
ยินดีต้อนรับ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์





สร้างความเป็นเลิศด้าน
การวิ จั ยพัฒนาและ
นวัตกรรม

พัฒนาขีดความสามารถ
และความทันสมัยในการ
ตอบสนองต่อปัญหาทาง
ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
สาธารณสุข

ยกระดั บคุณภาพและ
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง ห้ อ ง 
ปฏิบัติการตามมาตรฐาน 
สากล

ยกระดับองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองคก์รชัน้น าด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565วิสัยทัศน์



1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

2. เฝ้าระวัง ประเมิน สื่อสารแจ้งเตือนภัย และก าหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากโรค
และภัยสุขภาพ 

3. ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาห้องปฏิบัติการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงด้านวทิยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในฐานะ
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง

5. พัฒนาและก าหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. ส่ือสารสาธารณะในภาวะที่ต้องพึ่งพาข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของ
ประเทศและเอเชีย

6 พันธกิจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



9 ภารกิจตามกฎหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. ก าหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรือที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย 
เครื่องส าอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และ
การชันสูตรโรค

2. ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษา วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
4. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อควบคุม
คุณภาพประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐานทางคดีรวมทั้ง
เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค



5. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขและเป็นห้องปฏิบัติการสอบ
เทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข

6. สนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ด าเนินการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

7. พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8. ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

9 ภารกิจตามกฎหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



โครงสร้างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มงานสนับสนุนด้านบริหาร

• ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

• ส านักงานเลขานุการกรม

• กองแผนงานและวิชาการ

• กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

• กลุ่มตรวจสอบภายใน

• กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
และคุ้มครองผู้บริโภค

• ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

• ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

• ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

• ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

• สถาบันวิจัยสมุนไพร

• ส านักยาและวัตถุเสพติด

• สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

• สถาบันชีววัตถุ

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในเขตสุขภาพ 12 แห่ง

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค 3 แห่ง



จ านวนบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

42.88 %

6.21 %
7.12 %

ข้าราชการ
939 คน

พนักงานราชการ

136 คน
ลูกจ้างประจ า

156 คน

35.89 %

4.34 %
3.56 %

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
786 คน

ลูกจ้างช่ัวคราว
95 คน

จ้างเหมาบริการ
78 คน

รวม 2,190 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561



งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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เปรียบเทียบหมวดงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560-2562
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งบบุคลากร
35%

งบลงทุน
33%

งบด าเนินงาน
30%

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

1.9 %
อื่นๆ
2%

งบบุคลากร งบลงทุน งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน

0.1 %

โครงสร้างงบประมาณปี 2562
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



ผลงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2561



การเบิกจ่ายงบประมาณ

95%

หมายเหตุ
• เป้าหมายเบิกจา่ยภาพรวมไตรมาส 4 96.00% ของงบประมาณ
• เป้าหมายเบิกจา่ยงบลงทุนไตรมาส 4 88.00% ของงบประมาณ
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ภาพรวม แยกตามประเภทงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 61



• ชุดตรวจยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย-1

• ชุดทดสอบยีนแพ้ยา 

• ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันต่อไวรัสซิกา 

• ชุดทดสอบไซบูทรามีนในอาหารเสริม 

• การรักษาด้วยสเต็มเซลล์

• แก้ปัญหาวัณโรคด้วยการแพทย์แม่นย า

สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

ผลลัพธ์



พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัย
ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสขุ

• พัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม
▪พัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม เป้าหมายปี 2564 ในการประเมินพันธุกรรมคนไทยจ านวนอย่างน้อย 50,000 ราย เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ครอบคลุมโรคทางพันธุกรรม โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังอื่นๆ ปัจจุบันด าเนินการได้
ประมาณ 1,000 ราย

• โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) 
▪ ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย โดยมีข้อมูลการตรวจประเมินศักยภาพ (self assessment) ของห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล 

60 แห่ง และมีรายงาน antibiogram ระดับเขต จ านวน 26 ฉบับ ระดับประเทศราย จ านวน 3 ฉบับ

