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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 4/2563 
วันที ่21 เมษายน 2563  เวลา 09.30 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1. จะเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ส าหรับการควบคุมสถานการณ์ COVID-19 มากขึ้น   
2. ประธานกล่าวขอบคุณ ศวก.ต่างๆที่ร่วมด าเนินการตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ห้องปฏิบัติการ ส าหรับโรงพยาบาลที่แสดง
เจตจ านงแล้ว ให้เร่งด าเนินการต่อไป และมอบผอ.ศวก.ติดตามจังหวัดที่ยังไม่มีแผนเปิดให้บริการ เพื่อให้มีการด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย  
3. จะมีการตรวจคัดกรองมากขึ้น โดยจะมีการนัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางการตรวจ COVID-19 โดยใช้น้ าลาย 
4. กรมได้จัดท าแนวทางการ reuse หน้ากาก N-95 และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆแล้ว  
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่3/2563    เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 ไม่มีแก้ไข 

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

1. การพัฒนาระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร ส่งแบบส ารวจให้ทุกหน่วยงานเพื่อ
สอบถามความต้องการรูปแบบรายงานส าหรับผู้บริหาร เพ่ือรวบรวมน ามาจัดท า
เป็นระบบส าหรับผู้บริหารต่อไป 

2. การพัฒนารหัสมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ   
2.1 เชิญ นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน ส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ
ไทย (สมสท.) ให้ความรู้เรื่องการจัดท ามาตรฐานเพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยง 
2.2 คณะท างานเห็นชอบให้ใช้ระบบชื่อและรหัสมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการ

ตามมาตรฐาน (LOINC) มาใช้ก าหนดรหัสของกร 
2.3 จัดท าร่างรหัสมาตรฐานโรคติดต่อร้ายแรง 13 โรคอ้างอิง LOINC น าเสนอท่ี
ประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุข (Public Health Laboratory) กรม
ควบคุมโรค 

     3. ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LIS) 
         เริ่มใช้งานระบบ iLab Plus วันที่ 1 มกราคม 2563 
         ผู้รับบริการส่งข้อมูลผ่าน e-submission, รับรายงานในรูปแบบ e-Report 
(พิษณุโลก, ขอนแก่น)  

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
- เม.ย. มีหน่วยที่ใช้งานเพิ่มขึ้น      จ านวน 2 หนว่ยงาน (ศวก.ชลบุรี, ศวก.

สระบุรี) 
- อยู่ระหว่างทดสอบใช้งานระบบ    จ านวน 2 หน่วยงาน (สวพ., สคอ.) 
4. การส่งข้อมูลผ่าน API เข้า DMSc Data Center หน่วยที่ใช้ระบบที่พัฒนาเอง 
สามารถส่งข้อมูลผ่าน API เข้า DMSc Data Center ครบถ้วน ครอบคลุม  
13 หน่วยงาน  
(สวส., สยวส., สสว., สคอ., สวพ., สรส., เชียงใหม่, โคราช, สุราษฏ์ฯ,นครสวรรค์, 
อุดร, สมุทรสงครามและภูเก็ต) 

การด าเนินงานต่อไป 
1. พัฒนาระบบรายงานส าหรับผู้บริหารให้สอดคล้องกับความต้องการเพ่ิมข้ึน 
2. ผลักดันการใช้งานระบบ iLab Plus เพ่ิมข้ึน 
3. พัฒนาและออกแบบโครงสร้างรหัสมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการอ้างอิง LOINC  

