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	 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก�าหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	พันธกิจและกลยุทธ์กรมฯ	ในการมุ่งสู่

เป้าหมายการเป็นองค์การช้ันน�าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข	๑	ใน	๓	ของเอเชีย	ภายในปี	พ.ศ.	๒๕๖๕

และกรมยังต้องด�าเนินภารกิจเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	ยุทธศาสตร์ประเทศไทย	๔.๐

และนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ท้ังน้ีในการมุ่งสู่เป้าหมายท่ีก�าหนด	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานในระดับต่างๆ	เพ่ือขับเคล่ือนภารกิจประกอบด้วย	แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์	ระยะ	๒๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙	มีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

น�าไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนภารกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความม่ันคง	 ม่ังค่ัง	และย่ังยืนของประเทศอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 แผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 –	 ๒๕๖๕	 มีเป้าหมายเพ่ือให้หน่วยงาน

ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระยะกลาง

ท้ังน้ียังเป็นการวางรากฐานข้ันแรกของแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ระยะ	๒๐	ปีด้วย	และสุดท้าย

แผนยุทธศาสตร์อาเซียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 –	 ๒๕๖๓	 มีเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงการ

ขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์หลักท้ัง	๓	แผนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้	กรมฯ	จึง

จ�าเป็นต้องมีการก�าหนดแผนการด�าเนินงานขับเคลื่อนเป็นแผนปฏิบัติการประจ�าปี		ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ระบุงบประมาณ	โครงการภายใต้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี

โครงการบูรณาการ/โครงการส�าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	แผนงาน/

โครงการในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว	 และโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีตอบสนอง

ต่อประชาชน	และประเทศชาติ

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ�าปี	

เป็นจ�านวนเงินท้ังส้ิน ๑,๔๐๘,๘๙๘,๘๐๐ บาท (หน่ึงพันส่ีร้อยแปดล้านแปดแสนเก้าหม่ืนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

และเพ่ือให้การด�าเนินการบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท�าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เพ่ือเป็นคู่มือท่ีส�าคัญในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารงบประมาณ

แบบมุ่งเน้นผลงาน	(Result	base	management)		

	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ประจ�าปี

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ฉบับน้ีจะสามารถใช้เป็นคู่มือเพ่ือส่ือสารให้หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ได้ทราบกรอบแนวทางการด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 การบริหารจัดการงบประมาณของกรมฯ	

ที่เชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่างๆ	 และน�าไปสู่การพัฒนางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ด�าเนินไป

อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

กองแผนงานและวิชาการ

ค�าน�า





สารบัญ

ค�าน�า	

สารบัญ	

สารอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ก

บทที่	๑	ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย	ระดับชาติ	 ๑

บทที่	๒	ทิศทางการพัฒนาประเทศ	ระดับกระทรวง	 ๗

บทที่	๓	ทิศทางการพัฒนาประเทศ	ระดับหน่วยงาน	 ๑๑

บทที่	๔	งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 ๒๑	

บทที่	๕	แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 ๒๒ 

โครงการบูรณาการ/โครงการส�าคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 ๒๕

	 ๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	(AMR)	 ๓๓	

	 ๒.	โครงการวัณโรคเพื่อสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค	 ๔๑	

	 ๓.	โครงการพัฒนาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม	 ๔๓

	 	 (Precision	Medicine)

	 ๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค	 ๔๕

	 	 เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

	 ๕.	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการ	 ๔๗

	 	 ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน

	 ๖.	โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ			 ๔๙

	 ๗.	โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย	:	ส�ารวจคุณภาพและความปลอดภัย	 ๕๐

					 					อาหารของประเทศ	(National	Surveillance	on	Quality	and	Safety	of	food)

	 ๘.	โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสนับสนุน	 ๕๒

	 	 อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและภาคเกษตร

	 ๙.	โครงการพัฒนาตลาดสดทั่วไทย	ถูกอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ	 ๕๓

	 	 ผู้บริโภค	

	 ๑๐.	โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ	 ๕๔

      



	 ๑๑.	 โครงการบูรณาการเครื่องมือแพทย์	 ๕๕

	 ๑๒.	 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ	เพื่อสนับสนุน	 ๕๖

	 	 	 การพัฒนามาตรฐานการผลิตยา	Biopharmaceutical	 	 	

	 ๑๓.	 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดการควบคุมตัวยาและสารเคมี	 ๕๗

	 ๑๔.		โครงการประกันคุณภาพยา	 ๕๘

	 ๑๕.		โครงการจัดท�าต�ารายาของประเทศไทย	(Thai	Herbal	Pharmacopoeia,	THP)	 ๕๙

	 ๑๖.		โครงการบูรณาการผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาเซียน	 ๖๐

	 ๑๗.		โครงการส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง	OECD	GLP	 ๖๑

	 ๑๘.		โครงการการจัดท�าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย	 ๖๓

	 ๑๙.		โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	(Community	Medical	Sciences)		 ๖๔

	 ๒๐.		โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์		 ๖๕

	 	 	 (Lab+รังสีวินิจฉัย)

	 ๒๑.	 โครงการธ�ารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน	 ๖๖

	 	 	 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช			

	 	 	 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลชัยพัฒน์		

	 ๒๒.		โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเห็ดพิษ	 ๖๗

	 ๒๓.		โครงการจัดการนวัตกรรม	 ๖๘

	 ๒๔.		โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่	๒๗	 ๖๙

	 ๒๕.		โครงการเฝ้าระวังด้านโรคและภัยสุขภาพ	 ๗๐

	 ๒๖.		โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางผสมสมุนไพร		 ๗๑

	 	 	 และพัฒนาผู้ประกอบการ

	 ๒๗.		โครงการพัฒนาสารมาตรฐาน	สารสกัดสมุนไพร	และยาสมุนไพร	 ๗๓

	 ๒๘.		โครงการให้ความรู้การบังคับใช้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	 ๗๔

	 ๒๙.		โครงการความมั่นคงและความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์สุขภาพโลก	(CBRN/GHSA)	 ๗๕



แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	 ๗๙

ผลผลิต	เป็นหน่วยงานกลางในการก�าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศ

										และภูมิภาคเอเชีย

กิจกรรม	ก�าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

											ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

	 ๑.	แผนงาน	ASEAN	Consultative	Committee	on	Standards	 ๘๙	 	

	 	 and	Quality	(ACCSQ)	Medical	Device	Product	Working	Group	(MDPWG)	

				 	 หรือ	ASEAN	Medical	Device	Committee	(AMDC)	ครั้งที่	๑

	 ๒.		แผนงาน	ASEAN	Consultative	Committee	on	Standards	 ๙๐	

				 	 and	Quality	(ACCSQ)	Medical	Device	Product	Working	Group	(MDPWG)	

				 	 หรือ	ASEAN	Medical	Device	Committee	(AMDC)	ครั้งที่	๒

	 ๓.		แผนงาน	USP	Annual	Scientific	Meeting	Rockville,	Maryland	 ๙๑

	 ๔.		แผนงาน	The	Asian	Forensic	Sciences	Network	(AFSN)	 ๙๒

	 ๕.		แผนงาน	การประชุม	ACCSQ/PPWG	Meeting	 ๙๓

	 ๖.		แผนงาน	ประชุม	Traditional	Medicines	and	Health	Supplements		 ๙๔

					 	 Product	Working	Group	ครั้งที่	๑

	 ๗.		แผนงาน	ประชุม	Traditional	Medicines	and	Health	Supplements		 ๙๕

					 	 Product	Working	Group	ครั้งที่	๒

	 ๘.		แผนงาน	การประชุม	ISO/TC	194	 ๙๖

	 ๙.		แผนงาน	IAF-ILAC	Joint		Annual	meetings	2018	 ๙๗

	 ๑๐.		แผนงาน	OECD	Working	Group	 ๙๘

	 ๑๑.		แผนงาน	Biological	Weapon	Convention		State	Parties	Meeting	 ๙๙

	 ๑๒.		แผนงาน	APLAC/PAC	Joint	Annual	Meeting	2019	(APAC	2019)	 ๑๐๐

	 ๑๓.		แผนงาน	APLAC	mid-term	meetings	2018	 ๑๐๑

	 ๑๔.		แผนงาน	ประชุม	Global	Health	Security	 ๑๐๒

	 ๑๕.		แผนงาน	การประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก	 ๑๐๓



	 ๑๖.		แผนงาน	ประชุมใหญ่สมัยสามัญ	(General	Conference	:	GC)	 ๑๐๔

	 ๑๗.		แผนงาน	Expert	Committee	on	Biological	Standardization	(ECBS)	 ๑๐๕

	 ๑๘.		แผนงาน	WHO	Global	Vaccines	Quality	Control	Laboratories	Network	 ๑๐๖

	 ๑๙.		แผนงาน	การประชุม	Codex	Committee	on	Pesticide	Residues	 ๑๐๗

	 ๒๐.		แผนงาน	การประชุม	Codex	Committee	on		Fats	and	oil	 ๑๐๘

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค

เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

กิจกรรม	พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ

	 ๒๑.		แผนงาน	การประชุม	ASEAN	Food	Testing	Laboratory	Committee	(AFTLC)			 ๑๑๑

						 	 	 ครั้งที่	๑๓

	 ๒๒.		แผนงาน	การประชุม	ASEAN	Food	Testing	Laboratory	Committee	(AFTLC)		 ๑๑๒

							 	 	 ครั้งที่	๑๔

	 ๒๓.		แผนงาน	การประชุม	Meeting	of	the	ASEAN	GM	Food	Testing	Network	 ๑๑๓

	 ๒๔.		แผนงาน	การประชุม	Codex	Committee	on	Food	Additives	 ๑๑๔

	 ๒๕.		แผนงาน	การประชุม	Codex	Committee	on	Contaminants		in	Foods	 ๑๑๕

	 ๒๖.		แผนงาน	การประชมุคณะท�างานวชิาการ	ISO	ด้านเครือ่งส�าอาง	คณะที	่TC	217	Cosmetics	 ๑๑๖

	 ๒๗.		แผนงาน	การประชุม	ASEAN	Cosmetic	Laboratory	committee	(ACTLC)	ครั้งที่	๑๒	 ๑๑๗

					 						 และ	ASEAN	Cosmetics	committee	(ACC)	ครั้งที่	๒๙

	 ๒๘.		แผนงาน	การประชุม	ASEAN	Cosmetic	Laboratory	committee	(ACTLC)	ครั้งที่	๑๓		 ๑๑๙

	 	 	 และ	ASEAN	Cosmetics	committee	(ACC)	ครั้งที่	๓๐

	 ๒๙.		แผนงาน	การประชุม	The	63th	Collaborative	international	Pesticide	 ๑๒๑

	 	 	 Analytical	Council	(CIPAC)	Annual	Meeting	and	the	16th	Joint	CIPAC/FAO/WHO



โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	 ๑๒๕

โครงการวิจัย

	 ๑.	ชุดโครงการวิจัย	ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย	 ๑๔๓

	 	 (Genomics	database	and	information	for	the	medical	and	public)

	 ๒.		การท�านายความไวต่อยา	colistin	และระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อ	 ๑๔๕

										 กลุ่ม	Enterobacteriaceae	และ	non-fermenters	ที่ดื้อยากลุ่ม	carbapenems

	 ๓.		ฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงโมเลกุลของเห็ดพิษส�าหรับงานด้านพิษวิทยาคลินิก	 ๑๔๖

	 ๔.		โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวัณโรคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ๑๔๗

	 ๕.		โครงการร่วมวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	–	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	 ๑๔๘

	 					เพื่อประเมินอุบัติการณ์การแพ้ยาและการวิจัยเพื่อน�าเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในระบบสาธารณสุข

	 ๖.	การพัฒนาวิธีตรวจ	cell	free	fetal	DNA	ในเลือดของหญิงตั้งครรภ์เพื่อประยุกต์ใช้	 ๑๔๙

	 				ในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและกลุ่มอาการดาวน์

	 ๗.		การวิจัยในระดับพรีคลินิกของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งเพื่อการรักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา	 ๑๕๐

	 	 ตามข้อก�าหนดมาตรฐาน	GLP	(Good	Laboratory	Practice)

	 ๘.		ชุดโครงการวิจัย	การวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นก�าเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อสู่การใช้ประโยชน์	 ๑๕๑

					 	 ทางคลินิก

	 ๙.	ชุดโครงการวิจัย	โครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นเพื่อบูรณาการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์และ	 ๑๕๖

					 	 ของเชื้อก่อโรคเพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมวัณโรค

	 ๑๐.	 ชุดโครงการวิจัย	การประเมินความปลอดภัยของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดน�้าตาล	 ๑๖๐

							 	 	 ในเลือด

	 ๑๑.	 การศึกษาการตอบสนองด้านการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงกระจกตาวัวในรูปแบบ	 ๑๖๓

							 	 	 โครงสร้าง	๓	มิติต่อระดับไซโตไคน์

	 ๑๒.		การวินิจฉัยเชื้อราก่อโรค	เชื้อแบคทีเรียชั้นสูง	และการศึกษารูปแบบความไวต่อยา	 ๑๖๔

							 	 	 ด้วยเทคนิค	MALDI-TOF	MS

	 ๑๓.	 พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสมายาโรและส�ารวจอุบัติการณ์ย้อนหลังในประเทศไทย	 ๑๖๕



	 ๑๔.		การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรมทางคลินิก	 ๑๖๖

	 ๑๕.		การศึกษาการแสดงออกของ	miRNA	ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อ	HPV	 ๑๖๗

	 ๑๖.		การพัฒนาและศึกษาการตรวจจ�าแนกเชื้อ	Gram-negative	bacteria	ดื้อยากลุ่ม	 ๑๖๘

	 	 	 carbapenem	ด้วย	MALDI-TOFMS

	 ๑๗.		การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากกะเม็ง	 ๑๖๙

	 ๑๘.		การประเมินความปลอดภัยของสารสกัดเตยหอมและผักไผ่	 ๑๗๑

	 ๑๙.		โครงการวิจัยเพื่อจัดท�ามาตรฐานสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ๑๗๒

	 ๒๐.		การจัดท�ามาตรฐานทางเภสัชเวทของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ๑๗๓

	 ๒๑.		การศึกษาการยับยั้งการเกิด	biofilm	ของเชื้อรา	Candida	albicans	ของสารสกัดสมุนไพร	 ๑๗๔

	 ๒๒.		การศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบมะขาม	 ๑๗๕

	 ๒๓.		การศึกษาข้อก�าหนดทางเคมีของดอกแคบ้าน	 ๑๗๖

	 ๒๔.		การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดโรค	 ๑๗๗

	 	 	 ภาวะพร่องฮอร์โมนต่อมหมวกไตแต่ก�าเนิด	(Congenital	Adrenal	Hyperplasia	:	CAH)

	 	 	 ที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมหมวกไตชนิดขาดเอ็นไซม์	21-hydroxylase	ในประเทศไทย	

	 	 	 (ศึกษาต่อเนื่องโครงการน�าร่อง)

	 ๒๕.		การวิจัยและพัฒนา	antitoxin	ชนิดรีคอมบิแนนท์แอนติบอดีที่ลบล้างฤทธิ์	Botulinum		 ๑๗๘

							 	 	 Neurotoxin	A	B	และ	E

	 ๒๖.		การวิจัยและพัฒนาสารยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งและสารต้านมะเร็งที่จ�าเพาะ	 ๑๗๙

							 	 	 ต่อเป้าหมายการรักษาจากสมุนไพร

	 ๒๗.		การศึกษาน�าร่องเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสัมผัสแคดเมียมกับโรคไตเรื้อรัง	 ๑๘๐

	 	 	 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

	 ๒๘.		โครงการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคในประเทศไทยด้วยเทคนิค	 ๑๘๑

	 	 	 การวิเคราะห์ล�าดับเบสรุ่นใหม่

	 ๒๙.		การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของยาชีววัตถุอ้างอิงและยาชีววัตถุ	 ๑๘๒

							 	 	 คล้ายคลึงชนิดโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้วยเทคนิค	Hydrophilic	Interaction

	 ๓๐.		การวิเคราะห์การวิเคราะห์ความแรงเซรุ่มแก้พิษงูด้วย	in	vitro	method	 ๑๘๓



	 ๓๑.		การศึกษาปริมาณโลหะหนัก	สารปนเปื้อน	สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและยาสัตว์ตกค้าง	 ๑๘๔

							 	 	 ที่คนไทยได้รับจากอาหาร

	 ๓๒.		การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเฮมพ์	 ๑๘๕

	 ๓๓.		การศึกษาระดับตะกั่ว	แคดเมียม	แมงกานีสและปรอทในเลือดของประชากร	 ๑๘๖

						 	 	 ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่จะสร้างโรงงานก�าจัดกากอุตสาหกรรม	จังหวัดตาก

	 ๓๔.		การพัฒนาระบบการตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ๑๘๗

							 	 	 ด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา

	 ๓๕.		ชุดโครงการวิจัย	ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ�้า	 ๑๘๘

	 	 	 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

	 ๓๖.		ชุดโครงการวิจัย	การพัฒนารูปแบบการควบคุมยุงลายบ้านที่ต้านทานต่อสารเคมี	 ๑๘๙

	 	 	 ก�าจัดแมลงเพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกาแบบบูรณาการ

	 ๓๗.		ชุดโครงการวิจัย	การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรปอบิด	 ๑๙๒

	 ๓๘.		ชุดโครงการวิจัย	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดมังคุด	 ๑๙๘

	 ๓๙.		การวิเคราะห์ไมโครไบโอมในผู้ป่วยโรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่และทวารหนักและกลุ่มควบคุม	 ๒๐๐

	 ๔๐.		การพัฒนาการตรวจ	Banna	virus	ในตัวอย่างผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบ	 ๒๐๑

	 ๔๑.		พัฒนาเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์อ้างอิงด้วย	MALDI-TOF	MS	 ๒๐๒

	 ๔๒.		การประเมินวิธีตรวจและการเฝ้าระวังเชื้อเอชไอวี	ดื้อยาต้านไวรัสอินทีเกรสใน	 ๒๐๓

	 	 	 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีก่อนรับการรักษาในประเทศไทย

	 ๔๓.		การศกึษาการตดิเช้ือร่วมกันระหว่างเชือ้แบคทีเรยีก่อโรคอจุจาระร่วงกบัเชือ้	Candida	spp.		 ๒๐๔

						 	 	 ที่แยกได้จากผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการศึกษา

						 	 	 ปัจจัยพยากรณ์โรคร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล	Metagenomic

	 ๔๔.	 การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในปัญจขันธ์	 ๒๐๕

	 ๔๕.		การวิจัยและพัฒนาสารต้นแบบทางยาจากสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย	 ๒๐๖

	 ๔๖.		การประเมินประสิทธิภาพของอาหารสูตรดัดแปลงที่ไม่มีซีรั่มต่อการผลิตเอนเทอโรไวรัส	71	 ๒๐๗

	 ๔๗.		การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ	Vibrio	parahaemolyticus	 ๒๐๘

	 	 	 และ	Vibrio	cholerae	ในอาหารด้วยเทคนิค	Real-Time	PCR



	 ๔๘.		การศึกษาน�าร่องการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกโดยเฉพาะโรค	 ๒๐๙

	 	 	 กลุ่มสารโมเลกุลเล็กในทารกแรกเกิด	แบบขยายจ�านวนโรคส�าหรับประเทศไทย

	 	 	 ด้วย	Tandem	Mass	Spectrometry

ภาคผนวก	 	 ๒๑๓



สารอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชมหติลาธเิบศรรามาธิบดจีกัรนีฤบดนิทรสยามนิทราธิราชบรมนาถบพติร	 ในหลวง

รัชกาลที่	๙	และจิตอาสาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ในหลวงรัชกาลที่	๑๐	

มาปฏิบตัใิห้เกิดผลสมัฤทธิ	์ โครงการส�าคญัและโครงการวจิยัของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๒	นอกจากจะมุง่เน้นภารกิจเพือ่ตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสขุของประเทศแล้วยงั

เน้นถงึการสนบัสนนุและส่งเสรมิการสร้างมลูค่าทางด้านเศรษฐกจิของประเทศด้วย	ซ่ึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สามารถขบัเคลือ่นงานสูเ่ป้าหมายความมัน่คง	มัง่คัง่	และยัง่ยนืของประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยกรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีจุดแข็งคือมาตรฐาน	(Standard)	คุณภาพ	(Quality)	และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม	

ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องใช้คือมาตรฐานและคุณภาพ	 ที่เป็นจุดแข็งและเพิ่ม

การท�างานเป็นทีม	(Standard	&	Quality&	Teamwork)	

	 ให้ทกุหน่วยงานภายใต้กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์บรหิารจดัการโดยใช้จดุแขง็	มุง่เน้นการท�างานเป็น	Team		

การบูรณาการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น	และการเริ่มต้นท�างานให้	สนใจในผลผลิต	(Output)	และผลลัพธ์	

(Outcome)	ที่ส�าคัญและตรงประเด็น	แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์กรม	ดังนี้

	 ๑.	 ให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนใจเรียนรู้เทคโนโลยี	 แต่ไม่จ�าเป็นต้องท�าทุกอย่างแต่ให้

ร่วมมือร่วมใจกันท�าเป็นลักษณะงานเชิงบูรณาการ

	 ๒.	 การท�างานให้ใช้แผนกลยทุธ์และแนวนโยบาย	(Policy)	เป็นหลัก	ส่ิงส�าคญัคือให้ความส�าคญัหลกันยิม	

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์เป็นหัวใจในการท�างาน	หลกันยิมของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	คอื	Standard	

&	Quality	และการท�างานของเราระดับผลผลิต	(Out	put)	ทุกหน่วยงานท�าได้	แต่ขอให้ค�านึงถึงผลลัพธ์	(Out	

come)	มีงานวิจัยไปต่อยอดเกิดเป็นผลลัพธ์	(Out	come)	ถึงประชาชน	ค�าว่าหลักหมายถึงไม่โลเล	นโยบายยัง

สามารถเปลีย่นแปลงได้	โดยนโยบาย	(Policy)	มคีวามหมายคอื	A	Set	of	ideas	or	a	plan	for	action	follow	

by	a	government	or	authorized	concern

	 ๓.	 แผนการด�าเนนิกจิกรรมท่ีดีอยูแ่ล้วสมยัท่านอดีตอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	 นายแพทย์สขุุม	

กาญจนพิมาย	ให้ด�าเนินการต่อ

	 ๔.	 เกีย่วกบัพระบรมวงศานุวงศ์ทกุพระองค์	เช่น	โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช	โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต	ิ

๘๐	พรรษา	โรงพยาบาลเทพรตัน์เวชชานกุลุ	จะมชียัพัฒน์ต่อท้ายให้เราไปดแูลเรือ่งห้องปฏบัิตกิาร	(Lab)	น�า้แร่

	 ๕.	 แผนมีหลายแบบ	 เช่น	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 กรมต้องไม่ลืมเป้าหมายส�าคัญของกรม	 งบที่จะใช้ยังมี

ความต้องการอีกมาก	เช่นจะสร้าง	National	Bioresource	center	เป็นต้น	ต้องการลงทนุที	่EEC	กรมต้องเตรยีม

สร้างตกึ	เตรยีมบุคลากร	ตวัอย่างข้อมลูท่ีดีมากของกรมคือ	ผลการตรวจคดักรองเด็กทารกแรกเกดิ	โดยเจาะส้นเท้าเดก็	

อันนั้นก็คือ	Bioresource	center	เป็นขุมทรัพย์มหาศาล	จะท�าอย่างไรให้เกิดประโยชน์	ถ้าเป็น	Bioresource	

อย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์		ต้องท�าให้เห็น	Outcome

	 ๖.	 ภารกิจประจ�าท่ีต้องท�า	หากมคีวามต้องการงบประมาณทีจ่ะใช้ซ่อมแซมเครือ่งมอืส�าคญัให้ด�าเนนิการ		



การบูรณาการท�างานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๒	เริ่มต้น	ดังนี้	

	 ๑.	 ของขวญัปีใหม่ปี	๒๕๖๒	รฐับาลกบักระทรวงสาธารณสขุทลูเกล้าถวายแด่ในหลวง	เช่น	การออกหน่วย

แพทย์เคลื่อนที่ตามอ�าเภอรวมท้ังกรุงเทพฯ	ออก	๒	ครั้ง	ในเดือนธันวาคมและมกราคม	เป็นเรื่องกระทรวง

สาธารณสุขและทุกกรมด้วย	มอบผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งพิจารณาภารกิจการเข้าร่วม

กิจกรรม	เช่น	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	(Lab)	เป็นต้น	โดยแต่ละศูนย์วิทยาศาสตร์แต่ละแห่งไม่จ�าเป็นต้อง

ด�าเนินกิจกรรมที่เหมือนกัน

	 ๒.	 การตรวจยนีแพ้ยา	ลกัษณะอาการแพ้ยามหีลายระดับหลายแบบปีหนึง่	ๆ 	จะมคีนไข้เสยีชวีติ	เพราะแพ้ยา

เป็นจ�านวนโดยทัว่ไปถงึ	๑๐๐	รายเป็นอย่างน้อย	 เวลาคนไข้กนิยาแล้วแพ้มกัจะถามว่าเราให้ยาเขาผดิ	 โดยท่ัวไป

ส่วนใหญ่ไม่มใีครทราบว่าใครแพ้ยาอะไร	 แต่เชิงวทิยาศาสตร์ควรมีค�าอธบิายเพราะกรมมกีารศกึษาถงึยนีท่ีแพ้ยา

บางตวั	ถ้าจะให้เกดิผล	Outcome	มากข้ึน	เป็นประโยชน์	ควรมีการเผยแพร่ผลงานวจัิยและการตรวจให้รูว่้าใครมี

ยนีแพ้ยาอะไร	ประชาชนกจ็ะต้องมคี�าถาม	ส่งทีไ่หน	ส่งอย่างไร	เจาะเลอืดกี	่cc	ใช้	tube	อย่างไร	ค�าถามส่งท่ีไหน	

ขณะนี้กรมตรวจได้	๔	แห่งตรงนี้หน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องแจ้ง	ส่งตรวจอย่างไร	ผลได้เมื่อใด	หาก

ความรูคู้ก่บัการจดัการ	ดงันัน้ควรตรวจได้ทกุแห่ง	ให้ทุกหน่วยงานพจิารณาว่ามเีครือ่งมอืมศีกัยภาพพอ	เครือ่งมือ

ไม่แพง		เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจได้มีระบบรองรับหรือไม่	ระบบอย่างไร	ระบบจะท�าอย่างไร	

ระบบรายงานผลอย่างไร	ถ้าปกติ	เช่น	ไปรษณีย์	แต่เรื่องนี้	ใช้	 IT	ได้หรือไม่	เพราะต้องการความรวดเร็ว	โดย

เป้าหมายเราต้องมีมากกว่าผลผลิต	(Output)	สิ่งที่ต้องส่งถึงแพทย์	เภสัชกร	และเชิงพื้นที่	ดังนี้

	 ๑.	 ให้ประชาชนรู้	(Health	literacy)	โดยเฉพาะคนที่จะกินยา

	 ๒.		หมอต้องรู้	เช่น	ลมชัก	ปวดปลายประสาท

	 ๓.		เภสัชกร	เพราะเป็นคนจ่ายยา

	 ๔.		ห้องปฏิบัติการ	(Lab)	เราต้องรู้รีบตรวจให้ได้มาตรฐานคุณภาพ

	 ๕.		ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเป็นจุดเสี่ยงสูงมาก

	 ๖.		ถ้าในระบบในกระทรวงสาธารณสุข	คอื	สาธารณสุขจังหวดั	ผู้ตรวจราชการจนถึงผู้บริหารทกุระดับ	 

	 	 มีความรู้แล้วต้องผลักดัน

	 สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่งท�าอย่างไรให้ประชาชนรู้และประชาชนสามารถดูแลตัวเองได้	 ได้รับบริการ

อย่างรวดเร็ว	เบื้องต้นกรมจะอนุมัติให้ใช้เงินบ�ารุงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	เพื่อซื้อเครื่องมือได้	เพื่อเป็น

ของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน	ดงันัน้ในเขตให้ประสานพืน้ทีแ่ละใช้	IT	สนบัสนนุ	หมายความว่า	คนไข้รายใดใช้ยา

ตัวใดแล้วไม่แพ้	 ก็สนับสนุนให้ใช้ยาตัวนั้น	 เนื่องจากเป็นการประหยัดและจะท�าให้คนไข้ได้ใช้ยาที่ไม่แพงเกิน

ความจ�าเป็น	เพือ่เป้าหมายของประเทศให้น�าข้อมลูกลบัมาใช้เพือ่ให้เกดิผลระดบั	Outcome	หากท�าได้ประโยชน์

จะมหาศาล	เป็นของขวญัปีใหม่เป็นตวัอย่างกบัประเทศเพือ่นบ้านและอาเซยีน	ท�าทกุอย่างให้เป็นระบบเทยีบ	PDCA	



โครงการส�าคัญในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	ได้แก่

	 ๑.	 Precision	medicine	หรอื	Genomic	Thailand	ค�าว่าแม่นย�า	คอืเฉพาะบคุคล	(Personal)	ซึง่จะ

สามารถตรวจประเมนิได้ว่าจะเป็นเบาหวานความดัน	หรืออลัไซเมอร์เมือ่อายุประมาณเท่าใด	ข้อมลูในยีนคือความรู้	

แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะก�าหนดตัวเราอีกคือสิ่งแวดล้อม	สรุปคือ	ยีน	สิ่งแวดล้อม	ตัวเอง

	 ๒.	 Lab	stem	cell	ดีมาก	เป็นอนาคต	กรมจะได้จะขยายผลถึงรักษาได้จะท�าอย่างไร

	 ๓.		เรือ่ง	สมนุไพร	กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	มคีรบทัง้วงจร	คอื	แหล่งปลกู	ตวัยาสกดั	โรงงานต้นแบบ

แต่สุดท้ายจะขายต้องให้คนช่วย	 ดังนั้นความส�าคัญคือ	 Value	 chain	 แม้ว่าแต่ละส�านักมีบทบาทแตกต่างกัน

เราต้องร้อยเรียงให้ท�างานด้วยกนัให้มองภาพรวม	เช่น	หลายแห่งเก่งการตลาด	เช่น	อภยัภูเบศร	กรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์เก่งนวัตกรรม	ดังนั้นเราต้องผนวกให้เห็น	Value	Chain

แผนปฏิบัติการ	แบบ	Quick	Win	ดังนี้	

	 ๑.	 ตามนโยบาย	เรื่อง	Genomic	Thailand	และสมุนไพร	

	 ๒.	 สร้างรายได้กต้็องท�า	เช่น	ยนีแพ้ยา	ลงทนุ	๑	ล้าน	รายได้	๑๐	ล้าน	แต่กรมไม่ได้มุ่งผลก�าไร	แต่ต้องการ

รายได้	เพื่อท�าเรื่องจ�าเป็น	เช่น	STEM	Cell

	 ๓.	 เรื่อง	IT	

	 ๔.	 กรมจะเปิดศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์สระบุร	ี เพือ่ให้ประชาชนได้รบัความสะดวกในการรับบรกิาร

ภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๒

เป้าหมายที่ส�าคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 ๑.	 ต้องถึงประชาชน

	 ๒.	 ต้องเป็น	๑	ใน	๓	ของเอเชีย

	 ๓.	 เรื่อง	Technology	เป็นจุดเน้นส�าคัญของกรมและให้เราประสานหน่วยงานอื่น	จะเป็น	Standard	

regulator	support	รบัรอง	standard	กรมมีข้อมลูเทคโนโลย	ีเช่น	Genomic	bioinformation	นกัคอมพวิเตอร์	

นักวิจัย	บุคลากรของกรมมีคุณภาพมากสุด	ความรู้ความสามารถดีมากอยู่แล้ว

	 สุดท้ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องด�าเนินงานโดยน�านโยบายคุณภาพ	มาตรฐาน	 ISO	ปฏิบัติงาน

ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	ตลอดจนต้องป้องกันเรื่องการเกิด	Conflict	of	interest

นายแพทย์โอภาส	การย์กวินพงศ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ธันวาคม	๒๕๖๑





๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๑

ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย ระดับชาติ

นโยบายรัฐบาล
 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดเผยแพรคําแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติในวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โดยไดกําหนดแนวทาง

การแกปญหาของประเทศเปน ๓ ระยะ

 ในระยะแรกไดมุงระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใชกําลังและอาวุธสงครามกอความรุนแรงแกไข

ผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภากอนหนานั้นอยูในสภาพที่ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดตามปกตินานกวา

๖ เดือน ตลอดจนไดเรงแกไขปญหาความเดือดรอนเฉพาะหนาของประชาชน และมุงนําความสุขความสงบ 

กลับคืนสูประเทศเปนเร่ืองเรงดวนสําคัญ ซ่ึงก็ทําไดผลสําเร็จไปแลวในระดับหน่ึง หลังจากน้ันเพียง ๒ เดือนก็

ไดเขาสูระยะท่ีสองดวยการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว การจัดต้ังสภานิติบัญญัติแหงชาติการเสนอราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติจนกระทั่งถึง

การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้นคณะรักษาความสงบแหงชาติก็ไดเริ่มลดบทบาทและภารกิจลงมา

อยูในระดับการเปนท่ีปรึกษาและทํางานรวมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแกไขปญหาอันเก่ียวกับ

ความสงบเรียบรอยหรือความมั่นคงของชาติ สวนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การจัดตั้งสภาปฏิรูปแหงชาติและ

คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันมั่นคงแก

ประเทศกอนจะสงผานไปสูระยะที่สาม คือ การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 

เง่ือนไขดังกลาวน้ีเปนพันธกิจท่ีรัฐบาลจะยังคงยึดม่ันและดําเนินการตอไป ท้ังน้ีนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ

นั้น มีทั้งสิ้น ๑๑ ดาน ประกอบดวย

 ๑.  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

 ๒.  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ

 ๓. การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ

 ๔.  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 ๕.  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

 ๖.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

 ๗.  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน

 ๘.  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ

นวัตกรรม

 ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน

 ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

ปจจัยความสำาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑. สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศน ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกัน สามารถถายทอดเปาหมาย

ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตาง ๆ ตามระยะเวลาเปนชวง ๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการ

กําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

 ๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติและแผนในระดับตาง ๆ เพื่อใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการ

จัดสรรงบประมาณใหสามารถระดมทรัพยากร เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยาง

มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมี

ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

 ๓. กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลอง ตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การนําไปสู

การปฏิบัติ และ การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ และการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนด

แผนงาน โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

 ๔. การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพื่อสราง ความเขาใจตอสาธารณชน มีการรับฟงความคิดเห็น

จากทุกกลุม สรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของรวมกัน เพื่อใหไดการยอมรับจากทุกภาคสวนในสังคม

 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน

ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง

เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและ

ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม

ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรม

และความอยูดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน

และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง

ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่

ดอยกวา

 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี

การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวน

ใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอด

แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึง

อนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม ท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไว  ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 



๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน

มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปน

ธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ 

ยุทธศาสตร ไดแก 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวคิดประเทศไทย ๔.๐

 “ไทยแลนด ๔.๐”  เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่ วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ

สําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนา

ประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษ

ที่ ๒๑ ได



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๔

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

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยหลักการ

สําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย 

 (๑) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 (๒) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 

 (๓) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

 (๔)  ยดึ “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๘๐”  เปนกรอบการกาํหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ป

แรก และเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)

 (๕)  ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  

 (๑) เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรู

ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

 (๒)  เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ

รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 

 (๓)  เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 

 (๔)  เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 (๕)  เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีการทํางานเชิงบูรณาการ 

 (๖)  เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค 

 (๗)  เพือ่ผลกัดนัใหประเทศไทยมคีวามเชือ่มโยงกบัประเทศตาง ๆ ไดอยางสมบรูณและมปีระสทิธิภาพ

 เปาหมายรวม ประกอบดวย (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ (๒) ความเหลื่อมลํ้าทาง

ดานรายไดและความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได  (๔) ทุนทางธรรมชาติ

และคณุภาพสิง่แวดลอมสามารถสนบัสนนุการเติบโตท่ีเปนมติรกบัส่ิงแวดลอม (๕) มคีวามมัน่คงในเอกราชและ

อธิปไตยและเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ๑)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ๒)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 

 ๓)  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   

 ๔)  ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ๕)  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน  

 ๖)  ยทุธศาสตรการบรหิารจดัการในภาครัฐ การปองกนัการทุจริตประพฤติมชิอบ และธรรมาภิบาลใน

  สังคมไทย  

 ๗)  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  



๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 ๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ กับความเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   

 กรมวทิยาศาสตรการแพทยมภีารกิจเกีย่วกับการวจิยัและการตรวจชนัสตูรดานวทิยาศาสตรการแพทย 

โดยมีการศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยมีการศึกษาวิเคราะห 

วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือผลการสรางเสริมสุขภาพที่ดีแก

ประชาชน และ สนบัสนนุการแกไขปญหาทางสาธารณสขุของประเทศ ตลอดจนสนบัสนนุกระบวนการคุมครอง

ผูบรโิภคของประชาชน โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดใหความสาํคญัตอ การจดัทาํเทคโนโลยเีพ่ือการปองกัน 

(Frontier technology) ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

ดานวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งในดานการชันสูตรโรคนอกจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยจะพัฒนาวิธีทดสอบ

ชุดทดสอบที่มีความเร็วสูง (Rapid test) แลว กรมวิทยาศาสตรการแพทยยังตองมีมาตรการเผยแพรและ

สนบัสนนุการใชองคความความรู งานวจัิย และนวัตกรรมเพ่ือใหเกดิประโยชนสงูสดุตอประชาชน สวนดานการ

คุมครองผูบรโิภคและสนบัสนนุ ศกัยภาพการแขงขนัของประเทศ กรมวทิยาศาสตรการแพทยจะพัฒนาศักยภาพ

หองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห และยกระดับเปนผูนําในการตรวจวิเคราะห โดยมุงเนน เฉพาะบางอยางที่มี

ผลกระทบสูง เชน พัฒนาความสามารถในการตรวจวิเคราะหดานยาฆาแมลงในผัก ผลไม เพ่ือสงเสริม

การสงออก ยา เครือ่งสาํอาง สมุนไพรและงาน ภารกจิดานการรบัรองมาตรฐานหองปฏบิตักิาร (Reference Lab)

จากข้อมูลดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ คือ

 ๑. กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัย (ดานสุขภาพ) 

ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยมีการสงเสริมการพัฒนางานวิจัย 

และนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุขดาน ชันสูตรโรค และคุมครอง

ผูบรโิภค และหากภาคราชการ เอกชน และประชาชนมกีารนาํขอมูลผลการวจัิยหรอืนวัตกรรมดานวทิยาศาสตร

การแพทยไปใช จะสามารถชวยยกระดบัการปองกันและแกไขปญหาทางดานสาธารณสุขของประเทศ อนัสงผลให

ชวยลดคาใชจายเกี่ยวกับดานสุขภาพของประเทศ และสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

 ๒. กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนาดานสุขภาพ โดยเปนศูนยกลางขอมูล

ทางหองปฏิบัติการทางสาธารณสุขในการตอบสนองตอปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ

ดานยาและวัตถุเสพติด รังสีและเครื่องมือแพทย สมุนไพร เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย อาหาร ชันสูตรโรค/

เทคโนโลยีทางการแพทย ชีววัตถุ

 ๓. กรมวทิยาศาสตรการแพทยมภีารกจิท่ีสนบัสนนุการยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบ

อาชีพ โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยสนับสนุน

 ๔. กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีภารกิจที่สนับสนุนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวย

ความสะดวกของเมือง โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทยสนับสนุนการมีระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานโดยเนน

ทางดานหองปฏิบัติการ และการนํานวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตรการแพทยไปใชใหเกิดประโยชน



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๖

 ๕. กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีภารกิจที่สนับสนุนการสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการ

จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการอาหารเพื่อรองรับอาเซียน

 ๖. กรมวทิยาศาสตรการแพทยมภีารกจิท่ีสนบัสนนุการบริหารราชการแผนดินทีม่ปีระสิทธิภาพ โดยมี

ยุทธศาสตรการยกระดับองคกรสูความเปนเลิศรองรับ ประกอบดวย วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

พัฒนาความมั่นคงและความเปนมืออาชีพใหกับบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยองคการใหเกิด

ประโยชนสูงสุด การเปนองคกรแหงการเรียนรูและสรางนวัตกรรม และการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง



๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๒

ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง

กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 กระทรวงสาธารณสขุไดจดัทาํแผนยทุธศาสตรชาตดิานสาธารณสุขระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ใหมีความสอดคลองเชือ่มโยงตามแนวทางรฐับาล (พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา) ทีไ่ดจัดทาํยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ใหเปนกลไก

ขับเคลื่อนเปาหมายยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําประเทศไทยกาวสู 

Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเปนสังคมเมือง สังคมผูสูงอายุ การเช่ือมตอการคาและการลงทุน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความกาวหนาทางเทคโนโลยี และสอดคลองกับบริบทความเจ็บปวยจากโรค

ที่ปองกันได คาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ และความเหลื่อมลํ้าของระบบ

สุขภาพ นับเปนการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดทําแผนยุทธศาสตร จากเดิมกําหนดเปน



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๘

แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ๕ ป มาเปนแผนยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุข ระยะยาว ๒๐ ป เพื่อ

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สงผลใหบรรลุเปาหมายการมีสุขภาพดีของประชาชนไทยตอไป

ทิศทางการวางแผน แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป ดานสาธารณสุข มีทิศทางการวางแผน ๒๐ ป  แบงเปน 

๔ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ : เปนการปฏิรูประบบ ระยะที่ ๒ ป ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ : เปนการ

สรางความเขมแข็ง ระยะที่ ๓ ป ๒๕๗๐ – ๒๕๗๔ : เปนระยะสูความยั่งยืนระยะที่ ๔ ป ๒๕๗๕ – ๒๕๗๙ : เปน 

๑ ใน ๓ ของเอเชีย ขับเคลื่อนสูการบรรลุเปาหมายเพื่อให “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบ

สุขภาพยั่งยืน” ภายใตพันธกิจแหงการพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอยางมีสวนรวมและยั่งยืน

โดยมียุทธศาสตรความเปนเลิศ ๔ ดาน คือ

 ๑) สงเสรมิสขุภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบรโิภคเปนเลศิ (Promotion,Prevention & Protection 

Excellence)

 ๒) บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

 ๓) บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

 ๔) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาธิบาล (Governance Excellence)

ประกอบดวย ๑๕ แผนงาน ๔๕ โครงการ โดยกําหนดเปาหมาย และมาตรการสําคัญใหเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลภายใตงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความคุมคามากที่สุด



๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

ความสอดคล้องของแผนปฏริปูประเทศด้านสาธารณสขุกบัยทุธศาสตร์ชาตริะยะ ๒๐ ปี

 การปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขมีความสอดคลองกับรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑

– ๒๕๘๐) ใน ๔ ยุทธศาสตรหลัก ไดแก ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาสาขา

บริการที่ไทยมีศักยภาพที่สอดคลองกับบริบทโลกในอนาคต ไดแก ธุรกิจบริการสุขภาพและการเสริมสรางสุข

ภาวะ และสถานบริการสุขภาพและความงาม และการสงเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย โดยตองมีการลงทุน

อยางจริงจังในการผลิตบุคลากรทางการแพทย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการและเครื่องมือแพทย

รวมทั้งมาตรฐานการบริการ เพื่อใหประเทศไทยสามารถเปนเจาของเทคโนโลยีไดเอง ซึ่งจะเปนการสรางฐานที่

เขมแข็งในการเปนศูนยกลางบริการทางแพทยของภูมิภาคในระยะตอไป ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน ครอบคลุมการสรางความรอบรูดานสุขภาพ การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ 

การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี และการสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดี

ในทุกพื้นที่ ยุทธศาสตรการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสรางหลักประกันทางสังคมที่

ครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ และยุทธศาสตร

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยบทวนบทบาทภารกิจของ หนวยงานภาครัฐใหมี

ความเหมาะสม รวมทั้งถายโอนภารกิจที่สําคัญเพื่อกระจายอํานาจสูทองถิ่น ปรับ โครงสรางและระบบบริหาร

งานราชการใหมในรปูแบบของหนวยงานพเิศษท่ีตองอาศัยการดาํเนนิงานทีม่คีวาม ยดืหยุน คลองตวั ไมยึดตดิกับ

โครงสรางและระบบราชการแบบเดิม และพัฒนา ปรับระบบวิธีการปฏิบัติ ราชการใหทันสมัย มุงผลสัมฤทธิ์

มีความโปรงใส ยืดหยุน และคลองตัวสูง ลดความซํ้าซอน รวมถึงเปดโอกาส ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินการอยางเหมาะสม
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ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
 ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ไดถูกถายทอดเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ระยะ ๕ ป โดยมีประเด็นดานสาธารณสุขใน ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยโดยสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ และพัฒนาระบบดูแล/สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม โดยจัดบริการดานสุขภาพ
ใหกบัประชากรท่ีอยูในพ้ืนทีห่างไกล และกระจายการใหบรกิารสาธารณสขุทีม่คีณุภาพให ครอบคลมุและทัว่ถงึ 
ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยพัฒนาระบบมาตรฐานสินคาที่
รวมไปถึงผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและยา พัฒนาตลาด/อุตสาหกรรมอาหารที่เปนอาหาร เพื่อสุขภาพ และ
พัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดย
สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพ ยุทธศาสตรการ เสริมสรางความม่ันคง
แหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและย่ังยืน โดยสรางความรวมมือใน/ตางประเทศ ในการวาง
ระบบเฝาระวัง/ปองกัน/ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ และยุทธศาสตรความรวมมือระหวาง ประเทศเพื่อการพัฒนา 
เพื่อสงเสริมใหไทยเปนฐานการบริการดานสุขภาพ

แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 การจัดทําแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ดําเนินการภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไวใน 

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ (ช ดานอื่นๆ) ไดแก (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ ให

ประชาชนไดรับสิทธิและประโยชนจากการบริหารจัดการและการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวก

ทัดเทียมกัน และขอ (๕) ใหมีระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวน

ที่เหมาะสม มาตรา ๘ ใหจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน ดังตอไปนี้ ๑) ดานการเมือง ๒) ดานการบริหา

ราชการแผนดิน ๓) ดานกฎหมาย ๔) ดานกระบวนการยุติธรรม ๕) ดานการศึกษา ๖) ดานเศรษฐกิจ ๗) ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๘) ดานสาธารณสุข ๙) ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐) ดานสังคม และ ๑๑) ดานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๕ รัฐตอง

ดําเนินการใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมี

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญา

ดานแพทยแผนไทยใหเกดิประโยชนสงูสดุ รวมถึงไดพิจารณาประเด็นอืน่ท่ีนาํสูการออกแบบนโยบายและระบบ

ที่สมบูรณ สนับสนุนใหมีการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปดานสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง

ปจจัยทั้งภายนอกและภายในท่ีจะสงผลถึงการสาธารณสุขของประเทศ และความสอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศทั้งในระยะยาว และระยะกลาง

 เป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข คือ “ประชาชนทุกภาคสวนมีความรอบรูดานสุขภาพ
มีสวนรวมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่
จําเปน และอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตระบบ
สาธารณสุขที่เปนเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี
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บทที่ ๓

ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระดับหน่วยงาน

บทบาทและภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 กรมวทิยาศาสตรการแพทย มภีารกจิเก่ียวกบัการวจิยัและการตรวจชันสตูรดานวทิยาศาสตรการแพทย 

โดยมีการศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาชันสูตรดานวิทยาศาสตรการแพทย โดยมีการศึกษาวิเคราะห วิจัย

และพฒันาองคความรูและเทคโนโลยดีานวิทยาศาสตรการแพทย เพือ่ผลการสรางเสริมสขุภาพท่ีดแีกประชาชน

และสนับสนุนการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศทําใหสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ รวมทั้ง

เพื่อการสนับสนุนกระบวนการคุมครองผูบริโภคของประชาชน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหลัก

 ๑. พัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพ (Innovation) ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสรางสุขภาพและ

สงเสริมความสามารถในการแขงขันของประเทศ

 ๒. สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Technology Support) สนับสนุนระบบบริการสุขภาพดวยหอง

ปฏิบัติการอางอิงละกํากับดูแลมาตรฐานของหองปฏิบัติการทุกภาคสวน

 ๓. คุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) สนับสนุนและสรางเสริมการคุมครองผูบริโภคใหมี

ความยั่งยืน

นโยบายเน้นหนัก ๓ ข้อหลักโดย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 นายแพทยโอภาส การยกวินพงศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ยังคงดําเนินภารกิจของ

กรมวิทยาศาสตรการแพทยตามนโยบายหลกั ๓ ขอ ของอดีตอธบิดีกรมวทิยาศาสตรการแพทย นายแพทยสุขุม 

กาญจนพมิาย เพือ่เปนแนวทางการดาํเนนิงานของกรมวทิยาศาสตรการแพทย  โดยแนวทางดังกลาวจะมคีวาม

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และการพัฒนาประเทศไทยสูการเปนประเทศไทย ๔.๐ โดย

ประเด็นที่เนนหนักประกอบดวย 
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 • ความมั่นคง 

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยมุงเนนความมั่นคงสุขภาพของประชาชน การดูแลสุขภาพใหมีมาตรฐาน

และเปนการลดคาใชจายดานสุขภาพ โดยการพัฒนามาตรฐาน ๓ ดานคือ 

 ๑) มาตรฐานหองปฏิบัติการทุกระดับ 

 ๒) มาตรฐานการตรวจ 

 ๓) มาตรฐานของนํ้ายาและชุดทดสอบทางหองปฏิบัติการ 

 • ความมั่งคั่ง 

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยสงเสริมใหมีโครงการสนับสนุนนโยบายอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร

ที่สําคัญคือ เรื่อง Biopharmaceuticals ยาที่ผลิตในประเทศไทยใหมีการพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐานระดับ

สากลและมีการพัฒนาเพื่อใหได OECD GLP เพื่อยาไทยสามารถสงออกตางประเทศได แผนยุทธศาสตรชาติ

ระยะ ๕ป กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

 • ความยั่งยืน 

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยสงเสริมการพัฒนาสินคาพ้ืนฐานจากสินคาเกษตรพ้ืนฐานธรรมดาใหเปน

สินคาเกษตรสมัยใหมหรือ Smart Product โดยการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา (Value Added) รวมทั้งเปน

หนวยงานที่จะตรวจสอบมาตรฐานสําหรับการสงออกของผลิตภัณฑเกษตรสมัยใหมได เพื่อสนองตอนโยบาย

พัฒนา Smart Farmer

แผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

 วิสัยทัศน์ (Vision)

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนองคการชั้นนําดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ๑ ใน ๓ 

ของเอเชีย ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๕

 พันธกิจ (Mission)

 ๑. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อใหไดองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทย

และสาธารณสุข

 ๒. กาํหนดมาตรฐานและพฒันาหองปฏบิตักิารและเปนศนูยกลางขอมลูอางองิดานวทิยาศาสตรการแพทย

และสาธารณสุข

 ๓. บริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขในฐานะหอง

ปฏิบัติการอางอิง

 ๔. เฝาระวัง ประเมิน สื่อสารแจงเตือนภัย และกําหนดมาตรการ การจัดการความเสี่ยงจากโรคและ

ภัยสุขภาพ

 ๕. สื่อสารสาธารณะในภาวะที่ตองพึ่งพาขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขของ

ประเทศและเอเชีย

 ๖. พัฒนาและกําหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal) 

 ๑. ประชาชนไดรับบริการการตรวจวิเคราะหและรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณตางๆ อยางทัน

เหตกุารณ ดวยระบบหองปฏบิตักิารทีม่มีาตรฐานเพ่ือสนบัสนนุการพัฒนาทีม่ัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืของประเทศ

 ๒. ประเทศมีศูนยกลางขอมูลอางอิงและสารสนเทศดานวิทยาศาสตรการแพทย ที่สนับสนุนนโยบาย

ดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

 วัตถุประสงค์ (Objective) 

 เปาหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal)  

 ๑. ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่าง

ทันเหตุการณ์ ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ

ประเทศ

 ๑. เพื่อเปนหนวยงานกลางกําหนดมาตรการทางหองปฏิบัติการและสนับสนุนการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดของประเทศ

 ๒. เพ่ือใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนศูนยกลางขอมูลอางอิงหองปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและ

สามารถตอบปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางทันเหตุการณ

 ๓. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทยดวยขอมูลทางพันธุกรรม

 ๔. เพื่อการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยในการวินิจฉัยและปองกันโรคเพ่ือความม่ันคง

ดานสุขภาพ

 ๕. เพื่อการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการ

ผลิตยา Biopharmaceutical

 ๖. เพื่อเฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 เปาหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal)  

 ๒. ประเทศมศีนูย์กลางข้อมลูอ้างองิและสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ ทีส่นบัสนนุนโยบาย

ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพและความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

 ๗. เพื่อใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพและมีความเปนเลิศทางดาน

การบริหารจัดการ

 ๘. เพื่อเปนหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการของ

ประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 ๙. เพื่อจัดทําองคความรู งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการแพทยที่มีความเปนเลิศ

 ๑๐. เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมดวยผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย

 ๑๑. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

กลยุทธ์กรม (Strategy)

 ๑. เสริมสรางศักยภาพใหแกองคกรในการยกระดับองคความรู งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ที่

สอดคลองกับ  ความตองการของประชาชนและของประเทศ 
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 ๒. เสริมสรางศักยภาพองคกรในการกําหนดมาตรฐานทางหองปฏิบัติการทางการแพทยและ

สาธารณสุข และเสริมสรางศักยภาพเครือขายภายในและภายนอกประเทศ 

 ๓. เสริมสรางศักยภาพองคกรในการยกระดับเปนศูนยกลางขอมูลอางอิงทางหองปฏิบัติการทาง

แพทยและสาธารณสุข 

 ๔. เสริมสรางศักยภาพองคกรในการกําหนดมาตรการทางหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ 

 ๕. เสริมสรางศักยภาพองคกรในการยกระดับการบริหารจัดการโดยการประยุกตใชนวัตกรรมการ

บริหารจัดการที่เหมาะสมและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

แผนงานหลัก (Programme)

 ๑. สรางความเปนเลิศดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

 ๒. พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองตอปญหาทางการแพทยและสาธารณสุข

 ๓. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

 ๔. ยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ

โครงการหลัก (Project)

 ๑. โครงการพัฒนาสขุภาวะของประเทศ บนฐานความเชือ่ถอืไววางใจ ทีมุ่งสูความยัง่ยนืดานเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชียดวยองคความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย

 ๒. โครงการตรวจวิเคราะหและรายงานผลท่ีตอบสนองสถานการณภาวะฉุกเฉินอยางทันเหตุการณ 

ดวยระบบทางหองปฏิบัติการ

 ๓. โครงการศูนยกลางขอมูลอางอิงและสารสนเทศดานวิทยาศาสตรการแพทย ที่สนับสนุนนโยบาย

ดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ

 ๔. โครงการออกแบบ พฒันา และจดัการนวตักรรมบรกิาร ทีใ่ชองคความรูดานวทิยาศาสตรการแพทย 

เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังใหกับผูรับบริการในทุกภาคสวน

 ๕. โครงการการมสีวนรวมในการเพิม่ขดีความสามารถเชงิแขงขนัของชาตใินสงัคม และเศรษฐกิจดจิิตัล 

และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใชองคความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย

 ๖. โครงการเปนหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการของ

ประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 ๗. โครงการตนแบบศูนยปฏิบัติการรวมที่ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จดานวิทยาศาสตรการแพทยและ

สาธารณสุขของประเทศ

 ๘. โครงการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

 ๙. โครงการพัฒนาความมั่งคงและความเปนมืออาชีพใหกับบุคลากร

 ๑๐. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยองคการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด

 ๑๑. โครงการ การเปนองคการแหงการเรียนรูและสรางนวัตกรรม

 ๑๒. โครงการ การเปนองคการสมรรถนะสูง



๑๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ (Key Activities)

 ๑. ดําเนินการถายทอดนวัตกรรม/องคความรู/เทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรการแพทย

 ๒. ดําเนินการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมองคความรู/เทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรการแพทย

 ๓. จัดทําฐานขอมูลบริการงานวิจัย/นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 ๔. จัดเก็บขอมูลงานวิจัยที่นําไปเผยแพรหรือถูกอางอิงในวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ

 ๕. พัฒนากระบวนการสงเสริมใหองคกรอื่นๆ ในภาคสวนที่เกี่ยวของใหเกิดการสรางนวัตกรรม/องค

ความรู/เทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรการแพทย

 ๖. เผยแพรขอมูลผลงานระดับภูมิภาคและระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทยทาง

วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคในสถานการณภาวะฉุกเฉินผานระบบทางหอง

ปฏิบัติการ

 ๗. จัดเก็บขอมูลผลงานระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทยทางวิทยาศาสตรการแพทย

และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชียในสถานการณภาวะฉุกเฉินผานระบบทางหองปฏิบัติการเพื่อ

ปองกัน/แจงเตือนภัยและภาวะคุกคามตอสุขภาพ

 ๘. เสนอขอมูลอางอิงและสารสนเทศ ที่สนับสนุนเชิงนโยบายดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ

และนานาชาติ

 ๙. นําองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีไดรับการจัดการสูการใชประโยชน โดยผานการ

ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาและจัดการนวัตกรรมบริการ

 ๑๐. การจัดเก็บขอมูลโครงการ/งาน ที่สนับสนุนภาคเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่สวนกลางและสวน

ภูมิภาค และพื้นที่เสมือนในโลกออนไลน

 ๑๑. จัดเก็บขอมูล/คณะกรรมการ ที่ไดรับการยอมรับเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานดานหองปฏิบัติการ

ทางวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 ๑๒. จัดเก็บขอมูลหองปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

 ๑๓. จัดทําขอตกลงความรวมมือ เชน MOU หรือรูปแบบอื่นๆ ระหวางหนวยงานทั้งในและตาง

ประเทศ ที่สงผลลัพธเกิดประโยชนตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหรือทําใหเกิดโครงการรวมกันเพิ่มขึ้น

 ๑๔. จัดทําศูนยขอมูลหลักของชาติ ที่เนนการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อ

แจงเตือนภัยและสนับสนุนความมั่งคงของระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 ๑๕. ดาํเนนิการพัฒนาองคกรตามแนวทางการบรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) ดวยมาตรฐานสากล (ISO)

 ๑๖. จัดทําโครงการใหขอมูลความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 ๑๗. การบรหิารจดัการดานงบประมาณการบรหิารทรพัยากรมนษุย การจดัการนวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในหนวยงานภาครัฐในระดับตนของประเทศ

 ๑๘. จัดทําการสํารวจขอมูลของกรมท่ีเขาขายการเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีมีสวนในขอมูลดาน

วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

 ๑๙. บรหิารทรัพยากรบคุคลใหมศีกัยภาพสูง โดยมกีลไกการบริหารและพัฒนาบคุลากรทีมี่ประสทิธภิาพ

และสอดคลองกับยุทธศาสตรกรม
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 ๒๐. จัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีศูนยขอมูลกลางของกรมวิทยาศาสตรการแพทย)

 ๒๑. ดําเนินการออกแบบองคการและปรับปรุงกระบวนการ (ลดระยะเวลาการทํางาน)

 ๒๒. ดําเนินการสรางองคความรูและนวัตกรรม

 ๒๓. จัดเก็บขอมูลผลลัพธการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

กิจกรรมหลัก (Main Activities)

 เป้าหมาย (ผลสัมฤทธิ์) (Goal ๑) ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่

ตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ 

 ผลผลิตที่ ๑ (Key Performance) : เปนหนวยงานกลางกําหนดมาตรการทางหองปฏิบัติการและ

สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ

 กิจกรรมหลักที่ ๑ ศึกษา คนควา พฒันาผลงานทางวชิาการเพือ่กาํหนดมาตรการและพฒันาเครือขาย

ทางหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

 ผลผลิตที่ ๒ (Key Performance) : โครงการการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยใน

การวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ

 กจิกรรมหลกัที ่๑ พัฒนาและยกระดบัการบรหิารจดัการขอมลูอางองิทางหองปฏบิตักิารใหมปีระสทิธภิาพ

 กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบเฝา

ระวังพยากรณและเตือนภัยสุขภาพของประเทศ

 กจิกรรมหลกัที ่ ๓ พฒันากระบวนการและตอยอดนวตักรรมทางหองปฏบิติัการสูการใชประโยชนเพือ่

ความมั่นคงดานสุขภาพ

 กิจกรรมหลักที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ

 ผลผลติที ่๓ (Key Performance) : โครงการพัฒนาผลิตภณัฑสุขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย

ดวยขอมูลทางพันธุกรรม

 กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทยดวยขอมูลทางพันธุกรรม

 ผลผลิตที่ ๔ (Key Performance) : โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

 กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตยา 

Biopharmaceutical

 ผลผลิตที่ ๕ (Key Performance) : โครงการเฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

สุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 กิจกรรมหลักที่ ๑ เฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ

 ผลผลิตที่ ๖ (Key Performance) : กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ

และมีความเปนเลิศทางดานการบริหารจัดการ



๑๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมการบริหารจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษยให

เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย (ผลสมัฤทธิ)์ (Goal ๒) ประเทศมศีนูย์กลางข้อมลูอ้างองิและสารสนเทศด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ทีส่นับสนนุนโยบายด้านการป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพและความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืของประเทศ

 ผลผลติที ่๗ (Key Performance) : เปนหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพ

ทางหองปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 กิจกรรมหลักที่ ๑ กําหนดมาตรฐาน และพัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข 

ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 ผลผลิตที ่๘ (Key Performance) : องคความรู งานวจิยัพฒันาและนวตักรรมดานวทิยาศาสตรการแพทย

ที่มีความเปนเลิศ

 กิจกรรมหลักที่ ๑ วิจัยประยุกตดานวิทยาศาสตรการแพทย

 กิจกรรมหลักที่ ๒ วิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตรการแพทย

 กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนามาตรฐานการวิจัย

 ผลผลติที ่๙ (Key Performance) : โครงการสงเสรมิอตุสาหกรรมดวยผลติภณัฑสขุภาพและเทคโนโลยี

ทางการแพทย 

 กิจกรรมหลักที่ ๑ สงเสริมการพัฒนาการทดสอบใหสอดคลอง OECD GLP

 ผลผลิตที่ ๑๐ (Key Performance) : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

 กิจกรรมหลักที่ ๑ สํารวจและเฝาระวังปริมาณสารตานจุลชีพตกคาง และเชื้อดื้อยาในสัตวเลี้ยงและ

ผลิตภัณฑตอเนื่องจากสัตวของประเทศไทยดวยวิทยาศาสตรการแพทย

แผนงานหลัก (Programme)

แผนงานหลักที่ ๑ สรางความเปนเลิศดานการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

 โครงการหลกั (Project) ๑ : โครงการพัฒนาสขุภาวะของประเทศ บนฐานความเช่ือถอืไววางใจ ท่ีมุงสู

ความยัง่ยนืดานเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศและภมูภิาคเอเชยีดวยองคความรูดานวทิยาศาสตรการแพทย

 กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ (Activity for driving strategy)

 ๑. ดําเนินการถายทอดนวัตกรรม/องคความรู/เทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรการแพทย

 ๒. ดําเนินการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมองคความรู/เทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตรการแพทย

 ๓. จัดทําฐานขอมูลบริการงานวิจัย/นวัตกรรมของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 ๔. จัดเก็บขอมูลงานวิจัยที่นําไปเผยแพรหรือถูกอางอิงในวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ

 ๕. พัฒนากระบวนการสงเสริมใหองคกรอื่นๆ ในภาคสวนที่เกี่ยวของใหเกิดการสรางนวัตกรรม/องค

ความรู/เทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๘

 ผลผลิตที่ ๘ (Key Performance) : องคความรู งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตร

การแพทยที่มีความเปนเลิศ

 กิจกรรมหลักที่ ๑ วิจัยประยุกตดานวิทยาศาสตรการแพทย

 กิจกรรมหลักที่ ๒ วิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตรการแพทย

 กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนามาตรฐานการวิจัย

 ผลผลติที ่๙ (Key Performance) : โครงการสงเสรมิอตุสาหกรรมดวยผลติภณัฑสขุภาพและเทคโนโลยี

ทางการแพทย 

 กิจกรรมหลักที่ ๑ สงเสริมการพัฒนาการทดสอบใหสอดคลอง OECD GLP

 ผลผลิตที่ ๑๐ (Key Performance) : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร

 กิจกรรมหลักที่ ๑ สํารวจและเฝาระวังปริมาณสารตานจุลชีพตกคาง และเชื้อดื้อยาในสัตวเลี้ยงและ

ผลิตภัณฑตอเนื่องจากสัตวของประเทศไทยดวยวิทยาศาสตรการแพทย

แผนงานหลักที่ ๒ พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุข

 โครงการหลัก (Project) ๑ : โครงการตรวจวเิคราะหและรายงานผลทีต่อบสนองสถานการณภาวะฉุกเฉนิ

อยางทันเหตุการณ ดวยระบบทางหองปฏิบัติการ

 โครงการหลกั (Project) ๒ : โครงการศนูยกลางขอมลูอางองิและสารสนเทศดานวทิยาศาสตรการแพทย 

ที่สนับสนุนนโยบายดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพ

 โครงการหลกั (Project) ๓ :  โครงการออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการ ท่ีใชองคความรู

ดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังใหกับผูรับบริการในทุกภาคสวน

 โครงการหลัก (Project) ๔ : โครงการ การมีสวนรวมในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแขงขันของชาติ

ในสังคม และเศรษฐกิจดิจิตัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใชองคความรูดานวิทยาศาสตรการแพทย

 กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ (Activity for driving strategy)

 ๑. เผยแพรขอมูลผลงานระดับภูมิภาคและระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทยทาง

วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชียในสถานการณภาวะฉุกเฉินผานระบบ

ทางหองปฏิบัติการ

 ๒. จัดเก็บขอมูลผลงานระดับชาติและระดับภูมิภาคเอเชียที่ตอบโจทยทางวิทยาศาสตรการแพทย

และสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชียในสถานการณภาวะฉุกเฉินผานระบบทางหองปฏิบัติการเพื่อ

ปองกัน/แจงเตือนภัยและภาวะคุกคามตอสุขภาพ

 ๓. เสนอขอมลูอางองิและสารสนเทศ ทีส่นบัสนนุเชงินโยบายดานการปองกนัและสงเสรมิสุขภาพและ

นานาชาติ

 ๔. นําองคความรู เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีไ่ดรบัการจัดการสูการใชประโยชน โดยผานการออกแบบ 

ปรับปรุง และพัฒนาระบบและจัดการนวัตกรรมบริการ



๑๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๕. การจดัเกบ็ขอมลูโครงการ/งาน ทีส่นบัสนนุภาคเศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ทีส่วนกลางและสวนภมิูภาค 

และพื้นที่เสมือนในโลกออนไลน

 ผลผลิตที่ ๑ (Key Performance) : เปนหนวยงานกลางกําหนดมาตรการทางหองปฏิบัติการและ

สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ

 กจิกรรมหลกัท่ี ๑ ศกึษา คนควา พฒันาผลงานทางวชิาการเพือ่กําหนดมาตรการและพฒันาเครอืขาย

ทางหองปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

 ผลผลิตที่ ๒ (Key Performance) : โครงการการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรการแพทยใน

การวินิจฉัยและปองกันโรคเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ

 กจิกรรมหลกัที ่๑ พฒันาและยกระดบัการบรหิารจดัการขอมลูอางองิทางหองปฏบิตักิารใหมปีระสทิธภิาพ

 กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับและบูรณาการฐานขอมูลดานวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อเปนระบบเฝา

ระวังพยากรณและเตือนภัยสุขภาพของประเทศ

 กจิกรรมหลกัที ่ ๓ พฒันากระบวนการและตอยอดนวตักรรมทางหองปฏบิติัการสูการใชประโยชนเพือ่

ความมั่นคงดานสุขภาพ

 กิจกรรมหลักที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ

 ผลผลิตที่ ๓ (Key Performance) : โครงการพฒันาผลติภัณฑสขุภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย

ดวยขอมูลทางพันธุกรรม

 กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทยดวยขอมูลทางพันธุกรรม

 ผลผลิตที่ ๔ (Key Performance) : โครงการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

 กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตยา

Biopharmaceutical

 ผลผลิตที่ ๕ (Key Performance) : โครงการเฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

สุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 กิจกรรมหลักที่ ๑ เฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ

แผนงานหลักที่ ๓ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

 โครงการหลกั (Project) ๑ : โครงการเปนหนวยงานกลางในการกาํหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ

ทางหองปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 โครงการหลัก (Project) ๒ : โครงการตนแบบศูนยปฏิบัติการรวมที่ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จดาน

วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ

 กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ (Activity for driving strategy)

 ๑. จัดเก็บขอมูล/คณะกรรมการ ที่ไดรับการยอมรับเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานดานหองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาคเอเชีย



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๐

 ๒. จัดเก็บขอมูลหองปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

 ๓. จัดทําขอตกลงความรวมมือ เชน MOU หรือรูปแบบอื่นๆ ระหวางหนวยงานทั้งในและตางประเทศ

ที่สงผลลัพธเกิดประโยชนตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียหรือทําใหเกิดโครงการรวมกันเพิ่มขึ้น

 ๔. จัดทําศูนยขอมูลหลักของชาติ ที่เนนการเฝาระวังทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อ

แจงเตือนภัยและสนับสนุนความมั่งคงของระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 ผลผลติที ่๗ (Key Performance) : เปนหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพ

ทางหองปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

 กิจกรรมหลักที่ ๑ กําหนดมาตรฐาน และพัฒนาหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข ทั้งใน

ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

แผนงานหลักที่ ๔ การยกระดับองคกรสูความเปนเลิศ

 โครงการหลัก (Project) ๑ : โครงการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ

 โครงการหลัก (Project) ๒ : โครงการพัฒนาความมั่งคงและความเปนมืออาชีพใหกับบุคลากร

 โครงการหลกั (Project) ๓ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยองคการ ใหเกดิประโยชนสงูสดุ

 โครงการหลัก (Project) ๔ : โครงการเปนองคการแหงการเรียนรูและสรางนวัตกรรม

 โครงการหลัก (Project) ๕ : โครงการเปนองคการสมรรถนะสูง

 กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ (Activity for driving strategy)

 ๑. ดาํเนนิการพฒันาองคกรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ดวยมาตรฐานสากล (ISO)

 ๒. จัดทําโครงการใหขอมูลความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 ๓. การบรหิารจดัการดานงบประมาณการบรหิารทรพัยากรมนษุย การจดัการนวตักรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในหนวยงานภาครัฐในระดับตนของประเทศ

 ๔. จัดทําการสํารวจขอมูลของกรมที่เขาขายการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่มีสวนในขอมูลดาน

วิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข

 ๕. บรหิารทรัพยากรบคุคลใหมศัีกยภาพสงู โดยมกีลไกการบรหิารและพฒันาบคุลากรทีม่ปีระสทิธภิาพ

และสอดคลองกับยุทธศาสตรกรม

 ๖. จัดการขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีศูนยขอมูลกลางของกรมวิทยาศาสตรการแพทย)

 ๗. ดําเนินการออกแบบองคการและปรับปรุงกระบวนการ (ลดระยะเวลาการทํางาน)

 ๘. ดําเนินการสรางองคความรูและนวัตกรรม

 ๙. จัดเก็บขอมูลผลลัพธการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 ผลผลิตที่ ๖ (Key Performance) : กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ

และมีความเปนเลิศทางดานการบริหารจัดการ

 กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมการบริหารจัดการ/การบริหารทรัพยากรมนุษยให

เหมาะสมกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย

 กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



๒๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

บทที่ ๔

งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนจํานวน

เงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๘,๘๙๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยแปดลานแปดแสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) สรุป

รายละเอียด ดังตอไปนี้

 ๑. งบบุคลากร จํานวน ๔๙๙,๔๕๑,๘๐๐ บาท (สี่รอยเกาสิบเกาลานสี่แสนหาหมื่นหนึ่งพันแปดรอย

บาทถวน)

 ๒. งบดําเนินงาน จํานวน ๔๖๕,๔๙๕,๒๐๐ บาท (สี่รอยหกสิบหาลานสี่แสนเกาหมื่นหาพันสองรอย

บาทถวน)

  ๒.๑ รายจายประจํา รายจายขั้นตํ่าที่จําเปน/รายจายผูกพัน จํานวน ๘๖,๘๑๑,๗๐๐ บาท

  ๒.๒ รายจายพื้นฐาน จํานวน ๕๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท

  ๒.๓ คาจางเหมาสวนกลาง จํานวน ๒๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

  ๒.๔ คาประชาสัมพันธ จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ๒.๕ งบโครงการบูรณาการ/โครงการสําคัญ จํานวน ๒๑๐,๔๙๔,๗๐๐ บาท

  ๒.๖ งบนโยบาย จํานวน ๖๔,๙๓๘,๘๐๐ บาท

  ๒.๗ งบพัฒนาบุคลากร จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ๒.๘ งบดําเนินงานแผนงานวิจัย จํานวน ๘,๒๕๐,๐๐๐ บาท

 ๓. งบลงทุน จํานวน ๔๑๗,๑๔๑,๗๐๐ บาท (ส่ีรอยสิบเจ็ดลานหน่ึงแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพันเจ็ดรอยบาทถวน)

  ๓.๑ คาครุภัณฑ จํานวน ๓๕๓,๒๓๗,๘๐๐ บาท

  ๓.๒ คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๖๓,๙๐๓,๙๐๐ บาท

 ๔. งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนบาทถวน)

 ๕. งบรายจายอื่น จํานวน ๒๕,๗๑๐,๑๐๐ บาท (ยี่สิบหาลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งรอยบาทถวน)

  ๕.๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว จํานวน ๔,๐๑๒,๑๐๐ บาท

  ๕.๒ โครงการวิจัย จํานวน ๒๑,๖๙๘,๐๐๐ บาท



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๒

บทที่ ๕

แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทยประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลในสวนของแผนงาน/โครงการที่เปนคํารับรอง

การปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย โครงการภายใตแผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป 

โครงการบูรณาการ/โครงการสําคัญกรมวิทยาศาสตรการแพทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน/

โครงการในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว และโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยที่

ตอบสนองตอประชาชน และประเทศชาติ



โครงการบูรณาการ/โครงการสำาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ จำานวน ๒๑๐,๔๙๔,๗๐๐ บาท 

(สองร้อยสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๔



๒๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการบูรณาการ/โครงการส าคัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

แผน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

 รวม 210,494,700        

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้า
ระวังเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 

     7,000,000  สวส ย1 ก1 PA ปลัด :  
การใช้ยาอย่าง

สมเหตุผล 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ท่ี 1  
ด้านความมั่นคง 

2 โครงการวัณโรคเพ่ือสนับสนุน
นโยบายยุติวัณโรค 

     8,000,000  สวส. ย1 ก1  ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 3 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์  

(PA กรม)    
(PA ปลัด :  
การควบคุม 

ปองกันวัณโรค) 

3 โครงการพัฒนาสุขภาพและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูล
ทางพันธุกรรม (Precision 
Medicine) 

   15,825,600  สชพ. ย2 ก1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ี 2  

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 
(PA กรม) 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค 
เพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ 

     5,015,000  สวส./สชพ. ย1 ก2 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ี 1  

ด้านความมั่นคง 

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย 
โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบบริการทางห้องปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

     4,838,400  สชพ./สวส. ย1 ก3   



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๖

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

แผน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

6 โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
และเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้าน
อาหารของประเทศ 

     2,575,300  สคอ. ย1 ก4   

7 โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย      3,000,000  สคอ. ย1 ก4   

8 โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างผักผลไม้เพ่ือ
สนับสนุนอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาลและภาคเกษตร 

     6,800,000  สคอ. ย1 ก4 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ี 1  

ด้านความมั่นคง            
(PA ผู้ตรวจ :               
การบริหาร

จัดการ 
สิ่งแวดลอม 

ในโรงพยาบาล) 

9 โครงการพัฒนาตลาดสดทั่วไทย ถูก
อนามัยและปลอดภัย เพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพผู้บริโภค 

     5,000,000  สคอ. ย1 ก4   ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 3  

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 

10 โครงการวิจัยเพ่ิมศักยภาพและการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของ
ประเทศ 

     3,000,000  สชว. ย3 ก1  ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 2 

 ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 
11 โครงการบูรณาการเครื่องมือแพทย์      2,665,400  สยวส/สรส./ 

สชว./สสว. 
 

ย1 ก1   

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตยา Biopharmaceutical  

     7,000,000  สชว./สยวส. ย3 ก1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ี 2  

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน  
(PA กรม) 



๒๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

แผน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

13 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
ผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยา
และสารเคม ี

   57,026,100  สยวส. บ1 ก1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ี 1  

ด้านความมั่นคง
(บูรณาการ
ประเทศ)                        

(PA ผู้ตรวจ :  
ยาเสพติด) 

14 โครงการประกันคุณภาพยา    12,000,000  สยวส พ1 ก1   ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 4  

ด้านการสร้าง
โอกาสและ 

ความเสมอภาค 

15 โครงการจัดท าต ารายาของประเทศ
ไทย (Thai Herbal 
Pharmacopoeia) 

   10,510,900  สยวส ย3 ก1 ม.44 

16 โครงการบูรณาการผลติสาร
มาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และอาเซียน 

     2,458,000  สยวส ย1 ก1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ี 2  

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

17 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการ
ทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP 

     8,080,000  สวพ./สวส./สมป บ4 ก1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ี 2  

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 
(บูรณาการ
ประเทศ) 

18 โครงการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิง
จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย 

     4,000,000  สรส. ย1 ก1   



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๘

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

แผน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

19 โครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 

   12,300,000  ศวก.สุราษฎร์ธานี พ1 ก1   ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 3  

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 

(PA กรม) 

20 โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ (Lab + รังสีวินิจฉัย) 

     5,000,000  ศวก.
สมุทรสงคราม 

ย1 ก4  ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 4  

ด้านการสร้าง
โอกาสและความ

เสมอภาค  
(ม.44) 

21 โครงการธ ารงรักษาพัฒนาสร้าง
เสริมความเข้มแข็งของระบบ
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ 

     5,000,000  ศวก.อุดรธานี ย1 ก1   ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 4  

ด้านการสร้าง
โอกาส 

และความเสมอ
ภาค 

22 โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเห็ด
พิษ 

     1,500,000  ศวก.อุดรธานี/
สวส 

พ1 ก1 ม.44 

23 โครงการจัดการนวัตกรรม        200,000  ผน. พ1 ก1 PA กรม 

24 โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 27 

     5,000,000  ผน. พ1 ก1   

25 โครงการเฝ้าระวังด้านโรคและภัย
สุขภาพ 

   10,000,000  สววพ./ผน. ย1 ก2 ตั้งไว้ผน.  
รอจัดสรร 

26 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร
และพัฒนาผู้ประกอบการ 

     3,000,000  สสว. ย1 ก4   



๒๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

***หมายเหตุ

 บ1 ก1 ศกึษา คนควาพฒันาผลงานทางวชิาการเพือ่กาํหนดมาตรการทางหองปฏบิตักิารเพือ่สนับสนนุ

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

 บ2 ก1 วิจัยประยุกตดานวิทยาศาสตรการแพทย

 บ3 ก1 วิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตรการแพทย

 บ4 ก1 สงเสริมการพัฒนาการทดสอบใหสอดคลอง OECD GLP

 ย1 ก1 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการขอมูลอางอิงทางหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ

 ย1 ก2 ยกระดับและบรูณาการฐานขอมูลดานวทิยาศาสตรการแพทย เพือ่เปนระบบเฝาระวงัพยากรณ

และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ

 ย1 ก3 พัฒนากระบวนการและตอยอดนวัตกรรมทางหองปฏิบัติการสูการใชประโยชนเพ่ือความ

มั่นคงดานสุขภาพ

 ย1 ก4 พัฒนาขีดความสามารถและเครือขายหองปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงดานสุขภาพ

 ย2 ก1 พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทยดวยขอมูลทางพันธุกรรม

 ย3 ก1 พฒันาศักยภาพหองปฏบิตักิารเพือ่ควบคมุคณุภาพมาตรฐานการผลติยา Biopharmaceutical

 พ1 ก1  กําหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุขทั้งใน

ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ล าดับ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยงาน
เจ้าภาพ 

แผน
งบประมาณ 

หมายเหตุ 

27 โครงการพัฒนาสารมาตรฐาน
สมุนไพร สารสกัดสมุนไพร และยา
สมุนไพร 

     1,000,000  สวพ. ย1 ก4   ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 2  

ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

28 โครงการให้ความรู้บังคับใช้พรบ.เช้ือ
โรคและพิษจากสัตว์ 

     2,000,000  สมป. ย1 ก4  ยุทธศาสตร์ชาติ
ท่ี 1  

ด้านความมั่นคง 

29 โครงการความมั่นคงและความ
ปลอดภัยตามยุทธศาสตร์สุขภาพ
โลก CBRN/GHSA 

       700,000  สวส./สรส./สสว. ย1 ก1 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ท่ี 1  

ด้านความมั่นคง 

***หมายเหตุ 
บ1 ก1 ศึกษา ค้นคว้าพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือก าหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
บ2 ก1 วิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บ3 ก1 วิจัยพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บ4 ก1 ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP 
ย1 ก1 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
ย1 ก2 ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือน

ภัยสุขภาพของประเทศ 
ย1 ก3 พัฒนากระบวนการและต่อยอดนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เพ่ือความมั่นคงด้าน

สุขภาพ 
ย1 ก4 พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ 
ย2 ก1 พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม 
ย3 ก1 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical 
พ1 ก1 ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขท้ังในระดับประเทศ

และภูมิภาคเอเชีย 
 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓๐



โครงการบูรณาการ/โครงการสำาคัญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกอบด้วย ๒๙ โครงการ

รายละเอียดดังต่อไปนี้



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓๒



๓๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือขายในการเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพทาง

หองปฏิบัติการ และพัฒนาเครือขายเฝาระวังเช้ือด้ือยาตานจุลชีพใหไดขอมูลการด้ือยาอยางถูกตองและรวดเร็ว

ในภาพเขตบริการสุขภาพและในระดับประเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ประชาชนไดรับประโยชนจากหองปฏิบัติการอางอิงของกรมวิทยาศาสตรการแพทยและเครือขายที่

สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อโรค ตามแนวทาง IHR : 2005

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข รวมกับ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

กิจกรรมที่ ๑ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเผยแพรขอมูลระบบเฝาระวังเชื้อดื้อยาระดับโลกและสนับสนุนเครือ

ขายโรงพยาบาลใหเขารวมดําเนินการระบบใหมรวมท้ังประสานใหโรงพยาบาลสงขอมูลผลการทดสอบการ

ดื้อยา

วัตถุประสงค์  

 เพือ่ใหไดขอมลูสาํหรบัจดัทาํ antibiogram ระดับเขต และระดับประเทศ และเปนขอมูลในการดแูนวโนม

และเฝาระวังการดื้อยาของเชื้อในเขตนั้นๆ  และประสานงานเพื่อดําเนินการกิจกรรมอื่นๆ ในโครงการ

ตัวชี้วัด  

 มกีารตดิตามขอมลูการตรวจวเิคราะหความไวของเชือ้ตอยาปฏชิวีนะจากโรงพยาบาลทัง้หมดทีร่บัผดิชอบ 

และสงขอมูลใหกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำาเนินงาน

 ๒.๐๗๕๐ ๓.๖๒๕๐ ๑.๐๕๐๐ ๐.๒๕๐๐ ๗.๐๐๐๐

 ต.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. – ส.ค.

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ไตรมาส ๔

รวม



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓๔

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 หลักฐาน/เอกสารแสดงการติดตามขอมูลการตรวจวิเคราะหความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะจาก

โรงพยาบาลทั้งหมดที่รับผิดชอบ และสงขอมูลใหกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ไดขอมูลการทดสอบการดื้อยาจากโรงพยาบาลครบทุกเขต และไดขอมูลสมํ่าเสมอเดือนละ ๑ ครั้ง

กิจกรรมที่ ๒ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขอบรมเชิงปฏิบัติการและชี้แจงรายละเอียดโครงการกับ

เครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

วัตถุประสงค์  

 เพือ่ใหเครอืขายศนูยวทิยาศาสตรการแพทยเขาใจรายละเอยีดของโครงการ สามารถจดัทาํ antibiogram 

ระดับเขตบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และตรวจ  antibiogram ของโรงพยาบาลในพื้นที่

ตัวชี้วัด 

 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรจากหองปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือขายและศูนย

วิทยาศาสตรการแพทย

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 รายงานการซักซอมความเขาใจกับเครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ในการดําเนินการโครงการ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสามารถจัดทํา antibiogram ระดับเขตบริการสุขภาพไดอยางมีคุณภาพ 

และตรวจ  antibiogram ของโรงพยาบาลในพื้นที่

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการของ โรงพยาบาลเครือขาย

 ๓.๑ จัดอบรมหองปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือขาย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

 ๓.๒ นิเทศงานโรงพยาบาลเครือขาย

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเครือขายไดในการทดสอบความไว ของเชื้อตอยาปฏิชีวนะ ทั้งดาน

เทคนิคและคุณภาพ รวมทั้งมีการนิเทศงานในกรณีพบปญหา

ตัวชี้วัด 

 หลักฐาน/เอกสาร ในการนิเทศงานโรงพยาบาลเครือขาย

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 สรปุผลการประเมนิการจดัอบรมเชงิปฏบิติัการฯ และรายงานการนเิทศงาน รบัทราบและแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาลเครือขาย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเครือขายไดในการทดสอบความไว ของเชื้อตอยาปฏิชีวนะ ทั้งดาน

เทคนิคและคุณภาพ รวมทั้งมีการนิเทศงานในกรณีพบปญหา



๓๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรมที่ ๔ 

 ๔.๑ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยจัดทํา antibiogram ระดับเขต (ราย ๖ เดือน) (สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรสาธารณสุข ดําเนินการจัดทําสําหรับเขต ๑๓)

วัตถุประสงค์

 เพื่อดูแนวโนมและเฝาระวังการดื้อยาของเชื้อในเขตนั้นๆ

ตัวชี้วัดโครงการ

 antibiogram ระดับเขต ราย ๖ เดือน ๒ ฉบับ (ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๑, ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๒) เผยแพรบน

เว็บไซตศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาฯ

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 antibiogram ระดับเขต ราย ๖ เดือน ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๑ และ ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๒  

ผลสําเร็จที่สงผลตอประชาชนหรือประเทศ 

 ได antibiogram ระดับเขต เพื่อดูแนวโนมและเฝาระวังการดื้อยาของเชื้อในเขตนั้นๆ

 ๔.๒ สถาบนัวิจยัวทิยาศาสตรสาธารณสขุเกบ็ขอมลูและดาํเนนิการจัดทาํ antibiogram ระดบัประเทศ 

(ราย ๓ เดือน) เก็บขอมูลและดําเนินการจัดทํา antibiogram ของเครือขายโรงพยาบาลกลุมสถาบันการแพทย

แหงประเทศไทย: UHOSNET (ราย ๖ เดือน)

วัตถุประสงค์

 เพื่อดูแนวโนมและเฝาระวังการดื้อยาของเชื้อในระดับประเทศ

ตัวชี้วัดโครงการ

 antibiogram ระดับประเทศ รายไตรมาส เผยแพรบนเว็บไซตศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาฯ

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 antibiogram ระดับประเทศ ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๑, ม.ค. - ธ.ค.๒๕๖๑, ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๒ และ ม.ค. 

