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     รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 10/2562 2 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. 3 
ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชา  4 

ผู้มาประชุม 5 
ผู้บริหารระดับสูง 6 
1.    นายสมฤกษ์  จึงสมาน  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
ผู้บริหาร 8 
1. นางอุรุญากร  จันทร์แสง  (แทน)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. นายอรัญ                        ทนันขัต ิ         ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 15 
8. นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาล ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 16 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 17 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 18 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 19 
12. นายอาชวินทร์   โรจนวิวัฒน์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20 
13. นายสุรัคเมธ                      มหาศิริมงคล          ผู้อ านวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหากรรมสุขภาพ 21 
14. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 22 
15. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 23 
16. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 24 
17. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 25 
18. นางสาวนวร ัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 26 
19. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 27 
20. นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 28 
21. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 29 
22. นางสาวเกษร  บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 30 
23. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 31 
24. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 32 
25. นางฉราวดี  สมภักดี          (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  33 
26. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 34 
27. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 35 
28. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 36 
29. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 37 
30. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 38 
 39 
นักวิชาการ  40 
1. นางสาวประไพ          วงศ์สินคงม่ัน           รักษาราชการแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนา 41 
       วิทยาศาสตร์การแพทย์ 42 
 43 
 44 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1. นายโอภาส  การย์กวินพงศ ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
2. นายพิเชฐ            บัญญัติ         รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
3. นายสมชาย            แสงกิจพร   รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 
4. นางสาวบุษราวรรณ              ศรีวรรธนะ            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
     (จุลชีวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
5. นายสุธน                            วงษ์ชีรี                ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
                                                                  (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
6. นายอภิวัฏ                         ธวัชสิน                 รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
                                                                  (พิษวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
7. นางสาวมาลินี           จิตตกานตพิ์ชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
                                                                  (ชีววิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
ผู้เข้าร่วมประชุม  13 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 14 
    ส านักงานเลขานุการกรม 15 
2. นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 16 
         ส านักงานเลขานุการกรม 17 
3. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 18 

   ส านักงานเลขานุการกรม   19 
4. นางสุกัญญา            ก าแพงแก้ว  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 20 
    ส านักเลขานุการกรม 21 
5. นางสาวสุจิตรา                    คุ้มโภคา              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 22 
                                                                  ส านักงานเลขานุการกรม 23 
คณะเลขานุการ   24 
1. นางสาวสมถวิล              สายนภา              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 25 
    กองแผนงานและวิชาการ 26 
2.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 27 
    กองแผนงานและวิชาการ 28 
3. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 29 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 30 
4. นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 31 
    กองแผนงานและวิชาการ 32 
5. นางสาวอันนา             แสนใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 33 
    กองแผนงานและวิชาการ 34 
6. นางสาวณัฐกานต์             ขวัญเสาว์  เจ้าพนักงานธุรการ 35 
    กองแผนงานและวิชาการ 36 
 37 
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 2 
ค าสั่งแต่งตั้ง นายอาชวินทร์  โรจนวิวัฒน์ ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสระบบไหลเวียนโลหิต (นักวิทยาศาสตร์3 
การแพทย์เชี่ยวชาญ)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง4 
การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 5 
 6 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2562      7 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ8 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 9 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 10 
 11 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า  12 
        3.1 เรื่องจาก CIO  13 
        3.1.1 DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS   14 
          ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 15 
 16 

 17 
 18 
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 1 
ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร 2 
ระบบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เริ่มวันที่ 1ตุลาคม 2562 3 
ใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิกส์ 4 
ระบบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 5 
ปรึกษากลุ่มกฏหมาย กรมบัญชีกลาง เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2562 6 
•กลุ่มกฎหมาย แนะน าให้ท าแบบหน่วยงานอื่นที่ได้มาท าข้อตกลงกับกรมบัญชีกลางแล้ว เช่น กรมศุลกากร 7 
•ให้ระบบเป็นตัวควบคุมการออกเลข (กรมออกแบบแล้วเสนอให้กรมบัญชีกลางเห็นชอบ) พิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจาก8 
ระบบคอมฯ 9 
•มีเพียงตัวอ้างอิง (Running Number) เพ่ือใช้อ้างอิงและตรวจสอบกับระบบได้ (เช่น เลขที่ของใบเสร็จ ซึ่งอาจใช้การ10 
ออกแบบให้มีการอ้างอิงถึงหน่วยงานด้วยก็ได้ตามที่กรมต้องการ) 11 
•พิมพ์รายงานสรุปประจ าวันว่ามีการออกใบเสร็จรับเงินรายการใดบ้างจ านวนเท่าใดเพ่ือติดตามและตรวจสอบ 12 
ท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 13 
ขอเพ่ิมแบบที่ 3 คือ ใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด โดยไม่ต้องพิมพ์บนแบบฟอร์มที่สั่งพิมพ์เตรียม14 
ไว้ก่อนและเบิกจากหน่วยควบคุมกลางมาใช้งานแล้วพิมพ์ เหมือนการพิมพ์ใบเสร็จแบบ 1.2 15 
1.ชื่อ สถานที่อยู่ หรือ ที่ท าการของผู้รับเงิน 16 
2.วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 17 
3.รายการแสดงการรับเงิน ระบุว่าเป็นค่าอะไร 18 
4. จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 19 
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 20 
การควบคุมก ากับใบเสร็จ 21 
•พิมพ์ออกมาให้จากระบบทุกครั้งที่ใช้งานบนกระดาษ โดยมีตัวควบคุมใบเสร็จ เช่น เลขที่(รูปแบบตามที่กรมก าหนด) 22 
ก ากับในใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย และพิมพ์ตัวควบคุมใบเสร็จรับเงินนั้นต่อเนื่องกันไปตามล าดับก่อนหลังการเข้ารับบริการ 23 
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•ระบบงานท าหน้าที่สร้างใบเสร็จโดยดึงข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้ว มาประกอบเป็นใบเสร็จตามรูปแบบที่กาหนด ไม่มีการ1 
เขียนหรือพิมพ์ข้อมูลเพิ่ม 2 
•มีการใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ในการลงนาม e-signatureของผู้รับเงินพร้อมประทับตราสัญลักษณ์กรม สีแดง 3 
•การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจะกระท าโดยผู้ใช้งานที่มีหน้าที่พิมพ์ใบเสร็จเท่านั้น ซึ่งต้องลงทะเบียนการใช้งานและรับสิทธิใน4 
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานนั้น ๆเท่านั้น ทั้งนี้อาจได้รับสิทธิเพ่ิมตามความจ าเป็น 5 
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 6 
•จัดวางระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส านักงานปลัดกระทรวง7 
สาธารณสุข ที่ได้รับมาตรฐานรับรองเรื่องระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยศูนย์ข้อมูล 8 
•มีการท าส ารองข้อมูลและมีการตรวจสอบผลการส ารองข้อมูล ตามระยะที่ก าหนดและมีการท าไซต์ส ารองข้อมูลเพิ่มเติม9 
อีกสถานที่หนึ่ง 10 
•ระบบโปรแกรมใช้ได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น โดยใช้ username และ passwordในการยืนยันตัวตนและเข้าใช้11 
งานตามสิทธิ์ที่ได้รับ ตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และหน่วยงานที่สังกัด 12 

