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     รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งท่ี 12/2562 2 

วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. 3 

ณ หองประชุม 110 ช้ัน 1 อาคาร 100 ป การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย 4 

ผูมาประชุม 5 

ผูบริหารระดับสูง 6 

1. นายโอภาส             การยกวินพงศ   อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 7 

3. นายสมชาย แสงกิจพร    รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 8 

4. นายพิเชฐ  บัญญัติ          รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 9 

ผูบริหาร 10 

1. นายบัลลังก  อุปพงษ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 11 

2. นายทรงพล   ชีวะพัฒน            ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 12 

3. นางสุภาพร    ภูมิอมร  ผูอํานวยการสถาบันชีววัตถุ 13 

4. นางกุลธิดา   ศิริวัฒน  ผูอํานวยการสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย  14 

5. นายศิริ   ศรีมโนรถ           ผูอํานวยการสํานักรังสีและเครื่องมือแพทย 15 

6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผูอํานวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด 16 

7. นางวิชาดา                      จงมีวาสนา          (แทน)ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 17 

8. นางสาวภัทรวีร  สรอยสังวาล ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 18 

9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค เลขานุการกรม 19 

10. นางสาววรางคณา  ออนทรวง  ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ 20 

11. นายปนิสภ           วณิชชานนท  ผูอํานวยการศูนเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 

12. นายอาชวินทร    โรจนวิวัฒน  ผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรทางการแพทย 22 

13. นายสังคม  วิทยนันท  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม 23 

14. นางสาวจิราภรณ  เพชรรักษ  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1/1 เชียงราย 24 

15. วาท่ี ร.ต.ณัฐพัชร   รัตนเดชานาคินทร ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 2 พิษณุโลก 25 

16. นางจินตนา  วองวิไลรัตน  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 3 นครสวรรค 26 

17. นางสาวนวร ัตน  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 4 สระบุร ี27 

18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณพันธ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 5 สมุทรสงคราม 28 

19. นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ์ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 6 ชลบุรี 29 

20. นางเลขา  ปราสาททอง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกน 30 

21. นางสาวเกษร  บุญยรักษโยธิน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 8 อุดรธานี 31 

22. นายบรรจง  กิติรัตนตระการ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 9 นครราชสีมา 32 

23. นางพัชราภรณ   เกียรตินิติประวัติ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 10 อุบลราชธานี 33 

24. นางฉราวดี  สมภักดี          (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11 สุราษฎรธานี  34 

25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 11/1 ภูเก็ต 35 

26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12 สงขลา 36 

27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12/1ตรัง 37 

28. นางอนงค  เข่ือนแกว  หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 38 
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29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 1 

 2 

นักวิชาการ  3 

1.นางสาวบุษราวรรณ               ศรีวรรธนะ   ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย 4 

      (จุลชีววิทยา)สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 5 

2. นายอภิวัฏ    ธวัชสิน   รก.ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย 6 

                                                                  (วิทยาศาสตรกายภาพ)สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 7 

3. นางสาวมาลินี  จิตตกานตพิชย รก.ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย 8 

                                                                  (ภูมิคุมกันวิทยา)สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 9 

4. นางสาวประไพ  วงศสินคงม่ัน รก.ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย 10 

                                                                  (เคมี)สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 11 

5. นางสิริภากร  แสงกิจพร  รก.ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย 12 

                                                                  (ชีววิทยา)สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 13 

6. นางเบญจวรรณ  เพชรสุขศิริ  รก.ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย 14 

                                                                  (เทคโนโลยีชีวภาพ)สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 15 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอ่ืน 16 

1. นายสมฤกษ  จึงสมาน         รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 17 

2. นายประสาท  ตราดธารทิพย  ท่ีปรึกษาดานบริหารจัดการ 18 

3. นายสุธน                            วงษชีรี                รก.ผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย 19 

                                                                  (มาตรฐานหองปฏิบัติการ)สํานักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย 20 

ผูเขารวมประชุม  21 

1.นางสาววันทนา  อัครปญญาวิทย นักวิชาการการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 22 

    สํานักงานเลขานุการกรม 23 

2. นางสาววรารัตน           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 24 

         สํานักงานเลขานุการกรม 25 

3. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 26 

   สํานักงานเลขานุการกรม   27 

4. นายมาลายุทธ            คัชมาตย  นิติกรชํานาญการ 28 

    สํานักเลขานุการกรม 29 

5. นางสาวอัมรา             โยวัง           นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ 30 

    ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๑/๑ เชียงราย 31 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 12/2562                                                                                วันท่ี 6 มกราคม 2563 
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6. นางสุดใจ           นันตารัตน  นักวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญการพิเศษ 1 

                                                                  สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 2 

7. นางสาวลํายงค                    ผึ้งสลับ                นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 3 

                                                                  สํานักงานเลขานุการกรม 4 

คณะเลขานุการ   5 

1. นางสาวสมถวลิ              สายนภา              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 6 

    กองแผนงานและวิชาการ 7 

3. นางสาวศรันญา           มานะรุงเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ 8 

                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 9 

4. นางสาวธิดารัตน           นุชถนอม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 10 

    กองแผนงานและวิชาการ 11 
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5. นางสาวรสรินทร           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ 13 

    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 14 

6. นางสาวอันนา             แสนใจ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 15 

    สถาบันวิจัยสมุนไพร 16 

7. นางสาวลลิตวดี                   พุมบุญฤทธิ์           นักวิเทศสัมพันธ 17 

                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 18 

7. นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 19 

    กองแผนงานและวิชาการ 20 

8. นางสาวณัฐกานต             ขวัญเสาว  เจาพนักงานธุรการ 21 

    กองแผนงานและวิชาการ 22 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้ 23 

วาระท่ี 1 ประธานแจงเพ่ือทราบ 24 

1. โครงการอาหารปลอดภัย /สารเคมีอันตราย มอบหมาย รองอธิบดีฯนพ.สมชายและผอ.อรัญ เปนผูรับผิดชอบหลัก 25 

รวมท้ังศวก.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 26 

2.  กิจกรรม virtual run ของกรม ดําเนินการเรียบรอยแลว สวนกิจกรรม step challenge ของกรมอนามัย จะแจง27 

รายละเอียดตอไป มอบหมาย ผอ.อาชวินทร เปนผูประสานงาน  28 

3. งานชี้แจงนโยบายสําหรับจัดเตรียม งปม. 64 ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับป 63 ทุกกิจกรรม ลง E-budget ใหเสร็จภายใน  29 

24 มค 63 โดยกิจกรรมของกรมใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล  30 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 12/2562                                                                                วันท่ี 6 มกราคม 2563 
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4. สภากาชาด เชิญอธิบดี เปน กรรมการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม โดยมี ศ.นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร เปนประธาน 1 

ฝากเรื่องการประเมิน  ISO 15189 จะคุยรายละเอียดกันนอกรอบตอไป  2 

5. พัฒนางานเครือขายดานหองปฏิบัติการทํางานท่ีเปนรูปธรรมยิ่งข้ึน มอบผอ.ศวก.ดําเนินการ ในการจัดประชุม3 

