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คำนำ
ตามที่ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ได้ ดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็ น ระยะเวลา 9 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2560 ถึ ง 30 มิ ถุ น ายน 2561
โดยได้ ร ายงานผลการดาเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยงบประมาณลงในระบบติ ด ตามผลงานดาเนิ น งาน/ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ (DOC) นั้ น
ในการนี้ ก องแผนงานและวิ ช าการ โดยกลุ่ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ จั ด ทาผลการดาเนิ น งานรอบ
9 เดื อ น ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จากข้ อ มู ล ในระบบติ ด ตาม
ผลงานดาเนิ น งาน/ใช้ จ่ า ยงบประมาณ (DOC) เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ได้ รั บ ทราบและนาไปเป็ น ข้ อ มู ล ทบทวนผลการดาเนิ น งานต่ อ ไป

กองแผนงานและวิ ช าการ
กลุ่ ม ติ ด ตามและประเมิ น ผล
สิ ง หาคม 2561
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สรุ ป ภำพรวมผลกำรดำเนิ น งำน
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 “กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นนำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และ
สำธำรณสุขในภูมิภำคเอเชีย ภำยในปี 2563” ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อน 4 ประเด็น
สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำร พัฒนำขีดควำมสำมำรถและ ยกระดับคุณภำพและศักยภำพ
วิจัยพัฒนำและนวัตกรรม ควำมทันสมัยในกำรตอบสนอง ของห้อง ปฏิบัติกำรตำม

ควำมก้ำวหน้ำ 72.40%

ต่อปัญหำทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข

มำตรฐำนสำกล

ควำมก้ำวหน้ำ 73.85%

ควำมก้ำวหน้ำ 74.95%

ยกระดับองค์กรสู่
ควำมเป็นเลิศ

ควำมก้ำวหน้ำ 67.83%

1. สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและนวัต กรรม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาวะของประชาชน บนฐาน
ความเชื่อถือไว้วางใจ ที่มุ่งสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาคเอเชียด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. พัฒนำขีดควำมสำมำรถและควำมทันสมัยในกำรตอบสนองต่อปัญหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข มี
เป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานสามารถตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองสถานการณภาวะฉุกเฉินอย่างทัน
เหตุการณ์ รวมถึงศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีส่ นับสนุนโยบายด้านการ
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
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3. ยกระดับคุณภำพและศักยภำพของห้อง ปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล มีเป้าหมายเพื่อเป็นหน่วยงานกลาง
ในการพัฒนาศักยภาพและกาหนดมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
4. ยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและวางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ ขององค์การให้เกิดความคุ้มค่า และก้าวสู่การเป็น
องค์การสมรรถนะสูง
และเพื่อขับเคลื่อนให้องค์การมุ่งสู่การบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้กาหนดผลผลิต
และโครงการหลัก ดังนี้
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นนำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุขในภูมภิ ำคเอเชีย ภำยในปี 2563

บูรณำกำร

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

แผนงำน
พื้นฐำน

เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทาง
ห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถ
ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
อย่างทันเหตุการณ์
เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐาน
และพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของ
ประเทศและภูมิภาคเอเชีย
การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตั ิการเพื่อ
รองรับอาเซียน

ทั้งนี้ ได้ถ่ายทอดสู่หน่วยปฏิบัติในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทาแผนงานโครงการเพื่อส่งต่อสู่ผลผลิต ซึ่งกอง
แผนงานและวิชาการได้ดาเนินการรวบรวมและจัดทาเป็น แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยได้มีการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลผ่านระบบ DOC และได้มีการกากับและติดตามผลการดาเนินงานเพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องต่อไป

6

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลผลิต : กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงทำงห้องปฏิบัติกำรที่มีควำมทันสมัย
และสำมำรถตอบปัญหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขได้อย่ำงทันสถำนกำรณ์
ประเทศไทยประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพในหลากหลายด้าน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่น
ต่าง ๆ มลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ จัดจาหน่ายในท้องตลาดไม่ได้คุณภาพ ฯลฯ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดาเนินการตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดาเนินการในการเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้กับสังคม ในกรณีที่เกิด
ปัญหาเร่งด่วนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขและเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ และสามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันต่อสถานการณ์ เช่น การเตือนภัยการตรวจพบผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารปนปลอมยาลดน้าหนัก 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 มีศักยภาพที่ดีในการป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม โดยในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดระดับความสาเร็จของการยกระดับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบ ปัญหา
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยมีเป้าหมายให้กรมต้องมีมาตรฐานและได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ทั้งนี้กรมได้ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหลัก 2 ส่วน โดยมีความสาเร็จการดาเนินงานดังนี้
กิจกรรมหลัก

ระดับควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)

พั ฒ นำและยกระดั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรข้ อ มู ล อ้ ำ งอิ ง ทำงห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรใ ห้ มี
ประสิทธิภำพ

79.21

ยกระดับและบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้ำระวัง
พยำกรณ์และเตือนภัยสุขภำพของประเทศ

81.85

1. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเป้าหมาย
ให้มีระบบการบริหารจัดการข้ อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในการประเมินความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 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 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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และสาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการทบทวนผลการดาเนินงาน และ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ เพื่อพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นและสนองตอบต่อนโยบาย
ของประเทศ โดยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่ งขันได้อย่างยั่งยืน จึงได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญในประเด็น
การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพร OTOP/SME เพื่อการส่งออกและสื่อสารความเสี่ยง และในส่วน
ของการสร้ างความมั่น คงด้ านสุ ขภาพให้ แ ก่ป ระชาชนได้ก าหนดแนวทางส าคัญ 5 เรื่อง คือ การพัฒ นาศัก ยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อเผ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ การประกันคุณภาพยา (GREEN BOOK) คุณภาพสมุนไพร
ไทย อาหารปลอดภัย และการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน

ผลผลิต : เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรกำหนดมำตรฐำนและพัฒนำศักยภำพทำงห้องปฏิบัตกิ ำรของ
ประเทศและภูมิภำคเอเชีย
จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกาหนดให้ประชาชนต้องได้รับการ
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมไปถึงต้องได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน และเฝ้าระวังความ
เสี่ยงด้านสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งในการไปถึงเป้าหมายตามที่ ได้กาหนดไว้ จาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องมี
ระบบห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์อาหาร ยา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และชันสูตรโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ และให้การรับรองห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นศูนย์
ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้ห้องปฏิบัติทางการแพทย์และ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO)/ ISO
15189 หรือ ตามมาตรฐานที่กาหนดอื่น ๆ ซึ่งจากการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ส่งผลให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคและสุขภาพ
สูงมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงยกระดับการตรวจวิเคราะห์และคัดกรอง อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้ ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กาหนดรายละเอียดตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

8

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

ผล

ระดับควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)

จำนวนห้องปฏิบัติกำรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่มี
ศักยภำพเป็นหน่วยงำนกลำงของประเทศและภูมิภำค
เอเชีย (ด้ำน)

9

9

75.93

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซึง่ ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีศักยภาพเป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 9 ด้าน
ประเมิน ระดับ ความส าเร็ จ จากการที่ ห น่ ว ยงานทางห้ องปฏิบัติ การของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทั้งหน่ว ยงาน
ส่วนกลางและภูมิภาค ได้รับการตรวจประเมินและขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลองค์การ
อนามั ย โลก (WHO) ISO 15189 ISO:17025 หรื อ ตามมาตรฐานที่ ก าหนดอื่ น ๆ ทั้ ง ในด้ า น ยา สมุ น ไพร อาหาร
เครื่องสาอางและวัตถุอันตราย ชีววัตถุ รังสี และเครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด ชันสูตรโรค และเทคโนโลยีทางการแพทย์
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นอกจากการพัฒนางานตามภารกิจที่ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องแล้ว เพื่อ
ผลักดันให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นนาในด้านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการของประเทศและ
ภูมิภาคเอเชีย และส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผู้บริหารได้มี
นโยบายในการพัฒนาหน่วยงานสอบความปลอดภัย และกระบวนการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามข้อกาหนด
OECD GLP (The OECD Principles of Good Laboratory Practice) ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์
ทางห้ องปฏิบั ติการ ในระยะ non-clinical โดยได้รับการรับรองจากองค์การเพื่อความร่ว มมือและการพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ที่มีสมาชิก 35 ประเทศทั่ว
โลก

