
โดย ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประวัติการท างาน:
• ปัจจุบัน ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์ และสนับสนุนนวัตกรรม 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
• 2003           เจ้าหน้าทีก่ารแพทย์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บริการการแพทย์จีโนมิกส์แบบครบวงจร : 
การบริการในระบบสุขภาพประเทศไทย



Genomics Thailand

▪ เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
(พ.ศ. 2563-2567) น ำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มำประยุกต์ใช้
ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข

▪ อนุมัติให้ สวรส. เป็นหน่วยงานกลางและมีโครงสร้างองค์กรเพื่อ
ขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงาน
หลัก

▪ อนุมัติให้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก รวบรวมความต้องการพัฒนา Genomics Thailand
เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนที่เหมาะสม ให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์ 
เกิดการบริการและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องในไทย โดยมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีระดับสูง และมีการเพิ่มต าแหน่งงานของคนไทย 

▪ ค่าใช้จ่ายและภาระงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผน ฯ วงเงิน 4,470 
ล้านบาท ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดล าดับความส าคัญ ความ
จ าเป็นเร่งด่วน ความคุ้มค่า และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับเป็น
ส าคัญ และจัดท าแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ขั้นตอนต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ

ครม. อนุมัติ เมื่อ 26 มีนำคม 2562 มำตรกำร
1. ด้ำนกำรวิจัย และกำรประยุกต์ใช้ : National Whole Genome 

Sequencing, Cohort Study, National Human Biobank  
2. ด้ำนกำรบริกำร
3. ด้ำนวิเครำะห์และจัดกำรข้อมูล 
4. ด้ำนกำรจัดกำรกฎหมำย และจริยธรรม (ELSI)
5. ด้ำนกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร 
6. ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมใหม่

บรรจุเป็นแผนงานส าคญั (Flagship) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม (ววน.)
Platform 3: ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
Program P10: การยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะจัดสรรผ่านกองทุน ววน.
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ควำมคืบหน้ำ กำรท ำข้อตกลงร่วมกับ Genomics England

รูปแบบควำมร่วมมือ
• การแลกเปลี่ยนข้อมูล, 
• การส่งผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้แทน ท างานร่วมกัน/ 
ประชุม/ สัมมนา, 

• การอบรม สัมมนา 
workshop 

• joint projects 

๑. การประเมินเทคโนโลยีส าหรับการท า whole genome sequencing เพื่อการ
เข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีที่สุดส าหรับผู้ป่วย และการศึกษาวิจัย 

๒. การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมกลางของประเทศ 
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่าง dataset ของไทยและสหราชอาณาจักร
๔. การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ 
๕. การพัฒนากรอบแนวทางเพื่อการก าหนดมาตรฐานของนวัตกรรมจีโนมิกส์ที่จะ

น าไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 
๖. การพัฒนาบุคลากร (joint degree programs, short courses, fellowship)
๗. การก าหนดยุทธศาสตร์การท างานเพื่อพัฒนา Genomics Services in Thailand 
๘. การสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนา Genomics Services เพื่อยกระดับบริการ
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ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน คณะท ำงำนเพื่อพัฒนำงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรแพทย์จีโนมิกส์

• ปีงบประมำณ ๒๕๖๓ สนับสนุนทุนวิจัยจ านวน ๒๓ โครงการ รวม ๒๐๔.๒๗ ลา้นบาท 
(แลว้เสรจ็ภายในเดอืนมยิ. – กค. ๒๕๖๔)

• ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ มีโครงการ/ชุดโครงการที่ผ่านการพิจารณาจ านวนทั้งสิ้น ๓๙ โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๖.๓๒ ล้านบาท

• โครงการวจิยัภายใตแ้ผนงานวจิยัจโีนมกิสฯ์ ตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนด
- Human germline whole genome sequencing 
- ใช ้Protocol เดยีวกนัในการเกบ็ตัวอย่างทางชีวภาพ
- Pool data, data sharing
- Networking
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สรุปกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำมำตรฐำนบริกำรกำรแพทย์
ก้ำวหน้ำ ภำยใต้คณะกรรมกำรสถำนพยำบำล

