
 

 

สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 12/2561 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และศวก.ทุกแห่งเปิดให้บริการตรวจยีน HLA  
ในผู้ป่วยโรคลมชักก่อนเริ่มยา Carbamazipine  ตามข้อบ่งชี้ที่แพทย์วินิจฉัย เพ่ือให้
เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทยทุกคน โดยบริการตรวจฟรีในทุกประเภทสิทธิต่างๆ 
ส าหรับ ศวก.ก าหนดวันที่ 2 ม.ค.62 ต้องตรวจได้ครบทุกศูนย์ฯ หากไม่พร้อมให้ส่งต่อ
ศวก.ใกล้เคียง 

1.2 ขอแสดงความยินดีกับ ผทว.วิชชุดา จริยะพันธุ์ ผ่านความเห็นชอบจาก 
ครม.ให้รับต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอยู่ระหว่างรอการโปรดเกล้าฯตามข้ันตอนต่อไป 

 
ที่ประชุมรับทราบ และจะติดตาม
ความก้าวหน้าของการรับตรวจยีน HLA
ในที่ประชุมกรมครั้งต่อไป  
 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 Genomics Thailand 
     นายสาครินทร์ บุญบรรเจิดสุข สชพ. รายงานข้อเสนอการเปิดให้บริการตรวจทาง
พันธุศาสตร์ แบบครอบคลุมทั่วประเทศ 
ให้บริการในปัจจุบัน 
1.การตรวจยีนส์แพ้ยา:ยากันชัก/ยารักษาโรคเก๊าท์ 
2.การตรวจยีนเพ่ือเลือกยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า:มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง 
เปิดบริการได้ภายใน 1-3 ปี 
1.การตรวจยีนมะเร็งแบบถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
 (BRCA1/2และ Lynch’s syndrome)  
2.การตรวจหาความเสี่ยงเป็นดาวน์ซินโดรมจากเลือดแม่ 
3.การตรวจยีนเพ่ือเลือกยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า KRAS EGFR และ อ่ืนๆ 
4.การตรวจพันธุกรรมเชื้อวัณโรคเพ่ือป้องกันเชื้อดื้อยา 
5.การตรวจยีนเพ่ือป้องกันการแพ้ยาวัณโรค 
เปิดบริการได้ภายใน 5 ปี 
1.การตรวจยีนธาลัสซีเมียโดยใช้การถอดรหัสพันธุกรรม 
2.การตรวจยีนเภสัชพันธุศาสตร์ทั้งหมดในคราวเดียว  
(Complete Pharmacogenetics Profiles) 
3. มีฐานข้อมูลพันธุกรรมอ้างอิงของไทยที่มีข้อมูลจีโนมคนไทย จานวน 50,000 ราย 
 
 
 
 

 
     ที่ ป ร ะชุ ม เห็ นชอบ  ประธ านมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.น าเสนอเรื่อง Genomics Thailand 
เข้าที่ประชุมครม.โดยผ่านช่องทาง การ
ประชุมคณะกรรมการ Thailand 4.0 
( ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งปรั บแก้ ในบา ง
ประเด็นและน าเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
เห็นชอบและสั่งการอีกครั้งต้นเดือนม.ค.
62 ) และผ่านคณะกรรมการปฏิรูป 
ของกสธ. (อาจช้ากว่าวิธีแรก) แต่ให้ท า
ทั้ง สองแนวทางควบคู่กันไป 
2.ควรตั้งสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ณ 
กรมวิ ทยาศาสตร์ ก า รแพทย์  โ ดย
ประธานควรเป็นบุคคลภายนอกกรม 
ส่วนเลขานุการให้เป็นบุคคลภายในกรม 
โ ด ย ก ร ม ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ด้ า น ก า ร
ด าเนินงาน 
3.มอบหมายคณะท างานทบทวนกลุ่ม
ลูกค้า ช่วงระยะเวลาการเปิดให้บริการ 
ภาระงานของศวก. การเพ่ิมการตรวจยีน
แพ้ยาชนิดอ่ืน การทบทวนคู่ เทียบที่
ส าคัญ เป็นต้น 