• ประกันคุณภาพยา 
▪ ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย การประกันคุณภาพยา มี Greenbook ทั้งสิ่งพิมพ์และแอพพลิเคชั่น                                  

จ านวนกว่า 620 รายการ ครอบคลุมยาในบัญชียาหลักแห่งชาติกว่า 85%

ผลลัพธ์



พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัย
ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสขุ

•พัฒนายาชีววัตถุขั้นสูง (5 คะแนน)
▪ ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนพัฒนายาให้ขี้นทะเบียนได้เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกยาชีว

วัตถุขั้นสูง ปี 2561 ได้พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยา Filgrastim และให้เปิดบริการตรวจแล้ว
▪ ปี 2562 – 2563 มีเป้าหมายจะพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ยาอีก 4 ชนิดคือ Peg-filgrastim, Rituximab,

Interferon และ Ranibizumab

•พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP/SME ด้วยประชารัฐ (5 คะแนน)
▪พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP/SME ด้วยประชารัฐ เป้าหมาย 8 ผลิตภัณฑ์ ได้ 25 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์



พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัย
ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสขุ

•พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้สดทั่วประเทศ (4 คะแนน)
▪ พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้สดทั่วประเทศ 124 แห่ง

• ห้องปฏิบัติการของกรม 16 แห่ง 
• แหล่งกระจายสินค้าตลาดค้าส่ง 29 แห่ง 
• ด่านน าเข้าอาหาร 52 แห่ง 
• ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง 27 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ 
• วิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชสามารถตรวจได้ 250 ชนิด                                                                

(เป้าหมายหน่วยงาน 250 ชนิด) จากเป้าหมาย 500 ชนิด 
ซึ่งเป็นเกณฑ์ EU

ผลลัพธ์



ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

•พัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
▪ผ่านการประเมิน 9 แห่งและจะครบ 21 แห่งในปี 2562 ผ่านตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และมอบโล่

รางวัลให้แก่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 ทุกรายการทดสอบที่เปิดให้บริการจ านวน 9 แห่ง 

•พัฒนาระบบบริหารห้องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
▪ ทบทวนมาตรฐานคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ จัดท าค่ามาตรฐานปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพ

รังสีวินิจฉัยส าหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และฟลูออโลสโคปี
▪ จัดอบรมการจัดท าค่ามาตรฐานปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย 4 ภาค

ผลลัพธ์



ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบตัิการตามมาตรฐานสากล

• มาตรฐาน OECD GLP
▪ ได้รับแต่งตั้งเป็น CMA ท าหน้าที่เป็นหน่วยตรวจรับรองมาตรฐาน OECD GLP (รับการตรวจในวันที่ 3-7 ก.ย. 2561) 

ในส่วนของ Test Facility (ศูนย์สัตว์ทดลอง) เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจจาก CMA

• การตรวจรับรองผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางผสมสมุนไพร
▪ ด าเนินการตามเป้าหมาย โดยพัฒนาวิธีตรวจเอกลักษณ์ในสารมาตรฐานชี้บ่งสมุนไพรจ านวน 8 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ 

มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ขิง มะรุม ทับทิม มะเฟือง และดอกดาวเรือง

•One-stop-service การตรวจเครื่องรังสี
▪จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อลดเวลาจาก 6 เดือน เป็น 2 เดือน)

ผลลัพธ์



• การจัด KM เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดการเรียนรู้
▪ กิจกรรม KM เรื่องเล่าเร้าพลัง 2 ครั้งจ านวน 56 เรื่อง จัดตั้งตลาดนัดคุณธรรมออนไลน์

และงานตลาดนัดคุณธรรม น้อมน าวิถีพอเพียง DMSc
▪ มหกรรม DMSc R2R Forum โดยการน าเสนอผลงานในรูปแบบ Oral 17 เรื่อง และ Poster 35 เรื่อง เพื่อขับเคลื่อน

