
 รายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่6/2560 1 
วนัพุธที ่21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.30 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ช้ัน 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี 3 

 4 
ผู้มาประชุม 5 
ผู้บริหารระดับสูง 6 
1. นายสุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์7 
2.   นายพิเชฐ  บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 8 
3. 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. นางจุฑามาศ ศิริปาณี (แทน) ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  18 
9. นางบุญญาติ    เจริญสวรรค ์ เลขานุการกรม 19 
10. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ 20 
11. นายอาคม สาลี (แทน) 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. นางณฐัชลยัย ์ บุญไทย (แทน) ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 สมุทรสงคราม 27 
18. นายอรัญ ทนนัขติั ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบุรี 28 
19. นางเลขา ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น 29 
20. นางสาวเกษร   บุญยรักษโ์ยธิน ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี 30 
21. นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา 31 
22. นางจินตนา วอ่งวไิลรัตน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี 32 
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23. นางสาวกลัยา อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 สุราษฎร์ธานี   1 
24. นายจเร วฒิุศาสน์ (รก.) ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 2 
25. นางสาวธาริยา เสาวรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 สงขลา 3 
26. นายบลัลงัก ์ อุปพงษ ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง 4 
27. นางอนงค ์ เข่ือนแกว้ หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 5 
28. พ.จ.อ.หญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 6 
 7 
นักวิชาการ 8 
1. นางเดือนถนอม   พรหมขติัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  9 

  (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์10 
2. นางสลกัจิต ชุติพงษว์เิวท ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  11 

  (ภูมิคุม้กนัวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละ 12 
   ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการศูนยชุ์ดทดสอบและพฒันาผลิตภณัฑ์ 13 
3. นางกนกพร อธิสุข (รก.) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์14 
   (วทิยาศาสตร์กายภาพ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์15 
4. นายสุธน วงษชี์รี (รก.) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์16 
   (มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์17 
5. นายอาชวนิทร์  โรจนววิฒัน์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 18 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์19 
6. นางสาวปนดัดา เทพอคัศร นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 20 
     สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์21 
7. นางหรรษา  ไทยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 22 
     สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์23 
8. นางสาวประไพ  วงศสิ์นมัน่คง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 24 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 25 
9. นางสาวกุลชญา ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 26 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 27 
10. นางสุดธิดา  หมีทอง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 28 
    ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 29 
11. นางสาวอรทยั  สุพรรณ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 30 
    ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี 31 
 32 
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ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกจิอืน่ 1 
1. นายวรวทิย ์ กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์2 
2. นางธีรนาถ จิวะไพศาลพงศ ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์3 
   (ชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์4 
3. นางสาวพรรณทิพย ์ ตียพนัธ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  5 
   (พิษวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์6 
4. นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ (รก.) ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์7 
   (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์8 
5. นายประสาท  ตราดธารทิพย ์ ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯ 9 
6. นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล ผูอ้  านวยการศูนยพ์นัธุศาสตร์การแพทย ์10 
 11 
ผู้เข้าร่วมประชุม 12 
1. นางวณิฏัฐา เอกฉมานนท ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 13 

  กองแผนงานและวชิาการ 14 
2. นางสาวมนทิรา รัชตะสมบูรณ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 15 

  กองแผนงานและวชิาการ 16 
3. นางสาววนัทนา อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 17 
   ส านกังานเลขานุการกรม 18 
4. นางสาววรารัตน์ แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 19 
   ส านกังานเลขานุการกรม 20 
5. นางสาวอภิรดี เฉยรอด นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ 21 

  ส านกังานเลขานุการกรม 22 
6. นายสันตกิจ  นิลอุดมศกัด์ิ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 23 
     ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 24 
7.นางสาวณิรดา โพธ์ิยิม้ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 25 

  ส านกังานเลขานุการกรม 26 
8. นางสาวหรรษา ทองค า นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 27 
   ส านกังานเลขานุการกรม 28 
9. นางสุกญัญา ก าแพงแกว้ นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 29 
   ส านกังานเลขานุการกรม 30 
10. นางสาวสุจิตรา คุม้โภคา นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 31 
   ส านกังานเลขานุการกรม 32 
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11. นางสาวสุภาพร เกิดฤทธ์ิ นกัวชิาการสาธารณสุข 1 
   ส านกังานเลขานุการกรม 2 
12. นายธานี  ณ กาฬสินธ์ุ นิติกรปฏิบติัการ 3 
   ส านกังานเลขานุการกรม 4 
 5 
คณะเลขานุการ  6 
1. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม กองแผนงานและวชิาการ 7 
2. นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน กองแผนงานและวชิาการ 8 
3. นายประวติั โตกุลวฒัน์ กองแผนงานและวชิาการ 9 
4. วา่ท่ี ร.ต.รัฐพล ชาวสี กองแผนงานและวชิาการ 10 
5. นางน ้าออ้ย ระงบั กองแผนงานและวชิาการ 11 
 12 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 13 
วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

1.1  เร่ืองจากการประชุมกระทรวงสาธารณสุข 14 
      1.1.1    กระทรวงสาธารณสุขได้จดัโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว15 

รัชกาลท่ี 10 ประกอบไปดว้ย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและการรักษาวณัโรคโดยการพฒันาการตรวจและ16 
วธีิการรักษาวณัโรคเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยโ์ดยตรง 17 

1.1.2 ให้ติดตามการแกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการ18 
ท าประชาพิจารณ์ โดยในส่วนท่ีกรมวทิยฯ์เก่ียวขอ้งกบัสปสช.คือการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการบางรายการ 19 

1.1.3    ใหบุ้คลากรรับทราบสถานการณ์การเงินของหน่วยงาน ในส่วนเงินบ ารุงจดัสรรให้เป็น20 
ค่าตอบแทนของบุคลากร และเน้นการเพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย เช่น กรณีตวัอย่างของส านกังานปลดักระทรวง21 
สาธารณสุขมีการยกเลิกการจา้งเหมาแต่จา้งเป็นพนกังานกระทรวงสาธารณสุข 22 

1.1.4 แทน 23 
1.1.5     มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองยา เช่น ส านักยาและวตัถุเสพติดดูแลเร่ือง24 

ทะเบียนยาใหเ้ป็นเลขทะเบียนเดียวกนั 25 
1.1.6   ความจ าเป็นในการพฒันา Career Path Successor โดยตอ้งมีการพฒันาบุคลากร เช่นให้มี26 

การจดัโปรแกรมอบรม/พฒันาท่ีสะดวกและประหยดัค่าใชจ่้าย 27 
1.2  สรุปผลการประชุมคณะหวัหนา้ส่วนราชการระดบักระทรวงหรือเทียบเท่า 28 

1.2.1 เนน้เร่ืองการน านวตักรรมไปใช้ต่อยอด เช่นให้หน่วยงานจดัซ้ือในบญัชีนวตักรรมโดยวิธี29 
พิเศษได ้30 
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1.2.2 ให้ทุกส่วนราชการขบัเคล่ือนแผนภารกิจ ท่ีสอดคลอ้งกบัการแบ่งพื้นท่ี  ทางภูมิศาสตร์และ1 
เขตเศรษฐกิจ ในส่วนเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก มอบหมายผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 2 
ชลบุรีรับผดิชอบ   3 

