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     รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 7/2562 2 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. 3 
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   4 

ผู้มาประชุม 5 
ผู้บริหารระดับสูง 6 
1. นายโอภาส  การย์กวินพงศ ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
2.  นายพิเชฐ            บัญญัติ         รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
3.    นายสมชาย              แสงกิจพร   รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  9 
ผู้บริหาร 10 
1. นายบัลลังก์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 11 
2. นายทรงพล   ชีวะพัฒน์            ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 12 
3. นางวิริยามาตย์    เจริญคุณธรรม (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 13 
4. นางกุลธิดา   ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  14 
5. นายศิริ   ศรีมโนรถ           ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 15 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 16 
7. นางปราณ ี                     นาคประสิทธิ์         (แทน)ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 17 
8. นายสุรศักดิ์               หมื่นผล              (แทน) ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 18 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 19 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 20 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 
12. นางสาวปนัดดา   เทพอัคศร  (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22 
13. นายสุรัคเมธ                      มหาศิริมงคล          ผู้อ านวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหากรรมสุขภาพ 23 
14. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 24 
15. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 25 
16. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 26 
17. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 27 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 28 
19. นางสาวนิตยา  เพียรทรัพย ์ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 29 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 30 
21. นางสาวเกษร  บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 31 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 32 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 33 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  34 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 35 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 36 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 37 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 38 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 39 

 40 
 41 
 42 
 43 
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นักวิชาการ  1 
1.นางเดือนถนอม            พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
2. นางสาวบุษราวรรณ             ศรีวรรธนะ             ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
     (จุลชีวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
3. นางวิชชุดา                        จริยะพันธุ์             ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
                                                                  (ชีววิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
4. นายอภิวัฏ                        ธวัชสิน                  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
                                                                  (พิษวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
5. นางสาวมาลินี  จิตตกานต์พิชย์ รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย์ 10 
      (ภูมิคุ้มกันวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
6. นายอาชวินทร์          โรจนวิวัฒน์            นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โฆษกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
 13 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 14 
1. นายสมฤกษ์                       จึงสมาน               รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
2. นายสุธน                          วงษ์ชีรี                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
                                                                  (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 
3. นางกนกพร   อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 18 
      (วิทยาศาสตร์กายภาพ) 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. นางสุกัญญา             ก าแพงแก้ว นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 29 
    ส านักเลขานุการกรม 30 
6. นายมาลายุทธ              คัชมาตย์  นิติกรช านาญการ 31 
    ส านักเลขานุการกรม 32 
7. นายสิทธิพงษ์                       สีแสด                นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 33 
    ส านักเลขานุการกรม 34 
8. นางสาวสุจิตรา                     คุ้มโภคา              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 35 

                                    ส านักเลขานุการกรม 36 
9.  นางสาวดวงเพ็ญ                ปัทมดิลก               นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ  37 
                                                                   สถาบันวิจัยสมุนไพร 38 
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10. นายพรชัย                        สินเจริญโภไคย       นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 1 
        สถาบันวิจัยสมุนพร 2 
คณะเลขานุการ   3 
1. นางสาวสมถวิล                   สายนภา               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 4 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 5 
2. นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 
    กองแผนงานและวิชาการ 7 
3. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 8 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 9 
4. นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 10 
    กองแผนงานและวิชาการ 11 
 12 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 13 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 14 
1.1 การท าบุญประจ าเดือน  15 
1.2 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง ในวันที่ 26  16 

กรกฎาคม 2562  โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีเรื่องเครื่องวัดความดัน การจัดนิทรรศการ ส าหรับพิธีตอนเช้า17 
ขอเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และเวลา 9.00 น. เชิญชวนทุกท่านรวมพิธีลงนามถวายพร ณ ห้องโถง อาคาร 100ปี 18 
วันที่ 28 กรกฎาคม2562 จะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีพิธีสวดมนต์ที่กระทรวง 19 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเจ้าภาพ 20 

1.3 ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและ21 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และจะมีการ22 
แถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยจะมีเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทย์ฯ เช่นเรื่องกัญชา ว่า 23 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะด าเนินการอย่างไรบ้าง ส่วนการแบ่งกรมดูแลกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง24 
สาธารณสุข หลังแถลงนโยบายแล้วจะมีค าสั่งอย่างเป็นทางการ 25 

1.4 เชิญชวนบุคลากรสมัครสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ 26 
1.5 ประชาสัมพันธ์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตได้ท า MOU กับกระทรวงสาธารณสุขมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วน27 
บุคคล 30% ให้กับบุคลากร 28 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2562      29 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ30 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 31 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 32 
 33 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า  34 
        3.1 เรื่องจาก CIO  35 
        3.1.1 DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS   36 
          รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ น าเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 37 
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1. ฐานข้อมูลซึ่งมีการด าเนินการ วิเคราะห์ว่าจะใช้ข้อมูลเพ่ือขับคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ จากการประชุมที่อยุธยา 1 
การท าเรื่อง Lab Information System: LIS ซึ่งมีการพัฒนาระบบ ILab จะมีการทดลองใช้โปรแกรม ILab 2 
ปลายเดือน สค.62 ส าหรับหน่วยงานส่วนกลางที่เข้ามาร่วม คือ สคอ. และ สชว. ที่จะเข้ามาทดลองใช้ และมี3 
การท าจ านวนข้อมูล 53 ชุดข้อมูล  ทางทีมวิเคราะห์พบว่าจะอยู่ในระบบข้อมูลของที่เราวางไว้ จะด าเนินการ4 
ใส่ 53 ชุดข้อมูลในแบบ Information ก่อน โดยสามารถเข้าดูได้ในเว็ปไซต์ 5 
www.3.dmsc.moph.go.th/bigdata   ศทส. ได้จัดท าหนังสือขอความร่วมมือทบทวนชุดข้อมูลพ้ืนฐาน6 
ส าคัญเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมวิทย์ฯและการพัฒนา DMSc Data Center 7 
และ Big Data แจ้งทุกหน่วยงาน  8 

