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สรุปมติท่ีประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งท่ี 11/2562 
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากท่ีประชุม 

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
1. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายสมฤกษ์ จงึสมาน และ นายสมชาย แสงกจิพร รองอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมช้ีแจงงบประมาณ และเข้ารว่มประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย  
คณะกรรมการชุดใหม่ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน และ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นคณะ 

2. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผูบ้รหิาร ร่วมพธีิวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 101 ปี  ณ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชมุ ครั้งที่ 10/2562    เมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 ไม่มีแก้ไข 

วาระที่ 3  เรื่องติดตามความกา้วหน้า   
3.1 เรื่องจาก CIO  
DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS 
CIO  นำเสนอความก้าวหน้า ดังนี ้
ความก้าวหน้าการพฒันา DMSc Data Center 

1. ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(LIS) 
• ทดสอบใช้งาน iLabPlus  กบั 7 หน่วยงาน (เริ่ม 1ต.ค.62 ถึง ปัจจุบัน)  

ได้แก่  เชียงราย,ชลบรุี,พิษณุโลก,สงขลา,ตรัง, ขอนแก่น,สระบุร ี
• หน่วยงานที่มรีะบบใช้เอง ส่งข้อมูลเข้า DMSc Data Center ผ่าน API ของกรม 

มีจำนวนหน่วยงานทีส่่งข้อมูล จำนวน 9 หน่วย ได้แก่ สวส., สยวส., สสว., สคอ.,สวพ.,
เชียงใหม่, สุราษฏ์ธานี,ภูเก็ต,และอุดร 
ส่งข้อมลูและนำเข้าสำเรจ็ จำนวน 4 หน่วยได้แก่  สวพ. สสว. สวส. และ ศวก.เชียงใหม ่
การดำเนนิงานต่อไป DMSc Data Center 
ด้าน  LIS 
ผลักดันการใช้ iLabPlus    
สนับสนุนใหส้่งข้อมลูผ่าน API ได้สำเรจ็ ครอบคลุมเพิ่มข้ึน 
จัดทำรายงานผูบ้รหิาร ใน 2 รูปแบบ  
1 Routine Report  เช่น ผลงานการใหบ้ริการ  รอบระยะเวลาจำนวน e-Report  รายได้
การบริการ และความพึงพอใจของผูร้ับบริการ  
2  Special Report เช่น ตรวจแอลกอฮอลในเลือด,ยนีแพย้า เป็นต้น 
เช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก สป.(HIE)-,อย. 
ด้าน PIS ,ด้าน IIS 
 

  ที่ประชุมรบัทราบ  ประธานแจง้ ให้ทมี 
IT เข้าไปประสานกับทุกหน่วย ว่ามี
ปัญหาติดขัดด้านใดบ้าง เพื่อจะได้นำมา
หารือ 
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3.2  เรื่องจาก CHRO : (ไม่มี)  
3.3 เรื่องจาก CFO : หลักสูตรการบริหารจัดการประชมุแบบมืออาชีพ 

 ผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอ ดังนี ้
การบริหารจัดการประชุมระหว่างประเทศแบบมอือาชีพ จัดอบรมวันที่ 11-13 ธค.62  
ณ โรงแรมกรงุศรีรเิวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมทั้งสิน้ 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1 รองอธิบดี  ผูท้รงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ 
รุ่นที่ 2 ผู้เช่ียวชาญ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  
อบรมโดย คณาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญ จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
เนื้อหาหลักสูตร 
✓ การเป็นประธาน / ประธานร่วม    
✓ การเป็นผู้ดำเนินรายการ / พิธีกร 
✓ การสรุปเนื้อหาการประชุม  
✓ การพัฒนาตนเองและทมีใหป้ระสบความสำเร็จในเวทีนานาชาติ 
✓ International Mindset 
✓ บุคลิกภาพและการนำเสนอในเวทสีาธารณะแบบมืออาชีพ 
✓ เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษ 
✓ การสร้างความประทับใจให้แกผู่้เข้าร่วมประชุม 
✓ Social Event 

ที่ประชุมรบัทราบ  ประธานแจง้ ขอให้
เข้าร่วมประชุม หากท่านใดติดภารกิจ 
ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม  

