


นายแพทย์ศุภกจิ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CIO และ CKO)

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CCO)

นายแพทย์บัลลังก์  อุปพงษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์





พันธกิจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
และการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



(ค) กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริหารสุขภาพ 
๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๓. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
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ประวัติความเป็นมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2485
ก่อตั้งพร้อมกระทรวง
สาธารณสุข อยู่ที่วังศุโขทัย
สามเสน 6 กอง

2493
ย้ายมาอยู่ถนน 

บ ารุงเมือง ยศเส

2485 2493 2526

2526
มี 10 กอง เพิ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6 ศูนย์

2529

2529
ย้ายมาอยู่

กระทรวงสาธารณสุข 
จ.นนทบุรี

2533

2547
มีการขยายบริการ และ
วิชาการ เพิ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
จาก 12 เป็น 14 ศูนย์

2545

2545
เกิดการปฏิรูประบบ
ราชการ ปรับเหลือ 

10 กอง 12 ศูนย์

2547

2533
เพิ่มกองเป็น 14 กอง
เพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เป็น 9 ศูนย์

2560
เพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ให้สอดรับ

กับเขตสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

เป็น 15 ศูนย์ 

2560

ปัจจุบัน
มีกองส่วนกลาง 20 กอง 
มีศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย1์5 ศูนย์

ปัจจุบัน



ประเทศมีศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงและ
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่ตอบสนอง
สถานการณ์ อย่างทันเหตุการณ์

สร้างความเป็นเลิศด้านการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย
ในการตอบสนองต่อปัญหาทาง

การแพทย์และสาธารณสุข

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ

Strategy

สมรรถนะ มีเทคโนโลยี องค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
แพทย์ที่ทันสมัย สะสม พร้อมต่อยอด 

เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับ  
ประเทศและนานาชาติหลายสาขา

บุคลากรมีมีความรู้เชิงลึก
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

Discovery ค่านิยม Moral Standard Change 

S1S2

S3S4

เป็นองค์การชัน้น าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565



โครงสร้าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่ว

นก
ลา

ง
สน

ับส
นุน

ภูม
ิภา

ค

งานวินิจฉัยโรคและรักษาโรค งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ส านักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ

ส านักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ส านักยาและวัตถุเสพติด

สถาบันวิจัยสมุนไพร ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย

สถาบันชีววัตถุ

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์

กองการแพทย์จีโนมิกส์
และสนับสนุนนวัตกรรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์

(ส านักผู้ทรงคุณวุฒิ)

กองทดสอบความช านาญ

ศูนย์รวมบริการ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
12 แห่ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เชียงราย ภูเก็ต สระบุรี

หน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน 11 หน่วยงาน

หน่วยงานตามกฎกระทรวง 24 หน่วยงาน
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ลักษณะโดยรวมบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2564 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

38 42 35 39 38

62 58 65 61

100

62

ชาย : 585 คน (ร้อยละ 27.91)
หญิง : 1,511 คน (ร้อยละ 72.09)บุคลากร 2,096 คนDMSc

60.20%

6.11%

3.97%

29.67%

0.06%

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลูกจ้างช่ัวคราว

ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ประจ า

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

ส่วนกลาง 878 62 45 315 1 1,301

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 527 44 24 200 0 795
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ลักษณะโดยรวมบุคลากร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ต่อ)

สายงานหลัก
1,444 คน 
(68.89%)

สายงาน
สนับสนุน
652 คน 

(31.11%)

ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2564 

DMSc มีสายงานหลัก 15 สายงาน
สายงานที่มีจ านวนมากที่สุด 2 อันดับแรก

จ าแนกตามสายงาน

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 873 คน

2. เภสัชกร จ านวน 142 คน

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
จ านวน 29 คน

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 31 คน

DMSc มีสายงานสนับสนุน 32 สายงาน อาทิ..

สหสาขาวิชาชีพ อาทิ..

แพทย์
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์
สัตวแพทย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักฟิสิกส์รังสี
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการเกษตร
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ลักษณะโดยรวมบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ต่อ)

อายุ (เฉลี่ย)

ระดับการศึกษา

อายุตัว
อายุงาน

41.80
35.58

55.32

41.24
35.00

5.56 4.64

28.60

12.41
6.00

0

20

40

60

พนักงาน กสธ. พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม 2564 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

จ านวน 510 1088 409 89

ร้อยละ 24.33 51.91 19.51 4.25

0

20

40

60

80 อาท.ิ.
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (10)
- สาขาวิชาเคมี (9)
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (8)
- สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (8)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (7)



เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ที่ทันสมัย

• BIOSAFETY LEVEL (BSL3) LABORATORY

4 ห้อง : ส่วนกลาง 2 ห้อง / ศวก. 2 ห้อง (อุดรธาน,ีสระบุรี)

• เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Next Generation Sequencer) 
• เครื่องวิเคราะห์จีโนไทปด์้วยไมโครอาเรย์
• เครื่อง Realtime RT-PCR 
• เครื่อง GC/MS เครื่อง HPLC-MS/MS เครื่องแมสสเป็คโตมิเตอร์

• อาคารปฏิบัติการและบ่มเพาะนวัตกรรมทางการแพทย์ (MSI) ...ก าลังก่อสร้าง

✓ขยายศักยภาพการแพทย์แม่นย า สามารถควบคุมดูแลและพัฒนาวิธีตรวจ เช่น โรคมะเร็ง วัณโรค ยีนแพ้ยา
✓ห้องปฏิบัติการ BSL 2/3  เพื่อดูแลเรื่องโรคอบุัติใหม ่อุบัติซ้ า
✓ส่งเสริมยาชีววัตถุ จะท าการพัฒนาและควบคุมคุณภาพได้เพิ่มขึ้น ท าให้ข้ึนทะเบียนยาได้เร็วขึ้น
✓ห้องปฏิบัติการ Stem cell เพื่อการรักษาผู้ป่วย
✓ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา/พันธุกรรม ที่ก ากับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการของประเทศไทย



บทบาทในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับนานาชาติ

WHO
• Strengthening Quality System
• Antimicrobial Resistance (AMR)
• Measles/Rubella
• Polio
• Vaccines
• Influenza

• Pesticide
• Essential Drug
• Radiation Dosimeter 

อื่นๆ
• ASEAN+3 Emerging Infectious Diseases 

National Laboratory Focal Point

งานวินิจฉัยโรคและรักษาโรค งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

• Collaborating Center for Cannabis Testing Laboratory
• ศูนย์ประสานงานหลัก กฎอนามัยระหว่างประเทศด้านห้องปฏิบัติการ
• ศูนย์การผลิตสารมาตรฐานด้านยาและยาเสพติดของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
• ยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น PAT ACT ONLINE

Regulator • พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562• พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
พ.ศ. 2558
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งบประมาณ ตาม พรบ.

งบกลาง

เงินกู้ฯ

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ 2559 - 2565

**งบกลางและเงินกู้ ปี 2565
อยู่ระหว่างการพิจารณา



สรุปภาพรวมงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

ปีงบประมาณ
พ.ร.บ. 

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

พ.ร.ก. เงินกู้ฯ งบกลางฯ
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น

2564 1,388,772,800 101,837,200 553,503,830 2,044,113,830

2565 1,239,120,900 13,992,000 145,863,835 1,398,976,735

หน่วย : บาท

**หมายเหตุ งบกลางและเงินกู้ ปี 2565 อยู่ระหว่างการพิจารณา



ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลลัพธ์

สร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม

ชุดทดสอบตรวจหา
สารกัญชา

ชุดน้ ายาตรวจ
ไวรัสซิกา

S1

ชุดทดสอบ
COVID-19

งานวินิจฉัยโรคและรักษาโรค งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

ชุดทดสอบ
สเตียรอยด์ในยา

แผนโบราณ

นวัตกรรมก าจัด
ไข่และลูกน้ า

ยุงลาย

ชุดทดสอบตรวจความ
ผิดปกติของ

ยีนอัลฟ่าธาลัสซีเมีย 1

ตัวอย่างนวัตกรรม อาท.ิ.



BIOSAFETY LEVEL (BSL3) 
LABORATORY

จ านวน 4 ห้อง : ส่วนกลาง 2 ห้อง 
ศวก. 2 ห้อง (อุดรธานี,สระบุรี)

✓ พัฒนาแล็บทั่วประเทศให้ตรวจโควิด
ได้จ านวน 433 แล็บ (ทุกจังหวัด) 
และ รายงานผลใน 1 วัน”

✓ มีศักยภาพการตรวจทั้งประเทศกว่า 
128,000 ตัวอย่าง/วัน

ผลงานเด่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการ
ตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ผลลัพธ์

S2

สร้าง อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชมุชน
✓ อสม.ผ่านการประเมินแล้วได้สวมปลอกแขนเขียว 

จ านวน 11,001 คน
✓ มีความสามารถในคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่

ปลอดภัย
✓ อสม. ATK เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการสอนการตรวจ 

COVID-19 ด้วย ชุดตรวจ ATK ส าหรับประชาชน 
จ านวน 7,036 คน



ผลงานเด่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลลัพธ์

ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของ
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองมาตรฐานสากล 778 แห่ง

คู่มือการตรวจวินิจฉัย 
COVID-19

คู่มือการเจาะเลือด เก็บตัวอย่าง 
และน าส่งตัวอย่างในโรงพยาบาล

S3

องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นสมาชิกถาวรของ
เครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านวัคซีน

✓ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผ่าน
เกณฑ์ความส าเร็จ (Maturity level) 
ระดับ 4 มีผลคะแนนเป็น 100%

✓ การรับรองรุ่นการผลิต ผ่านเกณฑ์
ความส าเร็จ ระดับ 3 ด้วยคะแนน 97%

ประเทศไทยได้ผา่นการประเมินจาก OECD

✓ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(OECD) ยอมรับประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
สมทบ ซึ่งมีประเทศสมาชิกกว่า 50 ประเทศ

✓ ไม่ต้องท าการทดสอบซ้ าในต่างประเทศ ช่วยให้
เจ้าของผลิตภัณฑ์ประหยัดค่าใช้จ่าย และลด
ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน

คู่มือมาตรฐานต่างๆ อาทิ..

✓ ISO/IEC 17025 จ านวน 297 แห่ง 
✓ ISO 17034 จ านวน 2 แห่ง 
✓ ISO 15189 จ านวน 234 แห่ง
✓ ISO 15190 จ านวน 235 แห่ง   

✓ ISO 22870 จ านวน 5 แห่ง 
✓ OECD-GLP จ านวน 5 แห่ง



List of test facilities registered to National OECD 
GLP Compliance Program

No. Name of Test Facility Area of 
Expertise

Scope Date of 
inspection

Compliance status

1. National Laboratory Animal Center, 
Mahidol University
(ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล)

Toxicity Studies Pharmaceuticals, 
Veterinary drug products,
Food additives, 
Feed additives

19-22 September 
2017

In compliance
(20 December 2017)

2. Department of Medical Sciences, 
Ministry of Public Health
(กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

Toxicity 
Studies

Pharmaceuticals, 
Food additives, 
Cosmetic products,
Veterinary drug products,
Household chemicals,
Medical Devices

27 March 2019 
(Pre-inspection)

9-12 September 
2019 (Full 
Inspection)

In compliance
(15 January 2020)

3. Naresuan University Center for Animal 
Research
(สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัย
นเรศวร)

Toxicity Studies Pesticides, 
Cosmetic products, 
Industrial Chemicals 
products

28 February 2020 
(Pre-inspection)

27-31 July 2020 
(Full Inspection)

