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     รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 11/2562 2 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. 3 
ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 

ผู้มาประชุม 5 
ผู้บริหารระดับสูง 6 
1.    นายพิเชฐ  บัญญัติ  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
ผู้บริหาร 8 
1. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 9 
2. นายทรงพล   ชีวะพัฒน์            ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 10 
3. นางสุภาพร    ภูมิอมร  ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 11 
4. นางกุลธิดา   ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  12 
5. นายศิริ   ศรีมโนรถ           ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 13 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 14 
7. นางวิชาดา                      จงมีวาสนา          (แทน)ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 15 
8. นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาล ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 16 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 17 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 18 
11. ส.อ.จุฑาฑิตย์   แสนสะอาด          (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 
12. นางปนัดดา    เทพอัคศร  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20 
13. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 21 
14. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 22 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 23 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 24 
17. นางสาวนวร ัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 25 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 26 
19. นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 27 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 28 
21. นางสาวเกษร  บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 29 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 30 
23. นางพัชราภรณ์  เกียรตินิติประวัติ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 31 
24. นางฉราวดี  สมภักดี          (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  32 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 33 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 34 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 35 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 36 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 37 
 38 
นักวิชาการ  39 
 40 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 41 
1. นายโอภาส  การย์กวินพงศ ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42 
2. นายสมฤกษ ์           จึงสมาน         รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 43 
3. นายสมชาย            แสงกิจพร   รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  44 
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4. นายอภิวัฏ                         ธวัชสิน                 รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
                                                                  (พิษวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
5. นางสาวมาลินี           จิตตกานตพิ์ชย์ รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
                                                                  (ชีววิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
6. นายสุรัคเมธ                      มหาศิริมงคล           ผู้อ านวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหากรรมสุขภาพ 5 
ผู้เข้าร่วมประชุม  6 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 7 
    ส านักงานเลขานุการกรม 8 
2. นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 9 
         ส านักงานเลขานุการกรม 10 
3. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 11 

   ส านักงานเลขานุการกรม   12 
4. นายมาลายุทธ            คัชมาตย์  นิติกรช านาญการ 13 
    ส านักเลขานุการกรม 14 
5. นางสาวสุจิตรา                    คุ้มโภคา              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 15 
                                                                  ส านักงานเลขานุการกรม 16 
6. นางสาวดวงเพ็ญ                  ปัทมดิลก             นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ  17 
                                                                  สถาบบันวิจัยสมุนไพร 18 
คณะเลขานุการ   19 
1. นางสาวสมถวิล              สายนภา              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 20 
    กองแผนงานและวิชาการ 21 
3. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 22 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 23 
4. นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 24 
    กองแผนงานและวิชาการ 25 
5. นางสาวอันนา             แสนใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 26 
    กองแผนงานและวิชาการ 27 
6. นางสาวลลิตวดี                   พุ่มบุญฤทธิ์           นักวิเทศสัมพันธ์ 28 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 29 
7. นางสาวณัฐกานต์             ขวัญเสาว์  เจ้าพนักงานธุรการ 30 
    กองแผนงานและวิชาการ 31 
 32 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 33 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 34 

1. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายสมฤกษ์ จึงสมาน และ นายสมชาย แสงกิจพร รองอธิบดี35 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมชี้แจงงบประมาณ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย  36 
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คณะกรรมการชุดใหม่ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และ ปลัดกระทรวง1 
สาธารณสุข ร่วมเป็นคณะ 2 

2. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 101 ปี   3 
ณ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 

วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 10/2562 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2562      5 
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ6 

แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 7 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 8 
 9 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า  10 
        3.1 เรื่องจาก CIO  11 
        3.1.1 DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS   12 
          CIO  น าเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 13 
 14 

