสพติด สามารถน าไปประกอบการ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 2. ป้องกันการระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสารทดแทน จากการน ายาที่ใช่ในทางการแพทย์              
ไปใช้ในทางที่ผิด 
 3. สมาชิกทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ สามารถน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและความช านาญในการตรวจ
วิเคราะห์วัตถุเสพติด 
 4. เมื่อสมาชิกน ามาพัฒนางานตรวจพิสูจน์ จะท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องและสร้าง
ความน่าเชื่อถือ 
 5. สามารถใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะในการคัดกรองผู้บริสุทธิ์ ออกจากผู้ต้องสงสัย
ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ 
 6. เผยแพร่ให้ความรู้ทางห้องปฏบิัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมำณ 66,641,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักยาและวัตถุเสพติด 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 

 
2. โครงกำรประกันคุณภำพยำ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างเป็นระบบและสรุปภาพรวมของประเทศได้ 
2. เภสัชกรโรงพยาบาลอ้างอิงข้อมูลจากโครงการประกันคุณภาพยาในการจัดซื้อยาด้วยวิธีหลักเกณฑ์

การประเมนิค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 จ านวนรายการยาที่ตรวจวิเคราะห์ 30 รายการ 

	 ๒.	 ป้องกันการระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสารทดแทน	 จากการน�ายาที่ใช้ในทางการแพทย์													
ไปใช้ในทางที่ผิด

 
 

 
แผนงบประมาณ 

งบประม
ำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
3,000,000 10,000,000 8,000,000 12,000,000 8,000,000 6,000,00

0 
เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

7,000,000 7,000,000 3,641,000 2,000,000 - - 
ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
 1. ผลการด าเนินงานมีส่วนช่วยยับย้ังการแพร่ระบาดของสารเสพติด สามารถน าไปประกอบการ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 2. ป้องกันการระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสารทดแทน จากการน ายาที่ใช่ในทางการแพทย์              
ไปใช้ในทางที่ผิด 
 3. สมาชิกทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ สามารถน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและความช านาญในการตรวจ
วิเคราะห์วัตถุเสพติด 
 4. เมื่อสมาชิกน ามาพัฒนางานตรวจพิสูจน์ จะท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องและสร้าง
ความน่าเชื่อถือ 
 5. สามารถใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะในการคัดกรองผู้บริสุทธิ์ ออกจากผู้ต้องสงสัย
ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ 
 6. เผยแพร่ให้ความรู้ทางห้องปฏบิัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมำณ 66,641,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักยาและวัตถุเสพติด 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 

 
2. โครงกำรประกันคุณภำพยำ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างเป็นระบบและสรุปภาพรวมของประเทศได้ 
2. เภสัชกรโรงพยาบาลอ้างอิงข้อมูลจากโครงการประกันคุณภาพยาในการจัดซื้อยาด้วยวิธีหลักเกณฑ์

การประเมนิค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 จ านวนรายการยาที่ตรวจวิเคราะห์ 30 รายการ 
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แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

400,000 600,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

1,000,000 1,000,000 800,000 600,000 600,000 0 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ยา 
2. ผู้ประกอบการผลิตยาในประเทศผลิตยาที่ได้มาตรฐานสากล 
3. ประชาชนได้ใช้ยาที่มีคุณภาพ 
4. ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศ 
5. ส่งเสริมความมั่นคงด้านยาของประเทศไทย 

งบประมำณ 10,000,000 บาท 
หน่วยงำน ส านักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

3. โครงการวัณโรคสนับสนนุการยุติวัณโรค 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายในยุทธศาสตร์การยุติวัณโรค  ดังนี้ 

1.  เพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัยวัณโรค โดยใช้ TB-LAMP ในโรงพยาบาล 
2. เพ่ือลดอัตราการเกิดวัณโรค โดยตรวจค้นหาผู้เสี่ยงที่ติดเชื้อวัณโรคด้วย IGRA เฝ้าระวัง และติดตาม                   

การควบคุมการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง เน้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจวัณโรคในห้องปฏิบัติการหรือในคลินิกตรวจวัณโรค 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 เตรียมชุดทดสอบ TB-LAMP สนับสนุนในการตรวจหาผู้ปว่ยวัณโรค ชุด อย่างน้อย 1,000 ชุด 
2 ชุดข้อมูลการตรวจ IGRA และ TB-LAMP ชุด 1 ชุด 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63    มค.63 กพ.63 มีค.63 

   250,000 50,000 2,000,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

งบประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๔๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ -

 
 

 
แผนงบประมาณ 

งบประม
ำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
3,000,000 10,000,000 8,000,000 12,000,000 8,000,000 6,000,00

0 
เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

7,000,000 7,000,000 3,641,000 2,000,000 - - 
ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
 1. ผลการด าเนินงานมีส่วนช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของสารเสพติด สามารถน าไปประกอบการ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
 2. ป้องกันการระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสารทดแทน จากการน ายาที่ใช่ในทางการแพทย์              
ไปใช้ในทางที่ผิด 
 3. สมาชิกทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ สามารถน าผลการทดสอบที่ได้ไปใช้ในการ
ประเมินประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนาเทคนิคและความช านาญในการตรวจ
วิเคราะห์วัตถุเสพติด 
 4. เม่ือสมาชิกน ามาพัฒนางานตรวจพิสูจน์ จะท าให้ผลการตรวจวิเคราะห์มีความถูกต้องและสร้าง
ความน่าเชื่อถือ 
 5. สามารถใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นสารเสพติดในปัสสาวะในการคัดกรองผู้บริสุทธิ์ ออกจากผู้ต้องสงสัย
ในพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ 
 6. เผยแพร่ให้ความรู้ทางห้องปฏบิัติการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งบประมำณ 66,641,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักยาและวัตถุเสพติด 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 

 
2. โครงกำรประกันคุณภำพยำ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพยาอย่างเป็นระบบและสรุปภาพรวมของประเทศได้ 
2. เภสัชกรโรงพยาบาลอ้างอิงข้อมูลจากโครงการประกันคุณภาพยาในการจัดซื้อยาด้วยวิธีหลักเกณฑ์

การประเมนิค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 จ านวนรายการยาที่ตรวจวิเคราะห์ 30 รายการ 

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายในยุทธศาสตร์การยุติวัณโรค		ดังนี้

๑.		เพือ่ค้นหาผูป่้วยวณัโรค	โดยการเพ่ิมประสทิธภิาพการวนิจิฉัยวณัโรค	โดยใช้	TB-LAMP	ในโรงพยาบาล
๒.	 เพื่อลดอัตราการเกิดวัณโรค	 โดยตรวจค้นหาผู้เสี่ยงที่ติดเชื้อวัณโรคด้วย	 IGRA	 เฝ้าระวัง	และติดตาม																			

การควบคุมการเกิดโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง	 เน้นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจวัณโรคในห้องปฏิบัติการหรือในคลินิก
ตรวจวัณโรค

ตัวชี้วัดโครงการ

ลำาดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

๑ เตรียมชุดทดสอบ	TB-LAMP	สนับสนุนในการตรวจหา 

ผู้ป่วยวัณโรค

ชุด อย่างน้อย	๑,๐๐๐	ชุด

๒ ชุดข้อมูลการตรวจ	IGRA	และ	TB-LAMP ชุด ๑	ชุด

แผนงบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- - - ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - -
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100,000 10,000 150,000 50,000   

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมวัณโรค ดังนี้ 

1. ลดอุบัติการณ์ในการเกิดวัณโรค โดยตรวจค้นพบผู้ติดเชื้อด้วย IGRA และเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรค 
หรือให้การรักษาแบบป้องกัน 

2. สร้างการตระหนักรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ การดูแลสุขภาพ และการเฝ้าระวังโรค 
3. ค้นพบผู้ป่วยวัณโรครวดเร็ว  ผู้ป่วยได้รับการรักษารวดเร็วขึ้น 
4. ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาศักยภาพให้สามารถตรวจวัณโรคได้ด้วย TB-LAMP ค้นพบผู้ป่วยได้เพ่ิมขึ้น 
5. ได้ข้อมูลการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มประชากรเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วยและกลุ่มที่สัมผัส

ตัวอย่างผู้ป่วย  
6. ได้แนวทางในการป้องกันการเกิดวัณโรคและควบคุมวัณโรคโดยการตรวจด้วย IGRA และ TB-LAMP 

งบประมำณ 6,000,000 บาท 
หน่วยงำน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาล 

4. โครงกำรกำรจัดท ำค่ำปรมิำณรังสีอ้ำงอิงจำกกำรถ่ำยภำพรังสีวินิจฉัย 

วัตถุประสงค์ 
จัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพ่ือให้โรงพยาบาลใช้เป็น

ค่ามาตรฐานอ้างอิง ช่วยควบคุมไม่ให้มีการใช้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วยสูงเกินความจ าเป็น เป็นการช่วยลดปัจจัย
เสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในระบบประกันคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย (Quality assurance 
programs in diagnostic radiology) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ DRL 1 เรื่อง 
แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
100,000 100,000 600,000 1,000,000 50,000 500,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 
850,000 300,000 200,000 300,000 - - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. มีค่าปริมาณรังสีอ้างอิงส าหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจของประเทศ และเผยแพร่ค่าปริมาณรังสี

จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเพื่อให้โรงพยาบาลน าไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาการถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วย  
2. ช่วยควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็น ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
3. ประชาชนที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจ    

งบประมำณ 4,000,000 บาท 

งบประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๘๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - -

 
 

100,000 10,000 150,000 50,000   

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมวัณโรค ดังนี้ 

1. ลดอุบัติการณ์ในการเกิดวัณโรค โดยตรวจค้นพบผู้ติดเชื้อด้วย IGRA และเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรค 
หรือให้การรักษาแบบป้องกัน 

2. สร้างการตระหนักรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ การดูแลสุขภาพ และการเฝ้าระวังโรค 
3. ค้นพบผู้ป่วยวัณโรครวดเร็ว  ผู้ป่วยได้รับการรักษารวดเร็วขึ้น 
4. ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาศักยภาพให้สามารถตรวจวัณโรคได้ด้วย TB-LAMP ค้นพบผู้ป่วยได้เพ่ิมขึ้น 
5. ได้ข้อมูลการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มประชากรเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่สัมผัสผู้ป่วยและกลุ่มที่สัมผัส

ตัวอย่างผู้ป่วย  
6. ได้แนวทางในการป้องกันการเกิดวัณโรคและควบคุมวัณโรคโดยการตรวจด้วย IGRA และ TB-LAMP 

งบประมำณ 6,000,000 บาท 
หน่วยงำน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาล 

4. โครงกำรกำรจัดท ำค่ำปรมิำณรังสีอ้ำงอิงจำกกำรถ่ำยภำพรังสีวินิจฉัย 

วัตถุประสงค์ 
จัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพ่ือให้โรงพยาบาลใช้เป็น

ค่ามาตรฐานอ้างอิง ช่วยควบคุมไม่ให้มีการใช้ปริมาณรังสีกับผู้ป่วยสูงเกินความจ าเป็น เป็นการช่วยลดปัจจัย
เสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในระบบประกันคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย (Quality assurance 
programs in diagnostic radiology) 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจ DRL 1 เรื่อง 
แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
100,000 100,000 600,000 1,000,000 50,000 500,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 
850,000 300,000 200,000 300,000 - - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. มีค่าปริมาณรังสีอ้างอิงส าหรับเครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจของประเทศ และเผยแพร่ค่าปริมาณรังสี

จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยเพื่อให้โรงพยาบาลน าไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาการถ่ายภาพรังสีให้กับผู้ป่วย  
2. ช่วยควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็น ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
3. ประชาชนที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจ    

งบประมำณ 4,000,000 บาท 

	๒,๗๐๐,๐๐๐	บาท
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หน่วยงำน 

1. ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง 
 

5. โครงกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถ 

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้น าเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น                     
เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 
1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 คน 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
- - - - - 5,500,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 
- - - - - - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยน

ความรู้ และ 
ข้อคิดเห็นทางวิชาการร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม 

2. ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้วิชาการที่ เป็นประโยชน์และสามารถน าไปพัฒนางานวิจัย                      
งานวิชาการด้าน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

3. บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ และวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้                          
และประสบการณ์ ในเวทีวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานร่วมกันต่อไป 

งบประมำณ 5,500,000 บาท 
หน่วยงำน 

1. มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

งบประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- - - - - ๕,๕๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

- - - - - -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑.	 นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยน

ความรู้	และข้อคิดเห็นทางวิชาการร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม
๒.	 ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมได้รับความรู ้วิชาการที่เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปพัฒนางานวิจัย																						

งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข	ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
๓.	บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ	และวิทยากร	

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ที่มีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความรู	้																								
และประสบการณ์	ในเวทีวิชาการ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานร่วมกันต่อไป

งบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน
๑.	มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
๒.	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ๕. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๒๘

 
 

 
หน่วยงำน 

1. ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง 
 

5. โครงกำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถ 

น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้น าเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น                     
เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 
1 จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 คน 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
- - - - - 5,500,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 
- - - - - - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยน

ความรู้ และ 
ข้อคิดเห็นทางวิชาการร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุม 

2. ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้วิชาการที่ เป็นประโยชน์และสามารถน าไปพัฒนางานวิจัย                      
งานวิชาการด้าน 
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

3. บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ และวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้                          
และประสบการณ์ ในเวทีวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานร่วมกันต่อไป 

งบประมำณ 5,500,000 บาท 
หน่วยงำน 

1. มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
2. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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6. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยและระบบเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพแนวทำง
สุขภำพหนึ่งเดียว (Laboratory Network Capacity Building and Development of One Health 
AMR Surveillance System) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามและรายงานขนาดของปัญหาและแนวโน้มของเชื้อดื้อยาโดยระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา

ของประเทศ (NARST) 
2. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา                 

ของประเทศ (GLASS) 
3. เพ่ือริเริ่มความร่วมมือในการตรวจจับและเชื่อมโยงข้อมูลเชื้อดื้อยาจากคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

เป้าหมาย
ระยะ 3 
เดือน 

1. แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของ                
รพ.เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
และแผนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1 แผนปฏิบัติ
การ 

เป้าหมาย
ระยะ 6 
เดือน 

 

1. รายงานการซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่ายศวก. ในการ
ด าเนินการโครงการปีงบประมาณ 2563 

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เดิมและองค์ความรู้
ใหม่ในการตรวจจับเชื้อดื้อยาให้ทันสมัยแก่บุคลากรจาก
ห้องปฏิบัติการของ รพ. เครือข่ายและศวก. 

1 

1 

ฉบับ 

ครั้ง 

เป้าหมาย
ระยะ 9 
เดือน 

 

1.1 รายงาน Antibiogram ระดับเขตสุขภาพ รอบ 12 
เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 2562) 
1.2 รายงาน Antibiogram ระดับประเทศ รอบ 12 เดือน 
(ม.ค.-ธ.ค. 2562) 
1.3 รายงาน Antibiogram ระดับประเทศ รอบ 3 เดือน 
(ม.ค. - มี.ค. 2563) เสนอผูบ้ริหาร 
2. มีรายงานผลการสุ่มตรวจคุณภาพ antibiogram(ปี 
2562) ร่วมกับศวก. ร้อยละ 50 ของ รพ.ระดับ A, S ที่ส่ง 
antibiogramและร้อยละ 100 ของ antibiogramที่สุ่มตรวจ
มีความถูกต้อง (ไม่มีการพบข้อบกพร่องหลัก) 
 
 
 
 

1 

1 

 

1 

1 

ฉบับ/เขต 

ฉบับ 
  

ฉบับ 

ฉบับ/เขต 

 

 

 

ตัวชี้วัดโครงการ

ลำาดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

เป้าหมาย

ระยะ	๓	

เดือน

๑.	แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของ 

รพ.เครือข่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓														

และแผนได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑ แผนปฏิบัติการ

เป้าหมาย

ระยะ	๖	

เดือน

๑.	รายงานการซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่ายศวก.	ในการ

ด�าเนินการโครงการปีงบประมาณ	๒๕๖๓

๒.	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เดิมและองค์ความรู้

ใหม่ในการตรวจจับเชื้อดื้อยาให้ทันสมัยแก่บุคลากรจาก 

ห้องปฏิบัติการของ	รพ.	เครือข่ายและศวก.

๑

 

๑

ฉบับ

 

ครั้ง

เป้าหมาย

ระยะ	๙	

เดือน

๑.๑	รายงาน	Antibiogram	ระดับเขตสุขภาพ	รอบ	๑๒	เดือน	

(ม.ค.-ธ.ค.	๒๕๖๒)

๑.๒	รายงาน	Antibiogram	ระดับประเทศ	รอบ	๑๒	เดือน	

(ม.ค.-ธ.ค.	๒๕๖๒)

๑.๓	รายงาน	Antibiogram	ระดับประเทศ	รอบ	๓	เดือน	

(ม.ค.	-	มี.ค.	๒๕๖๓)	เสนอผู้บริหาร

๒.	มีรายงานผลการสุ่มตรวจคุณภาพ	antibiogram	 

(ปี	๒๕๖๒)	ร่วมกับศวก.	ร้อยละ	๕๐	ของ	รพ.ระดับ	A,	S	ท่ีส่ง	 

antibiogram	และร้อยละ	๑๐๐	ของ	antibiogram	 

ที่สุ่มตรวจมีความถูกต้อง	(ไม่มีการพบข้อบกพร่องหลัก)

๑

๑

๑

๑

ฉบับ/เขต

ฉบับ

 

ฉบับ

ฉบับ/เขต
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ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

เป้าหมาย
ระยะ 12 

เดือน 

 

1. มีข้อมูล เชื้อดื้อยาของแบคทีเรียจากหน่วยงาน  
surveillance site ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก          
เข้าระบบ GLASS จ านวน 7 แห่ง (รวมเป็นฐานข้อมูล
ระดับประเทศ) 
2. มีรายงานผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ GLASS 
site 19 แห่ง ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา
ทางการแพทย์และมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการ 
3. มีรายงานการศึกษาน าร่องการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาที่ แยกได้
จากคน ห่วงโซ่ อาหาร และสิ่งแวดล้อม 
4. มีรายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงด้าน
ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข 

1 

 
1 

 

   

1 

1 

 

ฐานข้อมูล 

 
ฉบับ/แห่ง 

 
ฉบับ 

ฉบับ 

 

 

 

แผนงบประมาณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

1,952,000 750,000 965,000 214,000 1,300,000 200,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

2,440,000 900,000 700,000 500,000 79,000 0 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. ห้องปฏิบัติการได้ผลการตรวจเชื้อดื้อยาที่ถูกต้อง สามารถน าไปเป็นข้อมูลเพื่อรักษาผู้ป่วย

ได้อย่างทันการณ์ 
2. ได้ข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาของประเทศทั้งในระดับเขตและภาพรวมเพื่อใช้เป็นแนวทาง

ก าหนดนโยบายการใช้ยาระดับชาติ เพื่อลดอัตราการป่วย/ตาย ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อดื้อยา 
3. ท าให้ทราบระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรคและคุณลักษณะความแตกต่างทางสายพันธุ์                

ของเชื้อก่อโรคที่กระจายในแต่ละภาคของประเทศเป็นผลให้สามารถเฝ้าระวังอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา
ได้อย่างทันเวลา 

4. ไ ด้ระบบเฝ้ าระวั ง เ ช้ือ ด้ือยาที่ เชื่ อมโยงกับระบบเฝ้ าระวั ง เชื้ อดื้ อยาระดับโลก                   
(Global Antimicrobial Resistance System; GLASS) ท าให้ประมินขนาดปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศได้

งบประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๑,๙๕๒,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๙๖๕,๐๐๐ ๒๑๔,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๒,๔๔๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๙,๐๐๐ -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.	ห้องปฏิบัติการได้ผลการตรวจเชื้อดื้อยาที่ถูกต้อง	สามารถน�าไปเป็นข้อมูลเพื่อรักษาผู้ป่วย
ได้อย่างทันการณ์

๒.	ได้ข้อมลูสถานการณ์การดือ้ยาของประเทศท้ังในระดบัเขตและภาพรวมเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ก�าหนดนโยบายการใช้ยาระดับชาติ	เพื่อลดอัตราการป่วย/ตาย	ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อดื้อยา

๓.	ท�าให้ทราบระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรคและคุณลักษณะความแตกต่างทางสายพันธุ ์															
ของเชือ้ก่อโรคทีก่ระจายในแต่ละภาคของประเทศเป็นผลให้สามารถเฝ้าระวงัอบุตักิารณ์ของเชือ้ดือ้ยา
ได้อย่างทันเวลา

๔.	ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาที่เชื่อมโยงกับระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระดับโลก	 (Global	 
Antimicrobial	Resistance	System;	GLASS)	ท�าให้ประเมินขนาดปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศได ้
ถูกต้องและแม่นย�ามากขึ้นรวมท้ังสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลเชื้อดื้อยาระหว่างประเทศที่ใช้
มาตรฐานเดียวกัน
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ถูกต้องและแม่นย ามากขึ้นรวมทั้งสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลเชื้อดื้อยาระหว่างประเทศที่ใช้
มาตรฐานเดียวกัน 

5. พัฒนาความร่วมมือทางห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยากับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) 
และประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO 
งบประมำณ 10,000,000 บาท 
หน่วยงำน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
 

7. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ปี พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่อง

ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ให้มีประสิทธิภาพเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน  
2. เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหารและด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 

ให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
         3. เพ่ือสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME/OTOP ด้าน
อาหารและด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 
  4. เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การพัฒนาและต่อยอดความส าเร็จของการด าเนินงานด้าน              
การคุ้มครองผู้บริโภค และงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1. มีอ าเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในชุมชน มีคุณลักษณะและผลการด าเนินงานครบถ้วน  

16 อ าเภอ 

2. ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ สู่ Smart 
Product ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

16 ผลิตภัณฑ์ 

3. ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารที่ได้รับการพัฒนาสู่ Smart Product ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัย 

60 ร้อยละ 

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร ได้รับการ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ สู่ Smart Product  

10 ผลิตภัณฑ์ 

5. ผลิตภัณฑ์ Smart Product ด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาในปี 2562 ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัย 

60 ร้อยละ 

แผนงบประมาณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 
1,500,000 1,500,000 1,000,000 500,000 500,000 - 

๕.	พัฒนาความร่วมมือทางห้องปฏิบัติการเชื้อดื้อยากับประเทศสมาชิกอาเซียน	 (ASEAN)	
และประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(WHO	SEARO)

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

งบ

ประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -

๗. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. เครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ได้รับการพัฒนาเป็นอ าเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่อง

ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ท าให้เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน ที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่าง                     
ทันเหตุการณ ์

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านเครื่องส าอางผสม
สมุนไพร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน และยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ Smart Product 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน เพ่ิมขีดความสามารถ                     
ของผู้ประกอบการในการแข่งขันใน  

3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้าน
อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 

4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม การพัฒนาต่อยอดความส าเร็จของงานคุ้มครองผู้บริโภค                    
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ   
งบประมำณ 10,000,000 บาท 
หน่วยงำน 1. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง 
 
8. โครงกำรพัฒนำ อสม.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ปี พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ ส าหรับพัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ อสม.

วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับการพัฒนา และยกระดับความรู้ 
อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในการด าเนินงานการ
คุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน               
ให้มีประสิทธิภาพเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 อสม. และ/หรือ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

50 ร้อยละ 

2 มีหลักสูตร หรือ องค์ความรู้ ส าหรับพัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ 
อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

1 หลักสูตร/
เรื่อง 

 

 

 

 

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.	 เครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ	 ได้รับการพัฒนาเป็นอ�าเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย	 เฝ้าระวัง	 และรับเรื่อง
ร้องเรยีนปัญหาผลติภณัฑ์สขุภาพในชมุชน	ท�าให้เกดิเครือข่ายงานคุม้ครองผู้บริโภคและวทิยาศาสตร์การแพทย์
ชมุชน	ทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื	ทนัสมยั	และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทนัเหตุการณ์

๒.	 ผลติภณัฑ์ชมุชน	(OTOP)	ด้านอาหาร	และผลติภณัฑ์ชมุชน	(OTOP)	ด้านเครือ่งส�าอางผสมสมนุไพร	
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน	 และยกระดับผลิตภัณฑ์สู่	 Smart	 Product	 พัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน	 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
ในการแข่งขันใน	

๓.	 สร้างความเช่ือมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชน	 (OTOP) 
ด้านอาหาร	และผลิตภัณฑ์ชุมชน	(OTOP)	ด้านเครื่องส�าอางผสมสมุนไพร

๔.	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 นวัตกรรม	 การพัฒนาต่อยอดความส�าเร็จของงานคุ้มครองผู้บริโภค																				
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ

๘. โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 
 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. เครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ ได้รับการพัฒนาเป็นอ าเภอศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่อง

ร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน ท าให้เกิดเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน ที่มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่าง                     
ทันเหตุการณ ์

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านเครื่องส าอางผสม
สมุนไพร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน และยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ Smart Product 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐาน เพ่ิมขีดความสามารถ                     
ของผู้ประกอบการในการแข่งขันใน  

3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้าน
อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 

4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม การพัฒนาต่อยอดความส าเร็จของงานคุ้มครองผู้บริโภค                    
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ   
งบประมำณ 10,000,000 บาท 
หน่วยงำน 1. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง 
 
8. โครงกำรพัฒนำ อสม.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน ปี พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ ส าหรับพัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ อสม.

วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ สอดคล้องกับการพัฒนา และยกระดับความรู้ 
อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ในการด าเนินงานการ
คุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน               
ให้มีประสิทธิภาพเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 อสม. และ/หรือ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

50 ร้อยละ 

2 มีหลักสูตร หรือ องค์ความรู้ ส าหรับพัฒนาศักยภาพ อสม. และ/หรือ 
อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

1 หลักสูตร/
เรื่อง 
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แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

- - 200,000 250,000 250,000 400,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย..63 

400,000 300,000 100,000 90,000 10,000 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการด าเนินงานของศูนย์            

แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  
     2. มีหลักสูตร และองค์ความรู้ ส าหรับพัฒนาศักยภาพ อสม ./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน              
ที่มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์  
งบประมำณ 2,000,000 บาท 
หน่วยงำน 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง  
 

9. โครงกำรดูแลสุขภำพเด็กและประชำกรไทยด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เพ่ือส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ               

มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคม 
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการดูแลสุขภาพของประชากรไทย  

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1. จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ 

12 ครั้ง 

2. จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านโรคทาง
พันธุกรรมธาลัสซีเมียดาวน์ซนิโดรม และการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก  

2 ครั้ง 

3. บูรณาการตรวจกลุ่มอาการดาวน์สู่การให้บริการครอบคลุมการตรวจ
คัดกรองและตรวจยืนยัน 

2 การทดสอบ 

4. ด าเนินแผนทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ  3 การทดสอบ 
5. ผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจ Hb typing ส าหรับด าเนินแผน

ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ 
2 รอบการ

ทดสอบ 
6. วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  2 การทดสอบ 
7. จัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือทางห้องปฏิบัติการ 2,000 เล่ม 

งบประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -

 
 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

- - 200,000 250,000 250,000 400,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย..63 

400,000 300,000 100,000 90,000 10,000 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการด าเนินงานของศูนย์            

แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  
     2. มีหลักสูตร และองค์ความรู้ ส าหรับพัฒนาศักยภาพ อสม ./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน              
ที่มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์  
งบประมำณ 2,000,000 บาท 
หน่วยงำน 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง  
 

9. โครงกำรดูแลสุขภำพเด็กและประชำกรไทยด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เพ่ือส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ               

มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคม 
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการดูแลสุขภาพของประชากรไทย  

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1. จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ 

12 ครั้ง 

2. จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านโรคทาง
พันธุกรรมธาลัสซีเมียดาวน์ซนิโดรม และการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก  

2 ครั้ง 

3. บูรณาการตรวจกลุ่มอาการดาวน์สู่การให้บริการครอบคลุมการตรวจ
คัดกรองและตรวจยืนยัน 

2 การทดสอบ 

4. ด าเนินแผนทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ  3 การทดสอบ 
5. ผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจ Hb typing ส าหรับด าเนินแผน

ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ 
2 รอบการ

ทดสอบ 
6. วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  2 การทดสอบ 
7. จัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือทางห้องปฏิบัติการ 2,000 เล่ม 

ตัวชี้วัดโครงการ

ลำาดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

๑. จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ครอบคลุม	๑๒	เขตสุขภาพ

๑๒ ครั้ง

๒. จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้าน 

โรคทางพันธุกรรมธาลัสซีเมียดาวน์ซินโดรม	และการติดเชื้อ	HIV	 

จากแม่สู่ลูก	

๒ ครั้ง

๓. บูรณาการตรวจกลุ่มอาการดาวน์สู่การให้บริการครอบคลุมการตรวจ

คัดกรองและตรวจยืนยัน

๒ การทดสอบ

๔. ด�าเนินแผนทดสอบความช�านาญทางห้องปฏิบัติการ	 ๓ การทดสอบ

๕. ผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจ	Hb	typing	ส�าหรับด�าเนินแผน

ทดสอบความช�านาญทางห้องปฏิบัติการ

๒ รอบการ

ทดสอบ

๖. วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	 ๒ การทดสอบ

๗. จัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือทางห้องปฏิบัติการ ๒,๐๐๐ เล่ม

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑.	 อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	 ในการด�าเนินงานของศูนย์											

แจ้งเตือนภัย	เฝ้าระวัง	และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน	
					 ๒.	 มีหลักสูตร	 และองค์ความรู้	 ส�าหรับพัฒนาศักยภาพ	 อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
ที่มีความทันสมัย	ทันเหตุการณ์	

งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน
๑.	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๕	แห่ง
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แผนงบประมาณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
1,600,000 4,000,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 
2,000,000 400,000 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
สามารถสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  “โครงการส่งเสริมสุขภาพ

เด็กไทย โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน” 
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ส าหรับหญิงตั้งครรภ์และทารก
แรกเกิด (Maternal and Child Health Laboratory) ให้สามารถรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบวงจร เพ่ือให้แพทย์สามารถน าผลการตรวจที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วย
ใหม่โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง กลุ่มอาการดาวน์ และการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นับเป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้เด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจ
สมบูรณ์อย่างยั่งยืน  

งบประมำณ 8,000,000 บาท 
หน่วยงำน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เครือข่าย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 

10. โครงกำรบูรณำกำรอำหำรปลอดภัย (Food Safety) 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน าประเทศ

ไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 
2. เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของอาหาร    
3. เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภค  ประชาชน  และสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ประเทศไทย 
4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ  และประชาชนทั่วไปในการเฝ้าระวัง

ความปลอดภัยด้านอาหาร 
5. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่มีคุณภาพถูกต้องอย่างต่อเนื่อง             

และเป็นระบบ 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ/กิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย/
หน่วยนับ 

กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1.ตรวจวิเคราะห์เฝ้า
ระวังความปลอดภัย

1 เรื่อง  ร้อยละ
ความส าเร็จ

ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร

งบประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๑,๖๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

 
 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

- - 200,000 250,000 250,000 400,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย..63 

400,000 300,000 100,000 90,000 10,000 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการด าเนินงานของศูนย์            

แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน  
     2. มีหลักสูตร และองค์ความรู้ ส าหรับพัฒนาศักยภาพ อสม ./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน              
ที่มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์  
งบประมำณ 2,000,000 บาท 
หน่วยงำน 

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง  
 

9. โครงกำรดูแลสุขภำพเด็กและประชำกรไทยด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ เพ่ือส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ               

มีพัฒนาการทางกาย สมองและสังคม 
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการดูแลสุขภาพของประชากรไทย  

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1. จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ 

12 ครั้ง 

2. จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านโรคทาง
พันธุกรรมธาลัสซีเมียดาวน์ซนิโดรม และการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก  

2 ครั้ง 

3. บูรณาการตรวจกลุ่มอาการดาวน์สู่การให้บริการครอบคลุมการตรวจ
คัดกรองและตรวจยืนยัน 

2 การทดสอบ 

4. ด าเนินแผนทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ  3 การทดสอบ 
5. ผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพการตรวจ Hb typing ส าหรับด าเนินแผน

ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ 
2 รอบการ

ทดสอบ 
6. วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  2 การทดสอบ 
7. จัดพิมพ์และเผยแพร่คู่มือทางห้องปฏิบัติการ 2,000 เล่ม 

ลำาดับ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย/

หน่วยนับ
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ

๑.	ตรวจวิเคราะห์เฝ้า

ระวังความปลอดภัย

๑	เรื่อง ร้อยละความ

ส�าเร็จ

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร
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ลำาดับ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย/

หน่วยนับ
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ

ของอาหารและ

ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 

Active		Surveillance		

ของการ

ด�าเนินการ

ตามแผน

และศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์

๑.๑	การส�ารวจ

ฟอร์มาลดีไฮด์อิสระใน

อาหารกลุ่มเสี่ยง	

จ�านวน	๓๙๐	

ตัวอย่าง

รายการตรวจ

วิเคราะห์

ปริมาณ

ฟอร์มาลดีไฮด์

(ในรูป	free	

form)

หมึกสด	หมึกแช่ด่าง	

และสไบนาง

เจ้าภาพ

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร

หน่วยงานร่วม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การ

แพทย์	๑๒	แห่ง		

Passive	Surveillance 	๘	ผลิตภัณฑ์ จ�านวนเรื่อง/

ข้อมูลทาง

วิชาการ								

เพื่อเผยแพร่/

สื่อสารให้แก่

ประชาชน

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร

และศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์	

๑๔	แห่ง

-รวบรวมข้อมูลผลตรวจ

ผลิตภัณฑแ์ละสรุปเป็น

ภาพรวมของประเทศ	

ปี	๒๕๖๒	(ผลิตภัณฑ ์

ต่อเนื่อง)

๘	ผลิตภัณฑ์ คุณภาพและความ

ปลอดภัยของ	

๑.น�้าปลา	๒.น�้าและ

น�้าแข็งบริโภค	 

๓.นมพร้อมดื่ม	๔.กะปิ	

๕.น�้าพริก	

๖.ไส้กรอกและ

ผลิตภัณฑ์	

๗.ลูกชิ้น	๘.ผลิตภัณฑ์

เบเกอร์รี่

เจ้าภาพ

น�้าปลา	-ศวก.ที่	๑๒	

สงขลา

น�้าและน�้าแข็ง

บริโภค-	ศวก.ที่	๑๑															

สุราษฎร์ธานี										

นมพร้อมดื่ม-สคอ.

