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ระเบียบวาระการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่8/2560 
วนัที ่11 สิงหาคม 2560   เวลา 09.00-12.30 น.    

ณ ห้องประชุม 110 ช้ัน 1 อาคาร 14 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
 

วาระที ่ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
ระยะเวลา 

(นาท)ี 
เอกสาร 
หมายเลข 

1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

20 - 

2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
คร้ังที ่7/2560 เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 
 

เลขานุการท่ีประชุม 5 2 

3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 
3.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 - สรุปการบริหารงบประมาณ/พสัดุ 
3.2  การติดตามงบลงทุนปี 2560 
3.3   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
3.4  รายงานความกา้วหนา้ผลการปฏิบติัราชการ   
      กรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์ามขอ้ตกลงการปฏิบติั  
       ราชการกรมฯ(PA)และตามมาตรการปรับปรุง  
       ประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ(ม.44) รอบ 10 เดือน 
3.5  เร่ืองจากคณะกรรมการประสานงาน 
       ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

 
ส านกัเลขานุการกรม 
โดยหวัหนา้ฝ่ายคลงั 
 
ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
QMR (นพ.สมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดี) 
หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
 
 
 
ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์ 
(ผอ.ศวก.ท่ี 2 พิษณุโลก) 
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3.1 

 
 

3.2 
- 
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4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
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เร่ืองเพ่ือทราบ 
5.1 ผลการประเมินยทุธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ดา้นของ  
      กระทรวงสาธารณสุขรอบ 6 เดือน  
5.2 สรุปผลกิจกรรม KM Day ประจ าปีงบประมาณ 2560 
5.3 ผลการสมคัรขอรับรางวลัคุณภาพการบริหารจดัการ 
      ภาครัฐ (PMQA) ปี 2560 
5.4 การรับสมคัรสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจ 
     วิเคราะห์ ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 
 

 
ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
 
นพ.พิเชฐ บญัญติั (รองอธิบดีฯ) 
หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
 
ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐาน
หอ้งปฏิบติัการ 
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5.2 
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5.4 
 
 



  

วาระที ่ เร่ือง ผู้น าเสนอ 
ระยะเวลา 

(นาท)ี 
เอกสาร 
หมายเลข 

5.5 รายงานความกา้วหนา้ประสบการณ์ในงานท่ี 
      หลากหลายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
5.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 

หวัหนา้ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี 
 
หวัหนา้ฝ่ายประชาสัมพนัธ ์
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5.6 

6 เร่ืองอ่ืนๆ     

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 

กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

คร้ังที ่7/2560 เม่ือวนัที ่14 กรกฎาคม 2560 
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สรุปมติทีป่ระชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่7/2560  

วนัศุกร์ที ่14 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00-12.30 น. ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์  

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
 
วาระที ่1 ประธานแจ้งเพือ่ทราบ  

1.1 การพิจารณางปม.ประจ าปี 2561 น าเสนอผลงานของกรม และ 
งานท่ีจะท าในปี 2561 ไดรั้บค าช่ืนชมในผลงานและไดรั้บขอ้เสนอแนะ
จากคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ ดงัน้ี 

- วสิัยทศัน์กบัตวัช้ีวดัของกรมไม่ส่ือถึงผลงานท่ีมีมาก ซ่ึงจะมีการ 
ปรับปรุงต่อไป 

- งดการประชุมต่างประเทศท่ีตอ้งเสียค่าลงทะเบียน ยกเวน้ 
เป็นไปเพื่อการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ 

- ไดรั้บค าช่ืนชมในเร่ืองสมุนไพร โดยเฉพาะ Organic Vitamin C 
    1.2 การประชุมช้ีแจงงปม.ของกรมต่อสภา งบฝึกอบรม งบด าเนินการ 
สัมมนา ภาพรวมจ านวน 296 ลา้นบาทถูกปรับลด 261,800 บาท คิดเป็น 
0.008% น าเสนอโดย รองอธิบดี นพ.พิเชฐ บญัญติั  
1.3 แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งน าระบบติดตามตวัช้ีวดัของกสธ.มาประยกุตใ์ช ้

กบักรม  
1.4 ขณะน้ีกระทรวงก าลงัด าเนินการคดัเลือกปลดักสธ. ในส่วนของ
กรม ไดมี้การแต่งตั้งผูอ้  านวยการหน่วยงานภายในไดแ้ก่  

- นายทรงพล ชีวะพฒัน์  ผอ.ศวก.4 สระบุรี 
- นางสาวอรทยั สุพรรณ ผอ.ศวก.11/1 ภูเก็ต 
และในอนาคตจะผลกัดนัศวก.11/1 ภูเก็ตและศวก.1/1 เชียงรายให ้

เป็นสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยข์องภาคเหนือและภาคใตต่้อไป 
 

 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 6/2560 
                เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 
 

รับรองรายงานการประชุม 

วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม  

3.1 การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     หัวหน้า ฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ( ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 60 ) กรมฯ มีการเบิกจ่ายงบอยู่
ในอนัดับ 2 ของกระทรวงฯ  สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งส้ินร้อยละ 72.48  
สถานะเงินบ ารุงกรมฯ คงเหลือ 433,713,508.34 บาท ลูกหน้ีการคา้คง
คา้ง (31 มิ.ย. 60)  เป็นเงิน 122,664,781.80 บาท 
 
 
 
 

ประธานมีขอ้สั่งการดงัน้ี 
-มอบหมายให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายเงินขอ
งอย.ท่ีโอนงปม.มาดว้ย  
-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้าง  
-เรียกเงินคืนส าหรับหน่วยงานท่ีไม่ใช้งบ
นโยบาย ส าหรับโครงการดีแต่ล่าชา้อาจจะ
ใชเ้งินบ ารุงสนบัสนุน  
- การอนุมติัใช้เงินบ ารุงส าหรับโครงการ
ใหญ่ ตอ้งผา่นมติของคณะผูบ้ริหาร 
-ขณะน้ีไดแ้บ่งใชเ้งินบ ารุงประมาณ 16-17 
ลบ.ส าหรับพฒันา Infrastructure  
-การใช้ เ งินบ า รุ ง  เน้น ท่ี งบ เ งิน เ ดือน
บุคลากรและจะปรับเพิ่มค่าล่วงเวลาเพื่อ
เป็นขวญัและก าลงัใจ แต่ให้มีการวิเคราะห์
ผลกระทบก่อน 
- เร่งการใชง้ปม.ตามนโยบาย August Zero  

3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560  

      ผอ.ผน.สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัท่ี 13 ก.ค.60 ดงัน้ี 
 งบภาพรวม 73.2% ครุภณัฑ์ 100% ก่อสร้างเดิม 55.6% และก่อสร้าง
ใหม่ 45.4%  (โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสท่ี 3 คือ 63% 
และไตรมาสท่ี 4 89%) และให้หน่วยงานส่งงบลงทุนปี 62 ภายใน 15 
ส.ค.60 มายงักองแผนฯเพื่อไดท้  าการวเิคราะห์งบเสนอผูบ้ริหารต่อไป 

ประธานแจง้ว่าให้เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน 
ส าหรับศวก.ท่ียงัค้างอยู่จะไม่อนุมัติให้
ของบส่ิงก่อสร้างใหม่ แต่ยงัของบครุภณัฑ์
และงบซ่อมแซมบ ารุงไดอ้ยู ่ เน่ืองจากสภา
จะตดังปม.ในกรณีท่ีงบลงทุนยงัเบิกจ่ายได้
น้อย  มอบหมายนายประสาท ท่ีปรึกษาฯ
ดูแลในเร่ืองน้ี 
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
3.3   ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  
        ผอ.ผน.รายงานวา่จากท่ีประชุมกรมเดือนมิ.ย.60ท่ีประชุมเห็นชอบ
ให้ด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซ่ึงได้มีค  าสั่ง
แต่งตั้ งรองอธิบดี นพ.สมฤกษ์ เป็น QMR และค าสั่งแต่งตั้ งคณะกก.
พฒันาระบบบริหารคุณภาพ กรมฯ โดยกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการแล้ว
ได้แก่การอบรมฟ้ืนฟูการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO , แผนตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2015 และอยู่ในระหว่างด าเนินการ
เสนอนโยบายคุณภาพผา่น QMR เพื่ออธิบดีเห็นชอบและลงนาม พร้อม
จดัท าค าสั่งคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ  

    ท่ีประชุมรับทราบ รองอธิบดีนพ.สม
ฤกษ์  ให้ข้อ เสนอแนะว่าให้ท า ระบบ
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ควบคู่กบั PMQA 
โดยให้ผูอ้  านวยการและ QM ของแต่ละ
หน่วยงานทบทวนระบบคุณภาพของปีท่ี
ผ่านมา โดยจะน าเสนอความคืบหน้าการ
เตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองในท่ี
ประชุมกรมทุกเดือน 
    ประธานให้ข้อ เสนอแนะว่าระบบ
คุณภาพเป็นเร่ืองส าคญั ถือเป็นการพฒันา
องค์กร แต่หัวใจส าคัญอยู่ ท่ีว ัฒนธรรม
องคก์ร 

3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
      2560 รอบ 9 เดือน 

 

       หวัหนา้กพร.รายงานความกา้วหนา้ ผลการปฏิบติัราชการ(PA) รอบ 
9 เดือน (1 ต.ค.59 – 30 มิ.ย.60) ตามตวัช้ีวดัและผลความกา้วหนา้ ดงัน้ี 
1.ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวงัเช้ือด้ือยาตา้นจุลชีพ: 3.5000 
2.ความส าเร็จของการจดัท าฐานขอ้มูลนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์  
  การแพทย ์: 3.5000 
3.จ านวนห้องปฏิบติัการเครือข่ายท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพการตรวจ  
   วเิคราะห์อาหารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน : 5.0000 
4.จ านวนศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหา   
   ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในการเฝ้าระวงัผลิตภณัฑ ์  
   สุขภาพ : 2.1000 
5.จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางท่ีสามารถตรวจวเิคราะห์  
   และเปิดใหบ้ริการ : 23 ชนิด 
6.ความส าเร็จในการผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสี  
   วนิิจฉยัของโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ ์ 
   มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยั : Internal   
   Audit และ External Audit 43 แห่ง 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้ใช้
ตัว ช้ีว ัด ท่ีสามารถควบคุมได้ และให้
ผู ้บ ริหารหน่วยงานท าความตกลงกับ
บุคลากรในหน่วยงานว่ าตัว ช้ี ว ัดนั้ น
สามารถบรรลุผลไดห้รือไม่ ซ่ึงหน่วยงาน
ท่ี เสนอตัว ช้ีว ัดใดให้ เ ป็นผู ้รับผิดชอบ
ตัวช้ีว ัดนั้ น ควรใช้ตัว ช้ีว ัดเชิงคุณภาพ 
หลีกเล่ียงตวัช้ีวดัเชิงปริมาณและควบคุม
ไม่ได ้
     ผทว.ธีรนารถ อธิบายวา่ลกัษณะตวัช้ีวดั
ท่ีต้องร่วมกันหลายหน่วยงาน ย ังไม่ มี
กระบวนการท างานร่วมกนัอยา่งชดัเจน ท า
ให้มีผลกระทบต่อความส าเร็จของ KPI 
กรม ย ัง เป็นจุดบกพร่องของระบบติด
ตามท่ีต้องมีการวิเคราะห์โดยจะเร่งท า
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วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
7.ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่  
   ประชาชน : 323 คร้ัง 
8.ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ : ร้อยละ 72.48 
9.การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ :  
   ได ้(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา  
    (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 
-สรุปตวัช้ีวดัท่ีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายตาม Small success รอบ 9 เดือน 
ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัท่ี 2 และ 4  
-ตวัช้ีวดัท่ีตอ้งเร่งใหผ้า่นการประเมินตาม ม.44 รอบ 10 เดือน ไดแ้ก่
ตวัช้ีวดัท่ี 4 และ 6 
 

ตน้แบบและทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาใหดี้ข้ึน 

วาระท่ี 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา (ไม่มี)  
วาระท่ี 5 เร่ืองเพื่อทราบ  
5.1 The 61st Collaborative International Pesticide Analytical Council 
(CIPAC) Annual Meeting และ The 14th Joint CIPAC/FAO/WHO 

 

      ผอ.ส านักเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย น าเสนอผลการเข้าร่วม
ประชุมประจ าปีคร้ังท่ี 61 ของสภาความร่วมมือระหวา่งประเทศดา้นสาร
ก า จัด ศัต รู พื ช  (CIPAC) แ ล ะ ก า รป ร ะ ชุ ม ร่ ว มค ร้ั ง ท่ี  1 4  ข อ ง 
CIPAC/FAO/WHO ระหวา่งวนัท่ี 12-15 มิ.ย.60 ณ สาธารณรัฐอิตาลี ใน
ฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพ
สารก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ทางสาธารณสุขของประเทศไทย และติดตาม
ความกา้วหนา้ในกระบวนการแต่งตั้งกรมวิทยฯ์โดยสสว.เป็นศูนยค์วาม
ร่วมมือของ WHO ด้านการทดสอบคุณภาพสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ทาง
สาธารณสุขซ่ึงจะเป็นแห่งท่ี 2 ของโลก  
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกล่าวแสดง
ความขอบคุณและยนิดีใหก้ารสนบัสนุน
เน่ืองจากเป็นงานท่ีส าคญัในการเป็นผูแ้ทน
ระดบัอาเซียนและแสดงภาวะผูน้ าในสังคม
โลก  

5.2 APLAC PAC Joint Annual Meetings  
        ผอ.สมป. น าเสนอความส าคัญของการเข้าร่วมประชุม  APLAC 
PAC Joint Annual Meetings เน่ืองจาก APLAC-PAC เป็นองคก์รระหวา่ง
ประเทศในระดบัภูมิภาคท่ีท าหนา้ท่ี Standardization หน่วยรับรอง ให้มี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในทั้งในระดบัภูมิภาคและระดบัสากล เพื่อให้
มัน่ใจว่าห้องปฏิบติัการท่ีผ่านการรับรองโดยหน่วยรับรอง ท่ีอยู่ภายใต ้

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานยินดีให้การ
สนับส นุน เ น่ื อ ง จ าก เ ป็นก า รพัฒนา
หน่วยงานใหไ้ดม้าตรฐาน 
 



5 
 

วาระ ขอ้สั่งการ/ค าแนะน าจากท่ีประชุม 
APLAC-PAC นั้น มีคุณภาพ สามารถน าผลการตรวจ ไปใช้ได้ทัว่โลก 
โดยสมป.ตอ้งเตรียมการรับการตรวจประเมินต่ออายุ APLAC-MRA ใน
เดือนกุมภาพนัธ์ 2561 
 
