แผนปฏิบ ัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงาน สาน ักยาและว ัตถุเสพติด

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

มี.ค.-63
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงานรอบ 6 เดือน

รวม

ผลงาน

% ทีว่ ด
ั ได ้

1. แผนงานบูรณาการป้องก ัน ปราบปราม และบาบ ัดร ักษาผูต
้ ิดยาเสพติด
ผลผลิต : 1.1 โครงการสนับสนุนการแก ้ไขปั ญหาผู ้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
บ1 ก1 ศึกษา ค้นคว้า พ ัฒนาผลงานทางวิชาการเพือ
่ กาหนดมาตรการทางห้องปฏิบ ัติการเพือ
่ สน ับสนุนการป้องก ันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. การสน ับสนุนการแก้ไขปัญหาผูเ้ สพยาเสพติด การควบคุมต ัวยาและสารเคมี

1.1 การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในของกลาง

1.2 การตรวจวิเคราะห์หาสารเสพติดในปั สสาวะ

1.3 การสนับสนุนชุดทดสอบให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง

1.4 การสนับสนุนสารควบคุมคุณภาพภายใน

22

1,558

62.3

3,338

83.5

351,870

88.0

เตรียมตัวอย่าง

20.0

63.4

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงานรอบ 6 เดือน

รวม

ผลงาน

% ทีว่ ด
ั ได ้

2. การกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านการตรวจพิสจ
ู น์สารเสพติด

2.1 การทดสอบความชานาญทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้าน
ตรวจพิสจ
ู น์สารเสพติดในของกลาง

ทดสอบและประเมินผลความเป็ นเนือ
้ เดียวกัน

50.0

2.2 การทดสอบความชานาญการตรวจสารเสพติด
เบือ
้ งต ้นในปั สสาวะ

รับสมัครสมาชิก รวบรวมสมาชิก เตรียม
ตัวอย่าง ศึกษาความคงสภาพและความเป็ น
เนือ
้ เดียวกัน ส่งตัวอย่างให ้สมาชิก

50.0

2.3 โครงการทดสอบความชานาญการตรวจยืนยันสาร
เสพติดในปั สสาวะ

รับสมัครสมาชิก รวบรวมสมาชิก เตรียม
ตัวอย่าง ศึกษาความคงสภาพและความเป็ น
เนือ
้ เดียวกัน ส่งตัวอย่างให ้สมาชิก

50.0

2.4 สัมมนาสมาชิกแผนทดสอบความชานาญด ้าน
การตรวจยาและยาเสพติดและผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียด ้าน
ยา/เสพติด

รอ กพว สรุปผลการประชุม

95.0

2.5 การสัมมนา / อบรม

รอ กพว สรุปผลการประชุม

95.0

10.0

69.3

3. แผนงานยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างเสริมให้คนมีสข
ุ ภาวะทีด
่ ี
3.3 โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพห้องปฏิบ ัติการควบคุมคุณภาพเพือ
่ สน ับสนุนการพ ัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical
ย3 ก1 พ ัฒนาศ ักยภาพห้องปฏิบ ัติการเพือ
่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

3. โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดทาสารมาตรฐานยาและสมุนไพร
3.1 การผลิตสารมาตรฐาน DMSC ด ้านยาและวัตถุ
เสพติด

3.2 การผลิตสารมาตรฐาน DMSC ด ้านสมุนไพร

3.3 การผลิตสารมาตรฐานอาเซียน ด ้านยา

3.03

ผลิตได ้ 2 ชนิด
สะสม 11 ชนิด

48.8

ทดสอบเบือ
้ งต ้น

20

ผลิต 2 ชนิด สะสม 3 ชนิด

75

47.9

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงานรอบ 6 เดือน

รวม

ผลงาน

% ทีว่ ด
ั ได ้

หาข ้อมูลจานวนบริษัททีผ
่ ลิต/นาเข ้า และ
เตรียมความพร ้อมขอห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

10

4. โครงการบูรณการเครือ
่ งมือแพทย์ทใี่ ช ้ในการวินจ
ิ ฉั ยและรักษาโรค

4.1 ประเมินคุณภาพชุดให ้สารละลายทางหลอดเลือด
ใช ้ครัง้ เดียว

0.00

10.0

3. แผนงานยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างเสริมให้คนมีสข
ุ ภาวะทีด
่ ี
ผลผลิต : 3.3 โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพห้องปฏิบ ัติการควบคุมคุณภาพเพือ
่ สน ับสนุนการพ ัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical
ย3 ก1 พ ัฒนาศ ักยภาพห้องปฏิบ ัติการเพือ
่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical

5. โครงการพัฒนาศักยภาพห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารควบคุมคุณภาพเพือ
่ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical
5.1 การพัฒนาวิธวี เิ คราะห์ผลิตภัณฑ์ยา
Biopharmaceutical ชนิด Interferon

