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แผนงานพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการสาธารณสุขดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

º·¹Ó
         สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันทั้ง โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคจาก
การประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อมแต่ละกลุ่มโรคมีธรรมชาติ การเกิดโรคท่ีแตกต่างกันการ
จัดการกับเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุการเกิดโรคที่ถูกต้องแม่นยำมีความสำคัญต่อการป้องกัน
ควบคุมโรค หากมีความล่าช้าและขาดการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดย
เฉพาะภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ท่ีเกิดจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดท่ีสำคัญ
รวมท้ังโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ อาจมีผลกระทบด้านสุขภาพรวมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศได้ เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น

         จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบในหลายๆ ด้านระบบ
สาธารณสุขของประเทศไทย จึงควรเร่งขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพและความพร้อม 
ในการส่งเสริมให้เกิด ระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข  (Public Health Laboratory) 
เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ และช่วยวินิจฉัยการ
ระบาดของโรคสามารถนําผลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการด้านยา 
หรือการติดตามประเมินผลการรักษาของผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนทั้งด้านบริการ ด้าน
วิจัยพัฒนา ด้านเฝ้าระวัง ด้านป้องกันและสอบสวนโรค นอกจากการสร้างความเข้มแข็ง
ในระบบสาธารณสุขของประเทศแล้ว ยังเป็นการจัดการทรัพยากรให้เกิดการบริหาร
จัดการอย่างทั่วถึงและคุ้มค่า สอดคล้องกับสถานการณ์ทางระบาด การรักษาโรคและ
ภัยสุขภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ลดความซ้ำซ้อนของการจัดหา
ทรัพยากรและพัฒนาเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการของประเทศอย่างมีทิศทางตาม
แนวทางมาตรฐานสากล

         กรมควบคุมโรค ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุข ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของหน่วยงานกรมควบคุมโรค 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 -2565) กรมควบคุมโรค แผนงานพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข
ด้านการป้องกันควบคุมโรค โดยเป็นการระดมความคิดและการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ระหว่างคณะทำงานพัฒนาเครือข่ายและการดำเนินงานห้องปฏิบัติการฯ และได้รับข้อ
เสนอแนะและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์และ
วิชาการการดำเนินงานห้องปฏิบัติการฯ เพื่อให้เครือข่ายห้องปฏิบัติการสามารถยกระดับ
ศักยภาพการขับเคลื่อนงานทางห้องปฏิบัติการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบ
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         ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ได้ตระหนักถึงเป้าหมายและ
มาตรการสำคัญ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ-
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ฯ และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการ
สาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        และสอดคล้องกันแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี ระยะที่สองระยะสร้่างความเข็มแข็ง



วิสัยทัศน ์(VISION)

ใหบริการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
เพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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วิสัยทัศน ์(VISION)

พันธกิจ (MISSION)

เปนเครือขายหองปฏิบัติการชั้นนํา
เพื่อการเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล 
ภายในป พ.ศ.2570

วิจัย พัฒนา องคความรู และนวัตกรรม
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
ในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ถายทอดองคความรูและ นวัตกรรม
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ
ในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

พันธกิจ (MISSION)
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1.1
1.2

1.3

1.1

มีหองปฏิบัติการที่มีการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อการเฝาระวัง
ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและใกลจุดบริการ 

มีหองปฏิบัติการที่มีความเปนเลิศดาน
(Excellence center)

มีหองปฏิบัติการอางอิงเพื่อการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1

เป้าประสงค์ท่ี 1.1

มาตรการ
มีห้องปฏิบัติการอ้างอิงเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1. ขยายห้องปฏิบัติการอ้างอิงในโรคที่กำจัดกวาดล้างโรคในระดับเขต
2. สร้างผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม ในการสร้างความเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 
3. สร้างหรือขยายรูปแบบห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ท่ี 1.2

มาตรการ
มีห้องปฏิบัติการที่มีความเป็นเลิศ (Excellence center)

1. เพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น 
   Whole Genome Sequencing  
2. สร้างระบบกลไกการวางแผนและติดตามประเมินผลความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการ
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เป้าประสงค์ท่ี 1.3

