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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 6/2563 
วันที ่23 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1. ประธานได้แจ้งแนวทางการตรวจผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศตามนโยบาย Travel Bubble  แก่ที่ประชุม ศปค.สธ.ซึ่ง
จะใช้วิธี RT-PCR เป็นหลัก  

2. การบรรจุข้าราชการใหม่ตามมติครม.อาจพบปัญหาเล็กน้อย ให้ร่วมกันหาวิธีแก้ไขโดยยึดตามมติครม.และระเบียบที่
ถูกต้อง  

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่5/2563    เมื่อวันที่ 26 พ.ค.63 ไม่มีแก้ไข 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 เรื่องจาก CIO  
DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้า ดังนี้  
ความก้าวหน้าพัฒนา DMSc Data Center 
การพัฒนาระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร 

- รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงานจาก Big Data 
- จัดทำระบบรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร 
- จัดทำระบบวิเคราะห์และคาดการณ์ข้อมูล 

การพัฒนารหัสมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ 
- จัดทำชุดข้อมูลรหัส 14 โรคติดต่อร้ายแรง และ 30 โรคเฝ้าระวัง จำนวน 355 

ชุดข้อมูล 
- จับคู่ชุดข้อมูลกับรหัสมาตรฐาน LOINC ตรงกับมาตรฐาน จำนวน  236 ชุด

ข้อมูล ไม่ตรงกับมาตรฐาน จำนวน  119 ชุดขอ้มูล 
ผลักดันการใช้งานระบบ iLab Plus 

- ศวก. ใช้บริการ iLab 7 หน่วย (ศวก.ที ่1/1 เชียงราย ,ศวก.ที ่2 พิษณุโลก 
ศวก.ที ่4 สระบุรี ,ศวก.ที ่6 ชลบุรี ,ศวก.ที ่7 ขอนแก่น ,ศวก.ที ่11 สุราษฎร์ธานี 
ศวก.ที ่12/1 ตรัง) 
การดำเนินงานต่อไป 

1. พัฒนาระบบรายงานสำหรับผู้บริหารให้สำเร็จ 
2. ผลักดันการใช้งานระบบ iLab Plus และการออกใบเสร็จในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
3. พัฒนาและออกแบบโครงสร้างรหัสมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
LOINC  
 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง เห็นชอบให้ใช้ระบบ  
iLab Plus โดยเป้าหมายให้ใช้
ครบถ้วนทุกหน่วยงานภายในสิ้น
ปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งเป็นการ
สนับสนุนการ work form home 
การใช้งานระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์
ควบคู่กับการออกใบเสร็จ ในรูป
แบบเดิมโดยเริ่มในวันที่ 1 ก.ค.63 นั้น 
หากพบปัญหาใดให้แจ้งแก่ผู้จัดทำ
โปรแกรม เพ่ือปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
เป้าหมาย 
➢ 1 ก.ค.63 เริ่มทดสอบใช้งานระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการ

ออกใบเสร็จในรูปแบบเดิม 
➢ กำหนดรหัสมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรโรค ผ่านที่ปรึกษา

สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย(สมสท) เวียนแจ้งผู้เกี่ยว
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ นำมาปรับปรุงและเชิญสภาเทคนิค
การแพทย์ร่วมวิพากษ์นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้แล้วเสร็จ 

➢ 12 เดือน เสนอท่านอธิบดีเพื่อพิจารณา ลงนาม ประกาศใช้ มาตรฐาน 
 
3.2  เรื่องจาก CHRO : การบรรจุข้าราชการใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามมติ ครม. 
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ นำเสนอ ดังนี้  
การดำเนินการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สำรวจบุคลากรทุกประเภทที่ครองตำแหน่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 และแจ้งในที่
ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 515 อัตรา ประกอบด้วย 
กลุ่มท่ี 1 พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,นักวิชาการ
สาธารณสุข ,เภสัชกร  
กลุ่มท่ี 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
และได้ทำข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่ สายงาน และหน่วยงานที่จะบรรจุ 
(กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2) ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 
สรุปความคืบหน้าการดำเนินการอัตรากำลังข้าราชการใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อ
บรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 รวมกลุ่มที่ 1 จำนวนโควตา 495 อัตรา คุณสมบัติถูกต้อง 467 อัตรา เหลือ 28 อัตรา 
 รวมกลุ่มที่ 2 จำนวนโควตา 20 อัตรา คุณสมบัติถูกต้อง 11 อัตรา เหลือ 9 อัตรา 
ในวันที่ 24-25 มิย.63 จะเป็นการสอบสัมภาษท์ กลุ่มที่ 1 และสำหรับผู้ผ่านการสอบจะ
บรรจุเป็นข้าราชการใหม่ในวันที่ 29 มิย.63  
สำหรับ บุคลากรที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ทางกรมฯ จะส่งเรื่องไปทาง สำนักงาน กพ. เทียบ
หลักเกณฑ์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง สำหรับการบรรจุ
ข้าราชการให้เป็นไปตามมติครม.และ
กฎระเบียบที่ถูกต้อง ในส่วนที่มีปัญหา 
ข้อมูลคลาดเคลื่อน/ตกหล่น ไม่
สมบูรณ์ อยู่ระหว่างการพิจารณาขอ
งอกพ.กระทรวง ในส่วนของการสอบ
สัมภาษณ์ข้าราชการในวันที่ 24-25 
มิ.ย.63 ให้เป็นไปตามระเบียบที่กพ./
สป.สธ.ได้กำหนดไว้ 

3.3 เรื่องจาก CFO : ผลการสมัครรางวัลเลิศรัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

CFO นำเสนอ ดังนี้  
รางวัลบริการภาครัฐ (TPSA) ทั้งหมด 6 เรื่อง 
1. นวัตกรรมไดฟูเบนซูรอน: กำจัดยุงลายไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม เพ่ิมสุขภาพที่ดีของ

