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ค ำน ำ 
 ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  เป็นระยะเวลา 9 เดือน นับตั ้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง              
30 มิถุนายน  2562 โดยได้รายงานผลการด า เ นินงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงในระบบ
ติดตามผลงานด าเนินงาน/ใช้จ่ายงบประมาณ (DOC) นั้น 

 ในการนี ้กองแผนงานและ วิช าการ  โดยกลุ ่มติดต ามและประเมินผล ได้จ ัดท าผลการ
ด าเนินงานรอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก
ข้อมูล ในระบบติดตามผลงานด า เนิน งาน/ ใช้จ่าย งบประมาณ  (DOC) เ พื ่อ เป็นประโยชน์ต ่อ
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปเป็นข้อมูลทบทวนผลการด าเนินงานต่อไป 
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กลุ่มติดตามและประเมินผล 
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ประวตัิความเป็นมา 

2485 ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฏีกาจัดระเบียบราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยส่วนราชการ
ภายใน 6 กอง คือ ส านักเลขานุการ กองชันสูตร  โรคกองเภสัชกรรม กองเคมี กองโอสถศาลา (โอนมา
จากกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย) และโรงงาน เภสัชกรรม (โอนมาจากกรมวิทยาศาสตร์        
กระทรวงเศรษฐการ) สถานท่ีตั้งอยู่ที่ถนนบ ารุงเมือง ยศเส 

2529 ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนจากถนนบ ารุงเมือง ยศเส มาอยู่ที่อาคารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สาธารณสุขแห่งชาติ จ.นนทบุรี ซึ่งได้รับความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์จากรัฐบาล
ญี่ปุ่น กองเคมี กองโอสถศาลา (โอนมาจากกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย) และโรงงาน เภสัชกรรม 
(โอนมาจากกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐการ) สถานท่ีตั้งอยู่ที่ถนนบ ารุงเมือง ยศเส 

2533 ปรับปรุงส่วนราชการ เพิ่มกอง 4 กอง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 แห่ง คือ กองชีววัตถุ กอง
วิเคราะห์อาหารส่งออก กองวิเคราะห์วัตถุเสพติด  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์อุบลราชธานี  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย 

2540 ปรับปรุงส่วนราชการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 24 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการกรม                
กองเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
กองวัตถุเสพติด กองอาหาร กองอาหารส่งออก สถาบันวิจัยสมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง 

2545 ปฏิรูประบบราชการแบ่งส่วนราชการเป็น 22 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการกรม กองเครื่องส าอาง
และวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัยสมุนไพร ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ ส านักยาและวัตถุเสพติด และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 แห่ง 

2547 เพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย และ              
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต 

2552 จัดตั้งหน่วยงานส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันชีววัตถุส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย     
กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2556 จัดตั้งหน่วยงานสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

2562 จัดตั้งหน่วยงานกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ 
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   อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

      นายโอภาส การย์กวินพงศ์ 

      รองอธบิดีฯ 

    นายสมฤกษ์ จึงสมาน 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองแผนงานและวิชาการ 

ส านักงานเลขานุการกรม (ยกเว้นนิติการ) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

ส านักเครื่องส าอางและวตัถุอันตราย 

สถาบันวิจัยสมุนไพร 

ส านักยาและวัตถุเสพติด 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ส านักมาตรฐานห้องปฏบิัติการ 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

 ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ท่ี 4 สระบุรี 

ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 7 ขอนแก่น 

 
ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 8 อุดรธานี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสมีา 

ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6  ชลบุรี 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11/1 ภูเก็ต 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12 สงขลา 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ท่ี 2 พิษณุโลก 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 3 นครสวรรค์ 

  

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 11 สุราษฎร์ธานี  

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 12/1  ตรัง 

      รองอธบิดีฯ 

      นายพิเชฐ บญัญตั ิ

      รองอธบิดีฯ 

 นายสมชาย แสงกิจกุล 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5  สมุทรสงคราม 
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ส านักงานเลขานุการกรม (นิติการ) 

สถาบันชีววตัถ ุ

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย ์

ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โครงสร้างองค์กร 
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แผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจิตอาสา  
มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยโครงการส าคัญและโครงการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นอกจากจะมุ่งเน้นภารกิจเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศแล้วยังมุ่งเน้นถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วย ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีจุดแข็งคือมาตรฐาน (Standard) คุณภาพ 
(Quality) และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องน า
มาตรฐานและคุณภาพอันเป็นจุดแข็งขององค์กรผนวกกับการท างานเป็นทีม (Standard & Quality & 
Teamwork) หมายถึงกรมต้องมีการบูรณาการท างานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน และการเริ่มต้นท างานให้เกิด
ความน่าสนใจในผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ส าคัญและตรงประเด็น ทั้งนี้ในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์กรมมีแนวทาง ดังนี้ 

1. ผลักดันให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดความสนใจเรียนรู้ในเทคโนโลยี และสารสนเทศ
ของกรม และในการด าเนินงานต่างๆไม่จ าเป็นต้องท าทุกๆอย่างแต่ให้ใช้การร่วมมือร่วมใจกันท าเป็นลักษณะ
งานเชิงบูรณาการ 

2. ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยใช้แผนกลยุทธ์และแนวนโยบาย (Policy) เป็นหลัก สิ่งส าคัญคือให้
ความส าคัญกับหลักนิยมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหัวใจในการท างาน  หลักนิยมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ Standard & Quality และการท างานของเราสามารถบรรลุระดับผลผลิต 
(Output) ที่ทุกหน่วยงานท าได้ แต่ขอให้ค านึงถึงผลลัพธ์ (Outcome) และมีงานวิจัยไปต่อยอดเกิดเป็นผลลัพธ์ 
(Outcome) ถึงประชาชน 

3. แผนปฏิบัติราชการที่ดีในการบริหารงานของท่านอดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                   
นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องหรือพัฒนาต่อยอดต่อไป 

4. โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เช่น การธ ารงรักษา พัฒนา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสี
วินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ โรงพยาบาลเทพ
รัตน์ราชานุกูล  หรือการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารส าหรับพระบรมวงศานุวงค์ ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
หรือพัฒนาต่อยอดต่อไป 

5. การลงทุนเพ่ือเตรียมการในการสนับสนุนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น สิ่ง
ปลูกสร้าง บุคลากร เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ และ National Bioresource Center ซึ่งเป็นแหล่งจัดเก็บ
ข้อมูลส าคัญท่ีมีคุณค่า 

6. ภารกิจประจ าที่ต้องท า หากมีความจ าเป็นเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับซ่อมแซมเครื่องมือ
ส าคัญในการปฏิบัติงานให้ด าเนินการเสนอขอเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมถึงเตรียมข้อมูลเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเสนอค าของบประมาณในปีถัดไป 

 

นโยบายผู้บริหาร 
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การด าเนินงานส าคัญท่ีต้องมุ่งเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. Precision Medicine หรือ Genomic Thailand และสมุนไพร ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของ

ประเทศ 
2. การพัฒนา STEM Cell ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ขยายผลทางการรักษาได้ 
3. การพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ (ระบบ IT) ของกรม ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเป็นประเด็น

ส าคัญของกรมในการประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 
ในท้ายสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องด าเนินงานโดยน านโยบายคุณภาพ มาตรฐาน ISO มาใช้ใน

การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนต้องร่วมกันป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) 
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ทิศทางองค์การ 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจด้านการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถสนองต่อ
ความต้องการของประเทศและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์การ โดยมีวิสัยทัศน์  
“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย 
ภายในปี 2565” ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ประเมินความก้าวหน้าเฉลี่ยการขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ โดยพบว่า ยุทธศาสตร์ สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มีความก้าวหน้าร้อยละ 75.13 
ยุทธศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข  มี
ความก้าวหน้าร้อยละ 73.56  ยุทธศาสตร์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล มี
ความก้าวหน้าร้อยละ 74.04  และยุทธศาสตร์ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศมีความก้าวหน้าร้อยละ 76.37 ซึ่งผลสัมฤทธิ์
จากการด าเนินงาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง  ๆ 
อย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้าน

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 

75.13 % 73.56 % 74.04 % 76.37 % 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์การชั้นน าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี 2565 

สร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม 

พัฒนาขีดความสามารถและ
ความทันสมัยในการตอบสนอง
ต่อปัญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 

ยกระดับคุณภาพและ
ศักยภาพของห้อง 
ปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

ยกระดับองค์กรสู่   
ความเป็นเลิศ 
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วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่สนับสนุนนโยบายด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืนของประเทศ  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ก าหนดผลผลิตและแผนงานหลัก โดยมีระดับความส าเร็จ ดังนี้ 

 
 

 
 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม 

 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมดา้นผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
เทคโนโลยีการแพทย ์

สนับสนุนการแก้ไขปญัหาผูเ้สพยาเสพติด การควบคุมตัว
ยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 

องค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวตักรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีมคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 

เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนา
ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภมูิภาคเอเซีย 

การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
วินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความมัน่คงด้านสุขภาพ 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุน
การพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical 

รายการคา่ใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข 
และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
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สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  
 

รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การวิจัยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นส่วนที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อน
นโยบายนี้ ซึ่งยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศใน 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทานที่ตอบโจทย์ของ
ผู้วิจัยไปสู่การวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปสงค์เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ ภาคเศรษฐกิจภาคสังคม 2) ปรับแนวทางการ
จัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัยรายโครงการ เป็นวาระการวิจัยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีเป้าหมายชัดเจนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 3)ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาที่กระจายไปทุกสาขา เป็นการวิจัยและพัฒนาที่มีจุดเน้นเพ่ือสาขาใด
สาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 4) ต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีและการพัฒนาและการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ 5) ปรับกระบวนการด าเนินงานจากหน่วยงานเดียว ซึ่งท าให้เกิดการทับซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน เป็นการด าเนินงานในรูปแบบที่เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์   
เพ่ือสนับสนุนการรักษา ป้องกัน และเฝ้าระวังทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 
เดือน มีจ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 45 โครงการ มีความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 75.13 และจาก
การติดตามการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2559 -2561 มีโครงการที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนด (รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์) คิดเป็นร้อยละ 100 97 และ 92 ตามล าดับ 
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วิจัยและนวตักรรมเพื่อตอบโจทยอ์ุปสงค์
ประเทศ ภาคเศรษฐกิจภาคสังคม 

 

จัดสรรทุนวิจัยจากหัวข้อวิจัย เป็นวาระ
การวิจัยที่เป็นโครงการขนาดใหญ่  

  

 

วิจัยและพัฒนาท่ีมีจดุเน้นเพื่อสาขา
ใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ 

 

สร้างสมดลุการพัฒนาความเป็นเลศิทาง
เทคโนโลยีและความต้องการประเทศ  

 