กะปิ	-ศวก.ที่	๑๒/๑	

ตรัง

น�้าพริก	-	ศวก.ที่	๓	

นครสวรรค์

ไส้กรอกฯ-ศวก.ที่	๕		

สมุทรสงคราม

ลูกชิ้น-ศวก.ที่	๑๒	

สงขลา

ศวก.ที่	๑๐	

อุบลราชธานี



44 | แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำาดับ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย/

หน่วยนับ
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการตามภารกิจพื้นฐานของส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร(ไม่บูรณาการ)

๒.	ตรวจวิเคราะห์และ

รับรองอาหารปลอดภัย

๖,๒๐๐	

ตัวอย่าง

-	ผู้ประกอบการที่

สมัครเข้าร่วมโครงการ

อาหารปลอดภัยของ

กรมวิทยาศาสตร ์

การแพทย์

-	อาหารในตลาด

นัดและโรงอาหาร

กระทรวงสาธารณสุข

-	กรณีมีการร้องเรียน

หรือมีเหตุการณ์ความ

ไม่ปลอดภัยอาหาร

ระดับ 

ความส�าเร็จ

ของการ

ด�าเนินงาน

ตามแผน

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร

๓.	ตรวจเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยอาหารภายใต้

โครงการเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยอาหารส�าหรับ

พระบรมวงศานุวงศ์

๖๐,๐๐๐	

ตัวอย่าง

-	วัตถุดิบในการ

ประกอบอาหาร

ส�าหรับเครื่องเสวย 

และข้าราชบริพาร

ระดับ 

ความส�าเร็จ

ของการ

ด�าเนินงาน

ตามแผน

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร

๔.	ตรวจเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยอาหารภายใต้

โครงการความปลอดภัย

ด้านอาหารในการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี

และการประชุมระดับ

ผู้น�าประเทศ

๑,๗๐๐	

ตัวอย่าง

-	อาหารปรุงส�าเร็จที่ใช้

ในการจัดเลี้ยงในการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี

-	อาหารที่ใช้เลี้ยงใน

การประชุมคณะผู้น�า

ประเทศ

ระดับความ

ส�าเร็จของการ

ด�าเนินงาน

ตามแผน

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร

๕.	การพัฒนา

สุขลักษณะ 

ร้านอาหารสวัสดิการ

กรมวิทยาศาสตร ์

การแพทย์

๑๐๐	ตัวอย่าง

๒	ครั้ง

-	ตรวจน�้าดื่ม	ภาชนะ/

อุปกรณ์	และผู้ที่สัมผัส

อาหารในร้านอาหาร

-	ส�ารวจสุขลักษณะ

ร้ายอาหาร

ระดับความ

ส�าเร็จของการ

ด�าเนินงาน

ตามแผน

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร
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ล ำดับ/กิจกรรม ค่ำเป้ำหมำย/
หน่วยนับ 

กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด หน่วยงำนรับผิดชอบ 

6.พัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากล
(ISO/IEC 17025, 
ISO/IEC 17043,  
ISO 9001) 

10
ห้องปฏิบัติการ
สามารถรักษา
ระบบคุณภาพ
ตาม
มาตรฐานสากล 

ห้องปฏิบัติการด้าน
อาหารของส านัก
คุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร 

7. พัฒนาขีด
ความสามารถและ
เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการด้าน
อาหารของประเทศ 

15 แห่ง ห้องปฏิบัติการด้าน
อาหารของศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์  

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร 

8.การพัฒนาคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์อาหารและน้ า
โดยเป็นผู้ด าเนินการ
แผนทดสอบความ
ช านาญ 

อย่างน้อย 21 
แผน 

แผนทดสอบความ
ช านาญด้านอาหาร
และน้ า 

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
ทดสอบความ
ช านาญของ
แต่ละแผนฯ 

ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร 

9. จัดฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนาเพ่ือ
พัฒนาบุคลากร 

จัดฝึกอบรม
อย่างน้อย  
2 ครั้ง 

-เจ้าหน้าที่ตรวจ
วิเคราะห์จาก
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 
-นักวิเคราะห์จากห้อง 
ปฏิบัติการเครือข่าย 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 

ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 
(บำท) 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
- 1,000,000 1,000,000 1,300,000 1,200,000 1,200,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,200,000 1,200,000 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
     1. ได้สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารตามกลุ่มเป้าหมาย โดยประเมินจากผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 
     2. บุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์อาหารได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานตรวจ
วิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. ผู้ประกอบการผลิตอาหารได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมของในการเฝ้าระวัง                
ความปลอดภัยด้านอาหารและกระตุ้นผู้ประกอบการในการพัฒนาเพ่ือได้รับการรับรองอาหารปลอดภัย 

ลำาดับ/กิจกรรม
ค่าเป้าหมาย/

หน่วยนับ
กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานรับผิดชอบ

๖.	พัฒนาศักยภาพห้อง

ปฏิบัติการอ้างอิงตาม

มาตรฐานสากล(ISO/

IEC	๑๗๐๒๕,	ISO/IEC	

๑๗๐๔๓,		ISO	๙๐๐๑)

๑๐	ห้องปฏิบัติ

การสามารถ

รักษาระบบ

คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการด้าน

อาหารของส�านัก

คุณภาพและความ

ปลอดภัยอาหาร

ระดับ 

ความส�าเร็จ

ของการ

ด�าเนินงาน

ตามแผน

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร

๗.	พัฒนาขีดความ

สามารถและเครือข่าย

ห้องปฏิบัติการด้าน

อาหารของประเทศ

๑๕	แห่ง ห้องปฏิบัติการด้าน

อาหารของศูนย์

วิทยาศาสตร์การ

แพทย์	

ระดับ 

ความส�าเร็จ

ของการ

ด�าเนินงาน

ตามแผน

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร

๘.	การพัฒนาคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

อาหารและน�้าโดยเป็นผู้

ด�าเนินการแผนทดสอบ

ความช�านาญ

อย่างน้อย	๒๑	

แผน

แผนทดสอบความ

ช�านาญด้านอาหาร

และน�้า

รายงาน 

ผลการด�าเนิน

งานทดสอบ

ความช�านาญ

ของแต่ละ

แผนฯ

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร

๙.	จัดฝึกอบรม/ประชุม/

สัมมนาเพื่อพัฒนา

บุคลากร

จัดฝึกอบรม

อย่างน้อย	

๒	ครั้ง

-เจ้าหน้าที่ตรวจ

วิเคราะห์จากส่วน

กลางและส่วนภูมิภาค

-นักวิเคราะห์จากห้อง	

ปฏิบัติการเครือข่าย

ระดับความ

ส�าเร็จของการ

ด�าเนินงาน

ตามแผน

ส�านักคุณภาพและ

ความปลอดภัยอาหาร

แผนงบประมาณ

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ -
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๑.	ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๒.	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์	๑๕	แห่ง

 
 

     4. ผู้บริโภคได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารเพ่ือใช้ในการเลือกซ้ืออาหารที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย 
     5. สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ประเทศไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
     6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่ให้บรรลุผลส าเร็จทุกระดับชั้น 
งบประมำณ 12,000,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์15แห่ง 
 

11. โครงกำรตรวจสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำงในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอำหำรปลอดภัย 
ในโรงพยำบำลและ Green & Clean Hospital 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสนบัสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและ GREEN & CLEAN hospital ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. เพ่ือทราบสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบ

ในการปรุงประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
3. ทวนสอบเกณฑ์ก าหนดในการคัดเลือกวัตถุดิบของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุข 
4. ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข                  

ในการควบคุมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
 ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้จากโรงพยาบาลเป้าหมายในพ้ืนที่เขตสุขภาพพ้ืนที่
รับผิดชอบ และส่งให้สคอ.ศวก. เชยีงราย, ชลบุร,ีนครราชสีมา, สงขลาตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชทางห้องปฏิบัติการ 8 กลุ่ม 132 ชนิด
สาร ครอบคลุมโรงพยาบาลเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

13/130 โรงพยาบาล
/ 

ตัวอย่าง 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

- 300,000 400,000 400,000 500,000 400,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค63 กย.63 

400,000 500,000 500,000 400,000 200,000 - 

 
 

วัตถุประสงค์
๑.		เพือ่สนบัสนนุโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยัและ	GREEN	&	CLEAN	hospital	ของกระทรวง

สาธารณสุข
๒.	 เพื่อทราบสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบ

ในการปรุงประกอบอาหารส�าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
๓.	ทวนสอบเกณฑ์ก�าหนดในการคัดเลอืกวตัถุดิบของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุข
๔.	 ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์รายงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข																	

ในการควบคุมการใช้สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
 

     4. ผู้บริโภคได้รับการพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยอาหารเพ่ือใช้ในการเลือกซ้ืออาหารที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัย 
     5. สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ประเทศไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว 
     6. สนับสนุนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารตลอดห่วงโซ่ให้บรรลุผลส าเร็จทุกระดับชั้น 
งบประมำณ 12,000,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์15แห่ง 
 

11. โครงกำรตรวจสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชตกค้ำงในผักและผลไม้ เพื่อสนับสนุนอำหำรปลอดภัย 
ในโรงพยำบำลและ Green & Clean Hospital 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสนบัสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและ GREEN & CLEAN hospital ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. เพ่ือทราบสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบ

ในการปรุงประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
3. ทวนสอบเกณฑ์ก าหนดในการคัดเลือกวัตถุดิบของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุข 
4. ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข                  

ในการควบคุมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
 ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้จากโรงพยาบาลเป้าหมายในพ้ืนที่เขตสุขภาพพ้ืนที่
รับผิดชอบ และส่งให้สคอ.ศวก. เชยีงราย, ชลบุร,ีนครราชสีมา, สงขลาตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชทางห้องปฏิบัติการ 8 กลุ่ม 132 ชนิด
สาร ครอบคลุมโรงพยาบาลเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

13/130 โรงพยาบาล
/ 

ตัวอย่าง 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

- 300,000 400,000 400,000 500,000 400,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค63 กย.63 

400,000 500,000 500,000 400,000 200,000 - 

 
 

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -

 ลำาดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

๑. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้จากโรงพยาบาลเป้าหมายในพื้นที่เขต
สุขภาพพื้นที่รับผิดชอบ	และส่งให	้สคอ.ศวก.	เชียงราย,	ชลบุรี,	
นครราชสีมา,	สงขลา	ตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช
ทางห้องปฏิบัติการ	๘	กลุ่ม	๑๓๒	ชนิดสาร	ครอบคลุมโรงพยาบาล
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

๑๓/๑๓๐ โรงพยาบาล

/

ตัวอย่าง

แผนงบประมาณ

ตัวชี้วัดโครงการ
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รำยละเอียดงบประมำณ 

ล ำดับที่ หน่วยงำน งบประมำณที่จัดสรร
(บำท) กิจกรรม/หมำยเหตุ 

1 ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่  - 1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือสุ่ม
เก็บตัวอย่างร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ชุดทดสอบและอุปกรณ์ 
4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมี สารมาตรฐาน
ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ 
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช จ านวน 
132 ชนิดสาร (สคอ.) 
5. ค่าใช้จ่ายในการลง
พ้ืนที่สังเกตการณ์การ
ด าเนินงานโครงการ 
(สคอ.)  
*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถถัวจ่ายได้ 

2 ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย 250,000 
3 ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก 10,000 
4 ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ 10,000 
5 ศวก.ที่ 4สระบุรี 10,000 
6 ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม 10,000 
7 ศวก.ที่ 6 ชลบุร ี 170,000 
8 ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น 10,000 
9 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 10,000 

10 ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา 250,000 
11 ศวก.ที่ 10 อุบลราชธานี 10,000 
12 ศวก.ที่ 11 สุราษฏร์ธานี 10,000 
13 ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต - 
14 ศวก.ที่ 12 สงขลา 165,000 
15 ศวก.ที่ 12/1 ตรัง 5,000 
16 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร                            3,080,000 

 รวมงบจัดสรร 4,000,000 
ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
    1. ลดอัตราการป่วยและภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากโรคที่มีสาเหตุจากสารปนเป้ือนและตกค้าง                 
ในอาหาร 
    2. เกษตรกรในชุมชนมีสถานที่จ าหน่ายวัตถุดิบและมีรายได้ 
    3. สร้างและสนับสนุนระบบการจัดซื้อภาครัฐที่มีคุณภาพ 
    4. มีข้อมูลส าหรับการทวนสอบเกณฑ์ก าหนดในการคัดเลือกวัตถุดิบของโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
กระทรวงสาธารณสุข 
    5. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องระบบการเฝ้าระวังของประเทศไทยในรูปแบบการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม          
โดยเอาความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
งบประมำณ 4,000,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 
 
 

 
 

รำยละเอียดงบประมำณ 

ล ำดับที่ หน่วยงำน งบประมำณที่จัดสรร
(บำท) กิจกรรม/หมำยเหตุ 

1 ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่  - 1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือสุ่ม
เก็บตัวอย่างร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ชุดทดสอบและอุปกรณ์ 
4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมี สารมาตรฐาน
ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ 
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช จ านวน 
132 ชนิดสาร (สคอ.) 
5. ค่าใช้จ่ายในการลง
พ้ืนที่สังเกตการณ์การ
ด าเนินงานโครงการ 
(สคอ.)  
*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถถัวจ่ายได้ 

2 ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย 250,000 
3 ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก 10,000 
4 ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ 10,000 
5 ศวก.ที่ 4สระบุรี 10,000 
6 ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม 10,000 
7 ศวก.ที่ 6 ชลบุร ี 170,000 
8 ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น 10,000 
9 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 10,000 

10 ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา 250,000 
11 ศวก.ที่ 10 อุบลราชธานี 10,000 
12 ศวก.ที่ 11 สุราษฏร์ธานี 10,000 
13 ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต - 
14 ศวก.ที่ 12 สงขลา 165,000 
15 ศวก.ที่ 12/1 ตรัง 5,000 
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 รวมงบจัดสรร 4,000,000 
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2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 
 
 

รายละเอียดงบประมาณ

ลำาดับที่ หน่วยงาน
งบประมาณที่จัดสรร

(บาท)
กิจกรรม/หมายเหตุ

๑ ศวก.ที่	๑	เชียงใหม่ 	- ๑.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ลงพื้นที่เพื่อสุ่มเก็บตัวอย่าง

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรง

พยาบาล

๒.	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

ชุดทดสอบและอุปกรณ์

๓.	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	

สารเคมี	สารมาตรฐาน

ส�าหรับการตรวจวิเคราะห์	

สารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรู

พืช	จ�านวน

๑๓๒	ชนิดสาร	(สคอ.)

๔.	ค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่

สังเกตการณ์การด�าเนินงาน

โครงการ

(สคอ.)	 

*ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ

ถัวจ่ายได้

๒ ศวก.ที่	๑/๑	เชียงราย ๒๕๐,๐๐๐

๓ ศวก.ที่	๒	พิษณุโลก ๑๐,๐๐๐

๔ ศวก.ที่	๓	นครสวรรค์ ๑๐,๐๐๐

๕ ศวก.ที่	๔สระบุรี ๑๐,๐๐๐

๖ ศวก.ที่	๕	สมุทรสงคราม ๑๐,๐๐๐

๗ ศวก.ที่	๖	ชลบุรี ๑๗๐,๐๐๐

๘ ศวก.ที่	๗	ขอนแก่น ๑๐,๐๐๐

๙ ศวก.ที่	๘	อุดรธานี ๑๐,๐๐๐

๑๐ ศวก.ที่	๙	นครราชสีมา ๒๕๐,๐๐๐

๑๑ ศวก.ที่	๑๐	อุบลราชธานี ๑๐,๐๐๐

๑๒ ศวก.ที่	๑๑	สุราษฏร์ธานี ๑๐,๐๐๐

๑๓ ศวก.ที่	๑๑/๑	ภูเก็ต -

๑๔ ศวก.ที่	๑๒	สงขลา ๑๖๕,๐๐๐

๑๕ ศวก.ที่	๑๒/๑	ตรัง ๕,๐๐๐

๑๖ ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร																											 ๓,๐๘๐,๐๐๐

รวมงบจัดสรร

๔,๐๐๐,๐๐๐
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12. โครงกำรพัฒนำแหล่งกระจำยสินค้ำอำหำรเชื่อมโยงควำมเชื่อม่ันและเศรษฐกิจไทย 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้รวบรวม พ่อค้า แม่ค้าให้มีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย และการตรวจ

คัดกรองอาหาร และระบบการตรวจสอบสารพิษในผักสด/ผลไม้สด  
2.  เพ่ือพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าให้สามารถมีการตรวจคัดกรองวัตถุดิบอาหารได้ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร 
4. เพื่อส่งเสริมให้งานความปลอดภัยอาหารในพื้นที่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
5. เพ่ือสนับสนุนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลและให้นักท่องเที่ยวได้บริโ ภคอาหาร                   

ที่ปลอดภัย 
6. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศต่ออาหารไทย 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้จากโรงพยาบาลเป้าหมายในพ้ืนที่เขต
สุขภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ และส่งให้ สคอ. ศวก. เชียงราย, ชลบุรี,
นครราชสีมา, สงขลา ตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ทางห้องปฏิบัติการ 8 กลุ่ม 132 ชนิดสาร 

13/65 ตลาด/ 
ตัวอย่าง 

2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภค street food ในพ้ืนที่เขต
สุขภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยคัดเลือกตัวอย่างอาหารที่มีความโดด
เด่น 5 อันดับแรก (5 เมนู) 

16/80 แห่ง/ 
ตัวอย่าง 

แผนงบประมาณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

- 300,000 400,000 400,000 500,000 400,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

400,000 500,000 500,000 400,000 200,000 - 

รายละเอียดงบประมาณ 

ล ำดับที่ หน่วยงำน งบประมำณที่จัดสรร
(บำท) กิจกรรม/หมำยเหตุ 

1 ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่ 100,000 1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางลงพ้ืนที่ประสาน/
ประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน

2 ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย 195,000 
3 ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก 105,000 
4 ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ 105,000 
5 ศวก.ที่ 4 สระบุรี 105,000 
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3.  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร 
4. เพื่อส่งเสริมให้งานความปลอดภัยอาหารในพื้นที่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1. สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้จากโรงพยาบาลเป้าหมายในพ้ืนที่เขต
สุขภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ และส่งให้ สคอ. ศวก. เชียงราย, ชลบุรี,
นครราชสีมา, สงขลา ตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
ทางห้องปฏิบัติการ 8 กลุ่ม 132 ชนิดสาร 
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ตัวอย่าง 

2. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภค street food ในพ้ืนที่เขต
สุขภาพพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยคัดเลือกตัวอย่างอาหารที่มีความโดด
เด่น 5 อันดับแรก (5 เมนู) 

16/80 แห่ง/ 
ตัวอย่าง 

แผนงบประมาณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

- 300,000 400,000 400,000 500,000 400,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

400,000 500,000 500,000 400,000 200,000 - 

รายละเอียดงบประมาณ 

ล ำดับที่ หน่วยงำน งบประมำณที่จัดสรร
(บำท) กิจกรรม/หมำยเหตุ 

1 ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่ 100,000 1. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางลงพ้ืนที่ประสาน/
ประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุน

2 ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย 195,000 
3 ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก 105,000 
4 ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์ 105,000 
5 ศวก.ที่ 4 สระบุรี 105,000 

วัตถุประสงค์
๑.	 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ	 ผู้รวบรวม	พ่อค้า	 แม่ค้าให้มีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย	 และการตรวจ 

คัดกรองอาหาร	และระบบการตรวจสอบสารพิษในผักสด/ผลไม้สด	
๒.	 เพื่อพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าให้สามารถมีการตรวจคัดกรองวัตถุดิบอาหารได้
๓.	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาหาร
๔.	 เพื่อส่งเสริมให้งานความปลอดภัยอาหารในพื้นที่ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๕.	 เพือ่สนบัสนนุนโยบายด้านการท่องเทีย่วของรฐับาลและให้นกัท่องเทีย่วได้บรโิภคอาหารทีป่ลอดภัย
๖.	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศต่ออาหารไทย

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ -
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ล ำดับที่ หน่วยงำน งบประมำณที่จัดสรร
(บำท) กิจกรรม/หมำยเหตุ 

6 ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม 105,000 ผู้ประกอบการแหล่ง
กระจายสินค้า 
 
 
2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีชุดทดสอบ  
*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถถัวจ่ายได้ 
 

7 ศวก.ที่ 6 ชลบุร ี 165,000 
8 ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น 105,000 
9 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 105,000 

10 ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา 195,000 
11 ศวก.ที่ 10 อุบลราชธานี 105,000 
12 ศวก.ที่ 11 สุราษฏร์ธานี 105,000 
13 ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต 100,000 
14 ศวก.ที่ 12 สงขลา 165,000 
15 ศวก.ที่ 12/1 ตรัง 100,000 
16 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร                            2,140,000 

 รวมงบจัดสรร 4,000,000 
ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 

1. แหล่งกระจายสินค้าในพ้ืนที่ได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยอาหาร สามารถตรวจคัดกรองอาหาร
เบื้องต้นได ้

2. สนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยการมีแหล่งตรวจคัดกรองวัตถุดิบก่อนถึงมือผู้บริโภค 
3. สร้างและสนับสนุนระบบการจัดซื้อภาครัฐที่มีคุณภาพ 
4. ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย 
5. สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ   

งบประมำณ 4,000,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 
 

13. โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรสำรสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพสารสกัดสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง  
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพเอกสารใบรับรองคุณภาพสารสกัดสมุนไพร  

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 
 

จ านวนสารสกัดสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย 

สารสกัดสมุนไพรขมิ้นชันและ
บัวบก ชนิดละ 1 ตัวอย่างสารสกัด 

ตัวอย่างสารสกัด 

 
 

 

ล ำดับที่ หน่วยงำน งบประมำณที่จัดสรร
(บำท) กิจกรรม/หมำยเหตุ 

6 ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม 105,000 ผู้ประกอบการแหล่ง
กระจายสินค้า 
 
 
2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีชุดทดสอบ  
*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถถัวจ่ายได้ 
 

7 ศวก.ที่ 6 ชลบุร ี 165,000 
8 ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น 105,000 
9 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 105,000 

10 ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา 195,000 
11 ศวก.ที่ 10 อุบลราชธานี 105,000 
12 ศวก.ที่ 11 สุราษฏร์ธานี 105,000 
13 ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต 100,000 
14 ศวก.ที่ 12 สงขลา 165,000 
15 ศวก.ที่ 12/1 ตรัง 100,000 
16 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร                            2,140,000 

 รวมงบจัดสรร 4,000,000 
ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 

1. แหล่งกระจายสินค้าในพ้ืนที่ได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยอาหาร สามารถตรวจคัดกรองอาหาร
เบื้องต้นได ้

2. สนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยการมีแหล่งตรวจคัดกรองวัตถุดิบก่อนถึงมือผู้บริโภค 
3. สร้างและสนับสนุนระบบการจัดซื้อภาครัฐที่มีคุณภาพ 
4. ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย 
5. สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ   

งบประมำณ 4,000,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 
 

13. โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรสำรสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพสารสกัดสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง  
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพเอกสารใบรับรองคุณภาพสารสกัดสมุนไพร  

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 
 

จ านวนสารสกัดสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย 

สารสกัดสมุนไพรขมิ้นชันและ
บัวบก ชนิดละ 1 ตัวอย่างสารสกัด 

ตัวอย่างสารสกัด 

 
 

 

ล ำดับที่ หน่วยงำน งบประมำณที่จัดสรร
(บำท) กิจกรรม/หมำยเหตุ 

6 ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม 105,000 ผู้ประกอบการแหล่ง
กระจายสินค้า 
 
 
2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
สารเคมีชุดทดสอบ  
*ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถถัวจ่ายได้ 
 

7 ศวก.ที่ 6 ชลบุร ี 165,000 
8 ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น 105,000 
9 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 105,000 

10 ศวก.ที่ 9 นครราชสีมา 195,000 
11 ศวก.ที่ 10 อุบลราชธานี 105,000 
12 ศวก.ที่ 11 สุราษฏร์ธานี 105,000 
13 ศวก.ที่ 11/1 ภูเก็ต 100,000 
14 ศวก.ที่ 12 สงขลา 165,000 
15 ศวก.ที่ 12/1 ตรัง 100,000 
16 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร                            2,140,000 

 รวมงบจัดสรร 4,000,000 
ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 

1. แหล่งกระจายสินค้าในพ้ืนที่ได้รับความรู้เรื่องความปลอดภัยอาหาร สามารถตรวจคัดกรองอาหาร
เบื้องต้นได ้

2. สนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยการมีแหล่งตรวจคัดกรองวัตถุดิบก่อนถึงมือผู้บริโภค 
3. สร้างและสนับสนุนระบบการจัดซื้อภาครัฐที่มีคุณภาพ 
4. ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับอาหารที่มีความปลอดภัย 
5. สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เช่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ   

งบประมำณ 4,000,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 
 

13. โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรสำรสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในกำรผลิตเครื่องส ำอำง 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพสารสกัดสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส าอาง  
2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพเอกสารใบรับรองคุณภาพสารสกัดสมุนไพร  

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 
 

จ านวนสารสกัดสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย 

สารสกัดสมุนไพรขมิ้นชันและ
บัวบก ชนิดละ 1 ตัวอย่างสารสกัด 

ตัวอย่างสารสกัด 

 

วัตถุประสงค์
๑.	เพื่อพัฒนาคุณภาพสารสกัดสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องส�าอาง	
๒.	เพื่อพัฒนาคุณภาพเอกสารใบรับรองคุณภาพสารสกัดสมุนไพร
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งบ 
ประมาณ 

(บาท 

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

แผนงบประมาณ

ลำาดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

๑ หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน	(National	OECD	GLP	Compliance	
Monitoring	Authority	:	CMA)	ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 
ได้รับการประกาศการยอมรับร่วมในข้อมูล	(Mutual	Acceptance	
Data:	MAD)	จากคณะมนตรีองค์กรการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ	(OECD)

๑	ระบบ ระบบ

๑๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยวิจัยทดสอบความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ หน่วยกำากับดูแล                 
ทางกฎหมาย หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน ในประเทศไทย ให้ผ่านหลักเกณฑ์ตามระบบห้องปฏิบัติการ 
ที่ดี OECD GLP

 
 

แผนงบประมาณ 

งบประมำณ  

 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 

40,000 240,000 100,000 50,000 200,000 50,000 

เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

50,000 100,000 50,000 50,000 40,000 30,000 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. สารสกัดมีสารส าคัญ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องส าอางผสมสมุนไพรที่มีคุณภาพ 
2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพรตามเกณฑ์ด้านคุณภาพของ 

OTOP/SME  
งบประมำณ 1,000,000 บาท 
หน่วยงำน ส านักเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย 
 
14. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยหน่วยวิจัยทดสอบควำมปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ หน่วยก ำกับดูแล                 
ทำงกฎหมำย หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน ในประเทศไทย ให้ผ่ำนหลักเกณฑ์ตำมระบบห้องปฏิบัติกำรที่ดี OECD GLP   

วัตถุประสงค์ 
1. เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพหน่วยวิ จัยทดสอบความปลอดภัยในขั้นที่ ไม่ ได้ทดสอบในมนุษย์  เช่น                    

ศูนย์สัตว์ทดลองต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกขอบข่ายที่ทางองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนา                   
ทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) ก าหนด  

2.เพ่ือสร้างเครือข่ายหน่วยวิจัยทดสอบความปลอดภัยในขั้นที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ให้เกิดความร่วมมือ                    
ในการด าเนินงานระหว่างกันในประเทศไทย 

3. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ กับ หน่วยวิจัยทดสอบ              
ความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ 

4. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดท าข้อก าหนดในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ก่อนออกจ าหน่าย 
โดยหน่วยก ากับดูแลทางกฏหมาย 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน (National OECD GLP Compliance Monitoring 
Authority : CMA) ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้รับการประกาศการยอมรับ
ร่วมในข้อมูล (Mutual Acceptance Data: MAD) จากคณะมนตรีองค์กรการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (OECD) 

1 ระบบ ระบบ 

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑.	 สารสกัดมีสารส�าคัญ	สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องส�าอางผสมสมุนไพรที่มีคุณภาพ
๒.	 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพรตามเกณฑ์ด้านคุณภาพของ	 

OTOP/SME	
งบประมาณ	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน ส�านักเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย

วัตถุประสงค์
๑.	 เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยวิจัยทดสอบความปลอดภัยในขั้นที่ ไม ่ได ้ทดสอบในมนุษย ์	 เช ่น	 

ศูนย์สัตว์ทดลองต่างๆ	 ให้ครอบคลุมในทุกขอบข่ายที่ทางองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	
หรือ	โออีซีดี	(Organization	for	Economic	Co-operation	and	Development	-	OECD)	ก�าหนด	

๒.	 เพือ่สร้างเครอืข่ายหน่วยวจิยัทดสอบความปลอดภยัในขัน้ทีไ่ม่ได้ทดสอบในมนษุย์ให้เกดิความร่วมมอื 
ในการด�าเนินงานระหว่างกันในประเทศไทย

๓.	 เพ่ือสร้างความร่วมมือในการด�าเนินงานระหว่างกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์	 กับ	 หน่วยวิจัยทดสอบ													
ความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์

๔.	 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	ในการจัดท�าข้อก�าหนดในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ก่อนออกจ�าหน่าย	
โดยหน่วยก�ากับดูแลทางกฎหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ
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ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

2 จ านวนหน่วยงาน Test Facility ขอยื่นรับการตรวจสอบขึ้นทะเบียน
ตามหลักการ OECD GLP   

2 แห่ง แห่ง 

3 ร่าง Road map การด าเนินงานของเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามหลักการทางห้องปฏิบัติที่การที่ดี OECD GLP 

1 แผน แผน 

แผนงบประมาณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 
- 75,160 - 179,600 75,160 - 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 
- 75,160 519,760 - 75,160 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการในฐานะ (National OECD GLP Compliance Monitoring 

Authority: CMA) ได้รับการยอมรับเป็น full non member country adherence to OECD Council Act 
to Mutual Acceptance Data 

2. ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจสอดคล้องยุทธศาสตร์ สร้างความมั่งคั่ง ผ่านกลไก               
การทดสอบความปลอดภัยที่ด าเนินการในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP สามารถ            
น าผลการทดสอบไปขึ้นทะเบียนที่ต่างประเทศได้โดยไม่ต้องท าการทดสอบซ้ า สามารถลดระยะเวลา                
และค่าใช้จ่ายต่างๆ  

3. ประเทศไทยมีระบบเครือข่ายการด าเนินงานด้าน OECD GLP ซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน หน่วยควบคุมก ากับทางกฎหมาย หน่วยวิจัยทดสอบความปลอดภัยและกลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
งบประมำณ 1,000,000 บาท 
หน่วยงำน ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
 
15. โครงกำรโครงกำรเฝ้ำระวังด้ำนโรคและภัยสุขภำพ   

โครงกำรย่อยที่ 1 โครงการประเมินคุณภาพชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว /โครงการ
ความร่วมมือการประเมินคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสแบบรวดเร็ว (Rapid test) ของประเทศ  

งบประมำณ 1,285,000 บาท 
หน่วยงำน ส านักยาและวัตถุเสพติด /สถาบันชีววัตถุ 

 
โครงกำรย่อยที่ 2 การศึกษา Whole genome ของเชื้อไวรัสก่อโรคกลุ่มอาการทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรง กลุ่มอาการไข้ออกผื่นจากเชื้อหัด กลุ่มอาการอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ด้วยเทคนิค 
Next generation sequencing 

ลำาดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

๒ จ�านวนหน่วยงาน	Test	Facility	ขอยื่นรับการตรวจสอบขึ้นทะเบียน
ตามหลักการ	OECD	GLP		

๒	แห่ง แห่ง

๓ ร่าง	Road	map	การด�าเนินงานของเครือข่าย	เพื่อขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานตามหลักการทางห้องปฏิบัติที่การที่ดี	OECD	GLP

๑	แผน แผน

แผนงบประมาณ

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มีค. ๖๓

- ๗๕,๑๖๐ - ๑๗๙,๖๐๐ ๗๕,๑๖๐ -

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

- ๗๕,๑๖๐ ๕๑๙,๗๖๐ - ๗๕,๑๖๐ -

๑๕. โครงการเฝ้าระวังด้านโรคและภัยสุขภาพ  
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งบประมำณ 1,515,000 บาท 
หน่วยงำน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 
โครงกำรย่อยที่ 3 การศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโนโรและโรทาในผู้ป่วยอุจจาระร่วง 

ในกรุงเทพมหานคร อุดรธานี และเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2563 
งบประมำณ 500,000 บาท 
หน่วยงำน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 
โครงกำรย่อยที่ 4 การเฝ้าระวังยุงพาหะโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และชิคุนกุนยา เพ่ือการเตือนภัย

สุขภาพ 
งบประมำณ 390,000 บาท 
หน่วยงำน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 
โครงกำรย่อยที่ 5 การเฝ้าระวังเชื้อกลุ่มฟลาวิไวรัส (Flavivirus) ในตัวอย่างผู้ป่วยจากโรงพยาบาล

ราชบุรี โรงพยาบาลล าปาง และโรงพยาบาลคลองขลุง 
งบประมำณ 600,000 บาท 
หน่วยงำน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 
โครงกำรย่อยที่ 6 โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคสัตว์สู่คน ริกเก็ตเซีย คิวฟีเวอร์ บาร์โทเนโลซิส             

ในกลุ่มผู้ป่วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพภาคภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
งบประมำณ 200,000 บาท 
หน่วยงำน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

 
โครงกำรย่อยที่ 7 การศึกษาการปลอมปนวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Desoxy-D2PM และสาร              

ที่มีฤทธิ์ลดน้ าหนักชนิดอ่ืนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ าหนักในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่จ าหน่ายผ่าน
ทางออนไลน์ 

งบประมำณ 400,000 บาท 
หน่วยงำน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 

  
โครงกำรย่อยที่ 8 โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารอักเสบ

เฉียบพลันในตัวอย่างน้ าแข็งที่จ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
งบประมำณ 180,000 บาท 
หน่วยงำน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 

 
โครงกำรย่อยท่ี 9 การพัฒนาสถานที่ผลิตเส้นขนมจีน จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต 
งบประมำณ 180,000 บาท 
หน่วยงำน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต  
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๑๖. โครงการพัฒนาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม (Precision Medicine)

โครงการย่อยที่ ๑๐	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยเห็ดพิษ
งบประมาณ	๗๕๐,๐๐๐	บาท
หน่วยงาน	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	๘	อุดรธานี

วัตถุประสงค์
๑.	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ
๒.	เพื่อบูรณาการข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ
๓.	ก�าหนดเป็นมาตรการระดับประเทศเพื่อลดภัยสุขภาพของประชาชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพห้องปฏิบัติการ	

มาตรการลดโรคและภยัสขุภาพทีม่คีวามทนัสมยัและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสขุได้อย่าง 
ทันเหตุการณ์

งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน
	 ๑.	กองแผนงานและวิชาการ
	 ๒.	ส�านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการย่อยที่ ๑ การกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลาของเชื้อวัณโรคในประเทศไทยโดยเครือข่ายวิเคราะห์ 
จีโนไทป์ของเช้ือวัณโรค Spatiotemporal distribution of Mycobacterium tuberculosis in  
Thailand through National Network for Mycobacterium Genotyping 

วัตถุประสงค์
๑.	เพื่อศึกษาการกระจายตัวเชิงพื้นที่และเวลาทางจีโนไทป์ของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
๒.	 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลกระจายตัวเชิงพื้นท่ีและเวลาทางจีโนไทป	์								

ของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
๓.	 เพื่อพัฒนากระบวนการที่ช่วยลดระยะเวลาในการรายงานผลการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของ

เชื้อวัณโรค
๔.	เพือ่สร้างกลไกสนบัสนนุการใช้ข้อมลูร่วมกนั	ส�าหรบัวเิคราะห์แนวโน้มการระบาดและเสนอแนวทาง

ที่เหมาะสมในการควบคุมการระบาดของเชื้อวัณโรค

ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด ประเภท ค่าเป้าหมาย รายละเอียด

๑.	เครือข่ายวิเคราะห์จีโนไทป์																	
ของเชื้อวัณโรคประเทศไทย

เชิงปริมาณ ๑	เครือข่าย เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ	และนโยบาย
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค 
กับกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
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ตัวช้ีวัด ประเภท ค่ำเป้ำหมำย รำยละเอียด 

2. ระบบวิเคราะห์และ
ประมวลผลกระจายตัวเชิงพ้ืนที่
และเวลาทางจีโนไทป์               
ของเชื้อวัณโรค 

เชิงปริมาณ 1 ระบบ ระบบสารสนเทศ และชีวสารสนเทศ 

3. การเพ่ิมศักยภาพการ
ทดสอบภาวะดื้อยาต้านวัณโรค                        
และการสอบสวนการระบาด        
ของวัณโรค 

เชิงคุณภาพ  เครือข่ายที่พัฒนาขึ้นจะเป็นระบบส าคัญ
ส าหรับการสอบสวนการระบาดของวัณโรค
รูปแบบ Enhanced contact/outbreak 
investigationและใช้ร่วมกับการประเมิน
ภาวะดื้อยาของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
เพ่ือเลือกสูตรยารักษาวัณโรคที่เหมาะสม
ให้กับผู้ป่วยวัณโรค 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
การน าข้อมูลพันธุกรรมของวัณโรคมาใช้ประกอบการสอบสวนการระบาด ลดการติดเชื้อวัณโรค                   

ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของวัณโรค และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจครัวเรือนจากการป่วยเป็นวัณโรค 

งบประมำณ 6,500,000 บาท  
หน่วยงำน กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
โครงกำรย่อยท่ี 2 จีโนมิคส์ประเทศไทย: กำรศึกษำภำวะพหุสัณฐำนของนิวคลีโอไทด์เดี่ยวที่พบบ่อย              
ในประชำกรชำวไทยโดยใช้ชิป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินการกลายพันธุ์ (Mutations) หรือพหุสัณฐานทางพันธุกรรม (genetic polymorphisms)                                 
ที่มีความสัมพันธ์กับโรค 

2. เพ่ือประเมินการกระจาย (Distribution) ของพหุสัณฐานทางพันธุกรรรม (genetic polymorphisms)                             
ของประชากรชาวไทย 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์เพ่ือสนับสนุนนโยบายการใช้ยาสมเหตุผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ตัวช้ีวัด ประเภท ปริมำณ รำยละเอียด 

1. วิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับการตรวจ Microarray 
genotyping และถอดรหัสพันธุกรรม           
ทั้งจีโนมของผู้ที่อยู่ในประเทศไทย              

เชิง
ปริมาณ 

1 วิธ ี มีวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับการตรวจ Microarray 
genotyping และถอดรหัสพันธุกรรม  
ทั้งจีโนมของผู้ที่อยู่ในประเทศไทย             

วัตถุประสงค์
๑.	เพ่ือประเมนิการกลายพนัธุ(์Mutations)	หรอืพหสุณัฐานทางพนัธกุรรม	(genetic	polymorphisms) 

ที่มีความสัมพันธ์กับโรค
๒.	เพือ่ประเมนิการกระจาย	(Distribution)	ของพหสุณัฐานทางพนัธกุรรรม	(genetic	polymorphisms) 

ของประชากรชาวไทย
๓.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค
๔.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้ยาสม

เหตุผล

 
 

ตัวช้ีวัด ประเภท ค่ำเป้ำหมำย รำยละเอียด 

2. ระบบวิเคราะห์และ
ประมวลผลกระจายตัวเชิงพ้ืนที่
และเวลาทางจีโนไทป์               
ของเชื้อวัณโรค 

เชิงปริมาณ 1 ระบบ ระบบสารสนเทศ และชีวสารสนเทศ 

3. การเพ่ิมศักยภาพการ
ทดสอบภาวะดื้อยาต้านวัณโรค                        
และการสอบสวนการระบาด        
ของวัณโรค 

เชิงคุณภาพ  เครือข่ายที่พัฒนาขึ้นจะเป็นระบบส าคัญ
ส าหรับการสอบสวนการระบาดของวัณโรค
รูปแบบ Enhanced contact/outbreak 
investigationและใช้ร่วมกับการประเมิน
ภาวะดื้อยาของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
เพ่ือเลือกสูตรยารักษาวัณโรคที่เหมาะสม
ให้กับผู้ป่วยวัณโรค 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
การน าข้อมูลพันธุกรรมของวัณโรคมาใช้ประกอบการสอบสวนการระบาด ลดการติดเชื้อวัณโรค                   

ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของวัณโรค และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจครัวเรือนจากการป่วยเป็นวัณโรค 

งบประมำณ 6,500,000 บาท  
หน่วยงำน กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
โครงกำรย่อยท่ี 2 จีโนมิคส์ประเทศไทย: กำรศึกษำภำวะพหุสัณฐำนของนิวคลีโอไทด์เดี่ยวที่พบบ่อย              
ในประชำกรชำวไทยโดยใช้ชิป 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประเมินการกลายพันธุ์ (Mutations) หรือพหุสัณฐานทางพันธุกรรม (genetic polymorphisms)                                 
ที่มีความสัมพันธ์กับโรค 

2. เพ่ือประเมินการกระจาย (Distribution) ของพหุสัณฐานทางพันธุกรรรม (genetic polymorphisms)                             
ของประชากรชาวไทย 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์เพ่ือสนับสนุนนโยบายการใช้ยาสมเหตุผล 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ตัวช้ีวัด ประเภท ปริมำณ รำยละเอียด 

1. วิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับการตรวจ Microarray 
genotyping และถอดรหัสพันธุกรรม           
ทั้งจีโนมของผู้ที่อยู่ในประเทศไทย              

เชิง
ปริมาณ 

1 วิธ ี มีวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
ส าหรับการตรวจ Microarray 
genotyping และถอดรหัสพันธุกรรม  
ทั้งจีโนมของผู้ที่อยู่ในประเทศไทย             
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ตัวช้ีวัด ประเภท ปริมำณ รำยละเอียด 
และกระบวนการชีวสารสนเทศส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรม 

และกระบวนการชีวสารสนเทศส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรม 

2. มีระบบการประมวลผลข้อมูลทาง
พันธุกรรม ร่วมกับข้อมูลทางระบาดวิทยา
พันธุศาสตร์ 

เชิง
ปริมาณ 

1 
ระบบ 

มีระบบการประมวลผลข้อมูลทาง
พันธุกรรม ร่วมกับข้อมูลทางระบาด
วิทยาพันธุศาสตร์ 

3. มีการใช้ประยุกต์ระบบข้อมูลการ
ประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม                
เพ่ือประกอบการป้องกัน และรักษา               
โรคที่ท าให้เสียปีสุขภาวะ 

เชิง
คุณภาพ 

- มีการใช้ประยุกต์ระบบข้อมูลการ
ประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม             
เพ่ือประกอบการป้องกัน และรักษา  
โรคที่ท าให้เสียปีสุขภาวะ 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. ข้อมูลทางพันธุกรรมของประชากรไทยที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นตัวแทนที่ดี            

ของประชากรโดยรวม ซึ่งจะสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจระดับนโยบายสาธารณสุขได้ทันที เช่น               
ในการตัดสินใจว่าควรให้หรือไม่ให้ยาชนิดใดอย่างไรตามขนาดของความชุกของอัลลีลที่มีผลต่อฤทธิ์                  
หรือปฏิกิ ริยาไม่ พึงประสงค์จากยานั้นๆ ในประชากร และยังสามารถน าไปใช้ ในการศึกษาวิจัย                      
ได้อย่างกว้างขวางทั้งในการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับปัจจัยทางพันธุกรรมที่ก่อโรค หรือท าให้เกิดความไวรับ    
ต่อโรค หรือการศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมต่อคุณลักษณะเชิงปริมาณต่างๆ รวมทั้งการศึกษาในสาขาวิชา อ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบาดวิทยาพันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์เชิงสถิติ พันธุศาสตร์ประชากร ชีวสารสนเทศ                  
นิติวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ชาติพันธุ์วิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ เป็นต้น 

2. ฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลสาธารณะทางพันธุกรรมของประชากรไทยซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยนักวิจัย
ในประเทศไทย ทั้งนี้ จะมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระดับชั้นของข้อมูลที่เข้าถึงได้ตามหลักปฏิบัติสากล 
โดยค านึงถึงความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างร่วมไปด้วย 

3. เพ่ิมศักยภาพและความแม่นย าในการตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทย            
จากการมีข้อมูลอ้างอิงทางพันธุกรรมในประชากรที่มีความแม่นย ามากขึ้น ซึ่งกลุ่มสาขาที่ในปัจจุบันจะสามารถ
น าข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ได้แก่ เภสัชพันธุศาสตร์ เวชพันธุศาสตร์ และมะเร็งวิทยา และมีแนวโน้ม            
ที่จะมีการใช้ประโยชน์ในสาขาอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึนตามการพัฒนาของการแพทย์แม่นย า (Precision medicine) 

4. ค้นพบปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลต่อโรคหรือลักษณะต่างๆ ในประชากรไทย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดโรค หรือยืนยัน หรือปฏิเสธ ความสัม พันธ์
ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมกับโรคที่เคยมีการศึกษามาก่อนในประชากรอ่ืน 

5. มีกลุ่มควบคุมร่วม (Common control group)ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลทางคลินิกที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เพ่ือใช้ในการศึกษาทางพันธุกรรมต่อไปในอนาคต โดยไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและตรวจ              
ทางพันธุกรรมอีก 

6. เพ่ิมขีดความสามารถในการศึกษาวิจัยด้านมนุษยพันธุศาสตร์ของคณะฯ และของประเทศไทย         
และพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากผลผลิตที่เกิดขึ้นข้างต้น และจากกระบวนการในการวิจัย 
ตลอดจนจากข้อเสนอด้านราคาจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินโครงการนี้ 

7. เพ่ิมโอกาสในการร่วมมือวิจัยในระดับสากล จากการที่มีกลุ่มตัวอย่างประชากรควบคุมขนาดใหญ่
ของตัวเอง ทั้งนี้เนื่องจากในการศึกษาทางพันธุกรรมจะมีตัวกวนที่ส าคัญคือความแตกต่างของประชากร              
หากนักวิจัยชาวไทยมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นโรค แต่มีกลุ่มควบคุมอยู่น้อยหรือไม่มีเลย ก็จะมีโอกาสที่จะร่วมมือ         

