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รางวัลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจ าปี พ.ศ. 2560 หมวด 1 การน าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
2. รางวัลบริหารภาครัฐแห่งชาติ (TPSA) ประจ าปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น 
 

หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ลีโอแทรป (LeO-Trap) : นวัตกรรมการควบคุมยุงพาหะโรคไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา และไข้ซิกา 

 
 

ผู้ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2560 
 

รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2560 
 

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
นายสัตวแพทย์เดชา แปงใจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
Prevalence and Genetics Heterogeneity of Bartonella Strains Isolated from 
Rodents and Shrews from 9 Provinces in Thailand 
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ความเป็นพิษและประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยในการไล่มอดแป้งที่เป็นพาหะของจุลินทรีย์
ก่อโรคในคน 
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สาขาเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่ม 2 
 

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
สิรดา ปงเมืองมูล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สร้างต้นแบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ 

 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, Lab 
 

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
กัญทนา บุญสังข์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของเชื้อ Legionella pneumophila ในประเทศไทย ปี 2549-2558 
 

 
* หมายเหตุ : จ านวนผู้ส่งผลงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวนทั้งหมด 31 คน แบ่งเป็น น าเสนอผลงานด้วยวาจา (ORAL PRESENTATION) 8 คน  
และ น าเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 23 คน  
 

ผู้ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งท่ี 14 
 

ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน ชื่อผลงาน 
ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ การศึกษาสารยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองจากเหง้ากระชายด า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

คร้ังที่ 8/2560 เม่ือวนัที่ 11 สิงหาคม 2560 
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สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่8/2560  

วนัศุกร์ที ่11 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00-12.30 น. ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  
         1.1 กรมฯควรจดัท าแผนยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และประเทศชาติ 
ส าหรับรองรับต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและสภาพแวดลอ้ม ซ่ึง
ผูบ้ริหารยคุใหม่ตอ้งมีการปรับตวัและวางแผนในการพฒันาหน่วยงาน 
         1.2 นโยบายของสป.สกธ.ก าหนดให้โยกยา้ยผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลา
ในการปฏิบติังานมากกว่า 4 ปี ซ่ึงในส่วนของกรมฯซ่ึงเป็นกรมวิชาการ
นั้น ให้ปรับตามบริบทของกรมโดยประเมินจากความรู้ความสามารถ ซ่ึง
กรมฯมีจ านวนผอ.อาวุโส และผอ.ศวก. รวม 4 ท่าน ให้จดัท าโครงการ
พฒันาชาติจ านวน 3 โครงการเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อเป็นการพฒันางาน 
        1.3 ขณะน้ีกรมฯไดล้ดจ านวนผลการปฏิบติัราชการ(PA)ลง แต่ให้มี
ผลกระทบในเร่ืองท่ีมีความส าคญั 
     1.4 มอบหมายใหผู้บ้ริหารปรับปรุงสถานท่ีท างาน โครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็น เน่ืองจากพื้นท่ีในส่วนกลางมีความแออดัมากกวา่ส่วนภูมิภาค 
      1.5 มอบหมายปชส.เผยแพร่ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักรม และน าลงใน
“G-news”พร้อมทั้งให้ผูบ้ริหารกระตุ้นบุคลากรในการเปิดอ่านเพื่อเพิ่ม
สถิติผูเ้ขา้ชม 
      1.6 เชิญชวนผูบ้ริหารเขา้ร่วมงานประชุมวิชาการกสธ.ท่ีจ.อุดรธานี 
และเน้นย  ้าเร่ืองการแต่งกาย และพฤติกรรมให้เหมาะสม เน่ืองจากยงัอยู่
ระหวา่งก าหนดการไวทุ้กข ์

 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
      1.7 เน่ืองจากในปีงปม.61 ต าแหน่งรองอธิบดีจะว่างลง จึงตอ้งมีการ
เตรียมพร้อมผูบ้ริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การพฒันาความรู้
เพิ่มเติม  หรือเพิ่มทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 7/2560 
                เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 
 

รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

3.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     หวัหนา้ฝ่ายคลงัไดส้รุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ( ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยูใ่นอนัดบั 2 ของ
กระทรวงฯ  สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 82.41  สถานะเงินบ ารุงกรม 
คงเหลือ 442,307,390.84 บาท ลูกหน้ีการคา้คงคา้ง (31 ก.ค. 60)  เป็นเงิน 
108,067,906.60 บาท 
 
 

ประธานมีขอ้สั่งการดงัน้ี 
-เร่งรัดการใช้งปม.เพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุด ตามนโยบาย August Zero 
-ผอ.ผน.จะเรียกเงินคืนส าหรับหน่วยงาน
ท่ีไม่ใชง้บนโยบาย ส าหรับโครงการดีแต่
ล่าชา้อาจจะใชเ้งินบ ารุงสนบัสนุน  
  

3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560  

      ผอ.ผน.สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัท่ี 8 ส.ค.60 ดงัน้ี 
 งบภาพรวม 85.33% ครุภณัฑ ์100% ก่อสร้างเดิม 76.6% และก่อสร้างใหม่ 
57.7%  (โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสท่ี 4 คือ 89% )  

ประธานแจ้งว่าให้เร่งรัดการใช้งปม. 
หน่วยงานใดท่ีเบิกจ่ายไม่ทนัในปี 60 ให้
แจ้งฝ่ายคลังท าเร่ืองกันเงินงปม.ไวเ้บิก
เหล่ือมปี 
 
 

3.3   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
        ประธานประกาศนโยบายและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ประจ าปีงปม.60 
พร้อมทั้งมอบหมายใหผู้บ้ริหารถ่ายทอดต่อไป และผอ.ผน.สรุป
ความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1.การประชุม QMR Meeting เม่ือวนัท่ี 1 ส.ค.60  โดย QMR มอบหมาย
หนา้ท่ีต่อผูรั้บผดิชอบและน าเสนอขอ้มูลตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  
ในท่ีประชุม MR วนัท่ี 11 ส.ค.60 และมอบกองแผนงานรวบรวมผลการ
ด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ตามวตัถุประสงคคุ์ณภาพ  
2. ก าหนดรับการตรวจประเมินจากผูต้รวจประเมิน (URS) ตน้เดือนก.ย.60 

    ท่ี ป ระ ชุ ม รับทร าบ  ประธ านให้
ข้อเสนอแนะว่าให้ด าเนินการพัฒนา
ระบบคุณภาพอย่างมัน่คงและย ัง่ยืน ไม่
เป็นภาระแก่หน่วยงานมากเกินไป ให้
เป็นวฒันธรรมองค์กร และเช่ือมโยงกบั
ตวัช้ีวดัอ่ืนได ้
  รองอธิบดี นพ.สมฤกษใ์ห้ขอ้เสนอแนะ
ว่าให้พฒันาคุณภาพสู่งานประจ า บูรณา
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
3. ระบุหน่วยงานท่ีรับการตรวจประเมิน 
    3.1 QMR และคณะเลขา QMR  ( สล./ผน./กพร./ตสน./ศทส.) 
    3.2 ส่วนกลาง : สชพ./สชว./สรส./สยวส./สมป. 
    3.3 ศวก.6 ชลบุรี/ศวก.7 ขอนแก่น /ศวก 9 นครราชสีมา/ ศวก.10 อุบลฯ 
4. QMR เห็นชอบใหใ้ชเ้อกสารคุณภาพในระบบ SmartDI โดยมอบ ศทส. 
และไดด้ าเนินการแลว้ 

การมาตรฐานการตรวจสอบโดยใช้
ฐานขอ้มูลเดียวกนั และหลกัการแต่งตั้ง
ทีมงานจะเลือกจากหน่วยงานเป็นหลกั
ไม่ข้ึนอยูก่บัตวับุคคล 

3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
      2560 รอบ 10 เดือน 

 

       หวัหนา้กพร.รายงานความกา้วหนา้ ผลการปฏิบติัราชการ(PA) รอบ 
10 เดือน (1 ต.ค.59 – 31 ก.ค.60) ซ่ึงผา่นเกณฑใ์นทุกตวัช้ีวดั ดงัน้ี 
1.ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ 
2.ความส าเร็จของการจดัท าฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์  
  การแพทย ์ 
3.จ านวนห้องปฏิบติัการเครือข่ายท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการตรวจ  
   วเิคราะห์อาหารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  
4.จ านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหา   
   ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์  
   สุขภาพ  
5.จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์  
   และเปิดใหบ้ริการ  
6.ความส าเร็จในการผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสี  
   วนิิจฉยัของโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ ์ 
   มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยั  
7.ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่  
   ประชาชน  
8.ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ  
9.การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ   
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ
หลกัการจดัท า PA ให้บรรลุตวัช้ีวดัและ
ใหค้วามส าคญักบั PA เฉพาะดา้น  
   รองอธิบดี นพ.สมฤกษใ์หข้อ้เสนอแนะ
ในการจดัท า PA ปี 61 โดยใหผู้บ้ริหารแต่
ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัท าและ
เนน้การท างานร่วมกนัระหวา่งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
 
 

3.5  เร่ืองจากคณะกรรมการประสานงานศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์  
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
3.5.1 ผอ.ศวก.ท่ี 8 อุดรธานี สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันา
เครือข่ายวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชนในเร่ือง การพฒันาศูนยแ์จง้เตือนภยั
ใหมี้ศกัยภาพในการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนและการรักษา
สภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัเขม้แขง็ระดบั 4 
3.5.2 ผอ.ศวก.ท่ี 1 เชียงใหม ่สรุปโครงการงบนโยบายกลุ่ม ศวก. 

ประ ธ าน เ สนอแนะ ให้ เ ป ล่ี ย น ช่ื อ 
Application หนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ ให้
เป็นช่ือท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกรมวทิยฯ์ 

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  
วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อทราบ  
5.1 ผลการประเมินยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ดา้นของกระทรวง
สาธารณสุขรอบ 6 เดือน 

 

      ผอ.ผน.น าเสนอผลการประเมินยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ดา้น พบวา่ 
1.ดา้น P&P Excellence 29 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์26 ไม่ผา่นเกณฑ ์2  
ไม่สามารถประเมินได ้1 ตวัช้ีวดั 
2. ดา้น Service Excellence 41ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์30 ไม่ผา่นเกณฑ ์7  
ไม่สามารถประเมินได ้4 ตวัช้ีวดั 
3. ดา้น Governance Excellence 18 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์11 ไม่ผา่นเกณฑ ์2 
ไม่สามารถประเมินได ้5 ตวัช้ีวดั 
4. ดา้น People Excellence 8 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์3 ไม่ผา่นเกณฑ ์4 
ไม่สามารถประเมินได ้1 ตวัช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัท่ีกรมร่วมด าเนินการ 
1.ตวัช้ีวดัท่ี 36 ร้อยละรพ.ท่ีใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล : โครงการป้องกนั
และควบคุมด้ือยาตา้นจุลชีพและการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 
2.ตวัช้ีวดัท่ี 69 จ านวนนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยี หรือพฒันาต่อ
ยอดการให้บริการด้านสุขภาพ : โครงการจดัท าและยกระดบัฐานข้อมูล
นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์
การด าเนินงานระยะต่อไป 
-สิงหาคม 60 : จดัท า Action Plan / ปรับ Template ให้มีความชดัเจนและ
สมบูรณ์ 
-กนัยายน 60 : ประชุมช้ีแจงแผน และมอบนโยบายในวนัท่ี 15 ก.ย.60 
 โดยขอใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดั ปี 2561 เตรียมความพร้อมดา้น
ขอ้มูลต่อไป  
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานใหด้ าเนินการ
ตามแผนต่อไป  
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5.2 สรุปผลกิจกรรม KM Day ประจ าปีงบประมาณ 2560  
        นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี สรุปผลกิจกรรม KM Day ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ได้แก่ กิจกรรมการคดัเลือกเร่ืองเล่าความส าเร็จใน
รูปแบบเร่ืองเล่าเร้าพลงัเพื่อเป็นตวัแทนกรมร่วมงานประชุมการจดัการ
ความรู้ กสธ.ประจ าปี งปม.60 ,การประกวดเร่ืองเล่าเร้าพลัง และการ
ประกวดโปสเตอร์ผลงานการจดัการความรู้   

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสนับสนุน
การจดักิจกรรม KM Day เน่ืองจากเป็น
หวัใจขององคก์รท่ีเป็นกรมวิชาการ และ
มอบหมายให้ผอ.ศวก.พร้อมผูท่ี้ได้รับ
รางว ัล เข้าพบเพื่อน า เสนอผลงานต่อ
ประธานต่อไป 
 

5.3 ผลการสมคัรขอรับรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
ปี 2560 

 

  หวัหนา้กพร.แจง้ผลการไดรั้บรางวลัของกรม ประจ าปี 60 ดงัน้ี 
1. รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมวด 1 ดา้นการน าองคก์าร
และความรับผดิชอบต่อสังคม 
2. รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ : รางวลันวตักรรมการบริการ 
(สวส : LeO-Trap นวตักรรมการควบคุมยงุลาย พาหะโรคไขเ้ลือดออก  
ไขซิ้คุนกุนยา และไขซิ้กา ) 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้
สมัครขอรับรางวลัคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA) พร้อมกันอย่าง
นอ้ย 2 หมวด ในปีต่อไป  

