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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 10/2562 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 -13.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ค ำสั่งแต่งตั้ง นำยอำชวินทร์  โรจนวิวัฒน์ ต ำแหน่งผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนไวรัสระบบไหลเวียนโลหิต(นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
เชี่ยวชำญ)  สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรสถำบันชีววิทยำศำสตร์ทำงกำรแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 7 
ตุลำคม 2562 
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562    เมื่อวันที่ 27 ก.ย.62 มีแก้ไข ด ำเนินกำรแก้ไขเรียบร้อย 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 เรื่องจาก CIO  
DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ ดังนี้ 

ระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร 
ระบบตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร เริ่มวันที่ 1ตุลำคม 2562 
ใบเสร็จรับเงินอิเล็คทรอนิกส์ 
ระบบตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 
ปรึกษำกลุ่มกฏหมำย กรมบัญชีกลำง เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 2562 
•กลุ่มกฎหมำย แนะน ำให้ท ำแบบหน่วยงำนอื่นที่ได้มำท ำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลำงแล้ว 
เช่น กรมศุลกำกร 
•ให้ระบบเป็นตัวควบคุมกำรออกเลข (กรมออกแบบแล้วเสนอให้กรมบัญชีกลำง
เห็นชอบ) พิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจำกระบบคอมฯ 
•มีเพียงตัวอ้ำงอิง (Running Number) เพ่ือใช้อ้ำงอิงและตรวจสอบกับระบบได้ (เช่น 
เลขที่ของใบเสร็จ ซึ่งอำจใช้กำรออกแบบให้มีกำรอ้ำงอิงถึงหน่วยงำนด้วยก็ได้ตำมที่กรม
ต้องกำร) 
•พิมพ์รำยงำนสรุปประจ ำวันว่ำมีกำรออกใบเสร็จรับเงินรำยกำรใดบ้ำงจ ำนวนเท่ำใดเพ่ือ
ติดตำมและตรวจสอบ 
ท ำควำมตกลงกับกรมบัญชีกลำง 
ขอเพ่ิมแบบที่ 3 คือ ใบเสร็จรับเงินที่ออกจำกระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด โดยไม่ต้อง
พิมพ์บนแบบฟอร์มที่สั่งพิมพ์เตรียมไว้ก่อนและเบิกจำกหน่วยควบคุมกลำงมำใช้งำนแล้ว
พิมพ์ เหมือนกำรพิมพ์ใบเสร็จแบบ 1.2 
1.ชื่อ สถำนที่อยู่ หรือ ที่ท ำกำรของผู้รับเงิน 
2.วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
3.รำยกำรแสดงกำรรับเงิน ระบุว่ำเป็นค่ำอะไร 
4. จ ำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

  ที่ประชุมรับทรำบ  ประธำนให้
ข้อเสนอแนะ มอบฝ่ำยคลัง ประสำนศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อด ำเนินกำร
ร่วมกันและสื่อสำรให้ทุกหน่วยงำนทรำบ
ด้วย 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
5. ลำยมือชื่อของผู้รับเงิน 
กำรควบคุมก ำกับใบเสร็จ 
•พิมพ์ออกมำให้จำกระบบทุกครั้งที่ใช้งำนบนกระดำษ โดยมีตัวควบคุมใบเสร็จ เช่น 
เลขที(่รูปแบบตำมท่ีกรมก ำหนด) ก ำกับในใบเสร็จรับเงินนั้นด้วย และพิมพ์ตัวควบคุม
ใบเสร็จรับเงินนั้นต่อเนื่องกันไปตำมล ำดับก่อนหลังกำรเข้ำรับบริกำร 
•ระบบงำนท ำหน้ำที่สร้ำงใบเสร็จโดยดึงข้อมูลที่ได้จัดเก็บไว้แล้ว มำประกอบเป็นใบเสร็จ
ตำมรูปแบบที่กำหนด ไม่มีกำรเขียนหรือพิมพ์ข้อมูลเพิ่ม 
•มีกำรใช้ลำยเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ ในกำรลงนำม e-signatureของผู้รับเงินพร้อม
ประทับตรำสัญลักษณ์กรม สีแดง 
•กำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจะกระท ำโดยผู้ใช้งำนที่มีหน้ำที่พิมพ์ใบเสร็จเท่ำนั้น ซึ่งต้อง
ลงทะเบียนกำรใช้งำนและรับสิทธิในกำรพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงำนนั้น ๆเท่ำนั้น 
ทั้งนี้อำจได้รับสิทธิเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น 
ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
•จัดวำงระบบโปรแกรมและระบบฐำนข้อมูล ณ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ได้รับมำตรฐำนรับรองเรื่องระบบกำร
รักษำควำมมั่นคงปลอดภัยศูนย์ข้อมูล 
•มีกำรท ำส ำรองข้อมูลและมีกำรตรวจสอบผลกำรส ำรองข้อมูล ตำมระยะที่ก ำหนดและ
มีกำรท ำไซต์ส ำรองข้อมูลเพ่ิมเติมอีกสถำนที่หนึ่ง 
•ระบบโปรแกรมใช้ได้เฉพำะผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่ำนั้น โดยใช้ username และ 
passwordในกำรยืนยันตัวตนและเข้ำใช้งำนตำมสิทธิ์ที่ได้รับ ตำมหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ 
และหน่วยงำนที่สังกัด 
 
3.2  เรื่องจาก CHRO : การด าเนินการต าแหน่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.2562  
      หัวหน้ำฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่ น ำเสนอ ดังนี้  
มำตรกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคนภำครัฐ(พ.ศ. 2562-2562) ก ำหนดหลักเกณฑ์กำร
จัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ให้ อ.ก.พ. 
กระทรวง พิจำรณำจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุของส่วนรำชกำรในสังกัด
กระทรวง ตำมขนำดอัตรำก ำลัง ประเภทต ำแหน่ง และลักษณะภำรกิจที่ปฏิบัติของส่วน
รำชกำร 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์เป็นส่วนรำชกำรขนำดกลำงที่มีอัตรำข้ำรำชกำร ตั้งแต ่
1,000 –5,000อัตรำ โดยมีอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 จ ำนวน 
1,014 อัตรำ 
กรมฯ มีจ ำนวนต ำแหน่งว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุของข้ำรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 จ ำนวน 21 ต ำแหน่ง 
โดยแบ่งเป็น -ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร จ ำนวน 1ต ำแหน่ง 
-ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร/ทั่วไป จ ำนวน 20 ต ำแหน่ง 
จะต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 
กำรจัดสรรอัตรำว่ำงจำกผลกำรเกษียณอำยุ (จ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง) 
บริหำร/อ ำนวยกำร (คืนส่วนรำชกำรเดิมท้ังหมดทันที) ร้อยละ 100 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 
วิชำกำร/ทั่วไป  
จัดสรรคืน ส่วนรำชกำรเดิมทันที ร้อยละ 70 จ ำนวน 14 ต ำแหน่ง 

