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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 2/2563 
วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ช่วงนี้ให้ติดตามสถานการณ์ COVID -19 /ติดตามการใช้งบประมาณ /ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ  
-การเซน็ MOU เรื่องการทดลองวิจัยฟ้าทะลายโจรยับยั้งไวรัส  
-ลงนาม MOU วิจัยเรื่องการพัฒนาวัคซีน โควิด  
- ศักยภาพของการตรวจวินิจฉัยไวรัส COVID -19 ของ ศวก.ดีมาก ผลได้เหมือนกับการตรวจซ้ำจาก สวส. 
- การตรวจ lab ได้เร็วจะเป็นประโยชน์  เป็นการประหยัดทรัพยากร /ผอ.รพ.จะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสิ่งส่งตรวจให้เร็วที่สุด /
มอบ ผอ.ศวก.ทุกท่านในการบริหารจัดการ การตรวจ(รอบการตรวจ/ความจำเป็น/ความเร่งด่วน)  
- แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID -19 โดย ผอ.สวส.ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้วและจะมีการจัดพิมพ์แจกจ่าย ให้กับ 
รพศ/รพท.ก่อน  
-ค่าตรวจวิเคราะห์ 2,500 ต่อครั้ง ถ้าเป็นเคสเข้าข่ายสอบสวน ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
-นโยบายของกรมวิทย์ฯ  ไม่รับตรวจบริการทั่วไป ถ้าไม่เข้าข่ายจะพยายามไม่ตรวจให้ พิจารณาตามความเหมาะสมและปรึกษากับ
กรมควบคุมโรค 
-ในอนาคต กรมจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เป็นหน่วย กำกับควบคุมมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  
-เตรียมความพร้อมรองรับการระบาด การเพ่ิมศักยภาพห้องแล็บเป็นเรื่องสำคัญ (คน เครื่องมือ สถานที ่PT Biosafty การควบคุม
คุณภาพ เป็นต้น ) 
-แนวทางการตรวจ ยังเป็นปัญหาในบางจุด เช่น ระยะเวลาจาก รพ.มาห้องแล็บ /ตัวอย่างตรวจเก็บน้อยเกินไป /การส่งเป็นไปตาม 
guideline  
-การวิจัย พัฒนา  เป้าหมายเพ่ือให้มวีัคซีน และยารักษา ( ปัจจุบัน อย.และองค์การเภสัชกรรม กำลังนำเข้ายามา ) 
-การประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย /กลไกการจัดการ คณะกรรมการชาติ / EOC –ระดับกระทรวง /กรมต้องรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด เช่น การเตรียม PPE ให้เพียงพอ ใช้แบบจำเป็น เนื่องจากมีเพียงพอในระยะเวลา 2 เดือน ของขาดทั่วโลก PPE + N 95 
เป้าหมายของกรม 30,000 ชุด (ใช้ในระยะเวลา 6 เดือน ) มอบ ผอ.สยวส ขอจาก องค์การ ฯ 5,000 (คณะ โลจิสติกส์)  
- ประเทศไทยอาจเข้าสู่ระยะที่ 3 เพียงแต่ว่าช้าหรือเร็ว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมมีความสำคัญ มอบ ผทว.บุษราวรรณ จัดทำ
แผนเตรียมความพร้อมของกรม  
1. กรมเตรียมความพร้อมอย่างไร เช่น วัคซีน สมุนไพร  
2. กิจกรรมเดิมจะดำเนินการต่อไปอย่างไร เช่น เจ้าหน้าที่ป่วย / แบ่งคนไปช่วยกระทรวง   
- หากมีข้อสงสัยปรึกษา รองฯสมชาย ผู้บัญชาการ COVID -19 ของกรม  
-จดบันทึกในทุกกรณี ในทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ COVID -19 เพ่ือประโยชน์และหลักฐาน ต่อไปในอนาคต/จัดทำผลงานวิชาการ
ต่อไป  
-นโยบายของกรม ไม่อนุญาตให้ข้าราชการของกรมวิทย์ไปต่างประเทศ ทุกกรณ ี(ยกเว้นกรณีจำเป็นจริง จะพิจารณาเป็นรายกรณี )  
-ข่าว face new ไม่แชร์ต่อ /ช่องทางที่สุ่มเสี่ยงต่อการ copy และไปใช้ในทางทิ่ผิดให้หลีกเลี่ยง  
-งดการชุมนุม โดยเฉพาะที่มีชาวต่างประเทศ  
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
--การพัฒนาแล็บไปยังภาคเอกชน ( สวส.จะเริ่ม verify ชุดทดสอบ จากบริษัทต่างๆ ) มอบ ผอ.ศวก พบชุดทดสอบให้แจ้งที่ สวส. 
-กิจกรรมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิก มอบ รองสมฤกษ/์ ผอ.ผน ประสานกับกองงานใน
พระองค ์และติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด  
-เพ่ิมเติมเรื่องโควิด ไปที่การประชุมเครือข่าย และอัพเดทเรื่องใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น นโยบาย 1 รพ. 1 แล็ป /นำ
นโยบายของกรมไปทำให้เกิดภาคปฏิบัติ เช่น เรื่องดาวน์ซินโดรม แผนพัฒนา/ความพร้อมในการดำเนินการต่อไป  
-มอบ ผอ.สวส.ประสาน เรื่องการมอบใบรับรองกับ ห้องปฏิบัติการตรวจ COVOD-19 ทั้ง 6 แห่ง 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่1/2563    เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 เรื่องจาก CIO  
DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้า ดังนี้  
ความก้าวหน้าการใช้งานระบบ iLab Plus 
1. ข้อมูลการใช้งาน ณ วันที่ 18 ก.พ.63 (เริ่มต้น 1 ม.ค.63) 
ส่งตัวอย่างผ่าน e-Submission             4,432  รายการ 
อนุมัติรายงาน ลูกค้าพิมพ์ e-report ได ้   1,855  รายการ 
อยู่ระหว่างการอนุมัติ                          2,577  รายการ 
2. อบรมการใช้งานระบบ iLab Plus เพ่ิมเติม 2 หน่วยงาน คือ  
สถาบันวิจัยสมุนไพร  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี      
ความก้าวหน้าในการพัฒนา DMSc Data Center 
ปรับปรุงรายงานสำหรับผู้บริหารเพ่ิมเติม 
การดำเนินงานต่อไป 
1. สนับสนุนหน่วยงานให้มีการใช้งานระบบ iLab Plus เพ่ิมมากขึ้น 
2. ปรับปรุงระบบ iLab Plus Phase II ให้รองรับการทำงานเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ได้หลายช่องทาง  
    และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบออนไลน์ได้ 
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เช่น อย. หรือ สป.  
เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าผ่านระบบ Linkage Center 
ปรับปรุง API ให้รับส่งข้อมูลแบบ Web Service ได้รวดเร็ว  
และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง  
ตามแผนเดิม ปี 62 จะวางระบบทุกหน่วย
ให้เป็น digital  โดยเฉพาะเรื่องแล็ป ปี 63 
จะดำเนินการเชื่อมโยงกับกระทรวง แต่
ภายในยังไม่เรียบร้อย  
ข้อสั่งการ 

