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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 5/2563 
วันที ่26 พฤษภาคม 2563  เวลา 09.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1. ประธานได้รับพระราชทาน หน้ากากอนามัยจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยขอให้ถือเป็นตัวแทนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขอให้บุคลากรกรม ฯ 
ดำเนินงานตามพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ต่อไป  
2.ขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ได้เข้าสู่ระยะที่ 2 ได้มีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ การดำเนินการ New Normal ซ่ึงด้านการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการอาจมีมากขึ้น และขอให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการ Work from home ให้มากขึ้นสำหรับ
หน่วยงานที่สามารถปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้  
3.ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 63 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพ่ือพิจารณาพระราชกำหนด  โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลให้
พร้อม เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง 
4.ในอนาคตจะมีการตรวจวิเคราะห์ด้วยน้ำลาย/Pool sample มากขึ้น เช่น การตรวจแรงงานต่างด้าว ,นักเรียน เป็นต้น โดยกรม
จะเป็นผู้นิเทศแก่ห้องปฏิบัติการอื่นในระยะต่อไป  
5.ให้ทบทวนและดำเนินการในส่วนงานที่ได้ชะลอไปเช่น กัญชา สารเคมี โครงการอาหารปลอดภัย ,อสม. การลดความแออัดในรพ.
เป็นต้น 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่4/2563    เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 ไม่มีแก้ไข 

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

ความก้าวหน้าพัฒนา DMSc Data Center 
การดำเนินการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกรม เป็นไปตามแผนโครงการที่วางไว้ 
1.การพัฒนาระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร 
2.การพัฒนารหัสมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
2.1 ระบบชื่อและรหัสมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน (LOINC) มาใช้กำหนด
รหัสของกรม 
2.2 จัดทำร่างรหัสมาตรฐานโรคติดต่อร้ายแรง 13 โรคอ้างอิง LOINC นำเสนอท่ีประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคด้าน
ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public Health Laboratory) กรมควบคุมโรค 
3.ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LIS) 
เริ่มใช้งานระบบ iLab Plus วันที่ 1 มกราคม 2563 
ผู้รับบริการส่งข้อมูลผ่าน e-submission, รับรายงานในรูปแบบ e-Report   
เม.ย. มีหน่วยที่ใช้งานเพิ่มขึ้น จำนวน 2 หน่วยงาน (ศวก.ชลบุรี, ศวก.สระบุรี) 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานขอให้ถือเป็นโอกาสในการ
พัฒนาระบบของกรมเพ่ือเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับศทส.สป.ในเรื่องโปรแกรม 
CO-LAB เพ่ือให้งานของกรมมี
ความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน 
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อยู่ระหว่างทดสอบใช้งานระบบ จำนวน 2 หน่วยงาน (สวพ., สคอ.) 
4.การส่งข้อมูลผ่าน API เข้า DMSc Data Center หน่วยทีใ่ช้ระบบที่พัฒนาเอง 
- ตรวจสอบและปรับปรุงการส่งข้อมูลผ่าน API เข้า DMSc Data Center 
การดำเนินงานต่อไป 
1. พัฒนาระบบรายงานสำหรับผู้บริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเพ่ิมข้ึน 
2. ผลักดันการใช้งานระบบ iLab Plus เพ่ิมข้ึน 
3. พัฒนาและออกแบบโครงสร้างรหัสมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการอ้างอิง LOINC  
เป้าหมาย 

• ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการดำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public Health Laboratory) 
กรมควบคุมโรค จัดทำร่างรหัสมาตรฐานห้องปฏิบัติการโรคร้ายแรง 

• 3 เดือน กำหนดรหัสมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 50 โรคสำคัญ    
• 6 เดือน กำหนดรหัสมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรคเวียนนแจ้งผู้

เกี่ยวเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ นำมาปรับปรุงและเชิญสภาเทคนิค
การแพทย์ร่วมวิพากษ์นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 

• 12 เดือน เสนอท่านอธิบดีเพื่อพิจารณา ลงนาม ประกาศใช้ มาตรฐาน 
 
3.2  เรื่องจาก CHRO : ความคืบหน้าการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น 
                             ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ นำเสนอ ดังนี้  
การดำเนินการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สำรวจบุคลากรทุกประเภทที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 และแจ้งในที่
ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 515 อัตรา ประกอบด้วย 
กลุ่มท่ี 1 พยาบาลวิชาชีพ 
นักเทคนิคการแพทย์ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,นักวิชาการสาธารณสุข ,เภสัชกร 
กลุ่มท่ี 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
และได้ทำข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ สายงาน และหน่วยงานที่จะบรรจุ 
(กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2) ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

• อ.ก.พ กรมวิทยาศาสต์การแพทย์ ให้ความเห็นชอบการกำหนดสายงานเพิ่มเติม
ในโครงสร้างหน่วยงานของกรมฯ จำนวน 515 อัตรา เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา อนุมัติต่อไป  