 4 
 วาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่5/2560 เมื่อวนัที ่19 พฤษภาคม 2560 5 
  ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องคป์ระชุมพิจารณาตรวจสอบแลว้6 
ไม่มีการแกไ้ข 7 
  มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 8 
 9 
วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 10 
  3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 
   เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  12 
   สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที่ 15 มิถุนายน 256013 
งบประมาณที่ไดร้ับทั้งส้ิน 1,319,588,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นห้าแสนแปดหมื่นแปดพนั14 
หน่ึงร้อยบาทถว้น) ส านกังบประมาณโอนกลบั 1,979,000.00 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นเกา้พนับาท15 
ถว้น) เงินเบิกแทนกนั (ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน) จ านวน 1,500,000.00 บาท (หน่ึงลา้นห้าแสนบาทถว้น) 16 
งบประมาณคงเหลือ 1,316,109,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบหกลา้นหน่ึงแสนเกา้พนัหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 17 
แบ่งเป็นงบบุคลากร 473,635,800.00บาท (ส่ีร้อยเจ็ดสิบสามลา้นหกแสนสามหมื่นห้าพนัแปดร้อยบาทถว้น) 18 
งบด าเนินงาน 438,158,222.00 บาท (ส่ีร้อยสามสิบแปดลา้นหน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพนัสองร้อยยี่สิบสองบาท19 
ถว้น) งบลงทุน 375,036,078.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นสามหมื่นหกพนัเจ็ดสิบแปดบาทถว้น) 20 
งบอุดหนุน 1,200,000.00 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) งบรายจ่ายอ่ืน 28,079,000.00 บาท (ยี่สิบแปด21 
ลา้นเจ็ดหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 22 
   การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นเงินจ านวน23 
896,343,201.66 บาท (แปดร้อยเกา้สิบหกลา้นสามแสนส่ีหม่ืนสามพนัสองร้อยหน่ึงบาทหกสิบหกสตางค์) คิด24 
เป็นร้อยละ 68.03 และเบิกจ่ายจริงรวมผกูพนั จ านวน 1,099,310,320.11 บาท (หน่ึงพนัเกา้สิบเกา้ลา้นสาม25 
แสนหน่ึงหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 83.43 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัที่ 15 26 
มิถุนายน 2560 เบิกจ่ายร้อยละ 69.50 ของงบประมาณ  27 
   สรุปเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี 2559(งบประมาณ) ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 เป็นเงินจ านวน 28 
30,964,011.33 บาท (สามสิบลา้นเกา้แสนหกหมื่นส่ีพนัสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) เบิกจ่าย จ  านวน 29 
13,957,624.33 บาท (สิบสามลา้นเกา้แสนห้าหมื่นเจ็ดพนัหกร้อยยี่สิบส่ีบาทสามสิบสามสตางค์) คงเหลือ 30 
17,006,387.00 บาท (สิบเจ็ดลา้นหกพนัสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) คิดเป็นเบิกจ่ายร้อยละ 45.08 31 
   สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ 32 
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การเบิกจ่ายงบอยู่ในอนัดบั 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 64.64  1 
   ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 393,966,537.92 บาท  (สาม2 
ร้อยเกา้สิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื่นหกพนัห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเกา้สิบสองสตางค์) มีรายรับทั้งส้ิน 3 
240,696,219.44 บาท (สองร้อยส่ีสิบลา้นหกแสนเกา้หมื่นหกพนัสองร้อยสิบเกา้บาทส่ีสิบส่ีสตางค)์ มีรายจ่าย4 
ทั้งส้ิน 212,662,226.54 บาท (สองร้อยสิบสองลา้นหกแสนหกหมื่นสองพนัสองร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบ ส่ี5 
สตางค์) คงเหลือทั้งส้ิน 422,000,530.82 บาท (ส่ีร้อยยี่สิบสองลา้นห้าร้อยสามสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)  6 
    7 
   มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมีขอ้สั่งการดงัน้ี 8 
-ใหติ้ดตามทวงหน้ียอดเงินคงคา้ง เช่น ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 9 
-มอบหมายใหเ้ลขานุการกรมและกองคลงั ศึกษาระเบียบกบัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน ในประเด็นผูมี้อ านาจ  10 
  ในการยกหน้ี  11 
- เน่ืองจากเงินบ ารุงมีเพิ่มข้ึน จึงจะน าไปใชใ้นงบด าเนินการท่ีมีประโยชน์ การพฒันา Infrastructure ปรับปรุงหอ้งท างาน   12 
  ยกเวน้การจ่ายค่าน ้าค่าไฟใหค้า้งไปจ่ายในเดือนสุดทา้ยโดยใชเ้งินงบประมาณ  13 
 14 
  3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560   15 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  16 
สรุปรายงานความกา้วหนา้งบลงทุน ขอ้มูล ณ 19 มิถุนายน 2560 

1. งบครุภณัฑ ์ณ วนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 เบิกจ่ายครบทุกรายการแลว้ 
          ปี 2560 งบครุภณัฑ์ จ  านวนทั้งส้ิน 74 รายการ เป็นเงินจ านวน 169,085,400 บาท เบิกจ่าย

แลว้จ านวน 73 รายการ เป็นเงินจ านวน 148,542,263.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99% ของงบก่อหน้ีผกูพนั 
(สถาบนัชีววตัถุคืนครุภณัฑ ์1 รายการ จ านวน 1,979,000 บาท) 

2.งบท่ีดินส่ิงก่อสร้างยงัคงไม่แลว้เสร็จอีก 5 รายการ ไดแ้ก่ 
   2.1 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก 1 รายการ 

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยพ์ิษณุโลก เบิกจ่ายไปแลว้คิดเป็นร้อยละ 50
ขณะน้ียงัไม่มีรายงานการเบิกจ่ายเพิ่มเติมจากเดิม คาดวา่จะเบิกงบส่วนท่ีเหลือเบิกจ่ายภายใน กลางเดือน 
กรกฏาคม 2560 
                      2.2 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4  นนทบุรี จ านวน 1 รายการ 

 ก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบติัการวทิยาศาสตร์การแพทยส่์วนขยายการเขา้ถึงบริการดา้นวทิยาศาสตร์การแพทย์
จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 71,418,600 บาท แบ่งงวดงาน 16 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว จ  านวน 11 งวด เป็นเงิน 
45,575,939.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.81   
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     2.3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  อุดรธานี จ านวน 1 รายการ  
 ก่อสร้างศวก.อุดรธานี จ  านวน 69,923,088 บาท แบ่งงวดงาน 4 งวด ขณะน้ียงัไม่มีรายงานการเบิกจ่ายของปี 
2560 อยูร่ะหวา่งการเบิกจ่ายงบประมาณของปี 2559 

   2.4 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี  จ  านวน 3 รายการ 
                                2.4.1 บา้นพกัผูอ้  านวยการ จ านวน 2,077,000 บาท แบ่งงวดงาน 5 งวด เบิกจ่ายไปแลว้ 
จ านวน 2 งวด เป็นเงิน722,796 บาท คิดเป็นร้อยละ 35  ก าหนดส่งงวดท่ี 3ในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 

                               2.4.2 อาคารห้องพกัเจ้าหน้าท่ี 24 ห้อง  จ  านวน 7,758,400  บาท  แบ่งงวดงาน 8 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่ายไปแลว้ งวดท่ี 1 จ านวน 931,008 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 ก าหนดส่งงวดท่ี 2 ภายในวนัท่ี 7
กรกฎาคม 2560 

