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     รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งท่ี 2/2563 2 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-14.00 น. 3 
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 

ผู้มาประชุม 5 
ผู้บริหารระดับสูง 6 
1. นายโอภาส             การย์กวินพงศ ์   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
2. นายพิเชฐ  บัญญัติ          รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
3. นายสมฤกษ์  จึงสมาน           รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
4. นายสมชาย แสงกิจพร    รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
ผู้บริหาร 11 
1. นายประสาท  ตราดธารทิพย์  ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ 12 
2. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 13 
3. นายทรงพล            ชีวะพัฒน์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 14 
4. นางสุภาพร    ภูมิอมร  ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 15 
5. นางกุลธิดา   ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  16 
6. นายยุทธนา   บางม่วง           (แทน)ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 17 
7. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 18 
8. นายอรัญ                        ทนันขัต ิ         ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 19 
9. นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาล ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 20 
10. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 21 
11. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 22 
12. นายปนิสภ์           วณิชชานนท์  ผู้อ านวยการศูนเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 
13. นายอาชวินทร์    โรจนวิวัฒน์  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 24 
14. นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 25 
15. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 26 
16. นางสาวอมรรัตน์  ทัศนกิจ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 27 
17. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 28 
18. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 29 
19. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 30 
20. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 31 
21. นายสันตกิจ  นิลอุดมศักดิ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 32 
22. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 33 
23. นางสาวเกษร  บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 34 
24. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 35 
25. นางพัชราภรณ์   เกียรตินิติประวัติ (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 36 
26. นางฉราวดี   สมภักดี          (แทน)ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  37 
27. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 38 
28. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 39 
29. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 40 
30. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 41 
31. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 42 
 43 
 44 
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นักวิชาการ  1 
1.นางสาวบุษราวรรณ               ศรีวรรธนะ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 
      (จุลชีววิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
2. นายสุธน                            วงษ์ชีรี                ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
                                                                  (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
3. นางสาวมาลินี  จิตตกานต์พิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
                                                                  (ภูมิคุ้มกันวิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
4. นางสาวประไพ  วงศ์สินคงม่ัน รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
                                                                  (เคมี)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
5. นางสิริภากร  แสงกิจพร  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
                                                                  (ชีววิทยา)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
6. นางเบญจวรรณ  เพชรสุขศิริ  รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
                                                                  (เทคโนโลยีชีวภาพ)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
 14 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 15 
1. นายอภิวัฏ    ธวัชสิน   รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
                                                                  (วิทยาศาสตร์กายภาพ)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 
 18 
ผู้เข้าร่วมประชุม  19 
1. นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 20 
    ส านักงานเลขานุการกรม 21 
2. นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 22 
         ส านักงานเลขานุการกรม 23 
3. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 24 

   ส านักงานเลขานุการกรม   25 
4. นายมาลายุทธ            คัชมาตย์  นิติกรช านาญการ 26 
    ส านักงานเลขานุการกรม 27 
5. นายสุเมธ           เที่ยงธรรม   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 28 
                                                                  ส านักยาและวัตถุเสพติด 29 
6. นางสาวหรรษา            ทองค า  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 30 
    ส านักงานเลขานุการกรม 31 
7. นางสุกัญญา                        ก าแพงแก้ว นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 32 
    ส านักงานเลขานุการกรม 33 
8. นางสาวดวงเพ็ญ           ปัทมดิลก           นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ 34 
     สถาบันวิจัยสมุนไพร 35 
9. นางสาวสมฤด ี           พินิจอักษร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 36 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 37 
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คณะเลขานุการ   1 
1. นางสาวสมถวิล              สายนภา              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 2 
    กองแผนงานและวิชาการ 3 
2. นางสาวศรันญา           มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 4 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 5 
3. นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 6 
    กองแผนงานและวิชาการ 7 
4. นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 8 
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 9 
5. นางสาวอันนา             แสนใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 
    สถาบันวิจัยสมุนไพร 11 
6. นางสาวลลิตวดี                   พุ่มบุญฤทธิ์           นักวิเทศสัมพันธ์ 12 
                                                                  กองแผนงานและวิชาการ 13 
7. นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 14 
    กองแผนงานและวิชาการ 15 
 16 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 17 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 18 
ช่วงนี้ให้ติดตามสถานการณ์ COVID -19 /ติดตามการใช้งบประมาณ /ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เนื่องจากเป็น19 
เรื่องส าคัญ  20 
-การเซ็น MOU เรื่องการทดลองวิจัยฟ้าทะลายโจรยับยั้งไวรัส  21 
-ลงนาม MOU วิจัยเรื่องการพัฒนาวัคซีน โควิด  22 
- ศักยภาพของการตรวจวินิจฉัยไวรัส COVID -19 ของ ศวก.ดีมาก ผลได้เหมือนกับการตรวจซ้ าจาก สวส. 23 
- การตรวจ lab ได้เร็วจะเป็นประโยชน์  เป็นการประหยัดทรัพยากร /ผอ.รพ.จะเป็นผู้รับผิดชอบในการส่งสิ่งส่งตรวจให้24 
เร็วที่สุด /มอบ ผอ.ศวก.ทุกท่านในการบริหารจัดการ การตรวจ(รอบการตรวจ/ความจ าเป็น/ความเร่งด่วน)  25 
- แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID -19 โดย ผอ.สวส.ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้วและจะมีการจัดพิมพ์26 
แจกจ่าย ให้กับ รพศ/รพท.ก่อน  27 
-ค่าตรวจวิเคราะห์ 2,500 ต่อครั้ง ถ้าเป็นเคสเข้าข่ายสอบสวน ไม่เสียค่าใช้จ่าย 28 
-นโยบายของกรมวิทย์ฯ  ไม่รับตรวจบริการทั่วไป ถ้าไม่เข้าข่ายจะพยายามไม่ตรวจให้ พิจารณาตามความเหมาะสมและ29 
ปรึกษากับกรมควบคุมโรค 30 
-ในอนาคต กรมจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เป็นหน่วย ก ากับควบคุมมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์  31 
-เตรียมความพร้อมรองรับการระบาด การเพ่ิมศักยภาพห้องแล็บเป็นเรื่องส าคัญ (คน เครื่องมือ สถานที่ PT Biosafty 32 
การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น ) 33 
-แนวทางการตรวจ ยังเป็นปัญหาในบางจุด เช่น ระยะเวลาจาก รพ.มาห้องแล็บ /ตัวอย่างตรวจเก็บน้อยเกินไป /การส่ง34 
เป็นไปตาม guideline  35 
-การวิจัย พัฒนา  เป้าหมายเพื่อให้มีวัคซีน และยารักษา ( ปัจจุบัน อย.และองค์การเภสัชกรรม ก าลังน าเข้ายามา ) 36 
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-การประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย /กลไกการจัดการ คณะกรรมการชาติ / EOC –ระดับกระทรวง /กรมต้อง1 
รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เช่น การเตรียม PPE ให้เพียงพอ ใช้แบบจ าเป็น เนื่องจากมีเพียงพอในระยะเวลา 2 เดือน ของ2 
ขาดทั่วโลก PPE + N 95 เป้าหมายของกรม 30,000 ชุด (ใช้ในระยะเวลา 6 เดือน ) มอบ ผอ.สยวส ขอจาก องค์การ ฯ 3 
5,000 (คณะ โลจิสติกส์)  4 
- ประเทศไทยอาจเข้าสู่ระยะที่ 3 เพียงแต่ว่าช้าหรือเร็ว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมมีความส าคัญ มอบ ผทว.บุษราวร5 
รณ จัดท าแผนเตรียมความพร้อมของกรม  6 
1. กรมเตรียมความพร้อมอย่างไร เช่น วัคซีน สมุนไพร  7 
2. กิจกรรมเดิมจะด าเนินการต่อไปอย่างไร เช่น เจ้าหน้าที่ป่วย / แบ่งคนไปช่วยกระทรวง   8 
- หากมีข้อสงสัยปรึกษา รองฯสมชาย ผู้บัญชาการ COVID -19 ของกรม  9 
-จดบันทึกในทุกกรณี ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ COVID -19 เพ่ือประโยชน์และหลักฐาน ต่อไปในอนาคต/จัดท า10 
ผลงานวิชาการต่อไป  11 
-นโยบายของกรม ไม่อนุญาตให้ข้าราชการของกรมวิทย์ไปต่างประเทศ ทุกกรณี (ยกเว้นกรณีจ าเป็นจริง จะพิจารณา12 
เป็นรายกรณี )  13 
-ข่าว face new ไม่แชร์ต่อ /ช่องทางที่สุ่มเสี่ยงต่อการ copy และไปใช้ในทางทิ่ผิดให้หลีกเลี่ยง  14 
-งดการชุมนุม โดยเฉพาะที่มีชาวต่างประเทศ 15 
-การพัฒนาแล็บไปยังภาคเอกชน ( สวส.จะเริ่ม verify ชุดทดสอบ จากบริษัทต่างๆ ) มอบ ผอ.ศวก พบชุดทดสอบให้16 
แจ้งที่ สวส. 17 
-กิจกรรมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิก มอบ รองสมฤกษ์/ ผอ.ผน ประสานกับกอง18 
งานในพระองค์ และติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิด  19 
-เพ่ิมเติมเรื่องโควิด ไปที่การประชุมเครือข่าย และอัพเดทเรื่องใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น นโยบาย 1 รพ. 1 20 
แล็ป /น านโยบายของกรมไปท าให้เกิดภาคปฏิบัติ เช่น เรื่องดาวน์ซินโดรม แผนพัฒนา/ความพร้อมในการด าเนินการ21 
ต่อไป  22 
-มอบ ผอ.สวส.ประสาน เรื่องการมอบใบรับรองกับ ห้องปฏิบัติการตรวจ COVOD-19 ทั้ง 6 แห่ง 23 
 24 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 21 มกราคม 2563      25 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท าการ26 
แก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 27 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 28 
 29 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า  30 
        3.1 เรื่องจาก CIO  31 
        3.1.1 DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS   32 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้า ดังนี้  33 
ความก้าวหน้าการใช้งานระบบ iLab Plus 34 
1. ข้อมูลการใช้งาน ณ วันที่ 18 ก.พ.63 (เริ่มต้น 1 ม.ค.63) 35 
ส่งตัวอย่างผ่าน e-Submission  4,432  รายการ 36 
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อนุมัติรายงาน ลูกค้าพิมพ์ e-report ได้    1,855  รายการ 1 
อยู่ระหว่างการอนุมัติ  2,577  รายการ 2 
2. อบรมการใช้งานระบบ iLab Plus เพ่ิมเติม 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยสมุนไพร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 
11 สุราษฎร์ธานี      4 
ความก้าวหน้าในการพัฒนา DMSc Data Center ปรับปรุงรายงานส าหรับผู้บริหารเพ่ิมเติม 5 
การด าเนินงานต่อไป 6 
1. สนับสนุนหน่วยงานให้มีการใช้งานระบบ iLab Plus เพ่ิมมากขึ้น 7 
2. ปรับปรุงระบบ iLab Plus Phase II ให้รองรับการท างานเพิ่มขึ้น ดังนี้ 8 
ลูกค้าสามารถช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ได้หลายช่องทาง  และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบออนไลน์ได้ 9 
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เช่น อย. หรือ สป. เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าผ่านระบบ Linkage Center 10 
ปรับปรุง API ให้รับส่งข้อมูลแบบ Web Service ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  11 
ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น 12 
 13 