• คณะกรรมการสถานพยาบาล ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการ
พัฒนามาตรฐานบริการการแพทย์ก้าวหน้าจัดท า “มาตรฐาน
บริการของสถานพยาบาลที่ให้บริการเวชศาสตร์จีโนม” โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก ภาคีสภาวิชาชีพ คณะแพทย์ฯ มหาวิทยาลัย
ต่างๆ สวรส. กรมวิทย์ฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันร่าง
มาตรฐานฯ 

• สาระส าคัญ – ก าหนดให้ “การบริการเวชศาสตร์จีโนม” ได้แก่ 
การวินิจฉัย ดูและรักษาพยาบาล พยากรณ์โรค ให้ค าปรึกษา 
การใช้ยา การประเมินความเสี่ยงของโรค และการป้องกันโรค 
โดยใช้เทคโนโลยีพันธุศาสตร์ จะต้องให้บริการในสถานพยาบาล 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติตามที่สภาวิชาชีพประกาศ 
และมีสถานที่ เครื่องมือ ที่เหมาะสมเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพ
ประกาศ 
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กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกฎหมำยระดับรองในประเทศไทย ส ำหรับ
ส่งเสริมกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมเพื่อกำรวิจัยโดยเคำรพสิทธิในข้อมูลส่วน
บุคคล 

• ข้อเสนอโครงการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายระดับรองในประเทศไทย ส าหรับส่งเสริมการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลพันธุกรรมเพื่อการวิจัย โดยเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล 

โดย ผศ.ดร.ทศพล ทรรศกุลพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• วัตถุประสงค์
• ศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมมนุษย์โดยเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล โดยศึกษา

กฎหมาย/นโยบายในประเทศไทยและต่างประเทศ  ในกลุ่มประเทศที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาวิจัยนโนมิกส์เพื่อการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และกลุ่มประเทศที่มีความเข้มงวดในการคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลพันธุกรรม 

• จัดท าข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนากรอบกฎหมายระดับรองของประเทศไทย เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยค านึง 3 
ประเด็นหลัก ได้แก่ การเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล , การป้องกันความรับผิดของผู้จัดเก็บ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้ประมวลผล
ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ขององค์กร, และการสร้างกลไกในการระงับข้อพิพาทและเยียวยาสิทธิให้กับเจ้าของข้อมูลเมื่อมีการ
ละเมิดสิทธิ
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ประชุมวิชำกำรประจ ำปีของสมำคมมนษุยพันธุศำสตร์ ในธีม “ปฐมบท
จีโนมกิส์ประเทศไทย” ระหว่ำงวันที่ 24-25 มิถุนำยน 2564 

Theme งำนประชุม – ปฐมบทจีโนมิกส์ประเทศไทย
The Beginning of Genomics Thailand
วัตถุประสงค์ – เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเวชศาสตร์
จีโนม และมนุษยพันธุศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึงการส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมในด้านการศึกษาและวิจัย โดย
ค านึงถึงผลกระทบทางสังคมและจริยธรรมและกฎหมาย สร้างความ
ตระหนักรู้ให้สังคม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
วงการวิชาการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม – 200 คน 
กลุ่มเป้ำหมำย – บุคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง 
และผู้ที่สนใจ 
รูปแบบกำรประชุม – On-site และ Online (บาง Session)
รับสมัครสมาชิกสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ 
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มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2563

1. เห็นชอบตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขเสนอ และให้กระทรวงสำธำรณสุขและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรต่ำงประเทศ  ส ำนัก
งบประมำณ ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออกไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ให้กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
แนวทำงกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลระบบสุขภำพของสถำนพยำบำลทั้งในและนอกสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข เพื่อบูรณำกำรกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลต่ำง ๆ ให้เกิดประสิทธิภำพและเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป  9

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์กำรจัดต้ังเครือข่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์สถำบันทำงกำรแพทย์ และ
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ในภำพรวมของประเทศ ในระยะยำว (5 – 10 ป)ี  พ.ศ.2563-2570
(Excellence Center)

กระทรวงสำธำรณสุข

Ministry of Public Health



8 ก.ค. 57
14 ต.ค. 57

8 มิ.ย. 58
17 ก.พ. 59

13 ก.ค. 60
30 พ.ย. 60

11 เม.ย. 61
27 เม.ย.63

6 ต.ค. 63
Next step

คสช. มีมติ
1. อนุมัติให้ มทส.ก่อสร้างฯ
2. ให้ คสช. หารือ สธ. ศธ. สศช.     

