
1. ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันในด้านการเสริมสร้างระบบการเฝ้าระวังโรคเพ่ือรองรับโรคอุบัติใหม่อุบัติซ ้า

จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา
การวินิจฉัยผู้ป่วยรายแรกจนถึงการพัฒนาวิธีตรวจถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม COVID-19
- ถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมในผู้ป่วย 2 รายแรกส าเร็จ
- พัฒนาวิธีตรวจด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR
- ร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ถ่ายทอดวิธีการตรวจให้ ศวก. เพ่ิมรายการตรวจ 3 กลุ่ม
1. ผลไม้ท้ังลูก
2.ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์
3. ไอศกรีม

การขยายห้องปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ 1 จัง หวัด 1 Lab ถ่ายทอดวิธีตรวจกลายพันธ์ุสายพันธ์ุท่ีต้องเฝ้าระวัง (UK, India, SA) ให้ ศวก.15 แห่ง
การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย เตรียมจัดต้ังศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ : จัดเก็บเช้ือโรค เช้ืออันตรายสูง ส่ิงส่ง

ตรวจจากมนุษย์

ความม่ันคงการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสยามไบโอ
ไซเอนซ์ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตชุดตรวจหาเช้ือ COVID-19 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR

ถ่ายทอดองค์ความรู้/ฝึกอบรมเครือข่าย

การพัฒนาวิธีตรวจใหม่ๆ เช่น การใช้น้ าลายแบบ pool sample, LAMP, CRISPR อ่ืนๆ 
รวมถึงการตรวจ Antibody test ต่างๆ

ควบคุมคุณภาพวัคซีนในประเทศ

การพัฒนาวิจัยต่างๆ เช่น วัคซีน ฟ้าทะลายโจร การถอดรหัสพันธุกรรม ยารักษา เป็นต้น ช่วยพัฒนาวัคซีนในประเทศ
การตรวจหาเช้ือ COVID-19 ในตัวอย่างอาหาร น้ า และบรรจุภัณฑ์ ตรวจได้เฉพาะ
ส่วนกลางรายการตรวจ 5 กลุ่ม
1. อาหารจากสัตว์น้ า
2. อาหารพร้อมบริโภค
3. ผักและผลไม้
4. น้ าและน้ าแข็ง
5. บรรจุภัณฑ์อาหาร

การรับรองรุ่นการผลิตวัคซีน
- วัคซีน Sinovac จ านวน 21 รุ่นการผลิต จ านวน(ขวด) 6,492,000 (ขนาด 1 โดส)
- วัคซีน AstraZeneca จ านวน 11 รุ่นการผลิต จ านวน(ขวด) 393,850 (ขนาด 10 โดส)

ตรวจยืนยันคุณภาพหลังจ าหน่าย



จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา
พัฒนา อสม. หมอประจ าบ้าน เป็น อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 1.544 คน พัฒนา อสม. หมอประจ าบ้าน เป็น อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนเป้าหมาย 

2,500 คน

เฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรณีพบผลิตภัณฑ์อันตรายแจ้งศูนย์แจ้งเตือนสุขภาพ (418 แห่ง) ระบบแจ้งเตือนภัย
สุขภาพ:กรมวิทย์ with You (http://alert.dmsc.moph.go.th/

3.ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันในด้านการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ

จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา
หน่วยบริการท่ีผ่านการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการเจาะเลือด 146 แห่ง จับคู่กับรพ.แม่
ข่าย 20 รพ.กระจายใน 11เขตสุขภาพ

ขยายการเปิดให้บริการเจาะเลือดท่ีหน่วยบริการเจาะเลือดให้ได้ 175 แห่ง จับคู่กับ
รพ.แม่ข่าย 28 รพ.กระจายครบท้ัง 13 เขตสุขภาพ

ผู้ป่วยใช้บริการเจาะเลือดนอกรพ. 77,571 คร้ัง (1 ม.ค. - 31 พ.ค. 64)

2. ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันในด้ารการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน



4. ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันในด้านการพัฒนาห้องปฏิบัติการของประเทศ

จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา
เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง 10 ด้าน 4 กลุ่ม
 - โรค/ชันสูตร
 - ยา/ยาชีววัตถุ
 - คุ้มครองผู้บริโภค
 - เคร่ืองมือแพทย์