- มิ.ย. ๒๕๖๒

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ได antibiogram ระดับเขต เพื่อดูแนวโนมและเฝาระวังการดื้อยาของเชื้อในระดับประเทศ และตรวจ

สอบความถูกตองของ antibiogram ที่จัดทําโดยโรงพยาบาล

 ๔.๓ ศนูยวทิยาศาสตรการแพทยสุมตรวจสอบ antibiogram รอยละ ๕๐ ของโรงพยาบาลทีส่ง antibiogram 

และรอยละ ๓๐ ของ antibiogram ทีสุ่มตรวจมคีวามถูกตอง (ไมมกีารพบขอบกพรองหลกั (Major Error)

วัตถุประสงค์

 -

ตัวชี้วัดโครงการ

 ผลการสุมตรวจสอบ antibiogram รอยละ ๕๐ ของโรงพยาบาลที่สง antibiogram และรอยละ ๓๐ 

ของ antibiogram ที่สุมตรวจมีความถูกตอง (ไมมีการพบขอบกพรองหลัก (Major Error)



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓๖

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 มีผลการสุมตรวจสอบ antibiogram รอยละ ๕๐ ของโรงพยาบาลที่สง antibiogram และรอยละ ๓๐

ของ antibiogram ที่สุมตรวจมีความถูกตอง (ไมมีการพบขอบกพรองหลัก (Major Error)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 -

 ๔.๔ จัดพิมพแผนพับ antibiogram

กิจกรรมที่ ๕ 

 ๕.๑ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขดําเนินการทดสอบความชํานาญโรงพยาบาลเครือขาย

 ๕.๒ ทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการประเทศสมาชิก ASEAN และ SEARO

 ๕.๓ รับการทดสอบความชํานาญดานตรวจวินิจฉัยและทดสอบความไวของเชื้อตอยา จากหนวยงาน

ตางประเทศ

วัตถุประสงค์

 เพือ่พฒันาคุณภาพการทดสอบความไวของเชือ้ตอยาปฏชิวีนะของหองปฏบิตักิารโรงพยาบาลเครอืขาย

หองปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน และศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพ

ตัวชี้วัด 

 -

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. พัฒนาคุณภาพการทดสอบความไวของเชื้อตอยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลเครือขาย

 ๒. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน

 ๓. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการศูนยเฝาระวังเชื้อดื้อยาตานจุลชีพแหงชาติ

กิจกรรมที่ ๖ จัดทํารางมาตรฐานหองปฏิบัติการดานจุลชีววิทยาทางการแพทย และจัดทํารางมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ

 ๖.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางมาตรฐานหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทยและราง

มาตรฐานความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ

 ๖.๒ ประชุมคณะทํางานจัดทํารางมาตรฐานหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทยและคณะ

ทํางานจัดทํารางมาตรฐานความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการ

 ๖.๓ จัดพิมพมาตรฐานหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา (๕,๐๐๐ เลม)

วัตถุประสงค์

 เพือ่พฒันามาตรฐานหองปฏบิติัการทางจุลชวีวทิยา (เชือ้แบคทเีรยีดือ้ยา) และตอกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อดําเนินการเปนมาตรฐานของประเทศ



๓๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด 

 -

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 มาตรฐานหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย และรางมาตรฐานความปลอดภัยทางหองปฏิบัติ

การฉบับสมบูรณ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 กระทรวงสาธารณสุขไดมาตรฐานหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย และรางมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางหองปฏิบัติการฉบับสมบูรณ เพื่อดําเนินการประกาศใช

กิจกรรมที่ ๗ พัฒนา case-finding based surveillance ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก

 ๗.๑ ประชุมแนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดทําฐานขอมูลการปวยจากเชื้อด้ือยาของแบคทีเรียจาก

หนวยงาน surveillance site ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก

 ๗.๒ ดําเนินการเช่ือมขอมูลระหวางฐานขอมูลผูปวยกับฐานขอมูลผลการตรวจวิเคราะหทางหอง

ปฏิบัติการ ของหนวยงาน surveillance site ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนา case-finding based surveillance ตามแนวทางขององคการอนามัยโลก

ตัวชี้วัด 

 ๑. โรงพยาบาลเขารวมระบบเฝาระวัง GLASS จํานวนอยางนอยเขตละ ๑ แหง     

 ๒. ขอมูลการปวยจากเชื้อดื้อยาของแบคทีเรียจากหนวยงาน GLASS surveillance site ตามแนวทาง

ขององคการอนามัยโลก จํานวนอยางนอย ๕ แหง

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 ๑. มีแผนพัฒนา case finding based surveillance ตามแนวทางองคการอนามัยโลก

 ๒. มีโรงพยาบาลเขารวมระบบเฝาระวัง GLASS จํานวนอยางนอยเขตละ ๑ แหง     

 ๓. ขอมูลการปวยจากเชื้อดื้อยาจากหนวยงาน GLASS surveillance  site ตามแนวทางขององคการ

อนามัยโลก จํานวนอยางนอย ๕ แหง

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 กระทรวงสาธารณสุขไดระบบ case-finding based surveillance (ระยะแรก) เพื่อเฝาระวังเชื้อ

ดื้อยาตามแนวทางขององคการอนามัยโลก

กิจกรรมที่ ๘ 

 ๘.๑ ประชมุคณะอนุกรรมการพฒันาระบบเฝาระวงัการดือ้ยาตานจุลชพีภายใตแนวคิดสขุภาพหน่ึงเดยีว

 ๘.๒ ประชุมคณะทํางานภายใตคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝาระวังการดื้อยาตานจุลชีพภายใต

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๓๘

วัตถุประสงค์

 เพื่อประสานงานในการรวมกันหาแนวทางการดําเนินการจัดการปญหาเชื้อด้ือยาแบบบูรณาการใน

ระดับประเทศ

ตัวชี้วัด 

 -     

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 บรูณาการเพือ่ดาํเนนิการตามแผนยทุธศาสตรการจดัการการดือ้ยาตานจุลชพีประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๙ พัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบแลกเปลี่ยนขอมูล ประเมินความเสี่ยงและแจงเตือนภัยเชื้อ

ดื้อยาตานจุลชีพ

วัตถุประสงค์

 เพื่อใหขอมูลการเฝาระวังเชื้อดื้อยามีความถูกตองครบถวน และสามารถนําไปใชในการประเมินความ

เสี่ยงและแจงเตือนภัยเชื้อดื้อยาตานจุลชีพได

ตัวชี้วัด 

 -     

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 โรงพยาบาลเครือขายและศูนยเฝาระวังฯ ไดขอมูลเชื้อดื้อยาที่ตรวจไดยาก พบนอย และสามารถเฝา

ระวังแนวโนมการดื้อยาของเชื้อ

กิจกรรมที่ ๑๐ ตรวจยืนยันเชื้อดื้อยาที่สําคัญ ที่เปนปญหาของโรงพยาบาลเครือขาย

วัตถุประสงค์

 เพื่อตรวจยืนยันเชื้อดื้อยาที่เปนปญหาของโรงพยาบาลเครือขาย และเพื่อเฝาระวังแนวโนมการดื้อยา

ตัวชี้วัด 

 -     

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 -



๓๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 โรงพยาบาลเครือขายและศูนยเฝาระวังฯ ไดขอมูลเชื้อดื้อยาที่ตรวจไดยาก พบนอย และสามารถเฝา

ระวังแนวโนมการดื้อยาของเชื้อ

กิจกรรมที่ ๑๑ สนับสนุนสารมาตรฐานใหกับหองปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือขาย

วัตถุประสงค์

 เพื่อใหหองปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือขายมีสารมาตรฐานที่ใชอางอิงในการตรวจวิเคราะหเชื้อดื้อยา

ตัวชี้วัด 

 -    

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 โรงพยาบาลเครือขายไดรับสารมาตรฐานเพื่อใชในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห

กิจกรรมที่ ๑๒ ประชมุสรุปผลการดําเนนิงานโครงการและวางแผนการดาํเนนิงานโครงการปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

กับเครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

วัตถุประสงค์

 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการและวางแผนการดําเนินงานโครงการปงบประมาณ ๒๕๖๒

ตัวชี้วัด 

 -     

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ไดรายงานสรปุผลการดาํเนนิงานและจัดทําแผนปฏิบติัราชการโครงการฯประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓

กิจกรรมที่ ๑๓ จัดทํารางคูมือปฏิบัติการแบคทีเรียและราสําหรับโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป

วัตถุประสงค์

 เพื่อใหหองปฏิบัติการโรงพยาบาลมีเอกสารอางอิงในการทดสอบหาชนิดและการดื้อยาของเช้ือ

แบคทีเรีย (๒,๐๐๐ เลม)

ตัวชี้วัด 

 -     

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 -



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๔๐

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 โรงพยาบาลสามารถทดสอบหาชนิดและการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียไดอยางถูกตอง

กิจกรรมที่ ๑๔ การบริหารจัดการโครงการฯ

วัตถุประสงค์

 เพื่อใหสามารถดําเนินการโครงการไดตามระยะเวลาและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด

ตัวชี้วัด 

 -     

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 สามารถดําเนินการโครงการไดตามระยะเวลาและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนด

กิจกรรมที่ ๑๕ ประชุม ASEAN health cluster ๒

วัตถุประสงค์

 เพื่อจัดทํา ASEAN M&E framework for AMR

ตัวชี้วัด 

 -     

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 จัดทํา ASEAN M&E framework for AMR



๔๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. โครงการวัณโรคเพื่อสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค

ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค โดยองค์การอนามัยโลก

 ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๘ (ค.ศ. ๒๐๓๕) โดยมีตัวชี้วัด

 ๑) ลดการเสียชีวิตลงรอยละ ๙๕

 ๒) ลดอุบัติการณของวัณโรคลดลงรอยละ ๙๐  

 ๓) ลดผลกระทบตอเศรษฐกิจครัวเรือนหายนะ จนถึงขั้นลมละลาย เทากับ ศูนย

 ประเทศไทยต้องมีอตัราการลดอบุตักิารณ์เฉลีย่ร้อยละ ๑๒ ต่อปี ปจจบุนัลดได้เฉลีย่ร้อยละ ๒.๗ ต่อปี 

จาก ๕ ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปวยวัณโรคให้ครอบคลุม โดยการคัดกรองใน

กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย (***ค้นให้พบ***)

 ๑. คนหาผูติดเชื้อวัณโรคในกลุมเปาหมายสําคัญ คือ 

 เด็กอายุตํ่ากวา ๕ ป ซึ่งอยูรวมบานกับผูปวยวัณโรค และผูติดเชื้อเอชไอวี เพื่อใหไดรับการรักษา

วัณโรคระยะแฝง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ลดการเสียชีวิตในผู้ปวยวัณโรค (***จบด้วยหาย***)

 ๒. เรงรัดการดําเนินงานผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส ทั้งดานการวางแผนงานรวมกัน การเรงรัด

คนหา การใหยาปองกันวัณโรค การใหยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และการใหยาตานไวรัสในผูปวยวัณโรค

ทุกรายที่ติดเชื้อเอชไอวีรวมดวย

งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข รวมกับ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 ๒.๖๗๐๐ ๑.๘๙๐๐ ๒.๑๘๐๐ ๑.๒๖๐๐ ๘.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๔๒

กิจกรรมที่ ๑ ตรวจคนหาผูติดเชื้อวัณโรคในกลุมประชากรเสี่ยงและตรวจคนหาผูปวยในกลุมผูสงสัย

วัตถุประสงค์

 ๑. เพ่ือลดอัตราการเกิดวัณโรค โดยตรวจคนหาผูเส่ียงท่ีติดเชื้อวัณโรค เฝาระวัง และติดตามการ

ควบคุมการเกิดโรคในผูติดเชื้อ ซึ่งเปนประชากรกลุมเสี่ยงตางๆ                      

 ๒. เพื่อประเมินภาวะการติดเชื้อวัณโรค การติดเชื้อใหม ความชุกของการติดเชื้อวัณโรคในกลุม

ประชากรเสี่ยงตางๆ ในพื้นที่เปาหมาย             

 ๓. เพื่อตรวจคนหาผูปวยวัณโรค ในกลุมผูสงสัยเปนวัณโรค ไมมีผลตรวจอื่น วินิจฉัยยาก

ตัวชี้วัด 

 จํานวนตัวอยาง อยางนอย ๑,๐๐๐ ราย

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 นับจํานวนตัวอยาง/จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ลดอบุตักิารณในการเกดิวณัโรคในกลุมประชากรท่ีมคีวามเสีย่งไดแก ผูติดเชือ้เอชไอว ี กลุมบคุลากร

ทางการแพทย และผูสัมผัสผูปวยวัณโรค สรางความตระหนักในการปองกันการติดเชื้อ และตรวจสุขภาพ

 ๒. โรงพยาบาลสามารถดําเนินการควบคุมการติดเชื้อในกลุมประชากรไดอยางเหมาะสม

 ๓. ไดขอมูลเปนประโยชนตอกระทรวงสาธารณสขุ  ทราบสภาวการณการตดิเชือ้วัณโรค การติดเช้ือใหม 

ในกลุมบุคลากรทางการแพทย

 ๔. ไดแนวทางในการตรวจคนหาผูติดเชื้อวัณโรคในกลุมบุคลากรทางการแพทย

 ๕. ไดแนวทางในการคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยงผูติดเชื้อที่ไมแสดงอาการ

 ๖. ไดแนวทางในการปองกันการเกิดวัณโรคในกลุมบุคคลากรทางการแพทย และการบริหารจัดการ

ผูติดเชื้อวัณโรค

กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยวัณโรคโดยการใชวิธีการตรวจวัณโรคไดผลเร็วและการ

พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการใหสามารถตรวจเชื้อวัณโรควัณโรคไดดวย TB-LAMP เพื่อการตรวจคนหาผูปวย

วัณโรค

วัตถุประสงค์

 เพื่อตรวจคนหาเชื้อวัณโรคในผูปวย

ตัวชี้วัด 

 จํานวนตัวอยาง อยางนอย ๑,๐๐๐ ราย

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 นับจํานวนตัวอยาง

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดวิธีการตรวจเชื้อวัณโรคที่มีระบบควบคุมคุณภาพ



๔๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๒. ไดคนพบผูปวยวัณโรคเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

 ๓. ไดพัฒนาเครือขายความรวมมือในการตรวจคนหาวัณโรค

กิจกรรมที่ ๓ การแยกสายพันธุและวิเคราะหการดื้อยาของเชื้อวัณโรค

วัตถุประสงค์

 เพื่อแยกสายพันธุ และวิเคราะหการดื้อยาของเชื้อวัณโรค

ตัวชี้วัด 

 จํานวนตัวอยาง แยกสายพันธุอยางนอย ๑๐๐ ตัวอยาง/ จํานวนตัวอยางตรวจการดื้อยา อยางนอย 

๕๐ ตัวอยาง

วิธีวัดผล/ประเมินผลโครงการ

 นับจํานวนตัวอยาง

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. การสอบสวนโรคและติดตามทางระบาดวิทยามีการพัฒนาโดยนําวิธีการแยกสายพันธุ ที่เปน

มาตรฐานสากล ใชกันแพรหลายทั่วโลก มาประยุกตใชงาน

 ๒. มีการพัฒนาระบบขอมูลทางดานระบาดวิทยา โดยการสรางฐานขอมูลสายพันธุเชื้อวัณโรค   

 ๓. ขอมูลเปนประโยชนตองานควบคุมโรค ทราบสภาวการณการเปลี่ยนแปลงจีโนมของเชื้อที่ทําให

เกิดการดื้อยา สายพันธุเชื้อ

 ๔. ไดรูปแบบใหมของการติดตามสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา ประกอบการพิจารณานําไปใชในการ

ควบคุมโรค

 ๕. นําขอมูลระบาดวิทยาโมเลกุลที่ไดไปประกอบการวางแผนควบคุมโรค 

กิจกรรมที่ ๔ จัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงาน แก เครือขายฯ (ศวก.)

๓. โครงการพัฒนาสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม (Precision Medicine)

งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์

 ๑. ศึกษาปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมตอโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม เชน มะเร็งเตานม หรือ โรคความ

ผิดปกติทางพันธุกรรมตางๆ  

 ๒. ศึกษาความสัมพันธระหวางพหุสัณฐานและการกลายพันธุ ที่สัมพันธกับการเกิดโรค มะเร็งและโรค

หายาก (Rare Diseases) 

 ๓. สรางฐานขอมูลพันธุกรรมอางอิงของคนไทย

ตัวชี้วัด 

 ๑. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ และไดรับอนุมัติ



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๔๔

 ๒. ดําเนินการศึกษาลักษณะพันธุกรรมแบบ Whole genome Sequencing หรือ Whole exome 

sequencing จํานวนไมนอยกวา ๖๐๐ ราย

  ๓. นําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติอยางนอย ๑ ครั้ง หรือมีราง manu-

script สําหรับตีพิมพไมนอยกวา ๑ เรื่อง 

 ๔. มีรายงานความกาวหนาอยางนอย ๔ รายงาน

เป้าหมาย 

 เพิ่มความสามารถทางหองปฏิบัติการดานพันธุศาสตรในการแปลผลขอมูลพันธุกรรมของประชากรใน

ประเทศไทย และ สรางระบบรายงานขอมลูทางพันธกุรรม สาํหรบัการตดัสนิใจทางการแพทยและทางสาธารณสุข

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. การดําเนินการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมในผูปวยโรคหายาก ๓๖๐ ราย 

 ๒. การศึกษาลักษณะพันธุกรรมแบบจีโนทัยปทั่วจีโนมโดยเทคนิคไมโครอะเรย (Microarray Geno-

typing) จํานวน ๕,๐๐๐ ราย

 ๓. จัดทําแผนที่พันธุกรรมเสี่ยงมะเร็งเตานมจากขอมูลผูปวยมะเร็งเตานม จํานวน ๓๐๐ ราย

 ๔. การจดัทาํฐานขอมลูเพือ่สนบัสนุนการนาํขอมลูพนัธกุรรมไปใชประโยชนทางคลนิกิ (รวมกบั สวทช. 

รามา แบะ คณะเภสัชฯ มหิดล) เชน

   ๔.๑ ฐานขอมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม ในผูปวย จํานวนอยางนอย ๖๐๐ ราย 

   ๔.๒ ฐานขอมูลพันธุกรรมทั่วจีโนมของผูปวยโรคสําคัญ และผูปวยแพยา จํานวน ๑๕,๐๐๐ ราย 

   ๔.๓ ฐานขอมูลรหัสพันธุกรรมแบบ exome ในผูปวยจํานวนอยางนอย ๑,๐๐๐ ราย

   ๔.๔ ระบบการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Decision Support System)

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทยรวมกับภาคีเครือขาย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 ๒.๖๗๐๐ ๑.๘๙๐๐ ๒.๑๘๐๐ ๑.๒๖๐๐ ๘.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



๔๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมั่นคง

ด้านสุขภาพ

เป้าหมาย

 ๑. ขอมลูผูปวยโรคมะเรง็เตานมประชากรไทยแนวทางใหแพทยเลอืกใชยาท่ีมปีระสิทธภิาพ การรกัษา

ที่แมนยํา

 ๒. สารสนเทศขอมูลความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพ เพื่อความสําเร็จในการรักษา เฝาระวังการดื้อยา

 ๓. GIS สถานการณและพื้นที่เสี่ยงโรคไขซิกาและโรคไขเลือดออก

 ๔. เฝาระวัง ปองกันและควบคุม โรคที่มีอาการทางสมอง และระบบประสาทในประเทศไทย

งบประมาณ ๕,๐๑๕,๐๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข และ สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๕.๐๑๕๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

มี ๔ โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาฐานขอมูล Big Data สําหรับการศึกษา Precision Medicine ในผูปวยโรคมะเร็ง

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาฐานขอมูล Big data สําหรับการศึกษา precision medicine ในผูปวยโรคมะเร็ง นําไปสู

แนวทางในการรักษาอยางมีประสิทธิผลโดยใชประโยชนจากการวิเคราะหฐานขอมูล

เป้าหมาย

 วิเคราะห DNA (BRCA1/BRCA2), RNA และ miRNA ของผูปวยมะเร็งเตานมชนิด Lum A, Lum B, 

HER2 และ Triple Negative Breast Cancer ๕๐ ราย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดฐานขอมูลขนาดใหญสําหรับการศึกษา precision medicine ในผูปวยโรคมะเร็งเตานมที่เปน

ขอมูลของประชากรไทย

 ๒. เปนแนวทางใหแพทยเลอืกใชยาทีม่ปีระสิทธภิาพ สมเหตสุมผล เกดิการรกัษาทีแ่มนยาํ (precision 
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medicine) สงผลใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น การรักษาในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพและมีความ

คุมทุนมากยิ่งขึ้น

 ๓. สามารถวจิยัและพฒันาชดุทดสอบท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยไทย ลดการนาํเขาชดุทดสอบราคาแพง

จากตางประเทศ

โครงการที่ ๒ โครงการสารสนเทศแจงขอมูลความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพในหวงโซอาหาร

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหสามารถสืบคนขอมูลความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพไดอยาง

สะดวก รวดเร็ว

 ๒. เพือ่เพิม่ชองทางการสบืคนขอมลูความไวของเชือ้ตอยาตานจุลชพีผานโทรศพัทอจัฉริยะ (Smart Phone)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. แพทยสามารถเขาถึงขอมูลความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพไดอยางสะดวก รวดเร็วทําใหมีขอมูล

ในเวลาที่ตองการ และเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการรักษาผูติดเชื้อ

 ๒. เจาหนาที่หองปฏิบัติการมีชองทางสื่อสารขอมูลความไวของเชื้อตอยาตานจุลชีพที่ทันสมัย ทําให

ขอมูลจากหองปฏิบัติการถูกนําไปใชประโยชนมากขึ้น

โครงการที่ ๓ โครงการฐานขอมูล GIS โรคซิกาและโรคไขเลือดออกกับยุงพาหะนําโรคของประเทศ

วัตถุประสงค์

 เพือ่วเิคราะหหาสถานการณและพืน้ทีเ่ส่ียงโรคไขซกิาและโรคไขเลือดออก จาก ๒๔ จงัหวดั ทัว่ประเทศ  

โดยสํารวจประชากรยุงลาย ขอมูลจํานวนผูปวย สภาพสิ่งแวดลอม เพื่อทําแผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

(Geographic Information System: GIS) ยุงลายพาหะนําโรค

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ฐานขอมูล Big Data โรคซิกาและโรคไขเลือดออก และแผนที่ GIS ยุงลายพาหะนําโรค สถานการณ

พืน้ทีเ่สีย่งของโรค เพือ่การเฝาระวงัและวางแผนควบคมุ ชวยลดอตัราโรคซิกาและโรคไขเลือดออกของประเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับชวงเวลาและพื้นที่

โครงการที่ ๔ โครงการเฝาระวังโรคที่มีอาการทางสมองและระบบประสาทในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 เพือ่เฝาระวงัโรคท่ีมอีาการทางสมองและระบบประสาทในประเทศไทย จากการตดิเชือ้ไวรสั ชนดิตางๆ 

Rabies, Mumps,  Adenoviruses, Japanese Encepphalitis, Human Cytomegalovirus, Enteroviruses, 

Epstein-Barr virus, Herpes simplex virus ๑ and ๒, Varicella-zoster virus,Human parechoviruses, 

Human herpesvirus ๖ and Parvovirus

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ประเทศไทยมีฐานขอมูลสาเหตุ สถานการณ โรคในกลุมโรคที่มีอาการทางสมองและระบบประสาท 

เพื่อปองกันและควบคุมโรค 
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๕. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการทางห้องปฏิบัติการ

ด้านการแพทย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 เพ่ือสรางความเขมแข็งใหระบบบริการทางหองปฏิบัติการดานการแพทย สําหรับหญิงต้ังครรภและ

ทารกแรกเกิด (Maternal and Child Health Laboratory) เพื่อปองกันไมใหผูปวยใหมมีภาวะความผิดปกติ

แตกําเนิด นับเปนการสรางความมั่นคงดานสุขภาพใหเด็กไทยตั้งแตแรกเกิดอยางยั่งยืน

งบประมาณ ๔,๘๓๘,๔๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

มี ๔ โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายหองปฏิบัติการพันธุกรรมทางคลินิก

                 กรมวิทยาศาสตรการแพทย (ธาลัสซีเมีย)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ เครือขายหองปฏิบัติการมีความเขมแข็ง มีแนวปฏิบัติที่ทางเปน

มาตรฐานเดียวกัน สามารถรายงานผลการตรวจไดอยางนาเชื่อถือ รวดเร็ว และครบวงจร สนับสนุนการควบคุม

และปองกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงของประเทศ

โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการดานการตรวจวินิจฉัยกลุมอาการดาวนในหญิงตั้งครรภ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ใหบริการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดําเนินการตาม ISO 15189

 ๒. จัดทํา National Guideline การตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมกับคณะผูเชี่ยวชาญ และเผยแพร

ใหหองปฏิบัติการตางๆ ทั่วประเทศถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน (๑,๐๐๐ เลม)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๘๓๘๔

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
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โครงการที่ ๓ โครงการศึกษานํารองการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุมสารโมเลกุลเล็กสําหรับ

ทารกแรกเกิดของประเทศไทยดวย Tandem Mass Spectrometry

เป้าหมาย

 ตรวจวิเคราะหอยางนอย ๒๐ โรค ไดแก

 - กลุม Amino acid disorders

 - กลุม Organic acid disorders

 - กลุม Fatty acid oxidation disorders

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดวิธีตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุมสารโมเลกุลเล็ก

 ๒. ไดวิธีตรวจยืนยันโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุมสารโมเลกุลเล็ก

 ๓. ไดขอมูลเชิงประจักษ เพื่อเสนอในเชิงนโยบายการขยายจํานวนโรคในการตรวจคัดกรองสุขภาพ

ทารกแรกเกิดของประเทศไทย

โครงการที่ ๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ๑ ดวยวิธี Real time PCR แบบ

เบ็ดเสร็จไมมีขั้นตอนการสกัดสารพันธุกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

 ๑. เพื่อประเมินเทคโนโลยี และศึกษาความเปนไปไดของการใชนํ้ายาตรวจวิเคราะหชนิดใหม แบบ

ตรวจไดจากตัวอยางสงตรวจโดยตรง ไมมีขั้นตอนการสกัดสารพันธุกรรม

 ๒. ปรับปรุงวิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV-1 ใหมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และมีราคาถูก 

และรองรับตัวอยางชนิดกระดาษซับเลือด (DBS)

 ๓. เพื่อถายทอดเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกที่พัฒนาได ใหกับเครือขาย

หองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. เครือขายหองปฏิบัติการมีความเขมแข็งสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๒. หองปฏิบัติการทั่วประเทศมีแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกัน

 ๓. ผูปวยไดรับผลการตรวจรวดเร็ว นาเชื่อถือ

 ๔. แพทยสามารถนําผลการตรวจไปใชในการปองกันไมใหมีผูปวยใหม

 ๕. สามารถตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0

 นับเปนประโยชนในการสรางความมั่นคงดานสุขภาพ อีกทั้งยังชวยประหยัดงบประมาณของประเทศ

ในการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพผูปวย
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๖. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ                               

วัตถุประสงค์

 สรางเครือขายและเพิ่มศักยภาพ ดานอาหารของกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดย สํานักคุณภาพและ

ความปลอดภยัอาหารและศนูยวิทยาศาสตรการแพทยทีเ่ปนตวัแทนของแตละภมูภิาค ใหมศีกัยภาพในการตรวจ

วิเคราะหในระดับประเทศและอาเซียน 

 ๑. สารตกคาง (สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช, ยาสัตวตกคาง)

 ๒.  สารพิษ (สารฟอรมาลดีไฮด อะฟลาทอกซิน M1)

  ๓.  สารปนเปอน (โลหะ)

  ๔.  วัตถุเจือปนอาหาร (กรดเบนโซอิก/ ซอรบิก/ ซัลเฟอรไดออกไซด/ สีสังเคราะห/ไนเตรท-ไนไตรท)

  ๕.  สวนประกอบอาหาร (ไขมันทรานส) 

 ๖.  จุลชีววิทยาในนํ้า-อาหาร, อาหารดัดแปรพันธุกรรม และ การตรวจวิเคราะหทางกายภาพ

เป้าหมายดำาเนินการ

 หองปฏิบัติการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน ๑๕  

หองปฏิบัติการ 

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 หองปฏบัิตกิารศนูยวทิยาศาสตรการแพทยมศีกัยภาพในการตรวจวเิคราะหดานสารตกคาง วตัถเุจือปน

อาหาร สารพิษและสารปนเปอน สวนประกอบอาหาร กายภาพ จุลชีววิทยา และชีวโมเลกุล

งบประมาณ ๒,๕๗๕,๓๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๕๗๕๓

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๕๐

๗. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย : สำารวจคุณภาพและความปลอดภัย อาหารของประเทศ 

(National Surveillance on Quality and Safety of food)

งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการคุณภาพและความปลอดภัยของนํ้าดื่มประชารัฐ

วัตถุประสงค์

 เพือ่จดัทาํคูมอืคณุภาพและความปลอดภัยนํา้ดืม่ประชารฐัใหทองถิน่ และชมุชน มอีงคความรู สามารถ

ดูแลบํารุงรักษาระบบไดดวยตนเองอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ

  ความสําเร็จของการจัดทําคูมือนํ้าดื่มประชารัฐ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ประชาชนไดบริโภคนํ้าดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัย

โครงการที่ ๒ โครงการประเมินความเสี่ยงของการไดรับสัมผัส  กรดเบนโซอิก กรดซอรบิก สีสังเคราะหอาหาร 

ไนเตรต ไนไตรต S. aureus และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑเนื้อสัตว แปรรูปประเภทเนื้อหมักของ

ประชากรไทย

วัตถุประสงค์

 เพือ่เฝาระวงัความปลอดภยัและประเมนิความเสีย่งของกรดเบนโซอกิ กรดซอรบกิ สสีงัเคราะหอาหาร 

ไนเตรต ไนไตรต S. aureus และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑเนื้อสัตว แปรรูปประเภทเนื้อหมักของ

ประชากรไทย

ตัวชี้วัดโครงการ

  -



๕๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ทราบขอมูลสถานการณและประเมินความเส่ียงกรดเบนโซอกิ กรดซอรบกิ สสัีงเคราะหอาหาร ไนเตรต 

ไนไตรต S. aureus และ Salmonella spp. ในผลิตภัณฑเนื้อสัตว แปรรูปประเภทเนื้อหมักของประชากรไทย

โครงการที่ ๓ โครงการสํารวจสารตานจุลชีพตกคางในนํ้านมพาสเจอไรซของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 ทราบสถานการณคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากยาตานจุลชีพตกคางในนํ้านมพาสเจอไรซ

ของประเทศไทย 

ตัวชี้วัดโครงการ

  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตรวจวิเคราะหตามแผน (ยาตานจุลชีพ ๖ กลุม ๔๙ ชนิด)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 มีขอมูลการตกคางยาตานจุลชีพในนมพาสเจอไรซ เพื่อประเมินความปลอดภัยของผูบริโภคและแจง

เตือนภัยไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ

โครงการที่ ๔ โครงการสํารวจเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในเนื้อสัตวของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

 ทราบสถานการณการดื้อยาตานจุลชีพในเนื้อสัตวของประเทศไทย เพื่อนําไปสูระบบเฝาระวังและแจง

เตือนเชื้อดื้อยาของประเทศแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัดโครงการ

 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตรวจวิเคราะหตามแผน (การดื้อยาตานจุลชีพในเชื้อแบคทีเรีย 

๕ ชนิด)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 มีขอมูลเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในเนื้อสัตวของประเทศไทย เพื่อนําไปสูระบบเฝาระวังและแจงเตือนเชื้อ

ดื้อยาของประเทศแบบบูรณาการ

โครงการที่ ๕ รวบรวมขอมูลผลตรวจผลิตภัณฑ และสรุปเปนภาพรวมของประเทศ (Passive surveillance)

วัตถุประสงค์

 เพื่อทราบถึงคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๘ ผลิตภัณฑ คือ นํ้าปลา นํ้าและนํ้าแข็ง กะป นํ้าพริก 

นมโรงเรียน ไสกรอก ลูกชิ้น และเบเกอรี่

ตัวชี้วัดโครงการ

  รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน 

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ผูบริโภคไดรับการพัฒนาความรูดานความปลอดภัยอาหารเพื่อใชในการเลือกซ้ืออาหารที่มีคุณภาพ

และปลอดภัย



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๕๒

๘. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัย

ในโรงพยาบาลและภาคเกษตร

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อทราบสถานการณการตกคางของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชในผักและผลไมสดที่เปนวัตถุดิบ

ในการปรุงประกอบอาหารสําหรับผูปวยในโรงพยาบาล

 ๒. ทวนสอบเกณฑกาํหนดในการคัดเลือกวัตถุดิบของโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั กระทรวงสาธารณสขุ

 ๓. ประเมนิผลการตรวจวเิคราะหรายงานใหหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่หาแนวทางปรบัปรงุแกไขในการ

ควบคุมการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดโครงการ

 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ทราบสถานการณการตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชตกคางในผักสดและผลไมสด

งบประมาณ ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๖.๘๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



๕๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙. โครงการพัฒนาตลาดสดทั่วไทย ถูกอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาผูประกอบการตลาดสด มีความรูเรื่อง อาหารปลอดภัย ตรวจคัดกรองอาหาร และพัฒนา

ระบบการตรวจสอบสารพิษในผักสด/ผลไมสด

ตัวชี้วัดโครงการ

 ความสําเร็จของการพัฒนาแหลงกระจายสินคาใหมีความรูเรื่องการตรวจสอบสารพิษในผัก ผลไม

เป้าหมาย

 จาํนวน ๑๒ เขตสุขภาพๆ ละ จาํนวน ๑ ตลาดหรอืโรงคดัใหมีหองปฏบัิตกิารหรือสถานทีต่รวจ คัดกรอง

อาหารเบื้องตนดวยชุดทดสอบเนนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เจาหนาที่ในพื้นที่ผูประกอบการตลาด พอคา แมคา และผูประกอบการ รานอาหาร มีความรูเรื่อง

ความปลอดภัยอาหาร เพื่อใชเลือกแหลงซ้ือวัตถุดิบ วิธีลางผักที่ถูกตอง เพื่อลดปญหาความเจ็บปวยของ

ผูบริโภคที่ไดรับสารเคมีกําจัดแมลงในผักสด ผลไมสดที่บริโภค และสุขาภิบาลอาหาร

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๕.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๕๔

๑๐. โครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยผลิตภัณฑทางการแพทย และหองปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห

ชีววัตถุเพื่อการสนับสนุนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

 ๒. เพื่อสรางความเชื่อมั่นดานคุณภาพในการใชชีววัตถุใหกับประชาชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ด้าน Economic Impact 

 - ลดการนําเขาวัคซีนจํานวน ๒๔๐๐ ลานบาท/ป

 - เพิ่มการสงออกวัคซีนในอนาคต

 ด้าน Health Impact

 - ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนไดตามมาตรฐานระดับสากล

 - ประชาชนสามารถเขาถึงวัคซีน

งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ และสถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๓.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ ๑ การพัฒนาการตรวจสอบคุณลักษณะของเซลลเพาะเลี้ยง Vero ที่ใชในการผลิตวัคซีน (Vero 

cell-based vaccines)

 ๑.๑ การเตรียมเซลลเพาะเลี้ยงและไวรัสต้ังตนที่เหมาะสมสําหรับการผลิตวัคซีน (สถาบันชีววิทยา

ศาสตรทางการแพทย : วิจัยพัฒนาวัคซีนปองกันโรคมือเทาปากจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส ๗๑)

 ๑.๒ การพัฒนาวิธีวิเคราะห คุณลักษณะและการควบคุมภาพของ Vero cell ที่ใชในการผลิตวัคซีน

และเปดบริการวิธีวิเคราะห คุณลักษณะและการควบคุมภาพของเซลลเพาะเลี้ยงที่ใชในการผลิตวัคซีน 

(สถาบันชีววัตถุ)



๕๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๖๖๕๔

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 เปดใหบริการตรวจวิเคราะห อยางนอย ๓ วิธีการทดสอบ

โครงการที่ ๒ การพัฒนาการตรวจสอบประสิทธิศักยของวัคซีนปองกันโรคมะเร็งปากมดลูกชนิด ๙ สายพันธุ 

(9-valence HPV) ทางคลินิก

 ๒.๑ จัดเตรียม HPV pseudovirions ๙ สายพันธุ* (สชพ และ สชว)

 ๒.๓ การพัฒนาการตรวจสอบประสิทธิศักยของวัคซีน HPV โดยวิธี Neutralization test (สชว)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ไดวิธีควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ  

๑๑. โครงการบูรณาการเครื่องมือแพทย์

วัตถุประสงค์

 ๑. พัฒนาหองปฏิบัติการใหสอดคลองกับมาตรฐาน OECD GLP

 ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือแพทย

 ๓. ประเมินคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อซิฟลิสและ HCV ที่วางจําหนายในประเทศไทย

 ๔. เพือ่เฝาระวงัคณุภาพและความปลอดภยัของเครือ่งมือแพทย ไดแก ชดุใหสารละลายทางหลอดเลือด

ใชครั้งเดียว นํ้ายาลางไต

 ๕. เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดานเครื่องมือแพทย

ที่มีตอการดําเนินงานดานเครื่องมือแพทยของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

งบประมาณ ๒,๖๖๕,๔๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 

สถาบันชีววัตถุ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖

ประกอบด้วย ๗ โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการประเมินคุณภาพชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดใชครั้งเดียว

โครงการที่ ๒ พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพถุงบรรจุโลหิต

โครงการที่ ๓ การจัดเตรียมชุดควบคุมเพื่อประเมินคุณภาพชุดนํ้ายาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟลิส

โครงการที่ ๔ โครงการประกันคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HCV แบบรวดเร็ว (rapid test) ที่จําหนาย 

    ในประเทศ

โครงการที่ ๕ โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการสัตวทดลอง

โครงการที่ ๖ โครงการประเมินคุณภาพนํ้ายาลางไต

โครงการที่ ๗ โครงการสัมมนาผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียดานเครื่องมือแพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. สงเสริมผูประกอบการในดานการนําผลการทดสอบไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ

 ๒. พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องมือแพทย ใหสามารถตรวจวิเคราะห

คุณภาพผลิตภัณฑไดตามมาตรฐานกําหนด

 ๓. ผลการทดสอบสามารถนําไปใชเปนขอมูลสําหรับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อออก

ขอบังคับแกผูผลิตหรือนําเขา หนวยงานทางสาธารณสุขสามารถนําขอมูลไปใชในประกอบการพิจารณาจัดซื้อ

เวชภัณฑที่มิใชยา

 ๔. ไดขอมูลการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑสุขภาพ

๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิต

ยา Biopharmaceutical

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาวิธีและสามารถเปดใหบริการตรวจวิเคราะห Biopharmaceutical อยางนอย ๓ ผลิตภัณฑ 

เชน Recombinant growth hormone, Rituximab และ Peg-filgrastim

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ไดวิธีมาตรฐานการตรวจวิเคราะหและเปดใหบริการอยางนอย ๓ ผลิตภัณฑ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ไดวิธีมาตรฐานและเปดใหบริการตรวจวิเคราะหชีวเภสัชภัณฑ Biopharmaceuticals จํานวน ๓ 

ผลิตภัณฑ เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการผลิต biopharmaceuticals ในประเทศ เพื่อใหประชาชนเขาถึงยาได

มากขึ้น

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด และ สถาบันชีววัตถุ



๕๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๗.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑๓. โครงการสนับสนุนการแก้ไขปญหาผู้เสพยาเสพติดการควบคุมตัวยาและสารเคมี

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อตรวจพิสูจนยาเสพติดในปสสาวะและวัตถุตองสงสัย และสามารถนําผลการวิเคราะหไปใชใน

การดําเนินคดีและในการบําบัดรักษา

 ๒. เพื่อประเมินความสามารถการตรวจวิเคราะหของหองปฏิบัติการสมาชิกและพัฒนาการตรวจ

วิเคราะหมีมาตรฐานตามระบบคุณภาพ 

 ๓. พัฒนาทักษะความชํานาญในการตรวจวิเคราะห และเพิ่มความนาเชื่อถือในผลการตรวจวิเคราะห

ของหองปฏิบัติการสมาชิก

 ๔. เพื่อใชเปนดัชนีชี้วัดสําหรับการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและติดตามการดํารงไวซ่ึงคุณภาพ

ของหองปฏิบัติการ

 ๕. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลนําสงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ๑. จํานวนตัวอยางของกลางยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทท่ีไดรับการตรวจพิสูจน 

จํานวน ๓๐,๐๐๐ ตัวอยาง

 ๒. จํานวนตัวอยางปสสาวะที่ไดรับการตรวจพิสูจน ๖๕,๐๐๐ ตัวอยาง

 ๓. จํานวนสารมาตรฐานที่ใชในการตรวจพิสูจน ๖ รายการ

 ๔. จํานวนโปรแกรมทดสอบที่ใหบริการทดสอบความชํานาญ ๔ โปรแกรม

   ๔.๑ การตรวจพิสูจนสารเสพติดใหโทษในของกลาง

   ๔.๒ การตรวจพิสูจนวัตถุออกฤทธตอจิตและประสาทในของกลาง

   ๔.๓ การตรวจสารเสพติดเบื้องตนในปสสาวะ

   ๔.๔ การตรวจยืนยันสารเสพติดในปสสาวะ

 ๕.  ผลิตสารควบคุมคุณภาพชุดทดสอบหาสารเสพติดในปสสาวะ ๘,๐๐๐ ขวด

 ๖. จํานวนชุดทดสอบเบื้องตนสารเสพติดในปสสาวะ ท่ีใหการสนับสนุนแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๔๐๐,๐๐๐ ชุด



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๕๘

 ๗. จัดการประชุมและสัมมนาอบรมทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ๑,๐๐๐ คน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ยับยั้งการแพรระบาดของสารเสพติด

 ๒. ปองกันการแพรระบาดของสารเสพติดชนิดใหมหรือสารทดแทน

 ๓. หองปฏบัิติการเครอืขายทัว่ประเทศสามารถตรวจวเิคราะหวตัถเุสพตดิไดอยางถกูตอง แมนยาํ ทําให

ประชาชนไดรับความเปนธรรม

 ๔. ชุดทดสอบเบือ้งตนสารเสพตดิในปสสาวะ สามารถใชในการคดักรองผูบรสุิทธิ ์ ออกจากผูตองสงสัย

ในพื้นที่ไดอยางรวดเร็วและนาเชื่อถือ

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด และ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๗.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑๔. โครงการประกันคุณภาพยา

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อเฝาระวังคุณภาพยาอยางเปนระบบและสรุปภาพรวมของประเทศได

 ๒. เภสชักรโรงพยาบาลอางอิงขอมลูจากโครงการประกนัคณุภาพยาในการจดัซือ้ยาดวยวธิหีลกัเกณฑ

การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (price performance)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 จํานวนรายการยาที่ตรวจวิเคราะห ๕๔ รายการ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. บุคลากรทางการแพทยและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใชยาชื่อสามัญ

 ๒. ผูประกอบการผลิตยาในประเทศผลิตยาที่ไดมาตรฐานสากล

 ๓. ประชาชนไดใชยาที่มีคุณภาพ

 ๔. ลดการนําเขายาจากตางประเทศ ชวยใหประหยัดคาใชจายดานยาของประเทศ

 ๕. สงเสริมความมั่นคงดานยาของประเทศไทย



๕๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑๒.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด และ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

๑๕. โครงการจัดทำาตำารายาของประเทศไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP)

วัตถุประสงค์

 เพื่อจัดทําขอกําหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทย สําหรับบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ๑. ขอกาํหนดมาตรฐานของสมุนไพรไทยทีผ่านการพิจารณาของคณะอนกุรรมการตางๆ ๑๐ มอโนกราฟ

 ๒. ขอมูลวิจัยมาตรฐานสมุนไพร เพื่อกําหนดมาตรฐานยาสมุนไพร ๓๕ รายการ

 ๓. จัดพิมพตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับป ๒๐๑๙ (THP 2019) ๙๐ มอโนกราฟ

 ๔. การพฒันา web application และ/หรอืmobile application สาํหรบัตาํรามาตรฐานยาสมนุไพรไทย 

๑ รายการ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดขอกําหนดมาตรฐานของยาสมุนไพรไทย เพื่อบรรจุในตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

 ๒. เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรใหสูงขึ้นทําใหเกษตรกรมีรายไดมากขึ้น

 ๓. ใชเปนมาตรฐานสําหรับสงเสริมการการสงออกสมุนไพรของผูประกอบการในประเทศ

 ๔. ผูวิเคราะหงานมาตรฐานสมุนไพรและหนวยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน

 ๕. ประชาชนไดใชยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ และปลอดภัย

งบประมาณ ๑๐,๕๑๐,๙๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด สถาบันวิจัยสมุนไพร ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย และมหาวิทยาลัยตางๆ



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๖๐

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑๐.๕๑๐๙

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑๖. โครงการบูรณาการผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอาเซียน

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตรการแพทยตามมาตรฐาน ISO 17034 สําหรับควบคุม

คุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑยา ยาเสพติด สมุนไพร

 ๒. พัฒนาวิธีวิเคราะหสําหรับใชในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร

 ๓. เพื่อผลิตสารมาตรฐานอาเซียนสําหรับใชในกลุมประเทศอาเซียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ๑. ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตรการแพทย (DMSc Reference Standard) ดานยาและวัตถุ

เสพติด ๒๔ ชนิด

 ๒. ผลิตสารมาตรฐานอาเซียนรวมกับประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ (ASEAN Reference Standard) 

จํานวน ๔ ชนิด 

 ๓. ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตรการแพทยดานสมุนไพรรวมกับหองปฏิบัติการที่ทําความตกลง

รวมมือกัน จํานวน ๒ ชนิด

 ๔. ผลิตสารมาตรฐานกรมวิทยาศาสตรการแพทยดานสมุนไพรรวมกับ ศวก. เชียงใหม ขอนแกนและ

สงขลา  (ตอเนื่องป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จํานวน ๒ ชนิด

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. สนับสนุนงานวิจัย พัฒนาและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งเปนการสงเสริมอุตสาหกรรม

การผลิตยาแผนปจจุบันและยาสมุนไพรของประเทศ

 ๒. ลดตนทุนการผลิตชวยเสริมสรางศักยภาพการแขงขันในตลาดตางประเทศ ซ่ึงมีมูลคาหลายพัน

ลานบาท

งบประมาณ ๒,๔๕๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม ขอนแกน และสงขลา สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย



๖๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๔๕๘๐

๘.๐๘๐๐

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ไตรมาส ๔

รวม

รวม

แผนการดำาเนินงาน

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ไตรมาส ๔

๑๗. โครงการส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP

งบประมาณ ๘,๐๘๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ สถาบันวิจัยสมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ หนวยตรวจสอบขึ้นทะเบียน และหนวยงานทดสอบศึกษาวิจัย/พัฒนา

ดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ตามหลักการ OECD GLP

หน่วยงาน สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน CMA ตามหลักการ OECD GLP ใหมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบ

และการดําเนินงานดานคุณภาพและวิชาการ ตามหลักการ OECD GLP อยางตอเนื่อง

 ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพ Inspector ที่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบหนวยงานที่ศึกษาวิจัย/พัฒนา

ดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ตามหลักการ OECD GLP

 ๓. เพื่อสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน Test Facility ใหมีความรู ความเขาใจ ดานระบบคุณภาพและ



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๖๒

วิชาการ ตามหลักการ OECD GLP โดยสรางความรวมมือและความเขมแข็งอยางยั่งยืน ระหวาง CMA และ 

Test Facility และ Regulatory Authority และ Sponsor รวมถึง Inspector ใหมีความพรอม ความสามารถ

ในการตรวจสอบขึ้นทะเบียน Test Facility ตามหลักการ OECD GLP

ตัวชี้วัดโครงการ

 ๑. หนวยตรวจสอบขึ้นทะเบียน (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority : 

CMA) สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ มีความสามารถในการดําเนินการไดสอดคลองตามหลักการ OECD GLP 

๑ ระบบ

 ๒. จาํนวนหนวยงาน Test Facility ทีม่คีวามพรอมในการตรวจสอบขึน้ทะเบยีนตามหลกัการ OECD GLP

 ๓. จํานวนผูตรวจสอบ (Inspector) ที่มีความรู ความเขาใจในหลักการ OECD GLP ๔ คน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑.  สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการในฐานะ (National OECD GLP Compliance Monitoring

Authority : CMA) ไดรับการยอมรับเปน full non member country adherence to OECD Council ACT 

to Mutual Acceptance Data

 ๒.  ผูปฏบิตังิานใน CMA มคีวามรู ความเขาใจในเร่ืองระบบและกระบวนการดานคุณภาพและวิชาการ 

ตามหลักการ OECD GLP สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับทั่วกันในประเทศ