In compliance
(22 September 2020)



ผลงานเด่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผลลัพธ์

รางวัล PMQA หมวด 4
ประจ าปี พ.ศ.2563

รางวัลเลิศรัฐประจ าปี สาขาบริการภาครัฐ (PSA) พ.ศ. 2564
• ประเภท ยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19

ถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
• ประเภท ยกระดับการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ

(PAT ACT Online) พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ 
• ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อบริการประชาชน

การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบนิเวศ ข้อมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ

ได้รับการ
รับรอง ISO 
9001:2015

ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศS4

รางวัล PMQA หมวด 2 และ 3
ประจ าปี พ.ศ.2564



ผลงานเด่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

1. ดูแลสุขภาพประชาชนให้เข้าสู่สุขภาพดี
วิถีชีวิตปกติใหม่ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว 
องค์กร และชุมชน

2. ยกระดับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย

3. สนับสนุน ดูแล และเพิ่มศักยภาพ อสม. 
ตามนโยบาย 3 หมอ

✓ เพ่ิมจ านวนและศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายในการ
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 รองรับการเปิดประเทศ

✓ วิจัยสารส าคัญในสมุนไพร เพ่ือสามารถต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์

✓ พัฒนา อสม. ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน
✓ สร้าง อสม. ATK เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงในการสอนการตรวจ 

COVID-19 ด้วย ชุดตรวจ ATK ส าหรับประชาชน 

นโยบายของ รมช. ผลการด าเนินงานของกรม



ผลงานเด่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

4. เสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ของภาครัฐและภาคีเครือข่าย
ให้ทันสมัยประชาชนเข้าถึงได้

5. ปรับบทบาทการก ากับดูแลอาหาร
และยาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ

✓ ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพทางห้องปฏิบัติการ
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

✓ พัฒนาวิธีการตรวจยาและยาชีววัตถุ

✓ เฝ้าระวังการกลายพันธ์ุของเชื้อ COVID-19 และจัดตั้งศูนย์
ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติจัดเก็บเชื้อโรค

✓ ควบคุมคุณภาพวัคซีน
✓ เน้นการแพทย์แม่นย า จัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์
✓ พัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานและวิธีตรวจใหม่ๆ

นโยบายของ รมช. ผลการด าเนินงานของกรม



นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



กรมวิทย์ ใส่ใจในคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

กลยุทธ์การขับเคลื่อน ผลงานเด่นด้านคุ้มครองผู้บริโภคภารกิจคุ้มครองผู้บริโภค
ต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย: Thai Herbal pharmacopoeia

ผลิตสารมาตรฐาน: favipiravir/ 
andrographolide /สารส าคัญกัญชา

วิธีวิเคราะห์ใหม่ และ ส ารวจประเมินความเสีย่ง
ยา วัคซีน อาหาร เครื่องส าอาง วัตถุอันตราย สมุนไพร

รังสีวิทยา เครื่องมือแพทย์  

ชุดทดสอบ: ยา อาหาร เครื่องส าอาง กัญชา-กัญชง วัตถุอันตราย 

เครือข่ายห้องปฏิบัติการ: ส่วนภูมิภาค 15 แห่ง
- งานคุ้มครองผู้บริโภค 12 เขตสุขภาพ       
- สินค้าน าเข้าด่านอาหารและยา 

ยกระดับผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์อาหาร เคร่ืองส าอาง OTOP

อสม.นักวิทย์ จ ำนวน 11,001 คน 

พระราชบัญญัติ
• ยา
• ยาเสพติด
• อาหาร
• วัตถุอันตราย
• เครื่องส าอาง
• เครื่องมือแพทย์
• ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
• พลังงานนิวเคลียร์
เพ่ือสันติ ฉบับที่ 2

ผูบ้รโิภคมคีวามรูด้า้นสุขภาพ   เครอืข่ายคุม้ครองผูบ้รโิภคเขม้ขข ง 

ด้านคุณภาพ

ด้านความปลอดภัย

ด้านเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

ด้านสาธารณสุขและ
เศรษฐกิจชุมชน

อ้างอิงกฎหมาย

พัฒนามาตรฐาน

วิเคราะห์ วิจัย

สร้างเครือข่าย

ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์
การแพทย์สู่ชุมชน



ภารกิจงานตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการปีงบประมาณ 2564-2565

ประเภทกรแจ้ง
การครอบครองหรือใช้

จัดให้มีผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องก าเนิดรังสีที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากประกาศกฎกระทรวง

พนักงานเจ้าหน้าที่

หลักเกณฑ์การรับรองหน่วยให้บริการตรวจสอบด้านรังสี

คู่มือบทบาทผู้ควบคุมเครื่องก าเนิดรังสี

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์และการ
พิจารณาการอุทธรณ์

แนวทางการจัดท า Workplace  monitoring

วพ./สบส./สป/กรมการแพทย์

ปส./ราชวิยาลัยรังสีแพทย์/ สมาคมรังสีเทคนิค/ 
สมาคมฟิสิกส์การแพทย์ไทย/กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ/สมป 

วพ./ 5 วิชาชีพตามกฎกระทรวง

วพ./ ปส. 