สร้างเครือข่ายการพัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  
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และเพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการ
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์ในมิติประสิทธิผล “จ ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภำพที่
คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอด” ซึ่งในการท าให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ ได้ก าหนดแผนงานโครงการส าคัญที่
ผลักดันหน่วยงานให้เกิดการพัฒนากระบวนงานและนวัตกรรมใหม่ๆแก่องค์การ เช่น โครงการพัฒนาหน่วยงานทดสอบความ
ปลอดภัยและกระบวนการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด OECD GLP โครงการผลิตสารมาตรฐาน 
Tetrahydrocannabinol (THC) โครงการบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ฐานขอมูลเห็ดพิษ การพัฒนาคุณภาพวารสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Thai Journal Citation Index : TCI) เป็นต้น  

ซึ่งจากการส ารวจข้อมูล ณ ปัจจุบัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) จ านวน
ทั้งสิ้น 257 รายการ  และมีจ านวนผลงานวิจัย (2502 – 2561) ทั้งสิ้น 746 ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558 2559 2560 2561

จัดสรร 55 48 32 37
แล้วเสร็จ 55 48 31 34

20
25
30
35
40
45
50
55
60

จ า
นว

นโ
คร

งก
าร

YEAR 

 2557 

2558 

2559 

2560 

2561 

629 

685 

698 

729 

746 

180 

207 

235 

240 

257 

Research Innovation 



รายงานผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน 13 
 

นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการถ่ายทอดผลงานวิจัยให้แก่หน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต Night Cream, Sunscreen และ Hair Tonic จากสารสกัด
มะหาด ให้กับบริษัท ด๊อกเตอร์เฮลท์ จ ากัด เพื่อให้งานวิจัยสารสกัดจากสมุนไพร
ไทย “มะหาด” สู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางต้นแบบจากสารสกัดมะหาด ผ่านกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา โดยศึกษาวิธีการเตรียมสารสกัดจากแก่นมะหาดให้ได้ปริมาณสารออกซีเรส
เวอราทรอลที่มีความบริสุทธิ์สูง น ามาพัฒนาสูตรต ารับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
จากนั้นได้ท าการศึกษาทางคลินิก  เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน

อาสาสมัคร พบว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพที่ดีในการบ ารุงผิวในอาสาสมัคร ถือเป็นการน า
ผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการมาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้โดยง่าย และ
งานวิจัยดังกล่าวยังได้รับรางวัล Silver Award จากมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) อีก
ด้วย  

การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ในการด าเนนิงานด้านสาธารณสุข 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดทดสอบต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในการสนับสนุนการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน 
และควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เช่น ชุดตรวจยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย-1 ชุดทดสอบยีนแพ้ยา ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันต่อไวรัสซิกา ชุดทดสอบไซบูทรามีนใน
อาหารเสริม โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ ชุมชนปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี ด้วยชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลทางวิชาการ ได้มีการจัดประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็น
เวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสน าเสนอผลงาน
วิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์รวมทั้ง
น าเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง ซึ่งจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้และพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการใช้
ทรัพยากรร่วมกันและประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีคุณค่า เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ซึ่งในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 27) ภายใต้หัวข้อ หัวข้อ “Healthy Living with Medical Sciences : Genomics 
Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม 
เมืองทองธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนทั้งสิ้น 1,100 คน นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งผลงานวิชาการทั้งแบบ
บรรยายและโปสเตอร์ จ านวน 211 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 54 เรื่อง ผลงาน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 90 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านเครือข่ายฐานคิดวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
60 เรื่องและผลงานด้าน Medical Science Symposium 7 เรื่อง นอกจากนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้คัดเลือก
ผลงานที่เป็นเลิศ เพ่ือมอบรางวัล DMSc Award ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิจัย
มีเวทีส่งผลงานเข้าประกวด  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน 15 
 

พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ (Innovation) ผลักดันนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือสร้าง
สุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 2) สนับสนุนระบบบริการสุขภาพ (Technology Support) พัฒนาห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงและก ากับดูแลมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ และ 3) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) สนับสนุนและ
เสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนสาธารณสุข 4.0 และจากการที่ประเทศไทยมีนโยบายลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพโดยให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ โดยก าหนดให้ประชาชนต้องได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน และเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ และได้รับความรู้ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศต้องประสบกับปัญหาทางด้านสุขภาพในหลากหลายด้าน เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่นต่าง ๆ 
มลพิษที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จัดจ าหน่ายในท้องตลาดไม่ได้คุณภาพ ทั้งนี้ กรมได้ขับเคลื่อน
ผ่านแผนงานหลัก 4 ส่วน โดยมีความส าเร็จการด าเนินงานดังนี้ 

 

เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุขได้อย่างทันสถานการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบตัิการ
เครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา   

ต้านจุลชีพ (AMR) 

ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลเชื้อดื้อยา
ในระดับประเทศ และสามารถวินิจฉัย
เชื้อดื้อยาได้ภายใน 5 นาที ช่วยให้
แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทันต่อ
เวลา ลดความเส่ียงในการเสียชีวิตของ
ผู้ป่วย 

พัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม 

การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม 
โดยการประเมินพันธุกรรมคนไทย
จ า น ว น อ ย่ า ง น้ อ ย  50,000 ร า ย 
(ภายในปี 2564) เพื่อเป็นฐานข้อมูล
ทางการแพทย์ครอบคลุมโรคทาง
พันธุกรรม โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติด
เชื้อเรื้อรังอื่นๆ ปัจจุบันด าเนินการได้
ประมาณ 1,000 ราย 

การประกันคุณภาพยา 

มีรายการยาที่ได้รับการประกันคุณภาพ 
จ านวน 3,289 รายการ ซ่ึงครอบคลุม
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติมากว่า 85% 
และมีการจัดท า Green Book เพื่อเป็น
คู่มือที่ใช้อ้างอิงในการจัดซ้ือยาของ
องค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ อีกทั้ง ยังช่วยพัฒนามาตรฐาน
ยาของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น 
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บทบาทการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการของประเทศ 

ด้านชันสูตรโรค 

No. ห้องปฏิบัติการ การด าเนินงาน 

1 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของของ
องค์การอนามัยโลกด้านตรวจ
วินิจฉัยไวรัสโปลิโอ  

 

1) ตรวจวินิจฉัยไวรัสโปลิโอในผู้ป่วย AFP ของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ 
เนปาล ภูฐาน ติมอร์เลสเต้  

2) Training center ของ SEARO จัด  International work shop ของ
ห้องปฏิบัติการไวรัสโปลิโอในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

3) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อยืนยันการปลอดจากโปลิโอในประเทศไทยซึ่งมีผล
ต่อการรับรองการกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกของ WHO 

2 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของของ
องค์การอนามัยโลกด้านการ
ตรวจวินิจฉัยโรคหัดและโรคหัด
เยอรมัน  

1) ด าเนินโครงการก าจัดโรคหัดตามพันธะสัญญานานาชาติ ตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายก าจัดโรคหัดในปี 2563  

2) ศูนย์ข้อมูลสายพันธุ์ไวรัสหัดและหัดเยอรมันของประเทศ 
3) จัดท าโปรแกรมทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันโรค

หัดและหัดเยอรมันให้กับห้องปฏิบัติการเครือข่ายในประเทศ 

3 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของของ
องค์การอนามัยโลกด้านไข้หวัด
ใหญ่ 

 

1) แลกเปลี่ยนข้อมูล และแบ่งปันตัวอย่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ให้กับ WHO 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ WHO ได้น าข้อมูลของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์
ในการคัดเลือกใช้สายพันธ์ไวรัสส าหรับการผลิตวัคซีนในแต่ละปี รวมถึง
การผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 

2) ศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวังสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่และเชื้อดื้อยาของประเทศ 

การพัฒนายาชีววัตถุขั้นสูง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับ

ภาครัฐและเอกชนพัฒนายาให้ขี้น
ทะเบียนได้เพือ่ใช้ในประเทศและสง่ออก 
โดยในปี 2561 ได้พัฒนาวิธกีารตรวจ
วิเคราะห์ยาชีววัตถขุั้นสูง (Filgrastim) 
และให้เปิดบรกิารตรวจแล้ว และใน

เป้าหมายในปี 2562 – 2563 คือ พัฒนา
วิธีการตรวจวเิคราะห์ยาอกี 4 ชนิดคอื 

Peg-filgrastim, Rituximab,  
Interferon และ Ranibizumab 

พัฒนาผู้ประกอบการ 
OTOP/SME ด้วยประชารัฐ 

อบรมผู้ประกอบการ OTOP/SME (ความรู้ใน
การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง อาหาร สมุนไพร) ช่วยเพิ่ม
คุณภาพสินค้าและเพิ่มยอดขาย เช่น กาแฟ
ดอยหมอก จ.เชียงราย น้ าเสาวรสห้าดาวอุดร 
“ตราเพชร” จ. อุดรธานี “สมเกียรติผักอร่อย” 
จ.สระบุรี หมี่ตะคุ จ.นครราชสีมา แป้งร่ าเกลือ
จืด จ.สมุทรสงคราม สมุนไพรบ้านตม จ.ชลบุรี 
แชมพูผสมสารสกัดหอยนางรม “BOB HAIR” 
จ.สุราษฎร์ธานี บ้านวังอินผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทย จ.ตรัง เป็นต้น 

การตรวจสอบสารพิษตกค้างใน
ผักผลไม้สดทั่วประเทศ 

พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผักผลไม้สดทั่วประเทศ 124 
แห่ง (ห้องปฏิบัติการของกรม 16 แห่ง /
แหล่งกระจายสินค้าตลาดค้าส่ง 29 แห่ง  
/ด่ านน า เ ข้ า อ าหาร  52 แ ห่ ง )  และ
วิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
สามารถตรวจได้ 250 ชนิด จากเป้าหมาย 
500 ชนิด ซึ่งเป็นเกณฑ์สหภาพยุโรป                       



รายงานผลการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน 17 
 

4 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์
ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก
ด้านการอบรมและเฝ้าระวังเชื้อ
ดื้อยาต้านจุลชีพ 

 

1) ตัวแทนของประเทศ ในการด าเนินงานระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยติดเชื้อดื้อ
ยา(GLASS) ของ WHO 

2) พัฒนาการด าเนินงานด้านประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการระหว่าง
ประเทศสมาชิก ASEAN และ SEARO 

3) เป็นหน่วยงานจัดท า Regional EQA ให้ WHO SEARO และประเทศ
สมาชิก ASEAN 

4) จั ด ตั้ ง  Global Antimicrobial Resistance Surveillance System, 
GLASS  ของประเทศไทยตามแนวทางของ WHO  

5) แผนงานในอนาคต ขยาย GLASS sites ให้ครอบคลุมภูมิภาคของ
ประเทศไทย และ เสนอขอ ISO17043 เพื่อการจัดท า International 
EQA ด้านเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

No. ห้องปฏิบัติการ การด าเนินงาน 

1 ห้องปฏิบั ติ การ อ้า ง อิง ใน การ
ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนให้กับ
องค์การอนามัยโลก จ านวน 8 ชนิด
วัคซีน  