 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
3.2 DMSc PT 
    นางสุดใจ นันตารัตน์ สมป. น าเสนอแผนการด าเนินงาน DMSc PT ดังนี้  
ด้านระบบออนไลน์ 
Web-รับสมัครสมาชิก (2562) สมาชิกตอบผล PT (2563) Final Report PT (2564) 
การพัฒนา 
DMSc PTP ได้รับการรับรองเพ่ิมข้ึน 10 schemes/ Statistic PT (2562) 
DMSc PTP ได้รับการรับรองเพ่ิมข้ึน 15 schemes/ Digital Slide (2563) 
DMSc PTP ได้รับการรับรองทุก schemes (2564) 
การบริหารจัดการ 
Big data DMSc PT (2562) เชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืน (2563) เชื่อมโยงกับ database 
EPTIS National PT  

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานสั่งการให้
คณะท างานจัดท าข้อมูลให้สมบูรณ์เพ่ือ
น า เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ส ธ .  โ ด ย ใ ห้
ประกาศใช้ในวันที่ 14 ก.พ.62 และท า
เรื่องยกเลิกการปรับ E-Payment ให้
เป็นเลข 10 หลักเหมือนเดิม เพ่ือความ
รวดเร็ว  
  ผอ.สคอ.มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
1.แจ้ง PT-Provider เพ่ือส่งข้อมูลน าเข้า
ระบบ DMSc PT (ครบถว้นภายในเดือน
ม.ค.-ก.พ.62) และจัดประชุมเพ่ือเป็น
การเริ่มต้นพร้อมๆกัน 
2.แนวทางการขับเคลื่อน : เนื่องจาก
ปั จ จุ บั น  สมป . เป็ นศู นย์ กลา งการ
ด าเนินงาน จะเกิดผลประโยชน์ขัดกัน 
(conflict of interest ) หรือไม่  
3.ปัจจุบันยังไม่มีต าแหน่งในการท างาน 
ฝากงานอยู่กับ สมป. 
4.ระยะต่อไป จะจัดระบบการบริหาร
องค์กรเพื่อจัดการด้านการขนส่ง การจัด
ประชุม ฯลฯ อย่างไร 
5.แนวทางการเปิดรับรองให้ได้ครบทุก  
Schemes ต า ม  Service Plan ไ ด้
อย่างไร (ปัจจุบันรับรองได้ 130 จาก 
200 Schemes) 
6.ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนให้เป็น 
National PT เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
ของประเทศ 

3.3 การแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ. 2559  
    นายยุทธนา บางม่วง สรส.น าเสนอประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติพลังงาน
นิวเคลียร์เพื่อสันติ  พ.ศ. 2559 ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของกรมที่ต้องก ากับ ดูแล ในเรื่อง
การจดแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะส าหรับใช้เพ่ือ
การวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพ่ือใช้งานใน
สถานพยาบาล ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ของกสธ.และต้องมีการออกกฎหมายระดับรองที่
เกี่ยวข้องอีก 3 กฎกระทรวง 
ระบบสารสนเทศการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีทางการแพทย์ 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์แจ้งการ
ครอบครองที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ขั้นตอนที่ 2 ผู้แจ้งลงทะเบียน และยื่นค าขอแจ้งการครอบครองผ่านระบบออนไลน์ 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
น า เสนอข้อมูล เ พ่ิม เติม ในประ เด็น
ต่อไปนี้ 
1.(ร่าง)พรบ.นี้จะผ่านสนช.วาระ3 เมื่อใด 
2.พรบ.นี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด (ก าหนด
ระยะเวลาคร่าวๆ) 
3.ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ
กรม/สถานพยาบาลและกลุ่มลูกค้า 
4.กฎหมายล าดับรองมีอะไรบ้าง 
5.วิธีการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง  



 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารค าขอ (มาตรฐานคุณภาพเครื่อง/อุปกรณ์วัดรังสี
บุคคล/ผู้ควบคุมการใช้เครื่อง /ผู้แจ้งตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา) 
ขั้นตอนที่ 4 ผู้แจ้งได้รับใบแจ้งการครองหรือใช้เครื่อง (รับด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์) 
มิ.ย.62 เปิดใช้งานระบบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 