3.4 เรื่องติดตามนโยบายสำคัญ 
3.4.1 กัญชาทางการแพทย์ 
ผู ้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกัญชาทาง
การแพทย์ ดังนี้ 
การจัดทำมอโนกราฟ (monograph) ยาสารสกัดกัญชา 
เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพยาสารสกัดกัญชา 
เป้าหมาย คือ มอโนกราฟ ใน Thai Pharmacopoeia  ซึ่งจะแล้วเสร็จใน เม.ย. 63 ตอนนี้ทำ
ได้ 80% แล้ว 
การผลิตสารมาตรฐาน (Reference Standard) เพื่อใช้ในประเทศ 
ใช้ในการควบคุมคุณภาพกัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ CBD THC ทดแทนการนำเข้าจาก
ต่างประเทศ ขณะนี้ สามารถผลิต CBD DMSc RS ด้วยกระบวนการ ตามมาตรฐาน ISO 
17034 
การพัฒนาชุดทดสอบกัญชา (Test Kit) 
ชุดทดสอบอย่างง่าย โดยหลักการปฏิกริิยาการเกิดสี (color reaction) จะเริ่มผลิตใช้ใน
เดือนธันวาคม 2562 
ชุดทดสอบ TLC อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดือนมีนาคม 2563 
ชุดทดสอบ IC คาดว่า จะพัฒนาแล้วเสร็จในเดอืนสงิหาคม 2563 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ   
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การพัฒนาสายพันธุ์ Cannabis sativa L. 
 มุ่งเน้นการพฒันากัญชง (hemp) เชิงพาณิชย์   

    ใน 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ 
▪  สายพันธ์ุที่ใหเ้ส้นใยสูง 
▪  สายพันธ์ุที่ให้สาร CBD สูง  
▪  สายพันธ์ุที่ให้น้ำมันเมล็ดสูง   

  กรมวิชาการเกษตร เป็นเจ้าภาพ 
Cannabis Mapping 
 จัดทำฐานข้อมลูกัญชาในประเทศไทย ทั้งที่มีอยู่ในปจัจบุันและสายพันธ์ุที่จะพัฒนา

ต่อไป 
  ประกอบด้วย ข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยา (morphology) ข้อมูลทางพันธุกรรม 

(DNA profile) และข้อมูลองค์ประกอบทางเคมี (chemical profile) 
ระบบ Tracking 
 สร้างระบบทั้งในส่วนที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย เพือ่ให้ได้ข้อมูลในภาพรวม 
  เป้าหมาย คือ ต้องการลดกลุ่มทีผ่ิดกฎหมาย ให้หันมาทำใหถู้กต้องตามกฎหมาย 

และได้ข้อมูลเสนอใหผู้้บริหารตัดสินใจในเชิงนโยบาย 
Value Chain ของกัญชง 
 กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบทำ value chain  ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หลงัจากนีจ้ะ

เชิญสภาอุตสาหกรรมมาร่วมหารอื 
งานวิจัย 
 กรมสุขภาพจิต เข้าร่วม Genomic Thailand ในการศึกษาผลของ gene ต่อการ

เกิด psychosis ของกัญชา 
  กรมการแพทย์ เป็นเจ้าภาพหลกัการวิจัยทางคลินิก 3 โครงการ 

      
3.4.2 สารเคมีอันตราย 

     ผู้แทนจากสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นำเสนอ การดำเนินงานเกี่ยวกับ 
3 สาร โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 
1. ท่านอธิบดีเข้าร่วมประชุมแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขต่อ 3 สาร เมื่อวันที่  

25 พย.62 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. การประเมินชุดทดสอบพาราควอต เพื่อนำมาใช้ตรวจการปนเปื้อนในน้ำและในผัก 

- ชุดทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง  
- ชุดทดสอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง ได้ประชุมหารือการประเมนิผลชุดทดสอบพาราควอตใน
ด้านประสิทธิภาพและความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ใน การตรวจคัดกรองสารตกค้างเบื้องต้น
ในตัวอย่างน้ำและผักสด ดังนี ้

สามารถตรวจพบสารพาราควอตตกค้างในผักกาดขาว หัวไชเท้า โดยเหน็การเปลี่ยนสี
ในระดับต่ำสุด ที่ปริมาณ  2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
       สามารถตรวจพบสารพาราควอตตกค้างในน้ำ (ไม่ต้องมีขั้นตอนการสกัด) โดยเห็นการ
เปลี่ยนสีในระดับต่ำสุด ที่ปริมาณ  1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ที่ประชุมรับทราบ   ประธานแจ้ง เรื่อง
ชุดทดสอบฝากทาง สคอ.และศูนยฯ์ตรัง  
ทำให้เกิดความชัดเจน ในข้อควรระวัง 
ข้อจำกัด ข้อการใช้ การแปลผล  เพื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
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3. การสำรวจติดตามเฝ้าระวังการตกค้างสารพาราควอตในผักผลไมส้ด ช่วงเดือน พย. 62 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยความร่วมมอืของสำนักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร (สคอ.) และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)  