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑.	 ข้อมูลทางพันธุกรรมของประชากรไทยที่มีความสมบูรณ์	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นตัวแทนที่ดี										 

ของประชากรโดยรวม	 ซึ่งจะสามารถน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจระดับนโยบายสาธารณสุขได้ทันที	 เช่น 
ในการตดัสนิใจว่าควรให้หรอืไม่ให้ยาชนดิใดอย่างไรตามขนาดของความชุกของอลัลลีท่ีมผีลต่อฤทธิ	์หรือปฏกิริิยา
ไม่พึงประสงค์จากยานั้นๆ	 ในประชากร	 และยังสามารถน�าไปใช้ในการศึกษาวิจัย	 ได้อย่างกว้างขวางทั้งใน 
การศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับปัจจัยทางพันธุกรรมที่ก่อโรค	หรือท�าให้เกิดความไวรับต่อโรค	หรือการศึกษาปัจจัย
ทางพันธุกรรมต่อคุณลักษณะเชิงปริมาณต่างๆ	รวมทั้งการศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ระบาดวิทยา
พนัธศุาสตร์	พนัธศุาสตร์เชิงสถติ	ิพนัธศุาสตร์ประชากร	ชวีสารสนเทศ	นติวิทิยาศาสตร์	เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข	
ชาติพันธุ์วิทยา	วิทยาการคอมพิวเตอร์	สถิติประยุกต์	เป็นต้น

๒.	 ฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลสาธารณะทางพันธุกรรมของประชากรไทยซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยนักวิจัย
ในประเทศไทย	 ท้ังนี้	 จะมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระดับชั้นของข้อมูลที่เข้าถึงได้ตามหลักปฏิบัติสากล	
โดยค�านึงถึงความเป็นส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างร่วมไปด้วย

๓.	 เพ่ิมศักยภาพและความแม่นย�าในการตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทย												
จากการมีข้อมูลอ้างอิงทางพันธุกรรมในประชากรที่มีความแม่นย�ามากขึ้น	 ซึ่งกลุ่มสาขาที่ในปัจจุบันจะสามารถ
น�าข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที	ได้แก่	เภสัชพันธุศาสตร์	เวชพันธุศาสตร์	และมะเร็งวิทยา	และมีแนวโน้มที่จะ
มีการใช้ประโยชน์ในสาขาอื่นๆ	เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาของการแพทย์แม่นย�า	(Precision	medicine)

๔.	 ค้นพบปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลต่อโรคหรือลักษณะต่างๆ	 ในประชากรไทย	 ตลอดจนปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางพนัธกุรรมและสิง่แวดล้อมทีส่่งผลต่อการเกดิโรค	หรอืยนืยนั	หรอืปฏเิสธ	ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางพันธุกรรมกับโรคที่เคยมีการศึกษามาก่อนในประชากรอื่น

๕.	 มีกลุ่มควบคุมร่วม	(Common	control	group)ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลทางคลินิกที่ครบถ้วน	สมบูรณ์	
เพื่อใช้ในการศึกษาทางพันธุกรรมต่อไปในอนาคต	 โดยไม่จ�าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและตรวจ													
ทางพันธุกรรมอีก

๖.	 เพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาวิจัยด้านมนุษยพันธุศาสตร์ของคณะฯ	 และของประเทศไทย								
และพัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากผลผลิตที่เกิดขึ้นข้างต้น	 และจากกระบวนการในการวิจัย	 
ตลอดจนจากข้อเสนอด้านราคาจากบริษัทผู้ผลิตซึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินโครงการนี้

๗.	 เพิ่มโอกาสในการร่วมมือวิจัยในระดับสากล	 จากการที่มีกลุ่มตัวอย่างประชากรควบคุมขนาดใหญ่ 
ของตัวเอง	 ทั้งนี้เนื่องจากในการศึกษาทางพันธุกรรมจะมีตัวกวนที่ส�าคัญคือความแตกต่างของประชากร														
หากนักวิจัยชาวไทยมีกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นโรค	 แต่มีกลุ่มควบคุมอยู่น้อยหรือไม่มีเลย	 ก็จะมีโอกาสที่จะร่วมมือ 
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กับกลุ่มวิจัยอ่ืนในต่างประเทศได้ไม่มาก แต่หากมีกลุ่มควบคุมขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลทางพันธุกรรมอยู่แล้ว            
ก็จะสามารถเพ่ิมโอกาสการร่วมมือในการวิจัยขึ้นได้นอกจากนี้ ขีดความสามารถในการศึกษาวิจัยที่พัฒนาขึ้น
จากโครงการนี้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนความร่วมมือในการวิจัยกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน             
ในอนาคต 

8. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่มี impact factor 
งบประมำณ 5,794,400 บาท  
หน่วยงำน กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
 

17. โครงกำรวิจัยเพิ่มศักยภำพและกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจรและวัคซีน 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์

ยาชีววัตถุเพ่ือการสนับสนุนการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
2. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในการใช้ยาชีววัตถุให้กับประชาชน  

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ไวรัส Enterovirus 71 ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ 2 วิธ ี

2 วิธีตรวจสอบคุณลักษณะเซลล์เพาะเลี้ยง 2 วิธ ี

3  ได้ HPV Pseudovirions ที่มีค่า titer เหมาะสมส าหรับการ
ทดสอบการหาปริมาณแอนติบอดีต่อ HPV 

9 สายพันธุ์ 

ตัวช้ีวัด/แผนงบประมำณ 

ตัวช้ีวัดล ำดับที่ 1.1 การพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณลักษณะของ Enterovirus-71 โดยวิธี sequencing               
(สชพ, สวส) 461,500 บำท 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

- 50,000 62,000 60,000 60,000 60,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

55,000 55,000 59,500 - - - 

 

ตัวชี้วัดลำาดับที่ ๑.๑	การพัฒนาวิธีตรวจสอบคุณลักษณะของ	Enterovirus-71	โดยวิธี	sequencing	 
(สชพ, สวส) ๔๖๑,๕๐๐ บาท

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๕๐,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๙,๕๐๐ - - -

งบประมาณรวมทั้งโครงการ	๑๒,๒๙๔,๔๐๐	บาท

ตัวชี้วัดโครงการ

ลำาดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

๑ ไวรัส	Enterovirus	71	ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ ๒ วิธี

๒ วิธีตรวจสอบคุณลักษณะเซลล์เพาะเลี้ยง ๒ วิธี

๓	 ได้	HPV	Pseudovirions	ที่มีค่า	titer	เหมาะสมส�าหรับการ
ทดสอบการหาปริมาณแอนติบอดีต่อ	HPV

๙ สายพันธุ์

ตัวชี้วัด/แผนงบประมาณ
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ตวัชีว้ดัลำาดบัที ่๑.๒	การทดสอบคณุลกัษณะของ	Seed	virus	และเซลล์เพาะเลีย้ง (สชพ, สชว, สวส) ๔๖๑,๕๐๐ บาท

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๕๐,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๙,๕๐๐ - - -

ตัวชี้วัดลำาดับที่ ๒.๑ พัฒนาวิธีวิเคราะห์	คุณลักษณะและการควบคุมภาพของ	Vero	cell	ที่ใช้ในการผลิตวัคซีน
และเปิดบริการวิธีวิเคราะห์	 คุณลักษณะและการควบคุมภาพของเซลล์เพาะเล้ียงท่ีใช้ในการผลิตวัคซีน (สชว) 
๙๒๓,๐๐๐ บาท

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๓๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๗๓,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

- - - - - -

ตัวชี้วัดลำาดับที่ ๒.๒ จัดเตรียม	HPV	pseudovirion	๙	สายพันธุ์	(สชว/สชพ.) ๖๙๒,๐๐๐ บาท

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- - ๑๗๓,๐๐๐ - ๑๗๓,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑๗๓,๐๐๐ - ๑๗๓,๐๐๐ - - -

ตัวชี้วัดลำาดับที่ ๒.๓ การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวัคซีน	HPV	 โดยวิธี	Neutralization	 test	
(สชว) ๔๖๒,๐๐๐ บาท

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- - ๑๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ -

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑๐๐,๐๐๐ ๖๒,๐๐๐ - - - -
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ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. Economic Impact  

1.1 ลดการน าเข้าวัคซีนจ านวน 2400 ล้านบาท/ปี 
1.2 เพ่ิมการส่งออกวัคซีนในอนาคต 

2. ด้ำน Health Impact 
2.1 ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานระดับสากล 
2.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน 

งบประมำณ 3,000,000 บาท 
หน่วยงำน สถาบันชีววัตถุ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
 
18. โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรควบคุมคุณภำพเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตยำ 
Biopharmaceutical 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาวิธีและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ส าหรับยา Monoclonal antibody 

ชนิด Trastuzumab และ Interferon 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 
1. ได้วิธีมาตรฐานส าหรับการตรวจวิเคราะห์ส าหรับยา Interferon 1 ผลิตภัณฑ์ 

2. 
 

ได้วิธีมาตรฐานส าหรับการตรวจวิเคราะห์ส าหรับยา Monoclonal 
antibody ชนิด Trastuzumab 

1 ผลิตภัณฑ์ 

แผนงบประมำณ 

ตัวช้ีวัดล ำดับที่ 1 

งบประมำณ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. 

200,000 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 

เมย. พค. มิย. กค. สค กย. 

500,000 500,000 700,000 - - - 

 

 

 

 

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - -
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ตัวช้ีวัดล ำดับที่ 2 

งบประมำณ 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. 

500,000 500,000 300,000 700,000 700,000 300,000 

เมย. พค. มิย. กค. สค กย. 

300,000 300,000 200,000 200,000 - - 

งบประมำณ 8,000,000 บาท 
ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 

ได้วิธีมาตรฐานส าหรับตรวจยาMonoclonal antibody ชนิด Trastuzumabและ Interfer 
หน่วยงำน สถาบันชีววัตถุ 
 
19. โครงกำรวิจัยและพัฒนำกำรจัดท ำสำรมำตรฐำนยำและสมุนไพร (โครงกำรบูรณำกำรผลิตสำร
มำตรฐำนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และอำเซียน ต่อเนื่องปี 2562 - 2565) 

วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 17034 ส าหรับใช้ในการ

ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าสารมาตรฐานจากต่างประเทศ ท าให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยาสามารถลดต้นทุน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้                 
รวมทั้งใช้ในโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา โครงการเฝ้าระวังคุณภาพยา             
ของกองควบคุมยา และกองงานด่านของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในงานคุ้มครองผู้บริโภค 

2.ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านวัตถุเสพติดเพ่ือใช้ในงานตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติด
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานภาครัฐ 

3.ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพ            
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการผลิตภายในประเทศ ท าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มีคุณภาพ                
และมาตรฐาน เพ่ิมความเชื่อม่ันของผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก 

4.พัฒนาวิธีวิเคราะห์ส าหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตขึ้น 
5.ผลิตสารมาตรฐานอาเซียน เพ่ือใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ

สารมาตรฐานของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 

ล ำดับ ตัวช้ีวัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                        
(DMSc Reference Standard) ด้านยาและวัตถุเสพติด 

24 ชนิด 

ตัวชี้วัดลำาดับที่ ๒

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 ได้วิธีมาตรฐานส�าหรับตรวจยา	Monoclonal	antibody	ชนิด	Trastuzumab	และ	Interfer

งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน	สถาบันชีววัตถุ

๑๙. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดทำาสารมาตรฐานยาและสมุนไพร (โครงการบูรณาการผลิตสาร
มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาเซียน ต่อเนื่องปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

วัตถุประสงค์
๑.	 เพื่อผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามมาตรฐาน	 ISO	 17034	 ส�าหรับใช้ในการ

ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าสารมาตรฐานจากต่างประเทศ	 ท�าให้ผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมยาสามารถลดต้นทุน	 และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศได	้																
รวมท้ังใช้ในโครงการสร้างหลักประกันคุณภาพและมาตรฐานบริการด้านยา	 โครงการเฝ้าระวังคุณภาพยา													
ของกองควบคุมยา	และกองงานด่านของส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในงานคุ้มครองผู้บริโภค

๒.	 ผลติสารมาตรฐานกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ด้านวตัถเุสพติดเพือ่ใช้ในงานตรวจพสิจูน์วตัถเุสพติด
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานภาครัฐ

๓.	 ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร	 เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพ 
ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีมีการผลิตภายในประเทศ	 ท�าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มีคุณภาพ																
และมาตรฐาน	เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและสนับสนุนการส่งออก

๔.	 พัฒนาวิธีวิเคราะห์ส�าหรับใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรที่ผลิตขึ้น
๕.	 ผลิตสารมาตรฐานอาเซียน	เพื่อใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน	เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ

สารมาตรฐานของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
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ล ำดับ ตัวช้ีวัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย หน่วยนับ 

2 ผลิตสารมาตรฐานอาเซียนร่วมกับประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
(ASEAN Reference Standard) 

4 ชนิด 

3 ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร 1 ชนิด 

4 ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร
ร่วมกับ ศวก. ที่ 1 เชียงใหม่  (ต่อเนื่องปี 2563-2565) 

1 ชนิด 

5 ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร
ร่วมกับ ศวก. ที่ 7 ขอนแก่น (ต่อเนื่องปี 2562-2564) 

1 ชนิด 

6 ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร 
ร่วมกับ ศวก. ที่ 12 สงขลา (ต่อเนื่องปี 2563-2565) 

1 ชนิด 

7 ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร 
ร่วมกับสถาบันวิจัยสมุนไพร (ต่อเนื่องปี 2563-2565) 

1 ชนิด 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

1. การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านยาและวัตถุเสพติด 
2. การผลิตสารมาตรฐานอาเซียนด้านยา เป็นโครงการบูรณาการด าเนินการโดยศูนย์สารมาตรฐานยา            

และวัตถุเสพติด ส านักยาและวัตถุเสพติดร่วมกับห้องปฏิบัติการแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน                
รวม 10 ประเทศโดยแต่ละประเทศจะเสนอสารมาตรฐานที่ต้องการผลิตและด าเนินกิจกรรมตามล าดับที่ 1-6 
ซึ่งประเทศสมาชิกที่เหลือจะร่วมท ากิจกรรมในข้อ 3-4 ในการผลิตสารมาตรฐานนั้นๆ ส าหรับประเทศไทย
นอกจากร่วมด าเนินกิจกรรมแล้ว ยังเป็นผู้ประสานงานของโครงการด้วย 

3. การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร เป็นโครงการบูรณาการของศูนย์
สารมาตรฐานยาและวัตถุเสพติด ส านักยาและวัตถุเสพติดร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการ       ที่ท าความตกลงร่วมมือกัน (Collaborative laboratory) ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม
๑.	การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านยาและวัตถุเสพติด
๒.	การผลิตสารมาตรฐานอาเซียนด้านยา	 เป็นโครงการบูรณาการด�าเนินการโดยศูนย์สารมาตรฐานยา 

และวัตถุเสพติด	 ส�านักยาและวัตถุเสพติดร่วมกับห้องปฏิบัติการแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน 
รวม	๑๐	ประเทศโดยแต่ละประเทศจะเสนอสารมาตรฐานที่ต้องการผลิตและด�าเนินกิจกรรมตามล�าดับที่	 ๑-๖	 
ซึง่ประเทศสมาชกิท่ีเหลอืจะร่วมท�ากจิกรรมในข้อ	๓-๔	ในการผลติสารมาตรฐานนัน้ๆ	ส�าหรบัประเทศไทยนอกจาก
ร่วมด�าเนินกิจกรรมแล้ว	ยังเป็นผู้ประสานงานของโครงการด้วย

๓.	การผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร	 เป็นโครงการบูรณาการของศูนย ์
สารมาตรฐานยาและวัตถเุสพตดิ	ส�านกัยาและวตัถเุสพติดร่วมกับศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และห้องปฏบิตักิาร 
ที่ท�าความตกลงร่วมมือกัน	 (Collaborative	 laboratory)	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัย	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

1,795,000 บาท 1,143,000 บาท 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

823,000 บาท 239,000 บาท 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม                 

การผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศในการลดต้นทุนการผลิต อันเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน            
กับอุตสาหกรรมยาในต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาท 

2. สนับสนุนงานตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติด ซึ่งเป็นการป้องกัน ปราบปรามและแก้ปัญหาด้านยาเสพติด
ของประเทศ 
3. ประหยัดเงินตราของประเทศไทยในการจัดซื้อสารมาตรฐานราคาแพงจากต่างประเทศ ได้ไม่น้อยกว่า 10 
ล้านบาทต่อปี 

4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
5. ให้บริการสารมาตรฐานด้านสมุนไพรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งนอกจากน าไปใช้                  

ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดแล้ว ยังสามารถน าไปใช้
ควบคุมปริมาณสารส าคัญของสมุนไพรนั้นๆ ในการศึกษาเพ่ือก าหนดขนาดของสารส าคัญในการออกฤทธิ์ 
ทดสอบความเป็นพิษ เพ่ือพัฒนาต่อยอดในการผลิตเป็นยาสมุนไพรเพ่ือทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างครบวงจร 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย                   
ไปยังต่างประเทศตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 
งบประมำณ 4,000,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. สถาบันวิจัยสมุนไพร 
2. ส านักยาและวัตถุเสพติด  
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1, 7, 12  

 
20. โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภำพในเขตพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือคัดเลือกสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
2. เพ่ือประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นของสมุนไพร 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

   4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานของสารสกัดสมุนไพร 
5. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

แผนงบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๑,๗๙๕,๐๐๐	บาท ๑,๑๔๓,๐๐๐	บาท

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๘๒๓,๐๐๐	บาท ๒๓๙,๐๐๐	บาท

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑.	 สนับสนุนงานวิจัย	 พัฒนาและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม																

การผลิตยาแผนปัจจุบันในประเทศในการลดต้นทุนการผลิต	 อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน											
กับอุตสาหกรรมยาในต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาท

๒.	 สนับสนุนงานตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติด	 ซึ่งเป็นการป้องกัน	 ปราบปรามและแก้ปัญหาด้านยาเสพติด
ของประเทศ

๓.	 ประหยัดเงินตราของประเทศไทยในการจัดซื้อสารมาตรฐานราคาแพงจากต่างประเทศ	 ได้ไม่น้อย
กว่า	๑๐	ล้านบาทต่อปี

๔.	 พฒันาศกัยภาพของบคุลากรและยกระดับมาตรฐานห้องปฏบิติัการของกลุม่ประเทศสมาชกิอาเซียน
๕.	 ให้บริการสารมาตรฐานด้านสมุนไพรเป็นแห่งแรกของประเทศไทย	 ซ่ึงนอกจากน�าไปใช้ในการ

ควบคมุคณุภาพวัตถดุบิและผลติภณัฑ์สมนุไพรทีว่างจ�าหน่ายในท้องตลาดแล้ว	ยงัสามารถน�าไปใช้ควบคมุปริมาณ 
สารส�าคัญของสมุนไพรนั้นๆ	ในการศึกษาเพื่อก�าหนดขนาดของสารส�าคัญในการออกฤทธิ์	ทดสอบความเป็นพิษ	
เพือ่พฒันาต่อยอดในการผลติเป็นยาสมนุไพรเพือ่ทดแทนยาแผนปัจจบุนัอย่างครบวงจร	ซึง่เป็นการส่งเสรมิการใช้
สมุนไพรแทนยาแผนปัจจบุนั	รวมทัง้ส่งเสรมิการส่งออกผลิตภณัฑ์สมนุไพรไทยไปยงัต่างประเทศตามแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่	๑	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔

งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน 
๑.	สถาบันวิจัยสมุนไพร
๒.	ส�านักยาและวัตถุเสพติด	
๓.	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	๑,	๗,	๑๒	
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ลำาดับ ตัวชี้วัด
ค่า 

เป้าหมาย
หน่วยนับ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

๑ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	(วัตถุดิบ	
หรือ	สารสกัด	หรือ	ผลิตภัณฑ์)	
ที่จ�าหน่ายในพื้นที่ได้รับ
การตรวจรับรองคุณภาพ																	
และความปลอดภัย

๑๐ ตัวอย่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ที่	๑๑																			
สุราษฎร์ธานี

ขมิ้นชัน,	
กฤษณา

๒ ได้วิธีการเตรียมสารสกัด
มาตรฐาน

๒ ชนิด ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ที่	๑๑															
สุราษฎร์ธานี

ขมิ้นชัน,	
กฤษณา

๓ ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ ๒ ผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ที่	๑๑															
สุราษฎร์ธานี

ขมิ้นชัน	หรือ	
กฤษณา

ข่า	(รวมกับ	ศวก.
ที่	๑๒	สงขลา)

๔ ได้วิธีการเตรียมสารสกัด
มาตรฐาน

๒ สารสกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
ที่	๑๒	สงขลา

ข่า,	ดาหลา

๕ ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ ๒ ผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
ที่	๑๒	สงขลา

ข่า,	ดาหลา

๖ ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสาร
สกัดเปลือกมังคุดได้รับการ 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
และความปลอดภัย

๕ ผลิตภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย ์
ที่	๑๒/๑	ตรัง

มังคุด

๗ ได้วิธีการเตรียมสารสกัด
มาตรฐาน

๒ สารสกัด สถาบันวิจัย
สมุนไพร

ดาหลา

๘ ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ ๒ ผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัย
สมุนไพร

ดาหลา

๙ ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่ถูกต้องตาม
หลักอนุกรมวิธานพืช

๕ ชนิด สถาบันวิจัย
สมุนไพร

ข่า	ดาหลา
กฤษณา	ขม้ินชัน	
น้อยหน่า	มังคุด	

๑๐ ได้ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงใน 
งานวิจัย

๕ ตัวอย่าง สถาบันวิจัย
สมุนไพร

ข่า	ดาหลา
กฤษณา	ขม้ินชัน	
น้อยหน่า	มังคุด	

ตัวชี้วัดโครงการ
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แผนงบประมาณ 

งบประมำณ 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 

- 600,000 400,000 700,000 400,000 400,000 

เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

500,000 400,000 300,000 300,000 100,000 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. ได้ชนิดพันธ์พืชสมุนไพรส าหรับส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ 
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบของพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของสมุนไพรในประเทศ 
4. สนับสนุนผู้ประกอบการในการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
5. ประชาชนเลือกใช้สมุนไพรได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

งบประมำณ 4,100,000 บาท 
หน่วยงำน   

1. สถาบันวิจัยสมุนไพร 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ตรัง 

 
21. โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำกญัชำทำงกำรแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกพืชกัญชำ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สาระส าคัญและสารปนเปื้อนในพืชกัญชา                 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา 

2. จัดท าสารมาตรฐานกัญชาเพื่อใช้ในประเทศ 
3. จัดท าข้อก าหนดและมาตรฐานกัญชาเพื่อจัดท าโมโนกราฟกัญชาในต ารายาของประเทศไทย 
4. วิจัยและพัฒนากัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในพืชกัญชา โดยเทคนิค LC MS 14 ห้องปฏิบัติการ 
2 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในพืชกัญชา โดย

เทคนิค GC FID 
14 ห้องปฏิบัติการ 

3 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักใน
วัตถุดิบและสารสกัดกัญชา 

14 ห้องปฏิบัติการ 

4 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในผลิตภัณฑ์กัญชา 14 ห้องปฏิบัติการ 

แผนงบประมาณ

งบประมาณ

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๖๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๕๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -

๒๑. โครงการบูรณาการพัฒนากญัชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สขุภาพจากพชืกัญชา กรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์

 
 

แผนงบประมาณ 

งบประมำณ 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 

- 600,000 400,000 700,000 400,000 400,000 

เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

500,000 400,000 300,000 300,000 100,000 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. ได้ชนิดพันธ์พืชสมุนไพรส าหรับส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกได้ 
2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพวัตถุดิบของพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของสมุนไพรในประเทศ 
4. สนับสนุนผู้ประกอบการในการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
5. ประชาชนเลือกใช้สมุนไพรได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย 

งบประมำณ 4,100,000 บาท 
หน่วยงำน   

1. สถาบันวิจัยสมุนไพร 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 ตรัง 

 
21. โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำกญัชำทำงกำรแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภำพจำกพืชกัญชำ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สาระส าคัญและสารปนเปื้อนในพืชกัญชา                 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา 

2. จัดท าสารมาตรฐานกัญชาเพื่อใช้ในประเทศ 
3. จัดท าข้อก าหนดและมาตรฐานกัญชาเพื่อจัดท าโมโนกราฟกัญชาในต ารายาของประเทศไทย 
4. วิจัยและพัฒนากัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในพืชกัญชา โดยเทคนิค LC MS 14 ห้องปฏิบัติการ 
2 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในพืชกัญชา โดย

เทคนิค GC FID 
14 ห้องปฏิบัติการ 

3 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักใน
วัตถุดิบและสารสกัดกัญชา 

14 ห้องปฏิบัติการ 

4 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส าคัญในผลิตภัณฑ์กัญชา 14 ห้องปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดโครงการ

ลำาดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

๑ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส�าคัญในพืชกัญชา	โดย

เทคนิค	LC	MS

๑๔ ห้องปฏิบัติการ

๒ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส�าคัญในพืชกัญชา	โดย

เทคนิค	GC	FID

๑๔ ห้องปฏิบัติการ

๓ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักใน

วัตถุดิบและสารสกัดกัญชา

๑๔ ห้องปฏิบัติการ
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ลำาดับ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

๔ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารส�าคัญในผลิตภัณฑ์กัญชา ๑๔ ห้องปฏิบัติการ

๕ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก

ผลิตภัณฑ์กัญชา

๑๔ ห้องปฏิบัติการ

๖ สารมาตรฐาน	Tetrahydrocannabinoid	(THC),	Cannabidi-

ol	(CBD)	และ	Cannabinol	(CBN)

๓ ชนิด

๗ โมโนกราฟของน�้ามันกัญชา ๑ เรื่อง

๘ โมโนกราฟของพืชกัญชา	(ใบและดอกกัญชา) ๑ เรื่อง

๙ ข้อมูลการศึกษาวิจัยกัญญาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ๑๑ องค์ความรู้

งบประมาณ

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๖๖

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๖๖ ๑,๒๐๔,๑๗๔

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑.	 ได้สารมาตรฐานเตตราไฮโดรแคนนาบินอล	และสารมาตรฐานแคนนาบิไดออลที่ผลิตได้ในประเทศ

ส�าหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์	ควบคุมคุณภาพ	และศึกษาวิจัย
๒.	 ได้วิธีวิเคราะห์มาตรฐานส�าหรับการหาปริมาณสารส�าคัญในกัญชาเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา
๓.	 ได้ข้อมูลเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของกัญชา	ส่วนดอกเพศเมีย	ใบ	และราก
๔.	 ได้ข้อมลูก�าหนดมาตรฐานทางเคม-ีฟิสิกส์ของกญัชา	ส่วนดอกเพศเมยี	ใบและราก	และน�า้มนักญัชา	

รวมถึงข้อก�าหนดปริมาณสารส�าคัญ	ปริมาณโลหะหนัก	และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
๕.	 ได้โมโนกราฟดอกเพศเมียกัญชา	โมโนกราฟใบกัญชา	โมโนกราฟรากกัญชา	และโมโนกราฟน�้ามัน

กัญชาเพื่อบรรจุในต�ารายาและต�ารายาสมุนไพรของประเทศไทย
๖.	 ได้วัตถุดิบกัญชาท่ีตรวจระบุชนิดถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธานพืชและเพียงพอส�าหรับงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง
๗.	 ได้ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในงานวิจัยของกัญชาอย่างน้อย	๑	หมายเลข
๘.	 ได้องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 ได้กล้าพันธุ์กัญชาที่มีคุณภาพ	 ตรงตามสายพันธุ์โดยมี

ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการจัดจ�าแนกสายพันธุ์กัญชา	 และได้ระบบปลูกที่เหมาะสม
ต่อการปลูกกัญชาท�าให้ได้วัตถุดิบกัญชาที่มีคุณภาพ

๙.	 ได้ต้นแบบต�ารับผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้ภายนอกเฉพาะที่ซึ่งมีสารสกัดจากใบเฮมพ์เป็นสาระส�าคัญ				
ของต�ารับ
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12.ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมส าหรับการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ ยาฆ่าแมลง                
และโลหะหนัก ในพืชกัญชา 
งบประมำณ 14,450,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักยาและวัตถุเสพติด 
2. สถาบันวิจัยสมุนไพร 
3. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
 

22. โครงกำรจัดท ำต ำรำยำของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ 
เ พ่ือจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทยส าหรับบรรจุในต ารายาของประเทศไทย                  

และต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ข้อก าหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทยที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการต่างๆ 

10 มอโนกราฟ มอโนกราฟ 

2 จัดพิมพ์ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 2563 
(Thai Herbal Pharmacopoeia 2020) 

1 รายการ 

3 จัดพิมพ์ต ารายาของประเทศไทย ฉบับเพ่ิมเติม 
(Supplement to Thai Pharmacopoeia) 

1 รายการ 

4 online application Thai Pharmacopoeia 
(TP) 

1 รายการ 

แผนงบประมาณ 

 

งบประมำณ 

ต.ค.62 พ.ย.62 ธค.62 ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 

100,000 100,000 200,000 650,000 100,000 450,000 

เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 

100,000 100,000 100,000 6,000,000 100,000 - 

๑๐.	 ได้องค์ประกอบทางเคม	ีและฤทธิท์างเภสชัวทิยาของเฮมพ์	ได้แก่	ฤทธิต้์านมะเร็ง	ฤทธิก์ารต้านอนมุลู
อิสระ	และฤทธิ์ต้านการอักเสบต่อเซลล์ผิวหนัง

๑๑.	ได้ข้อมูลพิษวิทยาของกัญชาและต�ารับยาไทยที่เข้ากัญชา
๑๒.	ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมส�าหรับการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารส�าคัญ	 ยาฆ่าแมลง	 

และโลหะหนัก	ในพืชกัญชา

งบประมาณ ๑๔,๔๕๐,๐๐๐	บาท
หน่วยงาน 

๑.	ส�านักยาและวัตถุเสพติด
๒.	สถาบันวิจัยสมุนไพร
๓.	ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -

๒๒. โครงการจัดทำาตำารายาของประเทศไทย

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดท�าข้อก�าหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทยส�าหรับบรรจุในต�ารายาของประเทศไทยและต�ารา

มาตรฐานยาสมุนไพรไทย
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ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
ได้ข้อก าหนดมาตรฐานของยาสมุนไพรไทยซึ่งจะบรรจุในต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย และต ารายา

ของประเทศไทย ส าหรับเป็นมาตรฐานของประเทศในการใช้ตัดสินคุณภาพยาสมุนไพร เพ่ือให้ประชาชน              
ได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งใช้เป็นมาตรฐานส าหรับส่งเสริมการการส่งออกสมุนไพร
ของผู้ประกอบการในประเทศ 

งบประมำณ 8,000,000 บาท 
หน่วยงำน ส านักยาและวัตถุเสพติด  
 

23. โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรด้ำนกำรแพทย์และห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกแห่งในประเทศ

ไทยให้ไปถึงประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  
2. เพ่ือสร้างมาตรฐานด้านคุณภาพให้ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยทุกแห่งในประเทศไทยให้ไปถึง

ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน  
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ได้นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับเขต  เขตสุขภาพละ 1 เรื่อง 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ. 63 มีค.63 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. เครือข่ายห้องปฏิบัติการฯมีนวัตกรรมในระดับเขต อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 เรื่อง  
2. ประชาชนได้รับบริการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน เท่าเทียม เสมอภาค อย่างทั่วถึง 

งบประมำณ 500,000 บาท 
หน่วยงำน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง 

 

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ
๑.	เครือข่ายห้องปฏิบัติการฯมีนวัตกรรมในระดับเขต	อย่างน้อยเขตสุขภาพละ	๑	เรื่อง	
๒.	ประชาชนได้รับบริการ	ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน	เท่าเทียม	เสมอภาค	อย่างทั่วถึง

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง	๑๕	แห่ง
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24. โครงกำรธ ำรงรักษำพัฒนำสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของระบบคุณภำพมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร                
ทำงกำรแพทย์และห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ 
โรงพยำบำลชัยพัฒน์ และโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย  

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
รวมจ านวน ๓๖ แห่ง พัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง  สนับสนุน                 
การให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล                        
รวมจ านวน ๓๖ แห่ง สามารถพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) และสามารถสร้างนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) กระบวนการ (Process) หรือบริการ (Service) ได้  

๓. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค  TB-LAMP ให้แก่ห้องปฏิบัติการ                  
ทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมจ านวน ๓๖ แห่ง 
ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ  
โรงพยำบำลชัยพัฒน์ และโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล  

๑ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการตรวจวัณโรคทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค TB LAMP  

๓๖ แห่ง 

๒ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้รับการตรวจติดตามภายใน           
(Internal audit)  
 

๓๖ แห่ง 

ห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัยโรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ  
โรงพยำบำลชัยพัฒน์ และโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล  

๑ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่ขอรับการรับรอง/ธ ารง/ต่ออายุการ
รับรอง ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Standard)  

ตามจ านวน
ที่ยื่น 

แห่ง 

๒ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มีนวัตกรรมหรืองานวิจัย R2R  อย่างน้อย ๓ เรื่อง 
๓ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ได้รับการตรวจติดตามภายใน                

(Internal audit)  
๓๖ แห่ง 

 
 
 

R2R

วัตถุประสงค์
๑.	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช	โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต	ิโรงพยาบาลชัยพฒัน์	และโรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกุลู	 
รวมจ�านวน	 ๓๖	 แห่ง	 พัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง	 สนับสนุน																	
การให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

๒.	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช	โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต	ิโรงพยาบาลชัยพฒัน์	และโรงพยาบาลเทพรตันเวชชานกุลู																								 
รวมจ�านวน	๓๖	แห่ง	สามารถพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย	(R2R)	และสามารถสร้างนวัตกรรมในด้านผลิตภัณฑ์	
(Product)	กระบวนการ	(Process)	หรือบริการ	(Service)	ได้	

๓.	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค	 TB-LAMP	 ให้แก่ห้องปฏิบัติการ																		
ทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	 โรงพยาบาลชัยพัฒน์	 และ 
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล	รวมจ�านวน	๓๖	แห่ง

๒๔. โครงการธำารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ               
ทางการแพทย์และห้องปฏิบตักิารรงัสีวนิจิฉยั โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรติ 
โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ. 63 มีค.63 

- 1,200,000 1,000,000 400,000 - 300,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย..63 

1,000,000 500,000 - - 600,000 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
๑. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล มีระบบคุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด  

๒. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
ได้รับองค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีศักยภาพในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ  

๓. เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน  
๔. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถเข้าถึงระบบบริการได้อย่างเสมอภาค และทั่วถึง  

งบประมำณ 5,000,000 บาท 
หน่วยงำน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง 
 

25. เครื่องวัดควำมดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภำพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคล                 
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  

วัตถุประสงค์ 
             1.  เพ่ือด าเนินงานโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ                 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ   
             2.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตได้ในระดับต าบลทั่วประเทศ  

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ร้อยละของจ านวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล            
ผ่านการอบรมการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต                          
และให้บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตด้วย BP sure 

88 ร้อยละ 

2 ร้อยละของจ านวนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.                   
ผ่านการอบรมการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต                     
และให้บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตด้วย BP sure 

88 ร้อยละ 

 

แผนงบประมาณ

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

- ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ -

๒๕. โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 
 

แผนงบประมำณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ. 63 มีค.63 

- 1,200,000 1,000,000 400,000 - 300,000 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย..63 

1,000,000 500,000 - - 600,000 - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
๑. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล มีระบบคุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด  

๒. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 
ได้รับองค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีศักยภาพในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ  

๓. เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน  
๔. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถเข้าถึงระบบบริการได้อย่างเสมอภาค และทั่วถึง  

งบประมำณ 5,000,000 บาท 
หน่วยงำน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง 
 

25. เครื่องวัดควำมดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภำพดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคล                 
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  

วัตถุประสงค์ 
             1.  เพ่ือด าเนินงานโครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ                 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ   
             2.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตได้ในระดับต าบลทั่วประเทศ  

ตัวช้ีวัดโครงกำร 
ล ำดับ ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย หน่วยนับ 

1 ร้อยละของจ านวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล            
ผ่านการอบรมการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต                          
และให้บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตด้วย BP sure 

88 ร้อยละ 

2 ร้อยละของจ านวนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.                   
ผ่านการอบรมการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต                     
และให้บริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตด้วย BP sure 

88 ร้อยละ 
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แผนงบประมาณ 

งบประมำณ 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.63 กพ.63 มีค.63 

3,055,970 1,934,030 

เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 

10,000 - - - - - 

ผลส ำเร็จที่ส่งผลต่อประชำชนหรือประเทศ 
1. ประชาชนที่มีเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบเครื่องวัดความดันฯ

ของตนเองที่เป็นไปตามหลักวิชาการในสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทั่วประเทศ และมีความมั่นใจเครื่องวัด
ความดันฯ ส าหรับใช้ควบคุมความดันโลหิตและดูแลสุขภาพด้วยตนเอง   

2. อาสาสมัครสาธารณสุข มีเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ที่ผ่านการทดสอบเครื่องวัดความดันฯ 
ส าหรับปฏิบัติงานวัดความดันโลหิตประชาชนที่ต้องควบคุมดูแลสุขภาพ ด้วยเครื่องวัดความดันฯที่ผ่าน                  
การทดสอบ  
งบประมำณ 5,000,000 บาท 
หน่วยงำน  

1. ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
2. กองแผนงานและวิชาการ 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงบประมาณ

งบ 

ประมาณ 

(บาท)

ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ธ.ค. ๖๒ ม.ค. ๖๓ ก.พ. ๖๓ มี.ค. ๖๓

๓,๐๕๕,๙๗๐ ๑,๙๓๔,๐๓๐

เม.ย. ๖๓ พ.ค. ๖๓ มิ.ย. ๖๓ ก.ค. ๖๓ ส.ค. ๖๓ ก.ย. ๖๓

๑๐,๐๐๐ - - - - -
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แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ประกอบด้วย ๒๕ แผนงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้



แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 70.1 

แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำาดับ แผนงาน/การประชุม ประเทศ
คน

(จำานวน)
ระยะเวลา
ประมาณ

จำานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น ๕,๒๖๓,๘๐๐

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน

๒,๗๖๐,๔๐๐

ผลผลิต เป็นหน่วยงานกลางใน
การกำาหนดมาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ 
ของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

๒,๗๖๐,๔๐๐

กิจกรรม กำาหนดมาตรฐานและ
พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
เอเชีย

๒,๗๖๐,๔๐๐

งบรายจ่ายอื่น

๑ OECD GLP Inspectors สาธารณรัฐ 
แอฟฟริกาใต้

๒ ต.ค. ๖๒ 
(๗ วัน)

๔๒๒,๒๐๐ สมป.

๒ 2020 ILAC-IAF Joint Annual 
Meetings

สหพันธ
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

๒ ต.ค. ๖๒ 
(๑๐ วัน)

๓๖๙,๐๐๐ สมป.

๓ การประชุม ASEAN Health 
Cluster ๒

สหภาพพม่า ๑ ต.ค. ๖๒
(๕ วัน)

๓๙,๙๐๐ สวส.

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

สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม

๓ พ.ย. ๖๒ 
(๗ วัน)

๑๕๗,๕๐๐ สรส.
สยวส.
สชว.
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ลำาดับ แผนงาน/การประชุม ประเทศ
คน

(จำานวน)
ระยะเวลา
ประมาณ

จำานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

๕ ประชุม Traditional Medicines 
and Health Supplements 
Product Working Group  
ครั้งที่ ๑

มาเลเซีย ๒ พ.ย.๖๒
(๔ วัน)

๗๙,๘๐๐ สยวส.

๖ OECD Working Group ญี่ปุ่น ๑ มี.ค. ๖๓
(๙ วัน)

๑๒๗,๐๐๐ สมป.

๗ ประชุม Global Health Security ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์

๒ ก.พ. ๖๓
(๕ วัน)

๑๘๔,๘๐๐ ผน.