 13 

  14 
 15 

 16 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ มอบฝ่ายคลัง ประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ1 
ด าเนินการร่วมกัน และสื่อสารให้ทุกหน่วยงานทราบด้วย 2 

 3 
  3.2 เรื่องจาก CHRO 4 
           การด าเนินการต าแหน่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.2562 5 
  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอ ดังนี้ 6 
มาตรการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ(พ.ศ. 2562-2562) ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการ7 
เกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ8 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ตามขนาดอัตราก าลัง ประเภทต าแหน่ง และลักษณะภารกิจที่ปฏิบัติของส่วนราชการ 9 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นส่วนราชการขนาดกลางที่มีอัตราข้าราชการ ตั้งแต่ 1,000 –5,000 อัตรา โดยมี10 
อัตราก าลังข้าราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวน 1,014 อัตรา 11 
กรมฯ มีจ านวนต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 21 ต าแหน่ง 12 
โดยแบ่งเป็น  13 
-ต าแหน่งประเภทอ านวยการ จ านวน 1ต าแหน่ง 14 
-ต าแหน่งประเภทวิชาการ/ทั่วไป จ านวน 20 ต าแหน่ง 15 
จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 16 

 17 
ความคืบหน้าการด าเนินการต าแหน่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18 

 19 

 20 
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 มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  ประธานให้ข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาจัดสรรบุคลากร ต้องดูกรอบงาน 1 
เพ่ือการสนับสนุน 2 

 3 
3.3 เรื่องจาก CFO   4 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5 

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอ ดังนี้ 6 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7 
1. การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ 8 
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (PA) 9 
3. การประเมินผู้บริหารองค์การ 10 
ที่มา : ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นการ11 
ด าเนินการตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และมาตรา 12 12 
และมาตรา 45 ของ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 13 
 14 

 15 
 16 
 17 
 18 
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หลักการก าหนดตัวชี้วัด 1 
1. ควรเป็นพันธกิจหลักและอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการที่จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล 2 
2. ควรพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมถึงงบประมาณ เพ่ือให้ส่วนราชการมีความพร้อมในการ3 
ผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย 4 
3. ในการก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ควรวิเคราะห์ความเสี่ยง ร่วมถึงเงื่อนไขและปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการ5 
ด าเนินการตามตัวชี้วัด เช่น ปญัหาเศรษฐกิจ เป็นต้น 6 
4. การก าหนดเกณฑ์การประเมิน/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต้องพิจารณาจากข้อมูล Baseline data หรือหากไม่มี ต้อง7 
ก าหนดนิยามข้อมูลให้ชัดเจน 8 
5. ตัวชี้วัดตามแผนต่างๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระยะยาว ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ สามารถวัดผลเป็น 9 
milestone ได ้10 
6. เมื่อก าหนดตัวชี้วัดแล้วไม่ควรมีการขอเปลี่ยนหรือก าหนดตัวชี้วัดใหม่ 11 
 12 