สมาชิก OECD GLP

 ๓.  Inspector ท่ีไดรบัการพฒันาศกัยภาพสามารถปฏบัิติงานไดและเพียงพอสาํหรบัการรบัหนวยงาน 

Test Facility ที่ยื่นขอการตรวจสอบ จากหนวยงาน CMA ของประเทศไทย

โครงการที ่๒  โครงการพัฒนาหองปฏิบตักิารสถาบนัวจัิยสมนุไพรใหไดรบัการรบัรองระบบคณุภาพ OECD GLP

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

วัตถุประสงค์

 เพือ่พฒันาหองปฏบิตักิารดานการทดสอบ ดานศกึษาฤทธิก์อกลายพันธุในเชือ้แบคทีเรีย (Mutagenicity 

studies) ใหไดการตรวจสอบขึ้นทะเบียนตามระบบคุณภาพ OECD GLP

ตัวชี้วัดโครงการ

 ๑. สถานที่ทดลองมีความสอดคลองตามขอกําหนด OECD GLP

 ๒. หองทดลองเปนระบบ Negetive pressure

 ๓. มีระบบสารสนเทศและระบบจัดเก็บเอกสารสอดคลองตามขอกําหนด OECD GLP

 ๔. มี SOPs ที่เกี่ยวของครบตามขอกําหนด OECD GLP

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. มีสถานที่หองทดลองและระบบเอกสารพรอมสําหรับการดําเนินโครงการวิจัยตามหลัก GLP

 ๒. ขอมูลทางเคมีของสารสกัดมาตรฐาน (Standardize extract)

 ๓.  ขอมูลการทวนสอบวิธีวิเคราะหตาม OECD TG471

 ๔.  มีความพรอมดําเนินการทดสอบตามระบบ OECD GLP



๖๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการที่ ๓  โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบการแพ การทดสอบพิษวิทยาเฉียบพลันในสัตวทดลอง

ของผลิตภัณฑสุขภาพตามมาตรฐาน OECD GLP

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

 เพือ่ใหประเทศไทยมหีองปฏิบตักิารการทดสอบ Non-clinic safety study ในสัตวทดลองทีส่อดคลอง

กับระบบมาตรฐาน OECD GLP

เป้าหมาย

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย มีศักยภาพในการทดสอบการแพในสัตวทดลองที่สอดคลองกับมาตรฐาน 

OECD GLP ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดโครงการ

 ดําเนินการทดสอบการแพในสัตวทดลองใหสอดคลองกับมาตรฐาน OECD GLP

ผลสําเร็จที่สงผลตอประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. สงเสริมผูประกอบการทางธุรกิจใหสามารถสงออกเครื่องมือแพทยและผลิตภัณฑสุขภาพที่ใชทา

ภายนอกทัดเทียบกับนานาชาติ

 ๒. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานดานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาเพื่อสุขภาพของ

ประเทศไทย  

 ๓. เกิดระบบการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ รองรับการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นในประเทศ

๑๘. โครงการการจัดทำาค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย

วัตถุประสงค์

 จดัทาํคาปรมิาณรงัสอีางองิจากการถายภาพรังสีวนิจิฉัยดวยเครือ่งเอกซเรย เพ่ือใหโรงพยาบาลใชเปน

คามาตรฐานอางอิง ชวยควบคุมไมใหมีการใชปริมาณรังสีกับผูปวยสูงเกินความจําเปน เปนการชวยลดปจจัย

เสี่ยงที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ซึ่งเปนหัวขอหนึ่งในระบบประกันคุณภาพงานรังสีวินิจฉัย (quality assurance 

programs in diagnostic radiology)

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 คาปริมาณรังสีอางอิงของประเทศเครื่องเอกซเรยเตานม

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. มีคาปริมาณรังสีอางอิงสําหรับการถายภาพเอกซเรยเตานมของประเทศ และเผยแพรคาปริมาณ

รังสีจากการถายภาพรังสีวินิจฉัย เพื่อใหโรงพยาบาลนําไปใชอางอิงในการพัฒนาการถายภาพรังสีใหกับผูปวย

 ๒. มคีามาตรฐานในการควบคมุไมใหผูปวยไดรับรังสีโดยไมจําเปน ลดปจจัยเส่ียงทีเ่ปนอนัตรายตอสขุภาพ

งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๖๔

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑๙. โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน (Community Medical Sciences)

วัตถุประสงค์

 ๑. เพือ่สนบัสนนุองคความรูและสงเสรมิการพฒันาศกัยภาพผูผลติผลติภณัฑชมุชน (OTOP) ดานอาหาร

และเครื่องสําอางสมุนไพรใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสอดคลองกับมาตรฐานที่เกี่ยวของ พรอมสูกระบวนการ

รับรองมาตรฐาน เพื่อกาวไปสูการขยายสินคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ Smart Products

 ๒. เพือ่สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพเครอืขายศูนยแจงเตือนภยัฯ รวมทัง้เจาหนาท่ี อสม. วทิยาศาสตร

การแพทยชุมชนใหมีความเขมแข็ง

 ๓. เพือ่ใหเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู การพฒันาตอยอดความสําเรจ็งานคุมครองผูบรโิภคและวทิยาศาสตร

การแพทยชุมชนในรูปแบบตางๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ๑. ผลติภัณฑ OTOP/SME ดานอาหารและดานเคร่ืองสําอางสมนุไพรไดรับการพัฒนาและยกระดบัสงูขึน้

 ๒. เครือขายศูนยแจงเตือนภัยฯ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ และมีความสําเร็จเปนตนแบบกระจาย

ทุกภูมิภาค

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ ของผูประกอบการ 

SME ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดานอาหารและเครื่องสําอางสมุนไพร

 ๒. สรางความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดาน

อาหารและเครื่องสําอางสมุนไพร

 ๓. เกิดเครือขายงานคุมครองผูบริโภคและวิทยาศาสตรการแพทยชุมชนกระจายทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศ ซึง่จะสงผลทาํใหระบบการผลติผลิตภณัฑสขุภาพไดรับการยกระดับเร่ืองมาตรฐานและความปลอดภยั

ผานความตระหนักรู

 ๔. ประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับบริการขอมูลอางอิงทางหองปฏิบัติการท่ีมีความทันสมัย

และสามารถตอบปญหาทางการแพทยและสาธารณสุขไดอยางทันเหตุการณ



๖๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑๒.๓๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

 ๕. ใชหนาตางเตือนภัยสุขภาพเปนเครื่องมือในการพัฒนางานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ

 ๖. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนาตอผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ดานอาหารและเครื่องสําอาง

สมุนไพร

งบประมาณ ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน กลุมศูนยวิทยาศาสตรการแพทย สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และสํานักเครื่องสําอาง

และวัตถุอันตราย

๒๐. โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Lab+รังสีวินิจฉัย)

กลุม่เป้าหมาย หองปฏบิตักิารทางการแพทย โรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ๙๓๕ แหง ทัว่ประเทศ

กิจกรรม

 ๑. มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยในระดับเขต

 ๒. มีคูมือตรวจสอบคุณภาพทางหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของประเทศ

 ๓. ถายทอดองคความรูตามระบบคุณภาพในระดับเขต

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. หองปฏิบัติการทางการแพทยไดรับการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานและสามารถใหบริการ

อยางมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกัน

 ๒. เจาหนาที่ปฏิบัติงานมีศักยภาพและความรูในการใหบริการทางหองปฏิบัติการทางการแพทย

 ๓. ระบบเครือขายทางหองปฏิบัติการทางการแพทยมีความเขมแข็ง

 ๔. ประชาชนไดรับบริการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน เทาเทียม  เสมอภาค อยางทั่วถึง

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน กลุมศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๖๖

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๕.๐๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๒๑. โครงการธำารงรกัษาพัฒนาสร้างเสรมิความเข้มแข็งของระบบคณุภาพมาตรฐานห้องปฏบิติัการทางการแพทย์

และห้องปฏิบติัการรังสีวนิจิฉยั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ โรงพยาบาลชยัพฒัน์  

วัตถุประสงค์

 ๑. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 ๒. ประชาชนไดรบับรกิารหองปฏบิตักิารเทคนคิการแพทยและหองปฏบิตักิารรงัสวีนิจิฉยั ตามมาตรฐาน

สากล ISO 15189 และมาตรฐานระดับชาติ

 ๓. เพือ่สงเสรมิการพฒันาระบบคณุภาพหองปฏบิติัการทางการแพทย และหองปฏบิติัการรังสวีนิจิฉยั

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช โรงพยาบาลเฉลมิพระเกียรติ จาํนวน ๒๑ แหง โรงพยาบาลชยัพฒัน  จาํนวน ๑๖ แหง

 ๔. เพื่อสนับสนุนใหหองปฏิบัติการทางการแพทย และหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานอยางตอเนื่อง

และยั่งยืน

 ๕. เพื่อใหหองปฏิบัติการทางการแพทย และหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน สามารถสนับสนุนการใหบริการสุขภาพของ

สถานพยาบาลและหนวยงานสาธารณสุขดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

 ๖. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดานสาธารณสุข ในการสรางหลักประกันสุขภาพใหแกประชาชน 

อยางทั่วถึงเสมอภาคและเทาเทียมกัน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ๑. หองปฏิบัติการทางการแพทย และหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธํารง

รักษาการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน

 ๒. หองปฏิบัติการทางการแพทย และหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุก

แหง ไดรับการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

 ๓. หองปฏิบัติการทางการแพทยไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการไมนอยกวา ๒ หลักสูตร

 ๔. หองปฏิบัตกิารวนิจิฉยัโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชไดรบัการพฒันาศกัยภาพดานวชิาการ ไมนอยกวา 

๑ หลักสูตร



๖๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑๒.๓๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แหง ไดรับการพัฒนาและผานการรับรองระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ISO 15189 และมาตรฐานหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย กระทรวงสาธารณสุข

 ๒. ประชาชนไดรับบริการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทย หองปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัยที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วถึง เทาเทียม เสมอภาค

 ๓. เปนตนแบบในการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยและหองปฏิบัติการรังสี

วินิจฉัยแกโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง

 ๔. สรางความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน

 ๕. การดูแลสุขภาพใหมีมาตรฐานดวยการพัฒนามาตรฐานหองปฏิบัติการ

งบประมาณ ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน เครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทุกแหง

๒๒. โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเห็ดพิษ

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อจัดทําฐานขอมูลในการพัฒนา Application mushroom Image Matching

 ๒. เพื่อประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบเห็ดพิษในภาคสนาม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ๑. มีฐานขอมูลเห็ด และ Application mushroom Image Matching

 ๒. มีชุดทดสอบเห็ดพิษที่ผานการประเมินประสิทธิภาพภาคสนาม

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. มีฐานขอมูลเห็ดพิษ และ Application mushroom Image Matching เห็ดพิษสําหรับประชาชน 

ในการคัดกรองและการปองกันการเจ็บจากการบริโภคเห็ด
 ๒. ไดนวัตกรรมชุดทดสอบตรวจหาสารพิษในเห็ดสําหรับประชาชน เพื่อลดการเจ็บปวยและลดตาย
จากการบริโภคเห็ดปาในฤดูฝน



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๖๘

 ๓. ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําองคความรูแลบะเทคโนโลยีไปใชประโยชนไดใน
ชีวิตประจําวัน

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุขและเครือขายศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทุกแหง มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/ โรงพยาบาลชุมชน/ รพสต.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๕๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๒๓. โครงการจัดการนวัตกรรม

วัตถุประสงค์
 ๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลใหสามารถสนับสนุน การกําหนดแผนการเผยแพรและใชประโยชน
องคความรูเทคโนโลยแีละนวตักรรมกรมวทิยาศาสตรการแพทยท้ังในเชงิสาธารณะและเชงิพาณชิยทีเ่หมาะสม
 ๒. เพื่อเปนฐานขอมูลสนับสนุนการกําหนดนโยบายดานงานวิจัยวิจัยพัฒนาและประเมินความเสี่ยง
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยใหสามารถใหสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและมีสวนได
สวนเสียในแตละสวนไดอยางเหมาะสม
 ๓. เพื่อสนับสนุนการกํากับและดูแลทรัพยสินทางปญญาของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
 ๑. จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ที่คิดคนใหม หรือพัฒนา ตอยอด ที่เพิ่มขึ้นจากฐาน
ขอมูลนวัตกรรมกรมวิทยาศาสตรการแพทย ของปที่ผานมาอยางนอย ๘ เรื่อง
 ๒. จํานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคนใหมหรือที่พัฒนาตอยอด ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ 
มีการใชประโยชนทางการแพทย หรือการคุมครองผูบริโภค หรือเชิงพาณิชย อยางนอย ๒ เรื่อง

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 
 ๑. องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมงานวิจัยประเมินความเสี่ยงของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
นําไปสูการใชประโยชนในการแกไขปญหาดานสุขภาพของประเทศและรองรับการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของประเทศไทย ไดอยางเปนรูปธรรม

 ๒. ผูบริหารของกรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถกําหนดนโยบาย และขับเคลื่อนยุทธศาสตรดาน



๖๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๐.๒๐๐๐

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

งานวิจัยและประเมินความเสี่ยงของกรมใหตอบสนองตอความตองการท้ังในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย

ใหทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย

 ๓. บุคลากรดานงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหเกิดการ

ตอยอดองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมไดอยางเหมาะสม

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ

๒๔. โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ ๒๗

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ เปนวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขใหแพรหลาย และ

สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น

 ๒. เพือ่เปนเวท ี ใหนกัวิชาการดานวทิยาศาสตรการแพทยและสาธารณสขุ และทกุเครอืขายทีเ่ก่ียวของ 

ทัง้ในประเทศและตางประเทศ ไดนาํเสนอผลงานทางวชิาการ แลกเปล่ียน ความรู ประสบการณ และขอคดิเหน็ 

เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ๑. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมที่ไดรับความรูจากการประชุม

 ๒. จํานวนผลงานทางวิชาการที่นําเสนอทั้งแบบ Poster และ Oral Presentation

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. นักวิชาการดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขไดเผยแพร ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยน

เรียนรู และขอคิดเห็นทางวิชาการรวมกับผูเขารวมประชุม

 ๒. ผูเขารวมประชุมไดรับความรูทางวิชาการที่เปนประโยชน และสามารถนําไปพัฒนางานวิจัย งาน

วิชาการ ดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ใหเกิดประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติตอไป

 ๓. บุคลากรกรมวิทยาศาสตรการแพทยและเครือขายที่เกี่ยวของ ทั้งดานหองปฏิบัติการและวิทยากร 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๗๐

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทยและตางประเทศ ไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรูและ

ประสบการณในเวทีวิชาการ อันจะเปนประโยชนตอการประสานงานรวมกันตอไป

งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ

๒๕. โครงการเฝ้าระวังด้านโรคและภัยสุขภาพ

สถานการณ์

 ๑. การของบวิจัยตองผาน วช. ซึ่งการ Surveillance เปนโครงการที่ วช. ไมพิจารณาอนุมัติจัดสรร

 ๒. ทิศทางของการทาํงาน Surveillance ขาดความชดัเจนและไมตอบรบัสถานการณในระดบัประเทศ

เป้าหมาย 

 ๑. ตอบโจทยความตองการในระดับประเทศ

 ๒. สามารถเชื่อมโยงและแสดงใหเห็นภาพรวมในระดับประเทศ

 ๓. ตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่มไดอยางเปนรูปธรรม

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 - ๕.๐๐๐๐ - - ๕.๐๐๐๐

 - มี.ค.๖๒ -  -

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑๐.๐๐๐๐



๗๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๓.๐๐๐๐

๒๖. โครงการพฒันาศกัยภาพห้องปฏบิติัการตรวจวเิคราะห์ผลิตภณัฑ์เครือ่งสำาอางผสมสมนุไพร และพัฒนา

ผู้ประกอบการ

งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ ๑ พัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณสารสําคัญชี้บงในเครื่องสําอางผสมสมุนไพร

วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณสาระสําคัญชี้บงในเครื่องสําอางผสมสมุนไพร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ไดมาตรฐานวิธีการตรวจเอกลักษณสารสําคัญชี้บงในเครื่องสําอางผสมสมุนไพร จํานวน ๘ เรื่อง ไดแก 

หอมแดง หอมใหญ กานพลู พริกไทย ขอย ทองพันชั่ง อบเชย และวานนางคํา / นางพญาหนาขาว เพื่อขยาย

ขอบขายการใหบริการตรวจวิเคราะห

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง

ผสมสมุนไพรทีไ่ดมาตรฐาน เพือ่การคุมครองประชาชนใหไดใชผลติภณัฑทีม่คีณุภาพปลอดภยัจากการจาํหนายใน

ประเทศและปองกันการนําเขาเครื่องสําอางที่ไมปลอดภัยหรือสินคาไมไดคุณภาพมาตรฐานเขาสูประเทศ

 ๒. กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีสวนในการพัฒนาเครื่องสําอางผสมสมุนไพรใหเปน Smart product 

เพ่ิมโอกาสการสงจําหนายในประเทศและตางประเทศ และชวยใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรที่ผลิตในประเทศ



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๗๒

โครงการที่ ๒ จัดทำามาตรฐานวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางผสมสมุนไพร

วัตถุประสงค์

 เพื่อใหไดขอมูลอางอิงในการนําสมุนไพรมาใชในการผลิตเครื่องสําอางผสมสมุนไพร และหองปฏิบัติ

การสามารถตรวจวิเคราะหสารชี้บงสมุนไพรไดดวยวิธีที่ใหคาความแมนและความเที่ยงสูง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ไดเอกสารมาตรฐานวัตถุดิบ สารสกัดสมุนไพร และมาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพร

จํานวน ๖ ชนิด ไดแก กระแจะ หมอน ขิง มะเฟอง มะกรูด และชะเอมเทศ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรในการอางอิงคุณภาพสมุนไพรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและสงเสริม

สมุนไพรที่ใชผสมในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง สําหรับหนวยงานราชการที่ดูแลดานกฎหมายกํากับดูแลผลิตภัณฑ 

และผูประกอบการผลติ SME / OTOP ใชในการผลิตผลิตภณัฑเคร่ืองสําอางผสมสมนุไพรใหมคีณุภาพปลอดภยั

ตอประชาชน

โครงการที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพร

 - จัดอบรมใหเจาหนาที่สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

 - ตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรสอดคลองตามเกณฑ FDA Thai Herb 

 - Interlaboratory comparison

วัตถุประสงค์

 เพื่อบุคลากรของสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายและศูนยวิทยาศาสตรการแพทยใหมีองคความรู

ทางวิชาการและการทดสอบสําหรับการนําไปใชพัฒนาผูประกอบการผลิตเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพรของ 

OTOP / SME ใหสามารถพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑเคร่ืองสําอางผสมสมนุไพรใหมคีณุภาพสอดคลองตามเกณฑ  

FDA THAI HERB

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

 ๑. เจาหนาท่ีสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยไดรับการอบรม

ความรูเกี่ยวกับการผลิตเครื่องสําอางผสมสมุนไพร

 ๒. ดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรตามเปาหมาย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ผูประกอบการผลิตสามารถผลิตเครื่องสําอางผสมสมุนไพรใหมีคุณภาพสอดคลองตามเกณฑ FDA 

THAI HERB สามารถสงจําหนายในตางประเทศได เพิ่มรายไดแกผูประกอบการผลิตและคนในชุมชน

 ๒. ผูประกอบการผลติทีไ่ดรบัการพัฒนาความรูแลวสามารถนาํไปใชพฒันาผลิตภณัฑอืน่ของตนเองได

 ๓. ประชาชนไดใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย



๗๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๗. โครงการพัฒนาสารมาตรฐาน สารสกัดสมุนไพร และยาสมุนไพร

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อศึกษาและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการแยกสารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์จากสมุนไพร

สําหรับใชเปนสารมาตรฐาน

 ๒. เพือ่ศกึษาและพฒันาองคความรูและเทคโนโลยกีารตรวจวเิคราะหปรมิาณสารมาตรฐาน (สารสําคัญ

หรือสารออกฤทธิ์) ใน สมุนไพร สารสกัด ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร

 ๓. เพือ่ศกึษาคณุสมบติัพืน้ฐานของสารมาตรฐาน (สารสาํคญัหรอืสารออกฤทธ์ิ) ของ สมนุไพร สารสกัด 

ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร

 ๔. เพื่อศึกษาความคงตัวทางกายภาพและทางเคมีสารมาตรฐาน (สารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์) ของ 

สมุนไพร สารสกัด ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร

 ๕. เพื่อพัฒนาการผลิตสารมาตรฐานและสารสกัดจากสมุนไพรใหมีคุณภาพและใหสอดคลองตามขอ

กําหนดมาตรฐานสากล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ๑. ไดองคความรูและเทคโนโลยีการแยกสารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรสําหรับใชเปนสาร

มาตรฐาน และไดสารมาตรฐานจากสมุนไพร อยางนอย ๑ สาร

 ๒. ไดองคความรูและเทคโนโลยกีารตรวจวเิคราะหปริมาณสารมาตรฐาน (สารสาํคัญหรอืสารออกฤทธิ)์ 

ใน สมุนไพร สารสกัด ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร

 ๓. ไดขอมลูคุณสมบตัพิืน้ฐานของสารมาตรฐาน (สารสาํคญัหรือสารออกฤทธิ)์ ของ สมนุไพร สารสกัด 

ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

Output

 ๑. ไดองคความรูในการแยกสารมาตรฐานและสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพร อยางนอย ๒ เรื่อง 

 ๒. ไดสารมาตรฐานจากสมุนไพร ๑ ชนิด นํ้าหนักไมนอยกวา ๒๐๐ มิลลิกรัม

 ๓. ไดสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพร ๑ ชนิด นํ้าหนักไมนอยกวา ๕๐ กรัม

Outcome

 หนวยงานภาครัฐ/เอกชน สามารถนําองคความรูและเทคโนโลยีการแยก และการตรวจวิเคราะห

สารมาตรฐาน (สารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์จากสมุนไพร) เพื่อผลิตสารมาตรฐานตามขอกําหนดมาตรฐาน

สากล เพื่อใช หรือจําหนวยได

Impact

 ๑. ประเทศไทยประหยัดงบประมาณของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ตองนําเขาสารมาตรฐาน

หรือสารสกัดสมุนไพรจากตางประเทศ

 ๒. ยกระดับศักยภาพการผลิตวัตถุดิบ สารสกัดและผลิตภัณฑสมุนไพรไทยในทองตลาด

 ๓. การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการตอยอดเปนผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๗๔

 ๔. ประชาชนมั่นใจในคุณภาพสมุนไพร และผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๑.๐๐๐๐

๒๘. โครงการให้ความรู้การบังคับใช้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อตรวจประเมินหองปฏิบัติการที่มีการดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

กอนและหลังใหการอนุญาต

 ๒. เพื่อปองกันไมใหประชาชน/สถานประกอบการใชเชื้อโรคและพิษจากสัตวไปในทางที่เปนอันตราย

ตอคน สัตว และสิ่งแวดลอม

 ๓. เพื่อควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคจากหองปฏิบัติการ/สถานประกอบการ/โรงพยาบาลสูสิ่ง

แวดลอม

 ๔. เพื่อมุงควบคุมการนําเขา สงออกเชื้อโรคและพิษจากสัตวใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติ

เชื้อโรคและพิษจากสัตว

 ๕. เพื่อใหมีขอมูลสําหรับฐานขอมูลของหองปฏิบัติการเชื้อโรคและพิษจากสัตว และฐานขอมูลเชื้อ

โรคและพิษจากสัตวของประเทศไทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

ผลผลิต 

 ๑. หนวยงานภาครัฐและเอกชนดําเนินการไดถูกตองตามกฎหมายกําหนด สงผลใหไมเกิดการแพร

กระจายของเชื้อโรคและพิษจากสัตวจากหองปฏิบัติการสูสิ่งแวดลอมได

 ๒. กรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถควบคุมการผลิต การขาย การนําเขา สงออก หรือนําผานเชื้อ

โรคและพิษจากสัตวไดตามที่กฎหมายกําหนด 



๗๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๒

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๓

ไตรมาส ๔

ไตรมาส ๔

รวม

รวม

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

๒.๐๐๐๐

๐.๗๐๐๐

ผลลัพธ์ 

 ๑. สถานที่ปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติการไดรับการตรวจประเมินและเฝาระวัง ทําใหมั่นใจวามี

โครงสราง อุปกรณ ที่ถูกตอง เหมาะสม บุคลากรที่เกี่ยวของมีความรู ความเขาใจในการดําเนินการกับเชื้อโรค

และพิษจากสัตวตามระดับความเสี่ยงของ ทําใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอตนเอง บุคคลอื่น และตอสิ่งแวดลอม

 ๒. ประชาชนมีความมั่นใจวาหองปฏิบัติการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับเช้ือโรคและพิษจากสัตวมีการ

ดําเนินการถูกตองตามกฎหมาย

งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ

๒๙. โครงการความมั่นคงและความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์สุขภาพโลก (CBRN/GHSA)

เป้าหมาย

 มุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยที่คุกคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ การ

สงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่ดี สรางและเผยแพรความรูดานสุขภาพ

เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับแตละชวงวัย

งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย และสํานักเครื่องสําอางและ

วัตถุอันตราย



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๗๖

แผนการดำาเนินงาน

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔

ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย ดังนี้

โครงการที่ ๑ โครงการ Simulation exercise  for NIH Biosafety and Biosecurity

วัตถุประสงค์ 

 ๑. นํารองกระบวนการประเมินความพรอมดาน Biosafety และ Biosecurity ของสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรสาธารณสุข โดยใชแนวทาง Vertical approach  คือตรวจสอบทั้งกระบวนการ โดยผูมีสวนรวม

ทั้งหมดเขารวมการประเมิน

 ๒. สามารถขยายผลไปจัดการประเมินในสถาบันตางๆ เพื่อเสริมการอบรม Biosafety และ Biose-

curity รองรับ พรบ. เชื้อโรค

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. บุคลากรมีสมรรถนะดานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางชีวภาพ

 ๒. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข มีระบบการจัดการดาน Biosafety และ Biosecurity ที่ดี

โครงการที่ ๒ โครงการ ASEAN Meeting workshop on Laboratory system and AMR (Cost sharing 

basis)

วัตถุประสงค์ 

 ขับเคลื่อนแผนกิจกรรม ASEAN Health Cluster ๒ ที่ประเทศไทยรับผิดชอบ ดานหองปฏิบัติการ 

และเชื้อดื้อยา สนับสนุนการที่ไทยเปนผูนําอาเซียน ป ๒๕๖๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ประเทศไทยมีบทบาทในอาเซียนดานความมั่นคงและปลอดภัยสามารถดําเนินการตามแผน ใน ๒ 

priorities

 - Laboratory system

  - AMR  : ASEAN AMR monitoring framework

 ๒. บุคลากรของกรมไดพัฒนาสมรรถนะดานตางประเทศ /ASEAN



แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

งบรายจ่ายอื่น จำานวน ๔,๐๑๒,๑๐๐ บาท 

(สี่ล้านหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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๗๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ล ำดับ 
แผนงำน/ผลผลิต/

กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/
รำยกำร 

ประเทศ คน 
(จ ำนวน) 

ระยะเวลำ 
ประมำณ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

  รวมทั้งสิ้น       ๔,๐๑๒,๑๐๐   

  ผลผลิต เป็น
หน่วยงำนกลำงใน
กำรก ำหนดมำตรฐำน
และพัฒนำศักยภำพ
ทำงห้องปฏิบัติกำร
ของประเทศและ
ภูมิภำคเอเชีย       

๒,๗๖๐,๔๐๐ 

  

  กิจกรรม ก ำหนด
มำตรฐำนและพัฒนำ
ศักยภำพ
ห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์และ
สำธำรณสุขทั้งใน
ระดับประเทศและ
ภูมิภำคเอเชีย       

๒,๗๖๐,๔๐๐ 

  

  งบรำยจ่ำยอื่น           

๑ ASEAN 
Consultative 
Committee on 
Standards and 
Quality (ACCSQ) 
Medical Device 
Product Working 
Group (MDPWG) 
หรือ ASEAN 
Medical Devive 
Committee (AMCD) 
ครั้งท่ี ๑ 

สาธารณรัฐ 
ฟิลิปปินส์ 

๓ ต.ค. ๖๑ ๑๕๗,๕๐๐ สรส.  
(สชว. สยวส. 

สสว.) 
*ตั้งงบท่ี สรส. 
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ล ำดับ 
แผนงำน/ผลผลิต/

กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/
รำยกำร 

ประเทศ คน 
(จ ำนวน) 

ระยะเวลำ 
ประมำณ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

๒ ASEAN 
Consultative 
Committee on 
Standards and 
Quality (ACCSQ) 
Medical Device 
Product Working 
Group (MDPWG) 
หรือ ASEAN 
Medical Devive 
Committee (AMCD) 
ครั้งท่ี ๒ 

มาเลเซีย ๓ เม.ย. ๖๒ ๑๕๒,๗๐๐ สรส.  
(สชว. สยวส. 

สสว.) 
*ตั้งงบท่ี สรส. 

๓ USP Annual 
Scientific Meeting 
Rockville, 
Maryland 

สหรัฐอเมริกา ๑ ก.ย. ๖๒ ๑๔๐,๙๐๐ สยวส. 

๔ The Asian Forensic 
Sciences Network 
(AFSN) 

สิงคโปร์ ๒ ต.ค. ๖๑ ๑๐๙,๘๐๐ สยวส. 

๕ การประชุม 
ACCSQ/PPWG 
Meeting 

สิงคโปร์ ๒ มี.ค. ๖๒ ๑๑๙,๐๐๐ สยวส. 

๖ ประชุม Traditional 
Medicines and 
Health 
Supplements 
Product Working 
Group ครั้งท่ี ๑ 

อินโดนีเซีย ๒ พ.ค. ๖๒ ๑๐๙,๔๐๐ สยวส. 

๗ ประชุม Traditional 
Medicines and 
Health 
Supplements 
Product Working 
Group ครั้งท่ี ๒ 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

๒ ก.ค. ๖๒ ๖๓,๐๐๐ สยวส. 



๘๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ 
แผนงำน/ผลผลิต/

กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/
รำยกำร 

ประเทศ คน 
(จ ำนวน) 

ระยะเวลำ 
ประมำณ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

๘ การประชุม ISO/TC 
194 

สหรัฐอเมริกา ๑ ก.ย. ๖๒ ๑๓๔,๐๐๐ สยวส. 

๙ IAF-ILAC Joint  
Annual meetings 
2018 

สิงคโปร์ ๒ ต.ค. ๖๑ ๑๒๓,๔๐๐ สมป. 

๑๐ OECD Working 
Group 

ฝรั่งเศส ๒ มิ.ย. ๖๒ ๓๓๔,๒๐๐ สมป. 

๑๑ Biological Weapon 
Convention  State 
Parties Meeting 

สหพันธรัฐสวิส ๑ ธ.ค. ๖๑ ๑๑๘,๘๐๐ สมป. 

๑๒  APLAC/PAC Joint 
Annual Meeting 
2019 (APAC 
2019) 

สิงคโปร์ ๒ มิ.ย. ๖๒ ๑๒๓,๔๐๐ สมป. 

๑๓ APLAC mid-term 
meetings 2018 

สิงคโปร์ ๑ ธ.ค. ๖๑ ๙๒,๙๐๐ สมป. 

๑๔ ประชุม Global 
Health Security 

เนเธอร์แลนด์ ๑ มี.ค. ๖๒ ๒๑๓,๔๐๐ ผน. 

๑๕ การประชุมสมัชชา
องค์การอนามัยโลก 

สหพันธรัฐสวิส ๑ พ.ค. ๖๒ ๒๒๗,๑๐๐ ผน. 

๑๖ ประชุมใหญ่สมัย
สามัญ (General 
Conference:GC)   

สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 

๑ ก.ย. ๖๒ ๑๐๔,๘๐๐ สรส. 

๑๗ Expert Committee 
on Biological 
Standardization 
(ECBS) 

สหพันธรัฐสวิส ๑ พ.ค. ๖๒ ๑๓๕,๙๐๐ สชว. 

๑๘ WHO Global 
Vaccines Quality 
Control 
Laboratories 
Network 

สหพันธรัฐสวิส ๑ มี.ค. ๖๒ ๑๓๕,๙๐๐ สชว. 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๘๒

ล ำดับ 
แผนงำน/ผลผลิต/

กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/
รำยกำร 

ประเทศ คน 
(จ ำนวน) 

ระยะเวลำ 
ประมำณ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

๑๙ การประชุม Codex 
Committee on 
Pesticide Residues 

สาธารณรัฐ 
ประชาชนจนี 

๑ เม.ย. ๖๒ ๖๔,๕๐๐ สคอ. 

๒๐ การประชุม Codex 
Committee on  
Fats and oil 

มาเลเซีย ๒ ก.พ. ๖๒ ๙๙,๘๐๐ สคอ. 

  โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการ
วินิจฉัยและป้องกัน
โรคเพื่อความมั่นคง
ด้านสุขภาพ 

      ๑,๒๕๑,๗๐๐   

  กิจกรรม พัฒนาและ
ยกระดับการบริหาร
จัดการข้อมูลอ้างอิง
ทางห้องปฏิบัติการให้
มีประสิทธิภาพ 

      ๑,๒๕๑,๗๐๐   

  งบรายจ่ายอื่น           
๒๑ การประชุม ASEAN 

Food Testing 
Laboratory 
Committee 
(AFTLC)  ครั้งที่ ๑๓ 

สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพ 

เมียนมา 

๒ พ.ย. ๖๑ ๑๐๖,๒๐๐ สคอ. 

๒๒ การประชุม ASEAN 
Food Testing 
Laboratory 
Committee 
(AFTLC)  ครั้งที่ ๑๔ 
 
 

สาธารณรัฐ 
ฟิลิปปินส ์

๒ ก.ค. ๖๒ ๑๐๕,๐๐๐ สคอ. 



๘๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล ำดับ 
แผนงำน/ผลผลิต/

กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/
รำยกำร 

ประเทศ คน 
(จ ำนวน) 

ระยะเวลำ 
ประมำณ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

๒๓ การประชุม Meeting 
of the ASEAN GM 
Food Testing 
Network 

สิงคโปร ์ ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๑๙,๐๐๐ สคอ. 

๒๔ การประชุม Codex 
Committee on 
Food Additives 

สาธารณรัฐ 
ประชาชนจนี 

๑ ก.พ. ๖๒ ๗๔,๕๐๐ สคอ. 

๒๕ การประชุม Codex 
Committee on 
Contaminants  in 
Foods 

เนเธอร์แลนด ์ ๑ มี.ค. ๖๒ ๑๒๕,๒๐๐ สคอ. 

๒๖ การประชุม
คณะท างานวชิาการ 
ISO ด้านเครือ่งส าอาง 
คณะที่ TC 217 
Cosmetics 

สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน 

๒ พ.ย. ๖๑ ๒๑๙,๘๐๐ สสว. 

๒๗ การประชุม ASEAN 
Cosmetic 
Laboratory 
committee 
(ACTLC) ครั้งที่ ๑๒  
และ ASEAN 
Cosmetics 
committee (ACC) 
ครั้งที่ ๒๙ 

มาเลเซีย ๒ ต.ค. ๖๑ ๑๑๖,๘๐๐ สสว. 

๒๘ การประชุม ASEAN 
Cosmetic 
Laboratory 
committee 
(ACTLC) ครั้งที่ ๑๓ 
และ ASEAN 
Cosmetics 
committee (ACC) 
ครั้งที่ ๓๐ 

สาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพ 

เมียนมา 

๒ มิ.ย. ๖๒ ๙๓,๒๐๐ สสว. 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๘๔

ล ำดับ 
แผนงำน/ผลผลิต/

กิจกรรม/งบรำยจ่ำย/
รำยกำร 

ประเทศ คน 
(จ ำนวน) 

ระยะเวลำ 
ประมำณ 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

หมำยเหตุ 

๒๙ การประชุม The 
63thCollaborative 
international 
Pesticide 
Analytical Council 
(CIPAC) Annual 
Meeting and the 
16thJoint  
CIPAC/FAO/WHO 
 

สหรัฐอเมริกา ๒ มิ.ย. ๖๒ ๒๙๒,๐๐๐ สสว. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ประกอบด้วย ๒๙ แผนงาน

รายละเอียดดังต่อไปนี้



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๘๖



ผลผลิต

เป็นหน่วยงานกลางในการกำาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง

ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชียกิจกรรม

กำาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๘๘



๘๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. แผนงาน  ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) Medical Device 

Product Working Group (MDPWG) หรือ ASEAN Medical Device Committee (AMDC) ครั้งที่ ๑

ประเทศ  สาธารณรัฐฟลิปปนส

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพิจารณาขอมูลระดับนโยบายและเทคนิคในการปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบกํากับดูแลเครื่องมือ

แพทยในกลุมประเทศอาเซียนใหสอดคลองกัน

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูแทนจากกลุมประเทศอาเซียน (ดานเครื่องมือแพทย)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 รวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลระดับนโยบาย และเทคนิคในการปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบ

กํากับดูแลเครื่องมือแพทยเพื่อใหเปนประโยชนตอประเทศไทย และเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและขอกําหนดตางๆ

งบประมาณ ๑๕๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย สํานักยาและวัตถุเสพติด สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 ๐.๑๕๗๕ - - - ๐.๑๕๗๕



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๙๐

๒. แผนงาน  ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) Medical Device 

Product Working Group (MDPWG) หรือ ASEAN Medical Device Committee (AMDC) ครั้งที่ ๒

ประเทศ  มาเลเซีย

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพจิารณาขอมลูระดบันโยบายและเทคนคิในการปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบกํากบัดูแล เครือ่งมอื

แพทยในกลุมประเทศอาเซียนใหสอดคลองกัน

กลุ่มเป้าหมาย 

ผูแทนจากกลุมประเทศอาเซียน (ดานเครื่องมือแพทย)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 รวมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลระดับนโยบาย และเทคนิคในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบ

กํากับดูแลเครื่องมือแพทยเพื่อใหเปนประโยชนตอประเทศไทย และเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและขอกําหนดตางๆ

งบประมาณ ๑๕๒,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย สํานักยาและวัตถุเสพติด สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - ๐.๑๕๒๗ - ๐.๑๕๒๗



๙๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. แผนงาน  USP Annual Scientific Meeting Rockville, Maryland

ประเทศ  สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเสริมสรางศักยภาพของหองปฏิบัติการของสํานักยาและวัตถุเสพติดใหไดมาตรฐานสากลเปน 

หองปฏิบัติการอางอิงระดับชาติ และเสริมสรางศักยภาพการจัดทํามาตรฐานดานยา ยาชีววัตถุและยาสมุนไพร

ของประเทศไทย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความกาวหนาของวิทยาการในการจัดทํามาตรฐาน ซึ่งรวมถึงวิธีวิเคราะห

วัตถุดิบเภสัชภัณฑและเภสัชภัณฑระหวาง Pharmacopoeias

กลุ่มเป้าหมาย 

 เจาหนาที่รัฐผูจัดทํา Pharmacopoeia มีความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการกําหนดหลักเกณฑ

มาตรฐานยาและยาสมุนไพรใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล ซ่ึงจะสงผลใหผูมีหนาที่รัฐนําไปใชในการกํากับ

ดูแลการคุมครองผูบริโภคตามกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสามารถนํา

ขอกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติและเปนหลักเกณฑในการพัฒนาคุณภาพยาและยาสมุนไพรตอไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 สามารถนําความรูใหมๆ มาพัฒนาการจัดทํามาตรฐานของวัตถุดิบเภสัชภัณฑและเภสัชภัณฑ ซึ่งรวม

ถึงวิธีวิเคราะหที่ประเทศไทยยังไมมี

งบประมาณ ๑๔๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเการอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - - ๐.๑๔๐๙ ๐.๑๔๐๙



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๙๒

๔. แผนงาน  The Asian Forensic Sciences Network (AFSN)

ประเทศ  สิงคโปร

วัตถุประสงค์

 เพื่อประชุมประสานความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่เปนผูแทนของประเทศ โดยประเทศไทย 

สํานักยาและวัตถุเสพติดเปนสมาชิกและผูแทนระดับประเทศ เปนการประชุมเพื่อหาขอตกลงรวมกันและแลก

เปล่ียนเรียนรูกับผูตรวจพิสูจน และผูเชี่ยวชาญจากนานาชาติ และในการแกไขปญหายาเสพติดในภูมิภาค

เอเชีย กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนสมาชิก ใน ๒ สาขา คือ toxicology และ Illicits drug

กลุ่มเป้าหมาย 

 เจาหนาท่ีรัฐไดเจรจาในฐานะผูแทนประเทศ และไดขอตกลงระหวางประเทศ ทําใหการวางแผน

ยุทธศาสตรและการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงสงผลใหประชาชนไดรับการ

แกไขปญหายาเสพตดิและการนาํยาไปใชในทางทีผ่ดิไดอยางมปีระสิทธภิาพมากขึน้ ในสภาวะทีป่ระเทศไทยกําลัง

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ผลจากการเจรจาหาขอตกลงระหวางประเทศ และความรูทีทั่นสมยั นาํมาใชในการวางแผนยทุธศาสตร 

การดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดและการนํายาไปใชในทางที่ผิด รวมทั้งกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ

ประเทศในกลุมอาเซียนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

งบประมาณ ๑๐๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาพันแปดรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 ๐.๑๐๙๘ - - - ๐.๑๐๙๘



๙๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. แผนงาน  การประชุม ACCSQ/PPWG Meeting

ประเทศ  สิงคโปร

วัตถุประสงค์ 

 มติที่ประชุมสัมมนา The ASEAN Consultative on Standards and Quality (ACCSQ) ที่เชียงใหม 

เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2542 ใหตัง้คณะทาํงาน Pharmaceutical Product Working Group ซึง่เจาหนาทีสํ่านกัยา

และวัตถุเสพติดเปนคณะทํางานไดมีการประชุมตอเนื่องทุกป เพื่อใหไดมติรวมกันในการปฏิบัติเรื่องการขึ้น

ทะเบียนตํารับยาใหเปนแนวทางเดียวกันและเพื่อลดการกีดกันทางการคา

กลุ่มเป้าหมาย 

 เจาหนาทีร่ฐัดานการกาํกบัดแูลการข้ึนทะเบยีนยา ไดปฏบิติังานตามขอตกลงระหวางประเทศ ซึง่กลุม

ที่ไดรับประโยชน คือ ประชาชนไดบริโภคยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และผูคาระหวางประเทศไมถูกกีดกัน

ทางการคา

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เขารวมกําหนดหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาในระดับอาเซียน ใหเปนแนวทางเดียวกัน และลด

การกีดกันทางการคา

งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - ๐.๑๑๙๐ - - ๐.๑๑๙๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๙๔

๖. แผนงาน ประชมุ Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group ครัง้ที ่๑

ประเทศ  อินโดนีเซีย

วัตถุประสงค์ 

 การประชุม Traditional Medicines and Health Supplements Product WorkingGroup สํานกัยา

และวัตถุเสพติดมีสวนเกี่ยวของโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็น Testing method และ Harmonized 

specification ที่จะใชในกลุมประเทศอาเซียน ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรและยาแผน

โบราณ   

กลุ่มเป้าหมาย 

 เจาหนาที่รัฐดานการกํากับดูแลยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ ของกลุมประเทศอาเซียน ทั้ง Pre-

Marketing และ Post-Marketing เชน การขึ้นทะเบียนยา ไดปฏิบัติงานตามขอตกลงระหวางประเทศ ซึ่งกลุม

ที่ไดรับประโยชน คือ ประชาชนไดบริโภคยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเปนที่

ยอมรับในระดับสากล เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริโภค ทําใหผูจัดจําหนายสามารถจําหนายไดทั้งในและ

ตางประเทศ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เขารวมกําหนดหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาในระดับอาเซียน ใหเปนแนวทางเดียวกัน เปนที่

ยอมรับระดับสากล และลดการกีดกันทางการคา 

งบประมาณ ๑๐๙,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาพันสี่รอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - ๐.๑๐๙๔ - ๐.๑๐๙๔



๙๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - - ๐.๐๖๓๐ ๐.๐๖๓๐

๗. แผนงาน ประชมุ Traditional Medicines and Health Supplements Product Working Group ครัง้ที ่๒

ประเทศ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วัตถุประสงค์ 

 การประชุม Traditional Medicines and Health Supplements Product WorkingGroup สํานกัยา

และวัตถุเสพติดมีสวนเกี่ยวของโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็น Testing method และ Harmonized 

specification ที่จะใชในกลุมประเทศอาเซียน ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑยาจากสมุนไพรและยาแผน

โบราณ   

กลุ่มเป้าหมาย 

 เจาหนาท่ีรัฐดานการกํากับดูแลยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ ของกลุมประเทศอาเซียน ทั้ง Pre-

Marketing และ Post-Marketing เชน การขึ้นทะเบียนยา ไดปฏิบัติงานตามขอตกลงระหวางประเทศ ซึ่งกลุม

ที่ไดรับประโยชน คือ ประชาชนไดบริโภคยาสมุนไพรและยาแผนโบราณท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และเปนที่

ยอมรับในระดับสากล เปนการเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริโภค ทําใหผูจัดจําหนายสามารถจําหนายไดทั้งในและ

ตางประเทศ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เขารวมกําหนดหลักเกณฑการขึ้นทะเบียนตํารับยาในระดับอาเซียน ใหเปนแนวทางเดียวกัน เปนที่

ยอมรับระดับสากล และลดการกีดกันทางการคา 

งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๙๖

๘. แผนงาน การประชุม ISO/TC 194

ประเทศ  สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ 

 ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนจาก observer member เปน participate member ของมาตรฐาน ISO 