โครงกำร : องค์ควำมรู้งำนวิจัยพัฒนำและนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่มีควำมเป็นเลิศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นหน่วยงานด้านวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมากมาย และเพื่อผลักดันให้มีการนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม ในปี 2561 ได้มีการกาหนดเป็นตัวชี้วัดคารับรองปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์ในมิติประสิทธิผล จำนวน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอด ซึ่งในการทาให้บรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้วัดที่ได้
กาหนดไว้ ได้กาหนดแผนงานโครงการสาคัญที่ผลักดันหน่วยงานให้เกิดการพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรมใหม่ๆแก่
องค์การ เช่น โครงการพัฒนาหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยและกระบวนการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตาม
ข้อกาหนด OECD GLP โครงการผลิตสารมาตรฐาน Tetrahydrocannabinol (THC) โครงการบูรณาการภูมิ ปัญญาสู่
นวัตกรรม ฐานขอมมูลเห็ดพิษ การพัฒนาคุณภาพวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Thai Journal Citation Index
: TCI) เป็นต้น ซึ่งจากการสารวจข้อมูล ณ ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี) จานวนทั้งสิ้น 240 รายการ และมีจานวนผลงานวิจัย (2502 – 2560) ทั้งสิ้น 729 ผลงาน
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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

ในปัจจุบันประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญด้านงานวิจัยที่จะเป็นกลไกหลักในพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปในอนาคต ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทหน้าที่ในวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนาและรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิง
เพื่อสนับสนุนการรักษา ป้องกัน และเฝ้าระวังทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในปีงบประมาณ 2561 ได้กาหนดเป้าหมายในการระดับความสาเร็จของการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ โดยมีจานวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใช้แก้ไ ขปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุขภายในประเทศอย่างน้อย 4 เรื่อง และภูมิภาคอาเซียน อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานวิจัยหลาย
ชิ้น ที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาทางด้านสาธารณสุขของประเทศและได้รับการนาเสนอในเวทีระดับสากล เช่น นวัตกรรม
ชุดตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ การตรวจวิเคราะห์การปนปลอมยาแผนปัจจุบันในอาหารเสริมทราบผล
ภายใน 1 วัน การตรวจเชื้อไข้กาฬหลังแอ่นสายพันธุ์ใหม่ได้ใน 1 วัน ผลิตสารมาตรฐานคุมคุณภาพยาฟ้าทะลายโจร
การพัฒนาศักยภาพการตรวจยืนยันเชื้อแอนแทรกซ์และโรคระบาดร้ายแรงต่าง ๆ เป็นต้น
กิจกรรมหลัก
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ระดับควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)

วิจัยพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

65.37

ศึกษำ ค้นคว้ำ พัฒนำและยกระดับงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เพื่อสนับสนุนกำรตรวจวินิจฉัยควบคุม ป้องกันรักษำโรคและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุขและชุมชน

75.40

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในส่วนของงานวิจัยและพัฒนาเนื่องจากรูปแบบโครงการมีทั้งโครงการที่เสร็จสิ้นใน 1 ปี (รายงานฉบับสมบูรณ์)
และโครงการต่อเนื่อง (ต้องมีการรายงานความก้าวหน้า) ซึ่งจากการติดตามการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
พบว่า ในปี 2556-2560 มีโครงการที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กาหนด (รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์)
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 97.93 และ 65.62 ตามลาดับ

จานวนโครงการ

แผนภูมิ: ควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนวิจัยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2556-2560
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โครงกำร : สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผูเ้ สพยำเสพติด กำรควบคุมตัวยำและสำรเคมีทำงห้องปฏิบัติกำร
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 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งมั่ นในการดาเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาเอาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาข้อมูลนาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ซึ่งจาก
การที่ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใช้ในการดาเนินคดี และใช้ในการสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ติดยา
เสพติด ส่งผลให้สามารถบรรลุตามตัวชี้วัดที่กาหนด
ตัวชี้วัด
กำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อนำไปใช้ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด

เป้ำหมำย
(ตัวอย่ำง)

ดำเนินงำน
(ตัวอย่ำง)

ควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)

90,000

70,273

78.08
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เมื่อเปรียบกับผลการดาเนินงานย้อน หลัง 5 ปีที่ผ่านมา ในช่วงปี 2557-2561 พบว่าระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน (9 เดือน) สามารถดาเนินการได้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยมีระดับความสาเร็จ
ร้อยละ 54.28 56.54 43.99 47.59 และ 78.08 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
แผนภูมิ: ผลกำรสนับสนุนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ระหว่ำงปี 2557-2561

จานวนการตรวจยาเสพติด (ตัวอย่าง)
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โครงกำร : พัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัตกิ ำรเพื่อรองรับอำเซียน
ในการน าเข้ า อาหาร ยา และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ ต้ อ งได้ รั บ การตรวจวิ เ คราะห์ แ ละรั บ รอง มาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการตามที่กฎหมายระบุ ซึ่งในระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ จาเป็นต้องมีการกักสินค้าไว้ แต่เนื่องจาก
สินค้าที่นาเข้าตามแนวชายแดนมีปริมาณเพิ่มสู งขึ้นมาก และสินค้าบางอย่างไม่สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานาน เช่น
ผักสด ผลไม้ เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ผ่านด่านสินค้า โดยในปัจจุบันสามารถดาเนินการไปแล้วจานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย ด่านช่องเม็ ก ด่านแม่สาย ด่าน
เชี ย งของ ด่ า นแม่ ส อด ด่ า นปาดั ง เบซาร์ ด่ า นอุ ด ร-หนองคาย-ช่ อ งเม็ ก ด่ า นศุ ล กากรอรั ญ ประเทศ นอกจากนี้
12
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมดาเนินการกับกรมศุลกากรในการพัฒนาบูรณาการฐานข้อมูลการรับรองการนาเข้า
และส่ งออกผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เกี่ ย วกับ เชื้ อโรคและพิ ษจากสั ต ว์ ซึ่งเป็นส่ ว นหนึ่ง ของการเชื่ อ มโยงข้ อ มูล อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(NATIONAL SINGLE WINDOW) ของประเทศไทย
กิจกรรมหลัก

ระดับควำมสำเร็จ
(ร้อยละ)

พัฒนำควำมสำมำรถทำงห้องปฏิบัติกำรและระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อรองรับโรค
ข้ำมพรมแดนตำมแนวทำง IHR และ CBRN

65.37

พั ฒ นำศั ก ยภำพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรตรวจวิ เ ครำะห์ ด้ ำ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภำพและระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อรองรับอำเซียน

75.40

โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและเทคโนโลยีกำรแพทย์
การที่ป ระเทศก้าวเข้ าสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยในปี 2560 กลุ่ มผู้ สู งอายุซึ่งมีสั ดส่ ว นกว่ าร้ อยละ 15.07 ของ
ประชากรไทยทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประมาณประชากร ปี 2583 สัดส่วนกว่าร้อยละ 32.1 ของประชากร
ไทยทั้งหมด (2559,กรมกิจการผู้สูงอายุ) รวมถึงกระแสการดูแลและรักษาสุขภาพที่กาลังมาแรงในทั่วโลก ส่งผลให้ตลาด
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ของประเทศไทย ที่ประกอบไปด้วย ยา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
สุขภาพและความงาม เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่ากว่า 140,000 ล้านบาท
และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ และได้กาหนดเป็นนโยบาย
Smart Hospital, Smart Product ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพและเทคโนโลยี
การแพทย์ของประเทศไทย
สาหรับในปี งบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดระดับความสาเร็จของการยกระดับองค์
ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายจานวน
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้แก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขภายในประเทศอย่างน้อย 5 เรื่อง
ซึ่งในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ ดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยมีการผลักดันองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในหลายเรื่อง เช่น การตรวจปัจจัยเสี่ยงพันธุกรรมมะเร็งเต้านม การรักษา
มะเร็ งด้ว ยยามุ่งเป้ า (Targeted Therapy) และการตรวจยีนเพื่อป้องกันการแพ้ยารุนแรง การให้ บริการถอดรหั ส
พันธุกรรมเชื้อวัณโรค การพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ ฯลฯ ซึ่งในการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ประกอบไปด้วย แผนงานใน 3 ด้าน คือ
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กิจกรรมหลัก
ควำมก้ำวหน้ำ (ร้อยละ)
ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูล
52.50
ทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์ Big Data
ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP

53.33

พั ฒ นาขี ด ความสามารถและเครื อ ข่ า ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
80.07
อุตสาหกรรมและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ
อุ ต สำหกรรมด้ ำ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภำพและเทคโนโลยี ท ำงกำรแพทย์ ด้ ว ยข้ อ มู ล ทำงพั น ธุ ก รรมและกำร
วิเครำะห์ Big Data ได้ดาเนินการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญสาหรับใช้สนับสนุนการ
วิจัยทางพันธุศาสตร์ และการนาเอาข้อมูลทางพันธุกรรมไปใช้ในเชิงคลินิกเพื่อการวินิจฉัย ป้องกัน รักษา ประเมินความ
เสี่ยงและโอกาสที่จะเป็นโรคต่าง ๆ รวมถึงเพิ่มความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ในการแปรผลข้อมูล
พันธุกรรมของประชากรในประเทศไทย สาหรับการตัดสินใจทางการแพทย์และทางสาธารณสุข
ส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำกำรทดสอบให้ ส อดคล้ อ ง OECD GLP เป็ น การพั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพที่ ช่ ว ยจั ด การ
ห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน มีผลงานถูกต้อง น่ าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 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
พัฒนำขีด ควำมสำมำรถและเครื อข่ำยห้องปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนอุตสำหกรรมและเฝ้ำระวัง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภำพของประเทศ 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

กำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตรด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ได้รับยอมรับว่าเป็นครัวของโลก ซึ่งจากในอดีตที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการ
ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ มาสู่การผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออก โดยในปี 2560 มีมูลการการส่งออกกว่า
1,355,501.1 ล้ า นบาท และมี ค รั ว เรื อ นเกษตรกรที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกร จ านวน 6,828,666 ครั ว เรื อ น (2560,
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ) นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมูล ค่าทางเศรษฐกิจ จากการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรทีก่ าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและกาหนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้นน้าที่ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิ ต
สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จนถึงปลายน้าในส่วนของการพัฒนาศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร ทั้งนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร
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ในปี งบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กาหนดระดับความสาเร็จของการยกระดับองค์ความรู้
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิ ตภาคเกษตร อย่างน้อย 5
เรื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 3 เรื่อง
คือ ตารามาตรฐานยาสมุน ไพรไทยเพื่อเป็ นตาราอ้างอิงด้านมาตรฐาน การจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาชนิด
สารเคมีตกค้างในผักสดและผลไม้สด การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน OTOP และ SME ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้กล่าวมา
เกิดจากการขับเคลื่อน ใน 3 ส่วน คือ
ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย
(ชนิด)

ดำเนินงำน
(ชนิด)

ควำมก้ำวหน้ำ
(ร้อยละ)

พัฒนามาตรฐานการจัดทา Thai Herbal Pharmacopoeia

18

9

50.00

การตรวจยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้สด

500

232

46.40

คุณภาพสมุนไพรไทย

10

5

50.00
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สรุ ป ควำมก้ ำ วหน้ ำ กำรดำเนิ น งำนแผนงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร
กรมวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรแพทย์ ประจำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดื อ น)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งสิ้น 400
โครงการ พบว่าผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน มีระดับความสาเร็จถ่วงน้าหนักเฉลี่ยร้อยละ 76.14 โดยจาแนกตาม
หน่วยงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
หน่วยงำนส่วนกลำง
ลำดับ
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หน่วยงำน

ควำมก้ำวหน้ำ
(ร้อยละ)

1

สานักงานเลขานุการกรม

68.07

2

สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

75.50

3

กลุ่มตรวจสอบภายใน

83.00

4

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

73.38

5

กองแผนงานและวิชาการ

88.28

6

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

72.82

7

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

73.89

8

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

79.32

9

สถาบันวิจัยสมุนไพร

77.49

10

สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

71.13

11

สานักยาและวัตถุเสพติด

88.68

12

สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย

58.76

13

สถาบันชีววัตถุ

72.21

14

สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

88.47

15

สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์

82.41
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค
ลำดับ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หน่วยงำน
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

ควำมก้ำวหน้ำ
(ร้อยละ)
72.03
60.27
77.35
72.18
76.74
81.50
78.50
79.04
79.63
86.22
74.68
83.82
94.64
76.54
82.23

หมำยเหตุ:
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
2. การถ่วงน้าหนักโครงการอิงตามบทบาทความสาคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ
3. ข้อมูลที่นามาคานวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร
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รำยงำนสถำนะงบประมำณกรมวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรแพทย์
สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดื อ น กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณทั้ งสิ้ น
1,083.1252 ล้านบาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1,467.7737 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.79 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้จ่าย
งบประมาณสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

รำยจ่ำยอื่น

26%

82.99

อุดหนุน

53.33

ลงทุน

76.47

ดำเนินงำน

74%

67.50

บุคลำกร

76.94
0%

20%

40%

60%

80%

บุคลำกร ดำเนินงำน ลงทุน
อุดหนุน รำยจ่ำยอื่น
รวม
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 485.0770 478.1545 479.0287 1.2000
24.3135 1467.7737
ยอดใช้จ่ำย (ล้ำนบำท) 373.2108 322.7671 366.3291 0.6399
20.1784 1083.1253
คงเหลือ
111.8662 155.3874 112.6996 0.5601
4.1351 384.6484
แผนภูมิ : เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รอบ 9 เดือน) ระหว่างปี
2556 -2561
82.00

80.09

80.00
78.00
75.49

76.00

75.70
73.79

74.00
71.30

72.00
70.00

68.58

68.00
66.00
64.00
62.00

2556
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2557

2558

2559
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2560

2561

100%

แผนภูมิ : สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ตามผลผลิตของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี 2561 (รอบ 9 เดือน)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

กาหนดมาตรฐาน
บูรณาการพัฒนา บูรณาการพัฒนา บูรณาการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ศูนย์กลางข้อมูล
และพัฒนา
บูรณาการแก้ไข
ศักยภาพการผลิต อุตสาหกรรม
การวิจัยและ ห้องปฏิบัติการเพื่อ อ้างอิงทาง
ศักยภาพทาง ปัญหายาเสพติด
ภาคเกษตร
ศักยภาพ
พัฒนา
รองรับอาเซียน ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
จัดสรร
149.7952
82.0699
23.3000
51.6256
39.0315
48.1672
97.6658
เบิกจ่าย 108.2703
58.415
13.2241
25.8488
30.7598
32.1727
66.3908
ร้อยละ
72.28
71.18
56.76
50.07
78.81
66.79
67.98
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สรุปภำพรวมกำรใช้จ่ำยงบประมำณในกำรขับเคลือ่ นแผนปฏิบัติรำชกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน
หน่วยงำนส่วนกลำง
ลำดับ

หน่วยงำน

งบประมำณ
จัดสรร
ยอดใช้จ่ำย ร้อยละ
593,419,800 365,398,894 61.58

1

สานักงานเลขานุการกรม

2

สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

1,967,500

1,086,296

55.21

3

กลุ่มตรวจสอบภายใน

1,620,650

1,044,847

64.47

4

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1,004,100

719,107

71.62

5

กองแผนงานและวิชาการ

5,300,000

4,518,552

85.26

6

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

9,600,421

8,044,304

83.79

7

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

69,733,278

59,979,063

86.01

8

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

80,926,900

48,254,263

59.63

9

สถาบันวิจัยสมุนไพร

25,173,985

16,550,269

65.74

10

สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

36,211,160

20,378,183

56.28

11

สานักยาและวัตถุเสพติด

77,747,965

53,336,439

68.60

12

สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย

10,406,100

9,249,517

88.89

13

สถาบันชีววัตถุ

13,132,300

10,036,986

76.43

14

สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

59,763,500

46,465,708

77.75

15

สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์

21,906,950

16,784,759

76.62

หมำยเหตุ:
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
2. ข้อมูลที่นามาคานวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบารุง โดยไม่รวมงบบุคลากร
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หน่วยงำนส่วนภูมิภำค
ลำดับ

หน่วยงำน

งบประมำณ
จัดสรร
ยอดใช้จ่ำย
11,804,085
8,391,303

ร้อยละ
71.09

16

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

17

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

2,945,280

762,732

25.90

18

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

34,119,068

10,314,283

30.23

19

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

17,177,440

10,636,692

61.92

20

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

104,780,460

82,408,791

78.65

21

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

6,140,000

5,353,558

87.19

22

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

29,682,515

24,331,415

81.97

23

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

20,232,620

13,933,494

68.87

24

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

72,928,920

30,553,101

41.89

25

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

11,655,007

10,853,012

93.12

26

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

104,966,786

85,289,184

81.25

27

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

17,233,211

14,372,996

83.40

28

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

4,989,220

2,554,833

51.21

29

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

36,413,500

19,761,456

54.27

30

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

13,341,020

8,642,765

64.78

หมำยเหตุ:
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561
2. ข้อมูลที่นามาคานวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบารุง โดยไม่รวมงบบุคลากร
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กำรเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นำองค์ ก ำรกรมวิ ท ยำศำสตร์ ก ำรแพทย์
กำรจัดกำรควำมรู้กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ซึ่งในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ภายในองค์การ เพื่อ
ยกระดับหน่วยงานสู่องค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO ) ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นในปัจจุบัน
โดยได้กาหนดแนวทางที่สาคัญ ใน 3 ประเด็น ประกอบไปด้วย
ชุมชนนักปฏิบัติกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการนาแนวทางการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติมาปรับใช้ภายในกรม โดยมีการจัดตั้งและขึ้นทะเบี ยนชุมชนนักปฏิบัติอย่างเป็นทางการ 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
Quality and Safety of
Drug and Biologics

การพัฒนาระบบคุณภาพ

ควำมปลอดภัยอำหำร
Food safety

รังสีวินิจฉัย

เครื่องสำอำง
DMSc Molecular Biologist

DMSC

กำรทดสอบควำมชำนำญ PT

การบริการที่เป็นเลิศ /การบริการ
รับส่งตัวอย่าง

Com. Med. Sciences

สมุนไพร

พิษวิทยำ
Lab Safety / Biorisk
Management

กำรบริหำรแผนงำนยุทธศำสตร์
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

เรื่องเล่ำเร้ำพลัง ได้มีการจัดกิจกรรม “เรื่องเล่าเร้าพลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ในรูปแบบการแข่งขัน
เทคนิคการเล่าเรื่องอย่างมืออาชีพ (Storytelling) ของบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิด แรงบันดาลใจในการทางานให้ดีขึ้น จากเทคนิคเรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling) ซึ่งเป็น
เทคนิคในการถ่ายทอดความสาเร็จดี ๆ ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ สายงานหลัก และ สายงาน

22

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สนับสนุน จานวน 2 รุ่น ซึ่งผู้ที่ผ่านการเข้ารอบจะมาแข่งขันชนะเลิศในวัน KM Day และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะ
ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมแข่งขันในระดับกระทรวงต่อไป
สถำนที่จัดงำน
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

บ้านอัมพวารีสอร์ท สมุทรสงคราม
โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่
18 ธันวาคม 2560
15 พฤษภาคม 2561

ผู้เข้ำร่วมประกวด
(เรื่อง)
27
29

กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศกำรจัดกำรควำมรู้ ได้มีการพัฒนาหน้าเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็น
ช่องทางให้แก่บุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูล ในรูป แบบ
ออนไลน์ ได้แก่ คู่มือมาตรฐาน แนวทางปฏิบั ติ สิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ ข่าวประกาศเตือนภัยต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นจุด
เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ที่เป็นแหล่งองค์ความรู้ของหน่วยงานต่าง 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

KM DMSc
Website

ระบบหน้าต่างเตือนภัย
ส ุขภาพ

GREEN BOOK

E-Library

Application

YouTube

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กำรพัฒนำบุคคลำกรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการกาหนดแผนพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาปี 2561
เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการปฏิบัติงานทั้ง
ทางด้านบริ ห ารและวิช าการ รวมทั้งเป็ น ผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ดังนี้
ลำดับ
กำรอบรม
ผลลัพธ์ที่ได้
งบประมำณ (บำท)
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 ต่าง
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 เติมเต็มศักยภาพทางการบริห ารการเงินการคลัง
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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ลำดับ
กำรอบรม
ผลลัพธ์ที่ได้
งบประมำณ (บำท)
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ บุ ค ลากรมี ค วามเข้ า ใจในข้ อ ก าหนดของ ISO
220,293
พัฒนาระบบการ จัดการความเสี่ยง 9001:2015 เกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึง
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนของการบริหาร
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
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 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 า งเสริ 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 หำและแนวทำงกำรพั ฒ นำ
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 และเป็นกลไกสาคัญในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของ
งาน กาหนดขอบเขตการตรวจราชการใน 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวชี้วัดอธิบดีและงานตามนโยบายของกรม
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ/การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระเบียบพัสดุ การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง
งานบุคลากร
การตรวจสอบภายใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดาเนินการตรวจราชการหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีหน่วยงานรับตรวจจานวน
ทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลาง จานวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สานักยาและวัตถุเสพติด สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ และสถาบันวิจัยสมุนไพร และหน่วยงานส่วนภูมิภาค จานวน 14 หน่วยงาน ซึ่งผลจากการตรวจราชการ
สามารถสรุปปัญหาที่สาคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ดังนี้
1. ด้ำนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร
ประเด็น
การบริหารจัดการโครงการบูรณาการ

ข้อเสนอแนะ
• ควรให้หน่วยงานที่ร่วมโครงการมีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดทาแผน การ
กาหนดตัวชี้วัด และงบประมาณ
• เจ้ า ภาพท าหน้ า ที่ เ ป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มโครงการ
(สื่อสาร/ให้คาปรึกษา/ลงพื้นที่)
หน่วยงานขาดความเข้า ใจในการบริหารจั ด การ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ห น่ ว ยงานเรื่ อ งการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
สอดคล้องกับแผนงบประมาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการ
ดาเนินงานร่วมกัน
แผนปฏิบัติการของหน่วยงานส่วนภูมิภาคอิงตาม หน่วยงานส่วนภูมิภาคควรจัดทาแผนปฏิบัติก ารของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของกรม (Agenda Based) ขาด ยุทธศาสตร์กรม รวมทั้ง บริบทในพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่
การเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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2. ด้ำนระเบียบพัสดุ/กำรเงิน/กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประเด็น
การปฏิบัติงานที่ระเบียบพัสดุยังไม่รองรับ เช่น
• การให้ บ ริ ก ารตรวจวิ เคราะห์ แ ก่ลูกค้า
ต่ า งประเทศ (ระเบี ย บพั ส ดุ ไ ม่ ร อง
ใบเสร็จภาษาต่างประเทศ)
• ไม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยค่ า ซื้ อ ตั ว อย่ า ง
เครื่องสาอางที่ซื้อจากตลาดนัด /ร้านชา
มาเพื่อสุ่มตรวจได้
การบริ ห ารจั ด การหนี้ ภ าครั ฐ ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ
ลูกหนี้ได้ชัดเจน
การปรับปรุงบัญชีครุภัณฑ์ที่ลงในระบบ AMS

ข้อเสนอแนะ
พิจารณาระเบียบการเบิกจ่ายว่ามีข้อยกเว้นหรือไม่ หากไม่มีให้หารือร่วมกับกรม
บัญชีการเพื่อปรับปรุงระเบียบที่ช่วยเอื้อต่อการทางานของกรม

กรม (ฝ่ายคลัง) ประสานเพื่อทาข้อตกลงที่ชัดเจนกับหน่วยงานต้นสังกัดของ
ลูกหนี้เรื่องการเรียกเก็บค่าบริการ
หน่วยงานจัดทาบัญชีครุภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดให้ครอบคลุมครุภัณฑ์ใหม่และครุภณ
ั ฑ์
รายย่อย รวมถึงงบประมาณของครุภัณฑ์ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดหาครุภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เก่า

3. ด้ำนบุคลำกร
ประเด็น
ข้อเสนอแนะ
โครงสร้ า งอั ต ราก าลั ง ขาดต าแหน่ ง ในสายงาน ฝ่ า ยการเจ้ า หน้ า ที่ น าข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานมาวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณากรอบ
สนับสนุนที่สาคัญ
อัตรากาลัง (ตาแหน่งขาดแคลน เช่น พัสดุ การเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
โดยคณะกรรมการของกรม
การเลื่ อ นต าแหน่ ง ของบุ ค ลากรตามกรอบ สนับสนุนบุคลากรให้จัดทาประเมินค่างานเพื่อกาหนดตาแหน่งเป็นระดับชานาญ
อัตรากาลังที่มีจากัด
การพิเศษ / สมัคร HiPPS
การให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการแก่บุคลากร
สนั บ สนุ น งบประมาณการปรั บ ปรุ งบ้ า นพั ก ของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