 13 
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 1 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  2 
 3 
     วาระที่ 3.4  เรื่องติดตามนโยบายส าคัญ 4 
 3.4.1 กัญชาทางการแพทย์ 5 
ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ดังนี้ 6 
ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย ทุกสัปดาห์ จ านวน 5 ครั้ง 7 
ประเด็น 8 
การพัฒนาสายพันธ์  ผลการด าเนินงาน 9 
• กรมวิชาการเกษตราเป็นเจ้าภาพหลัก 10 
• อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะท างานด้านการปรับปรุงสายพันธุ์ 11 
การตรวจแยกกัญชาและกัญชง  12 
• อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยใช้ปริมาณสาร THC เป็นตัวก าหนด 13 
• แต่ขณะนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดลักษณะกัญชง 14 
การตรวจระบุชนิด (Plant identification)  15 
• ลักษณะสัณฐานวิทยา 16 
• เคมีอนุกรมวิธาน กรมวิทย์ฯ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 17 
• เทคนิคทางพันธุกรรม เช่น DNA barcode 18 
การพัฒนาวิธีตรวจสาระส าคัญ และการผลิตสารมาตรฐาน 19 
• ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านพัฒนาวิธีวิเคราะห์สาระส าคัญในกัญชงและกัญชา และการผลิตสารมาตรฐาน 20 
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตาฐานสากล 21 
• อย.ก าหนดผลการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัย ต้องจากห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 
การตรวจทางพิษวิทยา 23 
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• การตรวจ THC metabolite ในปัสสาวะด้วยชุดทดสอบในเบื้องต้น และตรวจยืนยันเพียงพอแล้ว กรณีพบผู้มีอาการที่1 
สงสัยว่าเกิดจากกัญชา 2 
การวิจัยทางคลินิก กรมการแพทย์เป็นเจ้าภาพหลักในการวิจัยทางคลินิก 3 
การวิจัยระดับโมเลกุล กรมสุขภาพจิตร่วมโครงการ Genomic Thailand ในการศึกษาผลของยีนต่อการเกิด phycosis     4 
ของกัญชา 5 
นิยามของผลิตภัณฑ์กัญชา  6 
• ย าสารสกัดกัญชา 7 
• น้ ามันกัญชา (สูตร อ เดชา) 8 
• น้ ามันกัญชาต ารับหมอพ้ืนบ้าน (สูตรจอดกระดูก) 9 
• ต ารับยากัญชาแผนไทย 10 
stability ของผลิตภัณฑ์ยากัญชา   11 
• อ้างอิงตาม ASEAN guideline 12 
• specification ของน้ ามันกัญชา พืช สารสกัด ผลิตภัณฑ์ 13 
Tracking system   14 
• Good Distribution Practice  15 
• ระบบการรายงานต่างๆ ตามมาตรการ อย.HPVC, C –MOPH 16 
 17 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 18 
 19 
 3.4.2 สารเคมีอันตราย 20 
 ผู้แทนจากส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร น าเสนอ การขับเคลื่อนการด าเนินงานสนับสนุนการยกเลิก21 
การใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด ดังนี้ 22 
การด าเนินงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 
1.การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง โดยใช้หน่วยงานเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24 
• ขึ้นป้ายการยกเลิก 3 สาร ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 25 
2. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อเป็นหลักฐานการยกเลิกใช้ คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต พาราควอต 26 
• ข้อมูลการตกค้างในผัก ผลไม้ น้าในแหล่งเพาะปลูกเกษตรกรรม 27 
3. ร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อาหารปลอดภัย 28 
• ร่วมโครงการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือสร้างเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยและเกษตร29 
อินทรีย์ของประเทศไทย (รศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล) โดยการสนับสนุนของ สสส. 30 
4. พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
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1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง โดยใช้เครือข่ายของหน่วยงาน 1 

 2 
2. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพ่ือเป็นหลักฐานการยกเลิกใช้ คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต พาราควอต 3 
 4 

 5 
 6 

 7 
 8 



   
12 

  
 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 10/2562                                                                                วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
  
 

  

 1 
 2 
ตรวจพบการตกค้างของพาราคอต ในผักและผลไม้สด 3 

 4 
 5 
3.ร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อาหารปลอดภัย 6 
• ร่วมโครงการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือสร้างเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยและเกษตร7 
อินทรีย์ของประเทศไทย (รศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล) โดยการสนับสนุนของ สสส. 8 
 9 
 10 
 11 



   
13 

  
 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 10/2562                                                                                วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
  
 

  

วัตถุประสงค์ 1 

- เพื่อขับเคลื่อนยทุธศาสตร์ดา้นระบบเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร และดาเนินการสร้างความ2 

ตระหนักและการเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีในผักผลไม้ และนา ผ่านเครือขา่ยของชุมชน 3 

โรงพยาบาล และโรงเรยีน 4 

- เพื่อสือ่สารความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร การบริโภคอาหารปลอดภัย และวิถี5 

เกษตรอินทรีย ์6 
หน่วยงานที่ร่วมโครงการ 7 
• มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ9 
ทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั งมหาวิทยาลัยลูกข่าย 10 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล 11 
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ 24 โรงพยาบาล 12 
• สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสมาคมดินโลก 13 
4. พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช 14 
ในปีงบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืช 15 

 พาราควอต (Paraquat) ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอร์ไพริฟอส(Chlorpyrifos) 16 

 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ขอบข่าย 132 ชนิดสาร 17 

 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ขอบข่าย 250 ชนิดสาร 18 

 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ขอบข่าย 500 ชนิดสาร 19 

ในปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค 20 
เพ่ือรองรับความต้องการของพ้ืนที่ในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในขอบข่าย 60 ชนิดสารและ 132 21 
ชนิดสาร 22 
 23 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 24 
  25 
 3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก 26 

ผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอดังนี้  27 
ความก้าวหน้าระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางห้องปฏิบัติการด้วย HPV DNA Testing HPV DNA 28 
Testing  29 
 30 
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แผนปฏิบัติการโครงการจัดตั้งระบบบริการ 1 

