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ค�ำนยิม



ค�ำน�ำของคณะผู้จัดท�ำ

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ มภีารกจิหลกัตาม
กฎหมายในการเป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงระดับนานาชาติและระดับชาติ มีบทบาทการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข การก�าหนดมาตรฐานห้องปฎิบัติการ มาตรฐานการ
ตรวจทางห้องปฎิบัติการ การก�ากับดูแลตาม พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 2558 และ พรบ.
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 การพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
การคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฝ้าระวัง ประเมินสื่อสารและจัดการความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ 
การศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น�าไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการ
ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค และการให้บริการวิชาการและการตรวจ
วเิคราะห์ทางห้องปฏบัิตกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุขในฐานะห้องปฏบิติัการอ้างองิ ในช่วง
สถานการณ์โควิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ท�าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจเชื้อโควิด 19 รับผิดชอบการจัดต้ังและควบคุมมาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการตรวจโควิดทั่วประเทศ วิจัยและหานวัตกรรมการตรวจ มีส่วนร่วมในการป้องกัน
และควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้
ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบให้ส�านัก
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และกองแผนงานและวิชาการเป็นคณะบรรณาธิการจัดท�า
หนงัสือ ผลงานส�าคญัและถอดบทเรียนของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างสถานการณ์ระบาด
ของ COVID-19 โดยรวบรวมจากผลงานของทุกหน่วยงานสงักดักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพือ่เป็น
หลักฐานความตั้งใจ ความมุ่งมั่นของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ร่วมกันปฏิบัติการ
อย่างเข้มแข็ง ทุ่มเท จนประสบผลส�าเร็จหลายประการ ตลอดจนเพื่อถอดบทเรียนการด�าเนินการ 
เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 คณะบรรณาธกิารขอขอบพระคุณผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสขุ ผูบ้ริหารกรมวทิยาศาสตร์
การแพทย์ ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีสนบัสนนุข้อมลูในการจดัท�าหนังสอืผลงานส�าคญัและถอดบทเรยีน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ครั้งนี้ หวังว่าจะเป็น 
ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานขององค์กรต่อไปในอนาคต

คณะบรรณาธิการ

10 กรกฎาคม 2563
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บทน�ำ
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลัก

ตามกฎหมายในการเป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข ท�าหน้าที่วิจัย 

และพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข การก�าหนด

มาตรฐานห้องปฎบิตักิาร มาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบติัการ การก�ากับดูแลตาม พรบ.เชือ้โรค 

และพิษจากสัตว์ 2558 และ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 2559 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฝ้าระวัง ประเมินสื่อสารและจัดการ

ความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น�าไปใช้ใน

การตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคและคุ้มครองผู้บริโภค และการ

ให้บริการวิชาการและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน

ฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง มีทิศทางการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ 1) ตอบ

สนองยุทธศาสตร์ชาติ 2) นโยบายของรัฐบาล และ 3) นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ยัง

ให้ความส�าคัญกับเรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติหรือนานาชาติซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย เน้น

การท�างานเชิงบูรณาการ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็น

ส�าคัญ อีกทั้งยังมุ่งเน้นน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ชุมชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปกป้องสุขภาพของตนเอง ตลอดจนการมีบทบาทในการเตือนภัย

สุขภาพ ด้านการสร้างนวัตกรรม โดยมีกลยุทธ์ในสี่ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม มีเป้าประสงค์

เพื่อการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนบนฐานความเชื่อ ไว้วางใจ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ 

และสงัคมของประเทศและภมูภิาคเอเชยีด้วยองค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ มคีวามมุง่หวงั 

ว่าประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะได้น�าองค์ความรู ้ งานวจิยัพฒันา เทคโนโลยแีละนวตักรรม

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสุภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พฒันาขดีความสมรรถนะ ความทนัสมยั ในการตอบสนองต่อปัญหา

ทางการแพทย์และสาธารณสุข มีเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ 

ตอบสนองสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินอย่างทันเหตุการณ์ด้วยระบบทางห้องปฏิบัติการเป็น

ศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สนับสนุนนโยบายด้าน

การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพสามารถออกแบบ พัฒนา และจัดการนวัตกรรมบริการ ที่ใช้

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังให้กับ

ผลงำนส�ำคัญและถอดบทเรยีนของกรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์
ระหว่ำงสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 
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ผู้รับบริการในทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขันของชาติในสังคม 

และเศรษฐกิจดิจิตัล และเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

โดยมุ่งหวังการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เป็นระบบ ทัน

สมัย เข้าถึงได้ง่าย ตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ มีการน�า

ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการสนับสนุนการด�าเนินงานในเชิงนโยบายในด้านการป้องกันและส่ง

เสริมสุขภาพ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อสู่

การน�าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มขีด

ความสามารถเชิงแข่งขันของประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน

สากล มีเป้าประสงค์เพื่อการเป็นหน่วยงานกลางในการก�าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพ

ทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย เป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการร่วมที่ให้บริการ

แบบเบ็ดเสร็จด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยมุ่งหวังพัฒนาห้อง

ปฏบิตักิารทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มมีาตรฐาน เกดิความน่าเชือ่ถือ เป็นทีย่อมรบั มข้ีอมูล

หรือการมีคณะกรรมการท่ีได้รับการยอมรับเพื่อก�าหนดเป็นมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งมีข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งใน

และต่างประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 คอื กำรยกระดับองค์กำรสู่ควำมเป็นเลศิ มีเป้าประสงค์เพื่อ

การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ พัฒนาความมั่งคงและความเป็นมืออาชีพให้กับ

บุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม เป็นองค์การสมรรถนะสูง โดยมุ่งหวัง การวางระบบการบริหาร

จัดการภายในองค์กรที่ดี การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรเกิดความผาสุกและความ

ผูกพัน การพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถให้กับบุคลากรในสายงานต่าง ๆ การ

บริหารสินทรัพย์เครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ง

จะช่วยผลให้การด�าเนินงานในแต่ละด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บรรลุตามเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดได้สร้าง

ความกังวลไปทั่วโลกหลังจากจ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีแนวโน้ม

พุ่งสูงขึ้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จ�านวนทั้งสิ้น 

181,546 ราย มีอาการรุนแรง  เสียชีวิต 7,126 ราย ประเทศไทยมีผู้ป่วยยืนยันสะสม จ�านวน 

147 ราย หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล จ�านวน 38 ราย และมีผู้ป่วยที่มี
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อาการเข้าได้ตามนิยาม (PUI) จ�านวน 7,045 ราย  โดยประเทศไทยได้ยกระดับการแจ้งเตือน

โรคในผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง

ของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มาจากต่างประเทศ ทั้งการ

คัดกรองไข้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงราย เพิ่มการเฝ้าระวังโดย

เฉพาะประเทศ ที่มีความเสี่ยง 4 ประเทศ ดังนี้ จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน อิตาลี โรงพยาบาลรัฐและ

เอกชน สนับสนุน 

 การเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุข

และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม โดยบูรณาการการท�างานร่วมกันของทุกกระทรวง โดยสร้าง

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวมทั้งประสานงานกับองค์การอนามัยโลก และประเทศในภูมิภาค

อาเซียน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรการและประสบการณ์ของประเทศไทยในการเฝ้าระวัง

ให้กบัประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด

ในการป้องกนัควบคมุโรคตดิต่ออบุตัใิหม่นัน้ จากแนวโน้มการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

2019 ในประเทศไทยและทั่วโลกกระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์จ�านวนผู้ป่วยตามหลักการ

ทางระบาดวิทยาคาดว่าจะพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ผู้ป่วยยืนยัน อาการไม่รุนแรง

และรุนแรง ในระยะระบาดของโรคในวงจ�ากัด ซึ่งจะพบผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางจากประเทศ

ในกลุ่มเส่ียงและพบผู้ป่วยในประเทศไทย ที่มีลักษณะการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเป็นวงจ�ากัด 

ในเวลา 3 เดอืน จากแบบจ�าลองทางคณติศาสตร์ พบว่าผูป่้วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ซึง่ขณะนีย้อด 

การคัดกรองจากทุกด่านควบคุมโรคสะสม ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน จ�านวน 7,045 ราย 

จ�านวนผู้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จ�านวน 2,457 ราย ผู้ป่วยสังเกตอาการ 

ที่บ้าน จ�านวน 246 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม จ�านวน 147 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว จ�านวน 

41 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล 105 ราย ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง จ�านวน 1 ราย และ

จ�านวนผู้เสียชีวิต 1 ราย

 เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรค ให้อยู่ในวงจ�ากัด ลดโอกาสการแพร่เชื้อ เข้าสู่ 

ประเทศ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทางจากต่างประเทศ ให้

ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและเพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ

งานและสัมผัสกับผู้ป่วยด้านการสอบสวนโรค การรักษา และการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ 

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข มีภารกิจหลักตามกฎหมายในการเป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข ท�าหน้าท่ีตรวจวินิจฉัยโรคโควิดทางห้องปฏิบัติการการจัดต้ังห้องปฏิบัติการโควิด 
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ในกรุงเทพและปริมณฑล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส�าหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

การก�ากับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการการตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ การประเมิน

น�้ายาและชุดทดสอบส�าหรับเป็นข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนของ พรบ เครื่องมือแพทย ์

การให้ความรู้และต�าปรึกษาทางห้องปฏิบัติการ การบริหารเปล่ียนแปลงงบประมาณและ

แผนงานเพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีทรัพยากรเพียงพอในการสนับสนุนการป้องกัน

และควบคุมโรค โดยผู้บริหารและบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปฏิบัติงานอย่าง

เต็มความสามารถ มีการปฏิบัติงานตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อท�าการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เป็นเวลามากกว่าสามเดือน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นที่พบผู้ป่วยในประเทศไทย หลังจาก

สถานการณ์ผ่านจุดที่มีผู้ป่วยมากที่สุดต่อวันในช่วงกลางเดือนเมษายน 2563 กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ได้เน้นการปฏิบัติการเพื่อ ให้ห้องปฏิบัติการมีขีดความสามารถรองรับการตรวจ 

คัดกรองเชิงรุก ในโครงการเตรียมความพร้อมห้องปฎิบัติการเพื่อต่อสู้ภัยพิบัติ จากโรคอุบัติใหม่ 

อุบัติซ�้า (COVID-19) มีความพร้อมของบุคลากรด้านวิชาการ มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ด้วย

เทคโนโยลีที่ทันสมัย ในการรองรับการระบาดของเชื้อ COVID-19 เฟสต่อไปหรือเชื้ออุบัติใหม่ 

อุบัติซ�้าอื่นๆ ที่มีแนวโน้มการระบาดที่รวดเร็ว และรุนแรงมากขึ้น มีห้องปฏิบัติการอ้างอิง และ

ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ที่สามารถเฝ้าระวัง และรองรับการระบาดของเชื้อโรคต่างๆ ได้อย่าง

ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ และวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยการใช้องค์ความรู้

จีโนมิกส์ เพื่อให้ระบบการบ�าบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค มีศักยภาพรองรับการระบาด ยก

ระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของประเทศ พัฒนาและควบคุมวัคซีน ยาชีววัตถุ ที่ผลิต 

เพือ่ใช้ได้เองในประเทศ การควบคมุมาตรฐานของเครือ่งมอืแพทย์ทีใ่ช้ตรวจโรคได้เอง การพฒันา 

อุปกรณ์ป้องกันตน หน้ากากทางการแพทย์ และการวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อ

การป้องกันและแก้ไข เพื่อให้ระบบบริการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนารองรับการระบาด

ระลอกใหม่ โดยผลการด�าเนินการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถสรุปได้เป็น 4 หมวด 

ตามช่วงเวลา (Timeline) แสดงกิจกรรมส�าคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  แยกเป็น
หมวด 1  ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 

 1.1 การจัดให้มีบริการตรวจเชื้อโควิดด้วยวิธี RT PCR  และการขยายบริการตรวจ

วิเคราะห์ครอบคลุมทุกจังหวัด “หนึ่งแล็บหนึ่งจังหวัด รายงานผล 24 ชั่วโมง”

 1.2 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย

 1.3 การประเมินชุดทดสอบ

หมวด 2  วิจัยและนวัตกรรม

 2.1 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เช่น การถอดรหัสพันธุกรรม 

 2.2 วิจัยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การตรวจตัวอย่างด้วยน�้าลาย  การทดสอบ

แอลกอฮอล์เจล 
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 2.3 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลิตชุดทดสอบและน�้ายาใช้ในประเทศ

 2.4 ยาและวัคซีน

 2.5 การทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

หมวด 3  การบริหารจัดการ

 3.1 ผลการด�าเนินการคณะท�างานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ (แลป) ภายใต้

ค�าสั่ง ศบค.  

 3.2 การจัดท�าข้อมูลสารสนเทศ 

 3.2 การบริหารทรัพยากร 

 3.3 การบรรจุบุคลากรเป็นข้าราชการ

 3.4 การประสานงานต่างประเทศ

 3.5 การสนับสนุนอื่นๆ 

หมวด 4  การสื่อสาร

 4.1 การประชาสัมพันธ์

 4.2 การจัดท�าสารสนเทศ Infographic, One page
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TIMELINE การด�าเนินงานในสถานการณ์ COVID-19 ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

26 ธ.ค. 62
พบการระบาดของเชื้อ

ไวรัสในประเทศจีน
มณฑลอู่ฮั่น

12 มี.ค. 63
การแพร่ระบาดที่
สนามมวยลุมพินี

13 มี.ค. 63
กรมได้รับงบกลาง

รอบที่ 1

7 มี.ค. 63
หน้ากากอนามัย

ขาดแคลน

15 มี.ค. 63
พบผู้ป่วยมากกว่า

100 คน/วัน

20 มี.ค. 63
พบผู้ติดเชื้อ

รายแรก
ในกรมวิทย์

24 มี.ค. 63
ประกาศ พ.ร.ก.

ฉุกเฉิน

1 เม.ย. 63
แต่งตั้งคณะท�างาน 

ภารกิจ lab

15 เม.ย. 63
เริ่มศึกษาการตรวจ

ในน�้าลาย

17 เม.ย.
อัตราก�าลังคน 515

ต�าแหน่ง

9 เม.ย. 63
Reuse N95

19 เม.ย. 63
ฟ้าทะลายโจร

15 พ.ค. 63
เคสภูเก็ต

8 พ.ค. 63
Reuse PPE

15 พ.ค. 63
Sentinel

Surveillance

22 พ.ค. 63
ก�ากับมาตรฐาน

Website

20 เม.ย. 63
ครบ 100

ห้องปฏิบัติการ

3 พ.ค. 63
เคสยะลา

(คณะตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการ)

6 เม.ย. 63
พบผู้ป่วยน้อยกว่า

100 คน/วัน

4 เม.ย. 63
ติดตามและบริหาร

น�้ายาตรวจ

23 ก.พ. 63
ประกาศควบคุมเชื้อ
SARS-CoV-2 ภายใต้
พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษ

จากสัตว์

19 ก.พ. 63
1 lab 1 จังหวัด 100

ห้องปฏิบัติการ

31 ธ.ค. 62
พบผู้ป่วยรายแรก

ในจีน

13 ม.ค. 63
พบผู้ป่วยรายแรก
ในประเทศไทย

15 ม.ค. 63
สวส. ถอดรหัส
พันธุกรรมเชื้อ

ไวรัสได้

3 ก.พ. 63
ศวก. 14 แห่ง

ตรวจได้
(ตรวจยืนยันที่
จุฬา/กรวิทย์)

4 ก.พ. 63
รับคนไทย

กลับจากอู่ฮั่น

12 ก.พ. 63
ประเมินชุด RT-PCR

ประเมินชุด Rapid Test

27 มี.ค. 63
l แผนประคองกิจการ

l ขยายขอบเขตการตรวจ 
ภายในกรม
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 1.1 การจัดให้มีบริการตรวจเชื้อโควิดด้วยวิธี RT PCR  และการขยายบริการตรวจ

วิเคราะห์ครอบคลุมทุกจังหวัด “หนึ่งแล็บหนึ่งจังหวัด รายงานผล 24 ชั่วโมง”

 จากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและทั่วโลก 

กระทรวงสาธารณสุข ได้คาดการณ์จ�านวนผู้ป่วยตามหลักการทางระบาดวิทยาจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้นสองเท่าในทุกสี่วัน เพื่อให้สามารถควบคุมการระบาดของโรค ให้อยู่ในวงจ�ากัด ลดโอกาส

การแพร่เชื้อเข้าสู่ประเทศ ลดผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงสามารถดูแลคนไทยและผู้เดินทาง

จากต่างประเทศ ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดการว่าในระยะที่ผู้ป่วยเพิ่ม

ขึ้นจะมีจ�านวนตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัวอย่างต่อวัน โดยจะต้อง

มีจ�านวนห้องปฏิบัติการอย่างน้อย ๑๐๐ แห่ง จึงจะสามารถท�าการตรวจทางห้องปฏิบัติการได้

เพียงพอ 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งรับผิดชอบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงพัฒนาให้

มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกจังหวัดของ

ประเทศไทย ในชื่อโครงการ หนึ่งห้องปฏิบัติการหนึ่งจังหวัด เพื่อรอบรับการตรวจวินิจฉัย เพื่อ

รักษาและติดตามผู้ป่วย การสอบสวนโรค การเฝ้าระวังโรค ให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อ

 1. มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการในระยะระบาด ๓ เพ่ือรักษาและติดตามผู้ป่วย 

การสอบสวนโรค การเฝ้าระวังโรคให้กับประชาชน โดยผ่านทุกกระทรวงและหน่วยงานภาค

เอกชน

 2. เพิ่มศักยภาพของการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 แนวทางด�าเนินการนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาศักยภาพของศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทย์ทัว่ประเทศจ�านวน 15 แห่งให้ท�าการตรวจเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ได้ตั้งแต่วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และตามข้อส่ังการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ 

และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center) 

ให้กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ รบัผดิชอบห้องปฏิบตักิารตรวจเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จึงได้จัดท�าโครงการ “หนึ่งห้องปฏิบัติการ หนึ่งจังหวัด” เพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษา

และติดตามผู้ป่วย สอบสวนโรค และเฝ้าระวังโรค ให้กับประชาชนทั่วประเทศ มีเป้าหมาย

พัฒนาให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุก

จังหวัดของประเทศไทย สามารถวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาได้อย่าง

รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อ และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตามแนวทาง

ห้องปฏบิัตกิำรตรวจวนิจิฉัยโรคโควดิ 19หมวด 
1
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ขององค์การอนามัยโลก ด�าเนินการโดยการวางระบบการประเมินความสามารถ ความช�านาญ

ของบุคลากร ความพร้อมด้านเครื่องมือสถานที่ และระบบการจัดการความปลอดภัยและการ

รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดให้บริการของห้องปฏิบัติการ

เครือข่าย COVID-19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท�าหน้าที่ฝึกอบรม แนะน�า นิเทศงาน และ

ประเมินศักยภาพของห้องแล็บ ให้การรับรองห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก�าหนด 

 จากการเริ่มต้นด�าเนินการ ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 มีห้องปฏิบัติการ 7 แห่ง และ

สามารถขยายจนมีห้องปฏิบัติการครบ 100 แห่ง ณ 20 เมษายน 2563 ปัจจุบันให้รับรองห้อง

ปฏิบัติการจ�านวน 197 แห่ง ณ 20 มิถุนายน 2563 แยกเป็นห้องปฏิบัติการ เป็นภาครัฐจ�านวน  

แห่ง ภาคเอกชนจ�านวน  แห่ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ แยกเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 

76 แห่ง ภาคกลาง 24 แห่ง ภาคอีสาน 25 แห่ง ภาคเหนือ 23 แห่ง ภาคใต้ 24 แห่ง ภาค

ตะวันออก 17 แห่ง ภาคตะวันตก 8 แห่ง ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองนี้ ครอบคลุม

พื้นที่เขตสุขภาพทั้ง 13 เขต ใน 54 จังหวัด และก�าลังจัดตั้งให้ครบทั้ง 77 จังหวัดภายในเดือน