10993 (Biological Evaluation of Medical Devices) ซึ่งอยูภายใต ISO/TC 194 และไดมีการเสนอชื่อเจา

หนาที่จากสํานักยาและวัตถุเสพติดเปนคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ ISO/TC 194 ไดมีการจัดประชุมตอ

เนื่องทุกป เพื่อใหไดมติรวมกันในการจัดทํามาตรฐาน ISO 10993 การประชุมนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติ

งานและเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการและขอกําหนดตางๆ

กลุ่มเป้าหมาย 

 เจาหนาท่ีรัฐท่ีทํางานทดสอบเครื่องมือแพทยตามมาตรฐาน ISO 10993 ไดปฏิบัติงานและเตรียม

ความพรอมตามขอตกลงของคณะกรรมการ ซ่ึงกลุมท่ีไดประโยชนคอื ประชาชนไดเคร่ืองมอืแพทยท่ีมมีาตรฐาน

ผูประกอบการสามารถนําผลไปประกอบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทยหรือสงออกได

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ไดรับทราบแนวทางในการจัดทํามาตรฐาน ISO และทําใหทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ทดสอบ เพื่อนํามาใชในการเตรียมความพรอมของหองปฏิบัติการ

งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักยาและวัตถุเสพติด 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - - ๐.๑๓๔๐ ๐.๑๓๔๐



๙๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 ๐.๑๒๓๔ - - - ๐.๑๒๓๔

๙. แผนงาน IAF-ILAC Joint  Annual meetings 2018

ประเทศ  สงิคโปร

วัตถุประสงค์ 

 การประชมุ MRA Council ระดับ International Laboratory Accreditation Cooperation เปนการ

ออกเสยีงของประเทศสมาชิกเพือ่ใหการยอมรบัการเปนองคกรรบัรองความสามารถ Accredittation Body (AB) 

ของประเทศตางๆ และมคีวามสาํคัญอยางยิง่ในการดํารงไวซ่ึงการยอมรับระดับภมูภิาค

กลุ่มเป้าหมาย 

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 -

งบประมาณ ๑๒๓,๔๐๐ บาท (หนึง่แสนสองหมืน่สามพันส่ีรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สาํนกัมาตรฐานหองปฏบิตักิาร 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๙๘

๑๐. แผนงาน OECD Working Group

ประเทศ  ฝรั่งเศส

วัตถุประสงค์ 

 การประชุม OECD WG เปนการออกเสียงของประเทศสมาชิกและรายงานความกาวหนา (Compliance 

Monitoring Authority: CMA) ในฐานะที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวยตรวจสอบของประเทศไทย 

ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงไวซึ่งการยอมรับการเขารวมขอมูลการประเมินสารเคมีของประเทศไทย

แบบสมบูรณตอไป นอกจากนี้ยังเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู รับทราบความกาวหนาในการดําเนินการ

ดานการตรวจสอบ ใน area of expertise ตางๆ ของหนวยตรวจสอบตาง ๆ ที่เปนสมาชิก OECD รวมถึงตอง

รับทราบหลักเกณฑ ขอกําหนดตางๆ ของ OECD ซึ่งทุก CMA ตองเขารวมประชุมเพื่อทราบความเปนไปและ

การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในมาตรฐาน ขอกาํหนดของ OEDC GLP และขอกาํหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ กรมวทิยาศาสตร

การแพทยในฐานะ CMA ของประเทศไทยตองรับทราบ และถือปฏิบัติอยางทันทวงที (ขอตกลงของประเทศ

ตามมติสภา วันที่ ๗ พ.ค ๕๓ ใหประเทศไทยเขารวมเปนภาคีการยอมรับรวมกับ OECD ซึ่งมีขอผูกพัน ขอ

ตกลงประเทศไทย การดําเนินการมีหนวยตรวจสอบของประเทศ (CMA) ทําหนาที่กํากับดูแลหนวยประเมิน

สารเคมี (Test fasility) เปนไปตามหลักการ GLP ของ OECD โดย ณ ปจจุบันกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปน

หนวยตรวจสอบ หนวยเดียวของประเทศไทย)

กลุ่มเป้าหมาย 

 หนวยตรวจสอบตาง ๆ ที่เปนสมาชิก OECD 

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เพื่อทราบความเปนไปและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในมาตรฐาน ขอกําหนดของ OEDC GLP และขอ

กําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีการยอมรับรวมกับ OECD ซึ่งมีขอผูกพัน ขอตกลง

ประเทศไทย การดําเนินการมีหนวยตรวจสอบของประเทศ (CMA) ทําหนาที่กํากับดูแลหนวยประเมินสารเคมี 

(Test fasility) เปนไปตามหลักการ GLP ของ OECD โดย ณ ปจจุบันกรมวิทยาศาสตรการแพทยเปนหนวย

ตรวจสอบ หนวยเดียวของประเทศไทย)

งบประมาณ ๓๓๔,๒๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - ๐.๓๓๔๒ - ๐.๓๓๔๒



๙๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 ๐.๑๑๘๘ - - - ๐.๑๑๘๘

๑๑. แผนงาน Biological Weapon Convention  State Parties Meeting

ประเทศ  สหพันธรัฐสวิส

วัตถุประสงค์ 

 เขารวมประชุมในฐานะหนวยงานบังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว ซึ่งเปนกฎหมาย

ของประเทศไทยทีส่อดคลองกบัมาตรการของอนสุญัญาหามอาวธุชวีภาพ (Biological Weapon Convention; 

BWC)

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูบริหารและผูอํานวยการ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เปนบทบาทหนาที่ที่ตองเขารวมประชุมอยางตอเนื่อง เพ่ือแสดงจุดยืนและทาทีของประเทศไทยตอ

ขอตกลงในอนุสัญญาหามอาวุธชีวภาพ

งบประมาณ ๑๑๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๐

๑๒. แผนงาน  APLAC/PAC Joint Annual Meeting 2019 (APAC 2019)

ประเทศ  สิงคโปร

วัตถุประสงค์ 

 เปนการประชุม MRA Council การออกเสียงซึ่งประเทศสมาชิกตองออกเสียงลงมติ เพื่อใหการ

ยอมรับการเปนองคกรรับรองความสามารถ Accredittation Body (AB) ของประเทศตางๆ และมีความสําคัญ

อยางยิ่งในการดํารงไวซึ่งการยอมรับในระดับภูมิภาค รวมทั้งเปนการประชุม Technical Commitee เปนเวที

นําเสนอแลกเปลี่ยนความรู ความกาวหนาดานวิชาการ ซ่ึงมีผูแทนของกรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมเปน

คณะอนุกรรมการ โดยการประชุมคณะอนุกรรมการดังกลาวเปนการรวมทบทวนขอกําหนดและนําเสนอผล

การดําเนินงานของประเทศสมาชิก

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูแทนของกรมวิทยาศาสตรการแพทยรวมเปนคณะอนุกรรมการ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เปนการออกเสียงซึ่งประเทศสมาชิกตองออกเสียงลงมติ เพ่ือใหการยอมรับการเปนองคกรรับรอง

ความสามารถ Accredittation Body (AB) ของประเทศตางๆ และมีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงไวซึ่งการ

ยอมรับในระดับภูมิภาค รวมทั้งเปนการประชุม Technical Commitee เปนเวทีนําเสนอแลกเปลี่ยนความรู 

ความกาวหนาดานวิชาการ

งบประมาณ ๑๒๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - ๐.๑๒๓๔ - ๐.๑๒๓๔



๑๐๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 ๐.๐๙๒๙ - - - ๐.๐๙๒๙

๑๓. แผนงาน  APLAC mid-term meetings 2018

ประเทศ  สิงคโปร

วัตถุประสงค์ 

 การประชุม MRA Council เปนการออกเสียงของประเทศสมาชิกเพื่อใหการยอมรับการเปนองคกร

รับรองความสามารถ Accredittation Body (AB) ของประเทศตางๆ และมีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงไว

ซึ่งการยอมรับในระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู ทราบความกาวหนาในการ

ดําเนินการดานการรับรองขององคกรรับรองตาง ๆ โดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการไดรับการตรวจประเมิน

ตออายุ MRA เมื่อเดือนก.พ.๖๑ และจะถูกนําเขาพิจารณาผลการประเมินในการประชุม MRA Council ใน

ครั้งนี้ ซึ่งตองมีผูแทนเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงและใหขอมูลแกคณะกรรมการพิจารณาการตออายุ MRA

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูแทนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เพื่อใหการยอมรับการเปนองคกรรับรองความสามารถ Accredittation Body (AB) ของประเทศ

ตางๆ และมีความสําคัญอยางยิ่งในการดํารงไวซึ่งการยอมรับในระดับภูมิภาค

งบประมาณ ๙๒,๙๐๐ บาท (เกาหมื่นสองพันเการอยบาทถวน)

หนวยงาน สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๒

๑๔. แผนงาน  ประชุม Global Health Security

ประเทศ  เนเธอรแลนด

วัตถุประสงค์ 

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยในฐานะที่มีบทบาทในดานการปองกันและควบคุมโรคทางหองปฏิบัติ

การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติตางๆ ที่มีผลกระทบตอประชากรของประเทศ จึงมีความจําเปน

ตองพัฒนาศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรการแพทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูแทนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรการแพทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

งบประมาณ ๒๑๓,๔๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน)

หน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - ๐.๒๑๓๔ - - ๐.๒๑๓๔



๑๐๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - ๐.๒๒๗๑ - ๐.๒๒๗๑

๑๕. แผนงาน  การประชุมสมัชชาองคการอนามัยโลก

ประเทศ  สหพันธรัฐสวิส

วัตถุประสงค์ 

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทในดานการปองกันและควบคุมโรคทางหอง

ปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติตางๆ ที่มีผลกระทบตอประชากรทั้งประเทศ และในฐานะที่

ประเทศไทยเปนสมาชิกขององคการอนามัยโลก การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง จัดทําขอตกลงเกี่ยวกับ

แนวทางการควบคุมปองกันดานกติกาสุขภาพ จึงมีความสําคัญที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย ควรเขาประชุม

ในครั้งนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกขององคการอนามัยโลก

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง จัดทําขอตกลงเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมปองกันดานกติกาสุขภาพ

งบประมาณ ๒๒๗,๑๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน)

หน่วยงาน กองแผนงานและวิชาการ 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๔

๑๖. แผนงาน  ประชุมใหญสมัยสามัญ (General Conference : GC)  

ประเทศ  สาธารณรัฐออสเตรีย

วัตถุประสงค์ 

 ๑. รับทราบขอมูล ขอตกลงอันเปนประโยชนตอการพัฒนางานดานรังสีการแพทย และบางโอกาส

จําเปนตองรับภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากการประชุมมาดําเนินการตอในแนวทางที่ IAEA กําหนด

 ๒. ใหขอมูลการดําเนินงานดานรังสีของกรมฯ

 ๓. หารือปญหาทางเทคนิคชั้นสูงกับเจาหนาที่ของ IAEA

 ๔. ไดรับการยอมรับจากเจาหนาที่ของ IAEA ในการจัดสงโครงการใหมๆ ใหเขารวมการทดสอบทําให

หองปฏิบัติการ SSDL ของกรมฯ ไดพัฒนาศักยภาพดานมาตรวิทยาทางรังสี ทัดเทียมสากล

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูบริหารระดับสูง,ผูอํานวยการ,ผูเชี่ยวชาญ,นักฟสิกสรังสีชํานาญการพิเศษ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดรับการยอมรับจาก IAEA ซึ่งนําไปสูการใหความชวยเหลือในโครงการตางๆ

 ๒. สามารถประสานงานไดโดยตรงกับเจาหนาที่ IAEA

งบประมาณ ๑๐๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันแปดรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - - ๐.๑๐๔๘ ๐.๑๐๔๘



๑๐๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - ๐.๑๓๕๙ - ๐.๑๓๕๙

๑๗. แผนงาน  Expert Committee on Biological Standardization (ECBS)

ประเทศ  สหพันธรัฐสวิส

วัตถุประสงค์ 

 เพือ่เปนประโยชนตอประเทศไทย และเตรยีมความพรอมรองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้จากมาตรการ

และขอกําหนดตางๆ

กลุ่มเป้าหมาย 

 ตัวแทนของประเทศสมาชิก

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เพือ่เปนประโยชนตอประเทศไทย  และเตรยีมความพรอมรองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้จากมาตรการ

และขอกําหนดตางๆ

งบประมาณ ๑๓๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)

หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๖

๑๘. แผนงาน  WHO Global Vaccines Quality Control Laboratories Network

ประเทศ  สหพันธรัฐสวิส

วัตถุประสงค์ 

 เพือ่เปนประโยชนตอประเทศไทย และเตรยีมความพรอมรองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้จากมาตรการ

และขอกําหนดตางๆ

กลุ่มเป้าหมาย 

 ตัวแทนของประเทศสมาชิก

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เพื่อเปนประโยชนตอประเทศไทย  และเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจาก

มาตรการและขอกําหนดตางๆ

งบประมาณ ๑๓๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)

หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - ๐.๑๓๕๙ - - ๐.๑๓๕๙



๑๐๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - ๐.๐๖๔๕ - ๐.๐๖๔๕

๑๙. แผนงาน  การประชุม Codex Committee on Pesticide Residues

ประเทศ  สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานของสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ตกคางในอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิก Codex

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช ตกคางในอาหาร

งบประมาณ ๖๔,๕๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๐๘

๒๐. แผนงาน  การประชุม Codex Committee on  Fats and oil

ประเทศ  มาเลเซีย

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานดานคุณคาทางโภชนาการของอาหารและอาหารที่มีวัตถุประสงค

พิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิก Codex

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ ของไขมัน และนํ้ามันรวมทั้ง 

trans-fat

งบประมาณ ๙๙,๘๐๐ บาท (เกาหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - ๐.๐๙๙๘ - - ๐.๐๙๙๘



โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัย

และป้องกันโรคเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

กิจกรรม ๑

พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ

ให้มีประสิทธิภาพ



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑๐



๑๑๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๑. แผนงาน  การประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC)  ครั้งที่ ๑๓

ประเทศ  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพิจารณา ASEAN Guideline ในฐานะหองปฏิบัติการอางอิงดานโลหะหนักของอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เปนผูแทนไทยและเปนฝายเลขาติดตามสถานการณและเตรียมความพรอม

งบประมาณ ๑๐๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันสองรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 ๐.๑๐๖๒ - - - ๐.๑๐๖๒



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑๒

๒๒. แผนงาน  การประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC)  ครั้งที่ ๑๔

ประเทศ  สาธารณรัฐฟลิปปนส

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพิจารณา ASEAN Guideline ในฐานะหองปฏิบัติการอางอิงดานโลหะหนักของอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 เปนผูแทนไทยและเปนฝายเลขาติดตามสถานการณและเตรียมความพรอม

งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาพันบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - - ๐.๑๐๕๐ ๐.๑๐๕๐



๑๑๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๓. แผนงาน  การประชุม Meeting of the ASEAN GM Food Testing Network

ประเทศ  สิงคโปร

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเปนผูแทนไทยพิจารณามาตรฐานวิธีวิเคราะหที่จะใชในระดับอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิกอาเซียน 

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 พัฒนาวิธีวิเคราะห และแลกเปลี่ยนความรู

งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกาพันบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - - ๐.๑๑๙๐ ๐.๑๑๙๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑๔

๒๔. แผนงาน  การประชุม Codex Committee on Food Additives

ประเทศ  สาธารณรัฐประชาชนจีน

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิก Codex

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหวัตถุเจือปนในอาหาร

งบประมาณ ๗๔,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - ๐.๐๗๔๕ - ๐.๐๗๔๕



๑๑๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕. แผนงาน  การประชุม Codex Committee on Contaminants  in Foods

ประเทศ  เนเธอรแลนด

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพิจารณาและติดตามมาตรฐานดานสารพิษและสารปนเปอนในอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย 

 สมาชิก Codex

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหและคามาตรฐานอาหาร

งบประมาณ ๑๒๕,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - ๐.๑๒๕๒ - - ๐.๑๒๕๒



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑๖

๒๖. แผนงาน  การประชุมคณะทํางานวิชาการ ISO ดานเครื่องสําอาง คณะที่ TC 217 Cosmetics

ประเทศ  สาธารณรัฐอิสลามอิหราน

วัตถุประสงค์ 

 เปนผูแทนของประเทศไทยในฐานะผูทรงวุฒิดานเคมีและผูทรงคุณวุฒิดานชีววิทยาใน ISO/ TC 217 

Cosmetics Working groups ใหขอคิดเห็นทางวิชาการในการทบทวนและกําหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ

กับเคร่ืองสําอางดานเกณฑกําหนดรายการตางๆ และดานวิธีทดสอบทางเคมีและทางชีววิทยา ซึ่งอาจเปน 

Technical Barrier to Trade ตอประเทศไทย โดยการประชุมประกอบดวย Chairman advisory group 

และ ๔ Working groups

กลุ่มเป้าหมาย 

 เจาหนาที่สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายที่เปนคณะทํางาน (Working group) รวม ๔ คน 

เนื่องจากการประชุมทั้ง ๔ Working groups ในเวลาเดียวกัน จึงจําเปนตองมีผูแทนของประเทศไทยเขารวม

ประชุมในแตละ working group

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ผูเชี่ยวชาญใน ISO Cosmetics Working Groups มีโอกาสอภิปรายและเสนอขอคิดเห็นสนับสนุน

ขอเสนอดานวชิาการจากประเทศไทย ใชสิทธิอ์อกเสียงสรุปเปนมติท่ีประชมุโดยเฉพาะในเร่ืองท่ีอาจมผีลกระทบ

ตอประเทศไทย

 ๒. มีโอกาสประสานสัมพันธ สรางเครือขายวิชาการกับผูเชี่ยวชาญในคณะทํางานดานวิชาการ จาก

ประเทศตางๆ

 ๓. เปนโอกาสใหไดศึกษาพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ เตรียมความพรอมสําหรับเทคนิคใหมๆ 

และกฎระเบียบตางๆ

งบประมาณ  ๒๑๙,๘๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 ๐.๒๑๙๘ - - - ๐.๒๑๙๘



๑๑๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๗. แผนงาน การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งที่ ๑๒ และ ASEAN 

Cosmetics committee (ACC) ครั้งที่ ๒๙

ประเทศ  มาเลเซีย

วัตถุประสงค์ 

 เปนผูแทนของประเทศไทยทําหนาที่เปนสมาชิกตัวแทนของประเทศ (delegates)

 ๑. เสนอวิธีวิเคราะหเครื่องสําอางดานเคมีและดานชีววิทยาที่ไดพัฒนาและประเมินความใชไดตาม

มาตรฐานสากลและไดรับการรับรองทางหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พรอมทั้งใหความคิด

เห็น เสนอแนะ และออกเสียงรับรองใหเปนวิธีมาตรฐานของ ASEAN (ASEAN METHOD ; ACM) 

 ๒. รายงานผลการดําเนนิงานการใหบริการทดสอบความชาํนาญการตรวจวเิคราะหทางเคมทีีป่ระเทศ

ไทยใหบริการแกประเทศสมาชิกอาเซียนแผนงาน Identification and Determination of hydroquinone 

in cosmetic products ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนําเสนอแผนการใหบริการทดสอบความชํานาญ

ในป ๒๕๖๐ จํานวน ๒ แผนงาน

 ๓. นําเสนอหลักสูตรการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางทางเคมี 

และทางชีววิทยา ๗ หลักสูตร แกประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขารวมประชุม ซึ่งประเทศไทยเตรียมจัดใหกับ

สมาชิกอาเซียนในป ๒๕๖๒ ตามที่สมาชิกรองขอ

 ๔. นําเสนอวิธีวิเคราะหสารปรอทดวยเครื่องมือ Mercury Analyzer วิธีใหมของประเทศไทย ซึ่ง

ประเทศสมาชิกอาเซียนใหความสนใจและรองขอใหนําเสนอขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูเขาประชุมจํานวน ๓ คน ทําหนาที่

 ๑. สมาชิกผูรายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอขอมูลตามที่ประเทศไทยไดรับมอบหมายจากมติที่

ประชมุ ACTLC และใหขอคดิเหน็ทางวชิาการในระหวางการประชมุ และใชสทิธอิอกเสยีงดานวชิาการและการตรวจ

วเิคราะหทางเคมแีละทางชวีวทิยา และรายงานความกาวหนาของประเทศไทยในการใหบรกิารทดสอบความชาํนาญ

และใหบริการฝกอบรม และผูมีสิทธิออกเสียงดานการใหทดสอบความชํานาญและการศึกษาวิธีวิเคราะหใหม 

Interlaboratory comparison  (ผูเขารวมประชุม ๒ คน)

 ๒. รองประธาน ACTLC (๑ คน)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานวิชาการ ดานเทคนิคการตรวจวิเคราะหและดานการทดสอบความ

ชาํนาญการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางกับผูแทนจากหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหประเทศสมาชิก

อาเซียน

 ๒. รับทราบความกาวหนาการดําเนินการตรวจวิเคราะหและใหบริการทดสอบความชํานาญ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางของหองปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสถานการณแนวโนมของผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางที่จําหนายในภูมิภาคอาเซียน

 ๓. ไดรับการยอมรับและเชื่อถือการเปนหองปฏิบัติการอางอิงของอาเซียนดานเครื่องสําอาง



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๑๘

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 ๐.๑๑๖๘ - - - ๐.๑๑๖๘

งบประมาณ  ๑๑๖,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย



๑๑๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘. แผนงาน  การประชุม ASEAN Cosmetic Laboratory committee (ACTLC) ครั้งที่ ๑๓ และ ASEAN 

Cosmetics committee (ACC) ครั้งที่ ๓๐

ประเทศ  สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

วัตถุประสงค์ 

 เปนผูแทนของประเทศไทยทําหนาที่เปนสมาชิกตัวแทนของประเทศ (delegates)

 ๑. เสนอวิธีวิเคราะหเครื่องสําอางดานเคมีและดานชีววิทยาที่ไดพัฒนาและประเมินความใชไดตาม

มาตรฐานสากลและไดรับการรับรองทางหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 พรอมทั้งใหความคิด

เห็น เสนอแนะ และออกเสียงรับรองใหเปนวิธีมาตรฐานของ ASEAN (ASEAN METHOD ; ACM) 

 ๒. รายงานผลการดําเนินงานการใหบริการทดสอบความชํานาญการตรวจวิเคราะหทางเคมีที่

ประเทศไทยใหบริการแกประเทศสมาชกิอาเซยีนแผนงาน Identification and Determination of hydroquinone 

in cosmetic products ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนําเสนอแผนการใหบริการทดสอบความชํานาญ

ในป ๒๕๖๒ จํานวน ๒ แผนงาน

 ๓. นําเสนอหลักสูตรการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางทางเคมี 

และทางชีววิทยา ๗ หลักสูตร แกประเทศสมาชิกอาเซียนที่เขารวมประชุม ซึ่งประเทศไทยเตรียมจัดใหกับ

สมาชิกอาเซียนในป ๒๕๖๒ ตามที่สมาชิกรองขอ

 ๔. นําเสนอวิธีวิเคราะหสารปรอทดวยเครื่องมือ Mercury Analyzer วิธีใหมของประเทศไทย ซึ่ง

ประเทศสมาชิกอาเซียนใหความสนใจและรองขอใหนําเสนอขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผูเขาประชุมจํานวน ๓ คน ทําหนาที่

 ๑. สมาชิกผูรายงานผลการดําเนินงานและนําเสนอขอมูลตามที่ประเทศไทยไดรับมอบหมายจากมติที่

ประชุม ACTLC และใหขอคิดเห็นทางวิชาการในระหวางการประชุม และใชสิทธิออกเสียงดานวิชาการและ

การตรวจวิเคราะหทางเคมีและทางชีววิทยา และรายงานความกาวหนาของประเทศไทยในการใหบริการ

ทดสอบความชํานาญและใหบรกิารฝกอบรม และผูมสิีทธิออกเสยีงดานการใหทดสอบความชาํนาญและการศกึษา

วิธีวิเคราะหใหม Interlaboratory comparison  (ผูเขารวมประชุม ๒ คน)

 ๒. รองประธาน ACTLC (๑ คน)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานวิชาการ ดานเทคนิคการตรวจวิเคราะหและดานการทดสอบความ

ชํานาญการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอางกับผูแทนจากหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหประเทศสมาชิก

อาเซียน

 ๒.  รับทราบความกาวหนาการดําเนินการตรวจวิเคราะหและใหบริการทดสอบความชํานาญ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางของหองปฏิบัติการประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสถานการณแนวโนมของผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางที่จําหนายในภูมิภาคอาเซียน

 ๓. ไดรับการยอมรับและเชื่อถือการเปนหองปฏิบัติการอางอิงของอาเซียนดานเครื่องสําอาง



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๒๐

งบประมาณ  ๙๓,๒๐๐ บาท (เกาหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 ๐.๑๑๖๘ - - - ๐.๐๙๓๒



๑๒๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๙. แผนงาน  การประชมุ The 63th Collaborative international Pesticide Analytical Council (CIPAC) 

Annual Meeting and the 16th Joint CIPAC/FAO/WHO

ประเทศ  สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์ 

 เปนผูแทนของประเทศไทยทําหนาที่

 ๑. Correspondent member ของ CIPAC ดานสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดรับมอบ

หมายทําหนาที่ Correspondent member ดานสาธารณสุขตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ประเทศเบลเยี่ยม) 

 ๒. รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยดานสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชในบานเรือนและทาง

สาธารณสุข (country report) และรายงานผลการดําเนินงานในฐานะศูนยความรวมมือขององคการอนามัย

โลก ดานการทดสอบคุณภาพสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชทางสาธารณสุข

 ๓. นําเสนอผลงานวิชาการดานสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชในบานเรือนและทางสาธารณสุข 

 ๔. เพื่อเขารวมประชุมในการจัดทํามาตรฐานวิธีวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชในระดับโลกใน

กระบวนการ Collaborative trial

กลุ่มเป้าหมาย 

 เจาหนาที่สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดรับความรูและขอมูลจากการนําเสนอผลการดําเนินงานของประเทศ ผลงานวิชาการและการ

ดําเนินงาน Collaborative  study และขอคิดเห็นจากผูแทนประเทศตางๆ มีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในดาน

วิชาการ และการแสวงหาโอกาสในความรวมมือทางดานวิชาการ

 ๒. เปนเวทีของการแสดงศักยภาพในดานการตรวจวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืชของหองปฏิบัติการ

อางอิงระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งกรมวิทยาศาสตรการแพทย สามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินงานได

 ๓. มีความกาวหนาในการประสานความรวมมือกับ Team leader ของแผนประเมินผลของสารกําจัด

ศัตรูพืชขององคการอนามัยโดย (WHOPES) และผูอํานวยการศูนยความรวมมือ (WHO CC) ดานการควบคุม

คุณภาพสารกําจัดศัตรูพืช ประเทศเบลเยี่ยม ในกิจกรรมของศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลก  ซึ่งกรม

วิทยาศาสตรการแพทย โดยสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายเปนศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลก

ดานการทดสอบคุณภาพสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชทางสาธารณสุข

งบประมาณ  ๒๙๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน)

หน่วยงาน สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

 - - ๐.๒๙๒๐ - ๐.๒๙๒๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๒๒



โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(งบดำาเนินงาน + งบรายจ่ายอื่น)

จำานวน ๒๙,๙๔๘,๐๐๐ บาท 

(ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๒๔



๑๒๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

งบประมาณที่ได้รับ 8,250,000 20,550,000 1,148,000  

งบประมาณที่จัดสรร 8,250,000 20,550,000 1,148,000  

1 ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์
เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขไทย 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

   ขออนุมัติงบ
นโยบาย 

1.1 จีโนมิคส์ประเทศไทย: 
การศึกษาภาวะพหุ
สัณฐานของนิวคลีโอ
ไทด์เดี่ยวท่ีพบบ่อยใน
ประชากรชาวไทยโดย
ใช้ชิป 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

   ขออนุมัติ 
งบนโยบาย 

2 การท านายความไวต่อ
ยา colistin และ
ระบาดวิทยาระดับ
โมเลกุลของเชื้อกลุ่ม
Enterobacteriaceae 
และ non-fermenters ที่
ดื้อยากลุ่ม carbapenems 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

 430,000    

3 ฐานข้อมูลพันธุกรรม
เชิงโมเลกุลของเห็ดพิษ
ส าหรับงานด้าน
พิษวิทยาคลินิก 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  589,000   



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๒๖

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

4 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวัณโรค
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

 2,196,600    

5 โครงการร่วมวิจัยกรม
วิทยาสาสตร์
การแพทย์-ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาเพื่อประมิน
อุบัติการณ์การแพ้ยา
และการวิจัยเพื่อน า
เภสัชพันธุศาสตร์มาใช้
ในระบบสาธารณสุข 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

 2,180,000    

6 การพัฒนาวิธีตรวจ 
cell free fetal DNA 
ในเลือดของหญิง
ตั้งครรภ์ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัส
ซีเมียชนิดรุนแรงและ
กลุ่มอาการดาวน์ 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

  650,000     

7 การวิจัยในระดับพรี
คลินิกของเจลสารสกัด
รากทองพันชั่งเพื่อการ
รักษาโรคผิวหนังจาก
เชื้อราตามข้อก าหนด
มาตรฐาน GLP 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

  500,000     



๑๒๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

(Good Laboratory 
Practice) 

8 การวิจัยและพัฒนา
เซลล์ต้นก าเนิดและ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อสู่การ
ใช้ประโยชน์ทางคลินิก 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

       โครงการชุด  
จัดสรรรวม 
3.0800 ลบ.  

8.1 การพัฒนาวิธีตรวจสอบ
คุณสมบัติของเซลล์ต้น
ก าเนิดชนิด 
Mesenchymal Stem 
Cells ตามมาตรฐานสากล 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

  600,000     

8.2 การพัฒนาโครงรา่ง 
ค้ าจุนในการเพาะเลี้ยง
เซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal stem 
cells 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 
 

  600,000     

8.3 พัฒนาวิธีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยของ
เซลล์ต้นก าเนิดชนิด 
Mesenchymal stem 
cell ตาม
มาตรฐานสากล สู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การศึกษาวิจัยทาง
คลินิก 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

  550,000     



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๒๘

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

8.4 การศึกษาคุณสมบัติของ
เซลล์ต้นก าเนิดมะเร็ง
เต้านม 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

  750,000     

8.5 การวิจัยและพัฒนา
วิธีการเตรียมเซลล์ใน
รูปแบบ Cell 
Suspension สู่การใช้
ประโยชน์ทางคลินิก 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

  580,000     

9 โครงการวิจัยร่วมไทย-
ญี่ปุ่นเพื่อบูรณาการ
ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์
และของเชื้อก่อโรคเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการ
ควบคุมวัณโรค 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

      โครงการชุด 
จัดสรรรวม 

2.5250 ลบ. 

9.1 โครงการศึกษาเภสัช
จลนศาสตร์ของยาต้าน
วัณโรค และพัฒนาวิธี
ทดสอบส าหรับการ
ตรวจระดับยาวัณโรค
เพ่ือติดตามการรักษา
วัณโรคในผู้ป่วยวัณโรค
ใหม่และผู้ป่วยวัณโรค
ดื้อยา 
 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

  950,000     



๑๒๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

9.2 การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
วิธีการตรวจวัดระดับ
การแสดงออกของยีนใน
เลือดส าหรับการวินิจฉัย
วัณโรค 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

  800,000     

9.3 ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเกิดพิษต่อตับจาก 
Rifampicin กับตัวบ่งช้ี
ทางเภสัชพันธุศาสตร์ใน
ผู้ป่วยวัณโรคท่ีเกิด
ภาวะพิษต่อตับระหว่าง
การรักษา 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

  220,000     

9.4 วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
Interferon Gamma 
Release Assay 
(IGRAs) ในการตรวจ
การติดเช้ือ 
Mycobacterium 
tuberculosis 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร ์

ทางการแพทย์ 

  555,000    

10 การประเมินความ
ปลอดภัยของสารสกัด
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลด
น้ าตาลในเลือด 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

    โครงการชุด 
จัดสรรรวม 

2.0140 ลบ. 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๓๐

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

10.1 การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากผัก
เชียงดา 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

  760,000   

10.2 การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดสมุนไพร
รากสามสิบ 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

  630,000   

11 การศึกษาการ
ตอบสนองด้านการ
อักเสบของเซลล์
เพาะเลี้ยงกระจกตา
วัวในรูปแบบ
โครงสร้าง 3 มิติต่อ
ระดับไซโตไคน ์

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  500,000     

12 การวินิจฉัยเชื้อรา 
(กลุ่มยีสต์ กลุ่มรา
สาย) และแบคทีเรีย
ชั้นสูง ด้วยเทคนิค 
MALDI-TOF MS 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  470,000     

13 พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ
ไวรัสมายาโรและส ารวจ
อุบัติการณ์ย้อนหลังใน
ประเทศไทย 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  400,000     

14 การพัฒนาเทคนิคการ
ตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการด้าน
พันธุกรรมทางคลินิก 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  460,000     



๑๓๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

15 การศึกษาการ
แสดงออกของ 
miRNA ในผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกที่เกิด
จากการติดเชื้อ HPV 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  490,000     

16 การพัฒนาและศึกษา
การตรวจจ าแนกเชื้อ 
Gram-negative 
bacteria ดื้อยากลุ่ม 
carbapenem ด้วย 
MALDI-TOF MS 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

  350,000     

17 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ต้นแบบจากกะเม็ง 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

  320,000     

18 การประเมินความ
ปลอดภัยของสาร
สกัดเตยหอมและ
ผักไผ่ 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

300,000     

19 โครงการวิจัยเพื่อ
จัดท ามาตรฐาน
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

  203,000   

20 การจัดท ามาตรฐาน
ทางเภสัชเวทของ
สมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

 250,000    



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๓๒

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

21 การศึกษาการยับยั้ง
การเกิด biofilm ของ
เชื้อรา Candida 
albicansของสารสกัด
สมุนไพร 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

250,000     

22 การศึกษาคุณภาพทาง
เคมีของใบมะขาม 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

  203,000   

23 การศึกษาข้อก าหนด
ทางเคมีของดอกแค
บ้าน 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

  153,000   

24 การศึกษาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการตรวจคัด
กรองสุขภาพทารกแรก
เกิดโรคภาวะพร่อง
ฮอร์โมนต่อมหมวกไต
แต่ก าเนิด 
(Congenital 
Adrenal 
Hyperplasia: CAH) 
ที่เกิดจากความผิดปกติ
ของต่อมหมวกไตชนิด
ขาดเอ็นไซม์ 21-
hydroxylase ใน
ประเทศไทย 
 
 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

 1,500,000    



๑๓๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

25 การวิจัยและพัฒนา 
antitoxin ชนิดรีคอม
บิแนนท์แอนติบอดีที่ลบ
ล้างฤทธิ์ Botulinum 
Neurotoxin A B และ E 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

 400,000   

26 การวิจัยและพัฒนา
สารยับยั้งการ
แพร่กระจายของมะเร็ง
และสารต้านมะเร็งที่
จ าเพาะต่อเป้าหมาย
การรักษาจากสมุนไพร 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

 710,000 

  

27 การศึกษาน าร่องเพื่อ
หาความสัมพันธ์
ระหว่างการได้รับ
สัมผัสแคดเมียมกับโรค
ไตเรื้อรังในกลุ่มผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังในพื้นที่
ภาคใต้ของประเทศ
ไทย 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

900,000  

  

28 โครงการถอดรหัส
พันธุกรรมทั้งจีโนมของ
เชื้อวัณโรคในประเทศ
ไทยด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ล าดับเบสรุ่น
ใหม่ 
 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ 
ทาง

การแพทย์ 

 318,400 

    



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๓๔

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

29 การวิเคราะห์
เปรียบเทียบ
คุณลักษณะทางเคมี
กายภาพของยาชีว
วัตถุอ้างอิงและยาชีว
วัตถุคล้ายคลึงชนิดโม
โนโคลนอลแอนติบอดี
ด้วยเทคนิค 
Hydrophilic 
Interaction 
Chromatography 

สถาบัน 
ชีววัตถุ 

 

250,000 

    

30 การวิเคราะห์ความแรง
เซรุ่มแก้พิษงูด้วย in 
vitro method. 

สถาบัน 
ชีววัตถุ 

250,000 

     

31 การศึกษาปริมาณ
โลหะหนัก สาร
ปนเปื้อน สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชและยา
สัตว์ตกค้างที่คนไทย
ได้รับจากอาหาร 

ส านักคุณภาพ
และความ
ปลอดภัย
อาหาร 

2,190,000  

    

32 การศึกษาฤทธิ์ต้านการ
อักเสบและฤทธิ์ต้านจุล
ชีพของสารสกัดเฮมพ์ 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ที่ 1 
(เชียงใหม่) 

 

 456,000 

    



๑๓๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

33 การศึกษาระดับตะกั่ว 
แคดเมียม แมงกานีส
และปรอทในเลือดของ
ประชากรที่อาศัย อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกับ
พื้นที่ที่จะสร้างโรงงาน
ก าจัดกากอุตสาหกรรม 
จังหวัดตาก 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ที่ 2 
(พิษณุโลก) 

 100,000   

34 การพัฒนาระบบการ
ตรวจแยกเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรคใน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยเทคนิค
ด้านอณูวิทยา 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ที่ 7 
(ขอนแก่น) 

420,000    

35 ศูนย์ความร่วมมือการ
วิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
และอุบัติซ้ าระหว่าง
ประเทศไทยกับ
ประเทศญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

   โครงการชุด  
จัดสรรรวม 

0.2330 ลบ. 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๓๖

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

35.1 การตรวจหาและจ าแนก
เช้ือสาเหตุของโรค
อุจจาระร่วงในผู้ป่วยท่ี
เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในประเทศ
ไทยโดยวิธีทางอณู
ชีววิทยา/จีโนมิกส์ และ
การพัฒนาวิธีตรวจ
วินิจฉัยโรคชนิดใหม่ 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

233,000    

36 การพัฒนารูปแบบการ
ควบคุมยุงลายบ้านที่
ต้านทานต่อสารเคมี
ก าจัดแมลงเพื่อการ
ป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกและโรคไข้
ซิกาแบบบูรณาการ 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

   โครงการชุด  
จัดสรรรวม 

0.4940 ลบ. 

36.1 การศึกษาประสิทธิภาพ
ของสารเคมีประเภทฉีด
พ่นหมอกควันในการ
ก าจัดยุงลายบ้านท่ีมี
ความต้านทานต่อ
สารเคมีก าจัดแมลง 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

130,000    

36.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สเปรย์สมุนไพรก าจัด
ยุงลายบ้านท่ีต้านทาน
ต่อสารเคมีก าจัดแมลง 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

151,000    



๑๓๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

36.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ก าจัดลูกน้ ายุงลายบ้าน
จากน้ ามันหอมระเหย 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

213,000  

  

37 การพัฒนาศักยภาพ
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสมุนไพรปอบิด 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

  

 

โครงการชุด  
จัดสรรรวม 

1.3780 ลบ. 

37.1 การส ารวจและจัดหา
วัตถุดิบพืชสมุนไพร 
ปอบิด 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

162,000  

  

37.2 การปลูกและเก็บเกี่ยว
พืชสมุนไพรปอบิด 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

189,000  
  

37.3 ผลของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของ
ผลและคุณภาพ ทาง
เคมีของปอบิด 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

135,000  

  

37.4 การศึกษาฤทธิ์ลด
น้ าตาลและไขมันของ
สารสกัดสมุนไพรปอบิด 
ในเซลล์ไขมัน 3T3-L1 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

162,000  

  

37.5 การศึกษาความเป็นพิษ
ของสารสกัดจากปอบิด 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

450,000  
  

37.6 การศึกษาข้อก าหนด
ทางเคมีของปอบิด 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

280,000  
  



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๓๘

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

38 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารสกัดมังคุด 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

  

 

โครงการชุด  
จัดสรรรวม 

0.3260 ลบ. 

