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    ส านักงานเลขานุการกรม 31 
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     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 33 
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10.นายคมกฤช  ร ามะนะกิจจะ เภสัชกรช านาญการ 3 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 4 
11.นางสาวญดา  บุญเจริญ  เภสัชกรช านาญการ 5 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 6 
12.นายธรรมวุฒิ  ชูมาก  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 7 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 8 
13.นางสาวศรินยา  ฤทธิเนียม  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 9 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 10 
14.นางสาวกิ่งแก้ว  แซ่ตั้น  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 12 
15.นางสาวภัทชธีญา  พวงแก้ว  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 14 
16. นางสาวสุลาวัลย์  จันทร์สุวรรณ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 16 
17.นางวราพร  แก้วปักษา  นักจัดการงานทั่วไป 17 
     ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 18 
คณะเลขานุการ  19 
1. นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 20 
    กองแผนงานและวิชาการ 21 
2. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 22 
    กองแผนงานและวิชาการ 23 
 24 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 25 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 26 
          1.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ  27 
76 ปี ในวันที่ 12 มีนา 2561 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย  28 

1.2 เชิญชวนบุคลากรกรมฯเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 26 ในวันที่ 28 -30 29 
มีนาคม 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม โดยให้หน่วยงานน าเสนอ30 
ผลงานเด่นเพื่อแสดงผลงานต่อผู้บริหารระดับสูงทราบ 31 
         1.3 ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าลังด าเนินการท าหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีเรื่องมอบอ านาจให้32 
กรมฯเป็นหน่วยตรวจประเมิน OECD GLP (CMA) เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญท่ีกรมฯรับผิดชอบ 33 
   34 
 วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561      35 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ36 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 37 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 38 
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วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า (ไม่มี) 1 
   2 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 3 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 4 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  5 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 งบประมาณที่6 
ได้รับทั้งสิ้น 1,467,773,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 7 
ได้รับเงินประจ างวด 1,465,573,700.00 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาท8 
ถ้วน) 9 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง ว ันที ่ 16 มีนาคม 2561 เป็นเง ินจ านวน 10 
677,792,935.07 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์) คิด11 
เป็นร้อยละ 46.18 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน จ านวน 860,139,044.67 12 
บาท (แปดร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสี่สิ บสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 58.60 ของเงิน13 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561  เบิกจ่ายร้อยละ 48.74 14 
ของงบประมาณ  15 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่ายงบ16 
อยู่ในอันดับ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 46.18    17 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 435,123,615.92 บาท  (สี่ร้อย18 
สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งสิ้น 158,907,986.01 19 
บาท (หนึ ่งร ้อยห ้าส ิบแปดล ้านเก ้าแสนเจ ็ดพ ันเก ้าร ้อยแปดส ิบหกบาทหนึ ่ง สตางค ์)  ม ีรายจ ่ายทั ้งสิ ้น 20 
95,984,774.16 บาท (เก้าสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสิบหกสตางค์) คงเหลือทั้งสิ้น 21 
498,046,827.77 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบแปดล ้านสี่หมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)รายงานลูกหนี้22 
การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 88,983,396.60 บาท (แปดสิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพิ นสามร้อยเก้าสิบหกบาทหก23 
สิบสตางค์) 24 
 25 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งถึงแผนการใช้เงินบ ารุง โดยจะน าไปใช้ปรับค่าตอบแทนลูกจ้าง26 
ชั่วคราว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และมอบหมายให้ผู้บริหารส ารวจอาคารสถานที่ที่ต้องบ ารุงซ่อมแซมเพ่ือสร้างความสุข27 
ของบุคลากรในองค์กร โดยมอบหมายผทว.สุธน วงษ์ชีรี เป็นผู้ประสานงานและเร่งรัดการใช้งบด าเนินการ ซึ่งในส่วนของงบ28 
ลงทุนมีการเบิกจ่ายได้ดีแล้ว 29 
 30 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  31 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  32 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ างบประมาณ พ.ศ.2561 33 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 34 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี้ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 35 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี้ผูกพัน  ภายในไตรมาสที่2 36 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 31.10  37 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อยละ 59.71 38 
      รายการงบลงทุนผูกพันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม  2561  39 
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ได้แก่ อาคารชุดพักอาศัยส าหรับข้าราชการ 39 ยูนิต ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ศวก.สระบุรี) 1 
คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน มีนาคม 2561  2 
   3 

      มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 4 
 5 

  4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 6 
  รองอธิบดีฯนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน (QMR) น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  7 
ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้  8 
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา 9 
 10 