ประชาชน (สววพ) 
2. นวัตกรรมบริการการตรวจวัณโรคด้วยชุดตรวจดีเอนเออย่างง่าย (สวส) 
3. นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางมะหาดสู่พาณิชย์ (สวพ) 
4. ระบบสารสนเทศออนไลน์สาหรับกิจกรรมทดสอบความชานาญทางห้องปฏิบัติการ

หน่วยบริการปฐมภูมิ (ศวก.เชียงใหม่) 
5. การพัฒนาชุดตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษในผลิตภัณฑ์

สุขภาพ (ศวก.ขอนแก่น) 
6. การป้องกันผื่นแพ้ยารุนแรงชนิด Steven Steven -Johnson Syndrome (SIS) 

และ Toxic Epidermal NecrolysisNecrolysis (TEN TEN) 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานกล่าวขอบคุณผู้ที่เก่ียวข้องใน
การรับตรวจประเมิน( Site visit) 
รางวัลบริการภาครัฐ(TPSA) และใน
ส่วนของ รางวัลคุณภาพการบริหารจ
จัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ ประธานเสนอแนะ การ
จัดการความรู้เรื่อง โควิด-19 ด้วย 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
จากยา Carbamazepine Oxcarbazepine (กองจิโนมิกส์) 

ผ่านการประเมินรอบแรกแล้ว  
รางวัลนวัตกรรมบริการระดับดีเด่น เจ้าของผลงาน ผทว.อภิวัฏ ธวัชสิน จะ Site visit 
วันที่ 26 มิย. 63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 110  
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) ปีนี้ส่ง 3 หมวด 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
หมวด 3 ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้  
ได้ผ่านการประเมินรอบแรก คือ หมวด 2 และ หมวด 4  
และผ่านการประเมินรอบที่ 2 คือ หมวด 4 Site visit วันที่ 24 กค.63 เวลา 13.00 น. 
ณ กรมวิทยศาสตร์การแพทย์ รูปแบบ นำเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ 
3.4 เรื่องติดตามนโยบายสำคัญ 
3.4.1  กัญชาทางการแพทย์ 
ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานกัญชาทาง
การแพทย์ ดังนี้ 
1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์กัญชา ใน Thai Pharmacopoeia 

• จัดพิมพ์หน ังส ือ Thai Pharmacopoeia II Volume I Part 1 Supplement 
2020 แล้วเสร็จ 

• ประกอบด้วย 2 มอโนกราฟ คือ ยาน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น และสารสกัดกัญชา 
• อ่านฟรีที่เว็บไซต์ https://bdn.go.th/tp หรือ mobile app 

2 สารมาตรฐาน THC   
สำนักยาและวัตถุเสพติด ได้เครื่องครบหมดแล้ว  
หมายเหตุ 

• อยู่ระหว่างการรอติดตั้งเครื่อง Supercritical Fluid Extraction (SFE) ที่จะ
นำมาใช้สกัดกัญชา (คาดว่าจะแล้วเสร็จใน ก.ค. 2563) 

• หากติดตั้ง SFE แล้วเสร็จ จะสามารถแยก THC จากพืชกัญชาที่ได้รับจาก ปปส. 
ได้รวดเร็วขึ้นและได้สารที่มีความปนเปื้อนน้อยลง 

3 ชุดทดสอบ 
Cannabis Strip Test 

• ชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC และ CBD ในกัญชา 
 (พืชกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา) 

• ได้สร้างเครื่องตรวจวัดต้นแบบ และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในการอ่านค่า
ปริมาณสาร THC และ CBD เป็นตัวเลข 

• จากนั้น จะทำการ validate ชุดทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพใน
ภาคสนาม และจดอนุสิทธิบัตรต่อไป 

4 ระบบการปลูกภายในโรงเรือนระบบปิด 
• ปรับปรุงพื้นท่ีดาดฟ้าอาคาร 9 เป็นโรงเรือนปลูกกัญชา ติดตั้งระบบน้ำแล้วเสร็จ  

ซึ่งจะสามารถปลูกกัญชาได ้136 ต้น 
• อยู่ระหว่างดำเนินการระบบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ อย.  

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้งว่าเนื ่องด้วยจะนำเรื ่อง
กัญชาทางการแพทย์เสนอที ่ประชุม
กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 1 ก.ค.63 
ประธานมอบผอ.สยวส.ในการจัดทำ 
Info graphic เร ื ่องก ัญชา (1 แผ ่น) 
เพื่อนำเสนอให้เห็นภาพรวมงานด้าน
กัญชา 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
• อย. ขอให้เปลี่ยนเอกสารคำขอต่างๆ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการขอ เนื่องจากผู้

ยื่นคำขอเดิมไม่ได้อยู่ในหน้าที่แล้ว 
5 การพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์สายพันธุ์กัญชาไทย 
ร่วมกับ มทร.อีสาน สกลนคร 

• ปลูกกัญชาสายพันธุ์หางกระรอก (ปลูกท่ี มทร.อีสาน สกลนคร) เพาะเมล็ดเดือน
กุมภาพันธ์ และปลูกในโรงเรือนเดือนมีนาคม 2563 

• ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2563 
6 กัญชง 

• สสจ.นนทบุรี ตรวจสถานที่ศึกษาวิจัยเพ่ือแปรรูปเฮมพ์ เมื่อ 29 พฤษภาคม 
2563 พบข้อบกพร่อง ได้แก ่ 

- ขาดกล้องวงจรปิด ,มาตรการการขนส่ง ,ตู้เก็บตัวอย่างปิดไม่สนิท (1 ตู้) 
เพ่ิม scope ในคำขออนุญาตให้ครอบคลุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์   

• ให้เวลาแก้ไขข้อบกพร่อง 1 เดือน รวมทั้งให้เปลี่ยนเอกสารคำขออนุญาตใหม่ 
เนื่องจากผู้ยื่นคำขอเดิมไม่ได้อยู่ในหน้าที่แล้ว 