                               2.4.3 ก่อสร้างอาคาร ศวก.อุบลราชธานี  จ  านวน 54,614,300  บาท แบ่งงวดงาน 13 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่ายไปแล้ว 7 งวด เป็นเงิน 20,895,872 บาท คิดเป็นร้อยละ 38  ก าหนดส่งมอบงวดงานต่อไป 
ปลายเดือน มิถุนายน 2560   
สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน 2560 ดงัน้ี 
 งบภาพรวมร้อยละ 63.8 ครุภณัฑร้์อยละ 100 ก่อสร้างเดิมร้อยละ 39.3 และก่อสร้างใหม่ร้อยละ 35.3 

(โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสท่ี 3 คือ ร้อยละ 63) 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานแจง้ว่าในปีงบประมาณ 2561 มีการของบลงทุนเพิ่มข้ึน1 
โดยเฉพาะบา้นพกัเจา้หนา้ท่ี จึงควรด าเนินการดา้นแบบและการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อสามารถเซ็นสัญญาไดใ้นวนัท่ี  2 
1 ตุลาคม 2560 และกรณีของรายการก่อสร้างปีเดียวใหเ้ร่งรัดการตรวจรับและเบิกจ่าย 3 
 4 
วาระที ่4เร่ืองเพือ่พจิารณา 5 
  4.1 ขออนุมัติเปิดบริการการตรวจคัดกรอง  Down Syndrome 6 
                           ผูอ้  านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 10 อุบลราชธานี  น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสาร7 
ประกอบการประชุม  ดงัน้ี 8 

       โรคกลุ่มอาการดาวน์ หรือ ดาวน์ซินโดรม (Down Syndrome) เป็นโรคทางพนัธุกรรมท่ีเกิด9 
จากความผดิปกติทางโครโมโซม (47แท่ง  คู่ 21 เกินมา1  trisomy 21) ท าให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนและพบไดก้บั10 
คนทุกชาติ ทุกสังคม และชนชั้น 11 
อุบติัการณ์ของโรคดาวน์ซินโดรมในประเทศไทย 12 

•   อุบติัการณ์ 1:800 ถึง 1:1,000 13 
•   หญิงตั้งครรภ ์800,000 ราย/ปี 14 

โอกาสท่ีทารกจะเกิดโรคดาวน์ซินโดรม 800 ถึง 1,000คน/ปี 15 
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ค่าใชจ่้ายในการดูแลมากกวา่เด็กปกติ 2.5 ลา้นบาท แบ่งเป็น ค่ารักษาพยาบาล 900,000 บาท และค่าใชจ่้ายของ1 
ผูป้กครอง 1.6 ลา้นบาท โดยการตรวจคดักรองหญิงตั้งครรภทุ์กรายจะช่วยประหยดังบประมาณของรัฐ และยงั2 
ช่วยใหพ้อ่แม่ไดมี้โอกาสเลือกและวางแผนจดัการกบัอนาคตของครอบครัวได ้3 
                    การประชุมคณะอนุกรรมการ การป้องกนัและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ วนัท่ี 13 มกราคม 2558 มี4 
มติเห็นชอบในการพฒันาและวางระบบการป้องกนั และควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ โดยจดัท าโครงการป้องกนั5 
และควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ประเทศไทย น าร่องด าเนินงานใน 4 ภาค (นครสวรรค ์เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น)6 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงเขตสุขภาพท่ี 10 ประกาศ7 
ขบัเคล่ือนเครือข่ายแบบบูรณาการป้องกนัและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์และธาลสัซีเมีย เม่ือวนัท่ี12-14 มิถุนายน2560 8 
วตัถุประสงคก์ารใหบ้ริการตรวจดาวน์ซินโดรม 9 

1. พฒันาศกัยภาพ ดา้นนวตักรรมการใหบ้ริการ 10 
2. ใหบ้ริการตามความตอ้งการของลูกคา้ในเขตสุขภาพท่ี10 11 

วธีิการตรวจทางห้องปฏิบติัการ 12 
1. ตรวจคดักรองกลุ่มอาการดาวน์ 13 
2. ตรวจยนืยนัโครโมโซม  (ส่งต่อสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข) มีการรับรองระบบคุณภาพตาม14 

มาตรฐานสากล ISO 15189 15 
สรุปวธีิการตรวจคดักรองความผดิปกติของลูกนอ้ยท่ีคุณแม่คู่ควร 16 
อายคุรรภคุ์ณแม่ วธีิการตรวจคดักรอง ความแม่นย  า ความเส่ียง 
10-12 สัปดาห์ CVS  (Chorionic Villous Sampling) การตรวจช้ินเน้ือรก 99 % เส่ียงแทง้ 0.5 - 2 % 

 NT (Nucha Translucency) ตรวจอลัตราซาวด ์เพื่อวดัความ
หนาของน ้าท่ีสะสมบริเวณตน้คอทารก 

80 % ไม่เส่ียงแทง้ 

 NT + First Trimester Blood Test การการวดัความ
หนาแน่นของตน้คอทารกร่วมกบั ตรวจเลือดคุณแม่ไตร
มาสแรก Double Marker (PAPP-A, Free β HCG  ) 

90 % ไม่เส่ียงแทง้ 

 NIPD การเจาะเลือดแม่เพื่อตรวจสอบความผดิปกติของ
โครโมโซมลูกนอ้ยในครรภ ์(Nifty, Panorama, Verifi, 
NIPS, Harmony และอ่ืนๆ) 

99 % ไม่เส่ียงแทง้ 

15 สัปดาห์ข้ึนไป Second Trimester Blood Test การตรวจเลือดคุณแม่ใน
ไตรมาสท่ีสอง Triple Marker (AFP, Free β HCG, uE3 ) 

86 % ไม่เส่ียงแทง้ 

 Second Trimester Quad Test การตรวจเลือดคุณแม่ในไตร
มาสท่ีสองแบบ Quadruple Test (AFP, Free β HCG, uE3, 
InhibinA ) 

85 % ไม่เส่ียงแทง้ 

 Amniocentesis คือ การเจาะน ้าคร ่ า 99 % เส่ียงแทง้ 1 % 
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บทความโดย รศ.นพ.นพดล สโรบล แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 1 
นิตยสาร Amarin Baby & Kids ฉบบัเดือนธนัวาคม 2559 และ มกราคม 2560 2 
 3 

ผลการด าเนินงานการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ จ าแนกรายจังหวดั 4 
 
จงัหวดั 

Quadruple Test PND Karyotyping อ่ืนๆ 
จ านวน High Risk  จ านวน Down ผดิปกติอ่ืนๆ  

เชียงใหม่ 1,308 131 44 44    
ล าพนู 446 55 38 38  Edward 1 : 19  
ขอนแก่น 3,760 347 206 206 9 3 

(neuraltube/abdomin
alwalldefect) 

8 
(Spontaneousabortion 1) 

นครสวรรค ์ 1,610 177 68 63 2  2 
ยะลา 350 20 5 7    
สงขลา 3,534 392 168 170 3   

รวม 11,008 1,122 545 528 14  10 
อา้งอิง : รศ.นพ.ถวลัยว์งค ์รัตนสิริ ผอ.ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการวนิิจฉยัและรักษาทารกในครรภ ์  5 
รพ.ศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 12 มิถุนายน 2560  6 
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 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 1 

