
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองแผนงานและวิชาการ 

การประชุมวชิาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 
100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461 – 2561)   
“เพือ่ประชาชนสุขภาพด1ี00 ปีแห่งการพฒันา” 

 
ระหว่างวนัที่ 18-20 ก.ค.2561  

อาคารชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี 
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การบริหารจัดการ 
• กรมวทิยาศาสตร์การแพทยส์นบัสนุนให ้สป. งบประมาณ  1 ล้านบาท 
• ไดรั้บพ้ืนท่ีจดันิทรรศการ 1,000 ตรม. (50x20 ม.) 
• กรมด าเนินการการจดันิทรรศการและรับผดิชอบค่าใช้จ่าย 
• การด าเนินการทางวชิาการ สป รับผดิชอบค่าใช้จ่ายให้  
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สมป  
1. พรบ.เชื้อโรค 

รูปแบบการจัด : น าเสนอภาพ+VDO ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรค เช่น ผู้ป่วย EBOLA  และเหยื่อจาก
อาวุธชีวภาพ  และแสดงให้เห็นว่า พรบ.เชื้อโรค นั้นช่วยก ากับ ควบคุม และป้องกันผลกระทบ
เหล่านี้ได้อย่างไร 

2. OECD-GLP  
รูปแบบการจัด : จัดท าวิดีโอสั้นๆ 2-3 นาที แสดงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจาก OECD-GLP  

3. การรับรองมาตรฐานสากล 
รูปแบบการจัด : เชิญห้องปฏิบัติการของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น CP ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก
สมป.แล้ว  น าห้องปฏิบัติการมาแสดงในงาน  และแจกผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป เช่น ไส้กรอก เป็น
ต้น ที่ผ่านการตรวจความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการนี้แล้ว 
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ประเด็นน าเสนอ ของ สชพ.ในนิทรรศการ การประชุมกระทรวงสาธารณสุข 18-21 กรกฎาคม 2561 
  
1. Precision Medicine เน้น มะเร็งเต้านม  

- Roll up poster แสดงเรื่องการตรวจยีน BRCA1/1 และ กรณีตัวอย่าง Angelina Jolie  
- Computer/notebook แสดงการประเมินความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมแบบพันธุกรรม ด้วยตนเอง โดยการกรอกข้อมูลใน 
website ค่า risk score สูงแสดงถึงมีความเสี่ยงมาก โดย สชพ มีบริการตรวจยีน BRCA1/2 โดยให้ผู้ที่มีค่า RiskScore สูง มา
พบแพทย์ที่กรมฯ และเจาะเลือดเพื่อตรวจ ตรวจยีน BRCA1/2   (จับสลากกรณีมีผู้สนใจมาก โควตา  10 คนหรือมากกว่า ) 
- Roll up poster เรื่องการตรวจ Breast cancer gene signature  

  
2. ชุดตรวจ / ชุดทดสอบ  

- ชุดตรวจยีนแพ้ยา  Roll up Poster เรื่องการแพ้ยารุนแรง สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจยีนเสี่ยงก่อน  แสดงรางวัลที่ได้รับ 
- Roll up Poster ชุดตรวจ Zika virus (IC) 
- Roll up Poster ชุดตรวจ Thalassemia 