2. การพัฒนา Data Center รวบรวมข้อมูลเสนอกรมฯเพ่ือพิจารณาน าขึ้นเผยแพร่  9 
3. อยู่ระหว่างการติดตั้ง และทดสอบระบบฯ โดยก าหนดให้ทดสอบเชื่อมข้อมูลผ่าน API ตามมาตรฐานที่ก าหนด 10 

ประกอบด้วย  11 
 1. ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 12 

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 13 
 3. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 14 
 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 15 
 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 16 
 6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต  17 

      4.   เตรียมการเชื่อมข้อมูลกับระบบสารสนเทศของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและน ารหัส ICD 10 มาใช้ 18 

 19 

http://www.3.dmsc.moph.go.th/bigdata%20ทง
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 1 

 2 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อสั่งการดังนี้ 3 
ที่ประชุมรับทราบ ให้หน่วยงานด าเนินการตามที่ CIO เสนอ 4 
 5 
     3.1.2 พัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 6 

 รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ น าเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 7 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมพร้อมสนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์เพ่ือให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์  กัญชาที่8 
ปลอดภัยและมีคุณภาพด้วยกระบวนการตรวจวิเคราะห์ตามหลักมาตรฐานสากล          9 
ซึ่งกรมวิทย์ได้เตรียมความพร้อมมาตลอดตั้งแต่กฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันประกาศใช้ โดยสรุปภารกิจเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 10 
1.  การบริการตรวจวิเคราะห์ (Laboratory investgation/Analysis) 11 
1.1 ตรวจพืชกัญชา(วัตถุดิบ) สามารถตรวจแยกกัญชง/กัญชา การตรวจสารส าคัญ(THC/CBD) การตรวจสารก าจัด12 
ศัตรูพืช/ยาฆ่าเชื้อรา การตรวจโลหะหนัก (ปรอท สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว) การตรวจพิษจากเชื้อรา (อัลฟ่าท็อกซิน 13 
โอคล่าท็อกซิน) 14 
1.2 ตรวจสารสกัดกัญชา โดยการตรวจหาปริมาณสารส าคัญTHC/CBD การตรวจสารก าจัดศัตรูพืช/ยาฆ่าเชื้อรา การ15 
ตรวจโลหะหนัก การตรวจสารพิษจากเชื้อรา (อัลฟ่าท็อกซิน โอคล่าท็อกซิน) และการตรวจสารตัวละลายตกค้าง(เช่น 16 
แนพธ่าหรือน้ ามันไฟแช็ค) 17 
1.3 ผลิตภัณฑ์กัญชา (ส่วนผลิตภัณฑ์ยากัญชายังไม่มีข้ึนทะเบียนใช้ในประเทศไทย) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 18 
1.3.1 ผลิตภัณฑ์น้ ามันกัญชา โดยการตรวจหาปริมาณสารส าคัญTHC/CBD การตรวจสารก าจัดศัตรูพืช/ยาฆ่าเชื้อรา 19 
การตรวจโลหะหนัก การตรวจสารพิษจากเชื้อรา (อัลฟ่าท็อกซิน โอคล่าท็อกซิน) และการตรวจสารตัวละลายตกค้าง20 
(เช่น แนพธ่าหรือน้ ามันไฟแช็ค) 21 
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1.3.2 ยาแผนไทยตามต ารา(ต ารับยาไทยเข้ากัญชา) สามารถตรวจการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ การตรวจสารก าจัด1 
ศัตรูพืช/ยาฆ่าเชื้อรา การตรวจโลหะหนัก การตรวจสารพิษจากเชื้อรา การตรวจปริมาณสารส าคัญกัญชาในต ารับยา 2 
และการตรวจความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) 3 
1.3.3 น้ ามันกัญชา/ต ารับยาหมอพื้นบ้าน การตรวจวิเคราะห์จะเน้นตรวจด้านความปลอดภัยตามที่ อย.ก าหนด 4 
***การตรวจวิเคราะห์ต่างๆกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นเพียงผู้ตรวจวิเคราะห์และรายงานผลที่พบตามจริง ส่วน5 
การตีความว่าได้มาตรฐานหรือไม่ จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ี อย.ก าหนด*** 6 
1.4 การตรวจสิ่งส่งตรวจทางคดี 7 
1.4.1 กัญชาของกลาง ตรวจยืนยันว่าเป็นกัญชาจริงตามที่กฎหมายยาเสพติดก าหนด 8 
1.4.2 ปัสสาวะผู้ต้องหา จะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบท่ีมีค่าcut-off สารTHC ที่ 50 ng/ml ชุดทดสอบ9 
มีจ าหน่ายโดยบริษัทเอกชน กรมวิทย์จะท าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานชุดทดสอบให้ได้ และตรวจยืนยันทางคดีด้วย10 
เครื่องตรวจGCMS 11 
2.การจัดท าสารมาตรฐาน (Standardized purified extracts) กรมวิทย์ได้พัฒนาและก าลังพัฒนาสารสกัดมาตรฐาน12 
หรือสารส าคัญ เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานเทียบในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งสารมาตรฐานเหล่านี้หากต้องซื้อ13 
จากต่างประเทศจะมีราคาแพงมาก 14 
