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1. นายสมชาย  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 11 
2. นางณุฉัตรา   จันทร์สุวานิชย์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 12 
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4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  14 
5. นายศิร ิ  ศรีมโนรถ  ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 15 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา  ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 16 
7. นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  17 
8. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 18 
9. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 19 
10. นายอาคม  สาลี  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
11. นางสิริภากร  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 21 
12. นายสังคม  วิทยนันทน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 22 
13. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 23 
14. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 24 
15. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 25 
16. นายทรงพล   ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 26 
17. นางศิริวรรณ   ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 27 
18. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 28 
19. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 29 
20. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 30 
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23. นางสาวจิราภรณ ์  เพชรรักษ ์  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  33 
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25. นางสาวเยาวมาลย์  สุติวิจิตร  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 35 
26. นายอุดมศักดิ ์  สุดมาตร  (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 36 
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นักวิชาการ 1 
1. นางเดือนถนอม    พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 

   (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
2. นางสาวประไพ  วงศ์สินคงม่ัน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 4 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 5 
3. นายอาชวินทร์   โรจนวิวัฒน์   นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 6 
    สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7 
4.นางสาวกุลชญา   ไชยราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 8 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 9 
5. นางสาวศรัณยา  ธาราแสวง  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 10 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 11 
6. นายสุเมธ   เที่ยงธรรม   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 12 
       ส านักยาและวัตถุเสพติด 13 
7. นายสันตกิจ   นิลอุดมศักดิ ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 14 
     ส านักงานเลขานุการกรม 15 
 16 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 17 
1. นางกนกพร           อธิสุข     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 
              (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 
2. นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 
               (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 
3. นายสุธน  วงษ์ชีรี  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22 
               (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 
4. นายบัลลังก์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 24 
5.นายประสาท  ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ 25 
6.นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 26 
     สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  27 
7. นางหรรษา   ไทยศร ี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 28 
     สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 29 
8.นางสาวปนัดดา  เทพอัคศร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 30 
      สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 31 
 32 
ผู้เข้าร่วมประชุม 33 
1. นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 34 
    ส านักงานเลขานุการกรม 35 
2. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 36 

   ส านักงานเลขานุการกรม 37 
3. นางอนงค ์  เพ็ญภู่  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 38 
     ส านักงานเลขานุการกรม 39 
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4.  นางสุกัญญา   ก าแพงแก้ว   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 1 
    ส านักงานเลขานุการกรม 2 
5. นางสาววณิรดา             โพธิ์ยิ้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 3 
    ส านักงานเลขานุการกรม 4 
6. นางสาวสุจิตรา             คุ้มโภคา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 5 
    ส านักงานเลขานุการกรม 6 
คณะเลขานุการ  7 
1. นางสาวสมถวิล  สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 8 
     กองแผนงานและวิชาการ 9 
2. นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 10 
    กองแผนงานและวิชาการ 11 
3. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 12 
    กองแผนงานและวิชาการ 13 
 14 
เริ่มประชุม เวลา 8.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 15 
วาระพิเศษ    16 
        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยโอซาก้า  ได้ร่วมมือวิจัยด้านโรคติดต่อ17 
อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า เพ่ือศึกษาวิจัยให้ได้องค์ความรู้น ามาสู่การพัฒนาการควบคุมป้องกันโรค องค์ความรู้ความ18 
เข้าใจเกี่ยวกับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรค การเกิดโรค ความรุนแรง และระบาดวิทยา รวมทั้งศึกษาพัฒนาชุดทดสอบ 19 
เทคโนโลยีเพ่ือการตรวจวินิจฉัย เพ่ือสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ าที่เป็นปัญหาส าคัญ 20 
        นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร 21 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและคณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร22 
โครงการวิจัยโรคติดต่อใหม่และอุบัติซ้ าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 15  มกราคม 2561 ณ 23 
มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผลการหารือ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันสนับสนุนและด าเนินงานวิจัยด้านโรคติด24 
เชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ าที่เป็นปัญหาส าคัญ ตามข้อตกลงร่วมมือวิจัยรอบที่ 3 ระยะเวลา 5 ปี เป้าหมายเพื่อให้ได้ผล25 
งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้  ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 26 
เพ่ือการควบคุมป้องกันโรค หรือการวินิจฉัย การรักษา ที่เพ่ิมประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และ27 
การสาธารณสุขของประเทศ  28 
        อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ด าเนินงานความร่วมมือ29 
วิจัย กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ในรูปแบบโครงการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  โดยมีการจัดตั้งศูนย์ความ30 
ร่วมมือการวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ าระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (Thailand–Japan 31 
Research Collaboration  Center of  on Emerging and Re-emerging Infections, RCC-ERI)   ซึ่ งตั้ งอยู่ ใน32 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   ศึกษาวิจัยโรคติดเชื้อที่ส าคัญ เช่น โรคอุจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย 33 
โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรทาก าลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน ศึกษาวิจัยโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัส34 
ชิคุนกุนย่า โรคตับอักเสบ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรควัณโรค เป็นต้น ผลงานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชน์ทาง35 
สาธารณสุข  มีการเผยแพร่ในวารสาร และการน าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ   มีการแลกเปลี่ยนและการ36 
สนับสนุนทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง  และมีการสนับสนุนบุคลากรในการเข้าร่วมประชุมและน า เสนอผลงาน37 
วิชาการ การศึกษาดูงาน เพ่ือการเรียนรู้  และพัฒนางานวิจัย  งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ได้รับจากรัฐบาลญี่ปุ่น38 
โดยองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agency for Medical Research 39 
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and Development: AMED)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณวิจัย และให้ความส าคัญต่อ1 
การจัดการปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ า มาโดยตลอด   2 
          นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือ3 
วิจัยนี้ มีข้อตกลงร่วมมือวิจัย รอบท่ี 1 ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2548-2553 ความร่วมมือรอบท่ี 2 ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 4 
2553 - 2558 และความร่วมมือรอบที่ 3 ระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2558 - 2563 มีเครือข่ายพันธมิตรร่วมศึกษาวิจัย 5 
ได้แก่  Hokkaido University, Nation Institute of Infectious Diseases, Japan และโรงพยาบาลต่างๆ  มี6 
คณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิจัย (Steering Committee) ก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัย และคณะท างาน 7 
(Working Group) ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์ที่วาง8 
ไว้ ปัจจุบัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมในการรองรับปัญหาโรคอุบัติใหม่9 
และโรคระบาดที่ส าคัญ ความร่วมมือวิจัยนี้จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการมีการพัฒนามากขึ้นและทันสมัย สนับสนุนการ10 
แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในด้านนี้  ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้มอบวุฒิบัตรแต่งตั้งให้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 11 
และนายแพทย์สมชาย แสงกิจพร เป็นศาสตราจารย์พิเศษ ภายหลังการประชุม  คณะได้เยี่ยมชมโรงพยาบาล และ12 
สถาบันวิจัยทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยโอซาก้า     13 
 14 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 15 
          1.1 ก าหนดการ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกรมฯในวันจันทร์ที่  29 มกราคม 2561 ณ ห้อง16 
ประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     17 