มาตรการ

มีห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพและใกล้จุดบริการ

1. ปรับปรุงระบบการขนส่งสิ่งส่งตรวจเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้บริการทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายของกรมควบคุมโรค
3. ลดต้นทุนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้วยการบูรณาการทรัพยากรของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
   กรมควบคุมโรค
4. ถ่ายโอนการบริการทางห้องปฏิบัติการที่ซ้ำซ้อนและปริมาณน้อยให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม
5. ปรับปรุงอัตราค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค ให้สอดคล้องกับต้นทุนการตรวจทาง
   ห้องปฏิบัติการ

2566 2567 2568 2569 2570
คาเปาหมาย

จำนวนหองปฏิบัติการ
ที่มีศักยภาพเปน
หองปฏิบัติการอางอิง

จำนวนหองปฏิบัติการ
ที่มีความเปนเลิศ
(Excellence center)

ตัวชี้วัด
วัณโรคดื้อยา
โรคหนองใน
โรคมาลาเรีย
โรคเรื้อน
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
วัณโรค
โรคติดตอนำโดยแมลง และกีฏวิทยา
โรคเรื้อน
โรคติดเชื้ออุบัติใหม/อุบัติซ้ำ
EnvOcc (Analytical Laboratory)
EnvOcc (Industrial Hygiene)

2565
Base line

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

5
2
8
4
-
6
2
5
8
4

1
2

10
4
13
4
2
6
4
10
13
4

2
4

14
5
13
5
3
7
5
14
13
5

2
6

14
6
13
5
4
7
6
14
13
5

3
8

14
7
13
6
5
8
7
14
13
6

4
11
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2

มีผลงานวิจัย นวัตกรรม เปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติ

เปนแหลงเรียนรู ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการ เพื่อการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ระดับชาติและนานาชาติ
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เป้าประสงค์ท่ี 2.1

มาตรการ
มีผลงานวิจัย นวัตกรรม เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ

1. ผลิตผลงานวิชาการ/นวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. สนับสนุนการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
   กรมควบคุมโรค 
3. จัดหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ



แผนงานพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการสาธารณสุขดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เป้าประสงค์ท่ี 2.2

มาตรการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ 
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับชาติและนานาชาติิ

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรคให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัย
   ทางห้องปฏิบัติการ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ทันสมัยและทันต่อการตอบโต้
   ในภาวะฉุกเฉินให้กับเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
2. ประสานการเรียนรู้การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ระหว่างหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและ
   มีความพร้อมให้กับเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 

2566 2567 2568 2569 2570
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 2565
Base line

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่ไดรับการตีพิมพ
อยางนอยในวารสารฐาน TCI (Tier 1) หรือนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

จำนวนหองปฏิบัติการที่เปนแหลงเรียนรู และถายทอด
องคความรู เทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการเพื่อการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับชาติและนานาชาติ

2
เรื่อง

14
แหง

2
เรื่อง

16
แหง

2
เรื่อง

18
แหง

2
เรื่อง

20
แหง

2
เรื่อง

22
แหง



แผนงานพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการสาธารณสุขดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3

หองปฏิบัติการกรมควบคุมโรค
ผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

¾Ñ²¹ÒËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâÃ¤
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1. ผลักดันนโยบายการขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรค
   ให้ได้รับรองมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
2. แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การพัฒนางานด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
   กับห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อให้
   สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ท่ี 3.1

มาตรการ

ห้องปฏิบัติการกรมควบคุมโรคผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล



แผนงานพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการสาธารณสุขดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

2566 2567 2568 2569 2570
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 2565
Base line

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

จำนวนหองปฏิบัติการกรมควบคุมโรค 
ผานการรับรองมาตรฐานระดับสากล

11
แหง

17
แหง

20
แหง

22
แหง

22
แหง

22
แหง

2565

2566 2567

2568

1. สถาบันบำราศนราดูร
2. กองวัณโรค
3. กองโรคติดตอนำโดยแมลง
4. ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการและพิษวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
5. สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม
6. สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
7. สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
8. สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
9. สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแกน
10. สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
11. สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
 

1. ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง
2. หองปฏิบัติการทางการเเพทย หนวยกามโรคและโรคเอดส ที่ 6.1 
    อำเภอบางละมุง (ศูนยพัทยารักษ) 