เครือขายหองปฏิบัติการ  4 

6. การพัฒนาบุคลากร โดยในดานการจัดการ ใหมีการพัฒนายิ่งข้ึน ในหลักสูตรตางๆ เชน การจัดหลักสูตร mini MM 5 

ใหจัดตอในป 63 ใหเชิญ หัวหนากลุม/ฝาย รองผอ.สวนภูมิภาค เขารวมอบรม 6 

7. ของขวัญชวงปใหม ในปนี้ ตรวจยีนแพยา allopurinol 10000 ราย (ขอใหรายงานผลภายใน 48 ชั่วโมง)/หาก7 

จําเปนตองรับ สิ่งสงตรวจ ตลอด 24 ชม. ใหดูแลเรื่องเบิกเงินลวงเวลาใหบุคลากรดวย มอบฝายคลังรับผิดชอบเรื่อง8 

ระเบียบการเบิกโอที 9 

8. กลาวขอบพระคุณผูบริหารทุกทานในการรวมดําเนินงานใหกรมเปนท่ีเชื่อถือของสังคม และใหดําเนินการตออยาง10 

ตอเนื่อง และกลาวใหพรในโอกาสวันปใหม 11 

 12 

วาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562      13 

ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือใหองคประชุมพิจารณาตรวจสอบและไดทําการ14 

แกไขตามท่ีแจงเรียบรอยแลว 15 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 16 

 17 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความกาวหนา  18 

        3.1 เรื่องจาก CIO  19 

        3.1.1 DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS   20 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ รายงานผลการดําเนินงาน DMSc Data Center ดังนี้ 21 

 ดาน LIS 22 

• การใช iLabPlus iLabPlus 23 

• การสงขอมูลผานAPI 24 

• รายงานผูบริหาร 2 รูปแบบ 25 

Routine Report ไดแก ผลงานการใหบริการ รอบระยะเวลา 26 

จํานวน e-Report รายไดการบริการ และความพึงพอใจของผูรับบริการ 27 

 Special Report ไดแก ตรวจแอลกอฮอลในเลือด,ยีนแพยา 28 

 ดานPIS 29 

 ดาน IIS 30 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 12/2562                                                                                วันท่ี 6 มกราคม 2563 

  

 

  



   

5 

  

 

 

การสงขอมูลผาน API เขา DMSc Data Center ท้ังสิ้น 17 หนวยงาน 1 

 สงขอมูลนําเขาสําเร็จ 8 หนวยงาน 2 

 อยูระหวางดําเนินการ 9 หนวยงาน 3 

 ขาดขอมูลบางรายการที่มาตรฐานกําหนด 4 

 ขอมูลไมสอดคลองกับมาตรฐาน เชนการแบงกลุม วัตถุประสงค ประเภทลูกคา วนั/เดือน/ ป 5 

 ขอมูลขาดความครบถวน 6 

ระบบรายงานสําหรับผูบริหาร(MRS) สามารถเขาดูรายงานไดทางเว็บลิงค 7 

https://www3.dmsc.moph.go.th/bigdata/   8 

 9 

 10 
 11 
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 2 

 3 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานใหขอเสนอนแนะ เนื่องจากกรมมีโปรแกรมทางหองปฏิบัติการท่ี4 

แตกตางกันมากวา 10 โปรแกรม และมีปญหาในการเชื่อมตอ ขอใหทดลองใชโปรแกรม/ ระบบ web service ท่ี นิยาม5 

ตรงกัน เพ่ือมาใชโปรแกรม ILab + กรมวิทยดูแลเรื่อง standard code ของระดับกระทรวง จะมี special report เชน 6 

การตรวจยีนแพยา เพ่ือใหผูบริหารเขาไปดูได 7 

เรื่อง IT เปนนโยบายของกระทรวงท่ีจะพัฒนา ในป 2563 นําระบบแล็บท้ังประเทศรวมกันใชไดในรูปแบบ ดิจิตอล เปน8 

ประโยชนในการจัดการตอไปไดอยางมหาศาล รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ภายในกระทรวง /ภายในกรม ควรพัฒนาการ9 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห ใหอยูในรูปแบบดิจิตอล ลดระยะเวลาทํางาน 10 

 11 

  3.2 เรื่องจาก CHRO การเขารับการฝกอบรมหลักสูตรท่ีมีคาใชจายในการศึกษาดูงานตางประเทศ 12 

หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี นําเสนอดังนี้ 13 

ตัวอยางหลักสูตรท่ีมีคาใชจายในการศึกษาดูงานตางประเทศ 14 

หลักสูตรนักบริหารการแพทยและสาธารณสุขระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข 15 

หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ของกรมบัญชีกลาง 16 

หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) ของกระทรวงการตางประเทศ 17 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริหารระดับสูง ของสถาบันพระปกเกลา 18 

หลักสูตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน สําหรับนักบริหารระดับสูง ของสํานักงาน ก.พ.ร. 19 

หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับใชในการปฏิบัติงาน (ILC) / หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพ่ือการประชุม (OCC) /  20 
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หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหวางประเทศชั้นสูง (AOCC) ของสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  1 

กระทรวงการตางประเทศ 2 

แนวทางปฏิบัติการใชงบประมาณรายจายรายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 3 

กรณี 1 คาลงทะเบียนในการฝกอบรมภายในประเทศ 4 

รวมกับคาใชจายในการศึกษาดูงานตางประเทศเปนงบรายจายอ่ืน 5 

กรณี 2 คาลงทะเบียนในการฝกอบรมภายในประเทศเปนงบดําเนินงาน 6 

          คาใชจายในการศึกษาดูงานตางประเทศเปนงบรายจายอ่ืน 7 

การอนุมัติใหเขารับการฝกอบรมหลักสูตรท่ีมีคาใชจายในการศึกษาดูงานตางประเทศ 8 

หนวยงานเสนอชื่อบุคลากรเขารับการฝกอบรม      เสนออธิบดีพิจารณาอนุมัติ 9 

เบิกจากงบดําเนินงานของหนวยงาน พิจารณางบรายจายอ่ืนใหเปนราย ๆ ไป 10 

 11 

 12 
           13 

  มติท่ีประชุม  14 

 ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานแจง 15 

การฝกอบรมหลักสูตรตางประเทศตองการใหผูบริหารไดไปอบรมบาง เพ่ือสรางเครือขายและแลกเปลี่ยนประสบการณ16 

ในการทํางาน แตงบรายจายอ่ืนของกรมมีนอย  ดังนั้น หากอยูในงบอ่ืน เชน งบวิจัย ใหนํามาใชได /ตามหลักการ ทาน17 

ใดตองการไปดูงานตางประเทศใหออกคาใชจายเอง สําหรับงบตางประเทศท่ีระบุจํานวนคนไวในแผนแลว เชน 2 คน ให18 

