
การประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

วนัที ่๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๐ ช้ัน ๑ อาคาร ๑๔
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์   



  

ระเบียบวาระการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่10/2560 
วนัที ่12 ตุลาคม 2560   เวลา 09.30-12.30 น.    

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

 

วาระที่ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
ระยะเวลา 

(นาท)ี 
เอกสาร 
หมายเลข 

1 เร่ืองประธานแจ้งเพือ่ทราบ อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 20 - 
2 รับรองรายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

คร้ังที ่9/2560 เมื่อวนัที ่18 กันยายน 2560 

เลขานุการท่ีประชุม 5 2 

3 เร่ืองติดตามความก้าวหน้า  
3.1 การบูรณาการระบบบริหารคุณภาพของกรมฯ 
3.2 สรุปโครงการบูรณาการส าคญัของศูนยว์ทิยาศาสตร์ 
-การแพทย ์
3.3 รายช่ือบุคลากรระดบัช านาญการพิเศษท่ีแสดงความ
ประสงคใ์นการยา้ยหรือเปล่ียนต าแหน่งตามขอ้ก าหนด   
ว. หลากหลาย 

 
QMR (นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดี) 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์
 
เลขานุการกรม  
 

 
5 
15 

 
10 

 
- 
- 
 
- 

4 เร่ืองเพือ่พจิารณา 
4.1 การประเมินชุดทดสอบยาฆ่าแมลงและหลกัเกณฑ์
การพฒันาและเผยแพร่ชุดทดสอบของกรมวทิยาศาสตร์ 
-การแพทย ์

 
ผทว.สลกัจิต ชุติพงษว์ิเวท 

 
10 

 
- 

5 
 

 
 
 
 
 
 

เร่ืองเพือ่ทราบ 
5.1 รายงานการใชจ่้ายงบประมาณ เงินบ ารุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 
5.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 
5.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
5.4 ตวัช้ีวดัตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการของ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงปม.2561 
5.5 กรอบเวลาในการด าเนินการสร้างอาคาร Medical 
Science Innovation Center (MSIC) 
5.6 สรุปการด าเนินงานของระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้น
จุลชีพปี 2560 
 

 
ส านกัเลขานุการกรม 
โดยหวัหนา้ฝ่ายคลงั 
ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ 
QMR (นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดี) 
หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
 
 
เลขานุการกรม 
 
ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
สาธารณสุข 
 

 
5 
 
5 
5 
5 
 

 
10 

 
10 

 
 

 
5.1 

 
5.2 
5.3 
5.4 

 
 
- 
 

5.6 
 
 



  

วาระที่ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
ระยะเวลา 

(นาท)ี 
เอกสาร 
หมายเลข 

5.7 นโยบายท่านอธิบดีและแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
5.8 การอบรมหลกัสูตร MINI Master of Management 
(Mini M.M.) 
5.9 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
 

หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 
หวัหนา้ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี 
 
หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

10 
 
5 

 
5 

5.7 
 

5.8 
 

5.9 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

คร้ังที่ 9/2560 เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน 2560 



1 
 

 

สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที่ 9/2560  

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560  เวลา 14.30-18.00 น. ณ จังหวัดเชียงราย  

วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  
         1.1 ประธานกล่าวแสดงความยนิดีกบัรางวลัที่กรมวทิยาศาสตร์ไดรั้บ 
ประจ าปี งปม.2560 ไดแ้ก่ รางวลั PMQA หมวด 1 , รางวลั TPSA ประเภท
รางวลันวตักรรมการบริการระดบัดีเด่น รางวลัจากงานประชุมวชิาการ 
กสธ.และรางวลัจากการประชุมวชิาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยพ์ื้นบา้นและการแพทยท์างเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 
         1.2 เน่ืองจากกสธ.มีเข็มมุ่งที่เ ก่ียวข้องกับกรมวิทยฯ์ เช่น AMR 
สมุนไพร มาตรฐานห้องปฏิบตัิการ อาหารปลอดภยั Green & Clean 
Hospital และชุดทดสอบ โดยในเดือนตค.ประธานจะเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
หารือในการเช่ือมโยงประเด็นเหล่าน้ีเพือ่ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
        1.3 เชิญชวนผูบ้ริหารร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายรุาชการ
ในวนัที่ 29 ก.ย.60 ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
        1.4 เสนอแนะใหผู้บ้ริหารเขา้ร่วมฝึกอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหาร เพื่อน า
ความรู้มาพฒันากรมฯ โดยอธิบดีจะพจิารณาตามความเหมาะสม 
        1.5 ตามที่สป.มีการคัดเลือกผอ.รพศ.และรพท. โดยมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสรรหานั้น ในส่วนการของโยกยา้ยต าแหน่งภายในกรมฯ
ซ่ึงเป็นอ านาจของอธิบดีและปลัดฯ ซ่ึงประธานไดส้ั่งการให้ผูบ้ริหารที่
ปฏิบติังานมากกว่า 4 ปีที่ไม่ตอ้งการโยกยา้ยจดัท าโครงการพฒันางาน
เสนอต่ออธิบดีภายใน 1 ต.ค.60 
      1.6 เน่ืองจาก นายวรวิทย ์กิตติวงศ์สุนทรรองอธิบดีฯจะเกษียณอายุ
ราชการในปี 60 น้ีจึงมีการมอบอ านาจให้รองอธิบดีทั้ ง 2 ท่านปฏิบัติ
ราชการแทนเป็นการชัว่คราว       

 
 
ที่ประชุมรับทราบ และประธานแจง้ให้
ทราบวา่ในส่วนของเงินรางวลัที่ไดจ้าก
การประกวดในนามของกรม ใหส่้งคืน
คลงัเป็นรายไดข้องแผน่ดิน 
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วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2560 
                เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2560 

รับรองรายงานการประชุม 

วาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

3.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     หัวหน้ า ฝ่ายคลังได้สรุปผลการบ ริหารงบประมาณ ประจ า ปี
งบประมาณ 2560 ( ณ วนัที่ 12 กนัยายน 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยูใ่น
อนัดบั 2 ของกระทรวงฯ  สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 91.57  สถานะ
เงินบ ารุงกรม คงเหลือ 443,291,290.08 บาท ลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (31 ส.ค. 
60)  เป็นเงิน 103,936,860.80 บาท 
 
 

ประธานกล่าวขอบคุณรองฯวรวิทย์ที่
ติดตามหน้ีคงคา้งให้ และสตง.มีหนังสือ
แจง้ไม่ให้ยกหน้ี ในส่วนที่ได้ท  าการยก
หน้ีไปแลว้ตามมติที่ประชุมปี 53 นั้นจะ
ไม่มีการก าหนดโทษยอ้นหลังเน่ืองจาก
เป็นการกระท าโดยสุจริต ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้
การปรับปรุงแกไ้ขให้ตรงตามระเบียบที่
ถูกตอ้งแลว้ และมอบหมายใหใ้ชจ่้าย 
งปม.อยา่งสมเหตุสมผลและใชง้บลงทุน
ก่อนเงินบ ารุง  
  

3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560  

      ผอ.ผน.สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัที่ 15 ก.ย.60 ดงัน้ี 
 งบภาพรวม 87.2% ครุภณัฑ ์100% ก่อสร้างเดิม 78.8% และก่อสร้างใหม่ 
67.4%  และสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน หลงัวนัที่ 21 ก.ย.60 งบภาพรวม 
97.8% ซ่ึงจะบรรลุตามเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลในไตรมาสที่ 4 คือ 
87%   

ประธานแจ้งว่าจากการที่กรมได้งปม.
เพิ่มประมาณ 100 ลา้นบาทนั้นเน่ืองจาก
กรมฯมีผลงานเป็นที่ น่ า ช่ืนชม เ ช่น 
Green Book ,ชุดทดสอบ และในปี 62 
เ น้ น ผล ง านด้ า น ตัว ช้ี ว ัด ที่ ก ร ม ให้
ความส าคญั เช่น AMR Green & Clean 
Hospital สมุนไพร เพื่อ เ ป็นผลงานที่
ส าคญัในการของบประมาณต่อไป และ
มอบรองฯพิเชฐ ดูแลเร่ือง  Green & 
Clean Hospital ด้านชุดทดสอบและ
ผลิตภณัฑ ์
 

3.3   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
       ผอ.ผน.น าเสนอผลการด าเนินงานการบริหารจดัการองคก์ารตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจ าปีงปม.2560  

    ประธานกล่าวขอบคุณ QMR และ QM 
Team และเน้นย  ้าการด าเนินงานระบบ
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วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
นโยบายคุณภาพและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ประจ าปีงปม.2560 
1.1ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ (89.8%) 
1.2 ผลงานเชิงนวตักรรมน าเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
      ผลการด าเนินการ 233 เร่ือง ( >5%) 
2.1 ร้อยละความพงึพอใจผูรั้บบริการ ( 89.04%) 
3.1 พฒันาบุคลากรใหมี้ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ/ยทุธศาสตร์ (100%) 
4.1 มีการบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล (ก าลงัด าเนินการ) 
4.2 ด าเนินงานสอดคลอ้งกบั ISO 9001:2015 /ระบบบริหารคุณภาพ
หอ้งปฏิบตัิการ (ด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย) 
5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (94.66%)  
      โดยไดข้อ้สงัเกตจากการตรวจประเมิน ดงัน้ี 
1.ใหมี้การจดัล าดบัความส าคญัและใส่กรอบเวลาในการจดัการความเส่ียง 
2.หน่วยงานยงัลงขอ้มูลเอกสารคุณภาพในระบบ Smart DI ไม่ครบถว้น 
3.ควรมีการน าเสนอการประเมินผูส่้งมอบของหน่วยงานในการประชุม
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (MR) 
      ประโยชน์ที่ไดรั้บจากระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001:  2015 
1.มีระบบการจดัการเอกสารที่ดี สามารถลดขั้นตอนการท างานที่ซ ้ าซอ้น 
2.เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานทุกระบบ น าไปสู่การลด
ความเส่ียงและแกไ้ขปัญหา 
3.เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ก าหนดทางบริหารจดัการ ที่สนบัสนุนระบบ
บริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการให้ผา่นการรับรอง 
 

บริหารคุณภาพให้เป็นวฒันธรรมองคก์ร 
ไม่เป็นภาระกบัหน่วยงาน บูรณาการกบั
งานอ่ืนเช่น PMQA เพื่อให้การประเมิน
ไม่ซ ้ าซ้อน มีความถูกต้องและชัดเจน 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร บู ร ณ า ก า ร ม า ต ร ฐ า น
ห้องปฏิบตัิการ MOPH / ISO /GHSAให้
เป็นกลุ่มเดียวกนั และการบูรณาการเร่ือง
สมุนไพร เคร่ืองส าอาง และยาเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อตวัช้ีวดัที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติ รวมทั้ งผลักดันการ
จดัการความรู้ (KM) ใหมี้บทบาทในกรม 
มากยิง่ขึ้น 
       ร อ ง อ ธิ บ ดี  น พ . ส ม ฤ ก ษ์  ใ ห้
ความส าคญักบัการบูรณาการดา้นระบบ
คุณภาพเพื่อให้ย ัง่ยืน โดยจะเชิญ QM 
Team และผูบ้ริหารในบางหน่วยงาน 
ประชุมหารือในสปัดาห์หนา้ 
 

3.4  เร่ืองจากคณะกรรมการประสานงานศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์  
    ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์ น าเสนอโครงการบูรณาการส าคญั ศวก.
ประจ าปีงปม.60-61 

 ปี งปม.2560 (ต่อเน่ือง) 
1. โครงการพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน  
2. โครงการจดัท าสารมาตรฐาน THC  
3. บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรม ฐานขอ้มูลเห็ดพษิ  
4. การพฒันาวธีิการตรวจสารเคมี ก าจดัวชัพชืชนิดไกลโฟเสท พาราควอท     
     2,4-D และอาทราซีนในน ้ า  

ประธานเห็นชอบ และใหผ้อ.ศวก.เขา้พบ
เพื่อสรุปโครงการบูรณาการในภาพรวม 
โดยเฉพาะเร่ืองการใช้งบประมาณ ใน
สปัดาห์หนา้ 
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5. โครงการบูรณาการอาหารปลอดภยั  

 ปี งปม.2561 
1.โครงการพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏิบตัิการตรวจวิเคราะห์เคร่ืองส าอางเพือ่
รองรับอาเซียน/ด่านส้ินคา้  
2.โครงการเครือข่ายพฒันาคุณภาพมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์
และสาธารณสุข  
3. โครงการพฒันาระบบคุณภาพหอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์และรังสี
วนิิจฉยั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชประจ าปี 2561  
4. โครงการน ้ าด่ืมประชารัฐ 

 การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (ม.44) กลุ่มศูนย ์
วทิยาศาสตร์การแพทยก์ารแพทย ์ปีงปม.61 
1.การพฒันาระบบสารสนเทศการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.การพฒันาระบบสารบญัภายในออนไลน์ 
3.การบริหารจดัการแอลกอฮอลใ์ชส้าหรับการปฏิบตัิงานหอ้งปฏิบตัิการ 
วาระที่ 4  เร่ืองเพือ่พจิารณา   
4.1 แนวทางการประเมินผลการปฏิบตัิงานผูบ้ริหารระดบักอง/ส านกั  
       ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์น าเสนอแนวทางการจดัท าตวัช้ีวดัของ
หน่วยงานระดบักองเพือ่ประเมินผลแบบ Real time 
1.ดา้นประสิทธิผล ( ภารกิจหลกัสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล/ถ่ายทอดจาก
กรมฯ /งานบูรณาการ/งานที่ใชง้บประมาณสูง) 
2.ดา้นคุณภาพ 
3.ดา้นประสิทธิภาพ 
4.ดา้นพฒันาองคก์าร 

 ปัญหา/ขอ้จ ากดั 
1.ค  ารับรองที่กรมฯท ากบักระทรวงล่าชา้ 
2.ตวัช้ีวดัที่ก  าหนดโดยหน่วยงานกลางของประเทศออกล่าชา้ 
3.หน่วยงานมีเวลาท างานในแต่ละรอบแค่ 5 เดือน  
4.การประเมินคุณภาพของผลงานคอ่นขา้งยาก และอาจเขา้ใจไม่ตรงกนั 

 แนวทางแกไ้ข 
1.ให้สามารถปรับแกต้วัช้ีวดัและเกณฑก์ารใหค้ะแนนไดถ้า้มีเหตุผล
สมควร 

     ประธานเห็นชอบในหลกัการแต่จะ
พจิารณาในรายละเอียดก่อนแลว้จะรีบท า
การประเมินผลต่อไปโดยมอบรองฯ
วรวทิยใ์หส้รุปผลภายในสปัดาห์น้ี โดย
เนน้ย  ้าใหก้ารประเมินมีความยติุธรรม 
โปร่งใส และรับฟังผลสะทอ้นจากการ
ประเมิน 
  ในส่วนของการน าค  ารับรอง(PA)มา
เป็นตวัช้ีวดั ให้ใชค้  ารับรองที่สะทอ้น
ยทุธศ์าสตร์และมีผลกระทบต่อ
ประเทศชาติสูง โดยมอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
-TB มอบหมายนพ.สุรัคเมธและรอง
อธิบดีฯนพ.สมฤกษ ์เพือ่ประสานงานกบั
รพ.ทั้งประเทศและกรมควบคุมโรค 
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2.ผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินตอ้งท าความเขา้ใจใหต้รงกนัตั้งแต่แรก -AMR มอบหมาย ผอ.สวส.และผอ.สมป. 
4.2 ระบบสารสนเทศส าหรับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตครอบครอง
เคร่ืองเอกซเรย ์

 

      รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษแ์ละผอ.ผน.น าเสนอดงัน้ี  
      ตามที่กรมฯมีความประสงค์ในการบูรณาการระบบฐานขอ้มูลและ
ระบบสนับสนุนการปฏิบติังานต่างๆของแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดความ
ซ ้ าซ้อนของกระบวนงานและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู ้รับบริการ ดัง
นั้นศทส.และผน.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวขอ้งจึงได้มีการประชุม
หารือร่วมกนัและขอเสนอโครงการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักเพื่อ
สนับสนุนกรมโดยในการท างานของระบบจะให้ผู ้ปฏิบัติงานและ
ผูรั้บบริการเขา้ใชง้านสู่ระบบงานยอ่ยต่างๆผ่านช่องทางเดียวคือหน้าเวบ็
ไซดก์รมฯ ซ่ึงภายในระบบนั้นจะแบ่งการท างานตามลกัษณะงานออกเป็น 
3 ส่วนคือการขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบติัการ/ขอขึ้นทะเบียน บริการ
ทดสอบความช านาญและงานบริการตรวจวเิคราะห์ โดยมีเป้าหมายส าคญั
คือตอ้งแลว้เสร็จภายใน 6 เดือน (เร่ิมใชร้ะบบ เม.ย.61) 

     ประธานรับทราบแต่เน่ืองจากเร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ืองที่ส าคญั
และจ าเป็นแต่ใชง้บประมาณมาก จึงควร
ศึกษาใหค้รบถว้นและให้ทุกหน่วยงานมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เป็นระบบเดียวกันทั้ ง
กรมฯ 
     รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จะเรียนเชิญ
หน่วยงานที่ขอ งปม.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประชุมหารือร่วมกันเพื่อ
ก าหนดความตอ้งการ เพื่อตอบสนองได้
ครบถว้นและไม่ใชง้ปม.ซ ้ าซ้อนกนั เพื่อ
จดัท าแผนเสนอท่านอธิบดีต่อไป  
    รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ แจง้ว่าจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการและจดัหาระบบ
คอมพิวเตอร์ฯในวนัที่ 21 ก.ย.60 และ
เรียนเชิญรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ เข้า
ร่วมดว้ย 

วาระที่ 5 เร่ืองเพือ่ทราบ  
5.1 ขอความร่วมมือตรวจสอบบทความก่อนส่งตีพมิพใ์นวารสาร  
      ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์น าเสนอ จากการพจิารณาบทความที่ส่ง
มาเพือ่ขอตีพมิพใ์นวารสารกรมฯตั้งแต่ เดือนม.ค.59-ก.ย.60 จ  านวนทั้งส้ิน 
50 เร่ือง ผลการพจิารณาบทความของบุคลากรภายในกรมฯพบวา่คุณภาพ
ของบทความที่ไม่ไดม้าตรฐานมีแนวโนม้เพิม่ขึ้น ซ่ึงสาเหตุหลกัที่
วเิคราะห์ไดจ้ากการทบทวนบทความไดแ้ก่ 
1.การออกแบบการวจิยัไม่เหมาะสม/ไม่ถูกตอ้งตามลกัวชิาการ 
2.การเขียนบทความไม่ถูกตอ้ง 
3.ผูนิ้พนธอ่์านขอ้มูลเพิม่เติมมานอ้ยท าใหบ้ทน า หรือบทวจิารณ์ไม่
ครบถว้น สมบูรณ์ หรือ ไม่ถูกตอ้ง เหมาะสม 

    ที่ประชุมรับทราบ เน่ืองจากมีการ
อบรมการเขียนบทความวชิาการอยา่ง
ต่อเน่ือง ประธานจึงให้หากระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ไดรั้บจากการอบรม 
สนบัสนุนการจดัท า Application,จดัท า
วดิีโอ หรือถ่ายทอดทาง online ซ่ึงผทว.
เดือนถนอมไดแ้จง้วา่ เวบ็ไซตข์องส านกั
วชิาการฯมีเอกสารประกอบการอบรม 
เช่น การออกแบบงานวจิยั การเขียน
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จึงขอความร่วมมือผูอ้  านวยการกอง/ส านกั/สถาบนั/ศวก. ด าเนินการดงัน้ี 
1. จดัระบบตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการของบทความ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงานก่อนน าส่งกองบรรณาธิการ  
2.สนบัสนุนกระบวนการพฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานใหมี้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออกแบบการศึกษาวจิยั และการเขียนบทความทาง
วชิาการอยา่งถูกตอ้ง 