   โดยให้น าเสนอความก้าวหน้าในที่
ประชุมกรมครั้งต่อไป  

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
       หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ณ 
วันที่ 14 ธ.ค.61 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เบิกจ่าย
ได้ทั้งสิ้นร้อยละ 10.19 (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 26.08) เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่ 9 
สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 513,732,820.46  บาท ลูกหนี้การค้าคงค้าง (30 พ.ย.
61)  เป็นเงิน 76,509,300.60 บาท (แบ่งเป็นลูกหนี้ภาครัฐ 73,407,100.60 บาทและ
ลูกค้าภาคเอกชน 3,102,200.00 บาท) 
    หัวหน้าฝ่ายพัสดุน าเสนอ งบลงทุน ปี 2562 
วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 417,141,700 บาท  
ประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุนที่สร้าง PO ในระบบ GFMIS แล้ว 
ครุภัณฑ์ 223 รายการ จ านวนเงิน 161,541,338.45 บาท 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ จ านวนเงิน 38,861,283.52 บาท 

    ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่ง
การดังนี ้
1.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบด าเนินการ และ
ลงในระบบ GFMIS ด้วย 
2.ตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 ให้ใช้งบเหลือจ่ายกับครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้างเป็นอันดับแรก ได้แก่ ศวก.
สระบุรี /อุดรธานี และอุบลราชธานี ซึ่ง
มีวงเงินใกล้เคียงกัน ตามด้วยครุภัณฑ์
อ่ืนๆ จึงให้หน่วยงานเตรียมแบบ /
รายการประมาณราคา (BOQ) ไว้ให้
พร้อม 
  

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 
        ผอ.ผน.รายงานติดตามงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
-งบประมาณตามขาวคาดแดงแยกรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ครุภัณฑ์  353.2378 ลบ. 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 63.9039 ลบ.(รายการผูกพันเดิม 39.0864 ลบ./รายการ
ผูกพันใหม่ 24.8175 ลบ.)   
งวดที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 208.0392 ลบ. จ านวน 362 รายการ ได้ผู้รับจ้าง 
360 รายการ ท าสัญญาแล้ว 230 รายการ 
งวดที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 131.5360  ลบ.จ านวน 25 รายการ ได้ผู้รับจ้าง 25 
รายการ ท าสัญญาแล้ว 18 รายการ 
งวดที่ 3 งบประมาณ จ านวน 70 ลบ. จ านวน 10 รายการ ต้องได้ผู้รับจ้างก่อนขอตกลง 
(สวพ. 1 รายการ/สชพ. 1 รายการ/สคอ. 9 รายการ และ ศวก.ขอนแก่น 3 รายการ)   
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ  
      ผอ.สสว. (QM) น าเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบคุณภาพ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงปม. 2562 โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
-QMR ได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้ง ผู้จัดการคุณภาพระดับหน่วยงานแล้ว ดังนั้นให้แต่ละ
หน่วยงานทบทวนหากมีค าสั่งที่ซ้ าซ้อนด้วย 
-ให้หน่วยงานรายงานผลการด าเนินการทุกระบบคุณภาพที่เก่ียวข้อง (ยกเว้นการ
ด าเนินการตาม ISO 9001:2015) และส่งข้อมูลข้อบกพร่องและข้อสังเกตที่พบภายหลัง
การตรวจติดตาม ให้ผู้จัดการคุณภาพระดับกรม (ผ่านกองแผนงานและวิชาการ) 
-สรุปการด าเนินการและแนวทางการพัฒนา จากข้อมูลการด าเนินการของคณะท างาน
ต่างๆและผลการด าเนินการที่หน่วยงานภายในรายงาน เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาในภาพรวมของกรม 
 

  ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  ป ร ะ ธ า น ใ ห้
ด าเนินการตามระบบบริหารคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงให้แนว
ทางการตรวจราชการและนิเทศงาน
หน่วยงานภายใน ดังนี้ 
1.ทบทวนกิจกรรมก่อนตรวจราชการ
และนิเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
2.มอบหมายกองแผนเป็นผู้ รวบรวม
ข้อคิดเห็นต่อการนิเทศงาน 