วพ./ 5 วิชาชีพตามกฎกระทรวง 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด าเนินการ

คู่มือหลักสูตรการป้องกันอันตรายจาก
เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทาง

คู่มือการแจ้งครอบครองหรอืใช้เครือ่ง
ก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

แบบค าขอการแจ้งครอบครองฯ

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการด าเนินการ
เปรียบเทียบคดี

ด าเนินการเสร็จแล้ว

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562



ด้านคุณภาพและความปลอดภัย สนับสนุนนโยบายกัญชาเสรี

ผลการด าเนินงานสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรี  
ประจ าปีงบประมาณ 2564

• จดทะเบียนกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์

• ต ารับยาสมุนไพรไทย

• พัฒนาสารมาตรฐาน และวิธีตรวจวิเคราะห์

• ชุดทดสอบสารส าคญักัญชา



ผลการด าเนินงานสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรี ประจ าปีงบประมาณ 2564

จดทะเบียนกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์
• หางกระรอกภูพานเอสที1

• หางเสือสกลนครทีที1

• ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ1

• ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี1



คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์
กัญชงและกัญชา

ต ารามาตรฐาน
ยาสมุนไพรไทย ปี 2021

ชุดทดสอบส าหรับตรวจแยก
กัญชาและกัญชง

สารมาตรฐาน CBD

ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชา
ส าหรับบรรเทาอาการอักเสบของกล้ามเนื้อ

• ให้บริการวิเคราะห์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

• พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร

• ชุดทดสอบคัดกรองวัตถุดิบกัญชา 

ส าหรับผู้ประกอบการ

ผลการด าเนินงานสนับสนุนนโยบายกัญชาเสรี ประจ าปีงบประมาณ 2564



การวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม

ชุดทดสอบยาและวัตถุเสพติด 4 ชุด

ชุดทดสอบเครื่องส าอาง  3 ชุด

ชุดทดสอบวัตถุอันตราย 2 ชุด

ชุดทดสอบอาหาร 21 ชุด

ชุดทดสอบสเตียรอยด์
ในยาแผนโบราณ

ชุดทดสอบสารก าจัดแมลงในผักและผลไม้

ชุดทดสอบ ไฮโดรควิโนน-2

ชุดทดสอบสารประกอบอาร์เซนิก

ชุดทดสอบความสะอาดมือ/
ภาชนะสัมผัสอาหาร



การวิเคราะห์ วิจัย และการสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

สื่อสารให้ความรู้ ตอบค าถามประเด็นท่ีสังคมสนใจ สร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการทั่วทุกภูมิภาค

การวิเคราะห์วัตถุดิบ สารสกัด ต ารับยาแผนไทย
และ อาหารท่ีมีกัญชาเป็นส่วนประกอบ

การตรวจการปนเปื้อนสารพันธุกรรม
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอาหาร

ส ารวจการปนเปื้อนสารพันธุกรรมเชื้อโคโรนา 2019
ในอาหารทะเล

ขยายหน่วยบริการในพื้นที่ส่วนภูมิภาค  ศวก. 15 แห่ง
• รองรับงานคุ้มครองผู้บริโภค 12 เขตสุขภาพ
• รองรับการวิเคราะห์สินค้าน าเข้า ด่านอาหารและยา

เสามือถือปลอดภัย ‘กรมวิทย์ฯ’ 
ยืนยันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ต่ ากว่าเกณฑ์ 1,000 เท่า



ด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจชุมชน

ยกระดับผลิตภัณฑ:์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพร
• Safety product จ านวน 88 ผลิตภัณฑ์ 
• Smart product ยกระดับเพ่ือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 33 ผลิตภัณฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
• Safety product จ านวน 25 ผลิตภัณฑ์

• Smart product ยกระดับเพ่ือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

 ขอเลขสารบบอาหาร 6 ผลิตภัณฑ์
 มีข้อมูลฉลากโภชนาการ 9 ผลิตภัณฑ์
 ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 2 ผลิตภัณฑ์
 ส่งเข้าประกวดรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด  1 ผลิตภัณฑ์



ด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจชุมชน

• อสม.นักวิทย์ฯ ช่วยสอนประชาชนใช้ชุดตรวจ ATK ทั่วประเทศ
• เฝ้าระวังความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ในชุมชน

• ปี 2564 กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาค 
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ อสม. 

ComMedSci กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อสม.นักวิทย์ จ านวน 11,001 คน 



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย 
พัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง



3. Management Cockpit

DMSc Digital Transformation
หน่วยงานภายนอก
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กรมต่างๆ
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Website DMSc

ระบบงานบริการ ระบบงานบริหารและประชาสัมพันธ์ระบบงานวิจัย

DMSc E-Service Model



DMSc E-Service Model

ระบบงานบริการ

งานบริการตรวจวิเคราะห์ บริการทดสอบความช านาญขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
/ขอขึ้นทะเบียน



DMSc E-Service Model

ขอรับรอง ISO 15189 ขอรับรอง ISO 17025 ขึ้นทะเบียนเครื่อง X-Ray 

มาตรฐานอื่นๆที่กรม
เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

ขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/ขอขึ้นทะเบียน







รายการ Co-Lab
1. จ านวนห้องแล็บเครือข่ายทั้งหมด 431

• จ านวนแล็บเครือข่ายที่ลงทะเบียน 423

• จ านวนแล็บเครือข่ายไม่ลงทะเบียน 8

2. จ านวนแล็บเครือข่ายที่น าเข้าข้อมูล 422

• แล็บเครือข่ายไม่น าเข้าข้อมูลตั้งแต่เร่ิมใช้ 9

3. จ านวนหน่วยส่งตรวจสะสม 1,830

4. จ านวนการตรวจสะสมดว้ยวิธี Real time RT-PCR (ผลบวกสะสม) 8,681,628(1,657,051)

• จ านวนตรวจวันนี้ (ผลบวกอนุมัติผล) 28,374(5,068)

• จ านวนผลบวกน าเข้าวันนี้ 6,344

5. จ านวนตรวจสะสมด้วยชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ผลบวกสะสม) 842,514(21,319)

• จ านวนตรวจวันนี้ (จ านวนผลบวก) 9,750(692)

สถิติการตรวจ COVID-19 ใน Co-Lab วันที่ 24 ตุลาคม 2564

ที่มา: จาก Co-lab 2 ตามวันอนุมัติผลตรวจ ,Real time RT-PCR เร่ิมใช้ 19 เมษายน 2564 ,Antigen Test Kit เร่ิมใช้ 25 กรกฎาคม 2564