ประเด็น ข้อเสนอ 
1. ผลการ Surveillance (28 ก.พ.61) 
  1.1การก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพและและการก ากับ
ติดตาม 
   -ต้องน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้เห็นสถานการณ์และ
แนวโน้มของประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

1.รวบรวมและสรุปตัวชี้วัดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงย้อนหลัง 
น าเข้าในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (MR) 
2. ทบทวนและก าหนดตัวชี้วัดที่แสดงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการที่ต่อเนื่อง 

1.2.การจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการแก้ไข 
และการตรวจสอบระบบ เช่น 
  - การไม่ปฏิบัติตามแผนฯ 
  -ควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบกับการด าเนินการไม่
ครบถ้วน 
  - การจัดการความเสี่ยงไม่สมเหตุสมผล 

1.ทุกหน่วยทวนสอบและปรับปรุง 
2.ทวนสอบสมรรถนะบุคลากรและท าแผนพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ 
3.เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบก ากับติดตามและ
ประเมินผลของกรมแบบบูรณาการ 
       - ตรวจสอบภายใน / ควบคุมภายใน / Internal 
Audits ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ  
       - ตรวจราชการและนิเทศงาน 
4.  มอบหมายให้กลุ่มภารกิจเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา
และการบูรณาการงานของกรม  
        - กลุ่มพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ  
        - กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 
        - กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค 

2.การเตรียมการเปลี่ยนผ่านเพื่อเข้าสู่  
   ISO/IEC 17025:2017  
      QMR มอบหมาย ผทว.สุธน วงษ์ชีรี เป็น TM ด้าน
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเพื่อเสนอทางเลือกและแนว
ทางการบริหารจัดการของกรม 
 

1.ก าหนดเป้าหมาย แนวทางและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
และเร่งด าเนินการ 

3.บูรณาการระบบบริหารคุณภาพ PMQA และ ISO    
   9001:2015 

1.ก าหนดเป้าหมาย แนวทางและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 2. เป้าหมายปี 2561 
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ประเด็น ข้อเสนอ 
     QMR มอบหมาย กพร.เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ
ระบบจัดท าแผนการด าเนินการบูรณาการกระบวนการ/
ตัวชี้วัดของกรมให้เป็นหนึ่งเดียว 

   -ก าหนดตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรม (กองผน,/กพร/ประธาน PMQA 
หมวด7) 
   -ทวนสอบตัวชี้วัดและกระบวนการของกรมให้เป็น
เอกภาพ (กพร./ประธาน PMQA หมวด6) 
 

 1 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่า เนื่องจากระบบคุณภาพนั้นเป็นเครื่องมือในการ2 

บริหารงานให้มีความปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพ ซึ่งงานของกรมมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อ3 
ประชาชน เช่น การตรวจเชื้อ HIV การตรวจมาตรฐานด้านรังสีและยา เป็นต้น ดังนั้นผู้บริหารจึงควรเห็นความส าคัญ4 
ของระบบคุณภาพ และร่วมมือกันในการด าเนินการ รวมทั้งการบูรณาการระบบคุณภาพ ISO และ PMQA ให้ส าเร็จ5 
เพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระงานและลดความซ้ าซ้อน   6 

 7 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 8 
  9 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  10 
  6.1 การพัฒนาหน่วยทดสอบการระคายเคืองในสัตว์ทดลองตามข้อก าหนด OECD GLP 11 
       รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  12 
รายงานความก้าวหน้าของ  Test Facility Manager (TFM) โดยแบ่งเป็น 3 กระบวนงานคือ  13 
1.Study Director: ได้รับ Test Item จากองค์การเภสัชกรรม และจัดท ารายงานผลการศึกษาแล้วเสร็จ 14 
2.Test System: ศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 15 
3.Quality Assurance (QA): สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร 16 

➢ ภายหลังจากท่ีเตรียมการแล้วเสร็จ ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอขอการประเมินรับรองมาตรฐาน   17 
OECD GLP ต่อไป 18 

➢ แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป จะขยายการทดสอบเพ่ิม เช่น  Acute Chronic Test  19 
 20 
 มติที่ประชุม   ประธานให้ข้อเสนอแนะว่าเนื่องจาก  OECD GLP มีความส าคัญต่อประเทศไทย โดยกรม21 
รับผิดชอบใน 2 ส่วนคือการเป็นผู้ตรวจประเมินและหน่วยงานรับตรวจประเมิน ซึ่งในส่วนของการเป็นผู้ตรวจ22 
ประเมินนั้นก าลังด าเนินการอยู่โดยมอบหมาย รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้อ านวยการส านักส านักมาตรฐาน23 
ห้องปฏิบัติการและนพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ หากด าเนินการส าเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพ่ิม24 
รายได้ให้กรม แต่เนื่องจากป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนจึงไม่ควรตรวจประเมินศูนย์สัตว์ทดลองของกรมให้25 
ผ่านเป็นที่แรกของประเทศไทย ควรด าเนินการประเมินหน่วยงานอื่นก่อน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น   26 