• เมื่อทำการแก้ไขต่างๆแล้วเสร็จ ให้แจ้ง สสจ. นนทบุรี เพ่ือให้เข้ามาตรวจการ
แก้ไขสถานที่อีกครั้ง 

7 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ (สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร) 
- โครงการนำร่องแผนทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์กัญชา (สารสำคัญ  

โลหะหนัก สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง) 
   รับสมัครสมาชิกทดสอบความชำนาญ  25 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2563 
   ส่งตัวอย่างทดสอบให้สมาชิก ภายใน 25 มิถุนายน 2563 
   รับผลวิเคราะห์จากสมาชิกวันสุดท้าย ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 
3.4.2  อาหารปลอดภัย  
ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร นำเสนอ การดำเนินงานอาหาร
ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
การขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายสำคัญ กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้า 
โรงพยาบาล จำนวน 27 แห่ง  
• ผักผลไม้สดวัตถุดิบอาหารในโรงพยาบาล จำนวน135 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างแล้ว  
135 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 
• วิเคราะห์แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 83 จากห้องปฏิบัติการ 4 แห่ง  
สคอ.,ศวก1/1,ศวก9 และ ศวก12 
เขตสุขภาพที่ 1-12 และ 13  วิเคราะห์จำนวน  112 ตัวอย่าง  ตรวจ 132 สาร พบสาร
ตกค้าง ร้อยละ 29.5 เกินค่ามาตรฐาน ร้อยละ 17.9 
ตลาดนัด สธ. 
• เก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 วันที่ 17 กค.63 ซึ่งมีร้าน SME ผักอินทรีย์ที่ สป. ทำ MOU ให้
นำมาจำหน่าย แก่ จนท.และร้านอาหารใน สธ. 
ร้านจำหน่ายผักและผลไม้สด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ รพ.จังหวัด 77 จังหวัด 
• ผักและผลไม้สดจากแหล่งจำหน่าย จำนวน 154 ตัวอย่าง  
• เก็บตัวอย่างแล้วจำนวน 85 ตัวอย่าง 41 จังหวัด 

ที่ประชุมรับทราบ 
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โรงอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
• ใช้เงินบำรุง จำนวน 617,000.00 บาท เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างอาคาร และ
วัสดุ/อุปกรณ ์ในโรงอาหาร เปลี่ยนตู้กรองน ้ำด่ืม 2 ตู้ & ตู้อบจาน 1 ตู้ 
• ให้การอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารด้านโภชนาการ ให้ผู้ประกอบการ 
• สุ่มตรวจตัวอย่างอาหารและน ้ำ ตรวจทางจุลชีววิทยาและเคมี จำนวน 176 ตัวอย่าง 
ผักผลไม้ ตรวจวิเคราะห์ 3 สาร จำนวน 10 ตัวอย่าง 
-Chlorpyrifos พบการตกค้าง 1 ตัวอย่าง ในใบโหระพา ร้อยละ 10 
-Glyphosate และ Paraquat t ตรวจไม่พบ 
 การดำเนินการตามนโยบายสำคัญ กระทรวงสาธารณสุข 
 การดำเนินงานเกี่ยวกับประเด็น 3 สาร 
• สำรวจสถานการณ์การตกค้าง paraquat และ glyphosate เพ่ือทราบสถานการณ์การ
ตกค้าง ในช่วงก่อนราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ
วัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 
• เก็บตัวอย่างพืชไร่ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ ทัง้ที่เป็นผลผลิตใน
ประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ มาทำการวิเคราะห์สารพาราควอตและไกลโฟเซต ใน
เดือนพฤษภาคม จำนวน 12 ตัวอย่าง 
• Glyphosate พบการตกค้าง ในถั่วเหลือง 4 ตัวอย่าง ปริมาณที่พบ 0.06 -1.16 mg/kg 
คิดเป็นร้อยละ 33.3 
• Paraquat ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง 