19/03/62
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นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภารกิจด้านห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย และเฝ้าระวังโรคต่างๆ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



Routine diagnosis of RT-PCR

Proficiency Testing Program

Test kit evaluation : RT-PCR, Antigen , Antibody

Genetic sequencing : VOC and VOI

Laboratory network and Data management

Research and Development 

Role of Department of Medical Sciences : Covid-19



การขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านห้องปฏิบัติการ - 1

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
ศูนย์ เพื่อรองรับการตรวจ
วินิจฉัย การรักษาและ
ติดตามผู้ป่วย สอบสวนโรค 
และเฝ้าระวังโรค ทั่ว
ประเทศ 

ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม
ของเชื้อไวรัสที่พบในผู้ป่วย 2 
รายแรกได้ส าเร็จ และ
เผยแพร่ข้อมูลรหัสพันธุกรรม
นี้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
อ้างอิงเป็น ประเทศที ่2 ของ
โลก ต่อจากจีน ผ่านศูนย์
ข้อมูลสากล 

ข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัส
น าไปสู่ การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย 
ด้วยเทคนิค Real-time RT PCR 
ที่มีความไว ความจ าเพาะสูง ใช้
ตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ตั้งแต่ 21 มกราคม 2563 ณ 
ขณะนั้นยังไม่มีชุดตรวจเชื้อ SARS-
CoV-2 ในท้องตลาด

ร่วมกับบริษัท สยามไบโอไซ
เอนซ์ จ ากัด สร้างความมั่งคงด้าน
สุขภาพของประเทศมีแหล่งผลิต
ชุดน้ ายาภายในประเทศ

“ชุดน้ ายา COVITECT-1 SARS-
CoV-2 Real-Time RT-PCR Kit”



ร่วมกับ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขยายห้องปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ตามนโยบาย  “1 จังหวัด 1 Lab”

การขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านห้องปฏิบัติการ -2

จ านวนห้องปฏิบัติการ 433 แห่ง 
ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ควบคุมก ากับคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 15189 และ
ทดสอบความช านาญเพื่อประกันคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการ : Proficiency testing



การสนับสนุนงานวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ด้านห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3

ห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ 3
(Biosafety Level 3 Laboratory)

❑ พฒันาห้องปฏิบัตกิารชีวนิรภยัระดบั 3 (BSL3)
จดัสร้างเพิ่มจ านวน 1 หอ้ง (พฤษภาคม 2564) สนบัสนุนโดย WHO

ส าหรับงานวเิคราะห์และวจิยั เช่น
• งานตรวจวเิคราะห์ และเพาะแยกเช้ือ SARS-CoV-2 (สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข)
• โครงการตรวจหา functional neutralizing activity ต่อเช้ือ SARS-CoV-2 กลายพนัธ์ุในคน
ไทยท่ีไดรั้บวคัซีนโควดิ 19 (สถาบนัชีววตัถุ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย)์

• โครงการพฒันาโควดิ-19 วคัซีนชนิดเช้ือตายในวโีรเซลล ์ประเทศไทย 
(ความร่วมมือระหวา่งสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุขกบัมหาวทิยาลยัมหิดล)

❑ เตรียมความพร้อมบุคลากร
จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ โดยใชห้ลกัสูตรท่ีไดรั้บรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เร่ือง ความปลอดภยัทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภยั

ทาง ชีวภาพในสถานปฏิบัติ ก าร ชีว นิรภัยระดับ  3 

(17 – 21 พฤษภาคม 2564)

✓ส าหรับการปฏิบัติงานความเสี่ยงสูง

*ส าหรับบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนักวิจัยท่ีมีความร่วมมือกับ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวนทั้งส้ิน 40 คน



การขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านห้องปฏิบัติการ 

• ตรวจไวรัสทั้งตวั WGS 450 ตัวอย่าง/
สัปดาห์

• ตรวจไวรัสเฉพาะส่วน Targeted 
sequencing  300 ตัวอย่าง/สัปดาห์

• ตรวจเฉพาะเจาะจง Real-time RT-PCR 
4,000 ตัวอย่าง/สัปดาห์



๑. เผยแพร่ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม บนฐานข้อมูล 
GISAID ทุกสัปดาห์

๒. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์น่ากังวล ด้วยการ
ถอดรหัสพันธุกรรมตัวอย่างทั่วประเทศ ๔๕๐ ตัวอย่างต่อ
สัปดาห์

๓. จ านวนข้อมูลปัจจุบันของประเทศไทย ๕,๒๒๐ viruses

การขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านห้องปฏิบัติการ 



ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) ประเมินคุณภาพชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 
1. วิธี Real-time RT-PCR, RT-LAMP, 

CRISPR
2. ชุดทดสอบหา Antibody

การขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านห้องปฏิบัติการ 



เขตสขุภาพ จงัหวดัตวัแทน *จ านวนประชากร (N) ** จ านวนตวัอยา่งทีสุ่ม่ (n) 0.1% ของ N