 2 
 3 

 4 
 5 

 6 
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 1 

 2 
 3 
 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าร่างขอบเขตของงานชุดน้ ายาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV testing HPV 4 
testingHPV testing HPV testing 5 
 6 
กลุ่มอาการดาวน์ Down Synfrome 7 
ป2ี562 อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์สปสช. 8 
หญิงตั้งครรภ์>35 ปี& หญิงตั้งครรภ์ทุกคนใน 6 จังหวัดน าร่องได้รับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Quadruple test 9 
และในรายที่มีผลเป็นเสี่ยงสูงให้ตรวจวินิจฉัยท ารกในครรภ์และยุติการตั้งครรภ์ตามแนวทางเวชปฏิบัติ 10 
อุบัติการณ์คาดว่ามีเด็กกลุ่มอาการดาวน์ปีละ 800-1,000ราย ปี2559 -2561 โครงการน าร่องส าหรับหญิงตั้งครรภ์11 
ทุกคนใน6 จังหวัด : เชียงใหม่ล าพูนนครสวรรค์ขอนแก่นสงขลาและยะลาโดยตรวจคัดกรอง 38 ,229 รายเสี่ยงสูง12 
3,859 รายพบDS DS 36 ราย 13 
ปี2563 :สปสช. ทบทวนเพ่ือปรับสิทธิประโยชน์ในก ารตรวจกรองกลุ่มอ าก ารด าวน์ในหญิงตั้งครรภ์จ ากหญิงไทยทุก14 
สิทธิอายุ 35 ปีขึ้นไปเป็นทุกราย 15 
 16 
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 1 
 2 

 3 
 4 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ประธานให้ข้อเสนอแนะ ให้ติดตามผลการด าเนินงานวิเคราะห์ ให้มีการเซ็ท5 
ระบบ หากมีการขยายไปท่ัวประเทศ จะด าเนินการอย่างไร 6 
 7 
 8 
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3.4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  1 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา น าเสนอดังนี้ 2 
หลักการและเหตุผล 3 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 
-ปีงบประมาณ 2561 ด าเนินโครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และทางรังสีวินิจฉัย ให้แก่5 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งหมด จ านวน 21 แห่ง 6 
-ปีงบประมาณ 2562 ขยายเป้าหมายเพ่ิมไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาล7 
เทพรัตนเวชชานุกูล จ านวน 15 แห่งทั่วประเทศ รวมจ านวนทั้งสิ้น 36 แห่ง 8 
-ปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานระบบคุณภาพ และธ ารงรักษามาตรฐานตาม9 
เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง เป็นหลักประกันในกระบวนการ และผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้มา10 
รับบริการ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการ11 
บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ีมีความต่อเนื่อง 12 
วัตถุประสงค ์13 
1. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จ14 
พระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมจ านวน 36 15 
แห่ง พัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง สนับสนุนการให้บริการสุขภาพของ16 
สถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุขที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 17 
2. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค TB -LAMP ให้แก่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์18 
โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 36 แห่ง 19 
กลุ่มเป้าหมาย 20 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย รวมจ านวน 36 แห่ง ได้แก่ 21 
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง 22 
- โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 10 แห่ง 23 
- โรงพยาบาลชัยพัฒน์ 4 แห่ง 24 
- โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล 1 แห่ง 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 

 31 
 32 
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ตัวช้ีวัดด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 
 2 

 3 
 4 

 5 
 6 
รายละเอียดงบประมาณโครงการ จ านวน 5,000,000 บาท 7 
จัดสรรให้แต่ละศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามจ านวนแห่งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิม8 
พระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ที่รับผิดชอบ แห่งละ 70,000 บาท 9 
 10 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 1 
1. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิม2 
พระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล มีระบบคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 3 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสูงสุด 4 
2. บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาล5 
สมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ได้รับ6 
องค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีศักยภาพในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 7 
3. เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน 8 
4. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถเข้าถึงระบบบริการได้อย่างเสมอภาค และท่ัวถึง 9 
 10 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 
 3.4.5  อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น น าเสนอโครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน14 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 15 

 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
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 1 

 2 
 3 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อสม. หมอประจ าบ้าน ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนให้มีความสามารถส่งเสริมสุขภาพ 4 
ใช้เครื่องมือสื่อสารและแอปพลิเคชัน 5 
กิจกรรม อสม. เป็นหมอประจ าหมู่บ้าน 6 
การให้องค์ความรู้ ภาคทฤษฎี (Lecture) ภาคปฏิบัติ (Workshop) 6 ชั่วโมง 7 
สื่อการเรียนรู้ 1.สื่อ Digitalเช่น คลิปวิดีโอ 2. สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพลิก 8 
รายละเอียดหลักสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 9 
รายละเอียดหลักสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 10 
เนื้อหาประกอบด้วย 11 
1.บทบาทของ อสม วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 12 
2.ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย 13 
3.การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยองค์ความรู้ทางห้องปฏิบัติการและชุดทดสอบอาหาร ยา สมุนไพรเครื่องส าอาง 14 
4.การใช้งานแอพพลิเคชั่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ 15 
5.การสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตส าหรับประชาชน 16 
6.ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษ 17 
7.การใช้งานแอพพลิเคชั่นเห็ดพิษ  18 
 19 
 20 
 21 
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 1 
 2 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 3 
  4 
 3.4.6 จีโนมิกส์ประเทศไทย 5 

ผู้อ านวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ  น าเสนอดังนี้ 6 
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 7 