กันยายน 2563 โดยรองรับการตรวจได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่างต่อวัน นอกจากนั้นยังร่วมกับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคพัฒนาโปรแกรมรายงาน

ผลด้วย Application CO LAB ให้ทุกห้องปฏิบัติการสามารถรายงานผลได้ภายใน 1 วัน 

 การตรวจด้วยวิธี RT PCR ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกประเทศไทย

สามารถท�าการตรวจได้อย่างน้อย 20,000 ตัวอย่างต่อวัน เป็นศักยภาพที่สามารถห้องปฏิบัติ

การเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจได้และยอดการตรวจจริงได้จาก

รายงานของห้องแลปทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งแต่ละแห่งตรวจได้มากกว่า 100 ตัวอย่างต่อ

วัน ปัจจุบันมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเฉลี่ย 5,000 - 7,000 ตัวอย่างต่อวัน ตัวเลข

สะสมตั้งแต่มกราคม - 20 มิถนายน 2563 จ�านวนทั้งสิ้น 568,294 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราการ

ตรวจ 8,533 คน ต่อประชากร 1 ล้านคนคิดเป็นล�าดับที่ 7 ของโลกมากกว่าญี่ปุ่น (ซึ่งเป็นล�าดับ

ที่ 10) แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่ท�าการตรวจได้เพียงพอและถูกต้องตามหลักวิชาการ

ด้านระบาดวิทยา ส่งผลให้ควบคุมจ�านวนผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 

มิถุนายน 2563)

 1.2 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย

 เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบหลักท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การตรวจทางห้อง

ปฏิบัติการ COVID-19 และระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ใน

การก�ากับดูแลระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการเครือข่าย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานที่มีองค์ประกอบของผู้บริหาร นักวิชาการ

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการตรวจติดตาม

ประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่าย พิจารณารายงานการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองและ

การต่ออายุการรับรองห้องปฏิบัติการเครือข่าย รวมทั้งจัดท�าแผนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพห้อง

ปฏิบัติการเครือข่ายให้ธ�ารงรักษาระบบคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาให้ยื่นขอการรับรอง

ตามมาตรฐานสากล 

 อีกทั้งได้แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ ประสบการณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

COVID-19 และระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ 

ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตรวจติดตาม ประเมินผล และเป็นทีมพี่เลี้ยงให้กับห้องปฏิบัติ

การเครือข่ายให้สามารถธ�ารงรักษาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง 

 กระบวนการท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเร่ิมต้ังแต่ได้รับ

ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้พัฒนาห้องปฏิบัติการตาม

โครงการ “หนึ่งห้องปฏิบัติการ หนึ่งจังหวัด” ที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบการจัดการคุณภาพ

ห้องปฏบิตักิารเหล่านัน้อย่างด ีเพือ่สร้างความเช่ือมัน่ว่าห้องปฏบิติัการเครือข่ายทกุแห่งปฏบิตักิาร

ด้วยระบบคุณภาพเดียวกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงสร้างระบบคุณภาพและการควบคุม

คุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย ดังนี้ 

 ก�าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย SARS-CoV-2 โดย

ก�าหนดเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนได้รับการรับรอง และระยะที่ 2 หลังได้รับการรับรอง 

 ระยะที่ 1 ก่อนได้รับการรับรอง ห้องปฏิบัติการทุกแห่งที่ประสงค์จะเป็นห้องปฏิบัติการ

เครือข่าย SARS-CoV-2 ต้องผ่านการตรวจประเมิน และสามารถด�าเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขหลักๆ ดังนี้

 • มีการจัดวาง lay out ห้องปฏิบัติการ และ flow การปฏิบัติงาน ถูกต้องตามหลัก

วิชาการของการปฏิบัติการกับเชื้ออันตรายและการตรวจ RT PCR

 • มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

 • มี PPE ครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กระทรวงก�าหนด

 • มีบุคลากร ที่มีความรู้ ความเข้าใจทั้งเทคนิคการตรวจวิเคราะห์และด้านการรักษา

ความปลอดภัยทางชีวภาพ และต้องตรวจตัวอย่างทดสอบความช�านาญได้ถูกต้องทุกตัวอย่าง 

(ตัวอย่างบวก 5 ตัวอย่าง ตัวอย่างลบ 5 ตัวอย่าง)

 • ใช้น�้ายาวิเคราะห์ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก�าหนด

 ระยะ 2 หลังได้รับการรับรอง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน

การธ�ารงรักษาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการเครือข่ายทุกแห่ง ดังนี้

 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายทุกแห่ง ส่งตัวอย่างทุกรายที่รายงานผล “พบเชื้อ” มายัง กรมฯ 

เพื่อทวนสอบและควบคุมคุณภาพ  
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 • กรมฯ ส่งตัวอย่างทดสอบความช�านาญให้ห้องปฏิบัติการต่อเนื่องทุก 3-4 เดือน 

 • ตรวจประเมินซ�้า (onsite) ทุกแห่งภายใน 10-12 เดือนหลังผ่านการรับรอง 

 หากกรมฯ พบหรือได้รับรายงาน ห้องปฏิบัติการเครือข่ายรายงานผลไม่สอดคล้องกัน 

กรมฯ จะสั่งระงับการปฏิบัติการชั่วคราว และมอบหมายผู้ตรวจประเมินลงพื้นที่ทันที เพื่อค้นหา

สาเหตุ แก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดปัญหาซ�้า หากห้องปฏิบัติการเครือข่ายนั้นไม่สามารถ

ปรับปรุงแก้ไขได้ กรมฯ จะระงับชั่วคราวหรือยกเลิก

 การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ SARS-CoV-2 เป็นข้อมูลที่ส�าคัญที่ห้อง

ปฏิบัติการต้องรายงานอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า เพราะหากห้องปฏิบัติการรายงานผลบวก 

(positive, detected) แพทย์ ทีมสอบสวนโรคจะต้องด�าเนินการ มาตรการหลายขั้นตอนมี

หลายหน่วยงาน หรือบุคลากร ประชาชนที่เกี่ยวข้องจ�านวนมาก และส่งผลถึงการตัดสินใจของ

รัฐบาลในการก�าหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม ดังนั้นหากห้องปฏิบัติการรายงานผล

บวกปลอม (false positive) กระบวนการดังกล่าวจะด�าเนินการไปโดยเสียเวลา เสียทรัพยากร 

และรอนสิทธิ์ของประชาชนท่ีถูกกักตัว และในทางกลับกันหากห้องปฏิบัติการรายงานผลลบ

ปลอม (false negative) ผู้ป่วยรายนั้นอาจจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้ออย่างกว้างขวางจนยาก

ต่อการควบคุม  

 ดังนั้นเพื่อลดหรือป้องกันข้อผิดพลาดในการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการให้เกิดขึ้น

น้อยที่สุด (nearly Zero) นอกเหนือจากระบบการตรวจติดตาม เฝ้าระวังดังกล่าวข้างต้น กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้แต่งตั้งมอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหัวหน้าห้องปฏิบัติ

การชัณสูตร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาแก่ห้องปฏิบัติการ

เครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และกรมฯ ได้แจกจ่าย checklist ให้ห้องปฏิบัติการ

ใช้ส�ารวจตนเอง รวมทั้งชุดความรู้ คู่มือ เอกสาร ค�าแนะน�าการปฏิบัติการทั้งด้านการตรวจ

วิเคราะห์และด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ อีกทั้งข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห์ RT PCR ด้วย
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1.3 การประเมินชุดทดสอบ

 การประเมินคุณภาพชุดทดสอบทางน�้าเหลืองวิทยาส�าหรับโรคโคโรนา 2019 เพื่อใช้ใน

กรณีสภาวะเร่งด่วน 

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ได้รบัมอบหมายจากทีป่ระชมุ Public Health Emergency 

Operation Center (EOC) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ด�าเนินการวางแผนการเทียบ

มาตรฐาน Strip test ซึ่งเป็นชุดตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ที่

ใช้หลักการทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology test) เพื่อขยายการตรวจในผู้สัมผัสโรคหรือ 

ผู้ถูกสงสัยว่ามีการติดเชื้อให้ได้จ�านวนมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น แต่เนื่องจากในระยะแรกของการ

ระบาดที่มีผู้ป่วยในประเทศจ�านวนน้อย จึงมีข้อจ�ากัดในการจัดหาตัวอย่างพลาสมาหรือตัวอย่าง

อ่ืนจากผู้ป่วยส�าหรับน�ามาใช้ประเมินคุณภาพมาตรฐานด้วยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยความเห็นชอบร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี

เป็นหน่วยงานก�ากับควบคุมชุดตรวจซึ่งถือเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทหนึ่ง จึงเห็นควรด�าเนิน

การประเมินคุณภาพด้วยการพิจารณาเอกสารทางวิชาการของชุดตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้ว

น�าผลการพิจารณาไปประกอบการขออนุญาตน�าเข้าและขึ้นทะเบียนชุดตรวจจากส�านักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้มีชุดตรวจที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เป็น

ภาวะเร่งด่วนทางสาธารณสุข ซึ่งแนวทางดังกล่าวหน่วยงานอื่นในระดับสากล เช่น US FDA 

ก็ใช้พิจารณาเพื่ออนุญาตชุดตรวจเฉพาะส�าหรับใช้ในสภาวะเร่งด่วน หรือ Emergency used 

authorization (EUA) เช่นเดียวกัน

 คณะกรรมการพิจารณาและประเมินชุดทดสอบทางน�้าเหลืองวิทยาส�าหรับโรคโคโรนา 

2019 ได้ก�าหนดรายการเอกสารทางวิชาการและหลักเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของชุดตรวจเพื่อ

แสดงถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของชุดตรวจ ที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเอกสาร

วิชาการ โดยต้องยืนยันความถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเองก่อนยื่นเอกสารทั้งหมดเพื่อให้คณะ

กรรมการพิจารณา รายการเอกสารประกอบด้วยเอกสารที่แสดงรายละเอียดของชุดตรวจ รวม

ถึงรายละเอียดของฉลากและเอกสารก�ากับชุดตรวจ ซึ่งสอดคล้องกับรายการเอกสารที่ต้องยื่น 

ประกอบในการขออนุญาตเครื่องมือแพทย์แบบแจ้งรายการละเอียดของส�านักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา 

 เกณฑ์หลัก (Major criteria) ที่ส�าคัญ จ�านวน 4 หัวข้อ ที่ชุดตรวจจ�าเป็นต้องมีเอกสาร

แสดงข้อมูล และต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดได้แก่

 1. ผลการศึกษาความคงตัว (Stability study) ต้องมีการออกแบบการศึกษา และผล

การศึกษาที่สอดคล้องต่อการก�าหนดอายุการใช้งานของชุดตรวจ ซึ่งอาจเป็นผลการศึกษาแบบ

เร่ง (Accelerated stability study) 
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 2. ผลการศึกษาความไวเชิงวินิจฉัย (Diagnostic sensitivity study) ได้แก่ ผลการ

ทดสอบในกลุ่มตัวอย่างผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยต้องมีแหล่งที่มาของตัวอย่าง วิธีการตรวจ

สอบคุณสมบัติของตัวอย่าง หรือวิธีการตรวจอ้างอิง รายละเอียดผลการศึกษา โดยเกณฑ์ยอมรับ 

คือ ต้องมีความไวไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ในกรณีที่เป็นชุดตรวจหาแอนติบอดี และความไวไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 90 ในกรณีที่เป็นชุดตรวจหาแอนติเจน โดยต้องมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า 50 

ตัวอย่าง 

 3. ผลการศึกษาความจ�าเพาะเชิงวินิจฉัย (Diagnostic specificity study) ได้แก่ ผล

การทดสอบในกลุ่มตัวอย่างผู้ไม่ติดเชื้อโคโรนา 2019 โดยต้องมีแหล่งที่มาของตัวอย่าง วิธีการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวอย่าง หรือวิธีการตรวจอ้างอิง รายละเอียดผลการศึกษา โดยเกณฑ์

ยอมรับ คือ ต้องมีความจ�าเพาะไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98 โดยต้องมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า 100 

ตัวอย่าง 

 4. ผลการศึกษาความไม่จ�าเพาะ (Non-specificity study) ได้แก่ ผลการทดสอบ

ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคอื่นท่ีไม่ใช่ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 เช่น ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสชนิดอื่น 

ผู้ป่วยท่ีเป็นนโรคทางภูมิคุ้มกัน โดยต้องมีแหล่งที่มาของตัวอย่าง วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของตัวอย่าง รายละเอียดผลการศึกษา โดยเกณฑ์ยอมรับ คือ ต้องให้ผลผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 

10 โดยต้องมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง

 คณะกรรมการพิจารณาและประเมินชุดทดสอบทางน�้าเหลืองวิทยาส�าหรับโรคโคโรนา 

2019 ได้ด�าเนินการพิจารณาค�าขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบจากผู้ประกอบการ ที่ยื่น ณ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2563 จ�านวน ทั้งสิ้น 101 

ค�าขอ โดยเป็นค�าขอยื่นประเมินครั้งแรก 90 ค�าขอ จากชุดตรวจจ�านวน 59 ผลิตภัณฑ์ (เป็นชุด

ตรวจแอนติบอดี จ�านวน 56 ผลิตภัณฑ์ และชุดตรวจแอนติเจน จ�านวน 3 ผลิตภัณฑ์) ผลการ

ประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์ตาม Major criteria จ�านวน 29 ค�าขอ (ร้อยละ 32.22) เมื่อพิจารณา

ผลการพิจารณาตามรายผลิตภัณฑ์ พบว่าชุดตรวจแอนติบอดี จ�านวน 21 จาก 56 ผลิตภัณฑ์ 

คิดเป็นร้อยละ 37.5 ให้ผลผ่านเกณฑ์การประเมิน และชุดตรวจแอนติเจน จ�านวน 2 จาก 3 

ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 66.7 ให้ผลผ่านเกณฑ์การประเมิน รวมผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลผ่านการ

ประเมินทั้งสิ้น 23 จาก 59 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 38.98 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

 การประเมินด้วยเอกสารนั้นเป็นมาตรการในสภาวะเร่งด่วนที่มีข้อจ�ากัด ไม่สามารถ

ด�าเนินการทางห้องปฏิบัติการได้ในช่วงเวลาก่อนพฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตามชุดตรวจที่

ผ่านการประเมินด้วยวิธีการทางเอกสารได้ถูกประเมินทางห้องปฏิบัติการหลังการได้รับอนุญาต

จ�าหน่ายด้วยแล้ว โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดท�าแนวทางการประเมินตลอดจนจัด

เตรียมตัวอย่างทดสอบ(Panel serum) ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมและท�าการประเมิน

ร่วมกับห้องปฏิบัติการเครือข่ายซึ่งส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรอง
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 การประเมินคุณภาพชุดน�้ายาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี 

Real-time RT-PCR ส�าหรับวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใช้ใน กรณีสภาวะ

เร่งด่วน 

 การขออนญุาตน�าเข้าและขึน้ทะเบียนชดุน�า้ยาตรวจหาสารพันธกุรรมเช้ือ SARS-CoV-2 

ด้วยวิธี Real-time RT-PCR จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากชุดน�้ายา

จะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การทดสอบที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศไว้ ซึ่ง

ประกอบด้วย 

 1. ความไวเชิงวิเคราะห์ (analytical sensitivity) ไม่มากกว่า 1,000 copies/ml 

 2. ความจ�าเพาะของวิธี: primers/probes จ�าเพาะกับเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค 

COVID-19) ต้องทดสอบแล้วว่าไม่มีปฏิกิริยาข้ามพวก (cross reactivity rate) กับ SARS-CoV, 

MERS-CoV และ human corona สายพันธุ์ อื่น ๆ เช่น NL-63, OC-43, 229-E และ HKU-1

 นอกจากนี้อย.ได้ก�าหนดให้บริษัทต้องน�าผลการการประเมินทางห้องปฏิบัติการ 

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เริ่มการประเมินความใช้ได้ของชุดน�้ายาตรวจหาสาร

พันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดย 

คณะท�างานประเมินชุดน�้ายาฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ก�าหนดวิธีและเกณฑ์การประเมิน

ทางห้องปฏิบัติการเช่น ความไวเชิงวิเคราะห์ (analytical sensitivity) และความจ�าเพาะของ

วิธี (cross reactivity rate) จากการรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศก�าหนด

ไว้ส�าหรับการทดสอบความถูกต้องของวิธี (Method validation) น�ามาวิเคราะห์และคัดเลือก

ค่าที่เป็นมาตรฐาน ที่ยอมรับ โดยสากล เนื่องจากขณะนั้นทั่วโลกยังไม่มีเกณพ์การประเมินชุด

น�้ายาตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR

 การก�าหนดชนิด ปริมาณไวรัส ของตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ และ เกณฑ์การยอมรับเนื่องจาก 

แต่ละชุดน�้ายามีความหลากหลายจากการใช้ primers และ probes ที่ออกแบบมาจับกับยีน

หลายต�าแหน่งของเชื้อ SARS-CoV-2 ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเลือกใช้ 

RNA ที่สกัดจากเชื้อที่แยกได้จากผู้ป่วยรหัส hCoV-19/Thailand/74/2020 (Accession ID: 

EPI_ISL_403963) ซ่ึงวิเคราะห์ยีโนมท้ังเส้นแล้วพบว่ามีความเหมือนกับยีโนม hCoV-19/ 

Wuhan/IPBCAMSWH-01/2019 (Accession ID:EPI_ISL_402123)  ร้อยละ100 มาเป็น

ตัวอย่างส�าหรับการประเมิน ดังน้ันตัวอย่างจึงมียีโนมของไวรัสทั้งเส้นที่สามารถรองรับ กับ 

primers และ probes ทุกชนิดที่จ�าเพาะกับเชื้อ SARS-CoV-2 ได้แต่เนื่องจากปริมาณของ 

RNA ไวรัสแสดงผลเป็นเชิงคุณภาพในรูปแบบ Ct ไม่ใช่เชิงปริมาณ จึงค�านวณกลับเป็นปริมาณ  

copies/ml  ได้โดยการน�า RdRP in vitro transcript RNA-NIH ซึ่งห้องปฏิบัติการ กรมวิ

ทยาศาตร์การแพทย์ เตรียมไว้เป็นตัวควบคุมผลบวกและทราบจ�านวน copies/ml เมื่อน�ามา
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ทดสอบด้วยวิธี real time RT-PCR ที่ความเข้มข้นต่างๆสามารถน�ามาสร้าง standard calibra-

tion curve เป็นความสัมพันธ์ของ Ct value กับปริมาณ copies/ml ได้ดังนั้น RNA ของเชื้อ 

SARS-CoV-2 จะปรับค่า Ct ให้เป็นจ�านวน copies/ml ได้โดยการน�ามาเทียบกับ standard 

calibration curve จากนั้นจะเจือจาง SARS-CoV-2 /RNA ให้มีจ�านวน copies/ml ที่เหมาะ

สมส�าหรับการประเมินชุดน�้ายา โดยความไวเชิงวิเคราะห์ (analytical sensitivity) จะทดสอบ

กับตัวอย่าง SARS-CoV-2 ส่วนความจ�าเพาะของวิธี ( (cross reactivity rate) จะทดสอบกับ

เชื้อ Influenza  A , Influenza  B  , RSV และ MERS-CoV

 โดยเกณฑ์การประเมินความใช้ได้ของชุดน�้ายาประกอบด้วย 

  1. ร้อยละความสอดคล้องของตัวอย่างบวกมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

  2. ร้อยละความสอดคล้องของตัวอย่างลบเท่ากับร้อยละ 100 

  3. ชุดน�้ายาจะผ่านการประเมินความใช้ได้หากผ่านเกณฑ์ข้อ 1 และ.2

สรุปผลการด�าเนินงาน : นับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประเมินชุดน�้ายาทั้งสิ้น 44 ชุดน�้ายา โดยมีชุดน�้ายา

