
1 
 

 

สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 1/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561  เวลา 08.30-10.00 น. ณ จังหวัดเชียงราย  

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระพิเศษ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผอ.สวส. และคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการวิจัยโรคติดต่อใหม่และอุบัติซ  าระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ 15  ม.ค.61 ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า 
ประเทศญี่ปุ่น ผลการหารือ ทั งสองฝ่ายจะร่วมมือกันสนับสนุนและด าเนินงานวิจัยด้านโรคติดเชื ออุบัติใหม่และอุบัติซ  าที่เป็นปัญหา
ส าคัญเพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้  เพ่ือเป็นประโยชน์ในแวดวงวิชาการ สุขภาพของประชาชน และการสาธารณสุขของ
ประเทศ ในโอกาสนี มหาวิทยาลัยโอซาก้า ได้มอบวุฒิบัตรแต่งตั งศาสตราจารย์พิเศษให้แก่ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
         1.1 ก าหนดการ รมต.กสธ.ตรวจเยี่ยมกรมฯในวันจันทร์ที่ 29 ม.ค.61 ณ ห้อง
ประชุม 110 อาคาร 14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
         1.2 กรมฯได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเงินการ
คลัง มิติการเบิกจ่าย 3 ปีต่อเนื่อง และเนื่องจากกรมมีเงินบ ารุง จึงคงใช้นโยบาย 
August Zero ต่อไป 
        1.3 จากการประชุม WM ของกสธ. ท่านรมต.ให้การชื่นชมกับผลงานของกรม
ในเรื่อง Precision Medicine มาก รวมทั งเรื่องสมุนไพร การวิจัย/พัฒนาองค์ความรู้
ของศวก. 
        1.4 การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงปม.61(Pre – Ceiling)
เพ่ิมขึ น 30%  จึงให้หน่วยงานใช้งปม.อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็น
การลดภาระการใช้เงินบ ารุง 
        1.5 ยินดีสนับสนุนงบด าเนินการ เช่น การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด(สชพ.) 
Animal Lab , Bioresource Center เป็นต้น 
       1.6 มอบหมายรองอธิบดีฯ จารุวรรณ ดูแลเรื่องความสุขของบุคลากรในองค์กร 
รวมทั งการเร่งรัดแบบ ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน การซ่อมบ ารุง เป็นต้น 
        1.7 ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพรบ.จัดซื อจัดจ้างฯฉบับใหม่ โดยมอบหมาย
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในและคณะท างานจากสล.(คลัง พัสดุ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)ร่วมกัน
ให้ค าแนะน าและสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้อง 

 
ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั งที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า  
3.1 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     นายอาคม สาลี ศทส.รายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ.2561  
ระบบงานบริการ : ขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/ขอขึ นทะเบียน 
เป้าหมาย 61 : รูปแบบ One Stop Service (ใช้ระยะเวลาทั งกระบวนการ 2 เดือน 
และเพ่ิมประสิทธิผลและลดระยะเวลาการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ) 

ประธานแจ้งว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เรื่องส าคัญ และให้น าข้อมูลองค์ความรู้
ของกรมเช่นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ มา
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน เช่น อสม.(กรม
สบส.) เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
ความก้าวหน้า : อยู่ในขั นตอนจัดท า TOR และด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 
ระบบงานบริการ : งานบริการตรวจวิเคราะห์ 
เป้าหมาย 61: รวบรวมข้อมูลด้านให้บริการตรวจวิเคราะห์  / ระบบรายงานของ
ผู้บริหาร/ รองรับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น 
ความก้าวหน้า : รวมความต้องการผู้ใช้ 98 ข้อ แก้ไขเสร็จ 26 ข้อ อยู่ระหว่างแก้ไข 72 
ข้อ จะด าเนินส่วนที่เหลือให้เสร็จ ก.พ.2561/รวมข้อมูลจัดท าในภาพรวมกรม 
สรุป รายงานความก้าวหน้าเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอทวนสอบข้อมูลให้
ครบถ้วนเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการด าเนินการไป เพ่ือกรมจะได้มีฐานข้อมูล
กลางงานบริการตรวจวิเคราะห์ ในการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ 

และสอดคล้องกับนโยบายของปยป.ใน
การปรับปรุงระบบราชการ ลดระยะเวลา
และลดความซ  าซ้อน โดยมอบหมายรอง
อธิบดีฯจารุวรรณ ในการช่วยประสานงาน  
   รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์  เสนอแนะ
ให้ ศทส . เชิญทีมงานจากหน่ ว ย ง าน
ส่วนกลางและศวก.ให้ร่วมด าเนินการ ใน
ส่วนการจัดซื อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายใน 3-4 เดือน และสามารถน า  
Application มาใช้ได้ 
 