ต่างประเทศยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพของวัคซีนที่ผลิตจากประเทศ
ไทย โดย WHO ยังคงต่อ TSA ( Technical service agreement) เพื่อ
ใช้ตรวจวิเคราะห์ความแรงวัคซีน Pertussis Hep B และ Rabies 

2 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอาหารใน 
สาขา Heavy Metals and Trace 
Elements จากคณะ กรรมการที่
ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของอาเซียน (ACCSQ) 

1) ส่งเสริมในด้านการค้าในภูมิภาคอาเซียน เช่น การตรวจสารหนูอนิน-
ทรีย์ในสาหร่ายเพื่อส่งออก 

2) สร้างเครือข่ายและยกระดับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
โลหะหนักในอาหารตามมาตรฐานสากลของประเทศสมาชิกอาเซียน 

3) PT Provider โลหะหนักในอาหารแก่ห้องปฏิบัติการภายประเทศ
และประเทศสมาชิกอาเซียน 

3 ห้องปฏิบัติการอ้างอิงอาเซียนด้าน
เครื่ อ ง ส า อา งส าหรั บ รายการ
ทดสอบปริมาณโลหะหนัก (สารหนู 
แคด เมี ยม  ตะกั่ ว  ป รอท )  ใ น
ผลิ ตภัณฑ์ เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง  และ
รายการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์
ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 

 

1) ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของ ACRL โดยยืนยันผลการตรวจ
วิเคราะห์ของประเทศสมาชิกด้วยวิธีของอาเซียน  

2) การจัดฝึกอบรม / ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิก  
3) การสนับสนุนวัสดุอ้างอิง และการให้บริการทดสอบความช านาญ 

ไ ด้ แ ก่  แ ผ น ง า น  Identification and determination of 
hydroquinone in cosmetic product แ ล ะ แ ผ น ง า น 
Determination of sunscreen agents in sunscreen products 

4) แผนงานในอนาคต ขยายการให้บริการทดสอบความช านาญแผนงาน 
Determination of salicylic acid in cosmetic products แ ล ะ
แผน ง า น  Microbial limit tests in cosmetics products แ ล ะ
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น าเสนอวิธีวิเคราะห์ Glycolic acid และ Lactic acid (AHA) เพื่อใช้
เป็น New ASEAN Cosmetic Method – ACM 

4 ศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลก (WHO CC) ด้านการ
ทดสอบคุณภาพสารสกัดศัตรูพืชที่
ใช้ทางสาธารณสุข 

 

1) ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ทางสาธารณสุขที่ผลิตใน
ประเทศ และน าเข้าจากต่างประเทศ  

2) เป็นการคุ้มครองประชาชนให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ ลดอัตราการ
เจ็บป่วย การเสียชีวิตจากโรคติดต่อน าโดยแมลง 

3) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการทดสอบคุณภาพสารก าจัดศัตรูพืช
ที่ใช้ทางสาธารณสุขแห่งแรกและแห่งเดียวของทวีปเอเชีย 

5 ศูนย์ความร่วมมือขององค์การ
อนามัยโลก (WHO CC) ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียง ใต้  ด้ าน 
Secondary Standard 
Dosimetry Laboratory 

 

1) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ใช้
เครื่องมือทางรังสี 

2) สนับสนุนการใช้งานทางรังสีของหน่วยงานทางด้านรังสีให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

3) แผนงานในอนาคต พัฒนาระบบมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือ
ตรวจวั ด เต้ านม จัดท ากิ จกรรมทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการด้านโฟตอนและอิเล็กตรอน และ บูรณาการด้าน
การศึกษาและวิจัยร่วมกับห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านรังสี 

6 ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตสาร
มาตรฐานของอาเซียนโดย   
ASEAN Technical Cooperation 
among Developing Country on 
Pharmaceuticals/WHO/UNDP 

ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตสารมาตรฐานอาเซียนให้กับบุคลากรในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อให้สมาชิกสามารถผลิตสารมาตรฐาน
อาเซียนได้ 

 

 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับประเทศไทยที่ก าลังพัฒนาให้ได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับสากล   
1. ห้องปฏิบัติการอ้างอิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของขององค์การอนามัยโลกด้าน HIV Drug resistant 

laboratory 
2. ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านเซลล์ต้นก าเนิดตามมาตรฐานสากล กระบวนการด าเนินการตามข้อก าหนด 

GMP/INDs และ ISO 15189 
3. ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแห่งชาติ ด้านการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่

ก าเนิด ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 15189 
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การแก้ไขปัญหาผู้ยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งม่ันในการด าเนินงานให้สถานบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าเอาข้อมูล

และองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ปี 2562 ได้ตั้งเป้าหมายจ านวนตัวอย่างวัตถุเสพติดได้รับการตรวจพิสูจน์ จ านวน 88 ,000 ตัวอย่าง โดยในช่วงเดือน
ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562 มีการด าเนินการ ดังนี้  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

แผนภูมิ: ผลการสนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างปี 2557-2561 

 

 
 

การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประเทศไทยถือเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ได้รับยอมรับว่าเป็นครัวของโลก 
ซึ่งจากในอดีตที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการผลิตเพ่ือบริโภคภายในประเทศ มาสู่การผลิต
และแปรรูปเพ่ือการส่งออก โดยในปี 2560 มีมูลการการส่งออกกว่า 1,355,501.1 
ล้านบาท และมีครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จ านวน 6,828,666 
ครัวเรือน (2560, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
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ของกลาง 

17,072 ตัวอย่าง 

ตรวจพิสูจน์             
ตัวอย่างปัสสาวะ 

62,197 ตัวอย่าง 

จัดซื้อและประเมิน
คุณภาพชุดทดสอบ  

395,130 ชุด 
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นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ก าลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน รัฐบาลจึงได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญและก าหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งวงจร ตั้งแต่กระบวนการต้น
น้ าที่ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จนถึงปลายน้ าในส่วนของการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการตลาดสินค้าเกษตร ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบในส่วนของการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการแปรรูปสินค้าเกษตร ในปี งบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการ ดังนี้  

1. การวิจัยเพื่อจัดท ามาตรฐานสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพ่ือได้ข้อมูลด้านข้อก าหนดมาตรฐานทาง
เคมีของสมุนไพรที่บรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพ่ือใช้ในการจัดท าต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ช่วย
แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรที่มีการพิสูจน์สรรพคุณ
และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลแล้ว อีกท้ัง หน่วยงานอื่นๆที่มีภารกิจด้านการสนับสนุนอุตสาหกรรม
สมุนไพรภายในประเทศ สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
และช่วยให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมสมุนไพรภายในประเทศได้น าข้อมูลไปใช้เชิงพาณิชย์ท าให้มี
ศักยภาพในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึน 

2. ก า ร จั ด ท า ต า ร า ย า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( Thai Herbal Pharmacopoeia, THP)  ปั จ จุ บั น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการจัดท ามาตรฐานยาสมุนไพรไทยไปแล้วจ านวน 69 ตัวยา 11 ต ารับ ซึ่งยัง
ต้องจัดท ามาตรฐานสมุนไพรเพ่ิมอีกมากกว่า 100 รายการหรือชนิดสมุนไพร โดยเป้าหมายในปี 2562 จะ
ด าเนินการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพ่ิมอีก 10 มอโนกราฟ (ตัวยาหรือต ารับ) ซึ่งจะบรรจุ
ในต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทยต่อไป และจัดท าข้อมูลวิจัยมาตรฐานยาสมุนไพร เพ่ือสนับสนุนการจัดท า
ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเภสัชเวท และเคมี-ฟิสิกส์ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่าย ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ครบวงจร
การควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 

3. โครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ด าเนินการตรวจรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ยาต ารับ จากสมุนไพร และพัฒนาศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร/ยาต ารับจากสมุนไพรของไทยให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ
ด้านสมุนไพรของไทยในการแข่งขันทางการค้าในตลาดการค้าเสรีอาเซียน/ตลาดสากล สนับสนุนยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการใช้สมุนไพรภายในประเทศ และได้ข้อมูลความเสี่ยงเพ่ือแจ้งเตือนภัยด้านสมุนไพรให้แก่
ประชาชน  
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ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  

การยกระดับคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีความส าคัญต่อระบบบริการ
สุขภาพ เพราะผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีความถูกต้องและได้รับความน่าเชื่อถือจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการควบคุม ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดนโยบายความปลอดภัยทั้งด้านการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย อาทิ อาหาร ยา 
เครื่องส าอาง สมุนไพรวัตถุอันตรายทางด้านสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เพ่ือผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) ที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถสร้างประโยชน์สุขให้แก่คนในชาติ 

 

ทั้งนี้ในการเป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ กรมได้
ด าเนินการใน 4 ด้าน คือ  

ทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ  ให้บริการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ โดยการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมการทดสอบความช านาญ ใน 9 ด้าน ประกอบด้วย พยาธิ
วิทยาคลินิก เครื่องส าอาง ยา อาหาร วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ รังสีวิทยา และพิษวิทยา 

ก ากับดูแลการถือครองเชื้อโรค  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมาย 
พระราชบัญญัติ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยได้ด าเนินการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และออก
ใบอนุญาตการถือครอง น าเข้า และส่งออก เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  

Standard 

Laboratory of 

Thailand 

 ทดสอบความช านาญ 
 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 

 ก ากับดูแลการถือครองเชื้อโรค 
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พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ สามารถสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ
ของสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน  ได้ด าเนินการ ทบทวน
ฐานข้อมูลระบบคุณภาพระดับเขต (ตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ (สอน. และรพ.สต.ติดดาว) และจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาห้องปฏิบัติการ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ ทั้งห้องปฏิบัติการด้านชันสูตร และห้องปฏิบัติการด้านรังสี
วินิจฉัย จ านวน 935 แห่ง  

การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการตรวจรับรอง
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ เช่น  ISO 15189 ISO/IEC 17025 ISO 22870 
ISO 17034 ฯลฯ โดยปัจจุบันได้รับรองทั้งสิ้น 1,685 แห่ง นอกจากนี้ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ให้ห้องปฏิบัติการ
ต่างประเทศ เป็นหน่วยฝึกอบรมระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการให้กับประเทศ สมาชิก WHO SEAR 

นอกจากนี้ ยังมีงานส าคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี  คือ การพัฒนาหน่วยงานสอบความปลอดภัยและกระบวนการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด OECD 
GLP (The OECD Principles of Good Laboratory Practice) ซึ่งเป็นแนวทางมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ในระยะ non-clinical โดยได้รับการรับรองจากองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ที่มีสมาชิก 35 ประเทศทั่วโลก โดยการ
ด าเนินการของกรม ได้แก่ หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority : 
CMA) ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สามารถด าเนินการได้สอดคล้องตามหลักการ OECD ผ่านการพิจารณาตามมติที่
ประชุม OECD Working Group และพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบด้านการก่อกลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย 
(Mutagenicity studies) ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดระบบคุณภาพ OECD GLP 
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สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการรวมทั้งสิ้น 569 
โครงการ พบว่าผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน มีความระดับความส าเร็จที่เฉลี่ย ร้อยละ 74.61 โดยจ าแนกตามหน่วยงาน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หน่วยงานส่วนกลาง 