  ที่ประชุมรับทรำบ  ประธำนเสนอแนะ 
ในกำรพิจำรณำจัดสรรบุคลำกร ต้องดู
กรอบงำน เพ่ือกำรสนับสนุน 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ทดแทนด้วยกำรจ้ำงงำนรูปแบบอื่น (พนักงำนรำชกำร) ร้อยละ 10 จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง 
แจ้ง อ.ก.พ. กระทรวง(จัดสรรคืนส่วนรำชกำรเดิม/เกลี่ยให้ส่วนรำชกำรอ่ืน) ร้อยละ 20 
จ ำนวน 4 ต ำแหน่ง 
ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์สุรำษฎร์
ธำนี จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง รอเปิดรับสมัครคัดเลือก 

3.3 เรื่องจาก CFO : การประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร น ำเสนอ ดังนี้ 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 

1. กำรประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของส่วนรำชกำร 
2. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร (PA) 
3. กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นกำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 3/1 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และมำตรำ 12 และมำตรำ 45 ของ  
พระรำชกฤษฏีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
หลักการก าหนดตัวชี้วัด 

1. ควรเป็นพันธกิจหลักและอยู่ในขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่จะ
ส่งผลต่อยุทธศำสตร์ชำตินโยบำยรัฐบำล 

2. ควรพิจำรณำจำกแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร รวมถึงงบประมำณ 
เพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีควำมพร้อมในกำรผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้ำหมำย 

3. ในกำรก ำหนดรำยละเอียดตัวชี้วัด ควรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ร่วมถึงเงื่อนไขและ
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด เช่น ปัญหำเศรษฐกิจ 
เป็นต้น 

4. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน/ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดต้องพิจำรณำจำกข้อมูล 
Baseline data หรือหำกไม่มี ต้องก ำหนดนิยำมข้อมูลให้ชัดเจน 

5. ตัวชี้วัดตำมแผนต่ำงๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระยะยำว ไม่สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในปีงบประมำณ สำมำรถวัดผลเป็น milestone ได ้

6. เมื่อก ำหนดตัวชี้วัดแล้วไม่ควรมีกำรขอเปลี่ยนหรือก ำหนดตัวชี้วัดใหม่ 
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 3 ระดับ 
ค่ำเป้ำหมำยขั้นสูง   ร้อยละ 100 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน ร้อยละ 75 
ค่ำเป้ำหมำยขั้นต้น ร้อยละ 50 
เกณฑ์กำรประเมินระดับส่วนรำชกำร 3 ระดับ 
ระดับคุณภำพ มีคะแนนกำรด ำเนินงำนอยู่ระหว่ำง 90-100 คะแนน 
ระดับมำตรฐำนขั้นสูง มีคะแนนกำรด ำเนินงำนอยู่ระหว่ำง 75-89.99 คะแนน 
ระดบัมาตรฐานขัน้ต้น มีคะแนนการด าเนินงานอยู่ระหวา่ง 60-74.99 คะแนน 

ระดบัต้องปรับปรุง มีคะแนนการด าเนินงานต ่ากวา่ 60 คะแนน 

ที่ประชุมรับทรำบ  
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ก าหนดให้ประเมินปีละ 1 ครัง้ (วนัท่ี 1 ตลุาคม – 30 กนัยายน) 

3.4 เรื่องติดตามนโยบายส าคัญ 
3.4.1 กัญชาทางการแพทย์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยำและวัตถุเสพติด รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนกัญชำทำง
กำรแพทย์ ดังนี้ 
ประชุมหำรือร่วมกับภำคีเครือข่ำย ทุกสัปดำห์ จ ำนวน 5 ครั้ง 
ประเด็น 
กำรพัฒนำสำยพันธ์  ผลกำรด ำเนินงำน 

 กรมวิชำกำรเกษตรำเป็นเจ้ำภำพหลัก 
 อยู่ระหว่ำงกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรปรับปรุงสำยพันธุ์ 

กำรตรวจแยกกัญชำและกัญชง  
 อ้ำงอิงตำมประกำศคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดให้โทษ โดยใช้ปริมำณสำร 

THC เป็นตัวก ำหนด 
 แต่ขณะนี้ยังมีกำรปรับเปลี่ยนข้อก ำหนดลักษณะกัญชง 

กำรตรวจระบุชนิด (Plant identification)  
 ลักษณะสัณฐำนวิทยำ 
 เคมีอนุกรมวิธำน กรมวิทย์ฯ ร่วมกับกรมวิชำกำรเกษตร 
 เทคนิคทำงพันธุกรรม เช่น DNA barcode 

กำรพัฒนำวิธีตรวจสำระส ำคัญ และกำรผลิตสำรมำตรฐำน 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนพัฒนำวิธีวิเครำะห์สำระส ำคัญในกัญชงและกัญชำ 

และกำรผลิตสำรมำตรฐำน 
กำรรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรตำมมำตำฐำนสำกล 

 อย .ก ำหนดผลกำรวิ เครำะห์คุณภำพและควำมปลอดภัย  ต้องจำก
ห้องปฏิบัติกำรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  

กำรตรวจทำงพิษวิทยำ 
 กำรตรวจ THC metabolite ในปัสสำวะด้วยชุดทดสอบในเบื้องต้น และตรวจ

ยืนยันเพียงพอแล้ว กรณีพบผู้มีอำกำรท่ีสงสัยว่ำเกิดจำกกัญชำ 
กำรวิจัยทำงคลินิก กรมกำรแพทย์เป็นเจ้ำภำพหลักในกำรวิจัยทำงคลินิก 
กำรวิจัยรดับโมเลกุล กรมสุขภำพจิตร่วมโครงกำร Genomic Thailand ในกำรศึกษำ
ผลของยีนต่อกำรเกิด phycosis ของกัญชำ 

ที่ประชุมรับทรำบ   
 

3.4.2 สารเคมีอันตราย 
     ผู้แทนจำกส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร น ำเสนอ กำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนสนับสนุนกำรยกเลิกกำรใช้สำรเคมีอันตรำย 3ชนิด ดังนี้ 
กำรด ำเนินงำน โดยกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
1.กำรสื่ อสำรประชำสัมพันธ์ ในทุกช่องทำง  โดยใช้หน่วยงำนเครือข่ ำยของ
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
•ขึ้นป้ำยกำรยกเลิก 3 สำร ตั้งแต่วันที่ 8ตุลำคม 2562 
2. สนับสนุนข้อมูลทำงวิชำกำรเพ่ือเป็นหลักฐำนกำรยกเลิกใช้  คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟ
เซต พำรำควอต 

