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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 9/2562 
วันที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 09.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
จากการประชุมถ่ายทอดนโยบาย จากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยวา่การ
กระทรวงสาธารณสุข นโยบายด้านสาธารณสุข “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง” โดยมีเป้าหมายและนโยบายหลัก 5 ข้อ 
ดังนี้ 
1. พัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ   
2. การทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีความม่ันคงด้านสุขภาพ 
3. การให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความแออัดในโรงพยาบาล 
4. การผลัดดันพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
นโยบายเร่งรัด 10 ประการ 
1 .สุขภาพกลุ่มวัย ในส่วนของกรมฯ เน้นในเรื่องการคัดกรองเด็กทารก 
2. การป้องกันควบคุมวัณโรค (สวส.) 
3. การจัดการภัยคุกคามม่ันคงทางสุขภาพ (สคอ.) 
4. การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ อสม. 
5. การลดการแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล 
6. การติดตามเรื่องโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด (Stroke, STEMI)  
7. การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ได้มีศูนย์ประสานกัญชาทางห้องปฏิบัติการ มอบ ผอ.สุรัชนี ให้ช่วยดำเนินการในภาพรวมต่อ 
8. นวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือเศรษฐกิจ (สมุนไพรและการท่องเที่ยว)  
9. องค์กรคุณภาพ 
10. นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ 
 ปี 63 เน้นผลที่ทำให้ถึงประชาชนมากที่สุด  มอบหมายผู้รับผิดชอบงานสำคัญของกรมฯ  

- กัญชาทางการแพทย์ ผอ.สุรัชนี 
- TB LAMP  ผอ.บัลลังก์ 
- Genomic Thailand ผอ.สุรัคเมธ 
- สารเคมีอันตราย ผอ. อรัญ 
- อสม. ผู้แทน ผอ.ศูนย์ฯ 
- นวัตกรรมบริการด้านแมแ่ละเด็ก  สวส/สชพ 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562    เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 ไม่มีแก้ไข 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 เรื่องจาก CIO  
DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 

1. ทบทวนชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจฯ 
-รวบรวมข้อมูลผลการทบทวนชุดข้อมูลพ้ืนฐานสำคัญเพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินงาน การพัฒนา DMSc Data Center และ Big Data  จากหน่วยงาน 
มีเพ่ิมเติม 3 ชุดข้อมูล รวมเป็น 56 ชุดข้อมูล  
- นำชุดข้อมูลเผยแพร่บนเว็ปไซต์ DMSc Data Center 

2. พัฒนาระบบ LIS 
-พัฒนาระบบแล้วเสร็จ 
- ดำเนินการตามแผนการติดตั้งระบบ 

     3.   พัฒนารายงานสำหรับผู้บริหาร (MRS)  
นำข้อมูลที่ได้นำเสนอให้ดูเป็นตัวอย่าง และขอความร่วมมือหน่วยงานที่จะนำข้อมูล
เข้า เพ่ือจะทำข้อมูลออกมาได้ 

ข้อมูล 3 ชุดข้อมูลที่ขอเพ่ิมได้แก่  
▪ ข้อมูลงานวิจัยด้านพิษวิทยา 
▪ ฐานข้อมูลพืชพิษ 
▪ ข้อมูลสมุนไพรชีวิตประจำวัน  

ข้อมูลที่นำขึ้นเว็ปไซต์ มีทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่ 
1. ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. ระบบบริหารความเสี่ยงสารสนเทศ 
3. ระบบสารสนเทศด้านพัสดุ/บริหาร 
4. ระบบสารสนเทศด้านการเงิน 
5. ระบบบริหารบุคคล (Personal information System) 
6. ระบบบริหารบุคคล (Lab Information System) 

สามารถเข้าดูได้ที่ http://www.3.dmsc.moph.go.th/bigdata 
แผนการติดตั้งระบบรับส่งตัวอย่าง (iLab Plus)  
เป้าหมาย  

▪ จะเริ่มดำเนินการใช้งาน 1 ตค.62 
▪ ศูนย์ใช้ ilab + หน่วยอื่น รวม 6 หน่วย 
▪ ลูกค้าส่งตัวอย่าง/Print ผลออนไลน์ 
▪ รายงานเดียวกันทั้งกรม 
▪ รายงานสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ส่งข้อมูลรับตัวอย่างเข้าฐานข้อมูล LIS กลางผ่าน API 
และ 1 มค.63 เริ่มใช้ระบบ ilab Plus ระยะที่ 2  
การดำเนินการขั้นต่อไป 

▪ ติดตั้งเริ่มใช้งาน ilab Plus ระยะที่ 1 ประกอบด้วย พิษณุโลก,สงขลา,
เชียงราย,ตรัง,ชลบุรี,สระบุรี,ขอนแก่น 

  ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
▪ พัฒนาระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร 
▪ หน่วยงานที่ไม่ใช้ ilab Plus ส่งข้อมูลผ่าน API มาตรฐานที่กำหนด  

 
3.2  เรื่องจาก CHRO : โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
      ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ นำเสนอ ดังนี้  
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางสำนักรังสีและศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่งได้ร่วมกันดำเนินการโครงการเครื่องวัดความดันโลหิต
ปลอดภัย เป้าหมายที่ดำเนินการ ได้ไปที่ รพ.รพ.สต. 9,900 แห่ง ที่จะนำเครื่องวัด
ความดันโลหิต เข้าไปช่วยทดสอบ อสม. จำนวน 100,000 เครื่อง  
ดำเนินในการจัดอบรมการใช้เครื่อง BP Sure ร่วมกับแอพพลิเคชั่น ในพ้ืนที่ส่วน
ภูมิภาคทั่วประเทศไปแล้ว 33% จากเป้าหมาย รพ.สต จำนวน 9,900 แห่ง ให้ครบใน
เดือนมีนาคม ปี 2563  
การพัฒนางานเพิ่มเติม 
- พัฒนาเครื่องทดสอบ BP Sure ต่อยอดนวัตกรรมให้สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น 
- พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพ่ิมฟังค์ชันในการเก็บค่าตรวจวัดความดันโลหิตของประชาชน 
ด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบแล้ว พร้อมทั้งวินิจฉัยให้
คำแนะนำในการปฏิบัติตัว หรือแจ้งความจำเป็นในการพบแพทย์เพ่ือทำการรักษา 
 

  ที่ประชุมรับทราบ  

3.3 เรื่องจาก CFO : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำเสนอ ดังนี้ 
รางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.62 ณ อิมแพค  
เมืองทองธานี   มี 2 สาขา รางวัล ได้แก่ 

1. สาขาคุณภาพการให้บริการ ประเภทนวัตกรรมบริการระดับดีเด่น  
ผลงาน Repelmos โลชั่นทากันยุง (สวส.) ดร.อภิวัฏ ธวัชสนิ  

2. สาขาคุณภาพการให้บริการ ประเภทนวัตกรรมบริการระดับดี  
     ผลงาน การถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อวัณโรค 

 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานให้ข้อเสนอแนะ  
ในปีถัดไปขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นๆ 
เข้าร่วมสมัคร 

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
          หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 
(ณ วันที่ 20 กย. 62 ) เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เงิน
เบิกแทนกัน (ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน) ทั้งสิ้น  2,428,463.60 บาท ร้อยละ 0.17 
คงเหลือ 1,406,470,336.40 บาท ร้อยละ 99.83 เบิกจ่ายสะสม 1,368,375,403.40  
บาท ร้อยละ 97.12 เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ณ 20 กย.62) ร้อยละ 97.44 การ
เบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี ้วัด 3.1 มี  7 หน่วยงานที่เบิกจ่ายแล้ว 100% และ 23 
หน่วยงานที่เบิกได้ตามเป้าหมาย ภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.2 งบลงทุนมี 26 หน่วยงานที่
เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้เป็น
ลำดับที่ 4 ร้อยละ 97.11 เงินกันไว้เบิกเหลื ่อมปี 2561 ทั ้งสิ ้น 67,888,781.38 
เบิกจ่าย 56,998,762.31 เหลือ 1 หน่วยงาน ของ ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น ที่ยังไม่ได้