ตน้ฉบบังานวจิยั เป็นตน้ 
   ประธานมอบหมายใหส้ล.ด าเนินการ
พฒันาบุคลากรดา้นภาษาองักฤษอยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น การจดัใหมี้โปรแกรม 
English online และมอบหมายหวัหนา้
ฝ่ายการเจา้หนา้ที่ จดัท าสถิติผูเ้ขา้รับการ
อบรมและไดรั้บรางวลัจากการเขียน
บทความวชิาการ  

5.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน 

 

        หวัหนา้ก.พ.ร.รายงานผลการติดตามการปฏิบตัิราชการตามค า 
รับรองฯรอบ 9 เดือน ดงัน้ี 
1.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าหนดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัและแนบ
เอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 24 หน่วยงาน 
2.หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าหนดครบถ้วนทุกตวัช้ีวดั แต่แนบ
เอกสารยงัไม่ครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 5 หน่วยงาน 
3.หน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก  าหนดครบถ้วนทุกตวัช้ีวดั และ
แนบเอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 1 หน่วยงาน 

 ผลการติดตาม 
1.หน่วยงานส่วนใหญ่น าขอ้เสนอแนะจากการสรุปผลการติดตาม 
ประจ าปีงปม.60 (รอบ 6 เดือน) ไปปรับปรุงแกไ้ขโดยเฉพาะประเด็นการ
รายงานผลตามเวลาที่ก  าหนด การใชแ้บบฟอร์มที่ถูกตอ้ง การค านวณค่า
คะแนนที่ได ้และค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนกัทีมี่ความผดิพลาดนอ้ยลง ฯลฯ 
2. . หน่วยงานส่วนใหญ่แนบเอกสารหลกัฐานที่สอดคลอ้งกบัผลการ
ด าเนินการจริง ณ ปัจจุบนั นัน่หมายความวา่ หน่วยงานเร่ิมมีความเขา้ใจ
ในเร่ืองการจดัท าตวัช้ีวดั และรายงานผลตวัช้ีวดัตามรอบระยะเวลาที่
ก  าหนด 

 ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ 
1.หน่วยงานส่วนนอ้ยไม่ปรับปรุงแกไ้ขรายงานตวัช้ีวดัตามขอ้เสนอแนะ 
เช่นไม่ปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช ้(ใชแ้บบฟอร์มไม่ถูกตอ้งตามชนิด

     ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
ว่าการเลือกค ารับรองฯเป็นเร่ืองที่ส าคญั 
และมอบหมายให้กพร.สมัครขอรับ
รางวลั PMQA อย่างน้อย 2 หมวดและ
ตัวแทนศวก.ภาคละ 1 รางวัล  รวม
ทั้งหมด 8 รางวลั โดยกพร.จะส่งหมวด 2 
และ 4 และขอให้ผูเ้ก่ียวขอ้งแต่ละหมวด
ใหข้อ้มูลประกอบการขอรับรางวลัดว้ย 
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ตวัช้ีวดั) ซ่ึงไดมี้การใหข้อ้เสนอแนะไปแลว้มากกวา่ 2 รอบ คือตั้งแต่ปีง
ปม.59-60 
2.หน่วยงานส่วนนอ้ยที่ยงัค  านวณค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนกัไม่ถูกตอ้ง / 
รายงานผลการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัค่าคะแนนที่ไดจ้ริง / บาง
หน่วยงานแนบหลกัฐานอา้งอิงที่ไม่ชดัเจน ไม่ระบุรอบการแนบเอกสาร
หลกัฐาน ท าใหต้อ้งยอ้นกลบัไปตรวจในรอบที่ผา่นมาอีก ท าใหก้าร
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นชา้ลง 
 
5.3 สรุปผลการเสนอแผนพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน ปี 
2561 ของหน่วยงาน 

 

  หวัหนา้ก.พ.ร.สรุปหน่วยงานที่เสนอแผนพฒันาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตัิราชการ ส่งแผนใหก้ลุ่ม  ก.พ.ร. จ  านวน 25 หน่วยงาน จาก 30 
หน่วยงาน จากการตรวจสอบเบื้องตน้ พบวา่ 
1. มีบางเร่ืองไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนที่ตอ้งการ
เพิม่ประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ขึ้น 
2. การระบุผลผลิตไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองที่ด  าเนินการ 
3. ไม่ไดร้ะบุผลผลิต 
เร่ืองที่บงัคบัใหด้ าเนินการปรับปรุง 6 เร่ือง ตามขอ้สัง่การนายกรัฐมนตรี 
เม่ือวนัที่ 25 ส.ค.60 ไดแ้ก่ การบูรณาการการท างาน การปราบปรามทุจริต
และ การใชร้ะบบสารสนเทศ การลดพลงังาน การลดกระดาษ และ การ
ประหยดังปม.(พลงังานใหต้ั้งค่าเป้าหมายรายเดือนและรายงานตั้งแต่ ต.ค.
60) และขณะน้ีส านกังาน ก.พ.ร. แจง้เปล่ียนระยะเวลาในการส่งแผนจาก
เดิมจาก15 ก.ย.60  เป็น 15 พ.ย.60 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่า
กรมฯมีโครงการที่ดีอยู่แล้วหลายเร่ือง
เช่น การใช ้QR Code เพื่อลดกระดาษใน
การประชุม ซ่ึงอาจประหยดัเพิ่มเติมได้
อีกส าหรับเอกสารเร่ืองงปม. การจดัท า
คู่มือประชาชน ของสมป.ในการพฒันา
หน่วยงานภาคเอกชน Green Book 
ของสยวส. เป็นตน้  

5.4  ผลงานวจิยัไดรั้บรางวลัในการประชุมวชิาการประจ าปีการแพทยแ์ผน
ไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 

 

      ผอ.สชพ.น าเสนอผลงานวิจยัไดรั้บรางวลัที่ 3 จากการน าเสนอผลงาน
ดว้ยวาจาในการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทยฯ คร้ังที่ 14 
ได้แก่ ผลงานเร่ือง การศึกษาสารยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
เพาะเล้ียงในหลอดทดลองจากเหงา้กระชายด า ของศูนยเ์ทคโนโลยชีีวภาพ
ทางการแพทย ์สชพ. โดย นายภาณุพนัธ ์ปัญญาใจ และคณะผูว้จิยั 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้
เผยแพร่เพื่อกระตุน้ให้ประชาชนสนใจ 
เน่ืองจากเป็นผลงานของกรมฯและเป็น
การพฒันาองคค์วามรู้ 
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วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
5.5 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 

 

      ข่าวที่เก่ียวขอ้งกบักรมฯที่ไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด  
118 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวที่เกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการ
สัมภาษณ์ จ านวน 81 ช้ินข่าว และข่าวที่หน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึง
กรมจ านวน 37 ช้ินข่าว โดยเป็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯใน
เชิงบวก 86 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 32 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่ากรมฯ
มีข่าวน าเสนอจ านวนมาก เน่ืองจากกรม
เป็นหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีหน้าที่ในการ
คุม้ครองผูบ้ริโภค แต่ให้ระวงัการให้ข่าว 
เ น่ื อ งจากอาจมีการพาดพิงและ ถู ก
ฟ้องร้องเร่ืองหม่ินประมาทได ้
 

วาระที่ 6   เร่ืองอ่ืนๆ(ไม่มี)  

   6.1 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯ น าเสนอแผนบริหารการเงิน 
(ดา้นรายรับ) ดงัน้ี หน้ีค่าบริการ/ภาครัฐและเอกชน(>70 ลบ.) การบริหาร
งบประมาณ /งบลงทุน(>20 ลบ.) การจดัการสอบเทียบและบ ารุงรักษา
เคร่ืองมือ (5 ลบ.) การต่อรองราคาจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ (5 ลบ.) 
ทบทวนอตัราค่าบริการ และการสร้างงานบริการใหม่ 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่สตง.
ไดมี้หนงัสือไม่ใหต้ดัเงินคา้งตามระเบียบ
วา่ดว้ยหน้ีสูญ ซ่ึงจะท าใหก้รมมีรายรับ
เพิม่ขึ้น และผทว.เดือนถนอมแจง้วา่
ขณะน้ีก าลงัมีการทบทวนอตัราค่าตรวจ
วเิคราะห์ซ่ึงคาดวา่จะมีอตัราที่สูงขึ้น 

   6.2 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯ  น าเสนอภาระค่าใชจ่้ายดา้น
บุคลากรของกรมฯ เงินบ ารุงจ านวน 170 ลบ.แบ่งเป็นพกส. 869 คน 
ลูกจา้งชัว่คราว 121 คนและจา้งเหมาบริการจ านวน 8.9 ลบ.(63 คน) ซ่ึง
จากที่ประชุมกสธ.ไม่จดัสรรต าแหน่งเพิม่ใหต้ามที่แต่ละกรมไดข้อไป  

     ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่า
เป็นไปตามระเบียบใหม่การใชเ้งินบ ารุง 
ส าหรับการจา้งลูกจา้งชั่วคราวตอ้งผ่าน
การอนุมัติจากระทรวงการคลงัก่อน ใน
ส่วนของกรมให้จ้างเหมาบริการได้ใน
ส่วนที่ไม่ใช่กระบวนงานหลัก เช่น นัก
จดัการงานทัว่ไป 
 

   6.3 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯ แจง้เร่ืองประสบการณ์ใน
งานที่หลากหลายของต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
 คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้ 

และระดบัสูง (ต่างสายงาน/ต่างหน่วยงาน/ต่างพื้นที่และต่างลกัษณะงาน
ไดผ้า่นการพจิารณา อ.ก.พ. กรมฯ อยูร่ะหวา่งเสนอ อ.ก.พ.กระทรวงฯ)     
 หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง  ระดบัช านาญการ 

พเิศษ ในสายงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มีลกัษณะงานวจิยัและ

ที่ประชุมรับทราบ ประธานสัง่การให้
บุคลากรระดบัช านาญการพเิศษขึ้นไป  
แสดงความประสงคใ์นการยา้ยหรือ
เปล่ียนต าแหน่งตามขอ้ก าหนด
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ โดยใชห้ลกั
ความสมคัรใจก่อน ในส่วนผูท้ี่ไม่ยา้ยให้
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วาระ ขอ้สัง่การ/ค  าแนะน าจากที่ประชุม 
พฒันา 
-สายงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกรมฯที่เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ ์ไดแ้ก่ กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ ดา้นวทิยาศาสตร์
สุขภาพและการแพทยแ์ละกลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์การเกษตร 
-เง่ือนไขการก าหนดต าแหน่ง 
1.ตอ้งมีการปฏิบติังานวจิยัและพฒันาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของการ
ปฏิบตัิงานประจ า 
2.น าเสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดบัสูงของกระทรวง
พจิารณากลัน่กรองก่อนเสนอต่อ อ.ก.พ. กระทรวงพจิารณา 
3.ไม่ตอ้งยบุต าแหน่ง แต่ตอ้งมีเม็ดเงินค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลากรเพยีงพอใน
การเล่ือนระดบั 
โดยในวนัที่ 25 กนัยายน 2560 จะประชุมปรึกษาร่วมกบั ก.พ. 

ท าหนงัสือยนิยอมการไม่ขอรับการ
พฒันา 
      ในส่วนของศวก. จะพิจารณาการ
โยกยา้ยระดบัช านาญการพเิศษขึ้นไป 
โดยส่งรายช่ือมายงัอธิบดีเพือ่ท  าการ
จดัสรรต าแหน่งต่อไป  

   6.4 ผทว.สลกัจิตร ชุติพงษว์เิวท ขอเชิญร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคี
ประจ าปี 60 ณ ที่พกัสงฆว์ดัหนองปลิง จ.นครราชสีมา ในวนัที่ 15 ต.ค.60 
โดยมีท่านอธิบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ท าบุญ
ตามก าลงัศรัทธา  

   6.5 นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ แจง้วา่เน่ืองจากราคาจดัซ้ือวสัดุ
วทิยาศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานมีราคาต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั จึงมี
ขอ้เสนอ ดงัน้ี 
1.จดัท าฐานขอ้มูลราคาวสัดุวทิยาศาสตร์(โปรแกรมฐานขอ้มูลกลางวสัดุ
วทิยาศาสตร์/ระบบการจดัการขอ้มูล) 
2.จดัท าแนวทางการจดัท าราคาอา้งอิงวสัดุวทิยาศาสตร์(Bargaining /จดัตั้ง
คณะท างานพจิารณา) 
3.จดัท าแนวทางการจดัการระบบการจดัซ้ือสารมาตรฐาน(ส ารวจความ
ตอ้งการของทุกหน่วยงานและจดัหมวดหมู่/จดัซ้ือรวมตามประเภทโดย
หน่วยงานรับผดิชอบ/Bargaining/มีระบบการกระจายสารมาตรฐานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ) 

ที่ประ ชุม รับทราบ  ประธานแจ้งว่ า
เ น่ืองจากการจัด ซ้ือ เ ป็นอ านาจของ
ผูบ้ริหารหน่วยงานเอง ผอ.และเจา้หน้าที่
พสัดุจึงต้องรับผิดชอบในกรณีที่สตง.
ตรวจ และมีความแตกต่างด้านราคาใน
การจดัซ้ือ โดยมอบหมายรองอธิบดีฯ 
นพ.สมฤกษ์ และผูท้รงคุณวุฒิในแต่ละ
ส า ข า  ค วบ คุ ม ดู แ ล ใน เ ร่ื อ ง น้ี เ พื่ อ
ประโยชน์ และความปลอดภัยขอ ง
บุคลากรในกรม  

  

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 

21 กนัยายน 2560 
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23. นางจินตนา วอ่งวไิลรัตน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 10 อุบลราชธานี 1 
24. นางสาวกลัยา อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 11 สุราษฎร์ธานี   2 
25. นางสาวอรทยั สุพรรณ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 11/1 ภูเก็ต 3 
26. นางสาวธาริยา เสาวรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12 สงขลา 4 
27. นายบลัลงัก ์ อุปพงษ ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 12/1 ตรัง 5 
28. นางอนงค ์ เขื่อนแกว้ าวัานา้กลุ่มพฒันาระบบบริาาร 6 
29. พ.จ.อ.าญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข าวัานา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 7 
 8 
นักวิชาการ 9 
1. นางเดือนถนอม   พรามขติัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 10 

  (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์11 
2. นางธีรนาถ จิวะไพศาลพงศ ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์12 
   (ชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์13 
3. นางสลกัจิต ชุติพงษว์เิวท ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 14 

  (ภูมิคุม้กนัวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละ 15 
   ปฏิบตัิานา้ที่ผูอ้  านวยการศูนยชุ์ดทดสอบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 16 
4. นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์17 
   (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์18 
5. นายสุธน วงษชี์รี ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์19 
   (มาตรฐานาอ้งปฏิบตัิการ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์20 
6. นายอาชวนิทร์  โรจนววิฒัน์ นายแพทยช์ านาญการพเิศษ 21 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์22 
7. นายสุรัคเมธ  มาาศิริมงคล นายแพทยช์ านาญการพเิศษ 23 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์24 
8. นางารรษา  ไชยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 25 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์26 
9. นางสาวปนดัดา เทพอคัศร นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 27 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์28 
10. นางสาวประไพ วงศสิ์นมัน่คง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 29 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 30 
11. นางสาวกุลชญา ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 31 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 32 
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ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกิจอื่น 1 
1. นางสาวพรรณทิพย ์ ตียพนัธ ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 2 
   (พษิวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์3 
2. นางกนกพร อธิสุข ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 4 
   (วทิยาศาสตร์กายภาพ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์5 
3. นางสุดธิดา  ามีทอง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 6 
    ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 7 
 8 
ผู้เข้าร่วมประชุม 9 
1. นางวณิัฏฐา เอกฉมานนท ์ นกัวเิคราะา์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 10 

  กองแผนงานและวชิาการ 11 
2. นางสาววนัทนา อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 12 
   ส านกังานเลขานุการกรม 13 
3. นางสาววรารัตน์ แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพเิศษ 14 
   ส านกังานเลขานุการกรม 15 
4. นางสาวอภิรดี เฉยรอด นกัประชาสมัพนัธช์ านาญการพเิศษ 16 

  ส านกังานเลขานุการกรม 17 
5. นางสาววนิดา  ยรุญาติ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 18 
    ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาาาร 19 
6. นายสนัตกิจ  นิลอุดมศกัด์ิ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพเิศษ 20 
    ส านกังานเลขานุการกรม 21 
7. เภสชักราญิงศรัณยา ธาราแสวง เภสชักรช านาญการพเิศษ 22 
    ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 4 นนทบุรี 23 
8.นางสาวณิรดา โพธ์ิยิม้ นกัวเิคราะา์นโยบายและแผนช านาญการ 24 

  ส านกังานเลขานุการกรม 25 
9. นางสุกญัญา ก าแพงแกว้ นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 26 
   ส านกังานเลขานุการกรม 27 
10. นางสาวสุจิตรา คุม้โภคา นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 28 
   ส านกังานเลขานุการกรม 29 
11. นายสุเมธ  เที่ยงธรรม นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 30 
    ส านกัยาและวตัถุเสพติด 31 
12.นางสาวน ้ าฝน  นอ้ยประเสริฐ บรรณารักษช์ านาญการ 32 
    กองแผนงานและวชิาการ 33 
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13. นายนิวฒัน์ พนัเาลา นกัจดัการงานทัว่ไป 1 
   ส านกังานเลขานุการกรม 2 
คณะเลขานุการ   3 
1. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นกัวเิคราะา์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 4 
   กองแผนงานและวชิาการ 5 
2. นายประวติั โตกุลวฒัน์ เจา้พนกังานธุรการ 6 
   กองแผนงานและวชิาการ 7 
3. วา่ที่ ร.ต.รัฐพล ชาวสี นกัวเิทศสมัพนัธ ์8 
   กองแผนงานและวชิาการ 9 
4. นางน ้ าออ้ย ระงบั พนกังานบริการ 10 
   กองแผนงานและวชิาการ 11 
 12 
 13 
เร่ิมประชุม เวลา 14.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 14 
 15 
วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
             1.1 ประธานกล่าวแสดงความยนิดีกบัรางวลัที่กรมวิทยาศาสตร์ไดรั้บ ประจ าปี งบประมาณ2560 ไดแ้ก่ 16 
รางวลัคุณภาพการบริาารจดัการภาครัฐ( PMQA) ามวด 1 การน าองคก์ารและความรับผดิชอบต่อสงัคม , รางวลั17 
บริาารภาครัฐแา่งชาติ ( TPSA ) ประเภทรางวลันวตักรรมการบริการระดบัดีเด่น รางวลัจากงานประชุมวิชาการ 18 
กระทรวงสาธารณสุขและรางวลัจากการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้นและ19 
การแพทยท์างเลือกแา่งชาติ คร้ังที่ 14 และแจง้ใา้ทราบว่าในส่วนของเงินรางวลัที่ไดจ้ากการประกวดในนาม20 
ของกรมฯ ใาส่้งคืนคลงัเป็นรายไดข้องแผน่ดิน 21 
         1.2 เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขมีเขม็มุ่งที่เก่ียวขอ้งกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เช่น AMR สมุนไพร 22 
มาตรฐานา้องปฏิบตัิการ อาาารปลอดภยั Green & Clean Hospital และชุดทดสอบ โดยในเดือนตุลาคม23 
ประธานจะเชิญผูท้ี่เก่ียวขอ้งาารือในการเช่ือมโยงประเด็นเาล่าน้ีเพือ่ประโยชน์ต่อประเทศชาติ 24 
        1.3 เชิญชวนผูบ้ริาารร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายุราชการในวนัที่ 29 กันยายน2560 ณ า้อง25 
ประชุม 110 อาคาร 14 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์26 
        1.4 เสนอแนะใา้ผูบ้ริาารเขา้ร่วมฝึกอบรมาลกัสูตรผูบ้ริาาร เพื่อน าความรู้มาพฒันากรมฯ โดยอธิบดีจะ27 
พจิารณาตามความเามาะสม 28 
        1.5 ตามที่ส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการคัดเลือกผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศูนย์และ29 
โรงพยาบาลทัว่ไป โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรราานั้น ในส่วนการของโยกยา้ยต าแาน่งภายในกรมฯซ่ึง30 
เป็นอ านาจของอธิบดีและปลดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประธานไดส้ัง่การใา้ผูบ้ริาารที่ปฏิบติังานมากกว่า 4 ปี31 
ที่ไม่ตอ้งการโยกยา้ยจดัท าโครงการพฒันางานเสนอต่ออธิบดีภายใน 1 ตุลาคม 2560 32 
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 1 
      1.6 เน่ืองจาก นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯจะเกษียณอายรุาชการในปี 2560 น้ีจึงมีค  าสัง่ 2 

