
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 5/2562 1 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. 2 

ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 
ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายโอภาส  การย์กวินพงศ ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
2.  นายพิเชฐ            บัญญัติ         รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
3.  นายสมฤกษ์                     จึงสมาน              รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
ผู้บริหาร 9 
1. นายบัลลังก์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 10 
2. นายทรงพล   ชีวะพัฒน์            ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 11 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร           ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 12 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  13 
5. นายศิร ิ  ศรีมโนรถ           ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 14 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 15 
7. นายอรัญ                        ทนันขัติ               ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 16 
8. นายสุรศักดิ์               หมื่นผล              (แทน) ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 17 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 18 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 19 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
12. นางสาวปนัดดา                เทพอัคศร  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 21 
13. นายสุรัคเมธ                      มหาศิริมงคล          ผู้อ านวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ 22 
14. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 23 
15. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 24 
16. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 25 
17. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 26 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 27 
19. นางสาวนิตยา  เพียรทรัพย ์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 28 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 29 
21. นางสาวเกษร  บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 30 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 31 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 32 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  33 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 34 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 35 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 36 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 37 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
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นักวิชาการ  1 
1.นางเดือนถนอม            พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
2. นางกนกพร          อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
3. นางสาวบุษราวรรณ             ศรีวรรธนะ             ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
     (จุลชีวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
4. นายสุธน                          วงษ์ชีรี                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
                                                                  (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
5. นางวิชชุดา                        จริยะพันธุ์             ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
                                                                  (ชีววิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
6. นายอภิวัฏ                        ธวัชสิน                  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
                                                                  (พิษวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
7. นายอาชวินทร์          โรจนวิวัฒน์            นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โฆษกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 15 
1. นายสมชาย                        แสงกิจพร            รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
2. นายประสาท                      ตราดธารทิพย์        ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ 17 
3. นางสาวมาลินี                     จิตตกานต์พิชย์       รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 
                                                                  (ภูมิคุ้มกันวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19 
ผู้เข้าร่วมประชุม  20 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 21 
    ส านักงานเลขานุการกรม 22 
2. นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 23 
         ส านักงานเลขานุการกรม 24 
3. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 25 

   ส านักงานเลขานุการกรม   26 
4. นางหรรษา                          ทองค า  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 27 
    ส านักเลขานุการกรม 28 
5. นายสิทธิพงษ์                       สีแสด                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 29 
6. นายสุเมธ                            เที่ยงธรรม           นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 30 
     ส านักเลขานุการกรม 31 
7. นางสาวสุจิตรา                     คุ้มโภคา              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 32 

                                    ส านักเลขานุการกรม 33 
8. นายเกษม                           ประภานุพันธ์        นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 34 
     สถาบันวิจัยสมุนไพร 35 
9. นางจุฑามาศ                      ศิริปาณี                 นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ 36 
                                                                   ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 37 
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คณะเลขานุการ   1 
1. นางสาวธิดารัตน์                  นุชถนอม              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 2 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 3 
2. นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 
    กองแผนงานและวิชาการ 5 
3. นายประวัติ                        โตกุลวัฒน์             เจ้าพนักงานธุรการ 6 
                                                                   กองแผนงานและวิชาการ 7 
4. นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 8 
    กองแผนงานและวิชาการ 9 
 10 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 11 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 12 
1.1 เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 13 

22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง 14 
1.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรม ตรวจความแม่นย าเครื่องวัดความดันโลหิต ได้จัดขึ้น ณ สถานี15 

รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง รวมทั้งมีการสาธิตการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่าย ซึ่งประชาชนให้16 
ความสนใจ ควรร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือแนะน าข้อก าหนด ข้อใช้ ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์17 
กับประชาชน มอบหมาย ผอ.ศวก.ทุกแห่งให้ช่วยด าเนินการ แจ้งไปยังโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป18 
และมอบ ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์จัดท าการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่าย พร้อมบรรจุหีบ19 
ห่อให้สวยงาม ขยายไปที่ รพ.สต เพ่ือให้ถึงมือประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 20 

1.3 เนื่องจากช่วงฤดูฝน มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จึงแนะน าให้ฉีดวัคซีน เพ่ือป้องกันการเกิดโรค โดยให้ท า21 
หนังสือจากกรมวิทย์ ถึงกรมควบคุมโรค ประสานไปยังส านักงานป้องกันและควบคุมโรค ให้เจ้าหน้าที่ ศวก. 22 

ได้รับการฉีดวัคซนีด้วย  23 
1.4 ตามที่เคยมีการประชุมหารือกับกรมควบคุมโรค เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยมีโครงการท าวิจัยร่วมกัน และ24 

เพ่ือให้การด าเนินงานกระชับ รวดเร็ว ให้ท าการทดสอบภาคสนาม โดยจะขอความร่วมมือกับศวก.ที่ 12 25 
สงขลา ในการลงพ้ืนที่พร้อมกัน 26 

1.5 กรมได้ด าเนินการเปิดหลักสูตร Mini MM โครงการพัฒนาทักษะบริหารจัดการส าหรับผู้บริหาร ภายใต้27 
หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข” เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันการแพทย์และการสาธารณสุข28 

เปลี่ยนไป ระบบสาธารณสุขในอนาคตจะมีการบูรณาการ ทุกสาขาวิชาชีพ จะต้องนำมารวมกันเพื่อให้เกิด29 

ประโยชน์ต่อประชาชน 30 
1.6 พิธีสวดมนต์ ท าสมาธิ ให้จัดทุกวันพฤหัสบดี ส าหรับส่วนกลาง ณ ห้อง 908 (ห้องพระ) อาคาร 100 ปี การ31 