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(สธ.เจ้าภาพหลัก) 
จัดท ายุทธศาสตร์ EC

ครม.
มีมติให้ สธ. และ ศธ. 
เร่งด าเนินการตามมติ 
คสช. ให้เสร็จโดยเร็ว

รองนำยกฯ (นำยยงยทุธฯ)
มีค าสั่งให้ 
สธ. ทบทวนการด าเนินงาน
ตามมติ คสช. เมื่อ 8 ก.ค.และ 
ครม. เมื่อ 14 ต.ค.ให้ครบถ้วน

MOU 
ระบบบริการ การส่งต่อ 
การวิจัย และ EC 
20 คณะแพทย ์กับ 
12 เขตสุขภาพ สธ.

Super Board กำรศึกษำ
1. เห็นชอบในหลักการ EC
2. ปรับปรุงตามความเห็น

ที่ประชุม

หน่วยงำน
ทบทวน/ปรับ
แผนงานระยะ 3 ปี 
และ 5 ปี ตามมติ 
Super Board 

คกก.ยุทธศำสตร ์EC 
มีมติเห็นชอบแผนฯ

สศช. 
มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ EC
(พิจารณา 2 รอบ)

ครม. 
มีมติเห็นชอบ 
ยุทธศาสตร์ EC

1. ทบทวนแผนงานโครงการ
2. แต่งตั้ง คกก./คทง. 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
3. ด าเนินการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ฯ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

ที่มำของกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ Excellence Center



มติ ครม. เมื่อวันท่ี 6 ตุลำคม 2563 เรื่อง ยุทธศำสตร์ Excellence Center (ต่อ) 

กระทรวงสำธำรณสุข

Ministry of Public Health



วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลำงควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ 
“Thailand, the Medical Hub of Excellences”

พันธกิจ

1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันด้านสุขภาพกับต่างประเทศ 
2. พัฒนาและส่งเสริมให้มีสถานบริการสุขภาพระดับ Excellence Center ครอบคลุมทุกภาค
3. พัฒนาและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาทางการแพทย์ 

ในระดับนานาชาติ
4. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการวิจัยทางด้านสุขภาพ

เป้ำประสงค์
ประเทศไทยเป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์ สถำบันกำรศึกษำ
และกำรวิจัยทำงกำรแพทย์ตำ่งๆ ในระยะยำว 
1. ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Excellence Center) 
2. ศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์ (Academic Excellence Center) 
3. ศูนย์กลางการวิจัยทางการแพทย์ (Research Excellence Center) 
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องฯ (ต่อ)

มติ ครม. เมื่อวันท่ี 6 ตุลำคม 2563 เรื่อง Excellence Center (ต่อ) 

ยุทธศำสตร์ Excellence Center

กระทรวงสำธำรณสุข

Ministry of Public Health



ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์

ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน

1. อัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจาก โรคหัวใจ มะเร็ง 
การบาดเจ็บและการแพทย์ฉุกเฉิน ทารกแรกเกิด ตามเป้าที่ก าหนด 

2. การส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพลดลง เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา
3. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 80 ปี

1. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง
2. อัตราตายจากโรคมะเร็งลดลง
3. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (trauma) ลดลง
4. อัตราตายทารกแรกเกิดลดลง
5. อัตราการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้รออวัยวะทั้งหมด
6. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ถูกน าไปใช้ต่อยอดส าหรับการให้บริการรักษาโรค
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องฯ (ต่อ)

มติ ครม. เมื่อวันท่ี 6 ตุลำคม 2563 เรื่อง Excellence Center (ต่อ) 

กระทรวงสำธำรณสุข

Ministry of Public Health



ยุทธศำสตร์ หน่วยบริกำร Service Academic Research

กำรสร้ำงควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขัน

ระหว่ำงประเทศ

มหำวิทยำลัย /

กระทรวงสำธำรณสุข

(กรม/สป.)