มอบอ านาจใาร้องอธิบดีทั้ง 2 ท่านปฏิบติัราชการแทนเป็นการชัว่คราว       3 

 4 

 วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที่ 8 /2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560       5 

ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพือ่ใหอ้งคป์ระชุมพจิารณาตรวจสอบและไดท้  า6 

การแกไ้ขตามที่แจง้เรียบร้อยแลว้ 7 

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 8 
 9 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 10 
  3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 
   เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอที่ประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  12 
   สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่ 12 กนัยายน 256013 
งบประมาณที่ไดร้ับทั้งส้ิน 1,319,588,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นห้าแสนแปดหมื่นแปดพนั14 
หน่ึงร้อยบาทถว้น) ส านักงบประมาณโอนกลบั 1,979,000.00 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นเกา้พนับาท15 
ถว้น) เงินเบิกแทนกนั (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) จ  านวน 1,650,000.00 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนห้าหมื่นบาท16 
ถว้น) งบประมาณคงเหลือ 1,315,959,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบห้าลา้นเกา้แสนห้าหมื่นเกา้พนัหน่ึง17 
ร้อยบาทถว้น) 18 
   การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัที่ 12 กนัยายน 2560 เป็นเงินจ านวน19 
1,247,229,192.15 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยส่ีสิบเจ็ดลา้นสองแสนสองหมื่นเกา้พนัหน่ึงร้อยเกา้สิบสองบาทสิบ20 
ห้าสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 94.66 และเบิกจ่ายจริงรวมผูกพนั จ  านวน 1,304,531,877.56 บาท (หน่ึงพนัสาม21 
ร้อยส่ีลา้นห้าแสนสามหมื่นหน่ึงพนัแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 99.01 โดยมี22 
เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัที่ 12 กนัยายน 2560 เบิกจ่ายร้อยละ 91.41 ของงบประมาณ  23 
   สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ 24 
การเบิกจ่ายงบอยูใ่นอนัดบั 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 91.57  25 
        ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 393,966,537.92 บาท  26 
(สามร้อยเกา้สิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื่นหกพนัห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเกา้สิบสองสตางค)์ มีรายรับทั้งส้ิน 27 
367,325,648.66 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดลา้นสามแสนสองหมื่นห้าพนัหกร้อยส่ีสิบแปดบาทหกสิบหก28 
สตางค)์ มีรายจ่ายทั้งส้ิน 328,000,896.50 บาท (สามร้อยยีสิ่บแปดลา้นแปดร้อยเกา้สิบหกบาทห้าสิบสตางค)์ 29 
คงเหลือทั้งส้ิน 433,291,290.08 บาท (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นสองแสนเกา้หมื่นหน่ึงพนัสองร้อยเกา้สิบบาท30 



-6- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 9/2560                                                                              วนัจันทร์ท่ี 18 กันยายน 2560 
 

 

แปดสตางค)์ รายงานลูกหน้ีการคา้คงคา้ง รวมทั้งส้ิน 103,936,860.80 บาท (หน่ึงร้อยสามลา้นเกา้แสนสาม1 
หม่ืนหกพกัแปดร้อยหกสิบบาทแปดสิบสตางค)์  2 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณนายวรวิทย ์กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีฯ ที่3 
ด าเนินการติดตามหน้ีคงคา้งให ้และส านกัตรวจเงินแผน่ดินมีหนงัสือแจง้ไม่ใหย้กหน้ี ในส่วนที่ไดท้  าการยกหน้ีไปแลว้4 
ตามมติที่ประชุมปี 2553 นั้นจะไม่มีการก าหนดโทษยอ้นหลงัเน่ืองจากเป็นการกระท าโดยสุจริต ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การ5 
ปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงตามระเบียบที่ถูกตอ้งแลว้ และมอบหมายให้ใชจ่้ายเงินงปประมาณอยา่งสมเหตุสมผลและใชง้บ6 
ลงทุนก่อนเงินบ ารุง 7 
 8 
  3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560   9 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  10 
สรุปรายงานความกา้วหนา้งบลงทุน ขอ้มูล ณ 15 กนัยายน 2560 

1. งบครุภณัฑ ์ณ วนัที่ 15 กนัยายน 2560 เบิกจ่ายครบทุกรายการแลว้ 
          ปี 2560 งบครุภณัฑ ์จ านวนทั้งส้ิน 74 รายการ เป็นเงินจ านวน 148,549,463 บาท เบิกจ่าย

แล้วจ านวน 73 รายการ เป็นเงินจ านวน 148,542,263.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99% ของงบก่อหน้ี
ผกูพนั  

2.งบที่ดินส่ิงก่อสร้างยงัคงไม่แลว้เสร็จอีก 3 รายการ ไดแ้ก่ 
                     2.1 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 4  สระบุรี จ  านวน 1 รายการ 
 ก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบติัการวทิยาศาสตร์การแพทยส่์วนขยายการเขา้ถึงบริการดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 71,418,600 บาท แบ่งงวดงาน 16 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว จ  านวน 14 งวด เป็นเงิน 
68,997,259 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.6    

 2.2 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 8  อุดรธานี จ  านวน 1 รายการ  
ก่อสร้างศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 8  อุดรธานี จ  านวน 69,923,088 บาท แบ่งงวดงาน 4 งวด จะตรวจรับ
งวดสุดทา้ยวนัที่ 21 กนัยายน 2560 เป็นจ านวนเงิน 18,834,488.76 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 

                    2.3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 10 อุบลราชธานี  จ  านวน 3 รายการ 
                               2.3.1 อาคารห้องพกัเจา้หน้าที่ 24 ห้อง  จ  านวน 7,758,400  บาท  แบ่งงวดงาน 8 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่าย 3 งวด จ านวน 2,405,104 บาท คิดเป็นร้อยละ 31  

                               2.3.2 ก่อสร้างอาคาร ศวก.อุบลราชธานี  จ  านวน 54,614,300  บาท แบ่งงวดงาน 13 งวด 
จะตรวจรับงวดสุดทา้ยวนัที่ 21 กนัยายน 2560 เป็นจ านวนเงิน 7,918,814.1 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100 
                     และสรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน าลงัวนัที่ 21 กนัยายน 2560 งบภาพรวมร้อยละ 97.8 ซ่ึงจะบรรลุ
ตามเป้าามายการเบิกจ่ายของรัฐบาลในไตรมาสที่ 4 คือร้อยละ 87    
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  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจง้วา่จากการที่กรมไดง้บประมาณเพิ่มประมาณ 100 1 
ลา้นบาทนั้นเน่ืองจากกรมฯมีผลงานเป็นที่น่าช่ืนชม เช่น Green Book ,ชุดทดสอบ และในปี 2562 ใา้เน้นผลงาน2 
ดา้นตวัช้ีวดัที่กรมใา้ความส าคญั เช่น AMR Green & Clean Hospital สมุนไพร เพื่อเป็นผลงานที่ส าคญัในการ3 
ของบประมาณต่อไป โดยนโยบาย Green & Clean Hospital นั้นมีความตอ้งการรวบรวมชุดทดสอบของทั้ง4 
ประเทศ  และมอบามาย นายแพทยพ์เิชฐ บญัญตัิ ดูแลรับผดิชอบดา้นชุดทดสอบและผลิตภณัฑ ์5 
  6 
  3.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 7 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  8 

        ผลการด าเนินงานการบริาารจดัการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์- 9 
การแพทย ์ปีงบประมาณ 2560 10 

าน่วยรับตรวจประเมิน ระาวา่งวนัที่ 11-15กนัยายน 60  11 
ส่วนกลาง ได้แก่ QMR & QM TEAM ส านักมาตรฐานา้องปฏิบตัิการ สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทาง12 

การแพทย ์สถาบนัชีววตัถุ ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์ส านกัยาและวตัถุเสพติด  13 
ส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ ศวก.6ชลบุรี ศวก.7ขอนแก่น ศวก. 9 นครราชสีมา และศวก.10 อุบลราชธานี 14 
 ผลการด าเนินงานนโยบายคุณภาพและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ประจ าปี งบประมาณ 2560 15 

มิติที ่ เป้าามาย ผลการด าเนินการ 
ณ 31 สิงาาคม 60 

1.1ร้อยละของเป้าามายตามแผนปฏิบตัิราชการ >ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.8 
1.2 ผลงานเชิงนวตักรรมน าเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ > ร้อยละ 5ของปี 2559 233 เร่ือง ( > 5 % ) 
2.1ร้อยละความพงึพอใจผูรั้บบริการ >ร้อยละ 87 ร้อยละ 89.04 
3.1พฒันาบุคลากรใามี้ความกา้วานา้ทางวิชาชีพ/ยทุธศาสตร์ >ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 
4.1 มีการบริาารจดัการที่ดีตามาลกัธรรมภิบาล >ร้อยละ 90 ก าลงัด าเนินการ 
4.2 ด าเนินงานสอดคลอ้งกบั ISO 9001:2015/ระบบริาารคุณภาพ
าอ้งปฏิบตัิการ 

รับ Re-certificated & 
5thSurveillance 
ภายใน 2560 

ด าเนินการไดต้าม
เป้าามาย 

5.1ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ >ร้อยละ 96 ร้อยละ 94.66 
 16 
 ขอ้สงัเกตจากการตรวจประเมิน 17 

ขอ้สงัเกตุ แนวทางการพฒันา/ปรับปรุง ผูรั้บผิดชอบ 
1.ใา้มีการจดัล าดบัความส าคญัและใส่กรอบ
เวลาในการจดัการความเส่ียง 

1.จดัท าแผนความเส่ียงเป็นแผน 1ปี 
2. ตอ้งมีการทบทวน ทุก 6 เดือน 

ผู ้ที่ ได้รับมอบามาย
ทุกาน่วย 

2. าน่วยงานยงัลงขอ้มูลเอกสารคุณภาพใน ใช้ประโยชน์จากระบบ Smart DI ใา้ ทุกาน่วยงาน 
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ขอ้สงัเกตุ แนวทางการพฒันา/ปรับปรุง ผูรั้บผิดชอบ 
ระบบ Smart DI ไม่ครบถว้น ครบถว้น ทุกาน่วยงาน 
3. ควรมีการน าเสนอการประเมินผูส่้งมอบ
ของาน่วยงานในการประชุมทบทวนระบบ
บริาารคุณภาพ (MR) 

1. ฝ่ายพสัดุรวบรวมขอ้มูล Supplier จาก
ทุกาน่วยงาน สรุปเป็นภาพรวมของ
กรม 

ฝ่ายพัสดุ ส านักงาน
เลขานุการกรม 

 ประโยชน์ที่ไดรั้บจากระบบบริาารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ในปี 2560 1 
1.มีระบบการจดัการเอกสารที่ดี ลดขั้นตอนการทางานที่ซ ้ าซอ้น 2 
2.เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานทุกระบบ น าไปสู่การลดความเส่ียงและแกไ้ขปัญาา 3 
3.เป็นส่วนาน่ึงของขอ้ก าานดทางบริาารจดัการ ที่สนับสนุนระบบบริาารคุณภาพา้องปฏิบติัการใา้ผ่านการ4 
รับรอง 5 

 6 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณ QMR และ QM Team และเน้นย  ้าการ7 

ด าเนินงานระบบบริาารคุณภาพใา้เป็นวฒันธรรมองคก์ร ไม่เป็นภาระกบัาน่วยงาน บูรณาการกบังานอ่ืนเช่น 8 
PMQA เพือ่ใาก้ารประเมินไม่ซ ้ าซอ้น มีความถูกตอ้งและชดัเจน รวมทั้งการบูรณาการมาตรฐานา้องปฏิบติัการ 9 
MOPH / ISO /GHSAใาเ้ป็นกลุ่มเดียวกนั และการบูรณาการเร่ืองสมุนไพร เคร่ืองส าอาง และยาเขา้ดว้ยกนั เพื่อ10 
ตวัช้ีวดัที่ชดัเจนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมทั้งผลกัดนัการจดัการความรู้ (KM) ใา้มีบทบาทในกรม 11 
มากยิง่ขึ้น 12 

       นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ ใาค้วามส าคญักบัการบูรณาการดา้นระบบคุณภาพเพื่อใา้13 
ย ัง่ยนื โดยจะเชิญ QM Team และผูบ้ริาารในบางาน่วยงาน ประชุมาารือในสปัดาา์านา้ 14 
 15 
  3.4  เร่ืองจากคณะกรรมการประสานงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 2 พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์ น าเสนอ17 
ที่ประชุมดงัน้ี 18 

 โครงการบูรณาการส าคญั ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ 2560(ต่อเน่ือง) 19 

1. โครงการพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน  20 

2. โครงการจดัท าสารมาตรฐาน THC  21 

3. บูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรม ฐานขอ้มูลเา็ดพษิ  22 

4. การพฒันาวธีิการตรวจสารเคมี ก าจดัวชัพชืชนิดไกลโฟเสท พาราควอท 2,4-D และอาทราซีนในน ้ า  23 

5. โครงการบูรณาการอาาารปลอดภยั  24 

 โครงการบูรณาการส าคญั ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ 2561 25 

1. โครงการพฒันาศกัยภาพาอ้งปฏิบตัิการตรวจวเิคราะา์เคร่ืองส าอางเพือ่รองรับอาเซียน/ด่านสินคา้  26 
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2. โครงการเครือข่ายพฒันาคุณภาพมาตรฐานาอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข  1 

3. โครงการพฒันาระบบคุณภาพาอ้งปฏิบตัิการทางการแพทย ์และรังสีวนิิจฉยั โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช2 

ประจ าปี 2561  3 

4. โครงการน ้ าด่ืมประชารัฐ  4 

โครงการน ้ าด่ืมประชารัฐ 

วาระสมชัชาสุขภาพแา่งชาติ น ้ าด่ืมปลอดภยัทัว่ถึงเป็นธรรม 

1 2 3 

น ้ าเอกชน น ้ าบริการสาธารณ น ้ าด่ืมบริการพื้นฐาน 

น ้ าบรรจุขวด สถานีขนส่ง,คมนาคม ประปานคราลวง  

น ้ าบรรจุถงั สถานที่ราชการ/รพ. ประปาภูมิภาค  

น ้ าตูา้ยอดเารียญ สถานที่สาธารณะ ประปาามู่บา้น** 

  น ้ าด่ืมประชารัฐ**  

แนวคิดโครงการพฒันาคุณภาพน ้ าอุปโภค บริโภคในชนบท เครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5 

ตวัอยา่ง เขตบริการสุขภาพที่ 8 ส ารวจ 7,000 แาล่ง (14,000 ตวัอยา่ง)  6 

เป้าามาย ตรวจปีละ 5,000 ตวัอยา่งๆ ละ 5,000 บาท = 25,000,000 บาท 7 

ประมาณการงบประมาณ งบลงทุน 20 ลา้นบาท งบด าเนินการ 7.5 ลา้นบาท งบบุคลากร 10 คน 2.5 ลา้นบาท  8 

รวม 30 ลา้นบาท (เผือ่ 20%) 9 

ตารางประมาณการรายรับรายจ่าย 10 

ปีที่ด าเนินการ รายจ่าย 

(ลา้นบาท) 

รายรับ 

(ลา้นบาท) 

ส่วนต่าง 

(ลา้นบาท) 

1 30 25 -5 

2 10 25 15 

ามายเาตุ : Capacity 5,000 ตวัอยา่ง / ปี 500 ตวัอยา่ง / เดือน 

ประโยชน์ที่จะไดรั้บ 11 

1.ประชาชนไดบ้ริโภคน ้ าที่ปลอดภยั  12 

2.เป้าามาย 1 ใน 17 SDG ของรัฐบาลไทย  13 

3.สร้างรายไดใ้าก้บักรมฯ (โดยเพิม่ 1 กิจกรรม เพิม่รายได ้2 เท่า)  14 

การพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน (ม.44) กลุ่มศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยก์ารแพทยปี์งบประมาณ พ.ศ.2561 15 
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1.การพฒันาระบบสารสนเทศการรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์  1 

2.การพฒันาระบบสารบญัภายในออนไลน์  2 

3.การบริาารจดัการแอลกอฮอลใ์ชส้าารับการปฏิบตัิงานาอ้งปฏิบตัิการ  3 

 4 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเา็นชอบ แต่ตอ้งพจิารณาในรายละเอียดเพิม่เติมและ 5 

สั่งการใา้ผูอ้  านวนการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยเ์ขา้พบเพื่อสรุปโครงการบูรณาการในภาพรวม โดยเฉพาะ6 
เร่ืองการใชง้บประมาณ ในสปัดาา์านา้ 7 
 8 
วาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 9 
 4.1 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับกอง/ส านัก 10 
  ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 11 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารระดับกอง/ส านัก/สถาบัน/ศวก. 12 

 ตวัช้ีวดัการประเมินผลการปฏิบติัราชการ 13 
1. ดา้นประสิทธิผล 14 

1.1 ภารกิจาลกัสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล 15 
1.2 ถ่ายทอดจากกระทรวงฯ  16 
1.3 งานบูรณาการในระดบัประเทศ 17 
1.4 งานที่ใชง้บประมาณสูง 18 

2. ดา้นคุณภาพ 19 
3. ดา้นประสิทธิภาพ 20 
4. ดา้นพฒันาองคก์าร 21 

 การด าเนินการปัจจุบนั 22 
1. จดัท าตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิผลของกรมฯ : กรมฯลงนามค ารับรองกบักระทรวง/ถ่ายทอดตวัช้ีวดับางตวัจาก23 
กระทรวง 24 
2.พจิารณาตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิผลของาน่วยงานภายในกรมฯ (ผลส าเร็จใน  1 ปี) : ถ่ายทอดตวัช้ีวดัจากกรมฯ 25 
(บางาน่วยงาน) / ผูอ้  านวยการลงนามค ารับรองกบัอธิบดี/รองอธิบดี 26 
3.ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี (เกณฑก์ารใาค้ะแนน 5 ระดบั) : ส่งผลการปฏิบติังานตามค ารับรองพร้อม27 
าลกัฐาน ภายใน 31 ต.ค.60/ประเมินแลว้เสร็จประมาณมี.ค.- มิ.ย.ของปีถดัไป 28 
 แนวทางการจดัท าตวัช้ีวดัของาน่วยงานระดบักองเพือ่ประเมินผลแบบ Real time 29 
1. ดา้นประสิทธิผล 30 

1.1 ภารกิจาลกัสนบัสนุนนโยบายรัฐบาล 31 
1.2 ถ่ายทอดจากกรมฯ  32 
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1.3 งานบูรณาการ 1 
1.4 งานที่ใชง้บประมาณสูง 2 

2. ดา้นคุณภาพ 3 
3. ดา้นประสิทธิภาพ 4 
4. ดา้นพฒันาองคก์าร 5 

 การก าานดตวัช้ีวดัเพือ่ประเมินผลการปฏิบติังานของผูอ้  านวยการ 6 
1. ตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิผล ควรก าานดตามค ารับรองของาน่วยงาน และตอ้งครอบคลุม 7 