5.4  การรับสมคัรสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวเิคราะห์ ส านกั
มาตรฐานห้องปฏิบติัการ 

 

      ผอ.สมป. ได้น าเสนอผลการรับสมคัรสมาชิกประเมินคุณภาพการ
ตรวจวเิคราะห์ปี 2561 ใน 6 สาขา ไดแ้ก่ เคมีคลินิก จุลชีววทิยาคลินิก  
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก โลหิตวิทยา ธนาคารเลือด และภูมิคุม้กนัวิทยา
คลินิก เม่ือวนัท่ี 5 พ.ค.-30 มิ.ย.60 รวมหอ้งปฏิบติัการสมาชิกจ านวน 6,282 
แห่ง รวมค่าสมคัรเป็นรายไดเ้ขา้เงินบ ารุงกรมจ านวน 17,145,722 บาท ซ่ึง
จะเปิดรับสมคัรจ านวนสมาชิกเพิ่มรอบ 2 จนถึงวนัท่ี 28 สค.60 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้ 
-วเิคราะห์ประเด็นท่ีจ านวนสมาชิกลดลง 
-วิเคราะห์ความคุ้มค่าของค่าตอบแทน 
และประโยชน์ท่ีไดต่้อประชาชน  
-อนาคตอาจต้องมีการแยกสมป.เพื่อ
รอง รับภาระงาน ท่ีมาก ข้ึนและ เพื่ อ
ความกา้วหนา้ของบุคลากร 
และมอบหมายให้ นพ.สมฤกษ์ รอง
อธิบดีและผทว.บุษราวรรณ บริหาร
จดัการในเร่ือง PT และมอบหมายศทส.
ในการจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 
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5.5 รายงานความก้าวหน้าประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลายของ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

 

     นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอดงัน้ี 
    5.5.1 คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้และ
ระดบัสูง  
1.ต่างสายงาน:ต้องเป็นสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีกพ.
ก าหนดไวต่้างกนั 
2.ต่างหน่วยงาน : ยา้ยระหว่างกระทรวง กรม หรือส่วนราชการ/ยา้ย
ระหวา่งหน่วยงานตามกฎหระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
3.ต่างพื้นท่ี : ยา้ยระหวา่งอ าเภอหรือเขต/จงัหวดั/ประเทศ 
4.ต่างลกัษณะงาน : ยา้ยระหว่างกลุ่ม/ฝ่าย ในหน่วยงานเดียวกัน/เล่ือน
ต าแหน่งจากช านาญการพิเศษเป็นเช่ียวชาญ/ขา้ราชการ HiPPs ปฏิบติังาน
ตามกรอบสั่งสมประสบการณ์/มีค าสั่งกรมฯมอบหมายใหป้ฏิบติังานอ่ืนท่ี
แตกต่างจากหนา้ท่ีเดิมและการด ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ 
     มีผลบงัคบัใช ้2 ช่วง  
ปีงปม.62 และ 63 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ปีงปม.64 ( 1 ต.ค.63) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
    5.5.2 อตัราก าลงับุคลากร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
เน่ืองจากแนวโนม้สถานะเงินบ ารุงจะลดลงในช่วงปี 64 จึงตอ้งท าการปรับ
ต าแหน่งลูกจา้งชัว่คราวจ านวน 120 ต าแหน่งของกรมให้เป็นพกส.ก่อน 
ซ่ึงจากแต่ละหน่วยงานได้ขออัตรก าลังเพิ่มอีก 285 ต าแหน่ง จึงยงัไม่
สามารถเพิ่มต าแหน่งใหไ้ดใ้นขณะน้ี 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้
หาวิธีการปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีผลกระทบน้อย ท่ี สุด  และให้
ผูบ้ริหารท าการเตรียมความพร้อมในการ
เลือกผูบ้ริหารทดแทน โดยตอ้งใหโ้อกาส
กบัทุกคนในการพฒันาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานให้หน่วยงานท่ีจ าเป็นต้องเพิ่ม
จ านวนบุคลากรให้ช้ีแจงเป็นรายบุคคล 
ซ่ึงในบางงานให้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยในการลดภาระงาน  
 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์

 

      ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด   
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91 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการ
สัมภาษณ์ จ านวน 72 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึง
กรมจ านวน 19 ช้ินข่าว โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯในเชิง
บวก 72 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 19 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้
ผู ้บริหารทั้ งส่วนกลางและภูมิภาคท่ีมี
ผลงานเด่น ส่งข้อมูลให้ทางปชส.เพื่อ
เผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 

วาระท่ี 6   เร่ืองอ่ืนๆ(ไม่มี)  

   6.1 ผอ.ผน.แจง้ก าหนดการโครงการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนยทุธศาสตร์ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงปม.60 ในวนัท่ี 
29-31 ส.ค.60 ณ โรงแรมชลพฤกษ ์รีสอร์ท จ.นครนายก  
 

 

   6.2 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 61 ท่ีไดรั้บจ านวน 
1,468,137,700 บาท โดยรายการงบลงทุนถูกปรับลดเพิ่มเติมร้อยละ 1 ตาม
มติคณะกรรมาฯ ไดแ้ก่อาคารชุดพกัอาศยัของ ศวก.สระบุรี สมุทรสงคราม  
และอุบลราชธานี 

      ประธานแจง้ว่าให้เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบครุภณัฑ์ และเนน้ให้ถูกตอ้งตามพรบ.
จัดซ้ือจัดจ้างฉบับใหม่  และเน่ืองจาก
กสธ.จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติใน
หลวงรัชกาลท่ี  10 โดยกรมมีส่วนท่ี
เก่ียวข้องในเร่ืองการรักษาวณัโรคและ
รพ.สมเด็จพระยุพราช จึงมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเสนอโครงการเพื่อ
ขอสนบัสนุนในดา้นงปม. 
 

   6.3 ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้ แจง้ใหท้ราบวา่จากการประชุม
ร่วมกบักระทรวงวทิยาศาสตร์ฯเพื่อแกปั้ญหาและอุปสรรคในการข้ึน
ทะเบียนนวตักรรมไทย โดยประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมคือผูป้ระกอบการ
ร้องเรียนเร่ืองการขอรับรอง ISO 17025 ซ่ึงใชเ้วลานาน และตอ้งการทราบ
รายช่ือหน่วยตรวจท่ีมีมาตรฐานในระหวา่งขอการรับรอง โดยกรมตอ้ง
แจง้สวทช.เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีภายในเวลา 3 เดือน (นบัจาก 4 ก.ค.)
ต่อไป  
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสั่งการให้ลด
ระยะเวลาการแก้ไขผลจากการตรวจ
ประเมินเพื่อขอรับรองจาก 30-120 วนั
เป็น 30 วนั เน่ืองจากเป็นผลประโยชน์
ของผูป้ระกอบการเอง 

  

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 



รายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่8/2560 1 
วนัศุกร์ที ่11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.30 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ช้ัน 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี 3 

ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายสุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์6 
2.  นายพิเชฐ  บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 7 
3.  นายวรวทิย ์ กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์8 
4. นายสมฤกษ ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์9 
ผู้บริหาร 10 
1. นายสมชาย แสงกิจพร ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 11 
2. นางณุฉตัรา  จนัทร์สุวานิชย ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสมุนไพร 12 
3. นางสุภาพร ภูมิอมร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววตัถุ 13 
4. นางกุลธิดา    ศิริวฒัน์ ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  14 
5. นายศิริ ศรีมโนรถ ผูอ้  านวยการส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์15 
6. นางสาวสุรัชนี เศวตศิลา ผูอ้  านวยการส านกัยาและวตัถุเสพติด 16 
7. นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสัจจะสกุล ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 17 
8. นางสาวภทัรวร์ี สร้อยสังวาลย ์ ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  18 
9. นางบุญญาติ    เจริญสวรรค ์ เลขานุการกรม 19 
10. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ 20 
11. นายปนิสภ ์ วณิชชานนนท ์ ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 21 
12. นางสิริภากร แสงกิจพร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์22 
13. นายสังคม วทิยนนัทน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ 23 
14. นายวชิยั ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 เชียงราย 24 
15. วา่ท่ี ร.ต.ณฐัพชัร์  รัตนเดชานาคินทร์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก 25 
16. นายกมล ฝอยหิรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค์ 26 
17. นายทรงพล ชีวะพฒัน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 สระบุรี 27 
18. นางศิริวรรณ  ชยัสมบูรณ์พนัธ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 สมุทรสงคราม 28 
19. นายอรัญ ทนนัขติั ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบุรี 29 
20. นางเลขา ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น 30 
21. นางสาวเกษร   บุญยรักษโ์ยธิน ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี 31 
22. นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา 32 
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23. นางจินตนา วอ่งวไิลรัตน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี 1 
24. นางสาวกลัยา อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 สุราษฎร์ธานี   2 
25. นางสาวอรทยั สุพรรณ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 3 
26. นางสาวธาริยา เสาวรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 สงขลา 4 
27. นายบลัลงัก ์ อุปพงษ ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง 5 
28. นางอนงค ์ เข่ือนแกว้ หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 6 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 7 
 8 
นักวิชาการ 9 
1. นางเดือนถนอม   พรหมขติัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  10 

  (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์11 
2. นางสาวพรรณทิพย ์ ตียพนัธ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นพิษวทิยา ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์12 
3. นางกนกพร อธิสุข ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์13 
   (วทิยาศาสตร์กายภาพ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์14 
4. นายสุธน วงษชี์รี ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์15 
   (มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์16 
5. นางสาวประไพ  วงศสิ์นมัน่คง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 17 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 18 
6. นางสาวปนดัดา เทพอคัศร นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 19 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์20 
7. นายอาชวนิทร์  โรจนววิฒัน์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 21 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์22 
8. นางหรรษา  ไทยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 23 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์24 
9. นางสาวกุลชญา ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 25 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 26 
 27 
ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกจิอืน่ 28 
1.  นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์29 
   (ชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์30 
2. นางสลกัจิต ชุติพงษว์เิวท ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  31 
                                   (ภูมิคุม้กนัวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละ 32 
   ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการศูนยชุ์ดทดสอบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 33 
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3.นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์1 
   (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์2 
4.นายประสาท ตราดธารทิพย ์ ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯ 3 
5. นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 4 
   สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์5 
 6 
ผู้เข้าร่วมประชุม 7 
1. นางวณิฏัฐา เอกฉมานนท ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 8 

  กองแผนงานและวชิาการ 9 
2. นางสาววนัทนา อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 10 
   ส านกังานเลขานุการกรม 11 
3. นางสาววรารัตน์ แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 12 
   ส านกังานเลขานุการกรม 13 
4. นายอภิสิทธ์ิ เหมาะสมสกุล นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการ 14 

  ส านกังานเลขานุการกรม 15 
5.น.ส.มนทิรา รัชตะสมบูรณ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 16 
   กองแผนงานและวชิาการ 17 
6. นายสมศกัด์ิ  สุนทรพาณิชย ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 18 
    ส านกัยาและวตัถุเสพติด 19 
7.น.ส.สุภาวลัย ์  ปิยรัตน์วรสกุล นกัเทคนิคการแพทยช์ านาญการพิเศษ 20 
    ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 21 
8. นายสุเมธ  เท่ียงธรรม นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 22 
    ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 23 
10. น.ส.หรรษา  ทองค า นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 24 
    กลุ่มงานคุม้ครองจริยธรรม 25 
11.นางสาวณิรดา โพธ์ิยิม้ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 26 

  ส านกังานเลขานุการกรม 27 
12. นางสุกญัญา ก าแพงแกว้ นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 28 
   ส านกังานเลขานุการกรม 29 
13. น.ส.ศิริวรรณ เจริญฉ ่า นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 30 
   ส านกังานเลขานุการกรม 31 
14. นางสาวน ้าฝน นอ้ยประเสริฐ บรรณารักษช์ านาญการ 32 
   กองแผนงานและวชิาการ 33 
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15.นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 1 
   กองแผนงานและวชิาการ 2 
 3 
คณะเลขานุการ  4 
1. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 5 
   กองแผนงานและวชิาการ 6 
2. นายประวติั โตกุลวฒัน์ เจา้พนกังานธุรการ 7 
   กองแผนงานและวชิาการ 8 
 9 
 10 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 11 
วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

    1.1 กรมวทิยาศาสตร์การแพทยค์วรจดัท าแผนยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 12 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และประเทศชาติ ส าหรับรองรับต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ13 

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหารยคุใหม่ตอ้งมีการปรับตวัและวางแผนในการพฒันาหน่วยงาน 14 

     1.2 ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขไดมี้นโยบายโยกยา้ยผูบ้ริหารท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน15 

มากกวา่ 4 ปี ซ่ึงในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยซ่ึ์งเป็นกรมวิชาการนั้น ให้ปรับตามบริบทของกรมโดย16 

ประเมินจากความรู้ความสามารถ ซ่ึงกรมฯมีจ านวนผอ.อาวุโส และผอ.ศวก. รวม 4 ท่าน ให้จดัท าโครงการ17 

พฒันาชาติจ านวน 3 โครงการเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อเป็นการพฒันางาน 18 

     1.3 ขณะน้ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดล้ดจ านวนผลการปฏิบติัราชการ(PA)ลง แต่ให้มีผลกระทบ19 