1.2 กรมฯได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเงินการคลัง มิติการเบิกจ่าย 3 ปีต่อเนื่อง 18 
และเนื่องจากกรมมีเงินบ ารุง จึงคงใช้นโยบาย August Zero ต่อไป 19 
         1.3 จากการประชุม WM ของกระทรวงสาธารณสุข ท่านรัฐมนตรีฯให้การชื่นชมกับผลงานของกรมในเรื่อง 20 
Precision Medicine มาก รวมทั้งเรื่องสมุนไพร การวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  21 

1.4 การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561(Pre – Ceiling) เพ่ิมข้ึน 30%  จึงให้22 
หน่วยงานใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการลดภาระการใช้เงินบ ารุง 23 

1.5 ยินดีสนับสนุนงบด าเนินการ เช่น การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด (สชพ.) Animal Lab , Bioresource 24 
Center เป็นต้น 25 

1.6 มอบหมายรองอธิบดีฯ น.ส.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ดูแลเรื่องความสุขของบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง26 
การเร่งรัดแบบ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การซ่อมบ ารุง เป็นต้น 27 

1.7 ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ28 
ฉบับใหม่ โดยมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในและคณะท างานจากส านักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายคลัง ฝ่ายพัสดุ 29 
และฝ่ายการเจ้าหน้าที่) ร่วมกันให้ค าแนะน าและสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง 30 
   31 
 วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2561      32 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ33 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 34 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 35 
 36 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า 37 
  3.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 38 
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   นายอาคม สาลี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี1 
สารสนเทศ พ.ศ.2561  2 
ระบบงานบริการ : ขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/ขอขึ้นทะเบียน 3 
เป้าหมาย 2561 : รูปแบบ One Stop Service (ใช้ระยะเวลาทั้งกระบวนการ 2 เดือน และเพ่ิมประสิทธิผลและลด4 
ระยะเวลาการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ) 5 
ความก้าวหน้า : อยู่ในขั้นตอนจัดท า TOR และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 6 
ระบบงานบริการ : งานบริการตรวจวิเคราะห์ 7 
เป้าหมาย 2561: รวบรวมข้อมูลด้านให้บริการตรวจวิเคราะห์ / ระบบรายงานของผู้บริหาร/ รองรับการแลกเปลี่ยน8 
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 9 
ความก้าวหน้า : รวมความต้องการผู้ใช้ 98 ข้อ แก้ไขเสร็จ 26 ข้อ อยู่ระหว่างแก้ไข 72 ข้อ จะด าเนินส่วนที่เหลือให้10 
เสร็จ ก.พ.2561/รวมข้อมูลจัดท าในภาพรวมกรม 11 
สรุป รายงานความก้าวหน้าเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอทวนสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม12 
ในการด าเนินการไป เพ่ือกรมจะได้มีฐานข้อมูลกลางงานบริการตรวจวิเคราะห์ ในการบริหารจัดการและการ13 
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 14 
 15 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องส าคัญ และให้น าข้อมูล16 
องค์ความรู้ของกรมเช่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ มาเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน เช่น อสม.(กรมสนับสนุนบริการ17 
สุขภาพ) เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายของปยป.ในการปรับปรุงระบบราชการ ลด18 
ระยะเวลาและลดความซ้ าซ้อน โดยมอบหมายรองอธิบดีฯจารุวรรณ ในการช่วยประสานงาน  19 
     รองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ เสนอแนะให้ศทส.เชิญทีมงานจากหน่วยงานส่วนกลางและศวก.ให้ร่วม20 
ด าเนินการ ในส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือน และสามารถน า Application มาใช้ได้ 21 
 22 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 23 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 24 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  25 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 งบประมาณที่26 
ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 27 
ได้รับเงินประจ างวด(ครั้งที่ 1) 977,357,800.00 บาท (เก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย28 
บาทถ้วน) งบประมาณที่ยังไม่ได้รับเงินประจ างวด 489,215,900.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าล้านสองแสนหนึ่ง29 
หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) 30 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง ว ันที ่ 19 มกราคม 2561 เป็นเง ินจ านวน 31 
421,851,562.66 บาท (ส ี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) คิดเป็น32 
ร้อยละ 43.16 ของเงินประจ างวดที่ได้รับ และร้อยละ 28.74 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริงรวม33 
ผูกพัน จ านวน 681,983,753.11 บาท (หกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาท34 
สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 69.78 ของเงินประจ างวดที่ได้รับ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 19 มกราคม 35 
2561  เบิกจ่ายร้อยละ 46.46 ของงบประมาณ  36 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ37 
อยู่ในอันดับ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 28.73    38 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  (สี่ร้อย39 
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สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 95,843,668.16 1 
บาท ( เก ้าส ิบห ้าล ้านแปดแสนสี ่หมื ่นสามพ ันหกร ้อยหกส ิบแปดบาทส ิบหก สตางค ์)  ม ีร ายจ ่ายทั ้งสิ ้น 2 
56,743,406.91 บาท (ห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื ่นสามพันสี่ร้อยหกบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) คงเหลือทั้งสิ ้น 3 
474,223,877.17 บาท (สี ่ร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบ เจ็ดบาทส ิบเจ็ดสตางค์)4 
รายงานลูกหนี้การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 88,219,271.80 บาท (แปดสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ด5 
สิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 6 
 7 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวชื่นชมการใช้งบลงทุน และให้น าเงินเหลือจ่ายมาจัดซื้อ8 
ครุภัณฑ์ และเร่งรัดการใช้งบด าเนินการ ในส่วนงบฝึกอบรม ให้ใช้ภายในเดือนมีนาคม หลังจากนั้นแล้ว ต้องน าส่งคืนทั้งหมด 9 
 10 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  11 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  12 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 13 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 14 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 15 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี้ผูกพัน  ภายในไตรมาสที่2 16 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.1  17 
      รายการงบลงทุนผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 19 มกราคม 2561  18 
 19 

