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DMSC NBRC

ด้านโครงสร้าง 
(INFRASTRUCTURE)

ด้านปฏิบัติการ 
(OPERATION)

NIH team
• ก ำหนดพ้ืนที่ก่อสร้ำง
• เสนอควำมต้องกำรแบบอำคำร DMSC NBRC
• แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดตั้ง DMSC NBRC
• จัดท ำขอบเขตของงำนจ้ำงออกแบบอำคำร(TOR)
• จัดจ้ำงบริษัทเอกชนออกแบบอำคำร
• ก ำหนด BOQ (Bill of Quantities) และก ำหนด

งวดเงิน งวดงำน

รายงานผู้บรหิารกรม ทุก 1-2 สัปดาห์



การลงพื้นที่จริงเพื่อส ารวจ

ด้านโครงสร้าง (INFRASTRUCTURE)



สรุปผลการลงส ารวจพื้นที่จริง 
ด้าน

ขนาด และ
ลักษณะพืน้ที่

ถนนเข้าออกรอบ
พืน้ที่

ประวัตอุิทกภยัและ
วาตภยั

สวนสมุนไพร จ.ระยอง

-40 ไร่ เป็นพืน้ที่ป่าแปลงท่ี 3
ติดกบัพืน้ที่เก็บน า้สาธารณะของ
กรมชลประทาน (ไมค่วรตดัถนน
สาธารณะผ่าพืน้ที่) 

-ระยะทางห่างจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
143 กม. (ขึน้ทางด่วน)

-4 ไร่ พืน้ที่ก่อสร้างจะอยู่ต ่ากว่าตวั
อาคาร ศวก10 ม. ใกล้สว่น
ราชการอ่ืนๆ

- ระยะทางห่างจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
288 กม. (ขึน้ทางด่วน)

ไมม่ี มีเฉพาะถนนสาธารณะ
ด้านหน้าพืน้ที่

ไมม่ีประวตัิน า้ท่วม แต่มีอ่างเก็บ
น า้ส าหรับชมุชน  หน้าฝนน า้เอ่อ
ล้นเข้าพืน้ที่บางสว่น

ศวก.๙ นครราชสีมา

ด้านหน้าเป็นถนนสายนครราชสีมา –
โชคชยั ด้านข้างเป็นถนนทางหลวง
ชนบท

ไมมี่ประวตัิน า้ท่วม

ศวก.๓ นครสวรรค์

-3 ไร่ พืน้ที่อยู่ในระดบัเดียวกนั แต่
ลกัษณะเป็นพืน้ที่เป็นดินทราย ฤดฝูน
โดยรอบมีน า้ท่วมขงั ใกล้สว่นราชการ
อ่ืนๆ

- ระยะทางห่างจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
249 กม. (ขึน้ทางด่วน)

ด้านหน้าเป็นถนนสายนครสวรรค์ –
ก าแพงเพชร มีถนนภายในวนได้รอบ
พืน้ที่

ไมม่ีประวตัิน า้ท่วม แต่พืน้ท่ีด้านหลงั 
ห่างออกไปประมาณ 1 กม. เป็นคลอง
ลงแมน่ า้เจ้าพระยา ถ้ามีฝนตก ลมจะ
แรง

ลงส ำรวจพ้ืนที่จริง สวนสมุนไพร จ.ระยอง, ศวก.นครรำชสีมำ, ศวก. นครสวรรค์ 
เมื่อวันที่ ๒๒, ๓๑ มกรำคม และ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ตำมล ำดับ



ด้าน
สรุปผลการลงส ารวจพืน้ที่จริง 

ระบบประปา ระบบ
บ าบัดน า้เสีย ระบบ
ระบายน า้ และ
ระบบไฟฟ้าส ารอง

ไมม่ี -ไมม่ีน า้ประปา ปัจจบุนัใช้น า้บาดาล
-ไมม่ีระบบบ าบดัน า้เสีย (มีบอ่ซมึ)