4. ด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเด็น
การเชื่ อ มโยงและจั ด ท าข้ อ มู ล กลางของกรม
(Big Data)

ข้อเสนอแนะ
• ศทส. ร่ ว มกั บ One Stop Service ปรั บ ปรุ ง ระบบรั บ ตั ว อย่ า งให้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจวิเคราะห์ได้
• ศทส.รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในการใช้งานระบบ
i-LAB เพื่ อ น าไปปรั บปรุง/พั ฒนาระบบ เพื่ อ ขยายการใช้ งานไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป และสามารถจัดทาข้อมูลกลางของกรมได้
การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนของเดิมที่ ตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อรวบรวมและ
เสื่อมสภาพ/ไม่รองรับ Software รุ่นใหม่
จัดทารายการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Software+ Hardware) ในภาพรวม
ของกรม
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5. ด้ำนอื่นๆ
ประเด็น
ข้อเสนอแนะ
การจัดตั้ง Training Center ด้านความปลอดภัย สามารถรับจัดอบรมได้โดยดาเนินการผ่านมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง
อาหาร (กรมไม่มีแนวทางชัดเจน) แก่ต่างประเทศ กองแผนงานจะประสานต่อไป
การให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ลูกค้าต่างประเทศ อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ควรคิดราคาเท่ากันทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ
แต่ในกรณีต่างประเทศต้องชี้แจงว่ามีการบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าขนส่ง
เป็นต้น
E-report ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ กรมประกาศใช้ E- report อย่างเป็นทางการ
เพื่อให้นาไปดาเนินการทางกฎหมายต่อได้
การควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร กาหนดแนวทางควบคุมคุณภาพของห้ อ งปฏิบัติ การของกรม ให้มีมาตรฐาน
ภายในหน่วยงาน
เดียวกันทุกหน่วยงาน และสามารถรักษามาตรฐานได้ในระยะยาว
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แผนงำนสำคั ญ ประจำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561
โครงกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ด้วยข้อมูลทำง
พันธุกรรมและกำรวิเครำะห์ BIG DATA
ในปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมมีความก้าวหน้าและมีบทบาทมากขึ้นมาก ทั้งในด้านการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ รวมถึง ด้านการแพทย์ ซึ่งจะนาไปสู่การรักษาที่มีความ
แม่นยาและมีความเฉพาะเจาะจงสาหรับแต่ละบุคคลมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่และการประยุกต์ใช้ทางด้านพันธุศาสตร์ คือ เทคโนโลยีในกลุ่มชิปสาหรับตรวจภาวะพหุสัณฐานของนิวคลีโอไทด์
เดี่ยว (Single Nucleotide Polymorphisms: SNPs) สามารถนามาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือความเหมาะสม
ต่อการใช้ยาหรื อการประเมิน ความเสี่ย งต่อโรคต่างๆ นอกจากจะนามาประยุกต์ใช้ทางคลิ นิกหรือทางการวิจัย เชิง
วิทยาศาสตร์แล้ว ยังสามารถนามาใช้เพื่อวางแผนทางสาธารณสุขได้อีกด้วย เช่น ในการวางแผนว่าควรเลือกใช้ยาตัวใด
เป็นตัวแรกก็จาเป็นต้องอาศัยความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ควบคู่ไปกับความรู้ว่าอัลลีลที่ส่งผลกระทบต่อยานั้นๆ มีอยู่
มากน้ อ ยเพี ย งใดในประชากรร่ ว มไปด้ ว ยหรื อ ในการประเมิ นว่า การตรวจคั ดกรองต าแหน่ง ความหลากหลายที่มี
ผลกระทบต่อโรค
การตรวจ SNPs เพื่อสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมนี้ หากเลือกทาในกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
คือ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อมูลทางคลินิกในด้านต่างๆ อย่างละเอียด มีการกระจายตัวของภูมิลาเนาที่ดี ข้อมูลที่ได้จะ
สามารถเป็นตัวแทนเชิงพันธุกรรมของประชากรชาวไทยได้และมีประโยชน์ที่สาคัญอีกสองประการคือสามารถใช้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางพันธุกรรมกับโรคที่พบได้บ่อยหรือลักษณะปรากฏต่างๆ ที่พบได้บ่อยจากในกลุ่มตัวอย่าง
นี้ได้โดยตรง และยังสามารถใช้เป็นกลุ่มควบคุมร่วม (Shared general population control) ที่มีขนาดใหญ่สาหรับ
การศึกษาโรคอื่นๆ ในอนาคตโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมในการตรวจทางพันธุกรรมอีก ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ทางพันธุกรรมครั้งต่อๆ ไปในอนาคตลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้ง ยังช่วยสนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่ง
เป็นยุทธศาสตร์สาคัญในการพัฒนาระบบยาแห่ง ชาติ เนื่องจากปัญหาการใช้ยาอย่างไมสมเหตุ ผลนาไปสู่ความล้มเหลว
ในการรักษาและเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (แพ้ยา) ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ตรวจลักษณะพันธุกรรม

ฐำนข้อมูลพันธุกรรม

แพทย์ใช้ข้อมูลเพื่อกำรรักษำผู้ป่วยได้แม่นยำ
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60%

16.63%

ควำมก้ำวหน้ำ

กำรเบิกจ่ำย

กิจกรรม
1. ดาเนินการตรวจลักษณะพันธุกรรมโดยเทคนิคไมโครอะเรย์ชิปไปแล้ว 816 ตัวอย่าง จาก เป้าหมาย 2,000
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40.80
2. ถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั่วจีโนม ความก้าวหน้า ร้อยละ 50
3. นาเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลจากการดาเนิ น โครงการ ทาให้ ป ระเทศไทยมี ฐ านข้อมูล พันธุกรรมทางการแพทย์ และการสาธารณสุ ข
(โดยเฉพาะในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับโรค) และช่วยเพิ่มความสามารถทางห้องปฏิบัติการด้านพันธุศาสตร์ในการแปร
ผลข้อมูลพันธุกรรมของประชากรในประเทศไทย สาหรับการตัดสินใจทางการแพทย์และทางสาธารณสุข เพื่อให้สามารถ
รักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างเฉพาะเจาะจงและแม่นยามากยิ่งขึ้น ช่วยสนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ลด
ความผิดพลาดในการรักษาและลดการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (แพ้ยา)
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โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรจัดทำ THAI HERBAL PHARMACOPOEIA
เนื่องจากในปัจจุบัน ประชาชนมีความใส่ใจในการดูแลด้านสุขภาพตนเองมากขึ้น และมักจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากสมุนไพร เนื่องจากได้ประเมินแล้วว่าถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติย่อมมีความปลอดภัยมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากสารสังเคราะห์และในประเทศไทย มีการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรมากขึ้น อีกทั้งยังมีข้อมูลการใช้สมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล จากข้อมูลการสารวจมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทย เฉพาะ 24 รายการ จากยาแผน
ไทยที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ 71 รายการ พบว่ามีมูลค่าการใช้ราว ปีละ 14,000 ล้านบาท โดยมีความนิยมเพิ่มขึ้น
ทุกปี การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยจึงมีโอกาสและความท้าทายที่สาคัญในการให้บริการสาธารณสุขในอนาคต
อีกทั้งความต้องการนาเข้าสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งในรูปวัตถุดิบและสารสกัด โดยในปี 2557 มูลค่าการนาเข้า
สมุนไพรในรูปแบบวัตถุดิบ มีมูลค่าถึง 1,099.61 ล้านบาท ซึ่งสมุนไพรที่ต้องนาเข้า ได้แก่ พริกไทย อบเชย จันทน์แปดกลีบ ลูกจันทน์เทศ สมุนไพรกลุ่มโกฐ กลุ่มเทียน และอื่น ๆ โดยนาเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และ
อินโดนีเซีย ในส่วนการส่งออกพืชสมุนไพรอยู่ในรูปวัตถุดิบแห้งและบด สารสกัดหยาบและผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ต าม
มูลค่าการส่งออกส่วนใหญ่ของสมุนไพรแฝงอยู่ในสินค้าอีกหลายประเภทที่ไม่ได้นามารวมมูลค่า เช่น สินค้าเครื่องสาอาง
เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส อาหาร ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านค้า การนวดและสปา โดยในปี 2557 การส่งออกพืชสมุนไพรในรูป
วัตถุดิบแห้งและบด มีมูลค่า 245.47 ล้านบาท ซึง่ สมุนไพรที่ส่งออก ได้แก่ พริกไทย ขมิ้นชัน เป็นต้น และเพื่อให้ผู้บริโภค
เกิดความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การควบคุมคุณภาพทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมุ่งเน้นการจัดทามาตรฐานยาสมุนไพรมากขึ้นเพื่อ ให้ครอบคลุมจานวนชนิดของ
สมุนไพรในบัญชียาหลัก โดยที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการจัดทามาตรฐานยาสมุนไพรไทยไปแล้วจานวน
61 ตัวยา 9 ตารับ และในปี 2561 จะจัดทาและปรับปรุง ข้อกาหนดมาตรฐานยาสมุนไพรไทยจานวนไม่น้อยกว่า 15 มอ
โนกราฟ (ตัวยาหรือตารับ) โดยจะนาไปบรรจุในตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ซึง่ ประกอบด้วยข้อกาหนดมาตรฐาน ทั้ง
ทางด้านเภสัชเวทและพฤกษศาสตร์ และทางด้านเคมี -ฟิสิกส์ อีกทั้งข้อมูลด้านความปลอดภัย ขนาดการใช้ยาเบื้องต้น
และการเก็บรักษาของยาสมุนไพรที่พบในประเทศ
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90%

