
ติดตามผลการด าเนินตามตัวชีว้ัดวัตถุประสงค์คุณภาพ ไตรมาส 2
ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564
(แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

สร้างความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

พัฒนาขีดความสามารถและความ
ทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหา

ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพ
ของห้องปฏิบัติการตาม

มาตรฐานสากล

ยกระดับองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

• ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ด้วย
ระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

• ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้านการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ 
(Goal)

127.9550 ลบ. 252.5972 ลบ. 260.0730 ลบ. 48.5118 ลบ.



ข้อมูลแผนปฏิบัติการในระบบ M-SIIS

11.98%

21.51%

66.50%

โครงการส าคัญ ภารกิจหลัก สนับสนุนหน่วยงาน

ข้อมูลงบประมาณในระบบ 1,388.8787 ล้านบาท
(98.28 % ของงบประมาณรวมกรม) 

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

โครงการส าคัญ 42 171.4367

โครงการภารกิจหลัก 133 293.7883

สนับสนุนหน่วยงาน 74 923.6538

รวม 249 1,388.8787

หมายเหตุ: จากโครงการส าคัญ 42 โครงการ เป็นโครงการส าคัญ
ในระดับกรม 28 โครงการ



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

1 โครงการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ สยวส./สวพ./
สคอ./ศวก.

13,778,972 2,486,726 18.25 54.40

2 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
มาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceuticals

สยวส./สชว. 8,000,000 2,996,828 37.46 54.00

3 โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดท าสารมาตรฐานยาและสมุนไพร สยวส. 
(เจ้าภาพ)

4,000,000 255,913 6.40 55.75

4 โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
และวัคซีน

สชว. 3,718,600 1,894,564 50.95 59.50

5 การพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ จสน. 1,990,700 192,250 9.66 42.00

6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกัน
โรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

สชพ./จสน./.
ศวก.

3,537,100 777,988 22.00 17.50

สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 47.19
โครงการส าคัญ



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

7 โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและระบบเฝ้าระวังการดื้อยา
ต้านจุลชีพ

สวส./ศวก. 1,000,000 55,472 5.55 50.50

8 โครงการดูแลแม่และเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สชพ./ศวก. 8,000,000 3,148,316 39.35 53.50

9 โครงการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า และโรคโควิค-19 สวส./สชพ./
จสน./ศวก.

6,000,000 77,942.36 1.30 40.50

10 โครงการสนับสนุนการยุติวัณโรค สวส. 2,000,000 511,693.5 25.58 51.39
11 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมี

ทางห้องปฏิบัติการ
สยวส./ศวก. 62,143,600 26,838,848 47.44 50.06

12 โครงการประกันคุณภาพยา สยวส. 5,000,000 2,534,288 50.69 40.50

13 โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย สยวส. 1,500,000 490,336 32.69 46.50
14 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องส าอาง สสว. 1,000,000 760,522 76.05 30.00

พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนอง
ต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

46.07
โครงการส าคัญ



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

15 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)

สวพ./สสว./
ศวก.ภาคใต้

5,000,000 2,727,040 54.54 42.50

16 โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (Food Safety Hospital และ Green 
& Clean Hospital)

สคอ./ศวก. 2,000,000 843,053 42.15 50.25

17 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย สคอ./ศวก. 3,572,800 1,911,771 53.51 69.67
18 โครงการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย สรส. 2,000,000 548,281 38.15 50.00
19 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ศวก.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ)
12,273,500 5,902,463 48.09 60.95

20 โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ศวก.ขอนแก่น

(เจ้าภาพ)
1,000,000 399,731 39.97 49.75

21 โครงการกรมวิทย์ With you ศวก.สุราษฎร์
ธานี/ศทส.

1,500,000 587,387 39.16 5.00

พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนอง
ต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

46.07
โครงการส าคัญ



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

22 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย

ศวก.
อุบลราชธานี

5,000,000 1,800,812 45.48 42.50

23 โครงการธ ารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์

ศวก.อุดรธานี
(เจ้าภาพ)

2,000,000 833,789 41.68 57.50

24 โครงการเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง
ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

สมป./ศวก. 1,000,000 136,800 13.68 58.50

25 โครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ ผน./สมป./
สชพ./ศวก.