• กรมฯ แจ้งข้อมูลจำนวนเงินแรกบรรจุต่อเดือน (เงินงบปะมาณ เงินบำรุง) ให้
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือเสนอสำนักงบปรปะมาณต่อไป  

• ตรวจสอบข้อมูลพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้าง
ชั่วคราว กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 จำนวน 6 สายงาน ให้กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือ
เสนอ อ.ก.พ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาต่อไป 
    
      

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานให้หาแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ที่
มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง(จำนวน 35 คน )
โดยส่งรายละเอียดอย่างไม่เป็นทางการ
ไปยังผู้บริหารของบุคลากรเหล่านั้น 
สำหรับหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการ
ต้องรอทางกพ.แจ้งมาอีกครั้ง โดยมอบ
ให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูล
อย่างใกล้ชิดและรายงานในที่ประชุม
เป็นระยะ (ตามมติครม.แจ้งว่าต่อไปจะ
ไม่มีตำแหน่ง พกส.และพนักราชการ 
ในสายวิชาชีพ จะมีแต่สายสนับสนุน
เท่านั้น ) 
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โดยจำแนกข้อมูลเป็น    
- วุฒิคัดเลือก (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 
กันยายน 2562)  
- วุฒิสอบแข่งขัน (กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลต่อ อ.ก.พ ก.พ. เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2563 พิจารณาเฉพาะกลุ่มท่ี 1 ก่อน) 

สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กลุ่มท่ี 1 จำนวน ทั้งหมด 495 ราย  
จำนวนผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง สายคัดเลือกบรรจุ 45 ราย สายสอบแข่งขัน 415 ราย  
รวม 460 ราย  
จำนวนผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง  สายสอบแข่งขัน 35 ราย  
กลุ่มท่ี 2 จำนวน ทั้งหมด 20 ราย  คุณสมบัติถูกต้อง 10 ราย และคุณสมบัติไม่ถูกต้อง 
10 ราย เป็นสายสอบแข่งขันทั้งหมด  
3.3 เรื่องจาก CFO : สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิการงานต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

CFO นำเสนอ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงานต่างประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  
โครงการ/กิจกรรม 
1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในด้านต่างประเทศ:  
หลักสูตรการบริหารจัดการประชุมระหว่างประเทศแบบมืออาชีพ  
รุ่นที่ 1 = 55 คน  รุ่นที่ 2 = 55 คน  
2.แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทาง   
ห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 
กิจกรรม : กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย เป้าหมาย 29 คน ( 16 กิจกรรม) 
3.แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ 
               ป้องกันโรคเพ่ือความม่ันคงด้านสุขภาพ 
  กิจกรรม : พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มี
ประสิทธิภาพ เป้าหมาย 13 คน (9 กิจกรรม) 
4.กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในด้านต่างๆ ที่เป็น
นโยบายสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  7 เรื่อง 
รวมทั้งสิ้น 152 คน (34 กิจกรรม)  

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้งว่าหลังจากสถานการณ์นี้ 
การเดินทางไปต่างประเทศจะลด
น้อยลง โดยมอบ รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ 
และ ศทส.ในการปรับปรุงระบบการ
สื่อสารออนไลน์และสัญญาณ ให้มี
ความพร้อมเพ่ือรองรับในการทำงาน 
ซึ่งปัจจุบัน ศทส.ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างระบบ 
ZOOM ที่มีความสามารถจัดสรรห้อง
ประชุมได้ 10 ห้อง ห้องละ 300 คน 

3.4 เรื่องติดตามนโยบายสำคัญ 
3.4.1  กัญชาทางการแพทย์ 
ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกัญชาทาง
การแพทย์ ดังนี้ 
1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์กัญชา ใน Thai Pharmacopoeia 
รูปแบบหนังสือ อยู่ระหว่างการพิมพ์ จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2563  
Thai Pharmacopoeia application และ website online ตามลิงค ์
website https://bdn.go.th/tp/#home 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้งให้รีบดำเนินการตามแผน 
เช่น การจัดซื ้อจัดจ้างส่วนที ่จำเป็น 
เนื ่องจากระยะนี ้ย ังอยู ่ในช่วงผ ่อน
คลาย และพอมีเวลาให้ดำเนินการใน
เรื่องอ่ืนๆได ้

https://bdn.go.th/tp/#home
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ปัญหาในเรื่องการไม่ได้รับตัวอย่างเพ่ิม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
2 สารมาตรฐาน THC   
ปัญหาที่พบ 

- ปปส. ยังไม่มีการประชุมพิจารณาอนุมัติใช้ของกลางที่จะนำมาสกัด เนื่องจาก 
COVID-19 

- Supercritical Fluid Extraction ที่จะนำมาใช้สกัดกัญชา คาดว่าจะติดตั้งเครื่อง
แล้วเสร็จใน มิ.ย. 2563 