 15 
 16 
ความก้าวหน้าการพัฒนา DMSc Data Center 17 
1.ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(LIS) 18 
•ทดสอบใช้งาน iLabPlus  กับ 7 หน่วยงาน (เริ่ม 1ต.ค.62 ถึง ปัจจุบัน)  19 
ได้แก่  เชียงราย,ชลบุรี,พิษณุโลก,สงขลา,ตรัง, ขอนแก่น,สระบุรี 20 
•หน่วยงานที่มีระบบใช้เอง ส่งข้อมูลเข้า DMSc Data Center ผ่าน API ของกรม 21 
มีจ านวนหน่วยงานที่ส่งข้อมูล จ านวน 9 หน่วย ได้แก่ สวส., สยวส., สสว., สคอ.,สวพ.,เชียงใหม,่ สุราษฏร์ธานี,ภูเก็ต,อุดร 22 
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ส่งข้อมูลและน าเข้าส าเร็จ จ านวน 4 หน่วยได้แก่  สวพ. สสว. สวส. และ ศวก.เชียงใหม่ 1 
การด าเนินงานต่อไป DMSc Data Center 2 
ด้าน  LIS 3 

 ผลักดันการใช้ iLabPlus    4 
 สนับสนุนให้ส่งข้อมูลผ่าน API ได้ส าเร็จ ครอบคลุมเพ่ิมข้ึน 5 
 จัดท ารายงานผู้บริหาร ใน 2 รูปแบบ  6 

- 1 Routine Report  เช่น ผลงานการให้บริการ  รอบระยะเวลาจ านวน e-Report  รายได้การบริการ และ7 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  8 

- 2  Special Report เช่น ตรวจแอลกอฮอลในเลือด,ยีนแพ้ยา เป็นต้น 9 
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก สป.(HIE),อย. ด้าน PIS ,ด้าน IIS 10 
 11 

 12 
 13 
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 1 
 2 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้งให้ทีม IT เข้าไปประสานกับทุกหน่วย ว่ามีปัญหาติดขัดด้าน3 

ใดบ้าง เพ่ือจะได้น ามาหารือ 4 
 5 

  3.2 เรื่องจาก CHRO (ไม่มี) 6 
            7 

3.3 เรื่องจาก CFO   8 
หลักสูตรการบริหารจัดการประชุมแบบมืออาชีพ 9 

 ผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอ ดังนี้ 10 
การบริหารจัดการประชุมระหว่างประเทศแบบมืออาชีพ จัดอบรมวันที่ 11-13 ธค.62  11 
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมทั้งสิ้น 2 รุ่น  12 
รุ่นที่ 1 รองอธิบดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการ 13 
รุ่นที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  14 
อบรมโดย คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 15 
เนื้อหาหลักสูตร 16 

 การเป็นประธาน / ประธานร่วม    17 
 การเป็นผู้ด าเนินรายการ / พิธีกร 18 
 การสรุปเนื้อหาการประชุม  19 
 การพัฒนาตนเองและทีมให้ประสบความส าเร็จในเวทีนานาชาติ 20 
 International Mindset 21 
 บุคลิกภาพและการน าเสนอในเวทีสาธารณะแบบมืออาชีพ 22 
 เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ 23 
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 การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
 Social Event 2 
 3 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  4 
 5 
     วาระที่ 3.4  เรื่องติดตามนโยบายส าคัญ 6 
 3.4.1 กัญชาทางการแพทย์ 7 
ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ 8 
การจัดท ามอโนกราฟ (monograph) ยาสารสกัดกัญชา 9 

 เพ่ือใช้ในการควบคุมคุณภาพยาสารสกัดกัญชา 10 
 เป้าหมาย คือ มอโนกราฟ ใน Thai Pharmacopoeia  ซึ่งจะแล้วเสร็จใน เม.ย. 63 ตอนนี้ท าได้ 80% แล้ว 11 

การผลิตสารมาตรฐาน (Reference Standard) เพื่อใช้ในประเทศ 12 
 ใช้ในการควบคุมคุณภาพกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ CBD THC ทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ  13 
 ขณะนี้ สามารถผลิต CBD DMSc RS ด้วยกระบวนการ ตามมาตรฐาน ISO 17034 14 