5.3 เร่ืองจากผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์  
     ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์ไดใ้หผู้แ้ทนน าเสนอเร่ือง 
สรุปข่าวประชาสัมพนัธ์กรมท่ีถ่ายท าจากผลงานกลุ่มศูนยว์ทิยาศาสตร์
การแพทย ์10 เร่ือง ท่ีจะน าเสนอผา่นสถานีโทรทศัน์ช่อง 5  
1. ตน้แบบวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน (ศวก.8 อุดรธานี) 
2. รถซาเลง้ โมบาย ยนิูต (นวตักรรมจากนกัวทิยชุ์มชน)  
    (ศวก.8อุดรธานี) 
3. เคร่ืองด่ืมสมุนไพร โตไดด้ว้ยวทิยาศาสตร์ (ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน)     
    (ศวก.8อุดรธานี) 
4. ส่งเสริมสมุนไพรสปา สร้างรายได ้ลดเหล่ือมล ้า (ศวก.2 พิษณุโลก) 
5. โอท็อป สมุนไพร กา้วไกลและพอเพียง (ศวก.8 อุดรธานี) 
6. เร่ืองแลป AMD (ศวก.7 ขอนแก่น) 
7. เร่ืองแลป ตรวจโรคอาหารเป็นพิษ (ศวก.7 ขอนแก่น) 
8. เร่ืองแลปตรวจสารพิษตกคา้งตลาดคา้ส่ง จ. ก าแพงเพชร   
   (ศวก.3 นครสวรรค)์ 
9. เร่ืองการตรวจเช้ือรีเจียนแนร์  สร้างความมัน่ใจนกัท่องเท่ียว   
   (ประสาน ศวก.11/1 ภูเก็ต)  
10. เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน กะปิไดม้าตรฐาน GMP จ.กระบ่ี  
   (ศวก.12/1 ตรัง) 
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณ
และสนับสนุนศกัยภาพของศวก. และได้
อนุมติังปม.จ านวน 500,000 บาทเพื่อจดัท า
หนังสือประจ าปีของศวก.โดยน าเสนอ
รูปแบบให้อธิบดีก่อนการจัดพิมพ์ ใน
ส่วนงปม.ของศวก.ท่ียงัคงคา้งอยู่ ผอ.ผน.
จะท าการเ รียกคืนงปม.มาท่ีกรมและ
จัดสรรคืนกลับไปส าหรับหน่วยงานท่ี
จ าเป็น  

5.4  รางวลัโปสเตอร์จากการประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมเทคนิค
การแพทยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังท่ี41 

 

      ผอ.สวส. ไดน้ าเสนอผูไ้ดรั้บรางวลัจากการประชุมวิชาการประจ าปี
ของสมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 41 ณ ศูนยป์ระชุม
อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี เม่ือวนัท่ี 27-30 มิ.ย.60 ไดแ้ก่ น.ส.ปิยะดา 
หวัง รุ่งทรัพย์ ได้รับรางว ัลโปสเตอร์ในหัวข้อเ ร่ือง Helicobacter 
valdiviensis bacteremiain human,first case report from Thailand 

ท่ีประชุมรับทราบ  
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5.5 ผลการประกวดผลงานวชิาการยอดเยีย่ม กระทรวงสาธารณสุข     
      ประจ าปี 2559 

 

    ผอ.สวส. ได้น าเสนอผูไ้ด้รับรางวลัโปสเตอร์ ผลงานวิชาการดีเด่น 
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปี 59 จากการประชุมวิชาการ กสธ. 
ปี 59 และไดรั้บคดัเลือกให้เป็นผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กสธ.ปี 59 ใน
การประชุมเชิงปฏิบติัการ การพฒันาคุณภาพผลงานวิชาการยอดเยี่ยม 
กสธ. ปี 59 ได้แก่ นายสัตวแพทย์เดชา แปงใจ ผลงานวิชาการเร่ือง 
Prevalence and Genetics Heterogeneity of Bartonella Strains Isolated 
from Rodents and Shrews from 9 Provinces in Thailand  
 

ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้
จดัท าผลงานวิชาการท่ีไดรั้บรางวลัทั้งสอง
เ ร่ื อ ง เ ป็ นข่ า ว ป ร ะ ช าสั มพัน ธ์  แ ล ะ
สนับสนุนการพฒันานวตักรรมเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการดูแลผูป่้วย สร้างอตัลกัษณ์
ของหน่วยงานให้ชัด เ จนและพัฒนา
กระบวนการตรวจเพื่อคน้พบกลุ่มโรคใหม่ 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์ 
การแพทย ์

 

     ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมฯท่ีไดรั้บการเผยแพร่ทางส่ือมวลชนทั้งหมด  
123 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการเขียนข่าวส่งเผยแพร่ และจากการ
สัมภาษณ์ จ านวน 90 ช้ินข่าว และข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึง
กรมจ านวน 33 ช้ินข่าว โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของกรมฯใน
เชิงบวก 90 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 33 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวเชิงลบ 

 

ท่ี ป ระ ชุม รับทราบ  ประธ าน แจ้ง ให้
ผูบ้ริหารดาวน์โหลด“G-news” application 
แจง้ขอ้มูลข่าวสารและบริการภาครัฐ และ
ส่งต่อข้อมูลให้ผูเ้ก่ียวข้องรับทราบ เพื่อ
เป็นช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของกรม และมอบหมายผอ.ศวก.
รายงานผลิตภณัฑ ์OTOP ใหค้รบถว้น 

วาระท่ี 6   เร่ืองอ่ืนๆ(ไม่มี)  

   6.1 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอ การบริหารอตัรา
วา่งขา้ราชการกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จากเดิม ณ วนัท่ี 4 ม.ค.60 มี
อตัราวา่ง 70 อตัรา ปัจจุบนับรรจุเสร็จส้ิน 12 อตัรา นกัเรียนทุน 6 อตัรา 
อยูร่ะหวา่งด าเนินการบรรจุ 46 อตัราและอตัราวา่ง 6 อตัรา  

ประธานแจ้งว่าให้ด าเนินการบรรจุให้
ครบถว้นเน่ืองจากถา้กรมไม่บรรจุ สป.จะ
ยึดต าแหน่งคืนเพื่อไปบรรจุพยาบาลตาม
มติครม. ส าหรับระดบัเช่ียวชาญให้จดัท า
ผลงานเสร็จก่อนแล้วค่อยขอประเ มิน
ต าแหน่ง และการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร 
ด้วย Job Rotation และให้ผูบ้ริหารดาวน์
โหลด “Echo English” application เพื่อเพิ่ม
ทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 
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   6.2 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอแผนบริหารการเงิน 
(ดา้นรายรับ) กรมฯ จะมีรายรับเพิ่มข้ึนมากกวา่ 100 ลา้นบาทแบ่งเป็น 
-หน้ีค่าบริการ (ภาครัฐและเอกชน)  จ  านวน มากกวา่ 70 ลา้นบาท 
-การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน) จ านวน มากกวา่ 20 ลา้นบาท 
-การจดัการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ประมาณ 5 ลา้นบาท 
-การต่อรองราคาจดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์ ประมาณ 5 ลา้นบาท 
-การทบทวนอตัราค่าบริการและสร้างงานบริการใหม่ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ นพ.สมฤกษ ์รองอธิบดี
ให้ข้อเสนอแนะการร่วมท างานกับภาค 
เอกชนเพื่อเพิ่มรายได ้

  6.3 ผอ.สมป. น าเสนอดงัน้ี 
         6.3.1 การมอบรางวลั MOPH Lab X-Ray Standard Day เพื่อกระตุน้
ให้ห้องปฏิบติัการตามกลุ่มเป้าหมายด าเนินการและธ ารงระบบคุณภาพ
ไดเ้ตม็รูปแบบครบทุกแห่ง โดยมีเจา้ภาพร่วมคือสมป.และสรส.  
         6.3.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 10 
พฒันารพ.สมเด็จพระยพุราช ใหมี้มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  
         6.3.3 OECD GLP โดยสมป.รับผิดชอบหน่วยท่ีต้องข้ึนทะเบียน  
การสร้างเครือข่าย การจดัการประชุม  การตรวจติดตามศูนยส์ัตวท์ดลอง
การจดัประชุม Working group ฯลฯ 
         6.3.4 การจดัท า MOU กบักรมการปกครองในการใช้ฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ ไดรั้บการตรวจสอบจากนิติกรแลว้ เตรียมเสนอเพื่อนดั
หมายผูบ้ริหารลงนามต่อไป 

 
ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้ความส าคญั
ของการใช้งปม.ให้คุม้ค่า พฒันาศกัยภาพ
ห้องปฏิบติัการให้มีคุณภาพ เช่นมีการจดั
ประชุมวิชาการเพิ่มเติม โดยให้ปรึกษา
ผูท้รงคุณวุฒิและส่งเร่ืองให้อธิบดีพิจารณา
โดยด่วน 

  

สรุปโดย กองแผนงานและวชิาการ 

20 กรกฎาคม 2560 
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2. นางณุฉตัรา  จนัทร์สุวานิชย ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสมุนไพร 14 
3. นางสุภาพร ภูมิอมร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววตัถุ 15 
4. นางกุลธิดา    ศิริวฒัน์ ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  16 
5. นายยทุธนา บ่างม่วง (แทน) ผูอ้  านวยการส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์17 
6. นางสาวสุภาณี ดวงธีรปรีชา (แทน) ผูอ้  านวยการส านกัยาและวตัถุเสพติด 18 
7. นางสาวจารุวรรณ ล้ิมสัจจะสกุล ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 19 
8. นางสาวภทัรวร์ี สร้อยสังวาลย ์ ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  20 
9. นางบุญญาติ    เจริญสวรรค ์ เลขานุการกรม 21 
10. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ 22 
11. นายปนิสภ ์ วณิชชานนนท ์ ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 23 
12. นางสิริภากร แสงกิจพร ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์24 
13. นายสังคม วทิยนนัทน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ 25 
14. นายวชิยั ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 เชียงราย 26 
15. วา่ท่ี ร.ต.ณฐัพชัร์  รัตนเดชานาคินทร์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก 27 
16. นายกมล ฝอยหิรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค์ 28 
17. นายทรงพล ชีวะพฒัน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 สระบุรี 29 
18. นางศิริวรรณ  ชยัสมบูรณ์พนัธ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 สมุทรสงคราม 30 
19. นายอรัญ ทนนัขติั ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบุรี 31 
20. นางเลขา ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น 32 
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21. นางสาวเกษร   บุญยรักษโ์ยธิน ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี 1 
22. นายบรรจง กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา 2 
23. นางจินตนา วอ่งวไิลรัตน์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี 3 
24. นางสาวกลัยา อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 สุราษฎร์ธานี   4 
25. นางสาวอรทยั สุพรรณ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 5 
26. นางสาวธาริยา เสาวรัญ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 สงขลา 6 
27. นายบลัลงัก ์ อุปพงษ ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง 7 
28. นางอนงค ์ เข่ือนแกว้ หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 8 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี รัศมีประเสริฐสุข หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 9 
 10 
นักวิชาการ 11 
1. นางเดือนถนอม   พรหมขติัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  12 

  (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์13 
2. นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์14 
   (ชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์15 
3. นางสลกัจิต ชุติพงษว์เิวท ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  16 

  (ภูมิคุม้กนัวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละ 17 
   ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการศูนยชุ์ดทดสอบและพฒันาผลิตภณัฑ ์18 
4. นางกนกพร อธิสุข ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์19 
   (วทิยาศาสตร์กายภาพ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์20 
5. นางสาวบุษราวรรณ ศรีวรรธนะ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์21 
   (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์22 
6. นายสุธน วงษชี์รี ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์23 
   (มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์24 
7. นายประสาท  ตราดธารทิพย ์ ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯ 25 
8. นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 26 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์27 
9. นางสาวปนดัดา เทพอคัศร นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 28 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์29 
10. นางสาวประไพ วงศสิ์นมัน่คง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 30 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 31 
11. นางสาวกุลชญา ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 32 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 33 
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ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกจิอืน่ 1 
1. นางสาวพรรณทิพย ์ ตียพนัธ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  2 
   (พิษวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์3 
2. นายอาชวนิทร์  โรจนววิฒัน์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 4 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์5 
3. นางหรรษา  ไชยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 6 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์7 
 8 
ผู้เข้าร่วมประชุม 9 
1. นางวณิฏัฐา เอกฉมานนท ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 10 

  กองแผนงานและวชิาการ 11 
2. นางสาววนัทนา อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 12 
   ส านกังานเลขานุการกรม 13 
3. นางสาววรารัตน์ แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 14 
   ส านกังานเลขานุการกรม 15 
4. นางสาวอภิรดี เฉยรอด นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ 16 

  ส านกังานเลขานุการกรม 17 
5. นายสันตกิจ  นิลอุดมศกัด์ิ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 18 
     ส านกังานเลขานุการกรม 19 
6. นายสมศกัด์ิ  สุนทรพาณิชย ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ 20 
    ส านกัยาและวตัถุเสพติด 21 
7. นายสุรศกัด์ิ  หม่ืนพล นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 22 
    ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 23 
8. นายจเร  วฒิุศาสน์ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 24 
    ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 25 
9. นายสุเมธ  เท่ียงธรรม นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 26 
    ส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 27 
10.นางสาวณิรดา โพธ์ิยิม้ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 28 

  ส านกังานเลขานุการกรม 29 
11. นางสุกญัญา ก าแพงแกว้ นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 30 
   ส านกังานเลขานุการกรม 31 
 32 
12. นางสาวสุจิตรา คุม้โภคา นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 33 
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   ส านกังานเลขานุการกรม 1 
13. นางสาวน ้าฝน นอ้ยประเสริฐ บรรณารักษช์ านาญการ 2 
   กองแผนงานและวชิาการ 3 
14.นางสาวรุจิราพร แตงผึ้ง นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 4 
   กองแผนงานและวชิาการ 5 
 6 
คณะเลขานุการ  7 
1. นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 8 
   กองแผนงานและวชิาการ 9 
2. นายประวติั โตกุลวฒัน์ เจา้พนกังานธุรการ 10 
   กองแผนงานและวชิาการ 11 
3. วา่ท่ี ร.ต.รัฐพล ชาวสี นกัวเิทศสัมพนัธ์ 12 
   กองแผนงานและวชิาการ 13 
 14 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 15 
วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

    1.1 การพิจารณางบประมาณประจ าปี 2561 น าเสนอผลงานของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ละงาน 16 

ท่ีจะท าในปี 2561 ไดรั้บค าช่ืนชมในผลงานและไดรั้บขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ ดงัน้ี 17 

➢ วสิัยทศัน์กบัตวัช้ีวดัของกรมไม่ส่ือถึงผลงานท่ีมีมาก ซ่ึงจะมีการปรับปรุงต่อไป 18 