 20 
   21 

มติที่ประชุม  ประธานมอบหมายให้เร่งรัดการใช้งปม.เนื่องจากท าให้เสียเวลาและมีผลกระทบต่อการท างาน 22 
 23 

  4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 24 
  รองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  25 
ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  26 
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ผลการประชุม QMR Meeting ครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 17 มกราคม 2561 ดังนี้  1 
➢ บูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กับ PMQA โดยจัดท าในภาพของกรม เพ่ือเป็นประโยชน์และไม่ 2 

ท างานซ้ าซ้อน 3 
➢ แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ดังนี้ 4 

15-16 มกราคม 2561   : จัดอบรมความเสี่ยง  5 
ภายใน มกราคม 2561   : หน่วยงานท าแบบประเมินตนเอง เพ่ือ Internal Audit 6 
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 : จัดประชุม Management Review 7 
27-28 กุมภาพันธ์ 2561 : รับ Surveillance ครั้งที่ 1 (โดยเลือกหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจ) 8 
สิงหาคม 61 : รับ Surveillance ครั้งที่ 2 9 

 10 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 11 
 12 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  13 
 5.1 การพิจารณาอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่เพื่อเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 
 ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว  น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 15 

ตามท่ี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีระเบียบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการตรวจ16 
วิเคราะห์ และการให้บริการ เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการเก็บค่าบริการ 17 

ในปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบ ารุง18 
การตรวจวิเคราะห์และการ ให้บริการ เพื่อ  19 
1. จัดท าเกณฑ์การคิดค านวณค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางเดียวกันและครอบคลุมปัจจัยต้นทุนอย่าง20 
ครบถ้วน  21 
2. พิจารณาทบทวนอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และการให้บริการของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความ22 
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 23 

➢ คณะกรรมการจึงได้จัดท าเกณฑ์การคิดค านวณใหม่ที่ครอบคลุม ต้นทุนทุกด้าน และเป็นวิธีการที่ง่ายกว่า  24 
➢ ให้หน่วยงานทดลองคิด เปรียบเทียบกับอัตราเก่า และอัตราของ หน่วยงานอ่ืนๆ ในบริการอย่างเดียวกัน  25 
➢ พบว่าส่วนใหญ่มีอัตราค่าบริการสูงขึ้นกว่าเดิม  26 
➢ ดังนั้นหากอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะหใ์หม่นี้ได้รับอนุมัติ จะท าให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีรายได้เงิน 27 