3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก 
   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  และผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดระบบ
บริการ HPV DNA Testing  
ความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการนำร่อง จ.สุรินทร์ 
 •ตรวจวิเคราะห์HPV DNA จำนวน 1,500 ตัวอย่าง และรายงานผลแล้ว (ร้อยละ 100) 
•พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV  
สายพันธุ์ 16 พบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.27  
สายพันธุ์ 52 พบมากเป็นลำดับที่ 2 ร้อยละ 1.12  
สายพันธุ์ 68 พบมากเป็นลำดับที่ 3  ร้อยละ 0.67 
ผลตรวจ Liquid-based cytology (LBC) 93 ตัวอย่าง 
พบ - ผลบวก 9 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 9.68) 
- ผลลบ 84 ตัวอย่าง (รอ้ยละ 90.32) 
สารพันธุกรรมของสายพันธุ์อ่ืนๆ (Non HPV 16,18) เสี่ยงทำให้เกิด 
มะเร็งปากมดลูกมากที่สุด คือ สายพันธุ์ 39, 52 และ 66 
สรุปการประชุมเรื่อง ติดตามการดำเนินงาน HPV DNA test และการเตรียมการขยาย
พื้นที่ป ี64 จัดโดยสปสช. วันที ่17 มิถุนายน 63 เวลา 13:30 น.-16:30 น. 
1. ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2563 หญิงไทยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA testing ทุก
ราย ยกเลิก PAP smear 
2. การจัดแบ่งพ้ืนที่กรมการแพทยแ์ละกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นรูปแบบเดิม โดย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยร์ับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 3, 7, 9 และ 12 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง เนื่องจากการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA 
testing ใช้เครื่องมือชนิดเดียวกับ 
COVID-19 ถือเป็นเรื่องที่ดีและมี
ประโยชน์มาก รวมทั้งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลแต่ละจังหวัด 
สำหรับเขต 12 หาก รพ.หาดใหญ่ยินดี
รับไป ให้ทางกรมวิทย์ฯ เป็นผู้ทดสอบ
ความชำนาญและตรวจประเมินโดยใช้
มาตรฐานเดียวกับ COVID-19 และให้
มีการนำร่องในเขต 3,7,9 เพ่ิมเพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้มากขึ้น โดย
เป้าหมายสุดท้ายของกรมฯคือการทำ 
self-test   มอบผอ.กองจีโนมิกส์ฯ
พัฒนาวิจัยต่อไปมอบ ผอ.สชพ.เตรียม
ข้อมูลเพ่ือนำเสนอในที่ประชุม
กระทรวงสาธารณสุข  
เรื่องคัดกรองทารกแรกเกิด  ในส่วน
ของการทำลายตัวอย่าง มอบฝ่ายนิติ
การ สล.ในการทบทวนกฎระเบียบใน
การทำลายให้ถูกต้อง 
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3. เขตสุขภาพท่ี 12 รพ.หาดใหญ่เสนอขอดำเนินการตรวจเอง 
4. การดำเนินงานของกรมการแพทย์ : จัดซื้อน้ำยาตรวจ และกระจายให้แก่ศูนยม์ะเร็ง 
ข้อเสนอการดำเนินงาน HPV DNA test ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1. จัดซื ้อน้ำยาตรวจเพื ่อพร้อมดำเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA 
testing 
อย่างช้าภายใน 1 ตุลาคม 2563 (50,000 ตัวอย่าง) 
2. เตรียมแผนพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือ
พร้อม (COVID model) 
3. ระบบรายงานผล : ใช้ระบบ HPV Registry ซึ่งกรมการแพทย์พัฒนาขึ้นสำหรับให้
หนว่ยบริการกรอกข้อมูลพรอ้มรายละเอียดผู้ป่วย ระบบ registry นี้จะเป็นฐานขอ้มูลด้าน
มะเร็งปากมดลูกระดับประเทศ 
ความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 
ตรวจคัดกรอง Quadruple test : ศวก. นครสวรรค์ จำนวนโรงพยาบาล จังหวัด 
ตัวอย่างส่งตรวจระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง 31 พฤษภคม 2563 
จำนวน 15,933 ตัวอย่าง  
หญิงตั้งครรภ์ อายุ น้อยกว่าหรือไม่เกิน 35 ปี 
จำนวนตัวอย่าง 14,756 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 3,613 (24.48%) 
หญิงตั้งครรภ์ อายุ มากว่า 35 ปี 
จำนวนตัวอย่าง 1,177 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 56 (4.76%) 
ความก้าวหน้าการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 
กระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 
ตามแนวทางของประเทศไทย เพ่ือให้ทารกท่ีมีผลผิดปกติ ได้รับการรักษา ภายใน 14 วัน 
โรงพยาบาล 
- เจาะเลือดเด็กอายุ> 2 วัน นำส่งไปรษณีย์ นำส่งตัวอย่างถึงกรมวิทย์ฯ 3 วัน  
ตรวจรายงานผลภายใน 3-5 วัน เด็กตรวจยืนยัน/รักษา ภายใน 14 วัน  
การส่งตัวอย่างการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดด้วยวิธี EMS พิเศษ ผ่านระบบ OMS  
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ดีเอ็นเอจากคลังตัวอย่าง การตรวจคัดกรองสุขภาพทารก
แรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มิถุนายน 2563  

- จัดจ้างทำลายตัวอย่างนอกเหนือขอบเขตการจัดเก็บ 
- สรุปแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ นำเสนอคณะกรรมการฯ 
- เสนอแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ ตามประกาศในราชกิจจาฯ 

 
3.4.4 โครงการเฉลิมพระเก ียรติ เพื ่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบ ัต ิการ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา นำเสนอ ดังนี้   
กิจกรรมตรวจติดตามภายใน (Internal audit ) กลุ่มเป้าหมาย 

ที่ประชุมรับทราบ 
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เนื่องด้วยสถานการณ์การระระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ การดำเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  
แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป 
กำหนดจัดงานส่งมอบโปรแกรมบุญผลา ISO 15189 (Boonphala ISO 15189 ) 
ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ประมาณวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
3.4.5 อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น นำเสนอ ดังนี้ 
ผลการดำเนินงาน  
ขณะนี้กำลังปรับปรุงหลักสูตร วิชา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน กับการคัดกรอง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบ แอลกอฮอลล์และเจล 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง เตรียมความพร้อมในการ
พัฒนา อสม.เนื่องจากในปี งปม.หน้า 
อสม.อาจได้รับค่าตอบแทนที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 