1. สถาบันราชประชาสมาสัย
2. หองปฎิบัติการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม 
3. สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง
4. กลุมบางรักโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
5 สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
6. สำนักงานปองกันควบคุมโรคทที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 
   จังหวัดอุดรธานี
2. สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 
    จังหวัดนครราชสีมา 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4

แผนงานพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการสาธารณสุขดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4
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มีระบบฐานขอมูล และการเชื่อมโยงฐานขอมูลทางหองปฏิบัติการเพื่อการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

บุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญดานหองปฏิบัติการเพื่อการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

หองปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะหดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเหมาะสม

เป้าประสงค์ท่ี 4.1

มาตรการ

มีระบบฐานข้อมูล และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ
   เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน
   ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
3. เพิ่มฐานข้อมูลตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเฉพาะโรค เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
   และภัยสุขภาพ
4. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ (Infrastructure) ให้เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ
   และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ



แผนงานพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการสาธารณสุขดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เป้าประสงค์ท่ี 4.2

มาตรการ

บุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้วยแหล่งทุนทั้งภายใน
   และภายนอกประเทศ (เช่น ด้านการวิจัยทักษะ ภาษาสากล ทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฯลฯ) 
2. สร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรด้านการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ ด้วยระบบ Mentoring program  
3. เพิ่มศักยภาพด้านระบาดวิทยาให้กับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน
   ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
4. ส่งเสริมผลักดันความก้าวหน้าในวิชาชีพบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
   และภารกิจของกรมควบคุมโรค

เป้าประสงค์ท่ี 4.3

มาตรการ
ห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

1. ขยายศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วย
   เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม ร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
2. ลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการด้วยการพัฒนานวัตกรรมและรูปแบบ
   การดำเนินงาน

2566 2567 2568 2569 2570
คาเปาหมาย

ตัวชี้วัด 2565
Base line

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

จำนวนหองปฏิบัติการที่มีระบบฐานขอมูลทางหองปฏิบัติการ
เพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานขอมูลทางหองปฏิบัติการ 
เพื่อการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

รอยละของบุคลากรทางหองปฏิบัติการ
มีความเชี่ยวชาญดานการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

จำนวนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการที่มีการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเหมาะสม 

การตรวจวิเคราะห
ระบาดวิทยา
ถายทอดองคความรู

12
แหง

17
แหง

22
แหง

22
แหง

22
แหง

ขั้นตอน
1

ขั้นตอน
3

ขั้นตอน
5

ขั้นตอน
5

ขั้นตอน
5
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70
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2
Test/ปี

2
Test/ปี

2
Test/ปี

2
Test/ปี

2
Test/ปี



สถาบันบำราศนราดูร - กลุมงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทยและอางอิงดานโรคติดเชื้อ1.

2. สถาบันราชประชาสมาสัย - งานหองปฏิบัติการเทคนิคการเเพทย กลุมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- หองปฎิบัติการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

3.

- ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการและพิษวิทยา
- ศูนยพัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม จังหวัดระยอง

- กลุมหองปฏิบัติการสาธารณสุข

4.

5.

6.

7.

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค
- หองปฏิบัติการทางการเเพทย หนวยกามโรคและโรคเอดส
  ที่ 6.1 อำเภอบางละมุง (ศูนยพัทยารักษ)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 
จังหวัดเชียงใหม  

กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม

สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง

กองโรคเอดสและโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธ

กองวัณโรค 

กองโรคติดตอนำโดยแมลง

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 
จังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 
จังหวัดนครสวรรค  
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดสระบุรี  
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
จังหวัดราชบุรี  

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 
จังหวัดชลบุรี

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแกน  

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดอุดรธานี  

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 
จังหวันครราชสีมา  

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10 
จังหวัดอุบลราชธานี 
สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 
จังหวัดสงขลา 

- กลุมงานเทคนิคการแพทย ศูนยการแพทยบางรัก
  ดานโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

- กลุมปฏิบัติการอางอิง ชันสูตรวัณโรคแหงชาติ

- ศูนยอางอิงทางหองปฏิบัติการโรคติดตอนำโดยแมลง

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค

- กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยดานควบคุมโรค
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แผนงานพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการสาธารณสุขดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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แผนงานพัฒนาเครือขายหองปฏิบัติการสาธารณสุขดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ


