คำนำ
ตามที่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ได้ ดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ปร ะจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ น ระยะเวลา 6 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2 5 6 0 ถึ ง 3 1 มี น า คม 2 5 6 1
โดยได้ ร ายงานผลการดาเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยงบประมาณลงในระบบติ ด ตา มผลงา น ด า เนิ น งา น / ใช้ จ ่ า ย
งบประมาณ (DOC) นั้ น
ในการนี้ ก องแผนงานและวิ ช าการ โดยกลุ่ มติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ จั ด ทาผลการ ด า เนิ น งา น ร อบ
6 เดื อ น ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของกร ม วิ ท ยา ศา สตร์ ก า ร แพทย์ จ า กข้ อ มู ล ใน ร ะบบติ ด ตา ม
งบประมาณ (DOC) เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร และหน่ ว ยงา น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งได้ ร ั บ ทร า บและน า ไปเ ป็ น
ข้ อ มู ล ทบทวนผลการดาเนิ น งานต่ อ ไป

กองแผนงานและวิ ช าการ
กลุ่ มติ ด ตามและประเมิ น ผล
พฤษภาคม 2561
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ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป
ประวัติความเป็นมา
กรมวิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์กการแพทย์
ารแพทย์เเป็ป็นหน่วยงานสั
ยงานสังงกักัดดกระทรวงสาธารณสุ
กระทรวงสาธารณสุขขที่ก่อตัตั้ง้งขึขึ้น้นมา
มา พร้
พร้ออมม ๆๆกักับบการ
การจัจัดตั้ง
กระทรวงสาธารณสุขขนันับบถึถึงงบับัดดนีนี้เป็้ เป็
นเวลากว่
า 76
ว โดยได้
มี การปรั
ปรุ่ยงเปลี
่ยน แปลงโครงสร้
างหลายครั
กระทรวงสาธารณสุ
นเวลากว่
า 76
ปีแปีล้วแล้โดยได้
มีการปรั
บปรุงบเปลี
นแปลงโครงสร้
างหลายครั
้ง เพื่อให้้ง
เพื
ให้เกิดความเหมาะสมกั
บ ภาระหน้
าทีท่ ันและให้
ทันต่อสภาพความเปลี
่ยนแปลง
โครง สร้สังาคมและสิ
งหลายครั่งแวดล้
้ง เพื่ออให้
เกิด่อความเหมาะสมกั
บ ภาระหน้
าที่ และให้
ต่อสภาพความเปลี
่ยนแปลงทางด้
านเทคโนโลยี
ม เกิด
ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และให้ทันต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2485 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดระเบียบราชการ
ในเดือนมีกนารแพทย์
าคม พ.ศ.ประกอบด้
2485 กรมวิ
การแพทย์6ได้กอง
ก่อตัคื้งอขึ้นสํตามพระราชกฤษฏี
กา จัดระเบี
กรมวิทยาศาสตร์
วยส่ทยาศาสตร์
วนราชการภายใน
านักเลขานุการ กองเคมี
กองชัยนบราชการ
สูตรโรค
กรมวิ
ทยาศาสตร์(โอนมาจากกรมสาธารณสุ
การแพทย์ ประกอบด้วยส่
นราชการภายใน 6 กอง
คือชสกรรม
านักเลขานุ
การ กองเคมี
กองชั(โอนมาจาก
นสูตรโรค
กองโอสถศาลา
ข วกระทรวงมหาดไทย)
กองเภสั
และโรงงานเภสั
ชกรรม
กองโอสถศาลา
ข กระทรวงมหาดไทย)
กรมวิทยาศาสตร์(โอนมาจากกรมสาธารณสุ
กระทรวงเศรษฐการ) สถานที
่ตั้งอยู่ที่ถนนบํารุงเมืกองเภสั
อง ยศเสชกรรม และโรงงาน เภสั ชกรรม (โอนมาจาก
กรม วิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ) สถานที่ตั้งอยู่ที่ถนน บารุงเมือง ยศเส
ในปี พ.ศ.2529 ได้ ย้ า ยหน่ ว ยงานบางส่ ว นจากถนนบํ า รุ ง เมื อ ง ยศเส มาอยู่ ที่ อาคารสถาบั น วิ จั ย ทาง
ในปีสพ.ศ.
2529
ย้ายหน่
ว ยงานบางส่
เมือ ง ยศเส
่ที่ อาคารสถาบั
จัยฐทาง
วิทยาศาสตร์
าธารณสุ
ขแห่ได้
งชาติ
จ.นนทบุ
รี ซึ่งได้รวับนจากถนนบ
ความช่วยเหลืารุองในการก่
อสร้ามาอยู
งอาคารพร้
อมอุปกรณ์นจวิากรั
บาล
วิท่ปยาศาสตร์
งชาติ
จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ จากรัฐบาล
ญี
ุ่น รวมมูลสค่าธารณสุ
าประมาณขแห่
400
ล้านบาท
ญี่ปุ่น รวมมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท
ใน ปี พ.ศ. 2545 ได้ มีการปฏิรูประบบราชการและมีการปรับปรุงส่วนราชการตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.2545
2545เป็ได้น มี22การปฏิ
รูประบบราชการและมี
การปรั
บปรุงกองเครื
ส่วนราชการตามกฎกระทรวงสาธารณสุ
การกรม
่องสําอางและวัตถุอันตราย กองชีวขเมื่อวันที่ ใน
9 ตุปีลาคม
หน่วยงาน
คือ สํานักงานเลขานุ
ที่ 9 ตุลาคม 2545ชาการ
เป็น 22
หน่งสีวยงาน
สานั
กงานเลขานุ
่องสสาธารณสุ
าอางและวั
ถุอันนตราย
กองชี
ววัเมืต่อถุวันกองแผนงานและวิ
กองรั
และเครืคือ่ งมื
อแพทย์
สถาบักนารกรม
วิจัยวิทกองเครื
ยาศาสตร์
ข ตสถาบั
วิจัยสมุ
นไพร
วัสํตาถุนั กกองแผนงานและวิ
ชาการ กองรังยสีอาหาร
และเครื่อสํงมื
สถาบันอวิจงปฏิ
ัยวิทบยาศาสตร์
ข สถาบั
จัยสมุด นและ
ไพร
คุ ณ ภาพและความปลอดภั
า นัอกแพทย์
มาตรฐานห้
ั ติ ก าร สํสาาธารณสุ
นั ก ยาและวั
ต ถุนเวิสพติ
ณ ภาพและความปลอดภั
ส านัวยก มาตรฐานห้
อ งปฏิกบารแพทย์
ั ติ ก าร สชลบุ
านั รกี ยาและวั
ต ถุ เ สพติกดารแพทย์
และ ศูตนรัย์ง
ศูสนานัย์วกิทคุยาศาสตร์
การแพทย์ 12 แห่ยงอาหาร
ประกอบด้
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
วิศูทนยาศาสตร์
การแพทย์
12 แห่สงขลา
ง ประกอบด้
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ยาศาสตร์กการแพทย์ตขรัอนแก่
ง ศูนนย์
ย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ศูนย์วิวทยยาศาสตร์
การแพทย์การแพทย์
สุราษฎร์ชธลบุ
านีรศูี ศูนนย์ย์ววิทิทยาศาสตร์
การแพทย์
สงขลา
ศูนย์วมิทายาศาสตร์
การแพทย์
สุราษฎร์อธุดานีรธานี
ศูนย์ศูวนิทย์ยาศาสตร์
การแพทย์
ขอนแก่
น ศูนย์
ศูวิทนยาศาสตร์
ย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
นครราชสี
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
อุบลราชธานี
การแพทย์
นครราชสี
มา ศูศูนนย์ย์ววิทิทยาศาสตร์
รธานี ศูนย์ศูวนิทย์ยาศาสตร์
การแพทย์
อุบลราชธานี
ศูวิทนยาศาสตร์
ย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
เชียงใหม่
ยาศาสตร์กการแพทย์
ารแพทย์อนุดครสวรรค์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
พิษณุโลก
ยาศาสตร์กการแพทย์
ารแพทย์สเมุชีทยรสงคราม
งใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม
ในปี พ.ศ. 2547 เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของงานทางด้ า นวิ ช าการและบริ ก ารได้ มี ก ารเพิ่ ม ศู น ย์
ในปีการแพทย์
พ.ศ. 2547
่อรองรั
ว เพิ่ ม ขึก้นารแพทย์
ของงานทางด้
ช าการและบริ
ก ารได้
มี ก ารเพิภูเ่ มก็ศูตนซึย์่ง
วิทยาศาสตร์
ขึ้น 2เพืแห่
ง ได้แบก่การขยายตั
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เชียงรายานวิ
และศู
นย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ขนึ้นย์ว2ิทยาศาสตร์
แห่ง ได้แก่การแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ยงราย และศู
นย์วิทยาศาสตร์
มเป็นสาขาของศู
เชียงใหม่กแารแพทย์
ละศูนย์วเิทชียาศาสตร์
การแพทย์
สงขลา การแพทย์ภูเก็ต ซึ่ง
จากเดิ
จากเดิมเป็นสาขาของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา
ในปี งบประมาณ 2556 ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน โดยรวมกับศูนย์รวม
ในปี งบประมาณ
2556
ได้จกรมวิ
ัดตั้งศูทนยาศาสตร์
ย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์
ี่ 4ญขึาตให้
้นเป็นใหน่
ยงานภายใน
บศูนย์รวม
บริการ และในปี
งบประมาณ
2558
การแพทย์
ได้รับทอนุ
ช้ปวระโยชน์
ที่ราชพัโดยรวมกั
สดุแปลงหมายเลข
บริ
การยนที
และในปี
งบประมาณ
ทยาศาสตร์กกจัารแพทย์
ได้รัรบี อนุ
ี่ราชพัสดุแสํปลงหมายเลข
ทะเบี
่ สบ.355
ตําบลมิต2558
รภาพ กรมวิ
อําเภอมวกเหล็
งหวัดสระบุ
เนื้อญทีาตให้
่ 7 ไร่ใช้1ประโยชน์
งาน 26 ทตารางวา
าหรับก่อสร้าง
ทะเบี
ยนที
ตาบลมิ
ตรภาพที่ อ4าเภอมวกเหล็
อาคารศู
นย์่ วสบ.355
ิทยาศาสตร์
การแพทย์
สระบุรี ก จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา สาหรับก่อสร้าง
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

4

นงานกรมวิ
ทยาศาสตร์
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ผลการดําเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ ผลการด
6 เดือน าเนิ
ประจํ
าปีงบประมาณ
พ.ศ.ก2561
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โครงสร้างองค์กร
แผนภาพที่ 1 : แผนผังหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีฯ

สานักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สานักเลขานุการกรม

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

กองแผนงานและ
วิชาการ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สานักเครื่องสาอาง
และวัตถุอันตราย

สถาบันชีววัตถุ

สานักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์

สถาบันวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

สถาบันวิจัยสมุนไพร

สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการ

สานักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร

สานักยาและ
วัตถุเสพติด

สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 4 สระบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 12 สงขลา

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
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สรุ ป ภาพรวมผลการดาเนิ น งาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทสาคัญในการเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับ
การกาหนดและควบคุมมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ รวมถึงการวิจัย
และประเมิน ความเสี่ ย ง เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรมในการป้องกันปัจจัยเสี่ ยงและส่ งเสริมสุ ขภาพให้ แ ก่
ประชาชน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ด้านสาธารณสุขที่เปลี่ ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เช่น การเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างประเทศ การนาเข้าและส่งออกสินค้าด้านอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่มีความหลากหลายและปริมาณมากยิ่งขึ้น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เป็นต้น
เพื่อให้หน่วยงานสามารถสนองต่อความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวิสัยทัศน์ “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี 2563” ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 4 ประเด็น
สร้างความเป็นเลิศด้านการ พัฒนาขีดความสามารถและ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ความทันสมัยในการตอบสนอง ของห้อง ปฏิบัติการตาม

ความก้าวหน้า 28.68%

ต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

มาตรฐานสากล

ความก้าวหน้า 41.83%

ความก้าวหน้า 45.85%

ยกระดับองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

ความก้าวหน้า 29.11%

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน บนฐาน
ความเชื่อถือไว้วางใจ ที่มุ่งสร้างความยั่ งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข มี
เป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณภาวะฉุกเฉินอย่างทัน
เหตุการณ์ รวมถึงศูนย์กลางข้อมลูอา้ งอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีส่ นับสนุนโยบายด้านการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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3. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล มีเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยงานกลาง
ในการพัฒนาศักยภาพและกาหนดมาตรฐานและทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
4. ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและวางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ขององค์การให้ เกิดความคุ้มค่า และก้าวสู่การเป็น
องค์การสมรรถนะสูง
และเพื่อขับเคลื่อนให้องค์การมุ่งสู่การบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้กาหนดผลผลิต
และโครงการหลัก ดังนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมภิ าคเอเชีย ภายในปี 2563

บูรณาการ

การส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพ
ติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทย์
องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็น
เลิศ

แผนงาน
พื้นฐาน

เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถ
ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
อย่างทันเหตุการณ์
เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
การพัฒนาศักยภาพห้
ภาพห้องปฏิบตั ิการเพื่อ
รองรับอาเซียน

ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสู่หน่วยปฏิบัติในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทาแผนงานโครงการเพื่อส่งต่อสู่ผลผลิต ซึ่งกอง
แผนงานและวิชาการได้ดาเนินการรวบรวมและจัดทาเป็น แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยได้มีการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลผ่านระบบ DOC และได้มีการกากับและติดตามผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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ผลผลิต : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัย
และสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์
ประเทศไทยประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพในหลากหลายด้าน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่น
ต่าง ๆ มลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จัดจาหน่ายในท้องตลาดไม่ได้คุณภาพ ฯลฯ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค สานักคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดาเนินการในการเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้กับสังคม ในกรณีที่เกิด
ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขและเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันต่อสถานการณ์ เช่น การเตือนภัยการตรวจพบผลิ ตภัณฑ์เสริ ม อาหารปนปลอมยาลดน้าหนัก การเฝ้าระวังโรค
อุจจาระร่วงเฉียบพลันจากไวรัสโรทาและไวรัสโนโร การเตือนภัยกลุ่มเสี่ยงจากเชื้อพิษสุนัขบ้า รวมไปถึงจัดทาสื่อความรู้
ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น หนังสือ แมลง สัตว์ และพืช ที่มีพิษและเป็นอันตราย หนังสือคู่มือยา
มาตรฐาน (GREEN BOOK) ระบบแจ้ ง เตื อ นภั ย ฐานข้ อ มู ล คุ ณ ภาพความปลอดภั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ซึ่ ง จากการ
ดาเนินงานตามที่ได้กล่าวมา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ มีศักยภาพที่ดีในการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพ ได้
อย่างเหมาะสม โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดระดับความสาเร็จของการยกระดับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบ ปัญหา
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยมีเป้าหมายให้กรมต้องมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ทั้งนี้กรมได้ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหลัก 2 ส่วน โดยมีความสาเร็จการดาเนินงานดังนี้
กิจกรรมหลัก