ในเร่ืองท่ีมีความส าคญั 20 

   1.4 มอบหมายให้ผูบ้ริหารปรับปรุงสถานท่ีท างาน โครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น เน่ืองจากพื้นท่ีใน21 

ส่วนกลางมีความแออดัมากกวา่ส่วนภูมิภาค 22 

    1.5 มอบหมายฝ่ายประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักรม และน าลงใน Application“G-news”  23 

พร้อมทั้งใหผู้บ้ริหารกระตุน้บุคลากรในการเปิดอ่านเพื่อเพิ่มสถิติผูเ้ขา้ชม 24 

     1.6 เชิญชวนผูบ้ริหารเขา้ร่วมงานประชุมวชิาการกระทรวงสาธารณสุขท่ีจงัหวดัอุดรธานี และเนน้ย  ้า 25 

เร่ืองการแต่งกาย และพฤติกรรมใหเ้หมาะสม เน่ืองจากยงัอยูร่ะหวา่งก าหนดการไวทุ้กข ์26 

                  1.7 เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2561 ต าแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ะวา่งลง จึงตอ้งมี27 

การเตรียมพร้อมผูบ้ริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การพฒันาความรู้เพิ่มเติม หรือเพิ่มทักษะด้าน28 

ภาษาองักฤษ 29 
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 วาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่7 /2560 เมื่อวนัที ่14 กรกฎาคม 2560 1 
  ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องคป์ระชุมพิจารณาตรวจสอบแลว้2 
ไม่มีการแกไ้ข 3 
  มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 4 
 5 
วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 6 
  3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7 
   เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  8 
   สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่ 8 สิงหาคม 25609 
งบประมาณที่ไดร้ับทั้งส้ิน 1,319,588,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นห้าแสนแปดหมื่นแปดพนั10 
หน่ึงร้อยบาทถว้น) ส านกังบประมาณโอนกลบั 1,979,000.00 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นเกา้พนับาท11 
ถว้น) เงินเบิกแทนกนั (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) จ านวน 1,650,000.00 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนห้าหม่ืนบาท12 
ถว้น) งบประมาณคงเหลือ 1,315,959,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบห้าลา้นเกา้แสนห้าหมื่นเกา้พนัหน่ึง13 
ร้อยบาทถว้น) แบ่งเป็นงบบุคลากร 473,635,800.00บาท (ส่ีร้อยเจ็ดสิบสามลา้นหกแสนสามหม่ืนห้าพนัแปด14 
ร้อยบาทถว้น) งบด าเนินงาน 438,008,222.00 บาท (ส่ีร้อยสามสิบแปดลา้นแปดพนัสองร้อยยี่สิบสองบาท15 
ถว้น) งบลงทุน 375,036,078.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นสามหมื่นหกพนัเจ็ดสิบแปดบาทถว้น) 16 
งบอุดหนุน 1,200,000.00 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) งบรายจ่ายอ่ืน 28,079,000.00 บาท (ยี่สิบแปด17 
ลา้นเจ็ดหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 18 
   การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัที่ 8 สิงหาคม 2560 เป็นเงินจ านวน19 
1,096,088,303.36 บาท (หน่ึงพนัเกา้สิบหกลา้นแปดหม่ืนแปดพนัสามร้อยสามบาทสามสิบหกสตางค์) คิดเป็น20 
ร้อยละ 83.19 และเบิกจ่ายจริงรวมผูกพนั จ านวน 1,206,342,478.12 บาท (หน่ึงพนัสองร้อยหกลา้นสามแสนส่ี21 
หม่ืนสองพนัส่ีร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 91.56 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัท่ี 22 
 8 สิงหาคม 2560 เบิกจ่ายร้อยละ 82.72 ของงบประมาณ  23 
   สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ 24 
การเบิกจ่ายงบอยู่ในอนัดบั 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 82.41  25 
        ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 393,966,537.92 บาท  26 
(สามร้อยเกา้สิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื่นหกพนัห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเกา้สิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งส้ิน 27 
337,042,493.85 บาท (สามร้อยสามสิบเจ็ดลา้นส่ีหมื่นสองพนัส่ีร้อยเกา้สิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์) มี28 
รายจ่ายทั้งส้ิน 288,701,640.93 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดลา้นเจ็ดแสนหน่ึงพนัหกร้อยส่ีสิบบาทเกา้สิบสาม29 
สตางค์) คงเหลือทั้งส้ิน 442,307,390.84 บาท (ส่ีร้อยส่ีสิบสองลา้นสามแสนเจ็ดพนัสามร้อยเกา้สิบบาทแปด30 
สิบส่ีสตางค์)  31 
    32 
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   มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้เร่งรัดการใช้งบประมาณเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ตาม1 
นโยบาย August Zero และมอบหมายให้ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการเรียกเงินคืนส าหรับหน่วยงานท่ีไม่ใชง้บ2 
นโยบาย ส าหรับโครงการดีแต่ล่าชา้อาจจะใชเ้งินบ ารุงสนบัสนุน 3 
 4 
  3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560   5 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  6 
สรุปรายงานความกา้วหนา้งบลงทุน ขอ้มูล ณ 9 สิงหาคม 2560 

1. งบครุภณัฑ ์ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 เบิกจ่ายครบทุกรายการแลว้ 
          ปี 2560 งบครุภณัฑ์ 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.งบท่ีดินส่ิงก่อสร้างยงัคงไม่แลว้เสร็จอีก 3 รายการ ไดแ้ก่ 
                     2.1 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4  สระบุรี จ  านวน 1 รายการ 
 ก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบติัการวทิยาศาสตร์การแพทยส่์วนขยายการเขา้ถึงบริการดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 71,418,600 บาท แบ่งงวดงาน 16 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว จ  านวน 12 งวด เป็นเงิน 
50,773,502.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.11   

 2.2 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  อุดรธานี จ านวน 1 รายการ  
ก่อสร้างศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  อุดรธานี จ านวน 69,923,088 บาท แบ่งงวดงาน 4 งวด และ เร่ิม
เบิกจ่ายไป 2 งวด  จ  านวน 54,135,306.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.81% 

                    2.3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี  จ  านวน 3 รายการ 
                                2.3.1 บา้นพกัผูอ้  านวยการ จ านวน 2,417,500 บาท แบ่งงวดงาน 5 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว 
จ านวน 3 งวด เป็นเงิน 1,044,731 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.2   

                               2.3.2 อาคารห้องพกัเจ้าหน้าท่ี 24 ห้อง  จ  านวน 9,125,900  บาท  แบ่งงวดงาน 8 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่าย 2 งวด จ านวน 1,784,432 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5  

                               2.3.3 ก่อสร้างอาคาร ศวก.อุบลราชธานี  จ  านวน 54,614,300  บาท แบ่งงวดงาน 13 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่ายไปแลว้ 12 งวด เป็นเงิน 45,230,079 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.81 

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานแจง้วา่ให้เร่งรัดการใชง้บประมาณ ส าหรับหน่วยงาน7 
ใดท่ีเบิกจ่ายไม่ทนัในปีงบประมาณ 2560 ใหแ้จง้ฝ่ายคลงัเพื่อท าเร่ืองกนัเงินงบประมาณไวเ้บิกเหล่ือมปี 8 

   9 
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  3.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1 
  ประธานประกาศนโยบายและวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งมอบหมาย2 
ให้ผูบ้ริหารถ่ายทอดต่อไป และผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการ3 
ประชุม  ดงัน้ี  4 
สรุปความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน 5 
1. การประชุม QMR Meeting เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560   6 
    1.1 QMR มอบหมายหน้าท่ีต่อผูรั้บผิดชอบและน าเสนอขอ้มูลตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  ในท่ีประชุม7 
ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ (Management Review) ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 8 
    1.2 มอบกองแผนงานรวบรวมผลการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน ตามวตัถุประสงคคุ์ณภาพ  9 
2. ก าหนดรับการตรวจประเมินจากผูต้รวจประเมิน (URS) ตน้เดือนกนัยายน 2560 10 
3. ระบุหน่วยงานท่ีรับการตรวจประเมิน 11 
    3.1 QMR และคณะเลขา QMR  ( ส านักงานเลขานุการกรม/กองแผนงานและวิชาการ/กลุ่มพฒันาระบบ12 
บริหารคุณภาพ/กลุ่มตรวจสอบภายใน/ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ) 13 
    3.2 ส่วนกลาง : สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย/์สถาบนัชีววตัถุ/ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย/์ส านกัยา14 
และวตัถุเสพติด/ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 15 
    3.3 ศวก.6 ชลบุรี/ศวก.7 ขอนแก่น /ศวก. 9 นครราชสีมา/ ศวก.10 อุบลราชธานี 16 
4. QMR เห็นชอบให้ใช้เอกสารคุณภาพในระบบ SmartDI โดยมอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้17 
ด าเนินการแลว้ 18 
 19 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้ขอ้เสนอแนะว่าให้ด าเนินการพฒันาระบบคุณภาพ20 
อยา่งมัน่คงและย ัง่ยืน ไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานมากเกินไป ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร และเช่ือมโยงกบัตวัช้ีวดัอ่ืนได ้21 

       นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ ให้ขอ้เสนอแนะว่าให้พฒันาคุณภาพสู่งานประจ า บูรณา22 
การมาตรฐานการตรวจสอบโดยใช้ฐานขอ้มูลเดียวกนั และหลกัการแต่งตั้งทีมงานจะเลือกจากหน่วยงานเป็น23 
หลกัไม่ข้ึนอยูก่บัตวับุคคล 24 