 • ผ่านการประเมินความใช้ได้และมีผลความสอดคล้องของตัวอย่างบวกร้อยละ 100   

จ�านวน  32 ยี่ห้อ

 • ผ่านการประเมินความใช้ได้และมีผลความสอดคล้องของตัวอย่างบวกร้อยละ 80-94 

จ�านวน  7  ยี่ห้อ

 • ไม่ผ่านการประเมินความสอดคล้องของตัวอย่างบวกจ�านวน 5  ยี่ห้อ
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 2.1 การวนิจิฉยัผูป่้วยรายแรกจนถึงการพัฒนาวธิตีรวจ “ถอดรหสัพนัธกุรรมเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งจีโนม”...สู่การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย   

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการ

ระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก เริ่มตั้งแต่พบรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ต่อมาวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าโรค

ปอดอักเสบที่ระบาดที่อู่ฮั่น สาเหตุจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และพบการแพร่เชื้อ

จากคนสู่คน ในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการแห่งชาติด้านสาธารณสุข 

และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงไข้หวัดใหญ่ของภูมิภาค SEAR ได้ตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัส

โคโรนาโดยวิธีการถอดรหัสพันธุกรรมตลอดทั้งจีโนม (whole genome sequencing) ภายใน 

2 วัน หลังได้รับตัวอย่างผู้ป่วยรายแรก และได้แบ่งปันข้อมูลรหัสพันธุกรรม hCoV-19/Thai-

land/61/2020 (Accession ID:EPI_ISL_403962) นี้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการอ้างอิงไข้

หวัดใหญ่ผ่านศูนย์ข้อมูล GISAID เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติ

การ ส�าหรับใช้ในการตรวจชันสูตรผู้ป่วยจ�านวนมากให้ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการวิจัยพัฒนา

วัคซีนและยารักษาโรคขึ้นมาใช้ ซึ่งต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้

ทันการณ์ 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ถอดรหัสพันธุกรรมโควิด 19 ที่ระบาดในประเทศไทย

จากผู้ติดเชื้อ 60 40 ราย พบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม B ที่เกิดการกลายพันธุ์จากกลุ่ม A พบมาก

ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนและการระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกประเทศจีน โดยประเทศไทย 

พบถึงร้อยละ 85 และกลุ่ม C ที่เกิดการกลายพันธุ์จากกลุ่ม B โดยเริ่มพบการระบาดในยุโรปและ

สิงคโปร์ ในประเทศไทยพบร้อยละ 15 ทั้งนี้ กลุ่ม A ซึ่งเป็นเชื้อที่คล้ายกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบ

ในค้างคาวและตัวนิ่ม ที่คาดว่าเป็นต้นก�าเนิดของการระบาดในครั้งนี้ ยังไม่พบในประเทศไทย 

(การจัดกลุ่มอ้างอิงวารสารนานาชาติ : Peter และคณะ) 

 ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกโดยดูต�าแหน่งความหลากหลายทางพันธุกรรม 

(polymorphism)  ของสายพันธุ์โควิด 19 พบว่า กลุ่ม B และ C ที่ระบาดในไทย มี 4 สายพันธุ์

หลัก คือ L, S, G และ V (อ้างอิงการจัดกลุ่มสายพันธุ์ตามศูนย์ข้อมูลสากล GISAID : www. 

gisaid.org) โดยสายพันธุ์ S พบมากที่สุด ทั้งหมดยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการแสดงผลในการก่อโรค 

ที่แตกต่างกัน และยังไม่สามารถระบุได้ว่า การกลายพันธุ์ท�าให้ก่อโรครุนแรงหรือติดต่อไวขึ้น 

วจิัยและนวัตกรรมหมวด 
2
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 การถอดรหสัพันธกุรรมโควดิ 19 จะด�าเนินการถอดรหสัจากตัวอย่างผูต้ดิเชือ้ทุกภมูภิาค 

ของประเทศไทย เพื่อศึกษาการกระจายตัว ติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ และกลไกการก่อ

โรคของเชื้อต่อไป ซึ่งการถอดรหัสในอนาคตจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สภากาชาดไทย 

 2.2 การพัฒนาวิธีตรวจด้วยการรวมตัวอย่างและตรวจในน�้าลาย 

 การระบาดของเชื้อ  SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุโรค CODVID-19 ตั้งแต่ปลายเดือน

ธันวาคา 2562 ในเมื่ออู่ฮั่น ประเทศจีน และแพร่ไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทยในเวลา

อันรวดเร็ว ประเทศไทยเริ่มพบผู้ป่วยรายแรกเดือนมกราคม จนกลางเดือนมีนาคม 2563 มี

รายงานผู้ป่วยมีอาการและตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real-time PCR จ�านวนมากกว่า 

100 ราย/วัน และเริ่มมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยมีอาการลดน้อยลงในปลายเดือนจากมาตรการ

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเข้มข้นของภาครัฐและเอกชนโดยได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชน จ�านวนรายงานผลตรวจพบเชื้อประมาณ 3000 กว่าราย ตกเป็นที่สงสัยของประชาคม

ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศว่าประเทศไทยมีการปกปิดผลการตรวจที่เป็นบวก หรือ มีการตรวจ

น้อยเกินไปหรือไม่ ประกอบกับคณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ

ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ที่ก�าหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อนี้ในระยะต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงเฉพาะ (Sentinel surveillance) 

การตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ใช้เป็นมาตรฐานคือการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส

ชนิด RNA ในสิ่งส่งตรวจจากระบบทางเดินหายใจ ซึ่งวิธีการเก็บตัวอย่าง NPS/NS มีความ

เสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่มีเก็บตัวอย่างจากการได้รับเชื้อจากผู้ติดเชื้อซึ่งอาจเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหรือ

ไม่มีอาการ จึงต้องสวมใส่ชุดป้องกัน Personal Protective Equipment (PPE) ซึ่งใช้เวลา

ในการสวมใส่ ขณะสวมใส่ชุดจะปฏิบัติงานไม่สะดวก รวมชุดทั้งมีราคาแพง การเก็บตัวอย่าง

ต้องท�าในห้องจ�าเพาะที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้ออกสู่สิ่งอวดล้อม ด้วยข้อจ�ากัดเหล่านี้นี้ 

ท�าให้การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจท�าได้ไม่แพร่หลาย ไม่สามารถตรวจตัวอย่างจ�านวนมากได้ กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนากระบวนการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 จากตัวอย่างน�้าลาย

เพื่อใช้ตรวจคัดกรองตัวอย่างจ�านวนมาก โดยมีข้อมูลและปัจจัยส่งเสริม ดังนี้   

 1. SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 มีการติดเชื้อในเซลล์ที่มีตัวรับ ACE2 ซึ่ง

พบได้มากที่เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง รวมทั้งต่อมน�้าลาย และ บางอวัยวะ 

เช่น หัวใจ ไต และระบบทางเดินอาหาร     

 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทดลองใช้ตัวอย่างน�้าลาย (จากการบ้วน) 

เปรียบเทียบกับตัวอย่าง NPS/NS จ�านวน 200 ตัวอย่าง พบว่าการใช้ตัวอย่างน�้าลายมีความไว 
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84.2% (พบไวรัส SARS-CoV-2 ใน 18 จาก 20 ตัวอย่างที่ให้ผลบวกด้วยการเก็บ NPS/NS) ความ

จ�าเพาะ 98.9 % และมีผลสอดคล้องกับการเก็บตัวอย่างวิธีมาตรฐาน NP Swab 97.5 % และมี

รายงานจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงที่ใช้การเก็บตัวอย่างน�้าลาย ในการส�ารวจการติดเชื้อไวรัส 

ของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เดินทางเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงทุกราย โดยเป็นน�้าลาย

ที่ขากออกจากส่วนลึกของล�าคอบริเวณ Posterior Oropharyngeal area ที่เป็นจุดกลางของ

ทางเดินหายใจส่วนบน-ล่าง และ น�้าลายจากต่อมน�้าลาย คล้ายการเก็บตัวอย่างเสมหะเพื่อตรวจ

วัณโรค เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค  RT-PCR วิธีการตรวจ

โดยใช้ตัวอย่างน�้าลายจากส่วนลึกของล�าคอ มีความไวร้อยละ 91 เมื่อเทียบกับNPS/NS  

 3. การเตรียมตัวก่อนเก็บตัวอย่างน�้าลายนั้น สามารถเก็บตัวอย่างน�้าลายได้ทุกเวลา 

แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเก็บน�้าลาย คือ ช่วงเช้าหลังตื่นนอน และไม่ควรแปรงฟัน หรือใช้น�้ายา 

บ้วนปาก ไม่ควรดื่มน�้าหรือรับประทานอาหาร หรือเคี้ยวหมากฝรั่ง ก่อนเก็บน�้าลายอย่างน้อย 

1 ชั่วโมง ซึ่งจะท�าให้รบกวนการแปลผลได้

 4. ข้อดีของการใช้ตัวอย่างน�้าลายคือ ผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถเก็บตัวอย่าง

ได้ด้วยตนเอง และไม่จ�าเป็นต้องใช้ (PPE) ลดความเสี่ยงต่อบุคลากรทางการแพทย์ สามารถ

ท�าได้นอกสถานพยาบาล ใช้เวลาในการเก็บตัวอย่างประมาณ 5 นาที สามารถเก็บตัวอย่าง

จ�านวนมากมากได้

 5. เนื่องจากประมาณการจ�านวนตัวอย่างน�้าลายที่ต้องตรวจมีจ�านวนมาก การบริหาร

จัดการให้มีชุดสกัดน�้าลายและชุดตรวจ RT-PCR เพียงพอกับการตรวจ ซึ่งเกิดปัญหาขาดแคลน

เนือ่งจากมคีวามต้องการใช้ทัว่โลกและปัญหาเรือ่งระบบการขนส่ง เน่ืองจากผลติจากต่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความร่วมมอืกบับริษทัสยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากดั (Siam Bioscience)

ในการผลิตชุดตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ที่ต้องมีการตรวจ

จ�านวนมาก ตามนโยบายความมั่นคงด้านสุขภาพของรัฐบาล ชุดน�้ายาดังกล่าว 

 6. เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีปริมาณไวรัสสูง  จึงมีความเป็นไปได้ที่จะรวมตัวอย่าง 

น�้าลายก่อนการตรวจ (pooled saliva) ได้มีการศึกษาทดสอบการรวมตัวอย่างน�้าลายก่อนการ

สกัดสารพันธุกรรมของไวรัส พบว่าการรวมตัวอย่าง 6 ตัวอย่างเข้าด้วยกัน (pool of 6) ยังคง

สามารถตรวจพบไวรัสได้ และมีความเหมาะสมในทางปฏิบัตินอกจากนั้น  สามารถลดต้นทุน

การตรวจลงเหลือเพียง 1 ใน 4 โดยมีความไวต�่ากว่าการตรวจแบบปกติเล็กน้อย วิธีการนี้ช่วย

สนับสนุนให้การตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ในวงกว้าง และท�าให้เข้าถึงการตรวจได้มากขึ้น

 7. การปรับปรุงวิธีการตรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากตัวอย่างน�้าลายมีสาร

ที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัส รวมทั้งการรวมตัวอย่างการตรวจ

เป็นการเจือจางตัวอย่าง จึงได้ปรับปรุงการตรวจให้ตรวจยีนของไวรัสได้ทั้งยีน RdRp และ N ใน

หลอดเดียวกัน รวมทั้งยังมียีนควบคุม (RNaseP) เพื่อประกันคุณภาพการตรวจ
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 8. เนื่องจากการใช้น�้าลายเป็นตัวอย่างตรวจเป็นเรื่องใหม่ และพบว่ามีความไวน้อยกว่า 

การใช้ตวัอย่างตรวจชนิด NPS/NS จงึมกีารวางแนวทางให้ใช้ในกรณกีารตรวจเพือ่เฝ้าระวงัใน

กลุม่ประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยงในลักษณะการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ (Sentinel 

surveillance) เช่น ชุมชนแออัด กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เฝ้าระวัง กลุ่มอาชีพเสี่ยง (พนักงาน 

ขับรถสาธารณะ) หรือ กลุ่มเฉพาะที่คณะกรรมการโรคติดต่อฯประกาศให้ใช้การเก็บตัวอย่าง

น�้าลาย ส่วนกรณีผู้ป่วย PUI ผู้สัมผัส หรือ การค้นหาผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับวงระบาด (Active 

case findings)  ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีอัตราการตรวจพบโควิด19 สูงกว่าร้อยละ 1 ยังคงต้องใช้

ตัวอย่าง NPS/NS ตามมาตรฐาน 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท�าโครงการน�าร่องคัดกรองโรค COVID-19 ในกลุ่ม

เสี่ยงโดยการเก็บตัวอย่างน�้าลาย เขตสุขภาพที่ 4 และ 5 ขึ้น จากส่วนลึกของล�าคอของกลุ่ม

เสี่ยงและชุมชนแออัด เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มผู้ขับรถรับจ้างและขนส่ง

สาธารณะ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น จ�านวนรวม 6,380 ตัวอย่าง พบผลบวก 1 

ตัวอย่าง และผลลบ 6,379 ตัวอย่าง

 ข้อมลูนีช่้วยสนบัสนนุข้อเท็จจรงิท่ีว่า การระบาดในประเทศไทยมอีตัราทีต่�า่มาก เนือ่งจาก

ไม่พบการระบาดในชุมชน ผู้ป่วยรายใหม่ที่พบนั้นล้วนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งสิ้น 

ผลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนี้ท�าให้ได้ข้อมูลเชิงระบาด ที่มีความส�าคัญต่อการวางมาตรการควบคุม 

โรคในระยะถัดไป  ซึ่งกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะท�าการขยายผลการ 

คัดกรองโรค COVID-19 เชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและชุมชน 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังมีงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทางเลือกในการตรวจไวรัส 
SARS-CoV-2 ตามแผนวิจัยและพัฒนาดังนี้

แผนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการตรวจไวรัส SARS-CoV-2

หัวข้อวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาการตรวจ RT-PCR 

ด้วยการรวมตัวอย่างน�้าลายเพื่อการคัด

กรองในลักษณะส�ารวจ

การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีตรวจไวรัส 

SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Reverse 

transcription – loop-mediated 

isothermal amplification

(RT-LAMP)

การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีตรวจไวรัส 

SARS-CoV-2

การวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการตรวจหา 

antibody ต่อโปรตีน N และ S

ของไวรัส SARS-CoV-2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ปตท.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์

พฤษภาคม 2563

กันยายน 2563

กันยายน 2563

กันยายน 2563

หน่วยงานร่วมวิจัย สิ้นสุดการวิจัยหรือ

พัฒนา

การเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่ม (Sentinel Surveillance) 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมควบคุมโรค ได้ด�าเนินการทางห้องปฏิบัติการ

การค้นหาเชิงรุก เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกโดยให้มีการตรวจผู้ต้องสงสัยอย่างเต็มที่และครอบคลุม

ทั่วประเทศ ตรวจอย่างน้อย 100,000 ตัวอย่าง ด้วยตัวอย่างน�้าลายการวิธี Pool sample ซึ่ง

เป็นวิธีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท�าการวิจัยเพื่อลดต้นทุนการตรวจและสะดวกต่อการเก็บ

ตัวอย่าง ส�าหรับการเฝ้าระวังเชิงรุกจะประเมินอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกคือประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

คือผู้ที่ท�างานต้องสัมผัสกับบุคคลจ�านวนมากหรือท�างานในที่สาธารณะมีโอกาสที่จะพบผู้ป่วย

เยอะ เช่น บุคลากรสาธารณสุข คนที่ขับรถสาธารณะ เป็นต้น อย่างที่ 2 คือสถานที่ที่มีการรวม

คนกันอยู่อย่างหนาแน่นและท�าเรื่องเว้นระยะห่างหรือ Social Distancing ได้ยาก เช่น แรงงาน

ที่อยู่กันอย่างแออัดในบางกลุ่ม เช่นกลุ่มผู้ต้องหา กลไกส�าคัญในการเฝ้าระวังเชิงรุกคือคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ทางส่วนกลางจะให้นโยบาย
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ว่าจะตรวจกลุม่ไหน สถานท่ีไหน และทางคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวดั จะพิจารณาจากข้อมลู

ของจังหวัดว่าพื้นที่ไหนและกลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อดีท�าให้พื้นที่สามารถปรับนโยบาย

น�าไปสู่ภาคปฏิบัติของตนเอง ท�าให้มีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกระดับประเทศอย่างเป็นระบบ 

นวัตกรรมชุดทดสอบเมทานอล  Mt Tek Test Kit  

 จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งกระทบและขยาย

ตัวไปในวงกว้างอย่างต่อเนื่องนั้น  นอกจากการปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลังของหน่วยงานภาครัฐ

ในการป้องกันการระบาด ตรวจหาผู้ติดเชื้อและรักษาผู้ป่วย แล้ว ประชาชนยังได้รับการสื่อสาร

ในการป้องกันตัวเองและป้องกันผู้อื่นจากการรับเชื้อของโรคโควิด-19 ด้วยการล้างมือบ่อยๆ รับ

ประทานอาหารสุกใหม่ ลดการสัมผัส การรักษาระยะห่าง การงดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการชุมนุม

หนาแน่น การใช้หน้ากากในสถานที่เสี่ยง และใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดมือและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ

โรค เมื่อมีการหยิบจับ สัมผัสสิ่งของต่างๆที่เป็นส่วนสาธารณะ

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศให้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วน

ประกอบเพื่อสุขอนามัยส�าหรับมือ ให้ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 

(ไอโซโพรพานอล) หรือ เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ (เอ็น–โพรพานอล) เท่านั้น แต่ด้วยสถานการณ์

ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อท�าความสะอาดมือซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเจล 

ท�าให้เกิดการขาดแคลนแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ จึงมีผู้ผลิตใช้ เมทิลแอลกอฮอล์ (เมทานอล) 

แทน เมทิลแอลกอฮอล์มีอันตรายร้ายแรงโดยดูดซึมได้ทางผิวหนังและลมหายใจ ท�าให้หลอดลม 

ล�าคอ และเยื่อบุตาอักเสบ หากหายใจหรือสัมผัสในปริมาณมากอาจท�าให้ปวดท้อง เวียนหัว 

คลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้อกระตุก หายใจล�าบาก การมองเห็นผิดปกติและอาจตาบอดได้ เนื่องจาก 

ลักษณะภายนอกของเมทิลแอลกอออล์ และแอลกอฮอล์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ ไม่มีความแตกต่าง

กันจึงไม่สามารถตรวจสอบได้จากลักษณะ สี หรือกลิ่น หากต้องการทราบชนิดของแอลกอฮอล์

จ�าเป็นต้องทดสอบด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาการตรวจหาเมทลิแอลกอฮอล์ 

ให้รวดเร็วขึ้น โดยพัฒนา ชุดทดสอบเมทิลแอลกอฮอล์ หรือ DMSc MtTek Test Kit ซึ่งสามารถ 

ตรวจได้ในระดับต�่าสุดที่ร้อยละ 2 และทราบผลภายใน 2 นาที หากพบว่าตัวอย่างใดให้ผลบวก 

(มีเมทิลแอลกอฮอล์) สามารถด�าเนินการในเบื้องต้นได้ เช่นหยุดการใช้ทันทีซึ่งเป็นการลด

อนัตรายต่อผูบ้รโิภค แจ้งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการเช่นระงบัการจ�าหน่ายหรอืกกักนัสนิค้า 

ขณะนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งมีการใช้ชุดทดสอบนี้ในการตรวจสอบเมทานอล

ในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ส�าหรับมือ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ 

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่พบผลบวกด้วยชุดทดสอบซ่ึงเป็นการตรวจเบื้องต้นจะต้องได้รับการ

ตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อได้ผลการวิเคราะห์ส�าหรับการด�าเนินการต่อไป 
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 2.3 การพัฒนาชุดทดสอบและน�้ายาใช้ในประเทศ การพัฒนาชุดทดสอบแอนติบอดี

ชนิด Rapid Test  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ SAR-CoV-2 ด้วย

เทคนคิ Immunochromatography โดยการพัฒนารีคอมบแินนท์โปรตีนของเชือ้ไวรัส SAR-CoV-2 

ในหลอดทดลองและท�าการผลิตให้ได้จ�านวนมากในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อน�ามาใช้เป็น

แอนติเจนเคลือบบนแผ่นทดสอบ ตลอดจนหาสภาวะที่เหมาะสม ในการน�ามาใช้ในการตรวจหา

แอนติบอดีชนิด IgG และ IgM ต่อเชื้อ SAR-CoV-2 โดยใช้ตัวอย่าง พลาสมา ซีรั่ม หรือเลือด