บ ารุงเพิ่มขึ้นที่จะสนับสนุนค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนากรมในด้านต่างๆ (และการศึกษาต่อปริญญา28 
เอกภายในประเทศ หากเป็นไปตามระเบียบเงินบ ารุง) 29 
การคิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 30 
การคิดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนตามกิจกรรม (Activity-based costing) คิดเฉพาะต้นทุน31 
ผันแปรที่ใช้ในแต่ละบริการตรวจวิเคราะห์ 32 
1.ต้นทุนทั้งหมด (Total cost) = ต้นทุนโดยตรง (Direct cost) + ต้นทุนโดยอ้อม (Indirect cost)  33 
2.ต้นทุนโดยตรง (Direct cost) = ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้โดยตรงในการตรวจวิเคราะห์  34 
3.ต้นทุนโดยอ้อม (Indirect cost) = ผลรวมของต้นทุนทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันกับบริการหรือการตรวจ วิเคราะห์อื่นด้วย 35 
1.ต้นทุนโดยตรง(Direct cost) 36 
โดยทั่วไปประกอบด้วย ต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์รายการนั้นๆ 37 
1.1ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (Meterial cost) ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอื่นๆ 38 
1.2ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (Capital cost) 39 
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1.3ค่าจ้าง/เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ ฯลฯ(Lobor cost) 1 
1.4อื่นๆ ได้แก่ ค่าสอบเทียบเครื่องมือ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอย ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบริหารจัดการ 2 
การคิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์ 3 
ค่าเสื่อมราคา = ราคาซื้อเมื่อเริ่มต้น – ราคาซากตามอายุการใช้งาน (ปี)  4 
อัตราค่าเสื่อมราคา : - สิ่งก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 5/ปี อายุการใช้งาน 20 ปี 5 

    - ครุภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 14.3/ปี อายุการใช้งาน 7 ปี  6 
    - รถยนต์ ลดลงร้อยละ 20/ปี อายุการใช้งาน 5 ปี  7 

ราคาซากของทรัพย์สิน : เมื่อครบอายุการใช้งาน ให้ราคาซากเป็นศูนย์ (0 บาท) 8 
1.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องเฉพาะกับการทดสอบนั้นๆ  9 
1.1 การคิดวัสดุสิ้นเปลืองให้คิดเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้โดยตรงกับการตรวจ วิเคราะห์  10 
1.2 หักส่วนที่สูญเสียของวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยให้คิดลดปริมาณที่สูญเสีย 20% ที่เหลือจึงน ามาคิดสัดส่วน 11 
2. ส าหรับครุภัณฑ์ที่ใช้ก าลังไฟสูงมากต่อการวิเคราะห์หนึ่งครั้ง ให้ค านวณ ต้นทุนค่าไฟ ถ้าใช้ก าลังไฟน้อย หรือใช้12 
เฉพาะไฟฟ้าแสงสว่าง และ เครื่องปรับอากาศไม่ต้องน าค่าไฟฟ้าก าลังมาคิด 13 
3. ค่าสอบเทียบเครื่องมือหากเครื่องมือนั้นใช้เพ่ือการวิเคราะห์ชนิดเดียว แต่หากเครื่องนั้นใช้วิเคราะห์หลายชนิดค่า14 
สอบเทียบนั้นๆ จะเป็น Indirect cost 15 
2. ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) 16 
2.1ค่าวัสดุที่ใช้ร่วมกันกับรายการตรวจวิเคราะห์อ่ืนๆ  17 
2.2ค่าจ้างบุคลากร ค่าสวัสดิการ (ของบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ ทั้งด้านบริหาร ด้านห้องปฏิบัติการและด้าน18 
อ านวยความสะดวกต่างๆ)  19 
2.3 ค่าสาธารณูปโภค  20 
2.4 ค่าเสื่อมราคาอาคาร/สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ และอ่ืนๆ ที่ใช้ร่วมกันกับรายการตรวจวิเคราะห์อ่ืน  21 
*จึงจะให้คิด ‘ต้นทุนทางอ้อม’ เป็น 30% ของ Direct cost แทน* 22 
3. ต้นทุนการพัฒนาของหน่วยงาน คิดในอัตรา 25 ของต้นทุนรวม (Total cost) 23 
ดังนั้นค่าบริการตรวจวิเคราะห์จะเป็นดังนี้ Total cost = Direct cost + Indirect cost (30% ของ Direct cost) ค่าบริการ24 
ตรวจวิเคราะห์ = Total cost + 25% ของ Total cost (ต้นทุนการพัฒนาของหน่วยงาน)  25 

= 1.625 x Direct cost 26 
ทดลองคิดค านวณแบบใหม่ >> พบว่าส่วนใหญ่มีอัตราค่าบริการที่สูงขึ้น 27 
หน่วยงาน จ านวน

เพ่ิมข้ึน 
จ านวนลดลง %เพ่ิม % เฉลี่ยสูงขึ้น 

สถาบันชีววัตถุ 21 รายการ 20 1 21% 56% 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ (18) - 18 - 
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (15) 11  4 57% 

ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (3) 3 - 15% 
ส านักยาและวัตถุเสพติด (39) 37 2 44% 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข(63)  63 - 98% 
สถาบันวิจัยสมุนไพร (10) 10 - 137% 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี (10) 8 2 34% 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา (8) 6 2 42% 
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 1 
 รายการตรวจวิเคราะห์ อัตราเดิม อัตราใหม่ Benchmark 
สคอ. การวิเคราะห์โลหะในอาหาร

ด้วยเทคนิค ICP-MS 
600 700 1,000(สถาบันวิจัย

โภชนาการ) 
 การตรวจเอกลักษณ์รังนกโดย 

FT-IR 
700 1,100 1,500(กรม

วิทยาศาสตร์
บริการ) 

 สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ใน
เนื้อสัตว์โดย LC-MS/MS 

4,000 3,500 5,000(บริษัท
ห้องปฏิบัติการ
กลางประเทศไทย 
จ ากัด) 

ชว. Rabies Vaccine 136,960 151,560 - 
 OPV Vaccine 34,210 45,030 - 
สวส. ไวรัสตับอักเสบเอ(RT-PCR) 1,500 2,500 - 
 ไวรัสตับอักเสบบี(PCR) 1,500 2,400 - 