 27 
  6.2 การตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงาน (FTE2) 28 
      รองอธิบดีฯ นายแพทยส์มฤกษ์ จึงสมาน น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 29 
          ตามท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นควรให้มีการสุ่มตรวจสอบข้อมูลและผลการวิเคราะห์ภาระงานด้วย 30 
วิธีการค านวณแบบ Full Time Equivalent (FTE 2) ที่หน่วยงานด าเนินการมาพบว่า  31 
- หน่วยงานก าหนดรายละเอียดของงาน/กิจกรรม ชื่อหน่วยนับ ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ร่วมกันก าหนด 32 
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- หน่วยงานใช้เวลาในการปฏิบัติงาน ไม่ตรงกับเวลามาตรฐานที่ร่วมกันก าหนด  1 
           โดยกรมฯ มีหนังสือแจ้งให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการวิเคราะห์ภาระงาน 2 
-โดยให้ก าหนดรายละเอียดของงาน/กิจกรรม ชื่อหน่วยนับ และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามท่ีร่วมกันก าหนด 3 
-ให้จัดส่งข้อมูลที่ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ให้ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ส านักงานเลขานุการกรม 4 
-กรมฯ จะมีการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 5 
 6 
  มติที่ประชุม ประธานแจ้งว่าในปัจจุบันไม่สามารถเพ่ิมจ านวนบุคลากรได้เนื่องจากการจ ากัด7 
จ านวนข้าราชการและการจ ากัดการจ้างลูกจ้างเงินนอกงปม.ตามระเบียบเงินบ ารุงฉบับใหม่ที่ต้องแจ้งขอเพ่ิมไปยัง8 
ส านักงาน กพ. ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงระบบการท างาน โดยหน่วยที่ FTE เกินจะมีการจัดตั้งหน่วยงาน SDU 9 
รองรับ โดยหน่วยงานใดมึความจ าเป็นต้องเพ่ิมบุคลากรให้ชี้แจงเพ่ือพิจารณาจัดตั้ง SDU ต่อไป 10 
 11 
       6.3 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 12 

 ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการ13 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ในวันที่ 28 -30 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ตาม14 
เอกสารประกอบการประชุม  15 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งนโยบายเร่งด่วนให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จัด 16 
แสดงนิทรรศการของผู้ประกอบการอาหาร ผู้ประกอบการ OTOP/SME ที่เป็นผลงานการพัฒนาผู้ประกอบการจาก17 
องค์ความรู้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมอบรองอธิบดีฯนางสาวจารุวรรณ ก ากับดิ แล 18 
 19 
  6.4 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (DOC)   20 

ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้ 21 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี22 
งบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 )  23 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (แยกตามผลผลิต) 24 
ร้อยละ  25 

 26 
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ผลผลิต 1 
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 2 
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 3 
3. องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 4 
4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
5. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน 6 
6. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 7 
7. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบ8 

ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 9 
8. เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและ10 

ภูมิภาคเอเชีย 11 
สรุปความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2561 (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 12 
-สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  = ความก้าวหน้า 36.50 % 13 
-พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข = 14 
ความก้าวหน้า 42.39 % 15 
-ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล = ความก้าวหน้า 47.89 % 16 
-ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ = ความก้าวหน้า 49.91 % 17 
ข้อเสนอแนะ 18 

➢ ข้อมูลจากระบบ DOCิใช้ในการติดตามและประเมินผลซึ่งเชื่อมโยงกันในหลายระบบ ดังนี้ 19 
-ตัวชี้วัด 1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักการด าเนินการ  ตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 20 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 
- PMQAิหมวด 4 22 
- ISOิ9001ิ: 2015 23 

➢ ข้อมูลในระบบ DOCิน าไปใช้รายงานให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ระบบ Strategyิ 24 
ManagementิSystemิ: SMS) ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 25 

➢ ขอให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานติดตามการรายงานและก ากับให้เป็นปัจจุบัน 26 
 27 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่าเนื่องจากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นเรื่อง28 