16.34%

ควำมก้ำวหน้ำ

กำรเบิกจ่ำย

กิจกรรม
จัดทามาตรฐานยาสมุนไพรไทยแล้วเสร็จ จานวน 9 monograph ได้แก่ โกฐกระดูก โกฐชฎามังสี แมงลักคา
กระทือ ยาแคปซูลขิง ปลาไหลเผือก สารสกัดปัญจขันธ์ สารสกัดขมิ้นชัน มะตูม

โกฐกระดูก

ยำแคปซูลขิง

โกฐชฎำมังสี

สำรสกัดปัญจขันธ์

แมงลักคำ

ปลำไหลเผือก

สำรสกัดขมิ้นชัน

กระทือ

มะตูม

ประโยชน์ที่ได้รับ
ช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ในการขึ้นทะเบียนตารับยา การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร และสนับสนุนธุรกิจการ
ส่งออกยาสมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศในด้านมาตรฐาน และเป็นเครื่ องมือสาคัญสาหรับหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรในประเทศให้ได้มาตรฐานสากล ป้องกันการปนปลอมยาสมุนไพรที่พบมาก
ในปัจจุบัน ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรไทย รวมทั้งเป็นการลดการ
นาเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ และเพิ่มการพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
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โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบกำรระคำยเคืองในสัตว์ทดลองของผลิตภัณฑ์สุขภำพ ตำม
มำตรฐำน OECD GLP
OECD GLP คือ มาตรฐานในการตรวจประเมินหน่วยทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ทาการ
ทดสอบในมนุ ษย์เช่น ยา วัคซีน ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ สารเจือปนในอาหาร สารเจือปนในอาหารสั ตว์ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่จะพัฒนาเป็นยา และ สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือครัวเรือน ซึ่งดาเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสมาชิก OECD ทั้ง 35 ประเทศ และประเทศที่ประสงค์เข้าร่วมอีกกว่า 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ในปั จ จุ บั น ระบบการค้ากับ ประเทศสมาชิกของกลุ่ ม OECD จาเป็นต้องใช้ข้อมูล ในการยืนยันความปลอดภัยของ
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
ยืนยันความปลอดภัยจากสารเคมีข องสินค้านั้นได้ด้วยข้อมูลและผลการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อในประเทศคู่ค้า
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 มหาวิทยาลัยมหิด ล เป็นแห่งแรก และจะเพิ่มอีก 3-5 แห่งภายในเวลาอันใกล้นี้ ขณะนี้CMA ของ
ประเทศไทยอยู่ในระหว่างรับการตรวจศักยภาพการทาหน้าที่ จาก OECD evaluation team ภายในเดือนกันยายน
2561 และเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้ว ข้อมูลการประเมินผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบในประเทศ จะได้รับการยอมรับร่ วม และ
สามารถใช้ข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์กับประเทศสมาชิกโดยไม่ต้องทาการทดสอบซ้าที่ประเทศอื่น

NEW

CMA

LAB

PRODUCT
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ผลกำรดำเนินงำน (รอบ 9 เดือน ตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561)

80%

74.97%

ควำมก้ำวหน้ำ

กำรเบิกจ่ำย

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 จัดทำเอกสำรคุณภำพที่เกี่ยวข้องและประกำศใช้เอกสำรคุณภำพ
- จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ OECD GLP ขึ้นใหม่ จานวนประมาณ 20 ฉบับ
- ทบทวนเอกสารคุณภาพของกลุ่มสัตว์ทดลองที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการระคายเคืองตามมาตรฐาน OECD
GLP จานวนประมาณ 20 ฉบับ
- ประกาศใช้เอกสารทั้งหมดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 แจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องตามทะเบียนแจกจ่ายเอกสาร
- อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน OECD GLP วันที่ 13
พฤศจิกายน 2560
** หมายเหตุ การจัดเตรียมพื้นที่ทดสอบในสัตว์ การบารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ มีการดาเนินการในช่วงเวลา
เดียวกัน
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกำรทดสอบกำรระคำยเคืองในสัตว์ทดลองตำมมำตรฐำน OECD GLP
- รับ Test item พร้อม COA จากองค์การเภสัขกรรม (Sponsor) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
- เสนอ agreement พร้อม COA ให้ TFM พิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการทดสอบ เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2561
- ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง (Animal protocol) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการดูแลการเลี้ยง
และใช้สัตว์ทดลองของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
- เริ่มดาเนินการทดสอบการระคายเคืองวันที่ 29 มกราคม 2561 และสิ้นสุดการทดสอบในสัตว์ (Experimental
completion date) วันที่ 5 มีนาคม 2561
- จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) และอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย QA เพื่อรับรองรายงาน และอยู่
ระหว่างการอนุมัติโดย TFM
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ประโยชน์ที่ได้รับ
อุตสาหกรรมในประเทศไทยจานวนมากสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องส่งผลิ ตภั ณฑ์ไปทดสอบที่ต่างประเทศ
ซึ่งศักยภาพของ CMA ประเทศไทยเป็นส่วนสาคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพในระดับสากลคิดเป็นมูลค่าส่งออกประมาณ 80,000 ล้านบาทต่อปีและ
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้
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โครงกำรพัฒนำระบบห้องปฏิบัตกิ ำรถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหำวัณโรค
วัณโรคเป็นโรคติดต่อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศไทย และ
ประเทศในเขตอาเซี ย น โดย 8 ใน 10 ประเทศสมาชิ ก ถู ก จัด เป็น ประเทศที่ มี ภ าระโรคของวัณ โรคสู ง กระ ทรวง
สาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุนให้นาผลงานวิจัยต่อยอดพัฒนามาใช้ในการตรวจรักษา เพื่อยุติปัญหาวัณโรคทั้งใน
ประเทศไทยและอาเซียน ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศใช้กลยุทธ์ยุติวัณโรคในปี พ.ศ.2559 เน้นการทาวิจัยและ
นาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการวินิจฉัยและรั กษาวัณโรค สนับ สนุนให้แต่ละประเทศใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมอย่ 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
มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวในการวิจัยด้านวัณโรคและได้รับการสนับสนุน
การวิจัยจากไจก้า (JICA) และองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์ แห่งประเทศญี่ปุ่น (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

DATABASE

Guideline
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ผลกำรดำเนินงำน (รอบ 9 เดือน ตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561)

80%

49%

ควำมก้ำวหน้ำ

กำรเบิกจ่ำย

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 ของเชื้อ วัณ
โรคในประเทศไทย สาหรับการสอบสวนทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล และการตรวจหาวัณโรคดื้อยา รวมทั้ง มีระบบ
รายงานข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล และการดื้อยาต้านวัณโรคของเชื้อวัณโรคในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนการวางแผนการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา และการวิเคราะห์หาห่วงโซ่การแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาใน
ประเทศไทยโดยเทคนิคทางพันธุศาสตร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์สาหรับการวางแนวทางควบคุมป้องกันวัณโรคใน
ประเทศไทย
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โครงกำรพัฒนำวิธีตรวจเอกลักษณ์สำรสำคัญชี้บ่งในเครื่องสำอำงผสมสมุนไพร
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 ตภัณฑ์เครื่ องส าอางผสมสมุน ไพรชนิดใหม่เพิ่มจากการเริ่มพัฒ นาวิธีดังกล่ าวตั้งแต่ปีงบประมาณ
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