ล าดับ หน่วยงาน ความก้าวหน้า  
(ร้อยละ) 

1 กลุ่มตรวจสอบภายใน 78.95 
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 90.00 
3 กองแผนงานและวิชาการ 74.11 
4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 71.71 
5 สถาบันชีววัตถุ 62.72 
6 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 81.86 
7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 63.37 
8 สถาบันวิจัยสมุนไพร 79.51 
9 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 85.82 
10 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 63.40 
11 ส านักงานเลขานุการกรม 57.99 
12 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 70.18 
13 ส านักยาและวัตถุเสพติด 83.37 
14 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 71.90 
15 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 56.29 
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หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ล าดับ หน่วยงาน ความก้าวหน้า  
(ร้อยละ) 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 79.69 
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 83.92 
18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 66.30 
19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 71.19 
20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 64.47 
21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 78.69 
22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 92.61 
23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 72.71 
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 72.52 
25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 71.15 
26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 78.92 
27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 78.16 
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 70.77 
29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 82.31 
30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 83.57 

หมายเหตุ:  

1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 

2. การถ่วงน้ าหนักโครงการอิงตามบทบาทความส าคัญของบทบาทภารกิจตามที่หน่วยงานระบุ 
3. ข้อมูลที่น ามาค านวณไม่รวมงบลงทุนและงบบุคลากร 
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วิเคราะห์ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,415.5795 ล้านบาท 
จ าแนกเป็น งบบุคลากร 499.4518 ล้านบาท งบด าเนินงาน 465.9134 ล้านบาท งบลงทุน 423.4042 ล้านบาท งบ
รายจ่ายอ่ืน 25.7101 ล้านบาท และงบอุดหนุน 1.1 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโต (Year per Year)  พบว่า 
ในปีงบประมาณ 2562 อัตราการเติบโตเป็นมีค่าเป็นลบในช่วง 4 ปีย้อนหลัง โดยลดลงร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2561 โดยหมวดเงินงบประมาณที่มีเงินงบประมาณลดลงมี 2 หมวดคือ งบด าเนินงาน และงบลงทุน ที่
ลดลงร้อยละ 2.56 และ 11.61 
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แผนภูมิเปรียบเทียบเงินงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แบบปีต่อปี (ระหว่างปี 2557-2562) 

 

แผนภูมิ เปรียบเทียบงบประมาณจ าแนกตามหมวดงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างปี 2557-2562 

หมวดงบประมาณ งบบุคลากร หมวดงบประมาณ งบด าเนินงาน 

  

หมวดงบประมาณ งบลงทุน หมวดงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น 

  
 

เมื่ อเปรียบเทียบงบประมาณกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปีงบประมาณ 2562 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานที่วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมงบบุคลากร) เป็นอันดับ 4 จากท้ังสิ้น 9 หน่วยงาน 
ซึ่งมีเพียง 3 หน่วยงาน ที่มีอัตราการเติบโตเป็นลบ ประกอบไปด้วย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อยู่ที่ร้อยละ -26.00 -14.26 และ -5.62 
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ทั้งนี้ หากพิจารณาจ าแนกตามหมวดงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เทียบกับหน่วยงานอ่ืน กรมมี
สัดส่วนงบประมาณในหมวดงบลงทุนและงบรายจ่ายอ่ืนเป็นอันดับ 2 ในขณะที่ งบบุคลากรของกรมเป็นอันดับ 8 จาก
ทั้งสิ้น 9 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการได้รับกรอบวงเงินด้านการวิจัยและพัฒนา (หมวด
งบรายจ่ายอ่ืน)อย่างมีนัยส าคัญ รวมไปถึง โครงสร้างหน่วยงานที่จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เพ่ือเป็นทรัพยากรในการขับเคราะห์ภารกิจด้านการควบคุม ก ากับดูแลมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางปฏิบัติการ
ทางด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ  

 

แผนภูมิ ภาพรวมงบประมาณหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ไม่รวมงบบุคลากร) ประจ าปี 2562 

 

 
แผนภูมิ อัตราการเติบโตงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 
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แผนภูมิ สัดส่วนงบประมาณหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 

 

จากงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ไม่รวมงบบุคลากร)ในปี 2562 รวม 902.3251 ล้านบาท 
สามารถจัดแบ่งงบประมาณ ในการขับเคลื่อนหน่วยงานได้ 3 ด้าน คือ งบพ้ืนฐาน ที่ใช้ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆของ
กรม เช่น ค่าสาธารณูปโภค งบประชาสัมพันธ์ จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.64 งบขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายที่กรมตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 53.74 
และ งบบูรณาการ ที่เป็นงบประมาณส าหรับด าเนินการแผนงานต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือผลักดันเป้าหมายส าคัญ
ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 16.62  
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ซึ่งหากพิจารณาในประเด็นส าคัญพบว่า ในส่วนงบพ้ืนฐาน จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี กรมมีสัดส่วนของบพื้นฐานที่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่งบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมมีสัดส่วนงบประมาณในส่วนนี้เป็นอับดับ 2 ในกระทรวง
สาธารณสุข ส าหรับงบบูรณาการกรมมีแผนงานภายใต้บูรณาการของประเทศ ใน 3 ส่วน คือ แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ 

แผนภูมิ สัดส่วนงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจองค์การกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2562 

 

แผนภูมิ สัดส่วนงบประมาณขับเคลื่อนภารกิจองค์การหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2562 
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แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างปีงบประมาณ 
2558-2562 
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แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติดระหว่างปีงบประมาณ 2558-2562 
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แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2558-2562 
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34.4971 ล้านบาท 8.0800 ล้านบาท 
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การใช้จ่ายงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 รอบ 9 เดือน 
 ปีงบประมาณ 2562 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน ทั้งสิ้น 737.2583 ล้านบาท จากงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1415.5795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.08 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ไตรมาส 2 ที่ส านัก
งบประมาณก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 54 แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณย้อนหลัง 3 ปี พบว่า มี
แนวโน้มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณดีขึ้นทุกปี ในส่วนของการเบิกจ่ายงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 59.32 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายส านักงบประมาณก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 45 

 

 

แผนภูมิ ร้อยละผลการการเบิกจ่ายภาพรวมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 9 เดือน ระหว่างปี 2560 -2562 
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499.4518 251.8718 50.43 

465.9134 227.8938 48.91 

423.4042 251.1787 59.32 

25.7101 5.5607 21.63 

1.1000 0.7533 
68.48 

 

Total 52.08 %

หมวดงบประมาณ 

  บุคลากร 

 ด าเนินงาน 
 

 ลงทุน 

 รายจ่ายอ่ืน 

 อุดหนุน 
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แผนภูมิ ร้อยละผลการการใช้จ่ายงบประมาณ จ าแนกตามผลผลิตปี 2562 
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ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ

บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

บูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ
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สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน 
หน่วยงานส่วนกลาง 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่าย ร้อยละ 

1 ส านักงานเลขานุการกรม 96,510,900 81,357,250 84.30 

2 ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,630,330 438,270 26.88 

3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 1,408,703 1,098,317 77.97 

4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1,028,500 1,017,232 98.90 

5 กองแผนงานและวิชาการ 18,583,280 13,059,086 70.27 

6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20,713,047 15,130,891 73.05 

7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 67,524,920 46,401,956 68.72 

8 สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 70,092,841 47,945,329 68.40 

9 สถาบันวิจัยสมุนไพร 69,567,100 47,148,727 67.77 

10 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 29,154,570 27,845,759 95.51 

11 ส านักยาและวัตถุเสพติด 142,080,135 99,222,291 69.84 

12 ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 17,056,760 12,492,227 73.24 

13 สถาบันชีววัตถุ 30,544,632 17,220,141 56.38 

14 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 80,562,000 70,794,856 87.88 

15 ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 19,262,700 16,375,107 85.01 

หมายเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง 
3. ไม่รวมงบประมาณแผ่นดินในหมวดงบบุคลากร 
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หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ 
จัดสรร ยอดใช้จ่าย ร้อยละ 

16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 14,537,400 11,905,554 81.90 

17 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 14,464,050 11,561,480 79.93 

18 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 16,691,300 13,854,865 83.01 

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 26,645,303 25,650,165 96.27 

20 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 35,678,760 1,751,626 4.91 

21 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 40,857,445 37,112,593 90.83 

22 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 29,738,300 28,775,659 96.76 

23 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 30,256,900 18,260,096 60.35 

24 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 52,149,100 22,861,167 43.84 

25 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 23,961,529 12,771,627 53.30 

26 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 51,916,112 45,746,816 88.12 

27 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 16,782,492 14,018,565 83.53 

28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 15,620,400 6,808,126 43.58 

29 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 14,773,835 13,067,722 88.45 

30 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 18,525,405 11,318,211 61.10 

หมายเหตุ:  
1. ข้อมูลจากระบบ DOC ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 
2. ข้อมูลที่น ามาค านวณประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุง  
3. ไม่รวมงบประมาณแผ่นดินในหมวดงบบุคลากร 
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อัตราก าลัง 
 ในสิ้นปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 2,135 คน โดยประจ าอยู่ใน
หน่วยงานส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.95 และประจ าอยู่ตามศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค อีกร้อยละ 
37.05 ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น และการวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการยึดความต้องการพื้นที่เป็นหลัก (Area-based Approach) ควบคู่กับการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ ส าคัญของชาติ  (Agenda-based) 
ดังนั้นกรมจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร้างของหน่วยงานราชการให้มีทรัพยากรบุคคล
ในระดับภูมิภาคเหมาะสมกับความต้องการและ
สภาพปัญหาของพ้ืนที่ต่าง ๆ 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราบุคลากรของกรม
ระหว่างปี 2557-2561 จะเห็นได้ชัดว่าในช่วง 3 ปี
หลังกรมมีแนวโน้มบุคลากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.81 ทั้งจากการ ลาออก 

โอน ย้าย และเกษียณอายุ รวมไปถึงกระบวนการคัดสรรบุคลากรของกรมทดแทนในต าแหน่งที่ว่างมีความล่าช้า ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนนโยบายและการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างของกรมต่อไปได้ 
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1,344 คน 
62.95 % 

  

  

791 คน 
37.05 % 

แผนภูม:ิ จ านวนบุคลากรมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ระหว่าง ปี 2557 - 2561 