➢ งดการประชุมต่างประเทศท่ีตอ้งเสียค่าลงทะเบียน ยกเวน้ท่ีเป็นไปเพื่อการพฒันาท่ีเป็นประโยชน์ 19 

➢ ไดรั้บค าช่ืนชมในเร่ืองสมุนไพร 20 

                  1.2 การประชุมช้ีแจงงบประมาณของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยต่์อสภาฯ งบฝึกอบรม งบด าเนินการ 21 

สัมมนา ภาพรวมจ านวน 296 ลา้นบาทถูกปรับลด 261,800 บาท คิดเป็น 0.008% น าเสนอโดย นายแพทยพ์ิเชฐ 22 

บญัญติั รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์23 

                  1.3 แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งน าระบบติดตามตวัช้ีวดัของกระทรวงสาธารณสุขมาประยกุตใ์ชก้บักรมฯ 24 

                  1.4 ขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขก าลงัด าเนินการคดัเลือกปลดักระทรวงสาธารณสุข และในส่วนของ25 

กรมฯ ไดมี้การแต่งตั้งผูอ้  านวยการหน่วยงานภายในไดแ้ก่  26 

➢ นายทรงพล ชีวะพฒัน์  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 สระบุรี 27 

➢ นางสาวอรทยั สุพรรณ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 28 

ในอนาคตจะผลกัดนัศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ตและศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 29 

เชียงรายใหเ้ป็นสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยข์องภาคเหนือและภาคใตต่้อไป 30 
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 วาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่6 /2560 เมื่อวนัที ่21 มิถุนายน 2560 1 
  ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องคป์ระชุมพิจารณาตรวจสอบแลว้2 
ไม่มีการแกไ้ข 3 
  มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 4 
 5 
วาระที ่3  เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 6 
  3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7 
   เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  8 
   สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วนัที ่ 7 กรกฎาคม 25609 
งบประมาณที่ไดร้ับทั้งส้ิน 1,319,588,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบเกา้ลา้นห้าแสนแปดหมื่นแปดพนั10 
หน่ึงร้อยบาทถว้น) ส านกังบประมาณโอนกลบั 1,979,000.00 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจ็ดหมื่นเกา้พนับาท11 
ถว้น) เงินเบิกแทนกนั (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) จ านวน 1,650,000.00 บาท (หน่ึงลา้นหกแสนห้าหม่ืนบาท12 
ถว้น) งบประมาณคงเหลือ 1,315,959,100.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยสิบห้าลา้นเกา้แสนห้าหมื่นเกา้พนัหน่ึง13 
ร้อยบาทถว้น) แบ่งเป็นงบบุคลากร 473,635,800.00บาท (ส่ีร้อยเจ็ดสิบสามลา้นหกแสนสามหม่ืนห้าพนัแปด14 
ร้อยบาทถว้น) งบด าเนินงาน 438,008,222.00 บาท (ส่ีร้อยสามสิบแปดลา้นแปดพนัสองร้อยยี่สิบสองบาท15 
ถว้น) งบลงทุน 375,036,078.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบห้าลา้นสามหมื่นหกพนัเจ็ดสิบแปดบาทถว้น) 16 
งบอุดหนุน 1,200,000.00 บาท (หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) งบรายจ่ายอ่ืน 28,079,000.00 บาท (ยี่สิบแปด17 
ลา้นเจ็ดหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 18 
   การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วนัที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วนัที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นเงินจ านวน19 
963,916,699.67 บาท (เกา้ร้อยหกสิบสามลา้นเกา้แสนหนี่งหมื่นหกพนัหกร้อยเกา้สิบเกา้บาทหกสิบเจ็ด20 
สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 73.16 และเบิกจ่ายจริงรวมผูกพนั จ านวน 1,126,284,874.39 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงร้อย21 
ยี่สิบหกลา้นสองแสนแปดหมื่นส่ีพนัแปดร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทสามสิบเกา้สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 85.48 โดยมี22 
เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 เบิกจ่ายร้อยละ 74.91 ของงบประมาณ  23 
   สรุปเงินกนัไวเ้บิกเหล่ือมปี 2559(งบประมาณ) ณ วนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560 เป็นเงินจ านวน 24 
30,964,011.33 บาท (สามสิบลา้นเกา้แสนหกหมื่นส่ีพนัสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) เบิกจ่าย จ  านวน 25 
30,964,011.33 บาท (สามสิบลา้นเกา้แสนหกหม่ืนส่ีพนัสิบเอ็ดบาทสามสิบสามสตางค์) ไม่มียอดคงเหลือ คิด26 
เป็นเบิกจ่ายร้อยละ 100 27 
   สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ 28 
การเบิกจ่ายงบอยู่ในอนัดบั 2 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 72.48  29 
   ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 393,966,537.92 บาท  (สามร้อย30 
เก า้สิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื ่นหกพนัห ้าร้อยสามสิบ เจ ็ดบาทเกา้สิบสองสตางค ์) ม ีรายรับทั้งสิ ้น 31 
289,828,201.06 บาท (สองร้อยแปดสิบเกา้ลา้นแปดแสนแปดแสนสองหมื่นแปดพนัสองร้อยหน่ึงบาทหก32 
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สตางค์) มีรายจ่ายทั้งส้ิน 250,081,230.64 บาท (สองร้อยห้าสิบลา้นแปดหม่ืนหน่ึงพนัสองร้อยสามสิบบาทหก1 
สิบส่ีสตางค์) คงเหลือทั้งส้ิน 433,713,508.34 บาท (ส่ีร้อยสามสิบสามลา้นเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นสามพนัห้าร้อย2 
แปดบาทสามสิบส่ีสตางค์)  3 
    4 
   มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมีขอ้สั่งการดงัน้ี 5 
➢ มอบหมายใหทุ้กหน่วยงานใชจ่้ายเงินของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีไดโ้อนงบประมาณมาดว้ย  6 
➢ ใหทุ้กหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบครุภณัฑ ์ส่ิงก่อสร้าง  7 
➢ จะมีการเรียกเงินคืนส าหรับหน่วยงานท่ีไม่ใชง้บนโยบาย ในส่วนโครงการดีแต่ล่าชา้อาจจะใชเ้งินบ ารุงสนบัสนุน  8 
➢ การอนุมติัใชเ้งินบ ารุงส าหรับโครงการใหญ่ ตอ้งผา่นมติของคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงขณะน้ีไดแ้บ่งใชเ้งินบ ารุง 9 

ประมาณ 16-17 ลา้นบาทส าหรับพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคญั และการใชเ้งินบ ารุง เนน้ท่ีงบเงินเดือนบุคลากรและ10 
จะปรับเพิ่มค่าล่วงเวลาเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ แต่ใหมี้การวเิคราะห์ผลกระทบก่อน 11 
➢ เร่งการใชง้บประมาณตามนโยบาย August Zero 12 

 13 
  3.2 การติดตามงบลงทุนปี 2560   14 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  15 
สรุปรายงานความกา้วหนา้งบลงทุน ขอ้มูล ณ 13 กรกฎาคม 2560 

1. งบครุภณัฑ ์ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เบิกจ่ายครบทุกรายการแลว้ 
          ปี 2560 งบครุภณัฑ์ จ  านวนทั้งส้ิน 74 รายการ เป็นเงินจ านวน 169,085,400 บาท เบิกจ่าย

แล้วจ านวน 73 รายการ เป็นเงินจ านวน 148,542,263.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99% ของงบก่อหน้ี
ผกูพนั (สถาบนัชีววตัถุคืนครุภณัฑ ์1 รายการ จ านวน 1,979,000 บาท) 

2.งบท่ีดินส่ิงก่อสร้างยงัคงไม่แลว้เสร็จอีก 3 รายการ ไดแ้ก่ 
                     2.1 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4  นนทบุรี จ านวน 1 รายการ 
 ก่อสร้างอาคารศูนยป์ฏิบติัการวทิยาศาสตร์การแพทยส่์วนขยายการเขา้ถึงบริการดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย์
จงัหวดัสระบุรี จ  านวน 71,418,600 บาท แบ่งงวดงาน 16 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว จ  านวน 11 งวด เป็นเงิน 
45,575,939.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.81   

 2.2 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  อุดรธานี จ านวน 1 รายการ  
ก่อสร้างศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8  อุดรธานี จ านวน 69,923,088 บาท จ านวน 69,923,088 บาท  แบ่ง
งวดงาน 4 งวด ขณะน้ีมียอดเบิกจ่ายงวดท่ี 6 และงวดท่ี 7 ของงบประมาณ 2559 จ านวน 25,938,920.28 บาท  
และปีงบประมาณ 2560 เร่ิมเบิกจ่ายไป 1 งวด  จ  านวน 7,603,088.40 บาท รวมยอดเบิกจ่ายปี 2559และปี 
2560 รวม 3 งวด จ านวน 33,542,008.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.96% 
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   2.3 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี  จ  านวน 3 รายการ 
                                2.3.1 บา้นพกัผูอ้  านวยการ จ านวน 2,077,000 บาท แบ่งงวดงาน 5 งวด เบิกจ่ายไปแล้ว 
จ านวน 2 งวด เป็นเงิน722,796 บาท คิดเป็นร้อยละ 35  ก าหนดส่งงวดท่ี 3ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

                               2.3.2 อาคารห้องพกัเจ้าหน้าท่ี  24 ห้อง  จ  านวน 7,758,400  บาท  แบ่งงวดงาน 8 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่ายไปแลว้ งวดท่ี 1 จ านวน 931,008 บาท คิดเป็นร้อยละ 12 ก าหนดส่งงวดท่ี 2 ภายในตน้เดือน
กรกฎาคม 2560 
                               2.3.3 ก่อสร้างอาคาร ศวก.อุบลราชธานี  จ  านวน 54,614,300  บาท แบ่งงวดงาน 13 งวด 
ขณะน้ีเบิกจ่ายไปแลว้ 9 งวด เป็นเงิน 28,293,358.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 51. 
 สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน 2560 ณ วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2560 ดงัน้ี 
 เบิกจ่ายจากร้อยละ 65.90 (ณ 30 มิถุนายน 60) เป็นร้อยละ 73.19 (ณ 13 กรกฎาคม 2560 โดยมีเป้าหมายการ

เบิกจ่ายงบลงทุน ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละ 63 ไตรมาสท่ี 4 ร้อยละ 89 และใหห้น่วยงานส่งงบลงทุนปี 62 ภายใน 

15 สิงหาคม 60 มายงักองแผนฯเพื่อไดท้  าการวิเคราะห์งบเสนอผูบ้ริหารต่อไป 

   มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ  ประธานประธานแจง้วา่ใหเ้ร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ส าหรับศูนย์1 
วิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ยงัคา้งอยู่จะไม่อนุมติัให้ของบส่ิงก่อสร้างใหม่ แต่ยงัของบครุภณัฑ์และงบซ่อมแซม2 
บ ารุงไดอ้ยู่ เน่ืองจากสภาจะตดังบประมาณในกรณีท่ีงบลงทุนยงัเบิกจ่ายไดน้้อย  โดยมอบหมายนายประสาท 3 
ตราดธารทิพย ์ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯดูแลในเร่ืองน้ี 4 

   5 
  3.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 6 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  7 
  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทยมี์ค าสั่งแต่งตั้ง นายสมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีฯ เป็นประธาน8 
กรรมการและผูแ้ทนฝ่ายบริหารคุณภาพ (QMR) ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1359/2560 และมีค าสั่ง9 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1360/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์- 10 
การแพทย ์และกิจกรรมท่ีกรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ไดด้ าเนินการไปแลว้นั้น ประกอบดว้ย 11 
➢ การอบรมฟ้ืนฟูการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ประจ าปี งบประมาณ 2560  12 

ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 13 
➢ แผนตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 ดงัน้ี 14 

ล าดับที ่ หน่วยงาน ระยะเวลา 
1 สรส./สยวส./สวพ./สสว./สชพ./สชว./สคอ./สมป. 19-20ก.ค.60 
2 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 21ก.ค.60 
3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 21ก.ค.60 
4 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 14 หน่วยงาน 24-25ก.ค.60 
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ล าดับที ่ หน่วยงาน ระยะเวลา 
5 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 24ก.ค.60 
6 กองแผนงานและวชิาการ 25ก.ค.60 
7 ส านกังานเลขานุการ 26-27ก.ค.60 
8 สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 26-27ก.ค.60 
9 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 นนทบุรี 31ก.ค.60 

 1 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ นายสมฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีฯ ให้ขอ้เสนอแนะวา่ให้ท าระบบ2 

คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ควบคู่กบั PMQA โดยให้ผูอ้  านวยการและ QM ของแต่ละหน่วยงานทบทวนระบบ3 
คุณภาพของปีท่ีผา่นมา โดยจะน าเสนอความคืบหนา้การเตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองในท่ีประชุมกรมทุกเดือน  4 
                      ประธานให้ขอ้เสนอแนะวา่ระบบคุณภาพเป็นเร่ืองส าคญั ถือเป็นการพฒันาองคก์ร แต่หัวใจส าคญั5 
อยูท่ี่การท าใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร  6 
 7 
  3.4 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบ 9 เดือน 8 

        หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี     9 
ผลการปฏิบติัราชการตามขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการและตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ10 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  รอบ 9 เดือน 11 
ตัวช้ีวดัที ่1 ความส าเร็จของการพฒันาระบบเฝ้าระวังเช้ือดือ้ยาต้านจุลชีพ 12 
ผลความกา้วหนา้( 3.5000) : ได(้ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) ร่างท่ี 1  13 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา)  14 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน :  15 

1.(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 16 
2.จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 17 
3.ได ้antibiogram ระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogram ระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 18 
4.ขอ้มูลการป่วยจากเช้ือด้ือยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง  19 