 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
4.4 การด าเนินงานความก้าวหน้าของการจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ.2563 
      ผอ.ผน.น าเสนอแผนการด าเนินการจัดท าค าของบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
1-30 ธ.ค.61  จัดท ารายละเอียดค าชี้แจงวงเงินค าขอตั้งงบประมาณ 2563 
24-25 ธ.ค.61 จัดท ารายละเอียดขอเปิดผลผลิต โครงการในระบบ E-budgeting 
2-10 ม.ค.62 สร้างทะเบียนรายการครุภัณฑ์ท่ีดินสิ่งก่อสร้างตามรายการที่จะขอตั้ง 
ในระบบ E-budgeting 
2-4 ม.ค.62 จัดท ารายละเอียดเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการกรม เป้าหมายการ
ให้บริการกระทรวง กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ยุทธศาสตร์จัดสรร ปรับให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทชาติ และ Flagship ของกระทรวงสาธารณสุข 
11-15 ม.ค.62 บันทึกข้อมูลรายละเอียดค าของบประมาณในระบบ E-budgeting  
และ Sign off ข้อมูลในระบบ 
15-21 ม.ค.61 จัดท าแบบรายงานค าของบประมาณ ส่งสนง.และ กสธ. 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการตามแผนนี้ 

4.5 อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 
      ผอ.ผน.น าเสนอ ความก้าวหน้าการจัดท าอัตราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และ
ให้บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2562 
-การประชุมคณะกรรมการอัตราค่าตรวจวิเคราะห์และการให้บริการของครั้งที่ 1/2562 
ได้ข้อสรุปแนวทางคิดอัตราค่าตรวจวิเคราะห์  
- ที่ประชุมกรมเดือนพฤศจิกายน เห็นชอบกับหลักการและให้ทุกหน่วยงานทบทวน 
-ให้ส่งข้อมูลให้กองแผนงาน 30 พ.ย. 2561 (ได้ข้อมูลครบทุกหน่วยงานแล้ว) 
- ก าลังตรวจสอบข้อมูลเพ่ือท า(ร่าง)ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่า
บ ารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ. 2562 
- จะเสนออนุมัติอธิบดีภายในเดือนธันวาคม 2561  
- ส่งเรื่องขอประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมกราคม 2561 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการตามแผนนี้  ไม่
ปรับแก้ไขแล้ว เนื่องจากต้องน าเสนอที่
ประชุม กสธ.ก่อนขอประกาศในราช
กิจจานุเบกษา  

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  

5.1 แผนการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (Year Plan) 

    ผอ.ผน.น าเสนอแผนการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (Year Plan) เพ่ือให้องค์ประชุมกรมพิจารณา  
 
 

 ประธานมีข้อสั่งการ ดังนี้ 
1.ให้ทุกหน่วยงานทบทวน Year Plan 
ตามท่ีเสนอ หากมีแก้ไขแจ้งกองแผนฯ
ภายใน 28 ธ.ค.61 และใช้เป็นแผน
เปรียบเทียบกับปีต่อไป 
2.ภายหลังปรับปรุงแผนฯแล้ว ให้
ประกาศ/เผยแพร่ให้หน่วยงานภายนอก
ที่เก่ียวข้องรับทราบ  

5.2 การตรวจเยี่ยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ 

     ผอ.ผน.น าเสนอผังการน าเสนอผลงานการน าเสนอผลงานกรมฯต่อรมต.กสธ. 
ประเด็นน าเสนอในแต่ละบูธ 
Basic Sciences (สวส.) Preclinical/Pilot plant/Prototype (สยวส./สวพ.) 
Test kit/Com med Science (ศวก.5 สมุทรสงคราม) Standard/Regulator/PT 
Provider (สมป./สรส.) Clinical (สชพ.) Industrial Level/Manufacturing (สยวส./
สวพ.) Operator (สวส.) One Stop Service (สยสว./สวพ.) 

   ประธานให้น าเสนอผลงานกรมฯต่อ
รมต.กสธ. โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 
1.อดีต : เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ มอบหมาย 
ผทว.กนกพร 



 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ข้อเสนอแนะจากอธิบดี 
1.ไม่จ ากัดรูปแบบในการน าเสนอ แต่ขอให้น าเสนอให้น่าสนใจ 
2.เพ่ิม Product ใน Flow Chart อีก 2 งาน คือ Security และ Innovation 
3.การน าเสนอควรมีตัวเลขทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
4.การพัฒนานวัตกรรม ควรมีตัวเลขสถิติต่างๆ เช่น ถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วกี่ราย สร้าง
มูลค่าเท่าไหร่ จดสิทธิบัตรแล้วเท่าไหร่ 
5.งานพัฒนามาตรฐานต่างๆ ให้อยู่ในส่วนของ Regulator และการพัฒนา LAB ให้อยู่
ในส่วนของ Supporter 
6.งานต่างประเทศ อาจน าเสนอใน 2 ประเด็น คือ งานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปสู่
ระดับนานาชาติได้อย่างไร และ การเชื่อมโยงงานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
 

2. ปัจจุบัน : การด าเนินงานของกรม/
จุดเด่นของแต่ละหน่วยงาน/ผลผลิต-
ผลิตภัณฑ์ที่ได้  
3 .  อน าคต  : น า เ สนอ  One Stop 
Service /งานต่างประเทศ มอบหมาย 
HIPPs และนักเรียนทุน 

5.3 (ร่าง)แผนดิจิทัลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc DE Plan)  
     รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติน าเสนอ(ร่าง)แผนดิจิทัลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
DMSc MIS Framework: ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ LIS 
(Laboratory Information System) ระบบสารสนเทศด้านบุคคล PIS (Personnel 
Information System) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน FIS (Financial Information 
System) ระบบสารสนเทศด้านทรัพย์สิน IIS (Inventory Information System) 
ระบบสารสนเทศด้านความเสี่ยง RIS (Risk Information System) และระบบบริหาร
จัดการด้านรายงาน MRS (Management Report System)  
เป้าหมายความส าเร็จ ปีงบประมาณ 62-65 
ปี 2562 มีระบบฐานข้อมูลกลางในการรับ-ส่งตัวอย่างของกรม/มีมาตรฐานข้อมูลและ
รูปแบบรายงานเดียวกัน/มีระบบ E-Reportและ E-Submission/มีฐานข้อมูล LISกลาง
ของกรมและ API รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 5 ด้าน (อาหาร,ยา,ยาเสพติด,
รังสี,พยาธิวิทยา)อย่างน้อย 3 โปรแกรม และสามารถให้ข้อมูลเชิงบริหารได้ 
ปี 2563 ปรับปรุง LIS กลางให้ครอบคลุมทุกด้าน (เครื่องส าอาง,สมุนไพร,เครื่องมือ
แพทย,์พิษวิทยา) ปรับปรุงระบบรับตัวอย่างใช้งานบน Mobile Device/เชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานภายนอก เช่น อย. 
ปี 2564 เชื่อมโยงข้อมูล LIS กลางกับระบบสารสนเทศ(LIS,PIS,FIS,IIS,RIS) ของ
ผู้บริหาร (DMSC Information Center)/พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านรายงานของ
ผู้บริหาร (MRS) ให้มีข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน/เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูล
กับ MOPH 
ปี 2565 เชื่อมโยงข้อมูลกับ กสธ. (Health Information Exchange : HIE) 
 

   ประธานและที่ประชุมเห็นชอบ และ
เป็นเรื่องที่รมต.กสธ.ให้ความสนใจ ซึ่ง
อาจมีค าถามเพ่ิมเติม เช่น  
1.จะเชื่อมโยงกับโปรแกรมของ กสธ.
อย่างไร เช่น การออกผล Lab ของรพ. 
2.จะเชื่อมโยงกับ Genomics Thailand 
ได้อย่างไร 
3.ประชาชนจะได้อะไรจากการเชื่อมโยง
ข้อมูลเหล่านี้ เช่น สามารถเข้าถึงข้อมูล
ผล Lab ของตนเอง เป็นต้น 
โดยให้น าเสนอเรื่อง Digital Transform 
ต่อ รมต.ให้กระชับ ตรงประเด็น ภายใน
เวลาไม่เกิน 3 นาที  

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1 ผลการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     ผอ.ศวก.12 สงขลา ประธานคณะกรรมการประสานงาน ศวก.น าเสนอสรุปมติจาก
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศวก. ดังนี้ 
1.ด าเนินการพิจารณาตัวชี้วัด AMR และค ารับรองที่ปรับแก้ร่วมกับ กพร. เรียบร้อยแล้ว 
2.การสนับสนุนการเปิดให้บริการของศวก.4 สระบุรี ในเดือน เม.ย.62 โดยจะเปิด
ให้บริการด้านอาหาร (จุลชีววิทยา) เป็นรายการแรก ซึ่งได้ประสานขอสนับสนุน
เครื่องมือพื้นฐานจาก ผอ.สคอ.แล้ว และมอบ ผอ.ศวก.10 อุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษา 

    ที่ประชุมรับทราบ  



 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
และจะแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมในท่ีประชุมกรมครั้งต่อไป  
 
6.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานคณะกรรมการกล่ันกรองข้อมูลก่อนแจ้งเตือนภัยผ่านระบบสารสนเทศ กรมวิทย์ with you 

    ผอ.ศวก.1/1 เชียงราย น าเสนอ ดังนี้ 
ค าสั่งกรมฯ ที่  2464/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาข้อมูลก่อน
การแจ้งเตือนภัยผ่านระบบสารสนเทศหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ 
ประธาน : รองอธิบดี (นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน) 
กรรมการ : ผทว., ผอ. ส านัก, ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์,  ศทส.,งานนิติการ 
การด าเนินการของคณะกรรมการ 
1.จัดท าแนวทางการกลั่นกรองข้อมูลก่อนแจ้งเตือนภัยบนฐานข้อมูล 
2.เสนอให้ศทส. ทดสอบระบบหลังจากย้ายฐานข้อมูลฯ มาที่กรมฯ 
3.ทบทวนเนื้อหา และรูปแบบ ให้เหมาะสม 
4.หารือกับ อย. เพ่ือเชื่อมโยง/ประเด็นทางกฎหมายโดยปรึกษานิติกร: ยังรอด าเนินการ 
5.ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศกรมวิทย์ with you 
แผนการด าเนินการต่อไป 
1.เสนอให้ ศทส. พัฒนาระบบ/ ศทส. พัฒนา application ให้สมบูรณ์ 
2.แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแนวทาง รูปแบบ ในการผลิตสื่อ/องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่บน
ฐานข้อมูล 

    ที่ ประชุมรับทราบและประธาน
มอบหมายให้คณะท างานสรุปข้อมูล
น าเสนออธิบดี  โดยเฉพาะประเด็น
ผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับหลัก
กฎหมาย เพ่ือให้นิติกรตรวจสอบอีกครั้ง 

6.3 โครงการ โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย 

     ผอ.สวส. น าเสนอ ดังนี ้
โครงการ โรงแรมสะอาด ปราศจากเชื้อโรค อาหารปลอดภัย โดย สวส. สคอ.  
ศวก.11/1 ภูเก็ตและสสจ.ภูเก็ต 
กลุ่มเป้าหมาย : โรงแรมในจังหวัดภูเก็ตท่ีเข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง 
ระยะเวลาด าเนินการ : ธันวาคม 2561-มกราคม 2562 
การด าเนินการ : ให้ความรู้กับผู้ประกอบการ/ตรวจสอบสถานที่ปรุงประกอบอาหาร 
(โรงครัว) แล้ว จ านวน 5 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน : Clean Bed เรียบร้อยแล้ว รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
Legionella /Norovirus /Care of food 
การด าเนินงานต่อไป : แจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบ/มอบใบประกาศนียบัตร/โล่รางวัล  
Package การตรวจประเมินโรงแรมและค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้
สสจ.ภู เก็ตประสานกับสป.เ พ่ือ เชิญ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบรางวัล
ให้ กั บ โ ร งแรม  ถื อ เป็ นการ เ ริ่ ม ต้ น
โครงการ และขยายผลไปยังพ้ืนที่ที่มี
ความต้องการ มอบหมายผอ.ศวก.ภูเก็ต
ประสานงานกับสสจ.กระบี่และสสจ. 
สุราษฎร์ธานีต่อไป  

6.4 รายงานความก้าวหน้าการตรวจประเมิน OECD GLP CMA 

      ผอ.สมป.น าเสนอ หน้าทีข่อง CMA ดังนี้ 
-ช าระค่าสมาชิก 
-ด าเนินการให้สอดคล้องกับ OECD council ACT  
-รายงานผลการด าเนินงานทุกปี 
-ร่วมประชุม OECD GLP WG ทุกปี เพื่อให้ข้อคิดเห็น และพิจารณาtest test 
guideline หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
-สื่อสารระหว่าง CMA  และ RA อ่ืน ๆ ของประเทศภาคี 
-พัฒนา full time inspector ของ CMA เป็น OSE inspector  
-รับการตรวจประเมินซ้ าทุก 10 ปี 

  ที่ประชุมรับทราบ  



 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
6.5 รายงานความร่วมมือต่างประเทศ/ในประเทศและงานวิจัย 

     ผอ.ผน.น าเสนอ ดังนี้ 
การให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนประเทศเพ่ือนบ้าน CLMV และประเทศอ่ืนๆ (Provide 
study visit/ Inter lab/ Provide training course)  
ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัยและพัฒนา : ด้านสมุนไพร/ด้านโรค/พัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์/
ยาและยาชีววัตถุ/เซลล์ต้นก าเนิด/ Surveillance และอ่ืนๆ  
แผนงานวิจัยและพัฒนามุ่งเป้ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1.การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรค ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of Care Testing) หรือ
การทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเทคนิค LAMP 
2.การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหรือการทดสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเทคโนโลยี
ใหม่ หรือ การพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ (NCDs / โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ า) 
3.การวิจัยเพื่อการผลิตยาชีววัตถุ (Bio-pharmaceutical) เพ่ือความมั่นคงทางสุขภาพ
และเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมยาของประเทศ 
4.การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
5.การวิจัยและพัฒนายาต้นแบบจากกัญชงและกัญชา 
6.การพัฒนาเพ่ือก าหนดค่ามาตรฐานของประเทศด้านโรคและด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
7.ข้อมูลพันธุกรรมเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย  
8.การวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นก าเนิดและวิศวกรรมเนื้อเยื่อสู่การใช้ประโยชน์ทางคลินิก 
9.งานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งานวิจัยนอกเหนือจาก 8 ข้อข้างต้น) 
*ขอให้ระบุงานวิจัยที่ใช้งบด าเนินงานเพื่อจัดท าข้อมูลภาพรวมระดับกรม* 
 

  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการ
ดังนี้ 
1.มอบหมายกองแผนฯรวบรวมงาน
ความร่ ว มมื อต่ า งประ เทศและ ใน
ป ร ะ เ ท ศ ทั้ ง ห ม ด  แ ล ะ ติ ด ต า ม
ความก้าวหน้า/สรุปรายงานเสนอปีละ 2 
ครั้ง 
2.ส าหรับงานวิจัย ควรตั้งโจทย์วิจัยที่
เป็นปัญหาของประเทศ เพ่ือให้นักวิจัย
ของกรมได้มุ่งเน้นในการศึกษา เช่น โรค
ผู้สูงอายุ NCDs อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า เป็นต้น  

6.6 สารมาตรฐาน 

    ผอ.สยวส.น าเสนอวัสดุอ้างอิงที่ผลิตโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-สารมาตรฐานยา (170ชนิด)  สยวส.-ใช้ในกรม/จ าหน่ายให้ผู้ประกอบการผลิตยา/ใช้ใน
งานควบคุมคุณภาพและสนับสนุนการส่งออกเภสัชภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน 
-สารมาตรฐานสมุนไพร(7 ชนิด) สวพ.-ใช้ในงานวิจัย/สยวส.-ใช้ในกรม/จ าหน่าย/ศวก.
เชียงใหม่ -ก าลังพัฒนา(กัญชา)/ สนับสนุนงานวิจัยพัฒนา ควบคุมคุณภาพ สนับสนุน
การส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
-ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ (35 ชนิด) สยวส.-ใช้ในกรม/ จ าหน่ายให้ผู้ประกอบการ/
ปปส./สนับสนุนงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ท่ีนามาใช้เป็นยา 
-สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (1 ชนิด) สคอ.-ใช้ในกรม/สนับสนุนงานตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชและการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
-เชื้อมาตรฐาน : สวส.-ใช้ในกรม/จ าหน่าย 
-ชีววัตถุมาตรฐาน (28 ชนิด) สชว.-สนับสนุนงานควบคุมคุณภาพชีววัตถุและเป็นวัคซีน
มาตรฐานของประเทศ 
-สารมาตรฐานแอลกอฮอล์ (2 ชนิด) ศวก.เชียงใหม่-สอบเทียบเครื่องมือวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์จากลมหายใจ 
 
 

  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะ 
ดังนี้ 
1.รวบรวมข้อมูลของสารมาตรฐาน
เพ่ิมเติม ในประเด็นต่อไปนี้ 
-สารมาตรฐานใช้ประโยชน์อย่างไร/กับ
ใคร (ภาครัฐ/เอกชน) 
-สารมาตรฐานมีอะไรบ้าง 
-น าไปใช้อย่างไรได้ในอนาคต 
2.กระบวนการเพ่ือทราบความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้า ในการจัดท าสาร
มาตรฐาน เช่น การจัดท าแผนแจ้งความ
ต้องการรายปี เพื่อให้กรมเตรียม
ด าเนินการได้ทัน  
3.มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ และ
ผอ.สยวส. ด าเนินการต่อไป  
 