- ให้จ ัดทำ LIS ให้แล้วภายใน 6 
เดือนแรกของปี 63 

- กำหนดให้ 1 กค. 63 ให้เก็บเงิน
ออนไลน์หรือออกใบเสร็จทำเป็น 
E-report  
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
3.2  เรื่องจาก CHRO : ตรวจสอบตำแหน่งว่างเพื่อจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ นำเสนอ ดังนี้ ตรวจสอบตำแหน่งว่างเพ่ือจะดำเนินการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ตำแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ 1 ตำแหน่ง 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.63 ถึงวันที่ 13 มีค.63 
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 12 อัตรา 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.63  ถึงวันที่ 17 มีค.63  
ดูรายละเอียดได้ที่ www.dmsc.moph.go.th 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

3.3 เรื่องจาก CFO : การสมัครรางวัลเลิศรัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 CFO นำเสนอ การสมัครรางวัลเลิศรัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) 
 

 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) 
การเตรียมตัวสำหรับการประเมินรอบ 2 ส่งรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ
ให้ สกพร. ภายใน 13 มีค.63 (50) หน้า 

1. บทสรุปผู้บริหารแสดงความโดดเด่นของหมวดที่ขอรับรางวัล (หมวด 2 และ 
4 หมวดละ 3-5 หน้า 

2. รายงานผลการดำเนินการ ประกอบด้วย ลักษณะสำคัญองค์การ 10 หน้า 
รายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทุก
หมวด ประมาณ 15 หน้า ยกเว้นหมวด 2  และ 4 หมวดละประมาณ 15 
หน้า  

3. ผลลัพธ์การดำเนินการประมาณ 5 หน้า  การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตค.62-กพ.63) 

กิจกรรมม 
1. จัดโครงการอบรมให้ความรู้การประเมินสถานะหน่วยงานตามเกณฑ์ 

(PMQA) 4.0 วันที่ 19 พย.62  

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานให้ข้อเสนอแนะ 
เพิ่มเติมเรื่องการพัฒนา แลป /เครือข่าย 
ของ COVID 19 ในปีหน้า 
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2. จัดประชุมคณะทำงาน (PMQA) ครั้งที่ 1 ( วันที่ 25 ธค. 62) 
3. จัดประชุมคณะทำงาน (PMQA) ครั้งที ่1 ( วันที่ 14 มค. 63) 
4. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์การ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 
พ.ศ.2562 (วันที่ 12 กพ.63) 

5. ส่งผู้แทนหมวด 2,3,4 เข้าร่วมอบรมการเขียน Application Report จัดโดย
สำนักงาน ก.พ.ร. (วันที่ 24 กพ.63) 

วัตถุประสงค์ 
• มีความรู้ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 มากขึ้น 
• การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
• ทราบโอกาสในกาืรปรับปรุงผลงานของกรมให้ดีขึ้น 
• ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ปี พศ.62 ใช้เป็นข้อมูลสมัครรางวัล 

PMQA รายหมวด 
• ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ใช้เป็นข้อมูลสมัครรางวัล PMQA 

4.0  
• ทบทวนผลการประเมินตนเอง 
• ทำแผนพัฒนาองค์การรายหมวด 
• การเขียนรายงานผลการดำเนินการ (Application Report) สำหรับการ

รับสมัครรางวัล PMQA รอบ 2  
• เขียนรายงานผลการดำเนินการ ได้อย่างถูกต้อง 

บทเรียนสำคัญท่ีผ่านมา – ขาดผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการดำเนินการรายหมวด/ผลลัพธ์
ที่ชัดเจนมีน้อย 
 
 
3.4 เรื่องติดตามนโยบายสำคัญ 
3.4.1  กัญชาทางการแพทย์ 
   (ไม่มีความก้าวหน้ารายงาน) 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4.2  อาหารปลอดภัย  
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นำเสนอ การดำเนินงานอาหาร
ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. การสำรวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

• ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากคณะกรรมาธิการฯ จำนวน 30 ตัวอย่าง 
2. การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยตามนโยบายสำคัญ กระทรวงสาธารณสุข 

• โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและโครงการพัฒนาแห่งกระจายสินค้า 
• โครงการโรงอาหาร (Healthy Canteen) และตลาดนัด สธ. 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง 
ให้พัฒนาชุดตรวจพาราควอตต่อไป 
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• โครงการแหล่งจำหน่ายผักผลไม้สดภายในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือ
โรงพยาบาลจังหวัด 

3. การพัฒนานวัตกรรมด้านการวิเคราะห์อาหาร 
•  ชุดทดสอบต้นแบบตรวจพาราควอตปนเปื้อนในผัก 
 

3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก 
   ผู ้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   และผู ้อำนวยการสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการ
จัดระบบบริการ HPV DNA Testing  
ความก้าวหน้าการดำเนินการ 
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดส่งชุดน้ำยาทั้งหมดจำนวน 1,500 ชุด ให้แก่ service 
plan สาขามะเร็งของ จ.สุรินทร์ โดยส่งถึงพ้ืนที่แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่  
6 กุมภาพันธ์ 2563 
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความพร้อมรับตัวอย่างจาก จ.สุรินทร์ 
• จัดทำเอกสาร แผ่นพับ 
ประมาณการวันเริ่มต้นให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
ด้วยวิธี HPV DNA test เขตสุขภาพท่ี 3, 7, 9 และ 12 
วันที่ 1 เมษายน 2563  
ความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 
ตรวจคัดกรอง Quadruple test : ศวก. นครสวรรค์ จำนวนโรงพยาบาล จังหวัด 
ตัวอย่างส่งตรวจระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง 1 มกราคม 2563 
จำนวน 11,015 ตัวอย่าง  
หญิงตั้งครรภ์ อายุ น้อยกว่าหรือไม่เกิน 35 ปี 
จำนวนตัวอย่าง 10,149 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 2,492 (24.55%) 
หญิงตั้งครรภ์ อายุ มากว่า 35 ปี 
จำนวนตัวอย่าง 866 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 41(4.73%) 
ผลดำเนินงานบริการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จัดประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 เขตสุขภาพ 
ภายใต้โครงการบูรณาการ ดูแลเด็กและประชากรไทยด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธ์งานด้านแม่และเด็กในเขตพ้ืนที่ 
เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 
แพทย/์นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรในเขตพ้ืนที่ 
เขตพ้ืนทีท่ี่ดำเนินการเสร็จสิ้น เขตสุขภาพท่ี 12 สงขลาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
โรงแรมลี การ์เดนส์ หาดใหญ่ จ. สงขลา 
เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมาวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแคนทารีย์โคราช 
จ.นครราชสีมา 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง  
แลปที่กำลังจะเปิด ต้องมีมาตรการที่ดู
มาตรฐาน มีการดูความพร้อม สถานที่
ต่างๆ ให้มั่นใจว่าเราเป็นที่น่าเชื่อถือได้ 
มอบ ผอ.สวส monitor เรื่องการตรวจ 
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ความก้าวหน้าการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 
งานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ  
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
กิจกรรม 

• การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งตัวอย่างงานตรวจคัดกรองทารกแรก
เกิด 

• การศึกษานาร่องการตรวจคัดกรองโรค IEM -TMS 
• คลังตัวอย่างกระดาษซับเลือด 

เป้าหมาย 
• เด็กทารกแรกเกิดทุกรายได้รับการตรวจคัดกรองภายในกำหนด กรณีเด็กที่มี

ผลผิดปกติ ได้รับการตรวจยืนยืนยันและรักษาภายในอายุเด็กไม่เกิน 14 วัน 
ตามแนวทางของประเทศ 

• เพ่ือขยายจำนวนโรคการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดของประเทศไทย 
• ใช้ประโยชน์จากดีเอ็นเอ จากคลังตัวอย่างเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตอบปัญหา

สาธารณสุขของประเทศ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งตัวอย่าง 
ข้อดีระบบการส่งตัวอย่างแบบลงทะเบียน EMS (เริ่ม มีนาคม 2563) 

1. จนท. ปณท. เข้าไปรับตัวอย่างถึงโรงพยาบาลตามจุดนัดหมาย 
2. ติดตามสถานะของตัวอย่างจากต้นทางถึงปลายทางแบบ Real Time  
3. โรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อคีย์ข้อมูลผ่านระบบ 
4. ประกันเวลาการจัดส่งตัวอย่างภายใน 3 วันทำการ ทั่วประเทศ 
5. ลดปัญหาตัวอย่างสูญหาย 
6. มีระบบ IT สนับสนุนบันทึกส่งตัวอย่าง ตรวจสอบสถานะการขนส่ง แบบ 

Web Application และ Mobile Application  
การวิจัยศึกษานำร่องการตรวจคัดกรองโรค IEM -TMS โครงการต่อเนื่อง 4ปี (62-65) 
 

 
 
แผนการวิจัยและพัฒนาการตรวจคัดกรองโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในกลุ ่มสาร
โมเลกุลเล็ก 
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2562 พัฒนาและทวนสอบวิธีการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันกลุ่มโรค IEM 
2563 นำวิธีที่พัฒนาได้ ตรวจวิเคราะห์ในกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาอุบัติการณ ์
2564 ขยายจำนวนตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตามเป้าหมาย 
เสนอคณะกรรมการรับรองวิธีวิเคราะห์ และหาต้นทุนต่อหน่วยเพื่อดูความคุ้มค่า 
2565 เปิดให้บริการ ขอการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 , ISO 15189 , 
ISO 15190 
2566 เปิดให้บริการ ตามความเหมาะสมจำนวนโรคภายใต้ผลการประเมินที่มีความคุ้ม
ทุน คุ้มค่า เสนอเข้าในชุดสิทธิประโยชน์ 
คลังตัวอย่าง กระดาษซับเลือดที่เหลือจากการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบ่งเป็น  
3 คลังตัวอย่าง 

 
B เป็นตัวแทนตัวอย่างของคนไทยครอบคลุมทุกอำเภอเพ่ือแหล่งข้อมูลด้านพันธุกรรม
ของคนไทยในระยะยาว  
 
3.4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื ่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัต ิการ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา นำเสนอ ดังนี้  (ฟังเทป) 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ 
Internal audit ทุกที ่
การประชุมบูรณาการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขตสุขภาพที่ 12  
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า 
วัตถุประสงค์ 
1. สื่อสารงานและแนวทางการทางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของเครือข่ายเขตสุขภาพที่12 
ผลการจัดประชุม 
1. ผู้เข้าประชุม ทั้งหมด 110 คนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
2. งบประมาณ ใช้จริง 184,440 บาท 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ภาพรวมร้อยละ 84.80 
ข้อเสนอแนะจากผู้ประชุม 
-เรื่องท่ีนาเสนอมีความน่าสนใจ แต่ระยะเวลาจากัด 
-เนื้อหาการประชุมค่อนข้างเยอะ และรวบรัด ทาให้เข้าใจในบางประเด็นค่อนข้างยาก 
-ช่วงเวลาซักถาม แสดงความคิดเห็นมีน้อย 
-อยากให้วิทยากรตอบข้อซักถามให้ชัดเจนครอบคลุมและอธิบายให้ละเอียด 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง 

1. เร ื ่องเคร ือข ่าย ฝาก ผอ.ศวก 
อยากให้เกิดการร่วมมือ 

2. การอบรมแนวทางป้องกันความ
เส ี ่ยง อยากให ้นำข ้อประเด็น
ปัญหา การทำไม่ถูกต้อง มาเป็น
แนวทางในการจัดประชุม เพ่ือ
เป็นวงจรพัฒนาต่อไป  
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ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมเครือข่ายอื ่นๆ(เนื ่องจากเขตสุขภาพที่ 12 จัดเป็น
เครือข่ายแรก) 
-ปรับรูปแบบการประชุมให้มีเนื้อหาน้อย แต่มีการพูดคุยมากขึ้น เนื่องจากจัดวันเดยีว
แต่มีเนื้อหาถึง 8เรื่องใหญ่ๆ 
-Focus  group มากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าประชุมมีหลายกลุ่มและมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน
ในแตล่ะเรื่อง 
โครงการอบรมเรื่อง แนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน 
จัดโดย :  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 
วันที ่ 11 – 12  กุมภาพันธ์  2563 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนาบุคลากรงานสนับสนุน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
แนวทางการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน 
กลุ่มเป้าหมาย : 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี  
ของ ศวก.15 แห่ง และกอง/สถาบัน/สำนักจากส่วนกลาง จำนวน 65 คน 
งบประมาณ : 
งบพัฒนาบุคลากร จำนวน  400,000 บาท 
เนื้อหา 
-อบรมหลักการ/แนวคิด/เทคนิคการทำ TOR/การบริหารสัญญา/การแก้ปัญหา 
และการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
-อบรมหลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการเงินการคลัง/กรณีศึกษาความเสี่ยงใน
การรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 
สรุปผลการดำเนินงาน 
ผู้เข้าร่วมอบรม  88 คน (ร้อยละ 135.38 ของกลุ่มเป้าหมาย) 
ผลการทดสอบก่อนเรียน ผ่านการประเมิน ร้อยละ 45 
ผลการทดสอบหลังเรียน ผ่านการประเมิน ร้อยละ 74.67 
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม ภาพรวม  ร้อยละ 92 
หลักสูตรที่ต้องการให้จัดอบรมครั้งต่อไป 
การรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate) 
กฎ ระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
การควบคุมภายในด้านการเงิน 
3.4.5 อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น นำเสนอ ดังนี้ 
โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนกุมภาพันธุ์ 2563 
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง 
ข้อมูลที่เข้าหน้าต่างเตือนภัยต้องรีบแก้ไข 
การยกระดับ อสม. เป็นแพทย์ประจำ
หมู่บ้าน และมีค่าตอบแทน 2,500 บาท 
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การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทยช์ุมชน เป้าหมาย 

1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือ องค์ความรู้ หรือ สารสนเทศ ในการพัฒนา  
อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพ่ือเชื่อมต่อ สบส. 

2. ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายฯในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการพัฒนา อสม./ 
อสม.วิทยาศาสตร์การแพทยช์ุมชน 

3. สำรวจ ประเมินศักยภาพของ อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทยช์ุมชน (ก่อน
และหลังการพัฒนา) 

4. สนับสน ุนความรู้  และเทคโนโลยี  เพ ื ่อพ ัฒนาศ ักยภาพ อสม./อสม.
วิทยาศาสตร์การแพทยช์ุมชน) 

กิจกรรมตามแผนงาน 
1.การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อเชื่อม ต่อกับ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) 
1.1 การพัฒนาหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน รอบ 80,000 คน 
1.2 ร่วมจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน รอบ 10,000 คน 
วิชา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน กับการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้น (ระยะเวลาในการอบรม จำนวน 40 นาท)ี 
2.ศวก.6 ชลบุรี ไดน้ำหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน 
(อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน) จัดทำเป็น QR code เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เครือข่าย และ ศวก.นำไปอบรมพัฒนา อสม.ในพ้ืนที ่ 
การอบรมพัฒนา อสม.หมอประจำบ้าน รอบ 10,000 คน อยู ่ระหว่างการจัดทำ
หลักสูตรและกรอบการอบรบ เบื ้องต้นการอบรมจะอยู ่ในช่วง เดือน มีนาคม – 
เมษายน 2563 

ต่อคน การสนับสนุนให้ อสม. มีความรู้ 
ค ว ามพร ้ อม ในการดำ เน ิ นการทาง
ห้องปฏิบัติการ มอบ ผอ.ศวก. ขณะลง
พ้ืนที่ ถ้าใช้แนวคิดนี้สอน อสม. ให้มาเรียน
กับกรมเรื่อยๆ จะมี อสม.นักวิทย์ กระจาย
ไปอยู่ใน อสม. ทั้งหมดมากขึ้น 

3.4.6 จีโนมิกส์ประเทศไทย 
    ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม นำเสนอ ดังนี้ 
จัดประชุม วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เพ่ือเตรียมแผนวิจัย 
ของจีโนมิกส์ไทยแลนด์  
วันที่ 26 กพ. 63 จัดประชุม เรื่องโครงการวิจัยที่เสนอมาทั้งหมดของปี 64  ให้เป็น
แผนวิจัย โรคติดเชื้อ เภสัชพันธุศาสตร์ โรคมะเร็ง และโรคหายาก  
วันที่ 27 กพ. 63 จะเป็นการประชุมของอีก 4 โรคอ่ืนๆ  

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง  
ครั้งหน้าให้นำเสนอ แผนรวมของประเทศ 
ส ่วนแผนของกรมฯ แต ่ละหน ่วยงาน
จะต ้องทำอะไร อาจจะเป ็นแผนการ
บริการ หรือสิ่งที ่ต้องทำใน 5 ปี เพื ่อให้
ผู้บริหารเสนอ เพ่ือนำมาปรับแก้ไขก่อนได้ 
 

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
          หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 
(ณ วันที่ 21 กพ. 63 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามร่าง พรบ. 1,354,295,200 
บาท เงินรับจัดสรรงวดที่ 1 502,788,200 บาท ร้อยละ 37.13  บาท เงินเบิกแทนกัน
(กรมแพทย์แผนไทย) 300,000 บาท เบิกจ่ายสะสม 375,054,819.14 บาท ร้อยละ 
27.69 เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ณ 21 กพ.63) ร้อยละ 40.82 การเบิกจ่ายภาพรวม
ตามตัวชี้วัด 3.1 ซึ่งเปอร์เซ็นการเบิกจ่ายที่แสดงคิดเป็นฐาน 50%  ผลการเบิกจ่าย
ตามตัวชี้วัด 3.2 มี 1 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินประจำงวด ที่ ศวก.4 สระบุรี 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง  
เงินบำรุงให้คงไว้ตามเป้าหมาย ประมาณ 
500 ล้านบาท  
ประเด ็น เง ินบำร ุง  (รายร ับ น ้อยลง 
รายจ่าย มากขึ้น ) ติดลบ 2 ลบ หนี้ภาครัฐ 
อาจยังไม่จ่ายได ้  
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
เบิกจ่ายไปแล้ว 10,849,912.16 ร้อยละ 99.09 % คงเหลือ 100,087.84 เบิกจ่าย
ภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ 9 ร้อยละ 26.63 เงินกันไว้ปี  
2562 กันไว้ 8 รายการ ได้ทำการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้ เบิกเหลื่อม ณ 21 
กพ 63 ทั้งสิ้น 1,195,020 บาท สำหรับเงินกันในปี 2561 มี 1 หน่วยงาน ของศวก.ที่ 
7 ขอนแก่น  สถานะเงินบำรุงกรม ณ วันที ่ 31 มค.63 ยอดยกมา ณ 30 กย.62 
502,946,740.82 บาท รายรับ ตค.- มค.63  146,590,964.34 บาท รายจ่าย ตค.- 
มค.63  148,288,893.06 บาท คงเหลือ ณ 31 มค.63 ยอด 501,248,812.10 บาท 
รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 31 มค.63  58.20 ล้านบาท ลูกหนี้ภาครัฐ 57.18 ล้าน
บาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.02 ล้านบาท  
 

ยอดยกมา ปี 62 เบิกจ่ายไม่ทัน / 
อาจต้องมีการประเมินผลกระทบเรื่องการ
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ /
ผลกระทบจากกรณี COVID-19 /เนื่องจาก
มีแผนต้องใช้เงินบำรุงในการซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์ตรวจแล็บ 
มอบ ผู ้อำนวยการหน่วยงาน ประเมิน
สถานการณ์ (รายรับ-รายจ่าย) และปรับ
แผน ให้สอดคล้องต่อไป 

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2563  
            ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอ งบประมาณ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2563   
ภาพรวมของกรมฯ จัดสรรทั้งปี (หลังปรับ) 1,344.4572 ล้านบาท จัดสรรพลางก่อน 
502.4882 ล้านบาท งบลงทุน 381.7479 ล้านบาท ครุภ ัณฑ์  324 รายการ 
367.9724 ล้านบาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ  13.7755 ล้านบาท รายการ
ผูกพันเดิม 1 รายการ 10.9500 ล้านบาท รายการผูกพันใหม่ 4 รายการ 2.8255 ล้าน
บาท รวมทั้งสิ้น 329 รายการ 381.7479 ล้านบาท การทำ TOR  ทำได้ดี 100% การ
ทำราคา 97.87%  ประกาศหาผู้รับจ้าง 93.60%  ได้ผู้รับจ้าง 34.45% และอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง 32.62% 
งบประมาณ 63 ผ่านสภาแล้ว และคาดว่าจะโปรดเกล้า ประมาณ 6-9 มีค.63 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง 
ติดตามงบลงทุน อย่างใกล้ชิด ช่วงเวลา
การใช้เงินจะสั้น และจะดูความสามารถใน
การใช้เงิน มอบ ผู้อำนวยการทุกท่าน เร่ง
เบิก โดยเฉพาะงบดำเนินการ 

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผู้จัดการคุณภาพ นำเสนอการดำเนินการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 
คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ด้านชีวภาพ ด้านเคม ีและด้านรังสี 
–ร่างพร้อมจัดพิมพ์ 15 มี.ค.63 
คู่มือคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ –เร่งดำเนินการ 
งานที่ไม่เป็นไปตามท่ีกำหนด (Non conformity, NC) ระดับกรม 
-0600 WM 0024 : ผู้พบแจ้ง QM (form) 
-DMScNC 01/63 -DMScNC 04/63 ขยะห้องปฏิบัติการ 
-ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทาง 
SMARTDI : ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการสืบค้น รองรับเอกสารในมาตรฐานอ่ืน 
(จัดทำปี 2557*) 
ดำเนินการจัดทำคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที ่410/2563 ลว 30 มค 63 
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพ  
เพ่ิมเติมเรื่องความเสี่ยง การควบคุมภายใน ในเดือน มีค ตามที่แจ้งกับตรวจสอบ
ภายในของกระทรวง มีความเข้าใจไม่ตรงกัน บางหน่วยงานมีการจัดอบรม เรื่องของ

  ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ ้ง   ความเส ี ่ยงเร ื ่องใดที่
เน ้นหน ัก ช ่วยเข ียนให ้ เป ็นแนวทาง 
สำหร ับกรมว ิทยาศาสตร ์การแพทย์  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระดับแต่ละ
ระดับในห้องปฏิบัติการ  ความเสี่ยงที่จะ
เขียนเป็นแนวทาง มีเรื ่องอะไรบาง เช่น 
การควบคุมกำกับวัสดุห้องแลป  
เอาตัวอย่างของหน่วยงานที่ทำเสร็จแล้ว 
เขียน JOB ความเสี่ยงในรายบุคคล แล้ว
ช่วยลงในเว็ปของกรม หรือว่าจะสื่อสารให้
ผู ้บริหารทราบเป็นตัวอย่าง เพื่อจะได้ไป
ดัดแปลงให้เป็นของหน่วยงานตนเองได้ 
ขอให้ทุกหน่วยงานรีบดำเนินการให้เสร็จ 
ขอให้ทีมทำตัวอย่างแจกให้กับหน่วยงาน
ได้ดูด้วยเป็นตัวอย่าง 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
ควบคุมภายในโดยวิทยากรที่เคยมาสอน แต่จะมีรายละเอียดที่มากกว่ากรอบที่ทำ จะ
ดำเนินการในการจัดการอย่างไร อาจจะต้องไปดูจากกรมอ่ืนที่ผ่าน ทำระดับไหน  
 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
เรื่อง หน่วยทดสอบที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ OECD GLP (OECD GLP complied test facility) ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 
ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว  