องค์ความรู้ภายในองค์กร

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ผลลัพธ์



• มาตรฐาน ISO 9001:2015 / Transition to ISO 17025: 2017
▪ จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหารคุณภาพ (Management Review)
▪ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงของกรม
▪ ตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit )
▪ รับตรวจประเมิน Surveillance จากผู้ตรวจประเมินภายนอก 
▪ จัดงานมหกรรมคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ผลลัพธ์



ผลงานงานเด่น 2560 - 2561



• รอแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกในด้านควบคุมคุณภาพสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่
ใช้ทางสาธารณสุข เช่น ยากันยุง

• เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเครื่องส าอางระดับอาเซียน

ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านควบคมุคุณภาพ
สารเคมีก าจัดศัตรูพชืที่ใช้ทางสาธารณสุข ล าดับที่สองของโลก 

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับสากล



• เป็นห้องปฏิบัติการให้กับองค์การอนามัยโลกเป็น 1 ใน 12 ของระดับโลก 
• เป็นห้องปฏิบัติการ 1 ใน 2 แห่งในเอเชียในการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนให้กับองค์การอนามัยโลก  
• เป็นคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับการจัดเก็บวัคซีนมาตรฐาน

และก าลังจะขยายเป็นระดับเอเชีย โดยมีประเทศญี่ปุ่น เกาหลี จีน ร่วมด้วย

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงชีววัตถุ เป็น 1 ใน 2 แห่งของเอเชีย

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับสากล



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับนานาชาติขององคก์ารอนามัยโลก

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก

โรคหัดและ
โรคหัดเยอรมัน

โรคโปลิโอโรคไข้หวัดใหญ่เชื้อดื้อยา

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับสากล



ห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับสากล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง

ระดับนานาชาติขององคก์ารอนามัยโลก

ห้องปฏิบัติการด้านคุ้มครองผู้บรโิภค

รังสีวิทยา สารมาตรฐาน อาหาร (โลหะหนัก)วัคซีน

เครื่องส าอาง
(โลหะหนัก,จุลินทรยี์)

สารก าจัดศัตรูพืช



• ประเทศไทย
จ าเป็นต้องมี
แผนการแพทย์
แม่นย าและการ
จัดท าฐานข้อมูล
พันธุกรรมอ้างอิง

• เป็นเจ้าภาพจัดท าแผนระดับชาติ
การแพทย์แม่นย าระยะ 5 ปี ร่วมกับ 
ก.วิทย์ และ ศธ

• จัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรม
• เพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการในวินิจฉัย
• สร้างระบบรายงานเพ่ือช่วยในการ

ตัดสินใจทางการสาธารณสุข

• ประชาชนได้รับการรักษา
ที่ดีขึ้นเร็วขึ้น

• เป็นศูนย์กลางทาง
การแพทย์แม่นย าระดับ
เอเชียภายใน 5 ปี

สถานการณ์ กรมวิทย์ด าเนินการ ผลลัพธ์

การแพทย์แม่นย าและพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรม

วินิจฉัย 
สู่ป้องกัน สู่รักษา



• ไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ
ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง

• มีผู้เสียชีวิตถึง 12,000 คน
ต่อปี

• ปัจจุบันยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ 

• อัตรารักษาส าเร็จ 78 %

บูรณาการข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์
และเชื้อก่อโรคเพื่อประยุกต์ใช้ใน
การควบคุมวัณโรค
• ตรวจยีนวัณโรคด้วยการ

ถอดรหัสพันธุกรรม
• ตรวจติดตามระดับยาวัณโรคใน

เลือดผู้ป่วย
• ตรวจติดตามผลการรักษาวัณ

โรคด้วยการตรวจยีนผู้ป่วย

สถานการณ์ กรมวิทย์ด าเนินการ ผลลัพธ์

แก้ปัญหาวัณโรคด้วยการแพทย์แม่นย า

• ประชาชนได้รับการรักษาด้วย
เทคโนโลยีชั้นสูง ได้อย่างมี
คุณภาพมากขึ้น

• ลดการเสียชีวิตลงร้อยละ 95
• ประเทศสามารถควบคุมวัณโรค

อย่างได้ผล



• น าผลงานวิจัยไปสู่การ     
ใช้จริง

• ประชาชนเข้าถึงบริการ
อย่างทั่วถึง

• เป็นชุดสิทธิประโยชน์

สถานการณ์ กรมวิทย์ด าเนินการ ผลลัพธ์

ชุดตรวจยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย-1 

• ธาลัสซีเมียพบในคนไทย
ถึง  18-24 ล้านคน

• ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผู้ป่วยมากกว่าปีละ 
1,200 ล้านบาท