2.1 สารมาตรฐาน CBD สามารถผลิตได้เองแล้วตามมาตรฐาน ISO 17034 ผลิตได้ 10 กรัม จัดท าได้จ านวน 170 ขวด 15 
(ขวดละ 50 มก.) ผลิตได้เร็วกว่าเป้าหมาย 1 เดือน ถ้าซื้อจากต่างประเทศ 1 กก. ราคา 5 แสนบาท 16 
2.2 สารมาตรฐาน THC ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตสารสกัดบริสุทธิ์ จะเสร็จในสิ้นเดือนธันวาคม62 และจะผลิตเป็นสาร17 
มาตรฐานด้วยการท า Homogenity & stability อีก 3 เดือน จะได้สารมาตรฐานในสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ขณะนี้ต้อง18 
ซื้อสารมาตรฐานจากต่างประเทศในราคาแพงมาก 1 กก. 2 ล้านบาท 19 
2.3 สารมาตรฐาน CBN ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการจัดท าสารสกัดบริสุทธิ์ 20 
3.การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานทางยา (Monograph) เป็นการจัดท าชุดข้อมูลมาตรฐานกัญชาเพื่อจัดท าต ารายาของ21 
ประเทศไทย ให้ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะเอกชนน าไปเป็นแนวทางในการผลิตยา 22 
3.1 ข้อก าหนดมาตรฐานทางยาสารสกัดกัญชา (Monograph สารสกัดกัญชา) จะต้องใช้น้ ามันกัญชาที่มีมาตรฐานสูง 23 
(Medical grade) 3 รุ่นการผลิตมาศึกษา ซึ่งจะใช้จากองค์การเภสัชกรรม (รุ่นแรกเดือนสิงหาคม 2562)ใช้เวลา24 
ด าเนินการ 6 เดือน จะส าเร็จเป็น Thai pharmacopiae เสนอผ่าน อย. เพ่ือเสนอ รมว.สาธารณสุขลงนามประกาศใช้  25 
3.2 ข้อก าหนดมาตรฐานทางยาวัตถุดิบกัญชา โดยจะท า 4 ข้อก าหนด (Monograph) คือ ช่อดอกกัญชา ใบกัญชา ก้าน26 
ใบกัญชา และรากกัญชา โดยต้องเก็บตัวอย่างต้นกัญชา 12 ตัวอย่างกระจายทั่วประเทศ และท าการศึกษาแบบเดียวกัน 27 
2 ครั้งเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่เที่ยงตรง เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนจะจัดท าเป็น Thai Herbal Pharmacopiae เสนอผ่าน อย.28 
เพ่ือเสนอ รมว.สาธารณสุขลงนามประกาศใช้ กระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลา 1-2 ปี (ขึ้นอยู่กับความเร็วในการจัดหา29 
ตัวอย่างต้นกัญชาที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์) มีขั้นตอน ดังนี้ 30 
3.2.1 การหาตัวอย่างต้นกัญชาพันธุ์ไทย ถ้ามีตัวอย่างตามธรรมชาติหรือได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง31 
จะใช้เวลาราว 3 เดือน แต่ถ้าหาไม่ได้กรมวิทย์จะต้องปลูกเองจะใช้เวลา 6 เดือน (จากเมล็ดพันธุ์ หรือ เพาะเลี้ยง32 
เนื้อเยื่อ) 33 
3.2.2 การตรวจระบุชนิดสายพันธุ์กัญชาที่น ามาวิเคราะห์ (Authentic) โดยอาศัยทางTaxonomy และ DNA barcode 34 
ใช้เวลา 1 เดือน 35 
3.2.3 การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ฟิสิกส์และสารส าคัญ (Phytochemistry) เฉพาะช่อดอกใช้เวลา 3 เดือน ถ้าครบทั้ง 4 36 
ส่วน ใช้เวลา 6 เดือน 37 
3.2.4 การตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชเวท (Pharmacognosy) จัดท าไปพร้อมๆกับ 3.2.3 38 
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3.2.5 การเสนอข้อมูลให้อนุกรรมการ 3 คณะ และกรรมการ THP พิจารณาข้อมูลจัดท าTHP 1 
3.2.6 การจัดพิมพ์THPและเสนอ อย.พิจารณาเสนอ รมว.สาธารณสุขประกาศใช้เป็นต ารามาตรฐานสมุนไพรไทย 2 
 3 
4.การศึกษาวิจัยพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ (Research & Development) 4 
4.1 การขยายพันธุ์กัญชาด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) ใช้เวลา 6 เดือนในการเพาะต้นกล้ากัญชาที่5 
เหมือนต้นแม่พันธุ์ที่คัดเลือกไว้ สูตรอาหารเพาะเลี้ยง และเทคนิควิธีการเพาะปลูก เป้าหมาย 1 หมื่นต้น (หาก6 
จ าเป็นต้องแจกจ่ายให้มีการปลูก) 7 
4.2 การถอดรหัสพันธุกรรมกัญชาและระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์ชนิดสายพันธุ์กัญชา (DNA barcoding & Library) เพ่ือ8 
จัดท าmarkerในการจ าแนกสายพันธุ์กัญชาโดยเฉพาะกัญชาพันธุ์ไทย ใช้เวลา 3 เดือน 9 
4.3 การตรวจทางพิษวิทยาจากใบและดอกกัญชา เพ่ือพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยายาต ารับแผนไทย 10 
4.4 การพัฒนาชุดทดสอบกัญชาเบื้องต้น (Test kit) ใช้เวลา 6 เดือน 11 
4.5 การตรวจวิเคราะห์สารก าจัดศัตรูพืชและสารพิษจากเชื้อราในยาต ารับแผนไทย 16 ต ารับ 12 
4.6 การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์กัญชา 13 
4.7 การตรวจวิเคราะห์กัญชาในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 14 
4.8 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญในส่วนอื่นๆของกัญชาที่ไม่ใช่ช่อดอก 15 
4.9 การศึกษาเทคนิคการสกัดสารสกัดกัญชาที่ปลอดภัย 16 
4.10 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญกัญชาในเลือดผู้ป่วย 17 