 14 
 15 

 16 
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 1 

 2 
 3 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง  4 
ตามแผนเดิม ปี 62 จะวางระบบทุกหน่วยให้เป็น digital  โดยเฉพาะเรื่องแล็ป ปี 63 จะด าเนินการเชื่อมโยงกับ5 

กระทรวง แต่ภายในยังไม่เรียบร้อย  6 
ข้อสั่งการ 7 
- ให้จัดท า LIS ให้แล้วภายใน 6 เดือนแรกของปี 63 8 
- ก าหนดให้ 1 กค. 63 ให้เก็บเงินออนไลน์หรือออกใบเสร็จท าเป็น E-report 9 
 10 
 11 

  3.2 เรื่องจาก CHRO  12 
 3.2.1  ตรวจสอบต าแหน่งว่างเพื่อจะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้13 

ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ” 14 
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอ ดังนี้ ตรวจสอบต าแหน่งว่างเพ่ือจะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือ15 
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 16 
ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 4 ต าแหน่ง ระดับทรงคุณวุฒิ 1 ต าแหน่ง 17 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.63 ถึงวันที่ 13 มีค.63 18 
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ19 
พิเศษ จ านวน 12 อัตรา 20 
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.63  ถึงวันที่ 17 มีค.63  21 
ดูรายละเอียดได้ท่ี www.dmsc.moph.go.th 22 
      23 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   24 
 25 
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3.3 เรื่องจาก CFO   1 
3.3.1 การสมัครรางวัลเลิศรัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 

                 CFO น าเสนอ การสมัครรางวัลเลิศรัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) 4 
 5 

 6 
 7 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (PMQA) 8 
การเตรียมตัวส าหรับการประเมินรอบ 2 ส่งรายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การให้ สกพร. ภายใน 13 มีค.63  9 
(50) หน้า 10 
1.บทสรุปผู้บริหารแสดงความโดดเด่นของหมวดที่ขอรับรางวัล (หมวด 2 และ 4 หมวดละ 3-5 หน้า 11 
2.รายงานผลการด าเนินการ ประกอบด้วย ลักษณะส าคัญองค์การ 10 หน้า รายงานการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ12 
บริหารจัดการภาครัฐ รวมทุกหมวด ประมาณ 15 หน้า ยกเว้นหมวด 2  และ 4 หมวดละประมาณ 15 หน้า  13 
3.ผลลัพธ์การด าเนินการประมาณ 5 หน้า  การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.14 
2563 (ตค.62-กพ.63) 15 
กิจกรรม 16 
1.จัดโครงการอบรมให้ความรู้การประเมินสถานะหน่วยงานตามเกณฑ์ (PMQA) 4.0 วันที่ 19 พย.62 17 
2.จัดประชุมคณะท างาน (PMQA) ครั้งที่ 1 ( วันที่ 25 ธค. 62) 18 
3.จัดประชุมคณะท างาน (PMQA) ครั้งที่ 1 ( วันที่ 14 มค. 63) 19 
4.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาองค์การกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ20 
ภาครัฐ ปี พ.ศ.2562 (วันที่ 12 กพ.63) 21 
5.ส่งผู้แทนหมวด 2,3,4 เข้าร่วมอบรมการเขียน Application Report จัดโดยส านักงาน ก.พ.ร. (วันที่ 24 กพ.63) 22 
 23 
 24 
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วัตถุประสงค์ 1 
• มีความรู้ในการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 มากข้ึน 2 
• การจัดท ารายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 3 
• ทราบโอกาสในการปรับปรุงผลงานของกรมให้ดีขึ้น 4 
• ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA ปี พศ.62 ใช้เป็นข้อมูลสมัครรางวัล PMQA รายหมวด 5 
• ประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ใช้เป็นข้อมูลสมัครรางวัล PMQA 4.0  6 
• ทบทวนผลการประเมินตนเอง 7 
• ท าแผนพัฒนาองค์การรายหมวด 8 
• การเขียนรายงานผลการด าเนินการ (Application Report) ส าหรับการรับสมัครรางวัล PMQA รอบ 2  9 
• เขียนรายงานผลการด าเนินการ ได้อย่างถูกต้อง 10 
  บทเรียนส าคัญท่ีผ่านมา – ขาดผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการด าเนินการรายหมวด/ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมีน้อย 11 
 12 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนา แลป /เครือข่าย ของ COVID 19  13 
ในปีหน้า 14 
 15 

     วาระที่ 3.4  เรื่องติดตามนโยบายส าคัญ 16 
 3.4.1 กัญชาทางการแพทย์   17 
               (ไม่มีความก้าวหน้ารายงาน) 18 
 19 
      3.4.2  อาหารปลอดภัย  20 

       ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร น าเสนอ การขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัย21 
กรมวทยาศาสตร์การแพทย์  22 

1. การส ารวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23 
• ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากคณะกรรมาธิการฯ จ านวน 30 ตัวอย่าง 24 
2. การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยตามนโยบายส าคัญ กระทรวงสาธารณสุข 25 
• โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและโครงการพัฒนาแห่งกระจายสินค้า 26 
• โครงการโรงอาหาร (Healthy Canteen) และตลาดนัด สธ. 27 
• โครงการแหล่งจ าหน่ายผักผลไม้สดภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลจังหวัด 28 
3. การพัฒนานวัตกรรมด้านการวิเคราะห์อาหาร 29 
•  ชุดทดสอบต้นแบบตรวจพาราควอตปนเปื้อนในผัก 30 
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 1 
 2 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ให้พัฒนาชุดตรวจพาราควอตต่อไป 3 
  4 