สาธารณสุขไทยและ ศวก.ให้จัดที่หน่วยงานตนเอง 32 
1.7 กรมบัญชีกลางเห็นชอบระเบียบการใช้เงินที่ได้จากการวิจัย เพ่ือส่งระเบียบนี้เป็นที่กระทรวงการคลัง ส านัก33 

งบประมาณ และสตง. เพ่ือบังคับใช้ มอบหมายรองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ เป็นผู้ประสานและดูแลต่อไป 34 
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1.8 แนวทางการตรวจกัญชา ให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้หน่วยงานราชการเป็นผู้ส่งตรวจเท่านั้น ไม่รับ1 
จากภาคเอกชน โดยให้ส่งร่างประกาศของการตรวจไปทาง e-mail ของผู้บริหารทุกท่าน เพ่ือป้องกันการถือ2 
ครองผิดกฎหมาย เนื่องจากพันช่วงระยะเวลานิรโทษกรรม มอบหมายผู้อ านวยการส านักยาและเครื่องมือ3 
แพทยแ์ละผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพรด าเนินการต่อไป 4 

1.9 แจ้งประกาศอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ฉบับปี 2562 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 พ.ค.62 5 
แก่ผู้บริหารกรม กระทรวงสาธารณสุข/และประชาชน ในหน้าเว็บไซต์กรมฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ6 
ส่วนกลาง คือ One Stop Service/ ศวก.มอบหมายผอ.ทุกศูนย์ฯ ซึ่งหากพบปัญหาในทางปฏิบัติ ประเด็น7 
หนี้สิน การช าระด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานสอบถามที่ฝ่ายนิติการ และประเด็นการจัดท าโครงการร่วม การ8 
ลดค่าตรวจ ให้ส่งประเด็นให้กองแผนรวบรวม และมอบรองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์เป็นผู้รับผิดชอบ 9 

           10 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562      11 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท า12 
การแก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 13 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 14 
 15 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า  16 

    3.1 เรื่องจาก CIO รายงานความก้าวหน้า DMSc Data Center  &  Laboratory Information  17 
System: LIS 18 

  ผอ.ศวก. 12/1 ตรัง รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 19 
• ความก้าวหน้าจากเดือนเมษายน 2562 20 
• การด าเนินการสร้าง Account ในนามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บน Goolgle Play  และ 21 

Apple Store รองรับการพัฒนา Mobile Application 22 
• ผลส ารวจข้อมูลระบบสารสนเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 
• แนวทางการจัดการชุดข้อมูลจากประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ เมื่อ 13-14 พฤษภาคม 24 

2562 จ.พระนครศรีอยุธยา 25 



5 
 
 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 5/2562                                                                                วันท่ี 23  พฤษภาคม  2562 
  

  

 1 
1. การพัฒนา DMSc Data Center  2 
งบประมาณ 4 ล้านบาท 3 
   ก. จัดหาซอฟท์แวร์สนับสนุน 4 ระบบ 4 

  - ระบบปฏิบัติการ (OS) 5 
  - ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS) 6 
  - ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล 7 
  - ซอฟท์แวร์โปรแกรมป้องกันไวรัส 8 

   ข. โอนย้ายระบบงานและฐานข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลกระทรวงฯ 9 
       (Health Data Center : HDC) 10 
   ค. สร้างระบบส ารองระบบงานและฐานข้อมูลที่ ศทส. 11 

 12 
 13 
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การลงทะเบียน Google Play Store และ App Store 1 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการลงทะเบียนในนามกรมฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการน า Mobile     2 
Application ของหน่วยงานในกรมฯ เพ่ิมลงใน Google Play Store และ App Store 3 
รายงานผลส ารวจข้อมูลระบบสารสนเทศด้านบริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
จ านวนระบบสารสนเทศของกรมฯ มีท้ังหมด 150 ระบบ 5 
LIS - ระบบ LAB (47 ระบบ) คิดเป็น 31.33% 6 
PIS - ระบบบริหารบุคคล (6 ระบบ) คิดเป็น 4% 7 
FIS - ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (12 ระบบ) คิดเป็น 8% 8 
IIS - ระบบสารสนเทศด้านพัสดุ/บริหาร (65 ระบบ) คิดเป็น 43.3% 9 
RIS - ระบบบริหารความเสี่ยงสารสนเทศ (2 ระบบ) คิดเป็น 1.33% 10 
KIS - ระบบสารสนเทศองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (18 ระบบ) คิดเป็น 12% 11 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ในกลุ่ม LIS ด้านบริการ 12 
Microsoft SQL Server (14)  61,   MySQL (4) 17% , Oracle (3) 13% ,  PostgreSQL + Access (2) 9% 13 

 14 
 15 
        มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 16 
การด าเนินงานมีความก้าวหน้าไปมากซึ่งได้แนวทางจากการประชุมที่ จ.อยุธยาและพยายามท าให้เป็นระบบที่17 
สามารถเชื่อมโยงกันและน าไปใช้ประโยชน์ได้ และให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยปีนี้จะน าข้อมูลของทางกรมฯ 18 
จัดท าในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือเก็บไว้ หากเสร็จสมบูรณ์แล้วในปี 2563 จะได้น าไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของกระทรวง 19 
   20 
 3.2 เรื่องจาก CHRO ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 21 
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 22 
กรมฯ มีต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิว่าง และว่างใน23 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จากการเกษียณอายุราชการ 24 



7 
 
 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 5/2562                                                                                วันท่ี 23  พฤษภาคม  2562 
  

  

ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (2 อัตรา)  1 
1.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสรรพคุณและความปลอดภัยของสมุนไพร) 2 
ต าแหน่งเลขท่ี 744 สถาบันวิจัยสมุนไพร ว่างเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 3 

     2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านชีววัตถุ) ต าแหน่งเลขท่ี 97 สถาบันชีววัตถุ 4 
     ว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 5 

ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (3 อัตรา) 6 
     1.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งเลขท่ี 7 (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 7 
     ว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 8 
     2.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่งเลขท่ี 10 (ด้านชีววิทยา) 9 
     ว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 10 
     3.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ  ต าแหน่งเลขที่ 11 (ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ) 11 

 ว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 12 

คุณสมบัติของผู้สมัครตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 13 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ 14 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 15 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  ไม่น้อยกว่า 3 ปี  16 
3. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม  กับ17 

หน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 18 
4. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลในประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ 19 
   ที่ ก.พ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ว 16/2538  20 
ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ 21 
1.มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติการ และ 22 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 23 
3. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ 24 
4. ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ 25 

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 26 
5. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลในประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ตามหลักเกณฑ์ท่ี 27 

ก.พ. ก าหนด ตามหนังสือ ส านักงาน ก.พ. ว 16/2538 28 
ผลงานที่ใช้ในการประเมินต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ 29 

1. การให้บริการทางวิชาการหรือการปฏิบัติการทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี) 30 
2. การสอนหรือฝึกอบรม 31 
3. การให้ค าปรึกษาแนะน า 32 
4. และ 4. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย   33 

-ที่มีคุณภาพดีเด่น จ านวน 2 - 3 เรื่อง และอย่างน้อย 1 เรื่อง ได้มีการเผยแพร่ในวารสารทางวิทยาศาสตร์34 
การแพทย์หรือการสารธารณสุข ยอมรับสาขาวิชาชีพด้านนั้น 35 
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- ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ผู้ขอประเมินมีสัดส่วนในการการด าเนินการ มากกว่า 60% และเป็น1 
ผู้เขียนชื่อแรก 2 

ผลงานที่ใช้ในการประเมินต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับทรงคุณวุฒิ 3 
1. การให้บริการทางวิชาการหรือการปฏิบัติการทางวิชาการ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปี) 4 
2. การสอนหรือฝึกอบรม  5 

     3. การให้ค าปรึกษาแนะน า 6 
     4. ผลงานวิชาการ ที่มีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษ จ านวน 1 - 2 เรื่อง และอย่างน้อย 1 เรื่อง ได้มีการเผยแพร่ใน 7 
วารสารทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือการสารธารณสุขยอมรับระดับชาติ 8 
     5. ผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพดีเด่นเป็นพิเศษ อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งเผยแพร่ในวารสารทางวิทยาศาสตร์   9 
การแพทย์หรือการสารธารณสุข หรือน าเสนอในการประชุมระดับประเทศ 10 
- ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัย ผู้ขอประเมินมีสัดส่วนในการการด าเนินการ มากกว่า 60% และเป็นผู้เขียน11 

ชื่อแรก 12 
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ระดับทรงคุณวุฒิ 13 
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 14 ราย 14 
ประเภทอ านวยการ ระดับสูง จ านวน 18 ราย รวม 32 ราย 15 
 16 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  17 
ประธานให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  18 
1. มอบหมายให้ผู้อ านวยการที่เก่ียวข้อง แจ้งเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติให้รับทราบ 19 
2. ระเบียบปฏิบัติของกพ.และอกพ.กรมได้เห็นชอบให้ยื่นผลงานวิชาการหลังจากชี้ตัวแล้วภายใน 6 เดือน หากไม่20 

ส่งผลงานให้มีการชี้ตัวใหม่ 21 
3. พยายามหาต าแหน่งนักรังสีเพ่ิมเติมตามพรบ.นิวเคลียร์ที่จะมีผลบังคับใช้ 22 

วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 23 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 24 
           หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที ่17 พ.ค.62 ) 25 
เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 65.67 (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อย26 
ละ 65.87) เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่ 2 (งบลงทุนเป็นล าดับ 1) สถานะเงินบ ารุงกรม คงเหลือ 532,120,128.63  บาท 27 
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (30 เม.ย.62)  เป็นเงิน 69,267,885.60 บาท (แบ่งเป็นลูกหนี้ภาครัฐ 67,414,085.60 บาท28 
และลูกค้าภาคเอกชน 1,853,800 บาท)  29 
งบลงทุน ปี 2562 30 
-วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 417,141,700 บาท ณ 17 พ.ค.2562  31 
เบิกจ่าย 285,219,432.67 บาท คิดเป็น 68.37% (เป้าหมาย ณ 17 พ.ค.62=55.32%) 32 
-ประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่สร้าง PO ในระบบ GFMIS แล้ว 33 
ครุภัณฑ์สร้าง PO ในระบบ GFMIS 136 รายการ จ านวน 37,963,775.00 บาท 34 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ จ านวน 33,042,569.30  35 
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 1 

 2 
 3 

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  4 
                 ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการสรุปการเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 5 
84.97% ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30.11%) ส าหรับเงินเหลือจ่ายรอบสุดท้าย จะจัดสรรครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาน้อย6 
กว่า 1 ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภคของ ศวก. โดยให้หน่วยงานที่เคยของบประมาณไว้เตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง  7 
 8 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อสั่งการดังนี้ 9 
1.หน่วยงานเร่งสร้าง PO ในระบบ GFMIS   10 
2.จะจัดสรรงบประมาณให้กับศวก.อุบลฯและศวก.อุดรธานีก่อนเพื่อให้เปิดใช้บริการได้อย่างเต็มที่ 11 
3.มอบหมายนิติการรับผิดชอบจัดการเรื่องหนี้คงค้าง ส าหรับเอกชนที่เป็นหนี้หมุนเวียนให้ขอเป็นกรณีพิเศษ 12 
4.ส าหรับเงินบ ารุงจ านวนประมาณ 32 ล้านบาท (ท่ีเกินจาก 500 ล้านบาท) จะอนุมัติเครื่องนึ่งของศูนย์สัตว์ทดลอง 13 
และจัดสรรเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติมให้สรส.ตามภาระงานพรบ.นิวเคลียร์ 14 
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  4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ    1 
            รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ (QMR) น าเสนอการด าเนินการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน  ISO 2 
9001: 2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 3 
สรุปประเด็นจากที่ประชุม Management Review ครั้งที่ 1/2562 วันที่22พ.ค. 2562 4 
➢ ผสานเอกสารทางห้องปฏิบัติการ (Technical ISO) โดยน าข้อมูลเข้าระบบ Smart DI  5 

          (หน่วยงานน าร่อง สชพ./ศวก.1 เชียงใหม่ )ปี 2563 น าขึ้นเอกสารเป็นกลุ่ม Technical ISO (17025     6 
15189 15190 17043 13485) 7 

➢ การใช้เอกสารคุณภาพ/แบบฟอร์ม ส าหรับการพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมตามมาตรฐาน ISO 8 
9001:2015 ภายในปี 2563 เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ กรมสร้างนวัตกรรมได้มากขึ้น (Outcome) 9 

➢ ปรับรอบของการประเมินความเสี่ยงของกรม ทุก 6 เดือน (ก.ย./มี.ค.) ไปพร้อมระบบอื่น เช่น ควบคุม10 
ภายใน / ITA 11 

➢ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรม มอบหมาย กพร.แจ้งผู้รับผิดชอบ  12 
           (เลขา QMR/ศทส.) ภายใน 15 วัน เพ่ือปรับปรุงเอกสารคุณภาพ / website ที่เก่ียวข้อง 13 
บญัชีความเส่ียงระดบักรม รอบ1/2562   14 

 15 
หน่วยงานรับตรวจ Surveillance เดือนสิงหาคม 2562 16 
ส่วนกลาง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข/สถาบันวิจัยสมุนไพร/ส านักยาและวัตถุเสพติด/ส านักคุณภาพ17 
และความปลอดภัยอาหาร/ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 18 
ส่วนภูมิภาค : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เชียงราย/สมุทรสงคราม/ขอนแก่น/สุราษฎร์ธานี 19 
 20 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ QMR มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา21 
ความเสี่ยงระดับกรมในที่ประชุมกรมคราวหน้า 22 
     ประธานมอบหมายให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสัดส่วนงานของตนเองในด้านงานบริการ งาน  regulator 23 
งานพัฒนานวัตกรรม เพ่ือปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม โดยมอบผอ.กองแผนฯ เพ่ือเสนอในที่ประชุม24 
กรมหรือจัดประชุมต่อไป เพ่ือปรับนโยบายและให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กรม 25 
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4.4 การด าเนินงานยีนแพ้ยา 1 
          นางสาวปนัดดา เทพอัคศร ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายงานการด าเนินงานยีนแพ้ยา ดังนี้ 2 

 3 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก น าเสนอดังนี้ 4 
สรุปผลการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์HLA-B*15:02 5 
ต.ค.-ธ.ค. 61 ตรวจ 59 ราย ผลบวก 16 ราย 6 
ม.ค.-พ.ค. 62  ตรวจ 236 ราย ผลบวก 36  ราย 7 
รวมตรวจ 295 ราย ผลบวก 52 ราย  8 
ปัญหา : ประชาสัมพันธ์ไม่ถึงแพทย์ผู้สั่งใช้ยา/ค่าใช้จ่ายหักจากเงินค่าหัว UC ของ รพ. ที่ส่ง/แพทย์เลือกสั่งใช้ยา9 
อ่ืนแทน 10 
แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์เชิงลึก/สปสช. จ่ายเงินเพ่ิมให้ รพ. ที่ส่งตรวจ/ใช้ยาอ่ืนได้ในการรักษาครั้งแรก 11 
พร้อมเจาะเลือดส่งตรวจยีนแพ้ยา/เจาะหาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยา Carbamazepine 12 
 13 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  ประธานมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยมอบหมายสถาบันชีววิทยา14 
ศาสตร์ทางการแพทย์ ท าหนังสือแจ้งการตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์ แก่  สภาวิชาชีพทั้ง 3 สภา และ15 
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รับผิดชอบเรื่องการจัดท าข้อมูลร่วมกับ นพ.สุรัคเมธ เพ่ือสื่อสารกับ16 
กลุ่มเป้าหมาย (ผอ.รพ.เภสัชกร,แพทย์) ได้อย่างทั่วถึง 17 
 18 

4.5 การพัฒนากฎหมาย พระราชบัญญัติห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 19 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการจัดท าร่าง 20 

พระราชบัญญัติห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้ 21 
 22 
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 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข 1 
หลักการและเหตุผล 2 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข ตามหน้าที่และความ3 
รับผิดชอบที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2551 4 
ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติ มีภารกิจในการปกป้องสุขภาพ (health protection) ของประชาชนจาก5 
โรคและภัยต่างๆ รวมถึงภัยจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยอาศัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายของภาครัฐและเอกชน ที่มี6 
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน 7 
•สถานการณ์ปกติ 8 
•สถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (public health emergency) 9 
การด าเนินงานของห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉิน  10 
ผ่านห้องปฏิบัติการเครือข่ายในกระบวนการ 11 
•การประเมินความเสี่ยง  12 
•การสื่อสารความเสี่ยง และ 13 
•การจัดการความเสี่ยงจากภัยสุขภาพ  14 
โดยมีกิจกรรมการพัฒนา การเตรียมพร้อมการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการและการตอบสนองต่อภัยสุขภาพนั้น 15 
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อควบคุมกากับมาตรฐานห้องปฏิบัติการรองรับการด าเนินการดังกล่าว  16 
สรุปภาพรวมจากกรณีศึกษา 17 
ปัญหาโดยรวม 18 
•การไม่มีระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 19 
–การใช้ระบบคุณภาพยังเป็นการด าเนินการโดยสมัครใจ  20 
–มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการสุขภาพ 21 
–ระบบคุณภาพ มีค่าใช้จ่าย กระทบต่อผลก าไร 22 
•ระบบคุณภาพ เป็นมาตรฐานเชิงระบบ ไม่มีรายละเอียดเชิงเทคนิค ในบางกรณีการตีความท าให้มีการปฏิบัติที่เกิน23 
ความจ าเป็น เช่น การสอบเทียบเครื่องมือ  24 
•ไม่มีระบบก ากับติดตาม และเครื่องมือเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชน (กรรมาธิการงบประมาณก็ถามใน25 
ประเด็นนี้)  26 
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 27 
•กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005) 28 
–เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกขององค์การอนามัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันควบคุมโรคที่อาจมี29 
ผลกระทบต่อการเดินทางและการคา้ขายระหว่างประเทศ ซึ่งได้ก าหนดภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง30 
ประเทศ (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) หมายถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน31 
สาธารณสุขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประเทศอ่ืนๆ จากการแพร่ระบาดระหว่างประเทศและต้องอาศัยความร่วมมือ32 
จากนานาประเทศในการรับมือกับเหตุการณ์นั้น 33 
–ครอบคลุม ภัยจาก Chemical, Biological, Radiation, Nuclear (CBRN) 34 
–ด้านห้องปฏิบัติการ 35 
•Article 6 Notification (2) 36 
•Article 18  37 



13 
 
 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 5/2562                                                                                วันท่ี 23  พฤษภาคม  2562 
  

  

•ANNEX 1 A. Core capacity requirements for surveillance and response  1 
ข้อเสนอเพื่อปรับปรุง จากการประเมิน JEE ด้าน ห้องปฏิบัติการเม่ือ 26 มิถุนายน 2560 2 
•สร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูล  3 
•สร้างกระบวนการออกใบอนุญาต ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขและสุขภาพสัตว์ที่เกี่ยวข้อง 4 
•เพ่ิมระดับความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการ ตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 5 
•ยกระดับการสร้างเครือขา่ยและท างานร่วมกันกับ reference labประเทศอ่ืน หรือระดับนานาชาติ  6 
ประเด็นพิจารณา 7 
•กฎหมาย เป็นหลักประกันการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 8 
•กฎหมายมหาชน 9 
–การออกใบอนุญาต กฎหมายต้องให้อ านาจไว้ 10 
•การประเมิน JEE รอบต่อไป พ.ศ. 2565 11 
–ควรได้คะแนนดีขึ้น  12 
การด าเนินการ 2 ทางเลือก 13 
1.เสนอเข้าแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข 14 
2.ด าเนินการเองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
(เดิมแผนพัฒนากฎหมายใหม่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปรากฎในแผนนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555 –2558 ในกลุ่ม16 
ประเภท ข. ร่างกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐเสนอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกาจัดท าบริการสาธารณะหรืออ านวย17 
ความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ล าดับที่ ข.43 ชื่อ ร่างพระราชบัญญัติด้านการแพทย์และสาธารณสุข 18 
พ.ศ. ...)  19 
 20 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการร่างพรบ.ให้อ้างอิงความเกี่ยวข้องกับ21 
ผู้รับบริการ ผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค มากกว่าการได้รับประเมินจาก JEE และควรมีการเรียกประชุมผู้มีส่วนได้22 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับความจ าเป็นในการบังคับใช้กฎหมาย   ประธานให้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปและติดตาม23 
ความก้าวหน้าเป็นระยะ 24 

 25 
          4.6 ทบทวนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสวนสมุนไพร 26 
          ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร น าเสนอภารกิจและยุทธศาสตร์ของสวนสมุนไพร ดังนี้ 27 
ข้อมูลพ้ืนฐานห้องปฏิบัติการเกษตร สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28 
ทรัพยากรห้องปฏิบัติการเกษตร  29 
สวนสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี  30 

• บุคลากร จ านวน 11 คน 31 
• พ้ืนที่ 140 ไร่ 53 ตารางวา 32 
• มีสมุนไพร 500 กว่าชนิด 33 

สวนสมุนไพรจังหวัดระยอง 34 
• บุคลากร จ านวน 10 คน 35 
• พ้ืนที่ 400 ไร่ 36 

สวนสมุนไพรจังหวัดเชียงใหม่ 37 
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• บุคลากร จ านวน 2 คน 1 
• พ้ืนที่ 8 ไร่ 2 

บทบาทหน้าที่ห้องปฏิบัติการเกษตร  3 
1. ศึกษาวิจัยการปลูกและผลิตวัตถุดิบส าหรับใช้ในงานศึกษาวิจัยสาขาต่างๆ  4 
2. เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร 5 
3. เผยแพร่ความรู้ด้านการขยายพันธุ์และการปลูกพืชสมุนไพร 6 
4. ตลอดจนผลิตกล้าไม้เพ่ือสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร 7 
ผลผลิต 8 

1. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานด้านการเกษตรของพืชสมุนไพร 9 
2. ได้วัตถุดิบส าหรับการวิจัย 10 
    เป้าหมายการให้บริการกรม  11 

   ข้อ 6. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัย  12 
  พัฒนานวัตกรรม สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น ามาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 13 

   ข้อ7.  ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม  14 
           ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่น าไปพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 15 
         กลยุทธ์กรม 16 
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการยกระดับองค์ความรู้ 17 
งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและของประเทศ 18 

 19 
มติที่ประชุม 20 
ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้หาจุดขายที่ชัดเจน/เหมาะสม และเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงานในเรื่องของ21 

สมุนไพร มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป 22 
 23 
 24 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  1 
 5.1 จีโนมิกส์ไทยแลนด์สัญจร 2 
          นายแพทย์สุรัคเมธ  มหาศิริมงคล  น าเสนอดงันี้ 3 
การด าเนินการประชุม จีโนมิกส์ ไทยแลนด์สัญจร 4 
-เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือนักวิจัย แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ที่ภูมิภาคที่สนใจ 100 คน  5 
-ครั้งที่ 1 การประชุมร่วมกรมวิทย์(ศวก.สงขลา)และคณะแพทย์ม.สงขลา(11-12ก.ค.62) 6 
-ครั้งที่ 2 การประชุมร่วมกรมวิทย์ (ศวก.ขอนแก่น)และคณะแพทย์ ม.ขอนแก่น  7 

(1วัน กลางเดือน ก.ค. 2562) 8 
-ครั้งที่ 3 การประชุมร่วมที่เชียงใหม่ (ศวก.เชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์จุฬา คณะ  9 
          แพทยศาสตร์ มช.) (4 พ.ย.62)  10 
Inception workshop (7/6/2019) 11 

• เปิดตัวโครงการ Genomics Thailand ที่ รร สุโกศล 12 
• ผู้เข้าร่วมประชุม 300 ท่าน 13 
• Workshop 5 ด้าน (Infectious diseases/NCDs/Rare diseases/Pharmacogenomics) 14 
• เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายแผนวิจัย  15 

เพื่อพิจารณา: 16 
-เห็นชอบให้ด าเนินการจัดประชุม 17 
-มอบศวก.ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมจีโนมิกส์ไทยแลนด์สัญจร 18 
-พิจารณาอนุมัติให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือสร้างความร่วมมือกับคณะแพทย์ในภูมิภาค19 

 20 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ และประธานมอบหมายดังนี้ 21 
1.มอบนพ.สุรัคเมธ ประสานผู้เกี่ยวข้องในการจัดประชุม 22 
2.ส่วนภูมิภาคมอบผอ.ศวก.สงขลา/ขอนแก่น/เชียงใหม่ ประสานกับมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง  23 
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3.ส าหรับการจัดตั้ง “สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์” โดยมีนพ.สุรัคเมธ เป็นเลขาฯ ซึ่งใช้สถานที่ ณ อาคาร 100 ปีการ1 
สาธารณสุขไทย ชั้น 7 มอบหมายเลขานุการกรมในการอ านวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ 2 
  3 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  4 
   6.1 นวัตกรรมท าหมันยุงเพื่อควบคุมไข้เลือดออก 5 
                      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  น าเสนอโครงการนวัตกรรมท าหมันยุงเพ่ือ6 
ควบคุมไข้เลือดออก ดังนี้ 7 
วัตถุประสงค์ 8 

1. ลดจ านวนยุงลาย 9 
2. ลดจ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออก 10 

โครงการบูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล/กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมควบคุมโรค/กระทรวงวิทยาศาสตร์11 
และเทคโนโลยี/สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ/ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ/กรุงเทพมหานคร/ศูนย์วิจัยพัฒนา12 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ/สถาบันเทคโนโลยีป้องกันระหว่างประเทศ 13 
ระยะเวลาดาเนินการ : ปีงบประมาณ 2562 -2564 14 
หลักการท าหมันยุง 15 

 16 
การด าเนินการ 17 
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของโครงการวิจัยฯ 18 
-ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนจากองค์การอนามัยโลก และมหาวิทยาลัยมหิดล  19 
-และอยู่ระหว่างดาเนินการขอการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค และ กรุงเทพมหานคร 20 
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 1 
 2 

 3 
 4 
การเก็บข้อมูลด้านกีฏวิทยา 5 
-เจ้าหน้าที่จากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / กรมควบคุมโรค / /ม.มหิดล/กทม. ร่วมในทีมโดยมีการเก็บข้อมูลทุก 2 6 
สัปดาห์ 7 