๘ การประชุม Codex Committee 
on Pesticide Residues

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๑ เม.ย. ๖๓
(๖ วัน)

๖๔,๗๐๐ สคอ.

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

สหภาพพม่า ๓ พ.ค. ๖๓ 
(๗ วัน)

๑๕๙,๓๐๐ สรส.
สยวส.
สชว.

๑๐ การประชุม ISO/TC 194 สหรัฐอเมริกา ๑ พ.ค. ๖๓ 
(๖ วัน)

๑๓๔,๐๐๐ สยวส.

๑๑ APAC Annual Meetings 2020 สหรัฐอาหรับ  
อิมิเรตส์

๑ มิ.ย. ๖๓
(๖ วัน)

๙๖,๐๐๐ สมป.

๑๒ The Asian Forensic Sciences 
Network (AFSN)

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

๒ ก.ค. ๖๓ 
(๕ วัน)

๑๐๙,๘๐๐ สยวส.

๑๓ ประชุม Traditional Medicines 
and Health Supplements 
Product Working Group  
ครั้งที่ ๒

สหภาพพม่า ๒ ก.ค. ๖๓ 
(๖ วัน)

๑๐๙,๔๐๐ สยวส.

๑๔ การประชุม ACCSQ/PPWG 
Meeting

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์

๒ ส.ค. ๖๓ 
(๕ วัน)

๑๑๙,๐๐๐ สยวส.

๑๕ การประชุมสมัชชาองค์การอนามัย
โลก

สมาพันธรัฐ 
สวิส

๓ ก.ย. ๖๓
(๘ วัน)

๔๘๓,๒๐๐ ผน.
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ลำาดับ แผนงาน/การประชุม ประเทศ
คน

(จำานวน)
ระยะเวลา
ประมาณ

จำานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

๑๖ ประชุมใหญ่สมัยสามัญ  
(General Conference : GC) 
จัดโดยทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA :  
International Atomic Energy 
Agency)

สาธารณรัฐ
ออสเตรีย

๑ ก.ย. ๖๓
(๘ วัน)

๑๐๔,๘๐๐ สรส.

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้
คนมีสุขภาวะที่ดี

๑,๒๕๑,๗๐๐

ผลผลิต โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
การวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อ
ความมั่นคง 
ด้านสุขภาพ

๑,๒๕๑,๗๐๐

กิจกรรม พัฒนาและยกระดับการ
บริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ

๑,๒๕๑,๗๐๐

รายจ่ายอื่น

๑ การประชุม ASEAN Food  
Testing Laboratory  
Committee (AFTLC)  ครั้งที่ ๑๕

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์

๒ พ.ย. ๖๒
(๔ วัน)

๑๐๕,๐๐๐ สคอ.

๒ การประชุม Codex Committee 
on Food Additive

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๑ ก.พ.๖๓
(๗ วัน)

๗๔,๕๐๐ สคอ.

๓ การประชุม Codex Committee 
on Contaminants  in Foods

สาธารณรัฐ
เนเธอร์แลนด์

๑ เม.ย. ๖๓
(๘ วัน)

๑๒๔,๒๐๐ สคอ.

๔ การประชุม Codex Committee 
on Methods of Analysis and 
Sampling

สาธารณรัฐ
ฮังการี

๑ พ.ค. ๖๓
(๗ วัน)

๑๐๔,๕๐๐ สคอ.

๕ การประชุมคณะท�างานวิชาการ 
ISO ด้านเครื่องส�าอาง คณะที่  
TC 217 Cosmetics

ฝรั่งเศส ๑ ธ.ค. ๖๒
(๙ วัน)

๒๐๗,๗๐๐ สสว.
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ลำาดับ แผนงาน/การประชุม ประเทศ
คน

(จำานวน)
ระยะเวลา
ประมาณ

จำานวนเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

๖ การประชุม ASEAN Cosmetic  
Laboratory Committee 
(ACTLC) 
ครั้งที่ ๑๔ และ ASEAN  
Cosmetics Committee (ACC) 
ครั้งที่ ๓๑

สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์

๒ พ.ย. ๖๒
(๕ วัน)

๖๖,๘๐๐ สสว.

๗ การประชุม ASEAN  
Cosmetic Laboratory  
Committee (ACTLC) 
ครั้งที่ ๑๕ และ ASEAN  
Cosmetics Committee (ACC) 
ครั้งที่ ๓๒

สาธารณรัฐ
สิงคโปร์

๒ มิ.ย. ๖๓
(๕ วัน)

๑๑๖,๐๐๐ สสว.

๘ การประชุม The 64 th  
Collaborative  
International Pesticide  
Analytical  
Council (CIPAC) Annual  
Meeting and the 17 Joint 
CIPAC/FAO/WHO

สมาพันธรัฐสวิส ๒ มิ.ย. ๖๓
(๗ วัน)

๒๘๑,๒๐๐ สสว.

๙ การประชุม IS/TC 210 Working 
group Meeting

สหรัฐอเมริกา ๑ พ.ย ๖๒
(๕ วัน)

๑๒๐,๐๐๐ สรส.
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ผลผลิต

เป็นหน่วยงานกลางในการกำาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ 

ทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

กิจกรรม

กำาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์

และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
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  ๑. แผนงาน OECD GLP Inspectors

ประเทศ	สาธารณรัฐแอฟฟริกาใต้

วัตถุประสงค์

	 เพื่อให้ผู้ตรวจได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถปฏิบัติงานได้และเพียงพอส�าหรับการรับหน่วยงาน	Test	

Facility	ที่ยื่นขอการตรวจสอบ	จากหน่วยงาน	CMA	ของประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้แทนจากประเทศสมาชิก	OECD

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 ๑.	 เพื่อพัฒนาและจัดท�าข้อก�าหนดเงื่อนไขและกระบวนการตรวจสอบหน่วยศึกษาวิจัย	 (Inspector	 of	

Test	Facility)

๒.	พัฒนาขีดความสามารถของผู้ตรวจประเมินและบุคลากรของหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน

งบประมาณ ๔๒๒,๒๐๐	บาท	(สี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๔๒๒๒ - - - ๐.๔๒๒๒

 ๒. แผนงาน 2020 ILAC-IAF Joint Annual Meetings

ประเทศ	สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

วัตถุประสงค์

	 การประชมุพจิารณาให้การรบัรองมาตรฐานหน่วยรับรองระดับ	International	Laboratory	Accreditation	 

Cooperation	 เป็นการออกเสียงของประเทศสมาชิกเพ่ือให้การยอมรับการเป็นองค์กรรับรองความสามารถ	 

Accredittation	Body	(AB)	ของประเทศต่างๆ	และมีความส�าคญัอย่างยิง่ในการด�ารงไว้	ซึง่การยอมรบัระดบัภูมภิาค		

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้แทนจากประเทศสมาชิก	ILAC
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ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมซึ่งกันและกันในฐานะองค์กรรับรองความสามารถของประเทศรวมถึงการมี 

ส่วนร่วมโต้แย้งรักษาผลประโยชน์และพิจารณาหลักเกณฑ์	 มาตรการและข้อก�าหนดต่างๆที่จะมาใช้ร่วมกันของ 

ประเทศสมาชิกในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	

งบประมาณ	๓๖๙,๐๐๐	บาท	(สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๓๖๙๐ - - - ๐.๓๖๙๐

 ๓. แผนงาน การประชุม ASEAN Health Cluster ๒

ประเทศ	สหภาพพม่า

วัตถุประสงค์

	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบประเด็นหลัก	 ๓	 ประเด็นภายใต้	 Health	 cluster	 ๒	 ได้แก่	 

ห้องปฏิบัติการระดับชาติ	 เชื้อดื้อยา	 และความมั่นคงปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	 ภายใต้	 health	 cluster	 ๒	 

endorsed	workplan	ซึ่งสนับสนุนวิสัยทัศน์ในการที่ไทยจะมีบทบาทน�าในอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

	 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและข้อก�าหนดต่างๆ

งบประมาณ	๓๙,๙๐๐	บาท	(สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๐๓๙๙ - - - ๐.๐๓๙๙
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  ๔. แผนงาน การประชุม ASEAN Medical Device Committee (AMDC) Meeting and its related  

    Meetings ครั้งที่ ๙

ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วัตถุประสงค์

	 เพือ่พิจารณาข้อมลูระดบันโยบายและเทคนคิในการปรบัเปลีย่นและพฒันาระบบก�ากบัดแูลเคร่ืองมอืแพทย์

ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้สอดคล้องกัน

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน	(ด้านเครื่องมือแพทย์)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลระดับนโยบาย	 และเทคนิคในการปรับ	 เปลี่ยนและพัฒนาระบบ			

ก�ากับดูแลเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง									

ที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและข้อก�าหนดต่างๆ

งบประมาณ	๑๕๗,๕๐๐	บาท	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์	ส�านักยาและวัตถุเสพติด	สถาบันชีววัตถุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๕๗๕ - - - ๐.๑๕๗๕

  ๕. แผนงานประชมุ Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group  

    ครั้งที่ ๑

ประเทศ	มาเลเซีย

วัตถุประสงค์

	 การประชุม	Traditional	Medicines	and	Health	Supplements	Product	Working	Group	ส�านักยา 

และวัตถุเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น	 Testing	method	 และ	 Harmonized	 

specification	ทีจ่ะใช้ในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ในการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ยาจากสมนุไพรและยาแผนโบราณ

กลุ่มเป้าหมาย

	 เจ ้าหน้าท่ีรัฐด ้านการก�ากับดูแลยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ	 ของกลุ ่มประเทศอาเซียนทั้ง	 

Pre-Marketing	และ	Post-Marketing	เช่น	การขึน้ทะเบยีนยา	ได้ปฏบิตังิานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	ซึง่กลุม่
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ที่ได้รับประโยชน์	คือ	ประชาชนได้บริโภคยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีคุณภาพมาตรฐาน	และเป็นที่ยอมรับ 

ในระดบัสากล	เป็นการเพิม่ความเชือ่มัน่ในการบริโภค	ท�าให้ผู้จัดจ�าหน่ายสามารถจ�าหน่ายได้ทัง้ในและต่างประเทศ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 เข้าร่วมก�าหนดหลกัเกณฑ์การขึน้ทะเบยีนต�ารบัยาในระดบัอาเซยีน	ให้เป็นแนวทางเดยีวกนัเป็นทีย่อมรบั

ระดับสากล	และลดการกีดกันทางการค้า

งบประมาณ ๗๙,๘๐๐	บาท	(เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักยาและวัตถุเสพติด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๐๗๙๘ - - - ๐.๐๗๙๘

 ๖. แผนงาน OECD Working Group

ประเทศ ญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

	 การประชุม	OECD	Working	 Group	 เป็นการออกเสียงของประเทศสมาชิกและรายงานความก้าวหน้า	 

(Compliance	Monitoring	 Authority:	 CMA)	 ในฐานะท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยตรวจสอบของ

ประเทศไทย	 ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�ารงไว้ซ่ึงการยอมรับการเข้าร่วมข้อมูลการประเมินสารเคมีของ

ประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้แทนจากประเทศสมาชิก	OECD

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 รับทราบความก้าวหน้าในการด�าเนินการด้านการตรวจสอบ	 ใน	 area	

of	expertise	ต่างๆ	ของหน่วยตรวจสอบต่าง	ๆ	ที่เป็นสมาชิก	OECD	รวมถึงต้องรับทราบหลักเกณฑ์	ข้อก�าหนด

ต่างๆ	ของ	OECD	ซึง่ทกุ	CMA	ต้องเข้าร่วมประชมุเพ่ือทราบความเป็นไปและการปรับปรุงเปล่ียนแปลงในมาตรฐาน 

ข้อก�าหนดของ	OEDC	GLP	และข้อก�าหนดอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ	๑๒๗,๐๐๐	บาท	(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- ๐.๑๒๗๐ - - ๐.๑๒๗๐

 ๗. แผนงาน การประชุม Global Health Security

ประเทศ	ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

วัตถุประสงค์

	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะที่มีบทบาทในด้านการป้องกันและควบคุมโรคทางห้องปฏิบัติการ	

เตรยีมความพร้อมในการรองรบัภยัพบิตัต่ิางๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อประชากรของประเทศ	จงึมคีวามจ�าเป็นต้องพฒันา

ศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

	 ประเทศสมาชิก	๖๔	ประเทศ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและข้อก�าหนดต่างๆ

งบประมาณ	๑๘๔,๘๐๐	บาท	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	กองแผนงานและวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- ๐.๑๘๔๘ - - ๐.๑๘๔๘

 ๘. แผนงาน การประชุม Codex Committee on Pesticide Residues

ประเทศ	สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์

	 เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานของสารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	ตกค้างในอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

	 สมาชิก	Codex
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ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 แลกเปลี่ยนความรู้	พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช	ตกค้างในอาหาร

งบประมาณ	๖๔,๗๐๐	บาท	(หกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - ๐.๐๖๔๗ - ๐.๐๖๔๗

 ๙. แผนงาน การประชุม ASEAN Medical Device Committee (AMDC) Meeting and its related  

    Meetings ครั้งที่ ๑๐

ประเทศ	สหภาพพม่า

วัตถุประสงค์ 

เพือ่พิจารณาข้อมลูระดบันโยบายและเทคนคิในการปรับเปลีย่นและพฒันาระบบก�ากบัดแูลเคร่ืองมอืแพทย์

ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้สอดคล้องกัน

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้แทนจากกลุ่มประเทศอาเซียน	(ด้านเครื่องมือแพทย์)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 ร่วมเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัข้อมลูระดับนโยบาย	และเทคนคิในการปรบั	เปลีย่นและพฒันาระบบ	ก�ากบั

ดแูลเครือ่งมอืแพทย์เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย		และเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น

จากมาตรการและข้อก�าหนดต่างๆ

งบประมาณ	๑๕๙,๓๐๐	บาท	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์	ส�านักยาและวัตถุเสพติด	และสถาบันชีววัตถุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - ๐.๑๕๙๓ - ๐.๑๕๙๓
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 ๑๐. แผนงาน การประชุม ISO/TC 194

ประเทศ สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

	 ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนจาก	 Observer	member	 เป็น	 participate	member	 ของมาตรฐาน	

ISO	 10993	 (Biological	 Evaluation	 of	Medical	 Devices)	 ซ่ึงอยู่ภายใต้	 ISO/TC	 194	 และได้มีการเสนอ 

ชื่อเจ้าหน้าที่จากส�านักยาและวัตถุเสพติดเป็นคณะกรรมการ	ซึ่งคณะกรรมการ	ISO/TC	194	ได้มีการจัดประชุม

ต่อเนื่องทุกปี	เพื่อให้ได้มติร่วมกันในการจัดท�ามาตรฐาน	ISO	10993	การประชุมนี้จะเป็นประโยชน์	ต่อการปฏิบัติ

งานและเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและข้อก�าหนดต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

	 เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีท�างานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน	 ISO	 10993	 ได้ปฏิบัติงานและเตรียมความ

พร้อมตามข้อตกลงของคณะกรรมการ	 ซึ่งกลุ่มที่ได้ประโยชน์คือ	 ประชาชนได้เคร่ืองมือแพทย์ที่มีมาตรฐาน	 

ผู้ประกอบการสามารถน�าผลไปประกอบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์หรือส่งออกได้

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 ได้รับทราบแนวทางในการจัดท�ามาตรฐาน	ISO	และท�าให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิธีการทดสอบ	

เพื่อน�ามาใช้ในการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ

งบประมาณ	๑๓๔,๐๐๐	บาท	(หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักยาและวัตถุเสพติด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - ๐.๑๓๔๐ - ๐.๑๓๔๐

 ๑๑. แผนงาน APAC Annual Meetings 2020

ประเทศ	สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์

วัตถุประสงค์

	 การประชุมพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานหน่วยรับรอง	และออกเสียง	ซึ่งประเทศสมาชิกต้องออกเสียง

ลงมติเพื่อให้การยอมรับการเป็นองค์กรรับรองความสามารถ	Accredittation	Body	(AB)	ของประเทศต่างๆ	

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิก	APAC
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ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 ๑.	มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�ารงไว้ซึ่งการยอมรับในระดับภูมิภาค	รวมทั้งเป็นการประชุม	Technical	

Commitee

๒.	เป็นเวทีน�าเสนอแลกเปลี่ยนความรู้	ความก้าวหน้าด้านวิชาการ	ซึ่งมีผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ	 โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวเป็นการร่วมทบทวนข้อก�าหนดและน�าเสนอ

ผลการดำาเนินงานของประเทศสมาชิก  

งบประมาณ ๙๖,๐๐๐	บาท	(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - ๐.๐๙๖๐ - ๐.๐๙๖๐

  ๑๒. แผนงาน The Asian Forensic Sciences Network (AFSN)

ประเทศ	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วัตถุประสงค์

	 เพื่อประชุมประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เป็นผู ้แทนของประเทศ	 โดยประเทศไทย																

ส�านักยาและวัตถุเสพติดเป็นสมาชิกและผู ้แทนระดับประเทศ	 เป็นการประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน																					

และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับผู ้ตรวจพิสูจน์	 และผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ	 และในการแก้ไขปัญหายาเสพติด																							

ในภูมิภาคเอเชียกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นสมาชิก	ใน	๒	สาขา	คือ	Toxicology	และ	Elicits	drug

กลุ่มเป้าหมาย

	 เจ้าหน้าทีร่ฐัได้เจรจาในฐานะผูแ้ทนประเทศ	และได้ข้อตกลงระหว่างประเทศ	ท�าให้การวางแผนยทุธศาสตร์

และการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน	 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดและและการน�ายาไปใช้ในทางท่ีผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ในสภาวะที่ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	AEC

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 ผลจากการเจรจาหาข้อตกลงระหว่างประเทศ	 และความรู้ที่ทันสมัย	 น�ามาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์	

การด�าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการน�ายาไปใช้ในทางที่ผิด	 รวมทั้งก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

งบประมาณ	๑๐๙,๘๐๐	บาท	(หนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)



80 | แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน	ส�านักยาและวัตถุเสพติด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - - ๐.๑๐๙๘ ๐.๑๐๙๘

 ๑๓. แผนงาน การประชุม Traditional Medicines and Health Supplements Product Working    

       Group ครั้งที่ ๒

ประเทศ สหภาพพม่า

วัตถุประสงค์

	 การประชุม	Traditional	Medicines	and	Health	Supplements	Product	Working	Group	ส�านัก

ยาและวัตถุเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็น	 testing	method	 และ	 Harmonized	

specification	ทีจ่ะใช้ในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ในการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ยาจากสมนุไพรและยาแผนโบราณ

กลุ่มเป้าหมาย

	 เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านการก�ากับดูแลยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ	 ของกลุ ่มประเทศอาเซียน	 ทั้ง	 

Pre-Marketing	และ	Post-Marketing	เช่น	การขึน้ทะเบยีนยา	ได้ปฏบิตังิานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	ซึง่กลุม่

ทีไ่ด้รบัประโยชน์	คอื	ประชาชนได้บรโิภคยาสมนุไพรและยาแผนโบราณทีม่คีณุภาพมาตรฐานและเป็นทีย่อมรับใน

ระดับสากล	เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริโภค	ท�าให้ผู้จัดจ�าหน่ายสามารถจ�าหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 เข้าร่วมก�าหนดหลกัเกณฑ์การขึน้ทะเบยีนต�ารบัยาในระดบัอาเซยีน	ให้เป็นแนวทางเดยีวกนัเป็นทีย่อมรบั

ระดับสากล	และลดการกีดกันทางการค้า

งบประมาณ	๑๐๙,๔๐๐	บาท	(หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักยาและวัตถุเสพติด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - - ๐.๑๐๙๔ ๐.๑๐๙๔
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 ๑๔. แผนงาน การประชุม ACCSQ/PPWG Meeting

ประเทศ	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วัตถุประสงค์

 มติที่ประชุมสัมมนา	The	ASEAN	Consultative	Committee	on	Standards	and	Quality	(ACCSQ)			
ที่เชียงใหม่	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	 ๒๕๔๒	 ให้ต้ังคณะท�างาน	 Pharmaceutical	 Product	 Working	 Group	 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ส�านักยาและวัตถุเสพติดเป็นคณะท�างานได้มีการประชุมต่อเน่ืองทุกปีโดยส�านักจ�าเป็นต้อง 
มีผู ้แทนทั้งทางด้านยาและด้าน	 Biotech	 เข้าร่วมประชุม	 เพ่ือให้ได้มติร่วมกันในการปฏิบัติเรื่องการ 

ขึ้นทะเบียนต�ารับยาให้เป็นแนวทางเดียวกันและเพื่อลดการกีดกันทางการค้า

กลุ่มเป้าหมาย

	 เจ้าหน้าท่ีรัฐด้านการก�ากับดูแลการขึ้นทะเบียนยา	 ได้ปฏิบัติงานตามข้อตกลงระหว่างประเทศ	 ซึ่ง

กลุ่มท่ีได้รับประโยชน์	 คือ	 ประชาชนได้บริโภคยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	 และผู ้ค้าระหว่างประเทศไม่ถูก 

กีดกันทางการค้า

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 เข้าร ่วมก�าหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนต�ารับยาในระดับอาเซียน	 ให้เป็นแนวทางเดียวกัน																						

และลดการกีดกันทางการค้า

งบประมาณ	๑๑๙,๐๐๐	บาท	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักยาและวัตถุเสพติด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - - ๐.๑๑๙๐ ๐.๑๑๙๐

 ๑๕. แผนงาน การประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก

ประเทศ	สมาพันธรัฐสวิส

วัตถุประสงค์

	 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะหน่วยงานทีม่บีทบาทในด้านการป้องกนัและควบคมุโรคทางห้องปฏิบัติ
การเตรยีมความพร้อมในการรองรบัภยัพบัิตต่ิางๆ	ทีม่ผีลกระทบต่อประชากรทัง้ประเทศและในฐานะทีป่ระเทศไทย
เป็นสมาชิกขององค์กรอนามยัโลก	การมส่ีวนร่วมในการก�าหนดทศิทางจดัท�าข้อตกลงเกีย่วกบัแนวทางการควบคุม

ป้องกันด้านกติกาสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก
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ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและข้อก�าหนดต่างๆ

งบประมาณ ๔๘๓,๒๐๐	บาท	(สี่แสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	กองแผนงานและวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - - ๐.๔๘๓๒ ๐.๔๘๓๒

 ๑๖. แผนงาน การประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference: GC) จัดโดยทบวงการพลังงาน    

       ปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA: International Atomic Energy Agency)

ประเทศ	สาธารณรัฐออสเตรีย

วัตถุประสงค์

	 ๑.	รับทราบข้อมูล	ข้อตกลงอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์	และบางโอกาสจ�าเป็น

ต้องรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมมาด�าเนินการต่อในแนวทางที่	IAEA	ก�าหนด

๒.	ให้ข้อมูลการด�าเนินงานด้านรังสีของกรมฯ

๓.	หารือปัญหาทางเทคนิคชั้นสูงกับเจ้าหน้าที่ของ	IAEA

๔.	 ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ของ	 IAEA	 ในการจัดส่งโครงการใหม่ๆ	 ให้เข้าร่วมการทดสอบ																		

ท�าให้ห้องปฏิบัติการ	SSDL	ของกรมฯ	ได้พัฒนาศักยภาพด้านมาตรวิทยาทางรังสี	ทัดเทียมสากล

กลุ่มเป้าหมาย

	 ผู้บริหารระดับสูง,	ผู้อ�านวยการ,	ผู้เชี่ยวชาญ,	นักฟิสิกส์รังสีช�านาญการพิเศษ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

	 ๑.	ได้รับการยอมรับจาก	IAEA	ซึ่งน�าไปสู่การให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ

๒.	สามารถประสานงานได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่	IAEA

งบประมาณ ๑๐๔,๘๐๐	บาท	(หนึ่งแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน	ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - - ๐.๑๐๔๘ ๐.๑๐๔๘



ผลผลิต

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ

ป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

กิจกรรม

พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ 

ให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
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  ๑. แผนงาน  การประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC)  ครั้งที่ ๑๕ 

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

วัตถุประสงค์

 เพื่อพิจารณา ASEAN Guideline ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโลหะหนักของอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย

 สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

 เป็นผู้แทนไทยและเป็นฝ่ายเลขาติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อม

งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๐๕๐ - - - ๐.๑๐๕๐

   

  ๒. แผนงาน  การประชุม Codex Committee on Food Additive

ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์

 เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

 สมาชิก Codex

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

 แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์วัตถุเจือปนในอาหาร

งบประมาณ ๗๔,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- ๐.๐๗๔๕ - - ๐.๐๗๔๕
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  ๓. แผนงาน  การประชุม Codex Committee on Contaminants  in Foods 

ประเทศ สาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์

วัตถุประสงค์

 เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

 สมาชิก Codex

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

 แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์และค่ามาตรฐานอาหาร

งบประมาณ ๑๒๔,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - ๐.๑๒๔๒ - ๐.๑๒๔๒

 

 ๔. แผนงาน  การประชุม Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling 

ประเทศ สาธารณรัฐฮังการี

วัตถุประสงค์

 เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานของวิธีวิเคราะห์อาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

 สมาชิก Codex

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

 แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์อาหาร

งบประมาณ ๑๐๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - ๐.๑๐๔๕ - ๐.๑๐๔๕
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  ๕. แผนงาน  การประชุมคณะทำางานวิชาการ ISO ด้านเครื่องสำาอาง คณะที่ TC 217 Cosmetics 

ประเทศ ฝรั่งเศส

วัตถุประสงค์

 เป็นผู้แทนของประเทศไทยในฐานะผู้ทรงวุฒิด้านเคมีและผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาใน ISO/ TC 217 

Cosmetics Working groups ให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการในการทบทวนและก�าหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับ

เครือ่งส�าอางด้านเกณฑ์ก�าหนดรายการต่างๆ และด้านวธีิทดสอบทางเคมแีละทางชีววทิยา ซ่ึงอาจเป็น Technical 

Barrier to Trade ต่อประเทศไทย โดยการประชุมประกอบด้วย Chairman advisory group และ 4 Working 

groups

กลุ่มเป้าหมาย

 เจ้าหน้าที่ส�านักเครื่องส�าอางและวัตถุอันตรายที่เป็นคณะท�างาน (Working group) รวม ๔ คน เนื่องจาก

การประชมุทัง้ 4 Working groups ในเวลาเดยีวกนั จึงจ�าเป็นต้องมผู้ีแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชมุในแต่ละ 

working group

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

 ๑. ผู้เชี่ยวชาญใน ISO Cosmetics Working Groups มีโอกาสอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็นสนับสนุน 

ข้อเสนอด้านวิชาการจากประเทศไทย ใช้สิทธิ์ออกเสียงสรุปเป็นมติที่ประชุม โดยเฉพาะในเรื่องที่อาจมีผลกระทบ

ต่อประเทศไทย

๒. มีโอกาสประสานสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายวิชาการกับผู้เช่ียวชาญในคณะท�างานด้านวิชาการจาก 

ประเทศต่างๆ

๓. เป็นโอกาสให้ได้ศึกษาพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ เตรียมความพร้อมส�าหรับเทคนิคใหม่ๆ และ

กฎระเบียบต่างๆ

งบประมาณ ๒๐๗,๗๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน ส�านักเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๐๗๗ - - - ๐.๒๐๗๗

 



   ๖. แผนงาน  การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory Committee (ACTLC) ครั้งที่ ๑๔ 

       และ ASEAN Cosmetics Committee (ACC) ครั้งที่ ๓๑

ประเทศ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วัตถุประสงค์

 เป็นผู้แทนของประเทศไทย (ผู้เข้าร่วมประชุม ๒ คน และประธานการประชุม ๑ คน) เข้าร่วมประชุม    

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการด�าเนินงานของภาครัฐประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านเครื่องส�าอาง  

ให้มกีารพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั สามารถให้การสนับสนุนและเฝ้าระวงั ก�ากบั

ดูแลด้านเครื่องส�าอางตาม  ASEAN Cosmetic Directive

กลุ่มเป้าหมาย

 ผูเ้ข้าประชมุจ�านวน ๓ คน ท�าหน้าท่ี ดังนี ้๒ คน ท�าหน้าทีเ่ป็นสมาชกิผูแ้ทนของประเทศ (delegate)   และ 

คนที่ ๓ ท�าหน้าที่เป็นประธานการประชุม ACTLC และให้ข้อมูล ความคิดเห็น และเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับวิธีวิเคราะห์เครื่องส�าอางด้านชีววิทยา ท่ีได้พัฒนาและประเมินความใช้ได้ตามมาตรฐานสากลและได้รับการ

รับรองทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องส�าอางด้วย

วิธีทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

 ๑. ได้แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ด้านวชิาการ ด้านเทคนคิการตรวจวเิคราะห์และด้านการทดสอบความช�านาญ

การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางกับผู้แทนจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ประเทศสมาชิกอาเซียน

๒. รับทราบความก้าวหน้าการด�าเนินการตรวจวิเคราะห์และให้บริการทดสอบความช�านาญผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส�าอางของห้องปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสถานการณ์แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง

ที่จ�าหน่ายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการของประเทศไทย

๓. ได้รับการยอมรับและเชื่อถือการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของอาเซียนด้านเครื่องส�าอาง

งบประมาณ ๑๑๘,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน ส�านักเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๑๘๖ - - - ๐.๑๑๘๖
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  ๗. แผนงาน  การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory Committee (ACTLC) ครั้งที่ ๑๕ 
      และ ASEAN Cosmetics Committee (ACC) ครั้งที่ ๓๒

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์

วัตถุประสงค์

 เป็นผู้แทนของประเทศไทย (ผู้เข้าร่วมประชุม ๒ คน และประธานการประชุม ๑ คน) เข้าร่วมประชุม    

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและสนับสนุนการด�าเนินงานของภาครัฐประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านเครื่องส�าอาง          

ให้มกีารพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  สามารถให้การสนบัสนนุและเฝ้าระวงั 

ก�ากับดูแลด้านเครื่องส�าอางตาม  ASEAN Cosmetic Directive

กลุ่มเป้าหมาย

 ผู้เข้าประชุมจ�านวน ๓ คน ท�าหน้าที่ ดังนี้

๑. ๒ คน ท�าหน้าที่เป็นสมาชิกผู้แทนของประเทศ (delegate) 

๒. คนที่ ๓ ท�าหน้าที่เป็นประธานการประชุม ACTLC และให้ข้อมูล ความคิดเห็น และเสนอแนะในเรือ่ง

ทีเ่กีย่วข้องกับวธิวิีเคราะห์เครือ่งส�าอางด้านชีววิทยา ทีไ่ด้พฒันาและประเมนิความใช้ได้ตามมาตรฐานสากล และได้รบั

การรับรองทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึงการทดสอบความปลอดภัยของเครื่องส�าอาง

ด้วยวิธีทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

 ๑. ได้รบัความรูแ้ละข้อมลูจากการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของประเทศ ผลงานวชิาการและการด�าเนินงาน  

Collaborative study และข้อคิดเห็นจากผู้แทนประเทศต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านวิชาการ และ

การแสวงหาโอกาสในความร่วมมือทางด้านวิชาการ

๒. เป็นเวทีของการแสดงศักยภาพในด้านการตรวจวิเคราะห์สารก�าจัดศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการอ้างอิง

ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

งบประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน ส�านักเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - ๐.๑๑๖๐ - ๐.๑๑๖๐
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  ๘. แผนงาน การประชุม The 64 th Collaborative International Pesticide Analytical  Council    
      (CIPAC) Annual Meeting and the 17 Joint CIPAC/FAO/WHO

ประเทศ สมาพันธรัฐสวิส

วัตถุประสงค์

 เป็นผู้แทนของประเทศไทยท�าหน้าที่

๑. Correspondent member ของ CIPAC ด้านสาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รบัมอบหมายท�า

หน้าที่ Correspondent member ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประเทศเบลเยี่ยม)

๒. รายงานผลการด�าเนินงานของประเทศไทยด้านสารก�าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสขุ 

(country report) และรายงานผลการด�าเนนิงานในฐานะศนูย์ความร่วมมอืขององค์การอนามยัโลกด้านการทดสอบ

คุณภาพสารก�าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขน�าเสนอผลงานวิชาการด้านสารก�าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในบ้านเรือนและ

ทางสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมในการจัดท�ามาตรฐานวิธีวิเคราะห์สารก�าจัดศัตรูพืชท่ีใช้ในระดับโลกในกระบวนการ 

Collaborative trial

กลุ่มเป้าหมาย

คนที่ ๑ ท�าหน้าที่ประสานความร่วมมือในฐานะ Correspondent member

คนที่ ๒ รายงาน country report และรายงานผลการด�าเนินงานของ WHO CC

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

 ๑. ได้รับความรู ้และข้อมูลจากการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของประเทศ ผลงานวิชาการและ

การด�าเนินงาน Collaborative study และข้อคิดเห็นจากผู้แทนประเทศต่างๆ มีการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น 

ในด้านวิชาการ และการแสวงหาโอกาสในความร่วมมือทางด้านวิชาการ

๒. เป็นเวทีของการแสดงศักยภาพในด้านการตรวจวิเคราะห์สารก�าจัดศัตรูพืชของห้องปฏิบัติการอ้างอิง

ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน

งบประมาณ ๒๘๑,๒๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน ส�านักเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

- - ๐.๒๘๑๒ - ๐.๒๘๑๒
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  ๙. แผนงาน การประชุม IS/TC 210 Working group Meeting 

ประเทศ สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

 เพ่ือร่วมพจิารณาข้อมลูระดบันโยบายและเทคนคิในการปรับเปลีย่นและพฒันาระบบก�ากบัดแูลเครือ่งมือ

แพทย์ในระดับสากล

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจากกลุ่มประเทศสมาชิก ISO (ด้านเครื่องมือแพทย์)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

 เสนอความคดิเห็นเกีย่วกบัข้อมลูระดบันโยบาย และเทคนคิในการปรบัเปลีย่นและพฒันาระบบก�ากบัดแูล

เครื่องมือแพทย์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน ส�านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๒๐๐ - - - ๐.๑๒๐๐
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โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(งบดำาเนินงาน + งบรายจ่ายอื่น)

งบประมาณ ๓๐,๔๔๑,๓๐๐ บาท

(สามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
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ล ำดับ ข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำน 

งบด ำเนินงำน
แผนงำนวิจัย 

(บำท) 
งบรำยจ่ำยอื่น (วิจัย) 

(บำท) หมายเหตุ 

ย๔ก๑ ย๔ก๑ ย๕ก๑ ย๕ก๒ 
  งบประมาณที่ได้รับ 

  
5,896,000 19,545,300 1,000,000 4,000,000 

  

  งบประมาณที่จัดสรร 
  

5,896,000 19,545,300 1,000,000 4,000,000 
  

1 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบการแพ ้
การทดสอบพิษวิทยา
เฉียบพลันใน
สัตว์ทดลอง         
ของผลิตภณัฑ ์
สุขภาพตามมาตรฐาน               
OECD GLP 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

   4,000,000 

 

12,698,000 

2 การพัฒนาวิธี 
การตรวจวินจิฉัยโรค
เลปโตสไปโรสสิ 
(Leptospirosis)                 
เมลิออยโดสสิ 
(Melioidosis)                 
และแกลนเดอรส์ 
(Glanders)              
ด้วยวิธ ีLoop-
mediated 
isothermal 
amplification 
(LAMP) 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  300,000  

3 การเพิม่ประสิทธิภาพ               
การตรวจหา           
เชื้อวัณโรคอยา่งง่าย                   
ด้วยชุดตรวจ                
in-house loop-
mediated 
isothermal 
amplification               
และการประเมินการ
ใช้งานในพ้ืนท่ี 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

 570,000   
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ล ำดับ ข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำน 

งบด ำเนินงำน
แผนงำนวิจัย 

(บำท) 
งบรำยจ่ำยอื่น (วิจัย) 

(บำท) หมายเหตุ 

ย๔ก๑ ย๔ก๑ ย๕ก๑ ย๕ก๒ 

4 การศึกษาลักษณะ 
ทางชีวโมเลกุล และ
ทางน้้าเหลืองวิทยา
ของเชื้อ Salmonella 
spp.  ที่เก็บรักษาใน
ศูนย์เก็บรักษา
จุลินทรีย์ทาง
การแพทย์ น้าไปสู่กา
ตรวจหาอัตรากา
แพร่กระจายของเชื้อ
ในสิ่งแวดล้อมท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ้าวัน       
ของคนในประเทศไทย 
 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

 550,000   

5 พัฒนาการตรวจ
วินิจฉัยเช้ือไวรสั       
ซิกาด้วยวิธ ีLoop 
mediated 
isothermal 
amplification 
(LAMP) 
 
 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

 360,000   

6 การศึกษา 
ความใช้ได้ระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ              
ของเซลล์เพาะเลี้ยง           
กระจกตา 3 มิติ                
ต่อการทดสอบการ           
ก่อระคายเคือง                  
ต่อดวงตาที่ทดแทน        
การใช้สัตว์ทดลอง 
 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  700,000  
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ล ำดับ ข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำน 

งบด ำเนินงำน
แผนงำนวิจัย 

(บำท) 
งบรำยจ่ำยอื่น (วิจัย) 

(บำท) หมายเหตุ 

ย๔ก๑ ย๔ก๑ ย๕ก๑ ย๕ก๒ 

7 การวิจัยและตรวจ
ติดตามเช้ือก่อโรค 
อุบัติใหม ่อุบัติซ้้า  
เพื่อป้องกัน 
ภัยสุขภาพและภัย 
ด้านความมั่นคง 
ของประเทศ 
 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

 1,768,000   

8 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทาง
ห้องปฏิบัติการ                
เพื่อสนับสนุน                  
การควบคุมและ
ป้องกันโรคธาลสัซีเมยี
และกลุม่อาการดาวน ์
 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

650,000    

9 การพัฒนานวัตกรรม
ควบคุมยุงลาย 
และยุงลายดื้อยา
พาหะไข้เลือดออก           
และไขซ้ิกา 
 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

 

1,250,000 

 

 

10 การท้านายความไว 
ต่อยา colistin และ
ระบาดวิทยา 
ระดับโมเลกุล  
ของเชื้อกลุ่ม
Enterobacteriaceae 
และnon-fermenters             
ที่ดื้อยากลุ่ม
carbapenems 
 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

 

1,050,000 
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ล ำดับ ข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำน 

งบด ำเนินงำน
แผนงำนวิจัย 

(บำท) 
งบรำยจ่ำยอื่น (วิจัย) 

(บำท) หมายเหตุ 

ย๔ก๑ ย๔ก๑ ย๕ก๑ ย๕ก๒ 

11 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
สาเมตาบอไลท ์         
ของสารเคมี   
ก้าจัดแมลง 
กลุ่ม Pyrethroid          
ในปัสสาวะด้วยวิธี 
GC-MS-MS 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

 250,000   

12 การดื้อยาปฏิชีวนะ
ของเชื้อแคมไพโรแบค
เตอร์และฤทธ์ิ          
ของสารสกัดสมุนไพร
ในการต้านเชื้อแคมไพ
โรแบคเตอร ์

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

 550,000   

13 การวิจัยและตรวจ
ติดตามเช้ือก่อโรค 
อุบัติใหม ่อุบัติซ้้า 
เพื่อป้องกัน 
ภัยสุขภาพและภัย 
ด้านความมั่นคง 
ของประเทศ                     

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

300,000 

  

 

14 ศูนย์ความร่วมมือการ
วิจัยโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และอุบัตซิ้้า
ระหว่างประเทศไทย              
กับประเทศญี่ปุ่น 

สถาบัน 
วิจัย

วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

๔๐๐,๐๐๐ 

  

 

15 จีโนมิคส์ประเทศไทย : 
การศึกษา 
ภาวะพหุสณัฐาน 
ของนิวคลีโอไทด์เดี่ยว
ที่พบบ่อยใน 
ประชากรชาวไทย 
โดยใช้ชิป 
 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

 4,000,000     7,306,000  
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ล ำดับ ข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำน 

งบด ำเนินงำน
แผนงำนวิจัย 

(บำท) 
งบรำยจ่ำยอื่น (วิจัย) 

(บำท) หมายเหตุ 

ย๔ก๑ ย๔ก๑ ย๕ก๑ ย๕ก๒ 

16 การวิจัยและพัฒนา 
antitoxin ชนิดรีคอ
บิแนนท์แอนติบอดี            
ที่ลบล้างฤทธิ์ 
Botulinum 
Neurotoxin A B 
และ E 
 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