ขออนุมัติตามแผนการขอใชงบเหลือจายตางประเทศ กรมฯจะพิจารณาเปนรายๆไป 19 

 20 

3.3 เรื่องจาก CFO  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการประชุมระหวางประเทศแบบมืออาชีพ” 21 
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CFO นําเสนอ ดังนี้ การบริหารจัดการประชุมระหวางประเทศแบบมืออาชีพ 1 

จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 11 -13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร จ.พระนครศรีอยุธยา ทีมวิทยากร จาก สถาบันพัฒนา2 

สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทักษะท่ีจําเปนสําหรับบุคลากร3 

กรมวิทยาศาสตรหการแพทย ในการบริหารจัดการท่ีเก่ียวกับการประชุมตางประเทศ 4 

ผูเขารวมประชุม จํานวน 40 คน ประกอบดวย  ผูอํานวยการ ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ  ผูแทนท่ีปฏิบัติภารกิจในการ5 

ประชุมตางประเทศ 6 

เนื้อหาหลักสูตร 7 

International mindset  8 

การบริหารจัดการประชุมระหวางประเทศ 9 

บุคลิกภาพและการนาเสนอในเวทีสาธารณะแบบมืออาชีพ 10 

บทบาท Chair, Co -chair, Moderator  11 

เทคนิคการใชภาษาอังกฤษ 12 

เทคนิคการสรุปรายงานการประชุม 13 

Rapporteur and contents summary  14 

สาธิต ฝกปฏิบัติ แสดงบทบาทสมมุติ  15 

จัดอบรมท้ังสิ้น 2 รุน  รุนท่ี 1 รองอธิบดี  ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการ  รุนท่ี 2 ผูเชี่ยวชาญ หัวหนากลุม/ฝาย  16 

อบรมโดย คณาจารยผูเชี่ยวชาญ จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 17 

เนื้อหาหลักสูตร 18 

 การเปนประธาน / ประธานรวม    19 

 การเปนผูดําเนินรายการ / พิธีกร 20 

 การสรุปเนื้อหาการประชุม  21 

 การพัฒนาตนเองและทีมใหประสบความสําเร็จในเวทีนานาชาติ 22 

 International Mindset 23 

 บุคลิกภาพและการนําเสนอในเวทีสาธารณะแบบมืออาชีพ 24 

 เทคนิคการใชภาษาอังกฤษ 25 

 การสรางความประทับใจใหแกผูเขารวมประชุม 26 

 Social Event 27 

 28 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกลาวขอบคุณ รองอธิบดีฯ นายสมชาย แสงกิจพร 29 

 30 
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     วาระท่ี 3.4  เรื่องติดตามนโยบายสําคัญ 1 

 3.4.1 กัญชาทางการแพทย 2 

ผูอํานวยการสํานักยาและวัตถุเสพติด รายงานความกาวหนาการดําเนินงานกัญชาทางการแพทย ดังนี้ 3 

•  การจัดทํามอโนกราฟใน Thai Pharmacopoeia ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการดานกาหนดมาตรฐานและ4 

วิธีวิเคราะหแลว 5 

• ความกาวหนาการดําเนินงานรอยละ90 6 

• ชุดทดสอบกัญชา ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม 7 

ผลิตชุดทดสอบกัญชา จํานวน 1,000 ชุด อาศัยหลักการปฏิกิริยาการเกิดสี (color reaction) 8 

 9 

 10 
 11 

• สายพันธุกัญชง  จากการสืบคนขอมูลในระหวางวันท่ี 13-20 พฤศจิกายน 2562 พบสายพันธุกัญชงท่ีมีการข้ึนทะเบียน12 

สายพันธุ จํานวน 362 สายพันธุ ซ่ึงเปนกัญชงสายพันธุท่ีให CBD สูง จํานวน 161 สายพันธุ มีแหลงปลูกกัญชงมากกวา 13 

30 ประเทศท่ัวโลก นําเสนอในการประชุมติดตามความกาวหนา การดําเนินงานกัญชาทางการแพทย ณ สํานักงาน14 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือ 4 ธันวาคม 2562 15 

• Gap Analysis ของ Hemp value Chain in Thailand  16 
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 1 
 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานแจง 3 

1. ประชาสัมพันธ การผลิตชุดทดสอบกัญชา โดย ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม  4 

2. ชวงปใหม จะมีชุดทดสอบกัญชา (เปนตนแบบสําหรับเจาหนาท่ีเวลาออกตรวจ เปนการทดสอบแบบรวดเร็ว ซ่ึง5 

ไดผลดี )   6 

3.สิ่งใดท่ีจดสิทธิบัตรได ใหดําเนินการดวย 7 

 8 

 3.4.2 อาหารปลอดภัย  9 

  ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงานสารเคมีอันตราย 3 สาร 10 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข  ดังนี้ 11 

1. การสํารวจเฝาระวังสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  12 

การสํารวจติดตามสถานการณการตกคาง 3 สาร 13 

การรับตรวจตัวอยางจากคณะกรรมาธิการ จํานวน 30 ตัวอยาง 14 

2. ปฏิบัติการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการตลาดนัด สธ. และ แหลงจําหนายผัก15 

และผลไมสด “อาหารปลอดภัย คนไทยปลอดโรค” 16 

3. การพัฒนาเครือขาย อสม. ในการเฝาระวังอาหารปลอดภัยท่ัวประเทศ 17 

   โครงการพัฒนา อสม. นักวิทยาศาสตรการแพทยชุมชน 18 

4. การพัฒนาและประเมินชุดทดสอบเพ่ือนํามาใชในการเฝาระวัง  19 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยและเครือขายภาคการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร 20 
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         1 
การพัฒนาและประเมินชุดทดสอบเพ่ือนํามาใชในการเฝาระวัง 2 

พัฒนาชุดทดสอบ  ไดชุดทดสอบตรวจพาราควอตในน้ําและผักบางชนิด ท่ีมีการปนเปอนในระดับ 1-2 ppm  ข้ึนไป 3 

กําลังพัฒนาใหสามารถตรวจวัดไดในระดับต่ําลงมาเพ่ือให อสม. ใชสํารวจในระดับหมูบานและชุมชน 4 

-ประเมินชุดทดสอบ ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร–ประเมินชุดทดสอบเพ่ือนํามาใชในการเฝาระวังและสงเสริม5 

แหลงผลิตอาหารปลอดภัย 6 

-เดือนพฤศจิกายน วางแผนดําเนินงานและสนับสนุนสารมาตรฐานสําหรับใชในการทดสอบ กับคณะวิจัย ศ.ดร.พวงรัตน 7 

ขจิตวิชยานุกูล 8 
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 2 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง 3 

 อาหารปลอดภัยเปนนโยบายของกระทรวงท่ีกรมฯตองดําเนินการตอ ในเรื่อง  4 

- เรื่องผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจตามวัตถุประสงค : บริการ /เฝาระวัง /วิจัย พัฒนา และอ่ืนๆ  5 