3.4.6 จีโนมิกส์ประเทศไทย 
    ผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม นำเสนอ ดังนี้ 
ความก้าวหน้าของการตั้งศูนย์รวมสกัดสารพันธุกรรมและระบบการบริหารจัดการ
ตัวอย่าง 
สถานที่และครุภัณฑ์ 
• กำหนดให้ใช้ห้องปฏิบัติการ 615 อาคาร10 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
• ครุภัณฑ์ – ดำเนินการผูกพันสัญญาโดยใช้งบลงทุนปี 63 ของกรม 
ส่งมอบแล้ว 
• เครื่องสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ ขีดความสามารถ 96 ตัวอย่างใน 1ชม. 
• ชุดเครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาด และ ปริมาณสารพันธุกรรม ขีดความสามารถ 96 
ตัวอย่างใน 1.5 ชม. 
รอส่งมอบ 
• เครื่อง automate liquid handling สำหรับแยกตัวอย่าง buffy coat  
• ตู้ -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บรักษาตัวอย่าง 
• เครื่องอ่านไมโครเพลทด้วยสีฟลูออเรสเซ้นส์ 
• ตู้ชีวนิรภัย 
• เครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ 
งบประมาณ 
• อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญารับทุนสนับสนุนการดาเนินงานจาก สวรส. วงเงิน 18.81 ล้าน
บาท 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรองรับการระบาดของโรคโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID -19) (กรมวิทย์ฯ) 
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 
• รอรับโอนงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจาก สวรส. วงเงนิ 5.94 ล้านบาท 
• ตัวอย่างผู้ป่วย COVID -19 ที่ได้รับมาแล้ว 217 ตัวอย่าง 
• อยู่ระหว่างประสานงานการเก็บตัวอย่างเพ่ิมเติม และกรอกข้อมูลทางคลินิก 
• เป้าหมาย phase I – สร้างธนาคารตัวอย่าง และ ศึกษาปัจจัยทางพันธุกรรมต่อการติด
เชื้อ SARS -CoV -2 
ความก้าวหน้าด้านกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
ด้านการแพทย์จีโนมิกส์ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ก้าวหน้า 
• ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการสถานพยาบาล 
• อำนาจหน้าที่-วิเคราะห์จัดการความรู้ ให้ข้อมูล พัฒนาแนวปฏิบัติ มาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ควบคุม ส่งเสริม กำกับ พัฒนาการแพทย์ก้าวหน้าในสถานพยาบาล 
• ประชุมครั้งที ่1 เมื่อ 4 มิ.ย. 2563 
• จะประชุมครั้งที่ 2ว ันที ่2ก.ค.2563– มีวาระเรื่องมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่จะ
ให้บริการตรวจด้านจีโนมิกส์ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาให้ข้อมูลด้านจีโนมิกส์ของแพทยสภา 
• หน้าที่– พิจารณาให้ข้อมูลเรื่องจีโนมิกส์ที่เกี่ยวข้องกับแพทยสภา 
• ประชุมครั้งที ่1 วันที่ 23 มิ.ย.2563 
3.4.7 ความก้าวหน้าการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ 
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอ ดังนี้  
การดำเนินการช่วง พค-มิย 2563 
1. ประสาน สปสช ในด้านตั้งงบประมาณ 2564 
2. ประชุมหารือกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการมอบอำนาจให้พื้นที ่
4. ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าของโมเดล จังหวัดนครปฐม 
5. เตรียมข้อมูลนำเสนอที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข เดือนกรกฎาคม 
งบประมาณที่เสนอขอผ่าน สปสช 9,300 ล้านบาท เป็นค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์ 
รวมถึงค่าบริการการเจาะเลือด นัดหารือแนวทางการจ่าย ปี 2564 วันที่ 10 กค.2563 ที่ 
สปสช เชิญทางกรมวิทย์ฯ และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบผอ.
ผน.เตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุม 
EOC กสธ .  ใน เร ื ่ อง  New Normal 
เดือนมิถุนายน ในรูปแบบวีดีทัศน์ และ
ให้เพิ่มเติมประเด็นเรื่องความพึงพอใจ
(ผู้ป่วย,เจ้าหน้าที่) /สิ่งที่รพ.ได้รับ และ
จำนวนการลดความแออัดของผู ้ป่วย
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 

 
 

 
 
วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
          หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ณ 
วันที่ 19 มิย.63) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามร่าง พรบ. 1,344,457,200 บาท โอน
คืนสำนักงบฯ (พรบ.โอน) 41,098,500 บาท เงินเบิกแทนกัน(กรมแพทย์แผนไทย/สป.สธ) 
1,500,000 งบประมาณคงเหลือ 1,303,358,700 บาท เบิกจ่ายสะสม 890,973,121.44 
บาท ร้อยละ 68.36 เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ณ 19 มิย.63) ร้อยละ 74.19 การเบิกจ่าย
ภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.1 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มี 13 หน่วยงาน ร้อยละ 
74.19 เบิกจ่ายงบลงทุนตามตัวชี้วัด 3.2 มีหน่วยที่เบิกได้ตามเป้าหมาย 16 หน่วยงาน 
เกินร้อยละ 61.94 การบริหารงบประมาณ งบกลาง (COVID-19) ( ณ 19 มิย.63) ได้รับ 
19,926,000 บาท เบิกจ่ายไป 11,842,707.68 บาท ร้อยละ 59.43 สร้าง PO 114,597 
บาท คงเหลือ 7,968,695.32 บาท เบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้
เป็นลำดับที่ 4 ร้อยละ 66.27 เงินกันไว้เบิกเหลื่อม ณ 19 มิย.63 ทั้งสิ้น 1,195,020 บาท 
สำหรับเงินกันในปี 2561 มี 1 หน่วยงาน ของศวก.ที่ 7 ขอนแก่น  คงเหลือ 290,244  
บาท สถานะเงินบำรุงกรม ณ วันที่ 30 เม.ย.63 ยอดยกมา ณ 30 กย.62 502,946,740.82 
บาท รายรับ ตค.- พค.63  400,357,484.53 บาท รายจ่าย ตค.- พค.63 454,724821.58  