 25 
  3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 10 เดือน 26 

        หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี     27 
ผลการปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการและตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ28 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบ 10 เดือน 29 
 30 
 31 
 32 
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ตัวช้ีวดัที ่1 ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวังเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพ 1 
ผลความก้าวหน้า :  2 
1.ได้ antibiogramระดับเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) เสร็จส้ิน 13 เขต จานวน 65 ฉบับ (แยกตามส่ิงส่งตรวจ)/ได้ antibiogram3 
ระดบัเขต (ม.ค.-มี.ค.60) เสร็จส้ิน จานวน 5 ฉบบั (แยกตามส่ิงส่งตรวจ) 4 
2. ได ้(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ร่าง 2 แลว้เสร็จในวนัท่ี 22 ก.ค. 2560 และ5 
เสนอ (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ต่อกระทรวงสาธารณสุข วนัท่ี 3 ส.ค.60 6 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน :  7 
1.จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 8 
2.ได ้antibiogramระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogramระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 9 
3. ข้อมูลการป่วยจากเช้ือด้ือ ยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง (สถาบนับ าราศนราดูร 10 
และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด 11 
4. (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 12 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน 13 
1. ทดสอบความช านาญอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง แก่หอ้งปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย 14 
2. จดัท า antibiogram ของเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายในเดือน สิงหาคม 15 
2560 เพิ่มเติมจาก antibiogramภาพรวมของประเทศท่ีมีอยูแ่ลว้ 16 
3.ไดข้อ้มูลพื้นฐาน baseline การป่วยจากเช้ือ ด้ือยายอ้นหลงัจากรพ. 2 แห่ง เพื่อเป็นฐานการด าเนินการวดัผลในระยะ17 
ต่อไป 18 
4. เสนอ (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ต่อกระทรวงสาธารณสุข 19 
 20 
ตัวช้ีวดัที ่2 ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 
ผลความก้าวหน้า :  22 
1.แผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์องคค์วามรู้เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 23 
2.ฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์24 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน :  25 
1.แผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 26 
2.ฐานขอ้มูลองคค์วามรู้เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์27 
 28 
ตัวช้ีวดัที ่3  จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อรองรับ  29 
                     ประชาคมอาเซียน 30 
ผลความก้าวหน้า:  31 
1.ผลประเมินศกัยภาพห้องปฏิบติัการ จ านวน 17 แห่ง (นบัสะสมจากปี 2559) โดยรอผลการประเมิน 4 แห่ง 32 
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เป้า Small success รอบ 12 เดือน : ห้องปฏิบติัการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์นส่วนภูมิภาคไดรั้บการพฒันาขีด1 
ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งในอาหาร จ านวน  17 แห่ง 2 
 3 
ตัวช้ีวดัที ่4 จ านวนศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนทีม่ีศักยภาพ  4 
                    ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 5 
ผลความก้าวหน้า:  6 
1. มีการถ่ายทอดและพฒันาศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชน มีผล7 
การด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4 จ านวน 149 แห่ง 8 
 2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัในปี 2560 คือชุมชนเขม้แขง็ระดบั 4  จ  านวน 67 แห่ง 9 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน : ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชน 10 
มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4ไม่นอ้ยกวา่ 130 แห่ง 11 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : 1. ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน มีผล  12 
                                              การด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4 ไม่นอ้ยกวา่ 121 แห่ง 13 
                                           2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัฯ ในปี 2560 คือ ระดบั 4 จ  านวน 57 แห่ง จากจ านวนศูนย ์ 14 
                                              แจง้เตือนภยัฯ จ านวน 90 แห่งในปี 2559 15 
 16 
ตัวช้ีวดัที ่5 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางที่สามารถตรวจวเิคราะห์และเปิดให้บริการ  17 
ผลความก้าวหน้า : 25 ชนิด (นบัสะสมจากปี 57 – 59 จ านวน 18 ชนิด) โดยพฒันาและทดสอบวิธีตรวจเอกลกัษณ์สาร 18 
ในเคร่ืองส าอางผสมมะขาม อญัชนั แตงกวา กาแฟ และฟักขา้ว มงัคุดและมะค าดีควาย 19 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดให้บริการ จ านวน 22 ชนิด 20 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดใหบ้ริการ จ านวน 23 ชนิด 21 
 22 
ตัวช้ีวดัที ่6 ความส าเร็จในการผลักดันห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในสังกดั  23 
                     กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย 24 
ผลความก้าวหน้า : 25 
1. ตรวจประเมินภายใน (Internal audit) และการตรวจประเมินภายนอก (External Audit) ครบถว้น 61 แห่ง 26 
2. หอ้งปฏิบติัการดา้นรังสีวนิิจฉยัในกลุ่มเป้าหมาย ผา่นเกณฑก์ารตรวจประเมินขั้นพื้นฐาน จ านวน 41 แห่ง 27 
3. สรุปผลการดาเนินการตามโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค ต่อปลดักระทรวงเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 28 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : - ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 100 (External Audit 61แห่ง)  29 
                                          - รายงานผลการตรวจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ปัญหา อุปสรรค พร้อมขอ้เสนอแนะใน        30 
                                             การผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยัใหผ้า่นเกณฑ์มาตรฐาน และ 31 
                                             เสนอปลดักระทรวงใหค้วามเห็นชอบ 32 
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ตัวช้ีวดัที ่7 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 1 
ผลความก้าวหน้า : เดือน เม.ย.-พ.ค. 60 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 490 คร้ัง ( เม.ย. จ  านวน 68 คร้ัง/ พ.ค.   2 
                                 จ  านวน 108 คร้ัง มิ.ย.จ  านวน 147 คร้ัง ก.ค.จ านวน 135 คร้ัง ) 3 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ด าเนินการตามแผนฯ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 คือ 130 คร้ัง 4 
 5 
ตัวช้ีวดัที ่8 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 6 
ผลความก้าวหน้า : ร้อยละ 81.92 7 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ร้อยละ 80 8 
เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ร้อยละ 96 9 
 10 
ตัวช้ีวดัที ่9 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 11 
ผลความก้าวหน้า :  12 
1.ได้ antibiogramระดับเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) เสร็จส้ิน 13 เขต จานวน 65 ฉบบั (แยกตามส่ิงส่งตรวจ)/ได้ antibiogram13 
ระดบัเขต (ม.ค.-มี.ค.60) เสร็จส้ิน จานวน 5 ฉบบั (แยกตามส่ิงส่งตรวจ)  14 
2. ได ้(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ร่าง 2 แลว้เสร็จในวนัท่ี 22 ก.ค. 2560 และ15 
เสนอ (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ต่อกระทรวงสาธารณสุข วนัท่ี 3 ส.ค.60 16 
 3.ฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์17 
4.แผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  18 
5.สรุปผลการวิเคราะห์ภาระงานและก าหนดกรอบอตัรากาลงั เสนอ อ.ก.พ.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 19 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน :  20 
1.ด าเนินการตามแผนฯ  (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 21 
2.มี (ร่าง) มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 22 
3.จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 23 
4.ได ้antibiogram ระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogram ระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 24 
5. ขอ้มูลการป่วยจากเช้ือด้ือยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง (สถาบนับ าราศนราดูร   25 
   และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด  26 
6. ฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์27 
7.ไดแ้ผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 28 
8. สรุปผลการวเิคราะห์ภาระงานและกาหนดกรอบอตัรากาลงั เสนอ อ.ก.พ.กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์29 
           30 
                 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะหลกัการจดัท า PA ให้บรรลุตวัช้ีวดัและให้31 
ความส าคญักบั PA เฉพาะดา้น และนายแพทยส์มฤกษ ์รองอธิบดี ให้ขอ้เสนอแนะในการจดัท า PA ปี 2561 โดย32 
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ให้ผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจดัท าและเน้นการท างานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วน1 
ภูมิภาค 2 
  3.5  เร่ืองจากคณะกรรมการประสานงานศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 3 
  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี น าเสนอท่ีประชุมดงัน้ี 4 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาเครือข่ายวทิยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 5 
1.การพฒันาศูนย์แจ้งเตอืนภัยฯ  ให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวงัผลติภัณฑ์สุขภาพในชุมชน   และการรักษาสภาพ6 
ศูนย์แจ้งเตือนภัยเข้มแข็งระดับ 4 7 
➢ ส่ิงท่ีคาดหวงั 8 
- พฒันาถึงระดบั 4 ตามเป้าหมาย ชุมชนมีความเขม้แขง็ มีภูมิคุม้กนัในการดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง อยา่ง9 

ต่อเน่ืองย ัง่ยนื 10 
- สอน. /รพสต สามารถจดัตั้งศูนยแ์จง้เตือนภยัตามเป้าหมาย 11 
- สอน./รพสต  ตน้แบบ รักษาคุณภาพศูนย ์ฯ และมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 12 
- ผลกัดนั ครู ก ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่เครือข่ายในพื้นท่ี 13 
➢ ผลลพัธ์: เป้าหมาย 130 แห่ง / ส าเร็จ 161 แห่ง 14 

ส่ิงท่ีท าใหไ้ดผ้ลแตกต่าง 15 
- ความพร้อมของเครือข่ายและ Key person ในการบูรณาการโครงการ 16 
- ส่ือสารกบัเครือข่าย 17 
- เป็นความตอ้งการของพื้นท่ี 18 
- สสจ./สสอ./รพช. เขา้ร่วมตลอดโครงการ 19 
- ใหพ้ื้นท่ีตน้แบบน าเสนอความส าเร็จ 20 
- ไดรั้บงบสนบัสนุนจาก คคส. 21 

 22 
รายงานผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (ม.44) 23 

จ านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงั 
และรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

(ผา่นระดบั 4) 

รอบ 10 เดือน (25 ก.ค.60) รอบ 11 เดือน (10 ส.ค.60) 
เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลงาน 
(แห่ง) 

เป้าหมาย 
(แห่ง) 

ผลงาน 
(แห่ง) 

1.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัฯในปี 59   57   64  68 71 
2.ศูนยแ์จง้เตือนภยัฯ ท่ีมีศกัยภาพ ในปี 60 121 149 130 161 
 24 
 25 
 26 
 27 
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ผลการด าเนินงานโครงการพฒันาเครือข่ายวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ (ม.44) รอบ 10 เดือนระหวา่งเดือนตุลาคม 2559 - 10  สิงหาคม 2560 

 
 
 

ศวก. 
 

 
 
 

งบท่ีไดรั้บ
จดัสรร 

 

 
 
 

ใชไ้ป 
 

ตวัช้ีวดั จ  านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงั และรับเร่ืองร้องเรียน
ปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการเฝ้าระวงั

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 
รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัฯในปี 

2559 
ชุมชนเขม้แขง็ระดบั 4 

พื้นท่ี
รับผดิชอบ 

เป้าหมาย ท าได ้ เป้าหมาย ท าได ้

1 เชียงใหม ่ 130,800 130,800 4 4 4 4 4 
1/1  เชียงราย 143,800 143,800 5 5 5 5 9 
2 พิษณุโลก 177,600 177,600 7 2 1 7 4 
3 นครสวรรค ์ 146,500 146,500 5 5 4 5 4 
4 นนทบุรี 131,300 131,300 14 2 8 2 0 
5 สมุทรสงคราม 242,900 242,900 9 9 9 10 21 
6 ชลบุรี 355,900 355,900 10 10 10 20 26 
7 ขอนแก่น 357,000 357,000 4 4 4 20 37 
8 อุดรธานี 2,526,400 2,526,400 7 7 7 19 29 
9 นครราชสีมา 296,000 296,000 4 4 4 14 12 
10 อุบลราชธานี 661,000 661,000 7 2 0 10 0 
11 เชียงใหม ่ 131,700 131,700 4 4 4 4 3 
11/1  เชียงราย 79,100 79,100 3 3 3 3 3 
12 พิษณุโลก 125,900 125,900 4 4 4 4 4 
12/1 นครสวรรค ์ 94,100 94,100 3 3 3 3 3 

 รวม 5,600,000 5,600,000 90 68 71 130 149 
 หมายเหตุ : ไดรั้บจดัสรร 5.6 ลา้น เบิกจ่ายให ้ศวก.ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของการใชง้บประมาณ 

 1 
➢ แนวทางแกไ้ข 2 

- จดัท า MOU ระดบักระทรวง เพื่อผลกัดนัเป็นตวัช้ีวดัระดบักระทรวง 3 
- ก าหนดกรอบระยะเวลาของโครงการและแผนปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ี 4 
- เสนอในส่ิงท่ีพื้นท่ีอยากได ้มากกวา่น าไปใหพ้ื้นท่ีท าเพราะวา่เราอยากได ้5 
- หาทางออกร่วมกนัดา้นการ สนบัสนุนชุดทดสอบ/องคค์วามรู้/เทคโนโลยวีทิยาศาสตร์การแพทย ์6 
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- การติดตามประเมินผลเป็นระยะ 1 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ : ท าอย่างไรถึงมีหน่วยบริการปฐมภูมิลงทะเบียนในระบบหน้าต่างเตือนภัยเพิม่ขึน้ 2 
➢ ส่ิงท่ีคาดหวงั 3 

- หน่วยบริการปฐมภูมิลงทะเบียนในระบบหนา้ต่างเตือนภยัเพิ่มข้ึน 4 
- หน่วยงานในระดบัต่าง ๆ สามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดบั5 
ต าบล/ อ าเภอ/ เขต / จงัหวดั / ประเทศ 6 
- ประชาชนและภาคีเครือข่ายเขา้ถึงขอ้มูลในหนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ และน าไปใชป้ระโยชน์ 7 
➢ ผลลพัธ์ 8 

ผลลพัธ์: เป้าหมาย 10,066 แห่ง / ส าเร็จ 9,412 แห่ง 9 
ส่ิงท่ีท าใหไ้ดผ้ลแตกต่าง 10 

- ติดต่อประสานงานกบัเครือข่าย 11 
- เครือข่ายมองเห็นความส าคญัของโปรแกรมหนา้ต่างแจง้เตือนภยั 12 
- สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการท างานของเครือข่าย 13 
- ไดรั้บงบสนบัสนุนจาก คคส. 14 

แนวทางแกไ้ข 15 
- พฒันาระบบการใชง้านให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของพื้นท่ี 16 
- การสรุปขอ้มูลตามความตอ้งการของผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ 17 

ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ น าเสนอท่ีประชุมดงัน้ี 18 
สรุปโครงการงบนโยบายกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 
1.โครงการการจดัท าสารมาตรฐาน THC (500,000 บาท/เชียงใหม่) 20 
    ผลคาดวา่จะไดรั้บ:สามารถผลิตสารมาตรฐาน THC/ลดการน าเขา้/สามารถสนบัสนุนสารมาตรฐานให้21 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 22 
2.โครงการบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรมฐานขอ้มูลเห็ดพิษ (650,000 บาท/อุดร และทุก ศวก.) 23 
     ผลคาดวา่จะไดรั้บ:ไดฐ้านขอ้มูลเห็นพิษ เป็นฐานขอ้มูลอา้งอิง/Application/Test  Kit 24 
3.การติดตามสารเคมีก าจดัศตัรูพืชชนิด ไกลโฟเสท พาราควอท 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีอะซิติกแอซิดและอะทราซีน 25 
ในน ้าประปา (800,000 บาท/ชลบุรี,นครราชสีมา,นครสวรรค,์ขอนแก่น) 26 
 27 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะใหเ้ปล่ียนช่ือ Application “หนา้ต่างเตือน 28 
ภยัสุขภาพ” ใหเ้ป็นช่ือท่ีบ่งบอกถึงความเป็นกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์29 
 30 
 31 
 32 
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วาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 1 
   ไม่มี 2 
   3 
วาระที ่5เร่ืองเพือ่ทราบ 4 
  5.1 ผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุขรอบ 6 เดือน5 

ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 6 
ผลการประเมินยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ดา้น พบวา่ 7 
1.ดา้น P&P Excellence 29 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์26 ไม่ผา่นเกณฑ ์2 ไม่สามารถประเมินได ้1 ตวัช้ีวดั 8 
2. ดา้น Service Excellence 41ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์30 ไม่ผา่นเกณฑ ์7 ไม่สามารถประเมินได ้4 ตวัช้ีวดั 9 
3. ดา้น Governance Excellence 18 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์11 ไม่ผา่นเกณฑ ์2ไม่สามารถประเมินได ้5 ตวัช้ีวดั 10 
4. ดา้น People Excellence 8 ตวัช้ีวดั ผา่นเกณฑ ์3 ไม่ผา่นเกณฑ ์4ไม่สามารถประเมินได ้1 ตวัช้ีวดั 11 
ตวัช้ีวดัท่ีกรมร่วมด าเนินการ 12 
1.ตวัช้ีวดัท่ี 36 ร้อยละโรงพยาบาลท่ีใชย้าอย่างสมเหตุสมผล : โครงการป้องกนัและควบคุมด้ือยาตา้นจุลชีพและ13 
การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 14 
2.ตวัช้ีวดัท่ี 69 จ านวนนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยี หรือพฒันาต่อยอดการให้บริการดา้นสุขภาพ : โครงการ15 
จดัท าและยกระดบัฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย ์16 
ผลการด าเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน 17 
1.โครงการป้องกนัและควบคุมด้ือยาตา้นจุลชีพ และการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 18 
➢ มีแผนปฏิบติัการประจ าปี 2560 และมีแผน case finding based surveillance ตามแนวทางขององคก์าร 19 