 ท ี ่ ป ร ะช ุ ม ร ั บท ร า บ   ประธ า น ใ ห้
ข้อเสนอแนะ 
เงินบำรุงที่ได้รับอนุมัติในปี 62 และมีการ
เบิกจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานรวบรวม
รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน กย.
62 นี้ แจ้งฝ่ายคลังเพื่อให้ทางคลังนำเสนอ
ขออนุมัติต่อไป 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
เบิกจ่าย เป็นเงิน 1,195,020 บาท คงเหลือ 10,890,019.07 สถานะเงินบำรุงกรม ณ 
วันที่ 31 สค.62 ยอดยกมา ณ สิ้นปี 499,462,323.71 ล้านบาท งวด 11 เดือน รายรับ 
366,130,314.38 ล้านบาท รายจ่าย 343,961,450.33 ล้านบาท คงเหลือ ณ 31 สค.
62 ยอด 521,631,187.76 ล้านบาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 31 สค.62 ลูกหนี้
ภาครัฐ 71.99 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.89 ล้านบาท ภาพรวมงบลงทุน ปี 62 
งบประมาณที่ได้รับ 405,460,813.23 บาท เบิกจ่าย 373,532,580.23 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 92.13 
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 และการเตรียมความพร้อมงบประมาณ ปี 2563 
        ผ ู ้อำนวยการกองแผนฯ สรุปผลการจัดสรรงบลงทุน  กรมวิทย์ฯ ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 409.5752 ล้านบาท จำนวน 401 รายการ เบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น 348.0534 ล้านบาท ศวก.สระบุรีกันเงินเบิกเหลื่อมปี จำนวน 7.7745 ล้าน
บาท จำนวนครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 100%   จำนวนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 86.60% 
งบประมาณท่ีจัดสรรเพิ่มเติมจากงบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 
ครุภัณฑ์ เบิกจ่ายได้ 100% มีงานสิ่งก่อสร้างที่ ศวก.อุดร 3 รายการ  
ปฏิทินงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2563-1 
สรุปผลการเตรียมการแจ้ง ต้น ตค. 62 เมื ่อได้รับจักสรรงบประมาณจากสำนัก
งบประมาณแล้ว เสนออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ช่วง ตค.เป็นการเตรียมการ
งบประมาณ พย. 2563 เมื่อเข้าวาระ 2 เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน มค. -กพ.
2563 เมื่อ พรบ. งบประมาณ 2563 ประกาศใช้ทุกหน่วยงานพร้อมลงนามสัญญาและ
ก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน 
ปฏิทินแผนปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2563 ตอนนี้หน่วยงานได้ส่ง
แผนปฏิบัติการให้ทางกองแผนฯ นำมาทวนและจัดสรรเงินบำรุงงวดที่ 1 ของกรมฯ 
ประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของปี และช่วงไตรมาสที่ 3 เริ่มทบทวนแผนเงินบำรุงรอบที่ 2 
และมีการเสนอของบประมาณเพ่ิมเติมหากจำเป็น 

ที่ประชุมรับทราบ  

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผอ.กุลธิดา ผู้จัดการคุณภาพ นำเสนอดังนี้ 
สรุปผลการดำเนินการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตัวชี้วัด  
1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
1.1 ประสิทธิผล  ได้ผ่านเกณฑ์ตามเป้าหมายแล้ว ที่ร้อยละ 85 ค่าท่ีวัดได้ 91.34 
1.2 นวัตกรรม ได้ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย 
2 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ 
2.1 ร้อยละระดับความพึงพอใจ ค่าที่วัดได้ ร้อยละ 86.78 (รอบที่ 1 พค.62) 
3 การให้ความสำคัญกับบุคคล 
3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95.24 
4  ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการที่ดี  
4.1 การพัฒนา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) อยู่ระหว่าง  
ดำเนินการ 
4.2 ประสิทธิผล ได้รับการตรวจประเมิน/ Surveillance  ตามมาตรฐาน 9001:2015 
เมื่อวันที่ 9 สค. 62 และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
5 การเงินการตลาด ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 97.12  

  ที่ประชุมรับทราบ  
ประธ าน  มอบ  สล .  พ ัฒนา ในด ้ าน 
Security และ Facility ของกรมฯ 
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  ความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ 79.17  
   4.4 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
       นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก สถาบันวิจัยสมุนไพร นำเสนอความก้าวหน้า ดังนี้  
 ความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ (สคอ.) 
เพ่ิมศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ pesticide residues ด้วยวิธ ี
    multi-residue method (GC-MS/MS) ซึ่งครอบคลุมชนิดของสารเคมี 
    กำจัดแมลง จำนวน 100 ชนิด  
    และอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติค่าบริการ 10,000 บาท /ตัวอย่าง 
 เตรียมการจัดอบรมตรวจวิเคราะห์   
     1. ตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในเดือนตุลาคม 2562  
    2. ตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก ในเดือนพฤศจิกายน 2562 
    3. ตรวจ aflatoxin & ochratoxin ในเดือนธันวาคม 2562 
การศึกษาระบบการเพาะปลูก และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