การพัฒนาชุดทดสอบกัญชา (Test Kit) 15 
 ชุดทดสอบอย่างง่าย โดยหลักการปฏิกิริยาการเกิดสี (color reaction) จะเริ่มผลิตใช้ในเดือนธันวาคม 2562 16 
 ชุดทดสอบ TLC อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2563 17 
 ชุดทดสอบ IC คาดว่า จะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563 18 

การพัฒนาสายพันธุ์ Cannabis sativa L. 19 
 มุ่งเน้นการพัฒนากัญชง (hemp) เชิงพาณิชย์   20 

    ใน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 21 
  สายพันธุ์ที่ให้เส้นใยสูง 22 
  สายพันธุ์ที่ให้สาร CBD สูง  23 
  สายพันธุ์ที่ให้น้ ามันเมล็ดสูง   24 

  กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพ 25 
Cannabis Mapping 26 

 จัดท าฐานข้อมูลกัญชาในประเทศไทย ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและสายพันธุ์ที่จะพัฒนาต่อไป 27 
  ประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยา (morphology) ข้อมูลทางพันธุกรรม (DNA profile) และข้อมูล28 

องค์ประกอบทางเคมี (chemical profile) 29 
ระบบ Tracking 30 

 สร้างระบบทั้งในส่วนที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวม 31 
  เป้าหมาย คือ ต้องการลดกลุ่มที่ผิดกฎหมาย ให้หันมาท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ข้อมูลเสนอให้32 

ผู้บริหารตัดสินใจในเชิงนโยบาย 33 
Value Chain ของกัญชง 34 

 กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบท า value chain  ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หลังจากนี้จะเชิญสภาอุตสาหกรรม35 
มาร่วมหารือ 36 
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งานวิจัย 1 
 กรมสุขภาพจิต เข้าร่วม Genomic Thailand ในการศึกษาผลของ gene ต่อการเกิด psychosis ของกัญชา 2 
  กรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพหลักการวิจัยทางคลินิก 3 โครงการ 3 

  4 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 
 3.4.2 สารเคมีอันตราย 7 
 ผู้แทนจากส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร น าเสนอ การด าเนินงานเกี่ยวกับ 3 สาร โดย8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 9 
1. ท่านอธิบดีเข้าร่วมประชุมแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขต่อ 3 สาร เมื่อวันที่  10 

25 พย.62 ณ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 
2. การประเมินชุดทดสอบพาราควอต เพ่ือน ามาใช้ตรวจการปนเปื้อนในน้ าและในผัก 12 

- ชุดทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  13 
- ชุดทดสอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร 14 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 15 
ได้ประชุมหารือการประเมินผลชุดทดสอบพาราควอตในด้านประสิทธิภาพและความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ใน การตรวจ16 
คัดกรองสารตกค้างเบื้องต้นในตัวอย่างน้ าและผักสด ดังนี้ 17 
สามารถตรวจพบสารพาราควอตตกค้างในผักกาดขาว หัวไชเท้า โดยเห็นการเปลี่ยนสีในระดับต่ าสุด ที่ปริมาณ  2 18 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 19 
       สามารถตรวจพบสารพาราควอตตกค้างในน้ า (ไม่ต้องมีข้ันตอนการสกัด) โดยเห็นการเปลี่ยนสีในระดับต่ าสุด ที่20 
ปริมาณ  1 มิลลิกรัมต่อลิตร 21 
3. การส ารวจติดตามเฝ้าระวังการตกค้างสารพาราควอตในผักผลไม้สด ช่วงเดือน พย. 62 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์22 
โดยความร่วมมือของส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)  23 
จากข้อมลู ปี 2562 สคอ. ตรวจพบการตกค้างพาราควอตในผักและผลไม้สด 39 ตัวอย่างจาก 168 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บจาก24 
ตลาดจาก 8 จังหวัด เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังจึงขอเก็บตัวอย่างเพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์ซ้ า 25 
 26 