เขต 1 (ศวก. เชยีงใหม/่เชยีงราย) 1. แมฮ่อ่งสอน 284,549 285

2. ล าปาง 728,964 729

3. ล าพนู 402,011 402

เขต 2 (ศวก. พษิณุโลก) 4. เพชรบรูณ์ 981,940 982

5. อตุรดติถ์ 448,745 449

เขต 3 (ศวก. นครสวรรค)์ 6. นครสวรรค์ 1,040,308 1,040

7. อทุัยธานี 325,868 326

เขต 4 (ศกว. สระบรุ)ี 8. ปทมุธานี 1,176,412 1,176

9. สงิหบ์รุี 205,898 206

เขต 5 (ศวก. สมทุรสงคราม) 10. กาญจนบรุี 891,976 892

11. สมทุรสงคราม 192,052 192

เขต 6 (ศวก. ชลบรุ)ี 12. ชลบรุี 1,566,885 1,567

13. ตราด 228,536 229

14. ฉะเชงิเทรา 720,718 721

เขต 7 (ศวก. ขอนแกน่) 15. ขอนแกน่ 1,794,531 1,795

16. กาฬสนิธุ์ 977,175 977

17. มหาสารคาม 953,660 954

เขต 8 (ศวก. อดุรธาน)ี 18. อดุรธานี 1,567,983 1,568

19. สกลนคร 1,146,936 1,147

20. บงึกาฬ 422,042 422

เขต 9 (ศวก. นครราชสมีา) 21. ชยัภมู ิ 1,124,924 1,125

22. บรุรัีมย์ 1,581,184 1,581

23. สรุนิทร์ 1,378,221 1,378

เขต 10 (ศวก. อบุลราชธาน)ี 24. ศรสีะเกษ 1,458,580 1,459

25. อบุลราชธานี 1,866,697 1,867

26. อ านาจเจรญิ 376,195 376

เขต 11 (ศวก. สรุาษฎรธ์าน/ี
ภเูก็ต)

27. 
นครศรธีรรมราช

1,550,721
1,551

28. ระนอง 194,372 194

เขต 12 (ศวก. สงขลา/ตรัง) 29. นราธวิาส 804,429 804

30. สตลู 324,098 324

รวม 26,717

กลุม่ประชากรเป้าหมาย:
*จ านวนประชากรจากทะเบยีนราษฎร ์พ.ศ. 2563
**คนไทยอาย ุ18-40 และทียั่งไมไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 ใน 12 เขตสขุภาพ (30 จังหวัด)

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(30)

กรมควบคมุโรค (18)

ตรวจหาแอนติบอดีด้วยชุดตรวจ DMSc Rapid test 
antibody & DMSc ELISA

การส ารวจแอนติบอดีต่อโควิด-19 
กลุ่มประชากรไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน



ชุดทดสอบ COVID-19 IgM/IgG Rapid test 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค าขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 2003001388



❑ระบบและรูปแบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
• ส าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 
• ส าหรับการตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรคภายในประเทศ 
• วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย

❑เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อ 
พร้อมวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลสายพันธุ์ที่พบในไทย และติดตามข้อมูลต่างประเทศ

❑สร้างรูปแบบการตรวจด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าประเทศ

❑ก าหนดราคามาตรฐานค่าตรวจ (ทุกวิธี )

❑จัดประชุมสื่อสาร ความเข้าใจห้องปฏิบัติการเครือข่ายท้ังประเทศ และเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ

แผนปฏิบัติการรองรับการเปดิประเทศ และการระบาดโควิด 19 พ.ศ. 2565
การเตรียมการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ



• ส าหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย 

เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยาน โหลดแอปพลิเคชั่นที่ก าหนด เดินทางโดยรถที่จัดไว้โดยมีการก ากับการเดินทาง เพื่อเข้าพักตาม
โรงแรมที่จองไว้ รพ.คู่ปฏิบัติการ/หน่วยงานที่ก าหนด ท าการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR 
ในวันที่ 0-1 โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และต้อง อยู่ในโรงแรม จนได้รับผลการตรวจอย่างเป็นทางการ

ระบบและรูปแบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ผู้เดินทางเข้าประเทศ 
โหลด application 

Day 0: เข้าพักท่ีโรงแรม เก็บตัวอย่างตรวจ PCR ณ โรงแรม
ด าเนินการโดย รพ.คู่สัญญา/หน่วยงานท่ีก าหนด 

ด าเนินการตรวจ RT-PCR
รายงานผลผ่าน Application 

ภายใน 24 ชั่วโมง หลังได้รับตัวอย่าง

ผลลบ
เดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ

ระหว่างพ านักในไทย
• หากมีอาการ ตรวจ ATK ทันที
• ไม่มีอาการตรวจ ATK ซ้ าทุก 3-5 วัน

ผลบวก
น าส่งเข้าสู่ระบบดูแลรักษา

และควบคุมโรค

• เบื้องต้น 100,000 ราย/วัน
• พิจารณาเพ่ิมจ านวน ตามสถานการณ์
• เป้าหมาย สามารถรองรับตามแผนระยะที่ 3 



• ส าหรับการตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรคภายในประเทศ 
เพิ่มศักยภาพระบบการตรวจของห้องปฏิบัติการเครือข่าย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน  431 แห่ง และในอนาคต

ให้มีศักยภาพการตรวจไม่น้อยกว่า 120,000 รายต่อวัน

• วิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของประเทศไทย
ระบบฐานข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
เชื่อมโยงไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง อาทิ หมอพร้อม H4U

ระบบและรูปแบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 



เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อ
เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทั้งสว่นกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง และ/หรือ
หน่วยงานเครอืข่ายที่มีศักยภาพ
1. เผยแพร่ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole genome sequencing:WGS) ในฐานข้อมูล GISAID ทุกสัปดาห์
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายพันธ์ุน่ากังวล ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรมตัวอย่าง

ทั่วประเทศ
• WGS 450 ตัวอย่างต่อสัปดาห์
• real time RT PCR เพื่อหา SNP mutation 

ไม่น้อยกว่า 1,000 รายต่อสัปดาห์ 



1. บุคลากร
2. เครื่องมือ
3. น้ ายา
4. ระบบการบริหารจัดการตัวอย่าง 
5. ระบบการรายงานผล

แผนด าเนินการอื่นๆ

• การตรวจ RT-PCR
• แบบตัวอย่างเดี่ยว
• แบบตัวอย่างรวม (Pooled)

• การตรวจ ATK 
• แบบ Professional used
• แบบ Home used

• การตรวจ Antibody

ประชุมสื่อสาร ความเข้าใจห้องปฏิบัติการเครอืข่ายก าหนดราคามาตรฐานค่าตรวจ 



การขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังเชื้อและผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ
1. จัดท าระบบเชื่อมโยงข้อมูลเชื้อดื้อยาทางห้องปฏิบัติการ AMR Lab Information Sharing System: ALISS