ผลกำรดำเนินงำน (รอบ 6 เดือน ตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561)
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64.05%

51.92%

ควำมก้ำวหน้ำ

กำรเบิกจ่ำย
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กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำวิธีกำรตรวจเอกลักษณ์สำระสำคัญชี้บ่งในเครื่องสำอำงผสมสมุนไพร
จัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมมะเฟือง มะเขือเทศ มะรุม มะขามป้อม ขิง ฟ้าทะลายโจร ดอกดาวเรือง และ
ทับทิมจากท้องตลาด เพื่อดาเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสาคัญชี้บ่งในสมุนไพร และจัดทามาตรฐานวิธีวิเคราะห์การ
ตรวจวิเคราะห์ชนิดของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ และมะขามป้อม
กิจกรรมที่ 2 มำตรฐำนวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอำงผสมสมุนไพร
ได้ข้อมูลเพื่อจัดทามาตรฐานวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรมะคาดีควาย มะเขือเทศ มะขามป้อม และกระแจะ
กิจกรรมที่ 3 กำรประเมินคุณภำพและควำมปลอดภัยของเครื่องสำอำงผสมสมุนไพร
ตรวจคุณภาพและความปลอดภัยในตัวอย่างเครื่องสาอางผสมสมุนไพร วิเคราะห์ปริมาณโลหะปนเปื้อน 4 ชนิด
ได้แก่ สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท จานวน 75 ตัวอย่าง วิเคราะห์เอกลักษณ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพร มะขามป้อม
จานวน 15 ตัวอย่าง และตรวจคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (มะเฟือง มะขามป้อม ทับทิม
ขิง มะรุม มะเขือเทศ) รวมจานวน 90 ตัวอย่าง พบตัวอย่างไม่ผ่านคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาตามประกาศฯ คือ มีจานวน
แบคทีเรีย ยีสต์และรา ที่เจริญโดยใช้อากาศ (TPC) มากกว่า 1000 โคโลนี/กรัม (cfu/g) จานวน 5 ตัวอย่าง มีปริมาณเชื้อ
ตั้งแต่ 6100-180000 cfu/g โดยทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค S. aureus P. aeruginosa C.albicans
และ Clostridium spp.
กิจกรรมที่ 4 กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรผลิตเครื่องสำอำงผสมสมุนไพรของ OTOP/SME เพื่อกำรส่งออก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพการกันเสียในผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ระหว่างวันที่
23-25 มกราคม 2561 ณ สานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย ชั้น 4 อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี
โดยผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มได้ทดลองฝึกภาคปฏิบัติตั้งแต่การเตรียมเชื้อที่ใช้ในการทดสอบ การเตรียมตัวอย่าง
และการควบคุมคุณภาพ สาหรับการทดสอบประสิทธิภาพการกันเสียของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง และ Neutralization
validation ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ และ คานวณผลการทดสอบ การประเมินและรายงานผลการทดสอบ จาก
ผลการทดสอบของการฝึกภาคปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในแต่ละขั้นตอนของการ
ทดสอบ รวมถึงการคานวณผลการทดสอบ การประเมินและรายงานผลการทดสอบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 19 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้มากกว่าร้อยละ 80 จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.7
ประโยชน์ที่ได้รับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรให้เป็น Smart Product
และผู้ ป ระกอบการผลิ ตที่ได้รั บ การพัฒ นาความรู้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์อื่นของตนเอง
สามารถผลิตเครื่องสาอางผสมสมุนไพรให้มีคุณภาพและมีการพัฒนากระบวนการผลิตตามเกณฑ์กาหนด เพิ่มโอกาสการ
ส่ งจ าหน่ ายในประเทศและต่ า งประเทศ และช่ว ยให้ ประชาชนมี ความเชื่ อ มั่น ในคุ ณภาพและความปลอดภั ย ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางผสมสมุนไพรที่ผลิตภายในประเทศ
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัตกิ ำรเครือข่ำยและเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ
ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาก่อโรคในคน เป็นปัญหาสาคัญของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เนื่องจาก
พบว่าเชื้อโรคมีแนวโน้มดื้อยาต้านจุลชีพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้โรคติดเชื้อต่างๆ ที่เคยรักษาและควบคุมได้
กลายเป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังและทาให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เพราะโรคติดเชื้อที่เคยรักษาหายกลับรักษาไม่หาย โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มักจะได้ยามาหลายขนานแล้ว เชื้อดื้อยาเป็นภัยเงียบที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างมาก 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 จึงรับหลัก การตาม 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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ผลกำรดำเนินงำน (รอบ 9 เดือน ตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561)

75%

63.48%

ควำมก้ำวหน้ำ

กำรเบิกจ่ำย

กิจกรรม
1. ซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการดาเนินการโครงการฯ
2. จัดทา antibiogram ระดับประเทศรายไตรมาส (ม.ค.-ก.ย. 2560) นาเสนอผู้บริหารและเผยแพร่บนเว็บไซต์
3. จัดทา antibiogram เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (ม.ค.-ธ.ค. 2560)
นาเสนอผู้บริหารและเผยแพร่บนเว็บไซต์
4. รวบรวมข้อมูลการตรวจประเมินศักยภาพ (self assessment) ของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล จานวน 60
แห่ง
5. จัดทารายงาน antibiogram ระดับเขต 6 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 2560) จานวน 12 เขตบริการ และจัดทารายงาน
antibiogram ระดับประเทศราย 3 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 2560 และ ม.ค.-มี.ค. 2561) จานวน 2 ฉบับ
6. สุ่มตรวจสอบ antibiogram ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลที่ส่ง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 15 แห่ง
แลพสรุปผลการตรวจ antibiogram จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จานวน 6 แห่ง
7. จัดทาร่างมาตรฐานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ และสาธารณสุข และมาตรฐานความปลอดภัย
ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประชาชนได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการอ้างอิงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่สามารถ
ตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและสารเคมีที่มีความสาคัญตามแนวทางIHR และCBRN ด้วยเทคโนโลยีที่ยอมรับตาม
เกณฑ์สากล
2. ได้ระบบเฝ้าระวังเชื้ อดื้อยาที่เชื่อมโยงกับระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาระดับโลก (GLASS) ซึ่งเป็นแบบบูรณาการ
ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และแนวทางการแจ้งเตือนและการตอบสนองในการสอบสวน
ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยา
3. ทาให้ทราบระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรคและคุณลักษณะความแตกต่างทางสายพันธุ์ของเชื้อก่อโรคที่กระจายใน
แต่ละภาคของประเทศและได้ข้อมูลสถานการณ์การดื้อยาของประเทศทั้งในระดับเขตและภาพรวมเพื่อใช้เป็น
แนวทางกาหนดนโยบายการใช้ยาระดับชาต
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โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำระบบคุณภำพห้องปฏิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช ปีงบประมำณ 2561
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
โรงพยาบาลสาหรับให้บริการแก่ท หาร ตารวจ พลเรือน อาสาสมัคร และประชาชน ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ทั้งยัง
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งดารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดาเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ด้วยพระองค์เองทุกแห่ง ยังคงความปลาบปลื้มให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง และพสกนิกรเป็น
อย่างยิ่งด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลยิ่งนัก พระองค์อยากให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
ดังพระราชดารัสของ สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ 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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ผลกำรดำเนินงำน (รอบ 9 เดือน ตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561)

70%

84.63%

ควำมก้ำวหน้ำ

กำรเบิกจ่ำย

กิจกรรม
1. จัดประชุมการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ประจาปี 2561 ให้กับผู้รับผิดชอบระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช ประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักฟิสิกส์รังสี และผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่
6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่านมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 111 คน
2. จัดประชุมการสร้างเสริมศักยภาพ ระบบงานคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ให้กับผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง วันที่ 21 - 23 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์
ไรน์เพลส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ จังหวัดนนทบุรี
3. ส่งหนังสือแจ้งร่างกาหนดการแผนการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพเครื่องสร้างภาพรังสีระบบดิจิทัล สาหรับ ห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี
5. จัดประชุมการควบคุมคุณภาพเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และระบบประกันคุณภาพในงานรังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราช ให้ กับ ผู้ รั บ ผิ ดชอบจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ ง ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561
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6. ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ดังนี้
ลำดับ
ชื่อโรงพยำบำล
วัน/เดือน/ปี
ผู้ตรวจประเมิน
1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
8 - 9 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์
จ.พิษณุโลก
การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
2 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
13 - 15 กุมภาพันธ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
จ.อุดรธานี
2561
8 อุดรธานี
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดน
ดิน จ. สกลนคร
3. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
จ. หนองคาย
3 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
12 - 16 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
จ.เชียงราย
1/1 เชียงราย
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
จ.แพร่
4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
22 มีนาคม 2561
ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
จ.เพชรบูรณ์
2 พิษณุโลก
5 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
2 - 5 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
8 อุดรธานี
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
อ.ด่านซ้าย จ.เลย
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.
19 - 20 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
เมือง จ.สระแก้ว
6 ชลบุรี
7 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
24 - 25 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
อ.เลิงนกทา
10 อุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี
8 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.
1-2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
ปัตตานี
12 สงขลา
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
จ.ยะลา
9 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ. 8-9 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
พิจิตร
3 นครสวรรค์
10 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.
17-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
นครศรีธรรมราช
11 สุราษฎร์ธานี
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ลำดับ
11