 
3.2  เรื่องจาก CHRO : การเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่และมาตรการเพิ่มสิทธิประโยชน์อ่ืนของกรม 
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอ ดังนี้  
การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพ่ือบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
-ให้จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการให้ตรงตามต าแหน่งที่
จ้างอยู่เดิมโดยให้บรรจุกลุ่มท่ีมี คุณวุฒิคัดเลือกก่อน 
-ให้ยุบเลิกต าแหน่งพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว
ตามจ านวนที่ได้รับการบรรจุ และปรับการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น
การจ้างเฉพาะ สายงานสนับสนุนทั่วไปเท่านั้น 
ให้ อกพ.กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดต าแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่เป็น 3 ระยะ 
การก าหนดต าแหน่งอัตราข้าราชการตั้งใหม่ 3 ระยะ 
1.ให้ก าหนดต าแหน่งกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการ ในสถานการณ์ COVID -19 ภายในเดือน
พฤษภาคม 2563 
2.ให้ก าหนดต าแหน่งกลุ่มบุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์COVID -19 
ภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
3.ให้ก าหนดต าแหน่งกลุ่มบุคลากรที่ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ COVID -19 ที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ รพ.สต. หรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
การให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดฯ ได้รับเงินพิเศษราย
เดือนเป็นระยะเวลา 7 เดือน 
กลุ่มท่ี 1 ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง อัตราเดือนละ 1,500 บาท 
กลุ่มท่ี 2 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุน อัตราเดือนละ 1,000 บาท 
การจัดสรรโควตาพิเศษเพื่อเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษส าหรับบุคลากรสาธารณสุข
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาด 
-ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มข้ึนจากการเลื่อน
เงินเดือนปกติอีกร้อยละ 1 รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณต่อ
รอบการประเมิน 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานเสนอแนะ  
ให้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ และ
ตรวจสอบวุฒิ ว่าสามารถเข้าบรรจุใน
ต าแหน่งได้หรือไม่  
เรื่องเงินความชอบ ให้เป็นบุคคลที่มี
การท างานเกี่ยวกับ COVID-19 
โดยตรง 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
-ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งกรณีปกติและกรณี
พิเศษนอกเหนือโควตาปกติ รวมทั้งปีไม่เกิน 2 ขั้น โดยไม่นับรวมอยู่ในโควตาร้อยละ 15
ในรอบการประเมิน 
การด าเนินการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส ารวจบุคลากรทุกประเภทท่ีครองต าแหน่ง ณ วันที ่2 เมษายน 2563 และแจ้งในที่
ประชุมส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 515 อัตรา ประกอบด้วย 
กลุ่มท่ี 1 พยาบาลวิชาชีพ 
นักเทคนิคการแพทย์ ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,นักวิชาการสาธารณสุข ,เภสัชกร 
กลุ่มท่ี 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
และได้ท าข้อมูลการก าหนดต าแหน่ง ต าแหน่งเลขที่ สายงาน และหน่วยงานที่จะบรรจุ 
(กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2) ส่งให้กระทรวงสาธารณสุขแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 
3.3 เรื่องจาก CFO : การปรับแนวทางประเมินผลส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อรองรับสถานการณ์การ

ระบาดของโรค COVID-19  
CFO น าเสนอ การปรับแนวทางประเมินผลส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19  
-ส.ก.พ.ร.เสนอการปรับแนวทางประเมินส่วนราชการและองค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อคณะรัฐมนตรี  
-คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  
-ส่วนราชการปรับค่าเป้าหมาย น้ าหนักตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัด หรือยกเลิกตัวชี้วัด 
หรือก าหนดตัวชี้วัดใหม่ในการแก้ปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
กรมวิทย์ฯ 
1. การพัฒนาห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค (กองจีฯ) 
2. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (สวส.) 
3. จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด (กองแผน,กอง
จีฯ (สววพ) 
4. การพัฒนาโมโนกราฟผลิตภัณฑ์กัญชาเพ่ือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์กัญชาของ
ประเทศ (สยวส.)ข้อสั่งการ 
ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่จะปรับแก้ตัวชี้วัดส่งข้อมูลให้กลุ่ม ก.พ.ร.ภายใน
วันที ่15 พ.ค. 2563 
5. การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ในกญัชา (ศวก.เชียงใหม่) 
ข้อสั่งการ 
ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดที่จะปรับแก้ตัวชี้วัดส่งข้อมูลให้กลุ่ม ก.พ.ร.ภายใน
วันที ่15 พ.ค. 2563 