ระดับความสาเร็จ
(ร้อยละ)

พั ฒ นาและยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ

34.62

ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวัง
พยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ

33.65

1. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเป้าหมาย
ให้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในการประเมินความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงและแจ้ งเตือนภัยสุขภาพ ใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาหาร ด้านเครื่องสาอางและวั ตถุ
อันตราย ด้านยาและวัตถุเสพติด ด้านชีววัตถุ ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ ด้านชันสูตรโรค และด้าน
สมุนไพร
2. ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือน
ภัยสุขภาพของประเทศ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมบูรณาการการดาเนินงานกับหน่วยงานอื่น
ทั้งในระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริม และป้องกันภัยสุขภาพให้ประชาชนและชุมชนเป็นไป
อย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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และสาาหรั
บประมาณ พ.ศ.
พ.ศ. 2561
2561กรมวิ
และสํ
หรับในปีงบประมาณ
กรมวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์กการแพทย์
ารแพทย์ไได้ด้มมีกีการทบทวนผลการด
ารทบทวนผลการดําเนิ
าเนินงาน และ
กกําหนดแนวทางการด
ฒ นากระบวนการให้มีมปีประสิ
ระสิททธิธิภภาพมายิ
าพมายิ่ ง่งขึขึ้ น้นและสนองตอบต่
และสนองตอบต่อ
า หนดแนวทางการดําเนิ
า เนินนงานที
งานที่ส่ สาคัํ า คัญญเพืเพื่อเพื
่ อ พั่อฒพันากระบวนการให้
นโยบายของประเทศ โดยด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน จึงได้มุ่งเน้นให้ความส
วามสําคั
าคัญ
ในประเด็นการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเครื่องสํ
งสาาอางผสมสมุ
อางผสมสมุนไพร OTOP/SME เพื่อการส่งออกและสื่อสารความเสี่ยง
และในส่วนของการสร้างความมั่น คงด้านสุ ขภาพให้ แก่ประชาชนได้กาหนดแนวทางส
ําหนดแนวทางสําคั
าคัญ 5 เรื่อง คือ การพัฒนา
ศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อเผ้าระวั
ระวังงเชืเชื้อ้อดืดื้อ้อยาต้
ยาต้าานจุ
นจุลลชีชีพพ การประกั
การประกันนคุคุณณภาพยา
ภาพยา(GREEN
(GREENBOOK)
BOOK) คุณภาพ
สมุนไพรไทย อาหารปลอดภัย และการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

ผลผลิต :: เป็นหน่วยงานกลางในการก
ยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานและพั
าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัตกิ ารของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยก
โดยกําหนดให้
าหนดให้ประชาชนต้องได้รับการ
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมไปถึงต้องได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน และเฝ้าระวังความ
เสี่ยงด้านสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งในการไปถึงเป้าหมายตามที่ได้กาหนดไว้
ําหนดไว้ จจําเป็
าเป็นอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยต้อง
ระบบห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์อาหาร ยา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และชันสูตรโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดําาเนิ
เนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และให้การรับรองห้ องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์
ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ห้องปฏิบัติทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO)/ ISO
15189 หรือ ตามมาตรฐานที่กาหนดอื
ําหนดอื่น ๆ ซึ่งจากการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ส่งผลให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพ
สูงมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงยกระดับการตรวจวิเคราะห์และคัดกรอง อาหาร ยา และผลิต ภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้ ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กาหนดรายละเอี
ําหนดรายละเอียดตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด

าหมาย
เป้เป้าหมาย

ผลผล

ระดับบความสํ
ความสาเร็
าเร็จจ
ระดั
ยละ)
(ร้(ร้ออยละ)

านวนห้อองปฏิ
งปฏิบบัตัติกิการของกรมวิ
ารของกรมวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์กการแพทย์
ารแพทย์ทที่มี่มี
จํจานวนห้
ยภาพเป็นนหน่
หน่ววยงานกลางของประเทศและภู
ยงานกลางของประเทศและภูมมิภิภาคาค
ศัศักกยภาพเป็
เอเชียย(ด้(ด้าน)
าน)
เอเชี

99

99

54.34
54.34
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ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ ผลการดํ
6 เดือน าประจ
าปีงบประมาณ
พ.ศ.ก2561
เนินงานกรมวิ
ทยาศาสตร์
ารแพทย์รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ซึง่ ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 9 ด้าน
ประเมินระดับความส
ความสําเร็
าเร็จจากการที่ ห น่ว ยงานทางห้ องปฏิบัติ การของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทั้งหน่ว ยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค ได้รับการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ISO 15189 ISO:17025 หรือตามมาตรฐานที่กําหนดอื
าหนดอื่น ๆ ในด้าน ทั้งในด้าน ยา สมุนไพร อาหาร
เครื่องสํ
งสาาอางและวั
และเครื่อ่องมื
งมืออแพทย์
แพทย์ วัวัตตถุถุเเสพติ
สพติดดชัชันนสูสูตตรโรค
รโรคและเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีททางการแพทย์
างการแพทย์
อางและวัตถุอันตราย ชีววัตตถุถุ รังสี และเครื
โดยมีจานวนห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ 1,3032 แห่ง
สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากการพัฒนางานตามภารกิจที่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว เพื่อ
งบประมาณ
พ.ศ.เป็2561
นางานตามภารกิ
จที่ได้ดาเนิอนงปฏิ
การอย่
งต่อเนื่องแล้ว เพื่อ
ผลักดันให้สกาหรั
รมวิบทในปี
ยาศาสตร์
การแพทย์
นองค์นอกจากการพั
การชั้นนําในด้าฒนการรั
บรองมาตรฐานทางห้
บัติกาารของประเทศและ
ผลั
นให้กรมวิ
ทยาศาสตร์
ารแพทย์
เป็นองค์
นาในด้านการรั
รองมาตรฐานทางห้
องปฏิชบาติัติก20
ารของประเทศและ
ภูมกิภดัาคเอเชี
ย และส่
งเสริมกและพั
ฒนาผลิ
ตภักณารชั
ฑ์ท้นางการแพทย์
ให้บสอดคล้
องกับยุทธศาสตร์
ปี ผู้บริหารได้มี
ภูนโยบายในการพั
มิภาคเอเชีย และส่
งเสริวมยงานสอบความปลอดภั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ให้สอดคล้
องกับยุทธศาสตร์ชาติตภั20
ผู้บริอหกํารได้
ฒนาหน่
ยและกระบวนการรั
บรองมาตรฐานของผลิ
ณฑ์ปีตามข้
าหนดมี
นโยบายในการพั
ฒนาหน่
วยงานสอบความปลอดภั
ย และกระบวนการรั
บรองมาตรฐานของผลิ
ตภัณฑ์ตามข้อกาหนด
OECD GLP (The
OECD
Principles of Good
Laboratory Practice)
ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานในการตรวจ
OECD
GLP
(The
OECD
Principles
Good Laboratory
ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานในการตรวจวิ
เคราะห์
วิเคราะห์
ทางห้
องปฏิ
บัติการ
ในระยะ of
non-clinical
โดยได้รับPractice)
การรับรองจากองค์
การเพื่อความร่วมมือและการพั
ฒนา
ทางห้
องปฏิจบั ต(Organization
ิการ ในระยะ for
non-clinical
รับ การรับ รองจากองค์
การเพื่อความร่
ว มมืทีอ่มและการพั
นาทาง
ทางเศรษฐกิ
Economicโดยได้
Co-operation
and Development
: OECD)
ีสมาชิก 35ฒประเทศ
ทัเศรษฐกิ
่วโลก จ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ที่มีสมาชิก 35 ประเทศทั่ว
โลก

โครงการ : องค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
โครงการ : องค์ความรู้งานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นหน่วยงานด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้
กรมวิทแยาศาสตร์
การแพทย์
ถือเป็นหน่วและเพื
ยงานด้่อาผลั
นวิกชดัาการของกระทรวงสาธารณสุ
ป็น่กแหล่
ตองค์ความรู
ด้านการแพทย์
ละสาธารณสุ
ขอย่างมากมาย
นให้มีการนําองค์ความรู้ที่มขีอยูที่ไ่เปสู
ารใช้งผลิ
ประโยชน์
อย่าง้
ด้านนการแพทย์
และสาธารณสุ
อย่าหนดเป็
งมากมาย
กดันให้บมัตีกิราชการกรมวิ
ารนาองค์ความรู
้ที่มีอยู่ไใปสู
ย่าง
เป็
รูปธรรม ในปี
2561 ได้มีกขารกํ
นตัวและเพื
ชี้วัดคํา่อรัผลั
บรองปฏิ
ทยาศาสตร์
นมิ่กตารใช้
ิประสิปทระโยชน์
ธิผล จําอนวน
เป็นตรูกรรมและเทคโนโลยี
ปธรรม ในปี 2561 ได้สมุขีกภาพที
ารกาหนดเป็
ตัวชีห้วัดรือคทีารั่พบัฒรองปฏิ
ัติราชการกรมวิ
ติประสิทธิผลวชีจ้วำนวน
นวั
่คิดค้นนใหม่
นาต่อบยอด
ซึ่งในการทํทายาศาสตร์
ให้บรรลุเใป้นมิาหมายตามตั
ัดที่ได้
ตกรรมและเทคโนโลยี
สุขภำพที่คิดค้าคันญใหม่
อยอด
่งในการท
าให้บรรลุเป้าหมายตามตั
วชี้วัดๆทีแก่
่ได้
กํนวัาหนดไว้
ได้กําหนดแผนงานโครงการสํ
ที่ผหลัรืกอดัทีน่พหน่ัฒวนำต่
ยงานให้
เกิดซึการพั
ฒนากระบวนงานและนวั
ตกรรมใหม่
กองค์
าหนดไว้
าหนดแผนงานโครงการส
าคัญที่ผลักดันหน่วยงานให้
เกิดการพัฒนากระบวนงานและนวั
ตกรรมใหม่
การ เช่ได้นกโครงการพั
ฒนาหน่วยงานทดสอบความปลอดภั
ยและกระบวนการรั
บรองมาตรฐานของผลิ
ตภัณฑ์ๆตแก่
าม
องค์
าร เช่OECD
น โครงการพั
ฒนาหน่วยงานทดสอบความปลอดภั
ยและกระบวนการรั
บรองมาตรฐานของผลิ
าม ่
ข้อกํกาหนด
GLP โครงการผลิ
ตสารมาตรฐาน Tetrahydrocannabinol
(THC)
โครงการบูรณาการภูตมภัิ ณปัญฑ์ตญาสู
ข้นวัอตกาหนด
OECDอมมู
GLP
Tetrahydrocannabinol
(THC) โครงการบู
รณาการภู
มิ ปัญIndex
ญาสู่
กรรม ฐานข้
ลเห็โครงการผลิ
ดพิษ การพัตฒสารมาตรฐาน
นาคุณภาพวารสารกรมวิ
ทยาศาสตร์การแพทย์
(Thai Journal
Citation
นวั
กรรมเป็ฐานขอมมู
ลเห็ดพิษ าการพั
ทยาศาสตร์
การแพทย์
Journal Citation (ข้Index
: ตTCI)
นต้น ซึ่งจากการสํ
รวจข้ฒอนาคุ
มูล ณ ภาพวารสารกรมวิ
ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
มีน(Thai
วัตกรรมและเทคโนโลยี
อมูล
:ย้TCI)
จากการส
อมูล ณ และมี
ปัจจุบจันํานวนผลงานวิ
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
มีนวัทัต้งสิกรรมและเทคโนโลยี
(ข้อมูล
อนหลัเป็ง น5ต้ปีน) จํซึา่งนวนทั
้งสิ้นารวจข้
240 รายการ
จัย (2502
– 2560)
้น 729 ผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปี) จานวนทั้งสิ้น 240 รายการ และมีจานวนผลงานวิจัย (2502 – 2560) ทั้งสิ้น 729 ผลงาน
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นงานกรมวิ
ทยาศาสตร์
ผลการดําเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบผลการด
6 เดือนาเนิ
ประจํ
าปีงบประมาณ
พ.ศ.การแพทย์
2561 รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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Research