 630,000   

17 โครงการพัฒนาวิธีการ
ตรวจวัดระดับยา           
ต้านวัณโรคสูตรดื้อยา 
(Levofloxacin) 
เทคนิค LC-MS/MS 
พร้อมใช้ในการวิจัย
และบริการทางคลินิก 
 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

 500,000   

18 วิจัยและพัฒนา 
วิธีการเตรยีมเซลล์                  
ในรูปแบบ                      
Cell suspension               
สู่การใช้ประโยชน์              
ทางคลินิก               
(Dendritic cells) 
 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

831,000    

19 การวิจัยและพัฒนา 
วิธีตรวจสารพันธุกรรม         
ในเลือด              
เพื่อประยุกต์ใช้                        
ในการตรวจวินิจฉยั          
ความผิดปกติ                  
ด้านพันธุกรรม               
ทางคลินิก 
 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

1,345,000    
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ล ำดับ ข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำน 

งบด ำเนินงำน
แผนงำนวิจัย 

(บำท) 
งบรำยจ่ำยอื่น (วิจัย) 

(บำท) หมายเหตุ 

ย๔ก๑ ย๔ก๑ ย๕ก๑ ย๕ก๒ 

20 วิจัยเพื่อจัดท้า
มาตรฐาน 
ทางเภสัชเวท          
ของสมุนไพร            
ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

สถาบัน 
วิจัยสมุนไพร 

 300,000    6,057,300  

21 วิจัยเพื่อจัดท้า
มาตรฐานทางเคมี           
ของสมุนไพร             
ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ 

สถาบัน 
วิจัยสมุนไพร 

 350,000   

22 การศึกษาข้อก้าหนด            
ทางเคมีของสมุนไพร            
เหง้าขิงแห้ง              
และลูกผักชีล้อม 

สถาบัน 
วิจัยสมุนไพร 

 340,000   

23 การพัฒนาศักยภาพ                  
ของผลิตภณัฑส์ุขภาพ
จากสมุนไพรปอบิด 

สถาบัน 
วิจัยสมุนไพร 

1,900,000    

24 การพัฒนาผลิตภณัฑ์
สมุนไพรต้นแบบ               
จากกะเม็ง 

สถาบัน 
วิจัยสมุนไพร 

 1,200,000   

25 การพัฒนาผลิตภณัฑ์
สมุนไพรต้นแบบ             
จากผักเชียงดา 
 

สถาบัน 
วิจัยสมุนไพร 

 500,000   

26 การศึกษาประสิทธิผล               
และความปลอดภัย            
ของเจลพิลังกาสา                      
ในผู้ป่วยโรคผิวหนัง
อักเสบ 
 

สถาบัน 
วิจัยสมุนไพร 

20,000    
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ล ำดับ ข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำน 

งบด ำเนินงำน
แผนงำนวิจัย 

(บำท) 
งบรำยจ่ำยอื่น (วิจัย) 

(บำท) หมายเหตุ 

ย๔ก๑ ย๔ก๑ ย๕ก๑ ย๕ก๒ 

27 การประเมิน 
ความปลอดภัยของ          
สารสกัดเตยหอม                 
และผักไผ ่

สถาบัน 
วิจัยสมุนไพร 

 1,200,000   

28 การศึกษาชนิด              
และปรมิาณ
สารละลาย 
ธาตุอาหารที่เหมาะสม           
ของการปลูกปัญจขันธ์            
แบบไฮโดรโปนิกส ์

สถาบัน 
วิจัยสมุนไพร 

 

247,300 

 

 

29 โครงการส้ารวจ           
เชื้อดื้อยาต้านจลุชีพ 
ในสัตว์น้้าท่ีบริโภค               
เป็นอาหาร                   
ของประเทศไทย 

ส้านัก 
คุณภาพ  

และ 
ความ

ปลอดภัย
อาหาร 

 1,050,000     2,650,000  

30 การประเมินคณุภาพ
และ  ความปลอดภยั
ผักสดและผลไมส้ด  
จากสารเคมีป้องกัน
ก้าจัดศัตรูพืชตกค้าง
ในตลาดสด 5 ภาค           
ของประเทศไทย 

ส้านัก 
คุณภาพ  

และ 
ความ

ปลอดภัย
อาหาร 

 1,600,000   

31 การพัฒนาผลิตภณัฑ์
ส้าหรับใช้ภายนอก
เฉพาะที่จากสารสกดั
ใบเฮมพ์เพื่อลดอาการ
อักเสบและการติดเชื้อ 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที ่๑ 
เชียงใหม ่

 400,000     1,100,000  

32 การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการพัฒนา          
ยาต้านมะเร็ง             
จากสารสกัดใบเฮมพ ์

ศูนย์
วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที ่๑  
เชียงใหม ่

 400,000   
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ล ำดับ ข้อเสนอกำรวิจัย หน่วยงำน 

งบด ำเนินงำน
แผนงำนวิจัย 

(บำท) 
งบรำยจ่ำยอื่น (วิจัย) 

(บำท) หมายเหตุ 

ย๔ก๑ ย๔ก๑ ย๕ก๑ ย๕ก๒ 

33 การพัฒนาสูตร
ต้นแบบผลิตภณัฑ์
เครื่องส้าอาง              
จากสารสกัดลูกเดือย 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที ่1 
เชียงใหม ่

300,000    

34 ศึกษาสถานการณ์            
การยาปฏิชีวนะ               
และแบคทีเรียดื้อยา
ต้านจุลชีพ               
ตลอดห่วงโซ่               
การผลิตอาหาร                
ในผลิตภัณฑ์เนื้อสตัว ์
ในจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
ที่ ๑/๑  

เชียงราย 

 250,000   250,000 

35 คุณภาพทางเคมี             
ของสมุนไพร           
โลดทะนงแดง              
ในท้องถิ่น 
จังหวัดสุรินทร ์

ศูนย์
วิทยาศาสตร์

การแพทย์ที ่๙ 
นครราชสมีา 

 230,000        230,000  

36 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
การตรวจเอกลักษณ์
ไฮโดรควโินน               
กรดเรทิโนอิก  
และสเตียรอยด์                        
ในเครื่องส้าอาง                       
ด้วยวิธี HPLC-DAD-
MS 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที ่

11                     
สุราษฎร์ธาน ี

150,000         150,000  
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โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกอบด้วย ๓๖ แผนงาน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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 ๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการแพ้ การทดสอบพิษวิทยาเฉียบพลันในสัตว์ทดลอง 
     ของผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน OECD GLP

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการการทดสอบ	Non-clinical	safety	study	ในสัตว์ทดลองที่สอดคล้อง
กับระบบ	มาตรฐาน	OECD	GLP

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ผูป้ระกอบการธรุกจิด้านผลติภณัฑ์สุขภาพเพือ่การส่งออกน�าผลการทดสอบไปขึน้ทะเบียนในระดับประเทศ
และต่างประเทศตามข้อก�าหนดของหน่วยงานที่ต้องการผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน	OECD	GLP

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบการแพ้ตามมาตรฐาน	OECD	สามารถน�าข้อมูลที่เป็น	Mutual	Acceptance	
Data,	MAD	ไปขึ้นทะเบียนเพื่อจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ทั่วโลก

งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

    ๒. โครงการวิจัย การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis) เมลิออยโดสิส  
        (Melioidosis) และแกลนเดอร์ส (Glanders) ด้วยวิธี Loop-mediated isothermal  
        amplification (LAMP)

วัตถุประสงค์

๑.	พัฒนาและประเมินวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมต่อยีนที่จ�าเพาะของเชื้อเลปโตสไปราด้วย	LAMP

๒.	ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเลปโตสไปราจากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยสงสัยโรคเลปโตสไปโรสิสในเบื้องต้น	
(preliminary	study)

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	และโรงพยาบาล
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ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

วธิกีารใหม่ทีใ่ช้ในการตรวจวเิคราะห์โรคเลปโตสไปโรสสิในตวัอย่างส่งตรวจทีพ่ฒันาขึน้	สามารถใช้งานใน
พื้นที่ปฏิบัติงานจริงได้	และลดการใช้งานวิธีการอื่น	ๆ	ที่มีราคาสูงกว่า

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๓๐๐,๐๐๐ บาท

  ๓. โครงการวิจัย การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาเชื้อวัณโรคอย่างง่ายด้วยชุดตรวจ in-house  
      Loop-mediated isothermal amplification และการประเมินการใช้งานในพื้นที่

วัตถุประสงค์

๑.	เพื่อพัฒนาการเตรียมตัวอย่างจากเสมหะส�าหรับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วยเทคนิค	LAMP	ให้ได้วิธี
ที่มีประสิทธิภาพ	สะดวก	ง่ายในการปฏิบัติ	มีความเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการทั่วไป	เพื่อให้การตรวจเชื้อวัณโรค
ด้วยเทคนิค	LAMP	เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและตรวจได้ในจุดดูแลผู้ป่วย	(point-of-	care-testing)

๒.	 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความเป็นได้ของการใช้เทคนิค	 LAMP	 ในการตรวจวินิจฉัยวัณโรค	 
ในสภาพจริง	 (real-setting)	 ของการตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการโดยประเมินแบบหลายแห่ง	 (multisite	
evaluation)

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ห้องปฏิบัติการวัณโรคของส�านักวัณโรคหรือห้องปฏิบัติการวัณโรคของส�านักงานป้องกันและควบคุมโรค	
(สคร.)	แต่ละแห่งเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง	มีความสามารถในการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยวิธีตรวจประจ�า

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.	ผู้ป่วยจากสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกล	ได้รับโอกาสในการตรวจวินิจฉัยวัณโรค	ด้วยวิธีที่ใช้งานได้ง่ายมี
ความไวและความจ�าเพาะสงู	ท�าให้ผูป่้วยได้รบัโอกาสในการรักษาทีถ่กูต้อง	และรวดเร็ว	ลดโอกาสการเสียชวีติจาก
โรคดังกล่าวลงได้นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้งานชุดทดสอบที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ

๒.	 พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ�้าที่เป็นปัญหาสาธารณสุข	 การพัฒนา
องค์ความรู้และน�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 สนับสนุน
ยุทธศาสตร์วัณโรคแห่งชาติ	ปี	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	โดยศึกษาวิจัยและน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

งบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๕๗๐,๐๐๐ บาท

  ๔. โครงการวิจัย การศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุล และทางนำ้าเหลืองวิทยาของเชื้อ Salmonella spp.                           
      ที่เก็บรักษาในศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ทางการแพทย์นำาไปสู่การตรวจหาอัตราการแพร่กระจายของเชื้อ                    
      ในสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของคนในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

๑.	เพือ่ตรวจสอบสายพนัธุข์องเชือ้	Sallmonella	spp.	ทีเ่กบ็รกัษาในศนูย์เกบ็รักษาจลุนิทรย์ีทางการแพทย์																				
โดยใช้วิธีทางชีวโมเลกุล	ได้แก่	Mulplex	PCR	และ	LAMP	วิธีเพาะเชื้อ	และวิธีทางน�้าเหลืองวิทยา

๒.	เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ	Salmonella	spp	ด้วยวิธี	Mulplex	PCR	และ	LAMP

๓.	 เพื่อใช้ตรวจหาการแพร่กระจายและการปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในชุมชนต่างๆ	
ของประเทศไทย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กรมวิชาการเกษตร	 ส�านักงานสาธารณสุข	 โรงพยาบาล	 ผู้ประกอบการ 
ด้านอาหาร

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางด้านสาธารณสุขและท�าให้ทราบถึงสาย
พันธุ์และแหล่งที่มาของเชื้อสาเหตุหลักที่ให้เกิดโรคอุจจาระร่วง	 Salmonellosis	 ในพื้นที่ต่างๆ	 ของประเทศไทย
ซึ่งความเข้าใจในเช้ือสาเหตุน้ีสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการหาเครื่องมือที่ใช้ป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ
อื่นๆ	ได้อีกในอนาคต	นอกจากนี้ยังสามารถเป็นต้นแบบที่น�าไปสู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อที่รวดเร็ว	(LAMP	
method)	และมปีระสทิธภิาพทีป่ระยกุต์ใช้ได้ทัง้ในหน่วยงานทางการแพทย์และทางด้านอตุสาหกรรมอาหารและ
สามารถน�าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพื่อช่วยควบคุมการระบาดและลดอัตราการเจ็บป่วย
เนื่องจากโรคอุจจาระร่วง	Salmonellosis	และเชื้ออื่นๆ	ได้อย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	และ
เมือ่การวจิยัสิน้สดุลงแล้วคาดว่าจะสามารถได้การตีพิมพ์ผลงาน	ประมาณ	๓-๔	เร่ือง	ทีส่ามารถใช้เป็นแหล่งอ้างองิ
ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๕๕๐,๐๐๐ บาท

   ๕. โครงการวิจัย พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี Loop mediated isothermal  
       amplification (LAMP).

วัตถุประสงค์

พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี	Loop	mediated	isothermal	amplification	(LAMP)

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	และโรงพยาบาลต่างๆ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.	 มีกระบวนการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี	 Loop	mediated	 isothermal	 amplification	
(LAMP)	เพื่อน�าไปต่อยอดเป็นต้นแบบ

๒.	มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

๓.	โรงพยาบาลน�าชุดต้นแบบการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสซิกาด้วยวิธี	Loop	mediated	isothermal	am-
plification	(LAMP)	ไปใช้

งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๓๖๐,๐๐๐ บาท

   ๖. โครงการวิจัย การศึกษาความใช้ได้ระหว่างห้องปฏิบัติการของเซลล์เพาะเลี้ยงกระจกตา ๓ มิต ิ
       ต่อการทดสอบการก่อระคายเคืองต่อดวงตาที่ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อประเมินและตรวจสอบความใช้ได้ของเซลล์เพาะเลี้ยงกระจกตาที่ปรับปรุงใหม่	 (in	 -	 house	 
reconstituted	three	-	dimensional	bovine	cornea	cell	)	ต่อการทดสอบการระคายเคอืงต่อดวงตาทีท่ดแทน
การใช้สัตว์ทดลอง
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๒.	เพ่ือยกระดบัคณุภาพของห้องปฏิบตักิารทดสอบด้านความปลอดภยัทีท่ดแทนการใช้สตัว์ทดลองภายใน
ประเทศ

๓.	 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 เคร่ืองส�าอางและยาในด้านการประเมินความ
ปลอดภัยในเบื้องต้นต่อดวงตา

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	และฝ่ายเภสชัและผลติภณัฑ์ธรรมชาติ	สถาบนัวจัิยวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลย	ี																
แห่งประเทศไทย	(วว.)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

สามารถพัฒนาวิธีการวิจัยและทดสอบความระคายเคืองต่อดวงตาให้เกิดข้ึนภายในประเทศและสามารถ
น�ามาประยุกต์ใช้ในการวิจัยและการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านความปลอดภัยต่อดวงตาเบื้องต้นได	้ อีกทั้งยัง
ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพร	 การผลิตเครื่องส�าอางและสินค้าเพ่ือสุขภาพของประเทศไทยได้อีกทาง
ด้วย	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักวิจัยหรือหน่วยงานท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพใหม่ๆท่ีต้องการประเมินความ
ปลอดภัยต่อดวงตาในเบื้องต้นก่อนน�าไปใช้งาน

งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๗๐๐,๐๐๐ บาท

   ๗. โครงการวิจัย การวิจัยและตรวจติดตามเชื้อก่อโรคอุบัติใหม ่อุบัติซำ้าเพื่อป้องกันภัยสุขภาพ  
       และภัยด้านความมั่นคงของประเทศ

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพของห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการตรวจจับเชื้ออุบัติใหม่และ 
เชื้ออุบัติซ�้าที่มีโอกาสก่อการระบาดใหญ่และกระทบต่อความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจ

๒.	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเชื้อที่แพร่กระจายในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับแหล่งรังโรค																							
และสิ่งแวดล้อม

๓.	เพื่อพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่	อุบัติซ�้าที่ถูกต้อง	รวดเร็ว	แม่นย�า

๔.	 เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการจัดท้านโยบายที่สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 (International	
Health	Regulations:	IHR	2005)
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ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กรมควบคุมโรค	สสจ.	โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลทั่วไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการส�าหรับตอบสนองต่อการระบาด																
และสอบสวนโรคโดยน�าวิธีที่พัฒนาขึ้นใหม ่ไปใช ้ท�าให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยและยืนยันโรคด้วยวิธีที่พัฒนา
ขึน้ได้อย่างถ้วนหน้ากระทรวงรวมท้ังน�าองค์ความรูแ้ละข้อเสนอแนะเพือ่จดัท�ามาตรการหรอืนโยบายในการป้องกนั
และลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติ

งบประมาณ ๑,๗๖๘,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑,๗๖๘,๐๐๐ บาท

   ๘. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการควบคุมและ 
       ป้องกันโรคธาลัสซีเมียและกลุ่มอาการดาวน์

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้อง	 น่าเช่ือถือ	 สนับสนุนการ
ควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.	 เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพและบูรณาการสู่การใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียและกลุ่มอาการดาวน์	๒	ชนิดคือ	วัสดุควบคุมคุณภาพส�าหรับการตรวจวินิจฉัย	
Betathalassemiaและวสัดคุวบคมุคณุภาพส�าหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในซีรัมในหญงิต้ังครรภ์	(Biochemical	
marker)

๓.	เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมียและกลุ่มอาการดาวน์ให้มีความน่าเชื่อ
ถือและมีศักยภาพในการบริการอยู่บนมาตรฐานเดียวกัน

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการพันธุกรรมทางคลินิกในหน่วยงานน�าร่องศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย	์ 
น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น	และที่ส�าคัญคือสามารถลดจ�านวนผู้ป่วยใหม่	ท�าให้ภาระงานของ
บุคลากรทางสาธารณสุขและภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยลดลงนับเป็นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกที่



แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 99 

ช่วยให้ประชากรไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	สามารถขยายผลสู่
การผลิตวัสดุควบคุมคุณภาพส�าหรับการใช้งานภายในประเทศลดการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศและมีแนวโน้ม
ที่จะส่งออกยังประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งมีปัญหาทางสาธารณสุขใกล้เคียงกันได้ในอนาคต

งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๖๕๐,๐๐๐ บาท

  ๙. โครงการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อศึกษายืนยันการดื้อต่อสารเคมีกาจัดแมลงของยุงลายโดยวิธี	WHO	 susceptibility	 test	 และ
การดื้อต่อสารเคมีกาจัดแมลงในระดับพันธุกรรมของยุงลายจากพื้นที่ศึกษา	 ๑๒	 จังหวัดที่มีรายงานยุงลายดื้อยา
และมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกและ/หรือไข้ซิกาโดยวิธี	 real	 time	 PCR	 และ	 DNA	 sequencing	 ร่วมกับ 
วิธี	Biochemical	assay	(ELISA)

๒.	เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์สเปรย์อดัก๊าซสตูรผสมสารสงัเคราะห์และสารจากพชืสมนุไพรและผลติภณัฑ์เคมี
ประเภทฉีดพ่นหมอกควันก�าจัดยุงลายและยุงลายดื้อยาจากพื้นที่	๑๒	จังหวัดที่มีรายงานยุงลายดื้อยาและรายงาน
ผู้ป่วยไข้เลือดออกและ/	หรือไข้ซิกา

๓.	เพื่อประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์สเปรย์อัดก๊าซสูตรผสมสารสังเคราะห์และสารจากพืชสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์เคมีประเภทฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ภาคสนามที่ตรวจพบยุงลายดื้อยา

๔.	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา	๑๒	จังหวัด

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สถานศึกษาในความดูแลส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

การก�าจดัและควบคมุยงุลายและยงุลายด้ือยาในพ้ืนทีเ่ส่ียงต่อโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกาเป็นไปอย่าง
มีประสทิธิภาพเกดิประโยชน์แก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุในการตดัสนิใจเลอืกใช้หรอืเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์
ที่มีสารออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการก�าจัดยุงลายดื้อยาท�าให้การควบคุมยุงลายและยุงลายดื้อยาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐	บาท
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หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

  ๑๐. โครงการวิจัย การทำานายความไวต่อยา Colistin และระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อกลุ่ม 
        Enterobacteriaceae และ non-fermenters ที่ดื้อยากลุ่ม carbapenems

วัตถุประสงค์

๑.	เพื่อหาเกณฑ์ท�านายผลการทดสอบความไวต่อยา	colistin	ด้วยวิธี	disk	diffusion	ของเชื้อแบคทีเรีย
กลุ่ม	Enterobacteriaceae	และกลุ่ม	non-fermenters	ที่ดื้อยา	carbapenems

๒.	 ศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียกลุ ่ม	 Enterobacteriaceae	 และกลุ ่ม	 
non-fermenters	ที่ดื้อยา	carbapenems	และ	colistin	ในประเทศไทย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกของโรงพยาบาล

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

ได้เกณฑ์ท�านายผลการทดสอบความไวต่อยา	 Colistin	 ด้วยวิธี	 diskdiffusion	 ของเชื้อแบคทีเรีย																	
กลุ่ม Enterobacteriaceae และกลุ่ม	 nonfermenters	 ที่ดื้อยา	 carbapenems ทราบระบาดวิทยาระดับ
โมเลกุลของเช้ือแบคทีเรียกลุ่ม	 Enterobacteriaceae และกลุ่ม	 nonfermenters	 ที่ดื้อยา	 carbapenems																					
และcolistin	 ในประเทศไทย	 ผู้ป่วยได้รับการรักษา	 อย่างถูกต้องรวดเร็ว	 แพทย์ตัดสินใจเลือกใช้ยารักษาผู้ป่วย
อย่างมี	ประสิทธิภาพ

งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท
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   ๑๑. โครงการวิจัย การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารเมตาบอไลท์ของสารเคมีกำาจัดแมลงกลุ่ม Pyrethroid                       
         ในปัสสาวะด้วยวิธี GC-MS-MS

วัตถุประสงค์

เพือ่น�าวธิทีีพ่ฒันาวธิกีารตรวจวเิคราะห์หาปริมาณข้ึนจากการท�า	Method	validation	ไปใช้	ในการศกึษา
หาระดับ	pyrethroid	metabolites	ในปัสสาวะ

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์.

	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณ	Metabolites	ของสารเคมีก�าจัดแมลงกลุ่ม	pyrethroids	
ในปัสสาวะด้วยวธิ	ีGC-MS-MS	ซึง่ให้ผลทีม่คีวามถกูต้องแม่นย�า	และน่าเชือ่ถอื	ใช้ส�าหรบังานประจ�าและงานศกึษา
วิจัย	ไปเผยแพร่ในบทความทางวิชาการวารสารระดับชาติและน�าเสนอโปสเตอร์ในวารสารระดับชาติ

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๒๕๐,๐๐๐ บาท

    ๑๒. โครงการวิจัย การดื้อยาปฏิชีวนะของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์และฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพร 
          ในการต้านเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อศึกษารูปแบบการด้ือยาต้านจุลชีพของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรคอาหาร 
เป็นพิษ	และโรคติดเชื้อในกระแสเลือดในประเทศไทย

๒.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการปรากฏของกลุ่มยีนที่มีศักยภาพในการก่อความรุนแรงกับการดื้อยา																
ต้านจุลชีพของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์

๓.	เพื่อศึกษากลไกระดับโมเลกุลของการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์

๔.	เพื่อพัฒนาชุดทดสอบการปรากฏของยีนดื้อยาปฏิชีวนะในเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์

๕.	เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการต้านเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์ดื้อยาต้านจุลชีพ

๖.	 เพื่อทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์หรือเซลล์สัตว์ของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธ์ิต้านเชื้อ 
แคมไพโรแบคเตอร์
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๗.	เพื่อศึกษากลไกระดับโมเลกุลของสารสกัดสมุนไพรในการต้านเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.	การรักษาผู้ป่วยท�าได้รวดเร็วและแม่นย�าขึ้น

๒.	การรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียท�าได้รวดเร็วและแม่นย�าขึ้น

๓.	เป้าหมายใหม่ในการท�าลายเชื้อดื้อยามีการใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มทางเลือก
การรักษาโรคด้วยการใช้สารสกัดสมุนไพรเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย

๔.	เป็นเลิศในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรักษาโรคติดเชื้อแคมไพโรแบคเตอร์

๕.	องค์ความรูถู้กน�าไปใช้ในการรกัษาโรคติดเชือ้แบคทเีรยี,	การผลติยาปฏชิวีนะ,	การควบคุม	และป้องกนั																							
การแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยา

งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๕๕๐,๐๐๐ บาท

    ๑๓. โครงการวิจัย การวิจัยและตรวจติดตามเชื้อก่อโรคอุบัติใหม ่อุบัติซำ้าเพื่อป้องกันภัยสุขภาพ  
          และภัยด้านความมั่นคงของประเทศ

วัตถุประสงค์

๑.	เพือ่เพิม่ความเข้มแข็งและศกัยภาพของห้องปฏบิติัการอ้างองิในการตรวจจบัเชือ้อบุติัใหม่และเช้ืออบุตัิ
ซ�้าที่มีโอกาสก่อการระบาดใหญ่และกระทบต่อความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจ

๒.	 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของเชื้อที่แพร่กระจายในประเทศไทยและความสัมพันธ์กับแหล่งรังโรค																									
และสิ่งแวดล้อม

๓.	เพื่อพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคอุบัติใหม่	อุบัติซ�้าที่ถูกต้อง	รวดเร็ว	แม่นย�า

๔.	 เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการจัดท�านโยบายท่ีสอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 (International	
Health	Regulations:	IHR	2005)

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 กรมควบคุมโรค	สสจ.	โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลทั่วไป
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ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.องค์ความรู้และข้อเสนอแนะเพื่อจัดท�าแนวทาง	 หรือนโยบายในการป้องกันและลดการแพร่ระบาด																			
ของโรคติดต่อโรคอุจจาระร่วงโรคมือ	เท้า	ปากรวมถึงการบริหารวัคซีนที่ถูกต้องเหมาะสมกับประชากรไทย

๒.องค์ความรู้และข้อเสนอแนะเพื่อจัดท�าแนวทางหรือนโยบายในการป้องกันและลดการแพร่ระบาด																
ของโรคติดต่อโรคอุจจาระร่วงโรคมือ	เท้า	ปากรวมถึงการบริหารวัคซีนที่ถูกต้องเหมาะสมกับประชากรไทย

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๓๐๐,๐๐๐ บาท

   ๑๔. โครงการวิจัย ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซำ้าระหว่างประเทศไทย                          
         และประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อวิเคราะห์เช้ือสาเหตุท่ีท�าให้เกิดโรคอุจจาระร่วงชนิดรุนแรงในผู้ป่วยซ่ึงเข้ารับการรักษาใน 
โรงพยาบาลต่างๆ	ในประเทศไทย

๒.	เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยชนิดใหม่	ส�าหรับตรวจหาเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงในขั้นต้น	เพื่อป้องกัน
การระบาดของโรคอุจจาระร่วงในอนาคต

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมควบคุมโรค	ส�านักงานสาธารณสุข	

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

การศึกษาสายพันธุ์ของไวรัสโนโรและโรทาที่ก่อโรคในไทยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาผลิต 
ชุดตรวจหรือวัคซีนท่ีควบคุมป้องกันโรคได้อย่างจ�าเพาะและเป็นข้อมูลสายพันธุ์ท่ีก่อโรคอุจจาระร่วงในเด็กไทย	
เพราะข้อมูลที่ได้จะสามารถหาแหล่งที่มาของไวรัสสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุการระบาดในประเทศไทยอีกทั้งยังเป็น
ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจาก	ไวรัสในประเทศไทยได้

งบประมาณ	๔๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๔๐๐,๐๐๐ บาท
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    ๑๕. โครงการวิจัย จีโนมิคส์ประเทศไทย: การศึกษาภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์เดี่ยวที่พบบ่อย              
          ในประชากรชาวไทยโดยใช้ชิป

วัตถุประสงค์

๑.	เพือ่ประเมนิการกลายพนัธุ	์(mutations)	หรอื	(genetic	polymorphisms)	พหสุณัฐานทางพนัธกุรรม
ที่มีความสัมพันธ์กับโรค

๒.	เพื่อประเมินการกระจาย	(distribution)	ของ	(genetic	polymorphisms)	พหุสัณฐานทางพันธุกรรม
ของประชากรชาวไทย

๓.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์	ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค

๔.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลายพันธุ์	 เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้ยา														
สมเหตุผล

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

๑.	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒.	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๓.	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

๔.	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

๕.	คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.	 ข้อมูลทางพันธุกรรมของประชากรไทยที่มีความสมบูรณ์	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเป็นตัวแทนที่ดี														
ของประชากรโดยรวม	ซึ่งจะสามารถน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจระดับนโยบายสาธารณสุขได้ทันที

๒.	 ฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลสาธารณะทางพันธุกรรมของประชากรไทยซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยนักวิจัยใน
ประเทศไทย

๓.	 เพิ่มศักยภาพและความแม่นย�าในการตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์การแพทย์ของประเทศไทย												
จากการมีข้อมูลอ้างอิงทางพันธุกรรมในประชากรที่มีความแม่นย�ามากขึ้น

๔.	 ค้นพบปัจจัยทางพันธุกรรมท่ีมีผลต่อโรคหรือลักษณะต่างๆ	 ในประชากรไทย	 ตลอดจนปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเกิดโรค

๖.	 เพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาวิจัยด้านมนุษยพันธุศาสตร์ของคณะฯ	 และของประเทศไทยและ
พัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้อง

๗.	 เพิ่มโอกาสในการร่วมมือวิจัยในระดับสากลและผลงานตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและ/หรือ 
ต่างประเทศ	ที่มี	impact	factor

งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐	บาท
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หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   ๑๖. โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนา Antitoxin ชนิดรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่ลบล้างฤทธิ์  
         Botulinum Neurotoxin A B และ E

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษย์ชนิดรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่สามารถลบล้างฤทธิ์	 BoNT	
serotype	A	B	และ	E

๒.	เพื่อศึกษาคุณสมบัติและความแรงของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่พัฒนาได้

๓.	เพื่อศึกษาความปลอดภัยของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่พัฒนาได้ในระดับ	Pre	-	clinic

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

มี	Antitoxin	ชนิดรีคอมบิแนนท์โมโนโคลนอลแอนติบอดีเป็น	stockpile	ของประเทศเมื่อเกิดการระบาด
ของ	botulism	เพื่อการรักษาในชุมชนที่มีการระบาดและลดการเกิด	serum	sickness	จากการใช้	serum	ม้าได้

งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๖๓๐,๐๐๐ บาท

   ๑๗. โครงการวิจัย พัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับยาต้านวัณโรคสูตรดื้อยา (Levofloxacin)                    
         เทคนิค LC-MS/MS พร้อมใช้ในการวิจัยและบริการทางคลินิก

วัตถุประสงค์

๑.	 	 เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ระดับยาต้านวัณโรคสูตรด้ือยา	 Levofloxacin	 โดยใช้เทคนิค	 Liquid	 
Chromatography	Tandem	Mass	Spectrometry	(ปี	๒๕๖๓)
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๒.		ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตามเกณฑ์มาตรฐาน	(ปี	๒๕๖๓)

๓.		เพือ่ศกึษาเภสชัจลนศาสตร์ยาต้านวณัโรคสตูรพืน้ฐานและสตูรดือ้ยาในผูป่้วยผูใ้หญ่และเด็ก	(ปี	๒๕๖๔)

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กระทรวงสาธารณสุข

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.		มีวิธีที่เหมาะสมในการตรวจวิเคราะห์ระดับยาพร้อมใช้ในการวิจัยและบริการทางคลินิก

๒.	 การใช้ประโยชน์ส�าหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีการได้รับทราบระดับยาเพ่ือช่วย																			
ปรับระดับยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

งบประมาณ	๕๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๕๐๐,๐๐๐ บาท

   ๑๘. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลล์ในรูปแบบ Cell suspension สู่การใช้ประโยชน ์
         ทางคลินิก (Dendritic cells)

วัตถุประสงค์

เพ่ือวิจัยและพัฒนาเซลล์ในรูปแบบ	 Cell	 Suspension	 สู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก	 อย่างครบวงจร	
(Dendritic	cells)

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

ขยายขอบเขตการศึกษาในมะเร็งชนิดอื่นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งของประเทศ

งบประมาณ ๘๓๑,๐๐๐		บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๘๓๑,๐๐๐ บาท



แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 107 

    ๑๙. โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจสารพันธุกรรมในเลือดเพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย     
          ความผิดปกติด้านพันธุกรรมทางคลินิก

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสารพันธุกรรมในเลือดที่มีความถูกต้อง แม่นย�า และน่าเชื่อถือ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติด้านพันธุกรรม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

สร้างฐานข้อมูลในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม	 ที่เป็นข้อมูลของประชากรไทยที่มีความแม่นย�า	 และน่าเชื่อถือ	
ถูกน�าไปใช้ประโยชน์เพื่อคนไทยน�าไปสู่การพัฒนาด้านมาตรฐานการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศก่อให้เกิด																	
การใช้ยาที่มีประสิทธิภาพสมเหตุสมผล	เกิดการรักษาที่แม่นย�า	(Precision	medicine)

งบประมาณ ๑,๓๔๕,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑,๓๔๕,๐๐๐ บาท

   ๒๐. โครงการวิจัย วิจัยเพื่อจัดทำามาตรฐานทางเภสัชเวทของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะทางเภสัชเวท	ใช้ในการตรวจสอบชนิดและควบคุมคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพร

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

การศึกษาเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของเครื่องยาสมุนไพรครั้งนี้	 จะท�าให้ได้เอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของ
เครื่องยาสมุนไพรเพิ่มชนิดมากข้ึนเพื่อจัดท�าเป็นมาตรฐานทางเภสัชเวทของเคร่ืองยาสมุนไพรส�าหรับการควบคุม
คุณภาพด้วยการตรวจสอบยืนยันชนิดของเครื่องยาสมุนไพรตรวจการปลอมปนของเครื่องยาสมุนไพร	

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๓๐๐,๐๐๐ บาท

   ๒๑. โครงการวิจัย วิจัยเพื่อจัดทำามาตรฐานทางเคมีของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดท�าข้อก�าหนดมาตรฐานทางเคมีของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

การควบคุมคุณภาพของสมุนไพรมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะจะมีผลถึงประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในการรกัษาทีแ่น่นอนเช่ือถอืได้ดงันัน้การจัดท�าเอกลักษณ์ทางเคมกีารศกึษาคณุภาพทางเคม-ีฟิสิกส์ของ
สมนุไพรและการพฒันาวธีิวเิคราะห์ปรมิาณสารส�าคญัในสมนุไพร	จงึมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ต่อการจดัท�าข้อก�าหนด
มาตรฐานเพ่ือใช้เป็นหลักในการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรสารสกัดสมุนไพมาตรฐาน	 และผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากสมุนไพร	เพื่อยกระดับคุณภาพของสมุนไพร	และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล

งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๓๕๐,๐๐๐ บาท

   ๒๒. โครงการวิจัย การศึกษาข้อกำาหนดทางเคมีของสมุนไพรเหง้าขิงแห้งและลูกผักชีล้อม   

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาข้อก�าหนดทางเคมีของสมุนไพร	๒	ชนิด	ได้แก่	เหง้าขิงแห้งและลูกผักชีล้อม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.	 ได้งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงเชิงวิชาการ	 หรือน�าไปถ่ายทอด	 องค์ความรู้ในช่องทาง	 ต่างๆ	 เช่น	 
การเรียน	การสอน	การอบรม	หรือการตีพิมพ์์ใน	วารสารทางวิชาการ

๒.	ลดความเสีย่งของประชาชนในการได้รบัยาจากสมนุไพรทีไ่ม่ได้มาตรฐาน	ลดต้นทนุในการรกัษา	อาการ
เจ็บป่วย	จากการใช้ยาจากสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน

งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๓๔๐,๐๐๐ บาท

  ๒๓. โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรปอบิด

วัตถุประสงค์

๑.	เพื่อศึกษาข้อมูลชนิดของสมุนไพรที่เป็นวัตถุดิบปอบิด	ที่ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธานพืช

๒.	 เพื่อจัดท�าตัวอย่างพืชอ้างอิงงานวิจัย	 (voucher	 specimens)	 ของพืชที่น�ามาใช้ในงานวิจัยเพื่อเป็น
หลักฐานตัวอย่างอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ด้านชนิดพืชที่ถูกต้องชัดเจน

๓.	เพื่อศึกษาวิธีการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร

๔.	 เพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปล่ียนแปลงขนาดของผลและคุณภาพ																
ทางเคมีของปอบิด

๕.	เพื่อศึกษาฤทธิ์และกลไกการลดน�้าตาลและไขมันของสารสกัดสมุนไพรปอบิด	ในเซลล์ไขมัน

๖.	เพื่อศึกษาข้อก�าหนดทางเคมีของสมุนไพรปอบิด

๗.	เพื่อศึกษาความเป็นพิษและฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดปอบิด

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

สามารถน�าไปศึกษาต่อในระดับคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีและในผู้ป่วยเบาหวาน	 จะช่วยคุ้มครอง 
ผู้บริโภคให้มีทางเลือกในการใช้ยาลดระดับน�้าตาลในเลือดแทนยาแผนปัจจุบัน	 ซ่ึงมีประชากรไทย	 ป่วยด้วย 
โรคเบาหวานสูงมากถึงร้อยละ	๑๐	 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะสูงถึง	๕	ล้านคน	หากส�าเร็จจะช่วยลดการน�าเข้าและ 
สั่งจ่ายยาแผนปัจจุบันลดการสูญเสียรายจ่ายของประเทศได้มากถึง	๑๐๐	ล้านบาทต่อปี
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งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

  ๒๔. โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากกะเม็ง

วัตถุประสงค์

๑.	เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสาร	wedelolactone	ในสารสกัดกะเม็งและผลิตภัณฑ์จากกะเม็ง

๒.	เพื่อศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดกะเม็ง

๓.	เพื่อพัฒนาสกัดสมุนไพรให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบใหม่ๆ	เช่น	ยาเตรียมในรูปแบบควบคุมการ
ปลดปล่อย	(Controlled	release	dosage	form)	เป็นต้น

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

สามารถส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกะเม็งทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันในการควบคุม																			
ระดับน�้าตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานได้และประชาชนสมารถใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

   ๒๕. โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากผักเชียงดา

วัตถุประสงค์

๑.	เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสาร	gymnemic	acid	ในสารสกัดและผลิตภัณฑ์จากเชียงดา

๒.	เพื่อศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดเชียงดา
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๓.	 เพ่ือพัฒนาสกัดสมุนไพรให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบใหม่ๆ	 เช่น	 ยาเตรียมในรูปแบบควบคุม 
การปลดปล่อย	(Controlled	release	dosage	form)	เป็นต้น

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

การใช้สมนุไพรช่วยลดปรมิาณระดบัน�า้ตาลในเลอืดนัน้เป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะช่วยในการลดความเส่ียง
การเสยีชวิีตในผูป่้วยโรคเบาหวาน	ลดภาระค่ารกัษาและการน�าเข้ายาแผนปัจจบุนัประกอบกบัประเทศไทยนบัเป็น
แหล่งก�าเนดิของสมุนไพรอนัทรงคณุค่า	มสีรรพคณุในการรกัษาโรคต่างๆ	จงึควรน�าสมนุไพรมาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์
เพือ่สนับสนุนการใช้สมนุไพรท้องถิน่และเป็นการเพิม่มลูค่าของสมนุไพร	โดยสมนุไพรทีพ่บว่ามฤีทธิช่์วยลดปรมิาณ
ระดับน้าตาลเลือดได้ดี	 ได้แก่	 เชียงดา	 เหมาะแก่การน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบสาหรับผู้ป่วย 
เบาหวานซึ่งข้อมูลการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชียงดาจะช่วยยกระดับมูลค่าของสมุนไพรช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๕๐๐,๐๐๐ บาท

   ๒๖. โครงการวิจัย การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของเจลสารสกัดสมุนไพรเอมแอล-๔  
         ในผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบ

วัตถุประสงค์

เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพและความปลอดภัยของผลติภณัฑ์สมนุไพรเจลสารสกดัเอมแอล	-	๔	ในอาสาสมคัร

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

ผู ้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบมียาท่ีไม่มีผลข้างเคียงใช้ทดแทนบากลุ ่มสเตียรอยด์และลดการน�าเข้า 
ยาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๒๐,๐๐๐ บาท