-ประปาภมูภิาค และน า้บาดาล
-มีระบบบ าบดัน า้เสียขนาดใหญ่ แต่
เสีย

-มีระบบส ารองไฟฟา้ส าหรับเคร่ืองมือ
ส าคญั (ไฟตกบอ่ย ถ้าฝนตก ลมจะ
แรง)

ระบบการขนส่ง สนามบนิอู่ตะเภา
ระบบขนสง่ทางรถยนต์
รถไฟ (มาบตาพดุ) มอเตอร์เวย์

มีสนามบนิทหาร สนามบนิพาณิชย์ 
(ปัจจบุนัปิดการใช้งาน) ระบบขนสง่ทาง
รถยนต์ รถไฟ รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์
(ก าลงัก่อสร้าง)

- มีสนามบนิทหาร
- ระบบขนสง่ทางรถยนต์ 
-รถไฟ

บุคลากร และ
บ้านพกั

ไมม่ี -บคุลากรของ ศวก. ช่วยดแูลได้ โดยเฉพาะ
ในช่วงแรก ก่อนมีบคุลากรประจ าการ

-ใช้บ้านพกัร่วมกนัได้ (มีว่าง)

-บคุลากรของ ศวก. ช่วยดแูลได้ 
โดยเฉพาะในช่วงแรกก่อนมีบคุลากร
ประจ าการ

-ใช้บ้านพกัร่วมกนัได้ (มีว่าง)

ทศิทางการก่อสร้าง
อาคาร

วางแปลนใหมท่ัง้หมด -ต้องจดัแบง่พืน้ที่และกัน้เขตใหม่ เน่ืองจาก
สว่นพืน้ที่ว่างอยู่ด้านหลงับ้านพกั

-อาจต้องท าประตเูปิดด้านข้างท่ีติดถนน
ทางหลวงชนบท 

-พืน้ที่สามารถวางอาคารได้ตามแนว
ทิศทางของสถาปัตยกรรมท่ีดี 
(เน่ืองจากมีการวางแผนรองรับไว้
แล้ว คือ แนวตกึวางแนวรับลมทิศใต้ 
ต าแหน่งวางอาคารอยู่ในโซนที่ดี)

ศวก.๙ นครราชสีมา ศวก.๓ นครสวรรค์สวนสมุนไพร จ.ระยอง



พืน้ที่ว่างเปล่าสวนสมุนไพร จ.ระยอง  40 ไร่ 



พืน้ที่ว่างเปล่า ศวก. 9 นครราชสีมา  4 ไร่ 



พืน้ที่ว่างเปล่า ศวก. 3 นครสวรรค์  3 ไร่ 



ระบบประปำส่วนภูมิภำค

ระบบบ ำบัดน้ ำเสียขนำดใหญ่

บ้ำนพักของเจ้ำหน้ำที่

บุคลำกรของ ศวก.ที่สำมำรถ
ช่วยท ำงำนได้ 

ด้านพื้นที่

ปัญหาชุมชนบุกรุก

การเดินทางจากส่วนกลาง

• ขนำดเพียงพอ 

• ลักษณะทิศทำงและโซนของ    

พื้นที่ว่ำงเหมำะสมกับกำรก่อสร้ำง

อำคำรตำมหลักสถำปัตยกรรม 

(กำรออกแบบจัดวำงพื้นที่รองรับ

อำคำรศูนย์ฯ ไว้ตั้งแต่ก่อสร้ำง

อำคำร ศวก.) 

• ระดับพื้นที่สูง ถมแล้ว อยู่ในระดับ

เดียวกับอำคำร ศวก.