  
3. การตรวจ Whole genome sequence ของเชื้อ TB เสนอให้น าเสนอภาพรวมของงาน TB ทั้งหมด ร่วมกับ สวส ได้แก่ การ
พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย TB,  การตรวจยีนย่อยา (NAT2 diplo-typing),  การตรวจ blood transcription signature, NGS    
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รูปแบบการแสดงนิทรรศการของ สวส 
1.1  เรื่อง AMR เชื้อดื้อยา 
       - ขอส่งข้อมูลเพ่ือท าบอร์ด 1 บอร์ด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
       - Roll up (ขอท าเอง) 
       - ของแจก แผ่นพับ Antibiogram, หนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการจุลชีว, หนังสือคู่มือความปลอดภัย 
        - มีการให้ถาม-ตอบ ค าถามวิชาการ มีรางวัลให้ 
               1.2     MALDITOF การตรวจเชื้อ Rapid response 
       - ขอส่งข้อมูลเพ่ือท าบอร์ด 1 บอร์ด ขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
       -  เครื่อง MALDITOF จ าลอง มีการสาธิต 
      -  มีการให้ถาม-ตอบ ค าถามวิชาการ มีรางวัลให้   
    2.  ส่วนประกอบอื่นๆที่จะแสดง (คล้ายกับที่แสดงวันที่ต้อนรับท่านรัฐมนตรี-ของมีอยู่แล้ว) 
                  -  หุ่นแต่งชุดท างานในห้องปฏิบัติการ BSL3 (Mr. Robert) และ Shoe cover 
                   -   VDO แสดงการท างานในในห้องปฏิบัติการ BSL3 
                    -  Roll up 2 อัน เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
                    - แสดงการสวมใส่หน้ากาก (Fitting test) ที่ถูกต้อง 
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สถาบันวจิัยสมุนไพร 
 1. สถาบันวิจัยสมุนไพร จะเตรียมการน าเสนอผลการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสารสกัดสมุนไพรมะหาด  โดยมีอุปกรณ์
ประกอบ ได้แก่ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสารสกัดสมุนไพรมะหาด  แก่นไม้มะหาด  สารสกัดมะหาด และผลการวิจัยสมุนไพร
มะหาด  โดยจะจัดแสดงในพื้นที่ อาคาร Challenger I จะใช้พื้นที่ประมาณ ๒๐-๓๐ ตารางเมตร ในพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 -   งบประมาณในการจัดนิทรรศการ  สถาบันวิจัยสมุนไพรใช้โครงสร้างและพื้นที่ตามที่ Organizer จัดให้ตามที่สถาบันวิจัยสมุนไพรจะ
ประสานอีกครั้งหนึ่ง ไม่ของบประมาณเพิ่ม จ านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงาน ๒๐-๓๐ คน 
2. สถาบันวิจัยสมุนไพรไม่จัดนิทรรศการในพื้นที่บูธมหกรรมสมุนไพร และกรมได้มอบหมายให้กองแผนงานและวิชาการเป็นเจ้าภาพในนาม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทส าคัญในการให้ค าปรึกษาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่
ผู้ประกอบการและSME ท าให้ผู้ประกอบการประสบความส าเร็จในเชิงธุรกิจเป็นอย่างดี 
3. การจัดแสดงนิทรรศการในประเด็น บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสมุนไพร ในภาพรวมของกรมฯ ขอเสนอให้จัดในพื้นที่
อาคาร Challenger I โดยเริ่มจาก 
       ๔.๑  การวิจัยและพัฒนา (ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร : สถาบันวิจัยสมุนไพร)   
       ๔.๒  คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางจากสมุนไพร (การตรวจวิเคราะห์ : ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย) 
       ๔.๓  มาตรฐานสมุนไพร(THP : ส านักยาและวัตถุเสพติด) 
       ๔.๔  การพัฒนาผู้ประกอบการโดยให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ (SME : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)  