ที่ประชุมรับทราบ  
 

3.4 เรื่องติดตามนโยบายส าคัญ 
3.4.1  กัญชาทางการแพทย์ 
ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานกัญชาทาง
การแพทย์ ดังนี้ 
จัดท าโมโนกราฟแล้วอยู่ระหว่างจัดท าเล่ม  คาดว่าปลายเดือนพฤษภาคม จัดพิมพ์แล้ว
เสร็จ และจะด าเนินการแจ้งเรื่องไปถึง คณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือขอให้
ประกาศเป็นต ารายาของประเทศ 

ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
3.4.2  อาหารปลอดภัย  
ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร น าเสนอ การด าเนินงานอาหาร
ปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
การขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายส าคัญ กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้า 
โรงพยาบาล จ านวน 27 แห่ง แหล่งกระจายสินค้า 13 แหล่ง 
• ผักผลไม้สดวัตถุดิบอาหารในโรงพยาบาล จ านวน130 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างแล้ว  
135 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 
• อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 60 
ตลาดนัด สธ. 
 • โครงการอาหารปลอดภัยตลาดนัด สธ. เปิดตลาด ในวันศุกร์ที่ 6 มี.ค 63 
• เก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 จ านวน 34 ตัวอย่าง อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ 
ขณะนี้โครงการหยุดไปเนื่องจากตลาดนัดปิด จากสถานการณ์ COVID-19 
ร้านจ าหน่ายผักและผลไม้สด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ รพ.จังหวัด 77 จังหวัด 
• ผักและผลไม้สดจากแหล่งจ าหน่าย จ านวน 154 ตัวอย่าง (77 จังหวัดx2ตัวอย่าง) 
• ระยะเวลา มีนาคม 2563 ขยายถึง พฤษภาคม 2563 ตรวจวิเคราะห์ 3 สาร 
• เก็บตัวอย่างแล้วจ านวน 57 ตัวอย่าง 30 จังหวัด อยู่ระหว่างตรวจวิเคราะห์ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก 
   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  และผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดระบบ
บริการ HPV DNA Testing  
ความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการน าร่อง จ.สุรินทร์ 
 •ตรวจวิเคราะห์HPV DNA จ านวน 1,500 ตัวอย่าง และรายงานผลแล้ว (ร้อยละ 100) 
•พบสารพันธุกรรมของเชื้อ HPV  
สายพันธุ์ 16 ผลบวก 19 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.27  
สายพันธุ์ 18 ผลบวก 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.4  
สายพันธุ์อ่ืนๆ (Non 16,18) ผลบวก 93 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.2 
ความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 
ตรวจคัดกรอง Quadruple test : ศวก. นครสวรรค์ จ านวนโรงพยาบาล จังหวัด 
ตัวอย่างส่งตรวจระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง 1 มกราคม 2563 
จ านวน 13,622 ตัวอย่าง  
หญิงตั้งครรภ์ อายุ น้อยกว่าหรือไม่เกิน 35 ปี 
จ านวนตัวอย่าง 12,585 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 3,075 (24.43%) 
หญิงตั้งครรภ์ อายุ มากว่า 35 ปี 
จ านวนตัวอย่าง 1,037 ตัวอย่าง ความเสี่ยงสูง 50 (4.82%) 
 
ความก้าวหน้าการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 
งานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ  

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง  
HPV รับทราบและให้ด าเนินการสรุป
ข้อมูลต่อและศึกษาข้อมูลกรมการ
แพทย์ด าเนินการ 
กลุ่มอาการดาวน์ มีคณะกรรมการ
แล้วแต่ยังไม่มีการประชุม มอบ สวส.
ด าเนินการไปก่อนและสรุป
ความก้าวหน้าเสนออีกครั้ง 
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สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งตัวอย่าง เปลี่ยนจากไปรษณีย์ธรรมดา  เป็นการส่ง
แบบ EMS เพ่ือให้การน าส่งถึงกรมวิทย์ฯ ภายในไม่เกิน 3 วัน 
 