586

607

654

712

729

2555

2556

2557

2558

2559

Innovation & technology

162

180

207

235

240

2558

2557

2558

2559

2560

ในปัจจุบันประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส
ความสําคั
าคัญด้านงานวิจัยที่จะเป็นกลไกหลักในพัฒนาและขับเคลื
เคลื่อ่ นประเทศทั
นประเทศทั้ง้ ใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่ในวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาห้องปฏิ
งปฏิบบัตัติกิการอ้
ารอ้าางอิ
งอิงง
เพื่อสนับสนุนการรักษา ป้องกัน และเฝ้าระวังทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในปีงบประมาณ 2561 ได้กําหนดเป้
าหนดเป้าหมายในการระดับความส
ความสําเร็
าเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีจานวนองค์
ํานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์
ภายในประเทศอย่าางน้งน้ออยย44เรืเรื่อ่อง งและภู
และภูมมิภิภาคอาเซี
าคอาเซียนยนอย่อย่
่านมามี
ผลงานวิ
จัยหลาย้น
และสาธารณสุขภายในประเทศอย่
างน้างน้
อยอย1 เรื1 ่อเรืง่อซึง่งซึที่งผที่า่ผนมามี
ผลงานวิ
จัยหลายชิ
่นาไปสู
่การแก้
ญหาทางด้
านสาธารณสุ
ขของประเทศและได้
รับการน
าเสนอในเวที
บสากลเช่นเช่นวั
น ตนวักรรมชุ
ตกรรมด
ทีชิ้น่ ําทีไปสู
่การแก้
ไขปัไญขปัหาทางด้
านสาธารณสุ
ขของประเทศและได้
รับการนํ
าเสนอในเวที
ระดัระดั
บสากล
ชุดตรวจหาเชื
จจาระร่
วงและอาหารเป็
การตรวจวิเคราะห์
เคราะห์กการปนปลอมยาแผนปั
ารปนปลอมยาแผนปัจจจุจุบบันันในอาหารเสริ
ในอาหารเสริมทราบผล
ตรวจหาเชื
้ออุ้อจอุจาระร่
วงและอาหารเป็
นพินษพิษการตรวจวิ
ภายใน 1 วัน การตรวจเชื้อไข้กาฬหลังแอ่นสายพันธุ์ใหม่ได้ใน 1 วัน ผลิตสารมาตรฐานคุมคุณภาพยาฟ้าทะลายโจร
การพัฒนาศักยภาพการตรวจยืนยันเชื้อแอนแทรกซ์และโรคระบาดร้ายแรงต่า ง ๆ เป็นต้น สํสาาหรั
หรับในรอบไตรมาส
ปัจจุบัน มีจํานวนโครงการที
านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 37 โครงการ การด
การดําเนิ
าเนินงานมีความส
วามสําเร็
าเร็จตามเป้าหมายที่
กํกาาหนดไว้
หนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 34.13 ตามแผนที่กาหนดไว้
ําหนดไว้
ในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาเนื่องจากรูปแบบโครงการมีทั้งโครงการที่เสร็จสิ้นใน 1 ปี (รายงานฉบับสมบูรณ์)
และโครงการต่อเนื่อง (ต้องมีการรายงานความก้าวหน้า) ซึ่งจากการติดตามการด
ตามการดําเนิ
าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
พบว่า ในปี 2557-2559 มีโครงการที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด
ําหนด (รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับบ
สมบูรณ์) คิดเป็นร้อยละ 100 100 และ 97.93 ตามล
ตามลําดั
าดับ
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ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ
6 เดือานเนิประจ
าปีงบประมาณ
2561 รอบ 6 เดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดํ
นงานกรมวิ
ทยาศาสตร์พ.ศ.
การแพทย์
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จานวนโครงการ

แผนภูมิ: ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างปี 2556-2560
70
60
50
40
30
20
10
0

โครงการที่ได้รับจัดสรร
โครงการที่เสร็จสิ้น

2556
61
61

2557
60
60

2558
55
55

2559
48
47

2560
32
21

และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทางวิชาการระหว่างนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภายนอก ได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจาทุกปี โดยมีการนาเสนอผลงานทั้งใน
รูปแบบด้วยนาเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และนาเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) และจัดเวทีให้
ให้ มีการอภิป รายเชิง วิช าการในประเด็น ที่เ ป็ น ที่ส นใจและมี ความส าคัญ ตามสถานการณ์ท างด้ านการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขในปัจจุบัน รวมไปถึงจัดประกวดผลงานทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศ ภายใต้ DMSc Award เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการต่อไป ซึ่งในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี 2561 (ครั้งที่ 26) ภายใต้
หั ว ข้ อ หั ว ข้ อ “ชื่ อ Medical Science Innovation for health Thailand; Thailand 4.0: นวั ต กรรมวิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อเมืองไทยแข็งแรง ประเทศไทย 4.0” มีผลงานเข้าร่วมนาเสนอทั้งสิ้น 172 ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ห้อง : สาขา
ห้องที่ 1 : สาขานวัตกรรมด้านโรค
ห้องที่ 2 : สาขานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค
ห้องที่ 3 : สาขาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชน
ห้องที่ 4 : สาขา Medical Science Symposium
รวมทั้งสิ้น

ผู้นาเสนอผลงาน (จานวน เรื่อง)
แบบบรรยาย
แบบโปสเตอร์
8
40
6
50
9
51
8
31

0
141

รวม
48
56
60
8
172

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการ : สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้ยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบตั ิการ
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เป็นหน่วยงานตรวจพิสู จน์ทางห้ องปฏิบัติการตามคาสั่งคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ที่ 15/2546 เรื่ อ งการตรวจพิ สู จ น์ แ ละยั ง มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ห้องปฏิบัติการ จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสาคัญในการสนับสนุนความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการดาเนิน งานป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสานักยาและวัตถุเสพติดเป็นผู้ รับผิดชอบหลั ก
ดาเนินการร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การการแพทย์ในส่วนภูมิภาค
ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งมั่นในการดาเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาเอาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาข้อมูลนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งจาก
การที่ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใช้ในการดาเนินคดี และใช้ในการสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ติดยา
เสพติด ส่งผลให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ตัวชี้วัด
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อนาไปใช้ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
(ตัวอย่าง)

ดาเนินงาน
(ตัวอย่าง)

90,000

42,839

ความสาเร็จ
(ร้อยละ)
47.59

เมื่อเปรียบกับผลการดาเนินงานย้อน หลัง 3 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปี 2557-2561 พบว่าระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน (6 เดือน) สามารถดาเนินการได้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีระดับความสาเร็จ
ร้อยละ 112.31 54.28 56.54 43.99 และ 47.59 ตามลาดับ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาชุด
ทดสอบยาเสพติดและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ได้นาไปใช้ในการคัดกรองผู้เสพยาในเบื้องต้น จานวนทั้งสิ้น
400,000 ชุด ซึ่งจากการปรับบทบาทภารกิจในด้านการสนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจากเดิมที่เคยเป็น
หน่ ว ยงานให้ บ ริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ท างห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร แต่ ใ นปั จ จุ บั น เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารรั บ รองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการแก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการ เช่น โรงพยาบาลต่าง ๆ ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดได้ ส่งผลให้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับลดเป้าหมายตรวจวิเคราะห์ยาเสพติดจากเดิม ปี 2560 จานวน 100,000 ตัวอย่าง เป็น
90,000 ตัวอย่าง
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แผนภูมิ: ผลการสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างปี 2557-2561

านวนการตรวจยาเสพติด (ตัวอย่าง)
จจํานวนการตรวจยาเสพติ

140000
120000

100000
80000
60000
40000
20000
0
แผน
ผล

2557
100000
100,000
112,314
112314

2558
120000
120,000
65,131
65131

2559
120000
120,000
67,851
67851

2560
100,000
43,911
43911

2561
90,000
42,839
42839

โครงการ : พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัตกิ ารเพื่อรองรับอาเซียน
ในการน าาเข้
มาตรฐานทาง
ในการนํ
เข้ า อาหาร ยา และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ต้ อ งได้ รั บ การตรวจวิ เ คราะห์ แ ละรั บ รอง
รองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการตามที่กฎหมายระบุ ซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ จจําเป็
าเป็นต้องมีการกักสินค้าไว้ แต่เนื่องจาก
สินค้าที่นาเข้
ําเข้าตามแนวชายแดนมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมาก และสินค้าบางอย่างไม่สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานาน เช่น
วามจําเป็
าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผักสด ผลไม้ เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจ
ผ่านด่านสินนค้ค้าา โดยในปั
นการไปแล้
วจวานวน
6 แห่
วย ด่วายนช่ด่ าอนช่
งเม็อกงเม็
ด่ากนแม่
าย ด่สาายน
โดยในปัจจจุจุบบันันสามารถด
สามารถดําเนิาเนิ
นการไปแล้
จํานวน
7 งแห่ประกอบด้
ง ประกอบด้
ด่าสนแม่
งของ
ด่ า นแม่
ส อดสอด
ด่ า นปาดั
ง เบซาร์
ด ร-หนองคาย-ช่
ด่เชีายนเชี
ยงของ
ด่านแม่
ด่านปาดั
งเบซาร์ด่ าด่นอุานอุ
ดร-หนองคาย-ช่อ งเม็
องเม็กกด่ด่า านศุ
นศุลลกากรอรั
กากรอรัญญประเทศ
ประเทศ นอกจากนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมด
มดําเนิ
าเนินการกับกรมศุลกากรในการพัฒนาบูรณาการฐานข้อมูลการรั
การรับบรองการน
รองการนําเข้
าเข้า
และส่งออกผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วกับ เชื้ อโรคและพิ ษจากสั ตว์ ซึ่งเป็นส่ ว นหนึ่ง ของการเชื่ อ มโยงข้ อ มูล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(NATIONAL SINGLE WINDOW) ของประเทศไทย

การส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์
การที่ประเทศก้าวเข้ าสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยในปี 2560 กลุ่ มผู้ สู งอายุซึ่งมีสั ด ส่ ว นกว่ าร้ อยละ 15.07 ของ
ประชากรไทยทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประมาณประชากร ปี 2583 สัดส่วนกว่าร้อยละ 32.1 ของประชากร
ไทยทั้งหมด (2559,กรมกิจการผู้สูงอายุ) รวมถึงกระแสการดูแลและรักษาสุขภาพที่กําาลัลังมาแรงในทั่วโลก ส่งผลให้ตลาด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ของประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วย ยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ารเติบบโตอย่
โตอย่าางรวดเร็
งรวดเร็วว โดยมี
โดยมีมมูลูลค่ค่าากว่
กว่าา 140,000 ล้านบาท
สุขภาพและความงาม เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
ารแพทย์ ฯลฯ
ฯลฯมีมีกการเติ
และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความส
ความสําคั
าคัญ และได้กําาหนดเป็
หนดเป็นนโยบาย
14

ผลการด
นงานกรมวิ
ทยาศาสตร์พ.ศ.
การแพทย์
ผลการดําเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ
6 เดือาเนิ
น ประจํ
าปีงบประมาณ
2561 รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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Smart Hospital, Smart Product ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและเทคโนโลยี
การแพทย์ของประเทศไทย
สาหรับในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดระดับความสาเร็จของการยกระดับองค์
ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายจานวน
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในประเทศอย่างน้อย 5 เรื่อง
ซึ่งในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีการผลักดันองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในหลายเรื่อง เช่น การตรวจปัจจัยเสี่ยงพันธุกรรมมะเร็งเต้านม การรักษา
มะเร็ งด้ว ยยามุ่งเป้ า (Targeted Therapy) และการตรวจยีน เพื่อป้องกัน การแพ้ยารุน แรง การให้ บ ริการถอดรหั ส
พันธุกรรมเชื้อวัณโรค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ ฯลฯ ซึ่งในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ประกอบไปด้วย แผนงานใน 3 ด้าน คือ
กิจกรรม
ความก้าวหน้า (ร้อยละ)
1) อุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทาง
15.00
พันธุกรรมและการวิเคราะห์ Big Data
2) ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP

40.00

3) พั ฒ นาขี ด ความสามารถและเครื อ ข่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
9.17
อุตสาหกรรมและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ
อุ ต สาหกรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและเทคโนโลยี ท างการแพทย์ ด้ ว ยข้ อ มู ล ทางพั น ธุ ก รรมและการ
วิเคราะห์ Big Data ได้ดาเนินการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญสาหรับใช้สนับสนุนการ
วิจัยทางพันธุศาสตร์ และการนาเอาข้อมูลทางพันธุกรรมไปใช้ในเชิงคลินิกเพื่อการวินิจฉัย ป้องกัน รักษา ประเมินความ
เสี่ยงและโอกาสที่จะเป็นโรคต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ในการแปรผลข้อมูล
พันธุกรรมของประชากรในประเทศไทย สาหรับการตัดสินใจทางการแพทย์และทางสาธารณสุข
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาการทดสอบให้ ส อดคล้ อ ง OECD GLP เป็ น การพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพที่ ช่ ว ยจั ด การ
ห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน มีผลงานถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ทางห้องปฏิบัติการ Pre-clinic ที่เน้น
ทางด้านงานทดสอบซึ่งไม่ได้ทดลองในมนุษย์ (Non-clinical health and environmental safety study) เช่น การ
ทดสอบพิ ษ วิ ท ยา (Toxicity study) เป็ น ต้ น โดยตามหลั ก เกณฑ์ ข อง OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ซึ่งเป็นองค์กรประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ที่ยอมรับได้ทั่วโลก
พัฒนาขีด ความสามารถและเครื อข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนอุตสาหกรรมและเฝ้าระวัง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพของประเทศ เป็ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและวิ ธี ก ารตรวจวิ เ คราะห์ แ ก่ เ ครื อ ข่ า ย
ห้องปฏิบัติการของประเทศไทย ให้สามารถรองรับการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้อย่างมี
คุณภาพน่าเชื่อถือเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล
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ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ได้รับยอมรับว่าเป็นครัวของโลก ซึ่งจากในอดีตที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ มาสู่การผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออก โดยในปี 2560 มีมูลการการส่งออกกว่า
ค รัควรัเรืวเรือ นเกษตรกรที
นเกษตรกร จํจาานวน
6,828,666 ครัครัววเรืเรืออนน (2560,
1,355,501.1 ล้ า นบาท
ล้านบาทและมี
และมี
อนเกษตรกรที่ ข่ขึ้ นึ้นทะเบี
ทะเบีย นเกษตรกร
นวน 6,828,666
(2560,
สํสาานันักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมูล ค่าทางเศรษฐกิจ จากการ
ความสาาคัคัญและกํ
และกาาหนดเป็
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทีก่ าลั
ําลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความสํ
หนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้าที
ําที่ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิ ต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จนถึงปลายน้ําาในส่
ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร ทั้งนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสํานั
านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร
ในปี งบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดระดั
ําหนดระดับความส
ความสําเร็
าเร็จของการยกระดับองค์ความรู้
างน้างน้
อยอย5
งานวิจัยและนวัตตกรรมด้
กรรมด้าานวิ
นวิททยาศาสตร์
ยาศาสตร์กการแพทย์
ารแพทย์เพืเพื่อ่อส่ส่งเสริ
งเสริมการพั
มการพัฒฒนาศั
นาศักยภาพการผลิ
กยภาพการผลิตภาคเกษตร
ตภาคเกษตรอย่อย่
จจุจบจุันบมีันอมีงค์
5เรื่อเรืง่องซึ่งซึในปั
่งในปั
องค์ความรู
ความรู้ เทคโนโลยี
้ เทคโนโลยีแและนวั
ละนวัตตกรรมที
กรรมที่ใช้่ใช้สส่ง่งเสริ
เสริมมการพั
การพัฒฒนาศั
นาศักกยภาพการผลิ
ยภาพการผลิตตภาคเกษตร
ภาคเกษตร 3 เรื่อง
คือ ตํตาารามาตรฐานยาสมุ
รามาตรฐานยาสมุนไพรไทยเพื่อเป็นตตําราอ้
าราอ้างอิงด้านมาตรฐาน การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาชนิด
สารเคมีตกค้างในผักสดและผลไม้สด การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน OTOP และ SME ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้กล่าวมา
เกิดจากการขับเคลื่อน ใน 3 ส่วน คือ
ตัตัววชีชี้ว้วัดัด