38.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สารสกัดมังคุด 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

216,000  
  

38.2 การศึกษาฤทธิ์ต้าน
อักเสบของสารอัลฟา-
แมงโกสตินในเซลล์
ภูมิคุ้มกันเพาะเลี้ยง 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

110,000  

  

39 การวิเคราะห์ไมโคร
ไบโอมในผู้ป่วย
โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่
และทวารหนักและ
กลุ่มควบคุม 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

189,000  

  

40 การพัฒนาการตรวจ 
Banna virus ใน
ตัวอย่างผู้ป่วยโรคไข้
สมองอักเสบ 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

189,000   

    
41 พัฒนาเพื่อสร้าง

ฐานข้อมูลเชื้อเลปโตส
ไปราสายพันธุ์อ้างอิง
ด้วย MALDI-TOF MS 
 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

162,000   

    



๑๓๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

42 การประเมินวิธีตรวจ
และการเฝ้าระวังเชื้อ
เอชไอวี ดื้อยาต้าน
ไวรัสอินทีเกรสในผู้ติด
เชื้อเอชไอวีก่อนรับการ
รักษาในประเทศไทย 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

156,000   

    

43 การศึกษาการติดเชื้อ
ร่วมกันระหว่างเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรค
อุจจาระร่วงกับเชื้อ 
Candida spp. ที่แยก
ได้จากผู้ป่วยอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลันที่เข้ารับ
การรักษาใน
โรงพยาบาลและ
การศึกษา ปัจจัย
พยากรณ์โรค ร่วมกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล 
Metagenomic 

สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

120,000  

  

44 การศึกษาระบบการ
ปลูกพืชแบบไฮโดรโป
นิกส์ในปัญจขันธ์ 

สถาบันวิจัย
สมุนไพร 

120,000  

  

45 การวิจัยและพัฒนา
สารต้นแบบทางยาจาก
สมุนไพรไทยเพื่อการ
รักษาเบต้า-ธาลัสซีเมีย 

สถาบัน
ชีววิทยา

ศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

305,000  

  



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔๐

***หมายเหตุ

 บ๒ ก๑ วิจัยประยุกตดานวิทยาศาสตรการแพทย

 บ๓ ก๑ วิจัยพื้นฐานดานวิทยาศาสตรการแพทย

ล าดับ ข้อเสนอ 
การวิจัย 

หน่วยงาน 
ผลการพิจารณา 

หมายเหตุ 
งบ

ด าเนินงาน
แผนงานวิจัย

(บาท) 

งบรายจ่ายอื่น (วิจัย) 
(บาท) 

บ๒ก๑ บ๒ก๑ บ๓ก๑ 

46 การประเมิน
ประสิทธิภาพของ
อาหารสูตรดัดแปลงที่
ไม่มีซีรั่มต่อการผลิต
เอนเทอโรไวรัส 71 

สถาบัน
ชีววิทยา

ศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

138,000  

  

47 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์
เชื้อก่อโรคอาหารเป็น
พิษ Vibrio 
parahaemolyticus 
และ Vibrio cholerae 
ในอาหารด้วยเทคนิค 
Real-Time PCR 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 

11 (สุราษฎร์
ธานี) 

130,000  

  

48 การศึกษาน าร่องการ
ตรวจคัดกรองโรค
พันธุกรรมเมตาบอลิก
โดยเฉพาะโรคกลุ่มสาร
โมเลกุลเล็กในทารก
แรกเกิด แบบขยาย
จ านวนโรคส าหรับ
ประเทศไทยด้วย 
Tandem Mass 
Spectrometry 

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์ทาง
การแพทย์ 

      

ขออนุมัติ 
งบนโยบาย 

 

***หมายเหตุ 
บ2 ก1 วิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
บ3 ก1 วิจัยพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 



โครงการวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกอบด้วย ๔๘ แผนงาน

รายละเอียดดังต่อไปนี้



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔๒



๑๔๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ชุดโครงการวิจัย ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย

      (Genomics database and information for the medical and public)

๑.๑ โครงการวิจัย จีโนมิคสประเทศไทย: การศึกษาภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทดเดี่ยวที่พบบอย

    ในประชากรชาวไทยโดยใชชิป (Genomics Thailand: Genotyping of Common

    Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) through SNP Array)

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อประเมินการกลายพันธุ (mutations) หรือพหุสัณฐานทางพันธุกรรม (genetic polymor-

phisms) ที่มี ความสัมพันธกับโรคติดเชื้อ โรคไมติดเชื้อเรื้อรัง เชน เบาหวาน ความดัน หัวใจ และโรคทางพันธุ

กรรมอื่นๆ ใน ประชากรไทย 

 ๒. เพือ่ประเมนิการกระจาย (distribution) ของพหสัุณฐานทางพันธกุรรรม (genetic polymorphisms) 

ของประชากรชาวไทย 

 ๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพหุสัณฐานและการกลายพันธุ เพื่อสนับสนุนนโยบายการใชยาสม

เหตุผล 

 ๔. เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางเภสัชกรรม และฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เพ่ือประกอบการตัดสินใจทาง

คลินิก 

 ๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบระบบการ clinical decision support สําหรับ

ขอมูลทํางานเภสัช พันธุศาสตร 

 ๖. จัดสรางฐานขอมูลของตําแหนงความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชํากรไทยที่มีขนาดใหญ 

มีความแมนยําและเปนตัวแทนของประชํากรไทยที่ดี เพื่อการศึกษาวิจัยและการประยุกตใชทางการแพทย 

การสาธารณสุข ตลอดจนสาขาอื่นๆ เชน พันธุศาสตร ชาติพันธุวิทยา นิติวิทยาศาสตร เปนตน 

 ๗. พฒันาขดีความสามารถของบคุลากรและหองปฏบัิติการเพ่ือรองรับการตรวจทางพันธกุรรมทัว่จโีนม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สํานักงานประกันสังคม มหาวิทยาลัย

แพทยตางๆและโรงพยาบาลทั่วไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ขอมูลทางพันธุกรรมของประชากรไทยที่มีความสมบูรณ ถูกตอง ครบถวน และเปนตัวแทนที่ดีของ

ประชากร โดยรวม ซึ่งจะสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจระดับนโยบายสาธารณสุขไดทันที เชน ในการ

ตัดสินใจวา ควรใหหรือไมใหยาชนิดใดอยางไรตามขนาดของความชุกของอัลลีลที่มีผลตอฤทธิ์หรือปฏิกิริยาไม

พึงประสงค จากยานั้นๆ ในประชากร และยังสามารถนําไปใชในการศึกษาวิจัยไดอยางกวางขวางทั้งในการ

ศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับปจจัยทางพันธุกรรมที่กอโรค หรือทําใหเกิดความไวรับตอโรค หรือการศึกษาปจจัย

ทาง พันธุกรรมตอคุณลักษณะเชิงปริมาณตางๆ รวมทั้งการศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระบาด

วิทยา พันธุศาสตร พันธุศาสตรเชิงสถิติ พันธุศาสตรประชากร ชีวสารสนเทศ นิติวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร

สาธารณสุข ชาติพันธุวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอรสถิติประยุกต เปนตน



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔๔

 ๒. ฐานขอมูลหรือชุดขอมูลสาธารณะทางพันธุกรรมของประชากรไทยซึ่งสามารถเขาถึงไดโดยนัก

วิจัยใน ประเทศไทย ทั้งนี้ จะมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลและระดับชั้นของขอมูลที่เขาถึงไดตามหลักปฏิบัติ

สากล โดยคํานึงถึงความเปนสวนตัวของกลุมตัวอยางรวมไปดวย 

 ๓. เพิ่มศักยภาพและความแมนยําในการตรวจวินิจฉัยทางพันธุศาสตรการแพทยของประเทศไทย

จากการมีขอมูลอางอิงทางพันธุกรรมในประชากรที่มีความแมนยํามากขึ้น ซึ่งกลุมสาขาที่ในปจจุบันจะสามารถ

นําขอมูล นี้ไปใชประโยชนไดทันที ไดแก เภสัชพันธุศาสตร เวชพันธุศาสตร และมะเร็งวิทยา และมีแนวโนมที่

จะมีการใชประโยชนในสําขําอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาของการแพทยแมนยํา (precision medicine) 

 ๔. คนพบปจจัยทางพันธุกรรมที่มีผลตอโรคหรือลักษณะตางๆ ในประชากรไทย ตลอดจนปฏิสัมพันธ

ระหวาง ปจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการเกิดโรค หรือยืนยัน หรือปฏิเสธ ความสัมพันธ

ระหวางปจจัยทางพันธุกรรมกับโรคที่เคยมีการศึกษามากอนในประชากรอื่น 

 ๕. มีกลุมควบคุมรวม (common control group) ขนาดใหญที่มีขอมูลทางคลินิกที่ครบถวน สมบูรณ 

เพื่อใช ในการศึกษาทางพันธุกรรมตอไปในอนาคต โดยไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการคัดเลือกและตรวจ

ทาง พันธุกรรมอีก 

 ๖. เพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาวิจัยดานมนุษยพันธุศาสตรของคณะฯ และของประเทศไทย 

และพฒันาบคุลากรในสาขาทีเ่กีย่วของทัง้จากผลผลติทีเ่กิดขึน้ขางตน และจากกระบวนการในการวจัิย ตลอดจน

จากขอเสนอดานราคาจากบริษัทผูผลิตซึ่งเปนผลมาจากการดําเนินโครงการนี้ 

 ๗. เพิ่มโอกาสในการรวมมือวิจัยในระดับสากล จากการที่มีกลุมตัวอยางประชากรควบคุมขนาดใหญ

ของตัวเอง ทั้งนี้เนื่องจากในการศึกษาทางพันธุกรรมจะมีตัวกวนที่สําคัญคือความแตกตางของประชากร หาก

นักวิจัยชาวไทยมีกลุมตัวอยางที่เปนโรค แตมีกลุมควบคุมอยูนอยหรือไมมีเลย ก็จะมีโอกาสที่จะรวมมือกับกลุม

วิจัยอื่นในตางประเทศไดไมมาก แตหากมีกลุมควบคุมขนาดใหญที่มีขอมูลทางพันธุกรรมอยูแลว ก็จะสามารถ

เพิ่มโอกาสการรวมมือในการวิจัยขึ้นไดนอกจากนี้ ขีดความสามารถในการศึกษาวิจัยที่พัฒนาขึ้นจากโครงการ

นี้ ก็ นาจะเปนประโยชนในการสนับสนุนความรวมมือในการวิจัยกับกลุมประเทศเพื่อนบานในอนาคต 

 ๘. ผลงานตีพิมพในวารสารในประเทศและ/หรือตางประเทศ ที่มี impact factor

งบประมาณ อยูระหวางขออนุมัติงบนโยบาย

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม



๑๔๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๒. โครงการวิจัย 

 การทำานายความไวต่อยา colistin และระบาดวทิยาระดบัโมเลกลุของเชือ้กลุม่ Enterobacteriaceae 

และ non-fermenters ที่ดื้อยากลุ่ม carbapenems

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพือ่หาเกณฑทาํนายผลการทดสอบความไวตอยา colistin ดวยวธิdีisk diffusion ของเช้ือแบคทีเรยี

กลุม Enterobacteriaceae และกลุม non-fermentersที่ดื้อยา carbapenems 

 ๒. ศึกษาระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อแบคทีเรียกลุ ม Enterobacteriaceae และกลุ ม

nonfermenters ที่ดื้อยา carbapenems และ colistin ในประเทศไทย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 โรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลเอกชน และสํานักระบาดวิทยา

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. มีเกณฑทํานายความไวตอยา colistin ดวยวิธี disk diffusion หรือวิธี CNST ของเชื้อแบคทีเรีย

กลุม Enterobacteriaceae และกลุม non-fermenters 

 ๒. เครอืขายหองปฏบัิตกิารสามารถนาํไปตรวจประเมินความไวของเชือ้ตอยา colistin เพ่ือการรายงาน

ในเบื้องตน 

 ๓. มีฐานขอมูลยีนดื้อยาและลักษณะพันธุกรรมของเชื้อดื้อยากลุม carbapenems ในประเทศไทย 

เพื่อเปนขอมูลวางแผนปองกันควบคุมและสอบสวนการระบาดของเชื้อดื้อยาทั้งในและระหวางประเทศ

งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

๐.๔๓๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔๖

๓. โครงการวิจัย ฐานข้อมูลพันธุกรรมเชิงโมเลกุลของเห็ดพิษสำาหรับงานด้านพิษวิทยาคลินิก

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือใชขอมูลดานอณูพันธุศาสตรในการยืนยันการจัดจําแนกเห็ดพิษใหมีความถูกตองและแมนยํา

ยิ่งขึ้น

 ๒. เพื่อสรางฐานขอมูลทางพันธุกรรมของเห็ดพิษกลุม Protoplasmic poisons, Neurotoxin,

Gastrointestinal irritants และ Disulfiram like poisoning (Coprine) สาํหรบัเปนขอมลูอางองิดานพิษวทิยา 

และในการศึกษาดานอื่นๆ

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 บุคลากรทางการแพทย นักวิจัย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง และบุคคลทั่วไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ไดฐานขอมูลทางพันธุกรรมของเห็ดพิษในประเทศไทยสําหรับงานดานพิษวิทยา ดานการแพทย และ

การตีพิมพ เผยแพรบทความวิจัยในวารสารหรือในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาตินอกจากนี้ฐานขอมูล

ดังกลาวสามารถใชในการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและสามารถพัฒนาเปน application ที่ประชาชนทั่วไป

สามารถเขาถึงได

งบประมาณ ๕๘๙,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๕๘๙๐



๑๔๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. โครงการวิจัย โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวัณโรคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์ 

 ๑. การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อควบคุม ปองกัน และรักษาวัณโรค โดยการดูแลแบบ

ผูปวยเปนศูนยกลาง (Patient-centered care)

 ๒. เสริมสรางความสามารถหองปฏิบัติการตรวจและวิจัยดานวัณโรค ในสวนกลางและสวนภูมิภาค

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมควบคุมโรค กรมการแพทยและโรงพยาบาลตางๆ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. เพื่อรายงานขอมูลความไวตอยาตานวัณโรคแนวที่ ๑ และแนวที่ ๒ สําหรับเลือกสูตรยารักษา

วัณโรคที่เหมาะสมใหผูปวยวัณโรครายบุคคลในประเทศไทย

 ๒. เพ่ือสรางฐานขอมูลสายพันธุและระบาดวิทยาเชิงโมเลกลุของเชื้อวัณโรคด้ือยาในประเทศไทย 

สําหรับบูรณาการการควบคุมวัณโรคดื้อยาของประเทศไทยอยางมีประสิทธิภาพ

 ๓. การประยุกตใชวิธีการตรวจทางภูมิคุมกันวิทยาที่มีความไวและความแมนยําที่สูงขึ้น เพื่อใชในการ

จําแนกการติดเชื้อวัณโรคแฝงและการปวยเปนวัณโรคอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อพิจารณาการให

Preventive Therapy ที่เหมาะสม

 ๔. การประยุกตใชปจจัยทางพันธุกรรม เพื่อการปรับใชยา Isoniazid ใหเหมาะสมกับผูปวย ลดความ

เสี่ยงของการเกิดตับอักเสบ ชวยลดความสูญเสียทางการแพทยและเพิ่มคุณภาพการรักษาใหแกผูปวยวัณโรค

งบประมาณ ๒,๑๙๖,๖๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๒.๑๙๖๖



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๔๘

๕. โครงการวิจัย

 โครงการร่วมวจิยักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือประเมนิ

อุบัติการณ์การแพ้ยาและการวิจัยเพื่อนำาเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในระบบสาธารณสุข

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อประเมินอุบัติการณของภาวะแพยาที่พบไดบอยในประเทศไทย

 ๒. เพื่อการคนหาปจจัยเสี่ยงทางเภสัชพันธุศาสตรของการเกิดผื่นแพยาจากยาที่ใชในประเทศไทย

 ๓. เพื่อการคนหาปจจัยเสี่ยงทางเภสัชพันธุศาสตรของการเกิดภาวะแพยาที่พบไดในประเทศไทย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 คณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 การเผยแพรในวารสารทางการแพทยเรื่อง

 ๑) Pharmacogenetics of severe cutaneous drug reaction to phenytoin in Thai population

 ๒) Review article: finding genetic risks in Thai population; genetic similarity and difference 

with other populations 

 การจดสิทธิบัตร HLA class I allele associated with X drug induced severecutaneous

reactions in Thais

 การจดอนุสิทธิบัตร

งบประมาณ ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๒.๑๘๐๐



๑๔๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. โครงการวิจัย

 การพัฒนาวิธีตรวจ cell free fetal DNA ในเลือดของหญิงตั้งครรภ์เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจ

วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและกลุ่มอาการดาวน์

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาการตรวจ cell free fetal DNA ในเลือดของหญิงตั้งครรภที่มีความถูกตอง แมนยําและ

นาเชื่อถือ เพื่อประยุกตใชในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงและกลุมอาการดาวน

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 โรงพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 การพฒันาการตรวจวนิจิฉยัความผดิปกติทางพนัธกุรรมสาํหรับ cell-free fetal DNA ในเลอืดของหญิง

ตัง้ครรภทีม่คีวามถกูตอง แมนยาํ และนาเชือ่ถอื สามารถนาํไปใชในการตรวจวนิจิฉัยความผดิปกตทิางพันธกุรรม

ของทารกในครรภกอนคลอด ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายตอหญิงตั้งครรภและ

ทารกในครรภตลอดจนสะดวกตอหญิงตั้งครรภผูรับบริการ ลดตนทุน และลดภาระงาน นับเปนประโยชนตอ

การดําเนินโครงการควบคุมและปองกันโรคพันธุกรรมของประเทศ

งบประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๖๕๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๕๐

๗. โครงการวิจัย

 การวิจัยในระดับพรีคลินิกของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งเพื่อการรักษาโรคผิวหนังจากเช้ือรา 

ตามข้อกำาหนดมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice)

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อพัฒนาตํารับเจลสารสกัดรากทองพันชั่งตามขอกําหนดมาตรฐาน GLP 

 ๒. เพื่อศึกษาวิจัยดานการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร สารสกัด และตํารับเจลสารสกัดรากทอง

พันชั่ง 

 ๓. เพือ่ศกึษาความปลอดภยั (Safety) ของตํารับเจลสารสกดัรากทองพันช่ังในสัตวทดลองตามขอกําหนด

มาตรฐาน OECD GLP 

 ๔. เพื่อศึกษาประสิทธิผล (Efficacy) ของตํารับเจลสารสกัดรากทองพันชั่งในสัตวทดลองสําหรับการ

ใชรักษาโรค ผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรากลุมเดอรมาโตไฟต 

 ๕. เพื่อรวบรวมขอมูลการวิจัยในระดับพรีคลินิกของเจลสารสกัดรากทองพันชั่งสําหรับนําไปประกอบ

การขออนุญาตดําเนินการศึกษาวิจัยในคน (Clinical Study)

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย และโรงพยาบาล

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ผลการศึกษาดานฤทธิ์ตานเชื้อราตอเชื้อกลุมเดอรมาโตไฟตความปลอดภัยและประสิทธิผลของ

การรักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนังทั้งในระดับ in vitro และ in vivo

 ๒. วิธีการวิเคราะหสําหรับการควบคุมคุณภาพสมุนไพรรากทองพันชั่ง สารสกัด และตํารับผลิตภัณฑ

 ๓. การตรวจรับรองวิธีทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง (Skin Irritation Testing) และวิธีทดสอบ

การแพทางผิวหนัง (Skin Sensitization Testing) ของเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง ตามมาตรฐาน OECD GLP

 ๔. ขอมูลการวิจัยในระดับพรีคลินิกของเจลสารสกัดรากทองพันชั่ง เพื่อใชสําหรับนําไปประกอบการ

ขออนุญาตดําเนินการศึกษาวิจัยในคน (Clinical Study)

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๕๐๐๐



๑๕๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำาเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อสู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก

งบประมาณจัดสรรรวม ๓,๐๘๐,๐๐๐ บาท

๘.๑ โครงการวิจัย การพฒันาวธีิตรวจสอบคณุสมบตัขิองเซลล์ต้นกำาเนดิชนดิ Mesenchymal stem cell 

    ตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของเซลลตนกําเนิดชนิด Mesenchymal stem cell ตาม

มาตรฐานสากล สูการนําไปใชประโยชนในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงานวิจัย และโรงพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. เปนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับงานวิจัย

ดานเซลลตนกําเนิดและและวิศวกรรมเนื้อเยื่อพัฒนาสูวิธีรักษาแนวใหมสําหรับประชํากรไทยในอนาคต

 ๒. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ

 ๓. การจดอนุสิทธิบัตร

 ๔. การเผยแพรความรูใหแกหนวยงานตางๆ ที่มีความสนใจ

 ๕. ผูปวยมีความมั่นใจในความปลอดภัยในการใชเซลลตนกําเนิดในการรักษาพยาบาลแนวใหม

 ๖. สามารถบรูณาการวธิกีารตรวจสอบความปลอดภยัของเซลลตนกาํเนดิชนดิ MSC สูการใชประโยชน

ทางคลินิก

งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๖๐๐๐ 



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๕๒

๘.๒ โครงการวิจัย การพฒันาโครงร่างคำา้จนุในการเพาะเลีย้งเซลล์ต้นกำาเนดิชนดิ Mesenchymal stem cell

วัตถุประสงค์ 

 วิจัยและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงเซลลตนกําเนิดบนโครงรางคํ้าจุนสําหรับนําไปใชประโยชนทางคลินิก

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงานวิจัย และโรงพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. เปนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับงานวิจัย

ดานเซลลตนกําเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อพัฒนาสูวิธีรักษาแนวใหมสําหรับประชํากรไทยในอนาคต

 ๒. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 ๓. การจดอนุสิทธิบัตร 

 ๔. การเผยแพรความรูใหแกหนวยงานตางๆ ที่มีความสนใจ 

 ๕. ผูปวยไทยมีทางเลอืกในการเขาสูการรักษาพยาบาลแนวใหมโดยใช Stem cells/ Immune cells/ 

Tissue engineering ผานโครงการวิจัยทางคลินิกที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา จริยธรรมการ

วิจัยในมนุษยและแพทยสภา กระบวนการวิจัยทางคลินิกดําเนินการตาม มาตรฐานสากล Good Clinical 

Practice (GCP) อยางเครงครัด

งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๖๐๐๐ 



๑๕๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘.๓ โครงการวจิยั การพฒันาวธิตีรวจสอบความปลอดภยัของเซลล์ต้นกำาเนดิชนดิ Mesenchymal stem 

cell ตามมาตรฐานสากล สู่การนำาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาทางคลินิก

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของเซลลตนกําเนิดชนิด Mesenchymal stem cell ตาม 

มาตรฐานสากล สูการนําไปใชประโยชนในการศึกษาวิจัยทางคลินิก

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงานวิจัย และโรงพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. เปนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับงานวิจัย

ดานเซลลตนกําเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อพัฒนาสูวิธีรักษาแนวใหมสําหรับประชากรไทยในอนาคต

 ๒. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ

 ๓. การจดอนุสิทธิบัตร

 ๔. การเผยแพรความรูใหแกหนวยงานตางๆ ที่มีความสนใจ

 ๕.  ผูปวยมีความมั่นใจในความปลอดภัยในการใชเซลลตนกําเนิดในการรักษาพยาบาลแนวใหม

 ๖. สามารถบรูณาการวธีิการตรวจสอบความปลอดภยัของเซลลตนกําเนดิชนิด MSC สูการใชประโยชน

ทางคลินิก

งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๕๕๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๕๔

๘.๔ โครงการวิจัย  การศึกษาคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำาเนิดมะเร็งเต้านม

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเซลลตนกําเนิดมะเร็งเตานม 

วัตถุประสงค์รอง : 

 ๑. เพือ่วจิยัและพัฒนาวธิตีรวจสอบเอกลักษณเซลลตนกําเนิดมะเร็งเตานม โดยเทคนิค Flowcytometry 

 ๒. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจหาการแสดงออกของยีนมะเร็งเตานม 

 ๓. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีตรวจหา cell free DNA ในพลาสมาผูปวยมะเร็ง 

 ๔. เพื่อวิจัยและพัฒนาการทดสอบความไวตอยารักษามะเร็ง (Chemosensitivity assay) 

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 โรงพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. การพัฒนาวิธีการทางหองปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเซลลตนกําเนิดมะเร็งนับเปนประโยชนในการ

ประเมินความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็ง ตลอดจนการตรวจวินิจฉัย การติดตามผลการรักษา และพยากรณ

ความรุนแรงของโรคไดเปนอยางดี ทําใหแพทยสามารถปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผูปวยไดอยางทันทวงที

นับเปนประโยชนในการควบคุมและปองกันโรคมะเร็ง

 ๒. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ

 ๓. การจดอนุสิทธิบัตร

 ๔. การเผยแพรความรูใหแกหนวยงานตางๆ ที่มีความสนใจประเทศ

งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๗๕๐๐



๑๕๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๘.๕ โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาวิธีเตรียมเซลล์ในรูปแบบ Cell Suspension สู่การใช้ประโยชน์

ทางคลินิก

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อวิจัยและพัฒนาเซลลในรูปแบบ Cell Suspension สูการใชประโยชนทางคลินิกอยางครบวงจร

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงานวิจัย และโรงพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. เปนการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับงานวิจัย

ดานเซลลตนกําเนิดและเซลลมะเร็งพัฒนาสูวิธีรักษาแนวใหมสําหรับประชากรไทยในอนาคต

 ๒. การเผยแพรผลงานทางวิชาการ

 ๓. การเผยแพรความรูใหแกหนวยงานตางๆ ที่มีความสนใจ

 ๔. ผูปวยไทยมีทางเลือกในการเขาสูการรักษาพยาบาลแนวใหมโดยใชเซลล ที่ผานโครงการวิจัยทาง

คลินิกที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและแพทยสภากระบวนการ

วิจัยทางคลินิกดําเนินการตามมาตรฐานสากล Good Clinical Practice (GCP) อยางเครงครัด

งบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๕๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๕๖

๙. ชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุนเพื่อบูรณาการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์และของเชื้อก่อโรค

เพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมวัณโรค

งบประมาณจัดสรรรวม ๒,๕๒๕,๐๐๐ บาท

๙.๑ โครงการวิจัย  โครงการศึกษาเภสัชจลนศาสตรของยาตานวัณโรค และพัฒนาวิธีทดสอบสําหรับการตรวจ

ระดับยาวัณโรคเพื่อติดตามการรักษาวัณโรคในผูปวยวัณโรคใหมและผูปวยวัณโรคดื้อยา

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะหระดับยาตานวัณโรคที่ใชรักษาผูปวยวัณโรคในประเทศไทยโดยใชเทคนิค 

Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry

 ๒. เพื่อตรวจวัดปริมาณยาตานวัณโรคสูตรพื้นฐานและสูตรดื้อยาในผูปวยดื้อยาหลายขนาน

 ๓. เพื่อศึกษาเภสัชจลนศาสตรยาตานวัณโรคสูตรดื้อยาในอาสาสมัครคนไทย

 ๔. เพื่อติดตามผลการรักษาวัณโรคในผูปวยวัณโรครายใหมและผูปวยวัณโรคดื้อยา

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 แพทย เภสัชกร นักวิทยาศาสตรการแพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ดานวิชาการ ดานนโยบาย ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย อุตสาหกรรม ดานสังคมและชุมชน รวมถึงการเผย

แพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชนและเผยแพรวิธีการทดสอบใน

วารสารวิชาการ และเปดรับบริการตรวจวิเคราะหระดับยาตานวัณโรคเพื่อปรับระดับยาตานวัณโรคทางคลินิก

งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๙๕๐๐



๑๕๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๘๐๐๐

๙.๒ โครงการวจัิย การประเมนิประสทิธภิาพของวธิกีารตรวจวดัระดบัการแสดงออกของยนีในเลือดสำาหรบั

การวินิจฉัยวัณโรค

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการวินิจฉัยของการตรวจวัดระดับการแสดงออกของยีนที่จําเพาะตอ

วัณโรค ในกลุมผูปวยเด็ก

 ๒. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการวินิจฉัยของการตรวจวัดระดับการแสดงออกของยีนที่จําเพาะตอ

วณัโรคในการประเมนิความเสีย่งการเปนวณัโรคเฉยีบพลนั (Reactivation) ในกลุมผูตดิเชือ้วณัโรคแบบแอบแฝง 

(Latent TB)

 ๓. เพื่อจัดทําธนาคารตัวอยางสําหรับการศึกษาหา Protein Biomarker และ Genetic Biomarker

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาลตางๆ หองปฏิบัติการเอกชน และนักวิจัย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. การเผยแพรผลงานในวารสารวิชาการ เชน เรื่อง Biomarkers ที่จําเพาะตอวัณโรค สําหรับวินิจฉัย

ในกลุมผูปวยผูใหญ ผูปวยเด็ก และประเมินสภาวะการติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน และการตอบสนองตอ

ยาตานวัณโรค

 ๒. การเปดใหบริการตรวจระดับการแสดงออกของยีนในเลือดเพื่อวินิจฉัยวัณโรค

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๕๘

๙.๓ โครงการวจัิย  ความสมัพันธ์ระหว่างการเกดิพษิต่อตบัจาก Rifampicin กบัตัวบ่งชีท้างเภสชัพนัธุศาสตร์

ในผู้ปวยวัณโรคที่เกิดภาวะพิษต่อตับระหว่างการรักษา

วัตถุประสงค์ 

 ศึกษาตัวบงชี้ทางเภสัชพันธุศาสตรของผูปวยวัณโรคที่เกิดภาวะพิษตอตับจากยาตานวัณโรค

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 คณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 การเผยแพรผลงานในวารสารทางการแพทย อยางนอย ๑ เรื่อง 

งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๒๐๐



๑๕๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๙.๔ โครงการวจิยั วจิยัและพฒันาเพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพ Interferon Gamma Release Assay (IGRAs)

ในการตรวจการติดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจการติดเชื้อ Mycobacterium tuberculosis โดยเทคนิค IGRAs 

ในดานความไวและความจําเพาะ

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 นักวิจัยดานวัณโรคและการพัฒนาการตรวจทางภูมิคุมกัน หนวยตรวจวิเคราะห หนวยที่มีการผลิต

และหนวยดูแลนโยบายการควบคุมวัณโรค

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. สามารถวิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจการติดเชื้อ TB โดย IGRAs ได ทําใหสามารถ

ใหการดแูลรกัษาและตดิตามผูปวยหรอืผูทีมคีวามเส่ียงไดในระยะแรกๆ ทําใหสามารถควบคมุการเกดิวณัโรคได

 ๒. สามารถพัฒนาองคความรู และศักยภาพในการวิจัยของนักวิจัยโดยใชเทคนิคทางชีวโมเลกุลและ

พันธุวิศวกรรม

 ๓. ไดผลงานวิชาการที่เผยแพรในวารสารวิชาการอยางนอย ๒ เรื่อง 

งบประมาณ ๕๕๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๕๕๕๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๖๐

๑๐. ชุดโครงการวิจัย การประเมินความปลอดภัยของสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดนำ้าตาลในเลือด

งบประมาณจัดสรรรวม ๒,๐๑๔,๐๐๐ บาท

๑๐.๑ โครงการวิจัย  การศึกษาความเปนพิษของสารสกัดจากผักเชียงดา

วัตถุประสงค์ 

 ๑. ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดจากผักเชียงดาตอเซลลเพาะเลี้ยง ดวยเซลลเพาะเลี้ยงชนิดปกติ

ของอวัยวะปอด ตับ และไตมนุษย เพื่อเปนขอมูลความปลอดภัยเบื้องตนและเปนการทํานายความผิดปกติหรือ

รอยโรคที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะสําคัญหลัก ๆ ที่มีโอกาสในการสะสมสารพิษ

 ๒. ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดจากผักเชียงดาตอเซลลเพาะเลี้ยงตามหลักการของ OECD Test 

guideline 129 เพื่อใหทราบถึงคาประมาณความเขมขนเริ่มตน (Starting dose) กอนนําไปทดสอบพิษในสัตว

ทดลอง ซึ่งชวยลดการใชชีวิตสัตวทดลองตามหลักการ 3Rs

 ๓. ศกึษาฤทธิก์อการกลายพนัธุของสารสกัดจากผักเชยีงดา ตามหลักการของ OECD Test guideline 

471 โดยใชเชื้อแบคทีเรียเพื่อดูผลตอการกอกลายพันธุตอ DNA ซึ่งใชตัวแทนเชื้อแบคทีเรียที่มีการกลายพันธุ

ทั้งแบบ frameshift mutation และ base-pair substitution mutation เพื่อใหทราบถึงแนวโนมในการเปน

สารกอมะเร็งหรือยับยั้งการกอมะเร็ง

 ๔. ศึกษาพิษทั้งระยะเฉียบพลันและเร้ือรังของสารสกัดจากผักเชียงดา เพื่อใหทราบถึงขนาดท่ีไมกอ

ใหเกิดผลอันไมพึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงตอระบบเลือด คาทางเคมีคลินิก พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่ออวัยวะ

ตาง ๆ เชน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบสืบพันธุของสัตวทดลอง เปนตน ทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาวใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินความปลอดภัย ประมาณคา ADI คุมครองผูบริโภค

และสงเสริมการใชผลิตภัณฑสมุนไพรไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ผูผลติผลติภณัฑทางเลอืกเพือ่สขุภาพจากสมนุไพร/องคการเภสัชกรรม นกัวจัิยดานสมนุไพร/มหาวทิยาลยั 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประชาชนทั่วไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ขอมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากผักเชียงดาเพื่อใชประเมินความปลอดภัยและกําหนดขนาดที่

เหมาะสมในคน อีกทั้งเปนขอมูลคุมครองผูบริโภค

 ๒. มีสวนชวยสนับสนุนใหประชาชนใชผักเชียงดาไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

งบประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๗๖๐๐



๑๖๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐.๒ โครงการวิจัย  การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดสมุนไพรรากสามสิบ

วัตถุประสงค์ 

 ๑. ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดจากรากสามสิบตอเซลลเพาะเลี้ยง ดวยเซลลเพาะเลี้ยงชนิดปกติ

ของอวัยวะปอด ตับ และไตมนุษย เพื่อเปนขอมูลความปลอดภัยเบื้องตนและเปนการทานายความผิดปกติหรือ

รอยโรคที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะสําคัญหลัก ๆ ที่มีโอกาสในการสะสมสารพิษ

 ๒. ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดจากรากสามสิบตอเซลลเพาะเลี้ยงตามหลักการของ OECD Test 

guideline 129 เพื่อใหทราบถึงคาประมาณความเขมขนเริ่มตน (Starting dose) กอนนําไปทดสอบพิษในสัตว

ทดลอง ซึ่งชวยลดการใชชีวิตสัตวทดลองตามหลักการ 3Rs

 ๓. ศึกษาฤทธ์ิกอการกลายพนัธุของสารสกดัจากรากสามสบิ ตามหลกัการของ OECD Test guideline 471 

โดยใชเชือ้แบคทเีรยีเพือ่ดผูลตอการกอกลายพันธุตอ DNA ซ่ึงใชตัวแทนเชือ้แบคทีเรียทีม่กีารกลายพันธุทัง้แบบ 

frameshift mutation และ base-pair substitution mutation เพื่อใหทราบถึงแนวโนมในการเปนสาร

กอมะเร็งหรือยับยั้งการกอมะเร็ง

 ๔. ศึกษาพิษทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรังของสารสกัดจากรากสามสิบ เพื่อใหทราบถึงขนาดที่ไมกอ

ใหเกิดผลอันไมพึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงตอระบบเลือด คาทางเคมีคลินิก พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่ออวัยวะ

ตาง ๆ เชน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบสืบพันธุของสัตวทดลอง เปนตน ทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว ใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินความปลอดภัย ประมาณคา ADI คุมครองผูบริโภค

และสงเสริมการใชผลิตภัณฑสมุนไพรไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ผูผลติผลติภณัฑทางเลอืกเพือ่สขุภาพจากสมนุไพร/องคการเภสัชกรรม นกัวจัิยดานสมนุไพร/มหาวทิยาลยั 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประชาชนทั่วไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ขอมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากรากสามสิบเพื่อใชประเมินความปลอดภัยและกําหนดขนาดที่

เหมาะสมในคน อีกทั้งเปนขอมูลคุมครองผูบริโภค

 ๒. มีสวนชวยสนับสนุนใหประชาชนใชรากสามสิบไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๖๓๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๖๒

๑๐.๓ โครงการวิจัย  การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียว

วัตถุประสงค์ 

 ๑. ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียวตอเซลลเพาะเลี้ยง ดวยเซลลเพาะเลี้ยงชนิด

ปกติของ อวัยวะปอด (SV-80) ตับ (Chang-Liver) และไตมนุษย(HEK-293) เพื่อเปนขอมูลความปลอดภัย

เบื้องตนและเปนการทํานายความผิดปกติหรือรอยโรคที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะสําคัญหลัก ๆ ที่มีโอกาสในการ

สะสมสารพิษ 

 ๒. ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียวตอเซลลเพาะเลี้ยง (3T3 fibroblast) ตามหลัก

การของ OECD Test guideline 129 เพื่อใหทราบถึงคาประมาณความเขมขนเริ่มตน (Starting dose) กอน

นําไปทดสอบพิษในสัตวทดลอง ซึ่งชวยลดการใชชีวิตสัตวทดลองตามหลักการ 3Rs 

 ๓. ศึกษาฤทธิ์กอการกลายพันธุของสารสกัดจากกระเจ๊ียบเขียว ตามหลักการของ OECD Test 

guideline 471 โดยใชเชื้อแบคทีเรียเพื่อดูผลตอการกอกลายพันธุตอ DNA ซ่ึงใชตัวแทนเชื้อแบคทีเรียที่มี

การกลายพนัธุท้ังแบบ frameshift mutation และ base-pair substitution mutation เพือ่ใหทราบถงึแนวโนม

ในการเปนสารกอมะเร็ง หรือยับยั้งการกอมะเร็ง 

 ๔. ศึกษาพิษทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรังของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียว เพื่อใหทราบถึงขนาดที่ไม 

กอใหเกิดผลอันไมพึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงตอระบบเลือด คาทางเคมีคลินิก พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ

อวัยวะตางๆ เชน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบสืบพันธุของสัตวทดลอง 

เปนตน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินความปลอดภัย ประมาณคา ADI 

คุมครองผูบริโภคและสงเสริมการใชผลิตภัณฑสมุนไพรไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ผูผลติผลติภณัฑทางเลอืกเพือ่สขุภาพจากสมนุไพร/องคการเภสชักรรม นกัวิจยัดานสมนุไพร/มหาวทิยาลัย 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และประชาชนทั่วไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ขอมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดจากกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใชประเมินความปลอดภัยและกําหนด

ขนาดที่เหมาะสมในคน อีกทั้งเปนขอมูลคุมครองผูบริโภค

 ๒. มีสวนชวยสนับสนุนใหประชาชนใชกระเจี๊ยบเขียวไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

งบประมาณ ๖๒๔,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๖๒๔๐



๑๖๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑. โครงการวิจัย  การศึกษาการตอบสนองด้านการอักเสบของเซลล์เพาะเลี้ยงกระจกตาวัวในรูปแบบ

โครงสร้าง ๓ มิติต่อระดับไซโตไคน์

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาการตอบสนองของเซลลเพาะเลี้ยงกระจกตําท่ีเสมือนจริงในรูปแบบโครงสราง ๓ มิติที่ได

จากกระจกตาววัตอการเปลีย่นแปลงระดับไซโตไคน สําหรับนาํมาพัฒนางานวจัิยและงานทดสอบหาการอกัเสบ

ตอดวงตา (Ocular Inflammation) ของผลิตภัณฑสุขภาพ เครื่องสําอาง ยา สารเคมีตางๆ รวมทั้งผลิตภัณฑที่

ใชในบานเรือน โดยทดแทนการใชสัตวทดลอง

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ผูประกอบการทางธุรกิจภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐบาลที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสมุนไพร

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 การวิจัยศึกษาการอักเสบตอดวงตาดวยเซลลเพาะเลี้ยงพิเศษชนิด Reconstituted three - dimen-

sional cornea epithelial cell models ที่พัฒนาขึ้นในหองปฏิบัติการนี้ จะเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน

รัฐบาลและหนวยงานธุรกิจเอกชนท่ีมีการพัฒนาและผลิตสารเคมี เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ

สุขภาพ ในดานการประเมินความปลอดภัยตอดวงตาหากนําไปใชในคน ซึ่งจะเปนการลดการใชสัตวทดลองมา

ทดสอบ อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในงานประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ของผลิตภัณฑและสารเคมีที่

อยูในทองตลาด และการนาํไปใชเปนรปูแบบของการศกึษาดานการอกัเสบโดยใชเซลลเพาะเลีย้งไดอีกทางดวย 

นอกจากนีข้อมูลจากการศกึษาวจัิยยงัสามารถนาํไปเผยแพรผลงานทางวารสารวชิาการ หรอืการประชมุทัง้ภายใน

และตางประเทศ

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๕๐๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๖๔

๑๒. โครงการวิจัย การวินิจฉัยเชื้อราก่อโรค เชื้อแบคทีเรียชั้นสูง และการศึกษารูปแบบความไวต่อยา   

    ด้วยเทคนิค MALDI-TOF MS

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อหาวิธีสกัดโปรตีนที่เหมาะสมกับเชื้อแตละกลุม ในการวินิจฉัยดวยเทคนิค MALDI-TOF MS

 ๒. เพื่อวินิจฉัยเชื้อกอโรคดวยเทคนิค MALDI-TOF MS

 ๓. เพื่อขยายฐานขอมูลสเปคตรัมของเชื้อกอโรค สายพันธุทองถิ่น (local strains) และสายพันธุใหม 

(new strains)

 ๔. เพื่อทดสอบรูปแบบความไวยาตอยาตานเชื้อรา

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หองปฏิบัติการของหนวยของภาครัฐและเอกชนที่มีเครื่องมือ MALDI-TOF MS

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. สามารถวินิจฉัยเชื้อรากอโรค เชื้อแบคทีเรียชั้นสูง และทดสอบรูปแบบความไวตอยาตานเชื้อราได

รวดเร็วขึ้น ดวยเครื่องมือ MALDI-TOF MS

  ๒. ขอมูลสเปคตรัมของเชื้อราสายพันธุทองถิ่น และสายพันธุใหมในประเทศไทย สามารถนํามาขยาย

ฐานขอมูลในเครื่องมือ MALDI-TOF MS

 ๓. หนวยงานที่มีความพรอมของเครื่องมือ MALDI-TOF MS สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการ

ตัดสินใจนําเทคโนโลยีดังกลาวไปใชในอนาคต

งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๔๗๐๐



๑๖๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๓. โครงการวิจัย พัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัสมายาโรและสำารวจอุบัติการณ์ย้อนหลังในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อไวรัสมายาโร และสํารวจอุบัติการณยอนหลังจาก

ตัวอยางสงตรวจ เชื้อไวรัสเดงกี ชิคุนกุนยา และซิกา

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 หองปฏิบัติการฝายอาโบไวรัสมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะหเชื้อไวรัสมายาโร เพื่อรับมืออุบัติการณ

ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต และอาจไดขอมูลอุบัติการณของเชื้อไวรัสมายาโรในประเทศไทย

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๔๐๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๖๖

๑๔. โครงการวิจัย การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรมทางคลินิก

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการที่มีความถูกตอง นาเชื่อถือ สนับสนุนการควบคุม

และปองกันโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงานสาธารณสุข เชน โรงพยาบาล, หนวยงานเครือขายทางหองปฏิบัติการ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดวิธีการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ สามารถบูรณาการไปสูการพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติ

การพันธุกรรมทางคลินิก นําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดีขึ้น และที่สําคัญคือสามารถลดจํานวนผู

ปวยใหม ทําใหภาระงานของบุคลากรทางสาธารณสุขและภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยลดลงนับ

เปนการสงเสริมสุขภาพเชิงรุกที่ชวยใหประชากรไทยมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณเปนกําลังสําคัญในการ

พัฒนาประเทศตอไป

 ๒. ไดเผยแพรผลงานในงานประชุมวิชาการ วารสาร

งบประมาณ ๔๖๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๔๖๐๐



๑๖๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๕. โครงการวิจัย การศึกษาการแสดงออกของ miRNA ในผู้ปวยมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อ 

HPV

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อคนหายีนท่ีเกี่ยวของกับการเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก ระยะกอนเปนมะเร็งและ

ระยะเกิด โรคมะเร็ง 

 ๒. วิเคราะหความแตกตางของยีนที่แสดงออกในผูปวยมะเร็งแตละระยะ 

 ๓. เพื่อศึกษากลไกของเชื้อ HPV ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ miRNA และการกอใหเกิดโรค

มะเร็งปากมดลูก 

 ๔. เพื่อใหไดองคความรูและศักยภาพในการวิจัยดานอณูชีววิทยา

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สถาบันมะเร็งแหงชาติ และมหาวิทยาลัย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดขอมูลการแสดงออกของ miRNAในผูที่มีLow grade cervical lesion (CINI), High grade

cervicallesion (CINII, CINIII), Carcinoma in situ (CIS), และ Invasive cervical cancer เปรียบเทียบกับ 

Cytologically normal women ในประเทศไทย

 ๒.  ไดขอมลูกลไกการกอโรคมะเรง็ปากมดลกูในระดบัโมเลกุลของเชือ้ HPV ทีเ่กีย่วของกบัการแสดงออก

ของ miRNA

 ๓. ไดขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค

งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๔๙๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๖๘

๑๖. โครงการวิจัย การพัฒนาและศึกษาการตรวจจำาแนกเชื้อ Gram-negative bacteria ดื้อยากลุ่ม

    carbapenem ด้วย MALDI-TOFMS

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อพัฒนาและศึกษาการตรวจจําแนกเชื้อ Gram-negative bacteria ดื้อยากลุม carbapenem

ซึ่งสรางเอ็นไซม carbapenemaseดวย MALDI-TOF MS

 ๒. เพื่อการจัดทําฐานขอมูลสเปคตรัมของเชื้อ Gram-negative bacteria ที่ดื้อตอยา carbapenem

ซึ่งมีคุณสมบัติสรางเอ็นไซม carbapenemase

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานวิจัยอื่นๆ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดเทคนคิการตรวจหาเอน็ไซม carbapenemaseในเชือ้ Gram-negative bacteria ดวย MALDI-TOF 

MS

 ๒. ไดประโยชนในการตรวจพสิจูนเชือ้ Gram-negative bacteria ทีด่ือ้ตอยา carbapenem ทีร่วดเรว็ 

เพื่อการรักษาที่ถูกตอง ลดการแพรกระจายของเชื้อ

 ๓. สามารถลดการใชยาปฏิชีวนะที่ไมถูกตองและลดคาใชจายในการรักษาดวยยาปฏิชีวนะที่มีราคา

สูงมาก

 ๔. สามารถนําขอมูลสเปคตรัมมาใชสรางฐานขอมูลของเชื้อ Gram-negative bacteria ที่ดื้อตอยา 

Carbapenem ซึ่งมีคุณสมบัติสรางเอ็นไซม carbapenemase

งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๓๕๐๐



๑๖๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๗. โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบจากกะเม็ง

วัตถุประสงค์ 

 ๑. ศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะหปริมาณสาร wedelolactone ในสารสกัดกะเม็งและผลิตภัณฑจาก

กะเม็ง

 ๒. ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดกะเม็ง

   ๒.๑ ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดกะเม็งดวยเซลลเพาะเลี้ยงชนิดปกติของอวัยวะปอด ตับ 

และไตมนุษยเพื่อเปนขอมูลความปลอดภัยเบื้องตนและเปนการทํานายความผิดปกติหรือรอยโรคท่ีอาจเกิดขึ้น

กับอวัยวะสําคัญหลัก ๆ ที่มีโอกาสในการสะสมสารพิษ

   ๒.๒ ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดกะเม็งตอเซลลเพาะเลี้ยงตามหลักการของ OECD Test 

guideline 129 เพื่อใหทราบถึงคาประมาณความเขมขนเริ่มตน (Starting dose) กอนนําไปทดสอบพิษในสัตว

ทดลอง ซึ่งชวยลดการใชชีวิตสัตวทดลองตามหลักการ 3Rs

   ๒.๓ ศกึษาฤทธิก์อการกลายพนัธุของสารสกดักะเมง็ ตามหลักการของ OECD Test guideline 471 

โดยใชเชือ้แบคทเีรยีเพือ่ดผูลตอการกอกลายพันธุตอ DNA ซ่ึงใชตัวแทนเชือ้แบคทีเรียทีม่กีารกลายพันธุทัง้แบบ 

frameshift mutation และ base-pair substitution mutation เพื่อใหทราบถึงแนวโนมในการเปนสาร

กอมะเร็งหรือยับยั้งการกอมะเร็ง

   ๒.๔ ศึกษาพิษทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรังของสารสกัดกะเม็ง เพื่อใหทราบถึงขนาดที่ไมกอให

เกิดผลอันไมพึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงตอระบบเลือด คาทางเคมีคลินิก พยาธิวิทยาของเนื้อเย่ืออวัยวะ

ตาง ๆ เชน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบสืบพันธุของสัตวทดลอง เปนตน ทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาวใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินความปลอดภัย ประมาณคา ADI คุมครองผูบริโภค

และสงเสริมการใชผลิตภัณฑสมุนไพรไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

 ๓. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสกัดสมุนไพรใหไดผลิตภัณฑสมุนไพรในรูปแบบใหมๆ เชน ยาเตรียมในรูป

แบบควบคุมการปลดปลอย (Controlled release dosage form) เปนตน

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ผูผลติผลติภณัฑทางเลอืกเพือ่สขุภาพจากสมนุไพร/องคการเภสัชกรรม นกัวิจยัดานสมนุไพร/มหาวทิยาลยั 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชาชนทั่วไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. นําองคความรูที่ไดไปพัฒนาสรางมาตรฐานสมุนไพร

 ๒. องคความรูที่ไดไปใชในการควบคุมคุณภาพสมุนไพร เพิ่มมูลคาสินคา สรางศักยภาพใหสมุนไพร

ไทยเปนสินคาคุณภาพ สามารถแขงขันบนเวทีระดับโลกได

 ๓. ขอมูลความปลอดภัยของสารกัดสมุนไพรกะเม็ง

 ๔. ผลิตภัณฑสมุนไพรตนแบบ



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๗๐

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๓๒๐๐

งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิจัยสมุนไพร



๑๗๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๓๐๐๐

๑๘. โครงการวิจัย การประเมินความปลอดภัยของสารสกัดเตยหอมและผักไผ่

วัตถุประสงค์ 

 ๑. ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดเตยหอมและผักไผตอเซลลเพาะเลี้ยง ดวยเซลลเพาะเลี้ยงชนิด

ปกติของอวัยวะปอด ตับ และไตมนุษย เพื่อเปนขอมูลความปลอดภัยเบื้องตนและเปนการทํานายความผิด

ปกติหรือรอยโรคที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะสําคัญหลัก ๆ ที่มีโอกาสในการสะสมสารพิษ

 ๒. ศกึษาความเปนพษิของสารสกัดเตยหอมและผกัไผตอเซลลเพาะเลีย้งตามหลกัการของ OECD Test 

guideline 129 เพื่อใหทราบถึงคาประมาณความเขมขนเริ่มตน (Starting dose) กอนนําไปทดสอบพิษในสัตว