   ๒๗. โครงการวิจัย การประเมินความปลอดภัยของสารสกัดเตยหอมและผักไผ่ 

วัตถุประสงค์

ประเมินความปลอดภัยของของสารสกัดเตยหอมและผักไผ่	 ด้วยการศึกษาพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยง																			
ทัง้ต่อเซลล์	SV-๘๐,	Chang-Liver	และ	HEK-๒๙๓	เพ่ือเป็นการประเมินความปลอดภยัเบือ้งต้นรวมถงึท�านายการ
เกิดพยาธิสภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่ออวัยวะปอด	ตับ	และไต	รวมถึงศึกษาความเป็นพิษ
ในเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด	BALB/c	๓T๓	เพื่อใช้ในการประเมินขนาดที่จะทดสอบในสัตว์ทดลองให้สอดคล้องเป็นไป
ตามหลกั	๓Rs	ศกึษาฤทธิก่์อกลายพนัธุโ์ดยใช้เชือ้แบคทเีรยีทัง้เชือ้	Salmonella	typhimurium	และ	Escherichia	
coli ที่มีการตัดต่อพันธุกรรมให้เกิดการกลายพันธุ์	 เพื่อใช้ประกอบการประเมินความปลอดภัยของสารทดสอบใน
ด้านของการเกิดพิษต่อระบบพันธุกรรมและการก่อมะเร็งศึกษาพิษทั้งในระยะเฉียบพลันและเร้ือรังของสารสกัด 
เตยหอมและผกัไผใ่นสตัวท์ดลองเพื่อให้ทราบถงึความปลอดภยัในการใช้สมนุไพรทัง้ระยะสัน้และระยะยาว	ศกึษา
การเหน่ียวน�าให้เกดิไมโครนวิเคลยีสในเซลล์เพาะเลีย้งศกึษากลไกการเกดิ	apoptosis	ศกึษาการเปลีย่นแปลงรปูร่าง 
ของนิวเคลียสในเซลล์เพาะเลี้ยงศึกษาวัฏจักรของเซลล์	(cell	cycle)	และศึกษาการเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างยา

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

ท�าให้ทราบข้อมูลทางพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น	 รวมถึงให้ทราบถึงข้อมูลในการน�าสมุนไพรนั้น 
ไปใช้ร่วมกับผูป่้วยทีม่กีารรบัประทานยาแผนปัจจุบนัว่าสมนุไพรทีใ่ช้ส่งผลต่อยาแผนปัจจุบนัหรือไม่	ซ่ึงจะมส่ีวนช่วย 
คุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง	 กลุ่มวิจัยสรรพคุณและความเป็นพิษของสมุนไพร	 มีความพร้อมทั้งบุคลากรและ 
สถานที่และมีประสบการณ์ในการทดสอบความเป็นพิษของสมุนไพรตามหลักวิชาการด้านพิษวิทยา

งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท
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   ๒๘. โครงการวิจัย การศึกษาชนิดและปริมาณสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมของการปลูกปัญจขันธ์                           
         แบบไฮโดรโปนิกส์

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมของการปลูกปัญจขันธ์แบบไฮโดรโปนิกส์

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

๑.	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

๒.	กรมวิชาการเกษตร

๓.	กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

๑.	 ได้ความรู ้การผลิตปัญจขันธ์ในระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ																						
มีสารส�าคัญสูง

๒.	ได้แนวทางในการสร้างรายได้เสริมและอาชีพทางเลือกใหม่แก่เกษตรกร ชุมชน ที่สนใจ

งบประมาณ ๒๔๗,๓๐๐	บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๒๔๗,๓๐๐ บาท

   ๒๙. โครงการวิจัย โครงการสำารวจเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์นำ้าที่บริโภคเป็นอาหารของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

๑.	ทราบสถานการณ์การดื้อยาของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น�้าที่บริโภคเป็นอาหารของประเทศไทย

๒.	 รวบรวมข้อมูลการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น�้าที่บริโภคเป็นอาหารเพื่อน�าไปเข้าสู่ระบบเฝ้าระวัง											
และแจ้งเตือนเชื้อดื้อยาของประเทศแบบบูรณาการ

๓.	สื่อสารความเสี่ยงเชื้อดื้อยากับการบริโภคสัตว์น�้าให้แก่ผู้บริโภค

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

ผลกระทบของโครงการวิจัยนี้สามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่ประชาชนเพ่ือให้ทุกคนได้รับความรู้ในเร่ืองการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล สาเหตุของการดื้อยาและอันตรายของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลด
ปัญหาความเจ็บป่วยตลอดจนเร่งผลิตยาต้านจุลชีพชนิดใหม่ๆ หรือยาทดแทนอื่นๆที่ไม่ก่อให้เกิดการดื้อยาต้าน
จลุชพีเป็นต้นอย่างไรกต็ามเพือ่ให้แก้ไขปัญหาเชือ้ด้ือยาในระดับประเทศทุกภาคส่วนต้องร่วมมอืกนัปฏบิตัติามแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทยเพ่ือชะลอการเกิดเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพ	 เช่น	 ลดการใช้ยา
ต้านจุลชีพต่างๆหรือใช้เท่าที่จ�าเป็นและใช้อย่างสมเหตุสมผลตรงกับโรค ครบตามขนาดและระยะเวลา

งบประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

  ๓๐. โครงการวิจัย การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยผักสดและผลไม้สดจากสารเคม ี
        ป้องกันกำาจัดศัตรูพืชตกค้างในตลาดสด ๕ ภาคของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

๑.	เพือ่เฝ้าระวงัและประเมนิคณุภาพและความปลอดภัยผกัสดและผลไม้สดทีเ่ป็นผลผลติของประเทศไทย
ที่นิยมบริโภคและมีความเสี่ยงการตกค้างสูงที่จ�าหน่ายภายในประเทศโดยก�าหนดขอบข่ายการตรวจวิเคราะห ์
ชนิดสารและปริมาณสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 
เลขที่	๓๘๗	พ.ศ.	๒๕๖๐	และสารชนิดอื่นๆ	รวมจ�านวนไม่น้อยกว่า	๒๕๐	สาร

๒.	เพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคและหาแนวทางการป้องกันลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

๓.	 สื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อทราบสถานการณ์และแนะนาวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะกระทบ
ต่อสุขภาพ

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

สถานการณ์การตกค้างและได้ข้อมลูท่ีสามารถสะท้อนมาตรการของหน่วยงานภาครฐัทีด่�าเนินการส่งเสรมิ
และพฒันาคณุภาพก�ากบัดคูวามปลอดภยัผกัและผลไม้สด	รวมท้ังน�าไปใช้ส่ือสารกบัผู้บริโภคเพ่ือทราบสถานการณ์
และวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ต่อไป

งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐	บาท
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หน่วยงาน  ส�านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท

   ๓๑. โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำาหรับใช้ภายนอกเฉพาะที่จากสารสกัดใบเฮมพ์เพื่อลดอาการ 
         อักเสบและการติดเชื้อ 

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับใช้ภายนอกที่มีสารสกัดจากใบเฮมพ์เป็นองค์ประกอบส�าคัญ	 พร้อมกับ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นตามหัวข้อที่ก�าหนด

๒.	 เพื่อทดสอบฤทธิ์ก่อภูมิแพ้สัมผัสของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในระดับสัตว์ทดลอง	 (in	 vivo	 allergic	
contact	dermatitis	test)

๓.	เพื่อส�ารวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในอาสาสมัคร

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

๑.	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒.	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

เป็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยน�าองค์ความรู ้และเทคโนโลยี															
ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพิ่มมูลค่าของใบเฮมพ์ซึ่งเป็นส่วนเหลือทิ้งหลังจากการเก็บเก่ียวเส้นใยของต้นเฮมพ์ให้น�ามา
ใช้ประโยชน์ในทางเภสัชกรรมและลดการน�าเข้ายาจากต่างประเทศต่อไป

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	๑	เชียงใหม่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๔๐๐,๐๐๐ บาท
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    ๓๒. โครงการวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายาต้านมะเร็งจากสารสกัดใบเฮมพ์

วัตถุประสงค์

๑.		เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในใบเฮมพ์สายพันธุ์ต่างๆ

๒.		เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดจากใบเฮมพ์สายพันธุ์ต่างๆ

๓.	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากใบเฮมพ์ซึ่งเป็นส่วนเหลือทิ้ง	มาใช้ประโยชน์		ในทาง
เภสัชกรรม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

๑.	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒.	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๓.	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรบนพืน้ทีสู่งต้องการมอีาชพี	มรีายได้และมคีณุภาพชวีติทีดี่ขึน้		จากการผลติ
เฮมพ์ในเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรโดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าใหม่หาก 
ผลงานวิจัยมีความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ในทางเภสัชกรรม	 เช่น	พัฒนาเป็นตารับยาที่ใช้ในการรักษามะเร็ง 
โดยใช้เป็นทางเลือกหรือตัวเสริมจากยารักษามะเร็งตามแนวทางการรักษาโรคตามปกติ	 และสามารถต่อยอด
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมได้จะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มของส่วนที่เหลือทิ้งของเฮมพ์ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	๑	เชียงใหม่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๔๐๐,๐๐๐ บาท

   ๓๓. โครงการวิจัย การพัฒนาสารสกัดลูกเดือยเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอาง 

วัตถุประสงค์

๑.	 เพื่อสกัดสารสกัดหยาบจากลูกเดือยด้วยวิธีการที่เหมาะสม	 และน�าไปทดสอบความคงตัว	 ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

๒.	เพือ่ศกึษาคุณสมบตัทิางเคมแีละกายภาพของสารสกดัหยาบลูกเดือย	ส�าหรับใช้เป็นข้อมลูพ้ืนฐานในการ
จดัท�าข้อก�าหนดมาตรฐานของสารสกดัลกูเดือยในต�ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย	(Thai	Herbal	Pharmacopoeia)
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๓.	 เพ่ือพัฒนาสูตรต้นแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดลูกเดือยและประเมินคุณภาพ													
ของผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านจุลชีววิทยา	ด้านเคมี	และความคงตัวของผลิตภัณฑ์

๔.	 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสูตรต้นแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดลูกเดือยที่ได้คุณภาพ
มาตรฐานแก่ผู้ประกอบการทางด้านการผลิตเครื่องส�าอางที่มีศักยภาพในการผลิตได้ตามต้นแบบทุกขั้นตอน

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สถานทีผ่ลติเครือ่งส�าอางทัว่ไปทีไ่ด้มาตรฐาน	GMP	และ	ห้องปฏบิตักิารทางเคมขีองทางด้านสมนุไพรทัว่ไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

เป็นการลดการน�าเข้าจากต่างประเทศของสารสกัดลูกเดือยและเครื่องส�าอางจากสกัดลูกเดือย																	
ท�าให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากสารสกัดลูกเดือยที่ใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศแทน	 เมื่อต้นทุน																		
ในการผลิตจะลดต�่าลงส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางนั้นราคาไม่แพงเท่าต่างประเทศ	 ผู้บริโภคสามารถเข้า
ถึงได้ง่ายท�าให้ผู้ผลิตสร้างรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน	และสามารถน�า
ส่งออกไปสู่ตลาดสากลได้ต่อไป

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	๑	เชียงใหม่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๓๐๐,๐๐๐ บาท

    ๓๔. โครงการวิจัย ศึกษาสถานการณ์การยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพตลอดห่วงโซ ่
          การผลิตอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว ์ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร ่และน่าน 

วัตถุประสงค์

๑.	เพือ่ศกึษาสถานการณ์ยาปฏิชวีนะตกค้างและการปนเป้ือนแบคทเีรยีดือ้ยาต้านจลุชพีตลอดห่วงโซ่การ
ผลิตอาหารในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	ในจังหวัดเชียงราย	พะเยา	แพร่	และน่าน

๒.	เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของประเภทผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และการปนเปื้อนแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย	พะเยา	แพร่	และน่าน
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ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านการคุม้ครองผู้บริโภค	ได้แก่	ส�านกังานสาธารณสขุ	มคีวามต้องการน�าข้อมลูการ
ตกค้างยาปฏิชีวนะและสถานการณ์เชือ้ดือ้ยาต้ายจลุชพีในผลติภณัฑ์สขุภาพไปใช้ในการเฝ้าระวงั	และพฒันาระบบ
การผลติ	ผลติภัณฑ์อาหารให้มคีณุภาพและความปลอดภยัข้อมลูการตกค้างยาปฏิชวีนะ	และสถานการณ์เช้ือดือ้ยา
ต้านจลุชพีในผลติภณัฑ์สขุภาพสามารถน�าไปใช้ควบคมุการใช้ยาปฏชิวีนะในปศสัุตว์และสามารถน�าไปขยายผลให้
ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	๑/๑	เชียงราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๒๕๐,๐๐๐ บาท

   ๓๕. โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรที่มีการใช้ในท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ 

วัตถุประสงค์

๑.	 เพ่ือจัดท�าข้อมูลเอกลักษณ์	 และคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรท่ีใช้ในท้องถ่ินจังหวัดสุรินทร์จ�านวน	 
๒	ชนิด	ได้แก่	โลดทะนงแดง	และหญ้าดอกขาว

๒.	 เพื่อจัดท�าแนวทางในการควบคุมคุณภาพสมุนไพรที่มีการใช้ในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์จ�านวน	๒	ชนิด	
ได้แก่	โลดทะนงแดง	และหญ้าดอกขาว

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์	โรงพยาบาล	และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

น�าองค์ความรูท่ี้ได้ไปพัฒนาสร้างมาตรฐานสมนุไพรและใช้ในการควบคมุคณุภาพสมนุไพร	เพ่ิมมลูค่าสนิค้า	
สร้างศักยภาพให้สมุนไพรไทยเป็นสินค้าคุณภาพ	สามารถแข่งขันบนเวทีระดับโลกได้

งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	๙	นครราชสีมา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม
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   ๓๖. โครงการวิจัย การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจเอกลักษณ์ไฮโดรควิโนน กรดเรทิโนอิกและสเตียรอยด ์
         ในเครื่องสำาอางด้วยวิธี HPLC-DAD-MS

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์สารห้ามใช้	๙	ชนิดในเครื่องส�าอางได้แก่	 ไฮโดรควิโนน	กรดเรทิโนอิกและ
สารสเตียรอยด์อย่างน้อย	๗	ชนิด	ให้ได้แนวทาง	(Guideline)	การปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง	เหมาะสม	รวดเร็ว	
และทันสมัย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	๑๑	สุราษฎร์ธานี

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ

วิธีการวิเคราะห์ใหม่	 ช่วยให้ผลการเฝ้าระวังสารห้ามใช้ในเคร่ืองส�าอางถูกน�าไปใช้ได้อย่างทันการณ	์												
มีความถูกต้อง	 เหมาะสม	 รวดเร็ว	 ทันสมัย	 เป็นต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ปฏิบัติงาน	 น�าไปสู่การจัดท�าเป็นแนวทาง	
(Guideline)	การปฏิบัติงาน	เพื่อเผยแพร่ให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง	๑๕	แห่ง																							
ทั่วประเทศได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐	บาท

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	๑๐	สุราษฎร์ธานี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑๕๐,๐๐๐ บาท
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

437,686,898  457,294,245 1,056,523,798   773,074,457  1,829,598,255  
283,574,419  287,206,745 759,892,395     564,085,010  1,323,977,405  

154,112,479  170,087,500 296,631,403     208,989,447  505,620,850    

-                 -                126,523,826 12,206,800 138,730,626
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

78,213,826 8,329,600 86,543,426

2 โครงการ การบริหารจัดการภารกิจประจ่าของส่านักงาน
เลขานุการกรม

5,477,800 3,776,800 9,254,600

3 โครงการ จ้างเหมาบริการ 28,652,200 28,652,200
4 โครงการ จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุของส่านักงานเลขานุการกรม 2,500,000 2,500,000

5 โครงการ ส่ือสารประชาสัมพันธ์และพัฒนาการส่ือสาร
ของกรม

5,000,000 5,000,000

6 โครงการจัดท่าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 และแผน
ปฎิบัติการการบริหารทรัพยากรบุคคล

50,000 50,000

7 โครงการซ่อมบ่ารุงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของกรม 4,400,000 4,400,000

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส่านักงาน
เลขานุการกรม ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

580,000 580,000

9 โครงการปลูกจิตส่านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม 120,000 120,000

10 โครงการบริหารจัดการเอกสารตามพรบ.จดหมายเหตุ
แห่งชาติ

50,000 50,000

11 โครงการจัดท่าแผนกลยุทธ์และการติดตามผลตามแผน
กลยุทธ์ส่านักงานเลขานุการกรม

270,000 270,000

12 โครงการซ่อมแซมอาคารสถานท่ีส่วนกลางในความ
รับผิดชอบของส่านักงานเลขานุการกรม

800,000 800,000

13 โครงการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 70,000 70,000

14 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย 120,000 120,000
15 งบรายจ่ายอ่ืน : จัดการอบรม (เดินทางไปต่างประเทศ) 220,000 220,000

16 รายการงบลงทุน : ครุภัณฑ์ จ่านวน 6 รายการ
1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ่านวน 3 ชุด 66,000 66,000 ∕
2) เคร่ืองพิมพ์ จ่านวน 1 เคร่ือง 8,000 8,000 ∕
3) เคร่ืองส่ารองไฟ จ่านวน 3 เคร่ือง 8,400 8,400 ∕
4) โต๊ะท่างาน จ่านวน 1 ตัว 8,000 8,000 ∕
5) เก้าอ้ี จ่านวน 1 ตัว 3,500 3,500 ∕
6) เคร่ืองเจาะกระดาษ จ่านวน 1 เคร่ือง 6,500 6,500 ∕

-                 -                3,028,060 665,600 3,693,660
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

39,000 665,600 704,600

2 โครงการบริหารจัดการส่านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์

1,201,000 1,201,000

3 โครงการฝึกอบรม การเขียนบทความผลงานการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

282,300 282,300

ส านักงานเลขานุการกรม

ส่วนกลาง
จ านวนรวมท้ังส้ิน

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศวก.

สรุปแผนทางการเงิน (Planfin) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

4 โครงการฝึกอบรม การออกแบบกระบวนการศึกษา/วิจัย
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

311,110 311,110

5 โครงการพัฒนาบุคลากรของส่านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ด้านวิชาการและทบทวนการบริหารจัดการ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

125,750 125,750

6 โครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

178,000 178,000

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท่าโครงการวิจัยท่ีดี 40,000 40,000

8 โครงการฝึกอบรมสถิติส่าหรับงานวิจัย 173,500 173,500
9 โครงการฝึกอบรมการจัดท่าโครงการวิจัยแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิ
351,650 351,650

10 โครงการทบทวนผลการด่าเนินงานของส่านักวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 และการ
วิเคราะห์ทิศทางการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ตามแนวทางการขับเคล่ือนประเทศด้วยนวัตกรรม

125,750 125,750

11 โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 200,000 200,000

-                 2,000,000    1,429,138 12,692,120 14,121,258
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

27,000 1,458,120 1,485,120

2 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 40,000 40,000
3 โครงการอบรมเร่ืองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 340,000 340,000
4 โครงการพัฒนาบุคลากรประจ่าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 103,500 15,000 118,500

5 โครงการ งบบริหารจัดการภายในกอง 816,158 128,000 944,158
6 โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์
21,600 21,600

7 ประชุมคณะกรรมการ คณะท่างานและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 43,080 43,080
8 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 37,800 37,800
9 งบลงทุน : จัดหาครุภัณฑ์และจ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีกอง

สนับสนุนนวัตกรรมฯ
1)  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่าหรับใช้งานประมวลผลแบบท่ี 1 44,000          44,000 ∕
2) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด่า ชนิด Network 
แบบท่ี 1

8,900            8,900 ∕

3) เคร่ืองส่ารองไฟฟ้าขนาด 800VA 5,000            5,000 ∕
4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส่าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคอมพิเวเตอร์โน้ตบุ้คแบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย

7,600            7,600 ∕

5) ชุดโปรแกรมจัดการส่านักงานท่ีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย

24,000          24,000 ∕

6) ครุภัณฑ์รองรับการปรับปรุงสถานท่ี
6.1 เฟอร์นิเจอร์ 1,000,000      1,000,000 ∕
6.2 ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 3,000,000      3,000,000 ∕
6.3 ระบบคอมพิวเตอร์ 2,000,000      2,000,000 ∕
7) โทรศัพท์ส่านักงาน 1,500            1,500 ∕
8) จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีกองสนับสนุนนวัตกรรมฯ 5,000,000      5,000,000 ∕

กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

-                 -                1,080,000 350,000 1,430,000
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

18,000 18,000

2 โครงการ การตรวจสอบภายใน 1,062,000 350,000 1,412,000
-                 -                3,114,840 564,800 3,679,640

1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน
ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

2,014,840 526,800 2,541,640

2 โครงการจัดท่าค่ารับรองการปฏิบัติราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563

30,000 7,600 37,600

3 โครงการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

126,000 7,600 133,600

4 โครงการจัดท่าค่ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

210,000 7,600 217,600

5 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

300,000 7,600 307,600

6 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

434,000 7,600 441,600

-                 -                24,000,740 5,660,520 29,661,260
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

99,000 2,210,520 2,309,520

2 โครงการบริหารจัดการการด่าเนินงานของกองแผนงาน
และวิชาการประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3,000,000 1,000,000 4,000,000

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฎิบัติการ
กองแผนงานและวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 และถอด
บทเรียนเพ่ือปรับปรุงการด่าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

200,000 200,000

4 โครงการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังท่ี
 28  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5,500,000 5,500,000

5 โครงการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตรวจ
เย่ียมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

900,000 900,000

6 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้กองแผนงาน
และวิชาการ

273,400 273,400

7 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการประชุม
ระหว่างประเทศแบบมืออาชีพ (จัด 2 รุ่น)

1,085,000 1,085,000

8 โครงการพัฒนาบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

80,000 80,000

9 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องสมุดให้เอ้ือต่อการ
บริการอ่านและเรียนรู้ด้วยตนเอง

100,000 100,000

10 โครงการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์วารสารวิชาการ
ต่างประเทศ (ต่ออายุ)

1,800,000 1,800,000

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองแผนงานและวิชาการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

11 โครงการติดตามผลการด่าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

383,000 383,000

12 โครงการประเมินผลตามการด่าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,377,280 1,377,280

13 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

200,000 200,000

14 โครวงการประชุมวิชาการการพัฒนางานประจ่าสู่การวิจัย 
(R2R) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

229,800 229,800

15 โครงการขับเคล่ือนชุมชนนักปฏิบัติบริหารยุทธศาสตร์
และติดตามประเมินผลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

828,900 828,900

16 โครงการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร (KM) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

1,053,800 1,053,800

17 โครงการทบทวนระบบการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืน

165,900 165,900

18 โครงการขับเคล่ือนงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

614,460 614,460

19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนงานตาม
ภารกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

269,000 269,000

20 โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพ ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

6,000,000 6,000,000

21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐาน
การคิดเชิงกลยุทธ์ส่าหรับนักกลยุทธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

600,000 600,000

22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
สมุนไพรด้วยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (Retreat for 
Heab Medicinal Project) ประจ่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

591,200 591,200

23 โครงการส่ือสารแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
สัญจรประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

450,000 450,000

24 งบลงทุน : จัดหาครุภัณฑ์ส่านักงานและปรับปรุงห้องสมุด

1) ครุภัณฑ์ส่านักงาน 300,000 300,000 ∕
2) ปรับปรุงห้องสมุด 350,000 350,000 ∕

-                 -                45,573,137 11,179,352 56,752,489
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

3,771,000 926,352 4,697,352

2 โครงการบ่ารุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

3,300,000 3,300,000

3 โครงการจ้างบ่ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล 
(Video Conference)

1,890,000 1,890,000

4 โครงการจ้างบ่ารุงรักษาเคร่ืองส่ารองไฟฟ้าส่าหรับ
ห้องควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย

252,520 252,520

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

5 โครงการจ้างบ่ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศส่าหรับ
ห้องควบคุมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย

163,282 163,282

6 โครงการบ่ารุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล 500,000 500,000

7 โครงการบ่ารุงรักษาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 200,000 200,000

8 โครงการพัฒนาองค์กรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 92,000 92,000

9 โครงการสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 318,335 947,000 1,265,335

10 งบลงทุน : โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13,716,000 13,716,000 ∕

11 งบลงทุน : โครงการทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บ Log File 
ตาม พรบ. ข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์กรมวิทยา 
ศาสตร์การแพทย์

850,000 850,000 ∕

12 งบลงทุน : โครงการจัดหาเคร่ืองส่ารองไฟฟ้าส่าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

540,000 540,000 ∕

13 งบลงทุน : โครงการทดแทนและปรับปรุงระบบอุปกรณ์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10,895,000 10,895,000 ∕

14 งบลงทุน : โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application 
Platform เพ่ือบริการข้อมูลของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1,500,000 1,500,000 ∕

15 งบลงทุน :  โครงการทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4,968,000 4,968,000 ∕

16 งบลงทุน : โครงการระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 4 สระบุรี

2,617,000 2,617,000 ∕

17 งบลงทุน : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล 
พร้อมระบบส่ารองข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด 
Blade (DR Site) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1,500,000 1,500,000 ∕

18 งบลงทุน : โครงการจัดหาอุปกรณ์เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1,730,000 1,730,000 ∕

19 งบลงทุน : โครงการปรับปรุงสายสัญญาณเครือข่าย 
ภายในอาคาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2,576,000 2,576,000 ∕

20 งบลงทุน :  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (SmartDI)

1,500,000 1,500,000 ∕

21 งบลงทุน :  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ระบบสารสนเทศ 
ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2,000,000 2,000,000 ∕

40,000,000   40,000,000   125,271,490 282,741,322 408,012,812
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

4,806,000 29,407,680 34,213,680

2 โครงการ งานสนับสนุน ฝ่ายบริหารท่ัวไป 16,254,400 6,000,000 22,254,400
3 โครงการวัณโรคสนับสนุนการยุติวัณโรค 2,700,000 2,700,000
4 โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ

ระบบเฝ้าระวังการด้ือยาต้านจุลชีพ
10,000,000 10,000,000

5 โครงการ การธ่ารงภารกิจห้องปฏิบัติการเครือข่ายของ
องค์การอนามัยโลก เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้าน
เช้ือไวรัสก่อโรคท่ีเป็นปัญหาส่าคัญของประเทศและภัย
ต่อความม่ันคงด้านสุขภาพโลก

4,500,000 4,500,000

6  โครงการ WHO HIV DR Refferrence Laboratory 300,000 300,000

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

7  โครงการเตรียมความพร้อมรองรับโรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม่ โรคอันตรายร้ายแรงสูง ในสถานการณ์การระบาด
ของโรคและภัยสุขภาพฉุกเฉิน

2,000,000 2,000,000

8 โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

20,700,000 20,700,000

9 โครงการพัฒนาตัวอย่างควบคุมคุณภาพต้นแบบเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการทดสอบและ
ศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเช้ือถ่ายทอดทางการให้
เลือดท่ัวประเทศ

1,526,800 1,526,800

10 ชุดโครงการวิจัย การประยุกต์ใช้ Next-Generation 
Sequencing ส่าหรับการค้นหาเช้ือไวรัสในตัวอย่างผู้ป่วย
 และการจ่าแนกเห็ดพิษ

2,035,000 2,035,000

11 โครงการ การศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัส
โนโรและโรทาในผู้ป่วยอุจจาระร่วงในโรงพยาบาลภูมิพล 
กรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2562

395,650 395,650

12 โครงการเฝ้าระวังยุงพาหะโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และ
ชิคุนกุนยา เพ่ือการเตือนภัยสุขภาพและเตรียมความ
พร้อมในพ้ืนท่ีเส่ียงการเกิดโรค

850,000 850,000

13 โครงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยโรคติดเช้ือริกเก็ตเซีย 
คิวฟีเวอร์ บาร์โทเนลลา ในกลุ่มกลุ่มผู้ป่วยไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ

300,000 300,000

14 โครงการการเฝ้าระวังวัณโรคตรวจหาผู้ติดเช้ือหรือผู้ป่วย
วัณโรคในประชากรกลุ่มเส่ียง

1,600,000 1,600,000

15  โครงการ Flavivirus lab surveillance in Rachaburi 
Lampang and Klongklung hospitals

950,000 950,000

16 การประชุม ASEAN AMR M&E Framework 156,000 156,000

17 โครงการการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข และเครือข่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  (19 โครงการย่อย)

6,771,100 6,771,100

18 โครงการการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข ประจ่าปี 2563

200,000 200,000

19  โครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 200,000 200,000

20  โครงการการพัฒนา/ธ่ารงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สารสนเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

300,000 300,000

21 โครงการสุขภาพบุคลากรและส่งเสริมการได้รับวัคซีน 600,000 600,000

22  โครงการสนับสนุนงานกีฏวิทยา 200,000 200,000
23 โครงการการพัฒนาคุณภาพอาหารเล้ียงเช้ือและ

เคร่ืองมือปลอดเช้ือ
200,000 200,000

24 โครงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการกลาง ฝ่ายทรัพยากร
กลางทางห้องปฏิบัติการ

930,000 930,000

25 โครงการส่งเสริมการก่ากับองค์การท่ีดี ประจ่าปี 2563 200,000 200,000

26 โครงการการผลิตชุดตรวจโรคไข้ฉ่ีหนู 300,000 300,000
27 การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
6,200,000 6,200,000

28 โครงการการทดสอบความช่านาญทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจเช้ือเอชไอวีด้ือยาต้านไวรัส (HIV-DR)

275,000 275,000

29 โครงการพัฒนาตัวอย่างควบคุมคุณภาพต้นแบบ เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพการทดสอบและ
ศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจเช้ือถ่ายทอดทางการให้
เลือดท่ัวประเทศ

1,526,800 1,526,800

30  โครงการจัดต้ังระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกทางห้องปฏิบัติการด้วย HPV DNA testing

162,068,497 162,068,497
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แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

31 งบอุดหนุน : ค่าสมาชิกสมาคมนานาชาติของสถาบัน
สาธารณสุขแห่งชาติ (IANPHI)

125,000 125,000

32 งบรายจ่ายอ่ืน  เดินทางไปราชการต่างประเทศ 3 รายการ 723,540 723,540

33 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเลป
โตสไปโรสิส (Leptospirosis) และเมลิออยโดสิส 
(Melioidosis) และโรคแกลนเดอร์ส (Glanders) ด้วยวิธี 
Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)

300,000 300,000

34 การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจหาเช้ือวัณโรคอย่างง่าย
ด้วยชุดตรวจ in-house loop-mediated isothermal 
amplification และการประเมินการใช้งานในพ้ืนท่ี

570,000 570,000

35 การพัฒนาชุดตรวจวิธี Multiplex PCR และ LAMP 
ส่าหรับตรวจหาเช้ือ Salmonella spp. ในอาหารและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับมนุษย์ในประเทศไทย

550,000 550,000

36 พัฒนาการตรวจวินิจฉัยเช้ือไวรัสซิกาด้วยวิธี Loop 
mediated isothermal amplification (LAMP)

360,000 360,000

37  การศึกษาความใช้ได้ระหว่างห้องปฏิบัติการของเซลล์
เพาะเล้ียงกระจกตา 3 มิติต่อการทดสอบการก่อระคาย
เคืองต่อดวงตาท่ีทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง

700,000 700,000

38 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการตรวจ
วิเคราะห์เช้ือก่อโรคอุจจาระร่วงในตัวอย่างอาหารและน่้า
 : การพัฒนาวิธีการตรวจด้วยเทคนิค Real-time PCR 
และการพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ 
immunochromatographic strip test

1,850,000 1,850,000

39 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและตรวจติดตามเช้ือก่อโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ่้าเพ่ือป้องกันภัยสุขภาพและภัยด้านความ
ม่ันคงของประเทศ

1,768,000 1,768,000

40  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการเพ่ือ
สนับสนุนการควบคุมและ ป้องกันโรคธาลัสซีเมียและ
กลุ่มอาการดาวน์

650,000 650,000

41 ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและตรวจติดตามเช้ือก่อโรคอุบัติ
ใหม่ อุบัติซ่้าเพ่ือป้องกันภัยสุขภาพและภัยด้านความ
ม่ันคงของประเทศ

300,000 300,000

42 ชุดโครงการวิจัย การศึกษาวิจัยเพ่ือค้นหาตัวบ่งช้ีความ
เส่ียงในการเกิดโรค Noncommunicable diseases 
(NCDs)

600,000 600,000

43  ชุดโครงการวิจัย ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่อ
อุบัติใหม่และอุบัติซ่้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุ่น

400,000 400,000

44 ชุดโครงการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมควบคุมยุงลายและ
ยุงลายด้ือยาพาหะไข้เลือดออกและไข้ซิกา

1,250,000 1,250,000

45 การท่านายความไวต่อยา colistin และระบาดวิทยา
ระดับโมเลกุลของเช้ือกลุ่ม Enterobacteriaceae และ 
non-fermenters ท่ีด้ือยากลุ่ม carbapenems

1,050,000 1,050,000

46 การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ของสาร
เมตาบอไลท์สารเคมีก่าจัดแมลงกลุ่ม Pyrethroid ใน
ปัสสาวะด้วยวิธี GC-MS/MS

250,000 250,000

47 การด้ือยาปฏิชีวนะของเช้ือแคมไพโรแบคเตอร์และฤทธ์ิ
ของสารสกัดสมุนไพรในการต้านเช้ือแคมไพโรแบคเตอร์

550,000 550,000

48 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการแพ้ การ
ทดสอบพิษวิทยาเฉียบพลันในสัตว์ทดลองของผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามมาตรฐาน OECD GLP

400,000 400,000

49 งบประมาณ งบลงทุน  ครุภัณฑ์ 6 รายการ
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1) เคร่ืองวิเคราะห์ภาพด้วยเทคนิคโฮโลโทโมกราฟฟี 
(Image Analyzer Holoto mography Microscope) 
(จ่านวน 1 เคร่ือง)

3,500,000          3,500,000 ∕

2) เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 
(Real-time PCR) (จ่านวน 1 เคร่ือง)

2,500,000          2,500,000 ∕

3) เคร่ืองเปล่ียนกรง (Cage Changing Station) (จ่านวน
 1 เคร่ือง)

1,000,000          1,000,000 ∕

4) ตู้ปราศจากเช้ือแบบคลาส II Type A2 (ขนาด 3 ฟุต) 
(Biological Safety Cabinet Class II Type A2; Size 3
 Feet) (จ่านวน 2 ตู้)

1,200,000          1,200,000 ∕

5)  ตู้ปราศจากเช้ือแบบคลาส II  Type A2  (ขนาด 2 
ฟุต) (Biological Safety Cabinet Class II Type A2 ; 
Size 2 Feet) (จ่านวน 1 ตู้)

400,000            400,000 ∕

6) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -80 องศาเซลเซียส (Deep 
Freezer -80 degree Celsius) (จ่านวน 2 ตู้)

1,600,000          1,600,000 ∕

50 โครงการ การจัดต้ังศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc -National 
Bioresources Center :DMSC NBRC)

24,000,000 ∕

51 งบลงทุนภายใต้โครงการจัดต้ังระบบบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกทางห้องปฏิบัติการด้วย HPV DNA 
testing

5,000,000 5,000,000 ∕

52 เงินบ่ารุง งบลงทุน  ครุภัณฑ์ 5 รายการ
1) ชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับแบบขับเคล่ือนอัตโนมัติ
พร้อมระบบถ่ายภาพแบบหลายจุดด้วยความไวสูง

2,450,000 2,450,000 ∕

2) เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอน่้าร้อน 19,800,000 19,800,000 ∕
3)ระบบเช่ือมโยงข้อมูลห้องปฏิบัติการเช้ือด้ือยาระยะท่ี 1 5,000,000 5,000,000 ∕
4) ตู้แช่แข็ง จ่านวน 1 ตู้ 66,340 66,340 ∕
5) ตู้เย็นวิทยาศาสตร์ จ่านวน 2 ตู้ 132,680 132,680 ∕

53 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ BSL2-3 อาคาร 1 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (พ้ืนท่ีเดิม
ห้องปฏิบัติการ RI & BSL3 ด้านหลังอาคาร 1 ช้ัน 1)

44,295,325 44,295,325 ∕

54 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคอาคารเฉลิมพระ
เกียรติซาซาคาวะอุทิศ

219,000 219,000 ∕

75,000,000   73,000,000   72,565,468 46,616,864 119,182,332
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

1,765,360 316,000 2,081,360

2 โครงการการกระจายตัวเชิงพ้ืนท่ีและเวลาของเช้ือวัณโรค
ในประเทศไทยโดยเครือข่ายวิเคราะห์จีโนไทป์ของเช้ือวัณ
โรค

6,500,000 6,500,000

3 จีโนมิคส์ประเทศไทย: การศึกษาภาวะพหุสันฐานของ
นิวคลิโอไทด์เด่ียวท่ีพบบ่อยในประชากรชาวไทยโดยใช้ชิป

4,000,000 4,000,000 8,000,000

4 โครงการพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับยาต้านวัณโรคสูตร
ด้ือยา (Levofloxacin) เทคนิค LC-MS/MS พร้อมใช้ใน
การวิจัยและบริการทางคลินิก

500,000 36,000 536,000

5 โครงการการให้บริการตรวจวินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ 4,388,110 4,388,110

6 โครงการวิจัยและพัฒนา antitoxin ชนิดรีคอมบิแนนท์
แอนติบอดีท่ีลบล้างฤทธ์ิ Botulinum Neurotoxin A B 
และ F

630,000 470,000 1,100,000

7 โครงการการวิจัยในระดับคลินิกของเจลสารสกัดราก
ทองพันช่ังเพ่ือการรักษาโรคผิวหนังจากเช้ือรา

700,000 80,000 780,000

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
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(1)

เงินบ ารุง
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รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

8 โครงการการพัฒนาชุดทดสอบ Interferon Gamma 
Release Assay (IGRAs) ชนิดใหม่ ในการตรวจการติด
เช้ือวัณโรค

350,000 650,000 1,000,000

9 โครงการการวิจัยและพัฒนาสารยับย้ังการแพร่กระจาย
ของมะเร็งและสารต้านมะเร็งท่ีจ่าเพาะต่อเป้าหมายการ
รักษาจากสมุนไพร

800,000 200,000 1,000,000

10 โครงการการประเมินประสิทธิภาพของอาหารสูตร
ดัดแปลงท่ีไม่มีซีร่ัมต่อการผลิตเอนเทอโรไวรัส 71

220,000 162,000 382,000

11 โครงการการวิจัยในระดับพรีคลินิกของเจลสารสกัดราก
ทองพันช่ังเพ่ือการรักษาโรคผิวหนังจากเช้ือราตาม
ข้อก่าหนดมาตรฐาน GLP (Good Labaratory Practice)

650,000 650,000

12 โครงการวิจัยและพัฒนาชุดตรวจคัดกรองภาวะพร่อง
โปรตีนซีและโปรตีนเอส

1,200,000 1,200,000

13 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และความปลอดภัยของ
เซลล์ต้นก่าเนิดจากไขกระดูกเม่ือฉีดวุ้นตาของผู้ป่วยโรค
จอตามีสารสีท่ีถ่ายทอดทางพันธุกรรม

1,000,000 1,000,000

14 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจสารพันธุกรรมในเลือด
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติด้าน
พันธุกรรมทางคลินิก

1,345,000 1,345,000

15 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการวิจัย
และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ยีนบ่าบัดส่าหรับการรักษา
โรคทางจักษุ

800,000 800,000

16 โครงการจัดท่ามาตรฐานธนาคารเซลล์ และคู่มือทาง
ห้องปฏิบัติการเซลล์ทางการแพทย์

500,000 500,000

17 โครงการดูแลเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ดาวน์
ซินโดรม ธาลัสซีเมีย คัดกรองทารกแรกเกิด)

8,000,000 8,000,000

18  โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยการติดเช้ือ
เอชไอวี-1  ด้วยวิธี Real Time PCR แบบเบ็ดเสร็จไม่มี
ข้ันตอนการสกัดสารพันธุกรรม

350,000 2,200,000 2,550,000

19 โครงการวิจัยเร่ืองการศึกษาน่าร่องการตรวจคัดกรองโรค
พันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุ่มสารโมเลกุลเล็กส่าหรับ
ทารกแรกเกิดของประเทศไทยด้วย Tandem Mass 
Spectrometry

1,600,000 1,600,000

20 ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
แห่งชาติ

18,924,754 18,924,754

21 โครงการบริหารจัดการในฝ่ายบริหารท่ัวไป กลุ่มงาน
สนับสนุน

2,653,508 2,653,508

22 โครงการบริหารจัดการใน ส่านักพัฒนาระบบคุณภาพ
และความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานสนับสนุน

450,000 450,000

23 โครงการบริหารจัดการใน กลุ่มพัฒนาระบบริหารราชการ
 นโยบายและงานแผน กลุ่มงานสนับสนุน

658,600 658,600

24 โครงการวิจัย การปรับปรุงกระบวนการขนส่งตัวอย่าง
กระดาษซับเลือดเพ่ือตรวจคัดกรองโรคภาวะพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมนและโรคฟีนิลคีโตนูเรียในทารกแรกเกิด

2,240,000 2,240,000

25 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเตรียมเซลล์ ในรูปแบบ 
Cell suspension สู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก 
(Dendritic Cells)

830,000 830,000

26 การพัฒนาวิธีตรวจสอบการแสดงออกของยีน เพ่ือศึกษา
ความปลอดภัยของเซลล์ต้นก่าเนิดชนิด Mesenchymal 
stem cell ตามมาตรฐานสากล

430,000 430,000



130 | แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ
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ประมาณการรายได้

27 โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจสารพันธุกรรมในเลือด
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติด้าน
พันธุกรรมทางคลินิก

1,345,000 1,345,000

28 งบรายจ่ายอ่ืน : เดินทางไปราชการต่างประเทศ จ่านวน 3
 รายการ

248,000 248,000

29 งบประมาณ งบลงทุน : ครุภัณฑ์ จ่านวน 8 รายการ
1) เคร่ืองถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง (Next 
Generation Sequencer) 18,000,000        

18,000,000 ∕

2) ซอฟต์แวร์ส่าหรับวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
พันธุกรรมมนุษย์ 1,200,000          

1,200,000 ∕

3) ตู้แช่แข็ง -20 องศาขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร 990,000            990,000 ∕

4) ชุดเคร่ืองวิเคราะห์คุณภาพ ขนาด และ ปริมาณสาร
พันธุกรรม 2,400,000          

2,400,000 ∕

5) ชุดเคร่ืองดูดจ่ายสารแบบอัตโนมัติ 8,900,000          8,900,000 ∕
6) เคร่ืองสกัดกรดนิวคลิอิกแบบอัตโนมัติ 5,000,000          5,000,000 ∕
7) เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือแบบออโต้เคลฟ 1,200,000          1,200,000 ∕
8) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส 800,000            800,000 ∕

30 เงินบ่ารุง งบลงทุน : ครุภัณฑ์ จ่านวน 2 รายการ
1) ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติเพ่ือบริหารจัดการ 
ฐานข้อมูล และติดตามตัวอย่าง

3,000,000      3,000,000 ∕

2) เคร่ืองตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติของเซลล์แบบอัตโนมัติ 6,500,000      6,500,000 ∕

1,029,400     1,060,000    70,249,800 51,639,862 121,889,662
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

1,158,000 11,996,118 13,154,118

2 โครงการบริหารจัดการในฝ่ายบริหารงานท่ัวไปและการ
บริหารจัดการส่วนกลาง

2,117,600 580,800 2,698,400

3 โครงการบริหารจัดการในกลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ 255,000 255,000

4 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 300,000 300,000

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันวิจัยสมุนไพร 740,000 740,000

6 โครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 17 ประจ่าปี 
2563

660,000 660,000

7 โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือประชาสัมพันธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563

1,500,000 1,500,000

8 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเกษตรสวนสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และ
เชียงใหม่

250,000 250,000

9 ชุดโครงการวิจัย : การวิจัยและพัฒนากัญชา 10,200,000 10,200,000

10 โครงการเทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพ่ือการระบุพืชสกุล
กัญชาและกัญชง (Cannabis L.) ท่ีพบในประเทศไทย 
และสมุนไพรท่ีใช้ร่วมกับกัญชาในการท่ายาแผนโบราณ

3,053,200 3,053,200

11 โครงการการศึกษาการปลูกและการขยายพันธ์ุต้นกัญชา
ด้วยเทคนิคเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช

820,000 820,000

12 โครงการศึกษาลักษณะทางเภสัชเวทของเคร่ืองยากัญชา 
Cannabis sativa L.