าหมาย
เป้เป้าหมาย
(ชนิดด) )
(ชนิ

าเนินนงาน
งาน
ดํดาเนิ
(ชนิดด) )
(ชนิ

นามาตรฐานการจัดดทํทาาThai
ThaiHerbal
HerbalPharmacopoeia
Pharmacopoeia
พัพัฒฒนามาตรฐานการจั

1818

88

44.44
44.44

การตรวจยาฆ่าแมลงในพื
าแมลงในพืชชผัผักกผลไม้
ผลไม้สสดด
การตรวจยาฆ่

500
500

184
184

36.80
36.80

ภาพสมุนนไพรไทย
ไพรไทย
คุคุณณภาพสมุ

1010

55

50.00
50.00

16

ความก้าวหน้
าวหน้าา
ความก้
ยละ)
(ร้(ร้ออยละ)

ผลการด
นงานกรมวิ
ทยาศาสตร์พ.ศ.
การแพทย์
ผลการดําเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ
6 เดือาเนิ
น ประจํ
าปีงบประมาณ
2561 รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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สรุ ป ความก้ า วหน้ า การดาเนิ น งานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดื อ น)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการรวมทั้งสิ้น 408
โครงการ พบว่าผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน มีความระดับความสาเร็จถ่วงน้าหนักเฉลี่ยร้อยละ 41.41 โดยจาแนก
ตามหน่วยงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วยงานส่วนกลาง
ลาดับ

16

หน่วยงาน

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)

1

สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

31.75

2

สานักงานเลขานุการกรม

25.00

3

กลุ่มตรวจสอบภายใน

40.20

4

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

65.50

5

กองแผนงานและวิชาการ

47.05

6

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

49.84

7

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

48.78

8

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

46.63

9

สถาบันวิจัยสมุนไพร

58.64

10

สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

30.17

11

สานักยาและวัตถุเสพติด

52.88

12

สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย

18.30

13

สถาบันชีววัตถุ

34.33

14

สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

47.03

15

สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์

47.00

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ลาดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หน่วยงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ความก้าวหน้า
(ร้อยละ)
39.76
36.63
27.77
55.86
50.27
45.95
44.53
29.88
43.09
25.72
40.99
44.66
58.22
43.29
59.58

หมายเหตุ:
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561
2. การถ่วงน้าหนักโครงการอิงตามบทบาทความสาคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ
3. ข้อมูลที่นามาคานวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานสถานะงบประมาณกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
วิเคราะห์ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณรวม 1467.7737 ล้าน
บาท (โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 37.24 โดยจาแนก
เป็น ตามหมวดเงินงบประมาณได้ดังนี้
แผนภูมิ : สัดส่วนงบประมาณที่รับจัดสรรงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี ปี พ.ศ. 2561
1.2, 0%

24.3135, 2%

บุคลากร

479.0287, 33%

485.077, 33%

ดาเนินงาน
ลงทุน
รายจ่ายอื่น

478.1545, 32%

อุดหนุน

แผนภูมิ : ภาพรวมงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2557-2561
1600
1400
1200

1069.467

1192.4394

1198.6943

1319.5881

1467.7737

1000
800
600
400
200
0

2557

2558

2559

2560

2561

และเมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส่ ว นตามหมวดงบประมาณ ระหว่ า งปี 2557 – 2561 จะเห็ น ได้ ว่ า ในช่ ว ง 3 ปี ห ลั ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสัดส่วนงบลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่งบบุคลากร และงบดาเนินงานมีแนวโน้มที่ลดลง
18
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แผนภูมิ : สัดส่วนตามหมวดงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

3.34%
0.15%
16.39%

43.24%

1.72%
0.14%
26.20%

37.99%

1.88%
0.16%
24.96%

34.86%

2.13%
0.09%
29.29%

1.66%
0.08%
32.64%

รายจ่ายอื่น
อุดหนุน

32.60%

32.58%

ลงทุน

ดาเนินงาน
36.88%

33.94%

38.15%

35.89%

33.05%

2557

2558

2559

2560

2561

บุคลากร

ซึ่งเมื่อเปรี ย บเทีย บงบประมาณ (ไม่ร วมงบบุ คลากร) แบบปีต่อปี (Year on Year) ระหว่างปี 2557-2561 พบว่า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี มีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.50 0.50 10.09 และ 11.23
ตามลาดับ
แผนภูมิ : ภาพรวมงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไม่รวมงบบุคลากร) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 25572561
115%
110%

งบประมาณ (ล้านบาท)

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

งบประมาณ (ล้านบาท)
Year on Year (ร้อยละ)

105%
100%

95%
2557
1069.467
97.13%

2558
1192.4394
111.50%

2559
1198.6943
100.52%

2560
1319.5881
110.09%

2561
1467.7737
111.23%

90%

และในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการของหน่วยงานจาเป็นต้องใช้งบประมาณ ในหมวดงบดาเนินงาน
รายจ่ายอื่น อุดหนุน โดยตั้งแต่ปี2559 – 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นตามลาดับ โดยมีอัตรา
การเติบโตร้อยละ -7.00 2.40 และ 9.64 ตามลาดับ
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แผนภูมิ : เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เฉพาะงบดาเนินงาน รายจ่ายอื่น อุดหนุน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
520.00
500.00
480.00
460.00
440.00
420.00
400.00

502.4680

498.1595
473.6098
440.3400

2557

2558

458.3055

2559

2560

2561

เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงสาธารณสาธารณสุข พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบดาเนินงาน) อยู่ ในลาดับ 4 จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
และมีอัตราการเติบโตของงบประมาณแบบปีต่อปี (Year on Year) อยู่ในลาดับ 1 โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 14.74
แผนภูมิ : เงินงบประมาณของหน่วยงานในระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี พ.ศ. 2561 (ไม่รวม
งบบุคลากร)
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

3,293.5383
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114.74%
89.04%

91.30%
1,992.7458

85.89%

1,204.8631

970.6839

93.64%

90.71%

735.5647

537.4522

95.62%

93.52%

507.6663

239.2893

120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%

แผนภูมิ : งบประมาณในหมวดงบลงทุนของหน่วยงานในระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 25592561
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต

2559 2,635.8288
2560 2,315.2762
2561 2,036.5164

479.5307
514.9493
442.6347

กรมวิทยาศาสตร์ กรมควบคุม
การแพทย์
โรค
299.1933
379.3284
439.4678

360.6131
319.1950
298.6016

กรมอนามัย

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

205.6990
170.9870
164.4789

186.7270
161.1404
148.4669

กรมพัฒนา
การแพทย์แผน สานักงาน
ไทยและ คณะกรรมการ
การแพทย์ อาหารและยา
ทางเลือก
40.9593
120.1399
88.9095
77.8190
66.0837
49.2292

แผนภูมิ : งบประมาณในหมวดงบดาเนินงาน รายจ่ายอื่น อุดหนุนของหน่วยงานในระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ระหว่างปี 2559-2561
2,000
1,600
1,200
800
400
0

กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
2559 1,752.0044
2560 1,653.4533
2561 1,457.0434

1,090.9183
874.2420
557.4806

กรมวิทยาศาสตร์ กรมควบคุม
การแพทย์
โรค
791.7699
659.0998
507.5277

467.8056
475.8373
412.2169

กรมอนามัย

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

442.2500
340.7586
295.6282

369.0228
320.6645
282.4214

กรมพัฒนา
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก
531.2008
250.2126
153.9041

สานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
193.8741
116.6285
126.7059

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถจาแนกงบประมาณสาหรับปฏิบัติงานได้เป็น 3 ส่วน คือ แผนงาน
พื้นฐาน ที่ใช้สาหรับ ค่าสาธารณูปโภค จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ ฯ จานวนทั้งสิ้น
649.5358 ล้านบาท ( ร้อยละ 66.92 ) แผนงานยุทธศาสตร์ ที่เป็นในส่วนของการขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่าง ๆ
ตามบทบาทภารกิจของกรม จานวนทั้งสิ้น 85.5602 ล้านบาท ( ร้อยละ 8.81 ) และแผนงานบูรณาการ ที่มุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาสาคัญของประเทศที่ต้องมีการดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จานวนทั้งสิ้น 235.5879
ล้านบาท ( ร้อยละ 24.27 )

แผนงานพื้นฐาน
649.5358 ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์
85.5602 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการ
235.5879 ล้านบาท

Department of Medical Sciences

จากประเภทงบประมาณที่ได้กล่าวมา ได้มีการถ่ายทอดไปสู่แผนงานงบประมาณของกรม ซึ่งในปี 2561 ประกอบไปด้วย
7 แผนงานหลั ก เป็ นโครงการแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ตามบทบาทภารกิจของกรม 3 แผนงานและแผนงาน
บูรณการของประเทศ 4 แผนงานโดยมีรายละเอียด คือ
แผนงาน
แผนงานพื้นฐาน/
ยุทธศาสตร์

แผนงานบูรณาการ
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กาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ

งบประมาณ
(ล้านบาท)
12.0128

ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ

316.6733

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน

332.8625

บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด

85.5602

บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

101.6308

บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

39.0315

บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

71.6256
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เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ หน่ว ยงานอื่น ๆ ในระดับ กรมของกระทรวงสาธารณสุข 9 หน่ว ยงาน ประจาปีง บประมาณ
2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสัดส่วนของงบประมาณแผนบูรณาการอยู่ในลาดับ 2 โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ
16 มีกรมอนามัย อยู่ในลาดับ 1 โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 21 และเมื่อมาดูในส่วนของอัตราการเติบโต งบประมาณ
แผนบูรณาการอยู่ในลาดับ 2 โดยอยู่ที่ร้อยละ 87.17 มีสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ในลาดับ 1 โดยอยู่
ที่ร้อยละ 95.79
แผนภูมิ : สัดส่วนงบประมาณตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณของประเทศของหน่วยงานในระดับกรมภายใต้
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2561
120%
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40%
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17%
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28%

8%
6%
37%
49%

6%
16%

44%
34%

0%
8%
47%
45%

1%

3%
8%
27%

21%
15%

62%

63%

6%
9%

แผนงานยุทธศาสตร์

49%

แผนงานบูรณาการ

36%

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ

แผนภูมิ : งบบูรณาการของหน่วยงานในระดับกรมภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี 2559-2561
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2560
2561

87.71%

กรมการแพทย์

กรมอนามัย

509.3577
699.5413

364.3546
417.1817

กรมพัฒนา
สานักงาน การแพทย์แผน
กรมวิทยาศาสตร์ กรมสนับสนุน
คณะกรรมการ
ไทยและ
กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค
การแพทย์ บริการสุขภาพ
การแพทย์
อาหารและยา
ทางเลือก
228.7514
210.0564
125.8653
49.1128
38.8211
50.3216
254.7007
237.1008
235.5879
76.778
76.0061
46.4997
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แผนภูมิ : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ภาพรวมประเทศ 4909.7142 (ล้านบาท)
101.6308 , 10%
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ก.สาธารณสุข 22 %

กรมการแพทย์

404.0000 , 37%
380.1858 , 35%

กรมสุขภาพจิต
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

23.1369 , 2%

สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

171.1660 , 16%

แผนภูมิ : แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
ภาพรวมประเทศ 2,509.3043 ล้านบาท
ก.สาธารณสุข 3.92 %

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

22.0058

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4.7700

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
71.6256

แผนภูมิ : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
ภาพรวมประเทศ 94,053.8045 (ล้านบาท)
ก.สาธารณสุข 0.04 %

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
16.8088 , 42%

23.3000 , 58%

24
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แผนภูมิ : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
ภาพรวมประเทศ 16,987.5164 ล้านบาท
ก.สาธารณสุข 1.99 %

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการแพทย์

4.2250 , 1%

กรมการแพทย์แผนไทยฯ
39.0315 ,
12%

14.5435 , 4%
19.0449 , 6%

101.1780 , 30%

10.0474 , 3%
10.5815 , 3%

65.0000 , 19%

28.4921 ,
9%
20.9200 , 6%

19.8075 , 6%

4.6800 , 1%

กรมควบคุมโรค
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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สรุปการใช้จ่ายงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดื อ น กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณทั้ งสิ้ น
710.5286 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1,467.7737 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.41 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้จ่าย
งบประมาณสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

48%

รายจ่ายอื่น

40.18

อุดหนุน

41.64

ลงทุน

59.75

ดาเนินงาน

34.82

บุคลากร

51.03

0%
20%
ใช้จ่าย คงเหลือ

งบประมาณ (ล้านบาท)
ยอดใช้จ่าย (ล้านบาท)
คงเหลือ

บุคลากร
485.0770
247.5493
237.5277

ดาเนินงาน ลงทุน
478.1545 479.0287
166.5002 286.2095
311.6543 192.8192

40%

60%

80%

อุดหนุน รายจ่ายอื่น
รวม
1.2000
24.3135 1,467.7737
0.4997
9.7699 710.5286
0.7003
14.5436 757.2451

แผนภูมิ : เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้จ่ายงประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รอบ 6 เดือน) ระหว่างปี
2557-2561
53.98
54.00
52.00
50.00
48.00

49.68
47.69

47.12

48.41

46.00
44.00
42.00
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2557

2558

2559

2560
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2561

100%

ล้านบาท

แผนภูมิ : สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี 2561 (รอบ 6 เดือน)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