 2 
ขณะนี้ได้แจ้งเวียนหน่วยงานให้จัดท าข้อมูลอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ทุก รายการเพ่ือจัดท าระเบียบ3 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบ ารุงการ ตรวจวิเคราะห์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่งกลับมาท่ี4 
กองแผนงานและวิชาการภายใน 31 ม.ค. 61 5 

โดยให้ใช้แนวทางการคิดค่าบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ และมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 6 
1. กรณีเม่ือค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น ขอให้ใช้อัตราใหม่โดย ปรับเศษตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็น7 
ตัวเลขที่ไม่มีเศษ ตามความเหมาะสม  8 
2. กรณีเม่ือค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์เพ่ิมขึ้นแต่ยังต่ ากว่าค่าบริการของ หน่วยงานอื่นที่เป็นบริการอย่าง9 
เดียวกันให้ปรับให้เท่ากับหน่วยงานอื่น หรือ ปรับเพ่ิมสูงกว่าให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน  10 
3. กรณีเม่ือค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ลดลง ให้คงเดิมตามท่ีได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 11 
 12 
 มติที่ประชุม    ประธานให้ข้อเสนอแนะว่าให้คิดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์โดยไม่ให้กรมฯขาดทุน 13 
ยกเว้นเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ แต่เนื่องจากการคิดอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่เป็นเรื่องที่ละเอียด14 
ซับซ้อน ประธานจึงมอบหมายให้รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ผทว.เดือนถนอม และผอ.กมล ร่วมพิจารณาและน า15 
ข้อตกลงเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 16 
 17 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  18 
 5.1 การประกวดผลงานรางวัล DMSc Award 19 
 ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว  น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 20 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงาน เพ่ือรับรางวัล DMSc Award  เพ่ือเปิดโอกาสให้21 
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์/ นักวิจัยมีเวทีส่งผลงานเข้าประกวด โดยเน้นเนื้อหาความโดดเด่นและประโยชน์22 
ทางวิชาการของผลงาน ครั้งนี้ (ปี พ.ศ. 2561) เป็นครั้งที่ 11 23 
โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 24 
1. ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์  25 
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2. ประเภทหนังสือ/ต ารา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  1 
3. ประเภทการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
รางวัลแต่ละประเภท 3 
ผลงานชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล        20,000 บาท  4 
ผลงานรองชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล   10,000 บาท  5 
การน าเสนอผลงาน  6 
หากได้รับการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ผู้แทนหรือเจ้าของผลงานต้องพร้อมที่จะน าเสนอผลงานด้วยวาจาในการประชุม7 
วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
ลักษณะผลงาน  9 

➢ เป็นผลงานวิจัยหรือพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางการแพทย์ ทางการคุ้มครองผู้บริโภคในด้าน 10 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ด้านอาหาร ยา ยาชีววัตถุ สมุนไพร เครื่องส าอาง รังสี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เป็น 11 
ประโยชน์ สามารถใช้แก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ หรือ มีแนวโน้มจะสามารถใช้แก้ไขปัญหา12 
สาธารณสุขได้  13 

➢ ผลงานการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการแพทย์  14 
หรือด้านสาธารณสุข หรือที่เป็น ผลงานวิจัยจากงานประจ า (R2R) 15 
คณะกรรมการ ปัจจุบันมี 15 คน ประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชกร อาจารย์มหาวิทยาลัย และ16 
แพทย์ (บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 ราย / บุคคลภายนอก 6 ราย) 17 
ข้อมูลผลงานประกวดรางวัล DMScAward ปี 2560 มีผู้ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 36 เรื่อง 18 
1. ประเภทงานวิจัยและพัฒนา 13 เรื่อง     19 

-เป็นผลงานด้านห้องปฏิบัติการ 9 เรื่อง, ด้านการแพทย์ 3 เรื่อง  20 
2. ประเภทหนังสือ/ต ารา จ านวน 18 เรื่อง            21 

-ด้านห้องปฏิบัติการ 5 เรื่อง, ด้านการแพทย์ 13 เรื่อง (กรมวิทย์, มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล, สถาบันวิจัย)  22 
3. ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 เรื่อง                              23 

-มีด้านห้องปฏิบัติการ 5 เรื่อง (กรมวิทย์, มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล) 24 
ผลการประกวดรางวัลย้อนหลัง ปี 2558-2560 25 

ปีพ.ศ. ประเภท รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ 
2560 งานวิจัยและพัฒนาทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-Dr. Philip James Shaw ศูนย์ 
BIOTEC,สวทช 

-ดร.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล      
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
-ดร.เดือนเพ็ญ  จาปรุง       
ศูนย์ BIOTEC, สวทช 

 หนังสือ/ต าราทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

-รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์  
คณะแพทยศาสตร์  ศิริราช  
ม. มหิดล 

-นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์  
 โรงพยาบาลพระปกเกล้า  
-พญ.สินิจธร รุจิระบรรเจิด  
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 

 การพัฒนาคุณภาพการบริการ
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

ไม่มีผู้ที่ได้การคัดเลือก  

2559 งานวิจัยและพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

-รศ.นพ.ชายชาญ  โพธิรัตน์ คณะ
แพทยศาสตร์ มช. 