ที่ประชุมรับทราบ  
มอบผอ.ผน.ประสานข้อมูลเงินบำรุง
(รายได้ /รายร ับ )ของกรมเสนอต่อ
ประธานเพ ื ่อพ ิจารณาการจ ัดสรร
งบประมาณ 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
บาท คงเหลือ ณ 30 พค.63 ยอด 448,579,403.77 บาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 31 
พค.63  79.30 ล้านบาท ลูกหนี้ภาครัฐ 78.27 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.03 ล้าน
บาท  
4.2 การติดตามงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
      ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอ  
งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ครุภัณฑ์  324 รายการ 367.97 ล้านบาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ  13.78 ล้าน
บาท รายการผูกพันเดิม 1 รายการ 10.95 ล้านบาท รายการผูกพันใหม่ 4 รายการ 2.83
ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 329 รายการ 381.75 ล้านบาท การทำ TOR  ทำได้ดี 100% การทำ
ราคา 100%  ประกาศหาผู้รับจ้าง 100%  ได้ผู้รับจ้าง 100% และอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
100% ทำสัญญา 99.08 % ผูก PO ในระบบ GFMIS 99.08%  
งบลงทุน รวมทั้งสิ้น 328 รายการ รายการที่ยังไม่ได้อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 1 รายการ  
ตู้แช่แข็งแบบพิเศษ -80 องศา (สวส.) ได้ผลพิจารณาการอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างนัดทำสัญญา 
งบจัดสรร 381,747,900 บาท ยอดลงนามสัญญา 299,507,075 ล้านบาท (78.46%) 
การเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน 60.00%  
ครุภัณฑ์ ลงนามสัญญา 286.53 ลบ. ยอดเบิกจ่าย 168.18 ลบ. การเบิกจ่าย 58.70% 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลงนามสัญญา 12 .98 ลบ. ยอดเบิกจ่าย 11.75 ลบ. การเบิกจ่าย 
90.55%  จำแนกตามหน่วยงาน ส่วนกลาง สมป.,สชว.,สคอ.,สวส.,สยวส. เบิกได้ตามเป้า 
ส่วน ศวก.มี 8 หน่วยงาน เบิกได้ตามเป้า 
งบเหลือจ่าย ประมาณการ 82,240,825 บาท (21.54%)  
จัดสรรเงินเหลือจ่าย งวด 1  31,789,106.99 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค  11,338,764.16 บาท 
โอนคืนค่าบุคลากร 26,063,700 บาท  
ผลการเบิกจ่าย งบเหลือจ่าย ครุภัณฑ์ 303 รายการ จัดสรร 31.7891 ลบ. เบิกจ่าย 
13.2809 ลบ. (41.78%) 
รายการที่ยังไม่ได้ทำสัญญา (งบเหลือจ่าย)  
กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม  

- ตู้ชีวนิรภัยคลาส 2 ชนิด จำนวน 2 ตู้  510,000 บาท 
- เครื ่องหมุนเหวี ่ยงความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ Fixed Angie Rotor  1 

เครื่อง 490,000 บาท 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานกล่าวว่ามีการบริหารจัดการ
งบลงท ุนค ่อนข ้างดี  ให ้หน ่วยงาน
บริหารสัญญาและเร่งเบิกจ่ายให้เสร็จ
สิ้นก่อนการ defend งบประมาณ 

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผู้จัดการคุณภาพ นำเสนอ การดำเนินการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นสำคัญจาก ที่ประชุม ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review)  
ครั้งที ่1/2563 วันที่ 26 พ.ค. 63 
กำหนดการรับตรวจประเมิน Surveillance วันที่ 3 สิงหาคม 2563 
ส่วนกลาง : สรส./สสว./สชว./สชพ./สมป./เลขานุการ QMR ( QMR ( ผน./สล./ศทส./
กพร.) 
ส่วนภูมิภาค : ศวก.พิษณุโลก/สระบุรี/อุดรธานี/นครราชสีมา/ภูเก็ต 
-Smart DI Version 2: จัดทำ TOR ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี งปม.(คณะทำงานเอกสารฯ) 

 ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานมอบรองพิเชฐ ฝ่ายนิติการ
และผู้เกี ่ยวข้อง หารือร่วมกันในเรื่อง
การแก้ไขผลการตรวจวิเคราะห์  ให้
ครอบคลุม 3 ประเด็นคือ ประเด็นด้าน
กฎหมาย /ด้านมาตรฐาน/ด้านการ
จัดการและผลกระทบ และให้รายงาน
ความก้าวหน้าในที่ประชุมต่อไป 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
-Harmonize วิธีการทดสอบ เป็น SOP ระดับกรม /ส่วนกลางรับผิดชอบการปรับ 
-อยู่ระหว่างปรับปรุง Quality Manual ของกรม (ครอบคลุมมาตรฐานISO 9001 
/17025 /15189 /17043 /17034 /OECD GLP /OECD GLP ) 
-คู่มือความปลอดภัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านชีวภาพ ด้านเคมี 
อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องกับโรงพิมพ์  
-สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและปฏิบัติการแก้ไข เรื่องการทิ้งขยะ 5 NC 
มอบ สล.จัดประชุม safety officer safety officer /จัดทำเป็นเอกสาร 
-มอบฝ่ายพัสดุ ปรับแบบฟอร์มรายงานการประเมินผู้ขาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์และใช้งาน
ได้จริง 
-คณะทำงานจัดวางระบบฯ การควบคุมภายใน และ สล. จะปรับ 0600 WM 0021 การ
ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวง ให้แล้วเสร็จภายใน 15 ส.ค.63 
-จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระบบคุณภาพเหลือปีละ 1 ครั้ง แต่มีการติดตามแผนจัดการ
ความเสี่ยง (บ/ช สีแดง) ทุก 6 เดือน 
โอกาสในการพัฒนา ISO 9001:2015 9001:2015 9001:2015 
มอบผู้รับผิดชอบเสนอทิศทางการพัฒนา และติดตามความก้าวหน้าในการประชุม QMR 
Meeting ครั้งต่อไป) 
1) การวิจัยและพัฒนา ด้านยาและวัคซีน (สชว.) 
2) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ รองรับการระบาดและควบคุมโรค (ศวก.ทุกแห่ง) 
3) การขยายขอบข่ายการทดสอบด้านเครื่องมือแพทย์ (สยวส./สรส./คทง.คพ) 
4) การทดสอบความชำนาญของกรม (DMSc PT Center ) 
5) เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) 
6) พัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (ผอ.สคอ./ผอ.ผน.) 
-การบูรณาการร่วมกันของ PMQA และ ISO 9001 ในระดับกรมแต่ให้คณะทำงาน
บริหารจัดการโดยใช้ข้อมูลร่วมกันได้  
-การจัดทำ QM ของกรมที่ครอบคลุม Technical ISO นั้น ในส่วนของ OECD GLP ให้
เป็นเนื้อหาเฉพาะ Management Requirement เท่านั้น 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  

5.1 การทดสอบแอลกอฮอลล์ล้างมือ และการขยายสู่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผู้อำนวยการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย นำเสนอ ดังนี้ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ 
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 มีนาคม 2563) 