อนามยัโลก ในสถาบนับ าราศนราดูร และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   20 
➢ มี (ร่าง) มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 21 
➢ ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลเครือข่าย 22 
➢ ระหวา่งจดัท า antibiogram ของเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบนัแพทยศ์าสตร์ แห่งประเทศไทยเพิ่มเติม 23 
➢ ทดสอบความช านาญหอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลเครือข่าย 24 

2.โครงการจดัท าและยกระดบัฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย  ์25 
➢ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์26 
➢ จดัท ามาตรฐานกระบวนการบริหารจดัการองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 27 
➢ รวบรวม และตรวจสอบขอ้มูลองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 28 
➢ อยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ 29 
➢ วเิคราะห์และก าหนดโครงสร้างฐานขอ้มูลองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมแลว้ อยูร่ะหวา่งด าเนิน  30 

การจดัท าฐานขอ้มูล 31 
 32 
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ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 1 
รวมทั้งส้ิน 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตวัช้ีวดั กรมวทิยาศาสตร์การแพทยร่์วมด าเนินการ 3 แผนงาน 2 

 3 
การด าเนินงานระยะต่อไป 4 
-สิงหาคม 60 : จดัท า Action Plan / ปรับ Template ใหมี้ความชดัเจนและสมบูรณ์ 5 
-กนัยายน 60 : ประชุมช้ีแจงแผน และมอบนโยบายในวนัท่ี 15 ก.ย.60 6 
  7 
  มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานใหด้ าเนินการตามแผนต่อไป 8 
 9 
  5.2 สรุปผลกจิกรรม KM Day ประจ าปีงบประมาณ 2560 10 
                               นายแพทยพ์ิเชฐ บญัญติั น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 11 
สรุปผลกิจกรรม KM Day กรมวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระจ าปี 2560 ระหวา่งวนัท่ี 3-4 สิงหาคม 2560 12 
ณ หอ้งประชุมใหญ่ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข (NIH) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์13 
 14 

กจิกรรม จ านวน  
เร่ือง/หน่วยงานเข้า

ร่วม 

ผู้ได้รับรางวลั 

คดัเลือกเร่ืองเล่าความส าเร็จ 
ในรูปแบบเร่ืองเล่าเร้าพลงั  
เพื่อเป็นตวัแทน
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
ร่วมงานประชุมการจดัการ
ความรู้ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

7 เร่ือง จาก 5
หน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ  
(ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดระดับ

กระทรวง) 
จากขา้วหอมมะลิ 105 สู่เคร่ืองส าอาง ดว้ยวทิยาศาสตร์
การแพทยสู่์ชุมชน 
โดย คุณเพิ่มสุข ศรีภิญโญ ศวก.ท่ี 6 ชลบุรี 
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ความส าเร็จ ComMedSci “มดงานตวันิดท่ียิง่ใหญ่” 
โดย คุณชุลีพร จนัทรเสนา ศวก.ท่ี 8 อุดรธานี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
จากเต่าสู่กระต่าย ดว้ยระบบสารบรรณออนไลน์ 
โดย คุณภิรัชญา คอนสวรรค ์ ศวก.ท่ี 8 อุดรธานี 

การประกวดเร่ืองเล่าเร้าพลงั 8 เร่ือง จาก 7 
หน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ  
กุง้จ่อมประโคนชยั กา้วไกลไดม้าตรฐาน 
โดย คุณพชัรี อินธิยศ ศวก.ท่ี 9 นครราชสีมา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
บนัทึกการเดินทางของ...คุณปู่  
โดยคุณพงษนุ์วฒัน์ ศรีงาม และคุณหฤทยั แสงจรัส
วชิยั 
ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
จดัการส่ิงมีชีวติเล็กๆ..สู่ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ 
"Bacteria Ready to Use" โดยคุณ พีรารินทร์ ปรางค์
สุวรรณ ศวก.ท่ี 12 สงขลา 

การประกวดโปสเตอร์
ผลงานการจดัการความรู้ 

-ส่งผลงานร่วม
ประกวด 23 
หน่วยงาน 
-ส่งผลงานร่วมจดั
นิทรรศการไม่
ประกวด 5หน่วยงาน 
ไม่ส่งผลงาน 3
หน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ  
การพฒันาระบบบริหารและวชิาการ โดยใชร้ะบบ
สารสนเทศ 
โดย ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การจดัการความรู้ดา้นการตรวจวนิิจฉยัมาลาเรียทาง
หอ้งปฏิบติัการ 
โดย ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การจดัการเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณี
เกิดโรคระบาด 
โดย ศวก.ท่ี 7 ขอนแก่น 
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          มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสนบัสนุนการจดักิจกรรม KM Day เน่ืองจากเป็นหวัใจ1 
ขององคก์รท่ีเป็นกรมวชิาการ และมอบหมายใหผู้อ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยพ์ร้อมผูท่ี้ไดรั้บรางวลัเขา้2 
พบเพื่อน าเสนอผลงานต่อประธานต่อไป 3 
 4 

5.3 ผลการสมัครขอรับรางวลัคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี 2560 5 
หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหารคุณภาพ  แจง้ผลการไดรั้บรางวลัของกรม ประจ าปี 60 ดงัน้ี 6 

1. รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หมวด 1 ดา้นการน าองคก์ารและความรับผดิชอบต่อสังคม 7 
2. รางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ : รางวลันวตักรรมการบริการ (สวส : LeO-Trap นวตักรรมการควบคุมยุงลาย พาหะโรค8 
ไขเ้ลือดออก ไขซิ้คุนกุนยา และไขซิ้กา ) 9 
 10 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้สมคัรขอรับรางวลัคุณภาพการบริหาร11 
จดัการภาครัฐ (PMQA) พร้อมกนัอยา่งนอ้ย 2 หมวด ในปีต่อไป 12 

 13 
5.4  การรับสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจวเิคราะห์ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 14 
ผูอ้  านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบติัการ น าเสนอผลการรับสมคัรสมาชิกประเมินคุณภาพการ15 

ตรวจวเิคราะห์ปี 2561ต่อท่ีประชุม  ดงัน้ี 16 

 17 
 18 
             มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้ 19 
➢ วเิคราะห์ประเด็นท่ีจ านวนสมาชิกลดลง 20 
➢ วเิคราะห์ความคุม้ค่าของค่าตอบแทน และประโยชน์ท่ีไดต่้อประชาชน  21 
➢ อนาคตอาจตอ้งมีการแยกส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ เพื่อรองรับภาระงานท่ีมากข้ึนและเพื่อความ  22 
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กา้วหนา้ของบุคลากรและมอบหมายให ้นพ.สมฤกษ ์รองอธิบดีและผทว.บุษราวรรณ บริหารจดัการในเร่ือง PT และ1 
มอบหมายศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมใหอ้ยูใ่นรูปแบบเดียวกนั 2 
 3 

5.5  รายงานความก้าวหน้าประสบการณ์ในงานทีห่ลากหลายของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  4 
นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอดงัน้ี 5 

5.5.1 คุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัตน้และระดบัสูง  6 
1.ต่างสายงาน:ตอ้งเป็นสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีกพ.ก าหนดไวต่้างกนั 7 
2.ต่างหน่วยงาน : ยา้ยระหว่างกระทรวง กรม หรือส่วนราชการ/ยา้ยระหว่างหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน8 
ราชการ 9 
3.ต่างพื้นท่ี : ยา้ยระหวา่งอ าเภอหรือเขต/จงัหวดั/ประเทศ 10 
4.ต่างลกัษณะงาน : ยา้ยระหวา่งกลุ่ม/ฝ่าย ในหน่วยงานเดียวกนั/เล่ือนต าแหน่งจากช านาญการพิเศษเป็นเช่ียวชาญ/11 
ขา้ราชการ HiPPs ปฏิบติังานตามกรอบสั่งสมประสบการณ์/มีค าสั่งกรมฯมอบหมายให้ปฏิบติังานอ่ืนท่ีแตกต่างจาก12 
หนา้ท่ีเดิมและการด ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการ 13 
 มีผลบงัคบัใช ้2 ช่วง  14 
ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 15 
ปีงบประมาณ 2564 ( 1 ตุลาคม 2563) ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 อยา่ง อยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 16 

5.5.2 อตัราก าลงับุคลากร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์17 
เน่ืองจากแนวโน้มสถานะเงินบ ารุงจะลดลงในช่วงปี 2564 จึงต้องท าการปรับต าแหน่งลูกจา้ง18 

ชัว่คราวจ านวน 120 ต าแหน่งของกรมให้เป็นพนกังานกระทรวงสาธารณสุขก่อน ซ่ึงจากแต่ละหน่วยงานไดข้อ19 
อตัราก าลงัเพิ่มอีก 285 ต าแหน่ง จึงยงัไม่สามารถเพิ่มต าแหน่งใหไ้ดใ้นขณะน้ี  20 

 21 
              มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้หาวิธีการปฏิบติัให้เกิดประโยชน์22 
สูงสุดและมีผลกระทบนอ้ยท่ีสุด และใหผู้บ้ริหารท าการเตรียมความพร้อมในการเลือกผูบ้ริหารทดแทน โดยตอ้ง23 
ใหโ้อกาสกบัทุกคนในการพฒันาตนเอง 24 
 25 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกีย่วข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง27 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  28 
  29 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ให้ผูบ้ริหารทั้งส่วนกลางและภูมิภาคท่ีมีผลงานเด่น ส่ง30 

ขอ้มูลใหท้างฝ่ายประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 31 
 32 
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วาระที ่6   เร่ืองอื่นๆ 1 
6.1 ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการแจง้ก าหนดการโครงการประเมินผลการด าเนินงาน 2 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในวนัท่ี 29-31 สิงหาคม 2560 3 
ณ โรงแรมชลพฤกษ ์รีสอร์ท จ.นครนายก   4 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ  5 
 6 

           6.2 ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ท่ีไดรั้บ7 
จ านวน 1,468,137,700 บาท โดยรายการงบลงทุนถูกปรับลดเพิ่มเติมร้อยละ 1 ตามมติคณะกรรมาฯ ไดแ้ก่อาคารชุด8 
พกัอาศยัของ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยส์ระบุรี สมุทรสงคราม  และอุบลราชธานี         9 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้วา่ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบครุภณัฑ ์และเนน้ให ้10 
ถูกตอ้งตามพรบ.จดัซ้ือจดัจา้งฉบบัใหม่  และเน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขจดัโครงการเฉลิมพระเกียรติในหลวง11 
รัชกาลท่ี 10 โดยกรมฯมีส่วนท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการรักษาวณัโรคและรพ.สมเด็จพระยุพราช จึงมอบหมายให้12 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเสนอโครงการเพื่อขอสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ 13 
 14 
        6.3  ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้ แจง้ให้ทราบวา่จากการประชุมร่วมกบักระทรวงวิทยาศาสตร์และ15 
เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคในการข้ึนทะเบียนนวตักรรมไทย โดยประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกรมคือ16 
ผูป้ระกอบการร้องเรียนเร่ืองการขอรับรอง ISO 17025 ซ่ึงใช้เวลานาน และตอ้งการทราบรายช่ือหน่วยตรวจท่ีมี17 
มาตรฐานในระหวา่งขอการรับรอง โดยกรมตอ้งแจง้ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) 18 
เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีภายในเวลา 3 เดือน (นบัจาก 4 กรกฎาคม 60 ) ต่อไป  19 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสั่งการให้ลดระยะเวลาการแก้ไขผลจากการตรวจ20 
ประเมินเพื่อขอรับรองจาก 30-120 วนัเป็น 30 วนั เน่ืองจากเป็นผลประโยชน์ของผูป้ระกอบการเอง 21 

 22 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 23 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 24 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 25 
 26 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 27 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 

3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



























 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  การตดิตามงบลงทุนปี 2560 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

กองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่  3.2 ติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ณ 15 กันยายน 2560

เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 
ไตรมาสท่ี 4 = 87 % 

100 %

67.4 %

87.5 % 78.8 %



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

รายละเอียดที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม

ล าดับ รายการ
/ก าหนดส่ง

ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท)

ร้อยละเบิกจ่าย รายละเอียด

1 อาคารปฏิบัติการ ศวก.สระบุรี
/ผูกพัน 59-61

71,418,600 68,997,259 96.6 % - ปี 2560 จ านวน 16 งวด
- เบิกได้ 14 งวด
- กันเงิน 2 งวด (3.4 %)

2 อาคารปฏิบัติการ ศวก.อุดรธานี
/ผูกพัน 58-60

69,932,088 51,088,599 73.1 จะตรวจรับงวดสุดท้ายวันที่ 21 ก.ย.
เป็นจ านวนเงิน 18,834,488.76 บาท
(เป็น 100 %)