จากข้อมลู ป ี2562 สคอ. ตรวจพบการตกค้างพาราควอตในผักและผลไม้สด 39 ตัวอย่าง
จาก 168 ตัวอย่าง ซึ่งเก็บจากตลาดจาก 8 จังหวัด เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังจงึขอเกบ็
ตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ซ้ำ 
 

3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก 
     ผู ้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำเสนอ การควบคุมและป้องกัน
โรคธาลัสซีเมียและกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ ดังนี ้  
กลุ่มอาการดาวน์ & การตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
การตรวจคัดกรอง Quadruple test : ศวก.นครสวรรค์ 
จำนวนโรงพยาบาล จังหวัด ตัวอย่างส่งตรวจระหว่าง กย. 61 ถึง 31 ตค.62 จำนวน 7,613 
ตัวอย่าง  
หญิงตั้งครรภ์ อายุมากกว่า 35 ปี จำนวน 7,061 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 1,740 (24.64%) 
                 อายุน้อยกว่า 35 ปี จำนวน 552 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 23 (4.16%) 
ตรวจยืนยัน Molecular karyotyping: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ตัวอย่างคัดกรองความเสี่ยงสูง จำนวน 1,032 ตัวอย่าง  
 •ความผิดปกติกลุ่มอาการดาวน์ (trisomy 21) 11 ราย 
•กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (trisomy 18) 8 ราย 
•กลุ่มอาการพาทัว (trisomy 13) 1 ราย 
แผนงานปี 2563 
- ประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
- ประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ (Quadruple test) 
- ทบทวนคู่มือมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
- จัดทาสื่อแผ่นพับ/ความรู้สู่ประชาชน 
- การประเมินความถูกต้องของวิธี/ พัฒนานวัตกรรมบริการ 
- ขยายหน่วยบริการสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง  เป็นสิ่ง
ที่ทุกศูนย์ฯ ต้องไปช่วยโปรโมท ให้เข้าใจ 

1. ในเรื่องประโยชน์ที่ได้รับ 
2. ต้นทุนที่ใช้ ไม่ได้แพงกว่าเดิม 
3. ความเสี่ยงเรื่องต่างๆ เช่นการ

เจาะน้ำคล่ำ 
อยากให้ช่วยกันพูดคุยสร้างความเข้าใจ 
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3.4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช  
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา นำเสนอดังนี้ 
ปี 2563  จะจัดอบรมสัมมนาการธำรงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบ
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลเทพ
รัตน์เวชชานุกูล  ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบรี  เรื่อง
พัฒนาการปฏิบัติการทางการแพทย์ ทางศูนย์ฯ สงขลาเป็นเจ้าภาพ และ เรื่องห้องปฏิบัติการ
รังสีวินิจฉัย ทางศูนย์ฯ อุดรธานี เป็นเจ้าภาพร่วม ซึ่งจัดพร้อมกัน  ในการสัมมนา มีการ
บรรยายทางวิชาการ และแบ่งกลุ่ม มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี TB LAMP โดย ผอ.สวส.และ
คณะ จะเป็นผู้ดำเนินการ  
 