 27 
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 1 
 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้ง เรื่องชุดทดสอบฝากทาง สคอ.และศูนย์ฯตรัง  ท าให้เกิดความ3 
ชัดเจน ในข้อควรระวัง ข้อจ ากัด ข้อการใช้ การแปลผล  เพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด  4 
  5 
 3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก  6 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอ การควบคุมและป้องกันโรคธ าลัสซีเมียและกลุ่ม7 
อาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ดังนี้   8 
กลุ่มอาการดาวน์ & การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
การตรวจคัดกรอง Quadruple test : ศวก.นครสวรรค์ 10 
จ านวนโรงพยาบาล จังหวัด ตัวอย่างส่งตรวจระหว่าง กย. 61 ถึง 31 ตค.62 จ านวน 7,613 ตัวอย่าง  11 
หญิงตั้งครรภ์ อายุมากกว่า 35 ปี จ านวน 7,061 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 1,740 (24.64%) 12 
                 อายุน้อยกว่า 35 ปี จ านวน 552 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 23 (4.16%) 13 
ตรวจยืนยัน Molecular karyotyping: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 14 
ตัวอย่างคัดกรองความเสี่ยงสูง จ านวน 1,032 ตัวอย่าง  15 
 •ความผิดปกติกลุ่มอาการดาวน์ (trisomy 21) 11 ราย 16 
•กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (trisomy 18) 8 ราย 17 
•กลุ่มอาการพาทัว (trisomy 13) 1 ราย  18 
แผนงานปี 2563 19 
- ประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 20 
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- ประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (Quadruple test) 1 
- ทบทวนคู่มือมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 
- จัดทาสื่อแผ่นพับ/ความรู้สู่ประชาชน 3 
- การประเมินความถูกต้องของวิธี/ พัฒนานวัตกรรมบริการ 4 
- ขยายหน่วยบริการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
 6 

 7 
 8 

 9 
 10 
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 1 

 2 
 3 

 4 
 5 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง  เป็นสิ่งที่ทุกศูนย์ฯ ต้องไปช่วยโปรโมท ให้เข้าใจ 6 
1. ในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับ 7 
2. ต้นทุนที่ใช้ ไม่ได้แพงกว่าเดิม 8 
3. ความเสี่ยงเรื่องต่างๆ อยากให้ช่วยกันพูดคุยสร้างความเข้าใจ 9 
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3.4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  1 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา น าเสนอดังนี้ 2 

ปี 2563  จะจัดอบรมสัมมนาการธ ารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน3 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระ4 
เกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล  ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ 5 
จังหวัดนนทบรี  เรื่องพัฒนาการปฏิบัติการทางการแพทย์ ทางศูนย์ฯ สงขลาเป็นเจ้าภาพ และ เรื่องห้องปฏิบัติการ6 
รังสีวินิจฉัย ทางศูนย์ฯ อุดรธานี เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งจัดพร้อมกัน  ในการสัมมนา มีการบรรยายทางวิชาการ และ7 
แบ่งกลุ่ม มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี TB LAMP  โดย ผอ.สวส.และคณะ จะเป็นผู้ด าเนินการ 8 
 9 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 10 
 11 
 3.4.5  อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น น าเสนอ ความก้าวหน้า โครงการพัฒนา อสม.13 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 

 15 
หลักสูตรการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 16 
เป้าหมายพัฒนา อสม. ทั่วประเทศ 17 
1. คัดเลือก อสม.หมู่บ้านละ 1 คน จ านวน 80,000 คน 18 
-อบรมหลักสูตร(ภาคทฤษฎี) ระยะเวลา 3 วัน 19 
-ก าหนดการ ภายใน มกราคม 2563 20 
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2. คัดเลือก อสม.ต าบลละ 1 คน จ านวน 10,000 คน 1 
-อบรมภาคปฏิบัติ : การใช้ชุดทดสอบแบนสาร 3 ชนิด 2 
การใช้ชุดทดสอบตามปัญหาของพ้ืนที่ 3 
-ก าหนดการ ภายใน มีนาคม 2563 4 
 5 