• ถนนคอนกรีตภำยในวนไดโ้ดยรอบ

ศวก.ที่3 นครสวรรค์



Model การออกแบบอาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
(2554-2556)

อาคารหลกั : 5 ช ัน้ จ. นครสวรรค ์แบบเลขที ่10873

สิ่งท่ีไมมี่



แบบอาคารหลัก : ชั้น 1 

ประกอบด้วยห้อง - ห้องเก็บเชื้ออันตรายสูงด้วย freezer -80 C

(4 ตู้) 1 ห้อง 
- ห้องเก็บเชื้ออันตรายสูงด้วยไนโตรเจนเหลว  

1 ห้อง 12 ถัง
- ห้องเก็บตัวอย่างด้วยไนโตรเจนเหลว
1 ห้อง 20 ถัง

- ห้องเก็บตัวอย่างด้วย freezer -80 C

(12 ตู้/ ห้อง) 3 ห้อง 
- ห้องงานด้านบริหารงานสนับสนุนอื่นๆ เช่น 

ห้อง ผอ. ห้องประชุม ห้องรับตัวอย่าง 

ความสามารถ
ในการจัดเก็บ

- เก็บเชื้ออันตรำยสูงด้วย freezer -80 C
4 ตู้ เก็บหลอด 1.8 ml. ได้
จ านวน 120,000 หลอด

- เก็บเชื้ออันตรำยสูงด้วยไนโตรเจนเหลว 
1,500 ตย.

- เก็บตัวอย่ำงด้วยไนโตรเจนเหลว 3,000 ตย.
- เก็บตัวอย่ำงด้วย freezer -80 C 36 ตู้ เก็บ

หลอด 1.8 ml. ได้
จ านวน 1,080,000 หลอด

คลังเนื้อเยื่อ



แบบอาคารหลัก : ชั้น 2 

-ห้องเก็บตัวอย่างด้วย freezer -

80 C (12 ตู/้ ห้อง) 7 ห้อง 
-ห้องแลบ BSL2 1 ห้อง
-ห้อง autoclave 1 ห้อง
- ห้องเย็น  4 C 1 ห้อง
- ห้องเย็น -20 C 1 ห้อง
-ห้องงานด้านบริหารงาน
สนับสนุนอื่นๆ เช่น ห้อง เก็บ
ของ ห้องเก็บสารเคมี ห้อง
เจ้าหน้าที่ฯ

-เก็บตัวอย่ำงด้วย freezer -80 C

84 ตู้ เก็บหลอด 1.8 ml. ได้
จ านวน 2,520,000 หลอด

คลังตัวอย่าง 
(น้ าเหลือง: ซีรัม)

ประกอบด้วยห้อง

ความ
สามารถใน
การจัดเก็บ



แบบอาคารหลัก : ชั้น 3 

-ห้องเก็บตัวอย่างด้วยfreezer -

80 C 5 ห้อง (54 ตู้) 
-ห้องแลบ BSL2 1 ห้อง
- molecular lab 1 ห้อง
-ห้อง autoclave 1 ห้อง
- ห้องเย็น  4 C 1 ห้อง
- ห้องเย็น -20 C 1 ห้อง
- ห้องคลังข้อมูล 1 ห้อง
- ห้องปฏิบัติการคอมฯ
-ห้องงานด้านบริหารงาน
สนับสนุนอื่นๆ 

-เก็บตัวอย่ำงด้วย freezer 
-80 C 54 ตู้ 
-เก็บหลอด 1.8 ml. ได้
จ านวน 1,620,000 หลอด

คลังไวรัส



แบบอาคารหลัก : ชั้น 4 

-ห้องเก็บตัวอย่างด้วย freezer -

80 C 5 ห้อง (60 ตู้) 
-ห้องแลบ BSL2 2 ห้อง
-ห้อง autoclave 1 ห้อง
- ห้องเย็น  4 C 1 ห้อง
- ห้องล้างเครื่องมือ 1 ห้อง
- ห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
1 ห้อง

-ห้องงานด้านบริหารงาน
สนับสนุนอื่นๆ 

-เก็บตัวอย่ำงด้วย freezer -80 

C 60 ตู้ เก็บ
หลอด 1.8 ml. ได้

จ านวน 1,800,000 หลอด
คลังแบคทีเรีย & เชื้อรา



แบบอาคารหลัก : ชั้น 5 

-ห้องเก็บตัวอย่างด้วยfreezer 
-80 C 6 ห้อง (72 ตู้) 

-ห้อเก็บสารพันธุกรรม 1 ห้อง
- ห้องเย็น  4 C 1 ห้อง
-ห้องงานด้านบริหารงาน
สนับสนุนอื่นๆ 