  (รายกรณี)  6 

- การตรวจ : ตลาดนัด / โรงพยาบาล  7 

- โครงการ ครัวโรงแรม ปลอดภัย เริ่มท่ีภูเก็ตรวมกับสมาคมเชฟภูเก็ต  8 

- โรงอาหารภายในกระทรวงสาธารณสุขมีความปลอดภัย  9 

- ฝากนักวิจัยใหชวยวิเคราะห  cut point ใหต่ํากวา 1 ppm เพ่ือใหเกิดประโยชนไดมากข้ึน   10 

 11 

 3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแมและเด็ก  12 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข นําเสนอ  การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวย HPV DNA ดังนี้ 13 

เสนออธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยลงนามหนังสือเพ่ือเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งคณะกรรมการ14 

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี 15 

HPV DNA test เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 16 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 12/2562                                                                                วันท่ี 6 มกราคม 2563 

  

 

  



   

16 

  

 

 

แผนดําเนินการตอ 1 

• ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี  2 

  HPV DNA test 3 

• เตรียมความพรอมทดสอบระบบการตรวจคัดกรองโดยกําหนด พ้ืนท่ีนํารอง : จังหวัดสุรินทร  4 

ระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค-มี.ค 63) 5 

 6 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานแจง   7 

-ประเด็นเหลานี้ท่ีตองนําไปประชุมระดับเขต มอบหมายผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ในภาคปฏิบัติตอง8 

ประชุมรวมกับกุมารแพทยและสูติแพทย  9 

-กรมวิทยาศาสตรการแพทยจะนํารองโครงการ/HPV ท่ีจังหวัดสุรินทร ในเดือนมกราคม 2563 มอบ ผอ.บรรจง 10 

-ตองการใหมี workshop เรื่อง แมและเด็กข้ึนมา ในการประชุมระดับเขต และควรสิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ 11 

และดําเนินการไดภายในไตรมาส 3 12 

 13 

3.4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  14 

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 12 สงขลา นําเสนอ โครงการธํารงรักษาพัฒนาสรางเสริม15 

ความเขมแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐาน หองปฏิบัติการทางการแพทยและหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย16 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒนและโรงพยาบาลเทพรัตน17 

เวชชานุกูล ประจําปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 18 

จัดอบรมสัมมนาฯ ในวันท่ี 3-4 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมโรงแรมริชมอนด  19 

การอภิปรายหมู : ความตองการ ความคาดหวัง และการสรางความเขมแข็งของเครือขายพัฒนาระบบคุณภาพใหมี20 

ความตอเนื่อง และยั่งยืน 21 

การอบรมวิชาการ: แนวทางและข้ันตอน การขอตออายุ เฝาระวัง ยื่นขอรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการทาง22 

การแพทย กระทรวงสาธารณสุข  โดยนางสาวเรวดี สิริธัญญานนท สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 23 

การอบรมวิชาการ: แนวปฏิบัติท่ีดีในการตรวจประเมินระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ 24 

โดย นายไพบูลย  รัตนชัยพรพันธ โรงพยาบาลเลิดสิน 25 

ถายทอดเทคโนโลยี Loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP) 26 

การอบรมดานหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มาตรฐานหองปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย และการเขียนเอกสารท่ีเก่ียวของ  27 
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การตรวจพิเศษทางรังสีและกรณีผูปวยอุบัติเหตุ  1 

(โดยนายแพทยสมพล รวมเจริญเกียรติ โรงพยาบาลพระนั่งเกลา) 2 

แผนงานท่ีจะดําเนินงานตอ  เดือนมกราคม 2563 ผูรับผิดชอบงานของศวก. กําหนดแผนการตรวจติดตามภายใน 3 

(Internal audit) โรงพยาบาลกลุมเปาหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ 4 

 มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานแจง 5 

- ใหจัดทําแผนในการดําเนินการโครงการใหชัดเจน มอบหมาย ผอ.ธาริยา เปนผูรับผิดชอบหลัก ติดตามครั้งตอไปใน6 

การประชุมครั้งตอไป  7 

- BP Sure อยูในชวงจัดซ้ือเพ่ิมเติมในสวนท่ียังขาดอยู ตองมีการ E bidding ตามระเบียบราชการ อธิบดีมอบหมาย 8 

ใหติดตามผลการดําเนินการ/อบรมใหกับ อสม. 9 

- ผลการดําเนินการ :  10 

1.พบปญหาความแมนยําของเครื่องวัดความดันโลหิตของ รพสต. ประมาณ 30%  11 

2.รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน การตรวจเครื่องวัดความดันโลหิตของประชาชน 12 

 13 

 3.4.5  อสม.วิทยาศาสตรการแพทย 14 

ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 7 ขอนแกน นาํเสนอ ความกาวหนา โครงการพัฒนา อสม. ดังนี้ 15 

ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการอบรม อสม.หมอประจําหมูบาน รุนแรก  16 

ไดประสานกับกรมสนับสนุนเรื่องท่ีสงหลักสูตร อสม.หมอประจําหมูบาน 10,000 คนหลัง มีนโยบายสงอบรมชุด17 

ทดสอบ กัญชา พาราคอต ทางกรม สบส นําเสนอทานท่ีปรึกษารัฐมนตรี นายแพทยสําเริง แหยงกระโทก ทานมี18 

ความเห็นยังมีขอกังขาในบางชุดทดสอบ คือ เรื่องของกัญชา และเดงก่ี หลังปใหมจะเชิญกรมวิทยฯและกรมควบคุม19 

โรคหารือรวมกันในเรื่องของหลักสูตรท่ีจะอบรม 10,000 คน อีกครั้ง 20 

 21 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานแจง หลักสูตรใหไปตกลงกับ สบส. อีกครั้ง 22 

  23 

3.4.6  จีโนมิกส ประเทศไทย 24 

ผูอํานวยการกองการแพทยจีโนมิกสและสนับสนุนนวัตกรรม นําเสนอ ดังนี้ 25 

โครงการของขวัญปใหม 2563 จากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย 26 

การตรวจเอชแอลเอ-บี 5801 ท่ีเปนปจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมตอผื่นแพยาลดกรดยูริคอัลโลพูรินอล 27 
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1. อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยมอบนโยบาย เดือนตุลาคม 2562 1 

กระทรวงแถลงขาว วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 เรื่องใหบริการตรวจ HLA-B*58:01เพ่ือปองกันผื่นแพยารุนแรงจากยา2 

ลดกรดยูริคAllopurinol เพ่ือเปนของขวัญปใหม 2563 จํานวน 10,000 ตัวอยาง เปนแบบรวมท้ังประเทศไมมีการ3 

แบงโควตาจํานวนตัวอยางตรวจแยกรายศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 4 

2. ตัวอยางท่ีเขาเกณฑขออนุเคราะหยกเวนคาบริการตรวจโครงการของขวัญปใหม 5 

2.1 เปนผูปวยรายใหมท่ีจะเริ่มรับยาAllopurinol หรือ รับยามาแลวไมเกิน 2 เดือน 6 

2.2 เปนตัวอยางสงจากโรงพยาบาล หรือ หนวยงานราชการ (ไมรับตัวอยางจากหนวยงานภาคเอกชน) โดยใหทํา7 