แนวโน้มของกำรให้บริกำรด้วย

เทคโนโลยีใหม่

เฉพำะทำง ระดับสำกล/

องค์ควำมรู้ใหม่

กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

ให้กับระบบสุขภำพ

กระทรวงสำธำรณสุข/

นอกกระทรวงสำธำรณสุข/

มหำวิทยำลัย

กำรส่งต่อนอกเขต แนวโน้มของ

กำรพัฒนำเฉพำะประเด็นหรือ

เทคโนโลยี

ผลิตแพทย์/

เชี่ยวชำญ/

เฉพำะทำง

ระดับประเทศ/

ระดับสำกล

กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ

ของกำรได้รับบริกำรและ

สถำนพยำบำล

กระทรวงสำธำรณสุข/

มหำวิทยำลัย

พัฒนำด้ำนพื้นฐำน

ในเขตสุขภำพ 

5 สำขำหลัก

กำรฝึกอบรมหลักสูตร

พื้นฐำน

ในเขตสุขภำพ

กำรสนับสนุน

เขตสุขภำพเพื่อรองรับ

กำรบริกำร
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2.1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องฯ (ต่อ)
2.1.1 มติ ครม. เมื่อวันท่ี 6 ตุลำคม 2563 เรื่อง Excellence Center (ต่อ) 

ยุทธศำสตรก์ำรจัดตั้งเครือข่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์และสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ 
ในภำพรวมของประเทศ ในระยะยำว (5 – 10 ปี)

กระทรวงสำธำรณสุข

Ministry of Public Health



กรุงเทพมหำนคร

ภำคกลำง

ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภำคใต้และภำคใต้ชำยแดน

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
มหำวิทยำลัยมหิดล
รพ.รำชวิถี สถำบันมะเร็งแห่งชำติ
รพ.พระมงกุฏเกล้ำ
คณะแพทยศำสตร์วชิรพยำบำล ฯลฯ

คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
รพ.นครพิงค์
รพ.พุทธชินรำชพิษณุโลก
รพ.สวรรค์ประชำรักษ์ ฯลฯ

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล
สถำบันโรคทรวงอก    รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รพ.พระน่ังเกล้ำ รพ.สระบุรี ฯลฯ

คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น
รพ.อุดรธำนี รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
รพ.มะเร็งอุบลรำชธำนี รพ.มหำรำชนครรำชสีมำ
คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ฯลฯ

คณะแพทยศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
รพ. จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย รพ.ชลบุรี รพ.
ระยอง
รพ.พระปกเกล้ำ รพร.สระแก้ว 
คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
ฯลฯ

ภำคตะวันออก

คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
รพ.หำดใหญ่ รพ.ยะลำ รพ.มหำรำชนครศรีธรรมรำช
รพ.ภูเก็ต รพ.สุรำษฎร์ธำนี ฯลฯ

เครือข่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์

2.1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องฯ (ต่อ)

2.1.1 มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2563 เรื่อง Excellence Center (ต่อ) 

กระทรวงสำธำรณสุข

Ministry of Public Health



ยุทธศำสตร์
งบประมำณ (ล้ำนบำท)

สำขำหัวใจฯ สำขำมะเร็ง สำขำบำดเจ็บฯ สำขำทำรกแรกเกิด สำขำเปลี่ยนถ่ำยอวัยวะ วิจัยและอื่นๆ
กำรสร้ำง

ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ระหว่ำงประเทศ 2,548.5936 14,871.8444 8,025.5580 1,498.1320 2,606.6947 7,825.6838

กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กับ
ระบบสุขภำพ 1,102.7150 5,393.9776 5,655.5498 731.1400 126.8700 4,910.1723 

กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ของกำรได้รับบริกำร
และสถำนพยำบำล 604.8500 955.7759 918.1720 483.0160 327.0170 4,037.0550
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มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องฯ (ต่อ)

มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2563 เรื่อง Excellence Center (ต่อ) 

62,622.8171วงเงินงบประมำณรวมทั้งสิ้น                               ล้ำนบำท

กระทรวงสำธำรณสุข

Ministry of Public Health
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2.1 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องฯ (ต่อ)
2.1.1 มติ ครม. เมื่อวันท่ี 6 ตุลำคม 2563 เรื่อง Excellence Center (ต่อ) 