• พัฒนาชุดตรวจยีนเป็น
ครั้งแรกของโลก 

• ถ่ายทอดให้ภาคเอกชน
และได้ขึ้นบัญชี
นวัตกรรมไทย

จาก 2,000 บาท => 200 บาท



สถานการณ์ กรมวิทย์ด าเนินการ ผลลัพธ์
• คนไทยมียีนแพ้ยาประมาณ         

5 – 17 ล้านคน 
• พบยีนแพ้ยารุนแรงมากเป็น

อันดับ 2 ของโลก
• อาการแพ้ยารุนแรงคือผื่น

ผิวหนังลอก ตาบอด พิการ 
หรือเสียชีวิตได้

• พัฒนาวิธีตรวจคัดกรอง
และ  ชุดทดสอบยีนแพ้
ยา

• สปสช. น าเข้าเป็นชุด
สิทธิประโยชน์ในปี 
2561

• ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 
250 ล้านบาทต่อปี

• ลดผู้ป่วยได้ 88%

ชุดทดสอบยีนแพ้ยา
จาก 2,000 บาท => 100 บาท



สถานการณ์ กรมวิทย์ด าเนินการ ผลลัพธ์
• พบโรคติดเชื้อซิก้าระบาดใน

ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2560 – 2561

• พบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ 

• ทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อ
อาจจะผิดปกติหัวเล็กอาจ
ส่งผลต่อสติปัญญา

• ปี 2560 พัฒนาชุดทดสอบ
ตรวจสารพันธุกรรมไวรัสซิกา

• ปี 2561 พัฒนาชุดทดสอบ
ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสซิกา

• น าไปให้บริการผ่านศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่ว
ประเทศ

• ช่วยควบคุมการระบาด
ของโรค

• ลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้า
น้ ายาจากต่างประเทศ

• สามารถพัฒนาเป็นสินค้า
เชิงพาณิชย์ได้

ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันต่อไวรัสซิกา
จาก 2,000 บาท => 1,200 บาท



• พบสารอันตรายใน
อาหารเสริม 20 – 40%

• เดิมใช้เวลาในการตรวจ                  
10 – 14 วัน 

• ประชาชนอาจได้รับ
อันตรายถึงชีวิต

• พัฒนาชุดทดสอบไซ
บูทรามีนในอาหาร
เสริม

• สามารถตรวจได้ภายใน              
1 ชั่วโมง 

• คุ้มครองผู้บริโภคทัน
เหตุการณ์

• น านวัตกรรมวิจัยมาแก้ไข
ปัญหารวดเร็ว ทันเวลา 

สถานการณ์ กรมวิทย์ด าเนินการ ผลลัพธ์

ชุดทดสอบไซบูทรามีนในอาหารเสริม
พัฒนาได้เป็นแห่งแรกของโลก จาก 1,500 บาท => 50 บาท



• การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ 
พบว่าสามารถรักษาโรค
จอตาเสื่อม โรคมะเร็งเต้า
นม

• ในอนาคตจะพัฒนาการ
รักษาเป็นมาตรฐาน

Dendritic Cells
• ร่วมกับสภากาชาดไทย
• พัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย

โรคมะเร็งเต้านม

สถานการณ์ กรมวิทย์ด าเนินการ ผลลัพธ์

การรักษาด้วยสเต็มเซลล์

• ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการรักษาด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่

• สามารถขยายการน า
เทคนิคนีไ้ปรักษาโรคอื่นๆ
เช่น ข้อเข่าเสื่อม กล้ามเนื้อ
หัวใจล้มเหลว เวชศาสตร์
ชะลอวัยMesenchymal Stem Cells