▪ ห้องเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ และ โรงเรือนแบบ evaporative cooling system 
อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี 

▪ ศึกษาระบบการปลูกแบบไร้ดิน ควบคุมธาตุอาหาร แสง อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ ได้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับกัญชาไทย 

▪ รวบรวมตัวอย่างกัญชา/เมล็ด รวม 13 แหล่ง นำมาศึกษาการงอก 
การแตกยอดและรากของกิ่ง 
ความก้าวหน้าการดำเนินการ 

▪ ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิจัยกัญชาเพ่ือการแพทย์  
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 
และประชุมปรึกษาหารือโครงการวิจัย ที ่มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อวันที่ 5 
กันยายน 2562 

▪ การศึกษาดูงานการปลูกกัญชา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรสกลนคร 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562  

▪ ประชุมคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 
ศูนย์ประสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ 

▪ Kick Off ศูนยป์ระสานการตรวจกัญชาทางห้องปฏิบัติการ  
29 สิงหาคม 2562 
ประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานภายนอกกรมฯ เรื่อง การพัฒนาสายพันธุ์และการ
ตรวจแยกกัญชาและกัญชง 9, 16, 23 กันยายน 2562 (ทุกวันจันทร์) 

 

      ทีป่ระชุมรับทราบ  

  4.5 การดำเนินงานยีนแพ้ยา  
       นพ.สุรัคเมธ มหามงคลศิริ สชพ. รายงานการดำเนินงานยีนแพ้ยา ดังนี้  
 สรุปยอดการตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ยีนแพ้ยา) 

ตั้งแต่ 1 มค. -20 กย. 2562  
HLA-B*58:01 จำนวน 1520 ราย HLA-B*15:02 จำนวน 254 ราย  
HLA-B*15:02 (เก็บค่าตรวจ) 290 ราย  HLA-B*57:01 จำนวน 1036ราย  

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
6.1 แนวทางจัดทำแผนงานวิจัย 2563-2565 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามยุทธศาสตร์ อววน และการบริหารงบประมาณ 

  ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอ การจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 2563-2565 ดังนี้ 
ปีงบประมาณ 2563 

• ใช้แผนยุทธศาสตร์บูรณาการวิจัยและนวัตกรรมที่ประกาศใช้แล้ว 
ปีงบประมาณ 2564  

• อ้างอิงแผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปประเทศต่างๆ นโยบายรัฐ 
• วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ 3H อย่างง่าย จัดลำดับความสำคัญ

เหตุการณ์ เป้าหมายและแนวทาง 
• ผ่านกระบวนการผู้ทรงคุณวุฒิ 18 กค.และประชุมหน่วยงาน สค.62 
• นำเสนอ กสว. สภานโยบาย 

ปีงบประมาณ 2565 
• จัดทำแผน Strategic plan เต็มรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ อววน.เพ่ือการพัฒนา 
1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 
3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

แหล่งงบวิจัยและพัฒนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2563-2565 
งบวิจัยและพัฒนา(รายจ่ายอื่น/ดำเนินงาน) 
งบสนับสนุนงานวิจัยกรม(เงินบำรุง) 
งบเฝ้าระวังฯ(งบดำเนินงาน) 
งบวิจัยเชิงเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพ (งบดำเนินงาน) 6-10 ล้านบาท 

ที่ประชุมรับทราบ  

6.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และพัฒนาชุดทดสอบกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา  

     ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ นำเสนอดังนี้ 
โครงการพัฒนาชุดทดสอบกัญชาและพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ในกัญชา 
(พืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชุดทดสอบ เพ่ือใช้
สำหรับทดสอบสารสำคัญ (สารกลุ่ม Cannabinoid) ในกัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชา 
ในส่วนโครงการที่ 2 เป็นการพัฒนาต่อยอด จากโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และ
อยู่ระหว่างจดอนุสิทธิบัตร ซึ่งจะเป็นชุดการตรวจหาปริมาณ THC ในตัวอย่างกัญชา 
ชุดทดสอบท้ัง 2 ชนิดเป็นการพัฒนาเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค 
หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้การตรวจสอบกัญชา 
หรือผลิตภัณฑ์กัญชา ในเบื้องต้น การดำเนินการดังกล่าว มีแผนดำเนินการ ตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2562 ถึง มีนาคม 2563  
 