-เจ้าหน้าที่จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / กรมควบคุมโรควิเคราะห์ข้อมุลควบคมุโรค  8 
-ก าหนดลงพ้ืนที่น าร่อง 1 พ้ืนที่: ชุมชนวัดพรหมสุวรรณเขตบางแคเพ่ือท าความเขา้ใจกับชุมชนและเริ่มปล่อยยุงใน9 
เดือนมิถุนายน 2562 10 
-ผู้ร่วมโครงการทุกภาคส่วน ด าเนินการร่วมกัน  11 
-ขนส่งยุงหมันด าเนินการโดยทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล 12 
-การปล่อยยุงจะท าสัปดาห์ละ1 ครั้งโดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญฯ และกทม. 13 
การปล่อยยุง ใช้ Drone ในการปล่อยยุง โดย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 14 
เก็บข้อมูลอ่ืนๆ  ด้านสังคมศาสตร์ข้อมูลผู้ป่วยตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 15 
การท า MOU การท าMOUและแถลงข่าว / จะด าเนินการนัดหมายเมื่อได้รับการรับรองด้านจริยธรรมในคน  ครบ16 
หน่วยงาน 17 
การประเมินผล  ด้านกีฏวิทยา / ด้านสังคมศาสตร์จ ำนวนผู้ ป่วย 18 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  19 
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 6.2 ผลการพิจารณาขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบร ิหาร น าเสนอผลการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
ดังนี้ 3 
ข้อเสนอกรม 4 
ขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่  สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 5 
                                สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองค า  6 
               สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งอันดามัน 7 
           SDU 8 
ปรับหน้าที่และอ านาจในกฎกระทรวง      ของกรมในข้อ 4 และข้อ 5 โดยเพ่ิมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ9 
ให้ครอบคลุมทุกด้าน  ของหน่วยงานจ านวน 21 หน่วยงาน 10 
ผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.ร. 11 
สนับสนุนให้ปรับหน้าที่และอานาจของกรมในกฏกระทรวง 2552 ในข้อ 4 และ 5 12 
ข้อ 4 ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อ13 
จิตประสาท สารระเหย เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี วัถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการ14 
ชันสูตรโรค เพื่อการควบคุม 15 
ข้อ 5 เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เก่ียวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต16 
ประสาท สารระเหย เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี วัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการ17 
ชันสูตรโรค เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง 18 
-ไม่สนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยม19 
ทองค า/สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์เขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งอันดามัน) 20 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ (เสนอให้พัฒนางานโดยสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้หรือรับถ่ายทอด21 
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งจัดท าแผนการพัฒนา ก าหนดเป้าหมายผลผลิตและแหล่งงบประมาณท่ีใช้ให้22 
ชัดเจน อาจทบทวนการจัดตั้งสถาบันได้ภายใน 1 ปี โดยส่งแผนการพัฒนา เป้าหมายในอนาคตและผลส าเร็จของ23 
งานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย) 24 
สนับสนุนให้ปรับหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานในกฎกระทรวง 25 
ส านักงานเลขานุการกรม  26 
สนับสนุนให้ปรับหน้าที่และอ านาจโดยเพิ่ม การด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย นิติกรรมสัญยา ด้านวินัย และ27 
ทรัพย์สินทางปัญญา 28 
สถาบันชีววัตถุ   29 
สนับสนุนให้ปรับหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์เลือดผลิตภัณฑ์เซลล์บ าบัด 30 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  31 
สนับสนุนให้ปรับหน้าที่และอ านาจโดยรับโอนภารกิจการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 32 
ส านักยาและวัตถุเสพติด  33 
สนับสนุนให้ปรับหน้าที่และอ านาจโดยตัดโอนภารกิจการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ไป34 
ก าหนดที่ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 35 
 36 
 37 
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  1 
สนับสนุนให้ปรับหน้าที่และอ านาจโดยตัดโอนภารกิจการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ไป2 
ก าหนดที่สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 3 
สนับสนุนให้เปลี่ยนชื่อ “ส านัก” เป็น “กอง” ทั้งหมด ยกเว้น ส านักงานเลขานุการกรม  4 
ส าหรับกองแผนงานและวิชาการ สนับสนุนให้เปลี่ยนชื่อ เป็น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  5 
 6 
                        มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯ นายแพทยพิ์เชฐ บัญญัติ มอบหมายให้ กพร. แจ้ง7 
รายละเอียด หารือขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งโดยหลักการขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของท่านอธิบดี 8 
 9 
       6.3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) ม.44 และการประเมินผู้บริหาร10 
องค์การ รอบ 7 เดือน 11 
  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 12 
ผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)รอบ 7 เดือน 13 

 14 
 15 
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 1 
 2 
   มติที่ประชุม  ประชุมรับทราบ  ประธานให้น าเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุมคราวหน้าต่อไป  3 
 4 
  6.4 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์    5 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รายงาน ดังนี้ 6 
ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 503/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์ทาง7 
การแพทย์  8 
องค์ประกอบคณะกรรมการ  9 
ประธาน : นพ.พิเชฐ บัญญัติ  10 
คณะกรรมการ : ผอ.สยวส./สวพ./สคอ./สวส./สชพ./CRC/ศวก.ที่ 1 เชียงใหม่/หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง สวส.และ11 
นักวิชาการจาก สวพ.  12 
หน้าที่คณะกรรมการ 13 
-ก าหนดนโยบาย ภารกิจ และทิศทางการด าเนินการในการพัฒนากัญชา 14 
-ก าหนดกรอบการบริหารและกิจกรรมการด าเนินงาน สนับสนุนแผนงาน โครงการ 15 
-ให้ค าปรึกษา แนะน า และก าหนดแนวทางการพัฒนาของการด าเนินงานวิจัยและพัฒนา อย่างเป็นรูปธรรม 16 
-งานที่รับมอบหมาย 17 
การประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในและและภายนอก รวม 3 ครั้ง 18 
1. องค์การเภสัชกรรม 19 
2. สมาคมเวชกรรมไทย 20 
3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 21 
4. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 22 
5. มหาวิทยาลัยมหิดล 23 
6.สภาแพทย์แผนไทย 24 
 25 
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แผนด าเนินการกรม  1 
1. แผนการพัฒนาศักยภาพห้อง Lab  กรม 2 
2. แผนการจัดท าสารมาตรฐาน THC/CBD/CBN 3 
3. แผนการจัดท า Monograph 4 
4. แผน R&D 5 
แผนกิจกรรมที่ 1 6 