1.1 ตวัช้ีวดัตามค ารับรองของกรม ฯ ถา้เก่ียวขอ้ง 8 
 1.2 ตวัช้ีวดัที่เป็นงานส าคญัตามภารกิจของาน่วยงานที่สนบัสนุนนโยบายรัฐบาล 9 
 1.3 ตวัช้ีวดัที่ใชง้บประมาณสูง 10 
 2. ตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพ ดา้นประสิทธิภาพ และดา้นการพฒันาองคก์ร ควรเามือนกนัทุกาน่วยงาน เช่น 11 
 2.1 การใชจ่้ายงบประมาณ 12 
 2.2 การปรับปรุงคุณภาพการใาบ้ริการ 13 
 2.3 การประายดัพลงังาน 14 
 3. ตวัช้ีวดัในขอ้ 1 และ 2 าากมีมากไป รองอธิบดีที่ดูแลาน่วยงานควรเป็นผูก้  าานดใา ้และควรตกลง15 
จ านวนตวัช้ีวดัและน ้ าานกัของแต่ละตวัช้ีวดัใาค้ลา้ยคลึงกนัทุกาน่วยงาน 16 
 การก าานดเกณฑก์ารใาค้ะแนน 17 

 - การประเมินคร้ังที่ 1 เดือนตุลาคม- มีนาคม ของปีถดัไป 18 
 - เกณฑก์ารใาค้ะแนน 5 ระดบั โดยระดบัที่ 5 จะตอ้งแสดงใา้เา็นถึงความส าเร็จของผลงานคร่ึงปีที่19 
สามารถสนบัสนุนผลส าเร็จของผลงานใน 1 ปีที่ท  าค  ารับรองไว ้20 

- การประเมินคร้ังที่ 2 เดือนเมษายน – กนัยายน 21 
 - เกณฑก์ารใาค้ะแนน 5 ระดบั โดยระดบัที่ 5 จะตอ้งแสดงใา้เา็นถึงความส าเร็จของผลงานที่ตอ้งการ22 
ตามค ารับรองในปีงบประมาณนั้นๆ 23 
 - การก าานดาลกัฐานที่ใชใ้นการประเมินผลความส าเร็จของตวัช้ีวดัในแต่ละระดบั 24 
  - ตอ้งมีการก าานดใาช้ดัเจนล่วงานา้ส าารับเกณฑก์ารใาค้ะแนนทุกระดบัทั้งในเชิงคุณภาพและ25 
ปริมาณ 26 
 ตารางเวลาการจดัท าค  ารับรองและการประเมินผล 27 

 - ค  ารับรองพร้อมเกณฑก์ารใาค้ะแนนควรแลว้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 28 
 - ผลการด าเนินการพร้อมาลกัฐานควรรายงานและส่งเขา้ระบบ DOC และ KPI reporter ทนัทีที่แลว้เสร็จ29 
ในแต่ละเดือน 30 
 - การส่งาลกัฐานเพือ่ประเมินในรอบากเดือนแรกควรใาแ้ลว้เสร็จในเดือน กุมภาพนัธ ์และรอบ 31 
ากเดือนาลงัภายในเดือนสิงาาคม 32 
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 - ผูป้ระเมินควรประเมินผลใาแ้ลว้เสร็จและแจง้ผลการประเมินรอบแรกภายในสปัดาา์ที่สองของเดือน1 
มีนาคม และรอบสองภายในสปัดาา์ที่สองของเดือนกนัยายน 2 
 การก าานดผูท้  าานา้ที่ประเมินผลการปฏิบติังาน 3 

 - คณะผูป้ระเมินกลางของกรมฯ 4 
 - ขอ้ดี : มาตรฐานการประเมินเามือนกนัทั้งกรมฯ 5 
 - ขอ้เสีย : ล่าชา้ อาจตอ้งใชค้นเพิม่ 6 
 - รองอธิบดี 7 
 - พจิารณาเอง 8 
 - จดัตั้งทีมประเมินเพือ่พจิารณาเฉพาะผ.อ.ที่ดูแล 9 
 - ขอ้ดี : รวดเร็ว 10 
 - ขอ้เสีย : มาตรฐานอาจต่างกนัระาวา่งกลุ่ม 11 
 12 

ปัญาา/ขอ้จ ากดั แนวทางแกไ้ข 

- ค  ารับรองที่กรมฯท ากบักระทรวงล่าชา้ 
- ตวัช้ีวดัที่ก  าานดโดยาน่วยงานกลางของประเทศ
ออกล่าชา้ 
- าน่วยงานมีเวลาท างานในแต่ละรอบแค่ 5 เดือน  
- การประเมินคุณภาพของผลงานค่อนขา้งยาก และ
อาจเขา้ใจไม่ตรงกนั 

- ใาส้ามารถปรับแกต้วัช้ีวดัและเกณฑก์ารใา้
คะแนนไดถ้า้มีเาตุผลสมควร 
 
 
- ผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินตอ้งท าความเขา้ใจใา้
ตรงกนัตั้งแต่แรก 

 13 
  มติที่ประชุม        ประธานเา็นชอบในาลกัการ แต่จะพจิารณาในรายละเอียดก่อนแลว้จะรีบท า14 
การประเมินผลต่อไปโดยมอบนายวรวทิย ์รองอธิบดีฯ ใา้สรุปผลภายในสัปดาา์น้ี โดยเน้นย  ้าใา้การประเมินมี15 
ความยติุธรรม โปร่งใส และรับฟังผลสะทอ้นจากการประเมิน 16 
   ในส่วนของการน าค  ารับรอง (PA) มาเป็นตวัช้ีวดั ใาใ้ชค้  ารับรองที่สะทอ้นยทุธศ์าสตร์และมีผลกระทบ17 
ต่อประเทศชาติสูง โดยมอบามายผูรั้บผดิชอบตวัช้ีวดั ดงัน้ี 18 
 TB มอบามายนพ.สุรัคเมธและนพ.สมฤกษ ์รองอธิบดีฯ เพือ่ประสานงานกบัโรงพยาบาลทั้งประเทศ 19 

และกรมควบคุมโรค 20 
 AMR มอบามายผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุขและผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐาน 21 

าอ้งปฏิบตัิการ 22 
 23 
 24 
 25 
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  4.2 ระบบสารสนเทศส าหรับการขึน้ทะเบียนใบอนุญาตครอบครองเคร่ืองเอกซเรย์ 1 
        นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯและผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่2 
ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 3 

ตามที่กรมวทิยาศาสตร์การแพทยมี์ความประสงคใ์นการบูรณาการระบบฐานขอ้มูลและระบบ 4 
สนบัสนุนการปฏิบติังานต่างๆของแต่ละาน่วยงาน เพือ่ลดความซ ้ าซอ้นของกระบวนงานและเพิ่มความสะดวก5 
ใา้แก่ผูรั้บบริการ ดงันั้นศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและกองแผนงานและวิชาการร่วมกับาน่วยงานต่างๆที่6 
เก่ียวขอ้งจึงไดมี้การประชุมาารือร่วมกนัและขอเสนอโครงการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์าลกัเพื่อสนับสนุน7 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์โดยในการท างานของระบบจะใาผู้ป้ฏิบติังานและผูรั้บบริการเขา้ใชง้านสู่ระบบงาน8 
ยอ่ยต่างๆผ่านช่องทางเดียวคือาน้าเวบ็ไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ซ่ึงภายในระบบนั้นจะแบ่งการท างาน9 
ตามลกัษณะงานออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 10 
1.การขอรับรองมาตรฐานาอ้งปฏิบติัการ/ขอขึ้นทะเบียน 11 
2.บริการทดสอบความช านาญ 12 
3.งานบริการตรวจวเิคราะา์ 13 
โดยมีเป้าามายส าคญัคือตอ้งแลว้เสร็จภายใน 6 เดือน ( เร่ิมใชร้ะบบ เดือนเมษายน 2561 ) 14 
ระบบงานขอรับรองมาตรฐานาอ้งปฏิบติัการ/ขอขึ้นทะเบียน มีลกัษณะงานยอ่ยจากระบบดงัน้ี 15 

1. การขอใบอนุญาตในการครอบครองเคร่ืองก าเนิดรังสีทางการแพทย ์16 

2. การขอรับรอง ISO 15189 17 
3. การขอรับรอง ISO 17025 18 

4. ลกัษณะงานยอ่ยภายใตร้ะบบงานขอรับรองมาตรฐานาอ้งปฏิบติัการ/ขอขึ้นทะเบียน อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 19 

โดยระบบจะถูกออกแบบใา้มีการรวมขอ้มูลไวท้ี่ส่วนกลางในจุดเดียวกนั (Centralized Database) และมี Data 20 
Setting ที่เามือนกนั ซ่ึงจะท าใาเ้กิดประสิทธิภาพและความสะดวกในการน าขอ้มูลไปวเิคราะา์ต่อไป 21 
ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)  22 
 Hardware 23 

-เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใา้บริการด้านฐานขอ้มูลส าารับระบบ Production (Production Database Server) 24 
จ านวน 1 เคร่ือง 25 
-เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใา้บริการดา้นWeb Applicationส าารับระบบ Production (Production Web Server) 26 
จ านวน 1 เคร่ือง 27 
-เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใา้บริการด้านฐานขอ้มูล/Web Application ระบบทดสอบ (Test Database/Web 28 
Server) จ านวน 1 เคร่ือง 29 
-ซอฟตแ์วร์ระบบ Application Server จ านวน 2 ชุด  30 
-ซอฟตแ์วร์ระบบบริาารจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) จ านวน 2 ชุด  31 
-เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊แบบไฮบริดส าารับบนัทึกผลการตรวจสอบเคร่ืองก าเนิดรังสีเอกซ์ จ  านวน 24 เคร่ือง  32 
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-เคร่ืองสแกนเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง ส าารับงานเก็บเอกสารระดบัศูนยบ์ริการ แบบที่ 2 1 
 Software 2 

-ระบบปฏิบตัิการ (Operating System) 3 
-ซอฟตแ์วร์ระบบต่างๆ (System Software) 4 
-ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) ที่สามารถท างานไดก้บัฮาร์ดแวร์ที่เสนอ 5 
 Application   สามารถใชง้านตามกระบวนงานของส านกัรังสีได ้6 

   7 
  มติที่ประชุม        ประธานรับทราบแต่เน่ืองจากเร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเร่ืองที่ส าคญัและจ าเป็น8 
แต่ตอ้งใชง้บประมาณมาก จึงควรศึกษาใา้ครบถว้นและใาทุ้กาน่วยงานมีส่วนร่วม เพือ่ใาเ้ป็นระบบเดียวกนัทั้งกรม 9 
      นายแพทยส์มฤกษ์ รองอธิบดีฯ จะเรียนเชิญาน่วยงานที่ของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ10 
ประชุมาารือร่วมกนัเพือ่ก าานดความตอ้งการ เพือ่ตอบสนองไดค้รบถว้นและไม่ใชง้บประมาณซ ้ าซ้อนกนั เพื่อ11 
จดัท าแผนเสนอท่านอธิบดีต่อไป  12 
     นายแพทยพ์ิเชฐ รองอธิบดีฯ แจง้ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการและจดัาาระบบคอมพิวเตอร์ฯใน13 
วนัที่ 21 กนัยายน 2560 และเรียนเชิญนายแพทยส์มฤกษ ์รองอธิบดีฯ เขา้ร่วมดว้ย 14 
 15 
วาระที่ 5เร่ืองเพือ่ทราบ 16 
  5.1 ขอความร่วมมอืตรวจสอบบทความก่อนส่งตีพิมพ์ในวารสาร 17 
   ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 18 
          จากการพิจารณาบทความที่ส่งมาเพื่อขอตีพิมพใ์นวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์ั้งแต่ 19 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2559  – กันยายน พ.ศ. 2560 จ  านวนทั้ ง ส้ิน 50 เ ร่ือง ซ่ึงเป็นของข้าราชการ20 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์45 เร่ือง เป็นบทความของบุคลากรภายนอกกรม จ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงได้ทางกอง21 
บรรณาธิการไดพ้ิจารณาตีพิมพบ์ทความที่ส่งมาในปีน้ีในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไปแลว้ 18 เร่ือง ผู ้22 
นิพนธข์อยกเลิกตีพมิพ ์2 เร่ือง ทางกองบรรณาธิการส่งเร่ืองกลบัคืนผูนิ้พนธ ์ 4 เร่ือง และอยูร่ะาวา่งด าเนินการ 26 เร่ือง  23 
ผลการพจิารณาบทความของบุคลากรภายในกรมฯพบวา่คุณภาพของบทความที่ไม่ไดม้าตรฐานมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 24 
ซ่ึงสาเาตุาลกัที่วเิคราะา์ไดจ้ากการทบทวนบทความไดแ้ก่ 25 
1.การออกแบบการวจิยัไม่เามาะสม/ไม่ถูกตอ้งตามลกัวชิาการ 26 
2.การเขียนบทความไม่ถูกตอ้ง 27 
3.ผูนิ้พนธอ่์านขอ้มูลเพิม่เติมมานอ้ยท าใาบ้ทน า ารือบทวจิารณ์ไม่ครบถว้น สมบูรณ์ ารือ ไม่ถูกตอ้ง เามาะสม  28 
 จากความไม่สมบูรณ์ของบทความที่ส่งมา ท าใาก้ารพจิารณาและการแกไ้ขบทความ ใชเ้วลานานและเพิ่ม29 
ภาระงานใา้กับผูท้บทวนบทความและ กองบรรณาธิการ ตลอดจนผูนิ้พนธ์ รวมทั้งอาจส่งผลใา้ผลงานของ30 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยข์าดความน่าเช่ือถือาากน าไปตีพมิพโ์ดยไม่ไดป้รับปรุงแกไ้ขอยา่งเามาะสม 31 
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เพือ่ช่วยใาบ้ทความมีคุณภาพและพจิารณาลงตีพิมพไ์ดเ้ร็วขึ้น ขอความร่วมมือผูอ้  านวยการกอง/ส านัก/สถาบนั/1 
ศวก. ช่วยจดัระบบตรวจสอบความถูกตอ้งตามาลกัวชิาการของบทความ โดยผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละาน่วยงานก่อน2 
น าส่งกองบรรณาธิการและสนบัสนุนใาเ้กิดการพฒันาบุคลากรภายในาน่วยงานใา้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั3 
การออกแบบการศึกษาวจิยั และการเขียนบทความทางวชิาการอยา่งถูกตอ้ง 4 
 ประเด็นพจิารณา  5 

ขอความร่วมมือผูอ้  านวยการกอง/ส านกั/สถาบนั/ศวก. ด าเนินการดงัน้ี 6 
1. จดัระบบตรวจสอบความถูกตอ้งตามาลกัวชิาการของบทความ โดยผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละาน่วยงานก่อนน าส่ง7 
กองบรรณาธิการ  8 
2.สนับสนุนกระบวนการพฒันาบุคลากรภายในาน่วยงานใา้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการออกแบบการ9 
ศึกษาวจิยั และการเขียนบทความทางวชิาการอยา่งถูกตอ้ง 10 
 11 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ เน่ืองจากมีการอบรมการเขียนบทความวชิาการอยา่งต่อเน่ืองอยูแ่ลว้ 12 
ประธานจึงใหห้ากระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ไดรั้บจากการอบรม สนับสนุนการจดัท า Application,จดัท าวีดิโอ 13 
หรือถ่ายทอดทาง online ซ่ึงผทว.เดือนถนอม หัวหน้าส านักวิชาการฯไดแ้จง้ว่า เว็บไซตข์องส านักวิชาการฯมี14 
เอกสารประกอบการอบรม เช่น การออกแบบงานวจิยั การเขียนตน้ฉบบังานวจิยั เป็นตน้ 15 
     ประธานมอบหมายให้ส านักงานเลขานุการกรมด าเนินการพฒันาบุคลากรดา้นภาษาองักฤษอยา่ง16 
ต่อเน่ือง เช่น การจดัให้มีโปรแกรม English online และมอบหมายหัวหน้าฝ่ายการเจา้หน้าที่ จดัท าสถิติผูเ้ขา้รับ17 
การอบรมและไดรั้บรางวลัจากการเขียนบทความวชิาการ 18 
  5.2  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใน19 
สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 9 เดือน 20 
                               หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 21 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด22 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (KPI Reporter)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน 23 

ผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทย์ฯ 24 
(ภาพรวม 30 หน่วยงาน) 25 

ผลการติดตาม รอบ 9 เดือน 

1. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัและแนบ
เอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 24 าน่วยงาน  
 

2. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดั แต่แนบ
เอกสารยงัไม่ครบถว้นทุกตวัช้ีวดั  

จ านวน 5 าน่วยงาน  
 

3. าน่วยงานที่รายงานล่าชา้กวา่เวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดั และ
แนบเอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 1 าน่วยงาน  
 



-16- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 9/2560                                                                              วนัจันทร์ท่ี 18 กันยายน 2560 
 

 

ผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนกลาง (15 หน่วยงาน) 1 
ผลการติดตาม รอบ 9 เดือน 

1. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัและแนบ
เอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 13 าน่วยงาน  
 

2. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดั แต่แนบ
เอกสารยงัไม่ครบถว้นทุกตวัช้ีวดั  

จ านวน 1 าน่วยงาน  
 

3. าน่วยงานที่รายงานล่าชา้กวา่เวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดั และ
แนบเอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 1 าน่วยงาน  
 

 2 
ผลการติดตามการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

ผลการติดตาม รอบ 9 เดือน 

1. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัและแนบ
เอกสารครบถว้นทุกตวัช้ีวดั 

จ านวน 11 าน่วยงาน  
 

2. าน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก  าานดครบถว้นทุกตวัช้ีวดัแต่แนบ
เอกสารยงัไม่ครบถว้นทุกตวัช้ีวดั  

จ านวน 4 าน่วยงาน  
 

สรุปผลการติดตามปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ภาพรวม 30 หน่วยงาน 4 
ผลการติดตาม รอบ 9 เดือน ปัญหาทีพ่บจากการตรวจสอบ 

1. าน่วยงานส่วนใาญ่น าขอ้เสนอแนะจากการสรุปผล
การติดตามการรายงานผลการปฏิบตัิราชการตามค า
รับรองการปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (รอบ 6 เดือน) ไปปรับปรุงแกไ้ขโดยเฉพาะ
ประเด็นการรายงานผลตามเวลาที่ก  าานด การใช้
แบบฟอร์มที่ถูกตอ้ง การค านวณค่าคะแนนที่ได ้และ
ค่าคะแนนถ่วงน ้ าานกัที่มีความผดิพลาดนอ้ยลง ฯลฯ 

1. าน่วยงานส่วนนอ้ยไม่ปรับปรุงแกไ้ขรายงาน
ตวัช้ีวดัตามขอ้เสนอแนะ เช่นไม่ปรับปรุง
แบบฟอร์มที่ใช ้(ใชแ้บบฟอร์มไม่ถูกตอ้งตาม
ชนิดตวัช้ีวดั) ซ่ึงไดมี้การใาข้อ้เสนอแนะไป
แลว้มากกวา่ 2 รอบ คือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 - 2560 

2. าน่วยงานส่วนใาญ่แนบเอกสาราลกัฐานที่
สอดคลอ้งกบัผลการด าเนินการจริง ณ ปัจจุบนั นั่น
ามายความวา่ าน่วยงานเร่ิมมีความเขา้ใจในเร่ืองการ
จดัท าตวัช้ีวดั และรายงานผลตวัช้ีวดัตามรอบ
ระยะเวลาที่ก  าานด 