3 อาคารปฏิบัติการ ศวก.อุบลราชธานี
/ผูกพัน 59-61

54,614,300 46,679,325.9 85.5 % จะตรวจรับงวดสุดท้ายวันที่ 21 ก.ย.
เป็นจ านวนเงิน 7,918,814.1 บาท
(เป็น 100 %)



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

รายละเอียดที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 

ล าดับม รายการ
/ก าหนดส่ง

ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายละเอียด

1 อาคารห้องพักเจ้าหน้าที่  (24 ห้อง)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

7,758,400 2,405,104 31 % งวดงาน 8 งวด
เบิกได้ 3 งวด
กันเงิน 5 งวด (ร้อยละ 69)



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน หลังวันที่ 21 กันยายน 2560

เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 
ไตรมาสที่ 4 = 87 % 

100 %

67.4 %

97.8 % 98.7 %



 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  ระบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 



1

ผลการด าเนินงานการบรหิารจัดการองค์การ 
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560



2

Context of Organization



3

Context of Organization



4

Context of Organization

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับถ้วยรางวัลพระราชทาน
(Platinum Award) 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560



5

Context of Organization

ท าความตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ระหว่างกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์กับ

และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ความตกลงความร่วมมือทาง (MOU) ระหว่าง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับบริษัท Siam 

biosciences



หน่วยรับตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 60

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

QMR & QM TEAM ศวก.6 ชลบุรี

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ศวก.7 ขอนแก่น

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ศวก. 9 นครราชสีมา

สถาบันชีววัตถุ ศวก.10 อุบลราชธานี

ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ส านักยาและวัตถุเสพติด



7

มิติที่ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ ณ 31 ส.ค. 
60

1.1 ร้อยละของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ > ร้อยละ 85 89.8 % 

1.2 ผลงานเชิงนวัตกรรมน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ > ร้อยละ 5 ของปี 2559 233 เร่ือง ( > มากกว่า 5 % ) 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการ > ร้อยละ 87 89.04

3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ/ยุทธศาสตร์ > ร้อยละ 90 100

4.1 มีการบริหารจัดการที่ดตีามหลกัธรรมภบิาล > ร้อยละ 90 ก าลังด าเนินการ

4.2 ด าเนินงานสอดคล้องกับ ISO 9001:2015/ระบบริหาร
คุณภาพห้องปฏิบัติการ

รับ Re-certificated & 5th

Surveillance ภายใน 2560
ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย

5.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ > ร้อยละ 96 ร้อยละ 94.66

Quality objectives and Planning to Achieve them



ข้อสังเกตุจากการตรวจประเมิน 

ข้อสังเกต แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ
1.ให้มีการจัดล าดับความส าคัญและใส่กรอบเวลา
ในการจัดการความเสี่ยง

1.จัดท าแผนความเสียงเป็นแผน 1 ปี
2. ต้องมีการทบทวน ทุก 6 เดือน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายทุก
หน่วย

2. หน่วยงานยังลงข้อมูลเอกสารคุณภาพในระบบ 
Smart DI ไม่ครบถ้วน 

ใช้ประโยชน์จากระบบ Smart DI ให้ครบถ้วน 
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

3. ควรมีการน าเสนอการประเมินผู้ส่งมอบของ
หน่วยงานในการประชุมทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพ (MR)

1. ฝ่ายพัสดุรวบรวมข้อมูล Supplier จากทุก
หน่วยงาน สรุปเป็นภาพรวมของกรม

ฝ่ายพัสดุ สล.



ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบริหารคุณภาพ  
ISO 9001:  2015 ในปี 2560  

มีระบบการจัดการเอกสารที่ดี ถลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อน 

เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบงานทุกระบบ น าไปสู่การลดความเสี่ยงและ
แก้ไขปัญหา  

เป็นส่วนหนึ่งของข้อก าหนดทางบริหารจัดการ ที่สนับสนุน

ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ผ่านการรับรอง



 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

4.2 ระบบสารสนเทศส าหรับการขึน้ทะเบียนใบอนุญาตครอบครอง

เคร่ืองเอกซเรย์ 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

1 2 3 4 5

กระบวนขอใบอนุญาตครอบครองใช้เครื่องก าเนิดรงัสีทางการแพทย์

น าไปสู่การจัดท าโครงการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนนุกระบวนขอ
ใบอนุญาตครอบครองใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์

IT Support

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

เป้าหมายส าคัญ
คือต้องแล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือน



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขออนุญาตครอบครองใช้
เครื่องก าเนิดรังสีทาง
การแพทย์
(ค าขอ + เอกสารแนบ)

ตรวจสอบค าขอ (ระบบ)

สถานพยาบาล

1

รับใบอนุญาต

2

3

3.2

3.3

3.1 ตรวจสอบที่เคร่ือง

รายชื่อเจ้าหน้าที่ RSO มี
คุณสมบัติตามที่ ปส. ก าหนด

ตรวจรังสีประจ าบุคคล (OSL)

4
ส านักรังสีออกรายงานผลตรวจสอบ

ส านักงานปรมาณู
เพื่อสันติ

7
ออกใบอนุญาตให้
สถานพยาบาล

ผ่าน
ไม่ผ่าน

5 ขึ้นบัญชีเครื่องก าเนิดรังสี
6

วิชาชีพ
5 สาขา

ฐานข้อมูล
เจ้าหน้าที่ 

RSO วิชาชีพ 
5 สาขา

กรม สบส./
หน่วยงานอื่นๆ

ดึงข้อมูลจากระบบ

ธนาคาร

ใบอนุญาต
8

ตรวจสอบเครื่องก าเนิดรังสีเอ็กซ์ 
(ส านักรังสี,ศวก)

ช าระเงินค่าบริการ
ใช้ระบบ 
Teller 

Payment ตัด
โอนเงิน

ค่าบริการโดย
แยกค่าบริการ
เป็นสองก้อน
ตามค่าบริการ

ที่สอง
หน่วยงานเก็บ

แผนผังแสดงการไหลของข้อมูล (IT Flow)



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

เทคโนโลยี Virtual Machine + Storage



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

• Hardware : Server + Storage
• Software : Operating system

+  Virtual software
+  Database

• Network : Firewall + DMZ Switch

ค่าใช้จ่ายในการเตรียมระบบ (ไม่รวม การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์)



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

DMSc E-Service Model

Website DMSc

งานบริการตรวจวิเคราะห์ บริการทดสอบความช านาญขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
/ขอขึ้นทะเบียน



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

DMSc E-Service Model

ขอรับรอง ISO 15189 ขอรับรอง ISO 17025 ขึ้นทะเบียนเครื่อง X-Ray 

อื่นๆ

• เป็น Platform ส าหรับทุกบริการ

• มี Data Setting เหมือนกัน

อื่นๆ

ขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ/ขอขึ้นทะเบียน

Centralized Database



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

DMSc ID เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน

• Log in เข้าระบบ IT ของกรมผ่านทางเว็บไซด์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

Username

Password

เข้าสู่ระบบ

admin

xxxxxxx



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

...... ...... ......

..................

• โปรดเลือกบริการ

admin

ขอรับรอง ISO 15189 ขอรับรอง ISO 17025 ขึ้นทะเบียนเครื่อง X-Ray 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

Software ApplicationHardware
• เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย ที่ท าหน้าที่ในการให้บริการด้านฐานข้อมูล

ส าหรับระบบ Production (Production Database Server) จ านวน 1
เคร่ือง

• เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ท าหน้าที่ในการให้บริการด้านWeb 
Applicationส าหรับระบบ Production (Production Web Server) 
จ านวน 1 เครื่อง

• เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ท าหน้าที่ในการให้บริการด้านฐานข้อมูล และ 
Web Application ส าหรับระบบทดสอบ (Test Database/Web Server) 
จ านวน 1 เครื่อง

• ระบบ Application Server ที่ท าหน้าที่ในการจัดการระบบ One-Stop 
Service ของกระบวนการขอใบอนุญาตมีไวใ้นครอบครองหรือใช้เคร่ือง
ก าเนิดรังสีประเภทที่ 2 จ านวน 2 ชุด 

• ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ที่ใช้
ส าหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบ One-Stop Service ของ
กระบวนการขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีประเภท
ที่ 2 จ านวน 2 ชุด ส าหรับระบบ Production และระบบทดสอบ

• เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบไฮบรดิส าหรับบนัทึกผลการตรวจสอบเครือ่ง
ก าเนิดรังสีเอกซ์ จ านวน 24 เครื่อง 

• เครื่องสแกนเอกสาร จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 2

• ระบบปฏิบัติการ (Operating System)
• ซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ (System 

Software)
• ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 

Management System) ที่สามารถ
ท างานได้กับฮาร์ดแวร์ที่เสนอ

• สามารถใช้งานตามกระบวนงานของส านักรังสไีด้



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) Hardware

• เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้านฐานข้อมูลส าหรับระบบ Production (Production Database Server) จ านวน 1 เครื่อง
• เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้านWeb Applicationส าหรับระบบ Production (Production Web Server) จ านวน 1 เครื่อง
• เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการด้านฐานข้อมูล/Web Application ระบบทดสอบ (Test Database/Web Server) จ านวน 1 เครื่อง
• ระบบ Application Server จ านวน 2 ชุด 
• ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) จ านวน 2 ชุด 
• เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คแบบไฮบริดส าหรับบันทึกผลการตรวจสอบเครือ่งก าเนิดรังสีเอกซ์ จ านวน 24 เครื่อง 
• เครื่องสแกนเอกสาร จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

Software Application
• ระบบปฏิบัติการ (Operating 

System)
• ซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ 

(System Software)
• ระบบจัดการฐานข้อมูล 

(Database Management 
System) ที่สามารถท างานได้
กับฮาร์ดแวร์ที่เสนอ

• สามารถใช้งานตามกระบวนงานของ
ส านักรังสีได้



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

Timeline

ตุลาคม 60 มีนาคม 61

• อนุมัติโครงการ
• จัดซื้อจัดจ้าง

• เริ่มปฏิบัติตาม
Manual Flow

เมษายน 61

• โครงการสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุน
กระบวนขอใบอนุญาตครอบครองใชเ้ครือ่งก าเนิด
รังสีทางการแพทย์

• เริ่มใช้ระบบ

6 เดือน

กันยายน 60



 

 

 

 

 

 

 

 

วาระ 5 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

5.1 ขอความร่วมมือตรวจสอบบทความก่อนส่งตพีมิพ์ในวารสาร 



เร่ืองทีน่ ำเสนอ 
กำรประชุมกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

คร้ังท่ี 9/2560 
วนัท่ี 18 กนัยายน  2560 
ณ  จงัหวดัเชียงราย 

  
1. ช่ือเร่ือง ……ขอความร่วมมือตรวจสอบบทความก่อนส่งตีพิมพใ์นวารสาร 
2. หน่วยงานเจา้ของเร่ือง…วารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
3. ผูน้  าเสนอ……นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ…์…ผูป้ระสานงาน.นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ.์โทร…
0817542370. 
4. น าเสนอในวาระ 
    (     ) เร่ืองสืบเน่ือง  
    (     ) เร่ืองเพื่อพิจารณา 
    ( ✔) เร่ืองแจง้เพื่อทราบ     
5. สรุปสาระส าคญั (ท่ีมา ความส าคญั และเหตุผลท่ีตอ้งเสนอท่ีประชุมกรมประมาณคร่ึงหนา้)  
   กรณีเป็นเร่ืองเพื่อพิจารณาโปรดระบุ ประเด็นพิจารณาดว้ย 

 
จากการพิจารณาบทความท่ีส่งมาเพื่อขอตีพิมพใ์นวารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ั้งแต่ เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2559 – กนัยายน พ.ศ. 2560 จ  านวนทั้งส้ิน 50 เร่ือง ซ่ึงเป็นของขา้ราชการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์45 
เร่ือง เป็นบทความของบุคลากรภายนอกกรม จ านวน 5 เร่ือง ซ่ึงไดท้างกองบรรณาธิการไดพ้ิจารณาตีพิมพ์
บทความท่ีส่งมาในปีน้ีในวารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไปแลว้ 18 เร่ือง ผูนิ้พนธ์ขอยกเลิกตีพิมพ ์2 เร่ือง 
ทางกองบรรณาธิการส่งเร่ืองกลบัคืนผูนิ้พนธ์  4 เร่ือง และอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 26 เร่ือง  
ผลการพิจารณาบทความของบุคลากรภายในกรมฯพบวา่คุณภาพของบทความท่ีไม่ไดม้าตรฐานมีแนวโนม้
เพิ่มข้ึน ซ่ึงสาเหตุหลกัท่ีวเิคราะห์ไดจ้ากการทบทวนบทความไดแ้ก่ 

1. การออกแบบการวจิยัไม่เหมาะสม/ไม่ถูกตอ้งตามลกัวชิาการ 
2. การเขียนบทความไม่ถูกตอ้ง 
3. ผูนิ้พนธ์อ่านขอ้มูลเพิ่มเติมมานอ้ยท าใหบ้ทน า หรือบทวจิารณ์ไม่ครบถว้น สมบูรณ์ หรือ ไม่ถูกตอ้ง 

เหมาะสม  
จากความไม่สมบูรณ์ของบทความท่ีส่งมา ท าใหก้ารพิจารณาและการแกไ้ขบทความ ใชเ้วลานานและเพิ่ม

