
เฉลมิฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย 
เราควรทาํอะไรบ้าง





ประวตักิารก่อตั้งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

10 ม.ีค.

 
2485

สํานักเลขานุการ 
กองเคม ี
กองชันสูตรโรค 
กองโอสถศาลา 
กองเภสัชกรรม 
โรงงานเภสัชกรรม 

13 ก.ย. 2495

สํานักเลขานุการ 
กองโอสถศาลา

กองชันสูตรทางการแพทย์ 
กองวจิยัทางแพทย์

กองวเิคราะห์ยา
กองวเิคราะห์อาหาร

 และเครื่องดืม่

2509

 
โรงงานเภสัชกรรม

 
องค์การเภสัชกรรม 

2506

 
-

 
2510

สํานักเลขานุการ 
กองบริการวชิาการ

กองชันสูตรทางการแพทย์ 
กองวจิยัทางแพทย์

กองวเิคราะห์ยา

สถาบันวเิคราะห์อาหาร

งานบริการป้องกนั

 กมัมนัตภาพรังสี       กอง (2509)





ประวตักิารก่อตั้งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

พ.ศ.

 
2517

สํานักเลขานุการ 
กองพยาธิวทิยาคลนิิก 

พ.ศ.

 
2526

กองมาตรฐานชันสูตร

 สาธารณสุข 
กองวจิยัทางแพทย์

กองวเิคราะห์ยา

กองวเิคราะห์อาหาร

กองพษิวทิยา

กองกฏีวทิยาทางแพทย์

กองป้องกนัอนัตรายจากรังสี

กองบริการชันสูตร

 สาธารณสุขภูมภิาค

สถาบันวจิยัไวรัส

16 หน่วยงาน 10 หน่วยงาน 

ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2 ชลบุรี 
3 นครราชสีมา 
4 ขอนแก่น 
5 เชียงใหม่ 
6 พษิณุโลก

(6 ก.พ.

 
2533)

1 สงขลา

พ.ศ.

 
2529

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร

 
์

สาธารณสุขแห่งชาติ

นนทบุรี

รัฐบาลญีปุ่่ นช่วยเหลอืในการก่อสร้างอาคารพร้อม

 อุปกรณ์ รวมมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท

ศูนย์อ้างองิของประเทศด้าน


 

บักเตรี 


 
พาราสิต 


 
เชื้อรา 


 
การชันสูตรโรคไวรัส

Regional Reference 

Laboratory





ประวตักิารก่อตั้งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

พ.ศ.

 
2533

กองชีววตัถุ

กองวจิยัและพฒันาสมุนไพร

พ.ศ.

 
2540

กองวจิยัทางแพทย์กองวจิยัทางแพทย์

กองวเิคราะห์วตัถุเสพตดิ

กองวเิคราะห์อาหารส่งออก

24 หน่วยงาน 23 หน่วยงาน 

ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

8 ตรัง
7 อบุลราชธานี

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข

9 เชียงราย 

สํานักเลขานุการ 
สถาบันวจิยัสมุนไพร 

กองเครื่องสําอางและวตัถุอนัตราย

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข

กองชีววตัถุ 

สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตักิาร 

กองรังสีและเครื่องมือแพทย์

กองอาหาร 
กองอาหารส่งออก 

กองแผนงานและวชิาการ 

กองยา 
กองวตัถุเสพตดิ 

1 สงขลา

2 ชลบุรี 

3 นครราชสีมา

4 ขอนแก่น

5 เชียงใหม่ 

6 พษิณุโลก

7 อุบลราชธานี

8 ตรัง

9 เชียงราย 

10 สมุทรสงคราม

11 สุราษฎร์ธานี 

12 อดุรธานี

ศูนย์วทิยาศาสตร

 
์

การแพทย์ 



ประวตักิารก่อตั้งกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

พ.ศ.

 
2545

22 หน่วยงาน 
สํานักเลขานุการ 
สถาบันวจิยัสมุนไพร 

กองเครื่องสําอางและวตัถุอนัตราย

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข

กองชีววตัถุ 

สํานักมาตรฐานห้องปฏิบตักิาร 

กองรังสีและเครื่องมือแพทย์

สํานักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 
กองแผนงานและวชิาการ 

1 สงขลา

2 ชลบุรี 

3 นครราชสีมา

4 ขอนแก่น

5 เชียงใหม่ 

6 พษิณุโลก

7 อุบลราชธานี

8 ตรัง

9 เชียงราย 

10 สมุทรสงคราม

11 สุราษฎร์ธานี 

12 อดุรธานี

ศูนย์วทิยาศาสตร

 
์

การแพทย์ 

สํานักยาและวตัถุเสพตดิ 

พ.ศ.