 3.4.3 นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก 5 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  และผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายงาน 6 
รายงานความก้าวหน้าการเตรยีมความพร้อมในการจัดระบบบรกิาร HPV DNA Testing ดังนี้ 7 
ความก้าวหน้าการด าเนินการ 8 
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดส่งชุดน้ ายาทั้งหมดจ านวน 1,500 ชุด ให้แก่ service plan สาขามะเร็งของ จ.สุรินทร์ 9 
โดยส่งถึงพ้ืนที่แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 10 
• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความพร้อมรับตัวอย่างจาก จ.สุรินทร์ 11 
• จัดท าเอกสาร แผ่นพับประมาณการวันเริ่มต้นให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test เขต12 
สุขภาพที่ 3, 7, 9 และ 12 วันที่ 1 เมษายน 2563  13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
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ความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 1 
 2 

 3 
 4 
 5 

 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
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ความก้าวหน้าการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 1 
งานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองฯ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 
กิจกรรม 3 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งตัวอย่างงานตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด 4 
• การศึกษานาร่องการตรวจคัดกรองโรค IEM -TMS 5 
• คลังตัวอย่างกระดาษซับเลือด 6 
เป้าหมาย 7 
• เด็กทารกแรกเกิดทุกรายได้รับการตรวจคัดกรองภายในก าหนด กรณีเด็กที่มีผลผิดปกติ ได้รับการตรวจยืนยืนยันและ8 
รักษาภายในอายุเด็กไม่เกิน 14 วัน ตามแนวทางของประเทศ 9 
• เพ่ือขยายจ านวนโรคการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดของประเทศไทย 10 
• ใช้ประโยชน์จากดีเอ็นเอ จากคลังตัวอย่างเพ่ือการวิจัยและพัฒนาตอบปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 11 

 12 
ข้อดีระบบการส่งตัวอย่างแบบลงทะเบียน EMS (เริ่ม มีนาคม 2563) 13 
1. จนท. ปณท. เข้าไปรับตัวอย่างถึงโรงพยาบาลตามจุดนัดหมาย 14 
2. ติดตามสถานะของตัวอย่างจากต้นทางถึงปลายทางแบบ Real Time  15 
3. โรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อคีย์ข้อมูลผ่านระบบ 16 
4. ประกันเวลาการจัดส่งตัวอย่างภายใน 3 วันท าการ ทั่วประเทศ 17 
5. ลดปัญหาตัวอย่างสูญหาย 18 
6. มีระบบ IT สนับสนุนบันทึกส่งตัวอย่าง ตรวจสอบสถานะการขนส่ง แบบ Web Application และ Mobile 19 
Application 20 
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 1 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง แลปที่ก าลังจะเปิด ต้องมีมาตรการที่ดูมาตรฐาน มีการดูความ2 

พร้อม สถานที่ต่างๆ ให้มั่นใจว่าเราเป็นที่น่าเชื่อถือได้ มอบ ผอ.สวส monitor เรื่องการตรวจ 3 
 4 

3.4.4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  5 
ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา น าเสนอ ดังนี้ 6 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ Internal audit ทุกที ่ 7 
การประชุมบูรณาการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขตสุขภาพที่ 12  8 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า 9 
วัตถุประสงค ์10 
1. สื่อสารงานและแนวทางการทางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
2. รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของเครือข่ายเขตสุขภาพที่12 12 
ผลการจัดประชุม 13 
1. ผู้เข้าประชุม ทั้งหมด 110 คนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 14 
2. งบประมาณ ใช้จริง 184,440 บาท 15 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ภาพรวมร้อยละ 84.80 16 
ข้อเสนอแนะจากผู้ประชุม 17 
-เรื่องท่ีนาเสนอมีความน่าสนใจ แต่ระยะเวลาจากัด 18 
-เนื้อหาการประชุมค่อนข้างเยอะ และรวบรัด ทาให้เข้าใจในบางประเด็นค่อนข้างยาก 19 
-ช่วงเวลาซักถาม แสดงความคิดเห็นมีน้อย 20 
-อยากให้วิทยากรตอบข้อซักถามให้ชัดเจนครอบคลุมและอธิบายให้ละเอียด 21 
ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมเครือข่ายอ่ืนๆ(เนื่องจากเขตสุขภาพท่ี 12 จัดเป็นเครือข่ายแรก) 22 
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-ปรับรูปแบบการประชุมให้มีเนื้อหาน้อย แต่มีการพูดคุยมากขึ้น เนื่องจากจัดวันเดียวแต่มีเนื้อหาถึง 8เรื่องใหญ่ๆ 1 
-Focus  group มากขึ้น เนื่องจากผู้เข้าประชุมมีหลายกลุ่มและมีเนื้อหาที่แตกต่างกันในแต่ละเรื่อง 2 

 3 
 4 

 5 
 6 
โครงการอบรมเรื่อง แนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน 7 
จัดโดย :  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลาวันที่  11 – 12  กุมภาพันธ์  2563 8 
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  กรุงเทพมหานคร 9 
 10 
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วัตถุประสงค์  1 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรงานสนับสนุน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างและ2 
การเบิกจ่ายเงิน 3 
กลุ่มเป้าหมาย : 4 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินและบัญชี ของ ศวก.15 แห่ง และกอง/สถาบัน/ส านักจาก5 
ส่วนกลาง จ านวน 65 คน 6 
งบประมาณ : 7 
งบพัฒนาบุคลากร จ านวน  400,000 บาท 8 
เนื้อหา 9 
-อบรมหลักการ/แนวคิด/เทคนิคการท า TOR/การบริหารสัญญา/การแก้ปัญหาและการป้องกันความเสี่ยงการจัดซื้อจัด10 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 11 
-อบรมหลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการเงินการคลัง/กรณีศึกษาความเสี่ยงในการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 12 
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ 13 
สรุปผลการด าเนินงาน 14 
ผู้เข้าร่วมอบรม  88 คน (ร้อยละ 135.38 ของกลุ่มเป้าหมาย) 15 
ผลการทดสอบก่อนเรียน ผ่านการประเมิน ร้อยละ 45 16 
ผลการทดสอบหลังเรียน ผ่านการประเมิน ร้อยละ 74.67 17 
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม ภาพรวม  ร้อยละ 92 18 
หลักสูตรที่ต้องการให้จัดอบรมครั้งต่อไป 19 
การรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate) 20 
กฎ ระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 21 
การบริหารจัดการครุภัณฑ์ 22 
การควบคุมภายในด้านการเงิน 23 
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 1 
 2 

 มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง   3 
1. เรื่องเครือข่าย ฝาก ผอ.ศวก อยากให้เกิดการร่วมมือ 4 
2. การอบรมแนวทางป้องกันความเสี่ยง อยากให้น าข้อประเด็นปัญหา การท าไม่ถูกต้อง มาเป็นแนวทางในการ 5 
จัดประชุม เพื่อเป็นวงจรพัฒนาต่อไป 6 

 7 
 3.4.5  อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 

ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น น าเสนอ ความก้าวหน้า โครงการพัฒนา อสม. ดังนี้ 9 
โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดือน10 
กุมภาพันธุ์ 2563 11 
แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม 12 
การด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เป้าหมาย 13 
1. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือ องค์ความรู้ หรือ สารสนเทศ ในการพัฒนา  อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 14 
เพ่ือเชื่อมต่อ สบส. 15 
2. ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายฯในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนการพัฒนา อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน 16 
3. ส ารวจ ประเมินศักยภาพของ อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน (ก่อนและหลังการพัฒนา) 17 
4. สนับสนุนความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม./อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน) 18 
กิจกรรมตามแผนงาน 19 
1.การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพ่ือเชื่อม ต่อกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  20 
(กรม สบส.) 21 
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1.1 การพัฒนาหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน รอบ 80,000 คน 1 
1.2 ร่วมจัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน รอบ 10,000 คน 2 
วิชา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน กับการคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (ระยะเวลาในการ3 
อบรม จ านวน 40 นาที) 4 
2.ศวก.6 ชลบุรี ได้น าหลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน 5 
(อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน) จัดท าเป็น QR code เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เครือข่าย และ ศวก.น าไปอบรมพัฒนา 6 
อสม.ในพ้ืนที่  7 
การอบรมพัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน รอบ 10,000 คน อยู่ระหว่างการจัดท าหลักสูตรและกรอบการอบรบ เบื้องต้น8 
การอบรมจะอยู่ในช่วง เดือน มีนาคม – เมษายน 2563 9 
 10 

 11 
 12 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง ข้อมูลที่เข้าหน้าต่างเตือนภัยต้องรีบแก้ไข การยกระดับ อสม. 13 
เป็นแพทย์ประจ าหมู่บ้าน และมีค่าตอบแทน 2,500 บาท ต่อคน การสนับสนุนให้ อสม. มีความรู้ ความพร้อมในการ14 
ด าเนินการทางห้องปฏิบัติการ มอบ ผอ.ศวก. ขณะลงพื้นที่ ถ้าใช้แนวคิดนี้สอน อสม. ให้มาเรียนกับกรมเรื่อยๆ จะมี อส15 
ม.นักวิทย์ กระจายไปอยู่ใน อสม. ทั้งหมดมากขึ้น 16 

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
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3.4.6  จีโนมิกส์ ประเทศไทย 1 
ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม น าเสนอ ดังนี้ 2 

จัดประชุม วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เพ่ือเตรียมแผนวิจัยของจีโนมิกส์ไทยแลนด์  3 
วันที่ 26 กพ. 63 จัดประชุม เรื่องโครงการวิจัยที่เสนอมาทั้งหมดของปี 64  ให้เป็นแผนวิจัย โรคติดเชื้อ เภสัชพันธุ4 
ศาสตร์ โรคมะเร็ง และโรคหายาก วันที่ 27 กพ. 63 จะเป็นการประชุมของอีก 4 โรคอ่ืนๆ 5 
 6 

   มติที่ประชุม ประชุมรับทราบ ประธานแจ้ง ครั้งหน้าให้น าเสนอ แผนรวมของประเทศ ส่วนแผนของกรมฯ แต่ 7 
ละหน่วยงานจะต้องท าอะไร อาจจะเป็นแผนการบริการ หรือสิ่งที่ต้องท าใน 5 ปี เพื่อให้ผู้บริหารเสนอ เพ่ือน ามา 8 
ปรับแก้ไขก่อนได ้9 

 10 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 11 

              4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562              12 
 หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ณ วันที่ 21 กพ. 63 ) เงินงบประมาณที่13 
ได้รับจัดสรรตามร่าง พรบ. 1,354,295,200 บาท เงินรับจัดสรรงวดที่ 1 502,788,200 บาท ร้อยละ 37.13  บาท เงิน14 
เบิกแทนกัน(กรมแพทย์แผนไทย) 300,000 บาท เบิกจ่ายสะสม 375,054,819.14 บาท ร้อยละ 27.69 เป้าหมายการ15 
เบิกจ่าย ( ณ 21 กพ.63) ร้อยละ 40.82 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.1 ซึ่งเปอร์เซ็นการเบิกจ่ายที่แสดงคิดเป็น16 
ฐาน 50%  ผลการเบิกจ่ายตามตัวชี้วัด 3.2 มี 1 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินประจ างวด ที่ ศวก.4 สระบุรี เบิกจ่าย17 
ไปแล้ว 10,849,912.16 ร้อยละ 99.09 % คงเหลือ 100,087.84 เบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้18 
เป็นล าดับที่ 9 ร้อยละ 26.63 เงินกันไว้ปี  2562 กันไว้ 8 รายการ ได้ท าการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อม 19 
ณ 21 กพ 63 ทั้งสิ้น 1,195,020 บาท ส าหรับเงินกันในปี 2561 มี 1 หน่วยงาน ของศวก.ที่ 7 ขอนแก่น  สถานะเงิน20 
บ ารุงกรม ณ วันที่ 31 มค.63 ยอดยกมา ณ 30 กย.62 502,946,740.82 บาท รายรับ ตค.- มค.63  146,590,964.34 21 
บาท รายจ่าย ตค.- มค.63  148,288,893.06 บาท คงเหลือ ณ 31 มค.63 ยอด 501,248,812.10 บาท รายละเอียด22 
ลูกหนี้คงค้าง ณ 31 มค.63  58.20 ล้านบาท ลูกหนี้ภาครัฐ 57.18 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.02 ล้านบาท 23 
 24 
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 1 
 2 