จากปลายนิ้วของผู้ป่วยในการทดสอบ ที่สามารถอ่านผลได้ภายใน 15 นาที พบว่าชุดทดสอบที่

พัฒนาขึ้นสามารถตรวจพบแอนติบอดีของผู้ป่วยได้ โดยในกลุ่มผู้ป่วยที่ตรวจหลังมีอาการแล้ว 

15 วัน มีความไวสูงถึงร้อยละ 85  และมีความจ�าเพาะร้อยละ 99.5 จากการตรวจในผู้มีสุขภาพดี 

200 ราย โดยอยู่ระหว่างทดสอบกับจ�านวนตัวอย่างให้มากขึ้นและขยายจ�านวนการผลิตให้มาก

ขึ้น โดยการตรวจภูมิคุ้มกันนี้เป็นการบอกถึงการที่ผู้นั้นเคยได้รับเชื้อและร่างกายจึงมีการสร้าง

ภูมิคุ้มกันเพื่อตอบสนอง จึงอาจไม่เหมาะสมส�าหรับการใช้เพื่อการวินิจฉัยโรค เนื่องจากการ

ตรวจพบแอนติบอดีจะพบได้สูงหลังการติดเชื้อประมาณ 2-4 สัปดาห์ ดังนั้น จึงเหมาะส�าหรับ

การศึกษาวิจัย การศึกษาทางระบาดวิทยา ทั้งนี้ชุด rapid test ตรวจแอนติบอดีที่พัฒนาโดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้นให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ สามารถตอบสนองการวิจัย

และใช้งานด้านระบาดวิทยา โดยมีความสามารถในการผลิตภายใต้ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน 

EN ISO 13485 : 2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ได้ประมาณ 4,000 ชุดต่อ

สัปดาห์ 
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การสร้างความมั่นคงด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการโดยความร่วมมือกับบริษัท

สยามไบโอซายน์ พัฒนาชุดน�้ายาตรวจวิเคราะห์ฯในประเทศ

 การตรวจหาไวรสั SARS-CoV-2 มกีระบวนการด�าเนนิการทางห้องปฏบิติัการสามข้ันตอน 

ซึง่แต่ละขัน้ตอนต้องอาศยัการน�าเข้าวสัดวุทิยาศาสตร์จากต่างประเทศ ใช้เวลาในการเตรียมการ 

สั่งสินค้าประมาณ 4 ถึง 8 อาทิตย์ และมีโอกาสที่ผู้ผลิตในต่างประเทศจะไม่สามารถจัดส่งสินค้า 

ได้ทันเวลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จดัท�าแผนด�าเนนิการเพือ่สร้างความมัน่คงด้านการตรวจ

วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในสถานการณ์โควิด 19 โดยจัดท�าแผนซ้ือล่วงหน้า จัดท�าสต๊อก

คงคลังเพื่อติดตามการใช้และการส�ารอง วัสดุเก็บตัวอย่าง เช่น ไม้สวอป หลอดเก็บตัวอย่าง น�้ายา 

เก็บตัวอย่าง (Viral transport media) น�้ายาตรวจวินิจฉัยโรคฯ เพื่อให้มั่นใจว่ากรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ และห้องปฏิบัติการเครือข่าย ยังคงมีน�้ายาและวัสดุเพียงพอส�าหรับรองรับการ

ระบาดใหญ่ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และที่ส�าคัญควรสนับสนุนให้เกิดการผลิตวัสดุและน�้ายา

ขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะชุดน�้ายาตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค 

Realtime PCR ที่มีราคาแพงและยังต้องน�าเข้าจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ นอกจากนี้ใน

ช่วงที่มีการระบาดทั่วโลก เกิดภาวะการขาดแคลน ไม่สามารถจัดซื้อวัสดุและน�้ายาดังกล่าวได้ 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตระหนักถึงการพึ่งพาตนเองในภาวะ

วิกฤต ที่ทั่วโลกขาดแคลนน�้ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการการ

ควบคุม ป้องกันและการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท 

สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด วิจัยพัฒนา “ชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019” 

ซึ่งใช้น�้ายาที่ผลิตได้เองในประเทศ ที่มีความไว ความจ�าเพาะสูง ถูกต้อง แม่นย�า ถือเป็นความ

ส�าเร็จอย่างยิ่ง ในการสร้างความมั่นคงส�าหรับการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ทั้งใน

ปัจจุบันแลในอนาคต และยังก้าวต่อไปเพื่อพัฒนาให้ชุดน�้ายามีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น สามารถ

ลดขั้นตอนการสกัดสารพันธุกรรม ท�าให้การตรวจวิเคราะห์ใช้เวลาสั้นลง เป็นต้น
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 2.4 นวัตกรรมด้านยาและวัคซีน 

 การวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ 

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในฐานะหน่วยควบคุมก�ากับวัคซีนและยาชีววัตถุทาง

ห้องปฏิบัติการแห่งเดียวในประเทศ และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การอนามัยโลก 

ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ไปทั่วโลก กรมวิทย์ฯ จึงจ�าเป็นต้องพัฒนา

ศักยภาพของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการศึกษาวิจัยพัฒนาวัคซีนและการควบคุมคุณภาพ

วัคซีน COVID-19 ซึ่งการวิจัยพัฒนาวัคซีนทั่วไป แบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 

 • ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนต้นแบบเพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 

 • ขัน้ตอนที ่2 การทดสอบในสตัว์ทดลองเพือ่ศึกษาความปลอดภยัและการสร้างภมูคิุม้กัน  

 • ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบในคนเพื่อศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีน  

 • ขั้นตอนที่ 4 การผลิตวัคซีนในระดับอุตสาหกรรมเพื่อขึ้นทะเบียน 

 ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีวิจัยพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ  ได้แก่ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะ

เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศูนย์วิจัยและพัฒนา

วัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์) และบริษัท Bionet Asia จ�ากัด ซึ่ง

รูปแบบวัคซีนที่วิจัยพัฒนาสอดคล้องกับที่หลายประเทศทั่วโลกก�าลังพัฒนา เช่น DNA, mRNA, 

inactivated, virus-like particle, viral vector และ protein subunit vaccines กรมวิทย์ฯ 

จะท�าหน้าที่ในการสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนของประเทศ โดยการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่ม 
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ของสัตว์ทดลองท่ีได้รบัวัคซนีต้นแบบ ตรวจระดบัภูมคิุม้กันในซรีัม่ผู้ป่วย และกรณท่ีีวคัซนีต้นแบบ

ที่พัฒนาในประเทศสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีทั้งในสัตว์ทดลอง มีการ proof of concept 

แล้วและมีการศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนแล้วปลอดภัย กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี สามารถลดอัตรา

การเกิดโรคได้ วัคซีนต้นแบบนั้นจะถูกผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จะท�าหน้าที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาทะเบียนต�ารับให้กับส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา และตรวจสอบคุณภาพวัคซีนในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ใช้ประกอบการพจิารณาขึน้ทะเบียนวคัซนีจากนัน้ถ้าจะมกีารน�ามาใช้ในท้องตลาด 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะเป็นผู้ให้การรับรองรุ่นการผลิตทุกรุ่นก่อนจ�าหน่าย โดยการ

พิจารณาเอกสารสรุปข้ันตอนการผลิตวัคซีนต้ังแต่ต้นจนถึงได้ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป (summary 

lot protocol) และตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัคซีนทางห้องปฏิบัติการ

 ปัจจบุนัมกีารพฒันาวคัซนีต้นแบบชนดิ DNA และ mRNA ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

และ DNA ของบริษัท BioNet-Asia ซึ่งจากตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันในซีรั่มของหนูโดยกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าหนูสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี โดยขณะนี้วัคซีน mRNA อยู่ระหว่าง 

การฉีดกระตุ้นเข็มที่ 2 ในลิง (วันที่ 22 มิถุนายน 2563) ในขณะที่ DNA ของบริษัท BioNet-Asia 

อยูร่ะหว่างการหารอืและให้ข้อมลูสนบัสนนุกบัส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือฉดีคน

ระยะที่ 1 โดยไม่ผ่านการทดสอบในลิง เนื่องจากวัคซีน DNA ทราบกันทั่วไปว่ามีความปลอดภัย

การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 ของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในหลอดทดลอง

 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ได้ศกึษาฤทธิต้์านไวรัสโควคิ-19 ของพืชสมนุไพรฟ้าทะลายโจร 

ในหลอดทดลอง เพือ่ค้นหาสมนุไพรทีม่ฤีทธิใ์นการต้านโควดิ โดยท�าการศึกษา ศกึษากลไกฤทธิต้์าน 

ไวรัสโควิค-19 ของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่เป็นสารสกัดหยาบเทียบกับ Andrographolide 

ที่เป็นสารส�าคัญ โดยศึกษาฤทธิ์ต้านใน 3 กลไกดังนี้

 กลไกที่ 1 น�าฟ้าทะลายโจรใส่ในเซลล์เพาะเลี้ยง Vero ก่อนการเติมไวรัสลงไปในเซลล์ 

เพื่อดูว่าพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ชักน�าให้เซลล์หลั่งสาร เช่น cytokines ที่สามารถต้านไวรัส 

COVID-19 เข้าสู่เซลล์ได้หรือไม่

 กลไกที่ 2 น�าไวรัส COVID-19 ผสมกับฟ้าทะลายโจร ก่อนการเติมลงในเซลล์เพาะเลี้ยง 

เพื่อดูว่าฟ้าทะลายโจร สามารถฆ่าไวรัสโดยตรงได้หรือไม่

 กลไกที่ 3 น�าไวรัส COVID-19 ใส่ลงเซลล์เพาะเลี้ยง จากนั้นเติมอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มี

ฟ้าทะลายโจร เพื่อดูว่าฟ้าทะลายโจรสามารถต้านไวรัส COVID-19 ไม่ให้เพิ่มจ�านวนในเซลล์

เพาะเลี้ยงได้หรือไม่
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ผลการทดลองสามารถสรุปในเบื้องต้นได้ดังนี้

 1. พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรระยะเวลา 1 ชั่วโมงไม่มีผลชักน�าเซลล์ให้สร้าง cytokines 

เพื่อต้านไวรัส COVID-19

 2. พชืสมนุไพรฟ้าทะลายโจรสามารถฆ่าไวรัสโดยตรง ท�าให้ไวรัส COVID-19 ไม่สามารถ 

เข้าสู่เซลล์ได้ ซึ่งพบว่าสารสกัดหยาบ (IC50 ‹1 ug/ml) มีผลในการท�าลายเชื้อไวรัส COVID-19 

ได้ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับสารส�าคัญ Andrographolide (IC50 =15.6 ug/ml) แสดงว่าในสาร

สกัดหยาบนอกจาก Andrographolide แล้วยังมีสารอื่นๆที่สามารถออกฤทธิ์ต้านไวรัสได้

 3. พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีผลต่อการต้านการเพิ่มจ�านวนไวรัส COVID-19 ในเซลล์ 

ซึ่งพบว่า Andrographolide (IC50 = 0.64 ug/ml) มีฤทธิ์ต้านไวรัสเท่ากับสารสกัดหยาบ 

(IC50 = 3.02 ug/ml) ที่มีปริมาณ Andrographolide เท่ากับ 0.53 ug/ml แสดงว่า 

Andrographolide เป็นสารส�าคัญต่อการต้านการเพิ่มจ�านวนไวรัส

 จากการศึกษาพบว่ากลไกการต้านไวรัส COVID-19 โดยพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มี 

2 กลไกคือฆ่าไวรัสโดยตรงและต้านไม่ให้ไวรัสเพิ่มจ�านวนในเซลล์ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้

เป็นการศึกษาในหลอดทดลองในเบื้องต้นจ�าเป็นต้องท�าการทดสอบต่อไป และถ้าพืชสมุนไพร

ฟ้าทะลายโจรสามารถต้านไวรัสโควิด-19 ได้ การศึกษาต่อไปควรศึกษาวิจัยทางคลินิก เพื่อน�า

มาใช้ในการรักษาคนไข้ต่อไป 

 การศึกษานี้เป็นความร่วมมือในโครงการศึกษาประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลาย

โจรในการต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท�าร่วมกับกรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และองค์การเภสัชกรรม

การวิจัยด้านยา 

 ในด้านการวิจัยด้านยารักษา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล

ศิริราชในการวิจัยทางคลินิก เรื่อง การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เทียบกับการรักษาแบบประคับประคอง 

ในผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการไม่หนักและยังไม่มีภาวะปอดอักเสบ เป็นการศึกษาคู่ขนานโดย

ใช้ protocol เดียวกับการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนร่วมใน

การตรวจวัดระดับยาในเลือดของอาสาสมัครผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับยา ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูล

ที่จ�าเป็นในการพัฒนาแนวทางการรักษาต่อไป พัฒนาการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพ

ยาฟาวิพิราเวียร์ทั้งในส่วนที่น�าเข้าและที่จะผลิตภายในประเทศเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพ และ

พัฒนาการผลิตสารมาตรฐานยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยจัดซื้อวัตถุดิบ

ยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อใช้จัดท�าสารมาตรฐาน และขอสนับสนุนสารมาตรฐานยาฟาวิพิราเวียร์จาก

บริษัทผู้ผลิตต้นแบบประเทศญี่ปุ่น เพื่อน�ามาใช้หาค่าอ้างอิงของสารมาตรฐานที่ก�าลังผลิตขึ้น 

สารมาตรฐานท่ีผลิตข้ึนจะถูกน�ามาใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงในการตรวจวิเคราะห์หาสารส�าคัญ
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เพื่อควบคุมคุณภาพยาฟาวิพิราเวียร์ ช่วยลดต้นทุนในการน�าเข้าสารมาตรฐานจากต่างประเทศ 

และท�าให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาห้อง

ปฏิบัติการตรวจยาที่ผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ยากลุ่ม

นี้ ซึ่งมีแนวโน้มน�ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของ

ประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาเภสัชภัณฑ์กลุ่มที่ผลิตจากเทคโนโลยีชีวภาพ ให้สามารถผลิตเพื่อ

ใช้ได้เองในประเทศและมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ

 2.5 ด้านเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด�าเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ตรวจคุณภาพ PPE เช่น 

เครื่องทดสอบการทะลุผ่านของน�้าเมื่อมีแรงดัน เครื่องทดสอบการทะลุผ่านของแบคทีเรียแบบ

เปียก นอกจากนี้ได้พัฒนาวิธี reuse disposable PPE ด้วยการรมฆ่าเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ ซึ่งสามารถท�าได้ 5-10 ครั้ง โดยไม่มีผลต่อชุด PPE และพัฒนาวิธี reuse หน้ากาก N95 

เช่น การอบแห้ง (dry heat) ที่อุณหภูมิ 70o C เป็นเวลา 30 นาที การฉายรังสี UV-C หรือการ

รมฆ่าเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การเภสัชกรรม 

อย. สมาคมสิ่งทอ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการพัฒนาชุด surgical gown ชนิดใช้ซ�้า โดยได้

ทดสอบและก�าหนดแนวทางในการน�าอุปกรณ์มาใช้ซ�้าดังนี้ 

 การน�าหน้ากาก N 95 มาใช้ซ�้า 

 อุปกรณ์ที่ส�าคัญของบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้ส�าหรับป้องกันการติดเชื้อ อย่างหนึ่ง

คือ หน้ากาก N95 ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้เพียงครั้งแล้วทิ้ง ในสถานการณ์ปกติจะไม่แนะน�าให้

น�ากลับมาใช้ซ�้า เนื่องจากเมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน ประสิทธิภาพการกรองจะลดลงและเกิด

การปนเปื้อนบนตัวหน้ากาก แต่จากสถานการณ์ระบาดของ covid-19  อย่างกว้างขวางไปทั่ว

โลก ท�าให้เกิดการขาดแคลน ทรัพยากรมีจ�ากัด เพื่อที่จะท�าให้บุคลากรทางการแพทย์มีหน้ากาก

ใช้อย่างเพียงพอ มีความจ�าเป็นต้องน�าหน้ากากมาใช้ซ�้า เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและยืด

ระยะเวลาการใช้หน้ากากให้ได้นานที่สุด

การน�าหน้ากากกลับมาใช้ซ�้า ต้องท�าความสะอาดหน้ากากเสียก่อนที่จะน�ามาใช้ เพราะว่า

หน้ากากอาจมีการปนเปื้อน หลักการพิจารณาคุณสมบัติของวิธีการท�าความสะอาด คือ 

 1. ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อที่สะสมบนหน้ากากอย่างมีประสิทธิภาพ (germicida-

lability)

 2. ไม่ท�าลายโครงสร้างหน้ากาก (structural integrity)

 3. คงประสิทธิภาพการกรองของหน้ากาก (filtration efficiency)
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 วิธีท�าความสะอาดหน้ากาก

 1. อบแห้ง (dry heat)

  - น�าหน้ากากแขวนไว้ในตู้อบ หนีบด้วยไม้หนีบ

  - ท�าการอบด้วยอุณหภูมิ 70 oc เป็นเวลา 30 นาที

  - ระวังอย่าวางหน้ากากใกล้หรือสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของเครื่อง เพราะ อาจจะ

ร้อนเกินไปจนท�าให้หน้ากากเสียหายได้

 2. ฉายรังสี UV

  - ใช้ UV-C ที่ความเข้มข้น 4 w/cm2 เป็นเวลา 10 นาทีขึ้นไป 

  - แสง UV ต้องส่องถูกทุกพื้นผิวของหน้ากาก 

  - กลับด้านหน้ากาก เพื่อฉายแสง UV อีกด้านหนึ่งของหน้ากาก

 3. การรมฆ่าเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

เครื่องมือ

 H2O2 Vapor generator: EuroBioConcept , Type Isoste ที่เชื่อมต่อกับ Isolator 

น�้ายา H2O2  30% w/w

 ท�าการรมใน Pass box (SAS)ของ Isolator

ระยะการรมฆ่าเชื้อรวม 45 นาที แบ่งเป็น

  Gassing  20 นาที

  Contact 3 นาที

  Aeration 22 นาที

  Weight 3  g/นาที

 ค่า ppm ที่เครื่องแสดงหลังรมเสร็จ 284 ppm. (เกณฑ์การยอมรับของเครื่องก�าหนด

ต้อง > 200 ppm.)

