แผนที่กลยุทธ์สำนักยำและวัตถุเสพติด กรมวิทยำศำสตร์กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นองค์กำรชั้นนำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข ๑ ใน ๓ ของเอเชีย ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
Mission

๕. พัฒนำและกำหนดมำตรกำร
เพื่อสนับสนุนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด

เป้ำหมำย(ผลสัมฤท
ธิ์)
ประเด็นเชิงกลยุทธ์
กรม

เป้ำหมำย
ให้บริกำร
กรม
กลยุทธ์
strategy

ผลผลิตหลัก
Key
Performance

๒. เฝ้ำระวัง ประเมิน สื่อสำรแจ้งเตือนภัย
และกำหนดมำตรกำร กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
จำกโรคและภัยสุขภำพ

๑. ประชำชนได้รับบริกำรกำรตรวจวิเครำะห์และรำยงำนผลที่ตอบสนองสถำนกำรณ์ต่ำงๆอย่ำงทันเหตุกำรณ์
ด้วยระบบห้องปฏิบัติกำรที่มีมำตรฐำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

๒. ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับ
บริกำรข้อมูลอ้ำงอิงทำงห้องปฏิบัติกำรที่มีควำม
ทันสมัยและสำมำรถตอบปัญหำทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์

๓. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับบริกำร
จำกกำรกำหนดมำตรกำรทำงห้องปฏิบัติกำร
เพื่อสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด

เสริมสร้ำงศักยภำพองค์กรในกำรยกระดับ
เป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงทำงห้องปฏิบัติกำร

เสริมสร้ำงศักยภำพองค์กรในกำรกำหนดมำตรกำร
ทำงห้องปฏิบัติกำร เพื่อสนับสนุนกำรป้องกัน

KP ๑
เป็นหน่วยงำนกลำงกำหนดมำตรกำรทำง
ห้องปฏิบัติกำรและสนับสนุนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ

๕. ประชำชนและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและ
กำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ
และทันสมัย

KP ๒
โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ในกำรวินิจฉัยและป้องกันโรค
เพื่อควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพ

KP ๓
โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
สุขภำพและเทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์
ด้วยข้อมูลทำงพันธุกรรม

กิจกรรมหลักที่ ๑
ศึกษำค้นคว้ำ พัฒนำ
ผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อ
กำหนดมำตรกำรทำง
ห้องปฏิบัติกำร
เพื่อสนับสนุนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ทำงห้องปฏิบัติกำรให้มีประสิทธิภำพ

กิจกรรมหลักที่ ๒ ยกระดับและบูรณำกำรฐำนข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เพื่อเป็นระบบเฝ้ำระวังพยำกรณ์และเตือนภัยสุขภำพของประเทศ

กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนำกระบวนกำรและต่อยอดนวัตกรรมทำงห้องปฏิบัติกำรสู่
กำรใช้ประโยชน์เพื่อควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพ

กิจกรรมหลักที่ ๔ พัฒนำขีดควำมสำมำรถและเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำร

หน่วยงำน

กลุ่มงำน
โครงกำร

สยวส. / ศวก.ทุกแห่ง
กลุ่มวัตถุเสพติด

ศูนย์สำรมำตรฐำนยำและ

ศึกษำ ค้นคว้ำพัฒนำ
ผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อ
กำหนดมำตรกำรทำง
ห้องปฏิบัติกำร เพื่อ
สนับสนุนกำรป้องกันและ

บรูณำกำรผลิตสำร
มำตรฐำน
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
และอำเซียน (ต่อเนื่องปี
2562 - 2564)

กลุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์
ทำงชีววิทยำ 3

โครงกำรบรูณำกำร
เครื่องมือแพทย์

๔. ผู้รับบริกำรได้ประโยชน์จำก
ห้องปฏิบัติกำรที่มีสมรรถนะ คุณภำพ
และศักยภำพทำงห้องปฏิบัติกำรใน
ระดับมำตรฐำนสำกล

KP ๔ โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพห้องปฏิบัติกำร
ควบคุมคุณภำพเพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรผลิตยำ

สชพ./

ทุกหน่วยงำน

๓. ยกระดับคุณภำพและศักยภำพของห้องปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำกล

เสริมสร้ำงศักยภำพองค์กรในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำร
โดยกำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม และ

กิจกรรม
หลักที่ ๑
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
สุขภำพและ
เทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์
ด้วยข้อมูล
ทำงพันธุกรรม

๔. บริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ และสำธำรณสุขในฐำนะห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิง

๑. ศึกษำ วิจัยและพัฒนำเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข

๒. ประเทศมีศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงและสำรสนเทศด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบำยด้ำนกำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพและควำมมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนของประเทศ

๔. ยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ

๒. พัฒนำขีดสมรรถนะและควำมทันสมัย ในกำรตอบสนองต่อปัญหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข

กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอ้ำงอิง

กิจกรรมหลัก
Main
Activities

๓. กำหนดมำตรฐำนและพัฒนำห้องปฏิบัติกำร
และเป็นศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

๖. สื่อสำรสำธำรณะในภำวะที่ต้องพึ่งพำ
ข้อมูลด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และ
สำธำรณสุขของประเทศและเอเชีย

KP ๕
โครงกำรเฝ้ำระวังคุณภำพ
และควำมปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภำพใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนำศักยภำพ
ห้องปฏิบัติกำร
เพื่อควบคุมคุณภำพ
มำตรฐำนกำรผลิตยำ
Biopharmaceutical

สยวส./สชว./สชพ.

กลุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ห้องปฏิบัติกำรควบคุม
คุณภำพเพื่อสนับสนุนกำร
พัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตยำ
Biopharmaceutical

กิจกรรมหลัก
ที่ ๑
เฝ้ำระวัง
คุณภำพ
และ
ควำมปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์
สุขภำพ

ทุกหน่วยงำน

กลุ่มจัดทำตำรำยำของ
ประเทศไทย

โครงกำรจัดทำตำรำ
ยำของประเทศไทย

๑. ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ งำนวิจัย
พัฒนำ และนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ที่นำไปใช้ในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำทำงสุขภำพ

๑. สร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม

๖. ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้รับ
ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ งำนวิจัย พัฒนำ
นวัตกรรม ด้ำนสุขภำพและเทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ส่งเสริมอุตสำหกรรม

เสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่องค์กร
ในกำรยกระดับองค์ควำมรู้ งำนวิจัย พัฒนำและนวัตกรรม

เสริมสร้ำงศักยภำพองค์กรในกำรกำหนดมำตรฐำน
ทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข

KP ๖ กรมวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์เป็นองค์กร
ที่มีควำมเป็นมืออำชีพ
และมีควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนกำรบริหำร

KP ๗ เป็นหน่วยงำน
กลำงในกำรกำหนด
มำตรฐำน
และพัฒนำศักยภำพทำง
ห้องปฏิบัติกำรของ

กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนำและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมกำรบริหำร
จัดกำร/กำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย์ให้
เหมำะสมกับกรม
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์
กิจกรรมหลักที่ ๒
พัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

กิจกรรมหลักที่ ๑

ทุกหน่วยงำน

ทุกหน่วยงำน

กำหนดมำตรฐำน
และพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำร
ทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุข
ทั้งในระดับประเทศ
และภูมิภำคเอเชีย

กลุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์ทำงเคมีฟิสิกส์,
กลุ่มตรวจเภสัชภัณฑ์ทำงชีววิทยำ, กลุ่ม
พัฒนำคุณภำพและวิชำกำร
โครงกำรประกัน
คุณภำพยำ

๗. ประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ได้รับประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ งำนวิจัย
พัฒนำนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ที่นำไปใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพ
กำรผลิตภำคเกษตร

KP ๘
องค์ควำมรู้ งำนวิจัย
พัฒนำและนวัตกรรม
ด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์
ที่มีควำมเป็นเลิศ

KP ๙ โครงกำร
ส่งเสริม
อุตสำหกรรม
ด้วยผลิตภัณฑ์
สุขภำพและ
เทคโนโลยี

กิจกรรมหลักที่ ๑
วิจัยประยุกต์
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์

กิจกรรมหลักที่ ๒
วิจัยพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์

กิจกรรมหลักที่ ๓
พัฒนำมำตรฐำนกำรวิจัย

ทุกหน่วยงำน

กิจกรรมหลักที่
๑ ส่งเสริมกำร
พัฒนำกำรทดสอบ
ให้สอดคล้อง
OECD GLP

สมป./สชพ./สวส./สวพ./สยวส.

KP ๑๐
โครงกำรยกระดับ
คุณภำพ
มำตรฐำนสินค้ำ
เกษตร

กิจกรรม
หลักที่ ๑
สำรวจและเฝ้ำ
ระวังปริมำณสำร
ต้ำนจุลชีพตกค้ำง
และเชื้อดื้อยำใน
สัตว์เลี้ยงและ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
จำกสัตว์
ของประเทศไทย
ด้วยวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์

สคอ. /