 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธานร่วมยินดี  

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563   

 ผู้แทนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำเสนอดังนี้     
เงื่อนไขจำนวนงบประมาณของโครงการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
งบดำเนินงาน วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
งบลงทุน (ครุภัณฑ์) วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
งบลงทุน (ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) วงเงินงบประมาณ ตั้งแต ่2 ล้านบาทข้ึนไป 
สรุปขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการของหน่วยงานตามระดับความเสี่ยง 
สีเหลือง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง การจัดทำ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เอ้ือประโยชน์ให้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือ ผู้ขาย/ผู้รับ
จ้างรายใดรายหนึ่ง ทำให้ซื้อสินค้าที่มีราคาแพงกว่าปกติ ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพต่ำ 
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่มีการรับสินบนจากลูกค้าเพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน หรือแจ้งผลการตรวจซึ่ง
เป็นความลับทางราชการไปแจ้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจส่วนตัวในการพิจารณาและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
หน่วยงานที่มารับบริการ 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
เหตุการณ์ความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่มีการคัดเลือกหน่วยงานในการสอบเทียบเครื่องมือ 
เพ่ือให้ตรวจผ่านมาตรฐาน หรือ เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่ได้รับ
การคัดเลือก 
สรุปขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินโครงการของหน่วยงาน ตามระดับความเสี่ยง 
สีแดง 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
คือ เจ้าหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างในการเลือกวิธีพิเศษในการ
จัดซื้อ และ มีการตรวจรับหรือได้รับของล่าช้ากว่าในสัญญา 
การจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่มีการกำหนดเนื้องานโครงการ จัดประชุม/อบรม/ สัมมนา /ตรวจติดตาม
งาน ที่แอบแฝง เกินความจำเป็น ส่งผลให้มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็น
เท็จ และเกิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย 
การเก็บค่าตรวจวิเคราะห์และการนำฝากเงิน 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
เจ้าหน้าที่รับเงินค่าบริการตรวจวิเคราะห์แล้วไม่นำเงินเข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน 
อาจทำให้มีการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน หรือปลอมแปลงเอกสารเป็นเท็จ 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง  
3. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 
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4. จัดทำคู่มือมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การรับ
สินบน สินน้ำใจ ของขวัญ หรือทรัพย์สินอ่ืนใด โดยระบุโทษความผิดในกรณีฝ่าฝืนทั้ง
ผู้ให้และผู้รับ 
5. กำหนดมาตรการให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบของและเอกสารการเบิกจ่ายให้ตรงตาม
สัญญา  
6. กำหนดให้มีการสืบ/เทียบราคาพัสดุจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง อย่างน้อย 3 ราย  ก่อน
การจัดซื้อจัดจ้างเสมอ 
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ 
1. มีระบบควบคุมคุณภาพ ISO 17025 และระเบียบของทางราชการกำหนดเกณฑ์
ผ่านมาตรฐาน 
2. แจ้งผลการตรวจสารเสพติดเป็นเอกสารลับ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องรับผลการตรวจด้วย
ตนเอง 
3. ให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบนามสกุลของผู้ที่ได้รับการตรวจสารเสพติดว่าตรง
กับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ ผู้รายงานหรือผู้รับรองผล การตรวจ หากพบว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ให้ส่งต่อตรวจอย่างไปยังหน่วยงานอื่นเพ่ือทำการตรวจ
พิสูจน์แทน 
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจส่วนตัวในการพิจารณาและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ
หน่วยงานที่มารับบริการ 
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก
หน่วยงานในการสอบเทียบเครื่องมือ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ 
การจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา 
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 และระเบียบของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดโครงการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อน
การขออนุมัติโครงการ 
3. กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของกรมเป็นคณะทำงานในการจำทำและตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด 
5. กำหนดคุณสมบัติของสถานที่จัดประชุมให้เหมาะสม โดยผ่านการเห็นชอบจาก
ผู้บริหาร  
6. ประเมินผู้ขายก่อนการเลือกสถานที่จัดประชุม 
การเก็บค่าตรวจวิเคราะห์และการนำฝากเงิน 
1. ตรวจสอบยอดเงินเม่ือสิ้นวัน ว่าตรงกับยอดใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงาน
ผู้บังคับบัญชา           
2. ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด                           
3. ปรับแนวทางการรับเงินค่าตรวจวิเคราะห์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานแทน
การรับเงินสด 
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6.2 ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นำเสนอ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
ภายใน ดังนี้ 
การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินบำรุง) 
1) ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562ข้อ 35 กำหนดว่า “การจ่ายเงินให้กระทำเฉพาะที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กำหนดไว้ หรือ มติ ครม. อนุญาตให้จ่ายได้ หรือ
ตามท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายได”้ 
2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2562 ข้อ 12 วรรคท้าย กำหนดว่า “อำนาจในการอนุมัติการ
จ่ายเงินบำรุงให้เป็นอำนาจของ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือผู้ที ่หัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าสังกัดมอบหมาย” 
หน่วยงานมีการใช้จ่ายเงินบำรุง โดยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดยังมิได้อนุมัติให้จ่าย
ตามท่ีระเบียบกำหนด 
กรณีที่ 1. หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินบำรุงปีก่อน (ปี 2562) แต่เบิกจ่ายไม่ทันและ
จำเป็นต้องยกยอดใบสำคัญมาตั้งเบิกในปีปัจจุบัน (ปี 2563) กรณีท่ี 2. กรม ฯ ยังไม่ได้
จัดสรรเงินบำรุงในปีปัจจุบัน (ปี 2563) แต่หน่วยงานมีการนำใบสำคัญมาเบิกจ่ายก่อน
การได้รับอนุมัติจัดสรรจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรืออธิบดี 
การใช้จ่ายเงินบำรุง : หน่วยงานต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือ
อธิบดีก่อน ทั้งกรณีค่าใช้จ่ายที่ยกยอดไปตั้งเบิกในปีถัดไป และกรณีที่มีค่าใช้จ่าย
เกิดข้ึนในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการจัดสรรเงิน (แม้จะมีเงินบำรุงฝาก สนง.คลังจังหวัด
ไว้) และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรืออธิบดีอนุมัติให้ใช้จ่ายหรืออนุมัติการ
จัดสรรแล้ว จึงนำใบสำคัญมาเบิกจ่ายได ้ 
การควบคุมภายใน 
1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 (ม. 79) บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) หลักเกณฑ์ กค.ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 
3) หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.0215.01/ว 2551 ลงวันที่ 31
มกราคม 2562 
4) หนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด่วนที่สุด ที ่สธ 0601.09/ว 1670 ลงวันที่ 22 
ตุลาคม 2562 
ผลการสอบทานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน (Flowchart) พบว่า หน่วยงานมีความ
เสี่ยงที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการทุจริต หรือ มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ได้แก่ 
1) หน่วยงานมีการมอบหมายงานโดยไม่แบ่งแยกหน้าที่  เช่น มอบ จนท.บัญชี เป็น
ผู้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน หรือมอบ จนท.รับตัวอย่าง เป็นผู้รับเงิน แทน จนท.
การเงิน เป็นต้น  
2) หน่วยงานมีการมอบหมายให้พนักงานขับรถรับฝากเงินสด (พร้อมรับตัวอย่าง) จาก
ผู้ใช้บริการภาคเอกชน เป็นต้น 

