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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 3/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561  เวลา 09.00-12.00 น. ณ จังหวัดตรัง 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระพิเศษ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 กรมฯไดจ้ัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ  

76 ปี ในวันที่ 12 มี.ค.61 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  
1.2 เชิญชวนบุคลากรกรมฯเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ครั้งที่ 26 ในวันที่ 28-30 มี.ค.61 โดยมีรมต.กสธ.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 
โดยให้หน่วยงานน าเสนอผลงานเด่นเพ่ือแสดงผลงานต่อผู้บริหารระดับสูงทราบ 

1.3 ขณะนี้กรมฯก าลังด าเนินการท าหนังสือถึงรองนายกฯเรื่องมอบอ านาจให้ 
กรมฯเป็นหน่วยตรวจประเมิน OECD GLP (CMA) เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญที่กรมฯ
รับผิดชอบ 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 23 ก.พ.61 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี)  
วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
( ณ วันที่ 16 มี.ค. 61 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 2 ของกระทรวงฯ 
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 46.18 (เฉพาะงบลงทุน เป็นอันดับ 1 ของกระทรวงฯ  
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 58.33 ) สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 498,046,827.77  บาท 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (28 ก.พ.61)  เป็นเงิน 88,983,396.60 บาท 
 

ประธานแจ้งถึงแผนการใช้เงินบ ารุง โดย
จะน า ไปใช้ปรับค่ าตอบแทนลู กจ้ า ง
ชั่วคราว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
มอบหมายให้ผู้ บริหารส ารวจอาคาร
สถานที่ที่ต้องบ ารุงซ่อมแซมเพ่ือสร้าง
ความสุขของบุคลากรในองค์กร โดย
มอบหมายผทว.สุธน เป็นผู้ประสานงาน
และเร่งรัดการใช้งบด าเนินการ ซึ่งในส่วน
ของงบลงทุนมีการเบิกจ่ายได้ดีแล้ว 

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
         ผอ.ผน.แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ า ปี 61  
ส าหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่าย
จริงร้อยละ 31.1 เป้าหมายไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 เบิกจ่ายจริง 59.71 

      ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้
ช่วยเบิกจ่ายงบลงทุน เพ่ือน าเงินเหลือจ่าย
มาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ยังขาดแคลนโดยไม่
ต้องใช้งบเงินบ ารุงในการด าเนินการ  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
      รายการงบลงทุนผูกพันประจ าปีงปม.61 ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ข้อมูล ณ 20 
มี.ค.61 จ านวน 1 รายการ ได้แก่ อาคารชุดพักอาศัยส าหรับขรก. ศวก.สระบุรี คาดว่า
จะลงนามสัญญาได้ภายใน มี.ค.61  
 

 

4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
            รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์(QMR) รายงานการด าเนินการบริหารจัดการ
องค์การตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา  
1. ผลการ Surveillance (28 ก.พ.61) 
1.1การก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและและการก ากับติดตาม 
ข้อเสนอ : รวบรวมและสรุปตัวชี้วัดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงย้อนหลัง น าเข้าในการประชุม
ทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR)/ทบทวนและก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการที่ต่อเนื่อง 
1.2 การจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการแก้ไขและการตรวจสอบระบบ 
ข้อเสนอ : ทวนสอบและปรับปรุง / ทวนสอบสมรรถนะบุคลากรและท าแผนพัฒนา
อย่างเป็นระบบ / เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบก ากับติดตามและประเมินผลของกรม
แบบบูรณาการ / มอบหมายให้กลุ่มภารกิจเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาและการบูรณา
การงานของกรม 
2. การเตรียมการเปลี่ยนผ่านเพ่ือเข้าสู่ ISO/IEC 17025:2017 โดย QMR มอบหมาย 
ผทว.สุธน วงษ์ชีรี เป็น TM ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
ข้อเสนอ : ก าหนดเป้าหมาย แนวทางและจัดท าแผนปฏิบัติการ และเร่งด าเนินการ 
3. บูรณาการระบบบริหารคุณภาพ PMQA และ ISO 9001:2015 โดย QMR
มอบหมาย กพร.เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการระบบ จัดท าแผนการด าเนินการบูรณา
การกระบวนการ/ตัวชี้วัดของกรมให้เป็นหนึ่งเดียว 
ข้อเสนอ : เป้าหมายปี 2561 
-ก าหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์และประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม (กองผน,/กพร/
ประธาน PMQA หมวด7) 
-ทวนสอบตัวชี้วัดและกระบวนการของกรมให้เป็นเอกภาพ (กพร./ประธาน PMQA 
หมวด6) 
 

    ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
ว่ า  เนื่ องจากระบบคุณภาพนั้ น เป็ น
เครื่องมือในการบริหารงานให้มีความ
ปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพ ซึ่ง
ง า น ข อ ง ก ร ม มี ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ มี
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น การตรวจ
เชื้อ HIV การตรวจมาตรฐานด้านรังสีและ
ยา เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารจึงควรเห็น
ความส าคัญของระบบคุณภาพ และ
ร่วมมือกันในการด าเนินการ รวมทั้ ง
การบูรณาการระบบคุณภาพ ISO และ 
PMQA ให้ส าเร็จเพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิม
ภาระงานและลดความซ้ าซ้อน   

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

6.1 การพัฒนาหน่วยทดสอบการระคายเคืองในสัตว์ทดลองตามข้อก าหนด OECD GLP 

     รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ น าเสนอ ดังต่อไปนี้ 
       รายงานความก้าวหน้าของ  Test Facility Manager (TFM) โดยแบ่งเป็น 3 
กระบวนงานคือ  

1. Study Director: ได้รับ Test Item จากองค์การเภสัชกรรม และจัดท า 
รายงานผลการศึกษาแล้วเสร็จ 

2. Test System: ศูนย์สัตว์ทดลอง สวส. 
3. Quality Assurance (QA): สชพ. อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร 

      ประธานให้ข้อเสนอแนะว่าเนื่องจาก  

OECD GLP มีความส าคัญต่อประเทศไทย 
โดยกรมรับผิดชอบใน 2 ส่วนคือการเป็น
ผู้ตรวจประเมินและหน่วยงานรับตรวจ
ประเมิน ซึ่งในส่วนของการเป็นผู้ตรวจ
ประเมินนั้นก าลั งด า เนินการอยู่ โ ดย
มอบหมาย รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ผอ.
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
-ภายหลังจากท่ีเตรียมการแล้วเสร็จ ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือเสนอขอการ
ประเมินรับรองมาตรฐาน  OECD GLP ต่อไป 
-แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป จะขยายการทดสอบเพิ่ม เช่น  Acute Chronic 
Test  
 

สมป.และนพ.อาชวินทร์ หากด าเนินการ
ส าเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
และเ พ่ิมรายได้ ให้กรม แต่ เนื่ องจาก
ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจึงไม่
ควรตรวจประเมินศูนย์สัตว์ทดลองของ
กรมให้ผ่านเป็นที่แรกของประเทศไทย 
ควรด าเนินการประเมินหน่วยงานอ่ืนก่อน 
เช่น ม.มหิดล เป็นต้น   
 

6.2 การตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงาน (FTE2) 

       รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน น าเสนอ ดังนี้ 
➢ กรมฯ เห็นควรให้มีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลและผลการวิเคราะห์ภาระงานด้วย 

วิธีการค านวณแบบ Full Time Equivalent (FTE 2) ที่หน่วยงานด าเนินการมาพบว่า  
-หน่วยงานก าหนดรายละเอียดของงาน/กิจกรรม ชื่อหน่วยนับ ไม่ตรงกับรายละเอียด
ทีร่่วมกันก าหนด 
-หน่วยงานใช้เวลาในการปฏิบัติงาน ไม่ตรงกับเวลามาตรฐานที่ร่วมกันก าหนด 

➢ กรมฯ มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการ 
วิเคราะห์ภาระงาน 
-โดยให้ก าหนดรายละเอียดของงาน/กิจกรรม ชื่อหน่วยนับ และเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ตามท่ีร่วมกันก าหนด 
-ให้จัดส่งข้อมูลที่ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล. 
-กรมฯ จะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
 

ประธานแจ้งว่าในปัจจุบันไม่สามารถเพ่ิม
จ านวนบุคลากรได้เนื่องจากการจ ากัด
จ านวนข้าราชการและการจ ากัดการจ้าง
ลูกจ้างเงินนอกงปม.ตามระเบียบเงินบ ารุง
ฉบับใหม่ที่ต้องแจ้งขอเพ่ิมไปยังส านักงาน 
กพ. ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงระบบการ
ท างาน โดยหน่วยที่ FTE เกินจะมีการ
จั ด ตั้ ง หน่ ว ย ง าน  SDU รอ ง รั บ  โ ดย
หน่วยงานใดมึความจ า เป็นต้อ ง เ พ่ิม
บุคลากรให้ชี้แจงเพ่ือพิจารณาจัดตั้ง SDU 
ต่อไป 

6.3 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 

      ผอ.ผน.น าเสนอก าหนดการงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 
ในวันที่ 28-30 มีนาคม 61 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  

➢ วันที่ 28 มี.ค.61  
-ร่วมพิธีเปิดโดย รมต.กสธ. เป็นประธาน 
-ปาฐกถาจาก ภญ.อมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ปี 61 
-การบรรยายพิเศษ โดยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-เสวนาบทบาทของสภาวิชาชพีกับการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
นายกสภาวิชาชีพ  
-ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากร เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารแม่
ลาคิทเช่น 