ส าคัญ จึงมอบหมายให้ผู้บริหารเร่งรัดบุคลากรผู้รับผิดชอบให้รายงานผลการด าเนินงานตามระบบ พร้อมทั้งเร่งรัดการ29 
ใช้งบประมาณอย่างเต็มที่ โดยยังคงนโยบาย August Zero ตามเดิมในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 30 
 31 

 6.5 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ 32 
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้ 33 

การประเมินผู้บริหารองค์การ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 13 กันยายน 2560 34 
ประเมินผลผู้น าองค์การเพ่ิมเติมจากการประเมินปกติประจ าปี  35 
-ก าหนดอีก 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน / ประเมินทุก 6 เดือน / ผู้ถูกประเมิน ได้แก ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/36 
เทียบเท่า ผวจ. นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 37 

 38 
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หัวข้อที่ประเมิน 1 
1.การลดกระดาษ 2 
2.การลดพลังงาน 3 
3.การลดค่าใช้จ่าย 4 
4.การก ากับดูแลการทุจริต 5 
5.วิสัยทัศน์ 6 
6.การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง 7 
7.ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัมนาขึ้นทุก 6 เดือน 8 
8.การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 9 
9.การสร้างขวัญก าลังใจ/ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 10 
10.การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 11 
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหาร 16 มีนาคม 2561 12 
-เปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด 13 

-ก าหนดความชัดเจนการประเมินออนไลน์ 14 

ตัวชี้วัด แนวทางการประเมินใหม่ 
4.การก ากับดูแลการทุจริต รอบท่ี 1 ใช้ Survey Online 19-25 มี.ค. 61 

รอบท่ี 2 ใช้ผล ITA 
9.การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ก าหนดความชัดเจนการ Survey Online 
รอบท่ี 1 19-25 มี.ค.61 รอบที่ 10-16 ก.ย. 61 
ผู้ตอบแบบส ารวจได้แก่ รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ที่ปรึกษา 
ผอ.กอง/ส านักผู้เชียวชาญ (หน่วยงานตามกฎกระทรวง) ที่
เว็บไซต์ https://eos.opdc.go.th โดยกรอกบัตรประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ผู้ตอบแบบส ารวจไม่น้อยกว่า 80% 

10.การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
(Integration) 

ปรับค าถามเหลือ 2 ข้อ จากเดิม 5 ข้อ ประเด็นท า MOU และ
ผลลัพธ์ MOU 

แนวทางประเมินผล 15 
ประเด็นการ
ประเมิน 

แนวทางประเมินเดิม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 1 รอบ 2 

1.การลดกระดาษ ใช้ผลการประเมินงบประมาณที่
สามารถประหยัดได้จากการซื้อ
กระดาษในตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จาก
ระบบ e-SAR 

ลดงบประมาณซื้อ
กระดาษได้ร้อย
ละ 5 

ลดงบประมาณ
ซื้อกระดาษได้
ร้อยละ 10(นับ
สะสม) 

สล. 

2.การลดพลังงาน ใช้ผลการประเมินจากระบบการรายง
นาในเว็บไซต์  
e-report.energy.go.th 

เป้าหมายลดลง 
ร้อยละ 10ทุก
เดือนเมื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐาน 

เป้าหมายลดลง
ร้อยละ 10 ทุก
เดือนเมื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐาน 

สล. 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

แนวทางประเมินเดิม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 1 รอบ 2 

3.การลดค่าใช้จ่าย ใช้ผลการประเมินงบประมาณที่
สามารถประหยัดได้ในตัวชี้วัดที่ 4.2 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานจากระบบ e-SAR 

ประหยัด
งบประมาณได้
ร้อยละ 2 

ประหยัด
งบประมาณได้
ร้อยละ 5 

กองแผน + 
สล. 

4.การก ากับดูแล
การทุจริต 

ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

การใช้ส ารวจ
ออนไลน์ 

ใช้คะแนน ITA กลุ่มงาน
คุ้มครอง 

5.วิสัยทัศน์ ประเมินตนเอง (self-assessment) 
ตามแบบประเมินข้อค าถามตามท่ื
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนดค าถาม 10 
ข้อ(ประเด็นการก าหนดวิสัยทัศน์,ภาวะ
ผู้น า มี/ไม่มี) 

  กองแผน 

6.การบริหารงาน
ในองค์การที่ริเริ่ม
แก้ไขข้อบกพร่อง 

ผลการด าเนินงานของส่วนราชการ
เทียบกับแผนงานการด าเนินงานใน
ภาพรวมของตัวชี้วัดที่ 4.2 เรื่องท่ี
ปรับปรุง 12 เรื่อง การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจาก
ระบบ e-SAR ไม่ต้องส่ง self-
assesment 