 
 

 ที่ประชุมรับทราบ  
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6.3 สรุปรายงานธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 

        ผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำเสนอดังนี้ 
ตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจาง 
ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ 
ครั้งที่ 24 ประจำปี พศ.2562 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ ทีค การ์เด้น 
สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  
 วัตถุประสงค์ 

▪ - เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับโรคธาลัสซีเมีย ให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เก่ียวข้องและผู้สนใจ ให้สามารถนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-เปิดโอกาสให้วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านธาลัสซีเมียและผู้เข้าร่วมประชุม ได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนา
เครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ที่รวดเร็ว และครบวงจร 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 493 คน  
สรุปประเด็นหลักการประชุม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดูแลด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม การจัดทำคู่มือทาง
ห้องปฏิบัติการ อบรมบุคลากร การควบคุมระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการของ
หน่วยงานเครือข่าย รวมทั้งมีภารกิจทางห้องปฏิบัติการในการป้องกันและควบคุมกลุ่ม
อาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ เพ่ือลดอัตราการเกิดเด็กกลุ่มอาการดาวน์ของประเทศ 
กรมอนามัย มีหน้าที่ดูแลนโยบายด้านแม่และเด็ก พัฒนาเครือข่ายป้องกันและควบคุม
โรคธาลัสซีเมีย 
กรมการแพทย์ รับผิดชอบด้านเครือข่ายการรักษา การขับเคลื่อน MCH Board MCH 
Board ในพ้ืนที่ 
สปสช. ชี้แจงการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย / การ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดเม็ด
โลหิตกรณีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) Thalassemia) Thalassemia) ” 
ครอบคลุม ก่อนรับการปลูกถ่าย ระหว่างการปลูกถ่าย และหลังการปลูกถ่าย โดยกา
หนดอัตราชดเชยแบบเหมาจ่ายกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกาเนิดโดยใช้เซลล์ของ
ผู้ป่วยเอง (Autologous) Autologous) Autologous) Autologous) Autologous) 
รายละ 750,000 บาท / จากผู้บริจาค (Allogeneic) Allogeneic) Allogeneic) 
Allogeneic) ทั้งในกรณีท่ีผู้บริจาคเป็นญาติพ่ีน้องและไม่ใช่ญาติพ่ีน้องรายละ 
1,300,000 บาท  ความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมประชุมในภาพรวม 93.85% 
 

   
  ที่ประชุมรับทราบ  

6.4 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 12 เดือน 

หัวหน้า กพร. รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ (PA) รอบ 12 เดือน   
1. AMR 

▪ ได้รายงาน antibiogram ระดับเขต และระดับประเทศ 
▪ มีการสุ่มตรวจคุณภาพ antibiogram (ปี 2561) ร้อยละ 100 ของ รพ.ที่ส่ง 

Antibiogram (57 แห่ง) ผลการสุ่มตรวจมีความถูกต้อง ร้อยละ 59.65 (34 แห่ง)  
▪ มี รพ. เข้าร่วมระบบเฝ้าระวัง Glass ตามแนวทางของ WHO 12 เขตสุขภาพ 

จำนวน 17 แห่ง  

   ที่ประชุมรับทราบ  
มอบ สล. และหน่วยงานอื่น ๆ ช่วยติดตาม
การประหยัดพลังงาน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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▪ ได้รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงด้านห้อง Lab เสนอต่อ

กระทรวงสาธารณสุข 
2. TB  

▪ ได้ฐายข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคและระบบรายงานผล
ภาวะดื้อยาต้านวัณโรค และสายพันธุ์ของเชื้อวัณโรคของไทย 

▪ มีรายงานฉบับสมบูรณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหาร 
▪ มีต้นฉบับผลงานวิจัยด้านระบบ วิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของ

เชื้อวัณโรค 
3.GREEN & CLEAN 

▪ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบด้านอาหาร 12 เขตสุขภาพ 
▪ สุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ และตรวจวิเคราะห์สารเคมี ใน รพ. 24 แห่ง ๆ 2ครั้ง 
▪ จัดทำรายงานส่งข้อมูลผลการตรวจให้ รพ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
▪ ส่งรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารกรมและกระทรวงสาธารณสุข 
▪ มีรายงานสรุปผลการดำเนินการในภาพรวม พร้อมปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหารกรมและกระทรวงสาธารณสุข 
4.New Biopharmaceutical 