• ร่วมกับศิริราช
• พัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วยโรค

จอตาเสื่อม

เป็นผู้ประสานงานการรักษาโรค
ด้วยสเต็มเซลล์ของประเทศไทย

เป็นห้องแลปสเต็มเซลล์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน GMP



สถานการณ์ ผลลัพธ์กรมวิทย์ด าเนินการ
• ประเทศไทยน าเข้า  

ยาชีววัตถุ ปีละ 25,000   
ล้านบาท

• ผู้ผลิตของไทยสามารถ
ผลิตยาชีววัตถุได้เพียง 
1% ของมูลค่ายาชีววัตถุ

• ร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชนอื่นๆในการ
พัฒนายาชีววัตถุขั้น
สูงขึ้นใช้ในประเทศ
และส่งออก

• ประเทศไทยเป็นผู้น า
อุตสาหกรรมยาชีววัตถุติด
อันดับ 1 ใน 5 ของเอเชีย

• มียาชีววัตถุที่ผลิตได้
จ านวน 9 ชนิดใน 5 ปี

• เพ่ิมมูลค่าการส่งออก 
27,000 ล้านบาท

การพัฒนายาชีววัตถุขั้นสูง

Trastuzumab
Bevacizumab
Adalimumab
Infliximab

ยาชีววัตถุ Filgrastim
Peg-filgrastim
Rituximab
Interferon
Ranibizumab



สถานการณ์ ผลลัพธ์กรมวิทย์ด าเนินการ

Vero Cell

• ประชาชนมีโอกาสใช้
วัคซีนที่ผลิตด้วยเซลล์
เพาะเลี้ยง

• อุตสาหกรรมวัคซีนใน
ประเทศไทยสามารถผลิต
เพื่อใช้ และเพื่อการ
ส่งออก

การพัฒนาการผลิตวัคซีน

• ปัจจุบันการผลิตวัคซีนใน
ประเทศไทยใช้สมองหนูหรือไข่
ไก่ฟักซึ่งเป็นเทคนิคเก่า

• ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิต
วัคซีนด้วยเซลล์เพาะเลี้ยงซึ่ง
เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็น
มาตรฐานระดับสากล

• พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
เพียงพอในการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้

• พัฒนาวิธีตรวจสอบเซลล์
เพาะเลี้ยง

• สนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนใน
ประเทศพัฒนาการผลิตด้วย
เทคโนโลยีนี้



OECD GLP ของประเทศไทย

• การส่งสินค้าไปต่างประเทศจ าเป็นต้องมีมาตรฐาน
• OECD GLP คือ มาตรฐานในการตรวจประเมินหน่วยทดสอบ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้ท าการทดสอบใน
มนุษย์ เช่น ยา วัคซีน ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ

• มีประเทศสมาชิกกว่า 35 ประเทศทั่วโลก
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท าหน้าที่ 

✓ CMA ในการตรวจประเมินของประเทศไทย
✓ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการระคายเคืองใน

สัตว์ทดลองของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

• มูลค่าตลาดเครื่องส าอาง 280,000 ล้านบาท 
• มูลค่าตลาดอาหาร 170,000 ล้านบาท 
• มูลค่าตลาดยา 161,000 ล้านบาท



สถานการณ์ กรมวิทย์ด าเนินการ ผลลัพธ์

ด้านความมั่นคงสุขภาพ

• นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน
กลุ่ม G77 ร่วมประชุม UN
เรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ

• ปัจจุบันทั่วโลกประสบปัญหา
ผู้ป่วยเชื้อดื้อยาเสียชีวิตกว่า  
7 แสนคนต่อปี

• ประเทศไทยเกิดความสูญเสีย
จากเชื้อดื้อยากว่า 4 หมื่นล้าน
บาท

• จัดท าฐานข้อมูลเชื้อด้ือยาใน
ระดับประเทศ

• สามารถวินิจฉัยเชื้อดื้อยาได้
ภายใน 5 นาที 

• แพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยได้ทัน
ต่อเวลา ลดการเสียชีวิต