ด าเนินการตาม
แผนได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดในแผน 3 
เรื่องได้แก่ ลด
กระดาษ พลังงาน 
ประหยัด
งบประมาณ 

ด าเนินการตาม
แผนได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมายที่
ก าหนดในแผน 
11 เรื่อง 

สล + ผน + 
สคอ สว สล 
(ฝ่ายพัสดุ) 
ชว ศวก2 
สววพ ศวก 
ชลบุรี ศวก 
อุดร) 

7.ส่งเสริมการใช้
ดิจิทัล 

ประเมินตนเอง (self-assessment) 
ตามแบบประเมินข้อค าถามตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 10 ข้อ 
(ประ เมิน  มี / ไม่ มี  ประ เด็ นการมี
แผนปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้าน
ดิจิทัลแก่บุคลากร น าดิจิทัลเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ปฏิบัติงาน กรจัดท า
ระบบส ารองของสารสนเทศพร้อมใช้
งาน 

  ศทส. 

8.การสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมใน
องค์การ 

ประเมินตนเอง (self-assessment) 
ตามแบบประเมินข้อค าถามตามท่ื
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนดค าถาม 10 
ข้อ(ประเด็นซื่อสัตย์สุจริต จิตส านักท่ีดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดมั่นในความ

  กลุ่มงาน
คุ้มครอง 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

แนวทางประเมินเดิม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

รอบ 1 รอบ 2 

ถูกต้องชอบธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์การ
เป็นแบบอย่างที่ดี (ประเมิน มี/ไม่มี) 

9.การสร้างขวัญ
ก าลังใจ/ดูแลเอา
ใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ผลจากการส ารวจการเสริมสร้างขวัญ 
ก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจากกลุ่มเป้าหมาย 
(Survey Online )โดยใช้แบบประเมิน
ข้อค าถามตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนด 2 รอบ 10 ข้อค าถาม(ประเมิน 
มี/ไม่มี) 

19-25 มี.ค. 61 
ผู้ตอบแบบส ารวจ 
ได้แก่รองอธิบดี 
ผู้ตรวจราชการ
กรม(ถ้ามี) ที่
ปรึกษา(ผทว)ผอ.
กอง/ส านักรวม 
ก.พ.ร. ตสน.ผู้
เชียวชาญ 
(หน่วยงานตาม
กฎกระทรวง)ไม่
น้อยกว่า 80 % 

10-16 ก.ย. 61 
ผู้ตอบแบบ
ส ารวจ ได้แก่
รองอธิบดี 
ผู้ตรวจราชการ
กรม(ถ้ามี) ที่
ปรึกษา(ผทว)
ผอ.กอง/ส านัก
รวม ก.พ.ร. 
ตสน.ผู้เชียว
ชาญ 
(หน่วยงานตาม
กฎกระทรวง)ไม่
น้อยกว่า 80 % 

ก.พ.ร. 

10.การบูรณาการ
ความ 

ประเมินตนเอง (self-assessment) 
ตามแบบประเมินข้อค าถามตามท่ี 

  กองแผน + 
สล 

 1 
การติดตามผลงาน 2 

ตัวชี้วัด สถานการณ์ ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข 
การลดพลังงาน ไม่ผ่าน รายงานในระบบ e-

report.energy.go.th ล่าช่า
ไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
รายงานข้อมูลไม่ครบท าให้ไม่
มีผลรายงานในระบบ e-SAR 
เนื่องจากหากเลยเวลาที่
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด
ระบบรายงานจะปิดไม่
สามารถเข้าไปรายงานได้มีผล
ให้ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน ผู้บริหารหน่วยงานเจ้าภาพ
ก ากับติดตามผู้รับผิดชอบให้
มีการรายงานข้อมูลไฟฟ้า
และน้ ามันในระบบ e-
port.energy.go.thให้ตรง
เวลาและครบถ้วน(ภายใน
วันสุดท้ายของเดือนถัดไป)
โดยรวบรวมข้อมูลจาก
ส่วนกลางและ ศวก เชียง 
ราย ภูเก็ต 

การลดกระดาษ 2.95% รายงานล่าช้ากว่าก าหนด รายงานใน
ระบบ e-
SAR ไม่ทัน
ไม่ได้ผล

หน่วยงานเจ้าภาพรายงาน
ให้กลุ่ม ก.พ.ร.ให้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
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ตามเป้า 
คือ 5 และ 
10 % 