• ethyl alcohol, isopropyl alcohol และ n-propyl alcohol  
• สารเดี่ยวหรือผสมปริมาณรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร 

กรณีท่ีต้องการะบุการลดเชื้อบนฉลาก ต้องมีผลการทดสอบประสิทธิภาพการลดเชื้อ  
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ทำการสอบถามไปทาง ศวก. ต่างๆ ในด้าน 
1. การวิเคราะห์ปริมาณ alcohol ในผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ 
เป็นส่วนประกอบโดยวิธี GC (SOP 06 -02 -391) 
2. การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเชิงปริมาณ SOP 06 -02 -306 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ  
ประธานแจ้ง ให้ปรับวิธีการตรวจกับ
มาตรฐาน  มีหลายวิธีได้ แต่ต้องมี
มาตรฐาน ควรมีวิธีที่กรมเลือกให้
สอดคล้อง 
การบริการค่าตรวจ ให้ตกลงว่า ควรจะ
เป็นวิธีอย่างไร แล้วให้ประกาศ
ออกเป็นระเบียบของกรมฯ และ
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป 
มอบผอ.กุลธิดา หารือร่วมกับศวก.และ
ดำเนินการ 
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5.2 การปรับโครงสร้างสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

   ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ นำเสนอ ดังนี้ 
โครงการสร้างตึกรังสีใหม่ ตึกจะมี 2 ส่วน 
1. ส่วนห้องปฏิบัติการ กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร 
โครงการพัฒนาของงบประมาณปี 64 -68 
-ห้องเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง 
-ห้องสอบเทียบสำหรับเครื่องใส่แร่ Ir -192  
-ห้องสอบเทียบสาหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านม 
2.ส่วนที่เป็นพื้นที่อาคารสำนักงาน/ศูนย์การเรียนรู้ กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร มี 2 ชั้น 
ส่วนชั้นที่ 1 
-ห้องรับตัวอย่าง (One Stop Service ) -ห้องการเงิน / รับรายงานผลการสอบเทียบ 
-ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการและห้องทางานเจ้าหน้าที่ 
ส่วนชั้นที่ 2 ประกอบด้วย 
-ห้องประชุม -ห้อง Training -ห้อง workshop  
-ห้องแสดงผลงานทางรังสี -ห้องสมุด/เอกสารอ้างอิง/วารสาร/งานวิจัยต่างประเทศ 
งบประมาณการ (รายได-้รายจ่าย) 
การก่อสร้างอาคาร “งบประมาณ 120 ล้านบาท” 
ติดตั้งระบบงานสอบเทียบ ขนส่งเครื่องมือ “งบประมาณ 3 ล้านบาท” 

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ  
ในประเด็นเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1.โครงการสร้างตึกรังสีใหม่ โดยอาจใช้
พ้ืนที่ของศวก.สมุทรสงคราม มอบ
ผอ.ศิริวรรณ ตรวจสอบความเหมาะสม
ของพ้ืนที่ การทำประชาพิจารณ์และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
2. การแยกกลุ่มงานเครื่องมือแพทย์ 
ออกจากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
แต่เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็นกองพัฒนา
เครือ่งมือแพทย์หรืออ่ืนๆ (ไม่ใช้ชื่อซ้ำ
กับสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ตามท่ีใช้ชื่อในกฎกระทรวง) 
3.การตั้งกลุ่มงานใหม่ กลุ่มกำกับ
เครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ โดยใน
รายละเอียดมอบ สรส. กพร.  
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รายรับ 
งานสอบเทียบทำรายได้ เดิม 1.2 ล้านต่อปี งานขยายพัฒนา คาดว่า  
จะมีรายได้ 2.8 ล้านต่อปี 
สอบเทียบเครื่องสำรวจรังสีโดยใช้เครื่องเอกซเรย์ คาดว่าจะทารายได้ 250,000 บาทต่อปี 
สอบเทียบหัววัดจากเครื่องเอกซเรย์มะเร็งเต้านม คาดว่าจะทารายได้ 230,000 บาทต่อปี 
**โดยปกติส่งสอบเทียบต่างประเทศ ค่าสอบเทียบ 200,000 บาทต่อหัดวัด ** 
สอบเทียบหัววัดรังสีโฟตอนและอิเลตตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง 
คาดว่าจะทำรายได ้1,050,000 บาทต่อปี 
งานทดสอบทำรายได้ทั่วประเทศ 1.5ล้านต่อปี 
การแยกกลุ่มงานเครื่องมือแพทย์ออกจาก“สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์” 
ร่างแผนงานสำนักเครื่องมือแพทย์ใหม่ 
จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ , จัดตั้งหน่วยงานเครื่องมือแพทย์,สรรหาบุคลากร 
,วางระบบบริการจัดการ – จัดซื้อ-ฝึกอบรม, เปิดให้บริการ,ขอการรับรอง ISO/IEC  
17025:2017  
การตั้งกลุ่มงานใหม่“กลุ่มกำกับเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์” 
ดูแลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 
ออกใบรับแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
-กำหนดหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด ระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจ้งครองครองหรือใช้เครื่อง
กำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 
-พัฒนาระบบโปรแกรมแจ้งครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 
-รับแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ 
-ติดตามการต่อสถานะการแจ้งครอบครองทุก 2 ปี ตามกฎกระทรวง 
-จัดทำ ทบทวน แก้ไขแนวทางการตรวจสอบ และแบบบันทึกการตรวจสอบการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีฯ ของสถานพยาบาล 
-รวบรวมและจัดทำสรุปการตรวจสอบสถานการณ์จดแจ้งเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทาง
การแพทย์ ประจำปี 

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 
ดำเนินการต่อไป  
ในส่วนของการแก้ไขอำนาจหน้าที ่ใน
กฎกระทรวงของสรส.และสมป. มอบ
ฝ่ายนิติการ สล.ดำเนินการ 