➢ วันที่ 29 มี.ค.61 
-การบรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ และน าเสนอผลงานวิชาการ 

➢ วันที่ 30 มี.ค.61 
-การบรรยายโดยผู้รับรางวัล DMSc Award  และพิธีมอบรางวัลการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์น าเสนอผลงาน
เด่นภายในงานประชุมวิชาการนี้ด้วย  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
6.4 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (DOC) 

   ผอ.ผน.สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน 

➢ ความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 36.50 % 
2.พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข 42.39 % 
3. ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 47.89 % 
4.ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 49.91 % 

➢ ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อมูลจากระบบDOC ใช้ในการติดตามและประเมินผลซึ่งเชื่อมโยงกันในหลายระบบ 
ดังนี้ ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561/ PMQA หมวด 
4/ ISO 9001 : 2015 
2.ข้อมูลในระบบDOCน าไปใช้รายงานให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบ 
Strategy Management System : SMS) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
3.ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานติดตามการรายงานและก ากับให้เป็นปัจจุบัน 
 

ที่ ป ระชุ มรั บทราบ  ประธานแจ้ ง ว่ า
เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการเป็นเรื่องส าคัญ จึงมอบหมายให้
ผู้บริหารเร่งรัดบุคลากรผู้รับผิดชอบให้
รายงานผลการด าเนินงานตามระบบ 
พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้งบประมาณอย่าง
เต็มที่ โดยยังคงนโยบาย August Zero 
ตามเดิมในวันที่ 1 สิงหาคม 61 

6.5 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ 

    หัวหน้ากลุ่มกพร.น าเสนอแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ดังนี้ 
การประขุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหาร 16 มีนาคม 2561 
-เปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด 
-ก าหนดความชัดเจนการประเมินออนไลน์ 
ตัวชี้วัด 4 การก ากับดูแลการทุจริต  
            รอบท่ี 1 ใช้ survey online 19-25 มี.ค.61 / รอบที่ 2 ใช้ผล ITA 
ตัวชี้วัด 9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ก าหนดความชัดเจน survey onlineรอบท่ี 1 19-25 มี.ค.61 รอบท่ี 2 10-16 ก.ย.61 
ผู้ตอบแบบส ารวจได้แก่ รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ที่ปรึกษา ผอ.กอง/ส านัก ผชช. 
(หน่วยงานตามกฎกระทรวง)ที่เว็บไซต์ http://eos.opdc.go.th โดยกรอกบัตรปชช. 
13 หลัก ผู้ตอบแบบส ารวจไม่น้อยกว่า 80% 
ตัวชี้วัด 10 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Integration) ปรับค าถาม
เหลือ 2 ข้อ ประเด็นท า MOU และผลลัพธ์ MOU  

➢ การติดตามผลงาน 
-การลดพลังงาน : ไม่ผ่าน 
แนวทางแก้ไข : ผู้บริหารหน่วยงานเจ้าภาพก ากับติดตามผู้รับผิดชอบให้มีการรายงาน
ข้อมูลไฟฟ้า และน้ ามันในระบบ e-report.energy.go.th ให้ตรงเวลาและครบถ้วน
(ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป) โดยรวบรวมข้อมูลจากส่วนกลางและศวก.เชียงราย 
ภูเก็ต 
-การลดกระดาษ 2.95% (เป้าหมาย 5%)  
-การประหยัดงบประมาณ 2.33 % (เป้าหมาย 2.5%) 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ให้ผู้ตอบแบบส ารวจด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ครบถ้วน และใน
ส่วนของตัวชี้วัดนั้นไม่จ าเป็นต้องผ่านทุก
ตัว เนื่องจากบางตัวชี้วัดไม่สามารถปฏิบัติ
ได้  เช่น  การลดพลั ง งาน ซึ่ งมีความ
จ าเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ ส าหรับใน
เรื่องที่สามารถปฏิบัติ ได้  เช่น การลด
กระดาษ มีนโยบายให้งดการแจกเอกสาร
ในการประชุม จ้างท าเอกสารคู่มือหรือ
จัดพิมพ์หนังสือของหน่วยงานโดยไม่ต้อง
ถ่ายเอกสาร เป็นต้น  
  นายประสาท ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาฯ
ให้ข้อเสนอแนะด้านการประหยัดพลังงาน 
เช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (solar 
cell) อาจขอใน งปม.ปี 63 ได้ และจะ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมอนุรักษ์พลังงาน
บรรยายให้ความรู้ และข้อมูลใ นการ
อนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งเสนอให้ศวก.ที่
ต้องการปรับปรุงอาคารสถานที่หารือเพ่ือ
ใช้แบบร่วมกันในการปรับปรุง 

http://eos.opdc.go.th/
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แนวทางแก้ไข : หน่วยงานเจ้าภาพรายงานให้กลุ่มกพร.ให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด / 
กอง/ส านักรายงานข้อมูลให้เจ้าภาพตามเวลาที่ก าหนด 
 