                (สถาบนับ าราศนราดูร และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด 20 
ตัวช้ีวดัที ่2 ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21 
ผลความกา้วหน้า(3.5000) : อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ องค์ความรู้ เทคโนโลย ี22 
และนวตักรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และก าหนดรูปแบบฐานขอ้มูล องคค์วามรู้ 23 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์24 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : ไดแ้ผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม    25 
                                                        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้ริหาร 26 
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เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ฐานขอ้มูล องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย  ์1 
ตัวช้ีวดัที ่3  จ านวนห้องปฏิบัติการเครือข่ายทีไ่ด้รับการพฒันาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อรองรับ  2 
                     ประชาคมอาเซียน 3 
ผลความกา้วหนา้ (5.000) :  4 
1.ตรวจเยีย่มเพื่อใหค้  าปรึกษาแนะน าดา้นวชิาการแก่ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 5 
2.ใหค้  าปรึกษาและแนะน าดา้นวิชาการเร่ืองการวิเคราะห์วตัถุเจือปนในอาหาร แก่ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 6 
3. ผลประเมินศกัยภาพห้องปฏิบติัการ จ านวน 30 แห่ง (นบัสะสมจากปี 2559) โดยปี 2560 ดา้นโลหะหนกั 6 แห่ง 7 
    ดา้นวตัถุเจือปนอาหาร 11 แห่ง 8 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : 9 
1. ตรวจเยีย่ม (ตามความจ าเป็น) ใหค้  าปรึกษาและแนะน าดา้นวชิาการ 10 
2.ผลประเมินศกัยภาพห้อง ปฏิบติัการโดยประเมินผลผลการทดสอบการตรวจวิเคราะห์ตามท่ีกฎหมายอาหารก าหนด 11 
ไดแ้ก่ การตรวจวิเคราะห์ โลหะหนกั, วตัถุเจือปนอาหาร และสารก าจดัศตัรูพืชในผกัและผลไม ้12 
เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ห้องปฏิบติัการของกรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นส่วนภูมิภาคไดรั้บการพฒันาขีด  13 
                                          ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์สารตกคา้งในอาหาร จ านวน  17 แห่ง 14 
ตัวช้ีวดัที ่4 จ านวนศูนย์แจ้งเตือนภัย เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนทีม่ีศักยภาพ  15 
                    ในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ 16 
ผลความกา้วหนา้ (2.1000) :  17 
1. มีการถ่ายทอดและพฒันาศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑ์สุขภาพในชุมชน มีผล18 
การด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 3 จ านวน 71 แห่งและตามเกณฑ์ระดบั 4  จ  านวน 72 แห่ง 19 
2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัในปี 2560 คือชุมชนเขม้แข็งระดบั 4  จ  านวน 57 แห่ง 20 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน มี  21 
                                                        ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4ไม่นอ้ยกวา่ 104 แห่ง 22 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : 1. ศูนยแ์จง้เตือนภยั เฝ้าระวงัและรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในชุมชน มีผล  23 
                                              การด าเนินงานตามเกณฑ์ระดบั 4 ไม่นอ้ยกวา่ 121 แห่ง 24 
                                           2.รักษาคุณภาพศูนยแ์จง้เตือนภยัฯ ในปี 2560 คือ ระดบั 4 จ  านวน 57 แห่ง จากจ านวนศูนย ์ 25 
                                              แจง้เตือนภยัฯ จ านวน 90 แห่งในปี 2559 26 
ตัวช้ีวดัที ่5 จ านวนชนิดของสมุนไพรในเคร่ืองส าอางที่สามารถตรวจวเิคราะห์และเปิดให้บริการ  27 
ผลความกา้วหนา้ : 23 ชนิด (นบัสะสมจากปี 57 – 59 จ านวน 18 ชนิด) โดยพฒันาและทดสอบวธีิตรวจเอกลกัษณ์สาร   28 
                                ในเคร่ืองส าอางผสมมะขาม อญัชนั แตงกวา กาแฟ และฟักขา้ว 29 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดใหบ้ริการ จ านวน 21 ชนิด 30 
เป้า Small success รอบ 12 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดให้บริการ จ านวน 22 ชนิด 31 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ไดว้ธีิวเิคราะห์สมุนไพรในเคร่ืองส าอางและเปิดใหบ้ริการ จ านวน 23 ชนิด 32 
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 1 
ตัวช้ีวดัที ่6 ความส าเร็จในการผลักดันห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลในสังกดั  2 
                     กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย 3 
ผลความกา้วหน้า : Internal Audit และ External Audit 43 แห่ง (ผา่น 24 แห่ง ไม่ผา่น 7 แห่ง รอการแกไ้ข 10 แห่ง ไม่มี4 
วชิาชีพ 2 แห่ง )  5 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : - ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ ร้อยละ 100 (External Audit 61แห่ง)  6 
                                          - รายงานผลการตรวจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ปัญหา อุปสรรค พร้อมขอ้เสนอแนะใน        7 
                                             การผลกัดนัหอ้งปฏิบติัการทางการแพทยด์า้นรังสีวนิิจฉยัใหผ้า่นเกณฑ์มาตรฐาน และ 8 
                                             เสนอปลดักระทรวงใหค้วามเห็นชอบ 9 
ตัวช้ีวดัที ่7 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 10 
ผลความกา้วหนา้ : เดือน เม.ย.-พ.ค. 60 เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชน 323 คร้ัง ( เม.ย. จ  านวน 68 คร้ัง/ พ.ค.   11 
                                 จ  านวน 108 คร้ัง มิ.ย.จ  านวน 147 คร้ัง ) 12 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ด าเนินการตามแผนฯ (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 คือ 130 คร้ัง 13 
 14 
ตัวช้ีวดัที ่8 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 15 
ผลความกา้วหนา้ : ร้อยละ 72.48 16 
เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน : ร้อยละ 80 17 
เป้า ม.44 รอบ 12 เดือน : ร้อยละ 96 18 
ตัวช้ีวดัที ่9 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 19 
ผลความกา้วหนา้ :  20 
1.ได ้(ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา)  21 
2.อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์  องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม22 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และก าหนดรูปแบบฐานขอ้มูล องค์ความรู้ เทคโนโลย ี23 
และนวตักรรมดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์24 
3.เสนอขอจดัตั้งส่วนราชการให้กระทรวงสาธารณสุข 25 
เป้า Small success รอบ 9 เดือน :  26 
1.มี (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบติัการทางจุลชีววทิยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 27 
 2.สรุปผลรายงานนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยสุีขภาพ/ท่ีพฒันาต่อยอดการให้บริการดา้นสุขภาพ 28 
 เป้า ม.44 รอบ 10 เดือน :  29 
1.ด าเนินการตามแผนฯ  (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ค.60) ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 30 
2.มี (ร่าง) มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการทางจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรียด้ือยา) 31 
3.จดัท าขอ้มูลผลการทดสอบความช านาญห้องปฏิบติัการของโรงพยาบาลเครือข่าย คร้ังท่ี 1 32 
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4.ได ้antibiogram ระดบัเขต (ม.ค.-ธ.ค.59) และ antibiogram ระดบัประเทศ (ม.ค.-มี.ค. 60) 1 
5. ขอ้มูลการป่วยจากเช้ือด้ือยา จากการติดเช้ือในกระแสเลือด (bacteremia) จากรพ. 2 แห่ง (สถาบนับ าราศนราดูร   2 
   และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) ของแบคทีเรีย 8 ชนิด  3 
6. สรุปผลรายงานนวตักรรมท่ีคิดคน้ใหม่ เทคโนโลยสุีขภาพ/ท่ีพฒันาต่อยอดการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 4 
7.ไดแ้ผนการถ่ายทอดและใชป้ระโยชน์ องคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 5 
8. สรุปผลการพิจารณากรอบอตัราก าลงั 6 

           7 
                 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้ใช้ตวัช้ีวดัท่ีสามารถควบคุมได้ และให้8 
ผูบ้ริหารหน่วยงานท าความตกลงกับบุคลากรในหน่วยงานว่าตัวช้ีวดันั้ นสามารถบรรลุผลได้หรือไม่ ซ่ึง9 
หน่วยงานท่ีเสนอตวัช้ีวดัใดให้เป็นผูรั้บผิดชอบตวัช้ีวดันั้น ควรใช้ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ หลีกเล่ียงตวัช้ีวดัเชิง10 
ปริมาณและควบคุมไม่ได ้11 

                ผทว.ธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ ์อธิบายวา่ลกัษณะตวัช้ีวดัท่ีตอ้งร่วมกนัหลายหน่วยงาน ยงัไม่มี12 
กระบวนการท างานร่วมกนัอยา่งชดัเจน ท าให้มีผลกระทบต่อความส าเร็จของ KPI กรม ยงัเป็นจุดบกพร่องของ13 
ระบบติดตามท่ีตอ้งมีการวเิคราะห์โดยจะเร่งท าตน้แบบและทดลองใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขปัญหาให้ดีข้ึน 14 
 15 
วาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 16 
   ไม่มี 17 
   18 
วาระที ่5เร่ืองเพือ่ทราบ 19 
  5.1 The 61st Collaborative International Pesticide Analytical Council (CIPAC) Annual  20 
Meeting และ The 14th Joint CIPAC/FAO/WHO 21 
  ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม   ดงัน้ี 22 
นายวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นางกุลธิดา ศิริวฒัน์ ผูอ้  านวยการส านัก23 
เคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย และนางสาวจิราภรณ์ นิจจนัทร์พนัศรี เขา้ร่วมการประชุมประจ าปีคร้ังท่ี 61 ของ 24 
สภาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสารก าจัดศัตรูพืช  (CIPAC) และการประชุมร่วมคร้ังท่ี  14 ของ 25 
CIPAC/FAO/WHO ระหวา่งวนัท่ี ๑๒ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖o ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะหน่วยงานท่ี26 
รับผิดชอบการตรวจวิเคราะห์เพื่อการควบคุมคุณภาพสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ทางสาธารณสุขของประเทศไทย 27 
ติดตามความกา้วหน้าในกระบวนการแต่งตั้งกรมวิทยาศาสตร์การแพทยโ์ดยส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย 28 
เป็นศูนยค์วามร่วมมือขององคก์ารอนามยัโลกดา้นการทดสอบคุณภาพสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใช้ทางสาธารณสุข ซ่ึง29 
จะเป็นแห่งท่ี ๒ ของโลก รายงานการควบคุมคุณภาพสารก าจดัศตัรูพืชท่ีในทางสาธารณสุขของประเทศ น าเสนอ30 
ผลงานวิชาการ แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นทางวิชาการและพิจารณาวิธีวิเคราะห์ท่ีประเทศต่างๆ เสนอเพื่อก าหนดเป็น31 
วธีิของ CIPAC และองคก์ารอนามยัโลกต่อไป 32 
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ไดแ้ก่การน าความรู้และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประชุมมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร1 
และหอ้งปฏิบติัการใหค้รอบคลุมตามขอ้ก าหนดขององคก์ารอนามยัโลก ตามภารกิจของการเป็นศูนยค์วามร่วมมือ2 
ขององคก์ารอนามยัโลก และสร้างความร่วมมือทางดา้นวชิาการกบัผูเ้ช่ียวชาญและหน่วยงานต่างๆ 3 
แนวทางพฒันาหอ้งปฏิบติัการศูนยค์วามร่วมมือขององคก์ารอนามยัโลก 4 
1. พฒันาศกัยภาพห้องปฏิบติัการในการทดสอบให้เทียบเท่า WHO Collaborating Centre for Quality Control of 5 
Pesticides (CRA-W) ของประเทศเบลเยีย่ม 6 
2. ติดตาม ผลกัดัน ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้รับประโยชน์จากการเป็นศูนยค์วามร่วมมือขององค์การ7 
อนามยัโลกเท่ากบัศูนยค์วามร่วมมือของเบลเยีย่ม 8 
3. ถ่ายทอดความรู้ในการทดสอบสารก าจดัศตัรูพืชท่ีใชท้างสาธารณสุขใหศู้นยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์9 
4. เตรียมความพร้อมในการผลิตสารมาตรฐานสารก าจดัศตัรูพืชเพื่อใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ 10 
5. ผลกัดนัส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ก าหนดในกฎหมาย การส่งสารมาตรฐานพร้อมกบัการส่ง11 
ตวัอยา่งเพื่อการข้ึนทะเบียน และตลอดอายทุะเบียน เพื่อแกปั้ญหาสารมาตรฐานซ่ึงหาซ้ือไดย้ากและมีราคาสูง                          12 
 13 
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกล่าวแสดงความขอบคุณและยินดีให้การสนับสนุน14 
เน่ืองจากเป็นงานท่ีส าคญัในการเป็นผูแ้ทนระดบัอาเซียนและแสดงภาวะผูน้ าในสังคมโลก 15 
 16 
  5.2 APLAC PAC Joint Annual Meetings                  17 
                               ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 18 
                             APLAC-PACเป็นองค์กรระหว่างประเทศในระดบัภูมิภาคท่ีท าหน้าท่ี Standardization หน่วย19 
รับรอง (เช่น ส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์ ให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในทั้งใน20 
ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล เพื่อให้มัน่ใจว่าห้องปฏิบติัการท่ีผ่านการรับรองโดยหน่วยรับรอง (เช่น ส านัก21 
มาตรฐานห้องปฏิบติัการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย)์ ท่ีอยูภ่ายใต ้APLAC-PAC นั้น มีคุณภาพ สามารถน าผล22 
การตรวจ ไปใชไ้ดท้ัว่โลก ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ลดการกีดกนัทางการคา้ 23 
ความส าคญั 24 
➢ Standardize กระบวนการรับรองใหไ้ดม้าตรฐานสากล 25 
➢ ร่วมก าหนดมาตรฐานในระดบัสากล เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ 26 
➢ มีส่วนร่วมในกิจกรรมระดบัสากล  27 
➢ สร้างการยอมรับในระดบันานาชาติ 28 
➢ รับทราบขอ้ก าหนดเง่ือนไขท่ีมีการเปล่ียนแปลง 29 
➢ เตรียมการรับการตรวจประเมินต่ออาย ุAPLAC-MRA ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 30 
➢ คงสถานะการรับรอง APLAC-MRA 31 
➢ Accredited Lab ผลการตรวจยงัไดรั้บการยอมรับ 32 
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ประโยชน์ท่ีประเทศไทยไดรั้บจากการลงนามยอมรับร่วมกบั APLAC 1 
➢ ISO15189 / ISO15190 / ISO22870 2 

1. หอ้งปฏิบติัการ รพ.สมเด็จพระยพุราช 21 แห่ง/รวมทั้งรพช.อ่ืนๆทัว่ประเทศ   : ท าใหป้ระชาชนในพื้นท่ี  3 
     ห่างไกลสามารถเขา้ถึงการบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล   4 
2. หอ้งปฏิบติัการ มหาวทิยาลยั  : เป็นเง่ือนไขในการขอทุนท าวจิยัร่วมกบัต่างประเทศ 5 
3. หอ้งปฏิบติัการ รพ.เอกชน : สนบัสนุนการเป็น Thailand Medical Hub น ารายไดเ้ขา้ประเทศ 6 
➢ ISO/IEC17025 7 

1. หอ้งปฏิบติัการภาครัฐ > สนบัสนุนการเป็นหอ้งปฏิบติัการอา้งอิงในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข   8 
     (อาหาร ยา สมุนไพร วตัถุเสพติด เคร่ืองส าอาง วตัถุอนัตราย รังสีและเคร่ืองมือแพทย ์และนิติวทิยาศาสตร์)  9 
      รวมถึงสนบัสนุนการส่งออก น ารายไดเ้ขา้ประเทศ 10 
2. หอ้งปฏิบติัการภาคเอกชน > ดา้นอาหาร ผลิตผลการเกษตรและปศุสัตว ์สนบัสนุนการส่งออก  น ารายไดเ้ขา้ประเทศ 11 
➢ ISO Guide 34 12 