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1 งบประมาณ ประจำปี 2564 / งบเงินกู้ 

 ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ นำเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
26 มิ.ย. 63 ประชุมนัดแรกเพ่ือกำหนดแนวทางการพิจารณาร่างพรบ. งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
29 มิ.ย. -21 ส.ค. 63 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ  
22-29ก.ค. 63 
หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดการเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ นำเสนอรัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และส่งสำนักงบประมาณ 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง ให้ทุกหน่วยงานเตรียม
ข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการ
พิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่าย 
64 ต่อสภาผู้แทนราษฎร ช่วงต้นเดือน
ก.ค.63 และมอบรองฯอธิบดีทั้ง 3 
ท่านเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณ ดังนี้ 
คณะอนุกรรมการฯยาเสพติด มอบ 
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ 
คณะอนุกรรมการฯงบลงทุน มอบ 
รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ จึงสมาน 
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งบบุคลากร เงินเดือน 419.3958 ลบ. งบบุคลากร 504.9956 ลบ. 
อัตราเดิม 391.8248 ลบ. เงินอ่ืนๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน 27.5710 ลบ. 
ค่าจ้างประจำ 38.3361 ลบ. อัตราเดิม 38.3327 ลบ. 
ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ 0.0034 ลบ.  
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ อัตราเดิม 45.7517 ลบ. อัตราใหม่ 1.5120 ลบ 
งบดำเนินงาน 313.5901 ล้านบาท 
งบลงทุน งบครุภัณฑ ์85 รายการ 244,486,400 บาท 
งบที่ดินสิ่งก่อสร้าง 8 รายการ 215,862,800 บาท 

 
งบครุภัณฑ์ 
งบครุภัณฑ์ มีรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 5,000,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 15 รายการ 
งบอุดหนุน 0.6611 ลบ. ค่าสมาชิก OECD ค่าสมาชิก ILAC ค่าสมาชิก APAC  
งบรายจ่ายอ่ืน 65.1526 ล้านบาท ได้แก่ เดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 3.0090 ลบ. 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะและวัตถุต้องสงสัย 62.1436 ลบ. 
คำของบประมาณตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู 
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

คณะอนุกรรมการฯฝึกอบรมมอบ  
รองอธิบดีฯนพ.สมชาย แสงกิจพร 
ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้
ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม/
spec/ขั้นตอนให้ชัดเจน โดยอ้างอิง
ตามเอกสารงบประมาณ (ขาวคาด
แดง) และงบเงินกู้เป็นหลัก หากเปน็ไป
ได ้1 ตุลาคม 63 ควรเตรียมเซ็นสัญญา
ได้เลย 
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6.2 ผลการดำเนินงานศูนย์ทดสอบความชำนาญ (ศทช.) 

ผู้แทนศูนย์ทดสอบความชำนาญ นำเสนอ ดังนี้ 

 
คณะทำงาน 3 ด้าน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลกลางการทดสอบความชำนาญ 
• พัฒนาระบบออนไลน์ สำหรับการรับสมัคร การรับรายงานผล และส่งรายงานผลการ
ประเมินฯ 
• พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลกลางดา้นการทดสอบความชำนาญของประเทศไทย 
• จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบความชำนาญ 
• นำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล EPTIS  
พัฒนาคุณภาพบริการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 
•พัฒนาการให้บริการทดสอบความชำนาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ให้ได้รับการ
รับรองตาม ISO/IEC 17043 : 2010 
• พัฒนาการจัดการตัวอย่างทดสอบความชำนาญแบบศูนย์รวมของกรมวิทย์ฯ 
• การอบรมด้านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานมอบกพร.ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือ
ยกระดับศูนย์ทดสอบความชำนาญให้
เป็นระดับกอง (พร้อมกับกองพัฒนา
เครื่องมือแพทย์) 
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วิจัยและนวัตกรรมด้านการทดสอบความชำนาญ 
• ส่งเสริมการศึกษาวิจัยรายการทดสอบใหม่ดา้นการทดสอบความชำนาญ 
• วิเคราะห์การให้บริการทดสอบความชำนาญของหน่วยบริการทดสอบความชำนาญอ่ืนๆ 
ในประเทศ 
• ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 
European Proficiency Testing Information System (EPTIS)  
-PT scheme database  
-เริ่มเผยแพร่ มีนาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000 ) 
-4,650 แผน จาก 52 ประเทศ 
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนPTP ของประเทศไทยเพียงหน่วย
เดียวเท่านั้น 
-อธิบดี ดำรงตำแหน่ง EPTIS coordinator  
-ปัจจุบัน ผทว.สุธน วงศ์ชีรี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดี 
ศทช. สื่อสาร เชิญชวน PTPs ของประเทศไทย เผยแพร่ข้อมูลใน EPTIS 
6.3 โครงการก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด 19 

ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ นำเสนอ ดังนี้ 
โครงการก้าวท้าใจ Season 2 สมัครฟรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพียงสมัครก็มี
สิทธิ์ลุ้นรับนาฬิกา 200 รางวัล เสื้อยืดก้าวท้าใจ 500 รางวัล และรางวัลอ่ืนๆ อีกมากมาย 
สมัครทางแอพพลิเคชั่น Line ก้าวท้าใจ เริ่มสะสมก้าวท้าใจต้านภัย COVID-19  
(1 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 63) 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานมอบให ้ผ ู ้บร ิหารแจ ้ ง ให้
บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 

6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำเสนอดังนี้ 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจำนวน 582 ครั้ง/ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 50 ครั้ง ข่าวพาดพิง 532 ครั้ง 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

7. วาระอ่ืนๆ  

งบเบิกแทน อย. 
ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ขอความร่วมมือ ให้เร่งเบิกจ่ายกับอย.  

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานขอให้เร่งเบิกจ่าย 

 
   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   

25 มิถุนายน 2563  