 6 
 7 
การตรวจหาสารเคมี 3 ชนิด อบรมการใช้ชุดทดสอบ 8 
-คลอร์ไพริฟอส ใช้ชุดทดสอบ MJPK 9 
-พาราควอท ใช้ชุดทดสอบ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง 10 
-กัญชา ใช้ชุดทดสอบ ศวก.ที่ 1เชียงใหม่ (อยู่ระหว่างการจัดท าสื่อการเรียนรู้)  11 
หลักสูตรการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เป็น อสม. ประจ าบ้าน 12 
-จัดท าหลักสูตรในรูปแบบ CD แจกจ่าย จังหวัดละ 1 ชุด 13 
-จัดท าหลักสูตรในรูปแบบหนังสือคู่มือ จังหวัดละ 3 เล่ม รวมประมาณ 400 เล่ม 14 
-จัดท า Smart อสม. เครื่องมือ ส าหรับ อสม. 4.0 15 
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 1 
 2 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 3 
  4 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 5 
              4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562              6 
   หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้งบประมาณประจ าปี 7 
พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ณ วันที่ 20 กย. 62 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1 ,354,295,200.00 บาท เงินเบิก8 
แทนกัน (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) ทั้งสิ้น 300 ,000.00 บาท เบิกจ่ายสะสม 110,352,726.10  บาท ร้อยละ 8.15 9 
เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ณ 20 กย.62) 17.78 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.1 ทั้งสิ้น 31 หน่วยงาน เบิกจ่าย10 
ภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่ 9 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 งบด าเนินงาน ทั้งสิ้น 11 
31,495,631.07 บาท เบิกจ่าย 13,899,981.82 บาท คงเหลือ 17,595,649.25 บาท งบด าเนินงาน 5,300,266.66 บาท 12 
ได้แก่ สล. สชพ. สรส. งบลงทุน 26,195,364.41 บาท มี 2 หน่วยงาน คือ ศวก.8 และ ศวก.ที่ 4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 13 
งบประมาณ 2561เหลือ 1 หน่วยงาน ของ ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน 1,195,020 บาท สถานะเงิน14 
บ ารุงกรม ณ วันที่ 31 ตค.62 ยอดยกมา ณ 30 กย.62  502,946,740.82 บาท รายรับ 29,381.673.39 บาท รายจ่าย 15 
45,663,543.99 บาท คงเหลือ ณ 31 ตค.62 ยอด 486 ,664,870.22 บาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 31 ตค.62 16 
ลูกหนี้ภาครัฐ 72.52 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.59 ล้านบาท    17 
 18 
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 1 
 2 

 3 
 4 
 5 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  6 
 7 
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 และการเตรียมความพร้อมงบประมาณ ปี 2563  8 
ผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ สรุปข้อมูลร่าง TOR และร่างคณะกรรมการฯ ของงบลงทุน 2563 จ านวน25 9 

หน่วยงาน จ านวน 331 รายการ ด าเนินการได้ครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว รองบประมาณวาระ 2 เพ่ือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง10 
ต่อไป 11 
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 1 
 2 

 3 
 4 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้ง ทุกหน่วยช่วยประเมินความเสี่ยงที่จะลาช้า โดยเฉพาะ5 
เรื่องของสิ่งก่อสร้าง 6 

  4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ   7 
             ผู้จัดการคุณภาพ น าเสนอ การด าเนินการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:20158 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 9 
 10 
 11 
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สรุปประเด็นจาก  QMR Meeting ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 พ.ย. 2562 1 
 ทบทวนคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมฯ/ คณะอนุกรรมการ / คณะท างาน /ผู้จัดการคุณภาพ 2 

กรมฯ /ผู้จัดการคุณภาพระดับหน่วยงาน  * ทุกคณะ-ประจ าปีงบประมาณ 2562 3 
   แผนปฏิบัติการ คทง. ภายใน ธันวาคม 2562 4 
   งานด้านแผนทดสอบความช านาญ – มอบ DMSc PT center 5 