1. หอ้งปฏิบติัการภาครัฐ >สนบัสนุนมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ลดการน าเขา้วสัดุ   13 
    อา้งอิงจากต่างประเทศ 14 
การเปล่ียนแปลงและการเตรียมความพร้อม 15 

การเปล่ียนแปลง ก าหนดการ การเตรียมความพร้อม 
ISO/IEC17025:2005>2017 ปัจจุบนัเป็นร่าง DISจะประกาศใช้

ปลายปี 2017ก าหนดระยะเวลา
เปล่ียนผา่น 3 ปี นบัจากวนั
ประกาศใช ้
 

-แจง้ห้องปฏิบติัการในการสัมมนา 
เม่ือ 16 มีนาคม 2560 
-แจง้ผูต้รวจประเมินและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เม่ือ 20-21 เมษายน 2560 
-แผนอบรม ปีงบประมาณ 2561 

ISO Guide 34>ISO17034:2016 เร่ิมใช ้1 พฤศจิกายน 2560 
ก าหนดระยะเวลาเปล่ียนผา่น 3 ปี 

-ประกาศ Transition memorandum  
& Timeline, 21 กุมภาพนัธ์ 2560 
-อบรมผูต้รวจประเมิน ISO 
17034:2016 1-2 พฤษภาคม 2560 
-สมป. เร่ิมใหก้ารรับรอง ISO 
17034:2016 ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน60 

 16 
 17 
          มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานยนิดีใหก้ารสนบัสนุนเน่ืองจากเป็นการพฒันาหน่วยงาน18 
ใหไ้ดม้าตรฐาน 19 
 20 
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5.3 เร่ืองจากผู้อ านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 1 
ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศูนยฯ์  น าเสนอท่ี2 

ประชุมดงัน้ี 3 
สรุปข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่ีถ่ายท าจากผลงานกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 เร่ือง ท่ีจะน าเสนอผ่าน4 
สถานีโทรทศัน์ช่อง 5  5 
1. ตน้แบบวทิยาศาสตร์การแพทยชุ์มชน (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี) 6 
2. รถซาเลง้ โมบาย ยนิูต (นวตักรรมจากนกัวิทยชุ์มชน)  (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี) 7 
3. เคร่ืองด่ืมสมุนไพร โตไดด้ว้ยวทิยาศาสตร์ (ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน) (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี) 8 
4. ส่งเสริมสมุนไพรสปา สร้างรายได ้ลดเหล่ือมล ้า (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก) 9 
5. โอทอ็ป สมุนไพร กา้วไกลและพอเพียง (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี) 10 
6. เร่ืองแลป AMD (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น) 11 
7. เร่ืองแลป ตรวจโรคอาหารเป็นพิษ (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น) 12 
8. เร่ืองแลปตรวจสารพิษตกคา้งตลาดคา้ส่ง จ. ก าแพงเพชร  (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค)์ 13 
9. เร่ืองการตรวจเช้ือรีเจียนแนร์  สร้างความมัน่ใจนกัท่องเท่ียว  (ประสาน ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต)  14 
10. เร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน กะปิไดม้าตรฐาน GMP จ.กระบ่ี (ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง) 15 
 16 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานกล่าวขอบคุณและสนับสนุนศักยภาพของศูนย์17 
วิทยาศาสตร์การแพทย์และได้อนุมติังบประมาณจ านวน 500,000 บาทเพื่อจดัท าหนังสือประจ าปีของศูนย์18 
วิทยาศาสตร์การแพทยโ์ดยน าเสนอรูปแบบให้อธิบดีก่อนการจดัพิมพ ์ในส่วนงบประมาณของศวก.ท่ียงัคงคา้ง19 
อยู่ ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวิชาการจะท าการเรียกคืนงปม.มาท่ีกรมและจดัสรรคืนกลับไปส าหรับ20 
หน่วยงานท่ีจ าเป็น 21 

 22 
5.4  รางวลัโปสเตอร์จากการประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 41 23 

ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอท่ีประชุม  ดงัน้ี 24 
จากการประชุมวชิาการประจ าปีของสมาคมเทคนิคการแพทยแ์ห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 41 ณ  25 

ศูนยป์ระชุม อิมแพคฟอร่ัม เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี เม่ือวนัท่ี 27-30 มิถุนายน 2560 นางสาวปิยะดา หวงัรุ่ง26 
ทรัพย ์ไดรั้บรางวลัโปสเตอร์ในหวัขอ้เร่ือง Helicobacter valdiviensis bacteremiain human,first case report from 27 
Thailand โดยมีผูร่้วมวิจยัดงัต่อไปน้ี ชุติมา จิตตประสาทศีล, ธนิตชัย ค าแถลง , นัฐพงษ์ ช่ืนบาน , พฤษวรรณ 28 
เจตน์จนัทร์ , สมชาย แสงกิจพร ,ทายาท ศรียาภยั  29 
 30 
             มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบ  31 
 32 
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5.5  ผลการประกวดผลงานวชิาการยอดเยีย่ม กระทรวงสาธารณสุข    ประจ าปี 2559 1 
 ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอท่ีประชุม  ดงัน้ี 2 
เน่ืองดว้ยนายสัตวแพทยเ์ดชา แปงใจ ต าแหน่งนกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ  3 

ฝ่ายริกเก็ตเซียและเลปโตสไปโรซิส สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ไดน้ าเสนอผลงานวิชาการในหัวขอ้4 
เร่ือง Prevalence and Genetics Heterogeneity of Bartonella Strains Isolated from Rodents and Shrews from 9 5 
Provinces in Thailand ซ่ึงได้รับผลงานรางวลัโปสเตอร์ ผลงานวิชาการดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์6 
ประจ าปี 2559 จากการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2559 จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 18-19 พฤษภาคม 7 
2590 ณ โรงแรมมารวยการ์เดน้ กรุงเทพมหานคร โดยจะเขา้รับรางวลัดงักล่าวในการประชุมวิชาการกระทรวง8 
สาธารณสุข ประจ าปี 2560 ระหวา่งวนัท่ี 6-8 กนัยายน 2560 ณ โรงแรมเซนทาราโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็น9 
เตอร์ จงัหวดัอุดรธานี 10 
 11 
             มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้จดัท าผลงานวิชาการท่ีไดรั้บรางวลัทั้งสอง12 
เร่ืองเป็นข่าวประชาสัมพนัธ์ และสนบัสนุนการพฒันานวตักรรมเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการดูแลผูป่้วย สร้างอตัลกัษณ์13 
ของหน่วยงานใหช้ดัเจนและพฒันากระบวนการตรวจเพื่อคน้พบกลุ่มโรคใหม่ 14 
 15 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกีย่วข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง17 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนมิถุนายน 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  18 
  19 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ผูบ้ริหารดาวน์โหลด “G-news” application แจ้ง20 

ข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ และส่งต่อข้อมูลให้ผู ้เก่ียวข้องรับทราบ เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่21 
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของกรม และมอบหมายผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยร์ายงานผลิตภณัฑ์ OTOP 22 
ใหค้รบถว้น 23 
 24 

วาระที ่6   เร่ืองอื่นๆ 25 
6.1 นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดี น าเสนอ การบริหารอตัราวา่งขา้ราชการกรมวทิยาศาสตร์-   26 

การแพทย ์จากเดิม ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2560 มีอตัราว่าง 70 อตัรา ปัจจุบนับรรจุเสร็จส้ิน 12 อตัรา นักเรียนทุน 6 27 
อตัรา อยูร่ะหวา่งด าเนินการบรรจุ 46 อตัราและมีอตัราวา่ง 6 อตัรา 28 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานแจง้ว่าให้ด าเนินการบรรจุให้ครบถว้นเน่ืองจากถา้กรม29 
ไม่บรรจุ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขจะยึดต าแหน่งคืนเพื่อไปบรรจุพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ส าหรับ30 
ระดบัเช่ียวชาญให้จดัท าผลงานเสร็จก่อนแลว้ค่อยขอประเมินต าแหน่ง และการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารด้วย Job 31 
Rotation และใหผู้บ้ริหารดาวน์โหลด “Echo English” application เพื่อเพิ่มทกัษะดา้นภาษาองักฤษ 32 
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           6.2 นายวรวิทย ์กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดี น าเสนอแผนบริหารการเงิน (ด้านรายรับ) กรมฯ จะมี1 
รายรับเพิ่มข้ึนมากกวา่ 100 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 2 
➢ หน้ีค่าบริการ (ภาครัฐและเอกชน)  จ  านวน มากกวา่ 70 ลา้นบาท 3 
➢ การบริหารงบประมาณ (งบลงทุน) จ านวน มากกวา่ 20 ลา้นบาท 4 
➢ การจดัการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ประมาณ 5 ลา้นบาท 5 
➢ การต่อรองราคาจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ ประมาณ 5 ลา้นบาท 6 
➢ การทบทวนอตัราค่าบริการและสร้างงานบริการใหม่ 7 

        มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ นายแพทยส์มฤกษ ์จึงสมาน รองอธิบดีใหข้อ้เสนอแนะการร่วม 8 
ท างานกบัภาคเอกชนเพื่อเพิ่มรายได ้9 
 10 
        6.3  ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ น าเสนอท่ีประชุม ดงัน้ี       11 

6.3.1 การมอบรางวลั MOPH Lab X-Ray Standard Day เพื่อกระตุน้ใหห้อ้งปฏิบติัการตาม 12 
กลุ่มเป้าหมายด าเนินการและธ ารงระบบคุณภาพไดเ้ต็มรูปแบบครบทุกแห่ง โดยมีเจา้ภาพร่วมคือส านกัมาตรฐาน13 
หอ้งปฏิบติัการ และส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์14 
           6.3.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 10 พฒันาโรงพยาบาลสมเด็จพระ15 
ยุพราช เพื่อธ ารงและสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 15189:2012  ISO 15190:2003 16 
หอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์17 
           6.3.3 OECD GLP โดยส านกัมาตรฐานห้องปฏิบติัการ รับผิดชอบหน่วยท่ีตอ้งข้ึนทะเบียน  การ18 
สร้างเครือข่าย การจดัการประชุม  การตรวจติดตามศูนยส์ัตวท์ดลองการจดัประชุม Working group ฯลฯ 19 
           6.3.4 การจัดท า MOU กับกรมการปกครองในการใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ได้รับการ20 
ตรวจสอบจากนิติกรแลว้ เตรียมเสนอเพื่อนดัหมายผูบ้ริหารลงนามต่อไป 21 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประธานให้ความส าคญัของการใช้งบประมาณให้คุม้ค่า พฒันา22 
ศกัยภาพห้องปฏิบติัการให้มีคุณภาพ เช่นมีการจดัประชุมวิชาการเพิ่มเติม โดยให้ปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิและส่งเร่ือง23 
ใหอ้ธิบดีพิจารณาโดยด่วน 24 
 25 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 26 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 27 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 28 
 29 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 30 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 

3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 



























 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  การตดิตามงบลงทุนปี 2560 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

กองแผนงานและวิชาการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วาระที่  3.2 ติดตามงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน 

ไตรมาสที่ 4 = 89 % 

100 %

57.7%

76.6%
85.33%



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตามรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
ภาพรวมครุภัณฑ์ทั้งหมด

จ านวน
รายการ

คืนงบประมาณ
(รายการ)

ผูกพันแล้ว ราคากลาง
(บาท)

จ านวนรายการที่
เบิกจ่ายแล้ว

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

74 1 73 148,549,463 73 148,542,263 99.99 %



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตาม รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม

จ านวนรายการ ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงินที่เบิกจ่าย 
(บาท)

ร้อยละเบิกจ่าย

3 195,955,988 150,138,887 76.6 %



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

รายละเอียดที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม

ล าดับ, รายการ
/ก าหนดส่ง

ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท)

ร้อยละเบิกจ่าย รายละเอียด

1 อาคารปฏิบัติการ ศวก.สระบุรี
/ผูกพัน 59-61

71,418,600 50,773,502.50 71.11% - ปี 2560 จ านวน 16 งวด
- เบิกแล้ว 12 งวด
- คงเหลือ 4 งวด

2 อาคารปฏิบัติการ ศวก.อุดรธานี
/ผูกพัน 58-60

69,932,088 54,135,306.33 82.81% - กันเหลื่อมปี 2559 เบิกหมดแล้ว
- ปี 2560 จ านวน 4 งวด เบิกแล้ว 2 งวด 
- คงเหลือ 2 งวด 

3 อาคารปฏิบัติการ ศวก.อุบลราชธานี
/ผูกพัน 59-61

54,614,300 45,230,079 82.81% - ปี 2559 1 งวดเบิกหมดแล้ว
- ปี 2560 จ านวน 13 งวด
- เบิกแล้ว 12 งวด
- คงเหลือ 1 งวด



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การติดตาม รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560

ที่ดินสิ่งก่อสร้างใหม่

จ านวน
รายการ

ผูกพันแล้ว ราคากลาง
(บาท)

จ านวนรายการที่
เบิกจ่ายแล้ว

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย (บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

8 8 17,074,115 8 9,864,717.03 57.7%



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

รายละเอียดที่ดินสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ล าดับ รายการ
/ก าหนดส่ง

ราคากลาง
(บาท)

จ านวนเงิน
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

(บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายละเอียด

1 บ้านพักผู้อ านวยการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

2,417,500 1,044,731 43.2% งวดงาน 5 งวด
เบิกได้แล้ว 3 งวด

2 อาคารห้องพักเจ้าหน้าที่  (24 ห้อง)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี

9,125,900 1,784,432 19.5% งวดงาน 8 งวด
เบิกได้แล้ว 2 งวด



1 โครงการ การผลิตชดุน้้ายาวนิิจฉยัโรคติดเชื้อไวรัส
ซิกา โดยเทคนิค Real-time RT-PCR

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์
สาธารณสุข

6,300,000 6,298,675.00 1,325.00 99.98%

2 แผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมชิอบ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 570,000 389,869.11 180,130.89 68.39%

3 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้าเนินงาน เพื่อ
การขบัเคล่ือนภารกจิสนับสนุนการตรวจราชการ 
กา้กบั เร่งรัด ติดตามและประเมนิผล