ที่ประชุมรับทรำบ  ประธำนแจ้งว่ำ จะต้อง
มี ก ำ ร ว ำ งแผน ในกำร เฝ้ ำ ระวั ง และ
พัฒนำกำรตรวจ 
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•ข้อมูลกำรตกค้ำงในผัก ผลไม ้น้ำในแหล่งเพำะปลูกเกษตรกรรม 
3.ร่วมมือกับภำคส่วนอื่นเพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยห่วงโซ่อำหำรปลอดภัย 
•ร่วมโครงกำรเฝ้ำระวังสำรเคมีทำงกำรเกษตรเพ่ือสร้ำงเสริมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
อำหำรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย (รศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยำนุกูล) 
โดยกำรสนับสนุนของ สสส. 
4. พัฒนำควำมสำมำรถห้องปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรเฝ้ำระวังสำรเคมีป้องกันกำ
จัดศตัรูพืช 
•กำรขยำยขอบข่ำยชนิดสำร และกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรในส่วนภูมิภำค 
ปี 2563กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ สำมำรถเปิดให้บริกำร กำรวิเครำะห์ พำรำควอต 
ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส หรือสำรที่มีขอบข่ำย 132 ชนิดสำร และด ำเนินกำร
พัฒนำเครือข่ำยศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 7 ศูนย์  เพ่ือให้รองรับด้ำนกำรตรวจ
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช ในผัก ผลไม้ และกัญชำ 

3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก 
ผู้แทนจำกสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข น ำเสนอดังนี้ 
ควำมก้ำวหน้ำระบบบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกทำงห้องปฏิบัติกำรด้วย 
HPV DNA Testing 

แผนปฏิบัติกำรโครงกำรจัดตั้งระบบบริกำร 
กิจกรรมปีที่ 1 
ปรึกษำหำรือร่วมกับกรมกำรแพทย์และสปสช. เพ่ือออกแบบกำรกระจำยพ้ืนที่เป้ำหมำย
และรูปแบบกำรจ่ำยชดเชย 
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนชุดน้ ำยำตรวจ 
คัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วย HPV testing HPV testingHPV testing HPV testing 
3. ประชุมคณะท ำงำนฯเพ่ือจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนชุดน้ ำยำฯ 
4. ด ำเนินกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
5. เตรียมควำมพร้อมระบบบริกำร HPV TestingTesting Testing 
6. ติดตั้งเครื่องมือกำรวิเครำะห์สำรพันธุกรรมและระบบกำรบริกำร 
HPV testing ( HPV testing (HPV testing ( HPV testing ( ระบบกำรรับตัวอย่ำง/
ตรวจวิเครำะห์/รำยงำนผล) 
7.ทดลองระบบบริกำร 
8. เปิดบริกำรตรวจคัดกรองมะเร็งปำกมดลูกด้วย HPV testing HPV testing HPV 
testing HPV testing 
กลุ่มอาการดาวน์ Down Synfrome 
ปี2562 อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์สปสช. 
หญิงตั้งครรภ์>35 ปี& หญิงตั้งครรภ์ทุกคนใน6 จังหวัดน ำร่องได้รับกำรตรวจคัดกรอง
ด้วยวิธีQuadruple Quadruple Quadruple test และในรำยที่มีผลเป็นเสี่ยงสูงให้
ตรวจวินิจฉัยทำรกในครรภ์และยุติกำรตั้งครรภ์ตำมแนวทำงเวชปฏิบัติ 
อุบัติกำรณ์คำดว่ำมีเด็กกลุ่มอำกำรดำวน์ปีละ 800-1,000 รำย 
ปี2559 -2561 โครงกำรน ำร่องส ำหรับหญิงตั้งครรภ์ทุกคนใน 6 จังหวัด 
: เชียงใหม่ล ำพูนนครสวรรค์ขอนแก่นสงขลำและยะลำโดยตรวจคัดกรอง 38 ,229 รำย
เสี่ยงสูง3,859 รำยพบDS DS 36 รำย 

ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร ำ บ   ป ร ะ ธ ำ น ใ ห้
ข้อเสนอแนะ ให้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
วิเครำะห์ ให้มีกำรเซ็ทระบบ หำกมีกำร
ขยำยไปทั่วประเทศ จะด ำเนินกำรอย่ำงไร 
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ปี2563 :สปสช. ทบทวนเพ่ือปรับสิทธิประโยชน์ในกำรตรวจกรองกลุ่มอำกำรดำวน์ใน
หญิงตั้งครรภ์จำกหญิงไทยทุกสิทธิอำยุ๓๕ปีขึ้นไปเป็นทุกรำย 

3.4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา น าเสนอดังนี้ 
โครงกำรธ ำรงรักษำพัฒนำสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งของระบบคุณภำพมำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัยโรงพยำบำลสมเด็จพระ
ยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลชัยพัฒน์ 
และโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล 
ประจำปีงบประมำณ 2563 
หลักกำรและเหตุผล 
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ได้จัดท ำโครงกำรเฉลิมพระเกียรติถวำยแด่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 
-ปีงบประมำณ 2561 ด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์และทำงรังสีวินิจฉัย ให้แก่โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชทั้งหมด จ ำนวน 21 
แห่ง 
-ปีงบประมำณ 2562 ขยำยเป้ำหมำยเพ่ิมไปยังโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ  
โรงพยำบำลชัยพัฒน์และโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล จ ำนวน 15แห่งทั่วประเทศ 
รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 36แห่ง 
-ปีงบประมำณ 2563 ด ำเนินกำรต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนระบบคุณภำพ 
และธ ำรงรักษำมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ เกี่ยวข้อง เป็นหลักประกันใน
กระบวนกำร และผลกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรให้แก่ผู้มำรับบริกำร 
ตอบสนองต่อนโยบำยของรัฐบำลในกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ให้ผู้รับบริกำร
สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง โดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเป็นระบบท่ีมีควำมต่อเนื่อง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และห้องปฏิบัติกำรรังสี
วินิจฉัย โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำล
ชัยพัฒน์และโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล รวมจ ำนวน 36 แห่ง พัฒนำระบบคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงยั่งยืน และต่อเนื่อง สนับสนุนกำรให้บริกำรสุขภำพของ
สถำนพยำบำล หน่วยงำนสำธำรณสุขที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. เ พ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรตรวจเชื้อวัณโรคด้วยเทคนิค  TB -LAMP ให้แก่
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์โรงพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 36 แห่ง 
กลุ่มเป้ำหมำย 
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย รวมจ ำนวน 36 แห่ง 
ได้แก่ 

- โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช 21 แห่ง 
- โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ 10 แห่ง 
- โรงพยำบำลชัยพัฒน์ 4 แห่ง 
- โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล 1 แห่ง 

รำยละเอียดงบประมำณโครงกำร จ ำนวน 5,000,000 บำท 

ที่ประชุมรับทรำบ 
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จัดสรรให้แต่ละศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ตำมจ ำนวนแห่งของโรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลชัยพัฒน์และโรงพยำบำลเทพ
รัตนเวชชำนุกูล ที่รับผิดชอบ แห่งละ 70,000 บำท 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย โรงพยำบำล
สมเด็จพระยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยำบำลชัยพัฒน์และ
โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล มีระบบคุณภำพมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ 
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสูงสุด 

2. บุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์  และ
ห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัย โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช โรงพยำบำลเฉลิม
พระเกียรติ โรงพยำบำลชัยพัฒน์และโรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกูล ได้รับ
องค์ควำมรู้ เท่ำทันเทคโนโลยี  มีศักยภำพในกำรพัฒนำระบบงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 

3. เครือข่ำยทำงห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ และห้องปฏิบัติกำรรังสีวินิจฉัยมี
ควำมเข้มแข็ง และยั่งยืน 

4. ผู้รับบริกำรได้รับบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำน สำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรได้
อย่ำงเสมอภำค และท่ัวถึง 

 
3.4.5  อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น น ำเสนอโครงกำรพัฒนำ  
อสม.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
วัตถุประสงค์หลักสูตร 
เพ่ือพัฒนำศักยภำพของ อสม. หมอประจ ำบ้ำน ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 
ให้มีควำมสำมำรถส่งเสริมสุขภำพ ใช้เครื่องมือสื่อสำรและแอปพลิเคชัน 
กิจกรรม อสม. เป็นหมอประจ ำหมู่บ้ำน 
กำรให้องค์ควำมรู้ ภำคทฤษฎี (Lecture) ภำคปฏิบัติ (Workshop) 6 ชั่วโมง 
สื่อกำรเรียนรู้ 1.สื่อ Digitalเช่น คลิปวิดีโอ 2. สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพลิก 
รำยละเอียดหลักสูตร อสม.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 
เนื้อหำประกอบด้วย 
1.บทบำทของ อสม วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน 
2.ควำมรู้เกี่ยวกับอันตรำยจำกกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภำพที่ไม่ปลอดภัย 
3.กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้วยองค์ควำมรู้ทำงห้องปฏิบัติกำรและชุดทดสอบอำหำร ยำ 
สมุนไพรเครื่องส ำอำง 
4.กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นหน้ำต่ำงเตือนภัยสุขภำพ 
5.กำรสอบเทียบเครื่องวัดควำมดันโลหิตส ำหรับประชำชน 
6.ควำมรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษ 
7.กำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเห็ดพิษ 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมรับทรำบ 
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3.4.6 จีโนมิกส์ประเทศไทย 
ผู้อ ำนวยกำรกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสำหกรรมสุขภำพ น ำเสนอดังนี้ 
Genomics Thailand แผนปฏิบัติกำรบูรณำกำรจีโนมิกส์ประเทศไทย 
สรุปประชุมคณะอนุกรรมกำรก ำกับทิศจีโนมิกส์ประเทศไทย 27 กันยำยน 2562 
กำรของบประมำณส ำหรับ WGS 50,000 test (โดย ดร.นพ.สุรัคเมธ มหำศิริมงคล) 
 งบประมำณส ำหรับจัดซื้อกำรถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมรวม
ด ำเนินกำรโดย สวรส./EECO 2563  150 ล้ำนบำท ใช้งบกองทุน สกสว. 
ควำมร่วมมือกับ World Economic Forum ด้ำน precision medicine 
ข้อเสนอเพ่ือพิจำรณำ  
 1. เห็นชอบให้มีควำมร่วมมือกับ WEF โดยให้จัดท ำ collaborative 
agreement ร่วมกับ สวรส. ตำมควำมเหมำะสม 
 2. มอบ สกอ. เพ่ือพิจำรณำใช้งบประมำณด้ำนพัฒนำบุคลำกรและ
ด ำเนินกำรคัดเลือก Fellow 
ประโยชน์จำกกำรแพทย์จีโนมิกส์ ในระบบหลักประกันประกันสุขภำพแห่งชำติ  

 กำรตรวจคัดกรองยีนเพ่ือหลีกเลี่ยงกำรเกิดผื่นแพ้ยำชนิดรุนแรง ส ำหรับผู้ป่วย
ที่ต้องเริ่มรักษำด้วยยำ carbamazepine ในทุกกรณ ี

 กำรปลูกถ่ำยเซลล์ต้นก ำเนิดเม็ดโลหิตในกลุ่มผู้บริจำคที่ไม่ใช่ญำติ 
 กำรตรวจคัดกรองกลุ่มอำกำรดำวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกอำยุ 
 กำรตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปำกมดลูกด้วย HPV DNA test 
 ชุดสิทธิประโยชน์โรคหำยำก 

ที่ประชุมรับทรำบ 
 

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
          หัวหน้ำฝ่ำยคลังได้สรุปผลกำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(ณ วันที่ 30 กย. 62 ) เงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,416,287,477.83 บำท 
เงินเบิกแทนกัน (ให้หน่วยงำนอ่ืนเบิกแทน) ทั้งสิ้น  2,428,463.60 บำท เบิกจ่ำยสะสม 
1,384,665,923.04  บำท ร้อยละ 97.77 เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย ( ณ 30 กย.62) กำร
เบิกจ่ำยภำพรวมตำมตัวชี้วัด 3.1 เบิกจ่ำยแล้ว 100% งบลงทุน ตำมตัวชี้วัด3.2 
หน่วยงำนที่เบิกจ่ำยได้ตำมเป้ำหมำย 100% มี 2 หน่วยงำน ท ำกำรกันเงิน ศวก.ที่ 4 
และศวก.ที่ 8 เบิกจ่ำยภำพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ำยได้เป็นล ำดับที่ 3 ร้อย
ละ 97.77 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2562 งบด ำเนินงำน ทั้งสิ้น 31,495,631.07 บำท งบ
ด ำเนินงำน 5,300,266.66 บำท ได้แก่ สล. สชพ. สรส. งบลงทุน 26,195,364.41 บำท 
มี 2 หน่วยงำน คือ ศวก.8 และ ศวก.ที่ 4 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมำณ 2561
เหลือ 1 หน่วยงำน ของ ศวก.ที่ 7 ขอนแก่น ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ำย เป็นเงิน 1,195,020 บำท 
สถำนะเงินบ ำรุงกรม ณ วันที่ 30 กย.62 ยอดยกมำ ณ สิ้นปี 499,462,323.71 ล้ำนบำท 
งวด 12 เดือน รำยรับ 405,414,949.81 ล้ำนบำท รำยจ่ำย 402,046,136.10 ล้ำนบำท 
คงเหลือ ณ 30 กย.62 ยอด 502,831,137.42 ล้ำนบำท รำยละเอียดลูกหนี้คงค้ำง ณ 
30 กย.62 ลูกหนี้ภำครัฐ 71.74 ล้ำนบำท ลูกหนี้ภำคเอกชน 1.95 ล้ำนบำท  

 ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร ำ บ   ป ร ะ ธ ำ น ใ ห้
ข้อเสนอแนะ ในกระบวนกำรจัดกำรเรื่อง
ลูกหนี้  ขอให้ด ำ เนินกำรติดตำมตำม
นโยบำย 
 

4.2 การเตรียมการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        ผู้อ ำนวยกำรกองแผนฯ สรุปผล (ร่ำง) งบประมำณงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 จ ำนวนครุภัณฑ์ 368.500 ล้ำนบำท จ ำนวนที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 

ที่ประชุมรับทรำบ  
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(21.0850) รำยกำรผูกพันเดิม 19.2595 ล้ำนบำท  รำยกำรผูกพันใหม่ 1.8255 รวม
ทั้งสิ้น 389.5859 ล้ำนบำท 
ปฏิทินงบประมำณของกรมวิทย์ 2563-1 
15ก.ย. 2562 ด ำเนินกำรในระบบ E Budget ของส ำนักงบประมำณและจัดท ำแผนกำร
ใช้งบประมำณ 
ต.ค.-พ.ย.2562 เตรียมกำรพิจำรณำร่ำงพ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 วำระท่ี 1 (ประชุมสมัยวิสำมัญ) 
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงบประมำณแล้ว เสนออนุมัติกำรจัดสรร
งบประมำณ 2562 ไปพลำงก่อนต่ออธิบดี 
พ.ย. 2563 เมื่องบประมำณเข้ำวำระ 2 เตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงงบลงทุน 
ม.ค. –ก.พ.2563 เมื่อ พรบ. งบประมำณ 2563 ประกำศใช้ 
ทุกหน่วยงำนพร้อมลงนำมสัญญำและก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน 
ปฏิทินแผนปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2563 
ส.ค.-ก.ย. 2562 
-น ำเสนอ/ปรับปรุงโครงกำรสำคัญระดับกรม 
-กองแผนงำนเตรียมกำรจัดสรรงบ 2563 /ขออนุมัติวงเงินต่อ สงป 
ก.ย. 2562 
•หน่วยงำนร่ำงจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
/แผนงบลงทุนเพ่ิมเติม(งบประมำณ/เงินบ ำรุง) 
•เจ้ำภำพโครงกำรบูรณำกำรเตรียมร่ำงจัดสรร 
ต.ค.-2562 
•หน่วยงำนส่งแผนปฏิบัติกำรให้กองแผนงำน 
•กองแผนงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรกรม 
ต.ค. 2562 
-อธิบดีอนุมัติแผนจัดสรรงบประมำณ 
-เจ้ำภำพโครงกำรบูรณำกำรจัดสรรงบประมำณ 
(10 ตค 2562) 
-กองแผนงำนให้ทบทวนแผนเงินบ ำรุง 63 (15ตค 62) 
พ.ย 62 
-กองแผนงำนแจ้งแผนติดตำมของกรม 
-รำยงำนแผนงำน/แผนเงินตำมระบบ DOC 
ทบทวนแผนเงินบ ำรุงและแผนงบลงทุน /เสนอขอเงินบ ำรุง/ครุภัณฑ ์หำกจ ำเป็น 
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและวิชำกำร น ำเสนอนโยบำยคุณภำพและวัตถุประสงค์
คุณภำพ ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2563 
 กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มุ่งม่ันเป็นองค์กรชั้นนำด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และ
สำธำรณสุขในภูมิภำคเอเชีย ภำยในปี พ.ศ.2565 โดยนำมำตรฐำนสำกลด้ำนบริหำร
จัดกำร ISO 9001:2015 และด้ำนระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำร ประยุกต์ใช้ร่วมกับ
เกณฑ์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ในกำรพัฒนำมำตรฐำนคุณภำพ 
และคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนกำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพประชำชนด้วยองค์

  ที่ประชุมรับทรำบ  
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ควำมรู้และข้อมูลที่ตอบสนองสถำนกำรณ์อย่ำงทันกำร จำกห้องปฏิบัติกำรที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสำกล ห้องปฏิบัติกำรอ้ำงอิง และศูนย์กลำงข้อมูลอ้ำงอิงและสำรสนเทศ
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพ่ือควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนด้ำนสุขภำพของประเทศ 
วัตถุประสงค์คุณภาพ 
1. เพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรวิจัยพัฒนำและนวัตกรรม 
2. เพ่ือพัฒนำขีดสมรรถนะและควำมทันสมัย ในกำรตอบสนอง 
ต่อปัญหำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
3. เพ่ือยกระดับคุณภำพและศักยภำพห้องปฏิบัติกำร 
ตำมมำตรฐำนสำกล 
4. เพ่ือยกระดับองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญ 5 มิติ 
มิติที ่1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนกำร  
1.1 ประสิทธิผล :เป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี มำกกว่ำร้อยละ 
85 
1.2 นวัตกรรม  
1.2.1 จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอด เพ่ิมข้ึน
จำกปีงบประมำณ ที่ผ่ำนมำอย่ำงน้อย 10 เรื่อง 
1.2.2 จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนำต่อยอด มีกำร
ใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์หรือกำรคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพำณิชย์ อย่ำงน้อย 8 
เรื่อง 
มิติที ่2 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร  
2.1 คุณภำพ : ร้อยละระดับควำมพึงพอใจผู้รับบริกำร มำกกว่ำร้อยละ 87 
มิติที ่3 กำรให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร 
3.1 กำรพัฒนำ : บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
มำกกว่ำร้อยละ 90 
มิติที ่4 ภำวะผู้นำและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
4.1 กำรพัฒนำ : ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (ITA) ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80  
4.2 ประสิทธิผล : กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มีกำรดำเนินงำนสอดคล้องกับระบบ
บริหำรคุณภำพ ISO 9001:2015 ระบบบริหำรคุณภำพห้องปฏิบัติกำรและระบบ
บริหำรคุณภำพ PMQA 
มิติที ่5 กำรเงินและตลำด  
5.1 ประสิทธิภำพ : ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมำกกว่ำร้อยละ 100  
5.2 ประสิทธิภำพ : ควำมคุ้มค่ำของครุภัณฑ์เงินงบประมำณและเงินบ ำรุงที่มีรำคำตั้งแต่  
2 ล้ำนขึ้นไป 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 5.1 ความก้าวหน้าในการด าเนการโปรแกรม PT Online 
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ดังนี้ 
ปีงบประมำณ2562  ท ำโปรแกรมรับสมัครสมำชิก ระบบจ่ำยเงิน : Bill Payment 
โปรแกรมPT Online ระบบได้เปิดใช้งำน สคอ : เป็นหน่วยแรก 
แผนหน่วยงำนต่ำงๆที่จะเข้ำใช้ระบบ 