2. าน่วยงานส่วนนอ้ยที่ยงัค  านวณค่าคะแนน
ถ่วงน ้ าานกัไม่ถูกตอ้ง / รายงานผลการ
ด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัค่าคะแนนที่ไดจ้ริง / 
บางาน่วยงานแนบาลกัฐานอา้งอิงที่ไม่ชดัเจน 
ไม่ระบุรอบการแนบเอกสาราลกัฐาน ท าใา้
ตอ้งยอ้นกลบัไปตรวจในรอบที่ผา่นมาอีก ท าใา้
การตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นชา้ลง 
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          มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะวา่การเลือกค ารับรองฯเป็นเร่ืองที่ส าคญั และ1 
มอบหมายใหก้พร.สมคัรขอรับรางวลั PMQA อยา่งนอ้ย 2 หมวดและตวัแทนศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยภ์าคละ 1 2 
รางวลั รวมทั้งหมด 8 รางวลั โดยกพร.จะส่งหมวด 2 และ 4 และขอใหผู้เ้ก่ียวขอ้งแต่ละหมวดใหข้อ้มูลประกอบการ3 
ขอรับรางวลัดว้ย 4 
 5 

5.3 สรุปผลการเสนอแผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 2561 ของหน่วยงาน 6 
าวัานา้กลุ่มพฒันาระบบบริาารคุณภาพ  น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 7 

ตัวช้ีวัดตามมาตรา 44 ประชุมช้ีแจงเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560  8 
องคป์ระกอบของการประเมินผล 9 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามาลกัภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามานา้ที่ปกติ ารืองานตาม10 
านา้ที่ความรับผดิชอบาลกั งานตามกฏามาย กฏ นโยบายของรัฐบาล ารือมติคณะรัฐมนตรี (Functional Based) 11 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามาลกัภารกิจยทุธศาสตร์แนวทางปฎิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 12 
ารือภารกิจที่ไดรั้บมอบามายเป็นพเิศษ ารือบูรณาการการด าเนินงานร่วมกบัาลายาน่วยงาน (Agenda Based) 13 

3. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามาลกัภารกิจพื้นที่/ทอ้งถ่ินภูมิภาค จงัาวดั กลุ่มจงัาวดั (Area 14 
Based) (ถา้ไม่มีภารกิจน้ีไม่ตอ้งประเมิน) 15 

4. ประสิทธิภาพในการบริาารจดัการและพฒันานวตักรรมในการบริาารจดัการระบบงาน งบประมาณ 16 
ทรัพยากรบุคคล และการใาบ้ริการประชาชนารือาน่วยงานของรัฐ เพือ่ไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Based) 17 

5. ศกัยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยทุธศาสตร์ 20 ปี (Potential Based) 18 
องค์ประกอบ 4   ตัวช้ีวัด 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 19 

ใา้ส่วนราชการเสนอเร่ือง/กิจกรรมที่จะพฒันาและปรับปรุงการท างานภายในาน่วยงานของตนใา้มี20 
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น อยา่งน้อยเดือนละ 1 งานารือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลด21 
ปริมาณเอกสาร การลดการใชพ้ลงังาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการท างาน และ ปริมาณงานที่22 
ซ ้ าซ้อน  การบูรณาการความร่วมมือระาว่างาน่วยงาน การแกไ้ขปัญาาการทุจริต การเพิ่มการอ านวยความ23 
สะดวกใา้แก่ประชาชนส่งใา้ส านักงาน ก.พ.ร.จ  านวน 12 เร่ือง พร้อมแผนการด าเนินงานของแต่ละงาน และ24 
ผลผลิตที่จะเกิดขึ้ นในแต่ละช่วงเวลา ส่งใา้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวนัที่    15 ก.ย. 2560 และรายงาน25 
ความกา้วานา้ผลการด าเนินงานใาส้ านกังาน ก.พ.ร.ทุกเดือน                      26 
การประเมินผล ผา่น: ด าเนินกิจกรรมไดผ้ลผลิตตามแผนร้อยละ 80 ขึ้นไป 27 
ไม่ผา่น:  ด าเนินกิจกรรมไดผ้ลผลิตตามแผนนอ้ยกวา่ร้อยละ 80 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
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ประเภทเร่ืองที่ด าเนินการพัฒนา 1 
A B 

1. การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
2. การบูรณาการการท างานระาวา่งาน่วยงาน/ภาค
ส่วนอ่ืน 
3. การป้องกนั/แกไ้ขปัญาาดา้นทุจริต 

4. การเพิม่ประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
5. การประายดัทรัพยากร 
 

เลือกเร่ืองที่จะด าเนินการในกลุ่ม A ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ยากและตอ้งแลว้เสร็จในระยะเวลา 1 ปี อยา่งนอ้ย 3 
เร่ืองจาก 12 เร่ือง 
ตัวอย่างประเภทเร่ืองที่ด าเนินการพัฒนา 2 

1. การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น การลดขั้นตอนการท างาน การลดระยะเวลาในการ3 
ใาบ้ริการ กานบริการผา่นระบบออนไลน์ การลดการเรียกส าเนาเอกสาร  4 

2. การบูรณาการการท างานระาวา่งาน่วยงาน/ภาคส่วนอ่ืน เช่น การจดัท าขอ้ตกลง/ความร่วมมือในการ5 
ด าเนินงานร่วมกนัระาวา่งส่วนราชการ การประสานพลงัประชารัฐ 6 

3. การป้องกนั/แกไ้ขปัญาาดา้นทุจริต เช่น การช าระค่าธรรมเนียมดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การใา้7 
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการของภาครัฐ 8 

4. การเพิม่ประสิทธิภาพของส่วนราชการ เช่น การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้การบริาารการ9 
ประชุมดว้ย e-meeting การพฒันาระบบการส่ือสารภายในส่วนราชการ 10 

5. การประายดัทรัพยากร เช่น การลดปริมาณเอกสาร/จ านวนเอกสาร การลดการใชพ้ลงังาน การ11 
ประายดัน ้ า การลดภาระงบประมาณ 12 
สรุปหน่วยงานที่เสนอแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 13 
ส่งแผนใาก้ลุ่ม  ก.พ.ร. จ  านวน 25 าน่วยงาน จาก 30 าน่วยงาน การตรวจสอบเบื้องตน้ พบวา่ 14 
 มีบางเร่ืองไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนที่ตอ้งการเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานใาดี้ขึ้น 15 
 การระบุผลผลิตไม่สอดคลอ้งกบัเร่ืองที่ด  าเนินการ 16 
 ไม่ไดร้ะบุผลผลิต 17 

ขณะน้ีส านกังาน ก.พ.ร. แจง้เปล่ียนระยะเวลาในการส่งแผนจากเดิม 15 กนัยายน60   เป็น  15 พฤศจิกายน 60 18 
เร่ืองที่บงัคบัใาด้ าเนินการปรับปรุง 6 เร่ือง ตามขอ้สัง่การนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 25 สิงาาคม 60 ไดแ้ก่ การบูร19 
ณาการการท างาน  การปราบปรามทุจริต  การใชร้ะบบสารสนเทศ  การลดพลงังาน  การลดกระดาษ และการ20 
ประายดังบประมาณ (พลงังานใาต้ั้งค่าเป้าามายรายเดือนและรายงานตั้งแต่ ตุลาคม 60) 21 

 22 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะว่ากรมฯมีโครงการที่ดีอยูแ่ลว้าลายเร่ืองเช่น 23 

การใช ้QR Code เพือ่ลดกระดาษในการประชุม ซ่ึงอาจประายดัเพิ่มเติมไดอี้กส าารับเอกสารเร่ืองงบประมาณ 24 
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การจดัท าคู่มือประชาชน ของส านักมาตรฐานา้องปฏิบติัการในการพฒันาาน่วยงานภาคเอกชน Green Book 1 
ของส านกัยาและวตัถุเสพติด เป็นตน้ 2 

 3 
5.4  ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ4 

การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 5 
ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์น าเสนอผลงานวิจยัไดรั้บรางวลัในการประชุม6 

วชิาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 ดงัน้ี 7 
ผลงานเร่ือง การศึกษาสารยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลองจากเหง้า8 

กระชายด า ของศูนยเ์ทคโนโลยชีีวภาพทางการแพทย ์สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์ไดรั้บรางวลัที่ 3 จาก9 
การน าเสนอผลงานดว้ยวาจา ในการประชุมวชิาการประจ าปีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทย์10 
ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ 14 ระหวา่งวนัที่ 30 สิงหาคม-1 กนัยายน 2560 ณ ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ 11 
เมืองทองธานี   โดย ภาณุพนัธ ์ปัญญาใจ, ปฐมาพร ปรึกษากร, ฉัตรภรณ์ ใจมา, กญัจน์รัชต ์เศรษฐศุภพนา, ปนัดดา 12 
เทพอคัศร 13 
ผลงานโดยสรุป 14 

คณะผูว้จิยัไดท้ดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลองของสารสกดั15 
สมุนไพรจากพืชมากกว่า 100 ชนิด พบว่าสารสกดัของเหงา้กระชายด ามีฤทธ์ิดีในการยบัย ั้งการแพร่กระจายของ16 
เซลลม์ะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลอง จึงมีความเป็นไปไดท้ี่เหงา้กระชายด าอาจมีศกัยภาพที่จะน าไปพฒันาเป็นยา17 
ส าหรับรักษาโรคมะเร็ง การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสารยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงใน18 
หลอดทดลองชนิดต่างๆ จากเหงา้กระชายด า โดยการแยกบริสุทธ์ิสารด าเนินการตามหลกัการ Bioassay-guided 19 
separation เร่ิมจากการน าเหงา้กระชายด าแหง้มาสกดัโดยการหมกัดว้ย   เอทานอล แลว้สกดัแยกต่อดว้ยตวัท าละลาย20 
อินทรีย ์จากนั้นน าสารสกัดที่แสดงฤทธ์ิมาแยกบริสุทธ์ิโดยใช้คอลัมน์ชนิดซิลิกาเจล ใช้วฏัภาคเคล่ือนที่เป็น21 
คลอโรฟอร์มและเมทานอล น าส่วนที่มีฤทธ์ิดีมาแยกบริสุทธ์ิในล าดบัสุดทา้ยดว้ย ODS HPLC ใชว้ฏัภาคเคล่ือนที่22 
เป็นสารละลายเมทานอล แลว้น าสารออกฤทธ์ิไปวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีโดยใชข้อ้มูล 2D-NMR และ MS ท า23 
การทดสอบฤทธ์ิยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลองของสารออกฤทธ์ิที่แยกไดใ้น24 
เซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) เซลล์มะเร็งท่อน ้ าดี (HuCCA-1) และเซลล์มะเร็งตบั (PLC/PRF/5) ดว้ยวิธี Scratch 25 
assay และทดสอบยนืยนัฤทธ์ิอีกคร้ังดว้ยวิธี Transmembrane assay ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) ผลการศึกษา26 
พบว่าสารออกฤทธ์ิในเหง้ากระชายด าเป็นสารกลุ่ม Flavonoids โดยสารที่แยกบริสุทธ์ิได้ คือ 3,5,7,3’,4’-27 
pentamethoxyflavone (1), 5,7,4’-trimethoxyflavone (2) และ 5-hydroxy-,7,4’- dimethoxyflavone (3) เม่ือทดสอบ28 
ฤทธ์ิดว้ยวิธี Scratch assay พบว่าสารทั้ง 3 ชนิด แสดงฤทธ์ิที่ความเขม้ขน้ระหว่าง 3-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 29 
ขึ้นกบัชนิดของเซลล์ที่ใชท้ดสอบ ผลการศึกษาน้ีเป็นขอ้มูลเบื้องตน้ที่แสดงว่าสารกลุ่ม Flavonoids ในสารสกัด30 
เหงา้กระชายด าแสดงฤทธ์ิดีในการยบัย ั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงในหลอดทดลอง อยา่งไรก็ดี31 
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพิม่เติมดา้นประสิทธิผลและความปลอดภยัในสตัวท์ดลองและมนุษยต่์อไป 32 
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            มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะใหเ้ผยแพร่เพือ่กระตุน้ใหป้ระชาชนสนใจ1 
เน่ืองจากเป็นผลงานของกรมฯและเป็นการพฒันาองคค์วามรู้ 2 
 3 

 5.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
 หวัหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอที่ประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เก่ียวขอ้ง5 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  6 
  7 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่กรมฯมีข่าวน าเสนอจ านวนมาก เน่ืองจากกรม 8 
เป็นหน่วยงานภาครัฐซ่ึงมีหนา้ที่ในการคุม้ครองผูบ้ริโภค แต่ใหร้ะวงัการให้ข่าว เน่ืองจากอาจมีการพาดพิงและถูก9 
ฟ้องร้องเร่ืองหม่ินประมาทได ้10 
 11 

วาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ 12 
6.1 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯ น าเสนอแผนบริหารการเงิน (ดา้นรายรับ) ดงัน้ี หน้ี 13 

ค่าบริการ/ภาครัฐและเอกชน(>70 ลบ.) การบริหารงบประมาณ /งบลงทุน(>20 ลบ.) การจดัการสอบเทียบและ14 
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ (5 ลบ.) การต่อรองราคาจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ (5 ลบ.) ทบทวนอตัราค่าบริการ และการสร้าง15 
งานบริการใหม่ 16 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่ส านกังานตรวจเงินแผ่นดินไดมี้หนังสือไม่ให้ตดั17 
เงินคา้งตามระเบียบว่าด้วยหน้ีสูญ ซ่ึงจะท าให้กรมมีรายรับเพิ่มขึ้น และผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแก้ว แจง้ว่า18 
ขณะน้ีก าลงัมีการทบทวนอตัราค่าตรวจวเิคราะห์ซ่ึงคาดวา่จะมีอตัราที่สูงขึ้น 19 
 20 
  6.2 นายวรวิทย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีฯน าเสนอภาระค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรของกรมฯ เงิน21 
บ ารุงจ านวน 170 ลา้นบาทแบ่งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 869 คน ลูกจา้งชัว่คราว 121 คนและจา้งเหมา22 
บริการจ านวน 8.9 ลา้นบาท (63 คน) ซ่ึงจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ไม่จดัสรรต าแหน่งเพิ่มให้ตามที่แต่ละ23 
กรมไดข้อไป 24 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่าเป็นไปตามระเบียบใหม่การใชเ้งินบ ารุง ส าหรับ25 
การจา้งลูกจา้งชัว่คราวตอ้งผา่นการอนุมติัจากระทรวงการคลงัก่อน ในส่วนของกรมใหจ้า้งเหมาบริการไดใ้นส่วนที่26 
ไม่ใช่กระบวนงานหลกั เช่น นกัจดัการงานทัว่ไป 27 
 28 
  6.3 นายวรวิทย ์กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีฯแจง้เร่ืองประสบการณ์ในงานที่หลากหลายของ29 
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ (ตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว17 ลงวนัที่ 28 ก.ค. 58)  30 

 คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้และระดบัสูง  31 
1.ต่างสายงาน:ตอ้งเป็นสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่กพ.ก าหนดไวต่้างกนั 32 
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2.ต่างหน่วยงาน : ยา้ยระหว่างกระทรวง กรม หรือส่วนราชการ/ยา้ยระหว่างหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน1 
ราชการ 2 
3.ต่างพื้นที่ : ยา้ยระหวา่งอ าเภอหรือเขต/จงัหวดั/ประเทศ 3 
4.ต่างลกัษณะงาน : ยา้ยระหวา่งกลุ่ม/ฝ่าย ในหน่วยงานเดียวกนั/เล่ือนต าแหน่งจากช านาญการพิเศษเป็นเช่ียวชาญ/4 
ขา้ราชการ HiPPs ปฏิบตัิงานตามกรอบสัง่สมประสบการณ์/มีค  าสัง่กรมฯมอบหมายใหป้ฏิบติังานอ่ืนที่แตกต่างจาก5 
หน้าที่เดิมและการด ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ (ผ่านการพิจารณา อ.ก.พ. กรมฯ อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.พ.6 
กระทรวงฯ) 7 
 มีผลบงัคบัใช ้2 ช่วง  8 
ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 9 
ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 10 

 าลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการก าานดต าแาน่ง  ระดบัช านาญการพเิศษ ในสายงานดา้นวทิยาศาสตร์ 11 
และเทคโนโลยทีี่มีลกัษณะงานวจิยัและพฒันา  (ตามานงัสือส านกังาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 2  ลงวนัที่ 19 12 
กุมภาพนัธ ์2558 ) 13 
สายงานดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองกรมวทิยาศาสตร์การแพทยท์ี่เป็นไปตามาลกัเกณฑ ์14 

สายงาน ต าแหน่ง 

1. กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ   
1. วชิาการคอมพวิเตอร์ 
2. ฟิสิกส์รังสี 

นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ 
นกัฟิสิกส์รังสี 

2. กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์   
1. วทิยาศาสตร์การแพทย ์
2. เภสชักรรม 
3. วชิาการสาธารณสุข 
4. เทคนิคการแพทย ์

นกัวทิยาศาสตร์การแพทย ์
เภสชักร 
นกัวชิาการสาธารณสุข 
นกัเทคนิคการแพทย ์

3. กลุ่มงานดา้นวทิยาศาสตร์การเกษตร   
1. วชิาการเกษตร นกัวชิาการเกษตร 

 เง่ือนไขการก าานดต าแาน่ง 15 

1.ตอ้งมีการปฏิบติังานวจิยัและพฒันาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของการปฏิบตัิงานประจ า 16 
2.น าเสนอคณะกรรมการการก าานดต าแาน่งระดบัสูงของกระทรวงพจิารณากลัน่กรองก่อนเสนอต่อ อ.ก.พ. 17 
กระทรวงพจิารณา 18 
3.ไม่ตอ้งยบุต าแาน่ง แต่ตอ้งมีเม็ดเงินค่าใชจ่้ายดา้นบุคคลากรเพยีงพอในการเล่ือนระดบั 19 
โดยในวนัที่ 25 กนัยายน 2560 จะประชุมปรึกษาร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 20 



-22- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 9/2560                                                                              วนัจันทร์ท่ี 18 กันยายน 2560 
 

 

 1 
       มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานสั่งการใา้บุคลากรระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป  2 
แสดงความประสงค์ในการยา้ยารือเปล่ียนต าแาน่งตามขอ้ก าานดประสบการณ์ในงานที่าลากาลายของ3 
ต าแาน่งประเภทอ านวยการ โดยใชา้ลกัความสมคัรใจก่อน ในส่วนผูท้ี่ไม่ยา้ยใาท้  าานงัสือยนิยอมการไม่ขอรับ4 
การพฒันา ในส่วนของศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยจ์ะพจิารณาการโยกยา้ยระดบัช านาญการพิเศษขึ้นไป โดยส่ง5 
รายช่ือมายงัอธิบดีเพือ่ท  าการจดัสรรต าแาน่งต่อไป 6 

 7 
6.4  ผทว.สลกัจิตร ชุติพงษว์เิวท ขอเชิญร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐินสามคัคีประจ าปี 2560 ณ ที่พกัสงฆ ์8 

วดัหนองปลิง จงัหวดันครราชสีมา ในวนัที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยมีท่านอธิบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 9 
  10 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานใหท้  าบุญตามก าลงัศรัทธา 11 
 12 

           6.5 นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ แจง้ว่าเน่ืองจากราคาจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ของแต่ละ13 
หน่วยงานมีราคาต่างกนัอยา่งมีนยัยะส าคญั จึงมีขอ้เสนอ ดงัน้ี 14 
1.จดัท าฐานขอ้มูลราคาวสัดุวทิยาศาสตร์(โปรแกรมฐานขอ้มูลกลางวสัดุวทิยาศาสตร์/ระบบการจดัการขอ้มูล) 15 
2.จดัท าแนวทางการจดัท าราคาอา้งอิงวสัดุวทิยาศาสตร์(Bargaining /จดัตั้งคณะท างานพจิารณา) 16 
3.จดัท าแนวทางการจดัการระบบการจดัซ้ือสารมาตรฐาน(ส ารวจความตอ้งการของทุกหน่วยงานและจดัหมวดหมู่/17 
จัดซ้ือรวมตามประเภทโดยหน่วยงานรับผิดชอบ/Bargaining/มีระบบการกระจายสารมาตรฐานอย่างมี18 
ประสิทธิภาพ) 19 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่เน่ืองจากการจดัซ้ือเป็นอ านาจของผูบ้ริหาร 20 
หน่วยงานเอง ผูอ้  านวยการและเจา้หน้าที่พสัดุจึงตอ้งรับผิดชอบในกรณีที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจ และมี21 
ความแตกต่างดา้นราคาในการจดัซ้ือ โดยมอบหมายนายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ และผูท้รงคุณวุฒิใน22 
แต่ละสาขา ควบคุมดูแลในเร่ืองน้ีเพือ่ประโยชน์และความปลอดภยัของบุคลากรในกรม 23 
    24 
เลิกประชุมเวลา 18.00 น. 25 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 26 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 27 
 28 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 29 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 30 