ที่ประชุมรับทราบ 
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การจัดวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสม 
1) การมอบหมายงานให้มีลักษณะแบ่งแยกหน้าที่ เช่นให้ จนท.การเงิน เป็นผู้รับเงิน
และออกใบเสร็จรับเงิน /ส่วน จนท.บัญชี ให้เป็นผู้สอบทานเอกสารและบันทึกบัญชี 
เพ่ือให้มีการถ่วงดุลกัน 
-ให้ จนท.รับตัวอย่างมีหน้าที่รับตัวอย่างและคำนวณค่าบริการ และให้ จนท.การเงิน 
เป็นผู้ชำระรับเงินจากผู้ใช้บริการโดยตรง 
2) ให้ปรับเปลี่ยนการรับฝากเงินสดจากผู้ใช้บริการภาคเอกชน เป็นการรับชำระเงิน
ผ่านระบบ e-Payment  
(ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 78) 
6.3 รายงานจำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นคำขอในปี 2562 

ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม นำเสนอ ดังนี้ 
จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นคำขอในป ี2562 
สิทธิบัตร (1 เรื่อง) 
ชุดไพรเมอร์และโพรบ สำหรับประเมินความเสี่ยงเป็นวัณโรคเฉียบพลัน (กสน) 
อนุสิทธิบัตร (6 เรื่อง) 
•ชุดทดสอบไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สยวส) 
•RepelMos โลชั่นสมุนไพรไออาร์ (สวส) 
•สเปร์โลชั่นไล่ยุงผสมแมงลักคา (สวส) 
•สเปร์โลชั่นไล่ยุงผสมตะไคร้ต้น (สวส) 
•สเปร์ตะไคร้บ้านกำจัดยุง (สวส) 
•ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (ศวก.เชียงใหม่) 
จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่คาดว่าจะย่ืนคำขอในป ี2563 
สิทธิบัตร (1 เรื่อง) •ชุดไพรเมอร์และโพรบ สำหรับตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 (สวส) 
อนุสิทธิบัตร (10 เรื่อง)  
•ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพารส (สวพ) 22 มค 63 
•ชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจเฮมพ์ (ศวก เชียงใหม่) 22 มค 63 
•ผลิตภัณฑ์แชมพูขิง (สวพ) 
•TB lamp (สวส) 
•ชุดตรวจสารพาราควอตในตัวอย่างผักและผลไม้ (ศวก ตรัง) 
•ชุดทดสอบกัญชาในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (สยวส) 
•ชุดทดสอบเบื้องต้นกัญชาด้วยเทคนิคการเกิดสี (ศวก เชียงใหม่) 
•ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (สรส) 
•วิธีการตรวจประเมินประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (สรส) 
•ชุดตรวจไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโท 
กราฟี (สยวส) 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
6.4 ความก้าวหน้าการจัดหาพื้นที่ทำแผนการสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 
1.พื้นที่ตั้งของ ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย ที่ราชพัสดุ แปลงเลขที่ 1089 ได้ทำหนังสือขอ
อนุเคราะห์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ส่งคืนพื้นท่ีให้ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงราย
เพ่ือศูนย์ฯ จะได้ดำเนินการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้อง 
2. พ้ืนที่ตั้งบ้านพัก ศวก.ที ่1/1 เชียงราย หมู่ที่ 13 ต.นางแล ทางศูนย์ฯได้ประสานกับ 
เทศบาลตำบลนางแล และธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ในการขอสำรวจพื้นที่ เพื่อขอขึ้น
ทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ 
-ห่างจากที่ตั้งเดิม 12 กม. 
-ติดถนนพหลโยธิน 4 เลน เชียงราย – แม่จัน 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง 
ดำเนินการพ้ืนทีเ่พ่ือให้กรมวิทย์ฯไปใช้
ประโยชน์ได้ ให้เสร็จใน ปี 63  ปี 64 
ดำเนินการเรื่องการเขียนแบบ ดูแบบให้
เหมาะสม ตั้งงบ ในปี 66 และให้
ดำเนินการสร้างในระยะเวลา 2 ปี ให้แล้ว
เสร็จในปี 68  

6.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำเสนอดังนี้ 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจำนวน 434 ครั้ง/ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 133 ครั้ง ข่าวพาดพิง 301 ครั้ง 

 ที่ประชุมรับทราบ 

7. วาระอ่ืนๆ  

 
   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   

6 กุมภาพันธ์ 2563  