 ในการทดสอบเมื่อศึกษา แล้วพบว่ารังสี UVC ยังมีปัญหาหลายด้าน เช่นกรณีที่มีรังสี

ตกกระทบหน้ากากได้ไม่สม�่าเสมอทั้งหมด อาจท�าให้การฆ่าเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ และจ�าเป็น

จะต้องมีการจัดซื้อเครื่องอบ UV ใหม่ ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมุ่งเน้นในการทดสอบ 

2 วิธี ได้แก่ การอบแห้งที่อุณหภูมิ 70ºC เป็นเวลา 30 นาที และการอบด้วย H2O2 Vapor 

เนื่องจากในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับชุมชน จะมีตู้อบเชื้อ (Incubator) หรือตู้อบแห้ง (Hot Air 

Oven) ที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อมาใหม่ และหลายโรงพยาบาลมีเครื่อง Isolator ที่ท�าความ

สะอาดตู้โดยใช้ H2O2 Vapor หรือมีตู้อบฆ่าเชื้อโดยใช้ H2O2 Vapor อยู่แล้ว การทดสอบจะ

ด�าเนินการอบฆ่าเชื้อโดยทั้ง 2 เทคนิค และด�าเนินการทดสอบดังนี้

 หน้ากาก N95

 - ทดสอบการกรองอนุภาค โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา
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 - ทดสอบ Leak test โดย สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

 - ดแูลเปลีย่นแปลงของเส้นใยหน้ากาก โดย สถาบนัชวีวตัถ ุกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

 - ทดสอบการลดการปนเป้ือนของแบคทีเรยี โดย ส�านกัยาและวตัถเุสพติด กรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์

 การทดสอบมีการอบร้อนที่อุณหภูมิ 70ºC 30 นาที ทั้งหมดประมาณ 10 ครั้ง พบว่า 

หน้ากาก N95 ยังใช้งานได้ แต่สายรัดหน้ากากเริ่มเสื่อมสภาพ ส�าหรับการใช้ H2O2 Vapor อบ

พบว่า อบถึง 10 ครั้ง แต่สภาพของหน้ากากยังไม่เปลี่ยนแปลง สามารถใช้งานได้ปกติ

 จากการทดสอบได้น�าเสนอผลให้คณะกรรมการบริหารจัดการและรักษาพยาบาลผู้

ป่วย COVID-19 ซึ่งที่ประชุม เห็นว่าการฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 ทั้ง 3 วิธี ได้แก่ การใช้ UVC, อบ

แห้งที่ 70ºC และใช้อบ H2O2 Vapor ให้ท�าไม่เกิน 4 ครั้ง

การศึกษาวิธีการน�าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) มาใช้ซ�้า  

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ท�าการทดสอบหาวิธีท่ีเหมาะสมในการฆ่าเชื้อปน

เปื้อน PPE ที่ใช้แล้ว โดยไม่ท�าให้ชุด PPE เหล่านั้นสูญเสียคุณสมบัติที่ส�าคัญในการป้องกันผู้

สวมใส่  โดยหลังฆ่าเชื้อแล้วต้องน�ามาทดสอบการทะลุผ่านของน�้าเมื่อมีแรงดัน ตามมาตรฐาน 

EN20811/ISO811 วิธีการที่ใช้ฆ่าเชื้อได้แก่ 

 1. แช่ในน�้าผสมผงซักฟอก 1ชั่วโมง

 2. แช่ใน 70% alcohol 1ชั่วโมง 

 3. แช่ใน Dettol 1ชั่วโมง

 4. รมด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2 vapor) 45 นาที

 ผลการทดสอบพบว่าวิธีที่ 1  ถึง 3 สามารถฆ่าเชื้อได้บางส่วน แต่มีผลท�าลายสาร

เคลือบบนชุด PPE โดยดูจากผลการทดสอบการทะลุผ่านของน�้าเมื่อมีแรงดัน พบว่าผงซักฟอก

มีผลลดความสามารถในการต้านทานการทะลุผ่านของน�้าของชุด PPE มากสุด รองลงมา

คือ70% alcoholและ Dettol ตามล�าดับ ส�าหรับวิธีฆ่าเชื้อด้วยการรมไอไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ (H2O2 vapor) 45 นาทีสามารถฆ่าเชื้อปนเปื้อนได้ทั้งหมด และไม่มีผลต่อความ

สามารถในการต้านทานการทะลุผ่านของน�้าของชุด PPE เมื่อทดสอบต่อเนื่องด้วยการรมชุด 

PPE ด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครบ 5 ครั้ง พบว่าไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการ

ต้านทานการทะลุผ่านของน�้า เมื่อรมถึง 10 ครั้งพบว่ามีผลกระทบต่อความสามารถในการ 

ต้านทานการทะลุผ่านของน�้าเล็กน้อย แสดงถึงว่าวิธีรมด้วยไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นวิธีท่ี

เหมาะสมในการฆ่าเชื้อปนเปื้อนชุด PPE เมื่อเทียบกับวิธีอื่น
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หมวด 3  การบริหารจัดการ

 3.1 ผลการด�าเนินการคณะท�างานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ (แลป) ภายใต้

ค�าสั่ง ศบค.  

 3.2 การจัดท�าข้อมูลสารสนเทศ 

 3.3 การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

 3.4 การบรรจุบุคลากรเป็นข้าราชการ

 3.5 การประสานงานต่างประเทศ

 3.6 การสนับสนุนอื่นๆ 

 3.1 ผลการด�าเนินการคณะท�างานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ (แลป) 

ภายใต้ค�าสั่ง ศบค.  

        สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่ ยังไม่มี

หน่วยงานหรือประเทศใดในโลกที่รู้จักโรคนี้อย่างแท้จริง ข้อมูลความรู้หรือแนวทางการวินิจฉัย

รักษาจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในทุกวัน ดังนั้นการจัดประชุมเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย

หรือปรึกษาหารือแนวทางการด�าเนินการจึงมีความส�าคัญ  ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์นั้นได้มีการจัดประชุมภายในเพื่อถ่ายทอดนโยบายระดับผู้บริหารสูงสุดจากอธิบดีกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปยังผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ 

ในส่วนการจัดประชุมระดับประเทศนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งค�าสั่ง

จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศปท) เพื่อจัดตั้งคณะท�างานภารกิจด้านการจัดการห้อง

ปฏิบัติการ (แลป) โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานคณะท�างาน โดยให้มีหน้า

ที่และอ�านาจในการก�าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให้บริการและการรับรองระบบ

คุณภาพห้องปฏิบัติการ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข และสนับสนุนงานด้านวิชาการต่างๆ 

ซึ่งนโยบายหรือข้อส่ังการที่ได้จากการประชุมคณะท�างานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ 

(แลป)  ตัวอย่างเช่น

 	ก�ากับติดตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 แลป 100 ห้องปฏิบัติการ

 	การเชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรม DDC COVID ของกรมควบคุมโรคกับ CO-LAB 

ของส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช  

 	เป็นศูนย์ข้อมูลรายงานผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการตรวจโควิดทั้งประเทศ เพื่อ

กำรบรหิำรจัดกำรหมวด 
3
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เป็นข้อมูลในการวางแผนตรวจทางห้องปฏิบัติการ ท�าหน้าที่ก�ากับติดตามข้อมูลน�้ายาคงคลัง

ของประเทศ เพื่อให้มีน�้ายาเพียงพอกับสถานการณ์ของโรค และเป็นแหล่งข้อมูลหลักของ

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์โควิดด้านห้องปฏิบัติการของกระทรวงอุดมศึกษาและ

นวัตกรรม

 	ประสานกับ สปสช ในประเด็นส�าคัญดังนี้  

 - การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากข้อมูล

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 - ประสานการให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกนอกสถานพยาบาลหรือนอกสถานที่ 

 - ต้องแจ้งรายละเอียดตามแบบ สพ.อ.4 ตามที่ สบส.ก�าหนดไปยังผู้อนุญาตทราบ

ก่อนให้บริการอย่างน้อย 5 วัน

 - ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค

การแพทย์และต้องด�าเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพ

 - ใช้ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ได้รับอนุญาต

จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและส่งส่ิงส่งตรวจให้ไปตรวจยังห้องปฏิบัติการตาม

ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรองเท่านั้น

 - การรายงานและให้ค�าปรึกษา โดยเมื่อทราบผลการตรวจให้แจ้งผู้รับบริการ/กรม

ควบคุมโรคและกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ทกุราย การให้ค�าปรึกษาแก่กลุ่มเสีย่งทุกราย ระหว่าง 

รอผลตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ท�าตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุขประเด็นการเบิกค่าใช้จ่าย แจ้งก�าหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายตามการให้บริการ

จริงไม่เกินกว่าอัตราที่ก�าหนด และไม่เป็นบริการที่ซ�้าซ้อนกัน ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงานอื่น ข้อมูลที่หน่วยบริการเอกชนต้องเก็บไว้ตรวจสอบและด�าเนินการที่กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพประกาศหรือก�าหนด

 - สปสช แจ้งข้อมูลการตรวจโควิด-19 ในระบบ E Claim ของ สปสช และการ

ตรวจสอบข้อมลการเบิกจ่าย และประสานปัญหาการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นข้อมูลให้กระทรวง

สาธารณสุขและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการตรวจตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม  

 	การจัดตั้งคณะท�างานตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-

CoV2 คณะท�างานจัดท�าแนวทางและข้อปฏิบัติการตรวจ SAR-CoV2 ด้วย RT PCR และ คณะ

ท�างานวิชาการด้านวิชาการ   

 	พิจารณาแนวทางการตรวจ COVID-19 ด้วยตัวอย่างน�้าลาย

 	การทบทวนค่าตรวจวิเคราะห์ ด้วยวิธี RT-PCR

 	พัฒนาการตรวจจากตัวอย่างจากน�้าลายและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างแบบ pooled  

sample ในกลุ่มเสี่ยง โดยช่วงแรกเป็นโครงการร่วมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรม



ผลงานส�าคัญและถอดบทเรียนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระหว่างสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 37

ควบคุมโรค จ�านวน 86,000 คน โดยท�า Sentinel Surveillanceด�าเนินการในพื้นที่เขตสุขภา

พทุกเขตและเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 เป็นนวัตกรรม

ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจ สามารถใช้ค้นหาผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่มีความชุกของ

โรคต�่า

 3.2 การจัดท�าข้อมูลสารสนเทศ 

 การรวบรวมข้อมูลจ�านวนการตรวจโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 บทบาทหนึ่งท่ีส�าคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการแก้ไขปัญหาการระบาด

ของไวรัสโคโรน่า 2019 คือการควบคุมคุณภาพและให้การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ในช่วงแรกของการระบาดกรมวิทย์ฯ ตั้งเป้าหมายให้มีจ�านวน

ห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวินิจฉัยโควิด-19 และผ่านการรับรองเป็นจ�านวนอย่างน้อย 100 

ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ จ�านวนทั้งสิ้น 190 ห้อง ครอบคลุม 59 จังหวัด โดยเป้าหมายต่อไป คือ มีห้องปฏิบัติการ

ตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองฯ ครบทุกจังหวัด ทั่วประเทศ 

 ในระยะแรกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รวบรวมข้อมูลการตรวจโควิด-19 จากศูนย์ 

วิทยาศาสตร์การแพทย์เครือข่ายและห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 ส่วนกลาง แต่ก็ยังไม่สามารถ 

ตอบค�าถามในระดับประเทศได้ ดังนั้น กองการแพทย์จีโนมิกส์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

จึงขอความร่วมมือเก็บข้อมูลการตรวจโควิด-19 จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองโดยกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อติดตามจ�านวนการให้บริการ

ตรวจ RT-PCR และอัตราผลตรวจพบเชื้อไวรัส SARS-COV-2 ในประเทศไทย 

 1. และส�ารวจวัสดุคงคลังส�าหรับตรวจ RT-PCR เพื่อการวางแผนการตรวจ
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การด�าเนินงาน 

 แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 ช่วงที่ 1     23 มีนาคม 2563 – 2 เมษายน 2563

 ขอข้อมูลจ�านวนการตรวจรายวัน โดยการรายงานผลผ่าน google form โดยในช่วงที่ 

1 ของการเก็บข้อมูลมีจ�านวนห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจ�านวน 46 ห้องปฏิบัติการ ปัญหา

ที่พบของการท�างานในช่วงนี้คือห้องปฏิบัติการไม่สามารถรายงานผลทุกวันได้ เนื่องจากภาระ

งานในห้องปฏิบัติการและไม่มีหนังสือราชการแจ้งรายละเอียดอย่างเป็นทางการ จึงท�าให้ข้อมูล

ที่ได้ไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง 

 ช่วงที่ 2    4 เมษายน 2563 – 17 เมษายน 2563

 ต่อมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ภายใต้การท�างานของคณะท�างานภารกิจด้านการ

จัดการห้องปฏิบัติการ (แล็บ) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติด

เชื้อโควิด-19 จึงมอบหมายให้กองการแพทย์จีโนมิกส์เป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลจ�านวนการ

ตรวจโควิด-19 อย่างเป็นทางการ และได้ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูล โดยให้ห้องปฏิบัติการส่ง

ข้อมูลจ�านวนการตรวจโควิด-19 รายวันจ�านวนผลบวก และจ�านวนน�้ายาคงคลัง สัปดาห์ละ 1 

ครั้งโดยส่งข้อมูลทุกวันศุกร์ (1 สัปดาห์ เริ่มนับตั้งแต่วันเสาร์ – วันศุกร์) ทั้งนี้ให้แต่ละห้องปฏิบัติ

การส่งข้อมูลจ�านวนการตรวจรวมตั้งแต่เริ่มเปิดบริการ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 ย้อนหลังด้วย

 ช่วงที่ 1    18 เมษายน 2563 – ปัจจุบัน 

 กองการแพทย์จีโนมิกส์ได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้ห้องปฏิบัติการส่งข้อมูลการตรวจ

แยกประเภทในผู้สงสัยติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) 

และผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์นิยามผู้ป่วยฯ (Non-PUI) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นมา และ

เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการรายงานจ�านวนโควิด-19 ในประเทศไทยที่น้อยกว่าความเป็นจริงใน

เว็บไซค์ต่างประเทศ กองการแพทย์จีโนมิกส์จึงด�าเนินการขอข้อมูลรายวันแยกเภท PUI และ 

Non-PUI เพิ่มเติมย้อนหลัง ตั้งแต่เริ่มเปิดบริการจนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 เพื่อรวบรวม

จ�านวนการตรวจรายวันตั้งแต่เริ่มเปิดบริการและสรุปผลเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ซึ่งขณะนี้

ก�าลังอยู่ระหว่างการด�าเนินการขอข้อมูล
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ผลการด�าเนินงาน

 จากการรวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ข้อมูลรวบรวมจากห้องปฏิบัติการ

ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 163 ห้องปฏิบัติการจากทั้งหมดทั่วประเทศ 

183 ห้องปฏิบัติการ ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยและส�ารวจโรค

โควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 468,175 

ตัวอย่าง (แผนภาพที่ 1) คิดเป็น 6,708 ตัวอย่างต่อหนึ่งล้านประชากร จ�านวนการตรวจที่มาก

ที่สุดแยกตามสังกัด ได้แก่ ห้องปฏฺบัติการเอกชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และโรงพยาบาล

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจแล้วทั้งหมด 199,097, 76,471, และ 51,739 ตัวอย่าง 

ตามล�าดับ (แผนภาพที่ 2) เขตสุขภาพที่ให้มีจ�านวนการตรวจมากที่สุดได้แก่ เขตสุขภาพที่ 13 

ครอบคลุม 1 จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร โดยมีจ�านวนการตรวจทั้งหมด 277,531 ตัวอย่าง 

(แผนภาพที่ 3) และจากการส�ารวจข้อมูลสัปดาห์ที่ผ่านมา วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ถึง 

5 มิถุนายน 2563 จ�านวนน�้ายาคงคลังทั่วประเทศมีประสิทธิภาพในการตรวจโควิด-19 อีก

ประมาณ 273,000 ตัวอย่าง 

แผนภาพที่ 1 แสดงจ�านวนการตรวจโควิด-19 และอัตราการตรวจพบรายวันเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 4 

เมษายน 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563



ผลงานส�าคัญและถอดบทเรียนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระหว่างสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 40

แผนภาพที่ 2 แสดงจ�านวนการตรวจโควิด-19 แยกตามสังกัด ข้อมูลตั้งแต่เริ่มเปิดบริการถึงวันที่ 

5 มิถุนายน 2563

แผนภาพที่ 3 แสดงจ�านวนการตรวจโควิด-19 แยกตามเขตสุขภาพ ข้อมูลตั้งแต่เริ่มเปิดบริการถึง

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
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 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ จะเห็นได้ว่าในช่วงเริ่มต้นของการระบาดข้อมูล

การตรวจโควิด-19 ของห้องปฏิบัติการที่รวบรวมได้ส่วนมากมาจากโรงพยาบาลของรัฐ ท�าให้

จ�านวนผู้ป่วย PUI สะสมที่รายงานในสื่อมีจ�านวนน้อยกว่าความเป็นจริง ประชาชนในประเทศ

จึงเกิดความไม่มั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังโรคของรัฐบาล เมื่อมีการประสานงานเก็บข้อมูลจาก

เครือข่ายห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งได้รับความ

ร่วมมือในการส่งข้อมูลการตรวจ ท�าให้ตัวเลขรายงานจ�านวนการตรวจรายสัปดาห์มีจ�านวน 

เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อมาตรการการตรวจค้นหาและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 

นอกจากน้ีรายงานดังกล่าวยังได้ถูกอ้างอิงโดยเว็บไซต์สื่อกลางจากต่างประเทศ เช่น www.

ourworldindata.org/coronavirus และ www.worldometers.info/coronavirus/ เป็นต้น 

ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพในการตรวจค้นหาและสอบสวนโรคโควิด-19 ของประเทศไทยต่อ

ประชาคมโลก

 ต่อมา เมื่อจ�านวนห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจาก

กรมวิทย์ฯ มีจ�านวนเพิ่มขึ้น และมีจ�านวนห้องปฏิบัติการภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถตรวจ

โควิด-19 เพิ่มมากขึ้น พบว่าจ�านวนการตรวจสะสมในภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมาก ซึ่ง

อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและมีทางเลือกในการเข้ารับบริการตรวจที่

ห้องปฏิบัติการภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยตัวเลขจ�านวนการตรวจโควิด-19 จากภาคเอกชนที่

พบส่วนใหญ่เป็น non-PUI 

 การส�ารวจจ�านวนการตรวจโควิด-19 นั้นมีความส�าคัญอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลทุกสัปดาห์ และอาจยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้สมบูรณ์ 

ดงันัน้ จงึมีการพัฒนาระบบกลางทีช่ือ่ว่า “COLAB” เพือ่เชือ่มข้อมลู เช่น การตรวจและรายงานผล 

ทางห้องปฏิบัติการ การเบิกจ่ายเงินค่าตรวจและค่ารักษาพยาบาลจากส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�าหรับคนไทย และจากกรมควบคุมโรค ส�าหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่คน

ไทย เป็นต้น โดยผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการไม่จ�าเป็นต้นรายงานผล หรือด�าเนินการขอเบิก

จ่ายเงินซ�้าซ้อน ระบบ COLAB คาดว่าจะสามารถน�ามาใช้อย่างเป็นทางการได้ใน อีก 1 เดือน

ข้างหน้า (กรกฎาคม 2563) ซึ่งหากระบบดังกล่าวมีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็จะ

สามารถสรุปจ�านวนการตรวจโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการโดยจากระบบดังกล่าวได้โดยตรง 

ช่วยลดความซ�้าซ้อนในการรายงานผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกผลการตรวจโควิด-19 

สู่ผู้รับบริการ 
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 3.3 การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 

 การบริหารทรัพยากรด้าน logistic

 การบริหารจัดการจะอยู ่ในรูปของคณะท�างานก�าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน

เวชภัณฑ์และส่งก�าลังบ�ารุง กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง

เป็นการประชุมเพื่อดูแลในเรื่อง logistic ทั้งหมด ทั้งที่เป็นเครื่องมือแพทย์และยาที่จ�าเป็นต้อง

ใช้ในการรักษา ก�าหนด stock ขั้นต�่าสุดที่ประเทศต้องมี ก�าหนดแนวทางในการพิจารณาแจก 

ทั้งในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมถึงสนับสนุนให้กับกรมต่างๆ โดยหลักคือ

จะมี focal point ในแต่ละด้านท�าหน้าที่ในการกระจายของให้ลูกข่าย และมีระบบสารสนเทศที่

ต้องปรับปรุงให้เป็น real time เพื่อให้การส่งอุปกรณ์ต่างๆ และยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส�าหรับส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในแต่ละเขตสุขภาพ ผู้ตรวจราชการจะเป็นผู้ดูแลเรื่อง 

ของการส่งอุปกรณ์ต่างๆ ไปให้ โดยผู้ตรวจราชการเขต 4 ซ่ึงอยู่ในคณะท�างานเป็นผู้แทน

รวบรวมข้อมูล ส�าหรับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมต่างๆ โรงพยาบาลกลุ่ม UHOSNET กลุ่มโรง

พยาบาลเหล่าทัพต่างๆ จะมีผู้แทนรวบรวมข้อมูล เพื่อแจ้งให้กรรมการทราบ และวางแผนใน

การจัดสรร 

คณะท�างานในกลุ่มภารกิจส�ารวจทรัพยากรและส่งก�าลังบ�ารุง

 มีหน้าที่ในการก�าหนดชนิดของเครื่องมือแพทย์ และยาที่จ�าเป็นในการป้องกัน บ�าบัด 

รักษา โรคติดเชื้อจาก COVID-19 โดยร่วมกันก�าหนด spec หาแหล่งซื้อทั้งจากในประเทศและ

จากต่างประเทศ คาดประมาณจ�านวนที่ต้องใช้ วางแผนในการส่งก�าลังบ�ารุง โดยมีเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธาน อุปกรณ์ส�าคัญต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องวางแผนใน