ทดลองซึ่งชวยลดการใชชีวิตสัตวทดลองตามหลักการ 3Rs

 ๓. ศกึษาฤทธิก์อการกลายพนัธุของสารสกดัเตยหอมและผกัไผ ตามหลกัการของ OECD Test guideline 

471 โดยใชเชื้อแบคทีเรียเพื่อดูผลตอการกอกลายพันธุตอ DNA ซึ่งใชตัวแทนเชื้อแบคทีเรียที่มีการกลายพันธุ

ทั้งแบบ frameshift mutation และ base-pair substitution mutation เพื่อใหทราบถึงแนวโนมในการเปน

สารกอมะเร็งหรือยับยั้งการกอมะเร็ง

 ๔. ศึกษาพิษท้ังระยะเฉียบพลันและเร้ือรังของสารสกัดเตยหอมและผักไผ เพื่อใหทราบถึงขนาดที่ไม

กอใหเกิดผลอันไมพึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงตอระบบเลือด คาทางเคมีคลินิก พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ

อวยัวะตาง ๆ เชน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบสบืพนัธุของสตัวทดลอง เปนตน 

ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวใชเปนขอมลูสาํคญัในการประเมินความปลอดภยั ประมาณคา ADI คุมครองผูบรโิภค

และสงเสริมการใชผลิตภัณฑสมุนไพรไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ผูผลติผลติภณัฑทางเลอืกเพือ่สขุภาพจากสมนุไพร/องคการเภสชักรรม นกัวิจยัดานสมนุไพร/มหาวทิยาลยั 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประชาชนทั่วไป

ผลสําเร็จที่สงผลตอประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ขอมลูทางพิษวทิยาของสารสกดัเตยหอมและผกัไผ เพือ่ใชประเมินความปลอดภยัและกาํหนดขนาด

ที่เหมาะสมในคน อีกทั้งเปนขอมูลคุมครองผูบริโภค

 ๒. มีสวนชวยสนับสนุนใหประชาชนเลือกใชสมุนไพรไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิจัยสมุนไพร



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๗๒

๑๙. โครงการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อจัดทำามาตรฐานสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อจัดทําขอกําหนดมาตรฐานทางเคมีของสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กลุมจัดทําตํารายาของประเทศไทย สํานักยาและ

วัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดขอมูลดานขอกําหนดมาตรฐานทางเคมีของสมุนไพรท่ีบรรจุอยูในบัญชียาหลักแหงชาติเพื่อใช

ในการจัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย

 ๒. แพทย บุคลากรทางการแพทย และประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใชยาสมุนไพรที่มีการพิสูจน

สรรพคุณและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแลว

 ๓. หนวยงานอืน่ๆทีม่ภีารกจิดานการสนบัสนนุอุตสาหกรรมสมนุไพรภายในประเทศ สามารถนาํขอมูลท่ี

ไดจากการศึกษาวิจัยไปใชประโยชน เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องคการเภสัชกรรม กรม

พัฒนาการแพทยแผนไทยฯ และมหาวิทยาลัยตาง ๆ

 ๔. ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมสมุนไพรภายในประเทศไดนําขอมูลไปใชเชิงพาณิชยทําใหมี

ศักยภาพในการแขงขันทางการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น

งบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๐๓๐



๑๗๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๐. โครงการวิจัย การจัดทำามาตรฐานทางเภสัชเวทของสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ 

 เพือ่ใหไดขอมลูลักษณะทางเภสชัเวท ใชในการตรวจสอบชนิดและควบคุมคณุภาพของเครือ่งยาสมุนไพร

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 คณะอนุกรรมการจัดทําตํารายาสมุนไพรไทย อาจารย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. นักวิจัยสมุนไพรสามารถนําสมุนไพรที่ถูกตอง ถูกสวน มาใชไดอยางถูกตอง

 ๒. อนุกรรมการจัดทําตํารายาสมุนไพรไทยไดใชประโยชนโดยนําไปใชอางอิงในการจัดทําตํารายา

สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia)

 ๓. คณาจารยจากภาควิชาที่มีการสอนเกี่ยวกับสมุนไพร ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสอน

และอางอิง

 ๔. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจนําสมุนไพรมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางถูกตอง

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิจัยสมุนไพร 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๕๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๗๔

๒๑. โครงการวิจัย การศึกษาการยับยั้งการเกิด biofilm ของเชื้อรา Candida albicans ของสารสกัด

สมุนไพร

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาการยับยั้งการเกิด biofilm ของเชื้อรา Candida albicans ของสารสกัดสมุนไพร

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 นักวิทยาศาสตร ประชาชน เกษตรกร

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการยับยั้งการเกิด biofilm ของเชื้อรา Candida albicans ของสารสกัด

สมุนไพร

 ๒. เปนขอมูลวิทยาศาสตรที่สามารถนํามาใชในการศึกษาหรือพัฒนาเพ่ือใชประโยชนในการรักษา

โรคติดเชื้อรา Candida albicans

 ๓. นําไปผลิตเปนผลิตภัณฑหรือยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคติดเชื้อรา Candida albicans

 ๔. เปนการสงเสริมและสนับสนุนในการใชสมุนไพรแทนยาปฏิชีวนะ

 ๕. สงเสริมดานการเพาะปลูกสรางรายไดใหกับเกษตรกร

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๕๐๐



๑๗๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๒. โครงการวิจัย การศึกษาคุณภาพทางเคมีของใบมะขาม

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาขอกําหนดทางเคมีของใบมะขาม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทยแผนไทยและการ

แพทยทางเลือก กรมวิชาการเกษตร ผูประกอบการดานสมุนไพร

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 สามารถนําผลการวิจัยที่ได ไปใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาเปนขอกําหนดของใบมะขามใน Thai 

Herbal Pharmacopoeia

งบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๐๓๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๗๖

๒๓. โครงการวิจัย การศึกษาข้อกำาหนดทางเคมีของดอกแคบ้าน

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาขอกําหนดทางเคมีของสมุนไพรดอกแคบาน

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทยแผนไทยและการ

แพทยทางเลือก กรมวิชาการเกษตร 

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 สามารถใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการพิจารณาขอกําหนดของสมุนไพรดอกแคบาน Thai Herbal 

Pharmacopoeia

งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๕๓๐



๑๗๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๔. โครงการวจิยั การศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาการตรวจคดักรองสุขภาพทารกแรกเกดิโรคภาวะพร่องฮอร์โมน

ต่อมหมวกไตแต่กำาเนิด (Congenital Adrenal Hyperplasia: CAH) ที่เกิดจากความผิดปกติของต่อม

หมวกไตชนิดขาดเอ็นไซม์ 21-hydroxylase ในประเทศไทย (ศึกษาต่อเนื่องโครงการนำาร่อง)

วัตถุประสงค์ 

 ๑. ศึกษาวิจัยการตรวจคัดกรองฯ โรค CAH ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดตัวแทนภาค ๔ ภาค 

ของประเทศไทย ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประเมินสถานการณ

การเกิดโรค CAH ในแตละภาคในประเทศไทย

 ๒. เพือ่สรางระบบการสือ่สารทําความเขาใจ และใหความรูกบัสถานบริการสาธารณสุขและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ในรายละเอียดของการพัฒนารูปแบบของการตรวจคัดกรองฯ โรค CAH

 ๓. เพื่อศึกษาหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการในดานตางๆ ของการตรวจคัดกรองฯ 

โรค CAH เชน การเก็บตัวอยาง การสงตัวอยางสงตรวจ การติดตามผูปวยกลับมาเพื่อตรวจยืนยันผลและ

ทําการรักษาทารกในรายที่ผิดปกติไดทันเวลาและลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดในประเทศไทย

 ๔. นําผลการวิจัยมาเผยแพรเพื่อใชเปนขอมูลในการแกไขปญหาสาธารณสุขในระดับภูมิภาคและ

ระดับประเทศตอไป

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย/กระทรวงสาธารณสุข สถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. พัฒนางานการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดในประเทศไทยใหครอบคลุมการตรวจ

วิเคราะหโรค CAH เพิ่มขึ้นจากการตรวจคัดกรองฯ ในปจจุบัน

 ๒. ทารกแรกเกิดใน ๔ ภาคของประเทศไดรับการตรวจคัดกรองฯ โรค CAH และรายที่มีภาวะพรอง

ฮอรโมนตอมหมวกไตแตกําเนิดจะไดรับการรักษาจากกุมารแพทยเฉพาะทางและลดอัตราการเสียชีวิตของเด็ก

แรกเกิดในประเทศ

 ๓. ทําใหทราบอุบัติการณการเกิดโรค CAH ทั้งประเทศในปจจุบันและใชเปนขอมูลในการวางแผน

ขยายการดําเนินการใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในอนาคตและสามารถนําขอมูลผลของการตรวจคัดกรองโรค

มาประยุกตใชกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อศึกษาและวินิจฉัยอุบัติการณการเกิดโรคในแตละภาคของ

ประเทศได

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๑.๕๐๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๗๘

๒๕. โครงการวิจัย การวจิยัและพฒันา antitoxin ชนดิรคีอมบแินนท์แอนตบิอดทีีล่บล้างฤทธ์ิ Botulinum 

Neurotoxin A B และ E

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีมนุษยชนิดรีคอมบิแนนทโปรตีนที่สามารถลบลางฤทธิ์ BoNTs

serotype A B และ E

 ๒. เพื่อศึกษาคุณสมบัติและความแรงของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่พัฒนาได

 ๓. เพื่อศึกษาความปลอดภัยของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่พัฒนาไดในระดับ Pre-clinic

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 นักวิจัยดานการพัฒนา Biotherapeutic หนวยตรวจวิเคราะห หนวยที่มีการผลิต หนวยดูแลนโยบาย

และการใช antitoxin

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. สามารถตอยอดและประยกุตใชเทคโนโลยฐีานทีม่อียูเดิมในการพัฒนายาชวีวตัถุชนดิรีคอมบแินนท

แอนติบอดีตนแบบได

 ๒. ไดตนแบบยาชีววัตถุที่มีศักยภาพเพื่อการนําไปศึกษาวิจัยทางคลินิกตอไป

 ๓. เพิ่มความสามารถในการเขาถึงยาหากสามารถดําเนินการผลิตไดในประเทศ และลดการสํารองยา

ที่มีราคาแพงซึ่งนําเขาจากตางประเทศ

 ๔. มีวิธีทางหองปฏิบัติการเพื่อทดสอบ Potency ของantitoxin เพื่อทดแทนหรือเสริมวิธีเดิมที่มีการ

ใชสัตวทดลองเปนจํานวนมาก และเปนการสงเสริมการลดปริมาณการใชสัตวทดลอง

งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๔๐๐๐



๑๗๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๖. โครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาสารยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งและสารต้านมะเร็งที่จำาเพาะ

ต่อเป้าหมายการรักษาจากสมุนไพร

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือพัฒนาวิธีการสกัดแยกใหไดสารออกฤทธิ์ในปริมาณสูง และพัฒนาวิธีควบคุมคุณภาพสาร

ยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง

 ๒. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง

 ๓. เพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง

ในสัตวทดลอง (in vivo study)

 ๔. เพื่อคนหาสารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง Tyrosine kinase จากสารสกัดสมุนไพร

 ๕. เพื่อแยกบริสุทธิ์สารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง Tyrosine kinase จากสมุนไพรและศึกษาโครงสรางทางเคมี

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยและหนวยงานรวมวิจัย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดขอมูลผลการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในสัตวทดลองของสารยับยั้งการแพร

กระจายของมะเร็ง

 ๒. ไดวิธีควบคุมคุณภาพสารยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็งที่แยกไดจากสมุนไพร

 ๓. ทราบกลไกการออกฤทธิ์ของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง

 ๔. ทราบชนิดของสมุนไพรที่มีฤทธิ์จําเพาะตอเปาหมายการรักษาเชน VEGF และ EGFR

 ๕. ไดสิทธิบัตรของสารยับยั้งการแพรกระจายของมะเร็งและสารตานมะเร็งที่จําเพาะตอเปาหมาย

การรักษา

 ๖.  สามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรในงานประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการได

 ๗. ไดขอมูลผลการศึกษาในระดับ preclinical study ที่จะนําไปประกอบการพิจารณาขออนุญาต

ดําเนินการศึกษาวิจัยในคนกรณีที่พบสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

งบประมาณ ๗๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๗๑๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๘๐

๒๗. โครงการวิจัย การศกึษานำารอ่งเพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งการไดร้ับสมัผสัแคดเมยีมกบัโรคไตเรือ้รงั

ในกลุม่ผู ป้ วยโรคไตเรือ้รงัในพืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศไทย

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางการไดรับแคดเมียม และการเกิดโรคไตเรื้อรัง โดยเฉพาะระยะที่ ๑ 

และ ๒ ในพื้นที่เขตสุขภาพ ๑๑ และ ๑๒

 ๒. เพื่อศึกษาปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๑ และ ๒ ในพื้นที่เขตสุขภาพ ๑๑ และ ๑๒ 

เพื่อพัฒนาตอยอดสราง risk score อยางงายเพื่อใชเปนแนวทางคัดกรองผูปวย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมควบคมุโรค, กรมการแพทย, กรมอนามยั โรงพยาบาลตางๆ หนวยงานสนบัสนนุและสรางเสรมิ

สุขภาพ สภาวิชาชีพแพทยโรคไตแหงประเทศไทย เขตสุขภาพ ๑๑ และ ๑๒ รวมถึง District Health Office 

นักวิจัยของกรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยเฉพาะศูนยวิทยาศาสตรการแพทยในพื้นที่ที่จะดําเนินการ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถบริหารจัดการองคความรูจากงานวิจัย เพ่ือลดปจจัยเส่ียงใหแก

ประชาชนกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสงตอขอมูลผานระบบคลินิกหมอครอบครัว 

ผาน District Health Office

 ๒. เกิดการพัฒนาตอยอด risk score อยางงายๆ สําหรับการคัดกรองการเกิดโรคไตเรื้อรังระยะตน 

โดยเฉพาะในระยะที่ ๑ และ ๒ ซึ่งจะสามารถประยุกตใชในระดับ รพ. สต. ตอไป

 ๓.  เกิดประโยชนในเชิงการกําหนดมาตรการปองกันหรือลดความรุนแรงการเกิดโรคนี้โดยลดหรือ

ควบคุมอัตราปวยระยะที่ ๓ - ๕ ซึ่งในที่สุดจะสงผลลดคาใชจายของประเทศในการดูแลรักษา

 ๔. เปนตนแบบการศึกษาในพื้นที่ภาคอื่นๆ เพื่อรวบรวมเปนขอมูลของประเทศ และเปนกรณีศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๙๐๐๐



๑๘๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๘. โครงการวจิยั โครงการถอดรหสัพนัธกุรรมทัง้จโีนมของเช้ือวณัโรคในประเทศไทยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์

ลำาดับเบสรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อประเมินการกลายพันธุที่มีความสัมพันธกับการดื้อยาตานวัณโรคทั้งแนวที่ ๑ และแนวที่ ๒ ใน

เชื้อวัณโรคที่แยกไดในประเทศไทย

 ๒. เพื่อประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรรมของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย

 ๓. เพื่อศึกษาคลัสเตอรของเชื้อวัณโรคที่อาจเปนสาเหตุของการแพรระบาดของวัณโรคในประเทศไทย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมควบคุมโรค บุคลากรทางสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการรักษาวัณโรค มหาวิทยาลัย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. เพิ่มความสามารถทางหองปฏิบัติการดานพันธุศาสตรในงานดาน Whole Genome Sequencing 

ของเช้ือวัณโรคในประเทศไทย สําหรับการสอบสวนทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล และการตรวจหาวัณโรค

ดื้อยา

 ๒.  ระบบรายงานขอมูลทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล และการดื้อยาตานวัณโรคของเชื้อวัณโรคใน

ประเทศไทย เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา และการวิเคราะหหาหวงโซ

การแพรระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาในประเทศไทยโดยเทคนิคทางพันธุศาสตรซ่ึงขอมูลดังกลาวมีประโยชน

สําหรับการวางแนวทางควบคุมปองกันวัณโรคในประเทศไทย

งบประมาณ ๓๑๘,๔๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๓๑๘๔



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๘๒

๒๙. โครงการวิจัย การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของยาชีววัตถุอ้างอิงและยา

ชีววัตถุคล้ายคลึงชนิดโมโนโคลนอลแอนติบอดีด้วยเทคนิค Hydrophilic Interaction

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อตรวจวิเคราะหเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเคมีกายภาพของยาชีววัตถุอางอิงและยาชีววัตถุ 

ความคลายคลึงชนิดโมโนโคลนอลแอนติบอดี rituximab และ trastuzumab ที่มีการนําเขามาขึ้นทะเบียน

เพื่อจําหนายในประเทศไทยในป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ดวยเทคนิค Hydrophilic Interaction chromatography

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สถาบันชีววัตถุ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผูผลิตยาชีววัตถุคลายคลึง

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 งานวิจัยนี้เปนประโยชนอยางยิ่งในการประเมินคุณภาพของยาชีววัตถุคลายคลึงกอนการขึ้นทะเบียน 

ซึ่งเปนภารกิจสําคัญของสถาบันชีววัตถุเนื่องจากวิธีการประเมินยาชีววัตถุคลายคลึงแตกตางจากยาชีววัตถุ

ทั่วไป จึงตองศึกษาและหาวิธีการท่ีมีมาตรฐานและมีความเหมาะสมโดยเฉพาะเพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบ 

ความคลายคลึงของยาชีววัตถุคลายคลึงตอยาชีววัตถุอางอิง ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถนําไปเผยแพรในวารสาร 

เพื่อถายทอดความรูตอไป นอกจากนี้ผลจากงานวิจัยนี้ยังเปนประโยชนตอผูผลิตที่สามารถนําไปปรับใชในการ

ควบคุมคุณภาพระหวางกระบวนการผลิตได ซึ่งจะเปนการสนับสนุนผูผลิตในประเทศ สอดคลองกับนโยบาย

ไทยแลนด ๔.๐ ของกรมวิทยาศาสตรการแพทยอีกดวย

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๕๐๐



๑๘๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๐. โครงการวิจัย การวิเคราะห์การวิเคราะห์ความแรงเซรุ่มแก้พิษงูด้วย in vitro method

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของวิธี ELISA ในการวิเคราะหคาความแรงเซรุมแกพิษงู

 ๒. เพื่อใหไดวิธีทางเลือกที่เปน non-animal testing ทดแทนวิธีมาตรฐาน Mice Neutralization

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ผลสาํเรจ็ทีส่งผลตอประชาชนหรอืประเทศ ไดวิธมีาตรฐานสําหรับนาํไปใชในการควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑชนดิ

เซรุมแกพิษงู

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววัตถุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๕๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๘๔

๓๑. โครงการวิจัย การศึกษาปริมาณโลหะหนัก สารปนเปอน สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชและยาสัตว์ตกค้าง 

ที่คนไทยได้รับจากอาหาร

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อเพื่อศึกษาปริมาณสารพิษ คือ

  - โลหะหนัก ไดแกตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท และสารหนู

  - สารปนเปอน Benzo(a)pyrene

  - สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคาง ๗ กลุม รวม ๑๓๒ สาร

  - ยาสัตวตกคาง ๘ กลุม รวม ๕๘ สาร

 โดยใชขอมูลผลการสํารวจปริมาณอาหารที่คนไทยบริโภค แบงตามกลุมอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ 

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แลวคํานวณปริมาณที่คนไทยไดรับจากการบริโภคอาหาร เพื่อ

เปรียบเทียบกับคาปลอดภัยที่องคการอนามัยโลกกําหนด และเพื่อใหทราบภาวะและแนวโนมความเสี่ยงภัย

ของคนไทยในการไดรับสารพิษที่ทําการศึกษาจากการบริโภคอาหารประจําวัน

 ๒. เพื่อสื่อสารขอมูลสถานการณความเสี่ยงการไดรับสารพิษจากอาหารประจําวันใหกับผูบริโภค และ

หาแนวทางการปองกันลดผลกระทบตอสุขภาพประชาชน

 ๓. เพื่อสื่อสารขอมูลสถานการณความเสี่ยงการไดรับสารพิษจากอาหารประจําวันใหกับหนวยงานที่มี

อํานาจหนาที่ในการออกกฎหมายใชในการทวนสอบความเหมาะสมของคากําหนดตามกฎหมาย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 -

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ทราบขอมูลสถานการณความเสี่ยงการไดรับสารพิษจากอาหารประจําวันใหกับผูบริโภค และหา

แนวทางการปองกันลดผลกระทบตอสุขภาพประชาชน ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชนวาหนวยงาน

ภาครัฐมีการดําเนินงานเฝาระวังและคุมครองผูบริโภคอยางตอเนื่อง

 ๒. ทราบขอมูลสถานการณความเสี่ยงการไดรับสารพิษจากอาหารประจําวันใหกับหนวยงานที่มี

อํานาจหนาที่ในการออกกฎหมายใชในการทวนสอบความเหมาะสมของคากําหนดตามกฎหมาย

งบประมาณ ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๒.๑๙๐๐



๑๘๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๒. โครงการวิจัย การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดเฮมพ์

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อศึกษาองคประกอบทางเคมีในใบเฮมพสายพันธุตางๆ

 ๒. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบเฮมพสายพันธุตางๆ

 ๓. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการใชประโยชนจากใบเฮมพซึ่งเปนสวนเหลือทิ้ง มาใชประโยชนใน

ทางเภสัชกรรม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงานการวิจัยทั้งภาครัฐ และเอกชน ภาคอุตสาหกรรมยา

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 โครงการวจิยันีเ้ม่ือแลวเสรจ็จะไดองคความรูดานองคประกอบทางเคม ี และฤทธิท์างเภสัชวิทยาของเฮมพ 

รวมทัง้ขอมลูพืน้ฐานความเปนไปไดในการใชเฮมพเพ่ือประโยชนทางเภสัชกรรม เพ่ือการพิจารณาตอยอดลงทนุ

ในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี้หนวยงานการวิจัยทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถนําองคความรูนี้ไป

พัฒนาตอยอดเพื่อเพิ่มมูลคาของเฮมพตอไปได

งบประมาณ ๔๕๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑ เชียงใหม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๔๕๖๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๘๖

๓๓. โครงการวิจัย การศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีสและปรอทในเลือดของประชากรที่อาศัยอยู่

ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่จะสร้างโรงงานกำาจัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาระดับตะก่ัว แคดเมียม แมงกานีสและปรอทในเลือดของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกล

เคียงกับพื้นท่ีท่ีจะสรางโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดตาก สําหรับใชเปนขอมูลสถานการณปจจุบัน 

(baseline) กอนที่จะมีการสรางโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุมมลพิษในสิ่งแวดลอม แพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ทําใหทราบสถานการณระดับตะกั่ว แคดเมียม แมงกานีสและปรอทในเลือดของประชาชนที่อาศัย

อยูใกล บริเวณที่จะมีการสรางโรงงานกําจัดกากอุตสาหกรรม กอนที่จะมีการสรางโรงงาน เพื่อการเฝาระวัง

และเปนแนวทางในการแกไขปญหามลพิษและสุขภาพของประชาชน

 ๒. สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบการประเมินความเสี่ยงของประชาชน อันเนื่องมาจากตะก่ัว 

แคดเมียม แมงกานีสและปรอทตอไป

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๒ พิษณุโลก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๐๐๐



๑๘๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๔. โครงการวิจัย การพัฒนาระบบการตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย

เทคนิคด้านอณูวิทยา

วัตถุประสงค์ 

 ๑. พัฒนาแนวทางการตรวจการปนเปอนเชื่อแบคทีเรียกอโรค ในตัวอยางนํ้าและอาหาร รวมทั้ง

ผลิตภัณฑสมุนไพรและเครื่องสําอางดวยวิธีดานอณูวิทยา ที่มีความรวดเร็ว ระยะเวลาไมเกิน ๓ วัน เมื่อเปรียบ

เทียบกับระยะเวลาของวิธีการเพาะเชื้อ

 ๒. จัดทําระบบการตรวจกรองเชื้อแบคทีเรียกอโรคครอบคลุมทุกกลุมในการทดสอบตอหนึ่งการ

ทดสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสใหตรวจพบเชื้อกอโรคในตัวอยางสงตรวจ และตรวจแยกชนิดของเชื้อดวยชุดตรวจ 

PCR - ELISA เปรียบเทียบกับวิธีเพาะเชื้อ

 ๓. พัฒนาเชิงนวัตกรรมดานระบบการตรวจการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคดวยวิธีทางอณูวิทยา 

ในผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อเปนตนแบบใหกับหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา และหองปฏิบัติการแบคทีเรียทาง

การแพทย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา หองปฏิบัติการทางการแพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. สมุนไพร และเครื่องสําอาง ดวยเทคนิคดานอณูวิทยา ที่มีความรวดเร็ว ระยะเวลาไมเกิน ๓ วัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาของวิธีการเพาะเชื้อ

 ๒. มีระบบการตรวจกรองเช้ือแบคทีเรียกอโรคครอบคลุมทุกกลุมในการทดสอบตอหนึ่งการทดสอบ 

ทําใหเพิ่มโอกาสใหตรวจพบเชื้อกอโรคในตัวอยางสงตรวจ นําไปสูการลดความเสี่ยงตอการไดรับเชื้อของ

ผูบริโภค ในกลุมผลิตภัณฑที่ไดทําการทดสอบ

 ๓. เปนนวัตกรรมตนแบบของระบบการตรวจการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคดวยวิธีทางอณูวิทยา

สําหรับหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา และหองปฏิบัติการแบคทีเรียทางการแพทย

งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๗ ขอนแกน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๔๒๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๘๘

๓๕. ชดุโครงการวจัิย ศนูย์ความร่วมมือการวจิยัโรคติดต่ออุบติัใหม่และอุบติัซำา้ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญีปุ่น

งบประมาณจัดสรรรวม ๒๓๓,๐๐๐ บาท

๓๕.๑ โครงการวิจัย การตรวจหาและจําแนกเชื้อสาเหตุของโรคอุจจาระรวงในผูปวยที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลในประเทศไทยโดยวิธีทางอณูชีววิทยา/จีโนมิกส และการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรคชนิดใหม

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเพื่อวิเคราะหเชื้อสาเหตุที่ทําใหเกิดโรคอุจจาระรวงชนิดรุนแรงในผูปวยซึ่งเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลตางๆ ในประเทศไทย
 ๒. เพือ่พฒันาวิธกีารตรวจวนิจิฉยัชนดิใหม สาํหรบัตรวจหาเชือ้กอโรคอจุจาระรวงในขัน้ตน เพือ่ปองกัน
การระบาดของโรคอุจจาระรวงในอนาคต

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 โรงพยาบาลที่เกี่ยวของโดยตรง ๘ โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลชุมแพ โรงพยาบาลแมสอด สถาบัน
บาํราศนราดรู โรงพยาบาลระนอง โรงพยาบาลสรรพสทิธิประสงคอบุลราชธาน ีโรงพยาบาลสมทุรสาคร โรงพยาบาล
เชียงรายประชานุเคราะห โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลอื่นๆ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 
 ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยนี้มีประโยชนตออาสาสมัคร คือ กรณีของผูปวย ทําใหทราบถึงเชื้อสาเหตุที่
ทําใหผูปวยเกิดโรคอุจจาระรวง ซึ่งการตรวจวินิจฉัยนี้คลอบคลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและโปรโตซัว ทําใหผู
ปวยไดรับการรักษาที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ กรณีอาสาสมัคร ทําใหอาสาสมัครทราบวาตนเองเปนพาหะ
ของโรคอุจจาระรวงหรือไม หากพบวาเปนพาหะ จะมีการรายงานผลใหอาสาสมัครทราบในภายหลัง เพื่อให
อาสาสมัครไดรับการรักษาหรือปองกันไมใหมีการแพรกระจายของเชื้อสูสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังสามารถใช
เปนขอมูลในการเฝาระวังการติดเชื้อในเขตพื้นที่อาศัยหรือพื้นที่เสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใชเปนขอมูลอางอิงทางดานสาธารณสุขของประเทศไทยและ
ทําใหทราบถึงเชื้อสาเหตุหลักที่ใหใหเกิดโรคอุจจาระรวงในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย ซึ่งความเขาใจในเชื้อ
สาเหตนุีส้ามารถนาํไปใชประโยชนในหาเครือ่งมอืทีใ่ชปองกนัโรคอจุจาระรวงไดในอนาคต นอกจากนีย้งัสามารถ
นําไปสู การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ประยุกตใชไดทั้งในหนวยงานทาง
การแพทยและทางดานอุตสาหกรรมอาหารและสามารถนําไปถายทอดเทคโนโลยีแกหนวยงานที่เกี่ยวของได 
เพื่อชวยลดอัตราการเจ็บปวยเนื่องจากโรคอุจจาระรวงทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ

งบประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๓๓๐



๑๘๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๖. ชุดโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการควบคุมยุงลายบ้านที่ต้านทานต่อสารเคมีกำาจัดแมลงเพื่อการ

ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ซิกาแบบบูรณาการ

งบประมาณจัดสรรรวม ๔๙๔,๐๐๐ บาท

๓๖.๑ โครงการวิจัย  การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีประเภทฉีดพนหมอกควันในการกําจัดยุงลายบานที่

มีความตานทานตอสารเคมีกําจัดแมลง

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีชนิดตางๆ รวมกับเครื่องฉีดพนแบบหมอกควันในการกําจัดยุง

ลายบานที่เหมาะสมสําหรับนําไปใชในการควบคุมยุงลายที่มีความตานทานตอสารเคมีกําจัดแมลงที่ใชควบคุม

 ๒. เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานและเปนแนวทางเพื่อนําไปปฏิบัติงานควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคติด

เช้ือไวรัสซิกาโดยการเลือกสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการฉีดพนควบคุมกําจัดยุงลายตัวเต็มวัยที่มี

ความตานทานสารเคมีกําจัดแมลงที่ใชควบคุม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมควบคุมโรค (สํานักงานปองกันควบคุมโรค, ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง) องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบล) กรมวิทยาศาสตรการแพทย (ฝายศึกษาควบคุมแมลงโดยใชสารเคมี

กลุมงานกีฏวิทยาทางการแพทย)

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ไดทราบถึงขอมูล ชนิดของสารเคมีและอัตราการใชที่เหมาะสม ที่จะชวยในการตัดสินใจในการเลือก

ใชสารเคมีกําจัดแมลงท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุงลายในแตละพื้นที่ เพื่อใหการควบคุมการระบาด

ของโรคไขเลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาไดผลดีและยังเปนการชวยลดการสิ้นเปลืองและเสี่ยงภัยจากการ

ใชสารเคมีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก

งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๓๐๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๙๐

๓๖.๒ โครงการวจิยั การพฒันาผลติภณัฑ์สเปรย์สมุนไพรกำาจดัยงุลายบ้านทีต้่านทานต่อสารเคมกีำาจดัแมลง

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทย ๑๐ ชนิดในการกําจัดยุงลาย

บานที่มีความตานทานตอสารเคมีกําจัดแมลง

 ๒. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสเปรยสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดยุงลายบานที่มีความตานทาน

ตอสารเคมีกําจัดแมลง

 ๓. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑสเปรยสมุนไพรในการกําจัดยุงลายบานในพื้นที่ที่พบหรือ

มีรายงานยุงลายที่ตานทานตอสารเคมีกําจัดแมลง

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ประชาชน กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมควบคุมโรค นักวิชาการและนักวิจัย

ผลสําเร็จที่สงผลตอประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ประชาชนไดรับการถายทอดองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรยสมุนไพรกําจัดยุงลาย

อยางงายเพื่อใหมีความรูสามารถทําผลิตภัณฑไวใชในครัวเรือนเพื่อกําจัดยุงลายและปองกันโรคที่นําโดยยุง

ลายได

 ๒. หนวยงานสาธารณสุขไดทราบถึงองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑสเปรยสมุนไพรกําจัดยุงลาย

ที่สามารถนําไปตอยอดงานวิจัยหรือสงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากพืชสมุนไพรไทยสําหรับใชในการ

ปองกันโรคท่ีนําโดยยุงและสงเสริมใหเพิ่มมูลคาของสมุนไพรไทยเพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครัวและชุมชนบน

พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงได

 ๓. เผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยเพื่อเปน

ประโยชนตอนักวิชาการและนักวิจัยสามารถนําไปตอยอดงานวิจัยเพื่อประโยชนทางดานการปองกันและ

ควบคุมโรคท่ีนําโดยยุงลายและเผยแพรผานสื่อสิ่งพิมพและเว็บไซตของหนวยงานเพื่อใหความรูแกเจาหนาที่

จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 ๔. ไดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เรื่อง องคประกอบหรือสูตรของสเปรยสมุนไพรอัดกาซสําหรับกําจัด

ยุงลายบานที่มีความตานทานตอสารเคมีกําจัดแมลง

งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๕๑๐



๑๙๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๖.๓ โครงการวิจัย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กำาจัดลูกนำายุงลายบ้านจากนำ้ามันหอมระเหย

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อศึกษายืนยันประสิทธิภาพในการกําจัดลูกนํ้ายุงลายบานของนํ้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร

 ๒. เพือ่พฒันาผลิตภณัฑสมุนไพรในการกาํจดัลูกนํา้ยงุลายบานในหองปฏบิตักิารและแบบก่ึงภาคสนาม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ประชาชน ภาครัฐบาล เชน หนวยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยตางๆ ภาคเอกชนและกลุมเปาหมายที่

สนใจ เชน SME

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ดานสังคมและชุมชน

 ๑. ประชาชนไดรับการถายทอดองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรกําจัดลูกนํ้ายุงลาย

อยางงายเพื่อใหมีความรูสามารถทําผลิตภัณฑไวใชในครัวเรือนเพื่อกําจัดยุงลายและปองกันโรคที่นําโดย

ยุงลายได

 ๒. หนวยงานสาธารณสุขไดทราบถึงองคความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรกําจัดลูกนํ้ายุงลาย

ที่สามารถนําไปตอยอดงานวิจัยหรือสงเสริมใหประชาชนใชประโยชนจากพืชสมุนไพรไทยสําหรับใชในการ

ปองกันโรคท่ีนําโดยยุงและสงเสริมใหเพิ่มมูลคาของสมุนไพรไทยเพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครัวและชุมชนบน

พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงได

 ๓. ชวยสงเสริมอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรใหแกประชาชนและเปนการเพิ่มมูลคาแกสมุนไพรไทยใหมี

ประสิทธิภาพในดานการกําจัดลูกนํ้ายุง

 ๔. เผยแพรผลการศึกษาผานสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน หรือ web site ที่เกี่ยวของ 

งบประมาณ ๒๑๓,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๑๓๐



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๙๒

๓๗. ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรปอบิด

งบประมาณจัดสรรรวม ๑,๓๗๘,๐๐๐ บาท

๓๗.๑ โครงการวิจัย  การสำารวจและจัดหาวัตถุดิบพืชสมุนไพรปอบิด

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อศึกษาขอมูลชนิดของสมุนไพรที่เปนวัตถุดิบปอบิด ที่ถูกตองตามหลักอนุกรมวิธานพืช

 ๒. เพื่อจัดหาวัตถุดิบสําหรับใชในโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยกระบวนการทางอนุกรมวิธานพืช

 ๓. เพื่อจัดทําตัวอยางพืชอางอิงงานวิจัย (voucher specimens) ของพืชที่นํามาใชในงานวิจัย

เพื่อเปนหลักฐานตัวอยางอางอิงทางวิทยาศาสตรดานชนิดพืชที่ถูกตองชัดเจน

 ๔. เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตน สําหรับนําไปดําเนินโครงการวิจัยอื่นๆ เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑสุขภาพ

ปอบิดในเชิงพาณิชยตอไป

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 นักวิจัยดานสมุนไพรและวิทยาศาสตรการแพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดขอมูลชนิดของสมุนไพรที่เปนวัตถุดิบของปอบิด ที่ถูกตองตามหลักอนุกรมวิธานพืช

 ๒. ไดตัวอยางพืชอางอิงงานวิจัย (voucher specimens) ของพืชที่นํามาใชในงานวิจัย เพื่อเปนหลัก

ฐานตัวอยางอางอิงทางวิทยาศาสตรดานชนิดพืชที่ถูกตองชัดเจน

 ๓. ไดขอมูลเบื้องตนเพื่อนําไปดําเนินโครงการวิจัยตอเนื่อง เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑสุขภาพปอบิดใน

เชิงพาณิชยตอไป

งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๖๒๐



๑๙๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๘๙๐

๓๗.๒ โครงการวิจัย  การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรปอบิด

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อศึกษาวัสดุปลูกทีมีความเหมาะสมตอกํารงอกของเมล็ดพันธุพืชสมุนไพร

 ๒. เพื่อศึกษาระยะการปลูกที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพร

 ๓. เพ่ือศึกษาผลของการใชปุ ยอินทรียรวมกับปุ ยเคมีตอผลผลิตและปริมาณสารสําคัญของพืช

สมุนไพร

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมวิชาการเกษตร ประชาชนผูบริโภค

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ไดเอกสารทางวิชาการเกษตรที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของพืชสมุนไพร

งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๙๔

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๓๕๐

๓๗.๓ โครงการวิจัย ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของผลและคุณภาพทาง

เคมีของปอบิด

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของผลและคุณภาพทางเคมี

ของปอบิด

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กรมวิชาการเกษตรและ กรมสงเสริมการเกษตร เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร ผูประกอบการดานสมุนไพร

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ไดความรูการใชสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตอการชวยเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพ

ทางเคมีของปอบิด

งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร



๑๙๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๖๒๐

๓๗.๔ โครงการวจิยั การศกึษาฤทธิล์ดนำา้ตาลและไขมนัของสารสกัดสมนุไพรปอบดิ ในเซลล์ไขมนั 3T3-L1

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาฤทธิ์และกลไกการลดนํ้าตาลและไขมันของสารสกัดสมุนไพรปอบิด ในเซลลไขมัน

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยสมุนไพรทางดานประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และแนวทาง

งานวิจัยทางคลินิก เชน หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ทราบฤทธิ์ควบคุมระดับนํ้าตาลและไขมันในระดับกลไกการทํางานของสารสกัดสมุนไพรปอบิด 

เพื่อเปนขอมูลยืนยันประสิทธิภาพของการนําสมุนไพรปอบิดไปพัฒนาเปนยา และ/หรือ ผลิตภัณฑสุขภาพ

งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๙๖

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๔๕๐๐

๓๗.๕ โครงการวิจัย  การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากปอบิด

วัตถุประสงค์ 

 ๑. ศึกษาความเปนพิษของสารสกัดปอบิดตอเซลลเพาะเลี้ยง ดวยเซลลเพาะเลี้ยงชนิดปกติของ

อวัยวะปอด ตับและไตมนุษย เพื่อเปนขอมูลความปลอดภัยเบื้องตนและเปนการทํานายความผิดปกติหรือ

รอยโรคที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะสําคัญหลัก ๆ ที่มีโอกาสในการสะสมสารพิษ

 ๒. ศึกษาความเปนพิษของสํารสกัดปอบิดตามหลักการของ OECD Test guideline 129 เพื่อให

ทราบถึงคาประมาณความเขมขนเริ่มตน (Starting dose) กอนนําไปทดสอบพิษในสัตวทดลอง ซึ่งชวยลดการ

ใชชีวิตสัตวทดลองตามหลักการ 3Rs

 ๓. ศึกษาฤทธิ์กอการกลายพันธุของสารสกัดปอบิด ตามหลักการของ OECD Test guideline 471 

โดยใชเชือ้แบคทเีรยีเพ่ือดผูลตอการกอกลายพนัธุตอ DNA ซึง่ใชตวัแทนเชือ้แบคทีเรยีทีมี่การกลายพันธุท้ังแบบ 

frameshift mutation และ base-pair substitution mutation เพื่อใหทราบถึงแนวโนมในการเปนสารกอ

มะเร็งหรือยับยั้งการกอมะเร็ง

 ๔. ศึกษาพิษทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรังของสํารสกัดสมุนไพรปอบิด เพื่อใหทราบถึงขนาดที่ไมกอ

ใหเกิดผลอันไมพึงปรารถนา การเปลี่ยนแปลงตอระบบเลือด คาทางเคมีคลินิก พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่ออวัยวะ

ตาง ๆ เชน ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบสืบพันธุของสัตวทดลอง เปนตน ทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว ใชเปนขอมูลสําคัญในการประเมินความปลอดภัย ประมาณคา ADI คุมครองผูบริโภค

และสงเสริมการใชผลิตภัณฑสมุนไพรไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ผูผลติผลติภณัฑทางเลอืกเพือ่สขุภาพจากสมนุไพร/องคการเภสชักรรม  นกัวจิยัดานสมนุไพร/มหาวทิยาลยั

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ขอมูลทางพิษวิทยาของสารสกัดสมุนไพรปอบิด เพื่อใชประเมินความปลอดภัยและกําหนดขนาดที่

เหมาะสมในคน อีกทั้งเปนขอมูลคุมครองผูบริโภค

 ๒. มีสวนชวยสนับสนุนใหประชาชนเลือกใชสมุนไพรไดอยางมั่นใจในความปลอดภัย

งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร



๑๙๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๘๐๐

๓๗.๖ โครงการวิจัย  การศึกษาข้อกำาหนดทางเคมีของปอบิด

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาขอกําหนดทางเคมีของสมุนไพรปอบิด

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทยแผนไทยและการ

แพทยทางเลือก กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร 

ผูประกอบการดานสมุนไพร

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 สามารถนําผลการวิจัยที่ได ไปใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาเปนขอกําหนดของสมุนไพรปอบิด Thai 

Herbal Pharmacopoeia

งบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๑๙๘

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๒๑๖๐

๓๘. ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดมังคุด

งบประมาณจัดสรรรวม ๓๒๖,๐๐๐ บาท

๓๘.๑ โครงการวิจัย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดมังคุด

วัตถุประสงค์ 

 เพือ่พฒันาผลติภณัฑดแูลชองปากตนแบบจากสารสกดัมงัคดุท่ีมฤีทธิต์านเชือ้จุลินทรยี ฤทธิต์านอกัเสบ

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาลและหนวยงานที่ใหบริการดานทันตกรรม

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ไดผลิตภัณฑดูแลชองปากตนแบบจากสารสกัดมังคุดที่มีฤทธิ์ตานเชื้อจุลินทรีย ฤทธิ์ตานอักเสบ และ

ไดขอมูลสําหรับไปใชสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสําหรับทดแทนการใชยาปฏิชีวนะ

งบประมาณ ๒๑๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร



๑๙๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๑๐๐

๓๘.๒ โครงการวจิยั การศกึษาฤทธิต้์านการอกัเสบของสารอลัฟา - แมงโกสติน ในเซลล์ภมูคิุม้กันเพาะเลีย้ง

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาฤทธิ์ และกลไกการออกฤทธิ์ตานการอักเสบของสาร alpha - mangostin ในเซลลภูมิคุมกัน

เพาะเลี้ยงชนิด U937

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 นักวิจัยจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดขอมูลดานกลไกการออกฤทธิ์ตานอักเสบของสาร alpha-mangostin ในเซลลภูมิคุมกันเพาะ

เลี้ยงชนิด Human monocyte U937

 ๒. นําขอมูลที่ไดไปใชสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสําหรับใชลดการอักเสบ

งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๐๐

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๘๙๐

๓๙. โครงการวิจัย การวิเคราะห์ไมโครไบโอมในผู้ปวยโรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่และทวารหนักและกลุ่มควบคุม

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในตัวอยางอุจจาระผูปวย CRC และกลุมควบคุม

 ๒. เพื่อคนหา microbial gene biomarker สําหรับการบงชี้ผูปวย CRC และกลุมควบคุม

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข หนวยงานวิจัยอื่นๆ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดขอมูลชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในตัวอยางอุจจาระผูปวย CRC และกลุมควบคุม

 ๒. ไดขอมูล microbial gene biomarker สําหรับการบงชี้ผูปวย CRC และกลุมควบคุม

 ๓. ไดขอมูลเปนแนวทางสําหรับการวิจัยพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทันสมัยอื่นๆ ซึ่งจะ

ชวยใหประชาชนมีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ดีขึ้น

งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข



๒๐๑แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๘๙๐

๔๐. โครงการวิจัย การพัฒนาการตรวจ Banna virus ในตัวอย่างผู้ปวยโรคไข้สมองอักเสบ

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาการตรวจการติดเช้ือ Banna virus โดยวิธี RT-PCR และ ELISA ในตัวอยางผูปวยโรค

ไขสมองอักเสบ เพื่อนําไปใชสํารวจการติดเชื้อ Banna virus ในประเทศไทยตอไป

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สํานักระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย โรงพยาบาลตางๆ

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. หองปฏิบัติการฝายอาโบไวรัสมีความพรอมในการตรวจการติดเชื้อ Banna Virus

 ๒. รายงานผลงานวิจัยรายเดือน และรายไตรมาส เผยแพรผลงานวิจัยโดยตีพิมพในวารสารทางดาน

วิทยาศาสตรการแพทย หรือสาธารณสุข

งบประมาณ ๑๘๙,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๐๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๖๒๐

๔๑. โครงการวิจัย พัฒนาเพื่อสร้างฐานข้อมูลเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์อ้างอิงด้วย MALDI-TOF MS

วัตถุประสงค์ 

 ๑. พัฒนาวิธีการตรวจหาสายพันธุเชื้อเลปโตสไปราดวย MALDI-TOF MS

 ๒. จัดสรางฐานขอมูลจําแนกเชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ อางอิงของหองปฏิบัติการสถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรสาธารณสุข

 ๓. พิสูจนทราบสายพันธุเชื้อเลปโตสไปราท่ีเพาะแยกไดจากส่ิงสงตรวจเปรียบเทียบกับฐานขอมูล

เชื้อเลปโตสไปราที่จัดสราง

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 การเฝาระวังโรคสัตวสูคนอุบัติใหมที่มีสัตวขาขอเปนพาหะนําโรค

งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข



๒๐๓แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๕๖๐

๔๒. โครงการวิจัย การประเมินวิธีตรวจและการเฝ้าระวังเชื้อเอชไอวี ดื้อยาต้านไวรัสอินทีเกรสในผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีก่อนรับการรักษาในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ 

 ๑. พัฒนาวิธีตรวจใหมีความไวและความจําเพาะตอเชื้อเอชไอวีสายพันธุ CRF01_AE 

 ๒. การเฝาระวังเชื้อเอชไอวีดื้อยาตานไวรัสอินทีเกรสในภาพรวมของประเทศ

 ๓. จัดทําฐานขอมูลลําดับนิวคลิโอไทดในยีนอินทีเกรสของเชื้อเอชไอวีสายพันธุ CRF01_AE ในผูปวย

เอชไอวีที่ไมเคยไดรับยาตานไวรัส

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดวิธีตรวจวิเคราะหเชื้อเอชไอวีดื้อยาอินทีเกรส ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับเชื้อเอชไอวีที่ระบาดมาก

ในประเทศ

 ๒. เปดบริการตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาอินทีเกรส

 ๓. มีขอมูลการเฝาระวังการดื้อยาอินทีเกรสในภาพรวมของประเทศเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลลําดับ

นิวคลีโอไทดของประเทศไทย

 ๔. ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการตางประเทศ

งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๐๔

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๒๐๐

๔๓. โครงการวิจัย การศึกษาการติดเชื้อร่วมกันระหว่างเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอุจจาระร่วงกับเชื้อ Candida 

spp. ท่ีแยกได้จากผูป้วยอุจจาระร่วงเฉยีบพลนัทีเ่ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและการศกึษาปจจัย พยากรณ์

โรค ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล Metagenomic

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อประเมินประสิทธิภาพอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อCharcoal-cefoperazone deoxycholate agar 

(CCDA) สําหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ (Recovering) Candida spp. เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน

 ๒. เพือ่ศกึษาความชกุและปรมิาณเชือ้ Candida spp. ในตวัอยางอจุจาระรวงผูปวยอจุจาระรวงเฉยีบพลนั

ซึ่งเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม (อาสาสมัครสุขภาพดี) ในประเทศไทย

 ๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการติดเชื้อรวมกันระหวางเชื้อแบคทีเรียกอโรคอุจจาระรวงกับเชื้อ 

Candida spp.