 18 
        มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท าเรื่องกัญชา ได้แก่ 19 
สคอ,สยวส,สวพ,และ ศวก. ให้ท าการขอการครอบครอง โดยแต่ละศูนย์ต้องด าเนินการเอง  20 
 21 

3.2  เรื่องจาก CHRO   22 
           ความก้าวหน้าการบริหารทรัพยากรบุคคล 23 
      หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอ ดังนี้  24 

1. กรมมีกรอบอัตราข้าราชการ 1,014 ราย มีอัตราว่างทั้งหมด 67 อัตรา จ าแนกได้ ดังนี้ 25 
1.1 ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง  1 อัตรา 26 
1.2 ต าแหน่งว่างส าหรับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  12 อัตรา(อยู่ระหว่างส่งประเมิน) 27 
1.3 ต าแหน่งว่างส าหรับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 22 อัตรา(อยู่ระหว่างคัดเลือก) 28 
1.4 บรรจุนักเรียนทุน 2 อัตรา 29 
1.5 ต าแหน่งว่างที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 อัตรา 30 
1.6 เสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 5 อัตรา 31 
1.7 ต าแหน่งนายแพทย์  2 อัตรา 32 
1.8 ต าแหน่งว่างอ่ืน  18 อัตรา 33 

2. ต าแหน่งพนักงานกระทรวงที่ว่างอยู่ 50 อัตรา ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครจ านวนทั้งสิ้น 34 
1,509 ราย โดยก าหนดสอบข้อเขียนวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 , 1-2 สิงหาคม  2562 และประกาศผลสอบ35 
วันที่ 19 สิงหาคม 2562  36 
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 1 
 มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  2 

 3 
3.3 เรื่องจาก CFO 4 

3.3.1 แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 5 
  รองอธิบดีฯนพ.สมชาย แสงกิจพร น าเสนอแนวทางการถ่ายทอดฯ ดังนี้ 6 

1. หน่วยงานท าหนังสือแจ้งความจ านง 7 
2. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเสนออธิบดี ประกาศผลผ่านเว็ปไซกรมฯ 8 
3. เอกชนยื่นข้อเสนอราคา 9 
4. คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอ เสนออธิบดีประกาศรายชื่อผู้รับการถ่ายทอดครั้งที่ 1 ผ่านเว็ปไซต์กรมฯ 10 

และด าเนินการท าสัญญา 11 
5. กรณีรายการถ่ายทอดที่ไม่มีผู้ขอรับการถ่ายทอด จะเสนออธิบดีพิจารณาประกาศรายการถ่ายทอดที่เหลือครั้งที่ 12 

2 ด้วยเงื่อนไขเดิม หากมีผู้ขอรับการถ่ายทอดจะเสนออธิบดี เพื่อประกาศลงเว็ปไซต์กรมฯ และด าเนินการท า13 
สัญญา 14 

6. หากกรณีประกาศครั้งที่ 2 แจ้งไม่มีผู้ขอรับการถ่ายทอดฯ ให้ สนอ เจราจากับหน่วยงานภาครัฐเป็นล าดับแรก 15 
หากยังไม่มีผู้ขอรับการถ่ายทอดฯ จะเจรจาภาคเอกชนต่อไป 16 
 17 

 18 
 19 
บันทึกขอตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 20 
ผลิตภัณฑ์กับดักยุงลีโอแทป Leo-Trap ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และบริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จ ากัด 21 
ต่อสัญญาครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี 22 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  23 
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  1 
3.3.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับทื ่ 2) พ.ศ.2562 2 

ผู้อ านวยการส านักรังสี รายงานการเตรียมความพร้อม ดังนี้  3 
มาตรา 26/1ถ้าครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสี ต้องแจ้งครอบครองหรือใช้ ต่อผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง4 
สาธารณสุขมอบหมาย ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 5 
มาตรา 91/1 ครอบครองหรือใช้เครื่องก าเนิดรังสีตามมาตรา ๒๖/๑  6 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 7 
ร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ  8 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดเครื่องก าเนิดรังสี 9 
2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดระยะเวลาในการแจ้ง 10 
3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานความปลอดภัย 11 

ร่างกฎกระทรวงออกตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  เพื่อการก ากับดูแลเครื่อง12 
ก าเนิดรังสีเอกซ์ 13 

- ควบคุมความปลอดภัยเครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 14 
- เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพเครื่องทุก 2 ปี โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์15 

หรือหน่วยงานที่ผ่านรับรองจากกรมวิทย์ฯ 16 
คุ้มครองดูแลประชาชนและผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี 17 

- เครื่องก าเนิดรังสีเอกซ์ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด 18 
- มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีและอุปกรณ์วัดรังสีบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 19 
- ขีดจ ากัดปริมาณรังสีส าหรับผู้ปฎิบัติงานและประชาชนทั่วไป 20 

 21 

 22 
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การเตรียมพร้อมด้านบริการ  1 
1. อัตราก าลัง (จ านวนทีมละ 2 คน) เดิม: 20 ทีม  อนาคต: 30 ทีม 2 
2.เครื่องมือ เดิม:20 ชุด  อนาคต: 30 ชุด     3 
3.ระบบ IT การยื่นแจ้งครอบครองหรือใช้และยื่นขอตรวจสอบคุณภาพเครื่อง 4 
4.เอกสารเผยแพร่ สามารถ downlad ได้ที่ http://brmd.dmsc.moph.go.th/radiation/ 5 
5.สายด่วนใหค าปรึกษา คอยให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งครอบครอง 6 