การจัดหาและแจกจ่ายได้แก่ surgical mask หน้ากาก 95 PPE และยาที่ใช้ในการรักษา เช่น 

Chloroquine/Hydroxychloroquine ยาต้าน HIV สูตรผสม Lopinavir/Ritonavir Favipiravir 

การรับบริจาค

 ดูแลในเรื่องของการรับของบริจาคที่เป็นวัสดุทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นผู้ประสานงาน 

จัดการ เพื่อบริหารทรัพยากรเหล่านั้น นอกจากนี้ยังท�าหนาที่ในการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ที่

ได้รับบริจาคว่าสามารถน�ามาใข้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ เช่น surgical mask หน้ากาก KN95 

(เทียบเท่า N95) PPE ท�าให้เกิดการสร้างนวตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาเครื่องมือส�าหรับการ

ตรวจชุด PPE การพัฒนาวิธีตรวจแผ่นทองแดงที่อ้างว่าใช้ในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-

19 ที่จะน�าไปใช้ในโรงพยาบาล การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเช่น สบส. อย.ในการตรวจห้องเก็บ

ตัวอย่างชีวนิรภัยเคลื่อนที่  ที่ดัดแปลงจากรถกระบะ
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การบริหารงบประมาณ

 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นท�าให้เกิดผลกระทบต่อ

การใช้จ่ายงบประมาณของทั้งประเทศ ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงาน

และวิชาการได้มีการด�าเนินงานดังนี้

 1.ประสานงานกับส�านักงบประมาณในการจัดท�างบกลางการตรวจ COVID-19

   จัดท�าค�าของบประมาณ (งบกลาง) รอบที่ 1 ได้รับอนุมัติ งบประมาณจ�านวน

ทั้งสิ้น 19,962,000 บาท

   จัดท�ารายละเอียดค่าวัสดุชุด PPE ตั้งค�าของบ กลางรอบที่ 2 ในกล่อง 

logistic ของกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 21,593,000 ลบ ซึ่งได้รับเป็นการสนับสนุน 

วัสดุชุด PPE ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   จัดท�าค�าของบประมาณ (งบกลาง) รอบท่ี 3 งบประมาณรวมท้ังส้ิน 

200,000,000 บาท แบ่งเป็นงบด�าเนินงาน จ�านวน 95,200,000 บาท (เก้าสิบห้าล้านสองแสน

บาทถ้วน) และงบลงทุน จ�านวน 104,800,000 บาท 

 2. การปรบัแผนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือ่บรรเทาผลกระทบ

จากสถานการณ์ COVID–19 และสถานการณ์ภัยแล้ง งบประมาณทั้งสิ้น 14,325,500 บาท 

 3. ตัดงบประมาณตามพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,849,900 บาท

 4. การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม 

มติ ค.ร.ม. วันที่ 15 เมษายน 2563 

   วงเงินค�าของบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2564 ตามร่าง พ.ร.บ. งบ

ประมาณทั้งสิ้น 1,409,150,500 บาท

   ปรับลดตามมติคณะรัฐมนตรี งบประมาณทั้งสิ้น 155,558,900 บาท คงเหลือ 

1,253,591,600 บาท

 5.ติดตามผลการด�าเนินงานงบกลาง

   เร่งรัดการจัดท�าแผนงานโครงการเพื่อจัดสรรงบกลางให้ส่วนกลาง (สวส.) และ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ได้ทันสถานการณ์

   ติดตามผลการด�าเนินงานงบกลาง และรายงานผลการด�าเนินงานให้ส�านักงบ

ประมาณ 
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 3.4 บุคลากรและการบรรจุบุคลากรเป็นข้าราชการ
 ตามสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้
กรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยก�าหนดเป็นมาตรการเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว และมีการด�าเนินการด้านบุคลากร ดังนี้
 1. การก�าหนดมาตรการเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานภายในที่พัก 
   1.1 มาตรการเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน โดยก�าหนดเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้
   1.1.1 รอบเวลาปฏบัิตงิาน 07.30 น. – 15.30 น. พกักลางวนั เวลา 11.00 – 12.00 น.
   1.2.1 รอบเวลาปฏบัิตงิาน 08.30 น. – 16.30 น. พกักลางวนั เวลา 12.00 – 13.00 น.
   1.3.1 รอบเวลาปฏบัิตงิาน 09.30 น. – 17.30 น. พกักลางวนั เวลา 13.00 – 14.00 น.
 ซึ่งกรมได้ให้หน่วยงานในส่วนกลางพิจารณาจัดบุคลากรปฏิบัติงานใน 3 ช่วงเวลา เป็น
สัดส่วนที่เท่ากัน โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานท่ีเป็นงานภารกิจส�าคัญของหน่วยงานอยู่ทุกรอบเวลา
ปฏิบัติงาน และให้ผู้อ�านวยการกอง/ส�านัก/สถาบัน/หน่วยงานเทียบเท่ากอง ควบคุมดูแลการ
มาปฏิบัติราชการอย่างใกล้ชิด 
  1.2 มาตรการมอบหมายการปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home) โดยมอบ
หมายให้หน่วยงานจัดท�าแนวทาง/วิธีปฏิบัติงานภายในที่พักของหน่วยงาน ซึ่งให้ระบุถึงขอบเขต 
/หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล วิธีการมอบหมายงาน ผลผลิต และการติดตามผล 
 พร้อมทัง้ก�าหนดให้หน่วยงานรายงานข้อมลูการปฏบิติังานใน-นอก สถานทีต้ั่ง ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ�าสปัดาห์ผ่าน Google Form 
ซึง่กรมจะสรปุข้อมลูดงักล่าวรายงานข้อมผู่านระบบออนไลน์ ทางเวบ็ไซต์ของส�านกังาน ก.พ. 
 ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวก็เพื่อเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตและการท�างานส�าหรับ
บุคลากรของกรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์พิเศษ และไม่กระทบต่อคุณภาพของภารกิจราชการ 
และการให้บริการต่อภาคประชาชน ซึ่งค�านึงถึงหลักการการเพิ่มระยะห่างทางสังคม และ
มาตรการทางสาธารณสุขที่ค�านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ 
 2.การด�าเนินการคัดเลือกบรรจุในอัตราข้าราชการต้ังใหม่ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 และวันที่ 15 เมษายน 2563 
ได้เห็นชอบและอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ส�าหรับบรรจุบุคลากรผู้ปฏิบัติงานหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ�านวน 38,105 อัตรา 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้ท่ีปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยด้านความพร้อมของบุคลากร
ทางการแพทย์ของประเทศอย่างยั่งยืน และภายใต้การด�าเนินการดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ ได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จ�านวน 515 อัตรา จาก 6 สายงานของกรม
ซึ่งประกอบด้วย
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 โดยด�าเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อ

บรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ กรมได้จัดท�า

แผนการด�าเนินการคัดเลือกบุคลากรกลุ่มที่ 1 ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และบุคลากรกลุ่มที่ 

2 ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด

 3.การจัดสรรโควตาพิเศษเพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส�าหรับบุคลากร

สาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด

              จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีมาตรการป้องกัน

การแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว ซึ่งบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ปฏิบัติงาน

ด้วยความรับผิดชอบ ทุ่มเท และเสียสละ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ดังนั้นเพื่อ

เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พิจารณาความดีความชอบโดย

การเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานดังกล่าว เช่น ผู้ที่ปฏิบัติงานในห้อง

ปฏิบัติการ ผู้ที่ปฏิบัติงานที่จุดรับตัวอย่าง พนักงานขับรถยนต์ที่ปฏิบัติงานในการขนส่งเชื้อโรค

 3.5 การประสานงานต่างประเทศ

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและทัว่โลก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีความร่วมมือกับนานาประเทศเพ่ือร่วมกันพัฒนาศักยภาพ 

ห้องปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกัน

 ล�าดับ  สายงาน จ�านวน

  กลุ่มที่ 1 495

 1 พยาบาลวิชาชีพ 3

 2 นักเทคนิคการแพทย์ 14

 3 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 475

 4 นักวิชาการสาธารณสุข 2

 5 เภสัชกร 1

  กลุ่มที่ 2 20

 6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 20

  รวมทั้งหมด 515
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ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก

 1.เป็นห้องปฏิบัติการเครือข่าย  the WHO laboratory network for COVID-19 และ 

WHO reference laboratories  providing confirmatory testing for COVID-19  

  เผยแพร่ SOP การตรวจ SARS-CoV-2 ทางเวปไซด์ของ WHO ตั้งแต่ 

ระยะแรกของการระบาด เพื่อให้ทุกประเทศสามารถน�าไปปรับใช้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

  เข้าร่วมในแผนงาน  validation ชุดน�้ายา และการจัดท�าแนวทางต่างๆ 

  ตรวจหาเชื้อ COVID 19 ให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือนี้  42 ตัวอย่าง 

  สนับสนุนน�้ายาตรวจให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  200 tests  เพื่อตรวจ

ยืนยัน

 2. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง WHO RIRL  แบ่งปัน  Whole Genome Sequence 

ของเชื้อ SARS-CoV-2  บน Website ของ GISAID เป็นประเทศแรก

 3. เข้าร่วมในแผนทดสอบความช�านาญการตรวจ SARS-CoV-2 กับ องค์การอนามยัโลก

โครงการ  National Public Health laboratory in ASEAN  Countries

 โครงการ Regional Public Health Laboratory Network เป็นความคิดริเริ่มของ

ประเทศไทย โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุน GHSA และอาเซียน  และเป็นความร่วมมือกับ 

USAID ภายใต้แผนงาน IDDS โครงการนี้ได้ริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุขแห่ง

ชาติ 10 ประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร  และร่วมมือกันพัฒนาสมรรถนะห้อง

ปฏิบัติการ จัดตั้งเมื่อ ตุลาคม 2019 และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 ในการประชุม

ทางไกลของเครือข่าย ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นมา (ครั้งที่ 2 เมื่อ 28 มกราคม 63 /ครั้งที่ 3 เมื่อ 6 

มีนาคม 63/ครั้งที่ 4 เมื่อ  8 เมษายน 63/ครั้งที่ 5  เมื่อ  14 พฤษภาคม 63)

 ทุกประเทศได้มาแลกเปลี่ยนทั้ง วิธีการตรวจวิเคราะห์ สถานการณ์ในแต่ละประเทศ 

และสิ่งที่ต้องการการสนับสนุน รวมทั้ง Best practice ต่างๆ กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือและ 

การตอบรับที่ดีทุกครั้ง และขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อหาแนวทางสนับสนุนเครือข่ายจัด 

หลักสูตร Webminar series เฉพาะกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID เรื่อง Infectious 

Substances Shipping for Local Sample Transport of COVID19 Patient Specimens ซึ่ง 

หัวข้อหลักสูตรออกแบบโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  โดยมีวิทยากรจาก Sandia 

National laboratory น�าไปพัฒนาเป็นหลักสูตร Online การอบรมรอบที่ 1 มีขึ้นดังนี้

 Session 1. อังคารที่ 2 มิถุนายน   7:30 –  9:00  PM ICT

 Session 2. พฤหัสที่ 4 มิถุนายน   8:00 –  9:00  PM ICT

 Session 3. อังคารที่ 9 มิถุนายน   8:00 –  9:00  PM ICT
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 Session 4. พฤหัสที่ 11 มิถุนายน  8:00 – 9:00  PM ICT

 มีผู้เข้าร่วมอบรม 37 คน จาก 6 ประเทศ การอบรมรอบที่ 2 จะจัดข้ึนในวันที่  

23 มิย 63

ความร่วมมือกับ ASEAN

 1. เข้าร่วมการประชุม ASEAN-US และสนับสนุนข้อมูล RPHL ให้กับกระทรวงการต่าง

ประเทศ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ไทยด�าเนินการด้านเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ COVID-19

 2. เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Korea และร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นในการจัดท�า 

โครงการเพื่อรับการสนับสนุนที่สาธารณรัฐเกาหลีจะเสนอให้ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน  

สาธารณรัฐเกาหลีได้แจ้งให้ความช่วยเหลือชุดน�้ายา และเครื่อง PCR ให้กับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน

ความร่วมมือกับสหภาพยุโรป ภายใต้แผนงาน EU CBRN CoE

 จัด Webminar  ร่วมกับ CoE  Regional office เรื่อง Success stories of Quarantine 

Strategy  : Experience from Thailand เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยเชิญ ผทว. นพ 

อนุพงศ์ สุจริยากุล  และ นพ. เฉวตสรร  นามวาท เป็นวิทยากร  มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมทาง

ไกล 52 คน จากนานาประเทศ

การแบ่งปันเชื้อไวรัสกับต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข

 1. ศูนย์ควบคุมโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา  (US CDC)

 2. Federal Budgetary Research Institution – State Research Center of 

Virology and Biotechnology VECTOR of the Federal Service for Surveillance 

on Consumer Rights Protection and Human Well-being สหพันธรัฐรัสเซียรัสเซีย

สนับสนุนน�้ายาตรวจให้กับประเทศที่ขอความช่วยเหลือ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ปานามา

 3.6 การสนับสนุนอื่น

 การประสานงาน

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ขยายวงกว้างไป

ทั่วโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนส�าคัญในการวินิจฉัย รักษาโรค 

โดยเฉพาะด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการให้ข้อมูลที่จ�าเป็นในหลายๆ 

ด้านแก่ประชาชน เช่น วัคซีน ยา สมุนไพร รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของประชาชน โดยการ
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ได้มารวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ล้วนต้องอาศัยการประสานงานไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

การประสานงานที่ดีช่วยให้การท�างานบรรลุเป้าหมายได้ อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคนทุก

ฝ่ายมีความเข้าใจถึงนโยบายและ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ช่วยประหยัดเวลา เงิน 

วัสดุและ สิ่งของต่างๆ ในการท�างาน ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เพิ่มผล

สัมฤทธิ์ของงาน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินได้ทันต่อสถานการณ์ 

ผลงานด้านการประสานงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ประสานงานสัมภาษณ์ ระหว่างสื่อมวลชน ผู้บริหาร นักวิชาการ เสวนาสื่อ ร่วม

กับกระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อเรื่อง ฟ้าทลายโจร, เรื่องการตรวจโควิด-19, ห้องปฏิบัติการ

ตรวจเชื้อโควิด-19 ระดับมาตรฐานสากล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นต้น 

 ประเด็นการทดสอบเจลล้างมือปลอมด้วยเบตาดีน ประเด็นวัคซีนจะใช้ได้จริงเมื่อไหร่
และตอบโต้ข่าวประเด็นตรวจโควิดจากน�้าลาย เป็นต้น

ประสานงาน และรายงานข้อมูล ศูนย์ตอบโต้ข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัล และ ศูนย์ตอบโต้

ความเสี่ยง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (โควิด) RRHL กระทรวงสาธารณสุข
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ประสานข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านรับรองเปิดตรวจ COVID-19

 รวบรวม ทบทวน ปรับข้อมูลห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ สถานะการเปิดตรวจ รายชื่อ

เครื่องมือตรวจ สถานะของเครื่องมือตรวจ รายชื่อน�้ายาตรวจ ให้เป็นปัจจุบัน และจัดท�าข้อมูล

สารสนเทศส�าหรับติดตามผลการเปิดบริการตรวจห้องปฏิบัติการ ตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 

แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ รายงานผลใน 1 วัน

 ประสานข้อมูลรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านรับรองเปิดตรวจ COVID-19 ให้กรมควบคุม

โรค ส�าหรับสร้างรหัสหน่วยงานในระบบ SAT Code เพื่อรายงานผลการตรวจของผู้สงสัยติด

เชื้อ และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�าหรับติดตามข้อมูลจ�านวนการตรวจ

ในระบบ E-claim เพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ

ประสานการด�าเนินงานการก�าหนดอัตราการให้บริการตรวจวิเคราะห์

 ตรวจสอบวิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) เพื่อก�าหนดอัตราค่าบริการตรวจ

วิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเทคนิค Real time 

RT – PCR และน�าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบ�ารุงการตรวจวิเคราะห ์

และให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยผ่านการอนุมัติจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์เพื่อเปิดให้บริการและเรียกเก็บค่าบริการตามมติคณะกรรมการ เสนอประกาศราช

กิจจานุเบกษา

ประสานงานจดัท�าค�าสัง่ระดบักระทรวงและระดับกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือขับเคล่ือน 

นโยบาย 

  ค�าสัง่คณะท�างานศนูย์ปฎบัิตกิารฉกุเฉนิกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ (DMSC Public 

Health Emergency Operation Center) และเพิ่มเติม
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  ค�าสัง่คณะท�างานตรวจตดิตามประเมนิผลห้องปฏิบติัการเครือข่ายตรวจ SAR-COV-2 

และผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-COV-2

  ค�าสัง่คณะกรรมการจดัท�าแนวทางการตรวจวนิจิฉยัการติดเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์

ใหม่ 2019 ด้วยวิธีทางน�้าเหลืองวิทยา

  ค�าสั่งคณะกรรมการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การ

ด�าเนินการสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  ค�าสั่งคณะท�างานจัดท�าแนวทางและข้อแนะน�าภาคปฏิบัติการตรวจ SARS-CoV-2 

ด้วยวิธี RT-PCR

การจัดท�ามาตรการระดับกรมและการอ�านวยความสะดวกต่างๆ

 เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ดังเช่นสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 นั้น 

องค์กรที่มีความจ�าเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีพ ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ย่อมเกิดผลกระทบ 

ทั้งต่อองค์กรและผู้รับบริการหรือลูกค้า ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์โรค ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อการด�าเนินชีวิตของ ประชาชน และเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวในการด�าเนิน

กิจการตามภารกิจขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง  และสามารถปรับตัวเพื่อให้ความช่วยเหลือส่วน

รวมได้ด้วยนั้น ดังนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงโดยการจัดท�า

มาตรการระดับกรม เพื่อให้องค์กรสามารถด�าเนินกิจการได้ต่อเนื่อง มีความเสียหายน้อยลง 

และมีส่วนร่วม ในการช่วยเหลือสังคมในการรับมือกับภัยสุขภาพ

แผนประคบัประคองกจิการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ในการรองรบัการระบาดโรคโควดิ-19 

ในเฟสที่ 3

 เพื่อเตรียมพร้อมก�าลังคน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชุดตรวจ ส�าหรับห้องปฏิบัติการ

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโควิด 19 ได้ต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐาน 

และความปลอดภัย พร้อมพัฒนา เครือข่ายห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชนครอบคลุมทั่ว

ประเทศ 

ก�าหนดแนวทางด�าเนินการ 4 ด้าน ประกอบด้วย   

 1. การให้บริการตรวจวิเคราะห์ การส�ารองและบูรณาการก�าลังคน น�้ายาตรวจ

วิเคราะห์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 

 2. การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการและการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจ

วินิจฉัย Covid-19 ครอบคลุมทั่วประเทศ  

 3. การจัดท�าระบบสั่งการสื่อสารและประสานงานระหว่างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
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 4. การด�าเนินการของหน่วยงานสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ไม่ได้ให้บริการ

หรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19   

 ความครอบคลุมของแผนประกอบด้วยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นต่อกรมวิทยาศาสตร์- การแพทย์ โดยมีฉากทัศน์ที่ครอบคลุม ปฏิบัติการของหน่วยงานที่

สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิ การปฏิบัติการต่างๆ ทรัพยากรบุคคล โครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศ การสื่อสาร โดยการ วางแผนควรครอบคลุมความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมเพื่อ

ความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และทรัพย์สิน ธ�ารงรักษ์บริการและปฏิบัติการแก่ประชาชน 

และความมั่นใจว่าหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถให้บริการ ปรับเปลี่ยน 

และยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้

  แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่

ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 - วิเคราะห์ SWOT ประเด็นกลยุทธ์กรม จัดท�าแผนและประเมินผลกลยุทธ์กรมใน

สถานการณ์ COVID-19

 - หน่วยงานภายในปรับแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่

ระบาด ในระบบติดตามผลการด�าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบ DOC) พร้อมทั้งทวน

สอบความถูกต้อง

  จัดท�าแนวทางปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์ 

 การด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการปฏิบัติงาน การเหลื่อมเวลาการ

ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานภายในที่พัก (work from home) เพื่อลดความแออัดจากการขนส่ง

เคลื่อนย้าย รวมทั้งสนับสนุนช่องทางในการท�างานที่พัก เช่น การประชุมทางไกลออนไลน์ 

  การด�าเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ท�างาน ได้แก่ การจัดเจ

ลล้างมือประจ�าทางขึ้นอาคารและหน้าลิฟท์ และการวัดอุณหภูมิให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ติดต่อ

ราชการก่อนขึ้นอาคาร การอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

  ประสานการรับมอบรถยนต์ตู้โตโยต้าจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

จ�ากัด เพื่อใช้ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ COVID - 19 ของกรม จ�านวน 13 คัน โดยจัดสรรให้ส่วน

กลาง (ส�านักงานเลขานุการกรม) 2 คัน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 คัน

  “การจัดรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใน

ภารกิจ COVID - 19 จ�านวน 3 รอบ (รอบเวลา 18.30 น. รอบเวลา 20.00 น. และรอบเวลา 

22.00 น.)