-กอง/ส านักรายงานข้อมูล
ให้เจ้าภาพตามเวลาที่
ก าหนด 

การประหยัด
งบประมาณ 

2.33% รายงานล่าช้ากว่าก าหนด รายงานใน
ระบบ e-
SAR ไม่ทัน
ไม่ได้ผล
ตามเป้า 
คือ 2.5 
และ 5 % 

 

ขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องตอบแบบส ารวจออนไลน์ 19-25 มีนาคม 2561  1 
กลุ่มเป้าหมาย : รองอธิบดี / ที่ปรึกษา (ผทว) / ผอ.กอง/ส านัก/ก.พ.ร./ตสน / ผู้เชี่ยวชาญ(หน่วยงานตามกระทรวง) 2 
ที่เว็บไซด์ https://eos.opdc.go.th โดมกรอกบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ผู้ตอบแบบส ารวจไม่น้อยกว่า 80 % 3 
Survey Online กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19- 25 มีนาคม 2561 4 
 5 
รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ที่ปรึกษา 

(ผทว) 
ผอ.กอง/ส านัก/ศวก/
รวม ก.พ.ร. ตสน 

ผู้เชียวชาญ รวม จ านวนที่ตอบ
อย่างน้อย 

3 - 4 24 21 52 42 
 6 

 7 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ผู้ตอบแบบส ารวจด าเนินการภายใน 8 

ระยะเวลาที่ก าหนดให้ครบถ้วน และในส่วนของตัวชี้วัดนั้นไม่จ าเป็นต้องผ่านทุกตัว เนื่องจากบางตัวชี้วัดไม่สามารถ9 
ปฏิบัติได้ เช่น การลดพลังงาน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ในห้องปฏิบัติการ ส าหรับในเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ เช่น การลด10 
กระดาษ มีนโยบายให้งดการแจกเอกสารในการประชุม จ้างท าเอกสารคู่มือหรือจัดพิมพ์หนังสือของหน่วยงานโดยไม่11 
ต้องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  12 

  นายประสาท ตราดธารทิพย์ ที่ปรึกษาฯให้ข้อเสนอแนะด้านการประหยัดพลังงาน เช่นการใช้ 13 
พลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell) อาจขอในงบประมาณปี 2563 ได้ และจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมอนุรักษ์พลังงาน14 
บรรยายให้ความรู้และข้อมูลในการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งเสนอให้ศวก.ที่ต้องการปรับปรุงอาคารสถานที่หารือเพ่ือใช้15 
แบบร่วมกันในการปรับปรุง 16 

 17 
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 

 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ 19 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุม  20 

 21 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ความ ส าคัญกับการน าเสนอข่าว เนื่องจากแสดงถึงการ 22 

เห็นความส าคัญของหน่วยงานตนเอง จึงให้ผู้บริหารพิจารณาผลงานเด่นของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ต่อไป 23 
 24 
 25 
 26 
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6.7 ความจ าเป็นในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานในโครงการเป้าหมายและ 1 
โครงการพัฒนานวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

      ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้ 3 
โครงการส าคัญในปัจจุบันที่เป็นโครงการเป้าหมายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ 4 

➢ AMR 5 
➢ TB 6 
➢ Precision Medicines 7 
➢ Thailand Human Genome Project 8 
➢ สมุนไพร (ยา/เครื่องส าอาง/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ สารมาตรฐานสมุนไพร 9 

 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 10 
➢ ชุดทดสอบตรวจโรค / อาหาร / ยา / เครื่องส าอาง 11 
➢ ยา biopharmaceutical 12 
➢ วัคซีน 13 
➢ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 14 
➢ การวิจัยที่เกี่ยวกับโรค NCD, โรคผู้สูงอายุ ฯลฯ 15 

ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีความพร้อม 16 
➢ หน่วยงานเจ้าภาพที่ต้องการนวัตกรรม 17 
➢ หน่วยงานที่มีองค์ความรู้/เทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  18 
➢ หน่วยงานที่มีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญ / PhD 19 

การด าเนินงานวิจัยร่วมกัน 20 
➢ ในเบื้องต้น เรียนรู้ / ฝึกฝนเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ 21 

   (บุคลากร ศวก. อาจต้องมาปฏิบัติงานชั่วคราวที่ส่วนกลาง) 22 
➢ เมื่อปฏิบัติการได้เองแล้ว อาจกลับไปท าที่หน่วยงานเดิมหากมี facility รองรับ 23 

ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 24 
➢ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ผลงานส าคัญเร็วขึ้นกว่าเดิม 25 
➢ จะเป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน ส าหรับรองรับการพัฒนางานส าคัญของ26 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ต่อไป รวมทั้งการพัฒนาในแนวทาง Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข 27 
➢ นักวิชาการจะมีผลงานเพ่ือความก้าวหน้าของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในวงกว้างด้วย 28 
➢ จะเป็นการเตรียมความพร้อม successor ของกรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 29 