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
       หวัหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ( 
ณ วันที่ 19 ม.ค. 61 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่ในอันดับ 5 ของกระทรวงฯ สามารถ
เบิกจ่ายได้ทั งสิ นร้อยละ 28.73 (เฉพาะงบลงทุน เป็นอันดับ 1 ของกระทรวงฯ 
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 35.85 ) สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 474,223,877.17  บาท 
ลูกหนี การค้าคงค้าง (31 ธ.ค.60)  เป็นเงิน 88,219,271.80 บาท  

ประธานกล่าวชื่นชมการใช้งบลงทุน และ
ให้น าเงินเหลือจ่ายมาจัดซื อครุภัณฑ์ และ
เร่งรัดการใช้งบด าเนินการ ในส่วนงบ
ฝึกอบรม ให้ ใช้ภายในเดือนมีนาคม 
หลังจากนั นแล้ว ต้องน าส่งคืนทั งหมด 
 

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
      ผอ.ผน.แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงปม.ประจ า ปี61  
ส าหรับ 
รายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
1.รายการปีเดียว ก่อหนี ผูกพัน ภายในไตรมาสที่ 1 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหนี ผูกพัน  ภายในไตรมาสที่2 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงปม.เงินลงทุน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.11 กรมเบิกจ่ายจริงร้อย
ละ 31.1  
      รายการงบลงทุนผูกพันประจ าปีงปม.61 ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา 19 ม.ค.61 
จ านวน 4 หน่วยงาน(7 รายการ) ได้แก่ สชพ. ศวก.สระบุรี ศวก.อุดรธานี และศวก.
อุบลราชธานี ซึ่งต้องก่อหนี ผูกพันภายใน 15 ก.พ.61 
 

ประธานมอบหมายให้เร่งรัดการใช้งปม.
เนื่องจากท าให้เสียเวลาและมีผลกระทบ
ต่อการท างาน 
 

4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
      รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์(QMR) แจ้งผลการประชุม QMR Meeting ครั งที่  
3/2561 ในวันที่ 17 ม.ค.61 ดังนี   
-บูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กับ PMQA โดยจัดท าในภาพของกรม 
เพ่ือเป็นประโยชน์และไม่ท างานซ  าซ้อน 
-แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ดังนี  
15-16 ม.ค.61   : จัดอบรมความเสี่ยง  
ภายใน ม.ค.61  : หน่วยงานท าแบบประเมินตนเอง เพ่ือ Internal Audit 
สัปดาห์ที่ 2 ของก.พ.61 : จัดประชุม Management Review 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
27-28 ก.พ.61: รับ Surveillance ครั งที่ 1  
                    (โดยเลือกหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจ) 
สิงหาคม 61 : รับ Surveillance ครั งที่ 2 
วาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

5.1 การพิจารณาอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่เพ่ือเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

       ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว น าเสนอ ดังต่อไปนี  
       ในปีงปม.61 กรมฯได้แต่งตั งคณะกก.พิจารณาทบทวนอัตราค่าบ ารุงการตรวจ
วิเคราะห์และการให้บริการ และได้จัดท าเกณฑ์การคิดค านวณใหม่ที่ครอบคลุมต้นทุน
ทุกด้าน และเป็นวิธีการที่ง่ายกว่า และพบว่าส่วนใหญ่มีอัตราค่าบริการสูงขึ นกว่าเดิม 
และมีแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพิจารณาดังนี  
       1.กรณีเมื่อค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์เพ่ิมขึ น ขอให้ใช้อัตราใหม่โดย
ปรับเศษตัวเลขเพ่ิมขึ นหรือลดลงเป็นตัวเลขที่ไม่มีเศษ ตามความเหมาะสม 
       2. กรณีเมื่อค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์เพ่ิมขึ นแต่ยังต่ ากว่าค่าบริการ
ของหน่วยงานอ่ืนที่เป็นบริการอย่างเดียวกัน ให้ปรับให้เท่ากับหน่วยงานอ่ืน หรือปรับ
เพ่ิมสูงกว่าให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน 
      3. กรณีเมื่อค านวณแล้วมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ลดลง ให้คงเดิมตามที่ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
 