วาระ 5 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

5.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เงนิบ ารุง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



































5.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองแผนงานและวิชาการ 

กองแผนงานและวิชาการ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระที่  5.2  ติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองแผนงานและวิชาการ 

สรุปมติที่ประชุมการบริหารงบประมาณและการติดตามการใช้จ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๒๒ อาคาร ๑๔ ชั้น ๗ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/แนวทาง 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- อธิบดีมอบนโยบายการบริหารงบประมาณ 
2561 
- การบริหารงบประมาณในภาพรวมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- การติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน 
งบประมาณ 2561 

จากที่ประชุมท่านอธิบดีสั่งการดังนี้ 
1. เร่งรัดการเบิก-จ่ายงบประมาณงบประมาณ 2561 โดยให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1
        1.1 งบลงทุนให้ผกูพันภายในไตรมาสที่ 1 ถ้าผูกพันไม่ได้ให้ส่งคืนกรม ครุภัณฑ์ให้ผูกพัน
ภายใน 31 ตุลาคม 2560 หลังท าสัญญาให้ส่งมอบภายใน 30 - 60 วันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1   

 1.2 งบฝึกอบรมสัมมนาขอให้เบิก - จ่าย อย่างน้อย 50 % ภายในไตรมาส 1 

2. การบริหารงบประมาณ
        2.1  ให้หน่วยงานท าแผนความต้องการงบลงทุน งบประมาณ 2561 ส่งกองแผนงานและ
วิชาการ ภายในที่ 6 ตุลาคม 2560 เพื่อพิจารณาจัดสรรงบลงทุนเหลือจ่ายและเงินบ ารุงต่อไป
ตามล าดับ 

สรุปโดยกองแผนงานและวิชาการ 
3 ตุลาคม 2560 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองแผนงานและวิชาการ 

การติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 
ภาพรวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 

จ านวนรายการ TOR ราคากลาง ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง อนุมัติจัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

ท าสัญญา ผูกพัน 

86 75 70 61 61 - - 

วงเงินครุภัณฑ์  193,536,400 บาท 
วงเงินที่พร้อมลงนามสัญญา 104,655,080  บาท (54.1 %)  



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองแผนงานและวิชาการ 

การติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 

ที่ดินสิ่งก่อสร้างรายการใหม่ 

จ านวนรายการ TOR ราคากลาง ได้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง อนุมัติจัดซ้ือ 
/จัดจ้าง 

ท าสัญญา ผูกพัน 

21 17 12 6 5 - - 

วงเงินสิ่งก่อสร้างรายการใหม ่ 128,260,200 บาท 
วงเงินที่พร้อมลงนามสัญญา 14,522,000  บาท (11.3 %)  



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองแผนงานและวิชาการ 

สรุปการติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 
งบลงทุนที่พร้อมผูกพัน (ไม่รวมผูกพันเดิม) 

11.3 % 

37 % 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กองแผนงานและวิชาการ 

ส่งรายงานการติดตามรายจ่ายงบลงทุน  ปีงบประมาณ 2561 
- กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 

          E-mail: monitor_plan@dmsc.mail.go.th 
- ตัดยอดรายงานทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 นาฬิกา 
- น าเสนอข้อมูลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบปี 2560 และ 2561 

           เป็นรายหน่วยงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

mailto:monitor_plan@dmsc.mail.go.th


5.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการองค์การ 
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ปีงบประมาณ 2561



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ผลการประชุม QMR MEETING ครั้งที่ 1/2561
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2560

➢ด าเนินการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเน่ือง
➢บูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กบั PMQA โดยมอบหมาย 

คณะเลขานุการ QMR และ กพร. เป็นผู้รับผดิชอบ
➢การตดิตามแผนและการด าเนินการด้านความเส่ียงของกรมฯในการบูรณาการ 

ร่วมกนัระหว่าง ผอ.จารุวรรณ คณะท างานความเส่ียง กลุ่มตรวจสอบภายในและ 
ควบคุมภายใน



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการมิติ ตวัช้ีวดั เกณฑ์ผ่าน ผู้รับผดิชอบ

1 ผลติภณัฑ์และกระบวนการ

1.1 ประสิทธิผล ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี มากว่าร้อยละ 85 ผน.

1.2 นวตักรรม 1. จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพที่คดิค้นใหม่หรือพฒันาต่อยอดที่
เพิม่ขึน้จากปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. จ านวนนวตักรรมและเทคโนโลยสุีขภาพที่คดิค้นใหม่หรือพฒันาต่อยอด
มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือการคุ้มครองผู้บริโภค

อย่างน้อย 5 เร่ือง

อย่างน้อย 2 เร่ือง

ส านักวชิาการฯ
/ผน.

2 การให้ความส าคญักบัผู้รับบริการ

2.1 คุณภาพ ร้อยละระดบัความพงึพอใจผู้รับบริการ มากว่าร้อยละ 87 กพร.

3 การให้ความส าคญักบับุคลากร

3.1 การพฒันา อยู่ในขั้นตอนทบทวนตวัช้ีวดั - สล. (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่)

➢ทบทวนนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพประจ าปีงบประมาณ 2561



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

มิติ ตวัช้ีวดั เกณฑ์ผ่าน ผู้รับผดิชอบ

4 ภาวะผู้น าและการบริหารจดัการที่ดี

4.1 การพฒันา อยู่ในขั้นตอนทบทวนตวัช้ีวดัโดยเน้นเร่ืองการบริหารจดัการที่ดตีามหลกั
ธรรมาภบิาล

- กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
และคณะท างาน
ความเส่ียง

4.2 ประสิทธิภาพ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์มีการด าเนินงานสอดคล้องกบัระบบบริหาร
คุณภาพ 
ISO 9001 : 2015 และระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัตกิาร

ได้รับการตรวจประเมิน
Surveillance ตาม

มาตรฐาน 9001 : 2015 
ภายใน ปี 2561

ผน.

5 การเงนิการตลาด

5.1ประสิทธิภาพ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ มากกว่าร้อยละ 96 มากว่าร้อยละ 96 ผน.



5.4 ตัวช้ีวดัตามข้อตกลงการปฏิบตัิราชการของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์และตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 



รายละเอียดตัวชี้วัด 
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)  

ประจ าปีงบประมาณ ฝ.ศ.2561  

กรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์ 
Department of Medical Sciences 
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แนวทางก าหนดตัวชี้วัด Performance Agreement: PA 

เป็นตัวชี้วัดทีถ่่ายทอดมาจากตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี 
ด้านสาธารณสุข 

1 

2 เป็นตัวชี้วัดทีเ่ป็นภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ของกรม/นโยบาย
ปู้บริหาร 

3 เป็นตัวชี้วัดทีม่ี Impact สูง/ได้รับงบประมาณสูง

2 



ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุขกับกรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์ 

ตัวชี้วัดกระทรวง ปี 61 

80 ตัวชี้วัด 

กรมวิทย์  
2 ตัวชี้วัด 

กรมวิทย ์
เจ้าภาฝ 

KPI 78 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาฝที่คิดค้นใหมห่รอื
ฝัถนาต่อยอด 
    จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาฝที่คิดค้นใหม่หรือ
ฝัถนาต่อยอดที่เฝิ่มขึ้นจากปีงบประมาณทีป่่านมาอย่างน้อย 5 
เรื่อง 
จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาฝที่คิดค้นใหม่หรือ
ทีฝ่ัถนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแฝทย์หรือการ
คุ้มครองปู้บริโภค อย่างน้อย 2 เรื่อง 

กองบริหารการสาธารณสุข 
สป.เจ้าภาฝ 

KPI 29 ร้อยละของ ร.ฝ.ทีใ่ช้ยาอย่างสมเหตุสมปล  
   29.1 ร้อยละของ ร.ฝ.มีระบบจัดการดื้อยาต้านจุลชีฝอย่าง
บูรณาการ (AMR) (70) 
   29.2 การประเมินระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีฝอย่าง
บูรณาการในแปนกปู้ป่วยในของ ร.ฝ.  
กิจกรรมที่กรมวิทย์เกี่ยวข้อง คือ ร.ฝ.จัดท า antibiogram ปีละ 1 
ครั้ง และ ปลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาของ ร.ฝ เดือนละ 
1 ครั้ง และส่งข้อมูลให้กรมวิทย์ 

3 



กรอบการประเมินการปฏิบัตริาชการตามข้อตกลงการปฏิบัตริาชการ (Performance Agreement: PA)  

การฝัถนาศักยภาฝห้องปฏิบัติการเครือข่ายเฝื่อเผ้าระวังเช้ือดื้อยาต้านจุลชีฝ 1 

2 

จ านวนชนิดของสมุนไฝรในเครื่องส าอางที่สามารถตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการ 

การฝัถนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสฝันธุกรรมชั้นสูงเฝื่อแก้ปัญหาวัณโรค 3 

4 

5 

จ านวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาฝที่คิดค้นใหม่ หรือที่ฝัถนาต่อยอด 

4 

การฝัถนาวิธีวิเคราะห์ปลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ปลิตในประเทศเฝือ่ส่งเสริม
อุตสาหกรรมการส่งออก 



ตัวชี้วัด PA ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ 
กระทรวง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. การฝัถนาศักยภาฝ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเฝื่อเผ้าระวัง
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีฝ 

ฝัถนาขีดสมรรถนะความ
ทันสมัยในการตอบสนองปัญหา
ทางการแฝทย์และสาธารณสุข 

Service Excellence ความมั่นคงด้านสุขภาพ 

2. จ านวนนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สุขภาฝทีค่ิดค้นใหม่ หรือที่ฝัถนาต่อ
ยอด 

สร้างความเป็นเลิศด้าน
วิจัยและนวัตกรรม 

อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร/Product Hub 

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ตัวชี้วัดตามยุทธ์ 20 ป ี
KPI 29 

ตัวชี้วัดตามยุทธ์ 20 ปี 
KPI 78 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 

Thailand 4.0 

3. การฝัถนาระบบห้องปฏิบัติการ
ถอดรหัสฝันธุกรรมชั้นสูงเฝื่อแก้ปัญหา
วัณโรค 

ฝัถนาขีดสมรรถนะความ
ทันสมัยในการตอบสนองปัญหา
ทางการแฝทย์และสาธารณสุข 

Biotech/Precision   
Medicine 

ความมั่นคงด้านสุขภาพ 

สนับสนุน PA ปลัด (TB)   
KPI อัตราความส าเร็จการรักษาปู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
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ตัวชี้วัด PA ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ 
กระทรวง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

สร้างความเป็นเลิศด้าน
วิจัยและนวัตกรรม 

Biotech/Biopharma การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

6. จ านวนชนิดของสมุนไฝรใน
เครื่องส าอางที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์และเปิดให้บริการ 

ฝัถนาขีดสมรรถนะความ
ทันสมัยในการตอบสนองปัญหา
ทางการแฝทย์และสาธารณสุข 

อุตสาหกรรมการแฝทย์
ครบวงจร/Product Hub 

(Herb) 

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 

Thailand 4.0 
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5. การฝัถนาวิธีวิเคราะห์ปลิตภัณฑ์ 
Biopharmaceutical ทีป่ลิตใน
ประเทศเฝื่อส่งเสรมิอุตสาหกรรม
การส่งออก 



คณะกรรม

การ AMR  

ของ  รฝ 

แฝทย์ 

ID 

Lab  จุล

ชีววิทยา 

จ. สาร-

สนเทศ 

เภสัชกร 

(ID) 

ระบาด

วิทยา (เวช

กรรม

สังคม) 

IC 
กรมวทิยฯ์ 

ส านักระบาดฯ 

กรมการแพทย ์

บ าราศฯ 

บส/อย. 

Antibiotic Stewardship Core Team และหน่วยงานสว่นกลางทีส่นับสนุน 

•ตรวจวิเคราะห์ 
•รวบรวมข้อมูลจัดท า antibiogram 
•ออกมาตรการด้านจุลฯ 

•สอบสวนโรค 
•วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากร 

•ออกมาตรการลดการติดเชื้อ 

•การใช้ยา/คัดเลือกยา 
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ชีแ้จงมาตรฐาน Labและ 
Checklist ฉบับที ่1 กบั ศวก 

กรม/ศวก อบรม รพ A S M1 117 แหง่  

รพ สง่ผลการตรวจเชือ้
ดือ้ยา ทกุเดอืนให ้

NARST/ศวก 

รพ ท า 
antibiogram  สง่
กรม/ ศวก รอบ 9 

เดอืน 

กรม/ศวก ท า 
antibiogram 

กรม/ศวก รว่มกนั 
สุม่ตรวจสอบ 30% 

รพ น ารอ่ง สง่ผล  case 
finding based 

surveillance เชือ้ดือ้ยา 
8 เชือ้ 

กรม ว/คร/ CDC  อบรม 
รพ GLASS 

GLASS protocol 

กรมวเิคราะหข์อ้มลู 

รพ สง่ผลการตรวจ
เชือ้ดือ้ยา 8 เชือ้ 

ให ้บส. 

antibiogram 
ระดับชาต ิ/ระดับ

เขต 

รายงาน สรปุ และขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย 
1. สรปุผลการการท า antibiogram ของ รพ. 
2. Gap การประเมนิตนเองของ รพ 
3. ขอ้เสนอเพือ่การปรับปรงุ 

รพ. ประเมนิ
ตนเอง 

Baseline ผูป่้วยตดิ
เชือ้ดือ้ยาจาก รพ. 
อยา่งนอ้ย 3 แหง่ 

มาตรฐานฉบับ
ปรับปรงุครัง้ที ่1 

Expected outcome  :  รพ.  มสีมรรถนะเพยีงพอ และม ีความเขา้ใจ antibiogram ทีถ่กูตอ้งสามารถน าไปใชท้ า Ab Stewardship ได ้  

Output 

Expected Impact:  การป่วยจากเชือ้ดือ้ยาลดลง 

แผนพัฒนาเครอืขา่ย Labและ case 
finding based surveillance 

3 เดอืน 

9 เดอืน 

6 เดอืน 

12 เดอืน 

12 เดอืน 

PA ปู้ตรวจ (70%) 
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เป้าหมาย 
ปี 61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ประเมนิรอบที ่1 

ม.44 
ประเมนิรอบที ่2 

ม.44 

ตัวชี้วัดที่ 1 
เป้าหมาย  

Small Success  

3 เดอืน 

6 เดอืน 

9 เดอืน 
12 เดอืน 

มกีารจดัอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารใหก้บั
บุคลากรจาก
หอ้งปฏบิตักิาร
ของรพ.เครอืขา่ย 

   1. มรีายงาน 
antibiogram ระดบัเขต
ราย 6 เดอืน (ศวก.) และ
ระดบัประเทศ (สวส.)ราย
ไตรมาส เสนอผูบ้รหิาร 

   1. มขีอ้มูลการป่วยจากเชือ้ดือ้ยาของแบคทเีรยีจาก
หน่วยงาน GLASS surveillance site ตามแนวทาง
ขององคก์ารอนามยัโลก จ านวนอย่างน้อย 3 แห่ง 
   2. มรีายงานผลการสุม่ตรวจสอบ antibiogram   
รอ้ยละ 30 ของโรงพยาบาลทีส่ง่ antibiogram 
   3. มขีอ้เสนอแนะเชงินโยบายเพือ่การปรบัปรุงดา้น
หอ้งปฏบิตักิารอย่างต่อเน่ือง  
   4. เสนอรา่งมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาทาง
การแพทยฉ์บบัปรบัปรุงคร ัง้ที ่1 (ปรบัปรุงจากปี 2560) 
และมาตรฐานความปลอดภยัทางหอ้งปฏบิตักิารจุล
ชวีวทิยาทางการแพทยฉ์บบัปรบัปรุงคร ัง้ที ่1 (ปรบัปรุง
จากปี 2560) ต่อกระทรวงสาธารณสุข  

   1. มแีผนปฏบิตักิารพฒันา 
ศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารของโรงพยาบาลเครอืข่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนไดร้บั
อนุมตัจิากอธบิดกีรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
   2. มแีผนพฒันา case finding based 
surveillance ตามแนวทางองคก์ารอนามยัโลก 
ส าหรบัโรงพยาบาลทีเ่ป็นหน่วยงานเฝ้าระวงั
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   3. มกีารจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใหก้บับุคลากร
ของศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

การฝัถนาศักยภาฝห้องปฏิบัติการเครือข่ายเฝื่อเผ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีฝ 
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เป้าหมาย 
ปี 61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ตัวชี้วัดที่ 2 
เป้าหมาย  

Small Success  

3 เดอืน 

6 เดอืน 

9 เดอืน 
12 เดอืน 

 - พฒันาฐานขอ้มูลนวตักรรม
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
อยา่งตอ่เน่ือง 
- จดัท าแผนการถา่ยทอด
นวตักรรมหรอืเทคโนโลยี
สุขภาพใหแ้กห่น่วยงานอืน่ 
อยา่งน้อย 1 แผน 

- ส ารวจจ านวน
นวตักรรม หรอื
เทคโนโลยสีุขภาพที่
ส าเรจ็ใน
ปีงบประมาณ 2561 

- สรุปผลการ
ถา่ยทอดนวตักรรม 
หรอืเทคโนโลยี
สุขภาพใหแ้ก่
หน่วยงานอืน่ 

- พฒันาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ของฐานขอ้มูล
นวตักรรมเพือ่เผยแพร่
นวตักรรมสูห่น่วยงาน
อืน่และประชาชน 

- จ านวนนวตักรรม หรอืเทคโนโลยี
สุขภาพทีค่ดิคน้ใหม่หรอืพฒันาตอ่
ยอด เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมาอย่าง
น้อย 5 เร ือ่ง 
- จ านวนนวตักรรมหรอืเทคโนโลยี
สุขภาพทีค่ดิคน้ใหม่หรอืทีพ่ฒันา
ตอ่ยอด มกีารใชป้ระโยชนท์าง
การแพทยห์รอืการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
อย่างน้อย 2 เร ือ่ง 

จ านวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาฝที่คิดค้นใหม่ หรือที่ฝัถนาต่อยอด 
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ตัวชี้วัดที่ 3 
ค าอธบิาย 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั 

การฝัถนาระบบห้องปฏิบตัิการถอดรหสัฝันธุกรรมชั้นสูงเฝ่ือแก้ปัญหาวณัโรค 

              รายงานขององคก์ารอนามยัโลกปี 2559 พบวา่ประเทศไทยมผูีป่้วยวณัโรครายใหม่ประมาณ 120,000 ราย หรอืคดิเป็น 172 
ตอ่ประชากรแสนคน จดัเป็นประเทศทีม่ภีาระโรควณัโรคสูง (High Burden Country) รวมทัง้วณัโรคทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชือ้เอชไอว ี
(TB/HIV) และวณัโรคดือ้ยาหลายขนาน (MDR-TB) โดยพบวา่การตดิเชือ้วณัโรคดือ้ยาหลายขนานในผูป่้วยวณัโรครายใหม่อยู่ที ่รอ้ย
ละ 2-5 ตวัชีว้ดัของกระทรวงคอือตัราการรกัษาวณัโรคส าเรจ็ อยู่ที ่81, 82, 83, 84, 85 
              ในปีงบประมาณ 2561 กรมควบคมุโรค โดยส านกัวณัโรค จะด าเนินงานการเฝ้าระวงัแนวโน้มการดือ้ยาวณัโรคของประเทศ 
คร ัง้ที ่5 ดว้ยเหตนีุ้ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์จะถอดรหสัพนัธุกรรมทัง้จโีนมของเชือ้วณัโรคดือ้ยาทีจ่ะตรวจพบจากการด าเนินงาน
ดงักล่าว ซึง่ท าใหท้ราบขอ้มูลการดือ้ยาตา้นวณัโรคทีค่รอบคลุมท ัง้ยาแนวที ่1 (First-line drugs) และแนวที ่2 (Second-line 
drugs) ขอ้มูลเหล่านี้เป็นประโยชนใ์นการเลอืกยาตา้นวณัโรคดือ้ยา ท ัง้สูตรยาระยะส ัน้ 9 เดอืน และ ยาตา้นวณัโรคดือ้ยาสูตรอืน่ๆ 
ขอ้มูลรหสัพนัธุกรรมทีไ่ดย้งัสามารถน ามาสนบัสนุน การสรา้งฐานขอ้มูลระดบัประเทศทีส่ าคญัทางระบาดวทิยาเชงิโมเลกลุ 