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองแผนงานและวิชาการ 

สสว สยวส สวพ 
1. แนวทางการน าเสนองานด้าน “สมุนไพร” ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
แสดงภาพรวมของภารกิจด้านสมุนไพร ประกอบด้วย 
การวิจัยและพัฒนา ......(สวพ)....................  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และ....................... 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผสมสมุนไพร  ได้แก่ เครื่องส าอาง ยา และ
อาหารเสริม ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย   เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  การควบคุมคุณภาพ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การจัดท ามาตรฐาน...............(สยวส.......THP) ..........  เพ่ิอ……………………. 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อขยายผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ ......และการส่งเสริม
ผู้ประกอบการผลิตระดับชุมชนและ SME  เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและเพ่ิมรายได้ 
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ข้อมูลด้านเครื่องส าอางผสมสมุนไพร – ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
รูปแบบนิทรรศการ 
3.1) แสดงข้อมูลรายการทดสอบ  
  - การทดสอบด้านคุณภาพ วิเคราะห์สารส าคัญ  ชี้บ่งชนิดของสมุนไพรที่แจ้งว่าใช้ในผลิตภัณฑ์ แสดงประสิทธิภาพ 
       ทดสอบประสิทธิภาพการกันเสีย 
  - การทดสอบด้านความปลอดภัย 
สารห้ามใช้ :  ไฮโดรควิโนน, สารปรอท, กรfเรติโนอิก, สเตียรอยด์ (steroids)  
โลหะหนักปนเปื้อน : ตะกั่ว แคดเมี่ยม ปรอท สารหนู 
จุลินทรีย์ปนเปื้อน : ปริมาณจุลินทรีย์ และจุลินทรีย์ก่อโรค 
3.2)  แสดงภาพ 
ภาพและชื่อสมุนไพรที่ทดสอบได้แล้ว 26 ชนิด พร้อมชื่อสารส าคัญและสรรพคุณทางเครื่องส าอาง (เช่นลดเลือนริ้วรอย ลดการหลุดร่วง
ของเส้นผม  ท าวิดีทัศน์ ขั้นตอนการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

ท าเอกสารแจก 
สมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ทางเครื่องส าอาง (98 ชนิด) 
- สรรพคุณทางเครื่องส าอาง (จัดกลุ่มสรรพคุณ) /ชื่อสมุนไพร/ประเภทของเครื่องส าอาง  
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ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
1. รถซาแล้งจากอุดร   50,000 บาท 
๒. อสม. นักวิทย์จากพะตง จากสงขลา  
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชนผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้าน 150,000 บาท ได้แก ่
เซิ้ง/แหล่  จากขอนแก่น  หมอล าเตือนภัยจากอ านาจเจริญ มโนราห์ภาคใต้ 
๔. SME ที่มีศักยภาพ (อาหาร เครื่องส าอาง สมุนไพร) จ านวน 10 ราย รวม 300,000 บาท 
5. แสดงนวัตกรรมชุดทดสอบ  เช่น ชุดทดสอบกัญชง กัญชา ของเชียงใหม่ 
พื้นที่ความกว้างของกลุ่มศวก. 200 ตารางเมตร 
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การอภปิรายทางวชิาการ 
•อภปิรายเร่ือง "เช้ือดือ้ยา : การเปลีย่นแปลงทีก้่าวหน้าสู่การพฒันาทีก้่าวไกล" (AMR 
: From Change TO Chance) ในวนัที่ 18 ก.ค.61 เวลา 14.30-16.30 น.    ห้อง Venus 
3-4 โดย 
• นพ. สมชาย แสงกจิพร          
• ดร.วนัทนา  ปวณีกติตพิร          
• ดร.นิธิมา สุ่มประดษิฐ์              
• สพ.ญ.จุฬาพร ศรีหนา  
• ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 

 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองแผนงานและวิชาการ 

การประกวดผลงานวชิาการ 
• วนัที ่18 ก.ค.61 (เวลา 13.30-16.30) น.และวนัที ่19 ก.ค.61 (เวลา 9.00-12.00 และ 
13.00-16.30 น.) 
• ห้อง Venus 1 : การดือ้ยาต้านจุลชีพในประเทศไทยและนโยบายสุขภาพหน่ึงเดยีว 
(ผทว.บุษราวรรณ เป็นประธาน) 
• ห้อง Venus 2 :  การวจิยัทางวทิยาศาสตร์เชิงประยุกต์และพืน้ฐาน (Applied and 

basic science research: ผทว.เดอืนถนอม เป็นประธาน) 
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Thank you 