  รศ.นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ ์ภาควชิาสูติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2 
    3 
                     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  และนายแพทยส์มฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์- 4 
การแพทย ์ไดส้รุปประเด็นท่ีคณะท างานตอ้งพิจารณาต่อไปดงัน้ี  5 
1. ความเหมาะสมดา้นความคุม้ทุนในการใหบ้ริการ  6 
2. ความเหมาะสมของเทคนิคในการตรวจ 7 
3. แนวทางการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีถูกระเบียบ 8 
4. ความเส่ียงในกรณีการถูกฟ้องร้อง เม่ือเกิดความผดิพลาด  9 
       ประธานยินดีสนบัสนุน และให้ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี  เป็น Model Development 10 
โดยมอบหมายให้ นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดี เป็นประธานคณะท างาน และเน้นในเร่ืองกระบวน 11 
การจดัซ้ือจดัจา้งใหถู้กตอ้งตามระเบียบและใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีมาตรฐานเหมือนกนัทั้งประเทศ 12 
 13 
 14 
 15 

วธีิมาตรฐานในปัจจุบนั 
เจาะน ้าคร ่ าทุกรายท่ีอายคุรรภ ์16 
สัปดาห์ ในมารดาท่ีอาย ุ> 35 ปี 
ในการคดักรอง 10000  ผลทารก
ดาวน์ 14 คน 
เจาะนา้คร ่ า 1500 คร้ัง  
• คดักรองเด็กดาวน์ได ้4 คน  
• คดักรองไม่ได ้10 คน  
• เด็กปกติจะแทง้จากการเจาะ15
คน  
สตรีไทย ตั้งครรภ ์1 ลา้นคนต่อปี 
25000 ลา้นบาท  
400 ตรวจพบ  
1000 ตรวจไม่พบ  
1500 แทง้ทารกปกติ  
 

- ลดหตัถการตรวจเจาะลงได ้
66%  
- ลดการแทง้ทารกปกติลงได ้
66%  
- ตรวจพบทารกดาวน์เพิ่มจาก 
29%  
เป็น 86%  
 

วธีิคดักรองท่ีท าการวจิยั  
คดักรองไตรมาสแรกดว้ยซีร่ัม
มาร์คเกอร์ และ NT ในสตรี
ตั้งครรภทุ์กคน ในการคดักรอง 
10000 คน จะได ้มีทารกดาวน ์14 
คน  
• เจาะนา้คร่า, CVS: 500 คร้ัง  
• คดักรองเด็กดาวน์ได ้12 คน  
• คดักรองไม่ได ้2 คน  
• เด็กปกติจะแทง้จากการเจาะ 5 
คน 
สตรีไทย  
ตั้งครรภ ์1 ลา้นคนต่อปี  
11000 ลา้นบาท  
1200 ตรวจพบ  
200 ตรวจไม่พบ  
500 แทง้ทารกปกติ   
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                    4.2 การต่ออายุใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 1 
                          ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี 2 
                          ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ท่ีด าเนินการในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่ิมด าเนินการ3 
ปีงบประมาณ 2557  โดยรองอธิบดีท าหนา้ท่ี QMR (ผูแ้ทนฝ่ายบริหาร) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บรอง 4 
ISO 9001: 2008 เม่ือเดือนเมษายน 2558 5 
                         ในปี 2558 มติท่ีประชุม Management Review ใหน้ าระบบบริหารคุณภาพหอ้งปฏิบติัการ ซ่ึงมี 6 
ผูท้รงคุณวุฒิด้านมาตรฐานห้องปฏิบติัการเป็น Quality Assurance Director (QAD) มาด าเนินการร่วมกันกับ7 
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001   8 
                         กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บหนงัสือจาก บริษทั URS (Thailand) เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 9 
2560 แจง้ดงัน้ี 10 
1. ใบรับรอง ISO 9001:2015 จะหมดอาย ุวนัท่ี 7 ตุลาคม 2560 11 
2.  กรมตอ้งท า surveillance  ทุก 6 เดือน คร้ังท่ี 5 ก าหนดเม่ือกุมภาพนัธ์ 2560 และตอ้งท าภายใน พฤษภาคม 12 
2560 หากด าเนินการไม่ทนั ต้องท า surveillance พร้อม re-certification โดยต้องด าเนินการให้เสร็จก่อนวนั13 
หมดอาย ุ30 วนั หมายถึงตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จก่อน 7 กนัยายน 2560 14 
3. ค่าใชจ่้ายในการตรวจประเมิน surveillance และ re-certification จ านวน 382,000 บาท 15 
 16 
                    มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ ประธานพิจารณาใหท้ าการต่ออายใุบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน 17 
ISO 9001 : 2015 เน่ืองจากเป็นการรับรองระบบคุณภาพของกรมและเป็นการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดย18 
มอบหมายให้นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯท าหนา้ท่ี QMR และตั้งคณะท างานเสนอต่อประธานเพื่อ19 
พิจารณาในสัปดาห์หนา้ 20 
 21 

4.3 แผนการพฒันาก าลงัคนกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ในระดับปริญญาเอก 22 
      ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี 23 

ความเป็นมา 24 
                อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของก าลงัคนท่ีจะรองรับการพฒันา25 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ในระยะยาว ซ่ึงตอ้งด าเนินภารกิจประจ าท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ภารกิจ26 
ส าคญัตามสถานการณ์ของประเทศหรือของโลก รวมทั้งการสร้างสรรค์นวตักรรมทางวิทยาศาสตร์การแพทย์27 
ต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุข หรือเพื่อสร้างความสามารถของประเทศตามแนวทางการพฒันาประเทศไทย 4.0 28 
จึงควรมีแผนการพฒันาบุคลากรคุณภาพ รวมทั้งการพฒันาบุคลากรวุฒิปริญญาเอกในจ านวนและสาขาวิชาท่ี29 
จ าเป็นตามแนวทางดงักล่าวจึงแต่งตั้ง คณะท างานจดัท าแผนการพฒันาก าลงัคนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ใน30 
ระดบัปริญญาเอกประกอบดว้ยผูอ้  านวยการ ผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆ และฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีเป็นเลขาคณะท างาน 31 
(การพฒันาก าลงัคนระดบัปริญญาเอก เพิ่มเป็น 100 คนภายใน 5 ปี) 32 
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การด าเนินงาน 1 
ท าการส ารวจหน่วยงาน 
➢ ความตอ้งการอตัราก าลงัปริญญาเอกในระยะยาว 
➢ ความจ าเป็นในการพฒันาขา้ราชการปัจจุบนัใหมี้ 
วฒิุปริญญาเอกโดยทุนรัฐบาล ปี 2563 - 2569 

ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการพฒันาประเทศของรัฐบาล 
ท่ีมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)  
แผนยทุธศาสตร์ระยะ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์4.0 (DMSc 4.0) 
แผนยทุธศาสตร์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย  ์

           ความตอ้งการอตัราก าลงัในระยะยาว และการพฒันาขา้ราชการ ควรพิจารณาบนพื้นฐาน การพฒันา2 
นวตักรรมและเทคโนโลยตีามแผน DMSc 4.0 การพฒันาภารกิจประจ า / ภารกิจส าคญั 3 
          เป้าหมายการพฒันานวตักรรม และเทคโนโลยีทางการแพทยท์างการแพทย ์ เพื่อรองรับ DMSc 4.0 ใน4 
ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579) ดงัน้ี 5 
          ยาใหม่ ทั้งยาเคมีหรือจากสมุนไพร และเคร่ืองส าอางจากสมุนไพร / ยา Biopharmaceutical ทั้งยาใหม่และ6 
ยาคลา้ยคลึง (Biosimilar) / วคัซีน / Cell therapy / Precision Medicine / Personalized Medicine (การตรวจวินิจฉัยโรค 7 
การบ่งช้ีทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวกบัโรคหรือการรักษา) / Diagnostics น ้ายาตรวจวนิิจฉยัโรค และน ้ายาทดสอบเพื่อการ8 
คุม้ครองผูบ้ริโภค / Supportive functions to biomedical product developmentไดแ้ก่ Bioinformatics การจดัการทรัพยสิ์น9 
ทางปัญญา IT ฯลฯ  10 
ความต้องการอตัราก าลงัปริญญาเอกทีส่ ารวจจากหน่วยงาน 11 