3.4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา น าเสนอ ดังนี้   
โครงการเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
Internal audit ทางห้องตรวจทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย ขณะนี้ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  ส่วนของ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ได้มีการปรับตัวชี้วัดของโครงการ ในส่วนของ รพร. ได้ปรับ
เป็นให้เปิดบริการให้ตรวจ COVID-19 ได้อย่างน้อย 1 แห่ง และในส่วนของ รพ.ชัยพัฒน์ฯ 
และ รพ.นพรัตน์ฯ ให้มีมาตรการรองรับ COVID-19 อย่างน้อย 1 แห่ง  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4.5 อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น น าเสนอ ดังนี้ 
ขณะนี้ก าลังพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์ COVID-19 พิจารณาในเรื่องชุดทดสอบ และแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ น ามา
เป็นสื่อการสอนออนไลน์ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานเสนอแนะ 
ใ ห้ ป รั บภ า รกิ จ ม าสู่ ส ถ านการณ์  
COVID-19 ให้มากขึ้น แนะน าการให้
ความรู้เรื่องหน้ากากผ้า 

3.4.6 จีโนมิกส์ประเทศไทย 
    ผู้แทนกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม น าเสนอ ดังนี้ 
สรุปยอดการตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ยีนแพ้ยา) 
ตั้งแต ่1 ต.ค. 62–17 เม.ย 63 
 HLA-B*15:02 (366 ราย)  HLA-B*57:01 (981 ราย) 
HLA-B*58:01(โครงการของขวัญปีใหม่) (480 ราย) HLA-B*58:01(เก็บเงิน) 1,327 ราย 
ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย 
มีการตั้งคณะกรรมการ ด้าน TOR ในการจัดจ้างให้เกิดศูนย์บริการทดสอบการแพทย์จีโน
มิกส์ ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  ขณะนี้ได้ด าเนินการจัดท าร่าง TOR แล้ว และ
คณะกรรมการได้ท าการประชุมแล้ว 2 ครั้ง ในช่วงเดือน พ.ค. จะด าเนินการเชิญชวนให้
เอกชนที่สนใจประมูลโครงการ เข้ามารับทราบ TOR แรกนี้  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
          หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ณ 
วันที่ 17 เม.ย 63 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามร่าง พรบ. 1,344,457,200 บาท 
เงินรับจัดสรรงวดที่ 1 502,788,200 บาท ร้อยละ 37.40  บาท เงินเบิกแทนกัน(กรม
แพทย์แผนไทย) 300,000 บาท เบิกจ่ายสะสม 539,978,347.73 บาท ร้อยละ 40.16 
เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ณ 17 เม.ย 63) ร้อยละ 58.34 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด 
3.1 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย ส านักงานเลขานุการกรม เบิกจ่ายงบลงทุนตาม
ตัวชี้วัด 3.2 ไม่มีหน่วยที่เบิกได้ตามเป้าหมาย เบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ 

ที่ประชุมรับทราบ  
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เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่ 7 ร้อยละ 40.16  เงินกันไว้เบิกเหลื่อม ณ ณ 17 เม.ย 63 ทั้งสิ้น 
1,195,020 บาท ส าหรับเงินกันในปี 2561 มี 1 หน่วยงาน ของศวก.ที่ 7 ขอนแก่น  
สถานะเงินบ ารุงกรม ณ วันที่ 31 มีค.63 ยอดยกมา ณ 30 กย.62 502,946,740.82 บาท 
รายรับ ตค.- มีค.63  290,094,218.53 บาท รายจ่าย ตค.- มีค.63 288,695,681.36 
บาท คงเหลือ ณ 31 มีค.63 ยอด 504,345,277.99 บาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 31 
มีค.63  72.50 ล้านบาท ลูกหนี้ภาครัฐ 71.50 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.00 ล้าน
บาท  
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2563  
      ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอ งบประมาณ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี พ.ศ.2563   
ภาพรวมของกรมฯ จัดสรรทั้งปี (หลังปรับลด) 1,344.4572 ล้านบาท จัดสรรพลางก่อน 
502.4882 ล้านบาท งบลงทุน 381.7479 ล้านบาท ครุภัณฑ์  324 รายการ 367.9724 
ล้านบาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ  13.7755 ล้านบาท รายการผูกพันเดิม 1 
รายการ 10.9500 ล้านบาท รายการผูกพันใหม่ 4 รายการ 2.8255 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 
329 รายการ 381.7479 ล้านบาท การท า TOR  ท าได้ดี 100% การท าราคา 100%  
ประกาศหาผู้รับจ้าง 100%  ได้ผู้รับจ้าง 99.70% และอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 99.70% 
ท าสัญญา 97.87% 
ผลการด าเนินงานงบลงทุน ยังมี 4 หน่วยงานที่ยังผูกพันได้ไม่ครบ ได้แก่ ศทส, สวส, สวพ 
และ กองการแพทย์จีโนมิกส์ ส าหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดท าสัญญาได้ครบทุก
หน่วยงาน  