   3.4.5  อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น นำเสนอความก้าวหน้า 
โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
หลักสูตรการพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เป็น อสม. หมอประจำบ้าน 
เป้าหมายพัฒนา อสม. ทั่วประเทศ 
1. คัดเลือก อสม.หมู่บ้านละ 1 คน จำนวน 80,000 คน 
-อบรมหลักสูตร(ภาคทฤษฎี) ระยะเวลา 3 วัน 
-กำหนดการ ภายใน มกราคม 2563 
2. คัดเลือก อสม.ตำบลละ 1 คน จำนวน 10,000 คน 
-อบรมภาคปฏิบัติ : การใช้ชุดทดสอบแบนสาร 3 ชนิด 
การใช้ชุดทดสอบตามปัญหาของพื้นที่ 
-กำหนดการ ภายใน มีนาคม 2563 
หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน (สบส.) 
วิชาที่ 1 วิชา อสค.และบทบาท อสม.หมอประจาบ้าน 
วิชาที่ 6 การเป็นผู้นาการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 
วิชาที่ 2 วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ 
วิชาที่ 3 วิชาส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สาคัญ 
วิชาที่ 4 วิชาภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์ 
วิชาที่ 5 วิชาเทคโนโลยีการสื ่อสารทางการแพทย์  โทรเวชกรรม และแอปพลิเคชั ่นด้าน
สุขภาพ 
หลักสูตร พัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
วิชาที่ 1 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพด้วย วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
วิชาที่ 2 การคัดกรองและตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยvTest kit 
วิชาที่ 3 การใช้งานแอพพลิเคช่ันกรมวิทย์With You 
วิชาที่ 4 การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยแอพพลิเคช่ัน BP Sure 
วิชาที่ 5 การใช้งานแอพพลิเคช่ันเห็ดพิษ Mushroom Image Matching 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมรับทราบ  
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การตรวจหาสารเคมี 3 ชนิด 
อบรมการใช้ชุดทดสอบ 
-คลอร์ไพริฟอส ใช้ชุดทดสอบ MJPK 
-พาราควอท ใช้ชุดทดสอบ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง 
-กัญชา ใช้ชุดทดสอบ ศวก.ที่ 1เชียงใหม่ (อยู่ระหว่างการจัดทำสื่อการเรียนรู้)  
-จัดทำหลักสูตรในรูปแบบ CD แจกจ่าย จังหวัดละ 1 ชุด 
-จัดทำหลักสูตรในรูปแบบหนังสือคู่มือ จังหวัดละ 3 เล่ม รวมประมาณ 400 เล่ม 
-จัดทำ Smart อสม. เครื่องมือ สำหรับ อสม. 4.0 
สื่อการเรียนรู้ท่ีนำส่ง สบส. เรียบร้อยแล้ว 
สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ คลิปวีดิโอ จานวน 10รายการ 
1. สาธิตการใช้ชุดทดสอบหายาฆ่าแมลงในผักผลไม้ MJPK  
2. ชุดทดสอบฟอร์มาลีน 
3. ชุดทดสอบบอแรกซ์ 
4. ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิค 
5. ชุดทดสอบสารฟอกขาว  
6. ชุดทดสอบไฮโดควิโนน 
7. ชุดทดสอบปรอทในเครื่องสำอาง  
8. ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ 
9. การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยแอพ BP Sure 
10.แนะนำหลักสูตร การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 
สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบ Infographic จำนวน 4 รายการ 
1. การคัดกรองและตรวจสอบความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย Test Kit 
2. การใช้แอพพลิเคช่ัน กรมวิทย์ With You 
3. การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตด้วยแอพพลิเคช่ัน BP Sure 
4. ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษและแอพพลิเคช่ัน Mushroom Image Matching 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
          หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย
ใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (ณ วันที่ 20 กย. 62 ) เงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,354,295,200.00 บาท เงินเบิกแทนกัน (ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน) 
ทั้งสิ้น 300,000.00 บาท เบิกจ่ายสะสม 110,352,726.10  บาท ร้อยละ 8.15 เป้าหมายการ
เบิกจ่าย ( ณ 20 กย.62) 17.78 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวช้ีวัด 3.1 ทั้งสิ้น 31 หน่วยงาน 
เบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่  9 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
2562 งบดำเนินงาน ทั้งสิ้น 31,495,631.07 บาท เบิกจ่าย 13,899,981.82 บาท คงเหลือ 
17,595,649.25 บาท งบดำเนินงาน 5,300,266.66 บาท ได้แก่ สล. สชพ. สรส. งบลงทุน 
26,195,364.41 บาท มี 2 หน่วยงาน คือ ศวก.8 และ ศวก.ที ่ 4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
งบประมาณ 2561เหลือ 1 หน่วยงาน ของ ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นเงิน 
1,195,020 บาท สถานะเงินบำรุงกรม ณ วันที ่ 31 ตค.62 ยอดยกมา ณ 30 กย.62  
502,946,740.82 บาท รายรับ 29,381.673.39 บาท รายจ่าย 45,663,543.99 บาท 

 ที่ประชุมรับทราบ   
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คงเหลือ ณ 31 ตค.62 ยอด 486,664,870.22 บาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 31 ตค.62 
ลูกหนี้ภาครัฐ 72.52 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.59 ล้านบาท  
 
4.2 การเตรียมการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
       ผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ สรุปข้อมูลร่าง TOR และร่างคณะกรรมการฯ ของ
งบลงทุน 2563 จำนวน25 หน่วยงาน จำนวน 331 รายการ ดำเนินการได้ครบถ้วนทุก
หน่วยงานแล้ว รองบประมาณวาระ 2 เพื่อประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
 

ที ่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง ทุก
หน่วยช่วยประเมินความเสี่ยงที่จะลาช้า 
โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งก่อสร้าง 

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผู้จัดการคุณภาพ นำเสนอ การดำเนินการบรหิารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 
สรุปประเด็นจาก  QMR Meeting ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 14 พ.ย. 2562 
➢ ทบทวนคณะกรรมการพฒันาระบบบรหิารคุณภาพ กรมฯ/ คณะอนุกรรมการ / 