182,000 182,000

13 โครงการการศึกษาคุณภาพทางเคมี-ฟิสิกส์ของพืชกัญชา 1,530,000 1,530,000

14 โครงการการศึกษาการพัฒนาสารสกัดและสารบริสุทธ์ิ
จากกัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์

1,950,000 1,950,000

15 โครงการการศึกษาระบบการสกัดกัญชาเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์

1,250,000 1,250,000

สถาบันวิจัยสมุนไพร
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16 โครงการการพัฒนาสารสกัดจากกัญชงและกัญชาเพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์

1,950,000 1,950,000

17 โครงการการประเมินความปลอดภัยของสารสกัด
สมุนไพรท่ีมีฤทธ์ิลดน่้าตาลในเลือด

1,300,800 1,300,800

18 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากน่้ามันกานพลู 660,000 660,000

19  โครงการส่งเสริมสมุนไพรไม้มีค่า; ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
มะหาดเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
 ฯ ในจ่านวนกลุ่มประชากรท่ีหลากหลายมีจ่านวนมาก 
และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ปีงบประมาณ 2563

800,000 800,000

20  โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย 2,976,000 2,976,000
21 ชุดโครงการวิจัย : สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 650,000 650,000

22 ชุดโครงการวิจัย : พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ของสมุนไพร
ปอบิด

1,900,000 1,900,000

23 โครงการการศึกษาฤทธ์ิยับย้ังอนุมูลอิสระชนิดซุปเปอร์
ออกไซด์และฤทธ์ิยับย้ังโคลีนเอสเตอเรสของสารสกัด
มะกอกน่้า

45,000 45,000

24 โครงการการศึกษาฤทธ์ิปกป้องเซลล์ประสาทของสาร
สกัดมะกอกน่้าในเซลล์ประสาทเพาะเล้ียงจากสมองส่วน
ฮิปโปแคมปัส

200,000 200,000

25 โครงการการศึกษาฤทธ์ิต้านการอักเสบของสารสกัด
มะกอกน่้าในเซลล์ภูมิคุ้มกันเพาะเล้ียง

250,000 250,000

26  โครงการประสิทธิภาพของสารสกัดเหง้ากระชายต่อการ
เกิดไบโอฟิล์มของเช้ือ Candida ท่ีเพาะเล้ียงร่วมกับ 
TR146 และท่ีแยกได้จากผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่่า

300,000 300,000

27  โครงการการผลิตสารมาตรฐาน miroestrol ด้วยการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชของกวาวเครือขาว

300,000 300,000

28 โครงการการศึกษาชนิดและปริมาณสารละลายธาตุ
อาหารท่ีเหมาะสมของการปลูกปัญจขันธ์แบบไฮโดรโป
นิกส์

240,000 240,000

29 โครงการการศึกษาข้อก่าหนดทางเคมีของใบส้มป่อย 200,000 200,000
30  โครงการการศึกษาข้อก่าหนดทางเคมีของดอกแคบ้าน 150,000 150,000
31  โครงการการศึกษาข้อก่าหนดทางเคมี-ฟิสิกส์ของเปลือก

หุ้มเมล็ดมะขาม
130,000 130,000

32  โครงการการศึกษาข้อก่าหนดทางเคมีของสมุนไพรเหง้า
ขิงแห้งและลูกผักชีล้อม

340,000 340,000

33 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาบรรเทาอาการเจ็บคอ
จากใบหูเสือ

300,000 300,000

34 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดมังคุด 350,000 350,000
35  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากกะเม็ง 1,200,000 1,200,000

36  โครงการการประเมินความปลอดภัยของสารสกัดเตย
หอมและผักไผ่

1,200,000 1,200,000

37 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากผัก
เชียงดา

500,000 500,000

38  โครงการการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของ
เจลพิลังกาสาในผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบ

20,000 20,000

39 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยสมุนไพรให้
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ OECD GLP

3,640,000 3,640,000
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

40 งบรายจ่ายอ่ืน : เดินทางไปราชการต่างประเทศ จ่านวน 1
 รายการ

1,073,200 1,073,200

41 งบประมาณ : งบลงทุน ครุภัณฑ์ จ่านวน 15 รายการ

1) ตู้อบเพาะเช้ือแบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 700,000 700,000 ∕
2) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(HPLC-Diode array-Mass spectrometer (single 
quadrupole))

5,950,000 5,950,000 ∕

3) เคร่ืองหมุนเหว่ียงความเร็วต่่าแบบควบคุมอุณหภูมิ 
(ชนิด fixed angle rotor)

500,000 500,000 ∕

4) เคร่ืองกล่ันน่้าชนิดกล่ัน 1 คร้ัง 300,000 300,000 ∕
5) เคร่ืองระเหยสุญญากาศ 580,000 580,000 ∕
6) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(HPLC-Diode array - Fluorescence - Refractive 
Index Detector)

3,500,000 3,500,000 ∕

7) เคร่ืองอินดักทีฟ คัปเปิลพลาสมา ออปติคอล อิมิสชัน 
สเปกโตมิเตอร์

5,000,000 5,000,000 ∕

8) เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบความเร็วต่่าควบคุมอุณหภูมิ 
(ชนิด swing angle)

580,000 580,000 ∕

9) เคร่ืองช่ังไฟฟ้าความละเอียด 0.1 ถึง 0.01 มิลลิกรัม 480,000 480,000 ∕
10) เคร่ืองวิเคราะห์และบันทึกภาพเซลล์แบบอัตโนมัติ 12,000,000 12,000,000 ∕
11) กล้องจุลทรรศน์แบบอินเวอร์ท 5,000,000 5,000,000 ∕
12) อ่างน่้าแบบควบคุมอุณหภูมิและเขย่า 270,000 270,000 ∕
13) ตู้อบเพาะเช้ือแบบใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 370 ลิตร

860,000 860,000 ∕

14) เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือแบบออโตเคลพ 300,000 300,000 ∕
15) เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบความเร็วสูงพิเศษ 2,500,000 2,500,000 ∕

42 เงินบ่ารุง : งบลงทุน ครุภัณฑ์ 13 รายการ

1) เคร่ืองช่ังไฟฟ้าความละเอียดไม่เกิน 0.001 กรัม 133,536 133,536 ∕
2) เคร่ืองกรองน่้าแบบอัลตร้าฟิลเทรช่ัน 375,000 375,000 ∕
3) ตู้เก็บเอกสาร จ่านวน 3 ตู้ 15,408 15,408 ∕
4) เคร่ืองสกัดสารระบบไมโครเวฟ 1,605,000 1,605,000 ∕
5) เคร่ืองท่าแห้งด้วยความเย็น 5,900,000 5,900,000 ∕
6) ตู้เก็บตัวอย่างสมุนไพรแบบรางเล่ือน จ่านวน 36 ตู้ 418,000 418,000 ∕
7) เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือแบบออโตเคลพ 300,000 300,000 ∕
8) กล้องจุลทรรศน์เตอริโอชนิด 2 กระบอกตา 550,000 550,000 ∕
9) ตู้ปราศจากเช้ือแบบคลาส II 450,000 450,000 ∕
10) ตู้ปราศจากเช้ือ (Vertical Clean Bench) 350,000 350,000 ∕
11) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 ∕
12) ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส 60,000 60,000 ∕
13) เคร่ืองวัดอัตราการสังเคราะห์แสง 400,000 400,000 ∕

43 เงินบ่ารุง : งบลงทุน ส่ิงก่อสร้าง จ่านวน 3 รายการ
1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ DNA barcode Unit 7,445,000      7,445,000 ∕
2) โรงเรือนเพาะปลูกขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร 1,600,000      1,600,000 ∕
3) ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช (กัญชา) 4,500,000      4,500,000 ∕

30,284,620   37,326,945   30,291,550 31,282,560 61,574,110
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

615,000 5,165,160 5,780,160

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาและธ่ารงรักษาระบบบริหาร
คุณภาพส่านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

7,024,000 6,134,620 13,158,620

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ



แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | 133 

งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

3  โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยทดสอบความปลอดภัยท่ี
ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ หน่วยก่ากับดูแลทางกฎหมาย 
หน่วยตรวจสอบข้ึนทะเบียน ในประเทศไทย ผ่านกระ 
บวนการรับรองตามระบบห้องปฏิบัติการท่ีดี OECD GLP

1,000,000 1,000,000

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพการด่าเนินงานการรับรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขตาม
มาตรฐานระดับประเทศ

1,356,000 2,544,460 3,900,460

5 โครงการการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล

2,570,200 2,570,200

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

4,483,150 3,830,000 8,313,150

7 โครงการการบริหารจัดการด้านการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์

2,254,600 13,608,320 15,862,920

8 งบอุดหนุน : โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล ในการรักษาสภาพการเป็นสมาชิก

1,100,000 1,100,000

9 งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการ การด่าเนินงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศตามข้อก่าหนดและเง่ือนไขการในการ
เป็นสมาชิกระดับสากล (เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
จ่านวน 8 รายการ)

2,888,600 2,888,600

10 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 1 รายการ
1) รายการ เคร่ืองสแกนสไลด์เสมือนจริงแบบดิจิทัล 
(Virtual digital slide scaner)

7,000,000 7,000,000 ∕

10,800,000   8,000,000    82,564,230 40,335,086 122,899,316
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

4,086,000 5,453,400 9,539,400

2 งบด่าเนินงานภายในส่านักงาน 1,506,000 1,506,000
3 โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ 1,704,130 1,387,695 3,091,825
4 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดท่าสารมาตรฐานยาและ

สมุนไพร
3,030,000 3,030,000

5 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา 
Biopharmaceutical

4,000,000 4,000,000

6 โครงการประกันคุณภาพยา 6,300,000 6,300,000
7 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด 

การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ
32,341,000 32,341,000

8 โครงการจัดท่าต่ารายาของประเทศไทย 8,000,000 6,000,000 14,000,000

9 งบรายจ่ายอ่ืน : เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
จ่านวน 7 รายการ

1,603,100 1,603,100

10 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ จ่านวน 18 รายการ
1) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดเหลวประสิทธิภาพสูงแบบยูวี
 วิสิเบิล

1,750,000 1,750,000 ∕

2) เคร่ืองท่าปฎิกิริยาส่าหรับการสังเคราะห์ทางเคมีแบบ
อัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ

2,500,000 2,500,000 ∕

3) เคร่ืองวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสารโดยแคพิลลา
รีอิเล็คโทรโฟเรซิส

4,500,000 4,500,000 ∕

4) เคร่ืองช่ังไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิคส์ชนิดอ่านละเอียด 
0.01 มิลิกรัม

650,000 650,000 ∕

5) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดเหลวความดันสูง
แมสสเปกโทรมิเตอร์ ออนไลน์ เอส พี อี

9,000,000 9,000,000 ∕

ส านักยาและวัตถุเสพติด
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

6) เคร่ืองล้างเคร่ืองแก้ว 2,600,000 2,600,000 ∕
7) กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ แบบ 3 กระบอกตา 
พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตัลและโปรแกรมบันทึกภาพ

500,000 500,000 ∕

8) เคร่ืองย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ 3,745,000 3,745,000 ∕
9) เคร่ืองระเหยสุญญากาศแบบหมุน 342,400 342,400 ∕
10) อ่างล้างโดยใช้คล่ืนUltrasonic ขนาด 77 ลิตรข้ึนไป 74,900 74,900 ∕
11) เคร่ืองแยกสารให้บริสุทธ์ิโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์
เหลว (Supercritical Fluid Chromatography, SFC)

4,500,000 4,500,000 ∕

12) เคร่ืองสกัดสารแบบ Supercritical Fluid 
Extraction (SFE)

3,500,000 3,500,000 ∕

13) เคร่ืองบรรจุและปิดผนึกหลอดแก้วแบบอัตโนมัติ 2,000,000 2,000,000 ∕
14) ตู้อบร้อน 95,230 95,230 ∕
15) เคร่ืองท่าให้สไลด์แห้ง 95,000 95,000 ∕
16) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดเหลวประสิทธิภาพสูง
แบบไดโอดอะเรย์และยูวี วิสิเบิล

3,000,000 3,000,000 ∕

17) เคร่ืองทดสอบการละลายของยา 2,986,000 2,986,000 ∕
18) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1,551,500 1,551,500 ∕

11 งบลงทุน : ส่ิงก่อสร้าง  จ่านวน 2 รายการ
1) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาล อาคาร 4 900,000 900,000 ∕
2) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาล 
อาคาร 2 ส่านักยาและวัตถุอันตราย

3,197,961 3,197,961 ∕

5,169,660     4,169,800    20,889,906 4,529,358 25,419,264
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

284,506 3,808,558 4,093,064

2 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส่าอางผสมสมุนไพร

1,337,600 1,337,600

3 โครงการรักษาและเพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้านเคร่ืองส่าอาง

4,225,300 4,225,300

4 โครงการรักษาและเพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศด้านวัตถุอันตราย

3,209,200 3,209,200

5 โครงการพัฒนาระบบบริหารและวิชาการ 531,600 531,600
6 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านเคร่ืองส่าอางและด้าน

วัตถุอันตรายของภาครัฐและเอกชน
368,600 368,600

7 โครงการพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย ส่าหรับตรวจปริมาณ
แบคทีเรียปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์เคร่ืองส่าอาง

160,000 160,000

8 โครงการพัฒนาการเตรียมตัวอย่างทดสอบความช่านาญ
ด้านปริมาณการปนเป้ือนของเช้ือในเคร่ืองส่าอางผสม
สมุนไพร

400,000 400,000

9 โครงการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่าความสะอาด
ประเภทกรด-เบส

345,000 345,000

10 โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้าน
เคร่ืองส่าอางและด้านวัตถุอันตราย

720,800 720,800

11 งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 4 รายการ

1,028,100 1,028,100

12 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ จ่านวน 2 รายการ
1) เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ แมสสเปคโทรมิเตอร์ 
(Gas Chromatograph-Mass Spectrometer)

5,500,000.00      5,500,000 ∕

2) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
แบบอัลตรา : Ultra-HPLC (Ultra High Performance 
Liquid Chromatograph)

3,500,000.00      3,500,000 ∕

ส านักเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

7,120,609     7,500,000    44,063,120 11,386,640 55,449,760
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

81,000 4,686,640 4,767,640

2 โครงการการประกันคุณภาพและประเมินความเส่ียงของ
วัคซีน ชีววัตถุเพ่ือการรักษา และน่้ายาวินิจฉัยโรคติดต่อ
ทางเลือด

23,837,120 23,837,120

3 โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับสากลด้าน
ชีววัตถุ

3,023,300 3,023,300

4 โครงการวิจัยเพ่ิมศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรม
วัคซีนของประเทศ (บูรณาการ สชว/สชพ./สวส)

3,000,000 3,000,000

5 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา 
Biopharmaceutica (บูรณาการ สชว/สยวส)

8,000,000 8,000,000

6 การศึกษาการตรวจหาสารก่อไข้ใน ยาชีววัตถุโดยใช้ 
Cell-Based Reporter Assay (2 ปี ต่อเน่ือง 
2563-2564)

250,000 250,000

7 การศึกษาการวิเคราะห์ความแรง Tetanus Antitoxin 
ด้วยวิธี ELISA เพ่ือทดแทนวิธีท่ีใช้สัตว์ทดลอง

450,000 450,000

8 งบรายจ่ายอ่ืน : เดินทางไปราชการต่างประเทศ จ่านวน 3
 รายการ

621,700 621,700

9 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ จ่านวน 4 รายการ
1) เคร่ืองโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง:
HPLC (High Performance Liquid Chromatograph) 
จ่านวน 1 เคร่ือง

3,600,000          3,600,000 ∕

2) ตู้ปราศจากเช้ือแบบคลาส II จ่านวน 1 เคร่ือง
500,000            

500,000 ∕

3) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ(Deep Freezeer, (-21) to (-100)
 degree celcius) จ่านวน 1 เคร่ือง

1,400,000          1,400,000 ∕

4) เคร่ืองนับจุดของปฏิกิริยาบนไมโครเพลตและอ่าน
ปฏิกิริยาบนไมโครเพลต  (ELISPOT)

6,000,000 6,000,000 ∕

68,015,485   66,150,000   62,067,400 41,116,010 103,183,410
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

531,000 19,533,510 20,064,510

2 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 12,000,000 12,000,000

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณพ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร 170,000 170,000

4 โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหารเช่ือมโยงความ
เช่ือม่ันและเศรษฐกิจไทย

4,000,000 4,000,000

5 โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (เพ่ือสนับสนุน
นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย : Food Safety 
Hospital และ GREEN & CLEAN Hospital)

4,000,000 4,000,000

6 โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ (บูรณาการ)

3,000,000 3,000,000

7 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารแห่ง
อาเซียน

500,000 500,000

8 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล (ISO/IEC17025:2017 , ISO/IEC 
17043:2010, ISO 9001:2015)

3,000,000 3,000,000

สถาบันชีววัตถุ

ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

9 โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร
และน่้าโดยเป็นผู้ด่าเนินการแผนทดสอบความช่านาญ

250,000 250,000

10 โครงการก่าหนดวิธีมาตรฐานส่าหรับการตรวจวิเคราะห์
อาหาร

150,000 150,000

11 กิจกรรม : การตรวจวิเคราะห์อาหาร ผลิตภัณพ์อาหาร 
และวัตถุดิบกัญชา เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์รวมท้ัง
การจัดฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันและ
ก่าจัดศัตรูพืชในวัตถุดิบกัญชา

540,000 540,000

12 กิจกรรม : การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณพ์สุขภาพด้าน
อาหารตามแผนเฝ้าระวังร่วมกับส่านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (เบิกจ่ายแทน อย.)

15,000,000 15,000,000

13 งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการวิจัย จ่านวน 10 โครงการ 2,650,000 644,000 3,294,000

14 งบรายจ่ายอ่ืน : ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
9 รายการ

4,256,400 4,256,400

15 งบประมาณ งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 11 รายการ
1) เคร่ืองวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyzer) 1,900,000 1,900,000 ∕
2) เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real 
Time PCR Machine)

2,300,000 2,300,000 ∕

3) เคร่ืองไอออนโครมาโทกราฟ  (Ion 
Chromatogaph,IC)

6,000,000 6,000,000 ∕

4) เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม (DNA Thermal 
cycle)

400,000 400,000 ∕

5) ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -25 องศาเซลเซียส (Deep 
Freezer)

350,000 350,000 ∕

6) เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวีวิส แบบล่าแสง
เด่ียว (UV-VIS Single beam Spectrophotomater)

460,000 460,000 ∕

7)  ตู้อบเพาะเช้ือแบบเขย่า (Incubator, shaking) 320,000 320,000 ∕
8) เคร่ืองระเหยสุญญากาศ  (EVAPORATOR, ROTARY 
 VACUUM)

520,000 520,000 ∕

9) เคร่ืองช่ังไฟฟ้าความละเอียด 0.1 ถึง 0.01 มิลลิกรัม  
(BALANCE, ELECTRONIC ANALYTICAL)

170,000 170,000 ∕

10) เคร่ืองโครมาโทกราฟ ชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(HPLC-Diode array-Fluorescence Detector)   

3,500,000 3,500,000 ∕

11) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(HPLC-Diode array Detector)

3,000,000 3,000,000 ∕

16 เงินบ่ารุง งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 16 รายการ
1) เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ GC-MS, MS
(Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
detector, Mass Spectrometer detector)

9,400,000 9,400,000 ∕

2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  จ่านวน 10 เคร่ือง

258,000 258,000 ∕

3) เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ่านวน 10 เคร่ือง 25,000 25,000 ∕

4) สแกนเนอร์ ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 1

18,000 18,000 ∕

5)  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 
 จ่านวน 5 เคร่ือง

50,000 50,000 ∕

6) เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด(Barcode Scanner) จ่านวน 
20 เคร่ือง

50,000 50,000 ∕

7) เคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode  Printer)  1 เคร่ือง 16,000 16,000 ∕
8) เคร่ืองฉีดตัวอย่างอัตโนมัติ (Automatic Spiral 
Plater) พร้อมชุดประมวลผล

2,011,000 2,011,000 ∕
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

9) เคร่ืองจ่ายอาหารเล้ียงเช้ือระบบอัตโนมัติแบบเพลท 1,232,000 1,232,000 ∕
10) เคร่ืองจ่ายสารละลายเพ่ือเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ 271,000 271,000 ∕

11) เตาไฟฟ้าพร้อมเคร่ืองกวนแม่เหล็ก 24,000 24,000 ∕
12) โถใส่จานเพาะเช้ือ (ใช้กับตู้อบเพาะเช้ือแบบไร้อากาศ) 210,000 210,000 ∕

13) ตู้ปราศจากเช้ือ (BIOSAFETY CABINET) Biohazard
 class II

256,800 256,800 ∕

14) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ( ขนาด 13,000 บีทียู 1 
เคร่ือง)

25,000 25,000 ∕

15) เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ( ขนาด 30,000 จ่านวน
  3 เคร่ือง)

120,000 120,000 ∕

16) ตู้เก็บของบานเล่ือน จ่านวน 8 ตู้ 48,000 48,000 ∕
17) ตู้รองเท้า 18,000 18,000 ∕
18) ตู้ล็อคเก้อร์ 5,700 5,700 ∕

46,154,645   48,000,000   47,179,690 11,118,116 58,297,806
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

2,757,600 4,864,116 7,621,716

2 โครงการการจัดท่าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัย ปี 2560-2564

5,300,000 5,300,000

3 ประเมินความเส่ียงสุขภาพจากการได้รับรังสีของกลุ่ม
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านรังสี

3,671,640 2,520,000 6,191,640

4 การบริหารจัดการส่านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 1,250,070 120,000 1,370,070

5 พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 1,350,100 1,350,100

6 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัย 1,129,060 1,129,060
7 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองเอ็มอาร์ไอ 97,800 28,000 125,800
8 การเฝ้าระวังและประเมินความเข้มของสนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้าจากสถานีฐาน (Base Station) ระบบ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในเขตภาคเหนือ

830,000 830,000

9 การประเมินผลภาพรวมของการตรวจสอบคุณภาพเคร่ือง
เร่งอนุภาคพลังงานสูงท่ัวประเทศ

350,000 350,000

10 โครงการให้บริการใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้
เคร่ืองก่าเนิดรังสีทางการแพทย์อย่างครบวงจร

164,000 164,000

11 ประเมินผลจากการสอบเทียบเคร่ืองวัดแอลกอฮอล์ใน
เลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ

1,736,500 1,736,500

12 จ้างเหมาบริการการบริหารจัดการตัวอย่าง 984,000 984,000
13 จ้างเหมาบริการการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองเอกซเรย์ 408,000 408,000
14 การประเมินคุณภาพถุงยางอนามัยและถุงมือทาง

การแพทย์
91,300 91,300

15 โครงการจัดท่าคู่มือการทดสอบเคร่ืองมือวัดทางการแพทย์
 (เคร่ืองควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจน : Oxygen 
Flow meter)

52,320 52,320

16  โครงการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ 31,300 31,300

17 ค่าตลับบบรจุแผ่นวัดรังสี OSL 2,470,000 2,470,000
18 ค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลาราชการ 221,000 221,000
19 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 645,000 645,000

20 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตรวจเคร่ืองเอกซเรย์ 250,000 250,000

ส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์



138 | แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

21 งบรายจ่ายอ่ืน : เดินทางไปราชการต่างประเทศ จ่านวน 4
 รายการ

929,000 929,000

22 งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ จ่านวน 5 รายการ

1) เคร่ืองอ่านแผ่นวัดรังสี OSL อัตโนมัติ ต่าบลตลาดขวัญ
 อ่าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

7,704,000          7,704,000 ∕

2) Phantom Tank 3D แขวงคลองมหานาค เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8,000,000          8,000,000 ∕

3) เคร่ืองส่ารวจการร่ัวของรังสีเอกซ์  ต่าบลตลาดขวัญ 
อ่าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

275,000            275,000 ∕

4) เคร่ืองลบสัญญาณตกค้างของแผ่นวัดรังสี OSL  ต่าบล
ตลาดขวัญ อ่าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2,568,000          2,568,000 ∕

5) MP3-P Phantom Tank แขวงคลองมหานาค เขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7,500,000          7,500,000 ∕

15,000,000   12,000,000   22,401,640 15,684,176 38,085,816
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

2,851,640 6,714,176 9,565,816

2 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง 500,000 500,000

3 โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

2,000,000 500,000 2,500,000

4 โครงการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ด้านชันสูตร 2,000,000 500,000 2,500,000

5 โครงการการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด 
การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

3,500,000 3,500,000

6 โครงการพัฒนาวัตถุทดสอบความช่านาญทาง
ห้องปฏิบัติการหน่วยบริการปฐมภูมิ  : การตรวจน่้าตาลใน
เลือดโดยใช้เคร่ืองตรวจชนิดพกพาและการตรวจปริมาตร
เม็ดเลือดแดงอัดแน่น

80,000 80,000

7 โครงการพัฒนาวัตถุทดสอบความช่านาญทาง
ห้องปฏิบัติการตรวจไวรัสตับอักเสบบีทางซีโรโลยี (HBsAg
 และ anti-HBs)

20,000 20,000

8 โครงการพัฒนาการเปรียบเทียบผลระหว่าง
ห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison) การ
ตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือเอนเตอโรไวรัสก่อโรคมือ
เท้าปาก ด้วยวิธี PCR ในปี 2563

36,000 36,000

9 โครงการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบติการ  
(Interlaboratory comparison) ก่อโรคทางเดินอาหาร
จาก Swap ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10,000 10,000

10 โครงการพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการหน่วย
บริการปฐมภูมิ: การตรวจภาวะต้ังครรภ์ การตรวจโปรตีน
 และน่้าตาลในปัสสาวะ

21,500 21,500

11 โครงการเฝ้าระวังซีโรทัยป์ของเช้ือไวรัเดงกีในเขตสุขภาพ
ท่ี 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ล่าปาง ล่าพูน และแม่ฮ่องสอน) 
ในปี 2563

60,000 60,000

12 โครงการเฝ้าระวังเช้ือ Streptococcus suis ระดับ 
serotype ในจังหวัดเชียงใหม่ ล่าปาง ล่าพูน และ
แม่ฮ่องสอน

10,000 10,000

13 โครงการศึกษาความซุกของยีนเส่ียงต่อการแพ้ยารุนแรง
ในประชากรเขตภาคเหนือตอนบนส่าหรับการเลือกใช้ยา
เฉพาะบุคคล

10,000 10,000

ศวก.ท่ี 1 เชียงใหม่
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

14 โครงการทดสอบความใช้ได้ของวิธีตรวจวิเคราะห์กัญชง
ประเภทเส้นใยและประเภทเสพติดโดยใช้เทคนิค
มัลติเพล็กซ์พีซีอาร์จากตัวอย่างใบต้นอ่อนกัญชง

52,000 52,000

15 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการตรวจ
วิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

50,500 50,500

16 การพัฒนาสารสกัดลูกเดือยเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส่าอาง

300,000 300,000

17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่าหรับใช้ภายนอกเฉพาะท่ีจากสาร
สกัดใบเฮมพ์เพ่ือลดอาการอักเสบและการติดเช้ือ

500,000 500,000

18 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายาต้านมะเร็ง
จากสารสกัดใบเฮมพ์

400,000 400,000

19 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 11 รายการ
1) เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real 
time PCR)

2,500,000 2,500,000 ∕

2) เคร่ืองโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(Headspace Gas Chromatograph Nitrogen 
Phosphorous Deterctor , HS GC NPD

3,600,000 3,600,000 ∕

3) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(HPLC)

3,500,000 3,500,000 ∕

4) เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือแบบออโตเคลฟ (Autoclave) 400,000 400,000 ∕
5)  เคร่ืองท่าแห้งด้วยความเย็น (Freeze Dryer 
Lyophilizer)

2,000,000 2,000,000 ∕

6) เคร่ืองช่ังไฟฟ้าความละเอียด 0.1 ถึง 0.01 มิลลิกรัม (5
 ต่าแหน่ง)

550,000 550,000 ∕

7) ตู้ดูดควัน (Fume HOOD) 850,000 850,000 ∕
8) เคร่ืองไออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph) 3,510,000 3,510,000 ∕
9) เคร่ืองถ่ายภาพและวิเคราะห์ผลจากแผ่นเจล 
(Gel Document System)

400,000 400,000 ∕

10) อ่างน่้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (BATH WATER WITH 
TEMPERATURE CONTROL)

60,000 60,000 ∕

11) เคร่ืองอ่านอิไลซ่าแบบไมโครเพลท (Elisa Reader 
Microplate)

600,000 600,000 ∕

5,000,000     5,000,000    20,216,000 5,324,524 25,540,524
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

165,000 2,324,524 2,489,524

2 โครงการธ่ารงรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 15190, 
ISO 9001 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 
เชียงราย

1,000,000 1,000,000

3 โครงการการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ่้า โรคข้าม
พรมแดน และเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วง ในจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

400,000 400,000

4 โครงการพัฒนาข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการผลิภัณฑ์
สุขภาพ และชันสูตรโรค ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 
(เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)

2,000,000 3,000,000 5,000,000

5 โครงการตรวจวิเคราะห์สารเคมีก่าจัดศัตรูตกค้างในเห็ดท่ี
บริโภคได้

500,000 500,000

ศวก.ท่ี 1/1 เชียงราย
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

6 โครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการความเส่ียงและ
เช้ือด้ือยาทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี
 1  (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)

150,000 150,000

7 โครงการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มท่ีได้รับยาต้านวัณโรค ใน
จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

300,000 300,000

8 โครงการการพัฒนาวิธีการตรวจเอกลักษณ์ยา 
Fluoxetine ท่ีปนปลอมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดย
เทคนิค HeadSpace GC-MS

400,000 400,000

9 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
สารป้องกันก่าจัดเช้ือราโดยวิธี HPLC

600,000 600,000

10 โครงการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ
 การตรวจเอกลักษณ์ยาท่ีปนปลอมในยาแผนโบราณ 
ปีงบประมาณ 2563

400,000 400,000

11 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

240,000 240,000

12 โครงการ การศึกษาสถานการณ์การปนเป้ือนยาปฏิชีวนะ
และเช้ือจุลินทรีย์ด้ือยาตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว์ จังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ และน่าน

250,000 250,000

13 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 10 รายการ
1) เคร่ืองย่อยสารระบบไมโครเวฟ DIGESTER
,MICROWAVE

4,200,000          4,200,000 ∕

2) เคร่ืองไอออนโครมาโทรกราฟ (IonChroma
tograph)

6,200,000          6,200,000 ∕

3) ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ (REFRIGERATOR, 
TEMPERATURE CONTROL)

370,000            370,000 ∕

4) เคร่ืองวัดความเป็นกรด-เบส pH Meter 141,000            141,000 ∕
5) เคร่ืองหาการแตกตัวของยา (DISINTEGRATION 
APPARATUS)

340,000            340,000 ∕

6) เคร่ืองระเหยสูญญากาศ (EVAPORATOR, VACUUM 
ROTARY

390,000            390,000 ∕

7) เคร่ืองหมุนเหว่ียงความเร็วสูง แบบควบคุมอุณหภูมิ 
(REFRIGEREATED CENTRIFUGE, HIGH SPEED (up to 
26,000 rpm))

200,000            200,000 ∕

8) ตู้แช่แข็ง (Freezer , 0 to (-20) degree celcius) 300,000            300,000 ∕
9) เคร่ืองวัดปริมาณรังสีเอกซ์ (X-RAY, EXPOSURE 
METER)

1,400,000          1,400,000 ∕

10) ชุดเคร่ืองมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทาง
เคร่ืองเอกซเรย์วินิจฉัยเต้านม (PHANTOM, 
MAMMOGRAM)

270,000            270,000 ∕

7,570,000     13,070,000   16,417,000 15,594,200 32,011,200
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

2,971,000 6,344,200 9,315,200

2 โครงการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลใน
เขตสุภาพท่ี 2  ปีงบประมาณ 2563

100,000 100,000

3 โครงการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มท่ีไม่สามารถเข้าถึงการตรวจ
คัดกรองยีนแพ้ยา : HLA-B*15:02อัลลีล HLA-B*57:01 
อัลลีลและ HLA-B*58:01อัลลีล  ในจังหวัดพิษณุโลก  
ประจ่าปีงบประมาณ 2563

400,000 400,000

ศวก.ท่ี 2 พิษณุโลก
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

4 โครงการเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มท่ีรับยาต้านวัณโรคเพ่ือเข้าถึง
การตรวจวิเคราะห์ NAT2 diploytype ในเขตสุขภาพท่ี 2
  ประจ่าปีงบประมาณ 2563

150,000 150,000

5  โครงการก่าจัดและกวาดล้างโรคหัดตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพท่ี2 ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

100,000 100,000

6 แผนการทดสอบความช่านาญทางห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 2563

100,000 100,000

7 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้า
ระวังเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 
2563

100,000 100,000

8 โครงการการทวนสอบวิธีการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ 
3,4-เมทิลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน (3,4-MDMA,ยาอี) 
ในปัสสาวะด้วยวิธี  GC/MS Headspace

200,000 200,000

9 โครงการพัฒนาวิธีตรวจหาปริมาณกัญชา ในปัสสาวะ 
ด้วยวิธี GC-MS โดยเตรียมตัวอย่างด้วยวิธี SPE

100,000 100,000

10 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในอาหาร
ด้วยเทคนิค ICP - OES

100,000 100,000

11 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และศึกษาปริมาณโลหะหนัก
แคดเมียม แมงกานีส ทองแดง โครเมียม และสังกะสีใน
น่้าและน่้าแข็ง

100,000 100,000

12 การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ท่ี
ผลิตหรือมีใช้ในโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 2

100,000 100,000

13 โครงการพัฒนาวิธีวิเคราะห์และด่าเนินแผนการทดสอบ
ความช่านาญห้องปฏิบัติการยาด้วย 
Titration/Automatic Potentiometry

100,000 100,000

10 การเฝ้าระวังการปลอมปนยาอันตรายและวัตถุออกฤทธ์ิ
ต่อจิตประสาทในยาชุดลดความอ้วนออนไลน์

100,000 100,000

11 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลกประจ่าปี 2563

1,000,000 1,000,000

12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563

3,226,000 3,226,000

13 โครงการเงินบ่ารุงของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 2 
พิษณุโลก ปีงบประมาณ 2563

8,000,000 8,000,000

14 งบรายจ่ายอ่ืน : ประเมินชุดทดสอบส่าหรับตรวจ
วิเคราะห์หาชนิดของไวรัสเดงกีด้วยวิธี 
Multiplex(5-plex) Real time RT-PCR ทาง
ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ปีงบประมาณ 
2563-2564

200,000 200,000

15 งบรายจ่ายอ่ืน : การศึกษาระดับตะก่ัว แคดเมียม 
แมงกานีสและปรอทในเลือดของประชากรท่ีอาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนท่ีท่ีจะสร้างโรงงานก่าจัดกาก
อุตสาหกรรม จังหวัดตาก

850,000 850,000

16 งบรายจ่ายอ่ืน : คุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากกัญชา
ท่ีใช้ทางการแพทย์ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 2

200,000 200,000

17 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 6 รายการ
1) เคร่ืองเตรียมตัวอย่างชนิดเฮสสเปชส่าหรับจีซีและ
เคร่ืองตรวจวัดสารแบบ แมสสเปกโทรมิเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ 

4,500,000 4,500,000 ∕
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

2) เคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวีวิสแบบล่าแสงคู่
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

750,000 750,000 ∕

3) เคร่ืองระเหยแบบหลายหลอดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
   

1,050,000 1,050,000 ∕
4) เคร่ืองกรองน่้าแบบอัลตร้าฟิวเทรช่ัน 420,000 420,000 ∕
5) เคร่ืองวัดความเป็นกรด – ด่าง (pH) และค่าการน่า
ไฟฟ้า แบบต้ังโต๊ะ 
   