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เร่งรัด
กา ร ใช้ จ่ า ย งบประมาณ ส าหรั บ
งบด าเนินการให้หน่วยงานปรับแผน 
หากเบิกจ่ายไม่ทันตามก าหนดเวลา 
(สิ้นเดือนมิถุนายน 63)ให้ตัดโอนมายัง
ส่วนกลาง  
ส าหรับงบลงทุน มอบฝ่ายพัสดุติดตาม
เรื่องอุทธรณ์ของศทส./มอบ สวพ.ให้
เร่งลงนามในสัญญา  
 
 

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผู้จัดการคุณภาพ น าเสนอ การด าเนินการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นส าคัญจาก ที่ประชุม QMR Meeting ครั้งที ่3/2563 วันที่ 17มี.ค. 63 
จัดท าคู่มือความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-ด้านรังสี จัดท ารูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 
-ด้านชีวภาพ/เคมี อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง 
(คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ 
-พิจารณาปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(คณะท างานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม) 
-หนังสือแจ้งขอให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลในระบบ AMS ให้เป็นปัจจุบัน ภายใน  
17เม.ย. 63 (คณะท างานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์) 
-แผนบริหารความเสี่ยงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2563 ได้รับการอนุมัติจากQMR และ
น าเข้าระบบ Smart DI เรียบร้อยแล้ว (คณะท างานจัดการความเสี่ยง) 
-อยู่ระหว่างจัดท าแบบฟอร์มส ารวจแผนงานเกี่ยวกับการให้บริการส่ง-online ให้
หน่วยงานภายในกรม ที่ให้บริการทดสอบความช านาญ (DMSc PT Center ) 
รายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์คุณภาพ ไตรมาส 2 
1 ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  ประสิทธิผล ร้อยละ 49.10 
2 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ อยู่ระหว่างประมวลผล รอบ1 