 3 
 4 
   5 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ เงินบ ารุงให้คงไว้ตามเป้าหมาย ประมาณ 500 ล้านบาท ประเด็น เงินบ ารุง 6 
(รายรับ น้อยลง รายจ่าย มากข้ึน ) ติดลบ 2 ลบ หนี้ภาครัฐ อาจยังไม่จ่ายได้  ยอดยกมา ปี 62 เบิกจ่ายไม่ทัน / 7 
อาจต้องมีการประเมินผลกระทบเรื่องการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ /ผลกระทบจากกรณี COVID-19 /8 
เนื่องจากมีแผนต้องใช้เงินบ ารุงในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจแลป 9 
มอบ ผู้อ านวยการหน่วยงาน ประเมินสถานการณ์ (รายรับ-รายจ่าย) และปรับแผน ให้สอดคล้องต่อไป 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
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4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 และการเตรียมความพร้อมงบประมาณ ปี 2563  1 
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอ งบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี พ.ศ.2563   2 
ภาพรวมของกรมฯ จัดสรรทั้งปี (หลังปรับ) 1,344.4572 ล้านบาท จัดสรรพลางก่อน 502.4882 ล้านบาท งบลงทุน 381.7479 3 
ล้านบาท ครุภัณฑ์  324 รายการ 367.9724 ล้านบาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ  13.7755 ล้านบาท รายการผูกพันเดิม 4 
1 รายการ 10.9500 ล้านบาท รายการผูกพันใหม่ 4 รายการ 2.8255 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 329 รายการ 381.7479 ล้านบาท 5 
การท า TOR  ท าได้ดี 100% การท าราคา 97.87%  ประกาศหาผู้รับจ้าง 93.60%  ได้ผู้รับจ้าง 34.45% และอนุมัติจัดซื้อจัด6 
จ้าง 32.62% 7 
งบประมาณ 63 ผ่านสภาแล้ว และคาดว่าจะโปรดเกล้า ประมาณ 6-9 มีค.63 8 
 9 

 10 
 11 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้ง ติดตามงบลงทุน อย่างใกล้ชิด ช่วงเวลาการใช้เงินจะสั้น และจะดู12 
ความสามารถในการใช้เงิน มอบผู้อ านวยการทุกท่าน เร่งเบิก โดยเฉพาะงบด าเนินการ 13 

 14 
          4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ   15 
             ผู้จัดการคุณภาพ น าเสนอการด าเนินการบริหารจัดการองค์การ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 16 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 17 
คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านชีวภาพ ด้านเคมี และด้านรังสี 18 
–ร่างพร้อมจัดพิมพ์ 15 มี.ค.63 19 
คู่มือคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ –เร่งด าเนินการงานที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด (Non conformity, NC) ระดับ20 
กรม 21 
-0600 WM 0024 : ผู้พบแจ้ง QM (form) 22 
-DMScNC 01/63 -DMScNC 04/63 ขยะห้องปฏิบัติการ 23 
-ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทาง 24 
SMARTDI : ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการสืบค้น รองรับเอกสารในมาตรฐานอื่น (จัดท าปี 2557*) 25 
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ด าเนินการจัดท าค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 410/2563 ลว 30 มค 63 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพ  1 
เพ่ิมเติมเรื่องความเสี่ยง การควบคุมภายใน ในเดือน มีค ตามที่แจ้งกับตรวจสอบภายในของกระทรวง มีความเข้าใจไม่2 
ตรงกัน บางหน่วยงานมีการจัดอบรม เรื่องของควบคุมภายในโดยวิทยากรที่เคยมาสอน แต่จะมีรายละเอียดที่มากกว่า3 
กรอบที่ท า จะด าเนินการในการจัดการอย่างไร อาจจะต้องไปดูจากกรมอ่ืนที่ผ่าน ท าระดับไหน 4 
 5 
 6 

 7 
 8 
 9 
  มติที่ประชุม   ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง ความเสี่ยงเรื่องใดที่เน้นหนัก ช่วยเขียนให้เป็นแนวทาง ส าหรับ10 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระดับแต่ละระดับในห้องปฏิบัติการ  ความเสี่ยงที่จะเขียนเป็น11 
แนวทาง มีเรื่องอะไรบาง เช่น การควบคุมก ากับวัสดุห้องแลป เอาตัวอย่ างของหน่วยงานที่ท าเสร็จแล้ว เขียน JOB 12 
ความเสี่ยงในรายบุคคล แล้วช่วยลงในเว็ปของกรม หรือว่าจะสื่อสารให้ผู้บริหารทราบเป็นตัวอย่าง เพ่ือจะได้ไปดัดแปลง13 
ให้เป็นของหน่วยงานตนเองได้ ขอให้ทุกหน่วยงานรีบด าเนินการให้เสร็จ ขอให้ทีมท าตัวอย่างแจกให้กับหน่วยงานได้ดู14 
ด้วยเป็นตัวอย่าง 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา   1 
 เรื่อง หน่วยทดสอบที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ OECD GLP (OECD GLP complied test facility)  2 
                ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว 4 
 5 