  รบัมอบ/จัดสรร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
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 4.1 การประชาสัมพันธ์

 ต้นเดือนมกราคม 2563 พบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทยเป็นนักท่องเที่ยวจีนกระทรวง 

สาธารณสุขจึงได้จัดตั้งคณะท�างานสื่อสารโคโรนาขึ้นโดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด 

กระทรวงสาธารณสขุเป็นประธาน ผูบ้รหิารและประชาสมัพนัธ์ทกุกรมในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ

เป็นคณะท�างาน ซึ่งจะมีการประชุมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้น 

เพื่อติดตามสถานการณ์และก�าหนดประเด็นในการส่ือสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19โดยคณะท�างาน

ได้จัดให้มีการด�าเนินงานดังนี้

 - การแถลงข่าว/เสวนาสื่อมวลชน ทุกวันที่กระทรวงสาธารณสุข

 - จัดกิจกรรมต่างๆโดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

 - ประชาชนทัว่ไป จดั Road Show ให้ความรู้เรือ่งการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมอื

 - สถานประกอบการต่างๆ จัด Big Cleaning Day ให้ความรู้เรื่องการท�าความสะอาด

สถานที่ต่างๆ 

 - สื่อมวลชน จัด Meet the Press ให้ความรู้และแนวทางการด�าเนินงานของกระทรวง

สาธารณสุขเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19กับกองบรรณาธิการส�านักข่าวต่างๆ

 ผลการด�าเนินงานด้านสื่อสารเก่ียวกับโรคโควิด-19 ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ตามแนวทางของคณะท�างานสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข

 1. จดัเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมประชมุกับคณะท�างานสือ่สารโคโรนา กระทรวงสาธารณสขุทกุวนั 

 2. จัดกิจกรรมตามแนวทางของคณะท�างานฯ ได้แก่ 

  2.1 จัดกิจกรรม Road Show ให้ความรู้เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยและการล้าง

มือจ�านวน 4 ครั้งๆแรกที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับ

ความร่วมมือจากจิตอาสาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ที่สนาม

บินนานาชาติภูเก็ตได้ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต หน่วยงานสาธารณสุข

ในพื้นที่และการท่าอากาศยานภูเก็ต  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  และครั้งที่ 3 ณ โรงเรียน

อนุบาลบางใหญ่ ได้ร่วมกับสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

และครั้งที่ 4 ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยสมุนไพร ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 

2563

กำรสื่อสำรหมวด 
4
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 2.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning ให้ความรู้เร่ืองการท�าความสะอาดสถานที่ต่างๆ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรม 2 ครั้งๆ แรก ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ตได้ร่วมกับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และการท่าอากาศยาน

ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 ได้ร่วมกับสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการ

แพทย์ ณ โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
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 2.3 จัด Meet the Press โดยให้ความรู้และแนวทางการด�าเนินงานของกระทรวง

สาธารณสุขเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
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 - แถลงข่าวที่ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 ครั้ง ดังนี้ (1) เรื่องการทดสอบ

ประสิทธิภาพของหน้ากากผ้า (2) เรื่องการตรวจเชื้อโคโรนาทางห้องปฏิบัติการ (3) เรื่อง

แนวทางการประเมินชุดตรวจโควิด-19 (4)เรื่องการตรวจเชื้อโควิดทางห้องปฏิบัติการ Rapid 

Test ตรวจได้หรือไม่ (5)เรื่องการประเมินชุดตรวจหาภูมิคุ้มกัน Rapid Test (6)เรื่องขั้นตอน

และหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน Rapid test (7) เรื่อง ความคืบหน้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 

และผลการศึกษาฤทธิ์ฟ้าทะลายโจรต่อโควิด-19 (8) เรื่องการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโควิด-19 

  - แถลงข่าวที่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1 ครั้ง เรื่องกรมวิทย์ร่วมกับ อย. 

ใช้วิธีประเมินชุดตรวจโควิด-19 เหมือนประเทศชั้นน�า เมื่อวันที่ 14 เม.ย.63

 - แถลงข่าวที่สถาบันบ�าราศนราดูร 1 ครั้ง เรื่องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากน�้าลาย

ด้วยวิธี Lamp test เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 63

 - มอนิเตอร์ข่าวสถานการณ์โควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ

น�าเสนอผู้บริหารทุกวัน

 - ตอบข้อค�าถามและสรุปประเด็น Hot Issue ที่มีผู้สอบถามหรือร้องเรียนบ่อยครั้งทาง

ช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ Facebook, E-mail 
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4.2 การจัดท�าสารสนเทศ Infographic, One page

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังได้เป็นคณะกรรมการกองบรรณาธิการศูนย์ไทยรู้สู ้ 

โควิดและคณะท�างานสื่อสารโคโรนาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมทั้งได้จัดท�าจัดท�าสื่อ

เผยแพร่ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาทางห้องปฏิบัติการการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 

โควิด-19การพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 การประเมินชุดทดสอบโควิด-19 ชนิด Rapid Test  

การ reuse หน้ากาก N 95 เป็นต้น ในรูปแบบของ infographic คลิปวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางต่างๆ ได้แก่ สื่อมวลชน โซเชียลมีเดีย และการสื่อสารมาตรการการป้องกัน โควิด-19 

ในประเด็นการเว้นระยะห่าง การล้างมือ การสวมหน้ากาก ให้กับบุคลกรและหน่วยงานภายใน

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น โรงอาหาร ลิฟต์  เป็นต้น
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จาก “อู๋ฮั่น” สู่ “อุบล ฯ”
 นับเป็นเรื่องท่ีหวนคิดแล้วเป็นความภาคภูมิใจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเรา 
สามารถตรวจพิสูจน์ยืนยันไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ท่ัวประเทศภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน 
โดยย้อนไปต้ังแต่การสามารถแยกสารพันธุกรรมจากผู้ป่วยรายแรกที่เดินทางเข้ามาภายใน
ประเทศไทย ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดท�าเป็นชุดทดสอบที่สมบูรณ์พร้อมท้ัง
คุณภาพและมาตรฐาน ส่งไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อทดสอบ 
เบื้องต้น พร้อมกับตัวอย่างทดสอบความช�านาญ หลังการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงประกาศ
ต่อสาธารณชนว่าสามารถให้บริการตรวจไวรัสโคโรน่า 2019 วิธี Real time RT-PCR ได้
 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในคร้ังน้ีมาจากส่ิงใด ท�าไมจึงเป็นไปได้ และแตกต่างจาก 
หน่วยงานอื่น ที่มีบทบาทหน้าที่ใกล้เคียงกัน เมื่อคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองตามหลักของเหตุและผล 
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว พบว่า ใกล้เคียงกับค�ากล่าวที่ว่า “ฝึกทหารพันวัน รบใน 
สงครามครั้งเดียว” เพราะเราไม่มีโอกาสจะทราบล่วงหน้าได้ว่า จะเกิดโรคระบาดขึ้นเมื่อใด 
และเกิดจากเชื้ออะไร แต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประการแรก มีขุนศึกผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสม 
ประสบการณ์อันหลากหลายอยู่ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีเครือข่ายอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศในระดับโลก นับเป็นต้นทุนที่ส�าคัญยิ่งที่
หลายหน่วยงานไม่มี เพราะเพียงมีงบประมาณก็มิอาจหาซื้อได้ประการที่สอง กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศทุกภาค และตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ที่ส�าคัญทั้งสิ้น 
ประการที่สาม เป็นระบบหรือรูปแบบหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ชนิดไม่มีปิดบังเสมือนพี่น้องและครูอาจารย์จากส่วนกลาง อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ จึงเกิด 
ความเชื่อถือศรัทธาน�าพาไปสู่ความเชื่อมั่นทุ่มเทซึ่งกันและกัน ประการที่สี่ กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ให้ความส�าคัญต่อศักยภาพพื้นฐาน ทั้งอาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และการ
ฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบจึงท�าให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนงาน เทคนิควิธี 
ประยุกต์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีเท่าที่มีอยู่ไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์รายการใหม่ๆ 
ได้อย่างรวดเร็ว ประการที่ห้า นับเป็นปัจจัยที่ส�าคัญยิ่ง คือ ทักษะทางการบริหารของผู้น�าสูงสุด
ขององค์กร ที่มีความฉับไว สั่งการชัดเจน เป็นขั้นตอน มีกรอบเวลาก�ากับ และติดตามงานอย่าง
เป็นระบบ
 โรคระบาดใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนจ�านวนมากของโลก อาจเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง 
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในช่วงชีวิตเรา ที่ท�าให้เราพบว่า กรรมเก่าที่เป็นบุญหรืออาจเรียกว่าบารมี 
ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราสั่งสมมานั้น ต้องใช้เวลา ความอดทน อดกลั้น และอดออม 
จึงสามารถผลิดอกออกผล เป็นความภาคภูมิในใจเรา “เป็นโอกาสในวิกฤติ เป็นโควิดให้โอกาส”

เรื่องจำกของศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์
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 ศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่ 12 สงขลา เป็นหน่วยงานหลักทางห้องปฏบัิติการตรวจ 
Covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในช่วงเวลา 
ของการเฝ้าระวงัโรค Covid-19 ซึง่เป็นโรคอบุตัใิหม่และแพร่ระบาดรวดเรว็เป็นวงกว้างกระทรวง
สาธารณสุขมีมาตรการเข้มข้นในการด�าเนินการป้องกันการระบาดของโรคโดยมุ่งเป้าเพ่ือค้นหา 
ผู้ตดิเช้ือ เพือ่เข้าสูร่ะบบการแยกโรคป้องกนัการระบาดในประเทศนัน้ ในบทบาทของห้องปฏบิตักิาร 
ทางการแพทย์ในพื้นท่ี จ�าเป็นต้องปรับบทบาทภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์การระบาดของ
โรคและสอดคล้องกับการด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น ส�านักงาน
ป้องกันและควบคุมโรค ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล เป็นต้น โดยมุ่งหวังสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างแท้จริง   
 บทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานหลักในด้านการตรวจวินิจฉัย
การติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งเราตระหนักดีว่า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็ว แม่นย�า
เป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผลต่อการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และน�าไปสู่การจัดการที่เหมาะสม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา จึงพัฒนาระบบการบริการตรวจ Covid-19  โดยเน้น
การพัฒนา ใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาระบบบริการ เพื่อรองรับบริการทางการแพทย์แบบ
วิถีใหม่ (New normal) เขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ 2) ด้านพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ตรวจ Covid-19ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 Lab และ 3) ด้านวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้  ร่วมกับหน่วยงานวิชาการในพื้นที่
 ด้านการพัฒนาระบบบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เป็นห้องปฏิบัติ
การแห่งแรกของพื้นที่ชายแดนใต้ที่สามารถเปิดบริการในพื้นที่ได้  เนื่องด้วยบริบทพื้นที่ชายแดน 
และเป็นเมืองศูนย์กลางทางภาคใต้ โดยเปิดบริการได้ในวันที่ 30 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน  
(10 มิถุนายน 2563) ตรวจตัวอย่างกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มผู้มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อทั้งสิ้น จ�านวน  
7,593 ตัวอย่าง ในขณะเดียวกันได้พัฒนาระบบการให้บริการ ให้สามารถรายงานผลได้ทันเวลา 
ปรับปรุงกระบวนงานตั้งแต่ก่อนการตรวจวิเคราะห์ (Pre-analysis) ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ 
(analysis) จนถึงหลังตรวจวิเคราะห์ (Post-analysis) โดยเปิดรับตัวอย่างตลอด 24 ชั่วโมง 
วางแผนการจัดการโดยค�านึงถึงภาระงาน (Workload) วางแผนกระจายก�าลังคน (Rotate) 
ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผล เน้นการท�างานเป็นทีม  และวางแผนร่วมกับหน่วย
งานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น สสจ. สคร.ที่ 12 และโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ

กำรพัฒนำระบบบรกิำรตรวจวนิจิฉัยทำงห้องปฏบิตักิำร COVID-19 
ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่12 สงขลำ

เพือ่รองรบับรกิำรทำงกำรแพทย์แบบวถิใีหม่ (New normal)
เขตพืน้ที ่4 จงัหวดัชำยแดนใต้
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 ห้องปฏิบัติการของศูนย์ ฯ ยังได้ขยายการบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ Covid-19 

ในกลุ่มผู้ป่วยเตรียมท�าหัตถการ ที่ส่งจากโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรองรับการบริการ

ทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal) โดยมีโครงการน�าร่องที่จังหวัดปัตตานี (Pattani model) 

โดยปัจจุบัน ได้ด�าเนินการตรวจตัวอย่างในกลุ่มนี้ไปแล้ว จ�านวน 402 ตัวอย่าง โดยเป็นผู้ป่วยใน

กลุ่มของงานห้องผ่าตัด งานทันตกรรม ห้องคลอด และคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ   ซึ่งผล

การตรวจจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการบริหารจัดการก่อนการท�าหัตถการ และประชาชน

ผู้รับบริการ รวมท้ังลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย โดยด�าเนินการร่วมกับ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และกรมการแพทย์ 

 นอกจากนี้ศูนย์ฯยังได้สนับสนุนนโยบายการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ตามโครงการ Sentinel Surveillance ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 โดยตรวจตัวอย่างน�้าลาย 

แบบรวมตัวอย่าง (Pool Saliva) ด้วยวิธี Real Time RT-PCR จ�านวนเป้าหมายในพื้นที่รับผิด

ชอบ จ�านวน 6,065 ตัวอย่าง โดยประสานงานร่วมกับส�านักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 12 และ

ส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส  ในการเก็บตัวอย่างกลุ่มเป้า

หมาย เช่น กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้ต้องขังรายใหม่ กลุ่มอาชีพที่พบปะผู้คนจ�านวน

มาก และกลุ่มอื่นๆ ตามแผนที่จังหวัดก�าหนดไว้ โดยช่วงเวลาของการด�าเนินการอยู่ระหว่างวัน

ที่ 18 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2563  

 ด้านพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ Covid-19 ในพื้นที่ ตามนโยบาย 1 จังหวัด 

1 Lab เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่  ผลการด�าเนินงานสามารถพัฒนา

เครือข่ายให้เปิดบริการได้แล้ว จ�านวน 7 แห่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา 

4 แห่ง ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, โรงพยาบาลหาดใหญ่ และบริษัท 

N-health หาดใหญ่ ห้องปฏิบัติการของส�านักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ 12 สงขลา จังหวัด

ยะลา 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง ได้แก่โรง

พยาบาลปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดย

ศูนย์ ฯ เน้นพัฒนาเครือข่ายโดยการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ ด้านน�้ายาและวัสดุวิทยาศาสตร์

ที่จ�าเป็นในช่วงแรกของการจัดตั้งห้องปฏิบัติการแก่เครือข่าย และเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าให้

สามารถตรวจวิเคราะห์ได้  และสามารถเปิดบริการตรวจวิเคราะห์ได้ทันกับสถานการณ์โรค

 ด้านการวิจัยและพัฒนา ศูนย์ฯ เน้นความร่วมมือในการท�าวิจัยร่วมกับเครือข่ายหน่วย

งานวิชาการในพื้นที่ โดยมีงานวิจัยร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

จ�านวน 2  เรื่อง   คือ  

 1. การเพิ่มขีดความสามารถการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2  ด้วยวิธีการรวมตัวอย่าง  

(Capacity enhancement for the SARS-CoV-2  test using profit pooling methods)   

 2. การวจัิยเพือ่หาระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการจ�าหน่ายผูป่้วยโรค Covid-19 กลับสูช่มุชน  
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และในส่วนของงานวิจัยที่ทางศูนย์ฯ ได้ด�าเนินการ เป็นงานวิจัย  จ�านวน 1 เรื่อง คือ   

 เรื่อง ผลการเปรียบเทียบการตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 จากตัวอย่างชนิดน�้าลาย

และสวอบจากระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ชื่อผู้วิจัย : วไลลักษณ์ กาญจนะพิน, วรรธนี  สังข์

หิรัญ, เสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม, จิตตาฐากรกัญ วัฒนา, สุธาทิพย์ ตรีพลอักษร  และชณัฐกานต์ 

แสงศรีค�า) 

 การวินิจฉัยการติดเชื้อ Covid-19 ปัจจุบันใช้วิธี Real Time reverse transcription 

Polymerase chain Reaction (rRT-PCR)  เป็นวิธีมาตรฐาน ในการตรวจตัวอย่างและสวอบจาก 

ระบบทางเดินหายใจส่วนบน Throat swab, Nasal swab หรือ Nasopharyngeal swab ซึ่ง

ต้องเก็บตัวอย่างโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

หรอืกลุม่เสีย่งโดยตรง  ในการศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการตรวจการตดิเชือ้  SARS-CoV-2 

ในตัวอย่างน�้าลาย เปรียบเทียบกับ nasopharyngeal/ Throat swabs ซึ่งเก็บจากกลุ่มผู้ป่วย

หรือผู้สัมผัสที่สงสัยติดเชื้อที่มีอาการ (PUI) หรือกลุ่มที่มีประวัติเสี่ยงแต่ไม่มีอาการ (Non PUI) 

และผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อ Covid-19 แล้ว  จ�านวน 187 ราย พบผลสอดคล้อง (Concord-

ance) คิดเป็นร้อยละ  99.5  ความไว (sensitivity) ร้อยละ 100  ความจ�าเพาะ ร้อยละ  99.4   

พบค่า  Ct ของ RNP gene จากการตัวอย่างสวอบคอและน�้าลาย ให้ผล Ct ไม่แตกต่างกัน และ

ในรายที่ให้ผลบวก แสดงค่า Ct ของ RdRp gene และ N gene สอดคล้องกัน  จากผลการวิจัยนี้ 

แสดงให้เห็นว่าตัวอย่างน�้าลาย เป็นชนิดตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจการติดเชื้อ Covid-19 เทียบเท่า 

กบัสวอบคอหรอืสารคดัหลัง่จากโพรงจมกู  ทัง้ยงัมคีวามสะดวกในการเกบ็ตัวอย่างมากกว่าผู้ป่วย 

สามารถเกบ็ตวัอย่างได้ด้วยตนเอง ลดต้นทนุและลดความเส่ียงของบุคลากรทางการแพทย์ในการ

ปฏบิตังิาน เป็นชนดิตวัอย่างทีเ่หมาะกบัการตรวจคดักรองในประชาชนกลุม่ทีม่ปีระวตัเิส่ียง และ 

กลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยการติดเชื้อได้แทนการให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้เก็บตัวอย่าง และเมื่อ

น�าวิธีการเก็บตัวอย่างน�้าลายไปใช้ภาคสนาม ในการคัดกรองกลุ่มที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ และอยู่

ในสถานที่กักกัน จ�านวน 28  ราย พบว่าสามารถตรวจพบการติดเชื้อได้ จ�านวน 18 ราย น�าไปสู่

กระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อและควบคุมการระบาดต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวอย่างชนิดน�้าลายจะ

เป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและเฝ้าระวังการระบาดของโรค Covid-19 