    ประธานให้ข้อเสนอแนะว่าให้คิดอัตรา
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์โดยไม่ให้กรมฯ
ขาดทุ น  ยก เ ว้ น เ พ่ื อประ โยชน์ ข อ ง
ประเทศชาติ แต่เนื่องจากการคิดอัตรา
ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ใหม่เป็นเรื่องที่
ละเอียดซับซ้อน ประธานจึงมอบหมายให้
รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ผทว.เดือนถนอม 
และผอ .กมล  ร่ วม พิจารณาและน า
ข้อตกลงเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั ง 
 
 

5.2 การประกวดผลงานรางวัล DMSc Award 

     ผทว.เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว น าเสนอ ดังต่อไปนี  
ตามท่ีกรมฯได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานเพ่ือรับรางวัล DMSc Award เพ่ือเพ่ือเปิด
โอกาสให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักวิจัยมีเวทีส่งผลงานเข้าประกวด โดย
เน้นเนื อหาความโดดเด่นและประโยชน์ทางวิชาการของผลงาน โดยรางวัลแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี  
1. ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. ประเภทหนังสือ/ต ารา ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. ประเภทการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการทาง   วิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
ประเด็นปัญหา กรรมการตัดสินผลงาน (บางท่าน) เสนอขอให้การรับสมัครเป็นผลงาน
ทางห้องปฏิบัติการเท่านั น 
ข้อพิจารณา  
1. ให้เกณฑ์การรับสมัครผลงานคงเดิม 
2. หรือเปลี่ยนเกณฑ์ลักษณะผลงาน โดยก าหนดแค่ผลงานทางห้องปฏิบัติการเท่านั น 
3.  หรือเปิดเวทีประกวดเฉพาะรางวัลทางห้องปฏิบัติการอีก 1 รางวัล 
 

  ประธานและที่ประชุมเห็นชอบให้เกณฑ์
การรับสมัครผลงานคงเดิม เนื่องจากเป็น
การยกระดับและสร้างชื่อเสียงให้กับกรมฯ 
ในส่วนรางวัลของบุคลากรภายในกรมฯ
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ (ประธาน 
KM) พิจารณาแนวทางเพ่ือกระตุ้นและ
พัฒนาบุคลากรในการส่ งผลงานเข้า
ประกวดเช่น การจัดการความรู้เรื่องเล่า
เร้าพลัง  

5.3 การช าระเงินบ ารุงค่าตรวจวิเคราะห์ของกองก ากับการ 4 

   หัวหน้าฝ่ายคลังแจ้งว่า ตามที่กองก ากับการ 4 ขอให้กรมฯเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงเป็น
รายเดือนตามจ านวนวัตถุพยานที่ได้ตรวจวิเคราะห์เสร็จสิ นในแต่ละเดือน และขอรับ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์มาประกอบการสืบสวนสอบสวนก่อน โดยฝ่ายคลังได้
สรุปผลการพิจารณาของหน่วยงานดังนี  

ประธ านมอบหมาย คณะท า ง านซึ่ ง
ประกอบด้วยผอ.สยวส./สคอ./สสว.และ
ผู้แทนของส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผอ.ศวก.5 
สมุทรสงคราม/ศวก.6 ชลบุรีและ ศวก.12 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
1.สยวส: เรียกเก็บเงินรายเดือนได้ แต่ขอส่งรายงานผลหลังช าระเงิน เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการเรียกเก็บปลายปี ซึ่งหน่วยงานจะไม่มีงปม.มาช าระได้ 
2.สคอ: เรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนและส่งผลการตรวจก่อนอยู่แล้ว 
3.สสว:เรียกเก็บเงินรายเดือนได้ และควรมีการ ด าเนินการให้เหมือนกันทุกหน่วยงาน 
    ทั งนี กรณีขอช าระค่าวิเคราะห์เป็นรายเดือนหน่วยงานสามารถเรียกเก็บได้ แต่กรณี
ขอรับรายงานผลการวิเคราะห์ก่อนการช าระเงิน การเรียกเก็บเงินก่อนหรือหลังจากส่ง
รายงานผลแล้ว  หน่วยงานยังมีความเห็นและการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
 

สงขลา โดยมีผอ.สมป.เป็นประธาน ร่วม
พิจารณาเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติของกรมฯ
และน าเสนอที่ประชุมกรมอีกครั ง 

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  

6.1 การประเมินผู้บริหารองค์การ 

     หัวหน้ากลุ่ม กพร.แจ้งว่า ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 13 ก.ย.61 ให้มี
การประเมินผลผู้น าองค์การเพ่ิมเติมจากการประเมินปกติประจ าปีอีก 10 ข้อ ข้อละ 
10 คะแนน มีการประเมินทุก 6 เดือน และผู้ถูกประเมินได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน โดยมีหัวข้อการประเมินดังนี  