3 ชุดทดสอบ 
THC Strip Test 

- ชุดตรวจวัด THC อย่างง่าย สำหรับเฮมพ์ 
- ร่วมกับ สวพส. / จดอนุสิทธิบัตร คำขอเลขท่ี 2003000292  
- อยู่ระหว่างการร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง DMSC และ สวพส. เพ่ือต่อยอด

งานวิจัยชุดตรวจวัดต่อไป  
Cannabis Strip Test 

- อยู่ระหว่างการสร้างเครื่องตรวจวัดต้นแบบ และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการ
อ่านค่าปริมาณสารเป็นตัวเลข และทวนสอบวิธีวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
จากนั้น จะทำการ validate ชุดทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพในภาคสนาม 
และจดอนุสิทธิบัตรต่อไป 

4 DNA barcode 
- กัญชาและกัญชง รวม 22 ตัวอย่าง  
- ศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ 11 ยีน (รอผล 2 ยีน) 
- ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 80%  
- ปัญหา คือ หน่วยที่ทำ sequencing หยุดดำเนินการ เนื่องจาก COVID-19 

5 ระบบการปลูกภายในโรงเรือนระบบปิด 
- ปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร 9 เป็นโรงเรือน (ความก้าวหน้า 80%) 
- รอการตรวจประเมินสถานที่จาก อย. ในการอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้

โทษในประเภท 5 (กัญชา) 
6 พฤกษศาสตร์ของกัญชา ไม่สามารถออกสำรวจและเก็บตัวอย่าง 
7 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ (สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร) 

- การตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในพืชกัญชา  
   ได้นำเข้าระบบ SmarDI เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (0600 SOP 0005) 

- โครงการนำร่องแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์กัญชา (สารสำคัญ โลหะ
หนัก สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง) 

   รับสมัครสมาชิกทดสอบความชำนาญ  25 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563 
   ส่งตัวอย่างทดสอบให้สมาชิก ภายใน 30 มิถุนายน 2563 
3.4.2  อาหารปลอดภัย  
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นำเสนอ การดำเนินงานอาหาร
ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
การขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายสำคัญ กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้า 
โรงพยาบาล จำนวน 27 แห่ง  

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานกล่าวว่าข้อมูลทางวิชาการผล
การสำรวจสถานการณ์ การตกค้าง 3 
สาร เพื ่อใช้ประกอบการนำเสนอใน
การประช ุ มคณะกรรมการว ั ตถุ
อันตราย มีความสำคัญและถือเป็น
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• ผักผลไม้สดวัตถุดิบอาหารในโรงพยาบาล จำนวน135 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างแล้ว  
135 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 
• วิเคราะห์แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 70  
เขตสุขภาพที่ 1,2,3,4,7,8,9,10,และ 13 วิเคราะห์จำนวน  95 ตัวอย่าง  ตรวจ 132 สาร 
พบสารตกค้าง ร้อยละ 31.6  
ตลาดนัด สธ. 
 • โครงการอาหารปลอดภัยตลาดนัด สธ. เปิดตลาด ในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค 63 
• เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 จำนวน 34 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ 
ขณะนี้โครงการหยุดไปเนื่องจากตลาดนัดปิด จากสถานการณ์ COVID-19 
ร้านจำหน่ายผักและผลไม้สด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ รพ.จังหวัด 77 จังหวัด 
• ผักและผลไม้สดจากแหล่งจำหน่าย จำนวน 154 ตัวอย่าง  
• ระยะเวลา มีนาคม 2563 ขยายถึง พฤษภาคม 2563 ตรวจวิเคราะห์ 3 สาร 
• เก็บตัวอย่างแล้วจำนวน 57 ตัวอย่าง 30 จังหวัด อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ 
ตรวจ 3 สาร  
  - Chlorpyrifos พบการตกค้าง ร้อยละ 10.5 
  - Glyphosate พบการตกค้าง ร้อยละ 1.8 ในผลไม้ 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ส้ม 
 

