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ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Test facility ตามหลักการ OECD GLP
มุ่งเป้าพัฒนาเป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยระดับนานาชาติ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานหน่วยงานในการขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานศึกษาวิจั ย พัฒนาผลิต ภัณ ฑ์ ด้า นวิทยาศาสตร์ การแพทย์
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อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.
จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อานวยการสานักมาตรฐาน
ห้ องปฏิบั ติก าร ร่ ว มเป็ น เกีย รติในพิธี ณ ห้ อ งประชุ ม ศาสตราจารย์ นายแพทย์น ที รั กษ์ พลเมือ ง ชั้ น 5
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
น า ย แ พ ท ย์ ส ม ฤ ก ษ์ จึ ง ส ม า น ร อ ง อ ธิ บ ดี ก ร ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์ กล่ า ว ว่ า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทและภารกิจสาคัญหลายด้าน ซึ่งด้านหนึ่งที่สาคัญคือ การพัฒนา และการ
รับรองห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทย โดยมี สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
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กาหนด ชาชีพด้ านเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์นมและเครื่ องดื่ม ในระดับนานาชาติ เพื่อรองรับการเปิ ด
ตลาดการค้ าเสรี อาเซียน โดยมีผ้ ใู ช้ บณ
ั ฑิต หรื อภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้ อง เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้ างบัณฑิตที่พร้ อมใช้
งาน สอดคล้ องกับแนวทางการศึกษาแบบ Outcome-Based Education ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ก ลาง อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ที่ 2
ของมหาวิทยาลัย คือ Excellence in outcome-Based education for Globally-competent graduates เพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ในการขับเคลื่อน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธั น ย์ สุ ภั ท รพั น ธุ์ กล่ า วว่ า ศู น ย์ สั ต ว์ ท ดลองแห่ ง ชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสาหรับนักวิชาการและนักวิจัยในหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการพัฒนาต่อยอดให้มีห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข ตามหลักการ OECD GLP เพื่อเติมเต็มห่วงโซ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้
สมบูรณ์ ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี
2560 นั้ น ส่ ง ผลให้ ศู น ย์ สั ต ว์ท ดลองแห่ ง ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล ได้ รับ งบประมาณสนั บ สนุ น ในการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนารูปแบบการบริการเพิ่มขึ้นเป็น 3 รูปแบบคือ การประเมินความเป็นพิษทาง
ปาก การทดสอบความปลอดภัยทางเครื่องมือแพทย์ และการทดสอบความเป็นพิษทางผิวหนัง สามารถ
ให้บริการนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนเข้ารับบริการใน
อัตราการให้บริการเพิ่มขึ้นเกินกว่า 100 %
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
และรักษาการแทนผู้อานวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในนามของศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติทุกคนมีความตั้งใจเต็มที่ และยินดียิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศ ซึ่งในอนาคตเรามีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นงาน
ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการทดสอบพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง การให้บริการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์วัคซีนที่เป็นบริการสาคัญและมีความต้องการอย่างยิ่งในขณะนี้ ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ จะมีการ
กาหนดกรอบและวางแผนการดาเนินงานในระยะ 5 ปี โดยมีการสอบถามความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
สม่าเสมอ พร้อมเดินหน้าทางานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อให้
ประเทศมีความเข้มแข็งในผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป
สาหรับการตรวจสอบต่อเนื่องครั้งที่ 2 ครั้งนี้ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้นาคณะผู้เชี่ยวชาญ
จาก OECD Countries เข้าสังเกตการณ์เพื่อประเมินความสามารถการตรวจประเมิน และหากที่ประชุมใหญ่
ในภาคีสมาชิก OECD Countries มีมติรั บรองความสามารถของ CMA ของประเทศไทย ก็จะส่งผลให้เกิด
กระบวนการยอมรั บ ข้ อ มู ล การทดสอบความปลอดภั ย (Mutual Acceptance Data; MAD) ในระดั บ
นานาชาติ ซึ่งจะเป็นก้าวสาคัญอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ประเทศไทย ในภาพรวมต่อไปในที่สุด
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