-ศ.ดร.สุจินดา  มาลัยวิจิตรนนท์ 
คณะวิทยาศาสตร์   จุฬาฯ  
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ปีพ.ศ. ประเภท รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ 
-ดร.อุบลศรี  เลิศสกุลพานิช สวทช. 

 หนังสือ/ต าราทาง วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

-ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 

-รศ. ดร.นพ.วรุตม์ โล่หส์ิริวัฒน์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราช     ม.มหิดล 

 การพัฒนาคุณภาพการ บริการ
ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 

-ดร.สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 
สวทช. 

 

2558 งานวิจัยและพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

-ผศ.ดร.เทวิน เทนค าเนาว์                  
คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ 

-ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว คณะ
เทคนิคการแพทย์ มช. 

 หนังสือ/ต าราทางวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

-นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร    คณะ
แพทยศาสตร์ มข. 

-นางสาววันทนา ปวีณกิตติพร สวส. 
กรมวิทย์ 

 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

-รศ.ดร. พลังพล  คงเสรี  คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 

-นายจิรเดช ปัจฉิม สวช กรมวิทย์ 
-นางสาวอารี ทัตติยพงศ์ สวส.  

ประเด็นปัญหา: กรรมการตัดสินผลงาน (บางท่าน) เสนอขอให้การรับสมัครเป็น ผลงานทางห้องปฏิบัติการเท่านั้น 1 
ข้อพิจารณา  2 
1. ให้เกณฑ์การรับสมัครผลงานคงเดิม  3 
2. หรือเปลี่ยนเกณฑ์ลักษณะผลงาน โดยก าหนดแค่ผลงานทางห้องปฏิบัติการ เท่านั้น  4 
3.  หรือเปิดเวทีประกวดเฉพาะรางวัลทางห้องปฏิบัติการอีก 1 รางวัล 5 
 6 
 มติที่ประชุม    ประธานและที่ประชุมเห็นชอบให้เกณฑ์การรับสมัครผลงานคงเดิม เนื่องจากเป็นการ7 
ยกระดับและสร้างชื่อเสียงให้กับกรมฯ ในส่วนรางวัลของบุคลากรภายในกรมฯมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ 8 
(ประธาน KM) พิจารณาแนวทางเพ่ือกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรในการส่งผลงานเข้าประกวดเช่น การจัดการความรู้9 
เรื่องเล่าเร้าพลัง 10 
 11 
 5.3 การช าระเงินบ ารุงค่าตรวจวิเคราะห์ของกองก ากับการ 4 12 
 หัวหน้าฝ่ายคลัง  น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 13 
 ตามหนังสือกองก ากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคท่ี 14 
ตช 0026.(11)4/4080 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ขอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงเป็น15 
รายเดือนตามจ านวนวัตถุพยานที่ได้ตรวจวิเคราะห์เสร็จสิ้นในแต่ละเดือน และขอรับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์มา16 
ประกอบการสืบสวนสอบสวนก่อนนั้น 17 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตอบข้อหารือดังกล่าว และส านักงาน18 
เลขานุการกรม ฝ่ายคลังได้สรุปผลการพิจารณาของหน่วยงาน ดังนี้ 19 

หน่วยงาน ผลการพิจารณาและข้อเสนอจากหน่วยงาน 
กรณีขอช าระค่าวิเคราะห์เป็นราย

เดือน 
กรณีขอรับรายงานผลการวิเคราะห์ก่อนการ

ช าระเงิน 
ส านักยาและวัตถุเสพติด สามารถเรียกเก็บเงินรายเดือนได้ ขอส่งรายงานผลการวิเคราะห์หลังช าระเงิน 

เพ่ือป้องกันปัญหาในช่วงการเรียบเก็บปลายปี
งบประมาณซึ่งหน่วยงานจะไม่มีงบประมาณที่
จะมาช าระค่าตรวจวิเคราะห์ได้ 
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หน่วยงาน ผลการพิจารณาและข้อเสนอจากหน่วยงาน 
กรณีขอช าระค่าวิเคราะห์เป็นราย

เดือน 
กรณีขอรับรายงานผลการวิเคราะห์ก่อนการ

ช าระเงิน 
ส านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

เรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนประจ า
ทุกเดือนอยู่แล้ว 

ส่งผลการตรวจวิเคราะห์ก่อนเรียกเก็บเงินอยู่
แล้ว 

ส านักเครื่องส าอางและ
วัตถุอันตราย 

สามารถเรียกเก็บเงินรายเดือนได้ ควรมีการด าเนินการให้เหมือนกันทุกหน่วยงาน
ในการเรียกเก็บเงินว่าให้เรียกเก็บเงินเมื่อได้
วิเคราะห์เสร็จสิ้นแล้วและออกรายงานแล้ว 
หรือเรียกเก็บทุกตัวอย่างที่ส่งตรวจในแต่ละ
เดือนแม้ยังไม่ออกรายงาน  