 8 
 9 
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 1 
 2 
สรุปประชุมคณะอนุกรรมการก ากับทิศจีโนมิกส์ประเทศไทย 27 กันยายน 2562 3 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 4 
การของบประมาณส าหรับ WGS 50,000 test (โดย ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล) 5 
งบประมาณส าหรับจัดซื้อการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมรวมด าเนินการโดย สวรส./EECO 2563  150 ล้านบาท ใช้งบ6 
กองทุน สกสว. 7 
3 . 4  ความร่ วมมือกับ  World Economic Forum World Economic Forum World Economic Forum World 8 
Economic Forum World Economic Forum ด้าน precision medicine 9 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 10 
1. เห็นชอบให้มีความร่วมมือกับ WEF โดยให้จัดท า collaborative agreement ร่วมกับ สวรส. ตามความเหมาะสม 11 
2. มอบสกอ. เพ่ือพิจารณาใช้งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรและด าเนินการคัดเลือก Fellow Fellow 12 
ประโยชน์จากการแพทย์จีโนมิกส์ ในระบบหลักประกันประกันสุขภาพแห่งชาติ  13 
• การตรวจคัดกรองยีนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นแพ้ยาชนิดรุนแรง ส าหรับผู้ป่วยที่ต้องเริ่มรักษาด้วยยา carbamazepine 14 
ในทุกกรณ ี15 
• การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดโลหิตในกลุ่มผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติ 16 
• การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกอายุ 17 
• การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA test 18 
• ชุดสิทธิประโยชน์โรคหายาก 19 
 20 
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ข้อเสนอการเปิดให้บริการตรวจทางพันธุศาสตร์แบบครอบคลุมท่ัวประเทศ 1 
ให้บริการแล้ววันนี้ 2 
• การตรวจยีนแพ้ยา 3 
• ยากันชัก 4 
• ยารักษาโรคเก๊าท์ 5 
• การตรวจยีนเพ่ือเลือกยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า 6 
• มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง 7 
เปิดบริการได้ภายใน 1-3ปี 8 
• การตรวจยีนมะเร็งแบบถ่ายทอดทางพันธุกรรม (BRCABRCABRCA 1/2และ Lynch’s syndrome)  9 
• การตรวจหาความเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรมจากเลือดแม่ 10 
• การตรวจยีนเพ่ือเลือกยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า 11 
• KRAS EGFR และ อ่ืนๆ 12 
• การตรวจพันธุกรรมเชื้อวัณโรคเพ่ือป้องกันเชื้อดื้อยา 13 
• การตรวจยีนเพ่ือป้องกันการแพ้ยาวัณโรค 14 
เปิดให้บริการได้ภายใน 5 ปี 15 
การตรวจยีนธาลัสซีเมียโดยใช้การถอดรหัสพันธุกรรม 16 
• การตรวจยีนเภสัชพันธุศาสตร์ทั้งหมดในคราวเดียว (Complete Pharmacogenetics Profiles)  17 
• มีฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของไทยที่มีข้อมูลจีโนมคนไทย จ านวน 50,000  ราย 18 
 19 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 20 
 21 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 22 
              4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 23 
             หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 30 กย. 62 ) เงิน24 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1 ,416,287,477.83 บาท เงินเบิกแทนกัน (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) ทั้งสิ้น  25 
2,428,463.60 บาท เบิกจ่ายสะสม 1,384,665,923.04  บาท ร้อยละ 97.77 เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ณ 30 กย.62) 26 
การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.1 เบิกจ่ายแล้ว 100% งบลงทุน ตามตัวชี้วัด3.2 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตาม27 
เป้าหมาย 100% มี 2 หน่วยงาน ท าการกันเงิน ศวก.ที่ 4 และศวก.ที่ 8 เบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ 28 
เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่ 3 ร้อยละ 97.77 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 งบด าเนินงาน ทั้งสิ้น 31 ,495,631.07 บาท งบ29 
ด าเนินงาน 5,300,266.66 บาท ได้แก่ สล. สชพ. สรส. งบลงทุน 26,195,364.41 บาท มี 2 หน่วยงาน คือ ศวก.8 และ 30 
ศวก.ที่ 4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ 2561เหลือ 1 หน่วยงาน ของ ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็น31 
เงิน 1,195,020 บาท สถานะเงินบ ารุงกรม ณ วันที่ 30 กย.62 ยอดยกมา ณ สิ้นปี 499 ,462,323.71 ล้านบาท งวด 12 32 
เดือน รายรับ 405 ,414,949.81 ล้านบาท รายจ่าย 402 ,046,136.10 ล้านบาท คงเหลือ ณ 30 กย.62 ยอด 33 
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502,831,137.42 ล้านบาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 30 กย.62 ลูกหนี้ภาครัฐ 71.74 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1 
1.95 ล้านบาท  2 
       3 

 4 
 5 
 6 

 7 
 8 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ ในกระบวนการจัดการเรื่องลูกหนี้ ขอให้ด าเนินการ9 
ติดตามตามนโยบาย   10 
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4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 และการเตรียมความพร้อมงบประมาณ ปี 2563  1 
ผู้อ านวยการกองแผนฯ สรุปผล (ร่าง) งบประมาณงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวนครุภัณฑ์ 368.500 ล้านบาท 2 
จ านวนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม (21.0850) รายการผูกพันเดิม 19.2595 ล้านบาท  รายการผูกพันใหม่ 1.8255 รวมทั้งสิ้น 3 
389.5859 ล้านบาท 4 
 5 