รายงานยาที่ใช้รักษาของโรงพยาบาลแบบ 
online ให้แพทย์เลือกใช้ และ
รายงานแนวโน้มเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาล

2. จัดตั้งห้องปฏิบัติการรองรับ
การตรวจยืนยันเชื้อและยีนดื้อยา
อุบัติใหม่ในภูมิภาค

ศวก. 1 เชียงใหม่
ศวก. 5 สมุทรสงคราม
ศวก. 8 อุดรธานี
ศวก. 12 สงขลา

3.น าส่งข้อมูลรพ.เครือขา่ย 
GLASS ให้ WHO เพื่อ
เปรียบเทียบ
สถานการณ์
กับประเทศ
ต่างๆ

WHO Report

GLASS รายงานจ านวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อ (%)



การขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวงัเชื้อดื้อยาแบบบูรณาการ (One Health)
1. น าร่องเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาใน

คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม 
ตามคู่มือ WHO Tricycle

2. จัดท าคู่มือระดับชาติเพื่อการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชพี
แบบบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

- มีกรอบการท างานเฝ้าระวังเชื้อด้ือยาในทกุภาคสว่น
ไปในทิศทางเดียวกัน

- น าผลเชื้อดื้อยาในภาค คน 
สัตว์ อาหาร และ สิ่งแวดล้อม
มาประเมินความเสีย่งรว่มกัน

รายงานสถานการณ์การปนเปื้อนเชื้อดื้อยาชนิด ESBL E. coli



การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดประเทศไทย
(Newborn Screening in Thailand)

ธาลัสซีเมีย
(Thalassemia)

ดาวน์ซินโดรม
(Down Syndrome)

ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
Congenital Hypothyroidism (CHT)

1ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [อินเตอรเ์น็ต] 2560 [เข้าถึงเมื่อ 9 ก.ย. 2562] เข้าถึงได้จาก: http://nprp.nhso.go.th/nprp/faces/login/login.jsf. 
2 ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการเลี้ยงดูเด็กปกติต้ังแต่เกิดจนเสียชีวิตประมาณ 2.5 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐต้องสนับสนุนเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าตรวจร่างกาย ค่าส่งเสริมพัฒนาการ ประมาณ 900,000 บาท และ
ส่วนที่เหลือประมาณ 1.6 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูกที่เป็นดาวน์ ซินโดรม (ต่อ 1 คน) http://www.hitap.net/17315
3.จากการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาลต่อผู่ป่วย 1 คน เป็นเงิน 8.3 ล้านบาท (สรัญญา ส่งคุณธรรม วารสารกุมารเวชศาสตร์ 2552)

โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
- ผู้ป่วยใหม่ 4,200 ราย/ปี1

- ใช้งบประมาณคัดกรอง 50 ล้านบาท/ปี
- ได้รับการวินิจฉัย 400 ราย ลดภาระกว่า 
1,500 ล้านบาท/ปี

กลุ่มอาการดาวน์
- ผู้ป่วยใหม่ 1,000 ราย/ปี1

- ใช้งบประมาณคัดกรอง 1,200 ล้านบาท/ปี
- ได้รับการวินิจฉัย 1,000 ราย ลดภาระกว่า 

2,500 ล้านบาท/ปี2

ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่ก าเนิด (CHT)
- ผู้ป่วยใหม่ 550 ราย/ปี
- ใช้งบประมาณคัดกรอง 80 ล้านบาท/ปี
- ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 4,500 ล้านบาท/ปี3

1 2 3

วินิจฉัยเร็ว 
รักษาเร็ว

คู่สมรส
ยุติการตั้งครรภ์ ?

Rare disease, Inborn Error of Metabolism (IEM) 
24 โรค อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ (ม.ค. 2563)

กรมวิทย์ฯอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย (2562-65)



สปสช. ขยายสิทธิประโยชน์ครอบคลุมกลุ่มโรคหายาก (Rare disease) 

การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายาก 
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 1

3.การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์4. ระบบข้อมูล

1.นิยาม “โรคหายาก”
6. การเงินการคลัง

2.ระบบบริการดูแล
รักษาโรคหายาก*5. การศึกษาวิจัย

• เริ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าร่อง 24 โรค

• พัฒนาระบบบริการส่งต่อพิเศษ “ศูนย์โรคหายาก” ใน 
รพ. 7 แห่ง ทั่วประเทศ

• คาดการณ์กลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจวินิจฉัย 250 ราย/ปี 

ในจ านวนจะเป็นผู้ป่วยโรคหายากรายใหม่ 52 ราย/ปี

• ระบบครอบคลุม การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง การตรวจ
ยืนยัน การรักษาพยาบาล และการติดตามผลการรักษา 
รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อส่งกลับ

• *กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์ปฏิบัติการ
ตรวจคัดกรองฯ ศึกษาวิจัย พัฒนาการตรวจคัดกรอง 
IEM-TMS (ปี 2562-65)



The DMSc Stem Cell Products for Clinical Studies

เป็นเซลล์ต้นก าเนิดชนิดที่เตรียมจากไขกระดูกของผู้ป่วยเอง ใช้ในการพัฒนาวิธีรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ท างานบกพร่องในผู้ป่วยเด็ก ด าเนินการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นการวิจัยทาง
คลินิกแรกของประเทศที่ใช้ในผูป้่วยเด็ก