ที่ประชุมรับทรำบ ประธำนแจ้ง หน่วยงำน
ใดที่เข้ำใช้โปรแกรมไม่ได้ ให้ด ำเนินกำรแก้ 
และน ำเข้ำที่ประชุมว่ำมีปัญหำด้ำนใด  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
พ.ย. : เชียงใหม่  ธ.ค. : ส ำนักเครื่องส ำอำงฯ ,สมุทรสงครำม ม.ค. : รอกำรประสำน
หน่วยอื่น ๆ 
ประเด็นเสนอ 
1. เพ่ือพิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ 
2. ขออนุมัติหลักกำรด ำเนินกำร จัดท ำเฟส 2ต่อ โดยจ้ำงกำรพัฒนำ โปรแกรมต่อ 
วงเงิน ไม่เกิน 5แสนบำท 
 
วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
6.1 การเข้าถึงหนังสือ/และต าราของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

     ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและวิชำกำร น ำเสนอ ดังนี้ 
ที่มำ บุคลำกรสำมำรถเข้ำถึงหนังสือและตำรำวิชำกำร (E-Book)ของกรมวิทยำศำสตร์-
กำรแพทย์แบบ Onlineทำง Website และApplication   
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.เข้ำถึงแหล่งควำมรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลำ ตลอด 24 ชั่วโมง 
2.อ่ำน E-Bookได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ผ่ำน Websiteและ Mobile Application 
3.สร้ำง E-Book และจัดเก็บไฟล์ Multimedia ของกรม 
4.เป็นแหล่งเผยแพร่E-Bookและ Video Clipsของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์  
 
หน่วยงำนในสังกัดที่ผลิตหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูล โปรด
น ำส่งไฟล์ข้อมูล มำยังห้องสมุดเพ่ือUploadเข้ำระบบบริกำรแก่บุคลำกรและประชำชน 
ขอรหัสกำรเข้ำใช้งำน Email:numfon.n@dmsc.mail.go.th 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม งำนห้องสมุด กองแผนงำนและวิชำกำร 
 

 ที่ประชุมรับทรำบ  

6.2 ความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับสถาบันวิทยสิริเมธี 

        ผู้อ ำนวยกำรกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสำหกรรมสุขภำพ รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ ควำมร่วมมือระหว่ำงกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสถำบันวิทยสิริเมธี  
•16 ก.ย. 62 กำรเข้ำพบเพื่อขอค ำปรึกษำระหว่ำงผู้แทนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์กับ 
ศ.ดร. จ ำรัส ลิ้มตระกูล อธิกำรบดีของสถำบันวิทยสิริเมธี มีข้อสรุปว่ำทั้งสองหน่วยงำน
น่ำจะมีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำบุคลกำรเพ่ือด ำเนินกำรวิจัยระหว่ำง
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์กับ กับส ำนักวิชำภำยใต้สถำบันวิทยสิริเมธี คือ 
Biomolecular Science and Engineering (BSE) และ Information Science and 
Technology (IST) 
•24 ก.ย. 62 ผลกำรประชุมร่วมกันเพื่อหำควำมสนใจด้ำนกำรวิจัยร่วมกันระหว่ำง
อำจำรย์จำกส ำนักวิชำ BiomolecularScience and Engineering (BSE) และตัวแทน
จำกกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ได้หัวข้อกำรวิจัยระดับปริญญำเอกท่ีเป็นไปได้คือ 
1. Signal to noise ratio management for RNA biomarkers 
2. Enzyme engineering in library preparation for Next Generation 
Sequencing 
 
 

  ที่ประชุมรับทรำบ  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
•ขอข้ำรำชกำรสมัครเข้ำสอบ เพ่ือศึกษำต่อระดับปริญญำเอกในปีกำรศึกษำ 2563 
•เสนอ กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสำหกรรมสุขภำพ จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือระหว่ำงกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสถำบันวิทยสิริเมธี โดยจะน ำเสนอต่อ
อธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และอธิกำรบดีของสถำบันวิทยสิริเมธี 
6.3 แผนงานส าคัญของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ 2563 

ผู้แทนจำกกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม น ำเสนอ ดังนี้ 
แผนงำนส ำคัญของกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
1. กำรประเมิน ITA 
ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงรอเกณฑ์กำรประเมิน จำกส ำนักงำน ป.ป.ช ซึ่งเกณฑ์จะออก
ในช่วงเดือน ธันวำคม 2562 
2. กำรสร้ำงวิทยำกรตัวคูณ 
หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง หน่วยงำนส่งบุคลำกรเข้ำอบรม หน่วยงำน
ละ 2 คน ก ำหนดคุณสมบัติ ดังนี้ 
-เป็นผู้รับผิดชอบ/คณะท ำงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส/กำรป้องกันกำรทุจริตของ
หน่วยงำน 
-สำมำรถเป็นวิทยำกรบรรยำยและขยำยผลไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยภำยในหน่วยงำนของตน
ได้ 
ก ำหนดจัดช่วง 27 –29 พฤศจิกำยน 2562 
3. กำรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนระบบ E-learning 
1) กลุ่มเป้ำหมำย ข้ำรำชกำร , พนักงำนรำชกำร , พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
จ ำนวน ร้อยละ 100 
2) หลักสูตรที่ต้องเรียนรู้ 
E16 เสริมสร้ำงเกียรติภูมิข้ำรำชกำร :ส ำนึกข้ำรำชกำรไทยไม่โกง 
E08 ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
วันเริ่มเรียนจะแจ้งให้ทรำบต่อไป 
4. กำรคัดเลือกหน่วยงำนดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม และเรื่องเล่ำ 
1) กำรคัดเลือกหน่วยงำนดีเด่นด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม ประจ ำปี เพ่ือเป็น
ตัวแทนของกรมไปน ำเสนอผลงำนในงำนประชุมสัมมนำกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
กระทรวงสำธำรณสุข 
2) คัดเลือกเรื่องเล่ำเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ เพ่ือเป็นตัวแทนของกรม
ฯ ไปประกวดในระดับกระทรวง 
ก ำหนดจัดช่วงเดือน มิถุนำยน –กรกฎำคม 2563 
5. กำรจัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
1) มำตรฐำนทำงจริยธรรมส ำหรับบุคลำกรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
2) มำตรฐำนทำงจริยธรรมส ำหรับนักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