                 6 
 7 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ ประธานร่วมยินดี 8 
 9 
          10 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  11 
6.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปี พ.ศ.2563   12 
ผู้แทนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม น าเสนอดังนี้     13 
เงื่อนไขจ านวนงบประมาณของโครงการที่ต้องประเมินความเสี่ยงการทุจริต 14 
งบด าเนินงาน วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 15 
งบลงทุน (ครุภัณฑ์) วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 16 
งบลงทุน (ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) วงเงินงบประมาณ ตั้งแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
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สรุปขัน้ตอนหรือกระบวนการด าเนินโครงการของหน่วยงานตามระดับความเสี่ยง 1 

 2 
 3 
 4 

 5 
 6 
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางการป้องกันการทุจริต  7 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 8 
1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ 9 
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 10 
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง  11 
3. จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 12 
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4. จัดท าคู่มือมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ การรับสินบน สินน้ าใจ ของขวัญ หรือ1 
ทรัพย์สินอื่นใด โดยระบุโทษความผิดในกรณีฝ่าฝืนทั้งผู้ให้และผู้รับ 2 
5. ก าหนดมาตรการให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบของและเอกสารการเบิกจ่ายให้ตรงตามสัญญา  3 
6. ก าหนดให้มีการสืบ/เทียบราคาพัสดุจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง อย่างน้อย 3 ราย  ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างเสมอ 4 
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ 5 
1. มีระบบควบคุมคุณภาพ ISO 17025 และระเบียบของทางราชการก าหนดเกณฑ์ผ่านมาตรฐาน 6 
2. แจ้งผลการตรวจสารเสพติดเป็นเอกสารลับ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องรับผลการตรวจด้วยตนเอง 7 
3. ให้เจ้าหน้าที่รับตัวอย่างตรวจสอบนามสกุลของผู้ที่ได้รับการตรวจสารเสพติดว่าตรงกับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ 8 
ผู้รายงานหรือผู้รับรองผล การตรวจ หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ให้ส่งต่อตรวจอย่างไปยังหน่วยงาน9 
อ่ืนเพื่อท าการตรวจพิสูจน์แทน 10 
เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจส่วนตัวในการพิจารณาและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับหน่วยงานที่มารับบริการ 11 
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกหน่วยงานในการสอบเทียบเครื่องมือ 12 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ 13 
การจัดโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา 14 
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม15 
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2555 และระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  16 
2. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดโครงการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนการขออนุมัติโครงการ 17 
3. ก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับข้อก าหนดในการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 18 
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของกรมเป็นคณะท างานในการจ าท าและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการทั้งหมด 19 
5. ก าหนดคุณสมบัติของสถานที่จัดประชุมให้เหมาะสม โดยผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหาร  20 
6. ประเมินผู้ขายก่อนการเลือกสถานที่จัดประชุม 21 
การเก็บค่าตรวจวิเคราะห์และการน าฝากเงิน 22 
1. ตรวจสอบยอดเงินเม่ือสิ้นวัน ว่าตรงกับยอดใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดท ารายงานผู้บังคับบัญชา           23 
2. ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตรวจสอบ/ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด                           24 
3. ปรับแนวทางการรับเงินค่าตรวจวิเคราะห์โดยการโอนเงินเข้าบัญชีหน่วยงานแทนการรับเงินสด 25 
 26 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  27 
 28 
6.2 ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน 29 

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอ ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 30 
การใช้จ่ายงบประมาณ (เงินบ ารุง) 31 
1) ระเบียบ กค. ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 256232 
ข้อ 35 ก าหนดว่า “การจ่ายเงินให้กระท าเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ก าหนดไว้ หรือ มติ ครม. 33 
อนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอ านาจได้อนุมัติให้จ่ายได้” 34 
2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ข้อ 12 35 
วรรคท้าย ก าหนดว่า “อ านาจในการอนุมัติการจ่ายเงินบ ารุงให้เป็นอ านาจของ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือผู้ที่36 
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดมอบหมาย” 37 
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หน่วยงานมีการใช้จ่ายเงินบ ารุง โดยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดยังมิได้อนุมัติให้จ่ายตามที่ระเบียบก าหนด 1 
กรณีท่ี 1. หน่วยงานได้รับจัดสรรเงินบ ารุงปีก่อน (ปี 2562) แต่เบิกจ่ายไม่ทันและจ าเป็นต้องยกยอดใบส าคัญมาตั้งเบิก2 
ในปีปัจจุบัน (ปี 2563) กรณีที่ 2. กรม ฯ ยังไม่ได้จัดสรรเงินบ ารุงในปีปัจจุบัน (ปี 2563) แต่หน่วยงานมีการน าใบส าคัญ3 
มาเบิกจ่ายก่อนการได้รับอนุมัติจัดสรรจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรืออธิบดี 4 
การใช้จ่ายเงินบ ารุง : หน่วยงานต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรืออธิบดีก่อน ทั้งกรณีค่าใช้จ่ายที่ยก5 
ยอดไปตั้งเบิกในปีถัดไป และกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการจัดสรรเงิน (แม้จะมีเงินบ ารุงฝาก 6 
สนง.คลังจังหวัดไว้) และเม่ือหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรืออธิบดีอนุมัติให้ใช้จ่ายหรืออนุมัติการจัดสรรแล้ว จึงน า7 
ใบส าคัญมาเบิกจ่ายได้  8 
การควบคุมภายใน 9 
1) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 (ม. 79) บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ10 
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 11 
2) หลักเกณฑ์ กค.ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 12 
3) หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.0215.01/ว 2551 ลงวันที่ 31มกราคม 2562 13 
4) หนังสือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0601.09/ว 1670 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 14 
ผลการสอบทานการปฏิบัติงานตามขั้นตอน (Flowchart) พบว่า หน่วยงานมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือ15 
การทุจริต หรือ มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ได้แก่ 16 
1) หน่วยงานมีการมอบหมายงานโดยไม่แบ่งแยกหน้าที่ เช่น มอบ จนท.บัญชี เป็นผู้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน หรือ17 
มอบ จนท.รับตัวอย่าง เป็นผู้รับเงิน แทน จนท.การเงิน เป็นต้น  18 
2) หน่วยงานมีการมอบหมายให้พนักงานขับรถรับฝากเงินสด (พร้อมรับตัวอย่าง) จากผู้ใช้บริการภาคเอกชน เป็นต้น 19 
การจัดวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสม 20 
1) การมอบหมายงานให้มีลักษณะแบ่งแยกหน้าที่ เช่นให้ จนท.การเงิน เป็นผู้รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน /ส่วน จนท.21 
บัญชี ให้เป็นผู้สอบทานเอกสารและบันทึกบัญชี เพ่ือให้มีการถ่วงดุลกัน 22 
-ให้ จนท.รับตัวอย่างมีหน้าที่รับตัวอย่างและค านวณค่าบริการ และให้ จนท.การเงิน เป็นผู้ช าระรับเงินจากผู้ใช้บริการ23 
โดยตรง 24 
2) ให้ปรับเปลี่ยนการรับฝากเงินสดจากผู้ใช้บริการภาคเอกชน เป็นการรับช าระเงินผ่านระบบ e-Payment  25 
(ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.26 
2562 ข้อ 78) 27 
 28 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   29 
 30 