 7 
 8 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ประธานให้ข้อเสนอแนะ ให้ถือปฏิบัติเนื่องจาก พรบ.นี้เป็นไปตามกฎหมาย 9 
เพ่ือการเดินหน้า ให้เตรียมทุกอย่างให้ดี 10 
ประเด็นส าคัญ แจ้ง ผอ.ศวก. ประเด็นที่ต้องสื่อสาร  11 

1. เป็นไปตามกฎหมาย 12 
2. มาตรฐานความปลอดภัย 13 

 14 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 15 

              4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 16 
           หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 19 กค. 62 ) 17 
เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 81.62 เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 18 
81.70 เงินเบิกแทนกัน (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) ทั้ งสิ้น 2,600,000 บาท ร้อยละ 0.17 เบิกจ่ายสะสม 19 
1,150,706,693.86 บาท ร้อยละ 81.67 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.1 มีทั้งหมด 18 หน่วยงานที่เบิกได้ตาม20 
เป้าหมาย ภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.2 งบลงทุนมี 21 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เกินร้อยละ 72.15  เบิกจ่าย21 
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ภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่  3 ร้อยละ 81.67 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 ทั้งสิ้น 1 
67,888,781.38 เบิกจ่าย 56,998,762.31 คงเหลือ 10,890,019.07 ณ ขณะนี้ที่เหลืออยู่อีก 1 รายการ ของศวก.2 
ขอนแก่น ที่ยังไม่มีท าการการเบิกจ่าย สถานะเงินบ ารุงกรม ณ วันที่ 30 มิย.62 ยอดยกมา ณ สิ้นปี 499,462,323.71 3 
ล้านบาท งวด 9 เดือน รายรับ 269,190,404.00 ล้านบาท รายจ่าย 239,759,777.98 ล้านบาท คงเหลือ 4 
528,892,949.81 ล้านบาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 30 มิย.62 ลูกหนี้ภาครัฐ 71.73 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 5 
1.9 ล้านบาท ภาพรวมงบลงทุน ปี 62 งบประมาณที่ได้รับ 409,481,918.43 บาท เบิกจ่าย 330,655,152.31 บาท คิด6 
เป็นร้อยละ 80.75 7 
 8 

 9 
 10 

 11 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 12 
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4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  1 
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ สรุปผลการจัดสรรงบลงทุน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ 2 

งบประมาณท้ังสิ้น 409.5752 ล้านบาท จ านวน 401 รายการ ลงนามแล้ว 100% (356.0454 ล้านบาท) จ านวนครุภัณฑ์ 3 
(ส่วนกลาง/ ศวก.) -  ส่วนกลาง 90 รายการ ศวก. 304 รายการ จ านวนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง/ ศวก.) – 4 
ส่วนกลาง 1 รายการ ศวก. 6 รายการ 5 
สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 6 

(หมวดครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 96.57% ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 57.65 %)การเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน 90.23% 7 
   8 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  9 
 10 
  4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ    11 
            ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตาย ผู้จื ดการคุณภาพ น าเสนอดังนี้ 12 
สรุปประเด็นจาก QMR Meeting ครั้งที่ 4/2562 19 กค.2562  13 

- คู่มือคุณภาพ ISO 9001: 2015 rev. 3 กค. 2562 14 
- SmartDi – “TechnicalืISO”ื:ืISOื15189&ืISOื17025 15 

    หน่วยน าร่อง สชพ. & ศวก.ที่ 1 ชม. 16 
- Int.Audit ครบ 29 หน่วย/ 9 NC 29 Obs/ปิด NC 18 หน่วย 17 

ประเด็นที่พบ 18 
- แผนบริหารความเสี่ยง/ แผนดูแลความเสี่ยง/แผนบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ 19 
- แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ครอบคลุมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 20 

 21 

 22 
- สินทร ัพย์ (ครุภัณฑ์) : อบรม AMS ภายในปี งบประมาณ 2562 23 
- เป้าหมายการพัฒนาระบบ : Harmonization   24 
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- การทดสอบ ยาเสพติด อาหาร และเครื่องส าอาง  1 
- ISO 15189 2 
- ความปลอดภัย: อบรมครอบตามแผน   3 

การเตรียมการรับการตรวจประเมินจาก URS 9 สิงหาคม 2562 4 
หน่วยรับตรวจ : สวส / สวพ / สคอ /สยวส /สมป  5 
                     ศวก.ชร / สส/ขก / สฎ 6 
ทุกหน่วย  เตรียมข้อมูล กรณีขยายผล 7 
ประเดน็ - ความเสี่ยง แผนรับการเปลี่ยนแปลง แผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ เรื่องร้องเรียน ระบบ LAB 8 
 9 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมตามท่ีผู้จัดการคุณภาพน าเสนอ 10 
 11 

4.4 การด าเนินงานยีนแพ้ยา 12 
               นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายงานการด าเนินงานยีนแพ้ยา ดังนี้ 13 
 สรุปยอดการตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ยีนแพ้ยา) ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562- 19 กรกฎาคม 2562 14 
ตามรายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหมด 14 ศูนย์ ซึ่งแต่ละศูนย์มีจ านวนเพ่ิมข้ึนตามเดือน ศูนย์ละประมาณ 5-20 15 
รายต่อเดือน 16 

 17 
 18 
 19 
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 1 

 2 



   
15 

  
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 6/2562                                                                                วันท่ี 25  กรกฎาคม  2562 
  

  