▪ ได้วิธีการตรวจวิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ New Biopharmaceutical 6 วิธ ี
ทดสอบ 

▪ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ New Biopharmaceutical 5 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ 
Somatropin, Heparin, Rituximab, Pegfilgrastim และ Lipegfilgrastim 

5.จำนวนนวัตกรรม 
1. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด เพ่ิมข้ึน
จากปีที่ผ่านมา 12 เรื่อง  
2. จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด มีการใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง 
สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการ PA รอบ 10 เดือน  
1.1 การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค 

ผลงาน (ผ่าน) 
1.2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ New Biopharmaceutical  (ผ่าน) 
2.1จำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด (ผ่าน) 
2.2 การชื้แจงประเด็นสำคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) (ยังไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง) 
4.2ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (สวพ.) ผ่าน 
5.1 การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงปม.พ.ศ.2562 
(ประเด็นที่ 1 จัดทำฐานข้อมูล) จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 472 ชุด 
(ประเด็นที่ 2 ปรับกระบวนการขั้นตอนการทำงาน หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น) 
ดำเนินการยังได้ตามเป้า ลดระยะเวลาจาก 220 วัน เหลือ 120 วัน (32 แห่ง)  
(ประเด็นที่ 3) การถ่ายโอนภารกิจ (Contracting Out) ให้ภาคส่วนอื่นดำเนินการ
แทน (ผ่าน) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ 5,000 เครื่อง เงื่อนไข : ผลผลิต 
(Output) ที่กำหนดจะได้เมื่อได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษแล้ว ซึ่ง



9 
 

วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
หากเป็นหน่วยงานปกติจะมีผลผลิตปีละ 3,000 เครื่อง ผลงานรอบ 10 เดือน 3,013 
เครื่อง 
6.5 ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน 

       หวัหน้าตรวจสอบภายใน รายงาน ดังนี้ 
ข้อตรวจพบ : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
1. การบริหารพัสดุ 
1.1การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ 
1.ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี (ก.ย.) ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบพัสดุประจำปี และให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวัน
แรกของปี งปม.เป็นต้นไป (1 ต.ค.) โดยให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบฯภายใน 30 
วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งฯ 
1.2 กรณีมีพัสดุชำรุดมิได้ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 
ข้อเสนอแนะ 
2. เมื่อผู้แต่งตั้งฯได้รับรายงานกรณีมีพัสดุชำรุดให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงว่ามีพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ กรณีนี้รวมถึง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สูญไปพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชำรุดด้วย 
1.3 การยืมครุภัณฑ์ไปใช้งานนอกสถานที่ 
ไม่พบหลักฐานการให้ยืม ส่งผลให้ค้นหาไม่พบครุภัณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ 
การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
ระบุเหตุผลและกำหนดส่งคืน 
1.4การตรวจนับครุภัณฑ์ ไม่พบความมีอยู่จริง 
เนื่องจากจำหน่ายแล้วแต่ไม่บันทึกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีในระบบ GFMIS 
ข้อเสนอแนะ  
ให้เจ้าหน้าที่(พัสดุ) นำข้อมูลสินทรัพย์ที่ฝ่ายคลังนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ไปตรวจสอบ
กับทรัพย์สินของหน่วยงาน หากมีการจำหน่ายแล้วให้ส่งหลักฐานการจำหน่ายให้ สล.
ดำเนินการตัดจำหน่ายในระบบ GFMIS ด้วย 
2. การจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1 หน่วยงานมีการทาสัญญาหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติเงินจัดสรรเงิน 
ข้อเสนอแนะ 
การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันต้องเป็นไปตามแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
งปม. ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ โดยต้องได้รับอนุมัติ
เงินจัดสรรจากผู้อำนวยการฯ ก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญา
ได้ 
2.2 พบสัญญาการจ้างเหมาบริการ (รถตู)้ กำหนด ค่าปรับเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด 
ข้อเสนอแนะ 
การจ้าง (นอกจากการจ้างที่ปรึกษา) ซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้
กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01-0.10ของราคา
งานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100บาท 