     1. ทราบขอ้มูลของการดือ้ยาวณัโรคใน
เชือ้วณัโรคดือ้ยา ในเชือ้วณัโรคดือ้ยาของ
ประเทศไทย ซึง่ส่งผลตอ่การเลอืกยาตา้นวณั
โรคใหผู้ป่้วยมโีอกาสรกัษาวณัโรคส าเรจ็
เพิม่ขึน้ 

     2. ระบบรายงานขอ้มูลทางระบาดวทิยาเชงิโมเลกุล และการ
ดือ้ยาตา้นวณัโรคของเชือ้วณัโรคในประเทศไทย เพือ่เป็นขอ้มูล
สนบัสนุนการวางแผนการตรวจวนิิจฉยัวณัโรคดือ้ยา และการ
วเิคราะหห์าห่วงโซก่ารแพรร่ะบาดของเชือ้วณัโรคดือ้ยา ส าหรบั
การวางแนวทางควบคุมป้องกนัวณัโรคในประเทศไทย 
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เป้าหมาย 
ปี 61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ประเมนิรอบที ่1 

ม.44 
ประเมนิรอบที ่2 

ม.44 

ตัวชี้วัดที่ 3 

เป้าหมาย  
Small Success  

3 เดอืน 

6 เดอืน 

9 เดอืน 
12 เดอืน 

การฝัถนาระบบห้องปฏิบตัิการถอดรหสัฝันธุกรรมชั้นสูงเฝ่ือแก้ปัญหาวณัโรค 

จดัต ัง้ระบบ
หอ้งปฏบิตักิาร
ถอดรหสัพนัธุกรรม
ช ัน้สูงเพือ่แกปั้ญหา
วณัโรค 

ผลการถอดรหสั
พนัธุกรรมของเชือ้วณั
โรคดือ้ยา ในจงัหวดัที่
เป็นตวัแทนของภาค
ทีม่สืดัส่วนเชือ้วณัโรค
โรคดือ้ยาสูงหรอือตัรา
การรกัษาวณัโรคส าเรจ็
ต า่ 3 จงัหวดั 

สามารถถอดรหสั
พนัธุกรรมของเชือ้วณั
โรคดือ้ยา และสรา้ง
ระบบการแปลผลการ
ถอดรหสัพนัธุกรรม
ส าหรบัเชือ้วณัโรคใน
ประเทศไทย 

จดัท ารายงานฉบบัสมบูรณเ์สนอ
ตอ่ผูบ้รหิาร 
ไดข้อ้มูลอตัราการดือ้ยาตา้นวณั
โรคอย่างน้อย 3 จงัหวดั 
ไดร้ะบบฐานขอ้มูลทีส่นบัสนุนเชงิ
นโยบาย งานดา้นระบาดวทิยาเชงิ
โมเลกลุของเชือ้วณัโรคดือ้ยาใน
ประเทศไทย 

12 



ตัวชี้วัดที่ 4 
ค าอธบิาย 

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ไดม้แีผนด าเนินการตามโครงการ Thailand 4.0 
New Biopharmaceutical เพือ่ใหไ้ดว้ธิวีเิคราะหทุ์กรายการทดสอบในผลติภณัฑ ์อย่างน้อย 1 ชนิด  
ส าหรบัเตรยีมความพรอ้มรองรบัการผลติเพือ่จ าหน่ายในประเทศและสนบัสนุนผูผ้ลติภายในประเทศให้
สามารถผลติและสง่ออกยาทีไ่ดร้บัรองมาตรฐานจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพหอ้งปฏบิตักิารของประเทศ 
ซึง่จะสง่ผลใหป้ระชาชนไดร้บัยาทีม่คีณุภาพ ประสทิธภิาพ และความปลอดภยั 

“รายการทดสอบในปลิตภัณฑ์ ได้แก่ การตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์ ความแรง 
การตรวจสอบทางเคมี และความปลอดภัย” 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั 

1. เพือ่สง่เสรมิอตุสาหกรรมผูผ้ลติใน
ประเทศ 

3. เพือ่สง่เสรมิอตุสาหกรรมการสง่ออก
ของประเทศ 

2. ประชาชนไดร้บัยาชวีวตัถทุีม่คีณุภาพ 
ประสทิธภิาพ และความปลอดภยั 
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การฝัถนาวิธีวิเคราะห์ปลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ปลิตในประเทศเฝื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 



การฝัถนาวิธีวิเคราะห์ปลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ปลิตในประเทศเฝื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
การส่งออก 

เป้าหมาย 
ปี 61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ประเมนิรอบที ่1 

ม.44 
ประเมนิรอบที ่2 

ม.44 

                            ตัวชี้วัดที่ 4 

เป้าหมาย  
Small Success  

3 เดอืน 

6 เดอืน 

9 เดอืน 
12 เดอืน 

มโีครงการและ
แผนปฏบิตักิารที่
ไดร้บัอนุมตัจิาก
ผูบ้รหิาร 

ไดว้ธิกีารตรวจ
วเิคราะหท์ีค่รบถว้น
อย่างน้อย 1 
ผลติภณัฑ ์ศกึษาและระบุวธิ ี

วเิคราะหท์ีใ่ชใ้นการ
ตรวจวเิคราะหค์รบทุก
รายการทดสอบ อย่าง
น้อย 1 ผลติภณัฑ ์

สามารถใหบ้รกิารตรวจ
วเิคราะห ์New 
Biopharmaceutical ได้
ครบทุกรายการ อย่าง
น้อย 1 ผลติภณัฑ ์ 
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การฝัถนาวิธีวิเคราะห์ปลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ปลิตในประเทศเฝื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 



ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนชนิดของสมุนไฝรในเครื่องส าอางที่สามารถตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการ 

ค าอธบิาย 

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยไ์ดด้ าเนินการโครงการการวจิยัและใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหค์ุณภาพ
ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางผสมสมุนไพรอย่างตอ่เน่ืองมาต ัง้แตปี่ 2557 โดยความรว่มมอืกบัส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา ไดจ้ดัท าโครงการพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารตรวจวเิคราะห ์
ผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางผสมสมุนไพรเพือ่การสง่ออกและเพือ่รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
(AEC)  ตอ่เน่ืองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาวธิวีเิคราะหก์ารตรวจ
ชนิดของสมุนไพรในผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางและเปิดใหบ้รกิารตรวจวเิคราะหส์มุนไพรใน
เครือ่งส าอางผสมสมุนไพร จ านวน 8 ชนิด ไดแ้ก ่มะเขอืเทศ, มะขามป้อม, ฟ้าทะลายโจร, ทบัทมิ, 
ดอกค าฝอย, ดอกดาวเรอืง, ขงิ และมะรุม 

ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบตวัชีว้ดั หน่วยวดั 

ผลการด าเนินงานในอดตี ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

จ านวนชนิดของสมุนไพรในเครือ่งส าอางทีส่ามารถตรวจวเิคราะหแ์ละ
เปิดใหบ้รกิาร 

ชนิด 
26 18 12 
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เป้าหมาย 
ปี 61 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ประเมนิรอบที ่1 

ม.44 
ประเมนิรอบที ่2 

ม.44 

ตัวชี้วัดที่ 5 
เป้าหมาย  

Small Success 

3 เดอืน 

6 เดอืน 

9 เดอืน 
12 เดอืน 

 ก าหนดสารส าคญัชี ้
บง่สมุนไพร 8 ชนิด 
 จดัหาสารมาตรฐาน
ส าหรบัตรวจวเิคราะห ์
สมุนไพรชีบ้ง่ 8 ชนิด 

ไดว้ธิวีเิคราะห ์
สมุนไพรใน
เครือ่งส าอางและ
เปิดใหบ้รกิาร 
จ านวน 32 ชนิด 

ไดว้ธิวีเิคราะห ์
สมุนไพรใน
เครือ่งส าอางและ
เปิดใหบ้รกิาร 
จ านวน 28 ชนิด 

ไดว้ธิวีเิคราะหส์มุนไพรใน
เครือ่งส าอางและเปิด
ใหบ้รกิาร จ านวน 34 
ชนิด 

จ านวนชนิดของสมุนไฝรในเครื่องส าอางที่สามารถตรวจวิเคราะห์และเปิด
ให้บริการ 
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5.6 สรุปการด าเนินงานของระบบเฝ้าระวงัเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพปี 2560 













5.7 นโยบายท่านอธิบดแีละแผนการตรวจสอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 



นโยบายดา้นการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. การตรวจสอบด้านการปฏิบัตงิาน  (Operational Auditing)

ใหมุ่้งเนน้การตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล

2. การตรวจสอบการเงนิการบัญชี  (Financial Auditing)
ใหมุ่้งเนน้ตรวจสอบตามระบบควบคุมภายในท่ีดี และการจดัท าบญัชีและ
รายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือและน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

3. การตรวจสอบด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Auditing) 
ใหมุ่้งเนน้ตรวจสอบความถูกตอ้งของการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบอยา่งเคร่งครัด  ขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ ใหมี้การแกไ้ขโดยเร็ว



แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วตัถุประสงค์
ของการตรวจสอบ

ขอบเขต

1. เพือ่พสูิจน์ความถูกต้อง เช่ือถือได้ของตัวเลขทางด้านการเงิน การบัญชี 

2. เพือ่ตรวจสอบการปฏบิัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ค าส่ัง 
มติ  ครม.หรือนโยบายทีก่ าหนด

3. เพือ่สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียงของหน่วยงาน

4. เพือ่ติดตามประเมนิผลการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงาน  รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง   
ปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารและการด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิง่ขึน้

5. เพือ่รายงานหัวหน้าส่วนราชการให้ทราบปัญหาการปฏบิัติงานของหน่วยรับตรวจ และสามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว/ทนัเหตุการณ์

1.  หน่วยรับตรวจทีต่ั้งอยู่ในส่วนกลาง                  จ านวน   6  หน่วย

2. หน่วยรับตรวจส่วนกลางทีต่ั้งอยู่ในภูมภิาค       จ านวน  14  หน่วย



แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กจิกรรมการตรวจสอบ
* 1. การตรวจสอบทางการเงินและบัญชี 6. เงนิทดรองราชการ

* 2. การจัดซ้ือจัดจ้าง 7. ยานพาหนะ

* 3. ความผดิทางละเมดิและแพ่ง 8. งบการเงนิกองทุนสวสัดกิารกรมฯ

4. การบริหารพสัดุ 9. ตรวจสอบ/ให้ค าปรึกษาอืน่ 

5. การควบคุมภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

*  กจิกรรมล าดบัที่  1-3 มีประเดน็ตรวจสอบเพิม่เตมิตามข้อส่ังการของ
1.  สตง.กบั กรมบัญชีกลาง  : การรับจ่ายผ่าน e –Payment  /การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย/การจดัซ้ือจดัจ้าง 
2.  ส านักงบประมาณ : หนีค่้าสาธารณูปโภค



แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศวก.ขอนแก่น/
ชลบุรี/
เชียงใหม่

ศวก.อุดรธานี/
นครราชสีมา/
พษิณุโลก/เชียงราย/
ภูเกต็/สงขลา

ศวก.นครสวรรค์/
อุบลราชธานี/ตรัง/
สมุทรสงคราม/
สุราษฎร์ธานี

สล./สคอ./สรส./
ศวก.สระบุรี (ศูนย์
รวมบริการ)/ศูนย์
ชุดทดสอบ/กพร.

เป้าหมายปี 61
20 หน่วยงาน

3 เดอืน

9 เดอืน
12 เดอืน

6 เดอืน

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.



5.8 การอบรมหลกัสูตร MINI Master of Management (Mini M.M.) 



หลักสูตร MINI Master of Management (Mini M.M.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
และสมรรถนะด้านบริหารและ
การจัดการภาครัฐ



กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 119 คน

แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละประมาณ 50 คน

กลุ่มผู้อ านวยการ 
จ านวน 31 คน

กลุ่มรองผู้อ านวยการ 
จ านวน 88 คน



ขอบเขตเนื้อหาการอบรม

หมวดการบริหารจัดการ

หมวดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

หมวดคุณธรรมจริยธรรมส าหรบัผู้บริหาร

หมวดการศึกษาดูงานเชงิประจักษ์

ระยะเวลาการอบรม อบรม 12 วัน (สัปดาห์ละ 3 วัน จ านวน 4 สัปดาห)์ ศึกษาดูงาน 1 วัน



กลุ่มผู้อ านวยการ 
จ านวน 31 คน

กลุ่มรองผู้อ านวยการ 
จ านวน 88 คน

รายละเอียดเกี่ยวกับหมวดวิชา

1. การคิดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 9. การพัฒนาทักษะคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์
2. การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ 10.เทคนิคการเจรจาต่อรองส าหรับนักบริหาร
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 11.เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
4. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 12.การจัดการความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
5. การจัดการเชิงคุณภาพ 13.ภาวะผู้น าและการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
6. กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 14.การพัฒนาทีมงาน
7. การเงินและการบัญชีส าหรับนักบริหาร
8. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

หมวดการบริหารจัดการ



กลุ่มผู้อ านวยการ 
จ านวน 31 คน

กลุ่มรองผู้อ านวยการ 
จ านวน 88 คน

รายละเอียดเกี่ยวกับหมวดวิชา (ต่อ)

1. การบริหารพัสดุส าหรับผู้บริหาร
2. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. กฎหมายปกครองและความรับผิดทางละเมิด
ของผู้บริหาร
4. การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม

หมวดการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

คุณธรรมและธรรมาภิบาลส าหรับผู้บริหาร

หมวดคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร

การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ
(ในกรุงเทพ หรือปริมณฑล)

หมวดการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์



 เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

 ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ที่หลักสูตรก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80



งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายรวม 2 รุ่น)

กรณีรวมค่าอาหารและเครื่องดื่มของหว่างระหว่างการอบรม

กรณไีม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มของว่างระหว่างการอบรม

จ านวนเงิน 2,400,000 บาท

จ านวนเงิน 1,480,000 บาท

สถานที่จัดการอบรม : โรงแรมในกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล



ด าเนินการหลักสูตรโดย
ส านักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  ส านักงานเลขานุการกรม



 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบั

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 



 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดอืนกนัยายน 2560 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน 9 เร่ือง 

1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน 3 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล  6 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ก.ย.60 เท่าท่ีติดตามได)้ 

ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 148 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่  84 คร้ัง 

  (โทรทศัน์ 6 คร้ัง ส่ิงพิมพ/์ออนไลน์ 78  คร้ัง) 

1.2.2 ข่าวพาดพิง 19  เร่ืองเผยแพร่ในส่ือส่ิงพิมพ/์เวบ็ไซตส่ื์อออนไลน์  64 คร้ัง 

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน   4,415,687.40    บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์   984,000.00  บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์   3,431,687.40  บาท        

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 23 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) 

- ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์   6       ราย 

- ทางโทรศพัท ์      2 ราย 

- ดว้ยตนเอง     0   ราย 

- ทางแฟนเพช เฟชบุค๊   15     ราย 

1.5 ผลการวเิคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 84 84 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 64 6 58 0 
รวม 148 90 58 0 

จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นวา่ในเดือนกนัยายน 2560 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้ งหมด 148 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสัมภาษณ์จ านวน 84 ช้ินข่าว 

และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 64  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 90 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 58 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวท่ีส่งผลกระทบเชิงลบเลย 
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ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

เน้ือหา จ านวนข่าว 
ดา้นวชิาการ ดา้นบริการ ดา้นบริหาร 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 84 31 53 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 64 4 52 8 
รวม 148 35 105 8 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าวดา้นวชิาการจ านวน 35 ช้ินข่าว ดา้นบริการ

จ านวน 105 ช้ินข่าว และข่าวดา้นบริหารจ านวน 8 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามบทบาทข่าวท่ีส่ือน าเสนอ 

เน้ือหา จ านวนข่าว 
ใหข้่าวสาร ใหค้วามรู้ ชกัจูงใจ 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสมัภาษณ์ 84 84 3 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 64 64 0 0 

รวม 148 148 3 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 148 ช้ินข่าว และ

ใหค้วามรู้ 3 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกบทบาทไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

ตารางท่ี 4 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

เน้ือหา 
จ านวน 
ข่าว 

สสว สมป สยวส สคอ สวส สวพ สชว สรส สววพ สกช สชพ ผน สล กพร 
ตรวจ 
สอบ 

ศวก ผบ 

ข่าว
เผยแพร่ 

84 0 6 2 9 10 4 5 0 0 0 3 0 0 0 0 46 0 

ข่าว
พาดพิง 

64 0 1 1 4 6 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 46 5 

รวม 148 0 7 3 13 16 4 6 0 0 0 4 4 0 0 0 92 5 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด คือ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์

92 ช้ินข่าว สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 16 ช้ินข่าว ส านักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 13 ช้ินข่าว ส านัก

มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 7 ช้ินข่าว สถาบนัชีววตัถุ 6 ช้ินข่าว ข่าวผูบ้ริหาร 5 ช้ินข่าว สถาบนัวจิยัสมุนไพร สถาบนัชีววทิยา

ศาสตร์ทางการแพทย ์กองแผนงานและวชิาการ 4 ช้ินข่าวเท่ากนั ส านกัยาและวตัถุเสพติด 3 ช้ินข่าว 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพิง รวม 

สยามรัฐ 2 2 4 
แนวหนา้   1 0 1 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 9 13 22 
มติชน/มติชนบ่าย  6 13 19 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 6 9 15 
ไทยโพสต ์ 2 4 6 
ข่าวสด 4 6 10 
M2F 2 1 3 
บางกอกโพสต ์ 2 2 4 
โพสตท์ูเดย ์ 1 1 2 
กรุงเทพธุรกิจ 0 2 2 
คมชดัลึก 1 4 5 
สยามรัฐสุดสปัดาห์วิจารณ์ 0 1 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 42 6 48 
รวม 78 64 142 

 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 22 คร้ัง รองลงมา เป็น มติชน  

19 คร้ัง เดลินิวส์ 15 คร้ัง ข่าวสด 10 คร้ัง ไทยโพสต์  6 คร้ัง คมชดัลึก 5 คร้ัง สยามรัฐ บางกอกโพสต์ 4 คร้ัง M2F 3 คร้ัง 

โพสตทู์เดย ์กรุงเทพธุรกิจ 2 คร้ังเท่ากนั แนวหนา้ สยามรัฐสปัดาห์วจิารณ์ ฉบบัละ 1 คร้ัง และส่ือออนไลน์ 48 คร้ัง 

กราฟแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีการเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นส่ือส่ิงพิมพร์ายวนัและรายสปัดาห์   

 
 หนังสือพิมพท่ี์ใชพ้ื้นท่ีน าเสนอข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ รองลงมา ไดแ้ก่ บางกอก

โพสต ์มติชน กรุงเทพธุรกิจ โพสตทู์เดย ์เดลินิวส์ สยามรัฐ ไทยโพสต ์  



 
 