 6 
 7 
 8 

 9 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  10 
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  4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ    1 
           ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน 2 
ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  3 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย ภายใน4 
ปี พ.ศ.2565 โดยนามาตรฐานสากลด้านบริหารจัดการ ISO 9001:2015 และด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 5 
ประยุกต์ใช้ร่วมกับเกณฑ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ และคุณธรรม6 
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยองค์ 7 
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญ 5 มิติ 8 
มิติที่ 1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  9 
1.1 ประสิทธิผล :เป้าหมายตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี มากกว่าร้อยละ 85 10 
1.2 นวัตกรรม  11 
1.2.1 จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมา12 
อย่างน้อย 10 เรื่อง 13 
1.2.2 จานวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือ14 
การคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 8 เรื่อง 15 
มิติที่ 2 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ  16 
2.1 คุณภาพ : ร้อยละระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ 87 17 
มิติที่ 3 การให้ความส าคัญกับบุคลากร 18 
3.1 การพัฒนา : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มากกว่าร้อยละ 90 19 
มิติที่ 4 ภาวะผู้นาและการบริหารจัดการที่ดี 20 
4.1 การพัฒนา : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  21 
4.2 ประสิทธิผล : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการดาเนินงานสอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 22 
ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและระบบบริหารคุณภาพ PMQA 23 
มิติที่ 5 การเงินและตลาด  24 
5.1 ประสิทธิภาพ : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณมากกว่าร้อยละ 100  25 
5.2 ประสิทธิภาพ : ความคุ้มค่าของครุภัณฑ์เงินงบประมาณและเงินบ ารุงที่มีราคาตั้งแต่  2 ล้านขึ้นไป 26 
 27 
  มติที่ประชุม   ประชุมรับทราบ   28 
 29 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   30 
 5.1 ความก้าวหน้าในการด าเนการโปรแกรม PT Online  31 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 32 
ปีงบประมาณ2562  ท าโปรแกรมรับสมัครสมาชิก ระบบจ่ายเงิน : Bill Payment โปรแกรมPT Online ระบบได้เปิดใช้33 
งาน สคอ : เป็นหน่วยแรก 34 
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 1 
 2 
แผนหน่วยงานต่างๆที่จะเข้าใช้ระบบ 3 
พ.ย. : เชียงใหม่  ธ.ค. : ส านักเครื่องส าอางฯ ,สมุทรสงคราม ม.ค. : รอการประสานหน่วยอื่น ๆ 4 
ประเด็นเสนอ 5 
1. เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 6 
2. ขออนุมัติหลักการด าเนินการ จัดท าเฟส 2ต่อ โดยจ้างการพัฒนา โปรแกรมต่อ วงเงิน ไม่เกิน 5แสนบาท 7 
 8 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง หน่วยงานใดที่เข้าใช้โปรแกรมไม่ได้ ให้ด าเนินการแก้ และ9 
น าเข้าที่ประชุมว่ามีปัญหาด้านใด 10 
 11 
 12 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  13 

6.1 การเข้าถึงหนังสือ/และต าราของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอ การจัดท าแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 15 

2563-2565 ดังนี้ ปีงบประมาณ 2563 น าเสนอ ดังนี้ 16 
ที่มา บุคลากรสามารถเข้าถึงหนังสือและตาราวิชาการ (E-Book)ของกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์แบบ Onlineทาง 17 
Website และApplication   18 
ประโยชน์ที่ได้รับ 19 
1.เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง 20 
2.อ่าน E-Bookได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ผ่าน Websiteและ Mobile Application 21 
3.สร้าง E-Book และจัดเก็บไฟล์ Multimedia ของกรม 22 
4.เป็นแหล่งเผยแพร่E-Bookและ Video Clipsของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  23 
 24 
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หน่วยงานในสังกัดที่ผลิตหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องการเผยแพร่ข้อมูล โปรดน าส่งไฟล์ข้อมูล มายังห้องสมุดเพ่ือ1 
Upload เข้าระบบบริการแก่บุคลากรและประชาชน ขอรหัสการเข้าใช้งาน Email:numfon.n@dmsc.mail.go.th 2 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานห้องสมุด กองแผนงานและวิชาการ 3 
 4 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 5 
 6 

6.2 ความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันวิทยสิริมมี 7 
        ผู้อ านวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ รายงานความก้าวหน้า ความร่วมมือระหว่าง8 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี  9 

  16 ก.ย. 62 การเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาระหว่างผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับ ศ.ดร. จ ารัส  10 
ลิ้มตระกูล อธิการบดีของสถาบันวิทยสิริเมธี มีข้อสรุปว่าทั้งสองหน่วยงานน่าจะมีความร่วมมือในการพัฒนาบุคลการเพ่ือ11 
ด าเนินการวิจัยระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับ กับส านักวิชาภายใต้สถาบันวิทยสิริเมธี คือ 12 
BiomolecularScience and Engineering (BSE)และ Information Science and Technology (IST) 13 

 24 ก.ย. 62 ผลการประชุมร่วมกันเพื่อหาความสนใจด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างอาจารยจ์ากส านัก14 
วิชา BiomolecularScience and Engineering (BSE) และตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้หัวขอ้การ15 
วิจัยระดับปริญญาเอกที่เปน็ไปได้คือ 16 

1.Signal to noise ratio management for RNA biomarkers 17 
2.Enzyme engineering in library preparation for Next Generation Sequencing 18 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 19 
•ขอข้าราชการสมัครเข้าสอบ เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2563 20 
•เสนอ กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง21 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี โดยจะน าเสนอต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอธิการบดี22 
ของสถาบันวิทยสิริเมธี                   23 
 24 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
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6.3 แผนงานส าคัญของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ 2563 1 
ผู้แทนจากกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม น าเสนอ ดังนี้ 2 