         *  ให้มีผู้แทนเสนอการด าเนินการใน QMR meeting 6 
 7 

 8 
 9 

 10 
 11 
  12 
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  มติที่ประชุม   ประชุมรับทราบ  ประธานเสนอแนะ 1 
1. เรื่องของความเสี่ยงให้ดูในเรื่อง การทุจริตมิชอบ และเรื่องจริยธรรม 2 
2. ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ OECD GLP ของกรม เข้าไปในคู่มือคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องด้วย ให้ทางศูนย์สัตว์ทดลองไปหารือด้วย 3 

 4 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  5 
  6 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  7 

6.1 การลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ  8 
ปัญหาที่พบความแออัดในโรงพยาบาล 9 
ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลตั้งแต่เช้า 10 
 - มาเจาะเลือดก่อน 6.00 น.  11 
 - เวลาในการรอคิวเจาะเลือดนาน 12 
 - ใช้เวลาในการรอผลเลือดก่อนเข้าตรวจนาน 13 
จุดประสงค์ของการลดความแออัด 14 
ประชาชน 15 
- เพ่ือเข้ารับบริการตรวจเลือดในสถานที่ตนเองสะดวก 16 
- ไม่ต้องเสียเวลารอผลตรวจเลือดที่รพ. 17 
- เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 18 
- เพ่ิมความพึงพอใจ 19 
โรงพยาบาล 20 
- ลดความแออัดผู้ป่วยในรพ. 21 
- ลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ป่วย 22 
- สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในรพ. 23 
แนวทางการลดความแออัดในโรงพยาบาล ให้บริการเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล ได้แก่ รพ.สต., คลินิกเอกชน,บ้านพัก24 
อาศัย  มีการเจาะเลือกล่วงหน้า 5-7 วัน  ส่งผลเข้าระบบก่อนพบแพทย์ตามนัด 25 
บทบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 
- จัดท าคู่มือการเจะเลือด เก็บตัวอย่างและน าส่งตัวอย่างส าหรับหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล 27 
- การประเมินหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล 28 
- จัดท าต้นทุนบริการและค าขอปีงบประมาณ 2564  ให้ สปสช  ตามมติคณะกรรมการ 7x7 29 
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 1 
 2 

 3 
 4 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 5 

 6 
6.2 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร      7 
เลขานุการกรม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครจิตอาสาพระรราชทาน 904 วปร ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสา8 

พระราชทาน 904 วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ ส านักงานเขต 9 
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กรุงเทพมหานคร และที่ท าการอ าเภอทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ สามารถติ ดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่  1 
แอปพลิเคชั่น ประชาชนจิตอาสา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนจิตอาสา หมายเลข 1511      2 
 3 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 4 
 5 

6.3 ส านักงาน ก.พ.ร มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอ ดังนี้  7 

ส านักงาน ก.พ.ร.มอบเกียรติบัตรให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 
ระดับกรม 9 
• หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบราชการเพ่ือประชาชนโดยการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร10 
จัดการภาครัฐ ประจ าปี 2562  11 
• หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบราชการเพ่ือประชาชนโดยการสมัครขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบ12 
มีส่วนร่วม ประจ าปี 2562  13 
ระดับหน่วยงาน 14 
หน่วยงานที่มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาระบบราชการเพ่ือประชาชนโดยการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐ ประจ าปี 15 
2562 ได้แก่ 16 
•  สถาบันวิจัยสมุนไพร 17 
•  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 18 
•  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2พิษณุโลก ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ 19 
ระดับชมเชย 20 

 21 
  22 
     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 23 
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วาระท่ี 6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอดังนี้ 2 

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจ านวน 224 ครั้ง/ชิ้นข่าว แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/3 
ภาพข่าวเผยแพร่ 43 ครั้ง ข่าวพาดพิง 181ครั้ง 4 
 5 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   6 

 7 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 8 
 9 
 10 

       นางสาวรสรินทร์  หมัดสมาน 11 
       ผู้จดรายงานการประชุม 12 

 13 
                                      นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  14 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 15 