   ที่ประชุมรับทรำบ  
 

6.4 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  น ำเสนอ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
หลักกำรคัดเลือกตัวชี้วัด 

     ที่ประชุมรับทรำบ  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
 เป็นตัวชี้วัดที่ถ่ำยทอดมำจำกตัวชี้วัดของกรม (มำตรกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพ+PA)/ยุทธศำสตร์กรม 
 เป็นตัวชี้วัดตำมภำรกิจหลัก/แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
 นโยบำยส ำคัญของผู้บริหำรภำรกิจหลัก 
 มีผลกระทบกับประชำชนสูง  

ร่ำงกรอบกำรประเมินปลกำรปฏิบัติรำชกำร 

    
ปฏิทินกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
หน่วยงำนเสนอตัวชี้วัด ภำยใน 7 ต.ค.62  
กก.พิจำรณำควำมเหมำะสม/เจรจำตัวชี้วัด 16-28 ต.ค.62    
สรุปตัวชี้วัดสำหรับจัดท ำค ำรับรองฯ 29-31 ต.ค.62  
เสนออธิบดีอนุมัติ 31 ต.ค.62 และ ลงนำมคำรับรองฯ พ.ย.62 
6.5 สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน น ำเสนอดังนี้ 
ผลกำรตรวจสอบภำยในหน่วยรับตรวจ จ ำนวน 19 หน่วย แบ่งเป็น ส่วนกลำง 5 หน่วย 
และศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ในภูมิภำค 14 หน่วย 
ส่วนกลำง 
•ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม •กองแผนงำนและวิชำกำร •ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
•ส ำนักเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย •สถำบันชีววัตถุ 
ศวก.ในภูมิภำค 
•ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 –12 และ 12/1 ยกเว้น ศวก.ที ่4 สระบุรี(เชียงใหม่ 
เชียงรำย พิษณุโลก นครสวรรค์สมุทรสงครำม ชลบุรี ขอนแก่น อุดรธำนีนครรำชสีมำ 
อุบลรำชธำนี สุรำษฏร์ธำนีตรัง ภูเก็ต สงขลำ 
ข้อตรวจพบส่วนใหญ่ คือ ด้ำนกำรเงินและบัญชี 
•ข้อตรวจพบที่เกิดขึ้นซ้ ำ และมีควำมเสี่ยงต่อกำรสูญเสียเงินรำยได้และอำจส่งผลให้มี
ยอดลูกหนี้ฯ คงค้ำง หรือข้อตรวจพบที่ส่งผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำน
กำรเงินภำพรวมกรม ได้แก่ 

 เงินโอนไม่ทรำบชื่อผู้ฝำก  
 ข้อมูลสินทรัพย์ที่มีข้อคลำดเคลื่อนทำงบัญชี 

ข้อตรวจพบรองลง คือ ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปเช่น กำรจัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำงไม่เป็นไปตำม

ระเบียบ กำรก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะไม่ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ กำรทำสัญญำจ้ำงไม่ได้ใช้แบบสัญญำตำม
ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยฯก ำหนด 

  ที่ประชุมรับทรำบ 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
 วิธีเฉพำะเจำะจงเช่น กำรก ำหนดค่ำปรับไม่ถูกต้อง กรณีคู่สัญญำปฏิบัติไม่เป็น

ตำมสัญญำแต่หน่วยงำนไม่ได้แจ้งกำรปรับและกำรสงวนสิทธิกำรเรียกค่ำปรับ 
เป็นต้น 

ข้อตรวจพบ ที่เป็นควำมเสี่ยงระดับองค์กร 
 กำรรำยงำนผลและกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรล่ำช้ำ 
 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยไม่รองรับ ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้งำน 

พบว่ำ หน่วยงำนมีกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรดำ
เนินกำรตำมแผนฯ เช่น กำรนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มำใช้ในกำรรำยงำนผลฯ กำร
บริหำรจัดกำรบุคลำกรลักษณะปฏิบัติงำนแทนกัน กำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยงให้หน่วยงำน
ภำยนอก เป็นต้น * นอกจำกนี้ กรมฯ ได้มีกำรพิจำรณำจัดสรรงบลงทุนสำหรับจัดหำ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ทดแทนครุภัณฑ์ช ำรุดด้วย 
 