กาหนดมาตรฐาน
พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์กลางข้อมูล
บูรณาการพัฒนา
บูรณาการ
บูรณาการพัฒนา
และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ บูรณาการแก้ไข
อ้างอิงทาง
อุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัย ศักยภาพการ
ศักยภาพทาง
เพือ่ รองรับ
ปัญหายาเสพติด
ห้องปฏิบัติการ
ศักยภาพ
และพัฒนา
ผลิตภาคเกษตร
ห้องปฏิบัติการ
อาเซียน
งบประมาณ 149.7952
97.6658
48.1672
82.0699
51.6256
39.0315
23.3000
ใช้จ่าย
64.8985
33.5130
16.7983
22.6003
13.3477
16.3659
3.5902
ร้อยละ
43.32
34.31
34.87
27.54
25.85
41.93
15.41
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สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณในการขับเคลือ่ นแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
หน่วยงานส่วนกลาง
ลาดับ

หน่วยงาน

1

สานักงานเลขานุการกรม

2

สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

3

กลุ่มตรวจสอบภายใน

4

งบประมาณ
จัดสรร
ยอดใช้จ่าย ร้อยละ
108,419,800.00 40,516,109.92 37.37
1,967,500.00

503,855.23

25.61

1,611,400

766,626

47.58

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

850,800

375,920

44.18

5

กองแผนงานและวิชาการ

6,400,000

3,576,198

55.88

6

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

9,600,421

3,424,115

35.67

7

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

69,733,278

14,138,714

20.28

8

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

80,726,900

29,346,111

36.35

9

สถาบันวิจัยสมุนไพร

24,236,600

10,136,881

41.82

10

สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

50,749,150

5,171,343

10.19

11

สานักยาและวัตถุเสพติด

69,673,800

11,847,044

17.00

12

สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย

10,406,100

2,386,001

22.93

13

สถาบันชีววัตถุ

14,257,000

3,207,886

22.50

14

สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

59,763,500

27,553,887

46.10

15

สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์

8,659,300

5,945,760

68.66

หมายเหตุ:
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561
2. ข้อมูลที่นามาคานวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบารุง โดยไม่รวมงบบุคลากร
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หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ลาดับ

หน่วยงาน

16

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

งบประมาณ
จัดสรร
ยอดใช้จ่าย
11,754,085
6,560,604

17

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

19,998,780

-

0.00

18

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

34,219,068

4,139,773

12.10

19

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

16,967,440

7,182,626

42.33

20

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

104,201,960

550,169

0.53

21

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

6,140,000

2,825,601

46.02

22

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

29,719,515

15,272,659

51.39

23

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

18,482,620

8,086,942

43.75

24

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

72,458,920

10,999,276

15.18

25

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

11,432,880

5,135,570

44.92

26

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

105,066,786

80,357,466

76.48

27

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

17,037,711

10,903,336

64.00

28

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

4,989,220

1,698,596

34.05

29

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

36,463,500

11,248,470

30.85

30

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

11,056,020

5,185,040

46.90

ร้อยละ
55.82

หมายเหตุ:
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561
2. ข้อมูลที่นามาคานวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบารุง โดยไม่รวมงบบุคลากร
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การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาองค์ ก ารกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
การพัฒนาองค์การกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดและ
รับรองมาตรฐานคุณภาพทางห้ องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน และสนับสนุนการ
แก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยรับผิดชอบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ISO/IEC 17025 , ISO 15189,
ISO/IEC 17043, ISO/IEC 17011, ISO/IEC 15190, ILAC/IAF Accreditation, OECD:GLP ฯลฯ จากการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพมาอย่างยาวนาน จึงส่งผลให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีความคุ้นเคยและ
โดดเด่นในเรื่องระบบคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง
2015

leadership

ISO 9001:2015
Human
resource

2016

2017

DMSC

PMQA SECTION 6

PMQA SECTION 1

Strategy

Process &
Innovation

Stakeholder
Focus
Knowledge
Management

ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ และมีการพัฒนา
กระบวนการต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานราชการแรกของประเทศไทย ที่ได้
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และในปี 2560 หน่วยงานได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ในหมวด 1: การนาองค์การ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สาหรับปีงบประมาณ
2561 กรมได้ส่งประกวดคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยสามารถผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้น 2 หมวด คือ
หมวด 2: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และหมวด 3: การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทั้ง 2
หมวดได้ผ่านเกณฑ์การการประเมินในเบื้องต้น และจะเข้ารับการตรวจประเมินในพื้นที่ (Site Visit) จากคณะกรรมการ
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต่อไป
ในปีงบประมาณ 2561 ผู้บริหารได้มีการวางนโยบาย ให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์คุณภาพทั้ง ISO 9001 : 2015
และ PMQA เพื่อผนวกรวมเป็นหลักเกณฑ์กลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการพัฒนาหน่วยงานสู่ องค์การ
สมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพการ
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บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และคณะกรรมการพั ฒ นาด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐและกากับติดตามผลการ
ด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ภายใต้ ก ระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า จ านวน
6 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน จานวน 11 กระบวนการ ดังนี้
กระบวนการ
สร้างคุณค่า

กระบวนการ
สนับสนุน

กระบวนการทางห้องปฏิบตั ิการ
การกากับให้เป็นไปตามพ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
การประเมินความเสีย่ งและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
การรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั ิการ

การเงิน การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารทั่วไป
การบริหารพัสดุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญา
จัดทาแผน ติดตาม และประเมินผล ประจาปี
การจัดการความรู้และเทคโนโลยีวทิ ยาศาสตร์
การแพทย์
งานบริการห้องสมุด
การพัฒนาระบบบริหารราชการ
การตรวจสอบภายใน
กระบวนการสนับสนุน

อ้างอิง: ลักษณะสาคัญองค์การกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซึ่งจากกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กล่าวมา ได้กาหนดกระบวนการมาตรฐาน (Standard Operation Process) ในงาน
แต่ละด้าน พร้อมทั้งประกาศเป็นคู่มือคุณภาพ (Quality Manual ) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ นาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป นอกจากนี้เพื่อควบคุม ดูแล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสาเร็จตามที่ได้
กาหนดไว้ ได้มีการจัดอบรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองค์การและห้องปฏิบัติการ จานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่
17 พฤศจิกายน 2560, ครั้งที่ 2 วันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งได้มีวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและนาสู่การจัดทาแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ป ระจ าปี 2561 โดยครอบคลุ ม ทั้ ง กระบ วนการสร้ า งคุ ณ ค่ า และ
กระบวนการสนับสนุนของกรม รวมถึงจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงหน่วยงานในสังกัดควบคู่ไปด้วย
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ความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
ความเสี่ยงด้านกระบวนการ
3
ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
Risk Management Plan of DMSC 2018

Activity 1

Activity 2

Activity ..

การจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ ภายในองค์การ เพื่อ
ยกระดับหน่วยงานสู่องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO ) ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นในปัจจุบัน
โดยได้กาหนดแนวทางที่สาคัญ ใน 3 ประเด็น ประกอบไปด้วย
ชุมชนนักปฏิบัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการนาแนวทางการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติมาปรับใช้ภายในกรม โดยมีการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนชุมชนนักปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ตาม
บทบาทภารกิจของกรม จานวน 13 ชุมชน ประกอบด้วย ความปลอดภัยอาหาร Food safety, สมุนไพร, Com. Med.
Sciences, รังสีวินิจฉัย, การพัฒนาระบบคุณภาพ, การบริการที่เป็นเลิศ /การบริการรับส่งตัวอย่าง, คุณภาพและความ
ปลอดภัยด้านยาและสารชีววัตถุ Quality and Safety of Drug and Biologics, เครื่องสาอาง, พิษวิทยา, การทดสอบความ
ชานาญ PT, DMSc Molecular Biologist, ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ Lab Safety /การพัฒนาระบบการจั ดการ
ความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ Biorisk Management, การบริหารแผนงานยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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Quality and Safety of
Drug and Biologics

รังสีวินิจฉัย

เครื่องสาอาง

DMSC

DMSc Molecular Biologist
การทดสอบความชานาญ PT
การบริการที่เป็นเลิศ /การบริการ
รับส่งตัวอย่าง

การพัฒนาระบบคุณภาพ

ความปลอดภัยอาหาร
Food safety

Com. Med. Sciences

สมุนไพร

พิษวิทยา
Lab Safety / Biorisk
Management

การบริหารแผนงานยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เรื่องเล่าเร้าพลัง ได้มีการจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าเร้าพลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ในรูปแบบการแข่งขัน
เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ (Storytelling) ของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการทางานให้ดีขึ้น จากเทคนิคเรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling) ซึ่งเป็น
เทคนิคในการถ่ายทอดความสาเร็จดี ๆ ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ สายงานหลัก และ สายงาน
สนับสนุน จานวน 2 รุ่น ซึ่งผู้ที่ผ่านการเข้ารอบจะมาแข่งขันชนะเลิศในวัน KM Day และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะ
ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมแข่งขันในระดับกระทรวงต่อไป
สถานที่จัดงาน
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

บ้านอัมพวารีสอร์ท สมุทรสงคราม
โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่
18 ธันวาคม 2560
15 พฤษภาคม 2561

ผู้เข้าร่วมประกวด
(เรื่อง)
27
29

การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ ได้มีการพัฒนาหน้าเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็น
ช่องทางให้แก่บุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล ในรูป แบบ
ออนไลน์ ได้แก่ คู่มือมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ ข่าวประกาศเตือนภัยต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นจุด
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อยกระดับให้การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องบุ ค ลากรมี ค วามทั่ ว ถึ ง มากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารสื่ อ สารและเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ข อง
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ให้บุ คคลากรที่เกี่ย วข้องและประชาชนผู้ สนใจ ผ่านช่องทางที่ห ลากหลาย เช่น ระบบ
หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ, GREEN BOOK online, E-Library, Facebook, YouTube, Line ฯลฯ
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KM DMSc
Website

ระบบหน้าต่างเตือนภัย
ส ุขภาพ

GREEN BOOK

E-Library

Application

YouTube

การพัฒนาบุคคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคคลากรในการเป็นกลไกหลักขั บเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
จึงได้มีการกาหนดนโยบายให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกิดความผูกพันกับองค์การและมีศักยภาพที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุมตามผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ จึงได้มีการจัดทาแผนการเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคคลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี 2561 โดยมีประเด็นหลักใน 2 ส่วน คือ ประเด็นสภาพแวดล้อม และ
ประเด็นความผูกพัน โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานดังต่อไปนี้
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สภาพแวดล้อม

ความผูกพัน

 ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
 ด้านสุขภาพ

 การสร้างวัฒนธรรมองค์การ
 การเสริมสร้างความผูกพัน
 การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร

ประเด็นสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นในการพัฒนาและส่งเสริมให้บรรยายกาศการทางานของบุคคลในส่วนงานต่าง
ๆ เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ด้าน คือ

ด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน

ด้านสุขภาพ

การจัดฝึกอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการพัฒนาระบบ
จัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ (Bio Risk Management) เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการจัดการความ
เสี่ยงการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชีวภาพ เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561
จัดกิจกรรม 5 ส. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพ
ภายในหน่วยงานให้สะอาด เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย ต่อการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2561
ได้ดาเนินการการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติในส่วนงานต่าง ๆ
เช่น การตรวจสุขภาพประจาปี การตรวจภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีนป้องกัน รวมถึงการ
สนั บ สนุ น สถานที่ ส าหรั บ ออกกาลั ง กายให้ กั บบุ คลากร เช่ น ห้ องฟิตเนส สนามม
บาสเกตบอล