จ านวน 
ปริญญา
เอก 
ท่ีมีอยู ่
ณ 
ปัจจุบนั 

จ านวน 
ปริญญา
เอก 
ท่ีก าลงั 
จะจบ 

จ านวนรวม 
ปริญญาเอก 
ท่ีมีในระยะ 5 ปี 
(ปี 2560-2564) 

ความตอ้งการปริญญาเอกท่ี
ขอเพ่ิมระหวา่งปี 2560 – 
2564 

ส าหรับภารกิจ จ านวน 
ปริญญาเอก 
ท่ีหน่วยงาน
ตอ้งการ พฒันา 

บุคลากร
เดิม 

สรรหา
ใหม่ 

ภารกิจ
ประจ า 

พฒันา
นวตักรรม 

56 
(ขรก. 55 
+  
พรก. 1) 

25 81 

72 42 

84 30 195 114 

หมายเหตุ : * ตดัจ านวนขา้ราชการปริญญาเอกท่ีจะเกษียณอายรุาชการ ในปี 2560  – 2564 จ  านวน 11 คน  12 
 13 
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การพฒันาข้าราชการโดยทุนรัฐบาล 1 
การพิจารณาสาขาวชิาปริญญาเอก ในการพฒันาขา้ราชการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์โดยการขอรับการจดัสรร2 
ทุนรัฐบาล (ก.พ.) จ  านวน 26 ทุน  3 
การด าเนินการของคณะท างานฯ ล าดบัต่อไป 4 

- พิจารณากลัน่กรอง ‘จ านวน’ และ ‘สาขาวชิา’ ท่ีหน่วยงานแจง้ความประสงคท่ี์จะขออตัราก าลงัปริญญาเอก 5 
- จดัท าแผนการสนบัสนุนบุคลากรในการเขา้รับการศึกษา  6 
- การท าความร่วมมือระหวา่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยก์บัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ  7 
- แนวทางการสนบัสนุนบุคลากรไปศึกษาในต่างประเทศ กรณีเป็นสาขาวชิาท่ีไม่มีเปิดสอนภายในประเทศ 8 

                    มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานยินดีสนบัสนุนและให้ใส่ในแผนพฒันาบุคลากรเพื่อ9 
รองรับ Thailand 4.0 และให้กองแผนงานและวิชาการศึกษาระเบียบการใช้เงินบ ารุงเป็นงบพฒันาบุคลากรเพื่อ10 
ส่งเสริมการเรียนปริญญาเอกภายในประเทศ และมอบหมาย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดี เป็นผู ้11 
ควบคุมดูแล 12 
 13 
วาระที ่5เร่ืองเพือ่ทราบ 14 
  5.1 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 8 เดือน 15 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี 16 
สรุปความกา้วหนา้การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการประจ าปี 2560ระบบ DOC รอบ 8 เดือน (ระดบัหน่วยงาน) 17 
 18 

หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 
การใชจ่้าย ความกา้วหนา้ 

ส านกังานเลขานุการกรม 37.74 86.00 
ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 47.11 77.75 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 59.74 47.36 
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 31.56 63.90 
กองแผนงานและวิชาการ 43.67 65.10 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 94.37 74.35 
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 61.08 51.03 
สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์ 47.28 73.03 
สถาบนัวจิยัสมุนไพร 39.63 70.31 
ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ 11.48 68.32 
ส านกัยาและวตัถุเสพติด 76.38 67.33 
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หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 
การใชจ่้าย ความกา้วหนา้ 

ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 78.09 56.90 
สถาบนัชีววตัถุ 66.05 73.21 
ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 32.80 67.14 
ส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์ 36.97 71.90 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ 0.00 70.54 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 เชียงราย 0.00 69.09 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก 61.46 58.80 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค์ 71.73 56.90 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 31.84 11.66 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 สมุทรสงคราม 68.40 72.67 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบุรี 81.20 82.65 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น 72.52 76.71 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี 77.31 65.98 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา 96.69 79.98 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี 68.79 64.56 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 สุราษฏร์ธานี 66.15 72.56 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 6.73 66.20 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 สงขลา 77.04 69.30 
ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง 63.13 78.91 
สรุปและมีขอ้เสนอใหด้ าเนินการ 1 
รายละเอียดการรายงาน 2 
-เป้าหมายผลการด าเนินงาน ณ เดือนท่ี 8 ร้อยละ 60 ข้ึนไป  3 

-ขอ้มูลท่ีรายงานจากระบบ DOC ณ วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 4 

-ขอ้มูลการใชจ่้ายงบประมาณอิงตามการรายงานผลภายใตง้บด าเนินงานท่ีใช ้5 

ข้อเสนอ 6 

-ผลการด าเนินงาน รายงานยงัเป็นลกัษณะ process เสนอใหป้รับวธีิรายงานเป็นสรุปผลตามวตัถุประสงค์    7 
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-หากผลด าเนินงานต ่ากวา่เป้าหมาย โปรดตรวจสอบและประสานกองแผนงานและวชิาการ เพื่อปรับใหข้อ้มูล1 

เป็นปัจจุบนั เน่ืองจากขอ้มูลจาก DOC น าไปรายงานในระบบการติดตามการบริหารยทุธศาสตร์ดา้นสุขภาพของ 2 

กระทรวงสาธารณสุข 3 

-ผูรั้บผิดชอบ: กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวชิาการ monitor_plan@dmsc.mail.go.th 4 

                     มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้หน่วยงานรายงานการใชเ้งินให้เป็นปัจจุบนั 5 
เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานไดต้รงตามเป้าหมาย 6 
 7 
  5.2 กฎหมายอนุบัญญัติตาม พรบ.เช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 ที่ประกาศใช้แล้วและแนว8 
ทางการปฏิบัติ 9 

                 นางจุฑามาศ ศิริปาณี ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการ10 
ประชุม ดงัน้ี 11 
                         การบงัคบัใชอ้นุบญัญติัตามพรบ.เช้ือโรคและพิษจากสัตวท่ี์มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 28 ก.พ.59 12 
โดยกรมจดัท าอนุบญัญติัส าเร็จแลว้ 10 ฉบบัจาก 23 ฉบบั ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้   6 ฉบบั ดงัน้ี 13 

1. กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการด าเนินการเก่ียวกบัเช้ือโรคและพิษจาก14 

สัตว ์พ.ศ.2560 15 

2. กฎกระทรวงแบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2560 16 

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุใน17 

คณะกรรมการเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ.2559 18 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง รายการเช้ือโรคท่ีประสงคค์วบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ.2560 19 

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง รายการพิษจากสัตวท่ี์ประสงคค์วบคุมตามมาตรา 19 พ.ศ.2560 20 

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง หลกัเกณฑ ์วธีิการและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานตามมาตรา 28 ตอ้ง21 