12

ชื่อโรงพยำบำล
วัน/เดือน/ปี
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.
สุราษฏร์ธานี
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ. 21-22 พฤษภาคม 2561
ขอนแก่น
2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.
7-8 มิถุนายน 2561
ราชบุรี

ผู้ตรวจประเมิน
ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
7 ขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์แพทย์ที่
5 สมุทรสงคราม

ประโยชน์ที่ได้รับ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
ประชาชนได้รับบริการตรวจวิเคราะห์ จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และรังสีวินิจฉัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน
อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค และช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรควบคุมคุณภำพเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำมำตรฐำนอุตสำหกรรมกำรผลิต
ยำ BIOPHARMACEUTICAL
ในปัจจุบันปริมาณการใช้ยาที่ผลิตโดยเทคโนโลยีชีวภาพหรือยาชีววัตถุมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ซึ่งจะมีราคาที่ถูกกว่ายาต้นแบบจึงทาให้มีความต้องการสูงในการ
รักษาผู้ป่วยซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อยาของประเทศได้มากและการผลิตยากลุ่ มนี้ในประเทศยัง
สามารถช่วยในเรื่องของการส่งออกเพื่อนาเงินตราเข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand
4.0 แต่อย่างไรก็ดีการพิสูจน์คุณภาพของยากลุ่มนี้มีความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าประชาชนได้รับยาที่มี
ความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของ DNA จาก host cell ที่ใช้ในกระบวนการผลิตมี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการปนเปื้อนของ DNA นามาซึ่งอันตรายต่อผู้ใช้ยาอย่างสูง ซึ่งการตรวจวิเคราะห์จะ
สามารถทาได้โดยการพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ นอกจากการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เ พื่อศึกษาหาการปนเปื้อนของ DNA ใน
ยาที่ ผ ลิ ต โดยเทคโนโลยี ชี ว ภาพนั้ น การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาการตรวจวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หาความแรงของยาที่ ผ ลิ ต โดย
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นอีกหนึ่งหัวข้อทดสอบที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการ Granulocyte colony stimulating factor
(G-CSF) เป็น growth factor ใช้สาหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเม็ดเลือดขาวต่า (neutropenia) ที่มีสาเหตุจากการใช้ยา
เคมีบาบัดในการรักษาโรคมะเร็งหรือจากสาเหตุอื่นเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวนั้น ที่นอกจากนี้ยังใช้ในการ
เพิ่มจานวน stem cell, myeloid progenitor cells ใน bone marrow ก่อนทา autologous transplantation และ
ใช้ รั ก ษาผู้ ป่ ว ยที่ มี ก ารติ ด เชื้ อ และมี เ ม็ ด เลื อ ดขาวต่ า โดย G-CSF ซึ่ ง เป็ น glycoprotein จะจั บ กั บ cytokine like
receptor (G-CSF-R) ท า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ก ร ะ ตุ้ น Janus kinase (JAKs) ซึ่ ง เ ป็ น พ ว ก tyrosine kinase ท า ใ ห้ เ กิ ด
phosphorylate ของ receptor และเริ่มการเกิด multiple signaling cascade ใน STAT1, STAT3, PI3K/Akt และ
Ras/Mek/Erk1/2 pathway จึงมีการผลิต G-CSF ซึ่งเป็นยาชีววัตถุเพื่อการรักษาชนิด biotechnology product ที่
ผลิตด้วยเทคนิคการตัดต่อยีน (recombinant DNA techniques) ในเซลล์จุลินทรีย์ที่เรียกว่า filgrastim เพื่อใช้สาหรับ
รักษาผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าว โดยในแต่ละปีมีการนาเข้ามาเพื่อจาหน่ายในประเทศไทยเป็นจานวนมากและเนื่องจาก
ลิขสิทธิ์ของยาต้นแบบหมดอายุแล้ว ทาให้ในปัจจุบันมีการผลิตและนายาคล้ายคลึงชนิด filgrastim เข้ามาจาหน่ายใน
ประเทศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เพื่อหาความแรงของยา filgrastim จึงมีความสาคัญยิ่ง
เพื่ อ รองรั บ การผลิ ต เพื่ อ จ าหน่ า ยในประเทศตามโครงการไทยแลนด์ 4.0 ที่ ส นั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยา
Biopharmaceutical ในประเทศ

46

ผลการดาเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รอบ 9 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลกำรดำเนินงำน (รอบ 6 เดือน ตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561)

80%

97.63%

ควำมก้ำวหน้ำ

กำรเบิกจ่ำย

กิจกรรม
1. กำรพัฒนำวิธีมำตรฐำนกำรวิเครำะห์หำ DNA จำก host cell
- ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์โดยออกแบบและจัดซื้อไพรเมอร์ (Primer) ที่จะนาไปใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์
- ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการตรวจวิเคราะห์โดยทดสอบประสิทธิภาพการทางานของไพรเมอร์
(Primer) ที่จะนาไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์
- ดาเนินการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการตรวจวิเคราะห์
- ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ในหัวข้อ specificity และ linearity
- ดาเนินการจัดทาขั้นตอนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในหัวข้อ LOQ accuracy และ precision
2. กำรพัฒนำวิธีมำตรฐำนสำหรับตรวจวิเครำะห์ค่ำควำมแรงของยำ filgrastim
- ศึกษาวิธีวิเคราะห์ค่าความแรงยา filgrastim จากตารายาสากลของยุโรปและอเมริกา รวมทั้งวิธีของผู้ผลิต เพื่อ
หาวิธีที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ในห้องปฏิบัติการของสถาบันชีววัตถุ และจัดหาอุปกรณ์/สารเคมีและรีเอ
เจนต์ต่างๆ รวมทั้งสารมาตรฐานที่นามาใช้ในการทดสอบ
- ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการตรวจวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ
- จัดทา method validation protocol และดาเนินการทดสอบในหัวข้อ precision และ accuracy พบว่า
ให้ผลผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้
- ดาเนินการทดสอบความถูกต้องของวิธีในหัวข้อ linearity range specificity และ robustness ครบถ้วน
ตามที่กาหนดใน method validation protocol ผลที่ได้ผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนดในทุกหัวข้อการทดสอบ
และอยู่ระหว่างจัดทา method validation report เพื่อตรวจสอบผลการทดสอบ
- จัดทา method validation report แล้วเสร็จ เสนอเพื่อตรวจสอบผลการดาเนินการและขออนุมัติจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดทามาตรฐานวิธีปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ค่าความแรงต่อไป
- ดาเนินการแก้ไข method validation report เพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง และอยู่ในระหว่างจัดทา
ร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
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ประโยชน์ที่ได้รับ
รองรับการผลิตยาเพื่อจาหน่ายในประเทศตามโครงการไทยแลนด์ 4.0 ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยา
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โครงกำรบูรณำกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ลำดับ

รำยกำร

1

โครงการสนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ เสพยาเสพติด
การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

2

3

4

5

กำรเบิกจ่ำย

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

ควำมก้ำวหน้ำ

81.88%

109.63%

83.86%

75%

76.67%

100%

86.46%

80%

43.55%

60%

โครงการพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการประกันคุณภาพยา

โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
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ลำดับ
6

รำยกำร

กำรเบิกจ่ำย

โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
67.72%

7

8

9

10

95%

โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตยา Biopharmaceutical

74.68%

100%

71.33%

80%

โครงการตรวจสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชตกค้างใน
ผักและผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

82.66%

100%

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
61.11%
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ควำมก้ำวหน้ำ
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