แนวทางด าเนินการล าดับต่อไป 30 
➢ สอบถามหน่วยงาน ความจ าเป็น/ความต้องการความร่วมมือในการวิจัยหรือการ     สร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน 31 
➢ พิจารณาความเหมาะสมของโครงการต่างๆ ที่จะด าเนินการร่วมกัน 32 
➢ พิจารณาความพร้อมที่แต่ละหน่วยงานมี : องค์ความรู้/เทคโนโลยี บุคลากร 33 

 34 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่าการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เป็นเรื่องที่ดี โดย 35 

มอบหมายหัวหน้าส านักวิชาการฯ รับผิดชอบประสานงาน และมอบหมายผู้บริหารหน่วยงานรับผิดชอบในประเด็นที่36 
เกี่ยวข้อง 37 
 38 

 39 
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6.8 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ( AMR) 1 
 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 2 

บทสรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ  3 
1 ตุลาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561    4 
ค ารับรองปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 5 
ตัวชี้วัดที่ 1.2   ความส าเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 6 
ผู้ด าเนินการ:   สถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง      7 
ผลการด าเนินงาน (PA)   8 

Small  
Success  

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล ผลการด าเนินงาน 

3 เดือน  1. มีแผนปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล 
   เครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ แผนได้ร้บอนุมัติ 
   จากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. มีแผนพัฒนาcaseิfindingิbasedิsurveillanceิตามแนวทาง 
   องค์การอนามัยโลก ส าหรับโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวัง  
   ประจ าปีงบประมาณ 2561 
3. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
    การแพทย์ (14-15ิธ.ค. 2560) 

ด าเนินการส าเร็จ 
 
 

ด าเนินการส าเร็จ 
 
 

ด าเนินการส าเร็จ 

6 เดือน  1. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการ 
   ของโรงพยาบาลเครือข่ายในวันที่ 22-24 ม.ค. 2561 

ด าเนินการส าเร็จ 

 9 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 10 

ระดับคะแนน  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน 

1 1.1 มีแผนปฏิบัติการเพ่ือเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
1.2 มีแผนพัฒนา case finding based surveillance ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก 
     ส าหรับโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวังประจ าปีงบประมาณ 2561  

2 2.1 มีรายงานการซักซ้อมความเข้าใจกับเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการ 
     ด าเนินการโครงการฯ 
2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรจากห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเครือข่าย 
     และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 22-24 ม.ค. 2561  

3 3.1 มีข้อมูลการตรวจประเมินศักยภาพ (self assessment) ของห้องปฏิบัติการ 
     โรงพยาบาล จ านวน 46 แห่ง  

 11 
 12 
 13 
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อุปสรรคในการด าเนินงาน  1 
1. ก าลังคนไม่เพียงพอในการด าเนินการโครงการฯ (กิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น) 2 
2. โปรแกรมของโรงพยาบาลไม่เอ้ือในการส่งข้อมูลให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
 4 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 5 
 6 
6.9 ผลการด าเนินการ การจัดตั้ง Bio-Resources center 7 