6.3 รายงานจ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นค าขอในปี 2562 31 
ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม น าเสนอ ดังนี้ 32 
จ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นค าขอในปี 2562 33 
สิทธิบัตร (1 เรื่อง)  ชุดไพรเมอร์และโพรบ ส าหรับประเมินความเสี่ยงเป็นวัณโรคเฉียบพลัน (กสน) 34 
อนุสิทธิบัตร (6 เรื่อง) 35 
•ชุดทดสอบไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (สยวส) 36 
•RepelMos โลชั่นสมุนไพรไออาร์ (สวส) 37 
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•สเปร์โลชั่นไล่ยุงผสมแมงลักคา (สวส) 1 
•สเปร์โลชั่นไล่ยุงผสมตะไคร้ต้น (สวส) 2 
•สเปร์ตะไคร้บ้านก าจัดยุง (สวส) 3 
•ชุดตรวจวัดปริมาณสารทีเอชซีภาคสนาม (ศวก.เชียงใหม่) 4 
จ านวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่คาดว่าจะยื่นค าขอในปี 2563 5 
สิทธิบัตร (1 เรื่อง)   •ชุดไพรเมอร์และโพรบ ส าหรับตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 (สวส) 6 
อนุสิทธิบัตร (10 เรื่อง)  7 
•ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพารส (สวพ) 22 มค 63 8 
•ชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจเฮมพ์ (ศวก เชียงใหม่) 22 มค 63 9 
•ผลิตภัณฑ์แชมพูขิง (สวพ) 10 
•TB lamp (สวส) 11 
•ชุดตรวจสารพาราควอตในตัวอย่างผักและผลไม้ (ศวก ตรัง) 12 
•ชุดทดสอบกัญชาในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (สยวส) 13 
•ชุดทดสอบเบื้องต้นกัญชาด้วยเทคนิคการเกิดสี (ศวก เชียงใหม่) 14 
•ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตส าหรับประชาชน (สรส) 15 
•วิธีการตรวจประเมินประสิทธิภาพเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (สรส) 16 
•ชุดตรวจไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมด้วยเทคนิคอิมมูโนโครมาโท กราฟี (สยวส) 17 
 18 
             มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   19 
 20 
      6.4 ความก้าวหน้าการจัดหาพื้นที่ท าแผนการสร้างอาคารส านักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย 21 
       ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย รายงานความก้าวหน้า ดังนี้ 22 
1.พ้ืนที่ตั้งของ ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย ที่ราชพัสดุ แปลงเลขที่ 1089 ได้ท าหนังสือขออนุเคราะห์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด23 
เชียงราย ส่งคืนพ้ืนที่ให้ธนารักษ์พ้ืนที่เชียงรายเพ่ือศูนย์ฯ จะได้ด าเนินการใช้ที่ดินได้อย่างถูกต้อง 24 
2. พ้ืนที่ตั้งบ้านพัก ศวก.ที่ 1/1 เชียงราย หมู่ที่ 13 ต.นางแล ทางศูนย์ฯได้ประสานกับ 25 
เทศบาลต าบลนางแล และธนารักษ์พ้ืนที่เชียงราย ในการขอส ารวจพ้ืนที่ เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ 26 
-ห่างจากที่ตั้งเดิม 12 กม. 27 
-ติดถนนพหลโยธิน 4 เลน เชียงราย – แม่จัน 28 
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 1 
 2 
 3 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้ง ด าเนินการพ้ืนที่เพ่ือให้กรมวิทย์ฯไปใช้ประโยชน์ได้ ให้เสร็จใน ปี 4 
63  ปี 64 ด าเนินการเรื่องการเขียนแบบ ดูแบบให้เหมาะสม ตั้งงบ ในปี 66 และให้ด าเนินการสร้างในระยะเวลา 2 ปี ให้5 
แล้วเสร็จในปี 68 6 

 7 
6.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอดังนี้ 9 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจ านวน 434 ครั้ง/ชิ้นข่าว แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/10 

สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 133 ครั้ง ข่าวพาดพิง 301 ครั้ง 11 
 12 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   13 
 14 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 15 

       นางสาวรสรินทร์  หมัดสมาน 16 
       ผู้จดรายงานการประชุม 17 

 18 
                                      นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  19 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 20 