ปฏิบติั และการจดัใหมี้คณะกรรมการควบคุมความปลอดภยัทางชีวภาพ พ.ศ.2560 22 

          มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์23 
ท าการศึกษาและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้ งให้ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ท าการ24 
ประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรับทราบเน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีส าคญั และเพื่อความมัน่คง25 
ปลอดภยั 26 
 27 
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5.3 รายงานความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติราชการ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ตามข้อตกลงการปฏิบัติ1 
ราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (PA) และตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 2 
44) รอบ 8 เดือน 3 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี     4 
ผลการปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการและตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ5 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบ 8 เดือน 6 
ตัวช้ีวดัที ่1 ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวังเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพ 7 
ผลความกา้วหนา้ : จดัท า antibiogram ระดบัประเทศประจ าปี พ.ศ. 2560 (ม.ค-มี.ค.60 ) 8 
 ( 2.4000)                 (อยูใ่นระหวา่งตรวจสอบ ขอ้มูล)  9 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ต่อกระทรวง 10 
                                                        สาธารณสุข 11 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 12 
 - จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 13 
 - ได ้antibiogram ระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogram ระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 14 
 - ขอ้มูลการป่วยจากเช้ือด้ือยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง  15 
      (สถาบนับ าราศนราดูร และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด 16 
ตัวช้ีวดัที ่2 ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 
ผลความกา้วหนา้ : ประชุมคณะกรรมการฯ วนัท่ี 16 พ.ค.60มอบหมายคณะกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนของแต่ละ  18 
   (3.000)                 หน่วยงานเป็นผูก้  าหนดประเภทของขอ้มูลองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของ  19 
                                 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าเขา้ท่ีประชุมในคร้ังต่อไป 20 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : ไดแ้ผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม    21 
                                                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร 22 
เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ฐานขอ้มูล องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์23 
ตัวช้ีวดัที ่3  จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อรองรับ  24 
                     ประชาคมอาเซียน 25 
ผลความกา้วหนา้ : อยูร่ะหวา่งเตรียมและจดัส่งตวัอยา่ง PT sample/ check sample ใหห้้องปฏิบติัการเครือข่าย โดย  26 
    (1.000)                ดา้นโลหะหนกั จดัส่ง check sample สารปรอท ตะกัว่ แคดเม่ียม และสารหนู ใหก้บั  27 
                                 ห้องปฏิบติัการเครือข่าย มีผลอยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 6  แห่ง 28 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : 29 
1. ตรวจเยีย่ม (ตามความจ าเป็น) ใหค้  าปรึกษาและแนะน าดา้นวิชาการ 30 
2.ผลประเมินศกัยภาพห้อง ปฏิบติัการโดยประเมินผลผลการทดสอบการตรวจวิเคราะห์ตามท่ีกฎหมายอาหารก าหนด 31 
ไดแ้ก่ การตรวจวิเคราะห์ โลหะหนกั, วตัถุเจือปนอาหาร และสารก าจดัศตัรูพืชในผกัและผลไม ้32 
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เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ห้องปฏิบติัการของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นส่วนภูมิภาคไดรั้บการพฒันาขีด  1 
                                          ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งในอาหาร จ านวน  17 แห่ง 2 
ตัวช้ีวดัที ่4 จ านวนศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนทีม่ีศักยภาพ  3 
                    ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4 
ผลความกา้วหนา้ : 1. มีการถ่ายทอดและพฒันาศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ ์     5 
        (1.000)             สุขภาพในชุมชน มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 3 จ  านวน 74 แห่งและตามเกณฑ์ระดบั 4   6 
                                  จ  านวน 33 แห่ง 7 

                2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัในปี 2560 คือชุมชนเขม้แข็งระดบั 4  จ  านวน 32 แห่ง 8 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน มี  9 
                                                        ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4ไม่นอ้ยกวา่ 104 แห่ง 10 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : 1. ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน มีผล  11 
                                              การด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4 ไม่นอ้ยกวา่ 121 แห่ง 12 
                                           2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัฯ ในปี 2560 คือ ระดบั 4 จ  านวน 57 แห่ง จากจ านวนศูนย ์ 13 
                                              แจง้เตือนภยัฯ จ านวน 90 แห่งในปี 2559 14 
ตัวช้ีวดัที ่5 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางที่สามารถตรวจวเิคราะห์และเปิดให้บริการ  15 
ผลความกา้วหนา้ : 22 ชนิด (นบัสะสมจากปี 57 – 59 จ านวน 18 ชนิด) โดยพฒันาและทดสอบวธีิตรวจเอกลกัษณ์สาร   16 
                                ในเคร่ืองส าอางผสมมะขาม อญัชนั แตงกวา และกาแฟ 17 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดใหบ้ริการ จ านวน 21 ชนิด 18 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดให้บริการ จ านวน 22 ชนิด 19 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดใหบ้ริการ จ านวน 23 ชนิด 20 
ตัวช้ีวดัที ่6 ความส าเร็จในการผลักดันห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในสังกดั  21 
                     กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย 22 
ผลความกา้วหนา้ : Internal Audit และ External Audit 29 แห่ง (ผา่น 20 แห่ง ไม่ผา่น 1 แห่ง รอการแกไ้ข 8 แห่ง)  23 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : - ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 100 (External Audit 61แห่ง)  24 
                                          - รายงานผลการตรวจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ปัญหา อุปสรรค พร้อมขอ้เสนอแนะใน        25 
                                             การผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยัใหผ้า่นเกณฑ์มาตรฐาน และ 26 
                                             เสนอปลดักระทรวงใหค้วามเห็นชอบ 27 
ตัวช้ีวดัที ่7 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 28 
ผลความกา้วหนา้ : เดือน เม.ย.-พ.ค. 60 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 176 คร้ัง ( เม.ย. จ  านวน 68 คร้ัง/ พ.ค.   29 
                                 จ  านวน 108 คร้ัง) 30 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ด าเนินการตามแผนฯ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 คือ 130 คร้ัง 31 
 32 
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ตัวช้ีวดัที ่8 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 1 
ผลความกา้วหนา้ : ร้อยละ 63.52 2 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ร้อยละ 80 3 
เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ร้อยละ 96 4 
ตัวช้ีวดัที ่9 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5 
ผลความกา้วหนา้ : - อยูร่ะหวา่งจดัท า antibiogram ระดบัประเทศ(ม.ค-มี.ค60) ปี พ.ศ. 2560  6 
                                - อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มูลนวตักรรม เทคโนโลยสุีขภาพ/ท่ีพฒันาต่อยอดการใหบ้ริการดา้น  7 
                                   สุขภาพ 8 
                                - เสนอขอจดัตั้งส่วนราชการใหก้ระทรวงสาธารณสุข 9 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : - มี (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 10 
                                 - สรุปผลรายงานนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยสุีขภาพ/ท่ีพฒันาต่อยอดการใหบ้ริการ 11 
 เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ด าเนินการตามแผนฯ  (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 12 
- มี (ร่าง) มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 13 
- จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 14 
- ได ้antibiogram ระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogram ระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 15 
- ขอ้มูลการป่วยจากเช้ือด้ือยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง (สถาบนับ าราศนราดูร   16 
   และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด  17 
- สรุปผลรายงานนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยสุีขภาพ/ท่ีพฒันาต่อยอดการให้บริการดา้นสุขภาพ 18 
- ไดแ้ผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 19 
- สรุปผลการพิจารณากรอบอตัราก าลงั 20 

           ผลคะแนนตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เท่ากบั    21 
   3.9413 กรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดเ้ป็นอนัดบั 3 ของกระทรวงสาธารณสุข เท่ากบั 4.7696 22 
 23 
                       มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานใหส้ร้างความเช่ือมโยงของการปฏิบติังานกบัการประเมินผล 24 
PA ของผูบ้ริหาร และให้เลือกตวัช้ีวดัของกรมท่ีมีแนวทางปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จได ้และมอบเจา้ภาพตวัช้ีวดั25 
ทุกตวัเร่งด าเนินการ 26 
 27 