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบการกลายพันธ์ุ ตามมาตรฐาน OECD GLP

ให้การรับรองห้องปฏิบัติการ 1,019 แห่ง
- มาตรฐานสากล (ISO/IEC) 528 แห่ง
- มาตรฐานประเทศ 486 แห่ง
- OECD GLP 5 แห่ง

พัฒนาศักยภาพการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงตามมาตรฐาน WHO/ISO

วิจัยและพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์ พัฒนาวิธีการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพยา/วัตถุเสพติด อาหาร
บทบาทการพัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายท่ีส าคัญ
- รพ.สมเด็จพระยุพราช 
   รับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 21 แห่ง ตามมาตรฐาน ISO 15189:2012 และ 
15190:2003
   รับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 20 แห่ง ตามมาตรฐาน MOPH standard (X-ray)

เฝ้าระวังเช้ือด้ือยาด้านจุลชีพ
- พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังเช้ือด้ือยา 103 แห่ง
- พัฒนาระบบการเฝ้าระวังคันหาผู้ป่วยติดเช้ือด้ือยา 10 แห่ง จากเป้าหมาย 18 แห่ง



5. ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จยถึงปัจจุบันในด้านการพัฒนาสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์

จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีควรพัฒนา
มาตรฐานยาสมุนไพร 5 เร่ืองบรรจุในต ารามาตรฐานยาสมุนไพร (Thai Herbal 
Pharmacoeia) : ไคร้เครือ ยาชงฟ้าทะลายโจรยาชงมะขามป้อม รากช้าพลู กระวาน

ศึกษาวิจัยสมุรไพรเพ่ือเป็นยาสมุนไพร   
- ศึกษาคุณภาพทางเคมีและปริมาณสารส าคัญของสมุนไพร เช่น เพกาลดไขมัน เชียง
ดาลดน้ าตาล

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 ผลิตภัณฑ์
- โลช่ันบ ารุงผิวผสมสารสกัดดาหลา
- ผลิตภัณฑ์หอมไพร
- ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
- ศึกษาคุณภาพทางเคมี พัฒนาสารสกัด/สารออกฤทธ์ิ พิษวิทยา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและทดสอบประสิทธิผลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ศึกษาการปลูกกัญชาพันธ์ุไทย 4 สายพันธ์ุ ศึกษาและปรับปรุงกัญชาพันธ์ุไทย 4 สายพันธ์ุให้ดีข้ึน
พัฒนาวิธีและผลิตสารมาตรฐาน THC โดยวิธี SFE และ SFC พัฒนาวิธีการสกัด 2 วิธี

1.Supercritical fluid extraction
2.Ethanol extraction

ชุดตรวจวัดปริมาณ THC ในเฮมพ์ (THC Test Kit) การตรวจปริมาณกัญชาในผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา เคร่ืองส าอาง และพืชสด
ตรวจสารปนเป้ือนในกัญชาและผลิตภัณฑ์
รับรองพันธ์ุพืชข้ึนทะเบียนกัญชาพันธ์ุไทย 4 สายพันธ์ุ
1.ตะนาวศรีก้านขาว
2.ตะนาวศรีก้านแดง
3.หางเสือ
4.หางกระรอก



จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา
ให้บริการตรวจสารพันธุกรรมท่ีก่อให้เกิดผ่ืนแพ้ยารุนแรงก่อนเร่ิมให้ยา 1,320 ราย
- ยากันชัก (Carbamazepine)
- ยาต้านไวรัสเอขไอวี (Abacavir)
-ยาลดกรดยูริคในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ (Allopuyinol)

ให้บริการตรวจการแพทย์แม่นย าตามชุดสิทธิประโยชน์ ของ สปสช. อย่างต่อเน่ือง
: นาลดกรดยูริคในผู้ป่วยโรคเก๊าส์ (Allopurinol) ยากันชัก (Carbarmazepine) ฯลฯ

การตรวจพันธุกรรมโดยเทคนิคไมโครอะเรย์ (Microarry) ในคนไทย 1,824 ราย (สะสม 
12,000 ราย)