• ลดผู้เสียชีวิต จาก 30,000 
เหลือ 10,000 คน 

• ลดผู้ป่วยด้วยการใช้ฐานข้อมูล
เชื้อดื้อยาจาก 80,000 เหลือ 
20,000 คน/ปี

• ลดค่าใช้จ่ายจากเชื้อดื้อยา
ประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท/ปี



GREEN BOOK
ผลงาน และคุณค่า

ปี 2545

ปี 2561

ครอบคลุมยารักษาวัณโรค 
ยาฆ่าเชื้อและยาชีววัตถุมากข้ึน 

สร้างมูลค่ายาของประเทศ
161,000 ล้านบาท

พัฒนา Application

GREEN BOOK
ใช้อ้างอิงในการจัดซื้อยาด้วย
วิธี Price Performance

มีมาตรฐาน 99.2%
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รายการยา 620 รายการ 
ครอบคลุมยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติมากว่า 85% 

ปี 2561

อ านวยความสะดวก
ในการสืบค้น GREEN BOOK

80%

ด้านประกันคุณภาพยาที่ผลิตในประเทศไทย



ด้านสมุนไพร

ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า
พิพิธภัณฑ์พืช

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช

คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร

ต ารามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย

การศึกษาความเป็นพิษ
ของสมุนไพร

โรงงานต้นแบบ
การตรวจสอบและ

รับรองคุณภาพสมุนไพร

ต้นแบบผลิตผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร



พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสมุนไพร เป็นยา
ส าหรับรักษาโรคผิวหนัง ได้แก่ เจลสารสกัดราก
ทองพันชั่งส าหรับต้านเชื้อราที่ผิวหนัง ขณะนี้ก าลัง  
จดสิทธิบัตรและทดสอบประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
serum all in 1 ผสมสารสกัดจากแก่นมะหาด 
ให้กับผู้ประกอบการผลิตในเชิงพาณิชย์ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศ 

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร



การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
สารพิษตกค้างในผักผลไม้สดทั่วประเทศ

และเครือข่าย 300 แห่ง

ด้านอาหารปลอดภัย
- สนับสนุนนโยบายรัฐบาล “ครัวของโลก” 
- พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย

อาหารตลอดห่วงโซ่อาหารครบวงจร
- มีผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานความปลอดภัย

อาหาร



การพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP/SME ด้วยประชารัฐ

น้ าเสาวรสห้าดาวอุดร 
“ตราเพชร”
จ. อุดรธานี

หมี่ตะคุ จ.นครราชสีมา

สมุนไพรบ้านตม จ.ชลบุรี

กาแฟดอยหมอก จ.เชียงราย

“สมเกียรติผักอร่อย”
จ.สระบุรี

แป้งร่ าเกลือจืด 
จ.สมุทรสงคราม

กะปิแท้เกาะลันตา
จ.กระบี่

บ้านวังอินผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย จ.ตรัง ขนมปั้นขลิบน้องหนึ่ง จ.พัทลุง

แชมพูผสมสารสกัดหอยนางรม 
“BOB HAIR” จ.สุราษฎร์ธานี



อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์

• ผลิต อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน มากกว่า 10,000 
คนทั่วประเทศ

• อบรมให้รู้จักใช้ชุดทดสอบตรวจ ยา อาหาร เครื่องส าอาง 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชุมชน 

• พัฒนานวัตกรรมการดูแลชุมชน เช่น ซาเล้งสุขภาพ 
• สร้างเครือข่ายกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค



สร้างการรับรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารถึงประชาชน

ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

ระดับกรม 
• แอพพลิเคชั่นหน้าต่าง

เตือนภัยสุขภาพ 

ระดับกระทรวง 
• คลังสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
• แอพพลิเคชั่น อสม ออนไลน์ 