5.4 เร่ืองจากผู้อ านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 28 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์  ไดใ้ห้ผูแ้ทน29 

น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมดงัน้ี 30 
1. สรุปผลการประชุมปฏิบติัการ“พฒันาเน้ือหาหลกัสูตรอาสาสมคัรประจ าครอบครัว (อสค.) 31 

และการประเมินครอบครัวท่ีมีศกัยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อการเขา้ถึงง่ายและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง” 32 
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เน้ือหาหลกัสูตร ท่ีใชค้วามรู้จากกรม 1 
-ผกัพื้นบา้นและสมุนไพรไทย : วธีิการปลูก การใชป้ระโยชน์ผกัพื้นบา้นและสมุนไพรไทย 2 
-ยาและการใชย้า  : ความรู้ยาชุด 3 
-อาหารและโภชนาการ :วธีิการจดัการสารอนัตรายปนเป้ือนในผกั/ผลไม ้ 4 
-การเขา้ถึงหนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ กรมวทิย ์5 
โอกาสการพฒันา 6 
-อสค.เป็นจุดเปล่ียนของระบบสุขภาพ ในการปฏิรูประบบสุขภาพ ท่ีเช่ือมต่อกับทีมหมอครอบครัว / อสม./7 
ระบบส่ือสาร เพื่อใหค้นไทยมี Health Literacy ตามท่ีคาดหวงั 8 
-เป็นช่องทางส่งความรู้ดา้นสุขภาพสู่ประชาชนใหป้ฏิบติัได ้9 
การเตรียมการรองรับ 10 
-ความรู้ตามเน้ือหาในหลกัสูตร ท่ีตอ้งปรับปรุงใหเ้รียนรู้ง่าย ใชเ้วลาสั้น และน าไปปฏิบติัได ้11 
-พฒันาปรับปรุง “หนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ กรมวทิยฯ์” ใหเ้ขา้กบั platform ระบบส่ือสารท่ีนิยมในปัจจุบนั และ    12 
  เช่ือมต่อ Application กบักรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 13 
-ขอ้มูลใน “หนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ กรมวทิยฯ์” 14 

          2.การจดัท าสารมาตรฐาน THC : Tetrahydrocannabinol 15 
สารมาตรฐาน : ส าคญั/จ าเป็น/มีราคาแพง ตอ้งสั่งจากต่างประเทศ 16 
THC  Standard : แยก กญัชา/กญัชง 17 
ผลการด าเนินงาน/ผลคาดวา่จะไดรั้บ : สามารถผลิตสารมาตรฐาน THC / ลดการน าเขา้ 18 

      3.โครงการบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวตักรรมฐานขอ้มูลเห็ดพิษ 19 
วตัถุประสงค ์20 
1.สถานการณ์เห็ดพิษ 21 
2.เพื่อจดัท าเป็นฐานขอ้มูลเห็ดพิษ โดยการเปรียบเทียบภาพถ่ายเห็ด (Mushroom Image Matching) 22 
3.พฒันาชุดทดสอบเห็ดพิษ 23 
ส่ิงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ : ไดฐ้านขอ้มูลเห็นพิษ เป็นฐานขอ้มูลอา้งอิง / Application / Test  Kit / งบประมาณ 24 

4.รายงานผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั ม. 44 25 
จ านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการเฝ้า26 
ระวงัผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 27 
ผลการด าเนินงาน (ตุลาคม 59 – มิถุนายน 60) 28 
- ผา่นระดบั 4 จ  านวน 69 แห่ง  (ผา่นระดบั 4 จ  านวน 121 แห่ง ภายในเดือนกรกฎาคม )  29 
- ผา่นระดบั 3 จ  านวน 86 แห่ง  30 
- รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัในปี 2560 จ านวน 54 แห่ง 31 
เกณฑร์ะดบั 4 มาตรการการจดัการปัญหาของชุมชน 32 
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-  มีการส่ือสาร แจง้เตือนภยัสุขภาพในชุมชน 1 
-  ชุมชนมีการพฒันากลไกในการจดัการตนเอง 2 
ปัจจยัสนบัสนุนการด าเนินงาน 3 
1.มีการจดัสรรงบประมาณเพิ่มในการด าเนินโครงการใหก้บัศูนยฯ์ท่ีท าเกินเป้าหมาย เช่น ขอนแก่น  ชลบุรี เป็นตน้ 4 
2.การรับรู้ของผูบ้ริหารของกระทรวง ร่วมถึงกรมอ่ืนๆ ผูบ้ริหารระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล ชุมชน ท่ีเก่ียวขอ้ง 5 
3. แนวคิดของโครงการมีส่วนสนบัสนุนนโยบายของกระทรวง เช่น การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลในชุมชน  6 
( RDU ) 7 
 8 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสนบัสนุนให้จดัท าโครงการท่ีเกิดประโยชน์ และให้มี9 
การบูรณาการร่วมกันในหน่วยงานของกรม โดยมอบหมาย นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีเป็น10 
ผูรั้บผดิชอบ 11 

 12 
5.5  ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล Thai Journal 13 

Citation Index (TCI) 14 
ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี 15 

  ตามท่ีส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยมี์วตัถุประสงคท่ี์จะยกระดบัคุณภาพวารสารกรม 16 
วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ใหเ้ป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศและสากลนั้น ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์17 
โดยบรรณาธิการวารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ)์ ไดส่้งใบสมคัรและขอ้มูลไป18 
ยงัศูนยด์ชันีการอา้งอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre ) เพื่อขอรับการพิจารณาคุณภาพ19 
วารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์เพื่อเขา้สู่ฐานขอ้มูล TCI ประจ าปี พ.ศ. 2560 และไดรั้บหนงัสือจากศูนยด์ชันี20 
อา้งอิงวารสารไทย ลงวนัท่ี  29 พฤษภาคม 2560 แจง้ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเขา้สู่ฐานขอ้มูล TCI วา่21 
วารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการพิจารณาให้อยูภ่ายใตฐ้านขอ้มูลดชันีการอา้งอิงวารสารไทย โดยจดั22 
คุณภาพใหเ้ป็น วารสารกลุ่มท่ี 2 : วารสารท่ีผา่นการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธนัวาคม 2562) โดยมี23 
ค าแนะน าใหป้รับปรุงดงัน้ี  24 

1) ใหมี้ผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกพิจารณาบทความของผูนิ้พนธ์ท่ีสังกดั25 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(เช่นผูท้รงคุณวฒิุนอกกรมฯ พิจารณาบทความของคนในกรมฯ) 26 

2) ใหเ้พิ่มจ านวนเร่ืองตีพิมพข์องผูนิ้พนธ์จากหน่วยงานภายนอก 27 
3) ยงัพบขอ้บกพร่องในการเขียนเอกสารอา้งอิงท่ีไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีก าหนด 28 
4) ตอ้งปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์องวารสารวารสารกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ให้ตรงกบัขอ้มูล29 

ในตวัเล่ม เช่นรายช่ือของบทความในแต่ละฉบบั รายช่ือของผูท้รงคุณวฒิุในกองบรรณาธิการ และให้30 
ระบุสาขาของบทความท่ีรับตีพิมพใ์หช้ดัเจน  31 
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ซ่ึงทางส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์ไดเ้ร่ิมด าเนินการแกไ้ขตามค าแนะน าบางส่วนแลว้และก าหนดส่ง1 
ขอ้มูล เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารคร้ังต่อไปในปี 2563  2 
 3 

             มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานใหก้ารสนบัสนุนเน่ืองจากมีความส าคญั รวมถึงการ4 
จดัท า E-Journal ของกองแผนฯเพื่อใหเ้ขา้ถึงความรู้ดา้นวิชาการไดม้ากข้ึน 5 

 6 
5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกีย่วข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง8 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  9 
  10 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ  11 

 12 
                       5.7 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทีม่ีประสบการณ์ (ต าแหน่ง13 
ประเภททัว่ไป) ต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษลงมา 14 
                              ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสาร ดงัน้ี 15 
หลกัเกณฑต์ามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1006 / ว10 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2548 เร่ือง การประเมินบุคคลเพื่อ16 
แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททัว่ไป) และต าแหน่งประเภท17 
วชิาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดบัช านาญการพิเศษลงมา 18 
ต าแหน่งประเภทวชิาการระดบัช านาญการและช านาญการพิเศษ (ต าแหน่งเล่ือนไหล) 19 
คุณสมบติั 20 

วฒิุ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
ป.ตรี 6 8 
ป.โท 4 6 
ป.เอก 2 4 

 21 
คุณสมบติัตาม Spec 22 

การเล่ือนระดบั ระยะเวลาตาม spec 
ปฏิบติัการ         ช านาญการ ป. ตรี 6 ปี / ป.โท 4 ปี / ป.เอก 2 ปี 

ช านาญการ             ช านาญการพิเศษ 4 ปี 
 23 
 24 
 25 
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หมายเหตุ  ส าหรับต าแหน่งเภสัชกร/นายสัตวแพทย ์1 
  - หลกัสูตร 6 ปี ระยะเวลา 4 ปี 2 
     - หลกัสูตร 5 ปี ระยะเวลา 5 ปี 3 
  - ส าหรับวฒิุ ป.เอก ผลงานท่ีส่งประเมินจะตอ้งมีผลงานยอ้นหลงั 3 ปี 4 
ส ารวจขอ้มูลขา้ราชการ   ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้น ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2560 จ  านวน 81 ราย 5 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการส ารวจขา้ราชการ  6 

• ขา้ราชการรับทราบสิทธิประโยชน์ และ สามารถส่งผลงานประเมินเพื่อ เล่ือนระดบัสูงข้ึน 7 
• ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการส ารวจขา้ราชการท่ีมีคุณสมบติัปีละ 2 คร้ัง 8 

 9 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  10 

   11 
5.8 สิทธิประโยชน์ทีจ่ะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ 12 

                              ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสาร ดงัน้ี 13 
สิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือเกษียณอายรุาชการ 14 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 15 

• พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ.2494 16 
•  พระราชบญัญติักองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ.2539 17 
•  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ.2527 18 
•  พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บเบ้ียหวดับ านาญ พ.ศ.2521 19 
•  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้ง พ.ศ.2519 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 20 

ข้าราชการ 21 
สิทธิประโยชน์เลือกรับบ านาญ 22 
-บ านาญ / เงิน กบข. 23 
-เงินช่วยค่าครองชีพผูรั้บเบ้ียหวดับ านาญ (ช.ค.บ.) 24 
-บ าเหน็จตกทอด 25 
-เงินช่วยพิเศษ กรณีถึงแก่ความตาย 26 
-ค่ารักษาพยาบาล 27 
-การศึกษาบุตร 28 
-บ าเหน็จด ารงชีพ 29 
สิทธิประโยชน์เลือกรับบ าเหน็จ  30 
 -บ านาญ / เงิน กบข. 31 
 32 
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ลูกจ้างประจ า 1 
สิทธิประโยชน์เลือกรับบ าเหน็จปกติ สิทธิประโยชน์เลือกรับบ าเหน็จรายเดือน 

บ าเหน็จปกติ (เงินกอ้นคร้ังเดียว) บ าเหน็จรายเดือน 
รับเงิน กสจ. รับเงิน กสจ. 
ใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ บ าเหน็จตกทอด 15 เท่า 
ไม่มีสวสัดิการ ใชสิ้ทธิหลกัประกนัสุขภาพ 
 ไม่มีสวสัดิการ 
สรุป ขา้ราชการและลูกจา้งประจ าเกษียณอายุราชการ  2 
ประจ าปี พ.ศ.2560  (1 ต.ค. 2560) 3 
*ขา้ราชการ          จ  านวน    14  ราย 4 
*ลูกจา้งประจ า     จ  านวน      6  ราย 5 
  รวมทั้งส้ิน          จ  านวน    20  ราย 6 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้  7 
- ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานเลขานุการกรม กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์โทร.02-591-5232 ต่อ 99085 8 
- ส านกับริหารการรับ–จ่ายเงินภาครัฐ (สั่งจ่ายและโอนเงิน) กรมบญัชีกลาง โทร.02-127-7000 ต่อ 4512, 4246, 6207,   9 
   6203, 6401 หรือ 4213 10 
- กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) โทร.02-636-1000 11 
- กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งประจ า (กสจ.) โทร.02-168-1101-6 12 
 13 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ 14 
วาระท่ี 6   เร่ืองอ่ืนๆ (ไม่มี)  15 

 16 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 17 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 18 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 19 
 20 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 21 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 22 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

กองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่  3.2 ติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ภาพรวมครุภัณฑ์ทั้งหมด

จ านวน
รายการ

คืนงบประมาณ
(รายการ)

ผูกพันแล้ว ราคากลาง
(บาท)

จ านวนรายการที่
เบิกจ่ายแล้ว

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

74 1 73 148,549,463 73 148,542,263 99.99 %



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตาม รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม

จ านวนรายการ ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 
(บาท)

ร้อยละเบิกจ่าย

3 195,955,988 109,065,110 55.6 %



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 45,575,939.5 63.8 % - ปี 2560 จ านวน 16 งวด
- เบิกแล้ว 11 งวด

2 อาคารปฏิบัติการ ศวก.อุดรธานี
/ผูกพัน 58-60

69,932,088 33,542,008 48 % - กันเหลื่อมปี 2559 เบิกหมดแล้ว
- ปี 2560 จ านวน 4 งวด เบิกแล้ว 1 งวด
- คงเหลือ 3 งวด 

3 อาคารปฏิบัติการ ศวก.อุบลราชธานี
/ผูกพัน 59-61

54,614,300 28,293,358 51.8 % - ปี 2559 1 งวดเบิกหมดแล้ว
- ปี 2560 จ านวน 13 งวด
- เบิกแล้ว 8 งวด ถึงงวดท่ี 13-14
- คงค้างงวดที่ 9 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตาม รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ที่ดินสิ่งก่อสร้างใหม่

จ านวน
รายการ

ผูกพันแล้ว ราคากลาง
(บาท)

จ านวนรายการที่
เบิกจ่ายแล้ว

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

8 8 17,074,115 8 7,758,350 45.4 %



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

รายละเอียดที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ

ล าดับ รายการ
/ก าหนดส่ง

ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายละเอียด

1 บ้านพักผู้อ านวยการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

2,417,500 722,796 29.9 % งวดงาน 5 งวด
เบิกได้แล้ว 2 งวด

2 อาคารห้องพักเจ้าหน้าที่  (24 ห้อง)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

9,125,900 931,008 12 % งวดงาน 8 งวด
เบิกได้แล้ว 1 งวด