1. การลดกระดาษ 
2. การลดพลังงาน 
3. การลดค่าใช้จ่าย 
4. การก ากับดูแลการทุจริต 
5. วิสัยทัศน์ 
6. การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง 
7. ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถท่ีมีอยู่และพัฒนาขึ นทุก 6 เดือน 
8. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
9. การสร้างขวัญก าลังใจ / ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
10. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน    

และแจ้งผลการสมัครรับรางวัล PMQA ผ่านรอบ 1 ในหมวด 2 การวางแผนเชิง 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และหมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
เสีย 

   ประธานแจ้งว่าตามนโยบายของกสธ.
ให้งดการใช้กระดาษในการประชุมทุก
ประเภท โดยให้ใช้การ scan QR Code 
แทน และมอบหมายให้รองอธิบดีฯ 
จารุวรรณ บริหารจัดการในเรื่องการลด
ค่าใช้จ่าย กระดาษและพลังงาน 
   ร อ ง อ ธิ บ ดี ฯ จ า รุ ว ร ร ณ  แ จ้ ง ใ ห้
ผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อของการประเมิน 
เข้าร่วมปรึกษากับรองอธิบดีฯทั ง 3 ท่าน
เพ่ือวางแผนร่วมกัน และน ามาเป็นตัวชี วัด
ของผู้บริหารด้วย 
   ในส่วนของ PMQA มอบหมายผู้ร่วม
ด าเนินการต่อไปได้แก่  
หมวด 2 อธิบดี รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐและ
ผอ.ผน. 
หมวด 3 รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ รอง
อธิบดีฯจารุวรรณ และผอ.สคอ.  
โดยมีกพร.เป็นเลขาฯของทั ง 2 หมวด  
 

6.2 การติดตามผลการอบรมและให้ค าแนะน าการจัดซื อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

      หัวหน้าฝ่ายพัสดุรายงานการติดตามผลการอบรมและให้ค าแนะน าการจัดซื อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในเรื่อง การด าเนินการจัดหาพัสดุ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี  
     1.ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค           
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ ด้านเอกสารการจัดซื อจัดจ้างในระบบ e-GP และจัดท าเป็น
คู่มือการจัดซื อจัดจ้าง 
      2.ด าเนินการติดตามการจัดซื อจัดจ้างหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค             
ให้ครบทุกหน่วยงาน 
 

ประธานมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายในและฝ่ายพัสดุช่วยกันตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะที่ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ และอาจต้องมีการตรวจสอบ
ไขว้กันระหว่างหน่วยงานในเรื่องการเงิน
การคลัง/การจัดซื อจัดจ้าง เพื่อการ
บริหารงานที่สะดวกและปลอดภัยมากขึ น  
 

6.3 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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        ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั งหมด 72 ชิ นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวที่เกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการสัมภาษณ์ จ านวน 37 ชิ น
ข่าว และข่าวที่หน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมจ านวน 35 ชิ นข่าว โดยเป็นข่าวที่
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 37 ชิ นข่าว ข่าวกลาง 35 ชิ นข่าว และไม่มี
ข่าวเชิงลบ  

ประธานแจ้งว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับ 
Health Literacy และการโต้ตอบข่าว 
เช่น เรื่องโรต้าไวรัสที่ได้รับการเตรียม
ข้อมูลจากผอ.สชว.ท าให้สามารถชี แจงได้
ทันต่อสถานการณ์ และให้ศวก.ร่วมกัน
เสนอข่าวเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ผลงานของหน่วยงาน 
 

6.4 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการจากสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

       ผอ.สชพ.ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “From Human Genome Project 
to Precision Medicine and Benefits to Global Health” โ ด ย  Eric Green 
Director of NHGRI  ในวันที่ 31 ม.ค.61 และ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ครั งที่ 4 “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ เพ่ือสนับสนุนนโยบาย DMSc 4.0” ในวันที่ 14-15 ก.พ.61 ณ 
ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

6.5 โครงการบูรณาการด้านอาหารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (น าเสนอเป็นเอกสาร) 

         สคอ.ร่วมกับ ศวก. 14 แห่ง  ในปีงปม.61 ได้จัดท าโครงการบูรณาการด้านอาหาร จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 
15,240,000 บาท ได้แก่ 
          1.โครงการพัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมและเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ   
          2. โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารสู่มาตรฐาน (OTOP) 
          3. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
          4. โครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ เพ่ือสนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

 
สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ 

1 กุมภาพันธ์ 2561  