 1 
 ทั้งนี้ กรณีขอช าระค่าวิเคราะห์เป็นรายเดือนหน่วยงานสามารถเรียกเก็บเป็นรายเดือนได้ แต่กรณีขอรับ2 
รายงานผลการวิเคราะห์ก่อนการช าระเงิน หน่วยงานมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันยังไม่มีการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็น3 
แนวทางเดียวกัน  4 
 5 
 มติที่ประชุม    ประธานมอบหมายคณะท างานซึ่งประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 6 
ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายและผู้แทน7 
ของส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์8 
การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีและ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา โดยมีผู้อ านวยการส านักมาตรฐาน9 
ห้องปฏิบัติการ เป็นประธาน ร่วมพิจารณาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติของกรมฯและน าเสนอที่ประชุมกรมอีกครั้ง 10 
 11 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  12 
  6.1 การประเมินผู้บริหารองค์การ 13 
       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  14 
ที่มา 15 
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 13 กันยายน 2560 ให้มีการประเมินผลผู้น าองค์การเพ่ิมเติมจากการประเมินปกติประจ าปี 16 
ก าหนดอีก 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน โดยประเมินทุก 6 เดือน 17 
ผู้ถูกประเมิน 18 
ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า ผวจ.นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน 19 
หัวข้อที่ประเมิน 20 
1.การลดกระดาษ 21 
2.การลดพลังงาน 22 
3.การลดค่าใช้จ่าย 23 
4.การก ากับดูแลการทุจริต 24 
5.วิสัยทัศน์ 25 
6.การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง 26 
7.ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน 27 
8.การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 28 
9.การสร้างขวัญก าลังใจ/ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 29 
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10.การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 1 
กลไกการประเมิน 2 
ผู้ประเมิน    ผู้ถูกประเมิน 3 
นายกรัฐมนตรี    หนส.เทียบเท่าปลัดกระทรวง 4 
รองนายกรัฐมนตรี   หนส.เทียบเท่าปลัดกระทรวง 5 
รัฐมนตรี     ปลัดกระทรวง 6 
ปลัดกระทรวง    อธิบดี/เทียบเท่า 7 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ผู้ว่าราชการจังหวัด 8 
ผู้ว่าราชการจังหวัด   นายอ าเภอ 9 
นายอ าเภอ    ผู้บริหารท้องถิ่น 10 
แนวทางประเมินผล 11 

ประเด็นการประเมิน แนวทางประเมิน 
การลดกระดาษ ใช้ผลการประเมินงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการซื้อกระดาษในตัวชี้วัด 

๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากระบบ e-SAR 
การลดพลังงาน ใช้ผลการประเมินจากระบบการรายงานในเว็บไซต์ e-report.energy.go.th 
การลดค่าใช้จ่าย ใช้ผลการประเมินงบประมาณที่สามารถ ประหยัดได้ในตัวชี้วัดที่ ๔.๒การพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากระบบ e-SAR 
การก ากับดูแลการทุจริต ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     การด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
วิสัยทัศน์  
 

ประเมินตนเอง (self-assessment) ตามแบบประเมินข้อค าถามตามที่ ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด  

การบริหารงานในองค์การที่
ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง 

ผลการด าเนินงานของส่วนราชการเทียบกับแผนการด าเนินงานในภาพรวมของ
ตัวชี้วัดที4่.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากระบบ e-SAR 

ส่งเสริมการใช้ดจิ์ทัล ประเมินตนเอง (self-assessment) ตามแบบประเมินข้อค าถามตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด 

การสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์การ 

ประเมินตนเอง (self-assessment)ตามแบบประเมินข้อค าถาม ตามที่ส านัก กพร. 
ก าหนด 

การสร้างขวัญก าลังใจ/ดูแล
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผลจากการส ารวจการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
จากกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการทุกคนในหน่วยงาน (Survey Online) โดยใช้
แบบประเมินข้อค าถามตามที่ส านัก ก.พ.ร.ก าหนด 2 รอบ 

การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 
 

ประเมินตนเอง (self-assessment) ตามแบบประเมินข้อค าถามตามที่ ส านักงาน 
ก.พ.ร.ก าหนด  
 

 12 
 13 
 14 
 15 
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การด าเนินการ 1 
เรื่อง ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

การลดกระดาษ สล. ทุกหน่วยงาน 
การลดพลังงาน สล. ทุกหน่วยงาน 
การลดค่าใช้จ่าย กองแผน/สล. ทุกหน่วยงาน 
การก ากับดูแลการทุจริต กลุ่มงานคุ้มครอง ทุกหน่วยงาน 
วิสัยทัศน์ กองแผน ทุกหน่วยงาน 
การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่ม
แก้ไขข้อบกพร่อง 

กลุ่ม ก.พ.ร.+หน่วยงาน สล, ผน, สคอ, สว ,ศวก 2 พล, 
สววพ, ศวก 6 ชบ,  ศวก 8 อด, 
ศวก 12 สข 

ส่งเสริมการใช้ดิจิทัล ศทส.+สล. ทุกหน่วยงาน 
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
องค์การ 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ทุกหน่วยงาน 

การสร้างขวัญก าลังใจ/ดูแลเอาใจ
ใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ฝ่าย จ สล. ผู้บริหารทุกหน่วยงาน 

การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

กองแผน+ฝ่ายนิติกร สล. หน่วยงาน 

 2 
ความเชื่อมโยงการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ 3 
การรายงานผลการประเมิน 4 

ตัวชี้วัด รายงานผล หมายเหตุ 
การรายงานการประเมินผลตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ(ม.44) 

6/12เดือน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 
2560 และค าสั่ง คสช ที่5/2559 
เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

การรายงานผลตวัชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนา 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเดือนละ 1 
กิจกรรม รวม 12 เรื่อง 

• ทุกเดือน (พลังงาน) 
 •เดือนที่เริ่มกิจกรรม 

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อสั่ง
การนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 

การรายงานผลการประเมินผู้บริหารองค์การ 
!0 เรื่อง ผ่านระบบการประเมินผลแบบ
ออนไลน์  

6 /12 เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการ 
รายงานผลเดือนสิงหาคม 2560 