250,000 250,000 ∕

6) เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณน่้า (Karl Fischer) 500,000 500,000 ∕
11,698,920   24,096,000   17,439,145 16,478,707 33,917,852

1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน
ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

1,639,185 4,286,707 5,925,892

2 โครงการบริหารจัดการพ้ืนฐานและสนับสนุน
ห้องปฎิบัติการศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 
นครสวรรค์ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2,250,000 100,000 2,350,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพตรวจพิสูจน์สารเสพติด และการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา ของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 นครสวรรค์ ประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1,750,000 5,000 1,755,000

4 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้านยาสมุนไพรและเคร่ืองส่าอาง

800,000 10,000 810,000

5 โครงการสถานการณ์ความม่ันคง และปลอดภัยด้าน
อาหาร เขตสุขภาพท่ี 3 และพ้ืนท่ีใกล้เคียง ปีงบประมาณ
 2563

2,130,000 45,000 2,175,000

6 โครวการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้รังสีวินิจฉัยทาง
การแพทย์และพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
เขตสุขภาพท่ี 3 ปีงบประมาณ 2563

420,000 22,000 442,000

7 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 3 และการพัฒนาคุณภาพและ
ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 
2563

1,140,000 10,000 1,150,000

8 โครงการให้บริการตรวจคัดรองกลุ่มอาการดาวน์ด้วยวิธี
ด้วยวิธี Quadruple test ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
3 นครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2563

12,000,000 12,000,000

9 โครงการนวัตกรรมและจัดการผลงานวิชาการสู่การใช้
ประโยชน์เพ่ือ ความม่ันคงด้านสุขภาพ

104,520 104,520

10 โครงการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งสู่องค์กรคุณภาพ
 smart 4.0

357,040 357,040

11 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 6 รายการ
1) เคร่ืองย่อยสารระบบไมโครเวฟ 4,200,000 4,200,000 ∕
2) เคร่ืองไทเทรตอัตโนมัติ 1,000,000 1,000,000 ∕
3) เคร่ืองวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์ 998,400 998,400 ∕
4) ตู้อบเพาะเช้ืออุณหภูมิต่่า 450,000 450,000 ∕
5) เตาอบร้อน 100,000 100,000 ∕
6) ตู้บ่มเช้ืออุณหภูมิต่่า 100,000 100,000 ∕

ศวก.ท่ี 3 นครสวรรค์
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

-                 -                28,830,920 51,199,800 80,030,720
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

377,400 4,319,000 4,696,400

2 โครงการสนับสนุนบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 4 สระบุรี

5,605,000 10,035,800 15,640,800

3 โครงการประเมินความเส่ียงแจ้งเตือนภัยชันสูตร 2,315,000 2,315,000

4  โครงการประเมินความเส่ียงแจ้งเตือนภัยสาธารณสุข 2,400,000 2,400,000

5 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การ
ควบคุมตัวและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

9,908,580 9,908,580

6 โครงการจัดท่าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสี
วินิจฉัย

100,000 100,000

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ
ระบบเฝ้าระวังการด้ือยาด้านจุลชีพ

100,000 100,000

8 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 419,000 419,000

9 โครงการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 40,000 40,000

10 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย 450,000 450,000
11 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
390,000 390,000

12 โครงการธ่ารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระ

50,000 50,000

13 โครงการเคร่ืองวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพ
ดีเฉลิมพระเกียรติ

440,940 440,940

14 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 14 รายการ
1) เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง 
(Real Time PCR) จ่านวน 1 เคร่ือง

      2,500,000 2,500,000 ∕

2) ตู้ปราศจากเช้ือแบบคลาส II, A2 จ่านวน 1 เคร่ือง         550,000 550,000 ∕
3) เคร่ืองถ่ายภาพและวิเคราะห์ผลจากแผ่นเจล 
(Gel Document System) จ่านวน 1 เคร่ือง

        500,000 500,000 ∕

4) เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ
จ่านวน 1 เคร่ือง

        350,000 350,000 ∕

5) เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม จ่านวน 1 เคร่ือง         200,000 200,000 ∕
6) ตู้ PCR workstation จ่านวน 2 ตู้         260,000 260,000 ∕
7) เตาหลุมไฟฟ้า จ่านวน 1 เคร่ือง         100,000 100,000 ∕
8) ชุดอิเล็กโทรโฟเรซีสแบบแนวราบขนาดเล็ก 
(Electrophoresis chamber, Horizontal mini)
จ่านวน 1 ชุด

          30,000 30,000 ∕

9) เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบไมโคร จ่านวน 1 เคร่ือง           30,000 30,000 ∕
10) ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต จ่านวน 1 ตู้           20,000 20,000 ∕
11) เคร่ืองวัดค่ากิโลโวลต์พีค เวลา และปริมาณรังสีเอกซ์
 จ่านวน 1 เคร่ือง

      1,140,000 1,140,000 ∕

12) เคร่ืองวัดปริมาณรังสีร่ัวไหลของห้องเอกซเรย์ จ่านวน
 1 เคร่ือง

        220,000 220,000 ∕

13) ระบบโทรศัพท์ 2,500,000      2,500,000 ∕
14) ระบบกล้องวงจรปิด 400,000        400,000 ∕

15 งบลงทุน : ส่ิงก่อสร้าง 4 รายการ
1) สะพานข้าม 1,767,000 1,767,000 ∕
2) ภูมิทัศน์ 13,363,000 13,363,000 ∕
3) ร้ัวโปร่งด้านข้างอาคารปฏิบัติการ 8,200,000 8,200,000 ∕
4) อาคารชุดพักอาศัยส่าหรับข้าราชการ 39 ยูนิต  (ผูกพัน
 ปี 2561-2563)

10,950,000        10,950,000 ∕

ศวก.ท่ี 4 สระบุรี
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

12,000,000   12,000,000   19,297,000 15,005,010 34,302,010
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

1,665,000 6,871,800 8,536,800

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

5,000,000 5,000,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล

490,000 490,000

4 โครงการเฝ้าระวังส่ือสารแจ้งเตือนภัยโรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ่้า และเช้ือแบคทีเรียด้ือยาต้านจุลชีพเขตสุขภาพท่ี 5

1,694,000 1,694,000

5 คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทะเล
เขตสุขภาพท่ี 5

500,000 500,000

6  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจกัญชาทางการแพทย์
เขตสุขภาพท่ี 5

700,000 700,000

7  โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3,669,500 3,669,500

8 เงินงบประมาณ งบลงทุน ครุภัณฑ์ 4 รายการ
1)เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 (จ่านวน 2เคร่ือง ) 748,000            748,000 ∕
2) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
ต่าบลลาดใหญ่ (จ่านวน 1 เคร่ือง)

3,000,000          3,000,000 ∕

3) เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟพร้อมเคร่ืองเตรียมตัวอย่าง
ชนิดเฮดสเปดส่าหรับจีซี   (จ่านวน 1 เคร่ือง )

3,000,000          3,000,000 ∕

4) เคร่ืองวิเคราะห์โปรตีน (Protein Analyzer)  (จ่านวน
 1 เคร่ือง )

2,500,000          2,500,000 ∕

9 เงินบ่ารุง งบลงทุน ครุภัณฑ์ 20 รายการ
1) เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA  (จ่านวน 1 เคร่ือง)             2,500 2,500 ∕
2) เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 2kVA (1,200 Watts)  
(จ่านวน 1 เคร่ือง)

          12,000 12,000 ∕

3) เคร่ืองสแกนเนอร์ ส่าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 (จ่านวน 1 เคร่ือง)

          18,000 18,000 ∕

4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส่าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จ่านวน 12 เคร่ือง)

        309,600 309,600 ∕

5) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส่าหรับงานประมวลผล 
(จ่านวน 1 เคร่ือง)

          25,800 25,800 ∕

6) ตู้เย็น (Refrigerator) จ่านวน 1 เคร่ือง)           39,900 39,900 ∕
7) เคร่ืองป่ันเหว่ียงขนาดเล็กความเร็วสูง (จ่านวน 1 
เคร่ือง)

          80,000 80,000 ∕

8) เคร่ืองช่ัง 2 ต่าแหน่ง  (จ่านวน 1 เคร่ือง)           64,000 64,000 ∕
9) ตู้พีซีอาร์ (จ่านวน 1 เคร่ือง)           62,000 62,000 ∕
10) เคร่ืองบดป่ัน (จ่านวน 1 เคร่ือง)             7,500 7,500 ∕
11)ตะเกียงบุนเสนแบบจุดติดอัตโนมัติ (จ่านวน 3 เคร่ือง)         135,000 135,000 ∕

12) เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ ความช้ืน  (จ่านวน 3 เคร่ือง)           34,800 34,800 ∕
13) ตู้อบเพาะเช้ือแบบเขย่า  (จ่านวน 1 เคร่ือง)         495,000 495,000 ∕
14) เคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอน (จ่านวน 1 เคร่ือง)         380,000 380,000 ∕
15) ตู้ดูดฝุ่นแป้งและอนุภาคขนาดเล็กชนิดไร้ท่อ (จ่านวน
 1 เคร่ือง)

        200,000 200,000 ∕

ศวก.ท่ี 5 สมุทรสงคราม
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

16) ตู้ปราศจากเช้ือแบบคลาส 1 (Biosafety cabinet, 
class I)   (จ่านวน 1 เคร่ือง)

449,400        449,400 ∕

17) เคร่ืองจ่าแนกเช้ือแบบอัตโนมัติ (Automated 
system for culture identification)  (จ่านวน 1 เคร่ือง)

        495,000 495,000 ∕

18) เคร่ืองท่าแห้งด้วยความเย็น (Freeze dryer, 
Lyophilizer) (จ่านวน 1 เคร่ือง)

        980,000 980,000 ∕

19) แท่นบรรยาย (โพเด่ียม) (จ่านวน 1 ตัว)           19,900 19,900 ∕
20) รถเข็น (จ่านวน 2 คัน)           14,000 14,000 ∕

10 เงินบ่ารุง งบลงทุน ส่ิงก่อสร้าง 5 รายการ
1) ปรับปรุงห้องรับตัวอย่าง 65,260 65,260 ∕
2) ปรับปรุงพ้ืนห้องท่าลายเช้ือและล้างเคร่ืองแก้ว 44,800 44,800 ∕
3) ปรับปรุงพ้ืนท่ีเก็บถังแก๊สข้างอาคารปฏิบัติการ 26,800 26,800 ∕
4) จ้างเปล่ียนประตูห้องวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา 144,450 144,450 ∕
5) จ้างทาสีอาคารอ่านวยการ 358,000 358,000 ∕

13,600,000   15,000,000   31,301,797 6,685,822 37,987,619
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

4,585,197 5,409,322 9,994,519

2 โครงการส่งเสริมความสามารถ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี  ให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4,700,000 4,700,000

3 โครงการทดสอบทางห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวกับสุขภาพ
เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ประจ่าปี 2563

4,400,000 4,400,000

4 โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6
 ชลบุรี  ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1,370,000 1,370,000

5 โครงการเฝ้าระวังและประเมินความเส่ียงด้านสารพิษใน
พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 6

600,000 600,000

6 โครงการระดับโลหะหนักในอาหารทะเลสดบริเวณชายฝ่ัง
ทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (ปีท่ี 1)

560,000 560,000

7 โครงการตรวจสารเคมีก่าจัดแมลงตกค้าง สีสังเคราะห์ 
กรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก และโลหะหนักในเน้ือสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีจ่าหน่ายในเขตสุขภาพท่ี 6

650,000 650,000

8 โครงการตรวจติดตามก่ากับดูแลสถานท่ีครอบครองเช้ือ
โรคและพิษจากสัตว์ฯ ในพ้ืนท่ีเขต 6

80,000 80,000

9 โครงการพัฒนาเครือข่ายและรักษาสถานภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบเบ้ืองต้นส่าหรับตรวจสารพิษ
ตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักสด/ผลไม้สดในพ้ืนท่ี เขต 6

170,000 170,000

10 โครงการ การแพทย์แม่นย่า 105,000 105,000
11 โครงการแผนทดสอบความช่านาญห้องปฏิบัติการตรวจ

เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ
900,500 900,500

12 โครงการการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์  เขตสุขภาพท่ี 6 ประจ่าปี 2563

376,000 376,000

13  โครงการบูรณาการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยา
เสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

4,200,000 4,200,000

14 โครงการบูรณาการการประกันคุณภาพยา 450,000 450,000
15 โครงการบูรณาการการจัดท่าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจาก

การถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยปี 2560-2564
300,000 300,000

ศวก.ท่ี 6 ชลบุรี
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

16 โครงการบูรณาการพัฒนาห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายและเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ

80,000 80,000

17 โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน

1,921,200 1,921,200

18  โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 779,000 779,000

19 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย 33,500 33,500
20 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (Food

 Safety Hospital และ Green & Clean Hospital)
292,000 292,000

21 โครงการบูรณาการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหาร 
เช่ือมโยงความเช่ือม่ันและเศรษฐกิจไทย

235,000 235,000

22 โครงการบูรณาการธ่ารงรักษา พัฒนาสร้างเสริมความ
เข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

100,000 100,000

23  โครงการบูรณาการเคร่ืองวัดความดันโลหิตปลอดภัย 
คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ

359,500 359,500

24 โครงการบูรณาการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

164,800 164,800

25 งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ จ่านวน 9 รายการ

1) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ชนิดยูวีวิส แบบล่าแสงคู่ (UV-VIS
 DOUBLE BEAMSPECTROPHOTO METER)

650,000            650,000 ∕

2) กล้องจุลทรรศน์แบบสามตา (MICRO SCOPE , 
TRINOCOLAR)

450,000            450,000 ∕

3) เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือแบบออโตเครฟ (AUTOCLAVE) 396,000            396,000 ∕
4) เคร่ืองส่ารวจการร่ัวของรังสีเอกซ์ (SURVEY METER) 177,000            177,000 ∕
5) เคร่ืองวัดการน่ากระแสไฟฟ้าของสารละลาย 
(CONDUCTIVITY METER)

102,000            102,000 ∕

6) เคร่ืองหาการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูล 
(DISSOLUTION APPARATUS) จังหวัดชลบุรี

992,000            992,000 ∕

7) เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบความเร็วสูง (CENTRIFUGE, 
HIGH SPEED)

300,000            300,000 ∕

8) ชุดเคร่ืองมือประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสี
เอกซเรย์วินิจฉัยเต้านมระบบดิจิตอล (MAMMOGRAPHY
 DIGITAL QUALITY ASSURANCE TEST TOOLS)

299,600            299,600 ∕

9) เคร่ืองอิเล็กโทรโฟเรซีสแบบแคพิลลารี 
(ELECTROPHORESIS , CAPILLARY)

1,800,000          1,800,000 ∕

11,200,000   12,000,000   17,048,016 9,673,600 26,721,616
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

1,658,016 4,493,600 6,151,616

2 โครงการ 36 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 500,000 500,000
3 โครงการพัฒนาระบบบริหาร 5,000,000 5,000,000
4  โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจยีนด้ือยา

ต้านจุลชีพ เพ่ือการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพระดับยีน
 ของเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 7

380,000 380,000

5  โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
โลหะหนักในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรปูและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

500,000 500,000

6 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสารเคมี
ป้องกันและก่าจัดศัตรูพืช

260,000 260,000

ศวก.ท่ี 7 ขอนแก่น
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

7 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น ปี 2563

400,000 400,000

8 โครงการการให้บริการทดสอบความช่านาญส่าหรับการ
ตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit, 
Hct) ระดับน่้าตาลในเลือด (Blood glucose) ระดับ
โปรตีน และน่้าตาลในปัสสาวะ (Urine protein and 
sugar) และการตรวจหาภาวะการต้ังครรภ์ในปัสสาวะ 
(Urine pregnancy test) ส่าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ

150,000 150,000

9 โครงการการเฝ้าระวัง ประเมินความเส่ียงด้านโรคติดเช้ือ 
และโรคไม่ติดเช้ือทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตร
สาธารณสุข

3,200,000 3,200,000

10 โครงการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รังสีและเคร่ืองมือแพทย์ ในเขต
สุขภาพท่ี 7

1,200,000 1,200,000

11 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 7 รายการ
1) เคร่ืองเอชพีแอลซีเอ็มเอส (HPLC-MS) ต่าบลศิลา 
อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ่านวน 1 ชุด

6,600,000 6,600,000 ∕

2) เคร่ืองย่อยสารระบบไมโครเวฟ (DIGESTER, 
MICROWAVE) ต่าบลศิลา อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จ่านวน 1 ชุด

1,600,000 1,600,000 ∕

3) ชุดถ่ายภาพจากเจล (GEL-PHOTOGRAPHIC SET) 
1 ชุด

450,000 450,000 ∕

4) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ส่าหรับห้องประชุม 1 ชุด 200,000 200,000 ∕
5) คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ่านวน 3 เคร่ือง 60,000 60,000 ∕
6) ชุดเคร่ืองพิมพ์บาร์โค้ด จ่านวน 1 ชุด 30,000 30,000 ∕
7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access point) 
จ่านวน 4 เคร่ือง

40,000 40,000 ∕

17,372,405   18,000,000   22,481,000 14,797,298 37,278,298
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

3,736,000 6,237,948 9,973,948

2 โครงการพัฒนาและรักษาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ตรวจวิเคราะห์เพ่ือการรับรองตามมาตรฐานสากล 
ประจ่าปีงบประมาณ 2563

660,000 660,000

3 โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี

100,000 100,000

4 โครงการจัดท่าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ่าปีและ
การก่ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

70,000 70,000

5 โครงการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางานบริการสู่ความเป็น
เลิศ (OD)

400,000 400,000

6 โครงการสอบเทียบเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ส่าหรับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 8

120,000 120,000

7 โครงการการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เขต
สุขภาพท่ี 8

400,000 400,000

8 โครงการแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

200,000 200,000

9 โครงการการเฝ้าระวังโรคท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 2,750,000 2,750,000

ศวก.ท่ี 8 อุดรธานี
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

10 โครงการแผนทดสอบความช่านาญการตรวจภาวะ
ต้ังครรภ์ โปรตีนและน่้าตาลในปัสสาวะ ส่าหรับหน่วย
บริการปฐมภูมิ ประจ่าปี 2563

110,000 110,000

11 โครงการแผนทดสอบความช่านาญห้องปฏิบัติการตรวจ
เอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

700,000 700,000

12 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือข้อมูลเช้ือด้ือยาใน
ระดับเขตสุขภาพและระดับประเทศ

80,000 80,000

13 โครงการเตือนภัยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการ
บริการทางห้องปฏิบัติการ ด้านอาหาร ยา สมุนไพร 
เคร่ืองส่าอาง ในเขตสุขภาพท่ี 8

1,000,000 1,000,000

14 โครงการเตือนภัยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารใน
เขตสุขภาพท่ี 8

650,000 650,000

15 โครงการการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 80,850 80,850

16 โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

300,000 300,000
17 โครงการควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือแพทย์และตรวจวัดรังสี 250,000 250,000

18 โครงการพัฒนาและบ่ารุงรักษาระบบสารสนเทศและ
เครือข่ายของศูนย์ฯ

50,000 50,000

19 โครงการตรวจหาปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธี
 Headspace Gas Chromatography

500,000 500,000

20 โครงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้าน
เคร่ืองส่าอาง  วัตถุอันตรายและสารพิษไม่ทราบชนิด

150,000 150,000

21 โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดทางห้องปฏิบัติการ 1,715,000 1,715,000

22 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 604,000 604,000

23 โครงการทดสอบความสามารถในการตรวจหาผลิตภัณฑ์
กลุ่มเส่ียงด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย (ภายใต้ CMS)

122,000 122,000

24 โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และยาแผนโบราณ

150,000 150,000

25 โครงการจัดท่าข้อก่าหนดมาตรฐานเปลือกต้นตะโกนา 100,000 100,000

26 โครงการปริมาณ ตะก่ัว แคดเมียม ปรอท และสารหนูใน
ข้าวสารในจังหวัดอุดรธานี

100,000 100,000

27 โครงการปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารกลุ่มเส่ียงในเขต
สุขภาพท่ี 8

65,000 65,000

28 โครงการซ่อมแซมบ้านพักราชการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี

500,000 500,000

29 งบลงทุน : รายการครุภัณฑ์ 6 รายการ

1) เคร่ืองดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ 320,000 320,000 ∕

2) ชุดผลิตน่้าบริสุทธ์ิส่าหรับห้องปฏิบัติการ 2,000,000 2,000,000 ∕
3) เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือแบบออโตเครพ 500,000 500,000 ∕
4) ตู้แสงยูวี  (2 เคร่ือง) 320,000 320,000 ∕
5) ตู้เย็น 350,000 350,000 ∕
6) อ่างน่้าความถ่ีสูง 144,500 144,500 ∕

30 งบลงทุน : รายการส่ิงก่อสร้าง 5 รายการ
1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
อุดรธานี

500,000 500,000 ∕

2) งานก่อสร้างรางระบายน่้า คสล.พร้อมฝา 700,000 700,000 ∕
3) งานก่อสร้างระบบประปา 500,000 500,000 ∕
4) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการช้ัน 3 6,609,500 6,609,500 ∕

5) ขนย้าย บ่ารุงรักษาและสอบเทียบเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

3,433,500 3,433,500 ∕
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

10 ศวก.ท่ี 9 นครราชสีมา 10,100,000   11,100,000   23,073,400 10,111,248 33,184,648
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

2,254,000 4,827,248 7,081,248

2 การบริหารจัดการงบพ้ืนฐานของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา ปี 2563

2,900,000 2,900,000

3 โครงการธ่ารงรักษาระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9

187,000 187,000

4 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจ
วิเคราะห์กัญชา -พัฒนาวิธีตรวจโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง
และปริมาณ THC-ตรวจในซีร่ัม

500,000 500,000

5 โครงการประกันคุณภาพยา 2563 250,000 250,000
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

ปี 2563
700,000 700,000

7 โครงการสมุนไพรไทย ปี 2563 22,500 22,500
8 โครงการบูรณาการธ่ารงรักษา พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง

ของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รพ.สมเด็จพระ
ยุพราช  รพ.เฉลิมพระเกียรติ รพ.ชัยพัฒน์ ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

50,000 50,000

9 โครงการจัดท่าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสี
วินิจฉัย

250,000 250,000

10 โครงการเคร่ืองวัดความดันเฉลิมพระเกียรติฯ 300,000 300,000

11 โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

460,000 460,000

12 การประเมินความเส่ียงและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้านอาหาร ยา เคร่ืองส่าอาง, รังสีและเคร่ืองมือ
แพทย์ ในพ้ืนท่ีสาธารณสุขเขตนครชัยบุรินทร์

1,796,800 1,796,800

13 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
อาหาร : ทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์  5 
รายการทดสอบ

50,000 50,000

14 โครงการเฝ้าระวังการปนเป้ือนสารเคมีป้องกันก่าจัด
ศัตรูพืช สารห้ามใช้และเช้ือโรคอาหารเป็นพิษใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร เขตสุขภาพท่ี 9

40,000 758,200 798,200

15 โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพ้ืนท่ีสุขภาพเขตนครชัยบุรินทร์

7,607,400 7,607,400

16 การประเมินความเส่ียงและแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์ด้าน
ชันสูตรสาธารณสุขและพิษวิทยาในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 
นครชัยบุรินทร์

2,542,000 2,542,000

17 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่าย
เพ่ือการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยาต้านจุลชีพ(AMR)ในพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพ ท่ี 9 นครชัยบุรินทร

50,000 50,000

18 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 7 รายการ
1) เคร่ืองไอออนโครมาโทกราฟ (ION 
CHROMATOGRAPH)

          3,500,000 3,500,000 ∕

2) เคร่ืองหมุนเหว่ียง แบบความเร็วสูง ควบคุมอุณหภูมิ 
(Refrigerated centrifuge,high speed)

            642,000 642,000 ∕
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เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

3) เคร่ืองเขย่าแบบกลับไปกลับมา (SHAKER, 
RECIPROCAL SHAKER)

            172,000 172,000 ∕

4) ชุดเคร่ืองกรองด้วยเมมเบรน             500,000 500,000 ∕
5) เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 ลิตร             350,000 350,000 ∕
6) เคร่ืองสกัดกรดนิวคลีอิคบริสุทธ์ิอัตโนมัติ             500,000 500,000 ∕
7) เคร่ืองตีผสมอาหาร 150,000            150,000 ∕

19 งบลงทุน : ส่ิงก่อสร้าง 2 รายการ
1) ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ต่าบลหนองบัวศาลา อ่าเภอเมืองนครราชสีมา
 จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง

1,426,500          1,426,500 ∕

2) ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารบ้านพัก ต่าบลหนองบัว
ศาลา อ่าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
2 หลัง

399,000            399,000 ∕

12,064,924   13,221,500   30,505,610 21,328,700 51,834,310
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

3,846,360 4,405,440 8,251,800

2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพ่ือความม่ันคงด้าน
สุขภาพเขตสุขภาพท่ี 10 ปี 2563

2,220,000 1,500,000 3,720,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพร
และเคร่ืองส่าอาง เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค

2,663,250 336,750 3,000,000

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษตกค้างในชีว
วัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือประกอบอรรคดี เขต
สุขภาพท่ี 10

707,800 292,200 1,000,000

5 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมชีดความสามารถ
ห้องปฏิบัติการรังสีในโรงพยาบาลเขตท่ี 10

530,000 420,000 950,000

6 โครงการ พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ชันสูตรสาธารณสุขในการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรค
เพ่ือความม่ันคงด้านสุขภาพและรองรับอาเซียน 
ปีงบประมาณ 2563

1,600,000 2,900,000 4,500,000

7 โครงการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบบริหาร
คุณภาพศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี 
ประจ่าปีงบประมาณ 2563

1,000,000 200,000 1,200,000

8 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 22 รายการ
1) เคร่ืองไอออนโครมาโทกราฟ (ION 
CHROMATOGRAPH)

3,500,000 3,500,000 ∕

2) ชุดประกันคุณภาพของภาพถ่ายทางรังสีเอกซ์วินิจฉัย 
(Quality Assurance of Diagnostic X-ray Imaging Kit)

1,230,500 1,230,500 ∕

3) เคร่ืองตรวจนับโคโลนีอัตโนมัติ (Colony Counter, 
Automatic)

1,300,000 1,300,000 ∕

4) เคร่ืองดูดปล่อยสารละลายอัตโนมัติ (Dispenser, 
Automatic)

110,000 110,000 ∕

5) เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือแบบออโตเคลฟ (Autoclave) ความจุ
ไม่น้อยกว่า 75 ลิตร

300,000 300,000 ∕

6) เคร่ืองผสมส่าหรับไมโครเพลท , หลอดทดลองขนาด
เล็ก, แบบควบคุมอุณหภูมิ

300,000 300,000 ∕

7) เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบความเร็วสูง (CENTRIFUGE, 
HIGH SPEED)

130,000 130,000 ∕

ศวก. 10 อุบลราชธานี
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

8) ตู้แสงยูวี (UV lamp, Cabinet) ส่าหรับการตรวจเช้ือ 
E.coli

120,000 120,000 ∕

9) เคร่ืองระเหยสูญญากาศ (Evaporator, Vacuum 
Rotary)

278,200 278,200 ∕

10) เคร่ืองก่าเนิดไฟฟ้าส่ารองฉุกเฉิน (GeNERATOR SET) 5,175,000 5,175,000 ∕

11) เคร่ืองท่าน่้าเย็น (Air-Cooled Chillre) 5,494,500 5,494,500 ∕
12) เคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(HPLC) Diode Array Detector

3,700,000 3,700,000 ∕

13) เคร่ืองหาการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูลแบบ
ป๊ัมก่ึงอัตโนมัติ

3,000,000 3,000,000 ∕

14) เคร่ืองโครมาโทกราฟของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(HPLC) Diode Array Detector and Evaporative 
light Scattering detector

3,800,000 3,800,000 ∕

15) เตาไฟฟ้าพร้อมเคร่ืองกวนแม่เหล็ก 220,000 220,000 ∕
16) อ่างน่้าร้อนควบคุมอุณหภูมิขนาด 8 หลุม 70,000 70,000 ∕
17) หม้อเพาะเช้ือแบบไร้อากาศ (Anaerobic Jar) 250,000 250,000 ∕
18) เคร่ืองดูดปล่อยสารสะลาย (Dispenser) 35,310 35,310 ∕
19) เตาไฟฟ้าบุนวม (Heating Mentle) 50,000 50,000 ∕
20) เตาไฟฟ้าพร้อมเคร่ืองกวนแม่เหล็ก (Hot Plate with
 Magnetic)

44,000 44,000 ∕

21) เคร่ืองสกัดแบบสุญญากาศ 90,000 90,000 ∕
22) เคร่ืองดูดจ่ายสารอัตโนมัติ (Aoto piptte) 15,000 15,000 ∕

8,000,000     8,000,000    9,209,000 8,113,292 17,322,292
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

1,178,000 4,283,292 5,461,292

2 โครงการ พัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 423,000 423,000

3 โครงการ พัฒนา อสม วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 168,000 168,000

4 โครงการ พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

290,000 290,000

5 งบรายจ่ายอ่ืน : โครงการวิจัย จ่านวน 1 โครงการ 150,000 150,000
6 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 4 รายการ

1) เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ 6,000,000          6,000,000 ∕
2) เคร่ืองหาการละลายตัวของยาเม็ดและแคปซูล 1,000,000          1,000,000 ∕
3) เคร่ืองไอออนโครมาโทกราฟ (Ion Chromatograph) 3,600,000      3,600,000 ∕
4)  เคร่ืองวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ 230,000        230,000 ∕

9,974,600     10,200,000   4,813,700 4,991,500 9,805,200
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

756,000 1,749,400 2,505,400

2 โครงการ.การบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563

1,082,700 360,900 1,443,600

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปีงบประมาณ 2563

300,000 300,000

ศวก. 11 สุราษฎร์ธานี

ศวก. 11/1 ภูเก็ต
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4 โครงการ การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต ตามมาตรฐานสากล
 ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 15189 และ ISO 
15190 ปีงบประมาณ 2563

190,000 190,000

5 โครงการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเคร่ืองเอกซเรย์ วินิจฉัยทาง
การแพทย์ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี และพังงา 
ปีงบประมาณ 2563

1,340,000 1,340,000

6 โครงการ เฝ้าระวังการปนเป้ือนเช้ือโนโรไวรัสท่ีก่อให้เกิด
โรคทางเดินอาหารอักเสบเฉียบพลันในตัวอย่างน่้าแข็งท่ี
จ่าหน่ายในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต

200,000 200,000

7  โครงการโครงการพัฒนาทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษส่าหรับบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ท่ี 11/1ภูเก็ต

85,000 85,000

8 โครงการการเฝ้าระวังทางด้านโรคติดเช้ือ และทางเภสัช
พันธุศาสตร์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี 
ปีงบประมาณ 2563

1,500,000 1,500,000

9 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563

41,200 41,200

10 โครงการการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์สารเสพติด
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1
 ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2563

600,000 600,000

11 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ จ่านวน 2 รายการ
1) รายการ.เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือแบบออโตเคลฟ (Autoclave)
 พร้อมระบบอบแห้งอัตโนมัติ

600,000            600,000 ∕

2) รายการ..เคร่ืองผลิตน่้าบริสุทธ็คุณภาพสูง (Ultrapure
 water)

1,000,000          1,000,000 ∕

8,050,000     10,000,000   19,679,940 8,333,850 28,013,790
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

2,278,940 5,785,600 8,064,540

2 กิจกรรม : งานตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและโรค 873,600 873,600

3 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด 
การควบคุมตัวและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

3,000,000 50,000 3,050,000

4 โครงการจัดท่าสารมาตรฐาน Anthocyanin จากดอก
กระเจ๊ียบแดง

200,000 200,000

5 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ใน
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์กัญชาท่ีใช้ทางการแพทย์

1,400,000 1,400,000

6 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์
อาหารและเครือข่ายเพ่ือรองรับอาเซียน

700,000 700,000

7 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจแยก
เช้ือแบคทีเรียโรคท่ีป้องกันได้ดด้วยวัคซีนท่ีเป็นปัญหา
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีเขต 12

150,000 150,000

8 โครงการห้องปฏิบัติการชันสูตรเพ่ือการเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ่้ารองรับประชาคมอาเซียน

430,000 70,000 500,000

9 โครงการพัฒนาบุคลากร 321,000 50,000 371,000

ศวก. 12 สงขลา
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10 งบรายจ่ายอ่ืน : 
โครงการวิจัย พัฒนาหน่วยวิจัยฤทธ์ิทางชีวภาพและสาร
ออกฤทธ์ิของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง

200,000 200,000

11 รายจ่ายงบลงทุน : จัดหาครุภัณฑ์ จ่านวน 31 รายการ

1) เคร่ืองโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
พร้อมเคร่ืองตรวจวัดสารแบบไดโอดอะเรย์ส่าหรับเอชพี
แอลซีและเคร่ืองตรวจวัดชนิดแมสสเปคโตรมิเตอร์  
(HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH 
:HPLC-DA,MS)

7,000,000          7,000,000 ∕

2) เคร่ืองระเหยแบบหลายหลอดแก้ว (EVAPORATED, 
MULTIPLE TUBE)

650,000            650,000 ∕

3) เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบความเร็วต่่าควบคุมอุณหภูมิ 
(REFRIGERATED CENTRIFUGE, LOW SPEED)

550,000            550,000 ∕

4) เคร่ืองย่อยสารระบบไมโครเวฟ (DIGESTOR, 
MICROWAVE)

2,300,000          2,300,000 ∕

5) เคร่ืองอ่านปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์ 
(DENSITOMETER, IMAGING ANALYZER)

500,000            500,000 ∕

6) เคร่ืองส่ารวจรังสีแกมมา 200,000            200,000 ∕
7) ตู้ดูดความช้ืนแบบอัตโนมัติ (CABINET, AUTOMATIC
 DESICCATOR)

450,000        450,000 ∕

8) อ่างน่้าความถ่ีสูง แบบควบคุมอุณหภูมิ (Bath, 
Ultrasonic with Temperature control )

125,000        125,000 ∕

9) ตู้แช่แข็ง Freezer ,0 to (-20) degree celcius    200,000        200,000 ∕
10) ตู้เย็น/ตู้แช่ 52,000          52,000 ∕
11) เคร่ืองนับโคโลนี (Colony counter) 40,000          40,000 ∕
12) ตะเกียงบุนเสน (BURNER, BUNSEN) 36,000          36,000 ∕

13) เตาไฟฟ้าพร้อมเคร่ืองกวนแม่เหล็ก 30,000          30,000 ∕
14) เคร่ืองวัดอุณหภูมิและความช้ืน 
(Thermohygrometer)

24,500          24,500 ∕

15) ตู้เย็น (REFRIGERATOR) 17,000          17,000 ∕
16) เคร่ืองผสมส่าหรับหลอดทดลอง 13,000          13,000 ∕
17) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส่าหรับงาน
ประมวลผล

115,000        115,000 ∕

18) เคร่ืองพิมพ์ผล (สี) 9,000            9,000 ∕
19) เคร่ืองโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 12,000          12,000 ∕
20) กล้องวงจรปิด 15,000          15,000 ∕
21) เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 15,000          15,000 ∕
22) ไมโครโฟนส่าหรับประกาศเสียงตามสาย 7,200            7,200 ∕
23) ชุดควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm 
Control Panel)

26,750          26,750 ∕

24) เก้าอ้ีท่างาน 4,000            4,000 ∕
25) เก้าอ้ีพักคอย 17,500          17,500 ∕
26) โต๊ะ - เก้าอ้ีรับรองลูกค้า 24,000          24,000 ∕
27) เคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนท่ี 20,000          20,000 ∕
28) เคร่ืองช่ังสปริง 1,200            1,200 ∕
29) ชุดเก้าอ้ีม้าหิน 14,000          14,000 ∕
30) กล้องถ่ายรูป 35,000          35,000 ∕
31) เคร่ืองเป่าลมร้อน 1,500            1,500 ∕
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งบประมาณ

ปี 2562 ปี 2563 งบประมาณ
(1)

เงินบ ารุง
(2)

รวมงบประมาณ
(3)=(1)+(2) ตามพ.ร.บ. อนุมัติแล้ว ยังไม่อนุมัติ

หน่วยงาน - โครงการ/กิจกรรมล าดับ
ประมาณการรายจ่าย

หมายเหตุ

แผนการจัดซ้ือในงบลงทุน
เงินบ ารุง

ประมาณการรายได้

12,481,630   6,400,000    13,917,235 5,667,720 19,584,955
1 รายจ่ายข้ันต่่าท่ีจ่าเป็น : เงินเดือน / ประกันสังคม / เงิน

ตอบแทนพิเศษ ค่าเช่าบ้าน / ค่ารถประจ่าต่าแหน่ง / ค่า
เช่ารถยนต์ / ค่าสาธารณูปโภค / เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

1,302,735 4,000,000 5,302,735

2 โครงการเฝ้าระวังและส่ือสารความเส่ียงด้านคุณภาพและ
ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2,000,000 2,000,000

3 โครงการพัฒนาศักยภาพและธ่ารงรักษา การรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 12/1 ตรัง สู่ประชาคมอาเซียน

1,000,000 1,000,000

4 โคงการพัฒนาการบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
สาธารณสุข

2,500,000 2,500,000

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการภาครัฐ 
ปีงบประมาณ 2563

600,000 600,000

6 โครงการพัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรจากแหล่งผลิตใน
จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล

300,000 300,000

7 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ 14 รายการ

1) ตู้ปราศจากเช้ือ แบบคลาส II  (Biosafetycabinet, 
Class II)  

            580,000 580,000 ∕

2) เคร่ืองโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
(HPLC)   

          3,350,000 3,350,000 ∕

3) เคร่ืองย่อยสารระบบไมโครเวฟ  (microwave 
digestion) 

2,000,000          2,000,000 ∕

4) เคร่ืองเขย่าแบบวงรี (orbital shaker) 160,500            160,500 ∕
5)เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบไมโคร(Microcentrifuge tube) 124,000            124,000 ∕
6) เคร่ืองกรองน่้าแบบอัลตร้าฟิลเทรชัน(WATER 
FILTRATION APPARATUS,ULTRAFILTRATION) 
SENAC 4610-007-05

350,000        350,000 ∕

7) เคร่ืองหมุนเหว่ียงแบบไมโคร 96,000          96,000 ∕
8) เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิพร้อมการเขย่า 92,020          92,020 ∕
9) เคร่ืองปรับอากาศ จ่านวน 2 เคร่ือง 61,700          61,700 ∕
10) เคร่ืองวัดความขุ่น 40,000          40,000 ∕
11) เคร่ืองดูดฝุ่น 20,000          20,000 ∕
12) โทรศัพท์ต้ังโต๊ะ จ่านวน 8 เคร่ือง 8,000            8,000 ∕
13) กล้องวงจรปิด 800,000        800,000 ∕
14) เสียงตามสายภายในหน่วยงานและไมค์ต้ังโต๊ะห้อง
ประชุม ระบบอนาล๊อก จ่านวน 9 ตัว

        200,000 200,000 ∕

ศวก. 12/1 ตรัง
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รายนามคณะผู้จัดทำาเล่ม

๑.	นางสาววรางคณา	 อ่อนทรวง	 ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิชาการ	 ที่ปรึกษา

๒.	นางสาวสมฤดี		 พินิจอักษร	 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน	 	 ประธานคณะผู้จัดท�า

๓.	นายสุวัธชัย	 	 ศรีพันธ์	 	 กลุ่มนโยบายและแผน	 	 	 คณะผู้จัดท�า

๔.	นางสาววีรวรรณ	 ลอยมา	 	 กลุ่มนโยบายและแผน	 	 	 คณะผู้จัดท�า

๕.	นางสาวอมรรัตน์	 เกสร	 	 กลุ่มนโยบายและแผน	 	 	 คณะผู้จัดท�า

๖.	นางสาวธันยนันท์	 รอดเหลือจาด	 กลุ่มนโยบายและแผน	 	 	 คณะผู้จัดท�า

๗.	นางสาวภูริชญา	 ปลอดปล้อง	 กลุ่มนโยบายและแผน	 	 	 คณะผู้จัดท�า

๘.	ว่าที่ร้อยตรีทวีวุฒิ	 พรมภักดี	 กลุ่มนโยบายและแผน	 	 	 เลขานุการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 และผู้จัดท�า