-เก็บตัวอย่ำงด้วย freezer 
-80 C 72 ตู้ เก็บ หลอด 
1.8 ml. ได้

จ านวน 
> 2,160,000 หลอดคลัง DNA



กจิกรรม ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 

ออกแบบอำคำรฯ 

เสนอของบประมำณก่อสร้ำง 

ด ำเนินก่อสร้ำงอำคำร 

จัดหำครุภัณฑ์
- Deep Freezer
- Liquid nitrogen tank
- BSC
- Lyophilizer
- Autoclave
- Microscope
- Incubator
- Computer
- Low speed refrigerated centrifuge
- High speed refrigerated centrifuge
- รถยนต์
- ฯลฯ

 

พัฒนำบุคลำกร    

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

แผนการด าเนินการ



ขั้นตอน/กิจกรรม ช่วงเวลา 
ก าหนดพื้นที่ก่อสร้าง 

 ส ำรวจพื้นที่ก่อสร้ำง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมุนไพรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
อ.แกลง จ.ระยอง ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์นครรำชสีมำ และศูนย์วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์นครสวรรค์ เพื่อประเมินจุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละพ้ืนที่ รำยงำน ลกำร
ส ำรวจพื้นที่ประกอบกำรตัดสินใจของ ู้บริหำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

มค.-กพ. 62 

เสนอความต้องการแบบอาคาร DMSC NBRC 
 ส ำรวจข้อมูลควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก  

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพื่อออกแบบอำคำรให้ครอบคลุมกำรจัดเก็บ
ทรัพยำกรชีวภำพทุกด้ำน อำทิ คลังเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค (ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรำ) 
คลังซีรัม (น้ ำเหลือง) คลังดีเอ็นเอ และคลังเนื้อเยื่อ 

กพ.-มีค. 62 

แต่งตั้งคณะท างานจัดตั้ง DMSC NBRC 
 องค์ประกอบคณะท ำงำน ประกอบด้วย ู้แทนจำก  

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กรมควบคุมโรค สถำบันวัคซีนแห่งชำติ กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ควำมเป นเลิศด้ำน
ชีววิทยำศำสตร์ (TCELS)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศ กษำ สมำคม
โรงพยำบำลเอกชน อำจำรย์มหำวิทยำลัยต่ำง  

มีค.62 

 ประชุมคณะท ำงำนจัดตั้ง DMSC NBRC เพื่อหำรือแบบอำคำร และระบบ 
กำรบริหำรจัดกำร 

เมย.-พค.62 

จัดท าขอบเขตของงานจ้างออกแบบอาคาร (TOR) 
 เชิญ ู้แทนกองแบบแ น กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เป นกรรมกำรกำร  

(TOR) และเป นที่ปร กษำกำรก่อสร้ำงอำคำร ร่วมกับกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

พค.-กค.62 

 

 

 

 



ด้านปฏิบัติการ (operation) 
ขั้นตอน/กิจกรรม  ช่วงเวลา 

ก ำหนดงบประมำณพ้ืน ำน  เพื่อขอรับจัดสรรงบประมำณ 
 ค่ำจ้ำง 
 ค่ำบ ำรุงรักษำอำคำร  
 ค่ำสำธำรณูปโภค 

กพ.-เมย. 62 

กำรวำงแ นรำยได้ (Business plan) 
 กำรประชำสัมพันธ์เครือข่ำยนักวิจัย นักวิชำกำร 

 กำรให้บริกำรรับ ำก กำรจ ำหน่ำยจุลินทรีย์ เชื้อมำตร ำน สำรมำตร ำน 
เพ่ือใช้ในงำนวิจัย งำนควบคุมคุณภำพของห้องป ิบัติกำร* 

 กำรให้บริกำรงำนวิจัย กำรทดสอบ 

เมย.62-กย.63 

การวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรบุคคล และการวางแผนก าลังคน  
 กำรดูงำน 
 กำร  กอบรม ระยะสั้น ระยะยำว 
 กำรศ กษำต่อ 

เมย.62-กย.63 

 

Operation