ผ ล ง า น เ ด ่ น ข อ ง  ส ค อ .  โ ด ย ใ ห้
ดำเนินการต่อไปตามแผน 

3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก 
   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  และผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดระบบ
บริการ HPV DNA Testing  
ความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการนำร่อง จ.สุรินทร์ 
 •ตรวจวิเคราะห์HPV DNA จำนวน 1,500 ตัวอย่าง และรายงานผลแล้ว (ร้อยละ 100) 
•พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV  
สายพันธุ์ 16 ผลบวก 19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.27  
สายพันธุ์ 18 ผลบวก 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.4  
สายพันธุ์อ่ืนๆ ผลบวก 93 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.2  
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 
ตรวจคัดกรอง Quadruple test : ศวก. นครสวรรค์ จำนวนโรงพยาบาล จังหวัด 
ตัวอย่างส่งตรวจระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2563 
จำนวน 14,764 ตัวอย่าง  
หญิงตั้งครรภ์ อายุ น้อยกว่าหรือไม่เกิน 35 ปี 
จำนวนตัวอย่าง 13,662 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 3,334 (24.40%) 
หญิงตั้งครรภ์ อายุ มากว่า 35 ปี 
จำนวนตัวอย่าง 1,102 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 54 (4.9%) 
ความก้าวหน้าการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 
งานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ  
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1.พิจารณา วิเคราะห์ข้อมูลและขยาย
ผลการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์
ในหญิงตั้งครรภ์  ด้วยวิธีQuadruple 
test 
2.มอบผอ.สวส.วิเคราะห์ข้อมูลและ
ขยายผล โดยพิจารณาการดำเนินการ
ตรวจแบบ New normal เนื่องจาก
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ไม่
ต้องการให้ประชาชนมาโรงพยาบาล
หากไม่จำเป็น โดยรองอธิบดีฯนพ.
สมชาย นำเสนอ การเก็บสิ่งส่งตรวจ
จากช่องคลอดด้วยตัวเองเพ่ือตรวจหา
เชื้อ HPV (Self-Collected HPV 
Testing)  
3.ให้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรค 
IEM- MS/MS ในทารกแรกเกิดตาม
แผนต่อไป และมอบ ผอ.สชพ.ให้
ติดตามเรื่องการได้รับยาตามกำหนดใน
ผู้ป่วยเด็ก Hypothyroid เนื่องจาก
เป็นเป้าหมายที่สำคัญ และให้พิจารณา



6 
 

วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งตัวอย่าง เปลี่ยนจากไปรษณีย์ธรรมดา  เป็นการส่ง
แบบ EMS เพ่ือให้การนำส่งถึงกรมวิทย์ฯ ภายในไม่เกิน 3 วัน 
พบ 187 โรงพยาบาลที่ร่วมส่งได้เร็วขึ้น  ช่วงเดือน เมษายน พบมีการส่งตัวอย่างกระดาษ
ที่หมดอายุมา จะต้องบริหารจัดการเรื่องการเก็บใหม่ 

แนวทางการทำลายตัวอย่างกระดาษ
ซับเลือด หรือพัฒนาปรับปรุงสถานที่
เก็บตัวอย่างให้เหมาะสม 

3.4.4 โครงการเฉลิมพระเก ียรติ เพื ่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบ ัต ิการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา นำเสนอ ดังนี้   
กิจกรรมตรวจติดตามภายใน (Internal audit ) กลุ่มเป้าหมาย 