 1 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   2 
 3 
4.5 สรุปการศึกษาดูงานโครงการ Genomics England 4 

               นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล รายงานการศึกษาดูงานโครงการ Genomics England ณ ประเทศสหราช5 
อาณาจักร ดังนี้ 6 
GenomicsืEnglandื(Gel) 7 

• เป็นบริษัทจ ากัด ถือหุ้น 100% โดยรัฐบาลอังกฤษ เพ่ือบริหารจัดการแผนงาน “100,000 Genomesื8 
Project”ืหรือ การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ (Wholeืgenomeืsequencing;ืWGS)ืจ านวน 100,000 9 
ราย  10 

• มุ่งเป้าศึกษา 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรควินิจฉัยยาก (Rareืdiseases)ืโรคมะเร็ง และโรคติดเชื้อ 11 
• คืนข้อมูลให้กับผู้ป่วยผ่านระบบของ Nationalืhealthืservicesื(NHS)ืื 12 
• โครงการ 100,000 genomesืจบลงในปี 2018 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศโครงการ 5 millionื13 

genomesืเป็นการตั้งเป้าถอดรหัสพันธุกรรมระดับประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลก  14 

 15 
สิ่งท่ี Gel ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในระบบ NHS 16 
1. Central Genome Sequencing lab 17 
• บริษัทเอกชน Illumina (Illumina Service) เช่าพ้ืนที่เพ่ือตั้งห้องปฏิบัติการ WGS  18 
• มีขีดความสามารถในการท าWGS ได้ประมาณ 20,000 ตัวอย่างต่อเดือน  19 
• ก าลังอยู่ระหว่างการปรับระบบถอดรหัสพันธุกรรมจาก HiSeqX จ านวน 50 เครื่องเป็น Novaseqทั้งหมดซึ่งจะท าให้20 
เพ่ิมขีดความสามารในการท าWGS ได้สูงถึงเดือนละ 200,000ตัวอย่าง  21 
• ได้ ISO15189 accreditation ส าหรับการท าclinical WGS 22 
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• turn-around time ส าหรับ clinical WGS ณ ปัจจุบันนับจากตัวอย่างเข้ามาถึง ILS จนรายงาน VCF ออกไปอยู่ที่ 20 วัน  1 
2. Data center 2 
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล  3 
• มีระบบ end to end ในการบริหารจัดการตั้งแต่การสั่งตรวจ การบริหารตัวอย่าง การถอดรหัสพันธุกรรม  4 
การวิเคราะห์และแปลผล และการรายงานข้อมูล ให้อยู่เป็นระบบที่สามารถ tracking ได้ในระบบเดียวกัน  5 
• จาก consent ของโครงการนี้ Gel สามารถขอข้อมูลทางคลินิกของอาสาสมัครจากระบบ electronic health 6 
record ของ NHS ได้ตลอดไป เพื่อให้ข้อมูลทางคลินิกมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้อาสาสมัครที่ไม่ประสงค์ให้ Gel 7 
ขอข้อมูลตลอดช่วงชีวิตสามารถเลือกที่จะ opt out ได้ตลอดเวลา  8 
3. Genome Clinical Interpretation Partnership (GeCIP) 9 
• เป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาการแปลผลข้อมูลพันธุกรรมเพ่ือการน าไปใช้ทางคลินิก ด้วยการสร้างเครือข่าย10 
นักวิจัย จากท้ังacademicและ industry แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม  11 
• ท าหน้าที่ให้การอนุญาตเข้าใช้ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรม 100K ให้แก่นักวิจัยจากทั้งacademicและ industry 12 
4. NIHR UK Biocentre 13 
• เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับเงินลงทุนจากรัฐบาลตั้งต้นมูลค่า 25 ล้านปอนด์ เพ่ือให้บริการBioresource ให้แก่14 
มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลทั้งในและนอกประเทศ 15 
• ปัจจุบันมีบริการได้แก่ บริการสกัดดีเอ็นเอ บริการเก็บรักษาตัวอย่าง และบริการดูแลตู้แช่แข็ง (3,000 ปอนด์ต่อปีต่อ16 
เครื่อง รวมค่าไฟ ค่าดูแล ค่าบารุงรักษาตู้แช่แข็ง)  17 
• รับเหมาเก็บตัวอย่างDNA ทั้งหมดของโครงการ100K genomes และสกัดDNA จากตัวอย่างเลือดของโครงการ  18 
• ปัจจุบัน UK Biocentre มีขีดความสามารถในการเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิ -80 ◦C โดยใช้ห้องเย็น Brooks 19 
Storageที่มีแขนกลอัตโนมัติในการจัดการตัวอย่าง ขนาดประมาณ 21 ตร.ม. จานวน 6 เครื่อง เก็บได้สูงสุดประมาณ 20 
10.8 ล้านตัวอย่าง และที่อุณหภูมิ -20 ◦C อีก 2 เครื่อง เก็บได้ประมาณ 3.6 ล้านตัวอย่าง 21 
• มีห้องเย็นอุณหภูมิ 4 ◦C อีก 4 ห้อง แท็งก์ไนโตรเจนเหลว 132 แทงก์และโกดังส าหรับเก็บรักษาตู้แช่แข็ง  22 
• มีขีดความสามารถในการสกัดตัวอย่างDNA จากตัวอย่างเลือด buffy coat น้ าลาย และอุจจาระ  23 
• สามารถสกัดตัวอย่างดีเอ็นเอจาก buffy coat ได้สูงสุด 17,000 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ โดยใช้เครื่องสกัดดีเอ็นเอPerkin 24 
Elmer Chemagic360 จานวน 5 เครื่อง สามารถสกัดดีเอ็นเอได้ 96 ตัวอย่างต่อเครื่องในเวลา 80 นาที  25 
5. Genomics Education Programme(GEP) 26 
• อยู่ภายใต้ Health Education England (HEE)  27 
• ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านจีโนมิกส์แก่บุคลากรในระบบ NHS เพ่ือรองรับการน า Genomic medicine มาให้บริการใน28 
ระบบNHS  29 
• สื่อการสอนออนไลน์ และหลักสูตรต่างๆ 30 

 31 
6. Public Health England (PHE) 32 
• มีบทบาทในส่วนของโรคติดเชื้อ (Infectious disease) ในโครงการ 100,000 Genomes Project  33 
• โครงการที่ส าคัญคือการตรวจ WGS ในผู้ป่วยวัณโรค(TB) ทุกรายภายใต้ NHS  34 
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• การวินิจฉัยสายพันธุ์เชื้ออย่างรวดเร็ว  1 
•ืช่วยเลือกยาท่ีเหมาะสม ลดปัญหาเชื้อดื้อยา  2 
• ช่วยในการศึกษาการระบาดและการกระจายของโรค 3 
•ืPHEืมี Global Public Health team ที่ประสานความร่วมมือด้านสาธารณสุขในระดับนานาชาติ โดยมีโครงการที่4 
ด าเนินการร่วมกับประเทศไทยคือ Better Health Programmeภายใต้ Prosperity Fund 5 
ข้อแนะนาจาก Gel 6 
• Genomics Thailand ควรด าเนินงานแบบเป็นองค์กร (หรือบริษัท)  7 
• การสกัดDNAควรจะเป็น Centralized เพ่ือควบคุมให้คุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลด variation ใน8 
ข้อมูลได้เป็นอย่างมาก 9 
• ควรเป็น Central Whole Genome Sequencing เพ่ือให้เกิด economy of scale และรัฐไม่ควรลงทุนเนื่องจาก10 
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ควรให้เอกชนด าเนินการ  11 
• จุดส าคัญในการแปลผล Rare disease คือ การใช้ HPO term ซึ่งเป็น term ที่แพทย์ส่วนใหญ่ไม่คุ้นชิน เพ่ือให้การ12 
ระบุ phenotype เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง Gel ได้พัฒนา Disease model เพ่ือเป็นการ standardize phenotype 13 
• Tumor sample ที่ใช้ตรวจ WGS ควรเป็น fresh-frozen tissue ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า Formalin-fixed, Paraffin-14 
embedded (FFPE)tissue 15 
  16 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 17 
 18 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  (ไม่มี)  19 
     20 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  21 
  6.1 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชา  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 22 
              ผู้แทนสถาบันวิจัยสมุนไพร รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 23 
ความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ 24 
 25 

 26 
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 1 
ความก้าวหน้าวิจัยและพัฒนา  2 

1. THC Strip Test ส าหรับเฮมพ์ (มีค.61-กย.63) พัฒนาแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร  3 
2. ชุดทดสอบกัญชา (มิย.62-พค.63) พัฒนาน้ ายาตรวจและออกแบบชุดทดสอบ 4 
3. ชุดตรวจปริมาณ THC ในพืชและผลิตภัณฑ์กัญชา (มิย.62-มีค.63) อยู่ระหว่างพัฒนาต่อยอดจาก THC Strip 5 

Test 6 
- ศึกษาดูงานการปลูกกัญชา ณ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  7 
- ศึกษาดูงานการปลูกกัญชา ณ องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 8 

 9 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 10 

 11 
6.2 แนวปฏิบัติในการสั่งซ้ือชุดทดสอบของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 

  ผู้อ านวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ  น าเสนอดังนี้ 13 
1. หน่วยงานท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ 14 
2. กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพแจ้งให้หน่วยงานผู้ผลิตทราบ 15 
3. หน่วยงานผู้ผลิตด าเนินการผลิตและส่งมอบชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ให้กองฯ  16 
- ในปีงบประมาณ 2562 ทางกองฯจะเป็นผู้จัดส่งชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ทุกวันพฤหัสบดี 17 
- ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป ให้หน่วยงานผู้ผลิตขอรับการจัดสรรงบประมาณในการผลิตและขนส่งจาก18 

กองแผนงานและวิชาการ 19 
4. กองฯ จะรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานภายในกรมฯ เพ่ือสรุปยอด20 

ให้หน่วยงานผู้ผลิต น าไปขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  21 
 22 

   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 23 



   
19 

  
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 6/2562                                                                                วันท่ี 25  กรกฎาคม  2562 
  

  

6.3 ผลการด าเนินงานตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกรมวิทย์ - อย. 1 
               ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ สรุปการด าเนินงานความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
และ ส านักงานคณะกรรมกการอาหารและยา  ดังนี้ 3 

 4 

 5 
การประสานแผนในปี 2562 6 

1. ให้หน่วยงานส่งรายงานการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กองแผนงานและวิชาการ ทุกวันที่ 25 ของเดือน เพ่ือเป็น7 
ข้อมูลระดับกรม (หนังสือ สธ 0604.03/ว0156ลงวันที่ 30มกราคม 2562) 8 

2. ตัวอย่างส่งตรวจนอกเหนือจากแผน หรือมีข้อสงสัย ส่งข้อมูลให้กองแผนงานและวิชาการตรวจสอบ และ9 
ประสานงานกับ อย.  10 

3. การตรวจตัวอย่างตามแผน ระหว่างกรมวิทย์และ อย. ขอให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์เร่งรัดการเบิกจ่าย11 
งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย์-อย.) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 12 