ภาระงานใหก้บัผูท้บทวนบทความและ กองบรรณาธิการ ตลอดจนผูนิ้พนธ์ รวมทั้งอาจส่งผลใหผ้ลงานของ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทยข์าดความน่าเช่ือถือหากน าไปตีพิมพโ์ดยไม่ไดป้รับปรุงแกไ้ขอยา่งเหมาะสม 
เพื่อช่วยใหบ้ทความมีคุณภาพและพิจารณาลงตีพิมพไ์ดเ้ร็วข้ึน ขอความร่วมมือผูอ้  านวยการกอง/ส านกั/สถาบนั/
ศวก. ช่วยจดัระบบตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการของบทความ โดยผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงาน



ก่อนน าส่งกองบรรณาธิการและสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการออกแบบการศึกษาวจิยั และการเขียนบทความทางวชิาการอยา่งถูกตอ้ง 
 
ประเด็นพจิำรณำ  

ขอความร่วมมือผูอ้  านวยการกอง/ส านกั/สถาบนั/ศวก. ด าเนินการดงัน้ี 
1. จดัระบบตรวจสอบความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการของบทความ โดยผูเ้ช่ียวชาญของแต่ละ
หน่วยงานก่อนน าส่งกองบรรณาธิการ  
2.สนบัสนุนกระบวนการพฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ออกแบบการศึกษาวจิยั และการเขียนบทความทางวชิาการอยา่งถูกตอ้ง 

6. เอกสารประกอบน าเสนอ 
   (     ) มี จ  านวน…………หนา้  (กรุณาแนบเอกสารใหก้องแผนงานและวชิาการดว้ย) 
   ( ✔) ไม่มี 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 ผลงานวจิัยได้รับรางวลัในการประชุมวชิาการ 

ประจ าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน 

และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาต ิคร้ังที ่14 



ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการประจ าปี 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14 

 
ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ, ปฐมาพร ปรึกษากร, ฉัตรภรณ์ ใจมา, กัญจน์รัชต์ เศรษฐศุภพนา, ปนัดดา เทพอัคศร 

 
ผลงานเรื่อง การศึกษาสารยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองจากเหง้า

กระชายด า ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ได้รับรางวัลที่ 3 
จากการน าเสนอผลงานด้วยวาจา ในการประชุมวิชาการประจ าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี    

 
ผลงานโดยสรุป 

คณะผู้วิจัยได้ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองของสาร
สกัดสมุนไพรจากพืชมากกว่า 100 ชนิด พบว่าสารสกัดของเหง้ากระชายด ามีฤทธิ์ดีในการยับยั้งการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง จึงมีความเป็นไปได้ที่เหง้ากระชายด าอาจมีศักยภาพที่
จะน าไปพัฒนาเป็นยาส าหรับรักษาโรคมะเร็ง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสารยับยั้งการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองชนิดต่างๆ จากเหง้ากระชายด า โดยการแยกบริสุทธิ์สารด าเนินการ
ตามหลักการ Bioassay-guided separation เริ่มจากการน าเหง้ากระชายด าแห้งมาสกัดโดยการหมักด้วย   เอ
ทานอล แล้วสกัดแยกต่อด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ จากนั้นน าสารสกัดที่แสดงฤทธิ์มาแยกบริสุทธิ์โดยใช้คอลัมน์
ชนิดซิลิกาเจล ใช้วัฏภาคเคลื่อนที่เป็นคลอโรฟอร์มและเมทานอล น าส่วนที่มีฤทธิ์ดีมาแยกบริสุทธิ์ในล าดับ
สุดท้ายด้วย ODS HPLC ใช้วัฏภาคเคลื่อนที่เป็นสารละลายเมทานอล แล้วน าสารออกฤทธิ์ไปวิเคราะห์
โครงสร้างทางเคมีโดยใช้ข้อมูล 2D-NMR และ MS ท าการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองของสารออกฤทธิ์ที่แยกได้ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) เซลล์มะเร็งท่อน้ าดี 
(HuCCA-1) และเซลล์มะเร็งตับ (PLC/PRF/5) ด้วยวิธี Scratch assay และทดสอบยืนยันฤทธิ์อีกครั้งด้วยวิธี 
Transmembrane assay ในเซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa) ผลการศึกษาพบว่าสารออกฤทธิ์ในเหง้ากระชาย
ด าเป็นสารกลุ่ม Flavonoids โดยสารที่แยกบริสุทธิ์ได้ คือ 3,5,7,3’,4’-pentamethoxyflavone (1), 5,7,4’-
trimethoxyflavone (2) และ 5-hydroxy-,7,4’- dimethoxyflavone (3) เมื่อทดสอบฤทธิ์ด้วยวิธี Scratch 
assay พบว่าสารทั้ง 3 ชนิด แสดงฤทธิ์ที่ความเข้มข้นระหว่าง 3-100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ขึ้นกับชนิดของ
เซลล์ที่ใช้ทดสอบ ผลการศึกษานี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงว่าสารกลุ่ม Flavonoids ในสารสกัดเหง้ากระชาย
ด าแสดงฤทธิ์ดีในการยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงในหลอดทดลอง อย่างไรก็ดีจ าเป็นต้องมี
การศึกษาเพ่ิมเติมด้านประสิทธิผลและความปลอดภัยในสัตว์ทดลองและมนุษย์ต่อไป 





 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบั 

     กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 



 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                       9 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      6 เร่ือง 

1.3 สมัภาษณ์/ขอ้มูล                                                 7 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ส.ค.60 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 118 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สมัภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                 81 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 11 คร้ัง วทิย ุ3 คร้ัง ส่ิงพิมพ/์ออนไลน์ 67 คร้ัง) 

 1.2.2 ข่าวพาดพิง 16  เร่ืองเผยแพร่ในส่ือส่ิงพิมพ/์เวบ็ไซตส่ื์อออนไลน์             37  คร้ัง  

1.3 สรุปมูลค่าทีต่ดิตามได้ทั้งส้ิน                       6,177,334.00     บาท 

-  ส่ือโทรทศัน ์                          2,080,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                             18,000.00    บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                   4,079,334.00    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 33 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) 

  - ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์                       11       ราย    

  - ทางโทรศพัท ์                                  5 ราย 

  - ดว้ยตนเอง         2           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 81 81 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 37 5 32 0 
รวม 118 86 32 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นวา่ในเดือนสิงหาคม 2560 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 118 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสมัภาษณ์จ านวน 81 ช้ินข่าว  

และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนใหข้่าวพาดพิงถึงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 37  ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 86 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 32 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 81 11 69 1 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 37 9 17 11 
รวม 118 20 86 12 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบวา่เป็นข่าวดา้นวชิาการจ านวน 20 ช้ินข่าว ดา้นบริการ

จ านวน 86 ช้ินข่าว และข่าวดา้นบริหารจ านวน 12 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 81 81 2 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 37 37 0 0 

รวม 118 118 2 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการให้ข่าวสารจ านวน 118 ช้ินข่าว และ

ใหค้วามรู้ 2 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 

81 4 6 4 10 23 1 27 0 0 0 10 0 0 0 0 18 1 

ข่าว
พาดพิง 

37 2 1 11 4 7 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 8 2 

รวม 118 6 7 15 14 30 3 30 2 0 0 11 0 0 0 0 26 3 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด คือ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์

สาธารณสุข สถาบนัชีววตัถุ 30 ช้ินข่าวเท่ากนั รองลงมา คือ ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์26 ช้ินข่าว ส านักยาและวตัถุเสพ 

ติด 15 ช้ินข่าว  ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 14 ช้ินข่าว สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์11 ช้ินข่าว ส านกั

มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 7 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  6 ช้ินข่าว สถาบนัวจิยัสมุนไพร ผูบ้ริหาร 3 ช้ินข่าว 

เท่ากนั ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์2 ช้ินข่าว 
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ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพิง รวม 

สยามรัฐ 3 0 3 
แนวหนา้   3 1 4 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 3 10 13 
มติชน/มติชนบ่าย  3 5 8 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 4 4 8 
ไทยโพสต ์ 4 2 6 
ข่าวสด 6 0 6 
M2F 2 0 2 
พิมพไ์ทย 2 1 3 
ฐานเศรษฐกิจ 0 1 1 
โพสตท์ูเดย ์ 1 3 4 
สยามธุรกิจ 0 1 1 
คมชดัลึก 2 1 3 
ผูจ้ดัการรายวนั 2 0 2 
กรุงเทพธุรกิจ 2 0 2 
อปท.นิวส์ 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 29 8 37 
รวม 67 37 104 

 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 13 คร้ัง รองลงมา เป็น มติชน 

เดลินิวส์ 8 คร้ังเท่ากนั ไทยโพสต ์ข่าวสด 6 คร้ังเท่ากนั แนวหนา้ โพสต์ทูเดย ์4 คร้ังเท่ากนั สยามรัฐ พิมพไ์ทย คมชดัลึก 3 

คร้ังเท่ากนั ผูจ้ดัการรายวนั M2F กรุงเทพธุรกิจ 2 คร้ังเท่ากนั ฐานเศรษฐกิจ สยามธุรกิจ อปท.นิวส์ ฉบบัละ 1 คร้ัง และส่ือ

ออนไลน์ 37 คร้ัง 

กราฟแสดงพ้ืนท่ีท่ีมีการเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นส่ือส่ิงพิมพร์ายวนัและรายสปัดาห์   
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 หนงัสือพิมพท่ี์ใชพ้ื้นท่ีน าเสนอข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ไทยโพสต ์ 

โพสตทู์เดย ์แนวหนา้ สยามรัฐ 

2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดือนสิงหาคม 2560 จ านวน 9 เร่ือง 

  (1) กรมวิทย์ฯ เผยวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกท่ี ข้ึนทะเบียนในไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (วิทยุกรม

ประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซตส์ านกัข่าวกรมประชาสัมพนัธ์ เวบ็ไซตจี์นิวส์ 11 ส.ค.60 สยามรัฐ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 15 ส.ค.60 ไทย

โพสต ์18 ส.ค.60) 

 (2) กรมวิทยฯ์ ให้บริการเชิงรุกพบผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียด้านชีววตัถุเพ่ือพฒันาบริการตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 

(เวบ็ไซตจี์นิวส์ 15ส.ค.60 ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 16 ส.ค.60 ไทยรัฐบ่าย 18 ส.ค.60) 

 (3) กรมวทิยฯ์ พฒันาหอ้งปฏิบติัการอณูวิทยาชั้นสูงสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ (เวบ็ไซต์

ช่อง 7 14 ส.ค.60 คมชดัลึก 15 ส.ค.60 เวบ็ไซตส์ านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์ ผูจ้ดัการออนไลน์ 16 ส.ค.60) 

 (4) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยห์นุนตั้งศูนยผ์ลิตผลิตภณัฑ์จากพลาสมาสภากาชาดไทย (เวบ็ไซต์thaipr.net 22 

ส.ค.60 ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 24 ส.ค.60) 

 (5) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยร่์วมกบั 4 หน่วยงานหลกัสร้างความเขม้แข็งอุตสาหกรรมการผลิตวคัซีนและชีว

วตัถ ุ(มติชนบ่าย มติชน 25 ส.ค.60) 

 (6) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดเ้ปิดบริการหอ้งปฏิบติัการตรวจหาสารพนัธุกรรมเช้ือก่อโรคไอกรนแห่งแรกใน

ภาคใต ้(เวบ็ไซตค์มชดัลึก ผูจ้ดัการออนไลน์ เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตเ์นชนัทีว ี23 ส.ค.60 ไทยรัฐบ่าย 25 ส.ค.60) 

 (7) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์รวจผลิตภณัฑ์อาหาร  OTOP ทั่วประเทศ พบมีแนวโน้มได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

(เวบ็ไซตส์ านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซตค์มชดัลึก 24 ส.ค.60) 

 (8) เครือข่ายวิจยัวณัโรคประเทศไทยจดัท าแผนงานวิจยัวณัโรคระดบัชาติเพ่ือแกปั้ญหาวณัโรคของประเทศไทย 

(เวบ็ไซตส์ยามรัฐ 28 ส.ค.60 ข่าวสด ข่าวสดบ่าย 29 ส.ค.60) 

 (9) กรมวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ร้อมรับมือโรคฉ่ีหนู เปิดใหบ้ริการตรวจวเิคราะห์รู้ผลภายใน 2 วนั เวบ็ไซตจี์นิวส์ 

29 ส.ค.60 ไทยรัฐ เวบ็ไซตส์ านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์  เวบ็ไซต ์thaipr.net 30 ส.ค.60) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อ่ืนๆ 

 (1) กรมวิทย์ฯ  พัฒนาห้องแล็บ  ร.พ .สม เด็จพระยุพราชสู่มาตรฐานสากล (เว็บไซต์สนุก 1  ส .ค .60 

เวบ็ไซตt์haipr.net 2 ส.ค.60 ช่อง 5 / 8 ส.ค.60) 

              (2) กรมวิทยฯ์ เผยผลตรวจอาหารทะเลจงัหวดัชลบุรี และระยองปลอดภยัจากสารปรอท (M2F 1 ส.ค.60  มติชน

บ่าย สยามรัฐ 2 ส.ค.60 ผูจ้ดัการ 3 ส.ค.60 คมชดัลึก 4 ส.ค.60) 

 (3) กรมวทิยฯ์ เฝ้าระวงัยาตา้นจุลชีพตกคา้งในเน้ือสตัว ์(ไทยโพสต ์2 ส.ค.60) 