 
เนื่องด้วยสถานการณ์การระระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ การดำเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
ด้วยสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ปรับรูปแบบการดำเนินงาน ในกิจกรรม 
ดังนี้ 1. กิจกรรมจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมติดตามผลดำเนินงาน ไม่สามารถ 
ดำเนินการนอกสถานที่ได้ ดำเนินการผ่าน Application สำหรับการประชุม ทางไกล หรือ
ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
2. ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal audit) ให้แต่ละศูนย์ฯ ดำเนินการใน
รูปแบบต่างๆ ตามเหมาะสม เช่น Application สำหรับการประชุม ทางไกล /VDO 
conference เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4.5 อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น นำเสนอ ดังนี้ 
ตัวชี ้ว ัดโครงการฯ (ใหม่) ตามมติที ่ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่าย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนฯ เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2563 
1 หลักสูตร หรือ องค์ความรู้ สำหรับพัฒนาศักยภาพ อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชน/อสม.หมอประจำบ้าน ค่าเป้าหมาย 1 ผลการดำเนินการ 1 หลักสูตร 
2 อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน/อสม.หมอประจำบ้าน (รอบ80,000 คน) 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรที่พัฒนา  ค่าเป้าหมาย 70 ผลการดำเนินการ ร้อย
ละ 100.6 
ผลการดำเนินงาน  
1.  การพ ัฒนาปร ับปร ุ งหล ักส ูตร  อสม.ว ิทยาศาสตร ์การแพทย ์ช ุมชน  ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือเชื่อม ต่อกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)  
 1.1 การพัฒนาหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน รอบ 80,000 คน 
1.2 พัฒนาหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน รอบ 10,000 คน 
วิชา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน กับการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น (ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 40 นาท)ี 
1.3 อัดคลิปสื่อการสอน อสม.หมอประจำบ้าน รอบ 10,000 คน 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานกล่าวขอบคุณและให้
ดำเนินการตามแผนต่อไป   
สำหรับการประชุมของ 
อสม.ให้ติดตามแนวทางของกรม
สนับสนุนบริการ 
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วิชา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน กับการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น (การใช้ชุดทดสอบ MJPK, สารปรอทในเครื่องสำอาง และสารสเตียรอยด์ในยา
แผนโบราณ) ดำเนินการโดย กรม สบส. โดยการอัดคลิปการสอนในทุกวิชาในหลักสูตร 
อสม.หมอประจำบ้าน รอบ 10,000 คน 
1.4 การสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ศวก.6 ชลบุรี ได้นำหลักสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน/อสม.หมอประจำบ้าน  
จัดทำเป็น QR code เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายของ ศวก. นำไปใช้ในการอบรม
พัฒนา อสม. ในพ้ืนที ่
2. อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ที่
เชื่อมต่อ หลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)  
     รวมทั้งสิ้น  80,494 คน คิดเป็น 100.62 % ของเป้าหมายอบรม อสม.หมอประจำ
บ้าน (รอบ 80,000 คน)  โดยแบ่งเป็น  
     2.1 การอบรมพัฒนา อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จำนวน 1,412 คน  
     2.2 การอบรมพัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน (รอบ 80,000 คน) อบรมร่วมกับ กรม.
สบส/สสจ.ในเขตพ้ืนที ่จำนวน 79,082 คน 
3.4.6 จีโนมิกส์ประเทศไทย 
    ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม นำเสนอ ดังนี้ 
ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
 Whole Genome Sequencing Center (ม.บูรพา) 
1. จัดตั้งศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโนมิกส์ของประเทศ ภายในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก เพ่ือทำการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Whole Genome Sequencing: 
WGS) ของผู้ป่วยชาวไทย จำนวน 50,000 ราย โดยการจัดหาภาคเอกชนที่มีเทคโนโลยี
และประสบการณ์ในการถอดรหัสพันธุกรรมฯ ในระดับสากล (World Class 
Technology) ด้วยอัตราค่าบริการรายละไม่เกิน 15,000 บาท  
2. สวรส. และ สกพอ. ร่วมจัดทำ (ร่าง) TOR ประกวดราคาจ้าง  
3. รับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการต่อ (ร่าง) TOR เมื่อวันที่ 13 พค. 63 อยู่ระหว่างนำ
ความเห็นไปปรับปรุง TOR ให้เหมาะสมต่อไป 
2. โครงการที่กำลังจะดำเนินการเก็บตัวอย่าง 
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรองรับการระบาดของโรคโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID-19) (กรมวิทย์ฯ) 
เป้าหมาย – เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 2,000 ราย (และอาจขยายถึง 
5,000 ตัวอย่าง) ความก้าวหน้า – ผ่านพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแล้ว และเริ่มเก็บ
ตัวอย่างแล้ว ได้ตัวอย่างจำนวน 125 ราย คาดว่าจะเก็บตัวอย่างได้ครบ 2,000 ราย
ภายใน 3-5 เดือน  
โครงการนำร่องการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้การแพทย์จีโนมิกส์ในระบบสาธารณสุขไทย  
(ศิริราช) 
เป้าหมาย – เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน 2,500 ราย  
ความก้าวหน้า - ผ่านพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่ศิริราชแล้ว อยู่ระหว่างรอทำสัญญารับ
เงินงบฯวิจัยจาก สวรส.  
โครงการศึกษาข้อมูลรหัสพันธุกรรม และระบบบริการโรคพันธุกรรม (จุฬาฯ) 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานมอบให้ ผอ.ศวก.ประสานกับ
พื ้นที ่เรื ่องการส่งตัวอย่างผลบวกใน
ผ ู ้ป ่วย COVID-19 มาย ังศวก. เ พ่ือ
ควบคุมมาตรฐาน และส่งตัวอย่างเลือด
ผ ู ้ ป ่ ว ย จ ำนวน  10 - 2 0  cc มายั ง
ส่วนกลาง 
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เป้าหมาย – เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยโรคหายากในเครือข่าย 14 รพ. รพ.ละ 20 รายต่อที่
ต่อเดือน รวม 280 รายต่อเดือนทั่วประเทศ และ 3,360 ตัวอย่างเป็นอย่างน้อยใน 1 ปี  
ความก้าวหน้า – ผ่านพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่จุฬาฯแล้ว กำลังอยู่ระหว่างพัฒนาการ
เก็บข้อมูลทางคลินิกแบบอิเล็กทรอนิกส์กับ สวทช. 
3. ความก้าวหน้าของการตั้งศูนย์รวมสกัดสารพันธุกรรมและระบบการบริหารจัดการ
ตัวอย่าง 
สถานที่และครุภัณฑ์  
กำหนดให้ใช้ห้องปฏิบัติการ 612 อาคาร 10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการ
ดำเนินการไปพลางก่อน ในระยะยาวได้รับจัดสรรพื้นที่ห้องปฏิบัติการที่ชั้น 1 อาคาร 10 
กรมวิทย์ฯ พ้ืนที ่500 ตารางเมตร อยู่ระหว่างการทำ BOQ เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 
แต่อาจชะลอเนื่องด้วยสถานการณ์ COVID 
ครุภัณฑ์ – ดำเนินการผูกพันสัญญาโดยใช้งบลงทุนปี 63 ของกรม รอส่งมอบและติดตั้ง
ทั้งหมดภายในเดือน พ.ค.    
เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ขีดความสามารถ 96 ตัวอย่างใน 1 ชม. 
ชุดเครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาด และ ปริมาณสารพันธุกรรม ขีดความสามารถ 96 
ตัวอย่างใน 1.5 ชม.  
เครื่อง automate liquid handling สำหรับแยกตัวอย่าง buffy coat   
ตู้ -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บรักษาตัวอย่าง   
วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
          หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ณ 
วันที่ 22 พค. 63 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามร่าง พรบ. 1,344,457,200 บาท 
โอนคืนสำนักงบฯ (พรบ.โอน) 41,098,500 บาท เงินเบิกแทนกัน(กรมแพทย์แผนไทย/
สป.สธ) 1,500,000 งบประมาณคงเหลือ 1,301,858,700 บาท เบิกจ่ายสะสม 
702,711,010.17 บาท ร้อยละ 53.92 เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ณ 22 พค. 63) ร้อยละ 
67.11 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.1 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มี 7 
หน่วยงาน ร้อยละ 67.11 เบิกจ่ายงบลงทุนตามตัวชี้วัด 3.2 มีหน่วยที่เบิกได้ตามเป้าหมาย 
8 หน่วยงาน เกินร้อยละ 54.25 เบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้
เป็นลำดับที่ 6 ร้อยละ 52.41  เงินกันไว้เบิกเหลื่อม ณ 22 พค. 63 ทั้งสิ้น 1,195,020 
บาท สำหรับเงินกันในปี 2561 มี 1 หน่วยงาน ของศวก.ที่ 7 ขอนแก่น  สถานะเงินบำรุง
กรม ณ วันที่ 30 เม.ย.63 ยอดยกมา ณ 30 กย.62 502,946,740.82 บาท รายรับ ตค.- 
เม.ย.63  354,207,335.53 บาท รายจ่าย ตค.- เม.ย.63 346,566,674.44 บาท คงเหลือ 
ณ 30 เม.ย.63 ยอด 510,587,401.91 บาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 30 เม.ย.63  
106.31 ล้านบาท ลูกหนี้ภาครัฐ 105.26 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.05 ล้านบาท  