ศูนย์ทดสอบจีโนมิกส์ : โรคหายาก โนคไม่ติดเช้ือ (มะเร็ง เบาหวาน) ไม่น้อยกว่า 
10,000 ราย

การถอดรหัสพันธุกรรมเช้ือวัณโรคด้วยเทคนิคการหาล าดับเบสรุ่นใหม่ 1,200 ตัวอย่าง พัฒนาศูนย์กลางสกัดสารพันธุกรรมจากมนุษย์และธนาคารตัวอย่างดีเอ็นเอให้มีความ
สมบูรณ์

เร่ิมจัดต้ังศูนย์กลางสกัดสารพันธุกรรมจากมนุษย์และธนาคารตัวอย่างดีเอ็นเอ

7. ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันในด้านการดูแลแม่และเด็กไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์

จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- มะเร็งปากมดลูก (HPV) 4,200 ราย
กลุ่มอาการดาวน์ 1,000 ราย
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กเนิด 550 ราย

วิจัยพัฒนาเทคนิควิธีการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยป้องกันและควบคัม
โรค
-น าร่องตรวจคัดกรองกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (IEM-MS/MS)
ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพ่ิมจ านวนโรค (TSH+IEM : 24 โรค 50,000 ราย)
-ลายพิมพ์เปปไทด์ส าหรับตรวจโรคภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิด (CHT)
-เทคนิค MALDI-TOF ในการตรวจคัดกรองโรค CHT ทารกแรกเกิด (ลดการตรวจคัด
กรองคร้ังท่ี 2 ในเด็ก PT LBM เด็กป่วย)

เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายห้องปฏิบัติการประชุมภาคีเครือข่ายการดูแลสุขภาพ
แม่และเด็ก

การตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเน่ือง:มะเร็งปากมดลูก(HPV) กลุ่มอาการดาวน์ 
ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิด

ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความผิดปกติดังกล่าวไม่น้อยกว่า 9,000 ล้านบาทต่อปี

6. ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันในด้านการแพทย์แม่นย้า (Precision medicine)



8. ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันในด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา

น้ ายาตรวจ COVID-19 ของ Siambioscine พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 10 เร่ือง
ชุดตรวจ Ab:IgM และ IgG พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ 12 เร่ือง
วิธีตรวจ COVID-19 ในอาหาร น้ า และบรรจุภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนผลิตเชิงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย B-MOS จัดการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้แก่ผู่ท่ีเก่ียวข้อง
การตรวจวิเคราะห์วัคซีน COVID-19

9. ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันในด้านการสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดการควบคุมด้วยยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ

จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา
ตรวจพิสูจน์สารเสพติด 81,330 ตัวอย่าง ตรวจพิสูจน์สารเสพติด 70,000 ตัวอย่าง
ผลิตสารมาตรฐานเพ่ือการอ้างอิง 3 ด้าน ผลิตสารควบคุมคุณภาพชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ 3,000 ขวด
สนับสนุนชุดทดสอบเบ้ืองต้นส าหรับการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและสารควบคุม
คุณภาพให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 444,470 ชุด

ควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย 765 แห่ง

ให้บริการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการเครือข่าย (PT provider) 765 แห่ง



10. ความเห็นต่อผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จนถึงปัจจุบันในด้านกการสนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์
จุดดี/จุดเด่น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา

พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตยายาชีวเภสัชภัณฑ์ (Biophamaceuticals) อย่าง
น้อย 2 ผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์รักษามะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งปอด มะเร็งสมอง และมะเร็งเซลล์ไต
2. ผลิตภัณฑ์รักษา Squamous cell carcinoma เช่น มะเร็งสมอง
ประโยชน์ประเทศชาติสร้างรายได้มากกว่า 25,000 ล้านบาท

การควบคุมคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ในไทย
- วัคซีนอยู่ระหว่างการขอข้ึนทะเบียน
- วัคซีนท่ีข้ึนทะเบียน แต่ปรับสูตร
- วัคซีนท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนาในประเทศ

เปิดให้บริการทดสอบเคร่ืองมือแพทย์
- ชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE)
- หน้ากากอนามัย Surgical Mask และ N95
- เคร่ืองวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส (Noncontact Thermometer)