 
2547

ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 
13 เชียงราย 

14 ภูเกต็



หน่วยงานตามกฎกระทรวง

โครงสร้างกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ปี พ.ศ. 2558

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

สาํนักกาํกับ พ.ร.บ.เชือ้โรคและพษิจากสัตว์

สาํนักมาตรฐาน

 ห้องปฏิบัตกิาร

สาํนักเครื่องสาํอางและวัตถ

 

ุ

อันตราย
สถาบันชีววัตถุสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร

 

์

สาธารณสุข

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 

แห่ง เชียงใหม่ พษิณุโลก 

นครสวรรค์ ชลบุรี นครราชสีมา 

ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี 

สมุทรสงครามสุราษฎร์ธานี  

สงขลา ตรัง               

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

เชียงราย, ภเูก็ต, นนทบุรี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สาํนักงานเลขานุการกรม สาํนักรังสีและเครื่องมือแพทย์สถาบันวิจัยสมุนไพรกองแผนงานและวิชาการ

สาํนักคุณภาพและความ

 ปลอดภยัอาหาร

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง

 การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลย

 

ี

สารสนเทศ
สาํนักยาและวัตถุเสพตดิ

หน่วยงานภายใน

สาํนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์



 ศูนย์เกบ็รวบรวมและรักษาสายพนัธุ์จุลนิทรีย์ทางการแพทย์

 ศูนย์ไข้หวดัใหญ่แห่งชาต ิWHO Global Influenza surveillance network

 ศูนย์เฝ้าระวงัเชื้อดือ้ยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

 ห้องปฏิบัตกิารอ้างองิของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 รับรองคุณภาพห้องปฏิบัตกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 วจิยัพฒันาด้านสมุนไพร ผลติภณัฑ์สุขภาพ ด้านโรค ชุดทดสอบ



2561  :   100 ปี การสาธารณสุขไทย 

เราควรทาํอะไร

เป้าประสงค
 

์ :
 

ประชาชนได้รับการดูแลให้มสีุขภาพดี





ข้อ 3 การลดความเหลือ่มลํา้ของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถงึบริการของรัฐ 
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และพฒันาระบบการเงนิการคลงัสาหรับ

 การดูแลผู้สูงอายุ 
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมทีม่คีวามหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม

 อาเซียน โดยสร้างความเข้มแขง็และความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพฒันา
 ระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

นโยบายรัฐบาล



ข้อ 5 การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลกัประกนัสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างม

 
ี

คุณภาพโดยไม่มคีวามเหลือ่มลํา้ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการ
 ข้อมูลระหว่างทุกระบบหลกัประกนัสุขภาพเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหาร 

จดัการ 
5.2 พฒันาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกนัโรคมากกว่ารอให้ป่วย สร้างกลไก 

การจดัการสุขภาพในระดบัเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ทีส่่วนกลาง การกระจาย 
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกบัท้องถิน่ 

5.3 เสริมความเข้มแขง็ของระบบเฝ้าระวงัโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัตใิหม่ และโรค
 อุบัตซิํ้า 

5.4 ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการเกดิอุบัตเิหตุในการจราจรอนันําไปสู่การบาดเจบ็และ
 เสียชีวติ 

นโยบายรัฐบาล



ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลือ่มลํา้ (Inclusive Growth)
ประกอบด้วย 8 ประเดน็หลกั 20 แนวทางการดาํเนินการ 

ประเดน็หลกั แนวทางการดาํเนินการ 

11.1 การจดัระบบบริการ กาํลงัพล และ
 งบประมาณ 

11.2 การพฒันาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้า
 สู่ประชาคมอาเซียน 

11.3 สร้างและพฒันาความร่วมมอืระหว่างไทย
 กบัประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพฒันา

 คุณภาพชีวติ

11. การยกระดบัคุณภาพชีวติ
 และมาตรฐานบริการ

 สาธารณสุข



1.
 

โครงการพฒันาศักยภาพสถานบริการสุขภาพเป้าหมายให้มคีุณภาพ
 มาตรฐานทีก่าํหนด 

2.
 

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลติภัณฑ์สุขภาพ

3.
 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดสารพษิ

4.
 

โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภยั ตลาดสดน่าซื้อ

5.
 

โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคตดิต่อ

เป้าประสงค์ที ่2 การพฒันาศักยภาพสถานบริการสุขภาพให้มคีุณภาพมาตรฐานท
 

ี่

กาํหนดแผนงาน/โครงการ



ห้องปฏบิัตกิารชันสูตรเพือ่รองรับโรคอุบัตใิหม่ โรคข้ามพรมแดน

รองรับการเป็น Medical Hub

Global Health Security Agenda
 

(GHSA)

Prevent 3

Biosafety & Biosecurity

Detect 1

National Laboratory System

Leading country

Respond

Lab + SRRT

IHR 2005

International 

Health 

Regulation



การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏบิัตกิารชันสูตรสาธารณสุขและหน่วย
 บริการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏบิัตกิารชันสูตรสาธารณสุขและหน่วย
 บริการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

ห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสังกดั
 กระทรวง ทั้งหมด 916 แห่ง 

ห้องปฏิบัตกิารรังสีวนิิจฉัยของโรงพยาบาลสังกดั
 กระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมด 895 แห่ง 

พฒันาศักยภาพของปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่าย  

ในการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเพื่อเป็นข้อมูล
 ประกอบการ เลือกใ ช้ยา ในการ รักษาไ ด้อ ย่ าง
 เหมาะสม



การขับเคลือ่นการจัดตั้ง ห้องปฏิบัตกิาร DRA ใน รพ.ทัว่ประเทศการขับเคลือ่นการจัดตั้ง ห้องปฏิบัตกิาร DRA ใน รพ.ทัว่ประเทศ

DRA (Designated Receiving Area)

- ห้องปฏบิัตกิาร ระดับ  2

 
(BSL-2) + 

practice แบบ BSL-3

- แยกออกจากห้องปฏบิัตกิาร routine 

laboratory

- ตัง้ในโรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วย

 สงสัยตดิเชือ้ไวรัสอีโบลา

วัตถุประสงค์

1. ผู้ป่วยได้รับการรักษาตาม
 มาตรฐานทางการแพทย์

2. ผู้ปฏบิตังิาน ปลอดภยั

3. ประเทศได้ควบคุมและ
 ป้องกันการแพร่กระจายของ

 เชือ้โรค

หน้าที่ 

-รับตัวอย่าง ผู้ป่วยสงสัยอีโบลา

- เตรียมตัวอย่าง (ปั่นตัวอย่าง)

- ตรวจตวัอย่าง

-ทาํลายตัวอย่าง

-เกบ็ตัวอย่าง

การตรวจใน DRA

1. Malaria

2. Dengue

3. CBC

4. Blood Chemistry (BUN, 

Creatinine,  Electrolyte, etc) 

DRA

1.ห้อง DRA ทีผ่่านกา

ประเมนิจาํนวน 22 แห่ง

ในทุกเขตบริการสุขภาพ

2. กาํลงัดาํเนินการ 4 แห่ง



2. การศึกษาเซลล์ต้นกาํเนิด

5. การพฒันาชุดทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชน เพือ่ให้ประชาชน
 ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนได้

1.
 

การศึกษาทางเภสัชพนัธุศาสตร์เพือ่การลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ 

โดยการใช้ยาเฉพาะบุคคล

3. การพฒันายา generic drug, biosimilar, incrementally modified drug

4. การจดัตั้ง ห้องปฏิบัติการความปลอดภยัระดบัสูงสุด BSL4 ในประเทศไทย

การศึกษาเพือ่การเพิม่คุณภาพชีวติ



21
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ชุดทดสอบการปนปลอมเดกซาเมทาโซนชุดทดสอบการปนปลอมเดกซาเมทาโซน  และเพรดนิโซโลนและเพรดนิโซโลน

ในยาแผนโบราณในยาแผนโบราณ  ด้วยหลักการอมิมูโนโครมาโทกราฟีด้วยหลักการอมิมูโนโครมาโทกราฟี

ถ่ายทอดการใช้ชุด
 ทดสอบ



1.
 

การศึกษาปริมาณสารพษิ สารปนเปื้อน และ โลหะหนักทีค่นไทย
 ได้รับจากการบริโภคอาหาร (Risk assessment on Food Intake)

2.
 

การสํารวจคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร (National 

Survey on Quality and safety of Food)

3.
 

พฒันาศักยภาพห้องปฏิบัตกิารตรวจวเิคราะห์อาหาร ณ ด่าน
 นําเข้าเพือ่รองรับประชาคมอาเซียน

4.
 

การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของสมุนไพร เพือ่พฒันาองค
 

์

ความรู้ในตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของสมุนไพร ให้มเีครื่องมอื
 อย่างง่ายสําหรับเกษตรกร ผู้ผลติ ผู้บริโภคและผู้ส่งออก สมุนไพรของ

 ประเทศ 
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5.
 

ศูนย์กลางตรวจยาฆ่าแมลงและสารพษิในภูมภิาคอาเซียน เพือ่ให้ม
 

ี

หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพผกัผลไม้สําหรับส่งออกของประเทศ  ซึ่ง
 ผกัผลไม้จะได้รับการตรวจสอบก่อนส่งออกตามมาตรฐานสากล และ 

EU โดยตรวจยาฆ่าแมลงและสารพษิได้อย่างน้อย 500 ชนิด และยงัเพิม่
 ศักยภาพในการป้องกนัตวัเองจากสินค้านําเข้าด้วย

6.
 

แผนงาน เสริมสร้างระบบและเครือข่ายการเฝ้าระวงัโรคเพือ่รองรับโรค
 อุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซํ้าและโรคตดิเชื้อ  โดยพฒันาระบบสารสนเทศ

 ของระบบห้องปฏิบัตกิารของประเทศไทย พฒันาเครือข่ายเฝ้าระวงัโรค
 เพือ่รองรับโรคอุบัตใิหม่หรือโรคอุบัตซิํ้าและโรคตดิเชื้อรุนแรงและ

 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เฝ้าระวงัทางห้องปฏิบัตกิาร 

ตรวจจับและสนับสนุนการควบคุมโรค 
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