หนังสือขอความอนุเคราะหจากหัวหนาหนวยงาน 8 

2.3 ใหระบุหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผูปวยในใบสงตรวจดวย 9 

3. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 10 

3.1 ทําหนังสือประชาสัมพันธโครงการของขวัญปใหมไปยังหนวยงานราชการท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตัวเอง 11 

3.2 จะไดรับการสนับสนุนชุด primer และตัวอยางควบคุมคุณภาพจากกองการแพทยจีโนมิกสและสนับสนุน12 

นวัตกรรม 13 

3.3 จัดซ้ือชุดน้ํายา PCR master mix เพ่ือการตรวจวิเคราะหไปกอน ระหวางรอการโอนเงินทดแทน  14 

(ตามยอดการตรวจ) 15 

3.4 รายงานจํานวนตรวจเปนรายสัปดาหไปยงักองการแพทยจีโนมิกสและสนับสนุนนวัตกรรม 16 

3.5 ใชระบบ online ในการลงทะเบียนขอมูลตัวอยางและผลการตรวจ ท่ี http://phar.dmsc.moph.go.th 17 

4.กองการแพทยจีโนมิกสและสนับสนุนนวัตกรรม 18 

4.1 รับผิดชอบเขต กทม. นนทบุรี และ จังหวัดในเขต 4 (แทนศวก สระบุรี) 19 

4.2 สนับสนุนชุด primer และตัวอยางควบคุมคุณภาพ ใหแกศูนยวิทยาศาสตรการแพทย 20 

4.3 ทําโครงการขออนุมัติใชเงินบํารุงกรมฯ เพ่ือการดําเนินการ และตัดโอนเงินใหกับศูนยวิทยาศาสตรการแพทย21 

ทดแทนคาชุดน้ํายา PCR mixและชุดสกัดดีเอ็นเอ ตามยอดการตรวจวิเคราะหของแตละศูนยวิทยาศาสตรการแพทย22 

4.4 สรุปตัวเลขยอดสงตรวจจากทุกศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเปนรายสัปดาห และรายงานยอดตรวจในท่ีประชุม23 

กรมทุกเดือน หากใกลครบ 10,000 ตัวอยาง จะแจงศูนยวิทยาศาสตรการแพทย ใหแจงหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี24 

รับผิดชอบ เพ่ือปดการรับตัวอยางตรวจ 25 

ความกาวหนาของแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกสประเทศไทย 26 
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   1 

 2 
แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยแบบเต็มในรูปแบบ Consortium 3 

- จัดประชุมนักวิจัยท้ังหมดเพ่ือเขาใจในการทํางานในรูปแบบ Consortium และเชิญนักวิจัยท่ีเต็มใจทํางานใน4 

รูปแบบ Consortium เพ่ือพัฒนาการโครงการวิจัยแบบเต็ม 5 

- จัดประชุมนักวิจัยในลักษณะประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําโครงการวิจัยแบบเต็ม 3 วัน 6 

- นําขอเสนอโครงการวิจัยแบบเต็มในรูปแบบ Consortium  เพ่ือให สกสว. ดําเนินการตอไป ภายใน  7 

10 มกราคม 2563 8 

 9 
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มติท่ีประชุม ประชุมรับทราบ ประธานใหขอเสนอแนะ 1 

1. ประชาสัมพันธในชวงปใหม เรื่อง กัญชา /ยีนสแพยา allopurinol /พรบ.เชื้อโรค  2 

2. หนังสือประชาสมัพันธโครงการใหเปนรูปแบบออกจากรม เนนวิธีรายงานใหครบถวน 3 

3. การจัดซ้ือชุดน้ํายา PCR MASTER Mix ใหศวก.ใชเงินบํารุงซ้ือ 4 

 5 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 6 

              4.1 การติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562              7 

   หัวหนาฝายคลังไดสรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2563 โดยใชงบประมาณประจําป 8 

พ.ศ.2562 ไปพลางกอน (ณ วันท่ี 20 ธค. 62 ) เงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 1,354,295,200.00 บาท เงินเบิก9 

แทนกัน (ใหหนวยงานอ่ืนเบิกแทน) ท้ังสิ้น 300,000.00 บาท เบิกจายสะสม 191,509,309.62 บาท รอยละ 14.14 10 

เปาหมายการเบิกจาย ( ณ 20 ธค.62) 28.22 การเบิกจายภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.1 ท้ังสิ้น 31 หนวยงาน เบิกจาย11 

ภาพรวมของกระทรวง กรมวิทยฯ เบิกจายไดเปนลําดับท่ี 9 เงินกันไวเบิกเหลื่อมป ณ 20 ธค.2562 ท้ังสิ้น 12 

31,495,631.07 บาท เบิกจาย 29,220,346.76 บาท คงเหลือ 2,275,284.31 บาท งบดําเนินงาน 5,300,266.66 บาท 13 

งบลงทุน 1,195,020.00 บาท สถานะเงินบํารุงกรม ณ วันท่ี 30 พย.62 ยอดยกมา ณ 30 กย.62  502,946,740.82  14 

บาท รายรับ ตค.-พย.  60,026,073.29 บาท รายจาย ตค.-พย. 69,813,095.22 บาท คงเหลือ ณ 30 พย.62 ยอด 15 

493,159,718.89 บาท รายละเอียดลูกหนี้คงคาง ณ 30 พย.62 ลูกหนี้ภาครัฐ 78.08 ลานบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.07 16 

ลานบาท   17 

 18 

     19 
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 3 

      4 
 5 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  6 

 7 

4.2 การตดิตามงบลงทุนป 2562 และการเตรียมความพรอมงบประมาณ ป 2563  8 

ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ สรุปขอมูลราง TOR และรางคณะกรรมการฯ ของงบลงทุน 2563 จํานวน25 9 

หนวยงาน จํานวน 331 รายการ ดําเนินการไดครบถวนทุกหนวยงานแลว รองบประมาณวาระ 2 เพ่ือประกาศจัดซ้ือจัดจาง10 

ตอไป 11 

 12 
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 1 
 2 

 3 

สรุปขอมูลงบลงทุน 2563 4 

1. เสนองบลงทุน จานวน 331 รายการ (25 หนวยงาน) 5 

2. ผลการพิจารณางบลงทุน 2563 หลังเขาคณะกรรมาธิการฯ 6 

-ศวก.อุดรฯ ถูกตัดครุภัณฑและสิ่งกอสราง 2 รายการ 7 

-ศทส. ถูกปรับลดราคาครุภัณฑ 1 รายการ 8 

-ศวก.สมุทรฯ ถูกปรับลดราคาครุภัณฑ 1 รายการ 9 

คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาราง พรบ.งบประมาณ รายหนวยงาน ใหถือวาหนวยงานไดรับความเห็นชอบวงเงินท่ีจะใชในการ10 

จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.4/ว 537ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 11 

ทุกหนวยงานสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางได โดยไมตองรอผลพิจารณา ในวาระ 2  และวาระ 3 ตามปฏิทินแผนปฏิบัติการ12 

ขอใหติดตามและรายงานผลมาท่ีกองแผนงานฯ ขอใหเปนทุกวันศุกร ทุกสัปดาห ท่ี e-mail กลุมติดตามและประเมินผล 13 

 14 

 15 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 12/2562                                                                                วันท่ี 6 มกราคม 2563 

  

 

  



   

24 

  

 

 

        1 
 2 

        3 
 4 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 12/2562                                                                                วันท่ี 6 มกราคม 2563 

  

 

  



   

25 

  

 

 

       1 
 2 

      3 
 4 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง  5 

ใหทุกหนวยงานรีบดําเนินการ เรงรัดการจัดซ้ือจัดจาง /ติดตามงบลงทุนอยางใกลชิด โดยเฉพาะเรื่อง6 

การสงมอบครุภัณฑ สิ้นเดือนมกราคม สัญญาควรสําเร็จท้ังหมด ถาเบิกจายไดจะดี 7 

 8 

  4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ   9 
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             ผูจัดการคุณภาพ นําเสนอ การดําเนินการบริหารจดัการองคการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 1 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ปงบประมาณ 2563 2 

ดําเนินการ จัดทําคําสั่งแตงตั้ง 3 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพกรมวิทยาศาสตรการแพทย 4 

ผูจัดการคุณภาพ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 5 

ผูจัดการคุณภาพ ระดับหนวยงาน 6 

คณะทํางาน ภายใตคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 7 

คณะทํางานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชเอกสารคุณภาพสําหรับงานวิจัยและ8 

พัฒนาตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 9001:2015 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 9 

 10 
 11 

คณะทํางานจัดการความเส่ียง ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 12 

เม่ือวันท่ี 25-26 พ.ย. 2562 ณ โรงแรม BIG JOEY สระบุรี ผูเขารวมประชุม 32 หนวยงาน 108 คน 13 

วัตถุประสงค 14 

ผูเขารวมประชุม สามารถจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงไดสอดคลองกับระบบควบคุมภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 15 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอ 16 

เจาภาพกระบวนการกรม 17 

•ปรับปรุง Flowchart เพ่ือนําสงควบคุมภายในกรม (สล.) 18 

•ปรับปรุง WM/QP ท่ีเก่ียวของ  19 
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ควบคุมภายในกรม (สล.) 1 

•รวบรวม/กลั่นกรอง 2 

•สื่อสาร/จัดเก็บ 3 

หนวยงาน/เจาหนาท่ี 4 

•จัดทํา Flowchart ระดับหนวยงาน และระดับบุคคล 5 

•ดําเนินการควบคุม / กํากับ 6 

•ประเมิน/ติดตามผล 7 

 8 

 9 
  10 

  มติท่ีประชุม   ประชุมรับทราบ  ประธานเสนอแนะ  11 

เปนเรื่องจําเปนท่ีตองปฏิบัติใหถูกตามระเบียบ หนวยงานใดท่ีไมดําเนินการใหรายงานตอประธานทราบ และรายงานผล12 

การดําเนินการในการประชุมครั้งตอไป   13 

 14 

วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา (ไมมี)  15 

  16 

วาระท่ี 6  เรื่องแจงเพ่ือทราบ  17 

6.1 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยครั้งที่ 28  18 

          หัวหนาสํานักวิชาการ นําเสนอ กําหนดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ดังนี้ 19 
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การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรการแพทย ครั้งท่ี 28  “วิทยาศาสตรการแพทยกาวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน” จัด1 

ข้ึนระหวางวันท่ี 25-27 มีนาคม 2563 ณ ศูนยการประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ในปนี้ไดรับพระมหา2 

กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย3 

ราชนารี เสด็จฯ เปนองคประธานเปดงาน ทรงโปรดเสด็จในเวลา 15.00 น. ซ่ึงกําหนดการกอนเวลา 15.00 น. หอง4 

ตางๆ จะมีกิจกรรมไมได จึงตองปรับเปลี่ยนเวลาในชวงเชา โดยการจะเปดใหเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานวิทยาศาสตรฯ 5 

โดยทานอธิบดี และดําเนินงานประกวดผลงานโปสเตอรถึงเวลา 14.00 น. จากนั้นก็จะเปนพิธีเปดการประชุมวิชาการ6 

โดย สมเด็จพระเจานองนางเธอฯ และมอบรางวัล หลังจากท่ีเสด็จกลับ ผูท่ีไดรับรางวัล DMSc Award ก็จะนําเสนอ7 

สั้นๆ 3 ราย ปกติจะจบงานประชุมวันแรกเวลา 16.00 น.  แตเนื่องจากปนี้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาพิธีเปด จึงจําเปนตอง8 

ขยายเวลาการประชุมออกไปเปน 17.30 น. จึงขอการสนับสนุนจาก ผอ.ทุกหนวยงานแจงบุคลากรในสังกัดของทาน ให9 

อยูเขาประชุมวิชาการจนถึงเวลาเลิก 10 

 11 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 4 

 5 
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 2 

6.2 แนวทางปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ อย. 3 

ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ นําเสนอแนวปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพตามแผนเก็บ4 

ตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  5 

1. หนวยงานตรวจวิเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ ตามแผนเก็บตัวอยางป 2563 อย. โดยเบิกจายจาก6 

งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย-อย.) หากมีขอสงสัย ขอใหสงขอมูลใหกองแผนงานและวิชาการตรวจสอบกอน ยังไม7 

ออกใบแจงหนี้คาตรวจวิเคราะห 8 

1.1 กรณีจํานวนตัวอยางสงตรวจเกินจากแผน ขอใหแจงกองแผนงานและวิชาการ เพ่ือรวบรวมแจง อย. ขอ9 

จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมตอไป 10 

1.2 กรณีเรื่องรองเรียน หรือกรณีพิเศษ ขอใหหนวยงานสงตรวจ แนบหนังสือขอความรวมมือจาก อย. พรอม11 

ใบนําสงตัวอยางทุกครั้ง ตามแนวทางท่ี อย. กําหนดตามท่ีแนบมาพรอมนี้ หากไมมีเอกสารดังกลาวแนบ อย. จะไม12 

รับผิดชอบคาใชจาย 13 

1.3 กรณีปฏิบัติการพิเศษ เชน ปฏิบัติการฟาสางฯ ปฏิบัติการยุทธการสยบไพรี เปนตน 14 

     หนวยงานภายในของ อย.   แจงกองแผนงานและวิชาการ อย.  15 

  แจงหนวยงานภายในของกรมวิทย    แจงกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยฯ   16 

2. การติดตามการเบิกจายงบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย-อย.) จะอางอิงขอมูลจากระบบ GFMIS เทานั้น17 

จึงขอใหหนวยงานเรงรัดการเบิกจายผานระบบ GFMIS เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณงวดถัดไป 18 