แผนงานส าคัญของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 3 

 4 
 5 
 6 

 7 
 8 



   
33 

  
 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 10/2562                                                                                วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 
  
 

  

ผลคะแนน ITA ของกรม ปี 2562 1 

 2 
 3 

 4 
  5 
     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 6 
 7 
 8 
 9 
   10 
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        6.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563            1 
  หัวหน้ากลุม่พัฒนาระบบบริหาร น าเสนอ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปี2 
งบประมาณ พ.ศ.2563 3 
หลักการคัดเลือกตัวชี้วัด 4 

 เป็นตัวช้ีวัดที่ถ่ายทอดมาจากตัวชี้วัดของกรม (มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ+PA)/ยุทธศาสตร์กรม 5 
 เป็นตัวช้ีวัดตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 6 
 นโยบายส าคัญของผู้บริหารภารกิจหลัก 7 
 มีผลกระทบกับประชาชนสูง 8 
 9 

 10 
 11 

 12 
 13 
 มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ   14 
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  วาระ 6.5 สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอดังนี้ 2 

ผลการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ จ านวน 19 หน่วย แบ่งเป็น ส่วนกลาง 5 หน่วย และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์3 
ในภูมิภาค 14 หน่วย 4 
ส่วนกลาง 5 
• ส านักงานเลขานุการกรม •กองแผนงานและวิชาการ •ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 
• ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย •สถาบันชีววัตถุ 7 
ศวก.ในภูมิภาค 8 
• ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 –12 และ 12/1 ยกเว้น ศวก.ที่ 4 สระบุรี(เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์9 
สมุทรสงคราม ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธานีนครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานีตรัง ภูเก็ต สงขลา 10 
ข้อตรวจพบส่วนใหญ่ คือ ด้านการเงินและบัญชี 11 
• ข้อตรวจพบที่เกิดข้ึนซ้ า และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินรายได้และอาจส่งผลให้มียอดลูกหนี้ฯ คงค้าง หรือข้อตรวจ12 
พบที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรายงานการเงินภาพรวมกรม ได้แก่ 13 

 เงินโอนไม่ทราบชื่อผู้ฝาก  14 
 ข้อมูลสินทรัพย์ที่มีข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชี 15 

ข้อตรวจพบรองลง คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 16 
 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเช่น การจัดทารายงานขอซื้อขอจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ การก าหนรายละเอียดคุณ17 

ลักษณะเฉพาะไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การทาสัญญาจ้างไม่ได้ใช้แบบสัญญาตามประกาศ18 
คณะกรรมการนโยบายฯก าหนด  19 

 วิธีเฉพาะเจาะจงเช่น การก าหนดค่าปรับไม่ถูกต้อง กรณีคู่สัญญาปฏิบัติไม่เป็นตามสัญญาแต่หน่วยงานไม่ได้แจ้ง20 
การปรับและการสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ เป็นต้น 21 

ข้อตรวจพบ ท่ีเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร 22 
 การรายงานผลและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการล่าช้า 23 
 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่รองรับ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 24 

พบว่า หน่วยงานมีการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มีการดาเนินการตามแผนฯ เช่น การนา25 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการรายงานผลฯ การบริหารจัดการบุคลากรลักษณะปฏิบัติงานแทนกัน การถ่ายโอนความ26 
เสี่ยงให้หน่วยงานภายนอก เป็นต้น * นอกจากนี้ กรมฯ ได้มีการพิจารณาจัดสรรงบลงทุนสาหรับจัดหาครุภัณฑ์อุปกรณ์27 
ทดแทนครุภัณฑ์ช ารุดด้วย 28 

สาเหตุ 29 
 ส่วนใหญ่บุคลากรมีความเข้าใจในกฎหมาย/ระเบียบไม่ชัดเจน บางส่วนยังไมไ่ด้ศึกษาวิธีปฏิบัติที่30 

เปลี่ยนแปลงไป บางส่วนขาดความระมัดระวังในจุดเสี่ยงส าคัญ 31 
 การจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานยังไม่ครอบคลุมระเบียบ/วิธีปฏิบัติที่มีการเปลี่ยนแปล32 

ไปจากหน่วยงาน-ภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นต้น 33 
 ปัญหาบางอย่างยังคงมีอยู่และเป็นข้อตรวจพบที่เกิดซ้ า เช่น การรับเงินโอนไม่ทราบชื่อผู้ฝาก ข้อมูลบัญชี34 

สินทรัพย์มีข้อคลาดเคลื่อน เป็นต้น 35 
 36 
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ผลกระทบ 1 
 ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานของหน่วยงาน บางขั้นตอนล่าช้า มีความซ้ าซ้อน และ2 

ไม่เป็นไปตามระเบียบ บางข้อตรวจพบส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรายงานการเงิน อีกทั้งมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินได้3 
และมีลูกหนี้คงค้าง 4 

 ส่งผลให้หน่วยงานยังคงมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) 5 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Risk) 6 

ข้อเสนอแนะ 7 
 การพัฒนาบุคลากรยังคงมีความจ าเป็น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมาย 8 

ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 9 
 ข้อตรวจพบที่เกิดซ้ า เช่น เงินโอนไม่ทราบชื่อผู้ฝากควรแจ้งผู้รับบริการโอนผ่านระบบ e-Payment เพ่ือให้10 

ทราบชื่อผู้ฝากได้จากรายงานในระบบ ฯ หรือข้อมูลสินทรัพย์คลาดเคลื่อนควรก าชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูล11 
ทรัพย์สินอย่างละเอียด รอบคอบ 12 