คณะทำงาน /ผู้จัดการคุณภาพ กรมฯ /ผูจ้ัดการคุณภาพระดับหน่วยงาน  * ทุก
คณะ-ประจำปีงบประมาณ 2562 

➢   แผนปฏิบัติการ คทง. ภายใน ธันวาคม 2562 
➢   งานด้านแผนทดสอบความชำนาญ – มอบ DMSc PT center 

         *  ให้มีผู้แทนเสนอการดำเนินการใน QMR meeting 
 

 
 

 

  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ 
1. เรื่องของความเสี่ยงให้ดูในเรื่อง 

การท ุจร ิตม ิชอบ และเร ื ่อง
จริยธรรม 

2. ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OECD GLP 
ของกรม เข้าไปในคู่มือคุณภาพ 
ที ่เก ี ่ยวข้องด้วย ให้ทางศูนย์
สัตว์ทดลองไปหารือด้วย 
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วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา   (ไม่มี) 
วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
6.1 การลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ 

     ผู้แทนจากกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอ ดังนี ้
ปัญหาท่ีพบความแออัดในโรงพยาบาล 
ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลตัง้แต่เช้า 
 - มาเจาะเลอืดก่อน 6.00 น.  
 - เวลาในการรอคิวเจาะเลือดนาน 
 - ใช้เวลาในการรอผลเลือดก่อนเข้าตรวจนาน 
จุดประสงค์ของการลดความแออัด 
ประชาชน 

- เพื่อเข้ารับบริการตรวจเลือดในสถานที่ตนเองสะดวก 
- ไม่ต้องเสียเวลารอผลตรวจเลือดที่รพ. 
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
- เพิ่มความพึงพอใจ 

โรงพยาบาล 
- ลดความแออัดผูป้่วยในรพ. 
- ลดระยะเวลาในการใหบ้ริการแกผู่้ป่วย 
- สร้างความพงึพอใจแก่ผูป้่วยและเจ้าหน้าที่ในรพ. 

แนวทางการลดความแออัดในโรงพยาบาล ให้บริการเจาะเลอืดนอกโรงพยาบาล ได้แก่ รพ.
สต., คลินิกเอกชน,บ้านพักอาศัย  มีการเจาะเลอืกล่วงหน้า 5-7 วัน  ส่งผลเข้าระบบก่อนพบ
แพทย์ตามนัด 
บทบาทกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

- จัดทำคู่มือการเจะเลือด เก็บตัวอย่างและนำสง่ตัวอย่างสำหรับหน่วยบรกิารนอก
โรงพยาบาล 

- การประเมินหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล 
- จัดทำต้นทุนบริการและคำขอปีงบประมาณ 2464  ให้ สปสช  ตามมติ

คณะกรรมการ 7x7 

 

 ที่ประชุมรับทราบ  
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6.2 ประชาสัมพันธ์การรบัสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร 
        เลขานุการกรม ประชาสัมพันธ์การรบัสมัครจิตอาสาพระรราชทาน 904 วปร ศูนย์
อำนวยการใหญจ่ิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เปิดรับสมคัรจิตอาสาพร้อมกันทั่วประเทศ 
ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน ณ สำนักงานเขต กรงุเทพมหานคร และที่ทำการอำเภอทั่ว
ประเทศ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อข้อมลูข่าวสารได้ที่ แอปพลิเคช่ัน ประชาชน
จิตอาสา ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนจิตอาสา หมายเลข 1511   
 

  ที่ประชุมรับทราบ  

6.3 สำนักงาน ก.พ.ร มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

  หัวหน้ากลุ่มพฒันาระบบบรหิาร นำเสนอ ดังนี้  
สำนักงาน ก.พ.ร.มอบเกียรติบัตรให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ระดับกรม 

• หน่วยงานที่มีความมุง่มั่นในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชนโดยการสมัคร
ขอรับรางวัลคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2562  

• หน่วยงานที่มีความมุง่มั่นในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชนโดยการสมัคร
ขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม ประจำปี 2562  

ระดับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่มีความมุง่มั่นในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชนโดยการสมัครขอรบัรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำปี 2562 ได้แก่ 

• สถาบันวิจัยสมุนไพร 
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 

และศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก 
ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับชมเชย 
ผลงาน “ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Report Report ) 

   ที่ประชุมรับทราบ  
 

6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำเสนอดังนี ้
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ติดตามได้มจีำนวน 224 ครั้ง/ช้ินข่าว 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 43 ครั้ง ข่าวพาดพิง 181ครั้ง 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 
   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   

4  ธันวาคม 2562  