  ที่ประชุมรับทราบ  
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3 การให้ความส าคัญกับบุคลากร เกณฑ์ผ่าน มากกว่า ร้อยละ 90 ค่าที่วัดได้ 
ร้อยละ 64.28 (ส าเร็จ 9 จาก 14 โครงการ) 
4 ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการที่ดี ประเมินผล ก.ย. 63  
5 การเงินการตลาด  
5.1ประสิทธิภาพ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 100 
ค่าท่ีวัดได้ ร้อยละ 62.61  ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายคลัง สล.(ข้อมูล ณ 17 เม.ย.63) 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1 การปรับลดงบประมาณ 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอ  
หลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่15 เมษายน 2563 
รายจ่ายประจ า 
ในทุกรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม ,การประชาสัมพันธ์,การจ้างที่ปรึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ,ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องต่างๆ อาทิ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ) และการด าเนินกิจกรรม (Event ) ที่มีการจ้างผู้จัด
กิจกรรม (organizer ) หรือด าเนินการเอง ให้พิจารณาทบทวนวงเงินลง 25 % 
รายจ่ายลงทุน 
ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพัน (รายการปีเดียว) ที่เป็นครุภัณฑ์ทดแทนหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถชะลอการด าเนินงานได้ 
ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลง 50%  
แนวทางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
รายจ่ายประจ า 
ปรับลด ทุกรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม ,ค่าเช่าที่พัก ค่าเบีย้เลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ, ค่าใช้จ่ายเพ่ือการตรวจพิสูจน์สารเสพติด
ในปัสสาวะและวัตถุต้องสงสัย ปรับลดร้อยละ 25 ของรายจ่ายประจ า 
รายจ่ายลงทุน 
ยังคงรายการที่ดินสิ่งก่อสร้างทุกรายการ ปรับลดงบปีเดียวที่เป็นครุภัณฑ์ทดแทน/เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ,ครุภัณฑ์ส านักงาน  ,ครุภัณฑ์กลุ่มแผนบูรณาการยาเสพติด 
ครุภัณฑ์กลุ่มด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ปรับลดร้อยละ 50 ของงบลงทุน 
สรุปภาพรวมปรับลดงบประมาณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2564 
งบประมาณตามร่าง พ.ร.บ. 2564   1,409,150 ,500500 บาท 
รายจ่ายประจ า 26,314,100 บาท รายจ่ายลงทุน  129,244,800 บาท 
รวม 155,558,900 บาท  คงเหลือหลังปรับลด 1,253,591,600 บาท 
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ 2564 
• ปรังปรุงงบประมาณ ผ่าน รมต เจ้าสังกัดและส่ง สงป ภายใน 22 เมษายน 2563 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง  
1.เรื่องที่เกี่ยวกับ COVID และนโยบาย
ส าคัญของกระทรวงให้คงไว้  
2.ส าหรับงบประมาณปี 63 ที่รัฐบาล
จะขอโอนกลับ 10% นั้น ในส่วนของ
กรมวิทย์ฯ ได้แจ้งส านักงบประมาณว่า
ไม่มีคืนงบประมาณ ซึ่งผลจะต้องรอ
ส านักงบประมาณแจ้งมา แต่ให้เร่ง
ด าเนินการลงนามสัญญาให้เร็วที่สุด 
3. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบด าเนินการ 
( เนื่องจากอยู่ ในล าดับที่  6 จาก 8 
หน่วยงานในกสธ.) หากไม่ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน 63 
จะให้โอนงบมายังส่วนกลาง  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
• ครม เห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณภายใน 12 พฤษภาคม 2563 
• ครม เห็นชอบร่าง พรบ งบประมาณ 2564 ภายใน 30 มิถุนายน 2563 
• สภาผู้แทนราษฎร์ พิจารณางบประมาณ วาระท่ี 1 ภายในวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 
2563 
• สภาผู้แทนราษฎร์ พิจารณางบประมาณ วาระท่ี 2-3 ภายในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 
• วุฒิสภาพิจารณาภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 
• น าร่าง พรบ งบประมาณ ขึ้นทูลเกล้า ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
6.2 ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชาการ รอบ 6 เดือน 

  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอ ดังนี้ 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 6เดือน 
(แยกตามผลผลิต) 

 
ผลผลิต 
1. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้ เสพยาเสพติด  การควบคุมตัวยาและสารเคมีทาง
ห้องปฏิบัติการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพ่ือ
ความมั่นคงด้านสุขภาพ (ย1) 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรม 
4. การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน
การผลิตยา Biopharmaceutical (ย3) 
5. โครงการองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี
ความเป็นเลิศ (ย4) 
6. โครงการองค์ความรู้งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ (ย5) 
7. การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดของผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (ย6) 
8. การพัฒนากัญชาทางการแพทย์ (ย7) 
9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข 
10. เป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการ
ของประเทศและภูมิภาคเอเซีย 
 
 
 
สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง โครงการที่ยังไม่รายงาน
ขอให้รายงานภายใน 30 เม.ย.63 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
(แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์) 
สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ความก้าวหน้า 59.17% 
พัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  ความก้าวหน้า 48.42%  
ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้อง ปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  
ความก้าวหน้า 56.69% 
ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ความก้าวหน้า 47.87%      
ข้อเสนอแนะ 
• จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ต้องมีการปรับแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อสั่งการและการปรับลดงบประมาณ กองแผนแจ้งให้ทุก
หน่วยงานปรับแผนเมื่อ 13 เมษายน 2563 
• ปรับแผนและตัวชี้วัด แจ้งกองแผนงานและวิชาการ และ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
• พบว่า การรายงานผล ยังเป็นการสรุปตามกิจกรรมที่ด าเนินการ ไม่มีรายละเอียดการ
ด าเนินงาน 
• ยังต้องรายงานผลด าเนินการให้สป.กระทรวงสาธารณสุข (รายงานโครงการส าคัญ, 
HealthKPI, SMS) สภาพัฒน์(eMENSCR ) ส านักงบประมาณ (BB -EvMis ) ส านัก
งานวิจัยแห่งชาติ (วช.) (NRIIS ) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (TIRAS ) กรมบัญชีกลาง 
การบริหารแผนงานและงบประมาณงานวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
• ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : 
NRMS)” ถูกปรับปรุงขยายขอบเขตไปเป็น “ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)” 
• ผู้ใช้งานที่มีบัญชีในระบบ NRMS สามารถเข้าใช้งานระบบ NRIIS โดยสามารถใช้ 
username -password เดิมที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ ระบบ NRMS 
• เนื่องจาก วช. อยู่ระหว่างปรับระบบ NRIIS จึงยังไม่สามารถรายงานผลการวิจัย  
ปี 2563 ในระบบ NRIIS ได ้จึงขอให้หน่วยงานรายงานผลการวิจัยในระบบ DOC โดยใช้
แบบฟอร์ม 0600 FM 0117 แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย และ 
โครงการเฝ้าระวัง เตือนภัยสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6.3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอ ดังนี้ 
1.การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค  
2.การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ   
3.จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 
4.การพัฒนามอโนกราฟผลิตภัณฑ์กัญชาเพ่ือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยากัญาของ
ประเทศ 
5.ความส าเร็จของการพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ในกัญชา พืชกัญชาและ
ผลิตภัณฑ์กัญชา 
ทั้งหมดบรรลุเป้าหมาย Small Success PA รอบ 6 เดือน 

ที่ประชุมรับทราบ 

6.4 แนวทางด าเนินการตามมาตรการด าเนินความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอ ดังนี้  
แนวทางด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 

1. จัดท าประกาศยกเลิก 
หน่วยงานจัดท าประกาศยกเลิกการขอส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2. เร่งรัดการแก้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในความรับผิดชอบที่
ก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ 

3. แก้ไขคู่มือประชาชน ให้สอดคล้องกับประกาศยกเลิกการขอส าเนาเอกสารที่ทาง
ราชการออกให้/ กฎหมาย/ กฎ/ ระเบียบ/ ข้อบังคับ 

4. เชื่อมโยงข้อมูล 
เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้ 

▶ จัดท าส าเนาเองโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งเป็นผู้รับรองส าเนา 
▶ ประสานกับหน่วยงานที่ออกเอกสารโดยตรง (E-mail, Fax) พร้อมทั้งเป็นผู้
รับรองส าเนา 

5. เวียนมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 
(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
รับทราบและถือปฏิบัต ิ

ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
6. รายงานปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวก

และลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) 
7. จัดท าแผนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่งส านักงาน ก.พ.ร. 30 เมษายน 2563 
 
 
6.5 ผลการด าเนินงานการใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์วารสารต่างประเทศ 

   ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอ  สรุปผลการด าเนินงาน การใช้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์วารสารต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
ฐานข้อมูลสารฉบับเต็ม 4 สาขาวิชา จ านวน 984 วารสาร 
สถิติการใช้ฐานข้อมูล ScienceDirect 
การสืบค้นข้อมูล 18,132 จ านวนผู้เข้าใช้ 4,298 PDF Full Text  11,906 

ที่ประชุมรับทราบ 

6.6 การรับจัดสรร รถยนต์ตู้โตโยต้าเพื่อสนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 

 เลขานุการกรม น าเสนอ การสนับสนุนรถยนต์โตโยต้า โดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ดังนี้ 
ส่วนกลาง (ส านักงานเลขานุการกรม) ได้รับการสนับสนุน จ านวน  2 คัน 
ศวก. ได้รับการสนับสนุน จ านวน 11 คัน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก สระบุรี 
ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา  
เงื่อนไขการใช้รถ ใช้ส าหรับภารกิจ COVID-19 เท่านั้น ไม่รับผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค เริ่ม
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย บริษัทโตโยต้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ 

6.7 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอดังนี้ 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจ านวน 971 ครั้ง/ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 60 ครั้ง ข่าวพาดพิง 911 ครั้ง 

 ที่ประชุมรับทราบ 

7. วาระอ่ืนๆ  

 
   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   

24 เมษายน 2563  