-4- 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดอืนกนัยายน 2560 จ านวน   9  เร่ือง 

(1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ร่งพฒันาห้องแล็บตรวจสารตกคา้งในตลาดสดเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภค 

(เวบ็ไซตจี์นิวส์ 4 ก.ย.60) 

      (2) สธ.พฒันาห้องปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละรังสีวินิจฉยั มีมาตรฐานพร้อมให้บริการประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง

และเท่าเทียม (เวบ็ไซตจี์นิวส์ ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตi์nnews.co.th 5 ก.ย.60) 

      (3) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมประชารัฐพฒันาชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ (เว็บไซต์จีนิวส์ 

เวบ็ไซตค์มชดัลึก 11 ก.ย.60 มติชน เวบ็ไซตไ์ทยแลนดพ์ลสั 12 ก.ย.60 สยามรัฐ 13 ก.ย.60) 

       (4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยกระดับห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียนให้ มี

มาตรฐานสากล เตรียมพร้อมรับมือโรคติดต่อรุนแรง (เวบ็ไซตจี์นิวส์ 20 ก.ย.60 ไทยรัฐบ่าย 22 ก.ย.60) 

  (5) กรมวทิยฯ์ ร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัโตเกียววิจยัการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเช้ือวณัโคสองสายพนัธ์ุกบัการป่วยเป็น

วณัโรคในคนไทย ช้ีวณัโรคควบคุมยากกวา่ประเทศอ่ืน (เวบ็ไซตจี์นิวส์  ผูจ้ดัการออนไลน์ 21 ก.ย.60) 

 (6) กรมวทิยฯ์ ควา้ 2 รางวลัใหญ่จากลีโอแทรป นวตักรรมป้องกนัก าจดัลูกน ้ ายงุลาย เวบ็ไซตจี์นิวส์ 22 ก.ย.60 

  (7) กรมวิทยฯ์ ร่วมกบัผูผ้ลิตวคัซีนจีน พฒันาอุตสาหกรรมวคัซีนท่ีผลิตโดยเซลล์เพาะเล้ียง (เวบ็ไซต์จีนิวส์ 25 

ก.ย.60เวบ็ไซตผ์ูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตN์NT เวบ็ไซตช่์อง 7/25 ก.ย.60) 

(8) กรมวิทยฯ์ ร่วมมือประชารัฐพฒันาอาหารปลอดภยัตามแนวชายแดนไทย-ลาว (เวบ็ไซต์จีนิวส์ 27 ก.ย.60 

เวบ็ไซตส์ านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์ 28 ก.ย.60 ไทยรัฐบ่าย 29 ก.ย.60) 

(9) กรมวิทยฯ์ ตรวจการปนเป้ือนของโลหะหนักและเช้ือโรคในหอยสองฝา (เวบ็ไซต์จีนิวส์ เวบ็ไซต์ผูจ้ดัการ 

เวบ็ไซต ์new18 เวบ็ไซตส์ านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์/NNT 28 ก.ย.60 เดลินิวส์บ่าย 30 ก.ย.60) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อืน่ๆ 

- 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ืองกรมวิทยฯ์ พฒันากลว้ยน ้ าวา้พนัธ์ุ

ปากช่อง 50 (ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตม์ติชน 1 ก.ย.60 เวบ็ไซตค์มชดัลึก 2 ก.ย.60 เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 4 ก.ย.60) 

 (2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ืองเห็ดพิษ (เวบ็ไซตข์่าวสด 1 ก.ย.60) 

 (3) ) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้ัมภาษณ์เร่ืองสารเร่งเน้ือแดง (ช่อง One 31 / 9 

ก.ย.60 ไทยพีบีเอส 11 ก.ย.60) 

 (4) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ืองข่าวยาเสริมความงามและยาลด

น ้ าหนกัใส่สารกดประสาทอาจท าใหไ้ตวายจนเสียชีวติ (พีพีทีว ีเวบ็ไซตพ์ีพีทีว ี25 ก.ย.60) 

  (5) ดร.อภิวฏั ธวชัสิน สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข ใหส้มัภาษณ์เร่ืองลีโอแทรป กบัดกัยงุลาย (ไทยรัฐบ่าย  

ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 8  ก.ย.60 ช่อง 9 / 27 ก.ย.60) 
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(6) นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 เปิดเผยว่า จะเร่งด าเนินการตรวจ

พิสูจน์โดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงตอ้งน าตวัยาไปเปรียบเทียบกบัสารตั้งตน้ รวมทั้งดูส่วนผสม และคุณสมบติั คาดวา่จะรู้ผลสัปดาห์

หนา้ (เดลินิวส์ ผูจ้ดัการออนไลน์ 12 ก.ย.60 เดลินิวส์บ่าย ไทยรัฐ มติชน 13 ก.ย.60 มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 14 ก.ย.60) 

นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผอ.ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา เปิดเผยวา่ พนกังานสอบสวนส่งยา

เมด็มาตรวจสอบ 3 รายการ ตรวจยาเสร็จส้ินแลว้ 1 รายการ แต่ยงัไม่สามารถเปิดเผยได ้เพราะมีผลเก่ียวเน่ืองกบัรูปคดี ส่วน

ผลท่ีเหลือ คาดไม่เกินวนัท่ี 19 ก.ย. จะส่งผลไปใหก้บัพนกังานสอบสวน สภ. โพธ์ิกลาง (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ เวบ็ไซตข์่าวสด 15 

ก.ย.60 เวบ็ไซต ์TNN ข่าวสด 16 ก.ย.60 ข่าวสดบ่าย มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 17 ก.ย.60 มติชน M2F ช่อง 3 HD PPTV36  18 

ก.ย.60 มติชนบ่าย ข่าวสด ไทยรัฐ คมชดัลึก  เวบ็ไซตแ์นวหนา้ เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์เวบ็ไซตว์อ๊ยซ์ทีวี 19 ก.ย.60) 

  นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผอ.ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ผลตรวจพิสูจน์ยาใน

กระเพาะสุนขัทั้งหมดพบวา่นกัศึกษาแพทยว์างยาสุนขัหวงัเรียกร้องเงินค่าประกนักบับริษทัขนส่ง (โพสตทู์เดย ์19 ก.ย.60) 

  ยาเม็ดสีเหลืองท่ีพบอยูใ่นกระเพาะของสุนขัเป็นยาท่ีอยูใ่นกลุ่มยาลดความดนั ยาเม็ดสีขาวเป็นยาในกลุ่มเกลือแร่ 

โดยจะส่งผลการตรวจพิสูจน์ชนิดของยาทั้งหมดไปให้ สภ.โพธ์ิกลาง (เวบ็ไซต์นิวทีวี 18 ก.ย.60 ข่าวสด  M2F บางกอก

โพสต1์9 ก.ย.60 ข่าวสด เดลินิวส์บ่าย ข่าวสดบ่าย ไทยรัฐบ่าย ไทยโพสต ์20 ก.ย.60 ผูจ้ดัการออนไลน์ 21 ก.ย.60) 

2.4 ภาพข่าว 
  (1) ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว.สาธารณสุข มอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ 

หอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละรังสีวนิิจฉยั ประจ าปี 2560 (แนวหนา้ 9 ก.ย.60 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ 11 ก.ย.60) 

 (2) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยรั์บรางวลัผลงานวจิยัดีเด่นลีโอแทรปในงานมหกรรม

วจิยัแห่งชาติ 2560 / ท าเนียบรัฐบาล (บางกอกโพสต ์14 ก.ย.60) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) อ๊อดปลาเค็มอบโอโซนผลิตโดยกรรมวิธีฆ่าเช้ือ-สลายสารพิษ ดว้ยระบบโอโซน  ช่วยท าลายเช้ือโรคต่างๆ 

รวมถึงสารท่ีปนเป้ือนในปลาเคม็ ปลาทูเค็มท่ีผ่านการผลิตทุกขั้นตอนท าการสุ่มตวัอยา่งน าส่งตรวจวิเคราะห์เช้ือ-สารพิษ ท่ี

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยโ์ดยมีโรงงานผลิตอยูท่ี่ จ.นนทบุรี (โพสตทู์เดย ์เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย ์1 ก.ย.60) 

(2) แผน่แปะกนัยงุ Winmos ผา่นการทดสอบของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

พบวา่ป้องกนัยงุไดจ้ริง ลดอตัราการกดัของยงุไดร้้อยละ 90 (เวบ็ไซตก์รุงเทพธุรกิจ 1 ก.ย.60 เวบ็ไซตt์haipr.net 12 ก.ย.60) 

 (3) ศูนยอ์พยพบา้นแม่หละ อ.ท่าสองยาง ถูกสั่งปิดหลงัจากเกิดโรคระบาดไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ H1N1 และมี

ผูเ้สียชีวติ 1 ราย พร้อมบุตรในทอ้ง ท่ี รพ.แม่สอด โดยมีการยืนยนัผลตรวจจากศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 จ.พิษณุโลก 

(ไทยรัฐบ่าย 4 ก.ย.60) 

 (4 ) จากการ สุ่มตรวจวิ เคราะ ห์น ้ า ด่ื มโรงเรียน ใน เขต เทศบ าล  และเขตชนบทกว่า 700 แ ห่ ง  ของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ีผา่นมาพบวา่ร้อยละ 63 มีคุณภาพต ่ากวา่มาตรฐาน บริษทักรุงเทพประกนัภยัจ ากดั จึงไดจ้ดัท า

โครงการน ้ าด่ืมสะอาดเพ่ือนอ้ง โดยติดตั้งระบบเคร่ืองกรองน ้ าให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ท่ีมีน ้ าด่ืมไม่

ถูกสุขลกัษณะ (กรุงเทพธุรกิจ 4 ก.ย.60) 
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 (5) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค และองค์การ

อนามยัโลกจดัการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาแผนงานวิจยัวณัโรคระดบัชาติ   (กรุงเทพธุรกิจ 6 ก.ย.60) 

(6) คณะกรรมการคดัเลือกผูอุ้ทิศตนดา้นงานป้องกนัควบคุมโรค เพ่ือเขา้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ "ขุนประเมินวิมล

เวชช์" ไดแ้ก่ ศาสตราจารยน์ายแพทยว์ีระ รามสูต ไดอุ้ทิศตนในการท างานเพ่ือป้องกนัควบคุมโรคหลายดา้น อาทิ เป็นท่ี

ปรึกษากรมควบคุมโรค และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ เป็นตน้ (ไทยโพสต ์6 ก.ย.60) 

(7) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไดรั้บรางวลัเลิศรัฐ จากส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ สาขาบริการ

ภาครัฐ ประเภทนวตักรรมการบริการ ระดบัดีเด่น จากผลงานของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ลีโอแทรป (LeO-

Trap): นวตักรรม การควบคุมยงุลาย พาหะโรคไขเ้ลือดออก ไขชิ้คุนกนุยา และไขซิ้กา  (มติชนบ่าย มติชน 8 ก.ย.60) 

(8) ขอ้มูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สรุปผลวิจยักระบวนการของการเกิดมะเร็งวา่ เกิดจากสารก่อมะเร็งอนั

เป็นสารตั้งตน้ และมีสารก่อกลายพนัธ์ุเขา้มาสนับสนุนส่งเสริมจนท าให้เกิดความผิดปกติของ DNA จนน าไปสู่การเกิด

มะเร็ง สารก่อมะเร็งท่ีพบในอาหารป้ิงยา่งจะมีตวัหลกัๆอยูส่ามตวั คือ สารไนโตรซามีน สารกลุ่มไพโรไลเสต และสารกลุ่ม

โพลีไซคลิกอะไรมาติกไฮโดรคาร์บอน หรือเรียกยอ่ๆ PAH  ขอบคุณขอ้มูลวิชาการจากกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และคุณ

วสิิฐศกัด์ิ วฒิุอดิเรก ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงราย (สยามรัฐสปัดาห์วจิารณ์ 8 ก.ย.60) 

(9) กรณีนกัศึกษาสัตวแพทยว์างยาสุนขัเพ่ือเอาประกนั ต ารวจ สภ.โพธ์ิกลาง จ.นครราชสีมา ส่งเม็ดยาทั้ง 12 เม็ด 

ไปตรวจพิสูจน์ท่ีศูนยพ์ิสูจน์หลกัฐานและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยเ์พ่ือยืนยนัวา่เป็นตวัยาชนิดใด และมีผลต่อสัตวม์าก

นอ้ยขนาดไหน  (เดลินิวส์ 10 ก.ย.60 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ คมชดัลึก ไทยโพสต ์11 ก.ย.60 ไทยรัฐ

บ่าย ข่าวสดบ่าย มติชนบ่าย มติชน คมชดัลึก ไทยโพสต ์M2F 12 ก.ย.60) 

 พ.ต.ท.มงคล คุปติศิริรัตน์ สว.(สอบสวน)สภ.โพธ์ิกลาง จ.นครราชสีมา กล่าววา่ผลการตรวจยา 12 เม็ดท่ีพบใน

กระเพาะ ซ่ึงส่งให้ทางศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมาตรวจพิสูจน์ยงัไม่ออกคงตอ้งใชเ้วลาประมาณ 7 วนัจึง

จะทราบ (เดลินิวส์ 12 ก.ย.60 เดลินิวส์ 13 ก.ย.60 เดลินิวส์บ่าย ข่าวสดบ่าย 14 ก.ย.60) 

พ.ต.ท.มงคล คุปติศิริรัตน์ กล่าวว่า ไปรับผลตรวจพิสูจน์ชนิดของยาจากทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 

นครราชสีมา (เดลินิวส์บ่าย 13 ก.ย.60 ไทยโพสต ์20 ก.ย.60 ไทยรัฐ 21 ก.ย.60 ไทยรัฐบ่าย 22 ก.ย.60 มติชนบ่าย 23 ก.ย.60) 

 พ.ต.ท.พิชยั เชิดชู รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.โพธ์ิกลาง เปิดเผยวา่ คดีคืบหนา้ไปมากแลว้ ไดส้อบปากค าพยานไป

ครบทั้งหมดแลว้ 3 ปาก รอเพียงผลตรวจพิสูจน์ยาเม็ดในกระเพาะสุนัขจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา 

ตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกอยา่งนอ้ย 1-2 สปัดาห์ (มติชนบ่าย 13 ก.ย.60ไทยรัฐ ข่าวสด คมชดัลึก มติชน 14 ก.ย.60 ข่าวสดบ่าย มติ

ชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย  15 ก.ย.60 ไทยรัฐ มติชน คมชดัลึก 19 ก.ย.60 เดลินิวส์บ่าย มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย 20 ก.ย.60) 

พ.ต.ท.พิชัย เชิดชู เปิดเผยว่า ได้รับนัดหมายจากศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 9 นครราชสีมา ให้รับผลตรวจ

พิสูจน์ยา 12 เม็ด ซ่ึงผลตรวจยืนยนัชดัว่าเป็นยาลดความดนัและกลุ่มยาเกลือแร่ สอดคลอ้งกบัผลการผ่าชนัสูตรของสัตว

แพทยห์ญิงอนงคน์าถ สุตธรรม เจา้ของโรงพยาบาลสตัวเ์ซ็นเตอร์เพท็ (เดลินิวส์ 20 ก.ย.60 บางกอกโพสต ์21 ก.ย.60) 

 (10) นายพิเชฐ บญัญติั รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์ เขา้รับการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 21 (ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ 12 ก.ย.60) 
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 (11) จากเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร PAYA SLIM PLUS มีมาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2559 - 2560 

และกรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดแ้จง้เตือนภยัทางเวบ็ไซต ์www.tum dee.org/alert วา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร PAYA SLIM 

ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibu tramine) ผู ้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนยาและเลขสารบบอาหาร รวมทั้ ง

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพอ่ืนๆ ไดท้าง Oryor Smart Application (สยามรัฐ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 12 ก.ย.60) 

 (12) ครม.มีมติอนุมติัหลกัการร่างกฏกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ.

2558 รวม 4 ฉบบั โดยร่างกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขเก่ียวกบัการแจง้กรณีท่ีมีเหตุความไม่ปลอดภยั

และอนัตราย ก าหนดให้ผูรั้บหนงัสือรับรองการแจง้หรือผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแจง้ให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยท์ราบ

เม่ือเกิดเหตุความไม่ปลอดภยัและอนัตรายต่อบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม หรือสาธารณชน (www.ryt19.com 12 ก.ย.60) 

 (13) นายพรชยั สินเจริญโภไคย นางสาวฉัตรภรณ์ ใจมา นางสาวพรรณรักษ์ เครือเพลา นายภทัรพล อุดมลาภ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ ไดรั้บการคดัเลือกจากส านกังาน ก.พ.เพ่ือเป็นขา้ราชการผูมี้ผลสัมฤทธ์ิสูงรุ่นท่ี 13 (มติชนบ่าย 

มติชน 14 ก.ย.60) 

(14) ภาพข่าว ศ.นพ.เสรี ตูจิ้นดา ประธานคณะท่ีปรึกษา รมว.สาธารณสุขพร้อมดว้ย นางจินตนา วอ่งวไิลรัตน์ ผอ.

ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจสารปนเป้ือนในอาหารท่ีตลาดเจริญศรี จ.

อุบลราชธานี (ไทยรัฐบ่าย 15 ก.ย.60) 

(15 ) สน .บุ คค โล  ได้ ให้ ค วาม ช่ วย เห ลือน ายสม จิต ร์  นุ่ ม เจ ริญ  อ ายุ  64 ปี  อ ดี ตข้าราชก ารสั งกัด

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ป่วยเป็นโรคอมัพฤกษก์ลา้มเน้ืออ่อนแรง เดินไม่ไดต้อ้งนัง่รถวลีแชร์มานานถึง 19 ปี (เวบ็ไซต์

ไทยรัฐ 15 ก.ย.60 ไทยรัฐ 16 ก.ย.60) 

  (16) ส านักอนามยั ได้ตรวจประเมินสภาวะอากาศภายในอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง เพื่อ

เตรียมความพร้อมการเข้าใช้พ้ืนท่ีโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน ้ าและส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์บมีการปนเป้ือนเช้ือลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเยน็ทั้งสองฝ่ัง ท่ีชั้น 30 ใน

น ้ าจากอ่างลา้งมือของห้องน ้ าหญิงและน ้ าจากอ่างลา้งมือของห้องเตรียมอาหาร ห้องน ้ าชั้นท่ี 2 อ่างลา้งมือของห้องน ้ าหญิง 

รวมทั้งน ้ าท่ีเขา้สู่คอยลเ์ยน็ของหอ้งจดัการอากาศชั้น 7 และน ้ าท่ีใชเ้ติมเขา้หอผึ่งเยน็ (ข่าวสด 18 ก.ย.60) 

 (17) นพ.วนัชยั สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ไดรั้บรายงานการเกิดภาวะไต

อัก เส บ  ซ่ึ ง เกิ ด จ าก ก าร ใช้ ย าส มุ น ไพ รแ ก้ เบ าห ว าน  (Chinese herb nephropathy) ผ ล ก ารต ร ว จส อบ จ าก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทยพ์บกรดเอริสโทโลคิก ซ่ึงพบในสมุนไพรไคร้เครือ มีผลท าใหไ้ตอกัเสบ ไตวายเร้ือรัง (สยามรัฐ 

21 ก.ย.60) 

(18) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ผย 38 ครีมดงั อนัตรายใชแ้ลว้หนา้พงั (เวบ็ไซต ์kd.upyim.co 27 ก.ย.60) 

(19) นายเรืองชยั กวีพรพจน์ ผูอ้  านวยการกองผลิตวคัซีนจากไวรัส องคก์ารเภสัชกรรม กล่าวถึงขั้นตอนการผลิต

วคัซีน โดยจะตอ้งส่งกรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบก่อนน าออกใชเ้พ่ือความปลอดภยัของประชาชน (บางกอกโพสต ์

19 ก.ย.60 

---------------------------- 