 7 
 8 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
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แผนกิจกรรม 2 และ 3 1 

 2 
แผนกิจกรรม R&D  3 

 4 

 5 
 6 
 มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  7 
 8 
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6.5 ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน 1 
  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในรายงาน ดังนี้  2 
การด าเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงิน รับและน าส่งเงิน ผ่านระบบKTB Corporate Online 3 
1.การเปิดใช้บริการ : พบว่าหน่วยงานยังเปิดบัญชีเพ่ือรองรับการช าระเงินไม่ครบถ้วนตามท่ี กค.ก าหนด 4 
ข้อเสนอแนะ : ให้เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน จ านวน 2 บัญชี 5 
ชื่อบัญชี  ดังนี้  6 
1.1“ส่วนราชการ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”พร้อมเปิดใช้บิรบริการรับช าระเงิน (Bill Payment) 7 
1.2“ส่วนราชการ  เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC” 8 
โดยให้แจ้งขอเพ่ิมสิทธิการใช้งาน/การเรียกดูรายงานเพ่ือการตรวจสอบจาก Admin ของฝ่ายคลัง 9 
2.การจ่ายเงิน : พบว่าหน่วยงานยังคงมีการจ่ายเช็ค (กรณีจ่ายเงินยืม/ จ่าย คชจ.เดินทาง)โดยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยน10 
เป็นการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  11 
ข้อเสนอแนะ : ให้ลดการจ่ายเช็ค และให้จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่าน  12 
ระบบ KTB Corporate Online  ในกรณีดังนี้  13 

- จ่ายเงินสวัสดิการ / ค่าตอบแทน  (ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน 14 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนกรรมการ 15 
ค่าตอบแทนการสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร)  16 

- จ่ายเงินยืมราชการ 17 
- จ่ายค่าซื้อทรัพย์สิน/จ้างท าของหรือเช่าทรัพย์สิน ตามระเบียบฯ ที่มีวงเงินต่ ากว่า 5,000 บาท 18 
- ค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ฯ และการจ่ายเพ่ือช าระหนี้บุคคลที่สาม) 19 
- ค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ฯ และการจ่ายเพ่ือช าระหนี้บุคคลที่สาม 20 

3.การรับและน าส่งเงิน : พบว่าหน่วยงานมีการรับเงินโอนเข้าบัญชี แต่ยังไม่มีการน าส่งเงินคลังตามวิธีการที่21 
กระทรวงการคลังก าหนด 22 
ข้อเสนอแนะ : เมื่อหน่วยงานได้รับช าระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้าบัญชีที่เปิดไว้รองรับในวันท า23 
การถัดไป ก่อน 10.00 น. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินในบัญชีกับรายงานจากระบบฯ เมื่อถูกต้องตรงกัน24 
แล้ว ให้โอนเงินจากบัญชีของหน่วยงานผ่านระบบ Internet Banking เพ่ือน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝาก25 
คลัง แล้วแต่กรณี 26 
4.การจัดวางระบบควบคุม : พบว่าบางหน่วยงานยังไม่มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ณ สิ้นวันและบาง27 
หน่วยงานมีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ แต่ไม่ได้มีการปฏิบัติจริง 28 
ข้อเสนอแนะ : ทุกสิ้นวัน ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงิน การับและน าส่งเงินตามวิธีการที่29 
กระทรวงการคลังก าหนด เพื่อควบคุมความเสี่ยง ความเสียหายที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานผ่าน30 
ระบบ KTB Corporate Online 31 

 32 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  33 
 34 
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนเดือน 36 

เมษายน รวมทั้งสิ้น 95 ครั้ง แบง่เป็นข่าวเผยแพร ่37 ครั้ง ข่าวพาดพิง 58 ครั้ง มลูค่าสื่อรวมทัง้สิ้น 2,213,570.60 บาท 37 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 1 
วาระท่ี 7 วาระอ่ืนๆ  2 
7.1 รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ แจ้งการจัดโครงการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่3 

14 มิ.ย.62 โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานส่งประกวดเรื่องเล่าประเด็น “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย  4 
เทิดไท้องค์ราชันย์” เรื่องละ 5 นาที 5 
-น าเสนอผลงานการพัฒนาเพ่ือเป็นองค์กรคุณธรรม ในรูปแบบโปสเตอร์ 6 
-จัดการประกวดหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรม  7 

7.2 ผทว.กนกพร อธิสุข แจ้งก าหนดการจัดกิจกรรม DMSc R2R Forum ในวันที่ 25 มิ.ย.62 8 
เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย เชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวด ทั้ง9 
แบบบรรยาย/โปสเตอร์ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 31 พ.ค.62 และขอความอนุเคราะห์10 
นักวิชาการในหน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานในครั้งนี้ โดยได้จัดท าหนังสือแจ้งเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว 11 

7.3 ผทว.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ แจ้งว่าตามที่พรบ.เชื้อโรคฯได้ก าหนดให้ผู้ด าเนินการ/ผู้12 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ ระดับ2-3 ต้องได้รับการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว จาก13 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกรมมีแผนที่จะอบรมผู้ด าเนินการและผู้ปฏิบัติการที่ข้ึนทะเบียนไว้กับ สมป.เท่านั้น  14 
ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562  15 

 16 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 19 
 20 
 21 

       นางสาวรสรินทร์  หมัดสมาน 22 
       ผู้จดรายงานการประชุม 23 

 24 
                                      นางสาววรางคณา อ่อนทรวง25 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 26 