     ที่ประชุมรับทราบ  
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2.3 หน่วยงานไม่มีการรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
2.4 หน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายหรือผู้มีสิทธิล่าช้า 
2.5 มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ (รถราชการ) โดยดำเนินการตามกระบวนการและ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. เงินทดรองราชการ 
3.1มีการอนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ โดยที่ผู้ยืมยังมิได้ชดใช้คืนเงินยืมรายเก่า 
3.2มิได้นำดอกเบี้ยส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
3.3มิได้บริหารเงินทดรองราชการให้เกิดสภาพคล่อง เนื่องจากมิได้นำใบสำคัญส่งเบิก
เงินงบประมาณคืนเงินทดรองฯ 
3.4ไม่มีการตรวจสอบการบันทึกรับจ่ายเงินทดลองในทะเบียนคุม 
ข้อเสนอแนะ 
3.ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
3.1 ระเบียบฯ ข้อ 21 สรุปว่า “การอนุมัติให้ยืมเงินทดรองฯ ห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงิน
รายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่า” 
3.2 ดอกเบี้ยเงินทดรองฯ ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
3.3 ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบเงินทดรองฯ ตรวจสอบให้มีการนำใบสำคัญส่งเบิก เพ่ือให้มี
การหมุนเวียนใช้จ่ายเงินทดรองฯ 
3.4 ทุกสิ้นวัน ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี
ในทะเบียนคุมเงินทดรองฯ พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย 
4. การเดินทางไปราชการ 
-ผู้เดินทางไปราชการขออนุมัติผู้มีอำนาจพิจารณาในด้านการเงินภายหลังการเดินทาง
ไปปฏิบัติราชการแล้ว (กรณีนี้ผู้เดินทางฯ ขออนุมัติภายหลังการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการแล้ว) 
-ผู้เดินทางฯ ขออนุมัติไม่ครอบคลุมวันที่เดินทางกลับ 
ข้อเสนอแนะ 
4. ผู้เดินทางไปราชการ 
-ต้องขออนุมัติผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาด้านการเงินก่อนการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ทุกครั้ง การขออนุมัติระยะเวลาเดินทางควรให้ครอบคลุมระยะเวลาเดินทางกลับหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการด้วย 
5. การควบคุมภายใน 
5.1พบบุคคลคนเดียวกันปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการเงินและด้านบัญชี 
5.2 พบหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการควบคุม-ภายในในแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อยไว้ 
แต่บางมาตรการ มิได้นำไปสู่การปฏิบัติจริง 
5.3 พบมีการจัดซื้อวัสดุชนิด /ประเภทเดียวกันซ้ำซ้อน โดยจัดซื้อตามความต้องการ
ของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เนื่องจากไม่มีแผนการจัดซื้อวัสดุของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย และ
แผนภาพรวมของหน่วยงาน 
5.4 พบใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ไม่ใช้แล้ว แต่มิได้ปรุ เจาะรู หรือ
ประทับตราเลิกใช้ 
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ข้อเสนอแนะ 
-ให้แบ่งแยกหน้าที่ หากไม่สามารถแบ่งแยกหน้าที่ได้ให้มีการสอบทานงานเป็นระยะ ๆ 
จากผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป เช่น หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นต้น 
-เมื่อหน่วยงานกำหนดมาตรการควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยงแล้ว ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการนั้น จะได้ทราบว่ามาตรการที่กำหนดสามารถควบคุมหรือลดความเสี่ยงได้
อย่างแท้จริงหรือไม่ เพ่ือที่จะนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการที่เหมาะสมในการประเมิน
รอบถัดไป 
-การจัดซื้อวัสดุชนิด ประเภทเดียวกันของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ควรจัดทำแผนภาพรวมของ
หน่วยงาน เพ่ือให้สามารถจัดซื้อในคราวเดียวกันได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อน
และส่งผลดีต่อการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย 
-ใบเสร็จรับเงินเล่มใดสำหรับรับเงินของปีงบประมาณใดที่ใช้รับเงินในปีงบประมาณ
นั้น เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไม่
ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรูหรือประทับตราเลิกใช้เพ่ือให้เป็นที่สังเกต มิให้
นำมาใช้รับเงินได้อีกต่อไป 
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำเสนอดังนี้ 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจำนวน 184 ครั้ง/ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 74 ครั้ง ข่าวพาดพิง 110 ครัง้ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 
   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   

7 ตุลาคม 2562  