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 89 ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวที่เกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ จ านวน 49 ชิ้น
ข่าว และข่าวที่หน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 40 ชิ้นข่าว โดยเป็นข่าวที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 51 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 38 ชิ้นข่าว และไม่มี
ข่าวเชิงลบ 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ความ 
ส าคัญกับการน าเสนอข่าว เนื่องจากแสดง
ถึงการเห็นความส าคัญของหน่วยงาน
ตนเอง จึงให้ผู้บริหารพิจารณาผลงานเด่น
ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ต่อไป 

6.7 ความจ าเป็นในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานในโครงการเป้าหมายและโครงการพัฒนานวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
      ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว น าเสนอดังนี้  
การวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานในโครงการเป้าหมายและโครงการ
พัฒนานวัตกรรม โดยร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน
วิจัยร่วมกัน  
-ในเบื้องต้น เรียนรู้ / ฝึกฝนเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ (บุคลากร 
ศวก. อาจต้องมาปฏิบัติงานชั่วคราวที่ส่วนกลาง) 
-เมื่อปฏิบัติการได้เองแล้ว อาจกลับไปท าท่ีหน่วยงานเดิม หากมี facility รองรับ 
ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน : ได้ผลงานส าคัญเร็วขึ้นกว่าเดิม/พัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น/นักวิชาการมีผลงานเพ่ือความก้าวหน้าของตนเองและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม/เตรียมความพร้อม successor 
แนวทางด าเนินการล าดับต่อไป 
-สอบถามหน่วยงาน ความจ าเป็น/ความต้องการความร่วมมือในการวิจัยหรือการ
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน 
-พิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการร่วมกัน 
-พิจารณาความพร้อมที่แต่ละหน่วยงานมี ได้แก่ องค์ความรู้/เทคโนโลยี บุคลากร 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่าการ
ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เป็นเรื่องที่ดี โดย
มอบหมายหั วหน้ า ส านั ก วิ ช าการฯ 
รับผิดชอบประสานงาน และมอบหมาย
ผู้บริหารหน่วยงานรับผิดชอบในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

6.8 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ( AMR) 

   ผอ.สวส. น าเสนอผลการด าเนินงานดังนี้ 
-3 เดือน : มีแผนปฏิบัติการ/มีแผนพัฒนา  case finding based surveillance ตาม
แนวทางWHO ส าหรับรพ. ที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวัง/มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้กับบุคลากรของศวก. 
- 6 เดือน : มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการของรพ.
เครือข่าย  (22-24 มกราคม 2561) 
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
1.ก าลังคนไม่เพียงพอในการด าเนินการโครงการ 
2.โปรแกรมของโรงพยาบาลไม่เอ้ือในการส่งข้อมูลให้กับกรม 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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6.9 ผลการด าเนินการ การจัดตั้ง Bio-Resources center  

    ผอ.สวส. น าเสนอผลการด าเนินงานดังนี้ 
ตามที่กรมฯได้ตั้งคณะท างานจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และคณะท างาน
ออกแบบอาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ทั้ง 2 คณะมีมติให้ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์เป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะแรก จัดตั้งภายในบริเวณกรม อาคาร 1 ชั้น 1 โดยใช้แปลนคลังวัคซีนของสชว. 
ระยะที่ 2  ออกแบบอาคารศูนย์ฯคาดว่าจะก่อสร้างบริเวณสวนสมุนไพร จ.ระยอง  
  และใช้ ระบบการจัด เก็บ  Modular BioBank เป็นระบบจัด เก็บชนิด  High 
throughput automatic system มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการตัวอย่างและ
ประมวลผลด้วย software สามารถระบุผู้เข้าถึงตัวอย่าง ป้องกันการสูญหายของ
ตัวอย่าง ไม่มีน้ าแข็งเกาะ สืบค้นตัวอย่างได้รวดเร็ว เป็นต้น 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่าการ
จัดตั้ง  Bio-Resources center มีความ 
ส าคัญ รวมทั้งเป็นนโยบายของปลัดกสธ. 
เพ่ือให้ประเทศมีระบบการจัดเก็บระยะ
ยาวให้คงคุณสมบัติดัง เดิมพร้อมทั้ งมี
ระบบความมั่นคง ปลอดภัย เพ่ือป้องกัน
การปนเปื้อนไปสู่สิ่งแวดล้อม 

 
สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ 

27 มีนาคม 2561  