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานมอบผู้บริหารทุกหน่วยงานให้
เร ่งร ัดการเบ ิกจ ่าย เน ื ่องจากหาก
เบ ิกจ ่ ายล ่ าช ้ าจะม ีป ัญหาในการ
พิจารณางบประมาณปี 64 เนื่องจาก
รัฐบาลจำเป็นต้องตัดงบเพื่อใช้บริหาร
จัดการเรื่อง COVID-19 

4.2 การติดตามงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
      ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอ  
งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ครุภัณฑ์  324 รายการ 367.97 ล้านบาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ  13.78 ล้าน
บาท รายการผูกพันเดิม 1 รายการ 10.95 ล้านบาท รายการผูกพันใหม่ 4 รายการ 2.83
ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 329 รายการ 381.75 ล้านบาท การทำ TOR  ทำได้ดี 100% การทำ

ที่ประชุมรับทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้
หน่วยงานเร่งทำสัญญาและลง GF ให้
ครบถ้วนภายใน 31 พฤษภาคม 63 
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ราคา 100%  ประกาศหาผู้รับจ้าง 100%  ได้ผู้รับจ้าง 99.70% และอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
99.70% ทำสัญญา 99.08 % ผูก PO ในระบบ GFMIS 99.0 
งบจัดสรร 381,747,900 บาท ยอดลงนามสัญญา 299,507,075 ล้านบาท (78.46%) 
การเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน 26.06%  
ครุภัณฑ์ ลงนามสัญญา 286.53 ลบ. ยอดเบิกจ่าย 67.21 ลบ. การเบิกจ่าย 23.45% 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลงนามสัญญา 1298 ลบ. ยอดเบิกจ่าย 10.85 ลบ. การเบิกจ่าย 
83.59%  จำแนกตามหน่วยงาน ส่วนกลาง สมป. เบิกได้ตามเป้า ส่วน ศวก.มี 4 
หน่วยงาน เบิกได้ตามเป้า 
งบเหลือจ่าย ประมาณการ 82,240,825 บาท (21.54%)  
จัดสรรเงินเหลือจ่าย งวด 1  31,789,106.99 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค  11,338,764.16 บาท 
โอนคืนค่าบุคลากร 26,063,700 บาท  
ผลการเบิกจ่าย งบเหลือจ่าย ครุภัณฑ์ 303 รายการ จัดสรร 31.7891 ลบ. เบิกจ่าย 
3.5952 ลบ. (11.31%) 
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผู้จัดการคุณภาพ นำเสนอ การดำเนินการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นสำคัญจาก ที่ประชุม QMR Meeting ครั้งที ่4/2563 วันที่ 7 พ.ค.63 
คู่มือความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- ด้านชีวภาพ/เคมี/รังสี จัดทำร่างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการความ   
ปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบความสอดคล้องกันของทั้ง 3ฉบับ  
- ปรับปรุงคู่มือคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาตรฐานสากลระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2015 (0600 WM 0001) แก้ไขครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 
– จัดทำ SOP ใหม ่4 เรื่อง (การตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในพืชกัญชา/  
ทวนสอบบำรุงรักษา HPLC, Thermometer, Hot air oven)  
- นำเข้าระบบ SmartDI  แล้ว 
- การตรวจติดตามภายใน ขอให้ดำเนินการให้ครบทุกหน่วยงาน (Remote audit, 
internal auditor 
- จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) ประจำปี 2563   
ในวันที่ 26 พค.63 เวลา 13.30-16.30 น.  
 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1 ความก้าวหน้าการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ 

 ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอ  
การลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ (New Normal) 
ประชาชน • เพ่ือเข้ารับบริการตรวจเลือดในสถานที่ตนเองสะดวก  
• ไม่ต้องเสียเวลารอผลตรวจเลือดที่รพ.  
• เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
• ลดความแออัดและเสี่ยงต่อสัมผัสโรค (Post Covid Era) 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง การดำเนินการลดความ
แออัดทางห้องปฏิบัติการใน
โรงพยาบาลเป็นเรื่องที่สำคัญ 
สอดคล้องกับแนวทาง New Normal 
โดยมอบ รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์และ 
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โรงพยาบาล  
• ลดความแออัดผู้ป่วยในรพ.  
• ลดระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้ป่วย  
• การแพทย์วิถีใหม่ 
เฟส 1 การบริการเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล โดยพื้นที่ตั้งเป็นภาครัฐ เจาะเลือดล่วงหน้า 
5-7 วัน ส่งผลเข้าระบบก่อนพบแพทย์ตามนัด 
เฟส 2 การบริการเจาะเลือดในสถานที่เอกชน/บ้าน ช่วงโควิด เช่น คลินิค บ้าน 
การดำเนินการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จัดทำคู่มือเจาะเลือด เก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างสำหรับหน่วยบริการนอก รพ. 
สรุปงบประมาณ 2564 ที่เสนอขอผ่าน สปสช 387,696,350 บาท  
(ประมาณ 50 บาท/ครั้ง)  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ผู้ป่วยใช้เวลาในการมารับบริการลดลง 1-3 ชั่วโมง 
2.ลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ร้อยละ 30-50 ของผู้ป่วย 
3.เพ่ิมความพึงพอใจของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 
อนุกรรมการของ สปสช เห็นชอบในหลักการ 4 ธค และ 13 ธค 63 
ประมาณการเป้าหมาย จำนวนบริการเจาะเลือดนอก รพ. 941,700 ครั้ง (3% ของ
จำนวนครั้งบริการ DMHT ที่ไม่ซับซ้อน) 
การประเมินมาตรฐานหน่วยบรกิารเก็บตัวอย่างและขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล 
เดือนมีนาคม-เมษายน 2563  
1. จัดทำแนวทางประเมินมาตรฐานหน่วยบริการเก็บและขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล 
เพ่ือสนับสนุนการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ  
- หารือในคณะทำงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- นำเข้ารับฟังความคิดเห็นจาก คกก พัฒนาห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ของ สปสธ 
เมื่อ 26 มีนาคม 2563  
- ได้ร่างแนวทางประเมินมาตรฐานหน่วยบริการเก็บและขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล 
- สมป จะดำเนินการด้านขึ้นทะเบียนหน่วยเจาะเลือด (ของบใน พรบ เงินกู้)  
2. สนับสนุนคู่มือหน่วยบริการเก็บและขนส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลทั้งประเทศ 5,000 
เล่ม 

ผอ.ผน. จัดการประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย
ให้ชัดเจน โดยอาจสรุปบทเรียนจาก
รพ.ลำปาง และเตรียมข้อมูลเพ่ือ
นำเสนอในที่ประชุมกระทรวง
สาธารณสุขหรือที่ประชุมที่ปรึกษา
รมต.สธ.ในเดือนมิถุนายน และให้
บรรจุเป็นวาระการติดตามนโยบาย
สำคัญในการประชุมกรมเดือนมิ.ย. 