กรอบวงเงินงบประมำณ 
ยุทธศำสตร์กำรจัดตั้งเครือข่ำยศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์และสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ในภำพรวมของประเทศ ในระยะยำว (5 – 10 ปี) 

หน่วยงำน งบประมำณ (ล้ำนบำท)

กระทรวงสำธำรณสุข 25,886.6938 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม
33,485.9591 

กระทรวงกลำโหม 3,250.1642 

รวมทั้งสิ้น 62,622.8171

กระทรวงสำธำรณสุข

Ministry of Public Health



กระทรวงสาธารณสขุ

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

สาขาหวัใจและหลอดเลอืดเครือข่ายศนูยค์วามเป็นเลิศฯ

1. สถาบนัโรคทรวงอก  
2. รพ.นครปฐม
3. รพ.ชลบุรี 
4. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 
5. รพ.สรุาษฎรธ์านี 
6. รพ.หาดใหญ่
7. รพ.อดุรธานี 
8. รพ.มหาราชนครราชสีมา
9. รพ.สรรพสิทธ์ิประสงค ์
10. รพ.ขอนแก่น
11. รพ.พทุธชินราช 
12. รพ.สวรรคป์ระชารกัษ์ 
13. รพ.เชียงราย

1. คณะแพทยฯ์ ศิริราชพยาบาล 
ม.มหิดล 

2. คณะแพทยฯ์ ม.สงขลานครินทร ์
3. ศนูยห์วัใจสิริกิตต์ิ 
4. คณะแพทย ์ม.เชียงใหม่ 
5. รพ. ม.นเรศวร

1. รพ.พระมงกฎุเกล้า 
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กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงกลาโหม

1. รพ.มะเรง็ลพบุรี 
2. รพ.เจ้าพระยายมราช
3. รพ.สระบุรี
4. รพ.มหาวชิราลงกรณธญับุรี
5. สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ
6. รพ.เลิดสิน
7. รพ.มะเรง็ชลบุรี 
8. รพ.พระปกเกล้า
9. รพ.สุราษฎรธ์านี 
10. รพ.มะเรง็สุราษฎรธ์านี 
11. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
12. รพ.อดุรธานี 
13. รพ.มะเรง็อดุรธานี 
14. รพ.มหาราชนครราชสีมา 
15. รพ.มะเรง็อบุลราชธานี 
16. รพ.สรรพสิทธ์ิประสงค ์
17. รพ.ขอนแก่น 
18. รพ.รอ้ยเอด็ 
19. รพ.สกลนคร 
20. รพ.สุรินทร์
21. รพ.พทุธชินราช 
22. รพ.สวรรคป์ระชารกัษ์ 
23. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์
24. รพ.ล าปาง 
25. รพ.นครพิงค์

1. คณะแพทยฯ์ ศิริราชพยาบาล 
ม. มหิดล

2. คณะแพทยฯ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
3. รพ.จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
4. คณะแพทยฯ์ วชิรพยาบาล
5. คณะแพทยฯ์ ม. สงขลานครินทร์
6. รพ.ม. เทคโนโลยีสรุนารี
7. คณะแพทยฯ์ ม. เชียงใหม่ 

1. รพ.พระมงกฎุเกล้า 
2. สถาบนัพยาธิวิทยา 

ศนูยอ์ านวยการแพทยพ์ระมงกฎุเกล้า

กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
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สาขามะเรง็เครือข่ายศนูยค์วามเป็นเลิศฯ



สาขาการบาดเจบ็และการแพทยฉุ์กเฉนิ

กระทรวงสาธารณสุข
1. รพ.สระบรุี 
2. รพ.พระนัง่เกล้า
3. รพ.พระนครศรีอยธุยา
4. รพ.เจ้าพระยายมราช 
5. รพ.ราชบรีุ
6. รพ.สมทุรสาคร
7. รพ.ราชวิถี 
8. รพ.เลิดสิน 
9. รพ.นพรตันราชธานี
10. รพ.เจ้าพระยาอภยัภเูบศร
11. รพ.หาดใหญ่ 
12. รพ.วชิระภเูกต็
13. รพ.ตรงั 
14. รพ.สรุาษฎรธ์านี
15. รพ.มหาราชนครศรี