 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
6.7 ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน  

   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
1.หน่วยงาน(หน่วยเบิกจ่าย)ที่ยังไม่ได้ขออนุมัติเพ่ิมสิทธิการใช้งานในระบบ  KTB 
Corporate Online 
ข้อเสนอแนะ: ให้หน่วยงาน(หน่วยเบิกจ่าย)แจ้งฝ่ายคลัง(สล.)เพ่ืออนุมัติเพ่ิมสิทธิการใช้
งานในระบบ 
2.หน่วยงานยังไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบการจ่ายเงิน การรับและน าส่งเงิน ณ สิ้นวัน/ 
หน่วยงานยังไม่ได้ก าหนดหรือมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ณ สิ้นวัน เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
ข้อเสนอแนะ: ทุกหน่วยเบิกจ่ายจัดให้มีการตรวจสอบ  ณ  สิ้นวัน (ทุกวัน) 
3.ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risks) 
การไหลเวียนเข้า-ออกของบุคลากรด้านบริหาร (จนท.การเงิน/บัญชี /พัสดุ)ทุกปี 
ข้อเสนอแนะ:การจ้างเหมาบุคคลช่วยปฏิบัติงาน/เกลี่ยงาน/มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.มอบหมายผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบหน่วยเบิกจ่าย การจ่ายเงิน 
การรับและน าส่งเงิน ณ สิ้นวัน 
2.หน่วยงานใดเกิดปัญหาการไหลเวียน
เข้าออกของบุคลากรด้านบริหารซ้ าๆให้
แจ้งมายังส่วนกลางเพ่ือด าเนินการแก้ไข 
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐแก้ไข
เชิงระบบ 

6.8 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจ าปีงบประมาณ 2562 
   หัวหน้ากลุ่มกพร.น าเสนอ การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจ าปีงบประมาณ 2562 
1.สาขาการบริการภาครัฐ (ส่งเอกสารสมัครรอบ 1:  3 ม.ค.-20 ก.พ.62/Site visit 
พ.ค.-ก.ค.62) 
2.สาขาคุณภาพการบริการภาครัฐ(ส่งเอกสารสมัครรอบ 1:  3 ม.ค.-25 ม.ค.62/ส่ง
เอกสารรอบ 2 ภายใน 29 มี.ค.62/Site visit มิ.ย.-ก.ค.62) 
3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม(ส่งเอกสารสมัครรอบ 1:  3 ม.ค.-20 ก.พ.
62/Site visit พ.ค.-ก.ค.62) 
เงื่อนไขการได้รับรางวัลเลิศรัฐ(รางวัลภาพรวม) เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐในทั้ง 
3 สาขาในปีเดียวกัน โดยต้องได้รับรางวัลระดับดีเด่น ส าหรับสาขาการบริการภาครัฐ 
และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้ระดับรายหมวด ส าหรับสาขาคุณภาพ
การบริการจัดการภาครัฐ 
ประกาศผล ส.ค.62 /พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ก.ย.62 
 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมาย
ดังนี้ 
1.มอบ กพร.จัดหาที่ปรึกษาในการเขียน
ผลงานเพ่ือสงสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ 
2.ให้หน่วยงานร่วมสมัครขอรับรางวัล 
เพ่ือเป็นเกียรติประวัติที่ดี 
3.แจ้งผลหน่วยงานที่สมัครรับรางวัลใน
การประชุมกรมครั้งต่อไป  

6.9 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนทั้งหมด 106 ชิ้นข่าว โดย
เป็นข่าวที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 49 ชิ้นข่าว ข่าวกลาง 57 ชิ้นข่าว 
และไม่มีข่าวลบ  
 

     ที่ ประชุมรับทราบ ประธาน ให้
ร่วมกันเสนอข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะด้านคุ้มครองผู้บริโภค 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

7.1 รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ น าเสนอเรื่องการตั้งกองนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
สุขภาพ เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านการตลาด และตอบสนองความต้องการของลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น  

ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งกองนวัตกรรมฯ 
โดยให้ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
เป็นพื้นฐานแล้วค่อยพัฒนาต่อไป  
 

   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   
27 ธันวาคม 2561  