6.2 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการนำเงินรายรับไปจ่าย เพื่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และการสาธารณสุข 
  ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม นำเสนอ ดังนี้ 
หลักเกณฑ์ การพิจารณาทุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการ
สาธารณสุข 
1.โครงการวิจัยฯที ่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและของ
กระทรวงสาธารณสุข 
2.โครงการวิจัยฯเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและผลผลิตในเชิงพาณิชย์ 
3.โครงการวิจัยฯสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของกรมวิทย์ฯ 
4.หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยฯต้องเป็นนักวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ขั้นตอนวิธีการดำเนินการ การพิจารณาทุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และการสาธารณสุข 

ที่ประชุมรับทราบ 
และเห็นชอบในการดำเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง โดยให้เร่ง
ดำเนินการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจาก
คณะอนุกรรมการฯแล้ว และให้
ทางเลือกแก่ผู้วิจัยในการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 



11 
 

วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
คณะอนุกรรมการฯออกประกาศกรอบวิจัยและรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 
รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย ปีละ 1 ครั้ง  ส่งข้อเสนอโครงการไปให้คณะกรรมการ
พิจารณา คณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบ เสนอขออนุมัติต่ออธิบดีหรือรองอธิบดีที่
ได้รับมอบหมาย การจ่ายเงินรายรับให้จ่ายเป็นงวดฯ การรายงานผลการดำเนินงานวิจัย 
ให้ปฏิบัติตามแนวทางที ่กรมฯ กำหนดและส่งรายงานผลการดำเนินงานวิจัยมายัง
คณะอนุกรรมการฯทุกงวดการเบิกจ่าย จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
เงื่อนไข การรับทุนการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข 
1.ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากโครงการวิจัยจะถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2.ผู้ดำเนินการวิจัยจะต้องขอรับการคุ้มครองสิทธิตามประเภทของทรัพย์สินทาง ปัญญา 
ภายใน 90 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากคณะอนุกรรมการฯ 
6.3 การประเมินตนเองด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นำเสนอ ดังนี้ 
ที่มา : กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานมอบเลขานุการกรมในการ
ทบทวนค ู ่ ม ื อการควบค ุมภาย ใน 
แบบสอบถามการควบคุมภายใน และ
พิจารณาแนวทางในการจัดทำคู ่มือ 
หรืออบรมออนไลน์ในเรื่องการบริหาร
จัดการพัสดุ   
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
การจัดวางระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 
ผลการประเมินตนเองตามคู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายในที่ สธ. 
กำหนด ของสถาบ ัน/สำน ัก/กอง/ศ ูนย ์และหน่วยงานเท ียบเท ่ากอง  ในส ังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 32 หน่วยงาน 
1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
2) Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายใน 
3) จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
4) จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน (แบบปค.4 ส่วนงาน
ย่อย) 
5) จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน 
6) จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 
7) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) 
8) จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)  
9) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5)  
10) จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม ภายใน (แบบ ปค.1)  
11) จัดทำรายงานสอบทานการประเมินผลการควบคมุ ภายในฯ (แบบ ปค.6)  
12) จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคมุภายในให้ กระทรวงเจ้าสังกัด 
 
ข้อสังเกต  นำเสนอสำนักงานเลขานุการกรม 
• คู่มือการควบคุมภายใน : พิจารณาทบทวนคู่มือให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับแนวทาง 
ของกระทรวงยิ่งขึ้น เช่น ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง เป็นต้น  
• แบบสอบถามการควบคุมภายใน : พิจารณาทบทวนแบบสอบถามการควบคุมภายใน ให้
มีความทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เช่น ข้อคำถามเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ GFMIS  ระบบ e-GP หรือ ระบบ 
e-Payment เป็นต้น 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำเสนอดังนี้ 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจำนวน 917 ครั้ง/ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 116 ครั้ง ข่าวพาดพิง 801 ครั้ง 

 ที่ประชุมรับทราบ 
ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอ
ข่าวที่สำคัญเชิงนโยบายของกระทรวง 
เช่น การลดแออัด HPV กัญชา 
สารเคมีอันตราย เครื่องมือแพทย์  
การตรวจสอบมาตรฐาน 
Thermoscan วัคซีน เป็นต้น เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

7. วาระอ่ืนๆ  

7.1 ประธานแจ้งว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน 63 จะเป็นช่วงของการทบทวน/ถอด
บทเรียน เรื่อง COVID-19  
โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
-มอบรองอธ ิบด ีฯนพ.พ ิ เชฐ และสำน ักว ิชาการ จ ัด KM Online เพ ื ่อถ ่ายทอด
ประสบการณ ์
-มอบผทว.บุษราวรรณ จัดทำวารสารกรมฯฉบับโควิด-19 ประกอบไปด้วย งานวิจัยหรือ
บทความที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์การตรวจเยี ่ยมของ ศวก. เพื ่อบันทึกเป็น
ประวัติศาสตร์อ้างอิงได้ในอนาคต ซึ่งต้นฉบับจะปิดในวันที่ 15 มิถุนายน 63  
-มอบผอ.ผน.รวบรวมรายงานจากทุกหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป  
-รวบรวบข้อมูลเพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
7.2 ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ สรุปวงเงินคำของบประมาณ ตาม พ.ร.ก. 
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
โครงการสำคัญตาม พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   

27 พฤษภาคม 2563  