สาเหตุ 
•ส่วนใหญ่บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในกฎหมำย/ระเบียบไม่ชัดเจน บำงส่วนยังไม่ได้ศึกษำ
วิธีปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป บำงส่วนขำดควำมระมัดระวังในจุดเสี่ยงส ำคัญ 
•กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำนยังไม่ครอบคลุมระเบียบ/วิธีปฏิบัติที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงไปจำกหน่วยงำน-ภำยนอก เช่น กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 
เป็นต้น 
•ปัญหำบำงอย่ำงยังคงมีอยู่และเป็นข้อตรวจพบที่เกิดซ้ ำ เช่น กำรรับเงินโอนไม่ทรำบชื่อ
ผู้ฝำก ข้อมูลบัญชีสินทรัพย์มีข้อคลำดเคลื่อน เป็นต้น 
ผลกระทบ 
•ส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน บำงขั้นตอน
ล่ำช้ำ มีควำมซ้ ำซ้อน และไม่เป็นไปตำมระเบียบ บำงข้อตรวจพบส่งผลต่อควำม
น่ำเชื่อถือของรำยงำนกำรเงิน อีกท้ังมีควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินได้และมีลูกหนี้คงค้ำง 
•ส่งผลให้หน่วยงำนยังคงมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ด้ำน
กำรเงิน (Financial Risk) และด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ (Compliance 
Risk) 
ข้อเสนอแนะ 
•กำรพัฒนำบุคลำกรยังคงมีควำมจ ำเป็น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงจำก
ภำยนอก 
•ข้อตรวจพบที่เกิดซ้ ำ เช่น เงินโอนไม่ทรำบชื่อผู้ฝำกควรแจ้งผู้รับบริกำรโอนผ่ำนระบบ 
e-Payment เพ่ือให้ทรำบชื่อผู้ฝำกได้จำกรำยงำนในระบบ ฯ หรือข้อมูลสินทรัพย์
คลำดเคลื่อนควรก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินอย่ำงละเอียด รอบคอบ 
•กำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในของกรม ควรส่งเสริมให้แต่ละหน่วยมีกำรสอบทำนและ
กำรก ำกับดูแลตนเองที่ดี โดยคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในของกรมควรน ำ
ผลกำรตรวจสอบภำยในไปใช้จัดท ำแบบสอบถำมกำรควบคุม เพ่ือให้หน่วยงำนใช้
ประเมินตนเองเป็นระยะ ๆ เพ่ือค้นหำจุดอ่อนและปิดจุดเสี่ยงนั้น   
ข้อมูลผลการตรวจสอบภายในเปรียบเทียบ 3ปีย้อนหลัง (ปี 2560-2562) 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ข้อตรวจพบภำพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยข้อตรวจพบที่สูงขึ้นทุกปี
จะเป็นข้อตรวจพบทำงด้ำนกำรเงินและบัญชีเนื่องจำกกฎหมำย/ระเบียบ/วิธีปฏิบัติมี
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กำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงมำก โดยในปี 2562 ข้อตรวจพบด้ำนบัญชีลดลง แต่ด้ำน
กำรเงินเพ่ิมข้ึน ข้อตรวจพบด้ำนกำรเงิน จ ำนวน 30 ข้อร้อยละ 46.46เป็นข้อตรวจพบ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online หรือ ระบบ e-Payment 
ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติใหม่เก่ียวกับกำรโอนเงินทั้งกำรจ่ำย กำรรับและน ำส่งเงินคลัง ซ่ึง
เจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจไม่ชัดเจนจึงส่งผลให้มีข้อตรวจพบเพิ่มข้ึน ส ำหรับข้อตรวจพบ
รองลงมำคือด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่งเมื่อพิจำรณำแนวโน้มของข้อตรวจพบมีจ ำนวน
ลดลงทุกปี 
ข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจ่ายเงิน รับและนาส่งเงิน ผ่านระบบKTB Corporate 
Online 
•กำรเปิดใช้บริกำร : กำรเปิดบัญชีรองรับกำรโอนเงิน ไม่ครบ 2 บัญชี (บัญชีรับเงินผ่ำน
เครื่อง EDC และรับเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์) 
•ค ำสั่งแต่งตั้งผู้ใช้งำนในระบบไม่เป็นปัจจุบัน 
•โอนเงินไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 
•ไม่มีกำรจัดพิมพ์รำยงำนกำรโอน เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรจ่ำยและเก็บรักษำไว้ให้ สตง.
ตรวจสอบ 
•ผู้ยืมเงินไม่สำมำรถโอนเงินเหลือจ่ำยคืนผ่ำนระบบ KTB Corporate Online ได ้
เนื่องจำกได้รับอนุมัติโครงกำรให้ใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณ แต่ผู้รับผิดชอบโครงกำรยืม
เงินนอกงบประมำณฝำกธนำคำรพำณิชย์ไปใช้จ่ำยแทน 
•รับเงินผ่ำนเครื่อง EDC แต่มิได้โอนผ่ำนระบบฯ เพ่ือนำส่งคลังตำมวิธีที่ก ำหนด ยังคงมี
กำรเขียนเช็คสั่งจ่ำย 
•บันทึกบัญชีและกำรใช้ค ำสั่งงำนในระบบฯ ไม่เป็นไปตำมแนวทำงท่ีกรมบัญชีกลำง
ก ำหนด 
•รับคืนเงินเหลือจำกเงินยืมเงินงบประมำณซึ่งสำมำรถรับโอนเงินผ่ำนระบบฯ ได้ แต่
เจ้ำหน้ำที่ยังไม่ศึกษำวิธีปฏิบัติจึงยังคงรับคืนเงินยืมเหลือจ่ำยเป็นเงินสด 
•รับเงินรำยได้เป็นเงินสดจ ำนวนมำก โดยยังไม่มีกำรปรับเปลี่ยนเป็นกำรรับช ำระผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) 
•ไม่มีกำรแต่งตั้งผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบกำรจ่ำยเงิน กำรรับและน ำส่งเงินคลังผ่ำนระบบ ฯ 
ทุกสิ้นวัน 
•มีกำรแต่งตั้งผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบทุกสิ้นวัน แต่ไม่มีกำรปฏิบัติจริง 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
สืบเนื่องจำกโดยกลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวงได้เข้ำตรวจสอบระบบควบคุม
ภำยในของกรม เมื่อวันที่ 6 สิงหำคม 2562 และได้รำยงำนผลกำรตรวจระบบกำร
ควบคุมภำยในของกรม ฯ ซึ่งยังมีกำรปฏิบัติตำมแนวทำงที่สำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนดได้ไม่ครบถ้วน เช่น 

 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน + คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลกำรควบคุมภำยในของกรม  

 กำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน (Flowchart) ที่ต้องระบุจุดเสี่ยงส ำคัญและ
วิธีกำรควบคุม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 กำรจัดท ำแบบสอบถำมกำรควบคุม ส ำหรับหน่วยงำนประเมินตนเอง เพ่ือปิด
จุดอ่อนที่มีกำรปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน /ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบ 
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 กำรรำยงำนผลตำมแบบฟอร์ม และระยะเวลำที่กระทรวงกำรคลัง และ สป.สธ. 

ก ำหนด 
ดังนั้น จึงขอเสนอคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในของกรมพิจำรณำนำผลกำร
ตรวจสอบภำยในไปใช้ในกำรจัดท ำแบบสอบถำมกำรควบคุมภำยใน (Checklist) ให้แต่
ละหน่วยงำนใช้ประเมินตนเองส ำหรับปิดจุดอ่อนและลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
กำรรำยงำน และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/ระเบียบ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงำนมีกำรก ำกับ
ดูแลตนเองที่ดี และบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในของกรม รวมทั้งมีระบบ
กำรควบคุมภำยในเป็นมำตรฐำนเดียวกันกับที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนด    
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หัวหน้ำฝ่ำยประชำสัมพันธ์ น ำเสนอดังนี้ 
ข่ำวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ติดตำมได้มีจ ำนวน 207 ครั้ง/ชิ้นข่ำว 
แบ่งเป็นข่ำวเผยแพร่/สัมภำษณ์/ภำพข่ำวเผยแพร่ 81 ครั้ง ข่ำวพำดพิง 126 ครัง้ 

  ที่ประชุมรับทรำบ 

 
   สรุปโดย กองแผนงำนและวิชำกำร   

6 พฤศจิกำยน 2562  


