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วนัท่ี 9 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พร้อมด้วย คณุธีระยทุธ 
ฉายสวา่งวงศ์ ประธานกลุม่บริษัท ดชัมิลล์ จ ากดั และ Mr.Henrik Haugaard : Managing Director Tetra Pak(Thailand) Ltd. ร่วมพิธีลงนาม
บนัทึกข้อตกลง “หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ (หลกัสตูรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลติภณัฑ์นมและ
เคร่ืองดื่ม (Bachelor of Engineering Program In Industrial Engineering (International Program) with a Major in Dairy and Beverage 
Engineering) โดยมี ผู้ ช้วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุชญั ราษฎร์ศิริ หวัหน้าภาควิชาวิศวกรรมอสุาหการ กลา่วรายงานวตัถปุระสงค์ของการจดังาน  
และ อาจารย์ ดร.บญุนิตย์ มธัยมจนัทร์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ร่วมกลา่วแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม R114 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ทัง้นี ้พิธีลงนามบนัทกึข้อตกลงดงักลา่ว เกิดจาการขยายผลจากการพฒันาความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง 3 หนว่ยงาน ได้แก่ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล กลุม่บริษัท ดชัมิลล์ จ ากดั และบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) ในการขออนมุตัิ “หลกัสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเคร่ืองดื่ม (Bachelor of 
Engineering Program In Industrial Engineering (International Program) with a Major in Dairy and Beverage Engineering) เพื่อผลิต
บณัฑิตที่มีคณุภาพ มีความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการผลิตภณัฑ์นมและเคร่ืองดื่ม ในระดบันานาชาติ เพื่อรองรับการเปิด
ตลาดการค้าเสรีอาเซียน โดยมีผู้ ใช้บณัฑิต หรือภาคเอกชนที่ เก่ียวข้อง เข้ามามีสว่นร่วมในการออกแบบหลกัสตูรเพื่อสร้างบณัฑิตที่พร้อมใช้
งาน สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาแบบ Outcome-Based Education ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
ของมหาวิทยาลยั คือ Excellence in outcome-Based education for Globally-competent graduates เพื่อบรรลวุิสยัทศัน์ในการขบัเคลื่อน
มหาวิทยาลยัสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัระดบัโลกหรือ World Class University ตอ่ไป 

ข่าวมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 
 
 

 

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิมหาวิทยาลัยมหิดล  
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Test facility ตามหลกัการ OECD GLP  
มุ่งเป้าพัฒนาเป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภยัระดับนานาชาติ 

 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรอง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานหน่วยงานในการขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  (Test facility)                 

ที่ด าเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD GLP  โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รอง

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เป็นประธานมอบเกียรติบัตร  ในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.

จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์

สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

 นา ยแ พทย์ ส มฤกษ์  จึ ง ส มา น  รอ ง อ ธิ บ ดี ก รม วิ ทยา ศ า สต ร์ ก า ร แ พทย์   กล่ า ว ว่ า 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทและภารกิจส าคัญหลายด้าน ซึ่งด้านหนึ่งที่ส าคัญคือ การพัฒนา และการ
รับรองห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทย  โดยมี ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ในฐานะหน่วยตรวจสอบ (National OECD GLP Compliance Monitoring Authority : CMA) ท าหน้าที่ขึ้น
ทะเบียนหน่วยงานที่ศึกษาวิจัย  พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่ได้ทดลองใน
คน (non-clinical research and development) ให้มีการด าเนินการตามหลักการห้องปฏิบัติการที่ดี  
Organization for Economic Co-operation and Development Good Laboratory Practice ห รื อที่
เรียกทั่วไปว่า OECD GLP เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่ศึกษา  พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ด้านอาหาร ยา ยาปราบศัตรูพืช 
สารเคมี เครื่องส าอาง ให้มีการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการที่เหมาะสมทันกับสถานการณ์ของประเทศและของ
โลกในการปกป้องคุ้มครองสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค   ซึ่งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (Test facility) ที่
ด าเนินการได้สอดคล้องกับหลักการ OECD GLP  และในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบต่อเนื่องครั้งที่ 2  เพื่อ
เป็นการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ตามเงื่ อน ไขที่ทางส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติ การ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด 



 
รองศาสตราจารย์  นายแพทย์ธันย์  สุภัทรพันธุ์    กล่ าวว่ า  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่ งชาติ  

มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจผลิตสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพส าหรับนักวิชาการและนักวิจัยในหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน มีการพัฒนาต่อยอดให้มีห้องปฏิบัติการเพ่ือการทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข ตามหลักการ OECD GLP เพ่ือเติมเต็มห่วงโซ่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศให้
สมบูรณ์ ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ตามหลักการ OECD GLP แห่งแรกของประเทศไทย  เมื่อปี 
2560 นั้น ส่งผลให้ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ
ด าเนินงานเพ่ิมข้ึน  สามารถพัฒนารูปแบบการบริการเพ่ิมข้ึนเป็น 3 รูปแบบคือ  การประเมินความเป็นพิษทาง
ปาก การทดสอบความปลอดภัยทางเครื่องมือแพทย์ และการทดสอบความเป็นพิษทางผิวหนัง   สามารถ
ให้บริการนักวิชาการ  นักวิทยาศาสตร์  หน่วยงานวิจัย หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนเข้ารับบริการใน
อัตราการให้บริการเพ่ิมขึ้นเกินกว่า 100 % 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

และรักษาการแทนผู้อ านวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในนามของศูนย์
สัตว์ทดลองแห่งชาติทุกคนมีความตั้งใจเต็มที่ และยินดียิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศ ซึ่งในอนาคตเรามีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการให้บริการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมในการทดสอบพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึง  การให้บริการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์วัคซีนที่เป็นบริการส าคัญและมีความต้องการอย่างยิ่งในขณะนี้  ทั้งนี้  ทางศูนย์ฯ จะมีการ
ก าหนดกรอบและวางแผนการด าเนินงานในระยะ 5 ปี โดยมีการสอบถามความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
สม่ าเสมอ  พร้อมเดินหน้าท างานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้
ประเทศมีความเข้มแข็งในผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป 
   

ส าหรับการตรวจสอบต่อเนื่องครั้งที่ 2 ครั้งนี้ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้น าคณะผู้เชี่ยวชาญ
จาก OECD Countries เข้าสังเกตการณ์เพ่ือประเมินความสามารถการตรวจประเมิน และหากที่ประชุมใหญ่
ในภาคีสมาชิก OECD Countries มีมติรับรองความสามารถของ CMA ของประเทศไทย ก็จะส่งผลให้เกิด
กระบวนการยอมรับข้อมูลการทดสอบความปลอดภัย (Mutual Acceptance Data; MAD)  ในระดับ
นานาชาติ ซึ่งจะเป็นก้าวส าคัญอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของ
ประเทศไทย ในภาพรวมต่อไปในที่สุด 
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