ระดับรัฐบาล • G-News



ด้านคุ้มครองผู้บริโภค

สื่อสารสาธารณะ



ด้านอ านวยความสะดวก

• พัฒนาแอพลิเคชั่นการทดสอบวัคซีนเพื่อให้
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ เข้าถึงผลการ
ตรวจวัคซีนอย่างรวดเร็ว 

พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพือ่อ านวยความสะดวกของผู้ประกอบการและประชาชน 

บริการรังสีบุคคล

• พัฒนาแอพพลิเคชั่น OSL เพื่อให้
ผู้ใช้บริการทราบผลการตรวจแผ่นวัด
รังสีประจ าตัวเร็วขึ้นใน 1-2 วัน  จาก
เดิมต้องใช้เวลา 10 วัน  



• เข้าถึงการทดสอบความช านาญทาง
ห้องปฏิบัติการด้วยแอพลิเคชั่น เข้าถึงผลการ
ประเมินอย่างรวดเร็ว ทันต่อการตรวจสอบ
คุณภาพ 

• พัฒนาแอพพลิเคชั่นกรีนบุค ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลยาที่มี
คุณภาพด้วยตนเอง

พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่ออ านวยความสะดวก 

ด้านอ านวยความสะดวก



• ประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น Lead 
Country ของ Detect 1 : National Laboratory 
System ร่วมกับสหรัฐและอัฟริกาใต้ ซึ่งมีสมาชิก
มากกว่า 100 ประเทศ

• มีการร่วมมือกันในหลายภูมิภาคของโลก
• รองรับการระบาดโรค เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา     

โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื้อไวรัสเมอร์ส เชื้อดื้อยา 

Global Health Security Agenda (GHSA)

ด้านความร่วมมือต่างประเทศ



แผนงานส าคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565



โครงการบูรณาการ 2562



โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย
และเฝ้าระวังชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 

• พัฒนาระบบเฝ้าระวังเชือ้ดื้อยาที่ใช้ในการติดตามอัตราป่วยจากการดื้อยาได้อย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถตรวจเชื้อดื้อยาได้อย่างถูกต้อง ทันการณ์
• ช่วยลดการป่วยจากเชื้อดื้อยาและลดความสูญเสียจากปัญหาการดื้อยาของไทย 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข



โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตยาBiopharmaceutical

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

• เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจวิเคราะห์คณุภาพชวีวัตถุที่ผลติ
โดยเทคโนโลยีชีวภาพที่ผลิตในประเทศ  เพื่อสนับสนุนการส่งออก
และเพื่อความปลอดภัยประชาชนในประเทศ

• พัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ของยา Recombinant 
growth hormone /Interferon 

• พัฒนาเทคนิคการตรวจหาค่าความแรงยา monoclonal 
antibody ชนิด Rituximab และ Peg-filgrastim



ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วย
ข้อมูลทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์ Big Data

• สร้างฐานข้อมูลทางพันธกุรรม ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับ
ใช้สนับสนุนการวิจัยทางพันธุศาสตร์

• น าข้อมูลทางพันธุกรรมไปใช้ในเชงิคลนิิกเพือ่การวินจิฉัย ป้องกัน 
รักษา ประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆ เช่น การ
ประเมินความเสีย่งต่อโรคมะเรง็ การตัดสินใจเพื่อใช้ยาแบบมุ่งเป้า 
หรือ การตัดสินใจเพื่อเลือกใช้ยาได้อย่างปลอดภัยตามแนวทาง
เภสัชพันธุศาสตร์ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม



โครงการส าคัญด้านอาหาร

1. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety)  : ส ารวจคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ของประเทศ (National Surveillance on Quality and Safety of food)

2. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสนับสนุนอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

3. โครงการพัฒนาตลาดสดทั่วไทย ถูกอนามัยและปลอดภัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพผู้บริโภค 
4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านอาหารของประเทศ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข



โครงการจัดท าต ารายาของประเทศไทย

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข

• จัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของยาสมุนไพรไทย และบรรจุในต ารามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทย ส าหรับเป็นมาตรฐานของประเทศ ในการใช้ตัดสินคุณภาพ
ยาสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 
รวมทั้งใช้เป็นมาตรฐานส าหรับสง่เสริมการการส่งออกสมุนไพรของ
ผู้ประกอบการในประเทศ