 ๔. เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยพยากรณโรคที่มีความสัมพันธกับการเกิดโรคอุจจาระรวง

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 ๑. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

 ๒. โรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการวจิยั (EC-MOPH Reference no. ๔๔/๒๕๕๘) จาํนวน ๘ แหง ไดแก 

๑) โรงพยาบาลระนอง ๒) สถาบนับาํราศนราดรู ๓) โรงพยาบาลชมุแพ ๔) โรงพยาบาลแมสอด ๕) โรงพยาบาล

พระปกเกลา ๖) โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ๗) โรงพยาบาลสมทุรสาคร ๘) โรงพยาบาลเชยีงรายประชานเุคราะห

 ๓. หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการตรวจวินิจฉัยและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้ออุจจาระรวง

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ขอมลูภาพรวมทีไ่ดจะนาํไปสูการเลอืกใชอาหารเลีย้งเชือ้และวธีิการตรวจวเิคราะหเชือ้ Candida spp. 

ทีเ่หมาะสมและลดกระบวนการตรวจวิเคราะห เนือ่งจากสามารถตรวจไปตามขัน้ตอนการตรวจแยกเชือ้ Campy-

lobacter spp. ของหนวยงานไดตามปกติ จึงชวยลดเวลาและคาใชจาย แตทําใหไดขอมูลเพื่อนําไปใชประกอบ

การวินจิฉยัโรคครอบคลมุมากยิง่ขึน้ นอกจากนีท้าํใหทราบถงึชนดิของเชือ้ Candida spp. ท่ีกระจายตัวในพืน้ท่ี

ประเทศไทยและความรนุแรงในการกอโรคหรอืสนับสนนุการกอโรคอจุจาระรวงรวมกบัเช้ือแบคทเีรยีกอโรคทางเดนิ

อาหาร ซึง่สามารถนาํไปใชเปนแนวในการปรบัใชยาตานจลุชีพสาํหรบัแบคทเีรยีและ/หรอืเชือ้รา หรอืเลอืกใชยา

ทัง้สองขนาน เพือ่รกัษารวมกนัในกรณทีีท่ราบปจจยัพยากรณโรคและคาดวาผูปวยรายนัน้ๆ มคีวามสมัพนัธกบัการ

ติดเชื้อทั้งสองกลุมรวมกันซึ่งจะนําไปสูการรักษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาวิธี/ชุด

ตรวจวินิจฉัย เพื่อวินิจฉัยเชื้อสาเหตุโรคอุจจาระรวงในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข



๒๐๕แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๒๐๐

๔๔. โครงการวิจัย การศึกษาระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ในปญจขันธ์

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาการปลูกตนปญจขันธในระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กรมวิชาการเกษตรและ กรมสงเสริมการเกษตร

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดความรูการผลิตปญจขันธในระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส ใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพผาน

เกณฑมาตรฐานกําหนด

 ๒. ไดแนวทางในการสรางรายไดเสริมและอาชีพทางเลือกใหมแกเกษตรกร ชุมชน ที่สนใจ

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันวิจัยสมุนไพร



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๐๖

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๓๐๕๐

๔๕. โครงการวจิยั การวจิยัและพฒันาสารต้นแบบทางยาจากสมนุไพรไทยเพ่ือการรักษาเบต้า-ธาลัสซเีมยี

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อแยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์กระตุนการสราง fetal hemoglobin (HbF) จากสมุนไพรและศึกษา

โครงสรางทางเคมีของสาร

 ๒. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารกระตุนการสราง HbF ในระดับ RNA และโปรตีน (in vitro study)

 ๓. เพื่อศึกษาความปลอดภัยในสัตวทดลองของสารกระตุนการสราง HbF (in vivo study

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทยและหนวยงานรวมวิจัย

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดสารตนแบบทางยาจากสมุนไพรสําหรับนําไปพัฒนายาเพื่อการรักษาเบตา-ธาลัสซีเมีย 

 ๒. ไดสิทธิบัตรของสารที่มีฤทธิ์กระตุนการสราง HbF เพื่อนําไปใชเปนยารักษาอาการทางคลินิกของผู

ปวยที่มีความผิดปกติของการสรางสายโกลบินชนิดเบตา (beta-hemoglobinopathies) เชน beta-thalas-

semia และ sickle cell anemia 

 ๓. สามารถนําความรูที่ไดไปเผยแพรในงานประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการได 

 ๔. ไดขอมูลผลการศึกษาในระดับ preclinical study ที่จะนําไปประกอบการพิจารณาขออนุญาต

ดําเนินการศึกษาวิจัยในคน กรณีที่พบสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย



๒๐๗แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๓๘๐

๔๖. โครงการวจิยั การประเมนิประสิทธภิาพของอาหารสตูรดัดแปลงทีไ่ม่มซีร่ัีมต่อการผลติเอนเทอโรไวรสั 71

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพือ่ศกึษาการผลติเชือ้ไวรสัเอนเทอโร 71 ในอาหารสตูรดดัแปลงท่ีไมมซีร่ัีม SFM01-M เปรยีบเทียบ

กับอาหารสูตรไมมีซีรั่ม VP-SFM ที่ขายตามทองตลาด 

 ๒. เพื่อศึกษาการผลิตวัคซีน Formalin-inactivated EV71 ตนแบบ และศึกษาการกระตุนภูมิคุมกัน

ในสัตวทดลองขนาดเล็ก (BALB/c mice)

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดกระบวนการผลิตเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 เพื่อใชในการพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated 

EV71 whole-virus vaccine) ตนแบบ

 ๒. สามารถถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 ใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนได

เพื่อนําไปใชในการผลิตวัคซีนตอไป

งบประมาณ ๑๓๘,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๐๘

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

๐.๑๓๐๐

๔๗. โครงการวจิยั การพฒันาวธีิวเิคราะห์เช้ือก่อโรคอาหารเป็นพษิ Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio 

cholerae ในอาหารด้วยเทคนิค Real-Time PCR

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการใหสามารถตรวจเชื้อจุลินทรีย ก อโรคอาหารเปนพิษ

V.parahaemolyticus และ V.cholerae โดยวิธี Real- time PCR

 ๒. เพื่อสนับสนุนงานเฝาระวังการระบาดของโรคอุจจาระรวง ใหทันตอสถานการณ 

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 กรมวิทยาศาสตรการแพทย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมควบคุมโรค

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ห องปฏิบัติการอาหารพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย ก อโรคอาหารเป นพิษ

V.parahaemolyticus และ V. cholerae โดยวิธี Real-time PCR 

 ๒. เพื่อสนับสนุนงานเฝาระวังการระบาดของโรคอุจจาระรวง ใหทันตอสถานการณ 

งบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงาน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑๑ (สุราษฎรธานี)



๒๐๙แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รวม

ขออนุมัติ
งบนโยบาย

๔๘. โครงการวจิยั การศกึษานำาร่องการตรวจคดักรองโรคพันธกุรรมเมตาบอลกิโดยเฉพาะโรคกลุม่สารโมเลกลุ

เล็กในทารกแรกเกิด แบบขยายจำานวนโรคสำาหรับประเทศไทยด้วย Tandem Mass Spectrometry

วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพือ่พฒันาวธิกีารและผลติชดุนํา้ยาขึน้เอง (In-house) สาํหรบัการตรวจคดักรองโรคพนัธกุรรมเมตาบอลกิ

ในกลุมสารโมเลกลุเลก็ดวย TMS ใหมปีระสิทธภิาพ มคีวามไว ความจําเพาะ และมคีวามถูกตองนาเชือ่ถอื

 ๒. เพื่อลดตนทุนกระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด เพื่อใชในการตรวจคัดกรองทารก

แรกเกิดสําหรับประเทศไทย

 ๓. เพือ่พฒันาวิธกีารตรวจยนืยนัโรคพนัธกุรรมเมตาบอลิกสาํหรบัสารโมเลกุลเลก็ เพือ่ใชในกระบวนการ

ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดสําหรับประเทศไทย

 ๔. เพื่อศึกษาอุบัติการณการเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุมสารโมเลกุลเล็กในทารกแรกเกิดไทย 

ในแตละภาคของประเทศ และเพ่ือศกึษาความเปนไปไดในการขยายขอบขายจํานวนโรคการตรวจคดักรองสขุภาพ

ทารกแรกเกิดของประเทศไทย

ผู้ที่นำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 หนวยงาน/สถานพยาบาลท่ัวประเทศกวา ๑,๐๗๖ แหง ที่เปนผูรับบริการสงตรวจคัดกรองสุขภาพ

ทารกแรกเกิด

ผลสำาเร็จที่ส่งผลต่อประชาชนหรือประเทศ 

 ๑. ไดวธิแีละชดุนํา้ยาทีผ่ลติขึน้เอง สาํหรบัการตรวจคดักรองโรคพนัธกุรรมเมตาบอลกิในกลุมสารโมเลกลุ

เลก็แบบขยายจาํนวนโรคดวยเครือ่ง Tandem Mass Spectrometry เพือ่ใชในการตรวจคดักรองทารกแรกเกิด

สําหรับประเทศไทย ที่มีประสิทธิภาพ มีความไว ความจําเพาะและมีความถูกตองนาเชื่อถือ

 ๒. ชวยลดตนทุนการเสียเปรียบดุลการคาในการจัดซื้อชุดนํ้ายาสําเร็จรูปจากตางประเทศ เพื่อใชใน

การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดสําหรับประเทศไทย

 ๓. ไดเทคนิควิธีการตรวจยืนยันโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกสําหรับสารโมเลกุลเล็ก

 ๔. ไดองคความรูเก่ียวกับอุบัติการณการเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุมสารโมเลกุลเล็กในทารก

แรกเกิดไทย ไดเทคโนโลยแีละนวตักรรมการใหบริการเพ่ือใชในการตรวจคดักรองทารกแรกเกดิสําหรับประเทศไทย 

ซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษ เพื่อใชประกอบการวางแผนและจัดทํานโยบายเพื่อเพิ่มจํานวนโรคที่ใหตรวจกรอง

เสนอใหอยูในชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ อันเปนการปองกันภาวะปญญาออน

แกทารก เพื่อใหเด็กไทยมีสุขภาพดีนําไปสูการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตประชากรไทยตอไป

งบประมาณ ขออนุมัติงบนโยบาย

หน่วยงาน สถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย
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ภาคผนวก
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นโยบายรัฐบาล ของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธนั้น มีทั้งสิ้น ๑๑ ดาน ประกอบดวย

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

 โดยจะใชมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของ

ชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความ

เขาใจทีถ่กูตองและเปนจรงิเก่ียวกบัสถาบันพระมหากษตัรยิและพระราชกรณยีกจิเพือ่ประชาชน ทัง้จะสนบัสนนุ

โครงการทัง้หลายอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางทีท่รงวางรากฐาน

ไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ

 ๒.๑ ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ประกอบดวย

  - การบริหารจัดการชายแดน 

            - การสรางความมั่นคงทางทะเล 

            - การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ 

            - การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน

            - การเสริมสรางในการปฏบัิติการทางการทหารรวมกนัของอาเซยีน โดยเนนความรวมมอืเพือ่ปองกัน 

แกไขขอพิพาทตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี

 ๒.๒ เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง 

และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พรอมสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตาง

จากรัฐ และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือก

ปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่ม

ระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศที่อาจชวยคลี่คลายปญหาได

 ๒.๓ พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมในการ

รักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณาการความรวมมือ

ระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปองกันประเทศได

 ๒.๔ เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวานโยบายการตางประเทศเปนสวน

ประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ 

หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและ

ทางออม 

๓. การลดความเหลื่อมลำ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

 ๓.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน 

โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๑๔

 ๓.๒ ปองกนัและแกไขปญหาการคามนษุย รวมถงึปญหาผูหลบหนเีขาเมอืง การทารณุกรรมตอแรงงาน

ขามชาติ การทองเท่ียวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน ดวยการปรับปรุงกฎหมายขอ

บังคับที่จําเปนและเพิ่มความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ

 ๓.๓ ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน

ใหมปีระสทิธภิาพและมคีวามยัง่ยนืมากยิง่ข้ึน รวมท้ังการดูแลใหมรีะบบการกูยมืท่ีเปนธรรมและการสงเคราะห

ผูยากไรอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก

 ๓.๔ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่

เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน 

และโรงพยาบาล ที่เปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน

การคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ

 ๓.๕ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย 

 ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของ

รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ได

ประกาศไวแลว

 ๓.๗ แกปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลํ้าเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการ

ถอืครองใหแกผูทีอ่ยูในพืน้ทีท่ีไ่มไดรกุล้ํา และออกมาตรการปองกนัการเปลีย่นมอืไปอยูในครอบครองของผูท่ีมิใช

เกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตที่ดินทับซอนและแนวเขต

พื้นที่ปาที่ไมชัดเจน 

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 ๔.๑ จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการ

ศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ เพื่อ

ลดความเหลื่อมลํ้า และพัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม 

และธุรกิจบริการ

 ๔.๒ ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ

ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชน

ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดใหมีคูปอง

การศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง

 ๔.๓ ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี

โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 

 ๔.๔ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอน

ใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อ

เปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตัวเอง 
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 ๔.๕ ทะนุบํารงุและอุปถัมภพระพทุธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนบัสนนุใหองคกรทางศาสนามบีทบาท

สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดอง

สมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

 ๕.๑ วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมี

คุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมลํ้าของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลัก

ประกันสุขภาพ

 ๕.๒ พฒันาระบบบรหิารสขุภาพ โดยเนนการปองกนัโรคมากกวารอใหปวยแลวจงึมารกัษา สรางกลไก

จัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและ

ทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น 

 ๕.๓ ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุน และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมี

มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม

๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

 รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน ๓ ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที ระยะตอไปที่

ตองแกไขปญหาพื้นฐานที่คางคาอยู และระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้

 ๖.๑ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนด

ภายในสิ้นปนี้

 ๖.๒ สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดจัดทําไว 

โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใหความสําคัญใน

การบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย 

ทบทวนภารกจิทีม่ลีกัษณะไมยัง่ยืนหรือสรางภาระหนีส้าธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการ

ลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ

 ๖.๓ กระตุนการลงทุนดายการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ

สงเสรมิการลงทนุไวแลวใหเสรจ็สิน้โดยเร็ว และนาํโครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานประเภทท่ีมผีลตอบแทนดี 

 ๖.๔ ดูแลเกษตรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่อง

ปจจัยการผลิตอยางทั่วถึง

 ๖.๕ ลดอปุสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกดิความคลองตัว เชน ปรับปรุงวธิกีารตรวจรับรองมาตรฐานสนิคา

และมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน

 ๖.๖ ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ

จากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได 

 ๖.๗ ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อสนับสนุนการฟนตัว

ของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม
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 ๖.๘ แกปญหานํ้าทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนนํ้าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ

คิดเห็นเพื่อหาทางออกไมใหเกิดนํ้าทวมรุนแรงดังเชนป ๒๕๕๔ สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรงดําเนินการ

สรางแหลงนํ้าขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ ๑ ป

 ๖.๙ ปฏิรปูโครงสรางราคาเชือ้เพลิงประเภทตาง ๆ  ใหสอดคลองกบัตนทุนและใหมีภาระภาษีทีเ่หมาะสม

ระหวางนํ้ามันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและ

น้ํามันดิบรอบใหมท้ังในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐ

และเอกชน ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพื่อน

บานในการพัฒนาพลังงาน

 ๖.๑๐ ปรบัปรงุวธิกีารจดัเกบ็ภาษใีหจัดเกบ็อยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษใีหคงภาษเีงนิได

ไวในระดับปจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและ

ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซ่ึงจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและ

สิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยที่สุด 

 รวมทั้งปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษี

ประเภทที่เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น

 ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซ่ึงจํานวนสูงมากกวา ๗๐๐,๐๐๐ 

ลานบาท และเปนภาระงบประมาณใน ๕ ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนา

ประเทศนอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะ

เวลาชําระคืนใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต

 ๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

   - ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเร่ิมโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม. และ

รถไฟฟาเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอ

ไปทําไดทันที 

   - ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรบัปรงุทาอากาศยานสวุรรณภมูริะยะที ่๒ ทาอากาศยานดอนเมือง 

และทาอากาศยานในภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   - ดานการคมนาคมทางนํ้า โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลํานํ้าชายฝงทะเล เพื่อลดตนทุนระบบ

โลจสิตกิสของประเทศ เริม่จากการพฒันาทาเรอืแหลมฉบงั ทาเรอืชายฝงอาวไทยและอนัดามนั ตลอดจนผลักดนั

ใหทาเรือในลํานํ้าเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกับ

ทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองนํ้าลึก

 ๖.๑๓ ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงาน

ในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบราง 

เพือ่ทาํหนาทีก่าํหนดมาตรฐานการใหบรกิารและความปลอดภยั โครงสรางอตัราคาบรกิารทีเ่ปนธรรม การลงทุน 

การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของ

ประเทศ
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 ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมาย

และมาตรการทีจ่ะแกไขปญหาและฟนฟกิูจการ ตลอดจนพิจารณาความจาํเปนในการคงบทบาทการเปนรฐัวสิาหกจิ

แตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

 ๖.๑๕ ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรให

สอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ 

 ๖.๑๖ ในดานอตุสาหกรรม สงเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรมทีส่อดคลองกบัศกัยภาพพืน้ฐานของประเทศ 

อาท ิสงเสรมิและพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมอตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีขัน้สูง สงเสริมอตุสาหกรรม

ที่ใชการออกแบบและสรางสรรค เปนตน

 ๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง 

สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ๖.๑๘ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเร่ิมขับเคลื่อนไดอยาง

จริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได 

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

 - เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตาม

แผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือ

หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียน

 - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคม

ขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน 

พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ ๖ ดาน 

ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม

 ๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงเปาหมายใหไมตํ่ากวา ๑% 

ของรายไดประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อ

ใหประเทศมีความสามารถในการแขงขัน

 ๘.๒ สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต 

ไฟฟา การจัดการนํ้าและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่จําเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเงื่อนไขการถายทอด

เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน

 ๙.๑ ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยใหความ

สาํคญัในการแกไขปญหาการบกุรกุทีด่นิของรฐั พรอมสงเสริมการปลกูไมมคีาทางเศรษฐกิจในพืน้ท่ีเอกชน เพือ่ลด

แรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ
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 ๙.๒ ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนว

พระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน การกําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน

 ๙.๓ บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

จดัใหมีแผนบรหิารนํา้ของประเทศ เพือ่ใหการจัดทาํแผนงานไมเกดิความซ้ําซอนมคีวามเช่ือมโยงกนัอยางเปนระบบ

           ๙.๔ เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และนํ้าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่

สามารถจัดการขยะมูลฝอยดวยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น

จะวางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ

พฒันาระบบตรวจสอบไมใหมกีารลกัลอบทิง้ขยะตดิเชือ้ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบงัคบัใชกฎหมาย

อยางเด็ดขาด

 ๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 ๑๐.๐ จดัระบบอตัรากาํลงัและปรบัปรงุคาตอบแทนบุคลากรภาครฐัใหเหมาะสมและเปนธรรม ยดึหลัก

การบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ี เพือ่สรางความเชือ่มัน่วางใจในระบบราชการ ลดตนทนุดําเนนิการของภาคธรุกิจ

เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ 

โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนิน

การได

 ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะไดรวดเร็ว ทั้งจะ

วางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต 

หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 

 สวนในระยะเฉพาะหนา จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และ

ดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ

 ๑๐.๓ เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการ

แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของ

เจาหนาที่ฝายตาง ๆ

 ๑๐.๔ ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผล

ประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ และเปนเรื่องที่ตอง

แทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่

ลาสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการ

แผนดิน โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น

เฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ

 ๑๑.๒ ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจาการแทรกแซงของรัฐ

โดยนโยบายดังกลาวมีนโยบายที่เกี่ยวของดานสาธารณสุข คือนโยบายดานที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการ
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ดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยรัฐบาลจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเขมแข็งใหแก

การใหบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเนนความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพ ดังนี้

 ๑. วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดย

ไมมคีวามเหลือ่มลํา้ของคณุภาพบริการในแตละระบบ และบรูณาการขอมลูระหวางทกุระบบหลกัประกนัสุขภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 ๒. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษาสรางกลไก

การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงานการกระจายบุคลากร

และทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถิ่น และใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจางบุคลากร

เพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนา

ระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและบุคลากรรวม

กันโดยมีขอตกลงที่รัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย

 ๓. เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้าโดยมี

เครือขายหนวยเฝาระวัง หนวยตรวจวินิจฉัยโรค และหนวยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ

แพรกระจายไดอยางทันทวงที

 ๔. ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการ

รวมมือระหวางฝายตาง ๆ ในการตรวจจับเพื่อปองกัน การรายงาน และการดูแลผูบาดเจ็บ

 ๕. สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนใหมีนํ้าใจนักกีฬา

มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถแขงขันใน

ระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ

 ๖. ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสงัคม เพือ่ปองกนัและแกปญหาการตัง้ครรภในวยัรุน 

และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบญุ การปลกูถายอวยัวะและสเตม็เซลล โดยจดัใหมมีาตรการ

และกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เปนปญหาใหมของสังคม

 ๗. พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุขโดยจัดใหมี

บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และใหมีความรวมมือทั้งระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานตาง

ประเทศ โดยเฉพาะในการปองกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี

ความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบ

เรียบรอยในทุกระดับ ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต

 (๒) ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั มุงเนน การยกระดับศกัยภาพของประเทศ

ในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงานํามา
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ประยุกตผสมผสานใหสอดรับกับ บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน”เพื่อปูทางสู

อนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการ

เพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด

 (๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัย

ใหเปนคนดี เกง มีคุณภาพ และเปนพลเมืองดีของชาติ 

 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ใหความสําคัญการ

ดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ รวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา

เพื่อสวนรวม

 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปาหมาย

เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ

 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย เพื่อ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐ โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยาง

สิ้นเชิง
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แนวคิดประเทศไทย ๔.๐
 “ไทยแลนด ๔.๐”  เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่ วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจ

สําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนา

ประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษ

ที่ ๒๑ ได

 หลายประเทศกําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมเพ่ือสรางความมั่งคั่งในศตวรรษที่ ๒๑ อาทิ 

สหรัฐอเมริกาพูดถึง A nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดันประเทศสู Design of Innovation จีนประกาศ

โมเดล Made in China ๒๐๒๕ สวนอินเดียกําลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใตวางโมเดลเศรษฐกิจ

เปน Creative Economy และมองมาประเทศใกลอยางลาวยงัประกาศโมเดลเศรษฐกิจเปน Power of ASEAN 

ประเทศไทย ๑.๐ ยุคทองของเกษตรกรรม เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน หมู หมา กา ไก เปนตน ประเทศไทย 

๒.๐ ยุคอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ เครื่องเขียน 

กระเปา เครื่องนุงหม เปนตน และยุคปจจุบัน คือ ประเทศไทย ๓.๐ เปนอุตสาหกรรมหนัก เชน การผลิตและ

ขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน นับตั้งแตประเทศไทย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยนโยบายตาง ๆ พบวา มีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง

รอยละ ๗ ตอป แตมาถึงหลังป ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเปนรอยละ ๓ - ๔ ตอปเหตุผล

สําคัญเพราะ 

 ๑. ไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน 

 ๒. ไมเคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง 

   ๓. แรงงานยังมีทักษะไมดีพอจนกลายเปนปญหาความเหลื่อมลํ้าของโอกาส 

 ดวยเหตุน้ี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา จําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของ

ประเทศ แนวดวยความคิดประเทศไทย ๔.๐ เพื่อผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก ๓ กับดักที่กําลังเผชิญ คือ

 ๑. กับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap)

 ๒. กับดักความเหลื่อมลํ้า (Inequality Trap) 

 ๓. กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)

 ไทยแลนด ๔.๐ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ประเทศไทย ๔.๐ จะปรับเปลี่ยนโครงสราง

เศรษฐกิจจากที่กลาวมาขางตนไปสู ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” 

โดยมีฐานคิดหลัก คือ 

 ๑. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

 ๒. เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลย ีความคดิ

สรางสรรค และนวัตกรรม

 ๓. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
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ดังนั้น ประเทศไทย ๔.๐ ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน ๔ องค์ประกอบสำาคัญ คือ

 ๑. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่

เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองรํ่ารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบ

เปนผูประกอบการ (Entrepreneur) 

 ๒. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลาไปสู

การเปน Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง 

 ๓. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางตํ่าไปสู High Value Services 

 ๔. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะตํ่าไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง

๕. กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 

 ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 

Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู ๒ ดาน คือ 

ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการ

เตมิเตม็ดวยวทิยาการ ความคดิสรางสรรค นวตักรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีการวิจยัและพฒันา แลวตอยอด

ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย

 ๑. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยี

การเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน

 ๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 

เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน

 ๓. กลุมเคร่ืองมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน

 ๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 

เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IOT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 

อี-มารเก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน

 ๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) 

เทคโนโลยีการทองเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน

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

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ บนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยหลักการ

สําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย 

 (๑) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 (๒) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 

 (๓) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
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 (๔) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙”  เปนกรอบการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ป

แรก และเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)

 (๕) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  

 (๑) เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะความรู

ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

 (๒) เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ  รวม

ทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 

 (๓) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 

 (๔) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 (๕) เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และมีการทํางานเชิงบูรณาการ 

 (๖) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค 

 (๗) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ  ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ

 เปาหมายรวม ประกอบดวย (๑) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ (๒) ความเหลื่อมลํ้าทาง

ดานรายไดและความยากจนลดลง (๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได (๔) ทุนทางธรรมชาติและ

คุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๕) มีความมั่นคงในเอกราชและ

อธิปไตยและเพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย และ (๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 ๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม 

 ๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   

 ๔) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน  

 ๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

  สังคมไทย  

 ๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  

 ๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 ๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา



แผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒๒๒๔

ทิศทางการพัฒนาประเทศ ระดับกระทรวง มียุทธศาสตรความเปนเลิศ ๔ ดาน คือ

๑) สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion,Prevention & Protection

 Excellence)

๒) บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

๓) บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

๔) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาธิบาล (Governance Excellence)

ประกอบดวย ๑๕ แผนงาน ๔๕ โครงการ โดยกําหนดเปาหมาย และมาตรการสําคัญใหเกิดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลภายใตงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความคุมคามากที่สุด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) 

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อสงเสริมใหประชาชน ทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี ไดรับการสงเสริม สุขภาพ ปูองกันควบคุมโรค และภัย

สุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ โดย มีระบบตอบสนองตอภัยสุขภาพตางๆ ตลอดจนมีการคุมครอง ผู

บริโภคดานสุขภาพที่ดี อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดีสงผลใหอายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

เป้าหมายการพัฒนา : 

 ๑) ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพที่ดี 

 ๒) มีระบบปองกัน ควบคุมโรค ระบบเฝาระวังโรคที่สามารถตอบสนองไดทันที 

 ๓) มีระบบคุมครองผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ 

 ๔) มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพของประชาชน 

 ๕) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา : 

 ๑) พัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพโดยการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

 ๒) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการ (ANC /WCC /NCD) 

 ๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลรายบุคคล และเชื่อมโยงระบบขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 ๔) สงเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 ๕) เสริมสรางความเขมแข็งของปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 ๖) สงเสริมและสนับสนุน สรางความรอบรูดานสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค 

 ๗) ผลักดันและบังคับใชกฎหมาย 

 ๘) บริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี 

 ๙) สนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขาย

แผนงาน : 

 แผนงานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ) 

 แผนงานที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
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 แผนงานที่ ๓ การปองกัน ควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

 แผนงานที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพครอบคลุมท่ัวถึงลดความเหลื่อมลํ้าของ 

ผูรับบริการในดานการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งมีระบบการสงตอที่มีคุณภาพเพื่อใหประชาชนสามารถ 

เขาถึงบริการไดอยางเทาเทียมกัน 

เป้าหมายการพัฒนา : 

 ๑) มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 

 ๒) มีระบบบริการสุขภาพที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 

 ๓) มีระบบการสงตอที่มีประสิทธิภาพ 

 ๔) มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทยทันสมัยและสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

 ๕) มีความรวมมือทั้งระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานตางประเทศโดยเฉพาะในการ

ปองกันและรักษาโรคที่มีความสําคัญ 

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา : 

 ๑) พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) โดยใหมีแพทยเวชศาสตรครอบครัว

ดูแล ทุกครัวเรือน 

 ๒) พัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนาบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่ครอบคลุมทุกระบบในการ 

ใหบริการทุกพื้นที่ 

 ๓) พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและพัฒนาระบบเครือขายการสงตอทุกระดับใหมี 

ประสิทธิภาพ 

 ๔) สงเสริมการใชการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก ภูมิปญญาและสมุนไพรไทย 

 ๕) สนับสนุนหนวยงานบริการดานสุขภาพใหไดมาตรฐานสากล 

 ๖) สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย 

 ๗) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

แผนงาน : 

 แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 

 แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

 แผนงานที่ ๓ การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ 

 แผนงานที่ ๔ การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ 

 แผนงานที่ ๖ อุตสาหกรรมทางการแพทย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อใหมีกําลังคนดานสุขภาพที่เพียงพอและมีคุณภาพ มีการกระจายที่เหมาะสม เปนธรรมและทั่วถึง 

เพื่อตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพของประชาชนอยางแทจริง 

เป้าหมายการพัฒนา : 

 ๑) วางแผนอัตรากําลังใหสอดคลองกับกรอบความตองการอัตรากําลังคนของประเทศ 

 ๒) กระจายสัดสวนบุคลากรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบทใหมีความสมดุลกัน 

 ๓) ธํารงรักษากําลังคนดานสุขภาพ

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา : 

 ๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 

 ๒) สงเสริมและสนับสนุนการผลิต พัฒนา และธํารงรักษากําลังคนดานสุขภาพ 

 ๓) สรางเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ 

 ๔) สงเสริมและพัฒนาผูเชี่ยวชาญในระบบสุขภาพ 

 ๕) มีระบบฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ

แผนงาน : 

 แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

วัตถุประสงค์ : 

 เพื่อลดคาใชจายดานสุขภาพลงและยั่งยืน ดวยการบริหารจัดอยางอยางมีธรรมาภิบาล ระบบบริหาร 

จัดการที่โปรงใสเปนธรรม ตรวจสอบได 

เป้าหมายการพัฒนา : 

 ๑) วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดย

ไมมีความเหลื่อมลาของคุณภาพบริการในแตละระบบ 

 ๒) มีการบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 

จัดการ 

 ๓) สรางและพัฒนากลไกการดุลดานการเงินการคลังสุขภาพ 

 ๔) มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลดานสุขภาพ 

 ๕) มีการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและสรางนวัตกรรมใหมๆ

มาตรการ/แนวทางการพัฒนา : 

 ๑) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ 

 ๒) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

 ๓) พัฒนาระบบฐานขอมูลบริการ และเชื่อมโยงระบบขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (big data) 
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 ๔) บริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 

 ๕) พัฒนาและสงเสริมงานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ อยางครบวงจร 

 ๖) ปรับปรุงโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 

 ๗) ปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 ๘) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

แผนงาน : 

 แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ

 แผนงานที่ ๒ การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ 

 แผนงานที่ ๓ การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 

 แผนงานที่ ๔ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ 

 แผนงานที่ ๕ การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ

แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 การจัดทําแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ดําเนินการภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญที่กําหนดไวใน 

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ (ช ดานอื่นๆ) ไดแก (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ ให

ประชาชนไดรับสิทธิและประโยชนจากการบริหารจัดการและการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวก

ทัดเทียมกัน และขอ (๕) ใหมีระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวน

ทีเ่หมาะสม มาตรา ๘ ใหจัดทาํแผนการปฏริปูประเทศ ๑๑ ดาน ดงัตอไปนี ้๑) ดานการเมอืง ๒) ดานการบรหิาร

ราชการแผนดิน ๓) ดานกฎหมาย ๔) ดานกระบวนการยุติธรรม ๕) ดานการศึกษา ๖) ดานเศรษฐกิจ ๗) ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๘) ดานสาธารณสุข ๙) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐) 

ดานสังคม และ ๑๑) ดานอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หมวด ๕ หนาที่ของรัฐ มาตรา ๕๕ รัฐตองดําเนิน

การใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและอยางทั่วถึง เสริมสรางใหประชาชนมีความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค และสงเสริม สนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิปญญาดาน

แพทยแผนไทยใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงไดพิจารณาประเด็นอื่นที่นําสูการออกแบบนโยบายและระบบ

ที่สมบูรณ สนับสนุนใหมีการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปดานสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง

ปจจัยท้ังภายนอกและภายในท่ีจะสงผลถึงการสาธารณสุขของประเทศ และความสอดคลองกับทิศทางการ

พัฒนาประเทศทั้งในระยะยาว และระยะกลาง

 เป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข คือ “ประชาชนทุกภาคสวนมีความรอบรูดานสุขภาพ 

มีสวนรวมในการวางระบบในการดูแลสุขภาพ ไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการเขาถึงบริการสาธารณสุขที่

จําเปน และอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตระบบ

สาธารณสุขที่เปนเอกภาพและการอภิบาลระบบที่ดี
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 วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

 ๑. เพื่อใหมีระบบบริการปฐมภูมิที่มีความครอบคลุม

 ๒. เพื่อใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม

 ๓. เพื่อใหระบบสุขภาพไทยมีเอกภาพ

 เป้าพึงประสงค์

 ๑. ระบบบริการสุขภาพมีความยั่งยืน

 ๒. มีขอมูลสารสนเทศที่ใชบริหารจัดการการเงินการคลัง การบริการในระบบสุขภาพและสาธารณสุข

อยางมีประสิทธิภาพ

 ๓. ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ การดําเนินงานดานสุขภาพของทุกภาคสวนเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน

 ๔. ประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีบนหลักการสรางนําซอม

การกำาหนดประเด็นการปฏิรูปด้านสาธารณสุข โดยคํานึงถึงองคประกอบ ๔ ดาน ไดแก

 ๑. ดานระบบบริหารจดัการดานสขุภาพ ท่ีใหความสาํคญักบัการมกีลไกในการกําหนดนโยบายสุขภาพ

แหงชาตทิีม่คีวามเปนเอกภาพ การกระจายอาํนาจในการบรหิารจดัการไปยงัเขตสขุภาพ การมรีะบบสารสนเทศ

สุขภาพ และการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ

 ๒. ดานระบบบริการสาธารณสุข มุงพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การแพทยแผนไทย การแพทยฉุกเฉิน

และการสรางเสริมปองกันและควบคุมโรค

 ๓. ดานการคุมครองผูบริโภคและบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ใหความสําคัญในการสราง

ความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชน รวมถึงการคุมครองผูบริโภค

 ๔. ดานความยั่งยืนและเพียงพอดานการเงินการคลังสุขภาพ โดยการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ

ภาครัฐทุกระบบใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนธรรม และยั่งยืน

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ๑๐ ประเด็น

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ประกอบดวย ๔ ประเด็นปฏรูิปยอย ไดแก

 ๑.๑ การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ

 ๑.๒ การกระจายอํานาจโดยการตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ

 ๑.๓ การปรับบทบาท โครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข ในการทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดาน

สุขภาพของประเทศ (National Health Authority)

 ๑.๔ ระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการบริหารรวมกันเปนเครือขาย มีอิสระ

คลองตัวและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมบริหารจัดการ

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 ระบบสุขภาพไทยมีเอกภาพมีการบูรณาการงานดานสุขภาพของทุกหนวยงาน มีการกระจายอํานาจ

และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตัดสินใจ เพื่อบริหารระบบสุขภาพ ใหประชาชนไดประโยชนสูงสุด

และสอดคลองกับปญหาสุขภาพในแตละพื้นที่ ภายใตทรัพยากรอันมีจํากัด
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 ประชาชน : ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารระบบสุขภาพ

 สังคม : ชุมชนทองถิ่นทุกภาคสวนในสังคมรวมรับรูและตระหนักถึงสภาพปญหา และความสําคัญ

ดานเอกภาพของระบบ รวมคิดรวมทําและรวมรับผิดชอบในการจัดระบบสุขภาพในแตละพื้นที่

 ประเทศ : ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ การดําเนินงานดานสุขภาพของทุกภาคสวนเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ระบบบริการมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และจัดบริการเปนเครือขาย ภายใตการ

ติดตามกํากับที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 ประชาชน : มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเขาถึงสารสนเทศเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง

สุขภาพ (Health literary) มีขอมูลสุขภาพสวนบุคคล (Personal Health Records) ที่ครบถวน ปลอดภัย

สามารถเขาถึงและบริหารจัดการขอมูลสุขภาพของตนไดเมื่อตองการ และมีเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชวยสนับสนุน

การดูแลตนเอง (Self-Care) และไดรับบริการใหคําแนะนําดานสุขภาพและวินิจฉัยโรคเบื้องตนไดอยางสะดวก

และทั่วถึง

 ผู้ให้บริการ : มีระบบขอมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถใหบริการสุขภาพและสาธารณสุขแก

ประชาชนทั้งการสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพที่มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ มีการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนใหเกิดระบบบริการแบบไรรอยตอ และมีการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ที่ครอบคลุมถึงระบบปญญาประดิษฐในการสนับสนุนการตัดสินใจ

ทางการแพทยและการบริหารจัดการระบบสุขภาพ การใหบริการแพทยทางไกล (Telemedicine) การเฝา

ระวังและสื่อสารเตือนภัยดานสุขภาพและการควบคุมโรค รวมไปถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพใน

รูปแบบใหม สนับสนุนใหเกิดอุตสาหกรรม และโอกาสทางเศรษฐกิจดานสุขภาพและสาธารณสุข

 รฐับาลและผูบ้ริหาร : มขีอมลูสารสนเทศทีใ่ชบรหิารจัดการการเงนิการคลงั การบรกิารในระบบสุขภาพ

และสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการมีสุขภาพ สุขภาวะท่ีดี หรือลดปญหาสุขภาพของ

ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในพื้นที่หางไกล กลุมแมและเด็ก กลุมผูสูงอายุ และผูพิการ

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : กำาลังคนสุขภาพ

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 ประชาชน : เขาถึงบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพอยางครอบคลุมทั่ว

ถึง รวมถึงไดรับการสงเสริมสนับสนุนความรูเพื่อนําไปสูการสรางสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี

 องค์กรด้านสุขภาพ : รวมถึงสถานพยาบาล หนวยบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ  มีบุคลากร

สุขภาพท่ีเพียงพอ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตอการจัดบริการสุขภาพตามาตรฐาน และมีการบริหารจัดการ

บุคลากรที่สามารถตอบสนองกับการพัฒนาระบบริการสุขภาพในแตละชวงเวลา ภายใตคาใชจายที่เหมาะสม

 ระบบการศกึษา : และการผลติบคุลากรสขุภาพมศีกัยภาพและขดีความสามารถในการผลติและพฒันา

บุคลากรที่ตอบสนองตอความตองการของระบบสุขภาพในปจจุบันและในอนาคต

 บุคลากรสุขภาพ : มีความสุขในการทํางาน ภายใตสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย มีสมรรถนะที่สอดคลองกับ
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ความตองการของสังคม มีการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster : PCC)

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 ประชาชน : ประชาชนมีสุขภาพดีแมอยูไกลโรงพยาบาล บนหลักการสรางนําซอม

 สังคม : ประชาชนกลุมตาง ๆ ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท รวมถึงประชาชนกลุมเปราะบางสามารถ

เขาถึงบริการที่มีความจําเปนอยางเทาเทียมและเปนธรรมดวยความรวมมือของทุกภาคสวน

 ประเทศ : มีระบบบริการสาธารณสุขปฐมภูมิที่ตอบสนองตอความจําเปนทางสุขภาพของประชาชน

ไทยดวยการใชทรัพยากรอยางคุมคา เปนธรรมและยั่งยืน

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 ประเทศไทยมีความมั่นคงจากการนวดไทยและผลิตภัณฑสมุนไพร การแพทยแผนไทยมีความม่ันคง

ในระบบบริการสุขภาพ และพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 ทุกคนบนแผนดินไทยเขาถึงและไดรับบริการระบบการแพทยฉุกเฉินอยางเทาเทียม ทั่วถึง ทันเวลา 

และมีมาตรฐาน

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗ : การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 ๑) เพื่อพัฒนาระบบงาน P&P ใหมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ

 ๒) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) ไมนอยกวา ๘๕ ป

 ๓) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา ๗๕ ป (HALE)

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๘ : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 ๑) ประชาชนไทยทุกคนมีทักษะในการเขาถึงและประมวลขอมูลสุขภาพเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 ๒) สังคมไทยเปนสังคมรอบรูดานสุขภาพ (Health literate societies) คือสังคมที่ประชาชนทุกคน

เขาถึง เขาใจขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ และประยุกตใชของประชาชน สามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพ

ของตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม

 ๓) ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคมและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือใหประชาชน

สามารถเขาถึง เขาใจ ประเมิน และปรับใชขอมูลและบริการตาง ๆ ในสังคม เพื่อตัดสินใจดูแลสุขภาพของ

ตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม
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 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๙ : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพในประเทศที่เปนระบบมีมาตรฐาน เพื่อ

ใหเกิดความตอเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภคดานสุขภาพทุกกลุม

รวมถึงกลุมผูเสียเปรียบในสังคม

 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๐ : ระบบหลักประกันสุขภาพ

 เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์

 ๑) ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี

 ๒) มีความเปนธรรมสาํหรบัประชาชนทกุกลุม (รวมทัง้บคุคลทีม่ปีญหาสถานะและสทิธแิละคนตางดาว) 

ในการเขาถึงบริการสาธารณสุขท่ีจําเปนอยางมีคุณภาพ และมีการรวมรับผิดชอบภาระคาใชจายตามกําลัง

ความสามารถในการจาย

 ๓) ประเทศสามารถรองรับคาใชจายดานหลักประกันสุขภาพไดอยางยั่งยืน และมีแหลงเงินที่เพียงพอ

สําหรับการจัดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง
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รายนามคณะผู้จัดทำาเล่ม

๑. นางสาววรางคณา ออนทรวง ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ ที่ปรึกษา

๒. นางสาวสมฤดี  พินิจอักษร หัวหนากลุมนโยบายและแผน  ประธานคณะผูจัดทํา

๓. นางสาวธัญญาภรณ มณีวงษ  กลุมนโยบายและแผน   คณะผูจัดทํา

๔. นางสาววีรวรรณ ลอยมา  กลุมนโยบายและแผน   คณะผูจัดทํา

๕. นางสาวอมรรัตน เกสร  กลุมนโยบายและแผน   คณะผูจัดทํา

๖. นางสาวธันยนันท รอดเหลือจาด กลุมนโยบายและแผน   เลขานุการและ

                  คณะผูจัดทํา
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