ประเด็นความผูกพัน มุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรัก และสามัคคีภายในองค์การ รวมถึงปลูกฝังให้
บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้มีการจัดระบบสื่อสารภายในองค์การ เช่น การสื่อสารทิศทางภารกิจ นโยบายของ
กรม ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือแจ้ง
เวียน เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย ฯลฯ
การสร้างวัฒนธรรม
ได้จั ดตั้ง ศูนย์ รั บ เรื่องร้องเรียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ บริการรับเรื่ อ ง
องค์การ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และ Facebook และ
ดาเนิ น การพิจ ารณาและแก้ไ ขปัญหาประเด็นเรื่อ งร้ อ งเรีย นที่ เกิ ดขึ้ น รวมถึงแจ้ ง
สถานการณ์ดาเนินการให้แก้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ นอกจากนี้ในประเด็นปัญหาที่พบ
บ่อย ได้มีการรวบรวมและจัดทาช่องทางผ่านเว็บไซต์กรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
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ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุข ความสามัคคี และคุณภาพชีวิตของบุคลากร เช่น
งานกีฬาสามัคคี งานวันสถาปนากรม งานประเพณีต่าง ๆ (กิจกรรมทาบุญตักบาตร
กรม งานวันสงกรานต์)
จั ด หาสวั ส ดิก ารเพิ่ ม เติ ม ให้ แก่ บุ ค ลากร เช่ น การจั ด รถรั บ ส่ ง (เช้ า และเย็ น ) การ
ช่วยเหลือในกรณี สมรส ประสบสาธารณภัย และกรณีถึงแก่กรรม
การยกย่องชมเชยบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น และมีความซื่อสัตย์สุจริต
เพื่อให้บุคลากรมีกาลังใจในการปฏิบัติหน้ าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุค คลากรผู้ อื่ น
ต่อไป
การเสริมสร้างความผูกพัน โครงการ DMSC Happy Money Day โดยจั ด กิ จ กรรมสุ ข ภาพด้ า นการเงิ น ให้ แ ก่
บุคลากร เช่น
 การพัฒนาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ความสุขและความผูกพันของบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวข้อ DMSc Happy Money Day ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนและการดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
 การอบรมหลั กสู ตรทางการบริห ารในระดั บ ต่า ง ๆ นักบริห ารการเงิน ภาครั ฐ
ระดับสูง นักบริหารระดับสูง ผู้บริการสาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น
การพัฒนาบุคลากรและ  การพัฒนาผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ให้มีความพร้อมและได้รับการพัฒนาตาม
ผู้บริหาร
กรอบการสั่งสมประสบการณ์
 การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กโทร
นิกส์ (e-learning)
และจากการที่ กรมวิ ทยาศาสตร์ แพทย์ มี เป้ าหมายเป็นองค์ การชั้นนาทางด้านมาตรฐานห้ องปฏิ บัติ การและ
เทคโนโลยี ทางด้านการการแพทย์ และสาธารณสุ ขภูมิภาคเอเชีย เพื่อแก้ไขปัญหา ป้องกัน และส่งเสริมสุ ขภาพให้ แก่
ประชาชน จึงได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับทิศทางความต้องการ
ทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายผู้บริหารที่ชัดเจน โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา คือ
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ซึ่งจากทิศทางตามที่ได้กล่าวมา จึงได้มีการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี 2561 เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั กษะ สมรรถนะ ในการปฏิบัติงานทั้ง
ทางด้านบริ ห ารและวิช าการ รวมทั้งเป็ นผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ดังนี้
ลาดับ
การอบรม
ผลลัพธ์ที่ได้
งบประมาณ
1 โครงการ “การพัฒนาข้าราชการที่ ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เข้าใจถึง โครงสร้าง องค์กร
66,064
อยู่ ร ะหว่ า งทดลอง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ผู้ บ ริ ห าร และหน้ า ที่ ค วาม
ราชการ”
รับผิดชอบ ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อกาหนด และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ควรทราบ รวมทั้งเพื่อปลูกฝัง
และ ส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ
2 โครงการพัฒ นาระบบการจั ด การ เจ้าหน้าที่มีความปลดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมี
33,480
สารเคมี แ ละความปลอดภั ย ของ ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงเรื่ อง ความ
ห้องปฏิบัติการ
ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
3 โครงการอบรมเมล์กลางภาครัฐ
บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ ง านเมล์
23,100
กลางภาครัฐ เวอร์ชัน 2 เพิ่มขึ้น
4 โครงการอบรมทบทวนความรู้เรื่อง เตรียมความพร้อมให้บุคลากรมี ความเข้าใจเรื่อง
64,230
ระบบคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO ระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 13485:2016
13485:2016 และการบริ ห าร และการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับ เครื่องมือ
จัดการความเสี่ยงสาหรับเครื่องมือ แพทย์
แพทย์
5 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และ ผู้บริหารได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะในด้าน ต่ าง
80,000
สาธ ารณสุ ข ระดั บ สู ง รุ่ น ที่ 33 ๆ ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ สามารถ
ประจาปีงบประมาณ 2561
แสดงบทบาทนักบริหารได้เหมาะสมกับ วัฒนธรรม
โอกาส และสถานการณ์
6 หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง เติมเต็มศักยภาพทางการบริ ห ารการเงิน การคลัง
90,000
ภาครัฐระดับสูง
ภาครั ฐ และเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการบริ ห ารด้ า น
การเงิน การคลังภาครัฐในกลุ่มนักบริหารระดับสูง
7 โครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า น บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีทักษะในการ
213,000
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น ใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารสารสนเทศในการ วิ เ คราะห์
ยุ ท ธศาสตร์ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล และน าเสนอผลงานให้ ส ามารถสื่ อ สาร ได้
การแพทย์ ประจ าปี ง บประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ
2561
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ลาดับ
การอบรม
ผลลัพธ์ที่ได้
งบประมาณ
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ บุ ค คลากรมี ค วามเข้ า ใจในข้ อ ก าหนดของ ISO
220,293
พัฒนาระบบการ จัดการความเสี่ยง 9001:2015 เกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึง
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนของการบริห าร
ความเสี่ยงเบื้องต้น
9 การอบรมข้ อก าหนดตามาตรฐาน บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในข้อกาหนด คุณภาพ
34,988
ISO 15189:2012 ISO 15190:2003 ตามาตรฐาน ISO 15189:2012 ISO 15190:2003
และ ISO 19011:2011
และ ISO 19011:2011 สามารถนาไป ประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถู กต้อง เป็นไป ตามหลัก
วิชาการ
10 หลักสูตร “การจัดทา Multimedia บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีทักษะใน
64,598
ส า ห รั บ น า เ ส น อ ผ่ า น Social การใช้ระบบปฏิบัติการสารสนเทศในการนาเสนอ
Network”
ผลงานให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11 โครงการพั ฒ นาเพื่ อ สร้ างเสริ ม บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้มี การ
60,900
คุ ณภาพชี วิ ต ความสุ ข และความ วางแผนทางการเงินส่ วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม
ผูกพันของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์ และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความตระหนัก
การแพทย์ หั ว ข้ อ DMSC Happy ของ บุคลากรให้เห็นถึงความสาคัญของการบริหาร
Money Day
จัดการทางการเงินเพื่ออนาคต
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ปั ญ หาและแนวทางการพั ฒ นา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ ผ่านระบบสารสนเทศ
ต่างๆ เช่น ระบบ DOC ระบบ KPI Reporter ระบบ NRMS เป็นต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมได้มีการแต่งตั้ง
คณะทางานตรวจราชการหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งการตรวจ
ราชการเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทา
ภารกิจของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นกลไกสาคั ญในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
งาน กาหนดขอบเขตการตรวจราชการใน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวชี้วัดอธิบดีและงานตามนโยบายของกรม
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ/การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบพัสดุ การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง
งานบุคลากร
การตรวจสอบภายใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการได้ดาเนินการตรวจราชการหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สานักยาและวัตถุเสพติด สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ
สถาบันวิจัยสมุนไพร ซึ่งผลจากการตรวจราชการสามารถสรุปปัญหาที่สาคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้
ลาดับ
ประเด็นปัญหา
แนวทางแก้ไข
1 ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าซื้อตัวอย่างเครื่องสาอางที่ซื้อจากตลาดนัด/ พิ จ ารณาระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยว่ า มี
ร้านชา มาเพื่อสุ่มตรวจได้ (ระเบียบฯ ยังไม่รองรับ)
ข้อยกเว้นหรือไม่ หากไม่มีให้ ห ารื อ
ร่ ว มกั บ กรมบั ญ ชี ก ารเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
ระเบียบที่ช่วยเอื้อต่อการทางานหรือ
ใช้เงินบารุง/เงินสวัสดิการกรม
2 โครงการ AMR : โปรแกรมรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล Antibiogram ของ ปรับระบบการรับตัวอย่างของกรมให้
โรงพยาบาลไม่เอื้อในการส่งข้อมูลให้กับกรม ฯ (ความไม่เข้ากัน รองรั บ กั บ ระบบของโรงพยาบาล
ของโปรแกรม)
และสื่อสารกับพื้นที่ให้มากขึ้น
3 การให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ลูกค้าต่างประเทศ
อั ต ราค่ า ตรวจวิ เ คราะห์ คิ ด ราคา
1. ระเบียบพัสดุไม่รองใบเสร็จภาษาต่างประเทศ
เท่ า กั น ทั้ ง ลู ก ค้ า ในประเทศและ
2. อั ต ราค่ า ตรวจวิเ คราะห์ ก าหนดโดยอิ ง ข้ อ มู ล การให้ บ ริการ ต่างประเทศ แต่ในกรณีต่างประเทศ
ภายในประเทศ ยั ง ไม่ ไ ด้ คิ ด ค่ า บริ ก ารกรณี ใ ห้ บ ริ ก ารลู กค้า ต้ อ งชี้ แ จงว่ า มี ก ารบวกค่ า ใช้ จ่ า ย
ต่างประเทศ
เพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่ง เป็นต้น
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4
5

การจัดตั้ง Training Center ด้านความปลอดภัยอาหาร (กรมไม่มี ส า ม า ร ถ รั บ จั ด อ บ ร ม ไ ด้ โ ด ย
แนวทางชัดเจน)
ด า เ นิ น ก า ร ผ่ า น มู ล นิ ธิ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ปรั บ ปรุ ง ระบบรั บ ตั ว อย่ า งให้
1. ระบบรั บ ตั ว อย่ า งของ One stop service ไม่ ส ามารถ
สามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของหน่วยงานตรวจวิเคราะห์
หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ได้ และ
2. ยังไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ในภาพรวม
ให้ทุกหน่วยงานตรวจวิเคราะห์
ของกรม (ปัจจุบันบางหน่วยงานมีการใช้ระบบ i-LAB แต่
ใช้ ร ะบบ i-LAB เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล
ยั ง ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก หน่ ว ยงาน และระบบ i-LAB ยั ง มี
ตรวจวิเคราะห์เป็ นภาพรวมของ
ปัญหาในด้านเทคนิค)
กรม
3. รายงานผลตรวจวิเคราะห์ที่เป็น E-report ยังไม่ได้รับการ 2. กรมประกาศใช้ E- report อย่าง
รั บ รองอย่ า งเป็ น ทางการเพื่ อ ให้ น าไปด าเนิ น การทาง
เป็นทางการ
กฎหมายต่อได้

ข้อเสนอแนะในภาพรวม
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แผนงานสาคั
แผนงานสํ
า คัญ ประจ
ประจําปี
า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ดว้ ยข้อมูลทาง
BIG DATA
พันธุกรรมและการวิเคราะห์ BIG
DATA
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมมีความก้าวหน้าและมีบทบาทมากขึ้นมาก ทั้งในด้านการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ รวมถึง ด้านการแพทย์ ซึ่งจะน
จะนําไปสู
าไปสู่การรักษาที่มีความ
แม่นยยําและมี
าและมีความเฉพาะเจาะจงส
วามเฉพาะเจาะจงสําาหรั
หรับแต่ละบุคคลมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทส
ทบาทสําคั
าคัญในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่และการประยุกต์ใช้ทางด้านพันธุศาสตร์ คือ เทคโนโลยีในกลุ่มชิปสสําหรั
าหรับตรวจภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์
เดี่ยว (Single
(Single Nucleotide
Nucleotide Polymorphisms:
Polymorphisms: SNPs)
SNPs) สามารถน
สามารถนํามาใช้
ามาใช้เเพืพื่อ่อประเมิ
ประเมินนความเสี
ความเสี่ย่ งหรือความเหมาะสม
ต่อการใช้ยาหรื อการประเมิน ความเสี่ย งต่อโรคต่างๆ นอกจากจะน
นอกจากจะนํามาประยุ
ามาประยุกต์ ใช้ทางคลิ นิกหรือทางการวิจัย เชิง
วิทยาศาสตร์แล้ว ยังสามารถนํ
สามารถนามาใช้
ามาใช้เพื่อวางแผนทางสาธารณสุขได้อีกด้วย เช่น ในการวางแผนว่าควรเลือกใช้ยาตัวใด
เป็นตัวแรกก็จําาเป็
เป็นต้องอาศัยความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ควบคู่ไปกับความรู้ว่าอัลลีลที่ส่งผลกระทบต่อยานั้นๆ มีอยู่
มากน้ อ ยเพี ย งใดในประชากรร่ ว มไปด้ ว ยหรื อ ในการประเมิ น ว่ า การตรวจคั ดกรองต
กรองตําแหน่
า แหน่ง ความหลากหลายที่มี
ผลกระทบต่อโรค
การตรวจ SNPs เพื่อสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมนี้ หากเลือกท
กทําในกลุ
าในกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
คือ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลทางคลินิกในด้านต่างๆ อย่างละเอี ยด มีการกระจายตัวของภูมิลําาเนาที
เนาที่ดี ข้อมูลที่ได้จะ
สามารถเป็นตัวแทนเชิงพันธุกรรมของประชากรชาวไทยได้และมีประโยชน์ที่สาคั
ําคัญอีกสองประการคือสามารถใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมกับโรคที่พบได้บ่อยหรือลักษณะปรากฏต่างๆ ที่พบได้บ่อยจากในกลุ่มตัวอย่าง
นี้ได้โดยตรง และยั
และยังงสามารถใช้
สามารถใช้เป็เป็นนกลุกลุ่ม่มควบคุ
ควบคุมมร่วร่มวม(Shared
(Sharedgeneral
general population
population control) ทีที่ม่มีขีขนาดใหญ่
นาดใหญ่สสาหรั
ําหรับ
การศึกษาโรคอื่นๆ ในอนาคตโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในการตรวจทางพันธุกรรมอีก ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ทางพันธุกรรมครั้งต่อๆ ไปในอนาคตลงได้
ไปในอนาคตลงได้เเป็ป็นนอย่
อย่าางมาก
งมาก อีอีกกทัทั้ง้ง ยัยังงช่ช่ววยสนั
ยสนับบสนุ
สนุนนนโยบายการใช้
นโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์สาคั
ําคัญในการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เนื่องจากปัญหาการใช้ยาอย่างไมสมเหตุ
งไมสมเหตุผลน
ลนําไปสู
าไปสู่ความล้มเหลว
ในการรักษาและเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (แพ้ยา) ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ตรวจลักษณะพันธุกรรม

ฐานข้อมูลพันธุกรรม

แพทย์ใช้ข้อมูลเพื่อการรักษาผู้ป่วยได้แม่นยยํา

ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
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นงานกรมวิ
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ผลการดําเนินงาน (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

45%
45%

14.76%
14.76%

ความก้าวหน้า
ความก้าวหน้า

การเบิกจ่าย
การเบิกจ่าย

กิจกรรม
กิจกรรม1. ดาเนินการเก็บตัวอย่างวิจัยจานวน 30 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 300 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10)
1.
าเนินการเก็
บตันวธุอย่
างวิจัยจํานวนคไมโครอะเรย์
30 ตัวอย่าง ชจากเป้
าง เป้
(ร้อาหมาย
ยละ 10)
2. ดํตรวจลั
กษณะพั
กรรมโดยเทคนิ
ิปไปแล้าหมาย
ว 24 ตั300
วอย่ตัาวงอย่
จาก
2000 ตัวอย่าง