การบริหารบุคลากร 
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และเมื่อพิจารณาตามประเภทบุคลากร กรมสามารถแบ่งบุคลากรได้เป็น 2 ส่วนหลักคือ กลุ่มบุคลากรที่มีความถี่
ในการลาออกเปลี่ยนงานต่ า ประกอบไปด้วย ข้าราชการและลูกจ้างประจ า มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 51.61 และกลุ่ม
บุคลากรที่มีความถี่ในการลาออก/เปลี่ยนงานสูง ประกอบด้วย พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างชั่วคราว มีสัดส่วนรวมกันอยู่ที่ร้อยละ 48.39 ซึ่งแม้ในปัจจุบันกรมจะด าเนินการตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ในการสร้างความมั่นคงและความ
ผาสุกให้แก่บุคลากรในสังกัด  โดยมีการปรับ
ต าแหน่งปรับต าแหน่ งลูกจ้ างชั่ วคราวเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  แต่อย่างไรก็ตาม
อัตราเงินเดือนรวมสวัสดิการยังถือว่าต่ ากว่า
ภาคเอกชนเป็นอย่างมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพในส่วนนี้ได้ ซึ่ง
จากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงาน
ทางวิ ชาการที่ เ ชี่ ยวชาญในด้ านการตรวจ
วิเคราะห์และรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข จึงจ าเป็นที่หน่วยงานต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจากข้อมูลใน
ปี 2559 กรมมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญจ านวนทั้งสิ้น 35 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.21 ของจ านวนข้าราชการ (มีสัดส่วน
ผู้เชี่ยวชาญเป็นอันดับ 5 จากทั้งหมด 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งค่าเฉลี่ยสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญขึ้นไปของ
กระทรวงสาธารณสุขอยู่ที่ร้อยละ 4.28  

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
สัดส่วนข้าราชการประเด็นหนึ่ งคือ 
ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ มี
ข้าราชการในระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
ร้อยละ  17.81 (เป็นอันดับ 2 จาก
ทั้งหมด 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข) ในขณะที่มีข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ร้อยละ 77.98 (เป็น
อันดับ 7 จากทั้งหมด 8 หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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กรมการแพทย์

แผนภูม:ิ สัดส่วนประเภทบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2561 

แผนภูม:ิ จ านวนผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 
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แผนภูมิ: สัดส่วนข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 

 

ความสุขของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จากประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer) เป็นจ านวน 1,792 ราย พบว่า บุคลากร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระดับคะแนนความสุขอยู่ที่ 62.00 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 ) โดยประเด็นที่มีความสุขท่ีสุด
คือ ด้านจิตวิญญาณ โดยมีคะแนนอยู่ที่ 69.00 คะแนน และประเด็นที่มีความสุขต่ าสุด คือ สุขภาพด้านการเงิน โดยมี
คะแนนอยู่ที่ 53.82 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกับข้อมูลย้อนหลัง ปี 2560 พบว่า ประเด็นที่มีความสุข
เพ่ิมขึ้น 3 ล าดับแรก ใฝ่รู้ดี การงาน และ น้ าใจดี โดยมีคะแนนเพ่ิมขึ้น 1.81 1.29 และ 0.89 ตามล าดับ คือ ประเด็ นที่มี
ความสุขลดลง ประกอบด้วย ครอบครัว ผ่อนคลาย และสุขภาพทางการเงิน โดยมีคะแนนลดลง -2.80 -1.27 และ และ 
0.47 ตามล าดับ 
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แผนภูมิ ผลประเมินความสุขจ าแนกตามด้านของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2562

 
 
 

แผนภูมิ เปรียบเทียบผลการประเมินความความสุขของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562 กับ ปี 2560

 
 
อ้างอิง: สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูความสุขของบุคลากร และสุขภาวะองค์กรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562, กลุ่ม
คุ้มครองจริยธรรม 
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การพัฒนาบุคลากร 
จากการที่กรมวิทยาศาสตร์แพทย์มีเป้าหมายเป็นองค์การชั้นน าทางด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยี

ทางด้านการการแพทย์และสาธารณสุขภูมิภาคเอเชีย จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมบุคลากร ให้มีสมรรถนะ
เหมาะสมต่อการรองรับการแก้ไขปัญหา ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

 

 

 

 

ซึ่ งจากเป้ าหมายการพัฒนาบุคลากร ตามที่ ได้ กล่ าวมา จึ ง ได้มี การก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2562 ภายใต้กรอบวงเงิน 5.6225 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านบริหารและวิชาการ 
รวมทั้งเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงาน ยึดถือปฏิบัติตามค่านิย ม
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้จัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ดังนี้  

แผนงาน งบประมาณ หน่วยงาน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ
ส าเร็จรูป STATA ในงานศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

         141,700  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

การจัดประชุม อบรม สัมมนาด้านพิษวิทยา ประจ าปี 
2562 

         300,000  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

ประเทศ
• พัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(ด้านสาธารณสุข)

กรม
• พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระยะ 5 ปี 

และนโยบายผู้บริหาร

หน่วยงาน
• พัฒนาบุคลากรตามสายงานความจ าเป็นและคุณลักษณะเฉพาะตามสายงาน

บุคคล
• พัฒนาบุคลากรตามพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน

Human Resource Development   DMSC 
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แผนงาน งบประมาณ หน่วยงาน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความเสี่ยงด้าน
ชีวภาพ Biorisk Management 

          70,000  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

การอบรมสัมมนาเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและ
ถ่ายทอดเทคนิคใหม่ให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ
วินิจฉัยโรคหัดและหัดเยอรมัน 

         288,000  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 

การพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหารให้แก่
บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

          84,000  ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

การสัมมนาทบทวนและประสานแผนทดสอบความ
ช านาญกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการใช้
โปรแกรมระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการ 

      1,000,000  1. ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 

การอบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการ
ตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยวิธีทางอณูวิทยา 

         300,000  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
7 ขอนแก่น 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทวนสอบความใช้ได้ของวิธี
และการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี
และจุลชีววิทยา 

          90,000  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
7 ขอนแก่น 

การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการ
วินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ 

         320,000  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
8 อุดรธานี 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบความใช้ได้ของ
การทดสอบเชิงปริมาณทางเคมี 

          55,000  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
11 สุราษฎร์ธานี 

การอบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
ทางเคมี 

          92,475  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 
12 สงขลา 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
ส าหรับผู้บริหาร 

         950,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง           80,000  ส านักงานเลขานุการกรม 
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แผนงาน งบประมาณ หน่วยงาน 
หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง          360,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น          288,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

         150,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะความคิด
เชิงกลยุทธ์และการสรุปประเด็น (Strategic thinking 
and Real-time Capturing) 

         541,400  กองแผนงานและวิชาการ 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนภารกิจของกรม 
(พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ การเงินการ
คลัง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล ทักษะดิจิทัล และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร) 

         200,000  ส านักงานเลขานุการกรม 

การอบรมเมล์กลางภาครัฐ           35,000  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา Mobile Application 
และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ดิจิทัล 

         250,000  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมกฎหมายคอมพิวเตอร์           27,000  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
การบริหารจัดการให้เกิดการเรียนรู้ในระดับกรม (Knowledge Management) ได้มีการแต่งตั้งทีมงานจัดการ

ความรู้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งคณะท างานประกอบไปด้วย รองอธิบดีฯนายพิเชฐ บัญญัติ เป็นที่ปรึกษาและ
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ผู้ทรงคุณวุฒิฯ นางกนกพร อธิสุข เป็นประธาน 
และตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ สร้าง และจัดกลุ่มองค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของกรม รวมถึงก าหนดรูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
องค์การ และด าเนินการสื่อสารถ่ายทอดให้แก่หน่วยปฏิบัติงานในสังกัดได้รับทราบและน าไปเป็นแนวทางในการจัดการ
ความรู้ระดับหน่วยงาน ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ก าหนดประเด็นองค์วามรู้ คือ การ
สร้างและปลุกพลังแห่งความส าเร็จขององค์การ เนื่องจากหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคมีความส าเร็จที่เป็น Best Practice ในด้านต่าง ๆ ซ่อนอยู่ไม่ได้ถูกน ามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะให้รู้จัก
ในวงกว้างและบางเรื่องยังไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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Story 
telling AAR 
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Accredit 
Innovation 

Lab Health Risk 

ก าหนดแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับหน่ วย ง านและองค์ ก าร เพื่ อ ให้
บุคลากรเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

บคุลากรของกรมเกิดทกัษะองค์ความรู้

ในการพัฒนางานให้เกิดผลลัพธ์ตาม

แผนยทุธศาสตร์ 

วิเคราะห์และสกัดองค์ความรู้ที่จ าเป็นใน
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับ
หน่วยงานและระดับองค์การ 
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กรมได้มีการน าเครื่องมือที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และในแต่ละปีได้มีการศึกษา 
เครื่องมือ/แนวทางใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความสนใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ  เรื่องเล่า
เร้าพลัง สุนทรียสนทนา 

 

ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) 

เป็นอีกแนวทางหลักที่กรมใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศในกลุ่มผู้มีความสนใจเฉพาะด้าน คือ จากการด าเนินการในระยะ
เริ่มต้นที่มีการแลกเปลี่ยนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติในระดับหน่วยงานจนถึงใน
ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนชุมชนนักปฏิบัติในระดับกรมทั้งสิ้น 13 ชุมชน คือ 
ความปลอดภัยอาหาร Food safety, สมุนไพร, Com. Med. Sciences, รังสี
วินิจฉัย, การพัฒนาระบบคุณภาพ, การบริการที่เป็นเลิศ /การบริการรับส่ง
ตัวอย่าง, คุณภาพและความปลอดภัยด้านยาและสารชีววัตถุ Quality and 
Safety of Drug and Biologics, เครื่องส าอาง, พิษวิทยา, การทดสอบความ
ช านาญ PT, DMSc Molecular Biologist, ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 

Lab Safety /การพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงห้องปฏิบัติการชีวภาพ Biorisk Management, การบริหารแผนงาน
ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

 

ปี 2560 

ปี 2561 

ปี 2562 

DMSc 

ให้ความรู้และขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติของ
กรม โดยมีชุมชนนักปฏิบัติตามบทบาทภารกิจ
ของกรมที่ท่ีขึ้นทะเบียนจ านวน 13 ชุมชน 

น าแนวทางเรื่องเล่าเร้าพลังมาปรับใช้ในระดับ
กรมเพื่อให้บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีและกระตุ้นให้เกิดพลังใจ โดย
จัดประกวดจ านวน 2 ครั้ง 

มีการให้ความรู้ในเรื่องสุนทรียสนทนา และ
ผลักดันแนวทางพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
โดยมีการให้ความรู้และจัดเวทีเชิงวิชาการให้
บุคลากรได้มีโอกาสแสดงผลงาน 
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เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling)   

เป็นการเล่าเรื่องแบบ How to คือการเล่าสิ่งที่เป็นปัญหา 
หรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้น เกิดความประทับใจ
อย่างไรกับการท าสิ่งนั้นไม่ว่าด้วยวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ ที่
เข้ามาเสริมแล้วเกิดผลส าเร็จโดยการถ่ายทอดความรู้ให้
ผู้ฟังเข้าถึงประเด็นอย่างชัดเจน ท าให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่
กันไปทั้งผู้เล่าและผู้ฟัง โดยกรมได้จัดเวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรื่องเล่าเร้าพลัง 
จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561  

 

กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue)  