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  8 
โครงการจัดตั้ งศูนย์ชีวทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ได้ริ เริ่มโครงการมาตั้ งแต่ พ.ศ. 2552 ผู้บริหาร9 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในขณะนั้น ได้มีด าริให้จัดสร้างอาคารหลัก และอาคารส ารอง เพ่ือความปลอดภัย และ10 
เป็นไปตามหลักสากล ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงท าให้โครงการขาดความต่อเนื่อง ปัจจุบันปลัดกระทรวง11 
สาธารณสุข และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบาย ให้จัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพ อีกครั้งเนื่องจากเล็งเห็น12 
ความส าคัญและคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค หมายรวมถึงเชื้อก่อโรคอุบัติใหม่13 
และโรคอุบัติซ้ า พร้อมทั้งตัวอย่างจากร่างกายมนุษย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการสอบสวนโรค และขั้นตอนการวิจัย ซึ่ง14 
ตัวอย่างดังกล่าวถือได้ว่าส าคัญยิ่งทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะไม่สามารถย้อนเวลาเพ่ือไปเก็บตัวอย่างนั้นได้อีก 15 
และเชื้อที่แยกได้นั้นถือได้ว่าเป็นสมบัติส าคัญ (National asset) ของประเทศนั้นๆ จึงควรที่จะมีระบบการจัดเก็บที่16 
สามารถเก็บรักษาในระยะยาวให้คงคุณสมบัติได้ดังเดิมและยังต้องมีระบบความมั่นคง และปลอดภัย เพ่ือป้องกัน17 
ผู้ปฏิบัติงานและการปนเปื้อนไปสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งป้องกันการสูญหายหรือขโมยที่จะน าไปใช้ในการก่อการร้ายด้วย  18 
ในประเทศไทย ยังไม่มีศูนย์เก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ เพ่ือประโยชน์สาธารณะ หากมีการจัดตั้งศูนย์ฯ 19 
นี้ขึ้นจะเป็นแห่งแรกในประเทศ สมบัติของชาติเหล่านี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย ได้แก่ 20 
1.ตัวอย่างเลือด เนื้อเยื่อ และเซลล์ของคนสามารถน าไปศึกษาด้านพันธุวิศวกรรมของคนไทย และสามารถซ่อมแซม21 
อวัยวะที่พิการได้ในกรณีของ stem cell  22 
2.ใช้ส าหรับศึกษาสาเหตุการเกิดโรค ที่มาของโรคระบาด  23 
3.การสร้างองค์ความรู้ในโรคที่เคยระบาดในประเทศไทย  24 
4.ตัวอย่างเชื้อสามารถน าไปใช้ศึกษาเพ่ือผลิตวัคซีน หรือยา เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมยาในประเทศ  25 
5.ตัวอย่างเชื้อน าไปผลิตชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ  26 

ต่างประเทศที่มีการด าเนินการวิจัย และผลิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือการอุตสาหกรรม จะมีการเก็บตัวอย่างชีวทรัพยากร 27 
อย่างเป็นระบบ เช่น ATCC และ NIH ประเทศสหรัฐอเมริกา Public Health England (PHE) ประเทศอังกฤษ 28 
Bioresources center of China ประเทศจีน เป็นต้น 29 

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  ได้ ตั้ งคณะท างานจั ดตั้ งศู นย์ ทรั พยากรชี วภาพแห่ งชาติ  (ค าสั่ ง30 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 2121/2560) โดยมีหน้าที่ก าหนด ระเบียบ เงื่อนไข ในการด าเนินงาน และสนับสนุนการ31 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ตามนโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือให้งานการจัดตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง32 
เชิญวิศวกร และสถาปนิก จากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเป็นคณะท างานออกแบบอาคารศูนย์33 
ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 46/2561) จากที่ประชุมคณะท างานทั้ง 2 คณะ มีมติให้34 
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็น 2 ระยะ คือ  35 

ระยะแรก ให้ด าเนินการจัดตั้งภายในบริเวณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งปรับปรุงพ้ืนที่เดิมในอาคาร หรือ36 
สร้างอาคารบริเวณที่จอดรถโมบาย โดยใช้แปลน คลังวัคซีนของสถาบันชีววัตถุ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้37 
ร่วมกับกองแบบแผน  38 
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ระยะที่สอง ด าเนินการออกแบบอาคารศูนย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างบริเวณสวนสมุนไพร จังหวัดระยอง การ1 
ด าเนินการนี้ ได้ส่งหนังสือสอบถามไปกองแบบแผน กรมศิลปากร กรมโยธาธิการ และผังเมือง เพ่ือขอความอนุเคราะห์2 
ด าเนินการออกแบบอาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ภายใน 90 วัน วงเงิน 100 ล้านบาท ขณะนี้รอหนังสือตอบ3 
กลับจากทั้ง 3 หน่วยงาน 4 

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะท างานฯ ยังมีการน าเสนอให้ใช้ระบบการจัดเก็บที่ทันสมัย ที่เรียกว่า Modular 5 
BioBank เป็นระบบจัดเก็บชนิด High-throughput automatic system มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการตัวอย่าง6 
และประมวลผลด้วย software สามารถระบุผู้เข้าถึงตัวอย่าง ป้องกันการสูญหายของตัวอย่าง ไม่มีน้ าแข็งเกาะ เป็นต้น 7 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่าการจัดตั้ง  Bio-Resources center มีความ ส าคัญ  8 
รวมทั้งเป็นนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ประเทศมีระบบการจัดเก็บระยะยาวให้คงคุณสมบัติดังเดิม9 
พร้อมทั้งมีระบบความมั่นคง ปลอดภัย เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนไปสู่สิ่งแวดล้อม 10 
 11 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 12 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 13 
       ผู้จดรายงานการประชุม 14 
 15 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 16 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 17 
 18 
 19 