เป็นเซลล์ต้นก าเนิดชนิดที่เพาะเลี้ยงจากไขกระดูกของผู้ป่วยเองโดยวิธีดั้งเดิม โดยใช้  เป็นการวิจัยทาง
คลินิกแรกของโลกที่มีการน าไปใช้ส าหรับผู้ป่วยโรคจอตามีสารสีที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมด าเนินการ
ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เป็นเซลล์ต้นก าเนิดชนิดที่เพาะเลี้ยง โดยอาหารเลี้ยงเซลล์ที่พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แทนการใช้
มีข้อดีทั้งในด้านประสิทธิภาพการเพิ่มจ านวนเซลล์และในด้านความปลอดภัย

DMSc Stem Cell Products for Clinical Studies:



The DMSc Stem Cell Product for Clinical Studies

DMSc Stem Jel เป็นการเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC จาก Wharton’s Jelly ซึ่งเป็นแหล่งของเซลล์
ต้นก าเนิดส าหรับใช้ประโยชน์ทางคลินิก 

DMSc Dendritic Cell เป็นการเตรียม Natural Dendritic Cell จากเลือดของผู้ป่วยเอง 
ส าหรับใช้ในการพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ด าเนินการร่วมกับศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ 
สภากาชาดไทย

DMSC Stem Cell Prototypes:

DMSc Stem Patch เป็นการเตรียมเซลล์ต้นก าเนิดชนิด MSC ในรูปแบบ Tissue Engineering 
โดยพัฒนาวิธีเพาะเลี้ยง MSC บนโครงสร้างค้ าจุน ส าหรับปลูกถ่ายบริเวณเนื้อเยื่อที่เกิดพยาธิสภาพ 



ความร่วมมือ
อาคารปฏิบัติการเซลล์ต้นก าเนิดเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านการเตรยีมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 

การศึกษาวิจัยทางคลินิกในปัจจุบัน
- Retinitis Pigmentosa คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- Depot Product คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Warton jelly–Umbilical cord คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขยายไปสู่งานวิจัยอื่น
1. คณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล

- การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ยีนบ าบัดส าหรบัการรักษาโรคทางจักษุ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- การพัฒนาอนุภาคกระดูกเทยีมจากโปรตีนไหมไทยและแคลเซี่ยมฟอตเฟต

ศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ 1 เรียบร้อยแล้ว



Genomics Thailand = Future of Medicine

• เปลี่ยน แนวคิดทางการแพทย์
• การวนิิจฉัยโรค
• การป้องกัน
• การรักษา

วางแผนการมี
บุตร

• คัดกรองทารกแรก
คลอด

• วินิจฉัย/รักษาโรค
พันธุกรรม

วินิจฉัย-ป้องกัน-รักษา
• โรคติดเชื้อ
• แพ้ยารุนแรง

วินิจฉัย-ป้องกัน-รักษา
• มะเร็ง
• โรคไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน, หัวใจ
Wellness

• ความรู้ และเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์
• Whole genome sequencing 

(ข้อมูลรหัสพันธุกรรม)

เชื่อว่า มนุษย์ถูกโปรแกรมมาแล้วใน gene (ร่วมกับวิถีการด ารงชีวิต และสิ่งแวดล้อม) สามารถบอกได้ว่า จะเป็นโรคอะไร เสียชีวิตจากโรคอะไร



การทดสอบ
ในสัตว์ทดลอง

การทดลองก่อน
การทดสอบในมนุษย์

การทดสอบในมนุษย์

ศึกษา
ความปลอดภัย

ศึกษาประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

10 - 100 ราย > 100 ราย >1000 ราย 

บทบาทกรมวิทย์ฯ กับการพัฒนาวัคซีน COVID-19 ในประเทศ

วัคซีน
ต้นแบบ

หนู 3 รูปแบบ

ลิง 1 รูปแบบ

ผลิตใน
อุตสาหกรรม

น าไปใช้

กรมวิทย์ฯให้การรับรอง
มาตรฐาน OECD GLP
ทดสอบ Toxicity ในหนู

กรมวิทย์ฯตรวจสอบคุณภาพวัคซีน
ก่อนการขึ้นทะเบียน 

กรมวิทย์ฯช่วยตรวจระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์
และในคน

DMSc Institute of Biological Products
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Dashboard: การตรวจวิเคราะห์วัคซีนโควิด19

https://datastudio.google.com/repo
rting/05b04f42-ffad-4b25-af7b-
aac291f15eae/page/kMOSC

https://datastudio.google.com/reporting/05b04f42-ffad-4b25-af7b-aac291f15eae/page/kMOSC


การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันในคนที่ได้รับวัคซีน
โดยวิธี Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT)

วัคซีน
ต้นแบบ

เจือจางซีรั่ม (1:10, 1:40, 1:160, 1: 640)         

ปั่นแยกซีรั่ม

+ ไวรัสโควิด 19

200 µl / หลุม
Vero cells (อายุ 1 วัน)

บ่ม 37°C, 1 ชม.
เติมอาหารเลี้ยงเซลล์
(Semisolid medium)

บ่ม 37°C, 6 วัน

Fix และย้อมสีด้วย 
crystal violet

นับจ านวน plaque ที่ลดลง 50% 
เทียบกับไวรัสควบคุม (NT50)

เจาะเลือด

เก็บเลือด

Rocking ทุก 15 นาที

บ่ม 37°C, 1 ชม.



ข้อดีของวิธี PRNT
1. เป็นการทดสอบกับไวรัสจริง จึงถือเป็นวิธีมาตรฐาน (gold standard method)

2. สามารถตรวจสอบหาระดับภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ที่มีการระบาดได้

3. ผลที่ได้น่าเชื่อถือกว่าวิธีอื่นๆที่มีการใช้ทั่วไป

ข้อจ ากัด
1. ต้องใช้ห้องปฏิบัติการพิเศษ เป็นห้องชีวนิรภัยระดับ 3 (biosafety level3) 
ซึ่งมีไม่มากในประเทศ

2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ชุด PPE เพื่อความปลอดภัย

3. วิธียุ่งยาก ต้องอาศัยความช านาญในการทดสอบ



ขอขอบคุณ