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ซึ่งเครื่องมือนี้จะแตกต่างจากกระบวนการถ่ายทอดเรื่องเล่าเร้าพลัง โดยเน้นการสนทนา
เป็นกลุ่มและเน้นให้ให้เกิดการฟังโดยไม่ให้มีข้อโต้แย้ง เป็นการพูดคุยกันโดยไม่มีหัวข้อ หรือวาระที่ตายตัวล่วงหน้า ไม่มี
ประธาน ไม่เหมือนการประชุมอย่างมีเป้าหมายเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน คนในวงสนทนาสามารถพูดอะไรก็ได้ ถามอะไรก็ได้ 
ส่วนคนอ่ืน ๆ จะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ และในการเข้าไปในวงสนทนาทุกคนต้องให้ความเคารพต่อบรรยากาศของความ

สงบ ปล่อยอารมณ์ให้ผ่อนคลาย อีกประการหนึ่งคือ การฟัง
ให้ได้ยิน โดยไม่ใส่ใจว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของใคร นอกจากนี้
ยังต้องเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองในขณะที่
ได้ยินเสียงต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาอาจเป็นเสียงของตนเอง เสียง
ของคนในวงสนทนา หรือเสียงจากธรรมชาติ อาจมีความคิด
บางอย่างเกิดขึ้นมาในใจ และความคิดนั้นอาจถูกน าไปใช้ใน
การเริ่มต้นของการท าอะไรบางอย่างที่มีคุณค่าต่อตนเอง
และสังคมในอนาคตได้ ซึ่งกรมได้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
สุนทรียสนทนา (Dialogue) กับการพัฒนาองค์กรแห่งความ

เป็นเลิศ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ในวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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งานประจ าสู่งานวิจัย ( Routine to Research: R2R ) 

กรมได้มีนโยบายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการคิด
วิเคราะห์ให้ได้องค์ความรู้จากงานประจ าในหน้าที่ (Routine to Research: 
R2R) จึงได้น านโยบายดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดจึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่บุคลากร เรื่อง กระบวนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ตั้ งแต่
กระบวนการก าหนดปัญหาจนถึงกระบวนการเขียนรายงานการวิจัย ให้สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการท างานและการบริการให้ดีขึ้นตามบริบท
ของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดท างานประจ าสู่งานวิจัย 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ 
วิจารณ์ พานิช ผู้สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดการความรู้ ของประเทศไทย และนายแพทย์อัค
รินทร์ นิมมานนิตย์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 19 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 
ปีการสาธารณสุขไทย (อาคาร 14) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

และได้จัดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2019 พัฒนาคน 
พัฒนางาน สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (R2R 2LO) ในวันที่ 25 มิถุนายน 
2 5 6 2  ณ อ า ค า ร  1 0 0  ปี ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ท ย  ( อ า ค า ร  1 4 ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากบุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานภายนอก (เครือข่าย
โรงพยาบาลของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)จ านวน 180 คน   

 

 

 

 

 

 

 

 

คลังสินทรัพย์ทางความรู้ 

จากการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการ เพ่ือให้
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นไปใช้ประโยชน์ จึงได้มีการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งองค์

น าเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation)  22 ผลงาน 

 

น าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 32 ผลงาน 
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ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น วิธีมาตรฐาน งานวิจัย ผลการประเมินความเสี่ยง ฯ และองค์ความรู้ที่ฝังอยู่
ภายในบุคคล (Tacit Knowledge) เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การบริหารจัดการกระบวนงาน ฯ   

 

ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาหน้าเว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเป็นช่องทางให้แก่บุคลากรเข้าถึงองค์ความรู้ได้
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ คู่มือมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้ ข่าวประกาศเตือนภัยต่าง ๆ รวมไปถึงเป็นจุดเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งองค์ ความรู้ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือยกระดับให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรมีความทั่วถึงมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนผู้สนใจ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ระบบหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ, GREEN BOOK online, E-Library, 
Facebook, YouTube, Line ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ 

เอกสารสิ่งพิมพ์ 

เว็บไซต์/เว็บเพจ 

Best Practice 

ห้องสมุด Knowledge 
Asset  

Website 

 

ระบบหน้าต่างเตือนภัยสขุภาพ 

 

 

GREEN BOOK 

 

E-Library 

 

Application 

 

YouTube 

 

Knowledge Information System 
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ระบบคุณภาพกับการบริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ซึ่งในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการยกระดับหน่วยงานสู่องค์การสมรรถนะ

สูง (High Performance Organization : HPO) ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างานตามเป้าหมายที่วางไว้ สนองตอบต่อความ
ต้องการผู้รับบริการและนโยบายประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
อย่างเช่นในปัจจุบัน จึงได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน าหลักเกณฑ์คุณภาพทั้งใน
ส่วนของคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และระบบ
คุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์การ โดยในปี 2562 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพ่ือก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การและ
ก ากับดูแลให้น าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง รวมไปถึงบูรณาการระบบคุณภาพทั้ง PMQA และ ISO 9001:2015 ให้เป็น
แนวทางกลางของกรมต่อไป 

 

ระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ  ในปี 

2557 ได้ด าเนินการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 และในปี 2558 มีการพัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ เป็นมาตรฐาน 
ISO 9001: 2015 และได้มีการตรวจรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  

ส าหรับในปี 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการตามนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 โดยด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ส าคัญใน 5 มิติ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

DMSc 
Standard 

             ISO 9001:2015 

      PMQA 4.0 
คณะกรรมการ

พัฒนาองค์การสู่
ความเป็นเลิศ 

1. เพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนา 
2. เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพและศักยภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
4. เพ่ือยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

วัตถุประสงค์ 2562 
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มิติ 1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ระดับความส าเร็จ 
• เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มากกว่าร้อย

ละ 85 

 
• จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อ

ยอดท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา อย่างน้อย 8 เรื่อง  

 
• จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อ

ยอดมีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 
มิติ 2 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ระดับความส าเร็จ 

• ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ ร้อยละ 87 

 
มิติ 3 การให้ความส าคัญกับบุคลากร ระดับความส าเร็จ 

• บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรร้อย
ละ 90 

 
มิติ 4 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการที่ดี  ระดับความส าเร็จ 

• ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการด าเนินงานสอดคล้องกับระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ และระบบบริหารคุณภาพ PMQA 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

มิติ 5 การเงินการตลาด ระดับความส าเร็จ 
• ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 

 
• ความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ท่ีมีราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 

 
 

11

6

86.78

95.24

75.57

70.83

72.92 
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คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาปรับปรุงการท างาน โดยน าแนวคิดและเครื่องมือ

การบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาในภาคราชการ เครื่องมือส าคัญที่ได้มีการคิดขึ้นและน าไปประยุกต์ใช้ในทุกหน่วยงาน 
คือ หลักเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : 
PMQA) ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ผลักดันหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
องค์การอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการที่กรมได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2559 หมวด 6 
ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ปี 2560 ด้านการน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ในปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้สมัครรางวัลเลิศรัฐในทั้ง 4 หมวดที่เหลือ ซึ่งต้องรับการ
ประเมิน ใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจพิจารณาเอกสารการสมัครเบื้องต้น  ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการ
ด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) และขั้นตอนที่ 3 การตรวจเยี่ยม ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) โดย
พบว่า 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 

หมวดที่ 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสาร 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ   ๐ 
หมวดที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    

หมวดที่ 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การ
และการจัดการความรู้   

  

หมวดที่ 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล    

 
ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ณ 
พ้ืนที่ปฏิบัติงานประจ าปี พ.ศ.2562 หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2559 2560 2561 2562 

หมวด 6 หมวด 1 หมวด 3 หมวด 2 
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วัตถุประสงค์ 

▶ ค้นหาและประเมินสภาวะการติดเชื้อวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค บุคลากร
ทางการแพทย์ และผู้สงสัยป่วยเป็นวัณโรค ท่ีตรวจไม่พบเชื้อด้วยวิธี
อื่น หรือเก็บตัวอย่างส่งตรวจอื่นไม่ได้  

▶ ลดอุบัติการณ์การเกิดวัณโรคและประเมินผลการรักษาแบบป้องกัน 
หรือประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังการเกิดวัณโรค  

▶ เพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจวินิจฉัยวัณโรคโดยการประยุกต์ใช้
วิธีการตรวจวัณโรค TB-LAMP ท่ีได้ผลเร็ว 

▶ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจวินิจฉัยวัณโรคได้
ด้วยวิธี TB-LAMP  

▶ พัฒนางานด้านระบาดวิทยาของวัณโรค โดยใช้การแยกสายพันธุ์ใน
ระดับโมเลกุลมาประยุกต์ใช้ร่วมในงานระบาดวิทยาด้วยวิธี
มาตรฐาน  

▶ เพื่อประเมินสถานการณ์การดื้อยาของเชื้อวัณโรค และรวบรวม
ข้อมูลรูปแบบการเปล่ียนแปลงของจีโนมในยีนท่ีเกี่ยวข้องกับการดื้อ
ยา โดยเฉพาะการดื้อยาหลัก รวบรวมข้อมูลสายพันธุ์เชื้อวัณโรค
และเชื้อวัณโรคด้ือยา ซ่ึงสามารถน าเข้าข้อมูลเพิ่มเติมและ
เปรียบเทียบได้กับฐานข้อมูลสากลนานาชาติ และจัดท าคลังตัวอย่าง
เชื้อวัณโรคซ่ึงวิเคราะห์คุณลักษณะของเชื้อเป็นอย่างดี 

เป้าหมาย 
 

 

  

 

 

งบประมาณ 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานท่ีด าเนินการ 

▶ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (เจ้าภาพ) 
▶ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 6 7 10 

 

ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

1. ถ่ายทอดและประเมินความสามารถในการตรวจวัณโรค
ด้วยวิธี TB-LAMP ของห้องปฏิบัติการหน่วยงานร่วม
โครงการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัณโรค
ทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-Loop 
mediated isothermal amplification (TB-LAMP) ใ น
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศวก. ที่ 7 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน และโรงพยาบาลที่สนใจ 
จ านวน 32 คน จากโรงพยาบาล 17 แห่ง สคร. ที่ 7 และ 
ศวก. ท่ี 7 (รายงานผลการทดสอบของแต่ละหน่วยงานได้
ว่า 3 หน่วยงานให้ผลตรวจถูกต้องร้อยละ 100 ผ่านการ
ทดสอบ และมีหนึ่ งหน่วยงานมีผลตรวจไม่ถูก ต้อง 
เนื่องจากดูดน้ ายาไม่ครบปริมาณ) 

 

 

 