4.00

ได ้วิธม
ี าตรฐานสาหรับการตรวจวิเคราะห์
สาหรับยา interferon

30

้ ฐานด้านการพ ัฒนาและเสริมสร้างศ ักยภาพคน
4. แผนงานพืน
ผลผลิต : 4.1 ผลผลิต เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพ ัฒนาศ ักยภาพทางห้องปฏิบ ัติการของประเทศและภูมภ
ิ าคเอเชีย
พ1 ก1 กาหนดมาตรฐานและพ ัฒนาศ ักยภาพห้องปฏิบ ัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทงในระด
ั้
ับประเทศและภูมภ
ิ าคเอเชีย
6. โครงการจัดทาตารายาของประเทศไทย

6.1 โครงการจัดทาตารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
(Thai Herbal Pharmacopoeia)

8.00

6.2 โครงการจัดทาตารายาของประเทศไทย (Thai
Pharmacopoeia)

6.3 โครงการจัดทาแอปพลิเคชันตารายาของประเทศ
ไทย (Thai Pharmacopoeia)

6.4โครงการจัดพิมพ์THP2020

6.5โครงการจัดพิมพ์TP2020 Supplement

สะสม 6 มอโนกราฟทีเ่ พิม
่ ได ้แก่มะรุม

60.0

สะสม 5 มอโนกราฟทีเ่ พิม
่ ได ้แก่ Asafoetida

50.0

application เสร็จแล ้วพร ้อมใช ้

100.0

รวบรวมต ้นฉบับ

40.0

ตรวจต ้นฉบับจากโรงพิมพ์

70.0
64.0

3.แผนงานยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างเสริมให้คนมีสข
ุ ภาวะทีด
่ ี
ผลผลิต : 3.1 โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินจ
ิ ฉ ัยและป้องก ันโรคเพือ
่ ความมนคงด้
่ั
านสุขภาพ
ย1 ก1 พ ัฒนาและยกระด ับการบริหารจ ัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบ ัติการให้มป
ี ระสิทธิภาพ
7a. โครงการประกันคุณภาพยา

7.1 โครงการประกันคุณภาพยา

6.30

รวบรวมข ้อมูลรายการยาทีโ่ ณงพยาบาล
ต ้องการทราบผลคุณภาพ เพือ
่ คัดเลือกยา
เข ้าดาเนินโครงการ

50.0

ลาดับ

แผนงาน/โครงการ

แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผลงานรอบ 6 เดือน

รวม

ผลงาน

% ทีว่ ด
ั ได ้

7b. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข ้อมูลอ ้างอิงทางห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านยาให ้มีประสิทธิภาพ

7.2 โครงการพัฒนาห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารอ ้างอิงด ้านการ
ให ้บริการทดสอบความชานาญด ้านยา

ทดสอบความเหมาะสมของตัวอย่างทดสอบ
และบรรจุตัวอย่างทดสอบแล ้วเสร็จ 3
โปรแกรม และจัดส่งตัวอย่างให ้สมาชิกแล ้ว
เสร็จ 1 โปรแกรม

30.0

7.3 การขอรับรองขยายขอบข่ายตามระบบคุณภาพ
ISO/IEC 17025:2017

กาลังแก ้ CAR/OBS

30.0

2. แผนงานบูรณาการวิจ ัยและนว ัตกรรม
ผลผลิต : 2.1 โครงการองค์ความรู ้ งานวิจ ัยพ ัฒนา และนว ัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทม
ี่ ค
ี วามเป็นเลิศ
ย7 ก1 วิจ ัยและพ ัฒนามาตรฐานทีเ่ กีย
่ วข้องก ัญชาทางการแพทย์
8. โครงการพ ัฒนาก ัญชาทางการแพทย์

8.1 การพัฒนาศักยภาพห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารตรวจวิเคราะห์
สารสาคัญในพืชกัญชา โดยเทคนิค LC-MS

0.25

8.2 การพัฒนาศักยภาพห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารตรวจวิเคราะห์
สารสาคัญในผลิตภัณฑ์กัญชา

0.42

ได ้วิธวี เิ คราะห์หาปริมาณสารสาคัญของ
ผลิตภัณฑ์กัญชา รวมทัง้ สรุปผลจัดทา
รายงานแล ้ว (ดาเนินการแล ้วเสร็จ)

100.0

8.3 การจัดทาสารมาตรฐานกัญชาเพือ
่ ใช ้ในประเทศ

0.47

อยูใ่ นระหว่างการผลิตวัตถุดบ
ิ (ศวก.
เชียงใหม่)

40.0

0.56

นาเสนอมอนอกราฟให ้ทีป
่ ระชุมเสร็จแล ้ว

60.0

นาเสนอมอนอกราฟให ้ทีป
่ ระชุมเสร็จแล ้ว

60.0

0.0

8.4 การจัดทาข ้อกาหนดและมาตรฐานกัญชาเพือ
่
จัดทาโมโนกราฟกัญชาในตารายาของประเทศไทย

0.0
55.4

สาน ักยาและว ัตถุเสพติด ได้ร ับงบประมาณจ ัดสรร

55.38

ผลงานรวม

้ รวม 21,242,937.29 บาท
สานักยาและวัตถุเสพติด ใช ้จ่ายงบประมาณเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน

61.90%