 5 
 มติที่ประชุม    ประธานแจ้งว่าตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้งดการใช้กระดาษในการ6 

ประชุมทุกประเภท โดยให้ใช้การ scan QR Code แทน และมอบหมายให้รองอธิบดีฯจารุวรรณ บริหารจัดการใน7 
เรื่องการลดค่าใช้จ่าย กระดาษและพลังงาน 8 

    รองอธิบดีฯจารุวรรณ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อของการประเมิน เข้าร่วมปรึกษากับรองอธิบดีฯ9 
ทั้ง 3 ท่านเพ่ือวางแผนร่วมกัน และน ามาเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารด้วย และในส่วนของ PMQA มอบหมายผู้ร่วม10 
ด าเนินการต่อไปได้แก่  11 
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 หมวด 2 อธิบดี รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐและผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 1 
 หมวด 3 รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ รองอธิบดีฯจารุวรรณ และผู้อ านวยการส านักคุณภาพความปลอดภัย2 

อาหาร โดยมีกพร.เป็นเลขาฯของทั้ง 2 หมวด  3 
 4 

  6.2 การติดตามผลการอบรมและให้ค าแนะน าการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 5 
       หัวหน้าฝ่ายพัสดุ  น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 6 
การติดตามผลการอบรมและให้ค าแนะน าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 7 
การด าเนินการจัดหาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 
1.การจัดซื้อจัดจ้างไม่ด าเนินการในระบบ e-GP 9 
2.การจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของ10 
งาน พร้อมก าหนดวันแล้วเสร็จและเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ 11 
3.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ก าหนดระยะเวลาด าเนินการตรวจรับพัสดุ 12 
การด าเนินการจัดหาพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 

➢ การจ้างก่อสร้าง 14 
1.ก าหนดวงเงิน ผลงานของผู้เสนอราคา เกินกว่าที่มติคณะรัฐมนตรีก าหนดโดยคณะรัฐมนตรีก าหนดวงเงินผลงานไม่15 
เกิน 50% ของวงเงินซื้อ/จ้าง 16 
2.การจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง  ในเอกสารรายงานขอจ้างไม่ระบุเหตุผลความจ าเป็น และการอนุมัติจ่ายเงิน17 
ล่วงหน้า 18 

➢ การจัดซื้อครุภัณฑ์ 19 
1.กรณีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามข้อก าหนด เพียงรายเดียว ในรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการไม่ระบุ20 
เหตุผลที่ด าเนินการต่อไปโดยไม่ยกเลิกการประกวดราคา  และไม่มีการต่อรองราคา    21 
2.  หนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้เสนอราคา กรณีไม่ผ่านตามประกาศและข้อก าหนด ของกรมฯไม่ได้ชี้แจงเหตุผล 22 
และก าหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทราบ 23 
3. หลักประกันสัญญา ไม่ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่อง 24 
4. กรณีจัดหาพัสดุตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ได้ส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้กับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน25 
และกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับ  แต่วันท าสัญญาหรือข้อตกลง 26 

➢ ด้านผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้อง 27 
1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ าส่วนใหญ่เป็น พกส.  ลูกจ้างชั่วคราว  มีการหนุน28 
เวียนเจ้าหน้าที่ ท าให้ขาดประสบการณิ์ ความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ 29 
2.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ และระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องไม่ก ากับดูแล ติดตาม  30 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 31 

➢ ข้อเสนอแนะ 32 
1.ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจด้านเอกสาร33 
การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP และจัดท าเป็นคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง 34 
2.ด าเนินการติดตามการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ครบทุกหน่วยงาน 35 
 36 
  มติที่ประชุม ประธานมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในและฝ่ายพัสดุช่วยกันตรวจสอบและให้37 
ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ และอาจต้องมีการตรวจสอบไขว้กันระหว่างหน่วยงานในเรื่องการเงินการ38 
คลัง/การจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือการบริหารงานที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น 39 
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6.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ2 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนธันวาคม 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  3 
 4 

มติที่ประชุม  ประธานแจ้งว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับ Health Literacy และการโต้ตอบข่าว เช่น 5 
เรื่องโรต้าไวรัสที่ได้รับการเตรียมข้อมูลจากผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุท าให้สามารถชี้แจงได้ทันต่อสถานการณ์ และ6 
ให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกันเสนอข่าวเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน 7 

 8 
6.4 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 9 

  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “From 10 
Human Genome Project to Precision Medicine and Benefits to Global Health”โดย Eric Green Director 11 
of NHGRI  ในวันที่ 31 มกราคม 2561 และ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาด้านชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 4 12 
“แนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย DMSc 4.0” ในวันที่ 14-15 13 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 
 15 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 16 
 17 
       6.5 โครงการบูรณาการด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 18 
(น าเสนอเป็นเอกสาร) 19 
   ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์14 แห่ง  ใน20 
ปีงบประมาณ 2561 ได้จัดท าโครงการบูรณาการด้านอาหาร จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 15,240,000 บาท 21 
ได้แก่ 22 
          1.โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมและ23 
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ   24 
          2. โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน (OTOP) 25 
          3. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 26 
          4. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพ่ือสนับสนุนอาหารปลอดภั ยใน27 
โรงพยาบาล 28 
 29 
เลกิประชุมเวลา 10.30 น. 30 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 31 
       ผู้จดรายงานการประชุม 32 
 33 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 34 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 35 