• จัดท ามาตรฐานยาสมุนไพรไทยไปแล้วจ านวน 69 ตัวยา 11 ต ารับ 
ซึ่งยังต้องจัดท ามาตรฐานสมุนไพรเพิม่อีกมากกว่า 100 รายการหรือ
ชนิดสมุนไพร



โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดท าสารมาตรฐานยาและสมุนไพร

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

• จัดท าสารมาตรฐานเพื่อน าไปใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สขุภาพ ซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมสนบัสนุนอุตสาหกรรมและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทัง้ยาแผนปัจจุบัน
และยาสมุนไพรของประเทศ 

• ลดต้นทุนการผลิตช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีมูลคา่
หลายพันล้านบาท



• การบูรณาการการท างานร่วมกันหลายหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
ประเมินคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ทั้งทางด้านกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ

1. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง
2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพถุงบรรจุโลหิต
3. การจัดเตรียมชุดควบคุมเพ่ือประเมินคุณภาพชุดน้ ายาตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิส
4. โครงการประกันคุณภาพชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HCV แบบรวดเร็ว (rapid test) ท่ี

จ าหน่ายในประเทศ
5. โครงการประเมินคุณภาพชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครั้งเดียว
6. โครงการประเมินคุณภาพน้ ายาล้างไต
7. โครงการสัมมนาผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านเครื่องมือแพทย์ 

โครงการบูรณาการเครื่องมือแพทย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล



โครงการการจัดท าค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย 

• จัดท าค่าปริมาณรังสอี้างอิงส าหรับเครื่องเต้านมของประเทศ และเผยแพร่ค่าปริมาณรงัสี
จากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย เพื่อให้โรงพยาบาลน าไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาการถ่ายภาพ
รังสีให้กับผู้ป่วย

• ช่วยควบคุมไม่ให้ผู้ป่วยได้รับรังสีโดยไม่จ าเป็น ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

• ถ่ายทอดองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการทัง้ทางด้านชนัสตูรสาธารณสุขและคุม้ครองผู้บรโิภค
สู่พื้นที่รับผดิชอบในสว่นภูมิภาคและท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการดูแลรักษาสุขภาพและการพัฒนาคณุภาพชวีิตของตนเอง 

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้านอาหาร เครื่องส าอาง และสมุนไพร ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขัน 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข



โครงการธ ารงรักษา พัฒนา สร้างเสรมิความเข้มแข็งของระบบคณุภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล  

• ธ ารงรักษา สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ให้มีความต่อเนื่อง และยั่งยืน 

• ประชาชนได้รับบริการตรวจวิเคราะห์จาห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน  อย่างทั่วถึง  เท่า
เทียม  เสมอภาค และช่วยสนับสนุน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการบูรณาการฐานข้อมูลเห็ดพิษ ประจ าปีงบประมาณ 2562

• จัดท า Application mushroom Image Matching เห็ดพิษส าหรับประชาชน ในคัด
กรองและการป้องกันการเจ็บจากการบริโภคเห็ด

• พัฒนาฐานข้อมูลเห็ดพษิและเห็ดที่รบัประทานได้ ใช้เป็นสายพันธุ์อ้างอิงของประเทศ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์ : พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข



โครงการบูรณาการจัดท ามาตรฐานและยกระดับคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย

• พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการก่อกลายพนัธุ์ ให้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน 
OECD GLP เพื่อประเมินความปลอดภัยเบื้องต้นของสารสกัดสมุนไพรให้ได้ความรู้
เกี่ยวกับศักยภาพของการเกิดอันตรายต่อหนว่ยพันธุกรรม

• ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในประเทศ ผู้ผลิตเครื่องส าอาง รวมถึงผู้ผลิตเครื่องมือ
แพทย์และยา สามารถส่งตรวจได้ภายในประเทศ (ลดต้นทุน)
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ขอรับนโยบาย
จากท่านอธิบดี