ตรวจตวัอย่างเพือ่ค้นหาผู้ตดิเชือ้วัณโรคไม่นอ้ยกว่า 1,000 ราย 

6,700,000 บาท 

 74.17% ความก้าวหน้า 

 
62.77% การเบิกจ่าย 

1,000  

โครงการวณัโรคเพ่ือ 

สนบัสนนุนโยบาย 

ยติุวณัโรค 
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2. มีห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมการประเมินชุดตรวจ TB-LAMP 
ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 4 แห่ง คือ ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 7 ขอนแก่น รพ. ขอนแก่น 
รพ. ร้อยเอ็ด และรพ. มหาสารคาม โดยให้ท าการทดสอบ
ชุดตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการด้วยสภาวะที่เป็นจริงของแต่
ละแห่ง และท าการทดสอบกับตัวอย่างทดสอบความ
ช านาญ (PT) พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบให้กับ สวส. 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องต่อไป และมีการจัดท าข่าวสาร
ประชาสั มพันธ์ เ ผยแพร่ ก ารด า เนิน งานผ่ านทาง
หนังสือพิมพ์ และ website 
 

3. ตรวจการติดเช้ือวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยง (ผู้ติดเช้ือ
เอชไอวี ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค บุคลากรทาง
การแพทย์ และผู้สงสัยป่วยเป็นวัณโรคที่วินิจฉัยได้ยาก) 
จ านวน 294 ตัวอย่าง 
 

4. ตรวจการติดเชื้อวัณโรคเพื่อติดตามการรักษาหรือเฝ้าระวัง
การเกิดวัณโรครวมทั้งสิ้น 778 ตัวอย่าง 
 

5. ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธี TB-LAMP และวิธีที่ใช้
ตรวจประจ า จ านวน 500 ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เก็บตัวอย่างเพื่อเพาะเช้ือวัณโรค (ส าหรับการวิเคราะห์
จีโนมของเช้ือวัณโรค เพื่อแยกสายพันธุ์และตรวจการดื้อ
ยา) จ านวน 260 ตัวอย่าง ได้เช้ือเพาะขึ้น 56 ตัวอย่าง 
และสกัดสารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคจ านวน 56 ตัวอย่าง 
 

7. วิเคราะห์จีโนมของเชื้อวัณโรค เพื่อแยกสายพันธ์ุและตรวจ
การดื้อยา จ านวน 56 ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการวณัโรคเพ่ือ 

สนบัสนนุนโยบาย 

ยุติวณัโรค 
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วัตถุประสงค์ 

▶ เพ่ือติดตามขนาดของปัญหาและแนวโน้มของเชื้อดื้อยา 

▶ เพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงในการ
เชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับโลก 

▶ เ พ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล
เครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพให้สามารถเข้า
ร่วมด าเนินการตามระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
ระดับโลกได้ 
 

เป้าหมาย 
 

 

 

 

 

งบประมาณ 

                         

 

 

หน่วยงานท่ีด าเนินการ 

▶ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (เจ้าภาพ) 
▶ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้าน
จุลชีพ ในวันที่ 6 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม 
ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัด
นนทบุรี 

2. ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยา
ต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ครั้งที่ 
1/2562 ในวันพุธที่ 27กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
13.30 ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอ 203 อาคาร 
1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระบบเฝ้า
ระวังการดื้อยาภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวของ
ประเทศไทย ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 

4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการ
ดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 
ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 

5. ส่งใบสมัครเข้าโครงการ GLASS ให้โรงพยาบาล  
ในเขตสุขภาพท่ี 2 3 5 7 8 และ 10 

โรงพยาบาลมีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห ์เชื้อแบคทีเรียกอ่โรคจ านวน 97 แห่ง 

97 

6,390,000 บาท 

 75% ความก้าวหน้า 

 
62.73% การเบิกจ่าย 

 

โครงการพัฒนาศกัยภาพ

หอ้งปฏิบตักิารเครอืขา่ยและ    

เฝ้าระวงัเชือ้ดือ้ยาต้านจลุชพี 
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6. ตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียดื้อยา จ านวน 473 
ตัวอย่าง 

7. นิเทศงานโรงพยาบาลเครือข่ายจ านวน 11 แห่ง 
8. สุ่มตรวจสอบ antibiogram ของศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์  ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลที่ส่ ง 
antibiogramและร้อยละ 30 ของ antibiogram ที่
สุ่มตรวจมีความถูกต้อง (ไม่มีการพบข้อบกพร่อง
หลัก (Major Error) ครบ 12 เขตสุขภาพ 

9. ด าเนินการรับสมัคร GLASS surveillance site 
จ านวน 2 แห่ง (เพ่ิมเป็น 14 แห่ง ครบทุกเขต
สุขภาพ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศกัยภาพ

หอ้งปฏิบตักิารเครอืขา่ยและ    

เฝ้าระวงัเชือ้ดือ้ยาต้านจลุชพี 
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วัตถุประสงค์ 

▶ เพ่ือสนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
ของกระทรวงสาธารณสุข  

▶ เพ่ือทราบสถานการณ์การตกค้างของสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดที่เป็นวัตถุดิบในการ
ปรุงประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล  

▶ ทวนสอบเกณฑ์ก าหนดในการคัดเลือกวัตถุดิบของ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข  

▶ ประเมินผลการตรวจวิเคราะห์รายงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทาง ปรับปรุงแก้ไข ในการ
ควบคุมการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เป้าหมาย 
 

 

 

 

 

งบประมาณ 

                         

 

 

หน่วยงานท่ีด าเนินการ 

▶ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (เจ้าภาพ) 

▶ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 : ตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธี
ทางห้องปฏิบัติการ  
▶ ก าหนดโรงพยาบาลเป้าหมายจ านวน 24 แห่งจาก 

12 เขตสุขภาพ ร่วมกับ กองตรวจราชการ กอง
บริหารการสาธารณสุข  ส านั กส่ ง เสริมและ
ส นั บ ส นุ น อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย  ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

▶ สุ่มเก็บตัวอย่างผัก-ผลไม้ ตรวจคัดกรองเบื้องต้น
ด้วยชุดทดสอบและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จ านวน 
24 โรงพยาบาล และ ผัก-ผลไม้ 120 ตัวอย่าง 

 
กิจกรรมที่ 2 : จัดฝึกอบรมการใช้ชุดทอสบสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม(GPO TM-kit) ให้
โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
▶ จัดฝึกอบรมให้โรงพยาบาลในพ้ืนที่รับผิดชอบเดือน

มกราคม-กุมภาพันธ์ จ านวน 12 เขตสุขภาพ 
โรงพยาบาล 881 แห่ง (เป้าหมาย 887 แห่ง) 

 

ตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช (132 ชนิดสาร) จ านวน 200 ตวัอยา่ง 

200 

6,390,000 บาท 

 70% ความก้าวหน้า 

 
98.05% การเบิกจ่าย 

 

โครงการตรวจสารเคม ี

ปอ้งกนัก าจัดศตัรพืูช 

ตกคา้งผักและผลไม ้

เพ่ือสนบัสนนุอาหารปลอดภัย                

ในโรงพยาบาล 
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วัตถุประสงค์ 

▶ ศึกษาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมต่อโรคที่ถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม เช่น มะเร็งเต้านม หรือ โรคความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมต่างๆ   

▶ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพหุสัณฐานและการกลาย
พันธุ์ ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค มะเร็งและโรคหายาก 
(Rare Diseases)  

▶ สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของคนไทย 
เป้าหมาย 
 

 

 

 

 

งบประมาณ 

                         

 

 

หน่วยงานท่ีด าเนินการ 

▶ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

▶ คัดเลือกตัวอย่างวิจัยมาแล้ว 360 ตัวอย่าง จาก
เป้าหมาย 360 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 

▶ ถอดรหัสพันธุกรรมแบบทั่วจีโนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอดรหัสพันธกุรรมมนุษย์ทั้งจีโนม 360 ตัวอยา่ง 

360 

15,034,320บาท 

 80% ความก้าวหน้า 

 
51.29% การเบิกจ่าย 

 

โครงการพัฒนาสขุภาพ 

และเทคโนโลยทีางการแพทย ์

ดว้ยขอ้มลูทางพันธกุรรม 

(Precision Medicine) 
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วัตถุประสงค์ 

▶ เพ่ือพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการตรวจ
วิเคราะห์ยาชีววัตถุเพ่ือสนับสนุนการผลิตเพื่อจ าหน่าย
ในประเทศและส่งออกตามนโยบาย Thailand 4.0 

▶ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในการใช้ยาชีววัตถุท่ี
ผลิตโดยเทคโนโลยี ชวีภาพให้กับประชาชน 

เป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

                         

 

 

หน่วยงานท่ีด าเนินการ 

▶ ส านักยาและวัตถุเสพติด 

▶ สถาบันชีววัตถุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

▶ ศึกษาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ส าหรับการตรวจ
วิเคราะห์ส าหรับยา recombinant growth 
hormone (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

▶ จัดท ามาตรฐานส าหรับการตรวจวิเคราะห์ส าหรับ
ยา monoclonal antibody ชนิด Rituximab 
และยา Peg-filgrastim (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห ์New Biopharmaceutical  
อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ 

7,000,000 บาท 

 75% ความก้าวหน้า 

 
78.35% การเบิกจ่าย 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ห้องปฏบิตักิารควบคมุคณุภาพ 

เพ่ือสนบัสนนุการพัฒนามาตรฐาน 

การผลติยา Biopharmaceutical  

ในประเทศ 
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วัตถุประสงค์ 

▶ เ พ่ือสนับสนุนองค์ความรู้และส่ง เสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านอาหาร
และเครื่องส าอางสมุนไพรให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ส อด ค ล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  พ ร้ อ ม สู่
กระบวนการรับรองมาตรฐาน 

▶ เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ าย ศูนย์แจ้ ง เตือนภัยฯ รวมทั้ ง 
เจ้าหน้าที่  อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

▶ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การพัฒนาต่อยอด
ความส าเร็จของงานคุ้มครองผู้บริโภค และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ 
 

เป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

                         

 

หน่วยงานท่ีด าเนินการ 

▶ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง 
▶ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

พัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์  
(OTOP/Smart Product/อ าเภอเครือข่ายศูนย์แจ้งเตือนภัย) 
▶ พัฒนาและประเมินคุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

o พัฒนาและประเมินคุณภาพศูนย์แจ้งเตือน
ภัยฯ เดิมของอ าเภอเป้าหมายให้ผ่าน
ศักยภาพระดับเข้มแข็งอย่างน้อย 1 แห่ง
ซึ่ง (ด าเนินการไปแล้ว 60 อ าเภอ) 

o พัฒนาและประเมินคุณภาพศูนย์แจ้งเตือน
ภัยฯ ใหม่ของอ าเภอเป้าหมายให้ผ่าน
คุณภาพ และพัฒนาและประเมิน
ศักยภาพ อสม. และเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้ง 

ผลิตภัณฑ์ OTOP/SME ด้าน
อาหารและด้านเครื่องส าอาง

สมุนไพร ได้รับส่งเสริม พัฒนา 
10 ผลิตภัณฑ์ 

12,300,000 บาท 

 80% ความก้าวหน้า 

 
52.31% การเบิกจ่าย 

 
โครงการพัฒนาเครือขา่ย

วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน 

มีอ าเภอต้นแบบเครือข่าย
ศูนย์แจ้งเตือนภัยฯ กระจาย

ในทุกภูมิภาค 
จ านวน 8 แห่ง 8  

10  
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เตือนภัยฯ (ถ่ายทอดความรู้ อบรม นิเทศ
งาน ประเมินผล จ านวน 40 อ าเภอ) 

 

▶ ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์  
o ตรวจยืนยันสารห้ามใช้ในยาแผนโบราณ/

สมุนไพร/อาหารเสริม 26 ตัวอย่าง ตรวจ
วิเคราะห์แล้ว 8 ตัวอย่าง ให้ผลบวก 3 
ตัวอย่าง 

o ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจ านวน 
52 ผลิตภัณฑ์ เพื่อทราบสถานภาพ
ปัจจุบันก่อนการพัฒนา และเป้าหมายใน
การพัฒนาต่อไป  

▶ สนับสนุนความรู้/พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 
o พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และ อสม.