4. มีการส่งตรวจตัวอย่างเพ่ิมเติมตามนโยบายแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ขอให้หน่วยงานเร่งตรวจ โดย อย ยินดี13 
สนับสนุนงบเพิ่มเติมให้ 14 
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5. มีการจัดการหนี้ระหว่างกัน ระหว่างปี 2558-2561 จานวน 497,600บาท 1 
ผลการด าเนินการ  2 
1. ได้แผนเก็บตัวอย่างจากผลการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงร่วมกัน มีการเก็บและตรวจตัวอย่างเฉพาะที่จาเป็น 3 
2. จัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันได้ใกล้เคียงกับแผน 4 
ด้านลบ 5 
1. หน่วยงานในพื้นท่ี ไม่ส่งตัวอย่างตามแผน จึงท าให้แลปไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ทันตามแผน 6 
2. การโอนเงินจาก อย. ให้กรมวิทย์ งวดแรก 12 % ของวงเงินทั้งหมด ส่งผลให้การเบิกจ่ายของหน่วยงานของกรมวิทย์7 
ล่าช้าไปด้วย 8 
 9 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอขอเร่งเบิกจ่ายให้ทันก าหนด 10 
 11 

6.4 สรุปผลและแนวทางติดตามนวัตกรรม 12 
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอดังนี้ 13 

อธิบดีก าหนดให้มีการประชุมหารือนวัตกรรม 7 ครั้ง  14 
1. ไข้เลือดดอก 15 
2. กลุ่มแม่และเด็ก 16 
3. กลุ่มกัญชาและ Biopharma 17 
4. ศูนย์สัตว์ทดลอง 18 
5. สมุนไพร 19 
6. ศูนย์วิจัยทางคลินิก 20 

 21 

 22 
 23 
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 1 
อธิบดี มอบให้กองแผนงานและวิชาการติดตามผลการด าเนินการเป็นรายเดือน 2 
ทุกเดือน ส่งที่ monitor_plan@dmsc.mail.go.th   ผู้รับผิดชอบ กลุ่มติดตามและประเมินผล 3 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริรัตน์  อินตะวิชัย  และ นางสาวชิสา  นันทกิจ  4 
  5 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ติดตามความก้าวหน้าตามระบบที่กองแผนฯ ก าหนดต่อไป 6 
 7 

6.5 แนวทางปฏิบัติของโครงการวิจัยและความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร ์การแพทย์ 8 
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ รายงานแนวทางปฏิบัติงานวิจัยและความร่วมมืองานวิจัย ดังนี้ 9 

1. โครงการวิจัยที่หน่วยงานภายในของกรมด าเนินการเอง ให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมก าหนด 10 
2.  โครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  11 
2.1 ความร่วมมือที่มีข้อตกลง ให้มีการวางแผนวิจัยและจัดท าข้อเสนอโครงการร่วมกัน 12 
2.2 ความร่วมมือที่ไม่มีการท าข้อตกลง มอบให้ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณาโครงการ และโครงการ13 
ลักษณะนี้ควรลดลง 14 
2.3 โครงการวิจัยที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกโครงการ ให้ขออนุมัติในระดับกรม (กรมเป็นนิติบุคคล) 15 

 16 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่า ให้ด าเนินการตามข้อสั่งการ การท างานของกรมฯต่อไปเน้น17 

ท างานวิจัยและนวัตกรรม งานบริการที่กรมอ่ืนท าได้ กรมฯไม่ควรไปแข่งขัน และติดตามก ากับมาตรฐานกฎหมายและ18 
ระเบยีบต่างๆ 19 
 20 

                    6.6 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ 21 
รอบ 9 เดือน  22 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 23 
ผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) รอบ 9 เดือน 24 

mailto:monitor_plan@dmsc.mail.go.th
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 5 
 6 
 มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ  ประธานติดตามความก้าวหน้าของ PA ที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ 7 
5.1 (สมป.) และให้ติดตามความก้าวหน้าอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 8 

6.7 ความก้าวหน้าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 9 
     นายมาลายุทธ คัชมาตย์ น าเสนอ ดังนี้ 10 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้11 
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (28 พค.62) เฉพาะบทบัญญัติใน 12 
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หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหมวด 1 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส่วน1 
บทบัญญัติในหมวด 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 5 การ2 
ร้องเรียน หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง หมวด 7 บทก าหนดโทษ ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราช3 
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (28 พค.63)  4 
 5 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่า เรื่องระบบการเผยแพร่ข้อมูล ควรมีข้อประเด็น6 
ส าคัญ พึงระมัดระวัง เสนอให้ส านักงานเลขานุการกรม สรุปประเด็นส าคัญ ของพรบ.ที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารหน่วยงาน 7 
 8 

วาระท่ี 6.8 ก าหนดการโครงการเครื่องวัดความดันเฉลิมพระเกียรติ 9 
เลขานุการกรม น าเสนอดังนี้ 10 

โครงการ “ใต้ร่วมพระบารมี น้อมน าสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม11 
ราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดกิจกรรมข้ึน 12 
และเชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมมีทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย  13 
ภาคเช้า เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และร่วมชมนิทรรศการ ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมออกก าลังการเฉลิมพระเกียรติ เริ่มเวลา 14 
15.00 น. ณ.ลานหน้าบริเวณเสาธงส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  15 

 16 
 17 
 18 
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 1 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 2 
 3 

   วาระท่ี 6.9 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจ านวน 214 ครั้ง/ชิ้นข่าว 5 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 83 ครั้ง ข่าวพาดพิง 131 ครั้ง 6 

 7 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 8 

เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 9 
 10 
 11 

       นางสาวรสรินทร์  หมัดสมาน 12 
       ผู้จดรายงานการประชุม 13 

 14 
                                      นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 15 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 16 