2. ตรวจลั
(ร้อยละกษณะพั
1) นธุกรรมโดยเทคนิคไมโครอะเรย์ชิปไปแล้ว 24 ตัวอย่าง จาก เป้าหมาย 2,000 ตัวอย่าง
ประโยชน์ท(ร้ี่ได้อรยละ
ับ 1)
ประโยชน์ผลจากการด
ที่ได้รับ าเนินโครงการ ทาให้ประเทศไทยมี ฐานข้อมูลข้อมูลพันธุกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข
(โดยเฉพาะในส่
วนที่มาีคเนิ
วามเกี
่ยวข้องกัทํบาให้
โรค)
และช่วยเพิ่มฐานข้
ความสามารถทางห้
บัติการด้านพันแธุละการสาธารณสุ
ศาสตร์ในการแปรข
ผลจากการดํ
นโครงการ
ประเทศไทยมี
อมูลข้อมูลพันธุอกงปฏิ
รรมทางการแพทย์
ผลข้
อมูลพันธุกรรมของประชากรในประเทศไทย
สาหรั
บการตั
ดสินใจทางการแพทย์
เพื่อใให้นการแปร
สามารถ
(โดยเฉพาะในส่
วนที่มีความเกี่ยวข้องกับโรค) และช่
วยเพิ
่มความสามารถทางห้
องปฏิแบละทางสาธารณสุ
ัติการด้านพันธุศขาสตร์
รัผลข้
กษาโรคให้
ู้ป่วยได้อย่างเฉพาะเจาะจงและแม่
ช่วยสนับสนุนนโยบายการใช้
ยาอย่ขางสมเหตุ
ล ลด
อมูลพันแธุก่กผรรมของประชากรในประเทศไทย
สํานหรัยามากยิ
บการตั่งดขึสิ้นนใจทางการแพทย์
และทางสาธารณสุ
เพื่อให้สผามารถ
ความผิ
ดพลาดในการรั
ดอาการไม่พนึงยํประสงค์
(แพ้ยบา)สนุนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลด
รักษาโรคให้
แก่ผู้ป่วยได้กษาและลดการเกิ
อย่างเฉพาะเจาะจงและแม่
ามากยิ่งจขึากยา
้น ช่วยสนั
ความผิดพลาดในการรักษาและลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (แพ้ยา)
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โครงการพัฒฒนามาตรฐานการจั
นามาตรฐานการจัดดทํทาาTHAI
THAIHERBAL
HERBALPHARMACOPOEIA
PHARMACOPOEIA
โครงการพั
เนื่องจากในปัจจุบัน ประชาชนมีความใส่ใจในการดูแลด้านสุขภาพตนเองมากขึ้น และมักจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากสมุนไพร เนื่องจากได้ประเมินแล้วว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติย่อมมีความปลอดภัยมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ ได้
จากสารสังเคราะห์และในประเทศไทย มีการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรมากขึ้น อีกทั้งยังมีข้อมูลการใช้สมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล จากข้อมูลการส
การสํารวจมู
ารวจมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทย เฉพาะ 24 รายการ จากยาแผน
ไทยที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 71 รายการ พบว่ามีมูลค่าการใช้ราว ปีละ 14,000 ล้านบาท โดยมีความนิยมเพิ่มขึ้น
ทุกปี การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจึงมีโอกาสและความท้าทายที่สาคั
ําคัญในการให้บริการสาธารณสุขในอนาคต
ในอนาคต
อีกทั้งความต้องการน
งการนําเข้
าเข้าสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในรูปวัตถุดิบและสารสกัด โดยในปี 2557 มูลค่าการน
การนําเข้
าเข้า
สมุนไพรในรูปปแบบวั
แบบวัตตถุถุดดิบิบมีมีมมูลูลค่ค่าาถึถึงง1,099.61
1,099.61ล้าล้นบาท
านบาทซึ่งซึสมุ่งสมุ
นไพรที
ก่ กพริไทย
กไทย
อบเชย
จันแทน์
แปดบ
นไพรที
่ต้อ่ตงนํ้องน
าเข้าเข้
า ได้า แได้ก่ แพริ
อบเชย
จันทน์
ปดกลี
กลี
จันนทน์ไพรกลุ
เทศ สมุ
นไพรกลุ
เทียน่ นและอื
่น ๆ โดยน
าจากประเทศสาธารณรัฐ ฐประชาชนจี
ประชาชนจีนน
ลู กบจั น ทน์ เ ทศลูกสมุ
่ ม โกฐ
กลุ่มโกฐ
เที ยกลุ
น ่มและอื
ๆ โดยนํ
า เข้ าาเข้
จากประเทศสาธารณรั
อินเดีย และอินโดนีเซีย ในส่วนการส่งออกพืช สมุนไพรอยู่ ในรูปวัตถุดิบแห้งและบด สารสกัดหยาบและผลิ ตภั ณ ฑ์
อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่ของสมุนไพรแฝงอยู่ในสินค้าอีกหลายประเภทที่ไม่ได้นามารวมมู
ํามารวมมูลค่า เช่น สินค้า
งสาาอาง
เครื่องสํ
อาง เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส อาหาร ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านค้า การนวดและสปา โดยในปี 2557 การส่งออกพืช
สมุนไพรในรูปวัตถุดิบแห้งและบด มีมูลค่า 245.47 ล้านบาท ซึ่งสมุนไพรที่ส่งออก ได้แก่ พริกไทย ขมิ้นชัน เป็นต้น และ
เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่น ใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุน ไพร การควบคุมคุณภาพทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณ ฑ์จึ งมี
ความส
ความสําคั
าคัญอย่า งยิ่ ง ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ จึ ง มุ่ง เน้ น การจัด ททํามาตรฐานยาสมุ
า มาตรฐานยาสมุน ไพรมากขึ้ นเพื่ อ ให้
ครอบคลุมจจํานวนชนิ
านวนชนิดของสมุนไพรในบัญชียาหลัก โดยที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการจัดททํามาตรฐานยา
ามาตรฐานยา
สมุนไพรไทยไปแล้วจจํานวน
านวน 61 ตัวยา 9 ตตํารั
ารับ และในปี 2561 จะจัดททําและปรั
าและปรับปรุง ข้อกกําหนดมาตรฐานยาสมุ
าหนดมาตรฐานยาสมุนไพร
ไทยจ
15 มอโนกราฟ
(ตัวยาหรื
บ) โดยจะน
าไปบรรจุ
ารามาตรฐานยาสมุนนไพรไทย
ไทยจํานวนไม่
า นวนไม่นน้อ้ อยกว่
ยกว่า า 15 มอโนกราฟ
(ตั ว ยาหรื
อ ตํ าอรั บตารั
) โดยจะนํ
า ไปบรรจุ
ใ นตํในต
า รามาตรฐานยาสมุ
ซึ่งประกอบด้วยข้อกกําหนดมาตรฐาน
าหนดมาตรฐาน ทั้งทางด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ และทางด้านเคมี -ฟิสิกส์ อีกทั้งข้อมูลด้าน
ความปลอดภัย ขนาดการใช้ยาเบื้องต้น และการเก็บรักษาของยาสมุนไพรที่พบในประเทศ
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ผลการด
นงานกรมวิ
ทยาศาสตร์พ.ศ.
การแพทย์
ผลการดําเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ
6 เดือาเนิ
น ประจํ
าปีงบประมาณ
2561 รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

45%

14.76%

ความก้าวหน้า

การเบิกจ่าย

กิจกรรม
จัดทามาตรฐานยาสมุนไพรไทยแล้วเสร็จ จานวน 7 monograph ได้แก่ โกฐกระดูก โกฐชฎามังสี แมงลักคา
กระทือ ยาแคปซูลขิง ปัญจขันธ์ และสารสกัดปัญจขันธ์

โกฐกระดูก

โกฐชฎามังสี

ยาแคปซูลขิง

แมงลักคา

ปัญจขันธ์

กระทือ

สารสกัดปัญจขันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับ
ช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ในการขึ้นทะเบียนตารับยา การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร และสนับสนุนธุรกิจการ
ส่งออกยาสมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในด้า นมาตรฐาน และเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ป้องกันการปนปลอมยาสมุนไพรที่พบมาก
ในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรไทย รวมทั้งเป็นการลดการ
นาเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการระคายเคืองในสัตว์ทดลองของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตามมาตรฐาน OECD GLP
OECD GLP คือ มาตรฐานในการตรวจประเมินหน่วยทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ทาการ
ทดสอบในมนุษย์เช่น ยา วัคซีน ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ สารเจือปนในอาหาร สารเจือปนในอาหารสั ตว์ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่จะพัฒนาเป็นยา และ สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือครัวเรือน ซึ่งดาเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิก OECD ทั้ง 35 ประเทศ และประเทศที่ประสงค์เข้าร่วมอีกกว่า 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ในปั จ จุ บัน ระบบการค้ากับ ประเทศสมาชิกของกลุ่ ม OECD จาเป็น ต้องใช้ข้อมูล ในการยืน ยัน ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์หรือสารเคมีในสินค้า แต่เพื่อมิให้เงื่อนไขนี้เป็นเรื่องกีดกันทางการค้า จึงต้องมี MAD (Mutual Acceptance
of Data) สาหรับสร้างการยอมรับว่าข้อมูลการประเมินความปลอดภัยนั้นมีความน่าเชื่อถือ และผลการทดสอบจะเป็นที่
ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายก็ต่อเมื่อผลการทดสอบนั้นได้มาด้วยการดาเนินการตามวิธีมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่
มีระบบการจัดการตามมาตรฐาน GLP ของประเทศสมาชิก OECD หากประเทศไทยได้แสดงเจตจานงในการเข้าเป็น
ภาคีร่วมในระบบ MAD ของกลุ่มประเทศสมาชิก OECD และปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการประเมิน จนได้รับการ
ยอมรับเข้าเป็นภาคีแล้ว ก็จะทาให้การค้าของประเทศไทยกับประเทศสมาชิก OECD ราบรื่นมากขึ้น เพราะสามารถ
ยืนยันความปลอดภัยจากสารเคมีของสินค้านั้นได้ด้วยข้อมูลและผลการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อในประเทศคู่ค้า
ได้ โดยมูลค่าตลาดเครื่องสาอาง 280,000 ล้านบาท มูลค่าตลาดอาหาร 170,000 ล้านบาท และมูลค่าตลาดยาประมาณ
140,000 ล้านบาท
ในการดาเนินการตามแนวทางของ OECD รัฐบาลแต่ละประเทศ ต้องแต่งตั้ง CMA (Compliance Monitoring
Authority) เ พื่ อ ท า ห น้ า ที่ เ ป็ น ห น่ ว ย ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ซึ่ ง ใ น ข ณ ะ นี้ ส า นั ก ม า ต ร ฐ า น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการมอบหมายให้ทาหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งได้ดาเนินการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแห่งแรก และจะเพิ่มอีก 3-5 แห่งภายในเวลาอันใกล้นี้ ขณะนี้CMA ของ
ประเทศไทยอยู่ในระหว่างรับการตรวจศักยภาพการทาหน้าที่ จาก OECD evaluation team ภายในเดือนกันยายน
2561 และเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ข้อมูลการประเมินผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบในประเทศ จะได้รับการยอมรับร่วม และ
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์กับประเทศสมาชิกโดยไม่ต้องทาการทดสอบซ้าที่ประเทศอื่น

CMA

LAB

NEW

PRODUCT
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ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

80%

69.16%

ความก้าวหน้า

การเบิกจ่าย

กิจกรรม
เริ่มดาเนินการทดสอบการระคายเคือง โดยรับ Test item พร้อม COA จากองค์การเภสัขกรรม ซึง่ สิ้นสุดการ
ทดสอบในสัตว์ (Experimental completion date) วันที่ 5 มีนาคม 2561และได้จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
(Final report) ซึง่ อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย QA เพื่อรับรองรายงานและอยู่ระหว่างการอนุมัติโดย TFM

ประโยชน์ที่ได้รับ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยจานวนมากสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งผลิ ตภั ณฑ์ไปทดสอบที่ต่างประเทศ
ซึ่งศักยภาพของ CMA ประเทศไทยเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพในระดับสากลคิดเป็นมูลค่าส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปีและ
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
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โครงการพัฒนาระบบห้องปฏิบัตกิ ารถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค
วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทย และ
ประเทศในเขตอาเซี ย น โดย 8 ใน 10 ประเทศสมาชิ ก ถู ก จั ด เป็ น ประเทศที่ มี ภ าระโรคของวัณ โรคสู ง กระทรวง
สาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้นาผลงานวิจัยต่อยอดพัฒนามาใช้ในการตรวจรักษา เพื่อยุติปัญหาวัณโรคทั้งใน
ประเทศไทยและอาเซียน ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศใช้กลยุทธ์ยุ ติวัณโรคในปี พ.ศ.2559 เน้นการทาวิจัยและ
นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาวัณโรค สนับสนุนให้แต่ละประเทศใช้เทคโนโลยี ให้เหมาะสมอย่ าง
พอเพียงและยั่งยืน เร่งสร้างสิ่งใหม่ สาหรับประเทศไทยในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตประมาณ 10,000 ราย และมี
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาอย่างน้อย 2,200 ราย ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการวินิจฉัย ทั้งที่คนไทยสามารถเข้าถึงการวินิจฉัยและรักษา
วั ณ โรคตามระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การยุ ติ วั ณ โรค โดยที่ ผ่ า นมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวในการวิ จัยด้านวัณโรคและได้รับการสนับสนุน
การวิจัยจากไจก้า (JICA) และองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agency for Medical
Research and Development : AMED) ภายใต้โปรแกรม Science and Technology Research Partnership for
Sustainable Development (SATREPS) โครงการ Integrative Application of Host and Genomic Information
for Tuberculosis Elimination ซึ่งวิจัยและพัฒนาจนได้นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนามาใช้ประกอบการวินิจฉั ยและ
รักษาวัณโรค ประกอบด้วย การตรวจเลือด เพื่อประเมินการแสดงออกของยีนที่ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค วิธี
ตรวจระดับยาต้านวัณโรค เพื่อประเมินขนาดยาต้านวัณโรคให้เหมาะสม และการตรวจพันธุกรรมเพื่อปรับขนาดยาต้าน
วัณโรคให้เหมาะสมกับลักษณะพันธุกรรม การถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคเพื่อการประเมินภาวะดื้อต่อยาต้านวัณ
โรค โดยภายในปีงบประมาณ 2561 นี้ ทางศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเปิดให้บริการการ
ถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคทั้งจีโนมด้วยเทคนิคการถอดรหัสพันธุกรรมสมรรถนะสูง เพื่อประเมินภาวะดื้อยาและ
ติดตามการระบาดของวัณโรค เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมการระบาดของวัณโรค

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

47

ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

50%

16.38%

ความก้าวหน้า

การเบิกจ่าย

กิจกรรม
1. สารสกัดพันธุกรรมชนิดดีเอ็นเอของเชื้อวัณโรคจานวน 160 ตัวอย่าง ถูกสกัดโดย Presto Mini gDNA
Bacterial kit และผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วย NanoDrop Gel Electrophoresis และ Qubit
2. กลุ่มของการกลายพันธุ์บนจีโนมของเชื้อวัณโรคที่เกี่ยวข้องกับดื้อยาถูกกาหนด และนามาวิเคราะห์ Genotypic
drug resistance ของเชื้อวัณโรคในชุดข้อมูลทดสอบ จานวน 140 ตัวอย่าง
3. ผลการตรวจวิเคราะห์การดื้อต่อยาต้านวัณโรค ความไว และ ความจาเพาะการตรวจวิเคราะห์ WGS ของเชื้อ
วัณโรค เพื่อการรายงานผลดื้อต่อยาต้านวัณโรครายตัว และกลุ่มยาต้านวัณโรคแนวที่ 2 รวมทั้ง การตรวจชนิด
ของเชื้อดื้อยา มีความไว และ ความจาเพาะสูง ในระดับร้อยละ 80.0
ประโยชน์ที่ได้รับ
เพิ่มความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ในงานด้าน Whole Genome Sequencing ของเชื้อวัณ
โรคในประเทศไทย สาหรับการสอบสวนทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล และการตรวจหาวัณโรคดื้อยา รวมทั้ง มีระบบ
รายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล และการดื้อยาต้านวัณโรคของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนการวางแผนการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา และการวิเคราะห์หาห่วงโซ่การแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาใน
ประเทศไทยโดยเทคนิคทางพันธุศาสตร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์สาหรับการวางแนวทางควบคุมป้องกันวัณโรคใน
ประเทศไทย
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โครงการพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์สาระสาคัญชี้บ่งในเครื่องสาอางผสมสมุนไพร
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุน Thai Herb 4.0 ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรไทยมีศักยภาพสูงในการออกฤทธิ์ทางเครื่องสาอาง เช่น ลดริ้วรอยบนใบหน้า ทาให้
ผิวหน้าอ่อนเยาว์ เป็นต้น แต่ประเทศไทยยังไม่มีวิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการในการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งส าอางผสมสมุ น ไพรที่ ค ลอบคลุ ม ชนิ ด ของสมุ น ไพรที่ ใ ช้ เ พิ่ ม มู ล ค่ า ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางผสมสมุ น ไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตรายมีภารกิจหลักในการให้บริการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของประเทศ จึงมีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางผสมสมุนไพรเพื่อการส่งออกและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยพัฒนาวิธีวิเคราะห์
สารส าคัญในผลิ ตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุน ไพรชนิ ดใหม่เพิ่มจากการเริ่ มพัฒ นาวิธีดังกล่ าวตั้งแต่ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สะสมจานวน 26 ชนิดสมุนไพร และได้จัดทามาตรฐานวิธีตรวจเอกลักษณ์สาร
ชี้บ่งสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรสะสมจานวน 26 วิธี เพื่อให้เป็นวิธีวิเคราะห์มาตรฐานในการควบคุม
ผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังมี
สมุ น ไพรที่ มี ศั ก ยภาพในการส่ ง เสริ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ อี ก เป็ น จ านวนมาก จึ ง ยั ง คงมี โ ครงการต่ อ เนื่ อ งอี ก ตาม
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 ปี

ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

45%

17.24%

ความก้าวหน้า

การเบิกจ่าย
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กิจกรรม
1. สืบค้นและคัดเลือกชนิดของสมุน ไพรที่นามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพร จานวนไม่น้อยกว่า
15 ผลิตภัณฑ์จากสื่อสาธารณะ ในท้องตลาดและในงาน OTOP
2. สืบค้นคุณลักษณะเฉพาะ, คัดเลือกสารชี้บ่งและทบทวนงานวิเคราะห์ที่มีนั กวิจัยเผยแพร่ของสมุนไพร มะเขือ
เทศ, มะขามป้อม, ฟ้าทะลายโจร, ทับทิม, ดอกมะเฟือง, ดอกดาวเรือง, ขิง และมะรุม
3. จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมมะเฟือง,มะขามป้อม, ฟ้าทะลายโจร, ทับทิม, มะเขือเทศ, ดอกดาวเรือง, ขิง
และมะรุม จากท้องตลาด จานวน 15 ตัวอย่าง
4. จัดหาสารมาตรฐานชี้บ่งชนิดสมุนไพร ได้แก่ สารบ่งชี้ในสมุนไพรมะเขือเทศ สารบ่งชี้สมุนไพรมะขามป้อมสาร
บ่งชี้ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สารชี้บ่งในสมุนไพรทับทิม สารบ่งชี้สมุนไพรมะเฟือง สารบ่งชี้ในสมุนไพรดอก
ดาวเรือง สารบ่งชี้ในสมุนไพรขิง และสารชี้บ่งในสมุนไพรมะรุม
5. พัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์
- สาร andrographolide และ neoandrographolide ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจร
- สาร β-carotene และ lycopene ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมมะเขือเทศ
- สาร gallic acid ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมมะขามป้อม
6. จัดทามาตรฐานวิธีตรวจวิเคราะห์
- สาร gallic acid ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมมะขามป้อม
- สาร β-carotene และ lycopene ในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมมะเขือเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรให้เป็น Smart Product
และผู้ ป ระกอบการผลิ ตที่ ได้รั บ การพัฒ นาความรู้ สามารถน าไปประยุ กต์ใช้ในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์อื่น ของตนเอง
สามารถผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรให้มีคุณภาพและมีการพัฒนากระบวนการผลิตตามเกณฑ์กาหนด เพิ่มโอกาสการ
ส่ ง จาหน่ ายในประเทศและต่ า งประเทศ และช่ว ยให้ ประชาชนมี ความเชื่ อ มั่น ในคุ ณภาพและความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่ผลิตภายในประเทศ
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โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)
ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาก่อโรคในคน เป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เนื่องจาก
พบว่าเชื้อโรคมีแนวโน้มดื้อยาต้านจุลชีพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้โรคติดเชื้อต่างๆ ที่เคยรักษาและควบคุมได้
กลายเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังและทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เพราะโรคติดเชื้อที่เคยรักษาหายกลับรักษาไม่หาย โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มักจะได้ยามาหลายขนานแล้ว เชื้อดื้อยาเป็นภัยเงียบที่อยู่ ใกล้ตัวเราอย่างมาก เพราะมี
รายงานการวิจัยระบุว่าในแต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 88,000 คน เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาอย่างน้อยปี
ละ 20,000-38,000 คน คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 46,000 ล้านบาท และเมื่อเชื้อแบคทีเรียดื้อยาจนครบ
ทุกขนานก็จะไม่มียาใดสามารถรักษาโรคติดเชื้อได้อีกต่อไป ทั้งนี้ การใช้ยาต้านแบคทีเรียที่มากเกินความจาเป็นจะเป็น
ตัวเร่งให้เกิดการกลายพันธุ์ได้เร็วขึ้น ดังนั้น การชะลอปัญหาเชื้อดื้อยาจึงต้องเริ่มต้นที่ห้องปฏิบัติการก่อน โดยการตรวจ
วิเคราะห์จะต้องได้ผลถูกต้องแม่นยา รวดเร็ว และต้องคอยติดตามปรับปรุงวิธีตรวจให้ทันกับเชื้ออยู่เสมอ นอกจากนี้การ
เฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็นกระบวนการแรกที่จะทาให้ทราบขนาด
และแนวโน้มของปัญหาเชื้อดื้อยา รวมทั้งตรวจจับเชื้อดื้อยาอุบัติใหม่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักด้านห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดตั้งระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อรายงานอุบัติการณ์ของเชื้อที่เป็นสาเหตุของ
โรคและแนวโน้มการดื้อยา แต่ยังขาดระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย เพื่อระบุที่มาและกลุ่มของปัญหา ดังนั้นประเทศไทยในฐานะ
สมาชิกองค์การอนามัยโลก จึงรับหลักการตาม Global Action Plan for Antimicrobial Resistance Containment
ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มด าเนิ น การระบบเฝ้ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยาระดั บ โลก ( Global Antimicrobial Resistance Surveillance
System, GLASS) เพื่อให้ทราบขนาดของปัญหาการดื้อยาในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก ซึ่งเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการ
ควบคุม ป้องกัน และประเมินกระบวนการจัดการโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามแผนอย่างบูรณาการทันที เพื่อลดการป่วยตายจากการดื้อยาให้ได้ โดยคาดว่าภายใน 5 ปีจะลดได้ถึงร้อยละ 50
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ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

30%

43.98%

ความก้าวหน้า

การเบิกจ่าย

กิจกรรม
1. จัดทา antibiogram ระดับประเทศรายไตรมาส (ม.ค.-ก.ย. 2560)
2. จัดทา antibiogram เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ม.ค.-ธ.ค. 2560)
3. รวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินศักยภาพ (self assessment) ของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล จานวน 46
แห่ง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประชาชนได้รับประโยชน์จากห้อ งปฏิบัติการอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่สามารถ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและสารเคมีที่มีความสาคัญตามแนวทางIHR และCBRN ด้วยเทคโนโลยีท่ียอมรับตาม
เกณฑ์สากล
2. ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาที่เชื่อมโยงกับระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระดับโลก (GLASS) ซึ่งเป็นแบบบูรณาการ
ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และแนวทางการแจ้งเตือนและการตอบสนองในการสอบสวน
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยา
3. ทาให้ทราบระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรคและคุณลักษณะความแตกต่างทางสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคที่กระจายใน
แต่ละภาคของประเทศและได้ข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาของประเทศทั้งในระดับเขตและภาพรวมเพื่อใช้เป็น
แนวทางกาหนดนโยบายการใช้ยาระดับชาติ
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โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กาเนิดขึ้นจากความรักและศรัทธาของปวงประชา ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ เมื่อครั้งดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกาเนิดขึ้นเพื่อคืนความรักและความปรารถนาดีแก่ปวงประชา จากการระดมทุนโดย
เชิ ญ ชวนพี่ น้ อ งชาวไทยทุ ก หมู่ เ หล่ า บริ จ าคเงิ น ที่ ดิ น สิ่ ง ของ และทรั พ ย์ สิ น อื่ น ๆ เพื่ อ สมทบทุ น ในการก่ อ สร้ า ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2522 ได้เงินบริจาครวมทั้งสิ้นมากกว่า 193 ล้านบาท โดยได้นา
นาเอาทรัพย์สินจากการบริจาคมาจัดตั้งเป็น “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2520
เพื่อจัดสร้าง “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” จานวน 21 แห่ง ขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญแด่พระองค์ เพื่อเป็น
โรงพยาบาลสาหรับให้บริการแก่ทหาร ตารวจ พลเรือน อาสาสมัคร และประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ทั้งยัง
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่ อครั้งดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดาเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ด้วยพระองค์เองทุกแห่ง ยังคงความปลาบปลื้มให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง และพสกนิกรเป็น
อย่างยิ่งด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลยิ่งนัก พระองค์อยากให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังพระราชดารัสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ วันที่ 17 มิถุนายน พุทธศักราช 2529 ทุกคนที่ทางาน
ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กาเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคน
ไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็น
อย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้าน
ห้องปฏิบัติการ มีบทบาทในการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ทุกระดับ จึงได้จัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติถวาย
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ส่งเสริมการดาเนินงานระบบคุณภาพและธารงรักษา
มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักประกันในผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้แก่ประชาชน
และผู้มารับบริการ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการ
บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบที่ต่อเนื่องยั่งยืน
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ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

48%

52.96%

ความก้าวหน้า

การเบิกจ่าย

กิจกรรม
1. วันที่ 17 ตุลาคม 2560 จัดประชุมชี้แจงการประชุมโครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจาปี 2561
2. จัดประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ให้กับผู้รับผิดชอบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นักเทคนิคการแพทย์ นักฟิสิกส์รังสี และระดับ
ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 111 คน ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน
3. จัดประชุมการสร้างเสริมศักยภาพ ระบบงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชให้กับผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 28 คน
4. วันที่ 8-9 มกราคม 2561 ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ดาเนินการโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2
พิษณุโลก
5. วั น ที่ 13-15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ตรวจติ ด ตามระบบคุ ณ ภาพภายใน (Internal Audit) ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
การแพทย์และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ดาเนินการโดย
ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่ 8 อุดรธานี
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6. วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพเครื่องสร้างภาพรังสีระบบ
ดิจิทัล สาหรับห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี
ประโยชน์ที่ได้รับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ประชาชนได้รับบริการตรวจวิเคราะห์ จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับ

รายการ

1

โครงการสนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ เสพยาเสพติ ด
การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

2

3

4

5

56

การเบิกจ่าย

25.70%

47.59%

33.44%

65%

32.14%

53.64%

42.88%

47%

44.90%

40%

โครงการพั ฒ นาขี ด ความสามารถและเครื อ ข่ า ย
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรม
และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ

โครงการพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ความก้าวหน้า

โครงการประกันคุณภาพยา

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
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ลาดับ
6

7

8

9

10

12

รายการ

การเบิกจ่าย

ความก้าวหน้า

62.29%

42%

43.98%

30%

42.97%

48%

โครงการวัณโรคเพื่อสนับสนุนนโยบายยุติวัณโรค

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและ
เฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช

โครงการเครือข่ายคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และหน่วยบริการปฐม
ภูมิประจาปี 2561

56.39%

50%

โครงการบูรณาการพัฒนาระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปีงบประมาณ 2561

42.97%

25%

35.33%

50%

โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย
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ลาดับ
13

14

15

58

รายการ
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตยา Biopharmaceutical

การเบิกจ่าย

ความก้าวหน้า

20.32%

42%

โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างใน
ผักและผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร

35.43%

42.97%
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45%

50%

ภาคผนวก
สามารถดาวน์โหลดได้ 2 ช่องทาง

https://goo.gl/gH3dXp
QR Code

URL
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