ตามมาตรการของประเทศไทยได้  

         สรุปผลจากการพัฒนาระบบการบริการตรวจ Covid-19  โดยเน้นการพัฒนา ใน 3 ด้าน

ดังกล่าวข้างต้น จะช่วยให้งานเฝ้าระวังและควบคุมโรค Covid-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ 

มปีระสทิธภิาพ และความเข้มแข็งในการป้องกนัการระบาดของโรคได้ดียิง่ขึน้ สามารถตอบสนอง 

ต่อมาตรการเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดีและเพื่อความปลอดภัยของ

ประชาชนเป็นส�าคัญ
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 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 ในเมอืงอูฮ่ัน่ (Wuhan) มณฑลเหอเป่ย 

(Hubei) ประเทศจีนในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 และได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งในวันที่ 

13 มกราคม 2563 ประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อที่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศรายแรก 

ของประเทศไทย และต่อมาวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้ตรวจพบผู้ป่วยคนไทยรายแรกที่เดินทาง

กลับมาจากต่างประเทศ ท�าให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบัน 

วิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงได้พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น และได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ทั่วประเทศ

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้ด�าเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจหา

สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธี Real-time RT-PCR และเปิด

ให้บริการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ภารกิจส�าคัญในช่วงแรกที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่ 6 ชลบุรี คือ การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากคนไทยที่กลับมาจาก

อู่ฮั่น ประเทศจีน จ�านวน 136 ราย จนสามารถส่งคนไทยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย นอกจาก

นี้ยังได้ด�าเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากคนไทยที่กลับจาก

ประเทศต่างๆ เช่น อิตาลี และอินเดีย เป็นต้น ปัจจุบันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 

ได้ด�าเนินการตรวจตัวอย่างไปแล้วทั้งสิ้น 8,489 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563) 

ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ�านวน 222 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.62 

จากตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด

 ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ได้มีการวางระบบการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์

การเก็บตัวอย่างกับโรงพยาบาลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 6 โดยให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หรือ โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป เบิกน�้ายาส�าหรับเก็บรักษาสภาพไวรัส/แบคทีเรีย 

(Universal Transport Media; UTM) และ Throat swab และ Nasopharyngeal swab 

จังหวัด 20 - 30 ชุด เพื่อไปส�ารองในจังหวัด และเมื่อพื้นที่เก็บตัวอย่างมาส่งตรวจก็จะท�าการแลก

เปลี่ยนอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างชุดใหม่กลับไปตามจ�านวนตัวอย่างที่น�าส่ง เพื่อป้องการปัญหา 

การขาดแคลนอุปกรณ์การเก็บตัวอย่าง

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรีได้สนับสนุนการฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

บางละมุง จังหวัดชลบุรี ในการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธี LAMP 

ท�าให้พื้นที่สามารถค้นพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 จ�านวน 4 ราย จาก 2000 ราย 

กำรพฒันำศกัยภำพเครอืข่ำยและกำรตรวจวนิจิฉัยไวรสัคโรนำ 2019
(COVID-19) ศูนย์วทิยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
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ผลงานส�าคัญจากหน่วยงานอื่นๆ ( Scan QR CODE)

 นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ได้พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ Covid-19 ในเขตสุขภาพที่ 

6 ตามนโยบาย 1 จังหวัด 1 ห้องปฏิบัติการ จ�านวน 21 แห่ง (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) คิด

เป็นร้อยละ 262.5 เมื่อเทียบกับเขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง 

จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว) ท�าให้เขตสุขภาพที่ 6 มีศักยภาพ

ในการตรวจตัวอย่างมากกว่า 5,000 ตัวอย่าง/วัน อีกทั้งศูนย์ ฯ ยังได้สนับสนุนนโยบายการคัด

กรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการ Sentinel Surveillance ในเขตสุขภาพที่ 6 

โดยตรวจตัวอย่างน�้าลาย แบบรวมตัวอย่าง (Pool Saliva)  ด้วยวิธี Real-time RT-PCR จ�านวน 

8,065 ตัวอย่าง  โดยประสานงานร่วมกับส�านักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 6 และส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ในการเก็บตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย

         ปัจจุบัน เครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ Covid-19 ในเขตสุขภาพที่ 6 สามารถตรวจ

วินิจฉัยไวรัสโคโรนา 2019 จากกลุ่มผู้แยกตัวสังเกตอาการในพื้นที่ควบคุม (State Quarantine) 

จ�านวน 17 แห่ง ใน 2 จังหวัด คือ ชลบุรี และสมุทรปราการ โดยมีศูนย์ฯ คอยเป็นพี่เลี้ยงและ

ช่วยยืนยันผล ในกรณีที่เครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ Covid-19 ตรวจพบผลบวก หรือผลไม่

ชัดเจน (Inconclusive) 

 จากผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีมุ่งเน้นในการ

พัฒนาการตรวจเคราะห์เพื่อช่วยให้งานเฝ้าระวังและควบคุมโรค Covid-19 ในเขตสุขภาพที่ 

6 ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งพร้อมรองรับสถานการณ์การ

ระบาดในเฟสต่อไป
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บทเรียนที่ได้จำกกำรด�ำเนินกำรรับมือสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 

COVID-19

 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบหมาย 

ให้กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผูร้บัผดิชอบการตรวจทางห้องปฏบิติัการ การก�าหนดแนวทาง

ทางห้องปฏิบัติการ การก�ากับดูแลมาตรฐานเพื่อการตรวจวินิจฉัย ซึ่งภายใต้การด�าเนินงานเพื่อ

ตอบโต้การแพร่ระบาดในครั้งนี้กรมได้เรียนรู้ถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส�าเร็จ โดยมีประเด็นที่

สามารถพัฒนาต่อยอดการด�าเนินการในอนาคตต่อไปได้ ดังนี้

กำรประสำนควำมร่วมมอืต่อสู้กับสภำวะฉุกเฉนิ

 ปกติหน่วยงานราชการปฏิบัติหน้าที่แบบ Function Base อิงตามที่กฎหมายก�าหนด 

ส่งผลให้วัฒนธรรมของหน่วยงานราชการจะเป็นการท�างานแบบแยกส่วน โดยมีการท�างาน 

บูรณาการร่วมกันตามวาระส�าคัญของประเทศ ซึ่งสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงเริ่มต้นหน่วย

งานต่าง ๆ ยังติดกับรูปแบบเดิม ท�างานแยกส่วนกัน เช่น การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษา

พยาบาล การควบคุมวัสดุทางการแพทย์ การก�าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด  ส่งผล

ให้การท�างานทับซ้อน และไม่ต่อเนื่อง แต่จากการที่กระทรวงได้ปรับโครงสร้างให้มุ่งเน้นการบู

รณาการเพื่อแก้ไขปัญหา และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน โดยกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ในนามประธานคณะท�างานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ(แล็บ) ได้มีการประชุม

หารือเป็นประจ�าทุกวันศุกร์ เพื่อก�าหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เสริมสร้าง

เครือข่าย และก�ากับ ติดตาม รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ส่งผลลัพธ์ให้ 

สามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจโควิดด้วยเทคนิค RT PCR ในทุกส่วนของประเทศได้อย่าง

รวดเร็ว มีจ�านวนห้องปฏิบัติการถึง 100 ในเวลาเพียงสองเดือน มีการเตรียมความพร้อมรองรับ

การเฝ้าระวังได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่างต่อวัน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลได้แบบ

รายวัน ซึ่งหากพิจารณาพบว่า ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการบูรณาการอยู่ที่สองประการ คือ การ

มีเจ้าภาพที่ชัดเจน และการมีกลไกในการสื่อสารระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม

หากมีกฎหมายหรือระเบียบที่ชัดเจน จะท�าให้ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคและสถานการณ์

ต่างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นว่าการมีกฎหมายก�ากับดูแล

ห้องปฏิบัติการโดยตรง จะท�าให้มีการด�าเนินการมีความชัดเจนเป็นประโยชน์กับประชาชนที่รับ

บริการด้านสุขภาพ ผู้ปฎิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

ถอดบทเรยีน
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กำรสื่อสำรสำธำรณะ

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 การสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล 

ที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด

ของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริง หน่วยงานได้ประสบกับ

ปัญหาในการสื่อสารสาธารณะในหลายประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นแรก การเข้าใจเนื้อหา 

คลาดเคลื่อน ที่เกิดมาจากการใช้ภาษาในการอธิบายความทางวิชาการ การเผยแพร่ข่าวของ

สื่อมวลชนที่มีการตัดข้อความไปไม่ครบถ้วนและการเล่นค�าที่อาจท�าให้เกิดการสื่อความหมายที ่

คลาดเคลื่อน เช่น สธ.ออกโรงเตือน! ‘แมทธิว-เซียนมวย’ หากไม่ป่วยโควิด-19 จริง มีความผิด 

พ.ร.บ.คอมฯ (ทีม่า : https://www.naewna.com/local/479187) สธ.ย�า้น�า้ยาตรวจเชือ้ “โควดิ” 

ไม่พอวอน ปชช.ไม่ใช้กลุ่มเสี่ยงอย่าตรวจ (ที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/ 

764174) ประเด็นถัดมา หน่วยงานภาครัฐสื่อสารไม่ตรงกัน จนส่งผลให้ประชาชนเกิดความสับสน

และขาดความเชื่อมั่น จนมีความกล่าวติดตลกว่า หน่วยงานไปคุยกันก่อนการให้ข่าวดีกว่าไหม 

และประเด็นสุดท้าย ประชาชนเลือกเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ซึ่งหากท่านพิมพ์ค้นหาด้วยค�า

ว่า COVID – 19 จะพบข้อมูลมหาศาล ทั้งในรูป บทความ ข่าว Social Media และ ปากต่อปาก 

ฯ ท�าให้ประชาชนส่วนหนี่งเลือกจะเชื่อในข้อใน ข่าวเท็จ และข่าวลือต่าง ดังนั้นแนวทางในการ

รับมือกับปัญหาเหล่านี้ คือ การมอบหมายผู้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน เช่น กรณีสถานการณ์ภาพรวมให้

ข้อมูลผ่านการแถลงข่าวที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เป็นรายวัน แต่กรณีผลการ

ตรวจวิเคราะห์เป็นหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น การมีกลไกในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผ่านทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารในทิศทางเดียวกันผ่านสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ  ซึ่งในเรื่อง

การเผยแพร่ประสัมพันธ์ถือเป็นจุดอ่อนที่ส�าคัญของกรมมาโดยตลอด ในการนี้จึงถือเป็นโอกาส

ที่กรมพัฒนาวิธีและปรับแนวทางในการสื่อสารเนื้อหาให้ประชาชนสามารถเข้าใจและน�าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตามแนวคิดที่ว่า สื่อที่ดีต้องสร้าง การ รับรู้ เข้าใจ ทันต่อสถานการณ์           
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กำรน�ำสนิทรัพย์องค์ควำมรู้องค์กรไปสู่กำรรับมอืสถำนกำรณ์

 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือเป็นแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านห้องปฏิบัติการด้าน

การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ เห็นได้จากการที่สามารถน�าองค์ความรู้ในการตรวจหา 

ไวรัส SARS-CoV-2 ได้น�าไปสู่การพัฒนาประยุกต์ใช้ได้อย่างทันต่อสถานการณ์ จนสามารถ

พัฒนาการวิธีตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีการถอดรหัสพันธุกรรมตลอดทั้ง

จีโนม (whole genome sequencing) ได้ภายใน 2 วัน หลังจากพบผู้ป่วยรายแรก จึงอาจกล่าว 

ได้ว่าคลงัความรูท้ีก่รมมอียูถ่อืเป็นสนิทรพัย์ทีม่ค่ีาของกรม และจ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องมกีารพฒันา

กระบวนการในการบริหารจัดการให้สามารถน�าองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช ้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีกลไกอย่างไรในการที่ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา

ของกรมสนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของประเทศ ไม่ใช่ตอบโจทย์กับผู้วิจัย 

เท่านั้น เช่น การพัฒนาวิธีตรวจโดยการใช้น�้าลาย แบบ pool sample เพื่อรองรับความต้องการ 

ตรวจคัดกรองประชากรจ�านวนมาก เป็นต้น และจากสถานการณ์โรค COVID-19 เป็นโรคอุบัติ

ใหม่ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดในโลกที่มีองค์ความรู้เข้าใจอย่างแท้จริง ในปัจจุบันความรู้หนึ่งอาจถูก

ต้องและได้รับการยอมรับทางวิชาการ แต่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น วิธีการ

ตรวจวิเคราะห์ RT-PCR ที่ได้รับการยอมรับ แต่ในอนาคตอาจมีวิธีการใหม่ๆที่ใช้ต้นทุนที่ต�่า

ลงและรวดเร็วขึ้นก็เป็นได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการที่สังคม

ให้การยอมรับจ�าเป็นต้องมีการอัพเดตองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตอบ

โจทย์แก่สังคมได้ และสามารถพัฒนาศักยภาพในการรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 อกีจุดทีน่่าสนใจ คอื จากการทีก่รมมกีารปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรในเรือ่งระบบมาตรฐาน

จนส่งผลให้กรมได้รับการยอมรบัและความเชือ่ถอืทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ แต่ใน

อีกมุมหนึ่งส่งให้บุคลากรติดอยู่กรอบของค�าว่ามาตรฐานจนไม่กล้าคิดต่าง และเป็นข้อจ�ากัดใน

การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้ ซึ่งเห็นได้จากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ที่แนวทาง 

มาตรการในระดับโลกไม่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้อย่างเห็นผลทันการณ์ กลับกัน

มาตรการของประเทศ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ระยะห่างระหว่างบุคคล สามารถสร้าง

ผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการไม่ละเลยค�าว่าระบบและมาตรฐาน แต่ต้องก้าวข้ามมันไปเพื่อ

สร้างมุมมองใหม่ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บุคลากรกรมจ�าเป็นต้องมี
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กำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏบิัตงิำน

 ในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานราชการในหลายภาคส่วนจะไม่ยินยอมในการแบ่งปัน

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพราะกลัวหน่วยงานจะเสียผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานอื่น ซึ่งจาก

สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การบูรณาการ

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันก่อให้เกิดพลังท่ียิ่งใหญ่ในการแก้ไขปัญหา โดยในช่วงเริ่มต้นของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ ทั้งในส่วนของกรมควบคุมโรคที่มีอ�านาจตามตามกฎหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้า

ระวังและควบคุมการระบาด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีบทบาทหน้าที่ในการก�าหนดวิธี

และยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มี

บทบาทหน้าที่ในการเบิกจ่ายค่าบริการตรวจวิเคราะห์และรักษาพยาบาล ส่งผลให้ห้องปฏิบัติ

การในพื้นที่ต่าง ๆ ต้องมีการรายงานผลซ�้าซ้อน และมีรูปแบบการรายงานข้อมูลที่หลากหลาย 

จึงไม่สามารถประมวลผลภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งน�าไปสู่การประสานความร่วมมือในการ 

ก�าหนดมาตรฐานกลางข้อมลู และเช่ือมโยงข้อมลูในส่วนต่าง ๆ แต่กไ็ด้เป็นจุดก�าเนดิในการบรูณาการ 

ระบบน�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์จากข้อมลู เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏบัิตกิารผ่านระบบ CO-LAB 

เชื่อมโยงกับ ระบบ E-Claim ส�าหรับสนับสนุนการเบิกจ่ายการตรวจ และระบบ CO-WARD 

ส�าหรับจัดการเตียงผู้ป่วย เป็นต้น ผลลัพธ์จากบูรณาการระบบสารสนเทศตามที่กล่าวมาได้น�า

ไปสู่วางเฝ้าระวังสถานการณ์ได้แบบรายวัน (Realtime) และก�าหนดมาตรการบริหารจัดการ

ในสภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความส�าเร็จจุดนี้ถือเป็นต้นแบบในการที่หน่วยงาน

ภาครัฐน�าไปเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางข้อมูลประเทศต่อไป

ระบบทำงห้องปฏบิัตกิำรสู่กำรเฝ้ำระวังอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

 ทรัพยากรท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้กรมสามารถปฏิบัติ

ภารกิจส�าคัญในสภาวะฉุกเฉินได้ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เป็นวัสดุหรือสิ่งของ เช่น น�้ายาตรวจ

วิเคราะห์ อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชุด PPE เป็นต้น และทรัพยากรที่เป็นเงินส�าหรับค่า

ใช้จ่ายในการด�าเนินการต่างๆ แต่จากเหตุการณ์การด�าเนินงานของกรมที่ผ่านมาพบว่ากรมไม่มี 

การส�ารวจจ�านวนทรัพยากรคงคลังส�าหรับการเฝ้าระวังในภาพรวมของกรม และในบางกรณี

ต้องเป็นข้อมูลอ้างอิงของประเทศได้ด้วยเช่น จ�านวนน�้ายาตรวจคงคลังทั้งประเทศ จ�านวน

เครื่องมือตรวจของห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ เป็นต้น ดังนั้นการส�ารวจจ�านวนทรัพยากรคงคลัง

ทั้งในระดับกรม (ภายในกรม) และระดับประเทศในบางรายการที่เกี่ยวข้อง อาจเป็นภารกิจ

ส�าคัญที่กรมต้องหากลไกในการจัดเก็บข้อมูลส�าหรับรองรับการเฝ้าระวังต่อไป
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 อีกประเด็นที่น่าสนใจในการรองรับสถานการณ์เพ่ือเฝ้าระวังการระบาดและควบคุม

เชื้อไวรัส COVID-19 ปัจจัยส�าคัญท่ีจะท�าให้เกิดการคัดกรองและควบคุมการระบาดคือผล

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้นจ�านวนห้องปฏิบัติการที่มีมาก ส่งผลให้ประเทศ

สามารถรองรับการตรวจตัวอย่างได้จ�านวนมาก ซึ่งส่งผลดีในภาวะฉุกเฉิน แต่อีกประเด็นส�าคัญ

ที่ต้องตระหนักคือคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันกรมได้มีการ

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสุ่มประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วประเทศ แต่ทั้งนี้กรมอาจต้อง

ทบทวนกลไกการประเมินว่าการสุ่มตรวจสามารถสะท้อนคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้อง

ปฏิบัติการเครือข่ายได้อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือควรเพิ่มกลไกอื่นเช่น การส่งตัวอย่างแบบไม่

เป็นทางการ (Blind Sample) เพื่อควบคุมมาตรฐานคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

เครือข่าย เป็นต้น

กำรบรหิำรองค์กรในภำวะฉุกเฉนิ

 ในช่วงภาวะฉุกเฉินหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องมีการ

ปรับแนวทางการบริหารงานองค์กรในหลายส่วนเพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติภารกิจในการ

เป็นห้องปฏิบัติการกลางสนับสนุนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของการก�าหนดอ�านาจการสั่งการทั้งระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น 

ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home) การวางแนวทางการเบิก

จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างในภาวะฉุกเฉินให้มีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

และไม่ขัดกับข้อกฎหมาย/ระเบียบที่มีอยู่ การสื่อสารภายในองค์กรที่มีการมุ่งเน้นน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น ระบบ VDO Conference ระบบ Zoom 

เป็นต้น ซึง่ในหลายส่วนสามารถน�าไปปรบัใช้ในสถานการณ์ปกตแิละถอืเป็นการปฏริปูหน่วยงาน 

ราชการราชการให้มทีนัสมยัและปฏบัิตงิานได้อย่างคล่องตวัมากยิง่ขึน้ นอกจากนีจ้ากสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น กรมได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

ทีจ่�าเป็นต้องมแีผนตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ (Business continuous plan) เพือ่ให้หน่วยงานสามารถ 

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์  
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ดร. บุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ บรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (จุลชีววิทยา)

หัวหน้าส�านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวมาลินี  จิตตกานต์พิชย์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา)

ส�านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

ผู้อ�านวยการกองแผนงานและวิชาการ

นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม คณะท�างาน

กองแผนงานและวิชาการ

นายจุมพต  สังข์ทอง คณะท�างาน

กองแผนงานและวิชาการ

นายจุลภัทร  คงเจริญกิจกุล คณะท�างาน

กองแผนงานและวิชาการ

นายวรทัต  รชฎเสถียรพงษ์ คณะท�างาน

กองแผนงานและวิชาการ

คณะผู้จัดท�ำ
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