 (4) สธ.ร่วมกบับริษทัสยามไบโอไซแอนซ์ จ ากดั พฒันานวตักรรมยาชีวเภสัชภณัฑ์ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น 

Medical Hub (ผูจ้ดัการ 5 ส.ค.60)  
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 (5) แลบ็ตรวจวคัซีนไทยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นแลบ็ตรวจวเิคราะห์คุณภาพวคัซีนขององคก์ารอนามยัโลก  1 ใน 2 ของ

แลบ็ในเอเชีย (เวบ็ไซตช่์อง 7 / 11 ส.ค.60) 

 (6) หมายเชิญส่ือพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพและประกาศเกียรติคุณหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยแ์ละ

รังสีวนิิจฉยัประจ าปี 2560 (สยามรัฐ 28 ส.ค.60) 

 (7) กรมวทิยฯ์ พฒันาเทคโนโลยีการตรวจคน้วณัโรค (ช่อง 5 / 5 ส.ค.60) 

  (8) กรมวทิยฯ์ เตือนแหล่งเพาะเช้ือลีจีโอเนลลา (ช่อง 5 / 7 ส.ค.60) 

  (9) กรมวทิยฯ์ ผลกัดนัใหไ้ทยเป็นผูน้ าดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีางการแพทย ์(ช่อง 5 / 5 ส.ค.60) 

  (10) ยกระดบักะปิ ผลิตภณัฑชุ์มชนดว้ยวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ช่อง 5 / 8 ส.ค.60) 

  (11) ผลิตภณัฑส์มุนไพรไทยไดม้าตรฐานดว้ยวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ช่อง 5 / 8 ส.ค.60 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ือง แลบ็ตรวจวคัซีนไทยไดรั้บเลือก

ใหเ้ป็นแลบ็ตรวจวเิคราะห์คุณภาพวคัซีนขององคก์ารอนามยัโลก  1 ใน 2 ของแลบ็ในเอเชีย (ช่อง 7 / 11 ส.ค.60) 

  (2) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ือง กรมวทิยฯ์ พฒันาห้องปฏิบติัการ

อณูวทิยาชั้นสูงสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ (ช่อง 7 14ส.ค.60) 

(3) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ือง  ความปลอดภยัของอาหารทะเล 

(ช่อง 3 / 21 ส.ค.60) 

(4) นพ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้มัภาษณ์เร่ือง วคัซีน HPV (ช่อง 3 / 21 ส.ค.60) 

(5) นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ือง  การตกคา้งของยาตา้นจุลชีพใน

เน้ือสตัว ์(วทิยเุอฟเอม็ 92.5 / 23 ส.ค.60) 

 (6) นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์หส้มัภาษณ์เร่ืองเห็ดพิษ (อปท.นิวส์ 3 ส.ค.

60) 

(7) ดร.อภิวฏั ธวชัสิน สวส. ใหส้ัมภาษณ์เร่ืองกบัดกัยงุลาย ในงานมหกรรมวิจยัแห่งชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 7 ส.ค.60 

กรุงเทพธุรกิจ 16 ส.ค.60 เวบ็ไซตแ์นวหนา้ แนวหนา้ 17 ส.ค.60 ไทยพีบีเอส 22 ส.ค.60 เดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 31 ส.ค.60) 

2.4 ภาพข่าว 
 (1) พิธีลงนามบนัทึกความร่วมมือกรมวิทยฯ์ พฒันาห้องแล็บ ร.พ.สมเด็จพระยพุราชให้ไดม้าตรฐานสากล (พิมพ์

ไทย 1 ส.ค.60 เดลินิวส์ 3 ส.ค.60) 

 (2) กรมวิทยฯ์ โชวส์เปยรี์เพลมอสและลีโอแทรปในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (ส่ือถ่ายภาพเอง) (M2F 

โพสตทู์เดย ์1 ส.ค.60 เวบ็ไซตบ์า้นเมือง เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์15 ส.ค.60) 

   (3) พิธีลงนามบนัทึกความร่วมมือกรมวทิยฯ์ กบับริษทัสยามไบโอไซแอนซ์ จ ากดั (พิมพไ์ทย 8 ส.ค.60 เดลินิวส์ 

11 ส.ค.60 แนวหนา้ 26 ส.ค.60) 



 
 

-6- 

 

 (4) กรมวิทยฯ์ ให้บริการเชิงรุกพบผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียด้านชีววตัถุเพ่ือพฒันาบริการตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 

(แนวหนา้ 14 ส.ค.60 ไทยโพสต ์21 ส.ค.60) 

 (5) พิธีลงนามบนัทึกความร่วมมือกรมวิทยฯ์ กบัองค์การเภสัชกรรมจดัเตรียมชีววตัถุมาตรฐาน (ไทยโพสต์ 24 

ส.ค.60)  

2.5 ข่าวพาดพงิ 

(1) กรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์รวจพบสารไซบูทรามีนในผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 25 ยี่ห้อ เช่น Asia Slim, Burn 

Slim LIP09 (เวบ็ไซตd์oi.co.th 2 ส.ค.60) 

(2) ขม้ินชนัสุราษฎร์ธานีเป็นพนัธ์ุขม้ินสีแสด เป็นขม้ินชนัท่ีกลุ่มขม้ินชนัปลอดสารพิษ  จ.สุราษฎร์ธานี บอกวา่ดี

ท่ีสุดของประเทศไทยเพราะกรมวิทยาศาสตร์การแพทยใ์หผ้ลรับรองการวิเคราะห์ผงขม้ินชนัเม่ือ 18 ม.ค.45 วา่มีค่าปริมาณ

เคอร์คูมีนอยดม์ากถึงร้อยละ 20.8 ตามน ้ าหนกั (โพสตทู์เดย ์4 ส.ค.60) 

 (3) ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผูอ้  านวยการสถาบันวคัซีนแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า ไทยมีพร้อมเกือบทุกมิติและมี

ศกัยภาพวิจยัพฒันาวคัซีนเพ่ือยกระดับเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย ์เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีคลงัเก็บ

วคัซีน (โพสตทู์เดย ์1 ส.ค.60) 

 (4) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นพ.สุวรรณชยั วฒันายิ่งเจริญชยั เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค โดยในอดีต

เคยเป็นรองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(มติชน มติชนบ่าย 8 ส.ค.60) 

(5) สถาบนัอาหารเก็บตวัอยา่งย  าแหนมจากทอ้งตลาดจ านวน 5 ตวัอยา่ง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อน ามา

ตรวจวเิคราะห์เช้ือคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์  ผลปรากฏวา่พบ 1 ตวัอยา่ง มีเช้ือชนิดน้ีปนเป้ือน แต่ปริมาณไม่เกินเกณฑ์

ของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย 11 ส.ค.60)  

  (6)  เส่ียงเป็นเส่ียงตาย ด.ต.ปรีชา สิงห์กวาง ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองนครสวรรค ์ถูกคนร้ายยงิเขา้ท่ีเอวดา้นขวาบาดเจ็บ

สาหสัขณะเขา้จบักมุแก๊งยานรกท่ีป๊ัมพีที ตรงขา้มศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยน์ครสวรรค ์(ไทยรัฐบ่าย 13 ส.ค.60) 

 (7) ส านกังาน ก.พ.ร.ไดป้ระกาศผลงานรางวลับริการภาครัฐแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2560  ซ่ึงผลงานลีโอแทรป:

นวตักรรมการควบคุมยงุลาย พาหะโรคไขเ้ลือดออก ไขชิ้คุนกนุยา และไขซิ้กา ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์สถาบนัวจิยั

วทิยาศาสตร์สาธารณสุข ไดรั้บรางวลันวตักรรมการบริการระดบัดีเด่น (ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 16 ส.ค.60) 

 (8) นพ.วนัชยั สตัยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการ อย.กล่าววา่ ไดรั้บเร่ืองร้องเรียน จึงประสาน สสจ.สกลนคร เก็บผลิตภณัฑ์

เคร่ืองส าอางโบว ีคิม ส่ง ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี ตรวจวเิคราะห์พบสารหา้มใช ้(ผูจ้ดัการออนไลน์ 15 ส.ค.

60 สยามธุรกิจ 19 ส.ค.60) 

 (9) นพ.วนัชยั สตัยาวฒิุพงศ ์เลขาธิการ อย. เปิดเผยวา่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงไดมี้ค าสัง่เพ่ิมประสิทธิภาพ

กระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภณัพ์สุขภาพ ให้ อย. สามารถด าเนินการได ้3 มาตรการ และให้อ านาจ อย.ปรับปรุง

กฎระเบียบ ประกาศต่างๆ รวมถึงสามารถใชห้อ้งปฎิบติัการนอกเหนือจากหอ้งปฎิบติัการของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ด ้
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ดว้ย เช่น ห้องปฎิบัติการของมหาวิทยาลยั ห้องปฎิบัติการของภาคเอกชน ซ่ึงตอ้งเป็นห้องปฎิบัติการท่ีผ่านการรับรอง

มาตรฐานจาก อย. (เดลินิวส์บ่าย 15 ส.ค.60) 

 (10) ประเทศไทยได้รับการรับรองจากองค์การอนามยัโลกว่าระบบการประกันและควบคุมคุณภาพวคัซีนมี

มาตรฐาน โดย อย. และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จะเป็นผูต้รวจสอบและทดสอบคุณภาพวคัซีนทุกตวัและทุกรุ่นการผลิต 

(เดลินิวส์ เดลินิวส์บ่าย 17 ส.ค.60) 

 (11)  23-27 ส.ค. งาน "Thailand Research Week" เดินหนา้สู่ไทยแลนด์ 4.0 ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ส านักงานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องค์การมหาชน) ระดม 1,000 ผลงานวิจยัใน

ระบบจากทัว่ประเทศจดัแสดง เช่น นวตักรรมป้องกนัก าจดัยงุ ผลงานวิจยัจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ีโรงแรมเซ็นทา

ราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์ (โพสตทู์เดย ์17 ส.ค.60 ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย 22 ส.ค.60) 

 ผลการพิจารณาคดัเลือกผลงานท่ีมีกระบวนการน าเสนอท่ีโดดเด่นในรูปแบบท่ีหลากหลายและสามารถเช่ือมโยง

ส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ได้แก่  งานวิจัย เพ่ือการแพทย์และสาธารณสุข 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตเ์นชนั เวบ็ไซตค์มชดัลึก 28 ส.ค.60) 

 (12) นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.แม่สอดเปิดเผยว่า ได้ส่งตัวอย่างเลือดผูป่้วยท่ีเสียชีวิตไปตรวจท่ีศูนย์

วทิยาศาสตร์การแพทยเ์พ่ือยนืยนัวา่เป็นไขห้วดัใหญ่H1N1หรือไม่ (เวบ็ไซตก์ระปุก 16 ส.ค.60 ฐานเศรษฐกิจ 24 ส.ค.60) 

  (13) คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมตแอมเฟตามีน คร้ังท่ี 2/2560 พร้อม

ด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จากส านักงานคดียาเสพติด ส านักงานอัยการสูงสุด กรมการแพทย ์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์     เขา้ร่วมประชุมเพ่ือร่วมกนัพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมตแอมเฟตามีน

และอนุพนัธ์ (มติชน ไทยโพสต์ แนวหนา้ ไทยรัฐ18 ส.ค.60 ไทยรัฐบ่าย  เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ มติชนบ่าย 19 ส.ค.60 มติชนบ่าย 

20 ส.ค.60 พิมพไ์ทย 22 ส.ค.60) 

  (14) ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ กล่าววา่ องคก์ารเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมใน

การผลิตเภสชัภณัฑ ์ยาแผนปัจจุบนัและผลิตภณัฑส์มุนไพร มีศูนยศึ์กษาชีวสมมูลท่ีมีการด าเนินการตามมาตรฐานสากลและ

ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการท่ีดี (Good Laboratory Practice: GLP) จากส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(คมชดัลึก 19 ส.ค.60) 

  (15) จากการค้นควา้วิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  พบว่าผักคาวตองมีสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติท าลาย

เซลลม์ะเร็ง และยบัย ั้งเช้ือ HSV-1, HIV-1 ในหลอดทดลอง สามารถกระตุน้การแบ่งตวัของเซลลเ์มด็เลือดขาวได ้  ปัจจุบนั

พบวา่มีเอกชนไดพ้ฒันาเป็นยาน ้ าเพ่ือใชใ้นการรักษาผูป่้วยโรคเอดส์ และงานวิจยัยงัระบุวา่มีฤทธ์ิในการตา้นแบคทีเรีย เช้ือ

รา ตา้นการอกัเสบ ขบัปัสสาวะ ยบัย ั้งและฆ่าเซลลม์ะเร็ง (ไทยโพสต ์20 ส.ค.60) 

 (16) นายวิรวฒัน์ เป่ียมวิวตัติกุล ร้านของฝากพรทิพยภู์เก็ต กล่าววา่ วตัถุดิบท่ีใชบ้างชนิดน าเขา้จากอินโดนีเซีย 

และเวยีดนาม เพื่อความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและมาตรฐานการส่งออก รวมทั้งค่ามาตรฐานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

(เวบ็ไซตป์ระชาชาติธุรกิจ 29 ส.ค.60) 

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