ส้านักตรวจและประเมนิผล 1,200,000 1,195,647.41 4,352.59 99.64%

4 โครงการประกนัคุณภาพยา และโครงการ
สนับสนุนการแกไ้ขปัญหายาเสพติดฯ

ส้านักยาและวตัถเุสพติด 16,860,200 16,860,000.00 200.00 100%

5 โครงการขบัเคล่ือนแผนปฏิบัติการ
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์และนโยบายเน้นหนัก
ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองแผนงานและวชิาการ 134,000 112,500.00 21,500.00 83.96% ได้ด้าเนินการแล้ว
และคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

6 โครงการวจิยัและพัฒนาชดุทดสอบตรวจหาแอนติ
บอด้ิต่อเชื้อไวรัสซิกา

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์
สาธารณสุข

1,550,000 1,455,153.68 94,846.32 93.88%

7 การจา้ง นางพรทิพย ์วงศ์รัตนพงษ์ ที่ปรึกษารอง
อธบิดีด้านบริหาร

ส้านักงานเลขานุการกรม 440,000 280,000.00 160,000.00 63.64% อยู่ระหวา่งตรวจรับ
งานและคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

8 โครงการจดัต้ังพิพิธภัณฑ์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กองแผนงานและวชิาการ
(ผทว.สลักจติ)

113,900 200,900.00 100%

9 โครงการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชด้ารัสฯ กองแผนงานและวชิาการ 
คณะอนุกรรมการกีฬาและ
นันทนาการ

87,000

10 การจดัท้าแผนบูรณาการ ประจา้ปีงบประมาณ 
2560 ของกลุ่มศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย์

ศูนยว์ทิยาศาสตร์
การแพทยท์ี่ 5 
สมทุรสงคราม

472,100 465,643.27 6,456.73 98.63% และได้ขออนุมติัโอน
เงินบ้ารุงศูนยฯ์ จา้นวน 
472,100 บาทเพื่อทดแทนเงิน
งบนโยบาย
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2559

11  โคงการเผยแพร่ผลิตสมนุไพร/โครงการพัฒนา
โรงงานต้นแบบ

สถาบันวจิยัสมนุไพร 1,700,000 1,699,999.52 0.48 100%

12 โครงการบูรณาการด้านอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ.
 2560 เพิ่มเติม

ส้านักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

5,000,000 5,000,000.00 0.00 100%

13 จดัพิมพ์หนังสือต้ารามาตรฐานยาสมนุไพรไทย
ฉบับปี 2016

ส้านักยาและวตัถเุสพติด 3,000,000 3,000,000.00 0.00 100%

14  จดักจิกรรมเทิดพระเกยีรติเพื่อพ่อของแผ่นดิน ส้านักงานเลขานุการกรม 110,000 102,914.80 7,085.20 93.56%

15 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการ
ประชมุตามแผนวาระความมั่งคงสุขภาพโลก

กองแผนงานและวชิาการ 114,000 27,140.00 86,860.00 23.81% ได้ด้าเนินการแล้ว 
และคืนเงินเรียบร้อยแล้ว

16 โครงการการประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
แผนวาระความมั่งคงด้านสุขภาพโลก "Enhancing
 Joint Collaborative for Lab Preparedness"

ส้านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

958,500 958,500.00 0.00 100.00%

17 โครงการการประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อสนับสนุน
แผนวาระความมั่งคงด้านสุขภาพโลก "Enhancing
 Joint Collaborative for Lab Preparedness"

ส้านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

200,000 198,100.87 1,899.13 99.05%

18 เพื่อการด้าเนินงานของ ศวก.ตรัง ศวก.ตรัง 1,000,000 1,000,000.00 0.00 100%
19 งบประมาณ ปี 2560 เพิ่มเติม ส้านักงานเลขานุการกรม 6,000,000 2,935,784.71 3,064,215.29 48.93% คืนเงินแล้ว จา้นวน 

2,000,000 บาท

20 โครงการเผยแพร่ผลิตสมนุไพร เพื่อประชาสัมพันธ์
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

สถาบันวจิยัสมนุไพร 1,000,000 975,999.10 24,000.90 97.60%

สรุป ณ วันที ่8 สิงหาคม 2560

สรุปรายงานการใช้จ่ายงบนโยบาย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ล าดบั โครงการ/รายการ หน่วยงาน งบประมาณ ยอดเบิกจา่ย คงเหลอื สถานะ



ล าดบั โครงการ/รายการ หน่วยงาน งบประมาณ ยอดเบิกจา่ย คงเหลอื สถานะ

21 โครงการพัฒนาและการธา้รงรักษมาตรฐานการ
ตรวจวเิคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ
ปีงบประมาณ 2560

ส้านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

600,000 600,000.00 0.00 100%

22 จา้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษารองอธบิดีด้านการบริหาร
จดัการกรมวทิย์

ส้านักงานเลขานุการกรม 320,000 200,000.00 120,000.00 62.50%

23 โครงการบูรณาการกลุ่มศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย์ ศวก.ที่ 4 สระบุรี 1,950,000 1,630,063.00 319,937.00 83.59% เบิกจา่ยจา้นวน 3 
โครงการ 
1. โครงการจดัท้าสาร
มาตรฐาน 
Tetrahydrocannabinol 
(THC)
2. โครงกาบูรณาการภูมิ
ปัญญาสู่นวตักรรมฐานขอ้มลู
เห็ดพิษ
3. ติดตามสารเคมกีา้หนด
ศัตรูพืช ชนิดไกลโฟเสท พา
ราควอท 2,4 ไดคลอฟืนอก
ซีอะซิติกแอซิดและอะทราซีน
น้้าประปา

24 ขออนุมติัรับการจดัสรรเงินงบประมาณส้าหรับ
ค่าใชจ้า่ยจา้เป็นเร่งด่วน

ศวก.ที่ 7 ขอนแกน่ 1,000,000 1,000,102.30 -102.30 100.01%

25 ขออนุมติัจดัท้าส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยงบนโยบาย ส้านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 1,480,000 1,480,000.00 0.00 100%
26 จา้งสถานีวทิยโุทรทัศน์กองทัพบก ผลิตและ

เผยแพร่สารคดีเชงิขา่วฯ
ส้านักงานเลขานุการกรม 4,990,000 4,990,000.00 อยู่ระหวา่งการจดัท้าสกู๊ปขา่ว

เผยแพร่

27 เพื่อเขา้ร่วมจดังานมติชนเฮลท์แคร์ 2017 ส้านักงานเลขานุการกรม 300,000 293,000.00 7,000.00 98%
28 โครงการสัมมนาการส่งเสริมการใชเ้คร่ืองวดัความ

ดันโลหิตอยา่งถกูต้อง
ส้านักรังสีและเคร่ืองมอื
แพทย์

94,610 76,507.03 18,102.97 80.87%

29 โครงการวจิยัเร่ือง "การจา้แนกลักษณะโมเลกลุลัรู
ปแบบการด้ือต่อสารต้านจลุชพีของเชื้อซัลโมเมล
ลาที่แยกจากโคและคนในจงัหวดัเชยีงใหม่

ส้านักวชิาการ
วทิยาศาสตร์การแพทย์

140,000 140,000.00 ยงัไมไ่ด้รับรายงาน

30 อนุมติัโครงการจดัพิมพ์ต้ารามาตรฐานยาสมนุไพร 
ฉบับปีที่  2017

ส้านักยาและวตัถเุสพติด 3,750,000 3,750,000.00 ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหวา่ง
ส่งมอบ

31 ขออนุมติัจดัสรรเพิ่มเติม  ศวก.ที่ 4 30,000 29,998.52 1.48 100%

32 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจดัท้า
หนังสือกา้วสู่ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทย ์4.0

ศวก.ที่ 2 พิษณุโลก 500,000 500,000.00

33 รายงานสรุปความต้องการทรัพยากรเพื่อโครงการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบการระคายเคืองใน
สัตวท์ดลองของผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน 
OECD GLP

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์
สาธารณสุข

1,000,000 1,000,000.00

34 ขออนุมติังบประมาณเพิ่มเติม ส้านักรังสีและเคร่ืองมอื
แพทย์

269,430 269,430.00

35 ขออนุมติังบประมาณเพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการ ส้านักรังสีและเคร่ืองมอื
แพทย์

231,000 231,000.00

36 ขออนุมติัจดังานประชมุความร่วมมอืด้านวชิาการ ส้านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

428,000 428,000.00

รวมทั้งส้ิน 63,892,740 48,466,498 15,426,242 75.86%
ที่มาขอ้มลู : จากหน่วยงาน

สรุปโดย : กองแผนงานและวชิาการ
กลุ่มติดตามและประเมนิผล

วนัที่จดัท้าสรุปขอ้มลู วนัที่ 8 สิงหาคม 2560

อนุมติัเพิ่มเติมในเดือนกรฎาคม 2560



















 

 

 

 

 

 

 

 

วาระ 5 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

5.1 ผลการประเมนิยุทธศาสตร์ความเป็นเลศิ 4 ด้านของ  

      กระทรวงสาธารณสุขรอบ 6 เดือน 



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ       
4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข 
รอบ 6 เดือน (ต.ค.59-มี.ค.60) 

ปีงบประมาณ 2560

กองแผนงานและวิชาการ

ที่มาจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส านักงานปลัดสาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมิน

การจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณ        
เฉพาะงบด าเนินงาน ที่บันทกึใน                   

ระบบ Strategic Management System : 
SMS

ผลการประเมินตัวชีว้ัดหลักระดับองค์การ

ผลผลิต และผลลัพธ์ 96 ตัวชีว้ัด
ตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน พบว่า

29 ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ 26 ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด
ไม่สามารถประเมินได้ 1 ตัวชี้วัด

41 ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ 30 ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์ 7 ตัวชี้วัด
ไม่สามารถประเมินได้ 4 ตัวชี้วัด

18 ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ 11 ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด
ไม่สามารถประเมินได้ 5 ตัวชี้วัด

8 ตัวชี้วัด
ผ่านเกณฑ์ 3 ตัวชี้วัด
ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ตัวชี้วัด
ไม่สามารถประเมินได้ 1 ตัวชี้วัด



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การทบทวนแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561

16 แผนงาน

.

เหลือ 15 แผนงาน

รวมแผนงาน 2 + 3 เข้าด้วยกัน
(แผนงานป้องกัน+แผนงานการลด

ปัจจัยเสี่ยง)

ยกเลิก 2 แผนงาน 
(4.0 และคุณภาพหน่วยงาน)

เพิ่ม 2 แผนงาน (DHB และ
อุตสาหกรรมการแพทย์

48 โครงการ

.

เหลือ 45 โครงการ

ยกเลิก 9 โครงการ

รวมโครงการที่ 40+41 และ 
46+47

เพิ่ม 8 โครงการ

96 ตัวชี้วัด

.

เหลือ 80 ตัวชี้วัด

ย้าย 7 ตัวชี้วัด ไปไว้ใน survey 
box

ยกเลิก 14 ตัวชี้วัด

เพิ่ม 5 ตัวชี้วัด

คงไว้ 35 โครงการ

ปรับชื่อ 2 โครงการ

คงไว้ 47 ตัวชี้วัด

แก้ไข 2 ตัวชี้วัด



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ตัวชี้วัดที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมด าเนินการ

โครงการจัดท าและยกระดับฐานข้อมูล
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการป้องกันและควบคมุดื้อยาต้าน
จุลชีพ และการใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล

ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละโรงพยาบาลทีใ่ชย้า
อย่างสมเหตุสมผล

ตัวชี้วัดที่ 69 จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้น
ใหม่ เทคโนโลยี หรือพัฒนาต่อยอดการ

ให้บริการด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัดกระทรวงฯ โครงการของกรมฯ



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ผลการด าเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน

โครงการจัดท าและยกระดับฐานข้อมูลนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการป้องกันและควบคมุดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล

มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 และมีแผน case finding 
based surveillance ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ใน
สถาบันบ าราศนราดูร และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

มี (ร่าง) มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
(เชื้อแบคทีเรียดื้อยา)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่าย

ระหว่างจัดท า antibiogram ของเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบันแพทย์ศาสตร์ แห่งประเทศไทยเพิ่มเติม

ทดสอบความช านาญห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่าย

จัดท ามาตรฐานกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

อยู่ระหว่างการจัดท าแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชน์ฯ

วิเคราะห์และก าหนดโครงสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561
รวมทั้งสิ้น 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมด าเนินการ 3 แผนงาน 

แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 6
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan) 

โครงการป้องกันและควบคมุการดื้อยา
ต้านจุลชีพลารใช้ยาอยา่งสมเหตุสมผล

ร้อยละของโรงพยาบาลทีใ่ช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (RDU)

แผนงานที่ 14
การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ

โครงการพัฒนางานวิจยั ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์

จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ 
เทคโนโลยีสขุภาพ หรือพัฒนาต่อยอด
การให้บริการด้านสุขภาพ

แผนงานที่  9
อุตสาหกรรมทางการแพทยค์รบวงจร

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการแพทย์

จ านวนศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในโรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ อย่างน้อยเขต
ละ 1 แห่ง



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กองแผนงานและวิชาการ

การด าเนินงานระยะต่อไป

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด ปี 2561
เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลต่อไป

สิงหาคม 2560

• จัดท า action plan
• ปรับ template ให้มีความ

ชดเจน และสมบูรณ์

กันยายน 2560

• ประชุมชี้แจงแผน และมอบ
นโยบายในวันท่ี 15
กันยายน 2560



 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 สรุปผลกจิกรรม KM Day ประจ ำปีงบประมำณ 2560 



สรุปผลกิจกรรม KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๐   

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (NIH) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

กิจกรรม จ านวน  
เร่ือง/หน่วยงาน

เข้าร่วม 

ผู้ได้รับรางวัล 

คัดเลือกเรื่องเล่าความส าเร็จ 
ในรูปแบบเรื่องเล่าเร้าพลัง  
เพื่อเป็นตัวแทน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ร่วมงานประชุมการจัดการ
ความรู้ กระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๗ เรื่อง จาก ๕ 
หน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด
ระดับกระทรวง) 
จากข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ สู่เครื่องส าอาง ด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์สู่ชุมชน 
โดย คุณเพิ่มสุข ศรีภิญโญ 
ศวก.ท่ี ๖ ชลบุรี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
ความส าเร็จ ComMedSci “มดงานตัวนิดท่ียิ่งใหญ่” 
โดย คุณชุลีพร จันทรเสนา 
ศวก.ที่ ๘ อุดรธานี 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
จากเต่าสู่กระต่าย ด้วยระบบสารบรรณออนไลน์ 
โดย คุณภิรัชญา คอนสวรรค์   
ศวก.ที่ ๘ อุดรธานี 

การประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง ๘ เรื่อง จาก ๗ 
หน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ  
กุ้งจ่อมประโคนชัย ก้าวไกลได้มาตรฐาน 
โดย คุณพัชรี อินธิยศ 
ศวก.ที่ ๙ นครราชสีมา 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
บันทึกการเดินทางของ...คุณปู่ 
โดยคุณพงษ์นุวัฒน์ ศรีงาม และคุณหฤทัย แสงจรัสวิชัย 
ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
จัดการส่ิงมีชีวิตเล็กๆ..สู่ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ "Bacteria Ready 
to Use" 
โดยคุณ พีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ 
ศวก.ท่ี ๑๒ สงขลา 



กิจกรรม จ านวน  
เร่ือง/หน่วยงาน

เข้าร่วม 

ผู้ได้รับรางวัล 

การประกวดโปสเตอร์ผลงาน
การจัดการความรู้ 

- ส่งผลงานร่วม
ประกวด ๒๓ 
หน่วยงาน 
- ส่งผลงานร่วมจัด
นิทรรศการไม่
ประกวด ๕ 
หน่วยงาน 
- ไม่ส่งผลงาน ๓ 
หน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ  
การพัฒนาระบบบริหารและวิชาการ โดยใช้ระบบสารสนเทศ 
โดย ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การจัดการความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียทาง
ห้องปฏิบัติการ 
โดย ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
การจัดการเพื่อรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดโรค
ระบาด 
โดย ศวก.ท่ี ๗ ขอนแก่น 

 



รายละเอียดผู้เข้าร่วมคัดเลือกเร่ืองเล่าความส าเร็จ ในรูปแบบเร่ืองเล่าเร้าพลัง  
เพื่อเป็นตัวแทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงานประชุมการจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อเร่ือง/ผู้น าเสนอ 

๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ความส าเร็จในการกู้คืนข้อมูลส าคัญด้านงานวิจัยให้กับ ผู้ขอรับ
บริการ ( USER ) 
โดย คุณวีรชาติ สวาสด์ิ 

๒ สถาบันวิจัยสมุนไพร บทบาทและความส าคัญในงานวิจัยด้านสมุนไพร 
โดย คุณจ ารัส กาญจนไพบูลย์ 

๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
๖ ชลบุรี 

จากข้าวหอมมะลิ 105 สู่เครื่องส าอาง ด้วยวิทยาศาสตร์
การแพทย์สู่ชุมชน 
โดย คุณเพิ่มสุข ศรีภิญโญ 

๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
๗ ขอนแก่น 

จากเป้าหมายเล็ก ๆ สู่ความส าเร็จระดับชาติ 
โดย คุณอธิชา มหาโยธา 

๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
๗ ขอนแก่น 

ความส าเร็จ ComMedSci 
โดย คุณศุภลักษณ์ พริ้งเพราะ 

๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
๘ อุดรธานี 

ความส าเร็จ ComMedSci “มดงานตัวนิดท่ียิ่งใหญ่” 
โดย คุณชุลีพร จันทรเสนา 

๗ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 
๘ อุดรธานี 

จากเต่าสู่กระต่าย ด้วยระบบสารบรรณออนไลน์ 
โดย คุณภิรัชญา คอนสวรรค์   

 



รายละเอียดผู้เข้าร่วมประกวดเร่ืองเล่าเร้าพลังในกิจกรรม  
KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อเร่ือง/ผู้น าเสนอ 

๑ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุ
อันตราย 

บันทึกการเดินทางของ...คุณปู่ 
โดย คุณพงษ์นุวัฒน ์ศรีงาม และคุณหฤทัย แสงจรัสวิชัย 

๒ กองแผนงานและวิชาการ ส่งความรู้คู่ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
โดย คุณปุญญภัค ถายา 

๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๖ 
ชลบุรี 

เล็กน้อยมหาศาล 
โดย คุณจิระเดช นาสุข 

๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๗ 
ขอนแก่น 

รวมพลังงานล้าง สะสางงาน 
โดย คุณนวรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๙ 
นครราชสีมา 

กุ้งจ่อมประโคนชัย ก้าวไกลได้มาตรฐาน 
โดย คุณพัชรี อินธิยศ 

๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๑ 
สุราษฎร์ธานี 

รู้แล้วจะหนาว 
โดย คุณพงษ์ธร ทองบุญ 

๗ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๒ 
สงขลา 

เปิดประตู..สู่สังคม 
โดย คุณรัตนาภรณ์ กิจจารักษ์ 

๘ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๒ 
สงขลา 

จัดการส่ิงมีชีวิตเล็กๆ..สู่ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ "Bacteria 
Ready to Use” 
โดย คุณ พีรารินทร์ ปรางค์สุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดหน่วยงานที่ส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าร่วมประกวด หน่วยงานที่ส่งผลงานร่วมจัดนิทรรศการ
แต่ไม่ประกวด และหน่วยงานที่ไม่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 

ล าดับ หน่วยงาน ล าดับ หน่วยงาน 

หน่วยงานที่ส่งผลงานร่วมประกวด 
๑ สถาบันชีววัตถุ ๑๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๓ นครสวรรค์ 
๒ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ๑๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๔ นนทบุร ี
๓ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ๑๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๕ สมุทรสงคราม 
๔ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ๑๖ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๖ ชลบุรี 
๕ สถาบันวิจัยสมุนไพร ๑๗ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๗ ขอนแก่น 
๖ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ๑๘ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๙ นครราชสีมา 
๗ ส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย ๑๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๐ อุบลราชธานี 
๘ ส านักยาและวัตถุเสพติด ๒๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๑ สุราษฎร์ธานี 
๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๑/๑ ภูเก็ต 

๑๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑ เชียงใหม่ ๒๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๒ สงขลา 
๑๑ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑/๑ เชียงราย ๒๓ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๒/๑ ตรัง 
๑๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๒ พิษณุโลก   

หน่วยงานที่ส่งผลงานร่วมจัดนิทรรศการแต่ไม่ประกวด 
๑ ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ๔ กองแผนงานและวิชาการ   
๒ ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๘ อุดรธานี 
๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   

หน่วยงานที่ไม่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 
๑ ศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๒ ส านักเลขานุการกรม   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 การรับสมคัรสมาชิกการประเมนิคุณภาพการตรวจวเิคราะห์ 

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 



การรบัสมคัรสมาชกิ
ประเมนิคณุภาพการตรวจวเิคราะห ์ปี 2561

ล าดบั สาขาทีใ่หบ้รกิาร Package อตัราคา่สมาชกิ
จ านวนสมาชกิ

ปี 2560 ปี 2561

1 เคมคีลนิกิ 1 3,000 953 859

2 จลุชวีวทิยาคลนิกิ 
1 2,000 276 276

2 1,500 945 896

3 จลุทรรศนศาสตรค์ลนิกิ 1 2,000 1,250 1,180 

4 โลหติวทิยา 1 5,500 1,211 1,148 

5 ธนาคารเลอืด 
1 2,500 543 525

2 1,500 551 514

6 ภมูคิุม้กนัวทิยาคลนิกิ 1 2,000 857 884

รวมหอ้งปฏบิตักิารสมาชกิ 6,586 6,282 

รวมหนว่ยงานสมาชกิ 1,460 1,410 

รวมเงนิ 17,860,500 17,145,722 

ปี 2560 ปรับปรงุระบบการสง่วตัถทุดสอบ และปรับอตัราคา่บรกิาร

จ านวนสมาชกิทีรั่บเพิม่รอบ 2  ในปี 2561 จ านวน 100 แหง่เทา่นัน้



 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบั 

     กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 



 
 

 สรุปผลการด าเนินงานด้านประชาสัมพนัธ์ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560 

 

1. ผลการวเิคราะห์ข่าว 

1.1 การเผยแพร่ข่าวส่ือมวลชน 

1.1 ส่งข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                       9 เร่ือง 

 1.2 ส่งภาพข่าวเผยแพร่ส่ือมวลชน                                      4 เร่ือง 

1.3 สัมภาษณ์/ขอ้มูล                                                10 เร่ือง 

1.2  ผลการตดิตามข่าวทีเ่ผยแพร่ทางส่ือมวลชน (รวมข่าวท่ีส่งเผยแพร่ก่อน ก.ค.60 เท่าท่ีติดตามได)้ 

 ข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ติดตามไดมี้จ านวน 91 คร้ัง/ช้ินข่าว แบ่งเป็น 

1.2.1 ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่                 72 คร้ัง  

                         (โทรทศัน์ 9 คร้ัง วิทย ุ3 คร้ัง ส่ิงพิมพ/์ออนไลน์ 60 คร้ัง) 

 1.2.2 ข่าวพาดพิง 11  เร่ืองเผยแพร่ในส่ือส่ิงพิมพ/์เวบ็ไซตส่ื์อออนไลน์             19  คร้ัง  

1.3 สรุปมูลค่าที่ตดิตามได้ทั้งส้ิน                      8,406,226.50     บาท 

-  ส่ือโทรทศัน์                            808,000.00    บาท 

-  ส่ือวทิย ุ                             18,000.00    บาท 

-  ส่ือส่ิงพิมพ ์                                   7,580,226.50    บาท           

1.4 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร จ านวน 29 ราย (ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) 

  - ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์                         7    ราย    

  - ทางโทรศพัท ์                                  1 ราย 

  - ดว้ยตนเอง         -          ราย  

  - ทางแฟนเพช เฟชบุ๊ค                       21     ราย 

1.5 ผลการวิเคราะห์ข่าวทีเ่กีย่วข้อง 

ตารางท่ี 1 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยต์ามลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

ประเภทข่าว จ านวนข่าว 
ข่าวบวก ข่าวกลาง ข่าวลบ 

จ านวน จ านวน จ านวน 
ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ 72 72 0 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 19 0 19 0 
รวม 91 72 19 0 
 จากตารางท่ี 1  แสดงให้เห็นวา่ในเดือนกรกฎาคม 2560 มีข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ดรั้บการ

เผยแพร่ส่ือมวลชนทั้งหมด 91 ช้ินข่าว แบ่งเป็นข่าวท่ีเกิดจากการส่งเผยแพร่  และจากการสัมภาษณ์จ านวน 72 ช้ินข่าว  และ

ข่าวท่ีหน่วยงานอ่ืนให้ข่าวพาดพิงถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทยจ์ านวน 19 ช้ินข่าว  โดยเป็นข่าวท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของ

กรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นเชิงบวก 72 ช้ินข่าว ข่าวกลาง 19 ช้ินข่าว และไม่มีข่าวท่ีส่งผลกระทบเชิงลบเลย 
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ตารางท่ี  2  จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามประเภทของเน้ือหาข่าว 

เน้ือหา จ านวนข่าว 
ดา้นวชิาการ ดา้นบริการ ดา้นบริหาร 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ 72 21 49 2 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 19 0 16 3 
รวม 91 21 65 5 
 จากตารางท่ี 2  เม่ือจ าแนกตามประเภทเน้ือหาของข่าว พบว่าเป็นข่าวดา้นวิชาการจ านวน 21 ช้ินข่าว ดา้นบริการ

จ านวน 65 ช้ินข่าว และข่าวดา้นบริหารจ านวน 5 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกเน้ือหาข่าวไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามบทบาทข่าวท่ีส่ือน าเสนอ 

เน้ือหา จ านวนข่าว 
ใหข้่าวสาร ใหค้วามรู้ ชกัจูงใจ 
จ านวน จ านวน จ านวน 

ข่าวส่งเผยแพร่/ข่าวท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ 72 72 15 0 
ข่าวพาดพิงท่ีเก่ียวขอ้ง 19 19 0 0 

รวม 91 91 15 0 
 จากตารางท่ี 3 เม่ือจ าแนกตามบทบาทท่ีส่ือน าเสนอ พบวา่ มีลกัษณะเป็นการใหข้่าวสารจ านวน 91 ช้ินข่าว และให้

ความรู้ 15 ช้ินข่าว (บางช้ินข่าวจ าแนกบทบาทไดม้ากกวา่ 1 ประเภท) 

 

ตารางท่ี 4 จ  านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ จ าแนกตามหน่วยงานในกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์

เน้ือหา 
จ านวน 
ข่าว 

สสว สมป สยวส สคอ สวส สวพ สชว สรส สววพ สกช สชพ ผน สล กพร 
ตรวจ 
สอบ 

ศวก ผบ 

ข่าว
เผยแพร่ 

72 11 2 19 15 5 9 20 0 0 0 11 0 0 0 0 12 1 

ข่าว
พาดพิง 

19 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 

รวม 91 13 3 20 18 6 9 20 0 0 0 11 0 0 0 0 20 4 
 จากตาราง 4 เม่ือจ าแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานท่ีมีข่าวเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด คือ ส านักยาและวตัถุเสพติด 

สถาบนัชีววตัถุ และศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์20 ช้ินข่าวเท่ากนั รองลงมา ไดแ้ก่ ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 

18 ช้ินข่าว ส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  13 ช้ินข่าว สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์11 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยั

สมุนไพร 9 ช้ินข่าว สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 6 ช้ินข่าว ผูบ้ริหาร 4 ช้ินข่าว และส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ 3 

ช้ินข่าว  

 



 
 

  -3- 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ าแนกตามจ านวนคร้ัง/ช้ินข่าวท่ีลงในส่ือส่ิงพิมพ ์

หนังสือพมิพ์/ส่ือออนไลน์ ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์ ข่าวพาดพงิ รวม 
สยามรัฐ 6 1 7 
แนวหนา้   3 0 3 
ไทยรัฐ/ไทยรัฐบ่าย 5 5 10 
มติชน/มติชนบ่าย  6 1 7 
เดลินิวส์/เดลินิวส์บ่าย 4 0 4 
ไทยโพสต ์ 4 0 4 
ข่าวสด 6 1 7 
พิมพไ์ทย 0 2 2 
คมชดัลึก 2 0 2 
ผูจ้ดัการสุดสปัดาห์ 1 0 1 
สยามวเิคราะห์ 1 0 1 
ส่ือออนไลน์ต่างๆ 22 9 31 
รวม 60 19 79 

 หนงัสือพิมพท่ี์น าเสนอข่าวเก่ียวกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ 10 คร้ัง สยามรัฐ มติชน และ

ข่าวสด 7 คร้ังเท่ากนั เดลินิวส์ และไทยโพสต ์4 คร้ังเท่ากนั แนวหนา้ 3 คร้ัง พิมพไ์ทย และคมชดัลึก 2 คร้ังเท่ากนั ผูจ้ดัการ

สุดสัปดาห์ และสยามวเิคราะห์ 1 คร้ังเท่ากนั ส่ือออนไลน์ 31 คร้ัง 

 

กราฟแสดงพื้นท่ีท่ีมีการเสนอข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมวทิยาศาสตร์การแพทยใ์นส่ือส่ิงพิมพร์ายวนัและรายสัปดาห์   

 
 หนงัสือพิมพท่ี์ใชพ้ื้นท่ีน าเสนอข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ากท่ีสุด คือ ไทยรัฐ รองลงมา ไดแ้ก่ เดลินิวส์ ข่าว