ธรรมราช 
16. รพ.ยะลา
17. รพ.อดุรธานี 

1. ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกขุ
ชลประทาน

2. คณะแพทยฯ์ ศิริราชพยาบาล 
ม. มหิดล 

3. รพ.จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
4. คณะแพทยฯ์ วชิรพยาบาล
5. คณะแพทยฯ์ ม. บรูพา
6. คณะแพทยฯ์ ม. สงขลานครินทร ์
7. คณะแพทยฯ์ ม. เชียงใหม่ 

กระทรวงกลาโหม
1. รพ.พระมงกฎุเกล้า 

18. รพ.ขอนแก่น 
19. รพ.มหาราชนครราชสีมา 
20. รพ.ชยัภมิู 
21. รพ.ร้อยเอด็ 
22. รพ.บรีุรมัย ์
23. รพ.นางรอง 
24. รพ.สริุนทร ์
25. รพ.ศรีสะเกษ
26. รพ.นครพิงค ์
27. รพ.ล าปาง 
28. รพ.ล าพนู 
29. รพ.น่าน 
30. รพ.พะเยา 
31. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์
32. รพ.แพร่ 
33. รพ.พทุธชินราช 
34. รพ.สวรรคป์ระชารกัษ์

กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
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สาขาทารกแรกเกดิ

กระทรวงสาธารณสุข
1. รพ.สระบรีุ 
2. รพ.ราชบรีุ
3. สถาบนัสขุภาพเดก็แห่งชาติมหาราชินี
4. รพ.ชลบรีุ 
5. รพ.พระปกเกล้า
6. รพ.หาดใหญ่
7. รพ.สงขลา
8. รพ.สรุาษฎรธ์านี
9. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
10. รพ.ตรงั
11. รพ.ยะลา
12. รพ.มหาราชนครราชสีมา 
13. รพ.อดุรธานี 
14. รพ.ขอนแก่น 
15. รพ.สกลนคร 
16. รพ.บรีุรมัย ์
17. รพ.สริุนทร์
18. รพ.พทุธชินราช 
19. รพ.อตุรดิตถ ์
20. รพ.สวรรคป์ระชารกัษ์ 
21. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห ์
22. รพ.ล าปาง 
23. รพ.นครพิงค์

1. คณะแพทยฯ์ ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล 
2. คณะแพทยฯ์ ม. สงขลานครินทร ์
3. รพ.ศรีนครินทร ์
4. คณะแพทยฯ์ ม. เชียงใหม่ 
5. คณะแพทยฯ์ ม. นเรศวร

กระทรวงกลาโหม

1. รพ.พระมงกฎุเกล้า 

กระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม
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สาขาการเปลีย่นถ่ายอวยัวะ

กระทรวงสาธารณสุข

1. รพ.ราชวิถี
2. รพ.มหาราชนครราชสีมา
3. รพ.สรรพสิทธ์ิประสงค ์
4. รพ.อดุรธานี

1. คณะแพทยฯ์ ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล 
2. คณะแพทยฯ์ รพ.รามาธิบดี ม. มหิดล 
3. คณะแพทยฯ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
4. รพ.จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
5. คณะแพทยฯ์ วชิรพยาบาล
6. คณะแพทยฯ์ ม. ขอนแก่น 
7. คณะแพทยฯ์ ม. เชียงใหม่
8. คณะแพทยฯ์ ม. นเรศวร

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม
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ดา้นวจิยั

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงกลาโหม

1. คณะแพทยฯ์ ม. ธรรมศาสตร์
2. คณะแพทยฯ์ ศิริราชพยาบาล ม. มหิดล
3. คณะแพทยฯ์ รพ.รามาธิบดี ม. มหิดล
4. คณะแพทยฯ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
5. คณะแพทยฯ์ ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 
6. คณะแพทยฯ์ ม. สงขลานครินทร ์
7. คณะแพทยฯ์ ม. ขอนแก่น 
8. คณะแพทยฯ์ ม. พะเยา 

1. กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

2. กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

1. วิทยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกล้า
2. สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรก์ารแพทยท์หาร

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยัและนวตักรรม
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ถามตอบ
Q&A


