
ตัวชี้วัด PA
“จ ำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอด”

13 กันยายน 2564



รำยงำนสรุปผล PA & มปป. ปีงบประมำณ 2564

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ผลกำรด ำเนินงำนPA มปป.

(เป้ำหมำยขั้นสูง)

จ ำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภำพที่

คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอดมีกำรใช้

ประโยชน์ทำงกำรแพทย์หรือกำรคุ้มครอง

ผู้บริโภค หรือเชิงพำณิชย์

อย่างน้อย 10 เรื่อง อย่างน้อย 11 เรื่อง จ านวน 11 เรื่อง

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 อาจมีเพิ่มเติมหลังจากส ารวจรอบ 12 เดือน

มปป. = มาตการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการประเมินผู้บริหารองค์การ 
(ขั้นต้น 9 เรื่อง/ ขั้นมาตรฐาน 10 เรื่อง/ ขั้นสูง 11 เรื่อง)



รำยงำนสรุปผล PA & มปป. ปีงบประมำณ 2564
ปีงบประมาณ 2564 กรมได้มีการจัดท าแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพให้แก่หน่วยงานอื่น จ านวน 15 เรื่อง ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้

ล ำดับ ชื่อนวัตกรรม/ เทคโนโลยีสุขภำพ หน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำน

ประภท นวัตกรรมบริกำร
1 การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมกัญชง สสว.

ส ำเร็จแล้ว

2 การตรวจวิเคราะห์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง สคอ.
3 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่

ปนเปื้อนในอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร
สคอ.

4 การตรวจวิเคราะห์วัคซีน COVID - 19 สชว.

5 การตรวจวิเคราะห์ยาชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ส าหรับการ
รักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 

สยวส.

6 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID - 19 ด้วยวิธีแบบรวมตัวอย่าง 
(Pooled samples)
- ด้วยตัวอย่างน้ าลาย (Saliva)
- ด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายหลังล าคอ (Nasopharyngeal 
and Throat swab)

จสน./สวส/ 
ศวก.ทุกแห่ง

7 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ THC และ CBD ในพืช
กัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา และสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายการตรวจวิเคราะห์ฯ ในเขตสุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์)

ศวก. 9 
นครราชสีมา

ล ำดับ ชื่อนวัตกรรม/ เทคโนโลยีสุขภำพ หน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำน

ประเภท นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
8 การตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal 

amplification (TB-LAMP) โดยชุดทดสอบ DMSc TB Fast Amp
ศวก.1/1 
เชียงราย ส ำเร็จแล้ว

9 การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ในกัญชา (พืชกัญชาและผลิตภัณฑ์
กัญชา)

ศวก.1 
เชียงใหม่ ส ำเร็จภำยในปี งปม.

10 ชุดทดสอบ DMSc – PGx. 1502 HLA-B allele (ยีนแพ้ยา 
Carbamazepine ในกลุ่มผู้ป่วยโรคลมชัก)

จสน.

ไม่ส ำเร็จ

11 ชุดทดสอบ DMSc – PGx. 5801 HLA-B allele (ยีนแพ้ยา Allopurinol ใน
กลุ่มผู้ป่วยโรคเก๊าท์)

จสน.

12 ชุดทดสอบ DMSc – PGx. 5701 HLA-B allele (ยีนแพ้ยา Abacavir ใน
กลุ่มผู้ป่วยเอชไอวี)

จสน.

13 ชุดทดสอบ DMSc Malaria P.f./Plan Rapid test จสน.
14 ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ เทคนิคอิมมูโนโครมาโต

กราฟี (IC)
จสน.

15 ชุดทดสอบปรอทในเครื่องส าอาง จสน.

แผนถ่ายทอดฯ ส าเร็จแล้ว จ านวน 8 เรื่อง และมีนวัตกรรมที่เปิดให้บริการใหม่ จ านวน 3 เรื่อง (รวมเป็น 11 เรื่อง) ได้แก่ 
1. การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในน้ าและน้ าแข็ง (สคอ.) 
2. การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเทคนิค Realtime RT-PCR ในสิ่งแวดล้อม (สวส.)
3. การตรวจวิเคราะหห์าแอนติบอดีชนิด IgG หรือ IgM ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 (COIVD-19) ทางน้ าเหลืองวิทยา (สวส.)



อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน

1. งานวิจัยและพัฒนาที่จะต่อยอดเป็นนวัตกรรมของกรมยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

ท าให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในภาพรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. กรมยังไม่มีกลไกชัดเจนในการผลักดันให้เกิดการต่อยอด เพื่อส่งมอบผลผลิตที่จะท าให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรม

3. ไม่มีผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผนที่วางไว้

4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้เกิดข้อจ ากัดในการด าเนินงาน เช่น การจัดประชุม/

มหกรรม การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังส่งผลกระทบท าให้บุคลากร นักวิจัยต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในการ

สนับสนุนการด าเนินงาน อาจส่งผลให้งานด้านนวัตกรรมอื่น ๆ ที่วางแผนไว้เกิดความล่าช้าด้วย



ข้อเสนอแนะประกอบกำรพิจำรณำเชิงนโยบำย

1. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายในระดับกระทรวง และระดับประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นส าคัญ เพื่อผลักดันให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทในการเป็นองค์กร

นวัตกรรมด้านสุขภาพอย่างชัดเจน

2. เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า/ ผู้รับบริการ ในภาพเชิงอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง

รายได้ให้กับกรมและประเทศ 

3. ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ และด าเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

4. สนับสนุนการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสร้างผลลัพธ์ในระดับประเทศร่วมกัน



จบกำรน ำเสนอ