 การจัดวางระบบควบคุมภายในของกรม ควรส่งเสริมให้แต่ละหน่วยมีการสอบทานและการก ากับดูแลตนเองที่ดี 13 
โดยคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมควรน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้จัดท าแบบสอบถามการ14 
ควบคุม เพื่อให้หน่วยงานใช้ประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ เพ่ือค้นหาจุดอ่อนและปิดจุดเสี่ยงนั้น   15 
ข้อมูลผลการตรวจสอบภายในเปรียบเทียบ 3ปีย้อนหลัง (ปี 2560-2562) 16 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ข้อตรวจพบภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยข้อตรวจพบที่สูงขึ้นทุกปีจะเป็นข้อตรวจพบทางด้าน17 
การเงินและบัญชีเนื่องจากกฎหมาย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติมี 18 
การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยในปี 2562 ข้อตรวจพบด้านบัญชีลดลง แต่ด้านการเงินเพ่ิมข้ึน ข้อตรวจพบด้าน19 
การเงิน จ านวน 30 ข้อร้อยละ 46.46 เป็นข้อตรวจพบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือ 20 
ระบบ e-Payment ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติใหม่เก่ียวกับการโอนเงินทั้งการจ่าย การรับและน าส่งเงินคลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความ21 
เข้าใจไม่ชัดเจนจึงส่งผลให้มีข้อตรวจพบเพ่ิมข้ึน ส าหรับข้อตรวจพบรองลงมาคือด้านการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเมื่อพิจารณา22 
แนวโน้มของข้อตรวจพบมีจ านวนลดลงทุกปี 23 
ข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน รับและนาส่งเงิน ผ่านระบบKTB Corporate Online 24 
• การเปิดใช้บริการ : การเปิดบัญชีรองรับการโอนเงิน ไม่ครบ 2 บัญชี (บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC และรบัเงินทาง25 
อิเล็กทรอนิกส์) 26 
• ค าสั่งแต่งตั้งผู้ใช้งานในระบบไม่เป็นปัจจุบัน 27 
• โอนเงินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 28 
• ไม่มีการจัดพิมพ์รายงานการโอน เพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายและเก็บรักษาไว้ให้ สตง.ตรวจสอบ 29 
• ผู้ยืมเงินไม่สามารถโอนเงินเหลือจ่ายคืนผ่านระบบ KTB Corporate Online ได้ เนื่องจากได้รับอนุมัติโครงการให้ใช้30 
จ่ายจากเงินงบประมาณ แต่ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ไปใช้จ่ายแทน 31 
• รับเงินผ่านเครื่อง EDC แต่มิได้โอนผ่านระบบฯ เพื่อนาส่งคลังตามวิธีที่ก าหนด ยังคงมีการเขียนเช็คสั่งจ่าย 32 
• บันทึกบัญชีและการใช้ค าสั่งงานในระบบฯ ไม่เป็นไปตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 33 
• รับคืนเงินเหลือจากเงินยืมเงินงบประมาณซึ่งสามารถรับโอนเงินผ่านระบบฯ ได้ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ศึกษาวิธีปฏิบัติจึง34 
ยังคงรับคืนเงินยืมเหลือจ่ายเป็นเงินสด 35 
• รับเงินรายได้เป็นเงินสดจ านวนมาก โดยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเป็นการรับชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) 36 
• ไม่มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับและนาส่งเงินคลังผ่านระบบ ฯ ทุกสิ้นวัน 37 
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• มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบทุกสิ้นวัน แต่ไม่มีการปฏิบัติจริง 1 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 2 
สืบเนื่องจากโดยกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงได้เข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกรม เมื่อวันที่ 6 3 
สิงหาคม 2562 และได้รายงานผลการตรวจระบบการควบคุมภายในของกรม ฯ ซึ่งยังมีการปฏิบัติตามแนวทางที่สา4 
นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนดได้ไม่ครบถ้วน เช่น 5 

 การแต่งตัง้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน + คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุม6 
ภายในของกรม  7 

 การจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) ที่ต้องระบุจุดเสี่ยงส าคัญและวิธีการควบคุม ระยะเวลา 8 
ผู้รับผิดชอบ 9 

 การจัดท าแบบสอบถามการควบคุม ส าหรับหน่วยงานประเมินตนเอง เพ่ือปิดจุดอ่อนที่มีการปฏิบัติยังไม่10 
ครบถ้วน /ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ 11 

 การรายงานผลตามแบบฟอร์ม และระยะเวลาที่กระทรวงการคลัง และ สป.สธ. ก าหนด 12 
ดังนั้น จึงขอเสนอคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมพิจารณานาผลการตรวจสอบภายในไปใช้13 

ในการจัดท าแบบสอบถามการควบคุมภายใน (Checklist) ให้แต่ละหน่วยงานใช้ประเมินตนเองส าหรับปิดจุดอ่อนและ14 
ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานมีการก ากับ15 
ดูแลตนเองที่ดี และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของกรม รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในเป็นมาตรฐาน16 
เดียวกันกับที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนด    17 

 18 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ  19 

 20 
วาระท่ี 6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอดังนี้ 22 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจ านวน 207 ครั้ง/ชิ้นข่าว แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/23 
ภาพข่าวเผยแพร่ 81 ครั้ง ข่าวพาดพิง 126 ครั้ง 24 
 25 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   26 

 27 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 28 
 29 
 30 

       นางสาวรสรินทร์  หมัดสมาน 31 
       ผู้จดรายงานการประชุม 32 

 33 
                                      นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  34 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 35 