สด สยามรัฐ มติชน ไทยโพสต ์ตามล าดบั 
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2. ผลการประมวลข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2.1 การเผยแพร่ข่าวในเดือนมถุินายน 2560 จ านวน 9 เร่ือง 

       (1) หอ้งปฏิบติัการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์เตรียมพร้อมรับมือการระบาดของไขห้วดันก (ไทยโพสต ์7 ก.ค.60 

ผูจ้ดัการสุดสัปดาห์ 22 ก.ค.60 เวบ็ไซตก์รมประชาสัมพนัธ์ 4 ก.ค.60 เวบ็ไซต์bmanews 5 ก.ค.60 เวบ็ไซต์dodeden.com 3 

ก.ค.60) 

  (2) แลบ็ตรวจวคัซีนไทยไดรั้บเลือกใหเ้ป็นแลบ็ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวคัซีนขององคก์ารอนามยัโลก  1 ใน 2 ของ

แล็บในเอเชีย  (วิทยุกรมประชาสัมพันธ์  5 ก.ค.60 สยามรัฐ 7 ก.ค.60 เดลินิวส์บ่าย เดลินิวส์  10 ก.ค.60เว็บไซต ์

Thailandplus.tv เวบ็ไซตd์odeden.com 5 ก.ค.60 เวบ็ไซตจี์นิวส์ เวบ็ไซตส์ยามรัฐ ผูจ้ดัการออนไลน์ 6 ก.ค.60) 

  (3) กรมวิทยฯ์ วิจยัพบสารสกดัจากหม่อนเพิ่มสมรรถภาพทางกายและจิต เร่งพฒันาต่อยอดผลิตภณัฑ์สารสกดั

หม่อนแคบซูล (วิทยุกรมประชาสัมพนัธ์ 7 ก.ค.60 สยามรัฐ ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 10 ก.ค.60 แนวหน้า เดลินิวส์ 12 ก.ค.60 

ผูจ้ดัการออนไลน์ 7 ก.ค.60) 

  (4) กรมวิทยฯ์ สร้างความมัน่ใจคุณภาพยาสามญัท่ีใชใ้นประเทศ (จีนิวส์ 11 ก.ค.60 ไทยรัฐ สยามรัฐ 13 ก.ค.60 

ไทยรัฐบ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 15 ก.ค.60 ผูจ้ดัการออนไลน์ 12 ก.ค.60) 

      (5) กรมวิทยฯ์ พฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรสร้างมาตรฐานเพื่อการส่งออก (เวบ็ไซต์จีนิวส์ เอ็นเอ็นที/ 

กรมประชาสัมพนัธ์ 13 ก.ค.60 ไทยรัฐบ่าย 15 ก.ค.60 สยามรัฐ 17 ก.ค.60 เดลินิวส์ 18 ก.ค.60 คมชดัลึก 20 ก.ค.60)  

 (6) สธ.ร่วมกบับริษทัสยามไบโอไซแอนซ์ จ ากดั พฒันานวตักรรมยาชีวเภสัชภณัฑ์ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น 

Medical Hub (เวบ็ไซต์กรมประชาสัมพนัธ์ เวบ็ไซต์สยามรัฐ เวบ็ไซต์ช่อง 9 เวบ็ไซต์ 21 ก.ค.60 สยามรัฐ 24 ก.ค.60 ไทย

โพสต ์25 ก.ค.60 ข่าวสดบ่าย มติชนบ่าย มติชน ข่าวสด  คมชดัลึก 27 ก.ค.60)  

 (7) กรมวทิยฯ์ พฒันาหอ้งแลบ็ ร.พ.สมเดจ็พระยพุราชสู่มาตรฐานสากล (เวบ็ไซตจี์นิวส์) 

 (8) กรมวิทยฯ์ เฝ้าระวงัยาตา้นจุลชีพตกคา้งในเน้ือสัตว ์(เวบ็ไซต์จีนิวส์ เวบ็ไซต์วอยซ์ทีวี 27 ก.ค.60 เวบ็ไซต์

PPTV เวบ็ไซตบี์ทริปนิวส์ 28 ก.ค.60 มติชนบ่าย 29 ก.ค.60 สยามรัฐ 31 ก.ค.60) 

              (9) กรมวิทยฯ์ เผยผลตรวจอาหารทะเลจังหวดัชลบุรี  และระยองปลอดภัยจากสารปรอท (เว็บไซต์ว๊อยซ์ทีวี 

เวบ็ไซตพ์ีพีทีวี ผูจ้ดัการออนไลน์ 31 ก.ค.60) 

2.2 ข่าวเผยแพร่อ่ืนๆ 

(1) กรมวิทยฯ์ ช้ีไม่มีผลวิจยัยนืยนัอะลูมิเนียมฟอยดก่์อโรคอลัไซเมอร์ (มติชนบ่าย ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซตv์oicenews 

เวบ็ไซตn์ews1005fm 1 ก.ค.60) 

 (2) แนะน าแอพลิเคชัน่หนา้ต่างเตือนภยัสุขภาพ (ข่าวสดบ่าย ข่าวสด 3 ก.ค.60 มติชนบ่าย มติชน 4 ก.ค.60) 

2.3 ข่าวจากการสัมภาษณ์/การบรรยายของผู้บริหาร/นักวชิาการ  
 (1) น.พ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้ัมภาษณ์เร่ืองสารกนับูดในขนมจีน (ช่อง 3 
เร่ืองเด่นเยน็น้ี 26 ก.ค.60) 
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  (2) น.พ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ือง สธ.ร่วมกบับริษทัสยามไบโอไซ
แอนซ์ จ ากดั พฒันานวตักรรมยาชีวเภสัชภณัฑผ์ลกัดนัใหป้ระเทศไทยเป็น Medical Hub (ไทยพีบีเอส  ช่อง 5) 
 (3) น.พ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้ัมภาษณ์กรณีสถาบนัแห่งหน่ึงรุ่นพี่รับนอ้งโดย
การน าเศษอาหาร ปลาร้ามาใหรั้บประทานเส่ียงไดรั้บเช้ือโรค (พีพีทีวี 18 ก.ค.60)  
 (4) น.พ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้ัมภาษณ์เร่ืองสารสกดัจากหม่อน (วิทยเุอฟเอม็ 
92.5 MHz 17 ก.ค.60) 
 (5) น.พ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ือง กรมวิทยฯ์ กบัประเทศไทย 4.0  
(ช่อง 5 วนัประชุมกรม ก.ค.60) 
 (6) น.พ.สุขมุ กาญจนพิมาย  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้ัมภาษณ์เร่ือง แลบ็ตรวจวคัซีนไทยไดรั้บเลือก
ใหแ้ลบ็ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวคัซีนขององคก์ารอนามยัโลก  1 ใน 2 ของแลบ็ในเอเชีย (ช่อง 5 11 ก.ค.60) 
 (7) น.พ.สุขมุ กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้ัมภาษณ์เร่ือง ส้มต าใส่เปลือกมะนาวท าใหเ้ป็น
มะเร็งจริงหรือ (ช่อง 9 ชวัร์ก่อนแชร์  5 ก.ค.60) 
 (8) น.พ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ให้สัมภาษณ์เร่ืองห้องแลบ็ AMD (ช่อง 5 วนัท่ี 24 
ก.ค.60) 
                (9) นายวรวทิย ์กิตติวงศสุ์นทร รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ใหส้ัมภาษณ์เร่ืองแอพลิเคชนั Tumdee Drug 
Alert (ช่อง 5 วนัท่ี 21 ก.ค.60) 
                (10) ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสมุนไพร ใหส้ัมภาษณ์เร่ืองสมุนไพร  (ช่อง 5 วนัท่ี 24 ก.ค.60) 
2.4 ภาพข่าว 
 (1) พิธีลงนามบนัทึกความร่วมมือกรมวิทยฯ์ พฒันาห้องแล็บ ร.พ.สมเด็จพระยพุราชให้ไดม้าตรฐานสากล  (ไทย

โพสต ์28 ก.ค.60 แนวหนา้ 31 ก.ค.60) 

   (2) พิธีลงนามบนัทึกความร่วมมือกรมวิทยฯ์ กบับริษทัสยามไบโอไซแอนซ์ จ ากดั (แนวหน้า 29 ก.ค.60 ไทย

โพสต ์31 ก.ค.60) 

2.5 ข่าวพาดพงิ 

 (1) คณะกรรมการสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประธานสภาวิทยาลัยชุมชน (วชช.) และผูอ้  านวยการ วชช.

ภาคเหนือ ท่ี จ.ตาก นพ.พิเชฐ บญัญตั รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์กรรมการสภาสถาบนัวิทยาลยัชุมชนการจดั

หลกัสูตรสาธารณสุขชุมชนของ วชช.ตาก กล่าวถึงความส าคญัในการจดัหลกัสูตรสาธารณสุขชุมชนของ วชช.ตาก (ไทยรัฐ

บ่าย ไทยรัฐ เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 4 ก.ค.60) 

  (2) ผูอ้  านวยการศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยข์อนแก่น ร่วมพิธีเผาท าลายเน่ืองในวนัต่อตา้นยาเสพติดโลกประจ าปี 

2560 ในวนัท่ี 26 มิถุนายน2560 (พิมพไ์ทย 4 ก.ค.60 พิมพไ์ทย 11 ก.ค.60) 

 (3) นายไชยพร นิยมแกว้ นายอ าเภอเมืองปัตตานี ลงพื้นท่ี ตรวจสอบจุดจ าหน่ายอาหารทะเลสดกวา่ 10 ร้าน ใน

พื้นท่ีบา้นแหลมนก ต.บานา อ.เมืองปัตตานี ท่ีเน่ืองจากมีผูป่้วยอาหารเป็นพิษ รุนแรงหลายราย หลงักินหอยมีช่ือเรียกภาษา

ทอ้งถ่ินวา่ "หอยตีเบง" จึงน าหอยชนิดน้ีไปตรวจสอบอยา่งละเอียดท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(เวบ็ไซตทู์เดยไ์ลน์ 3 ก.ค.

60 มติชนบ่าย เวบ็ไซตม์ติชน เวบ็ไซตช่์อง 7 วนัท่ี 5 ก.ค.60) 
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 (4) นายวรีะศกัด์ิ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.พิจิตร เผยวา่ ขณะน้ีเกิดโรคติดเช้ือไวรัสซิการะบาดในพื้นท่ี อ.บึงนาราง จนถึง

ขณะน้ีมีผูป่้วยติดเช้ือแลว้ 16 คน มีผูส้ัมผสัร่วมอีก 33 คน ทีมแพทยจ์ากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (ร.พ.สต.) 

เขา้ไปเกบ็ตวัอยา่งเลือดส่งไปตรวจท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(ข่าวสด 5 ก.ค.60) 

  (5) นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร จดัอบรม

วิธีการผลิตขยายแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมการระบาดของหนอนหัวด ามะพร้าวในสวนมะพร้าว   นอกจากน้ี ก าลงั

ด าเนินการจดัซ้ือสารเคมีฉีดเขา้ตน้และพน่ทางใบมะพร้าวไดช่้วงตน้เดือนสิงหาคม ซ่ึงจะไม่มีผลกบัเน้ือและน ้าของมะพร้าว

เน่ืองจากไม่มีสารตกคา้งเพราะผา่นการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์(สยามรัฐ 12 ก.ค.60) 

  (6) สถาบันอาหารไดสุ่้มตวัอย่างก๋วยเต๋ียวลุยสวน จ านวน 5 ตวัอย่าง จาก 5 ย่านการคา้ ในเขตกรุงเทพฯและ

ส มุทรปราการ  มี  1 ตัวอย่าง  ท่ี พบ เช้ือสแตป ฟิ โลคอคคัส  ออ เรียสปน เป้ื อนและเกิน เกณฑ์ ม าตรฐานของ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์เร่ืองเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผสัอาหารท่ีก าหนดให้พบเช้ือ

สแตปฟิโลคอคคสั ออเรียส ปนเป้ือนในอาหารพร้อมบริโภคไม่เกิน 100 ซีเอฟย/ูกรัม (ไทยรัฐ ไทยรัฐบ่าย เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 

14 ก.ค.60) 

  (7) เจา้หน้าท่ีส านักงานสาธารณสุข จงัหวดัศรีสะเกษ ออกตรวจร้านขายยาทุกประเภทในพื้นท่ี สุ่มตรวจโสม

แคปซูล ท่ีระบุเป็นยาบ ารุงส าหรับผูช้ายโดยเฉพาะ น าไปวิเคราะห์ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย  ์พบว่ายาแผนโบราณเป่า

เซินเจียวหนงั และยาจินเซง เอ่ียะต่ี มีการปลอมปนยาซิลเดนาฟิล หรือไวอากร้าผสมอยู ่จึงไดเ้ร่งประสานไปยงัร้านขายยา

ทุกประเภทจ านวน 195 แห่งใน จ.ศรีสะเกษ ใหร้ะงบัการขายทนัที (ไทยรัฐบ่าย 22 ก.ค.60) 

(8) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชยโ์ดยกรมการคา้ต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลกัร่วมกบั 6 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ส านกังาน

ปรมาณูเพื่อสันติ ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกรม

ศุลกากรจัดท าระบบการบริหารสินค้าท่ีใช้สองทางของไทยเพื่อก ากับดูแลการค้า DUI ให้มีประสิทธิภาพ (เว็บไซต์

ประชาชาติธุรกิจ 6 ก.ค.60) 

(9) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขอ้ตกลงยอมรับร่วมส าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภณัฑ์ยาสามญั

ของอาเซียน โดย อย.จะยอมรับและพิจารณาตรวจสอบรายงานเฉพาะขอ้มูลท่ีไดจ้ากศูนยก์ารศึกษาชีวสมมูลในประเทศไทย

ท่ีไดรั้บการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทยเ์ท่านั้น (เวบ็ไซตค์มชดัลึก 11 ก.ค.60) 

 (10) ขอ้มูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทยพ์บการระบาดของเช้ือไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุB ในสัดส่วนท่ีสูงมากถึง

ร้อยละ 71.5 เม่ือเทียบกบัสายพนัธ์ุ A องคก์ารอนามยัโลกแนะน าใหผ้ลิตวคัซีนโดยบรรจุเช้ือไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุB ใหค้รบ

ทั้ง 2 ตระกลู คือ Victoria และ Yarmagata (เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์ 16 ก.ค.60) 

(11) หมอผิวหนงัเตือนอยา่หลงเช่ือครีมโนเนมผสมปรอท-สเตียรอยดใ์ชว้ิธีตรวจสารในเน็ตเช่ือถือไดย้ากตอ้งส่ง

ตรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบเท่านั้น (เวบ็ไซตไ์ทยรัฐ 21 ก.ค.60) 

 

------------------------- 