ของศูนย์แจ้งเตือนภัยในอ าเภอเป้าหมาย 
(ด าเนินการแล้ว 40 อ าเภอ) 

o ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน า ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ด้านเครื่องส าอาง (ศวก.
เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ 
อุดรธานี อุบลราชธานี ภูเก็ต สงขลา และ
ตรัง จ านวนผู้ประกอบการ 17 ราย) 

o จัดอบรมหลักสูตร “คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
แบบวันเดียวได้” ให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อป
สมุนไพรในจังหวัดตรัง ณ ศูนย์บ่มเพาะองค์
ความรู้บ้านวังอินทร์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
วันที่ 25 มกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME/OTOP 
ด้านเครื่องส าอางสมุนไพร ในวันที่  30-31 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต 
ดอนเมือง 

o ลงพ้ืนที่สถานที่ผลิตพร้อมทั้งสนับสนุนและ
ถ่ายทอดองค์รู้แก่ผู้ประกอบการแล้วจ านวน 
20 แห่ง จาก 51 แห่ง 

▶ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ OTOP อาหาร 
เครื่องส าอางผสมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ยาแผนโบราณ สมุนไพร อาหารเสริม) 
o เครื่องส าอางผสมสมุนไพร 7 ตัวอย่าง พบ

ผิดมาตรฐาน 4 ตัวอย่าง 
o ผลิตภัณฑ์อาหาร จ านวน 44 ผลิตภัณฑ์ 
o ตรวจยืนยันสารห้ามใช้ในยาแผนโบราณ/

สมุนไพร/อาหารเสริม 8 ตัวอย่าง ให้
ผลบวก 3 ตัวอย่าง 

▶ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหาร 
o พัฒนาแล้ว จ านวน 52 ผลิตภัณฑ์จาก

เป้าหมาย 58 ผลิตภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 
โครงการพัฒนาเครือขา่ย

วทิยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน 
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วัตถุประสงค์ 

▶  เพ่ือตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในปัสสาวะและวัตถุต้อง
สงสัย และสามารถน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการ
ด าเนินคดีและในการบ าบัดรักษา  

▶ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลน าส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด 
 

เป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

                         

 

 

หน่วยงานท่ีด าเนินการ 

▶ ส านักยาและวัตถุเสพติด 
▶ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

▶ จ านวนตัวอย่างของกลาง สะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2561 รวมเป็น 17,072 ตัวอย่าง 

▶ จ านวนตัวอย่างปัสสาวะ สะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2561 รวมเป็น 62,197 ตัวอย่าง 

▶ จัดซื้อและประเมินคุณภาพชุดทดสอบ ให้การ
สนับสนุน (สะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 รวมเป็น 
395,130 ชุด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,026,100 บาท 

 85.60% ความก้าวหน้า 

 
70.29% การเบิกจ่าย 

จ านวนตัวอย่างวัตถุเสพติดที่ได้รับการตรวจพสิูจน์  
จ านวน 88,000 ตัวอย่าง 

 

โครงการสนบัสนนุการแกไ้ขปญัหา

ผู้เสพยาเสพตดิ 

การควบคมุตวัยาและสารเคม ี

88,000 
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วัตถุประสงค์ 

▶ เพ่ือให้ประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการการทดสอบ Non-
clinical safety study ในสัตว์ทดลองที่สอดคล้องกับ
ระบบมาตรฐาน OECD GLP 

▶ เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบด้านการก่อ
กลายพันธุ์ในเชื้อแบคทีเรีย (Mutagenicity studies) 
ให้ได้การตรวจสอบขึ้นทะเบียนตามระบบคุณภาพ 
OECD GLP  

▶ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน CMA ตามหลักการ 
OECD GLP ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการ
ด าเนินงานด้านคุณภาพและวิชาการตามหลักการ 
OECD GLP อย่างต่อเนื่อง 

▶ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ Inspector ที่สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย/พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ตามหลักการ 
OECD GLP  

▶ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานTest Facility ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ด้านระบบคุณภาพและวิชาการ 
ตามหลักการ OECD GLP โดยสร้างความร่วมมือและ
ความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ระหว่าง CMA และ Test 
facilities และ Regulatory Authority และ sponsor 
รวมถึง Inspector ให้มีความพร้อม ความสามารถใน
การตรวจสอบขึ้นทะเบียนTest Facility ตามหลักการ 
OECD GLP      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป้าหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 

                         

 

 

หน่วยงานท่ีด าเนินการ 

▶ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
▶ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
▶ สถาบันวิจัยสมุนไพร 

 

 

6,270,900 บาท 

 

โครงการสง่เสรมิการพฒันา 

การทดสอบใหส้อดคลอ้ง  

OECD GLP 

หน่วยตรวจสอบขึน้ทะเบียน (National OECD GLP Compliance Monitoring 
Authority : CMA) ส านักมาตรฐานห้องปฏบัิติการ มีความสามารถในการ

ด าเนนิการได้สอดคลอ้งตามหลกัการ OECD ผ่านการพจิารณาตามมติที่ประชุม 
OECD Working Group 

▶ โครงการส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP 

▶ โครงการพัฒนาห้องปฏบิัติการทดสอบการแพ้ การทดสอบพษิวิทยาเฉียบพลันในสัตว์ทดลองของผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามมาตรฐาน OECD GLP 

▶ โครงการพัฒนาศักยภาพ หน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียน และหน่วยงานทดสอบศกึษาวจิัย/พัฒนา              

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ OECD GLP 
 

การรับรองว่าการทดสอบการแพ้ในสัตว์ทดลองให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน  
OECD GLP โดย CMA 

พัฒนาห้องปฏิบัตกิารด้านการทดสอบด้านการก่อกลายพันธุ์ในเชือ้แบคทีเรีย 
(Mutagenicity studies) ให้สอดคล้องตามข้อก าหนดระบบคุณภาพ OECD GLP 
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ผลการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP  
▶ ศึกษาข้อมูลทางเคมีของสารสกัดมาตรฐาน 
▶ อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่ทดลองให้สอดคล้อง

ตามข้อก าหนดระบบคุณภาพ OECD GLP ได้ร้อย
ละ 40.13 

▶ ด าเนินการจัดท า SOP ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ทดสอบได้ทั้งสิ้น 12 ฉบับ ในขณะนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษาข้อมูลทางเคมีของสารสกัดมาตรฐาน
มะหาดเพ่ือน ามาใช้ในการทดสอบ รวมถึงอยู่
ระหว่างการจัดท าข้อมูลการทดสอบเพ่ือจัดเก็บ
เป็น historical data 
 

พัฒนาห้องปฏิบัติ การทดสอบการแพ้การทดสอบ
พิษวิทยาเฉียบพลันในสัตว์ทดลองของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตามมาตรฐาน OECD GLP  
▶ จัดท าเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานและบันทึกที่

เกี่ยวข้องกับการทดสอบการแพ้ตามวิธี  ISO 
1099310 ขึ้นใหม่ จ านวนประมาณ 30 ฉบับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▶ ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐาน
คุณภาพ OECD GLP จ านวนประมาณ 20 ฉบับ 

▶ ทบทวนเอกสารคุณภาพของกลุ่มสัตว์ทดลองที่
เกี่ยวข้องกับการทดสอบการแพ้ตามมาตรฐาน 
OECD GLP จ านวนประมาณ 20 ฉบับ 

▶ จัดเตรียมพ้ืนที่ทดสอบในสัตว์ทดลองชนิดหนู
ตะเภา บ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือที่
เกี่ยวข้อง และจัดซื้อวัสดุและสารเคมีที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

▶ ขึ้นทะเบียนเอกสารทั้งหมด เพ่ือประกาศใช้วันที่ 1 
พฤษภาคม 2562 

▶ อยู่ ร ะห ว่ า ง ด า เ นิ น ก า รท ดส อบก า รแ พ้ ใ น
สัตว์ทดลองตามมาตรฐาน OECD GLP 

 
พัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบขึ้นทะเบียนและ
หน่วยงานทดสอบศึกษาวิจัย/พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุขตามหลักการ OECD GLP  
▶ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง OECD GLP 

Compliance Programme in Thailand  
ในระหว่าง วันที่ 28–29 มกราคม 2562 ณ โรงแรม
ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  

▶ ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม 
Meeting of the Working Group on GLP ครั้งที่ 
33 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 
514 ขั้น 5 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
 
 

 
83.33% ความก้าวหน้า 

 
57.42% การเบิกจ่าย 

 

โครงการสง่เสรมิการพฒันา 

การทดสอบใหส้อดคลอ้ง  

OECD GLP 
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▶ ประชุ ม  OECD GLP Meeting of the Working 
Group ครั้ งนี้  33 ในวันที่  6 มีนาคม 2562 Dr. 
Rob JASPERS (Netherlands) หั ว ห น้ า ค ณ ะ
ผู้ตรวจประเมินที่มาประเมิน On Site Evaluation 
ของ CMA ประเทศไทย ได้รายงานการตรวจ
ประเมินเบื้องต้นให้ที่ประชุมทราบ โดยเปิดโอกาส
ให้ประเทศสมาชิกและสมาชิกสมทบได้สอบถาม
เพ่ิมเติม และในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ประชุมได้
มีมติประกาศรับรองให้ประเทศไทยเป็น Full non 
member country adherence to OECD 
Council Act to Mutual Acceptance Data ซึ่ ง
จะมีผลให้ข้อมูลผลการทดสอบความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง
ความสามารถห้องปฏิบัติการตามหลักการ OECD 
GLP จ า ก ส า นั ก ม า ต ร ฐ า น ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มประเทศสมาชิก OECD และสมาชิกสมทบ 
โดยรายงานจากที่ประชุมนี้ จะน าเสนอต่อ Joint 
meeting ในเดือนมิถุนายน 2562 เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งหากที่ประชุมนี้เห็นชอบ จะเสนอ
ไปยัง OECD council หาก council เห็นชอบจะมี
หนังสือถึงรัฐบาลไทย เชิญให้เข้าร่วมอย่างเป็น
ทางการต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการสง่เสรมิการพฒันา 

การทดสอบใหส้อดคลอ้ง  

OECD GLP 
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ภาคผนวก 

 
สามารถดาวน์โหลดได้ 2 ช่องทาง  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QR Code 

 

URL 
 

https://goo.gl/fUvtH8 
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