3. ขอใหหนวยงานแจงยอดจํานวนตัวอยาง และคาใชจายการตรวจวิเคราะห (ตามแบบฟอรม excel) ใหกอง19 

แผนงานและวิชาการทุกเดือน เพ่ือดําเนินการรวบรวมและจัดสรรงบประมาณไดอยางเหมาะสม สามารถดาวนโหลด20 

แผนการเก็บตัวอยางและแบบฟอรมรายงานไดตาม QR code 21 

 22 
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   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ใหหนวยงานดําเนินการตามมติท่ีประชุมกรม และสามารถสงตอเอกสาร4 

ประกอบการประชุมนี้ ใหผูรับผิดชอบของแตละหนวยงานดําเนินการตอไป 5 

 6 

6.3 คําของบประมาณ ป 2564 7 

ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ นําเสนอคําขอตั้งงบประมาณป 2564 งบเบื้องตนและงบดานวิจัย ดังนี้ 8 

 9 
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     มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  ขาดงบดําเนินการกับงบลงทุนท่ีกําลังดําเนินการใสขอมูลในระบบ E-budget 5 

 6 

 7 

วาระท่ี 6.4 การจัดตั้งศูนยทดสอบความชํานาญ 8 

ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ นําเสนอ ดังนี้ 9 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีหนวยทดสอบีความชํานาญ 18 หนวย สวนกลาง 8 หนวย สวนภูมิภาค 10 หนวย มี10 

รายการทดสอบความชํานาญ 156 รายการ แตการใหบริการทดสอบความชํานาญของกรมฯ ใหบริการอยูโดยหนวยงาน11 

ตางๆ ท่ีตางพัฒนา ขยายขอบขาย ขอการรับรอง ดําเนินการติดตอ ประสานงาน รายงานผลโดยตรงกับลูกคา ทําใหกรม12 

ฯ ขาดขอมูลกลาง ท่ีจําเปนสําหรับการวางแผนสงเสริม พัฒนาการใหบริการทดสอบความชํานาญของกรมฯ ดังนั้น13 

เพ่ือใหกรมฯ สามารถใหบริการดานการทดสอบความชํานาญท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ใหบริการไดครอบคลุม14 

จํานวนหองปฏิบัติการและขยายขอบขายใหครอบคลุมรายการทดสอบใหมากท่ีสุด จึงจําเปนตองจัดตั้ง “ศูนยทดสอบ15 

ความชํานาญ” เพ่ือบริหารจัดการบริการทดสอบความชํานาญแบบเบ็ดเสร็จ มีการรวบรวมขอมูลรายงานผลการ16 

ประเมินการทดสอบความชํานาญเพ่ือจัดทําเปนขอมูลกลางท่ีจะชวยสนับสนุน การพัฒนา การวิจัย เพ่ือใหเกิดองค17 

ความรูใหมๆ กับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปใชประโยชน และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใหกับผูบริหารของ18 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยและกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือการพัฒนาระบบสาธารณสุขและมุงสูการเปนหนวยงานกลาง19 

สําหรับการทดสอบความชํานาญของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล 20 
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 1 
 2 

 3 
 4 

กลุมงานบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ 5 

งานสารสนเทศและขอมูลกลาง 6 

1. จัดทําระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลกลางดานการทดสอบความชํานาญของประเทศไทย เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะห7 

ผล ศึกษาวิจัยดานสถิติ การพัฒนาบริการ การตัดสินใจเชิงนโยบายระดับประเทศ และนําขอมูลเขาสูฐานขอมูลระดับ8 

สากล (EPTIS EPTIS ) 9 
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2. เผยแพร สื่อสาร ประชาสัมพันธ และประสานงานความรวมมือดานการทดสอบความชํานาญกับหนวยงาน ภาครัฐ1 

และเอกชนในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 2 

งานพัฒนา 3 

ศึกษาวิจัยและพัฒนางานบริการดานทดสอบความชํานาญ ตลอดจนสงเสริมใหหนวยงานทดสอบความชํานาญ ของ4 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีการศึกษาวิจัยดานทดสอบความชํานาญ 5 

งานวิจัยและนวัตกรรม 6 

ถายทอดองคความรูแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตรการแพทย ในระดับประเทศและระดับ7 

นานาชาติใหมีความรูดานการทดสอบความชํานาญตามมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของ 8 

 9 

        มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานแจงโดยหลักการ เปาหมายสุดทาย ใหเปน PT ระดบัประเทศ  10 

สําหรับปนี้ หากเห็นผลงานเปนรูปธรรม จะตั้งเปนกองในปหนา และประสาน กพ.เพ่ือสรรหาตําแหนงตอไป 11 

 12 

6.5 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 13 

      ผูแทนจากสํานักเลขานุการกรม นําเสนอ ดังนี้ 14 

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในกรมวิทยาศาสตรการแพทยไดมีการประชุมคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 16 15 

ธค. 62 เพ่ือพิจารณาและสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานประจําป 2562  16 

 17 

 18 

 19 
 20 
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 5 

  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ   ประธานแจงมอบหมาย สล สรุปประเด็น และแจงผูเก่ียวของทราบ 6 

เพ่ือแกไขปญหาตอไป 7 

  8 

6.6 ขอตรวจพบ/ขอสังเกตจากการตรวจสอบภายใน 9 

หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน นําเสนอ ขอตรวจพบ/ขอสังเกตจากการตรวจสอบภายใน 10 

กรณีท่ีหนวยงานไดรับเงินจากตางประเทศ 11 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีหนวยงานของรัฐไดรับตามความชวยเหลือ หรือความรวมมือกับรัฐบาล12 

ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใดจากตางประเทศ 13 
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พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561มาตรา 34วรรคสาม 1 

บัญญัติใหในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดรับตามความชวยเหลือ หรือความรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการ2 

สหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศอ่ืนใด หรือบุคคลใด รัฐมนตรีวาการ3 

กระทรวงการคลังจะกําหนดเปนอยางอ่ืน โดยไมตองนําสงคลังก็ได 4 

กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.3/ว 34 ลว. 23เม.ย.62แจงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ี5 

หนวยงานของรัฐไดรับตามความชวยเหลือ หรือความรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ องคการสหประชาชาติ ทบวงการ6 

ชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ องคการระหวางประเทศอ่ืนใด หรือบุคคลใด 7 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับเงินท่ีหนวยงานของรัฐไดรับตามความชวยเหลือ หรือความรวมมือกับรัฐบาล8 

ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ หรือบุคคลใดจากตางประเทศ 9 

•ไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 10 

•ใหนําเงินฝากกระทรวงการคลัง หรือ สนง.คลังจังหวัด เวนแตรัฐบาล /องคการฯ หรือบุคคลท่ีใหเงินระบุไวเปนอยางอ่ืน 11 

•กรณีมีการกําหนดหลักเกณฑการใชเงินไวเปนการเฉพาะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้น * หากไมมีการกําหนดใหถือ12 

ปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินฝากคลัง ตามระเบียบของทางราชการ 13 

•วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของกับการ14 

จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 15 

หนังสือ กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.3/ว 34 ลว. 23เม.ย.62 16 

•วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบัญชี ใหจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ี กค.กําหนด 17 

•ใหจัดทํารายงานการรับ-จายเงินสงกรมบัญชีกลาง ภายใน 60วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ(รูปแบบรายงานตามท่ี18 

กรมบัญชีกลางกําหนด) 19 

•กรณีมีท่ีมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือไปจากท่ีกําหนดในหลักเกณฑนี้ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 20 

หนังสือ กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.3/ว 34 ลว. 23เม.ย.62 21 

ขอตรวจพบและขอสังเกต : กรณีท่ีหนวยงานรับเงินจากตางประเทศ 22 

1. การจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันกับองคการระหวางประเทศ มิไดมีการเสนออธิบดีเพ่ือทราบและพิจารณาลงนามใน23 

บันทึกขอตกลงในนามของสวนราชการ 24 

2. การรับเงิน พบวามีท้ังกรณีท่ีมีการแจงและไมไดแจงหรือจัดสงหลักฐานใหฝายคลังออกใบเสร็จรับเงินในนามของสวน25 

ราชการตามท่ีระเบียบกําหนด (กรณีโอนผานระบบe-Paymentใชรายงานจากระบบฯ เปนหลักฐานการรับเงินได) 26 

3. การเบิกจาย (คาใชจายในการเดินทางไปราชการ) พบวามีการปฏิบัติไมเปนไปตามท่ี พรฎ.คาใชจายในการเดินทางฯ 27 

กําหนด เชน การขอใชพาหนะสวนตัวไมไดตลอดเสนทาง/แตไมมีการชี้แจงเหตุผลความจําเปน การขออนุมัติเดินทาง28 

โดยเครื่องบินของผูมีสิทธิเบิกภาคพ้ืนดินผูเดินทางมิไดชี้แจงเหตุผลความจําเปนรีบดวนเพ่ือประโยชนแกทางราชการ 29 

หรือการเบิก คชจ.ในการเดินทางฯ โดยมิไดเขียนรายงานในใบเบิกคาใชจายในการเดินทางฯ (แบบ 8708) เปนตน 30 
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4. การจัดซ้ือจัดจาง ไมไดดําเนินการในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ1 

ดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) รวมท้ังการประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางในระบบเครือขายของกรมบัญชีกลางหรือ2 

หนวยงานของรัฐ หรือปดประกาศฯ มิไดดําเนินการตามท่ีระเบียบและกฎหมายกําหนด 3 

5. การรับทรัพยสิน (ครุภัณฑ) พบวามีการรับและลงทะเบียนคุมทรัพยสินของหนวยงานแลว แตไมมีการแจงให สล. 4 

ดําเนินการในระบบ GFMIS 5 

6. การจัดทําบัญชีและรายงานรับ-จายเงินจากองคการระหวางประเทศ พบหนวยงานมีการรับ-จายเงินฯ แตไมพบมีการ6 

แจงหรือจัดสงหลักฐานเอกสารการรับจายเงินใหสํานักงานเลขานุการกรม (ฝายคลัง) บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS และ7 

จัดทํารายงานการรับ-จายเงินตามหลักเกณฑท่ี กค. กําหนด 8 

ขอสังเกต/ขอพึงระวังเกี่ยวกับความเส่ียงจากขอผิดพลาดหรือการทุจริต 9 

1. กําชับกรรมการหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหตรวจสอบการรับเงิน-จายเงินประจําวันทุกสิ้นวันอยางเครงครัด โดย 10 

-ใหตรวจสอบ ตัวเงินท่ีไดรับไว กับใบเสร็จรับเงิน วาถูกตอง ตรงกันหรือไม 11 

-ใบเสร็จรับเงิน ท่ียกเลิกมีตนฉบับเปนฉบับเดียวกันเย็บติดไวหรือไม  12 

-การโอนเงิน มียอดโอนตรงกับรายงานกับระบบe-Payment หรือ Statementหรือไม 13 

2. กําชับใหเจาหนาท่ีการเงิน ปฏิบัติหนาท่ีโดยเครงครัด  14 

-หามมิใหเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีมิไดรับแตงตั้งมอบหมาย เชน จนท.รับตัวอยาง/จนท.บัญชี เปนผูรับเงินแทนโดยเด็ดขาด  15 

-การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันตองจัดทําเปนปจจุบัน และรายงานหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ี16 

ไดรับมอบหมายทราบทุกสิ้นวัน 17 

3. การจัดสถานท่ีหรือจุดรับเงินควรเหมาะสม สะดวกท้ังผูรับบริการและผูมีหนาท่ีรับเงิน โดยควรคํานึงถึงความ18 

ปลอดภัยของตัวเงิน การลดชองโหว หรือจุดออนท่ีมิใหผูไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาถึงตัวเงินไดโดยงาย 19 

4. การพิจารณามอบหมายผูมีหนาท่ีรับเงิน ควรพิจารณาขาราชการ พรก. หรือ พกส. โดยพิจารณาความเหมาะสมตอ20 

ความรับผิดชอบในหนาท่ี หรือความเสี่ยงตอความเสียหายท่ีอาจมีข้ึน 21 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 22 

เนื่องจากปจจุบันหนวยงานมีการรับเงินหลายชองทาง ท้ังเงินสด และเงินโอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) 23 

 24 

  มติท่ีประชุม  ท่ีประชมุรับทราบ  ประธานแจง 25 

1. มอบหมาย รองสมชาย ตรวจสอบรายละเอียด เรื่องเงินจากตางประเทศ  26 

2. ในภาพรวมอยากใหการจัดการเงินเปนระบบ E Payment ท้ังหมด แตสําหรับ ศวก.ท่ียังไมสามารถปฏิบัติได จึงให27 

ทบทวนและตรวจสอบอยางรอบคอบ เพ่ือไมใหเกิดปญหาหรือความเสี่ยงข้ึนอีก 28 

 29 

 6.7 ผลการวิเคราะหสถานการณขาวทีเกี่ยวของกับกรมวิทยาศาสตรการแพทย 30 

หัวหนาฝายประชาสัมพันธ นําเสนอดังนี้ 31 
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40 

  

 

 

ขาวท่ีเก่ียวของกับกรมวิทยาศาสตรการแพทยท่ีติดตามไดมีจํานวน 280 ครั้ง/ชิ้นขาว แบงเปนขาวเผยแพร/สัมภาษณ/1 

ภาพขาวเผยแพร 52 ครั้ง ขาวพาดพิง 228 ครั้ง 2 

 3 

  มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ   4 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 5 

 6 

 7 

       นางสาวรสรินทร  หมัดสมาน 8 

       ผูจดรายงานการประชุม 9 

 10 

                                      นางสาววรางคณา ออนทรวง  11 

  ผูตรวจรายงานการประชุม 12 
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