1,298,900 468,403 36.06 70.00

26 การพัฒนาเครือข่ายวิจัยทดสอบความปลอดภัยที่ไม่ได้ทดสอบในมนุษย์ หน่วย
ก ากับดูแลทางกฎหมาย หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ผ่าน
กระบวนการรับรองตามระบบห้องปฏิบัติการที่ดี OECD GLP

สมป. 1,000,000 333,940 33.39 30.25

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล

51.75
โครงการส าคัญ



สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รอบ 6 เดือน (โครงการส าคัญ)

ล าดับ โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ ความก้าวหน้า
ร้อยละจัดสรร ใช้จ่าย ร้อยละ

27 โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ผน. 5,000,000 112,790 2.26 40.00

28 แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 สล. 5,000,000  590,231 14.05 30.00

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 35.00
โครงการส าคัญ



• โครงการที่มีลักษณะจ าเป็นต้องมีกิจกรรมสัมมนา ฝึกอบรม หรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจะยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ครั้งที่ 29 แผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564

• โครงการที่มีลักษณะจ าเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างจะยังไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น 
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน โครงการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพ
รังสีวินิจฉัย โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่าง
ยั่งยืน (SEC)

• จ าเป็นต้องระดมบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน 
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามก าหนดของแผน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

➢สถานการณ์และมาตรการภาครัฐจากการแพร่ระบาดของ COVID-19



ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

➢เจ้าหน้าที่ไม่รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายในระบบ M-SIIS

➢โครงการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกรมวิทย์ with you ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอยกเลิกโครงการและปรับ
แผนไปใช้ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เนื่องจากโครงการเป็นการด าเนินการในระยะถัดจากการพัฒนา
ระบบซึ่งมีก าหนดส่งมอบงานในวันที่ 30 เมษายน 2564 แต่ผลการตรวจรับยังไม่สอดคล้องตาม TOR ก าหนด 

ข้อเสนอ

➢ มอบหน่วยงานเร่งรัดการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ M-SIIS 
➢ มอบหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ M-SIIS



นวัตกรรม/เทคโนโลยีสุขภาพ ผลการด าเนินงาน

1 การตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมกัญชง เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมกัญชง ด้วยวิธี HPLC ทางเอกลักษณ์ และปริมาณ
ของสาร Tetrahydrocannabinol (THC) และสาร Cannabidiol (CBD) เพื่อรองรับนโยบายกัญชา กัญ
ชง สู่สมุนไพร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564

2 การตรวจวิเคราะห์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง เปิดให้บริการการตรวจวิเคราะห์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์
เสริมอาหาร อาหาร และเครื่องดื่มแล้วเมื่อวันที ่9 มีนาคม 2564

3 การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่
ปนเปื้อนในอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร

เปิดให้บริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอาหารแช่แข็ง (ผัก/
ผลไม้/เนื้อสตัว์) และภาชนะบรรจ/ุบรรจุภัณฑ์อาหาร  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 

4 "การตรวจวิเคราะห์วัคซีน COVID - 19  - ชนิด Adenoviral vector   
- ชนิด DNA/ mRNA  - ชนิดเชื้อตาย (Inactivated)"

เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์วัคซีนโควิด-19 ทั้ง 3 ชนิดเรียบร้อยแล้ว 

5 "การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID - 19 ด้วยวิธีแบบรวม
ตัวอย่าง (Pooled samples)- ด้วยตัวอย่างน้ าลาย (Saliva)- ด้วย
ตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้ายหลังล าคอ (Nasopharyngeal and 
Throat swab)"

เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์และถ่ายทอดวิธีตรวจวิเคราะห์ให้แก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว

6 การตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal 
amplification (TB-LAMP) โดยชุดทดสอบ DMSc TB Fast Amp

รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค loop-mediated isothermal 
amplification (TB-LAMP) โดยชุดทดสอบ DMSc TB FastAmpและถา่ยทอดเทคโนโลยีให้กับ
โรงพยาบาลสมเด็จประยุพราชปัว จังหวัดน่าน

ผลการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ไตรมาส 2



อยู่ระหว่างด าเนินการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์

อยู่ระหว่างด าเนินการล าดับ นวัตกรรม/เทคโนโลยีสุขภาพ หน่วยงาน

1 การตรวจวิเคราะห์ยาชีววัตถุส าหรับการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 ส านักยาและวัตถุเสพติด

2 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ THC และ CBD ในพืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา 
และสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจวิเคราะห์ฯ ในเขตสุขภาพที่ 9
(นครชัยบุรินทร์)

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

3 การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ในกัญชา (พืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

4 ชุดทดสอบ DMSc – PGx. 1502 HLA-B allele (ยีนแพ้ยา Carbamazepine ในกลุ่มผู้ป่วยโรค
ลมชัก)

กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

5 ชุดทดสอบ DMSc – PGx. 5801 HLA-B allele (ยีนแพ้ยา Allopurinol ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเก๊าท์) กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

6 ชุดทดสอบ DMSc – PGx. 5701 HLA-B allele (ยีนแพ้ยา Abacavir ในกลุ่มผู้ป่วยเอชไอวี) กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

7 ชุดทดสอบ DMSc Malaria P.f./Plan Rapid test กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

8 ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ เทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี (IC) กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

9 ชุดทดสอบปรอทในเครื่องส าอาง กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม


