
รายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่12/2560 1 
วนัศุกร์ที ่22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-10.30 น. 2 

ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 

ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายสุขมุ  กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์6 
2. นายสมฤกษ ์  จึงสมาน  รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์7 
ผู้บริหาร 8 
1. นางอุรุญากร  จนัทร์แสง  (แทน)ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สาธารณสุข 9 
2. นางณุฉตัรา   จนัทร์สุวานิชย ์ ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัสมุนไพร 10 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร  ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววตัถุ 11 
4. นางกุลธิดา     ศิริวฒัน์  ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย  12 
5. นายยทุธนา  บางม่วง  (แทน)ผูอ้  านวยการส านกัรังสีและเคร่ืองมือแพทย ์13 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา  ผูอ้  านวยการส านกัยาและวตัถุเสพติด 14 
7. นางสาวจารุวรรณ  ล้ิมสัจจะสกุล ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร 15 
8. นางสาวภทัรวร์ี  สร้อยสังวาลย ์ ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ  16 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค ์ เลขานุการกรม 17 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ 18 
11. นายอาคม  สาลี  (แทน)ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 19 
12. นายสังคม  วทิยนนัทน์  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1 เชียงใหม่ 20 
13. นายวชิยั  ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 1/1 เชียงราย 21 
14. วา่ท่ี ร.ต.ณฐัพชัร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 2 พิษณุโลก 22 
15. นางสาวโลมไสล  วงคจ์นัตา  (แทน)ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 3 นครสวรรค ์23 
16. นายทรงพล   ชีวะพฒัน์  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 4 นนทบุรี 24 
17. นางศิริวรรณ   ชยัสมบูรณ์พนัธ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 5 สมุทรสงคราม 25 
18. นายอรัญ  ทนนัขติั  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 6 ชลบุรี 26 
19. นางเลขา  ปราสาททอง ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 7 ขอนแก่น 27 
20. นางสาวเกษร    บุญยรักษโ์ยธิน ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 8 อุดรธานี 28 
21. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 9 นครราชสีมา 29 
22. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 10 อุบลราชธานี 30 
23. นางสาวกลัยา  อนุลกัขณาปกรณ์ ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11 สุราษฎร์ธานี  31 
24. นางสาวอรทยั  สุพรรณ  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 11/1 ภูเก็ต 32 
25. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12 สงขลา 33 
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26. นายบลัลงัก ์  อุปพงษ ์  ผูอ้  านวยการศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท่ี์ 12/1 ตรัง 1 
27. นางอนงค ์  เข่ือนแกว้  หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 2 
28. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หวัหนา้กลุ่มตรวจสอบภายใน 3 
 4 
นักวิชาการ 5 
1. นางเดือนถนอม    พรหมขติัแกว้ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  6 

   (เทคโนโลยชีีวภาพ)  ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์7 
2. นางสาวบุษราวรรณ  ศรีวรรธนะ  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์8 
                                    (จุลชีววทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์9 
3. นางกนกพร  อธิสุข  ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  10 
    (วทิยาศาสตร์กายภาพ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์11 
4.นางสาวประไพ  วงศสิ์นคงมัน่ นกัวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ช่ียวชาญ 12 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 13 
5. นางสาวปนดัดา  เทพอคัศร  นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 14 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์15 
6.นายอาชวนิทร์   โรจนววิฒัน์  นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 16 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์17 
7. นางสาวกุลชญา  ไชยราช นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 18 
    สถาบนัวจิยัสมุนไพร 19 
 20 
ผู้ไม่มาประชุม เน่ืองจากติดราชการและภารกจิอืน่ 21 
1. นายพิเชฐ                บญัญติั        รองอธิบดีกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์22 
2. นางสลกัจิต               ชุติพงษว์เิวท     ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย ์  23 
                               (ภูมิคุม้กนัวทิยา) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 24 
3.นายสุธน  วงษชี์รี  รก.ผูท้รงคุณวฒิุดา้นวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์การแพทย  ์25 
                (มาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ) ส านกัวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย  ์26 
4. นางสิริภากร  แสงกิจพร  ผูอ้  านวยการสถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์27 
5. นายประสาท  ตราดธารทิพย ์ ท่ีปรึกษาดา้นบริหารจดัการฯ 28 
6. นายสุรัคเมธ  มหาศิริมงคล นายแพทยช์ านาญการพิเศษ 29 
     สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์30 
7.นางหรรษา   ไทยศรี นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ 31 
    สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย ์32 
 33 
 34 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1 
1. นางสาววนัทนา  อคัรปัญญาวทิย ์ นกัวชิาการการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ 2 
    ส านกังานเลขานุการกรม 3 
2. นางสาววรารัตน์  แสงสุวรรณ นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 4 
    ส านกังานเลขานุการกรม 5 
3. นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นกัประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ 6 

   ส านกังานเลขานุการกรม 7 
4. นางสาวมนทิรา   รัชตะสมบูรณ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 8 
       กองแผนงานและวชิาการ 9 
5. นางสุกญัญา  ก าแพงแกว้  นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 10 
    ส านกังานเลขานุการกรม 11 
6. นางสาวรุจิราพร              แตงผึ้ง  นกัจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ 12 
    กองแผนงานและวชิาการ 13 
 14 
รายช่ือข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธ์สูง (HIPPS) 15 
1. นางสาวสุจิตรา  คุม้โภคา  นกัทรัพยากรบุคคลช านาญการ 16 
    ส านกังานเลขานุการกรม 17 
2. นายสุเมธ   เท่ียงธรรม   นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 18 
      ส านกัยาและวตัถุเสพติด 19 
3. นางสาวศุภกาน              ศรีเพชร์   เภสัชกรช านาญการ 20 
  ส านกัยาและวตัถุเสพติด 21 
4. นางสาวฐิติพร   ทบัทิมทอง นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 22 
  สถาบนัวจิยัสมุนไพร 23 
5. นายพรชยั    สินเจริญโภไคย นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ 24 
     สถาบนัวจิยัสมุนไพร 25 
6. นางสาวนุสรา  สัตยเ์พริศพราย นกัวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ  26 
     สถาบนัชีววทิยาศาสตร์ทางการแพทย  ์27 
คณะเลขานุการ  28 
1. นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 29 
    กองแผนงานและวชิาการ 30 
2. นายประวติั  โตกุลวฒัน์  เจา้พนกังานธุรการ 31 
    กองแผนงานและวชิาการ 32 
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เร่ิมประชุม เวลา 8.30 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 1 
วาระพิเศษ   การลงนามค ารับรองการปฏิบติัราชการระหว่างผูบ้ริหารหน่วยงาน ผูท้รงคุณวุฒิของกรมกบักรม2 
วทิยาศาสตร์ การแพทย ์ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 3 
 4 
วาระที ่1  เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
             1.1 รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้ตรวจเยี่ยมกระทรวงสาธารณสุขในวนัท่ี 21 5 
ธันวาคม 2560 และให้การช่ืนชมผลงานของกรมท่ีได้ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและ Thailand 4.0 6 
โดยเฉพาะในเร่ือง Biomedical และ Biotechnology 7 
    1.2 ในสัปดาห์หนา้จะมีการคดัเลือกต าแหน่งรองอธิบดีฯ ซ่ึงในกรณีท่ีผูบ้ริหารกรมฯไดรั้บการคดัเลือก 8 
จะท าให้มีต าแหน่งภายในกรมว่าง โดยกรมจะมีการตั้ งคณะกรรมการพิจารณาตามความอาวุโส ความรู้9 
ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อความโปร่งใส 10 
         1.3 สถานะของเงินบ ารุงกรมมีจ านวนเพิ่มข้ึน จึงไดป้รับอตัราเงินเดือนของลูกจา้งชัว่คราวเพื่อเป็นขวญั11 
ก าลงัใจของบุคลากร 12 
 1.4 มอบหมายผูบ้ริหารหน่วยงาน ให้เน้นย  ้าบุคลากรด าเนินกิจกรรมสังสรรค์อย่างเหมาะสมและ13 
ปลอดภยัในช่วงเทศกาลปีใหม่ 14 
   15 
 วาระที ่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที ่11/2560 เมื่อวันที ่8 พฤศจิกายน 2560      16 

ฝ่ายเลขานุการไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อใหอ้งคป์ระชุมพิจารณาตรวจสอบและไดท้ า17 

การแกไ้ขตามท่ีแจง้เรียบร้อยแลว้ 18 

  มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 19 
 20 
วาระที ่3  เร่ืองติดตามความก้าวหน้า 21 
  3.1 แผนพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 22 
   นายอาคม สาลี ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานแผนพฒันาระบบ 5 ปี (2561-2565)โดยใช้23 
งบประมาณทั้งหมด 40 ลา้นบาทและมีประเด็นส าคญั คือ  24 
1) ใชร้ะบบรับตวัอยา่งตรวจวเิคราะห์ (iLab) ระบบเดียวกนั 25 
2) ใชรู้ปแบบรายงานผลวเิคราะห์รูปแบบเดียวกนั 26 
3) ตั้งคณะกรรมการท า Harmonize ขอ้มูลดา้นการตรวจวิเคราะห์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั พิจารณาคดัเลือก27 
ความตอ้งการน ามาออกแบบกระบวนการเพื่อพฒันาประสิทธิภาพของระบบ 28 
4) น าเสนอเขา้ท่ีประชุมกรมเพื่อรายงานความกา้วหนา้ ในเดือนมกราคมอีกคร้ัง 29 
 30 
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  มติที่ประชุม ประธานแจง้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ืองส าคญั โดยเห็นดว้ยในหลกัการ และ1 
ให้ค  านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ช้และความครอบคลุมของการใชง้านเป็นหลกั เพื่อให้คุม้ค่ากบัการลงทุน เป็น2 
การอ านวยความสะดวกและไม่เพิ่มภาระในการท างาน โดยใชเ้งินบ ารุงเป็นบางส่วนและให้ขอเงินงบประมาณ3 
ในระยะต่อไป เน่ืองจากจะไดรั้บการตรวจสอบจากกรมและส านกังบประมาณ  4 
     ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้ เสนอแนะวา่เน่ืองจากกรมมีเวบ็ไซต ์PT Provider อยูแ่ลว้ ควรเชิญ5 
ผทว.สุธน วงษชี์รี เพื่อร่วมใหข้อ้มูลส าหรับแผนพฒันาฯน้ีดว้ย 6 
 7 
วาระที ่4 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุม 8 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 9 
  เลขานุการกรมมอบใหห้วัหนา้ฝ่ายคลงั น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  10 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ วนัที่ 15 ธันวาคม 2560 งบประมาณท่ี11 
ไดรั้บทั้งส้ิน 1,467,773,700.00 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยหกสิบเจ็ดลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนสามพนัเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 12 
ไดร้ับเงินประจ างวด(คร้ังที่ 1) 964,438,300.00 บาท (เกา้ร้อยหกสิบส่ีลา้นส่ีแสนสามหมื่นแปดพนัสามร้อย13 
บาทถว้น งบประมาณที่ยงัไม่ไดรั้บเงินประจ างวด 502,135,400.00 บาท (ห้าร้อยสองลา้นหน่ึงแสนสามหม่ืน14 
ห้าพนัส่ีร้อยบาทถว้น ) 15 
  การเบิกจ่ายจริง ตั้งแต่ วนัที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วนัที ่ 15 ธ ันวาคม 2560 เป็นเงินจ านวน 16 
227,921,380.40 บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดลา้นเกา้แสนสองหมื่นหน่ึงพนัสามร้อยแปดสิบบาทส่ีสิบสตางค์) คิด17 
เป็นร้อยละ 23.63 ของเงินประจ างวดที่ไดรั้บ และร้อยละ 15.53 ของเงินงบประมาณที่ไดรั้บจดัสรร เบิกจ่าย18 
จริงรวมผูกพนั จ านวน 468,840,676.55 บาท (ส่ีร้อยหกสิบแปดลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้า19 
สิบห้าสตางค)์ คิดเป็นร้อยละ 48.61 ของเงินประจ างวดที่ไดร้ับ โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วนัที่ 15 20 
ธันวาคม 2560 เบิกจ่ายร้อยละ 25.24 ของงบประมาณ  21 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2560 กรมวิทยาศาสตร์การแพทยม์ีการเบิกจ่าย22 
งบอยู่ในอนัดบั 5 ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถเบิกจ่ายไดท้ั้งส้ินร้อยละ 15.50    23 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วนัที่ 15 ธันวาคม 2560 มียอดยกมาทั้งส้ิน 435,123,615.92 บาท  (ส่ีร้อย24 
สามสิบห ้าล า้นหน่ึงแสนสองหมื ่นสามพนัหกร้อยสิบห ้าบาทเก า้สิบสองสตางค ์)  ม ีรายร ับทั้ง สิ้น 25 
67,617,853.06 บาท (หกสิบเจ็ดลา้นหกแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพนัแปดร้อยห้าสิบสามบาทหกสตางค์) มีรายจ่าย26 
ทั้งส้ิน 36,369,627.56 บาท (สามสิบหกลา้นสามแสนหกหมื่นเกา้พนัหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค)์ 27 
คงเหลือทั้งส้ิน 466,371,841.42 บาท (ส่ีร้อยสิบหกลา้นสามแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพนัแปดร้อยส่ีสิบเอ็ดบาทส่ีสิบ28 
สองสตางค์)รายงานลูกหน้ีการคา้คงคา้ง รวมทั้งส้ิน 88,832,051.80 บาท (แปดสิบแปดลา้นแปดแสนสามหม่ืนสอง29 
พนัหา้สิบเอด็บาทแปดสิบสตางค)์ 30 
 31 
 32 
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   มติทีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายดงัน้ี 1 
- เร่งรัดการใชง้บประมาณโดยเฉพาะงบลงทุน งบด าเนินการ ฝึกอบรม และงบท่ีหน่วยงานอ่ืนโอนมาให ้เช่น อย. เป็นตน้ 2 
- การจดัสรรเงินบ ารุง ตามเหตุผลและความจ าเป็นเรียงตามล าดบัดงัน้ี 3 
1) งบบุคลากร เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ 4 
2) งบด าเนินการ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเพื่อความมัน่คง 5 
3) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  6 
4) งบลงทุน เพื่อสนองนโยบายประเทศหรือยทุธศาสตร์ชาติ แต่ตอ้งค านึงถึงผลกระทบและมีงบจ านวนจ ากดั 7 
 8 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  9 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  10 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 ตามหนงัสือส านักงบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี 11 
นร 0702/ว103 ลงวนัท่ี 8 กนัยายน 2560  12 
ส าหรับรายจ่ายลงทุน รายการค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  13 
1.รายการปีเดียว ใหก่้อหน้ีผกูพนั ภายในไตรมาสท่ี 1 14 
2.รายจ่ายลงทุนอ่ืนๆ ก่อหน้ีผกูพนั ภายในไตรมาสท่ี 2  15 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินลงทุน 16 
ไตรมาสท่ี 1 ร้อยละการเบิกจ่าย 21.11      ไตรมาส 2   ร้อยละการเบิกจ่าย 43.11  17 
ไตรมาส 3  ร้อยละการเบิกจ่าย 65.11        ไตรมาส 4  ร้อยละการเบิกจ่าย 88 18 
งบประมาณตามขาวคาดแดงแยกรายหมวด ประจ าปีงบประมาณ 2561  (งบลงทุน) 19 
หมวดครุภณัฑ ์จ านวน 193.5364 ลา้นบาท 20 
หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รายการผกูพนัเดิม 157.2321 ลา้นบาท รายการผกูพนัใหม่ 128.2602 ลา้นบาท  21 
รวมทั้งส้ิน 479.0287 ลา้นบาท 22 
  สรุปภาพรวมการก่อหน้ีผกูพนัรายการงบลงทุน  ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560 23 
ครุภณัฑ ์159.75 ลา้นบาท ผกูพนัเดิม 157.23 ลา้นบาทและผกูพนัใหม่ 65.36 ลา้นบาท 24 
ก่อหน้ีผกูพนัรวม 382.34 ลา้นบาท 25 

➢ สรุปภาพรวมหมวดครุภณัฑ์ 26 
 สถาบนัชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย ์มีจ านวนครุภณัฑท่ี์ยงัไม่ลงนามสัญญา 2 รายการ วงเงิน 10.43 ลา้นบาท  27 

➢ สรุปภาพรวมหมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  28 
จ านวนท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ียงัไม่ลงนามสัญญา 8 รายการ (5 หน่วยงาน) วงเงิน 56.26 ลา้นบาท 29 
  30 
  มติทีป่ระชุม  ประธานมอบหมายใหทุ้กหน่วยงานร่วมกนั 31 
1) ตรวจสอบคุณสมบติั/ลกัษณะ และราคาของครุภณัฑใ์หแ้น่นอน 32 
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2) ตรวจสอบท่ีมาของราคากลางให้ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีจ าเป็นหรือเฉพาะเจาะจงตอ้งแจง้เหตุผลและความจ าเป็นให้1 
ชดัเจน เพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายกบัหน่วยงาน 2 
 3 
  4.3 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 4 
  ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ น าเสนอท่ีประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดงัน้ี  5 
ผลการด าเนินงานการบริหารจดัการองคก์าร ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ปีงบประมาณ 2561 ดงัน้ี  6 
ผลการประชุม QMR MEETING คร้ังท่ี 2/2561  ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 7 

➢ บูรณาการระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 กบั PMQA โดยมอบหมายใหก้พร.จดัตั้งคณะท างานร่วมกนั 8 
เขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาองคก์ารตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ วนัท่ี 14-15 9 
ธนัวาคม 2560 ณ จ.อยธุยา 10 

➢ มอบหมาย ผอ. กุลธิดา สรุปความคิดเห็นเร่ือง Multi-site Organization น าเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง 11 
พิจารณาทบทวนการจดัการความเส่ียงทั้งระบบ และน าเสนอประเด็นความเส่ียงท่ีส าคญั  12 

➢ เตรียมการประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันาระบบการจดัการความเส่ียงของกรมในวนัท่ี 15-16 มกราคม  13 
2561 ณ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์14 

➢ ทบทวนนโยบายคุณภาพและวตัถุประสงคคุ์ณภาพประจ าปีงบประมาณ 2561 15 
ผูอ้  านวยการส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร น าเสนอ ประเด็นการจดัการความเส่ียงภาพรวมท่ีมุ่งเนน้ปี 16 
2560 ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ ดา้นสารสนเทศ และดา้นภยัสุขภาพ ดงัน้ี 17 

ความเส่ียง/ประเด็น เหตุผล มาตรการดูแล 
1.ความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ (LR) 
-การผดิกฏระเบียบดา้นการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

-การบ่งช้ีปัญหาจากรายงานต่างๆ 
(สตง.ควบคุมภายใน/ตรวจสอบ
ภายใน/ITA เป็นตน้) 
-พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

-จดัอบรม 
-การทวนสอบปฏิบติัการ(6 หน่วย) 
-จดัท าคู่มือ 

2.ความเส่ียงดา้นสารสนเทศ (IT) 
-ระบบและโครงสร้างพื้นฐาน IT 

-ระบบ IT ท่ีสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานมีดอ้ยประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

-จดัอบรม 
-จดัท าแผนการพฒันา IT ภาพรวม
ของกรม 

3.ความเส่ียงภยัสุขภาพภยั (HR) 
-ความปลอดภยัห้องปฏิบติัการดา้น
เคมี 
-ขาดการบูรณาการทั้งระบบ 

-ขอ้สังเกตจากการตรวจประเมิน
ของ URS 
-มีนโยบายและมีคณะอนุกรรมการ
ความปลอดภยั 3 ดา้น ระดบักรม 
 

-จดัอบรม 
-จดัท าแผนความปลอดภยั
หอ้งปฏิบติัการดา้นเคมีภาพรวม
ของกรม 
-จดัท าคู่มือ 

ขอ้เสนอเพื่อการพฒันา  18 
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ประเด็น ขอ้เสนอ 
1.การเตรียมขอ้มูลเพื่อระบุและจดัการความเส่ียงของ
กรม 
สาหรับเตรียมการประเมินรอบ 6 เดือน 
1.1 มีขอ้มูลและมีผูรั้บผดิชอบในระบบ 
- รายงานตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน) 
- รายงานส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สล.) 
- รายการควบคุมภายใน (สล.) 
- รายงาน ITA (กลุ่มคุม้ครอง) 
- ขอ้ร้องเรียน (ปชส.) 

1. ผูรั้บผดิชอบงานเตรียม 
ระบุความเส่ียงและเสนอมาตรการดู 

1.2 มีขอ้มูลแต่ยงัไม่มีผูรั้บผิดภาพรวมของกรม 
- NC & O ระบบคุณภาพทุกระบบของทุกหน่วยงาน 

1. ใหทุ้กหน่วยสรุปNC&O ทุกระบบคุณภาพปี 
2558-2560ให้เจา้ภาพ 
2. มอบหมายใหก้องแผนฯเป็นเจา้ภาพ 

1.3 ไม่มีขอ้มูลและไม่มีผูรั้บผิดชอบ 
- อุบติัการณ์เร่ืองไม่ความปลอดภยัของหอ้งปฏิบติัการ 
- ความปลอดภยัห้องปฏิบติัการ 

1.ทีมความเส่ียงและคณะอนุกรรมการความ
ปลอดภยัดา้นเคมี จดัท าแบบฟอร์มบนัทึก 
2. ทุกหน่วยรายงานทุก 6 เดือน 
3. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯและกองแผนฯ
เป็นเจา้ภาพ 

2. การเตรียมการรับ ISO/IEC 17025:2017 
2.1 Option A 
1) Management system documentation 
2) Control of management system documentation 
3) control of record 
4) Action to address risks and opportunities 
5) Improvement 6) Corrective actions 
7) Internal audits 8) Management reviews 
2.2. Option B ( ISO 9001) 

1.มอบหมายใหท้่านผทว.ดา้นมาตรฐาน 
หอ้งปฏิบติัการศึกษาและเสนอทางเลือกและแนว
ทางการบริหารจดัการของกรม 

3. Smart DI ( หากเลือก Option B ) 
- คู่มือคุณภาพ (QM) 1 ฉบบั  
- ระเบียบปฏิบติังาน (QP) 8 ฉบบั 
 - คู่มือปฏิบติังาน (WM) 23 ฉบบั  
- แบบฟอร์ม (FM) 68 ฉบบั  

1. เจา้ภาพและคณะท างานร่วมกนัเพื่อเตรียมพร้อม
ทบทวน/ ปรับปรุง ให้ครอบคลุมทั้ง ISO 9001 และ 
ISO17025 
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ประเด็น ขอ้เสนอ 
- เอกสารสนบัสนุน (SD) 16 ฉบบั 

 1 
มติทีป่ระชุม    ประธานมอบหมายให ้QMR และผอ.สคอ.ดูแลเร่ืองการจดัการความเส่ียง โดยค านึง2 

ระบบระเบียบราชการ การจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงสามารถน าความรู้ท่ีไปถ่ายทอดไดแ้ละมีความถูกตอ้งตามกฎระเบียบ3 
ของกรมบญัชีกลาง/สตง. และเสนอแนะมาตรการดูแลประเด็นความเส่ียง ดงัน้ี 4 
1) ดา้นกฎระเบียบ : การจดัท าคู่มือใหถู้กตอ้งตรงกบักรมบญัชีกลาง 5 
2) ดา้นสารสนเทศ : ค  านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ช้ 6 
3) ดา้นภยัสุขภาพ : เนน้ย  ้าเร่ืองความปลอดภยัในการท างานของเจา้หนา้ท่ี  การปฏิบติัตามมาตรฐาน 7 
 8 
วาระที ่5 เร่ืองเพือ่พจิารณา  9 
 5.1 ความคืบหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศระดับ10 
ปริญญาเอก 11 
 ผทว.เดือนถนอม พรหมขติัแกว้  น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดงัน้ี 12 
ความเป็นมา : กรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์ห็นควรใหมี้การพฒันาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศในระดบั13 
ปริญญาเอก โดยการสนบัสนุนของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์(ค่าลงทะเบียนการศึกษา) 14 
แต่งตั้ง         : คณะกรรมการพฒันาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ระดบัปริญญาเอก 15 
ประกอบด้วย  16 

รองอธิบดี ผูท้รงคุณวฒิุ ผูอ้  านวยการกองแผนงานและวชิาการ     17 
ผูอ้  านวยการส านกัเคร่ืองส าอางและวตัถุอนัตราย   18 
ผชช.สุดธิดา หมีทอง  และ ฝ่ายการเจา้หนา้ท่ี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 19 

เป้าหมายในการพฒันาบุคลากร 20 
1.)พฒันาบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายการพฒันาประเทศตาม “Thailand 4.0 ดา้นสาธารณสุข” 21 
2.)พฒันาบุคลากรท่ีจะสนบัสนุนภารกิจประจ าท่ีส าคญัและจ าเป็น 22 
3.)พฒันาบุคลากรเพื่อทดแทนสาขาวชิาของผูท่ี้จะเกษียณอายรุาชการและมีแนวโนม้ขาดแคลน 23 
-จดัท าแผนพฒันาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ ระดบัปริญญาเอก ระยะเวลา 5 ปี  24 
โดยก าหนดสาขาวชิาท่ีจ  าเป็นและเหมาะสม 25 
การด าเนินการทีผ่่านมา 26 
ในปีงบประมาณ 2560 ไดมี้คณะกรรมการฯ พิจารณาจดัสรรทุนพฒันาขา้ราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ไป27 
ศึกษา/ฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยการขอรับทุนรัฐบาล (ก.พ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2569   28 
จ านวน 26 ทุน ใหแ้ก่หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งการก าหนด สาขาวชิาท่ีเหมาะสม 29 
นโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 Thailand New S-curve  : อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 5 ประเภท 30 
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“อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร (Medical Hub)” 1 
Thailand 4.0 ดา้นสาธารณสุข : มีเป้าหมายพฒันานวตักรรม/เทคโนโลยทีางการแพทย ์และอุตสาหกรรมทางการ2 
แพทย ์รวมทั้งการสร้างและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 3 
เป้าหมายในการพฒันานวตักรรมสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (ระยะ 5-15 ปี) 4 
1.)ยา Generic ทดแทนการน าเขา้ 5 
2.)ยาชีววตัถุ Bio-similar 6 
3.)ยาชีววตัถุชนิดใหม่เพื่อรักษาโรคมะเร็ง และโรคภูมิแพ ้7 
4.)ยาใหม ่8 
5.)สมุนไพร และเคร่ืองส าอางสมุนไพร 9 
6.)วคัซีนใหม่ 10 
7.)ชุดตรวจวินิจฉยัท่ีมีศกัยภาพเชิงพาณิชย ์11 
8.)Precision Medicine 12 
9.)Automated Diagnostic Devices 13 
10.)ผลิตภณัฑจ์าก Pro-biotics 14 
11.)อุปกรณ์ดา้นการแพทยช์นิดฝัง (Implanted Devices) 15 
12.)หุ่นยนตแ์ละเคร่ืองมือผา่ตดัทางการแพทย ์16 
13.)Smart Village สาหรับผูสู้งวยั 17 
14.)Digital Health 18 
15.)Smart Medical Devices 19 
16.)Robotics หุ่นยนตช่์วยคนพิการ 20 
17.)ศูนยบ์  าบดัฟ้ืนฟูผูสู้งอายุ 21 
18.)การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 22 
การพฒันาบุคลากร PhD รองรับภารกจิการพฒันานวตักรรม 23 

เป้าหมายการพฒันานวตักรรม และเทคโนโลยทีางการแพทยเ์พื่อรองรับ Thailand 4.0 ดา้นสาธารณสุข            24 
ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดงัน้ี 25 
1)ยาใหม่ ทั้งยาเคมีหรือยาจากสมุนไพร และเคร่ืองส าอางจากสมุนไพร 26 
2)ยา Biopharmaceutical ทั้งยาใหม่และยาคลา้ยคลึง (Biosimilar) 27 
3)วคัซีน 28 
4)Cell therapy 29 
5)Precision Medicine / Personalized Medicine (การตรวจวนิิจฉยัโรค การบ่งช้ีทางพนัธุกรรมท่ีเก่ียวกบั  โรค30 
หรือการรักษา) 31 
6)Diagnostics น ้ายาตรวจวนิิจฉยัโรค และน ้ายาทดสอบเพื่อการคุม้ครองผูบ้ริโภค 32 
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7)Supportive functions to biomedical product development ไดแ้ก่ Bioinformatics, IT, การจดัการทรัพยสิ์น  1 
ทางปัญญา ฯลฯ  2 
การจัดสรรทุน ก.พ. ศึกษา PhD ในต่างประเทศ (ด้านนวัตกรรม) 3 

นวตักรรม สาขาวชิา 
หน่วยงานท่ีขอ 
รับการจดัสรร 

ปี พ.ศ. 

การวจิยัยาใหม่  
/ ยาจาก 
สมุนไพร 
 

Toxicology สวพ. 2560 

Toxicology สวพ. 2563 

Plant  Biotechnology สวพ. 2566 

Genetic Toxicology สชพ. 2561 

Pharmaceutical Science (Pharmaceutical 
Chemistry / Medicinal Chemistry) 

สชพ. 2562 

Biochemistry (Drug Discovery) สชพ. 2565 

Pharmaceutical Science / Biochemistry / 
Biotechnology (Drug Formulation) 

สชพ. 2568 

Molecular and Cellular Pharmacology สยวส 2563 

Drug Design, Development and Delivery สยวส 2564 

Pharmacognosy / Medicinal Chemistry สยวส 2565 

Precision 
Medicine 

Human Genetics (Genomics / 
Transcriptomics / Pharmacogenomics) 

สชพ 2562 

Bioinformatics สวส 2564 

Molecular Genetics (Precision Medicine) สชพ 2569 

 
13 ทุน 
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การจัดสรรทุน ก.พ. ศึกษา PhD ในต่างประเทศ (พฒันาภารกจิประจ า) 1 

พฒันาภารกิจประจ า สาขาวชิา หน่วยงานท่ีได ้ ปี พ.ศ. 

ดา้นอาหาร Analytical Chemistry สคอ 2562 

Biotechnology สคอ  2567 

Toxicology สคอ  2567 

Material Science  สคอ  2569 

ดา้นชีววตัถุ Biochemistry (Biotherapeutics) สถาบนัชีววตัถุ 2565 

ดา้น AMR Biochemistry / Microbiology (AMR) สวส 2566 

ดา้นโรค Molecular Genetics สวส 2568 

Microbiology ศวก. ท่ี 12 สงขลา 2567 

ดา้นยา Pharmacology and Toxicology สยวส 2568 

ดา้นเคร่ืองส าอาง Analytical Chemistry สสว 2564 

ดา้นสมุนไพร Pharmaceutical Science  ศวก. ท่ี 8 อุดรธานี 2566 

ดา้นรังสีการแพทย ์ Health Physics / Medical Physics ส านกัรังสีฯ 2563 

ดา้น IT Data Science ศทส 2569 
 

13 ทุน 

 2 
การด าเนินงานของคณะกรรมการในปี 2561 3 
1.)ประชุมคณะกรรมการ 4 
2.)ส ารวจขอ้มูลความตอ้งการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดบัปริญญาเอก 5 
2.1ขา้ราชการ 6 
2.2พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 7 
คุณสมบติั 8 
1.)มีวฒิุการศึกษาปริญญาโท หรือ เป็นผูท่ี้อยูร่ะหวา่งศึกษาปริญญาโท 9 
2. )มีอายไุม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 10 
  (อา้งอิงตามเกณฑคุ์ณสมบติัผูส้มคัรรับทุนปริญญาเอก ของ ส านกังาน ก.พ.) 11 
 12 
 13 
 14 



-13- 
 

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  คร้ังท่ี 12/2560                                                                              วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 
 

 

ผลการส ารวจ ณ ปัจจุบัน 1 

ประเภท 

บุคลากรวฒิุปริญญาโท ท่ีประสงคจ์ะศึกษาต่อ PhD (ราย) 

ส าเร็จการศึกษา 
อยูร่ะหวา่งศึกษา อายไุม่เกิน 40 ปี (1 ต.ค. 62) อายเุกิน 40 ปี (1 ต.ค. 62) 

ขา้ราชการ 17 5 3 

พกส. 4 - 1 

รวม 
21 5 4 

30 

 2 
การด าเนินการของคณะกรรมการฯ ล าดับต่อไป 3 
1.)พิจารณา ‘สาขาวชิา’ เพื่อจดัท าแผนพฒันาบุคลากร ศึกษาต่อปริญญาเอกภายในประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 4 
2. )ก าหนดตวับุคคลท่ีประสงคจ์ะศึกษาต่อ และสาขาวชิาท่ีจะศึกษา  ซ่ึงบุคคลนั้นๆ  ตอ้งมีวฒิุปริญญาโทเหมาะสม 5 
3.)เจรจากบัมหาวทิยาลยัท่ีมีความร่วมมือกบักรม เง่ือนไขในการศึกษา/วทิยานิพนธ์ (หากมีสาขาวชิาตรง)  6 
4.)ในกรณีมหาวทิยาลยัทัว่ไป ผูข้อรับทุนตอ้งติดต่อสถานท่ีเรียนเอง 7 
ระบบนิเวศน์ในการขับเคลือ่นนวตักรรมกลุ่มสุขภาพ 8 
1)การพฒันาบุคลากรสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 9 
2)เทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีขาดแคลน ไดแ้ก่ Bioprocess engineering, Chemical synthesis, Chemical modification,      10 
High-throughput drug screening system, Genomics, Proteomics, Metabolomics, Biophysics, etc 11 
3)Clinical Research Management Service (CRO) 12 
4)GLP Animal Testing Labs 13 
5)Pilot GMP Manufacturing 14 
6)ประสิทธิภาพในการก ากบัดูแลและรับรอง เช่น อย. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์15 
7)การบริหารจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา 16 
8)มาตรการดึงดูดการลงทุนการวจิยัโดยภาคเอกชน 17 
9)การบริหารจดัการทางการตลาดและการผลกัดนันวตักรรมเชิงพาณิชย  ์18 
10)กฎ ระเบียบในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 19 
11)การแกไ้ขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และโครงสร้างระบบราชการ 20 
 21 
 22 
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ข้อสังเกต 1 
1)กรมควรมีแผนงาน โครงการพฒันานวตักรรมนั้นๆ รองรับผูท่ี้จะเรียนส าเร็จกลบัมา เพื่อใหเ้กิดการด าเนินงาน2 
ตามวตัถุประสงคข์องกรมในการสนบัสนุนดงักล่าว 3 
2)การสร้างสรรคน์วตักรรม หรือเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ประเทศไม่เคยมีมาก่อน เป็นเร่ืองยาก          4 
“นวตักรรม 1 ชนิด” อาจไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง แต่ควรเป็นความร่วมมือ5 
ระหวา่งหลายหน่วยงาน ด าเนินงานในแต่ละส่วนตามภารกิจ ศกัยภาพ ความเช่ียวชาญ 6 

ในการสนบัสนุนใหไ้ดเ้ป้าหมายนวตักรรม/เทคโนโลยทีางการแพทยต์ามท่ีตั้งไว ้ควรมีแผนงาน7 
ระดบัชาติโดยภาคส่วนต่างๆ ร่วมกนัจดัท าแผนงานในรายละเอียด เพื่อ mapping กิจกรรม (นบัตั้งแต่การวจิยั8 
พื้นฐานจนส าเร็จไดเ้ป็นนวตักรรมตน้แบบ) หน่วยงานรับผดิชอบ งบประมาณ การเตรียมการต่างๆ ท่ีประเทศยงั9 
ขาด  การลงทุนโครงสร้าง การเตรียมมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การทดสอบในสัตว/์ในคน การประเมินเทคโนโลย ี    10 
แนวทางการถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรม การข้ึนทะเบียน ฯลฯ  11 
ประเด็นที่เสนอทีป่ระชุมเพือ่พจิารณา 12 
1.แนวทางการใชเ้งินบ ารุง หรือแหล่งเงินอ่ืน เพื่อสนบัสนุนบุคลากรศึกษาต่อปริญญาเอกตามแผน 13 
2.ควรมีคณะกรรมการ/คณะท างานจดัท าแนวทาง การใชเ้งินบ ารุงกรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อสนบัสนุนการ14 
พฒันาบุคลากรภายในประเทศ  15 
เพื่อใหท้นัตามกรอบเวลาการเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยั ในปี พ.ศ. 2561 16 
 17 
 มติที่ประชุม    ประธานแจ้งว่ากรมมีนโยบายในการสนับสนุนในเร่ืองน้ี แต่เน่ืองจากระเบียบ18 
กรมบญัชีกลางไม่รับรองการใชเ้งินบ ารุงกรม จึงมีขอ้สั่งการ ดงัน้ี 19 
1) ส ารวจผูท่ี้ตอ้งการเรียนต่อระดบัปริญญาเอกและมีความจ าเป็น 20 
2) มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ ์จึงสมาน ประสานกรมบญัชีกลาง เน่ืองจากเป็นการตอบสนองนโยบาย   21 
     รัฐบาล Thailand 4.0  22 
3) ส าหรับผูส้นใจและใชทุ้นส่วนตวั กรมจะมีการเจรจากบัมหาวทิยาลยัเพื่อลดหยอ่นค่าลงทะเบียนการศึกษา 23 
 24 
วาระที ่6  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ (น าเสนอเป็นเอกสาร) 25 
  6.1 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นหน่วยทดสอบ skin  irritation ตามข้อก าหนด OECD GLP     26 
         เพื่อสนบัสนุนแผนงานบูรณาการอุตสาหกรรมในการเพิ่มความสามารถการแข่งขนัตาม 27 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์จึงพฒันาหน่วยทดสอบความปลอดภยัด้านการระคายเคืองใน28 
สัตวท์ดลองตามข้อก าหนด OECD GLP เพื่อให้เกิดระบบการทดสอบท่ีมีประสิทธิภาพพร้อมรับการตรวจจาก29 
หน่วยงานก ากบั ซ่ึงจะท าให้เป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภยัท่ีสามารถสนบัสนุนการสร้างความเขม้แข็งทาง30 
เศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยืน มัน่คงต่อไป   31 

 32 
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  6.2 ประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์การแพทย์คร้ังที ่26  ประจ าปีงบประมาณ 2561  1 
สรุปผลการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการวทิยาศาสตร์การแพทย ์คร้ังท่ี 26 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2 
“Medical Sciences Innovation for healthy Thailand; Thailand 4.0:  นวตักรรมวทิยาศาสตร์การแพทยเ์พื่อ3 
เมืองไทยแขง็แรง ประเทศไทย 4.0” 4 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2561 5 
วนั สถานท่ี  ก าหนดจดังานในวนัท่ี 28-30 มีนาคม 2561 ณ ศูนยก์ารประชุมอิมแพค็ ฟอร่ัมเมืองทองธานี 6 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 1,000 คน 7 
งบประมาณการจดังาน งบประมาณของกรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวน 4,950,000 บาท 8 
รูปแบบการจดังาน • การอภิปรายทางวชิาการ  Keynote speech 

• การอภิปรายทางวชิาการ 
• ประกวดรางวลัวทิยาศาสตร์การแพทยดี์เด่น (DMSc Award) 
• การน าเสนอผลงานทางวชิาการ  
• การจดันิทรรศการเทคโนโลยทีั้งหน่วยงานวชิาการและ
ผูป้ระกอบการ 

ก าหนดส่งบทคดัยอ่  ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9 
ก าหนดลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2561 10 
เภสัชกรและเทคนิคการแพทยส์ามารถเก็บสะสมคะแนนการศึกษาต่อเน่ืองได ้11 
รายละเอียดการเตรียมความพร้อม 12 
ล าดบั รายละเอียดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1 โครงการจดัประชุมวชิาการวิทยาศาสตร์การแพทยค์ร้ังท่ี 26 อนุมติัเรียบร้อยแลว้ 
2 การจดัท าหนงัสือถึงกองงานในพระองค ์เร่ืองขอพระราชทาน

กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมารี เสด็จเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิด 

ด าเนินการจดัส่งเรียบร้อยแลว้ 
 

3 การจดัท าค าสั่งต่างๆ 
3.1 คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการวชิาการ 
 
3.2 คณะกรรมการพิจารณณาผลงานเพื่อรับรางวลั DMSc 
Award ประจ าปี 2561 
3.3 คณะอนุกรรมการวชิาการ แบ่งเป็น 4 คณะ ตามสาขาการ
ประกวด 

• สาขานวตักรรมดา้นโรค 
• สาขานวตักรรมคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ตามค าสั่ง
ท่ี 2328/2560 
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ตามค าสั่ง
ท่ี 2803/2560 
 
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ 
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ล าดบั รายละเอียดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
• สาขาเครือข่ายห้องปฏิบติัการและวทิยาศาสตร๋

การแพทยชุ์มชน 
• สาขา Medical Science Symposium 

3.4 คณะท างานท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการ 
• คณะท างานพิธีการ ตอ้นรับ ประชาสัมพนัธ์ และ

ยานพาหนะ โดยสล.เป็นผูรั้บผดิชอบ 
• คณะท างานฝ่ายลงทะเบียนโดยกองแผนฯเป็น

ผูรั้บผดิชอบ 
• คณะท างานฝ่ายโสตทศันูปกรณ์ โดยศทส.เป็น

ผูรั้บผดิชอบ 

 
 
       
อยูร่ะหวา่งจดัท าค าสั่ง 

4 การจา้งบริษทั จดังานการประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์
การแพทย ์คร้ังท่ี 26 (งบประมาณ 1,900,000 บาท) 

อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ  

5 การจดัท าหนงัสือ แจง้ประชาสัมพนัธ์และเชิญชวนเขา้ร่วม
ประชุมทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งส้ิน 351
หน่วยงาน โดย 
• หน่วยงานภายในกระทรวง 

- ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 28 หน่วยงาน 
- กรมต่างๆในกระทรวง 7หน่วยงาน 

•  หน่วยงานภายนอก 
- ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั  76 หน่วยงาน 
- โรงพยาบาล  117 หน่วยงาน 
- มหาวทิยาลยัในคณะท่ีเก่ียวขอ้ง  109 หน่วยงาน 
- อ่ืนๆ 14 หน่วยงาน 

ด าเนินการจดัส่งเรียบร้อยแลว้ 

6 การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและการส่งผลงานวชิาการ 
• จดัส่งบทคดัยอ่ภายใน 31 ธนัวาคม 2560 
• ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

ภายใน 31 มกราคม 2561 ทางเวบ็ไซต ์
http://register.dmsc.moph.go.th/61 

ขอ้มูล ณ 20 ธนัวาคม 2560 
• ส่งบทคดัยอ่ 4 เร่ือง 
• ลงทะเบียน  
- หน่วยงานภายใน 93 คน 

    - หน่วยงานภายนอก 26 คน 
 

    1 
  6.3 ก าหนดการรับสมัครรางวลัเลศิรัฐ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 2 
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 รางวลัเลิศรัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1 
1).สาขาบริการภาครัฐ 2 
2).สาขาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 3 
3).สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 4 
1.)สาขาบริการภาครัฐ 5 
1.1)รางว ัล มาตรฐานการ บริการ พิจารณาจากการน ามาตรฐานการให้บริการ ไปด าเนินการขยายผล                        6 
ในหน่วยบริการสาขา 7 
1.2)รางวลั นวตักรรม การบริการ พิจารณาจากผลการด าเนินการท่ีแสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ                  8 
หรือคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ในการใหบ้ริการประชาชน 9 
1.3)รางวลัพฒันา การบริการ พิจารณาจากผลการด าเนินการปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 10 
1.4)รางว ัล การบริการท่ี เป็นเลิศ  พิจารณาจากผลการด าเนินการท่ีแสดงถึงการสร้างสรรค์งานบริการ                   11 
หรือคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ในการใหบ้ริการประชาชน 12 
1.5)รางวลั พฒันาคุณภาพ การบริการอย่าง ต่อเน่ือง พิจารณาจากผลการด าเนินการท่ีสามารถรักษาคุณภาพ          13 
และมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานได้เป็นระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่ผลงานได้รับรางวลับริการภาครัฐ14 
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 15 
2.)สาขาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 16 
PMQA ระดบัดีเด่น 400 คะแนน 17 
PMQA รายหมวด 300 คะแนน 18 
3.)สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 19 
Open Governance  ให้ความส าคญักบัการบริหารราชการระบบเปิดทัว่ทั้งองค์กร โดยสร้าง กระบวนการมีส่วน20 
ร่วมของประชาชนตั้งแต่ระดบัการใหข้อ้มูล (Inform) และรับฟังความคิดเห็น (Consult) บนฐานความรับผิดชอบ21 
และ ความสามารถตรวจสอบได้ และเกิดผลส าเร็จหรือการเปล่ียนแปลงต่อ องค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ และ22 
ประสิทธิผลอยา่งเป็นรูปธรรม 23 
Effective Change  ส่งเสริมและสนบัสนุนการท างานแบบมีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดการ เปล่ียนแปลง/ การ24 
พฒันาท่ีมีนยัส าคญัหรือผลกระทบสูงกบัชีวิตความเป็นอยู ่ของประชาชนโดยเป็นการเปิดระบบราชการในระดบั25 
การเขา้มาเก่ียวขอ้ง (Involve) ไปจนถึงระดบัความร่วมมือ (Collaboration) 26 
Engaged Citizen  เป็นรางวลัท่ีมอบให้กบับุคคล/กลุ่ม บุคคลท่ีเป็นกลไกหลกั หรือกลไกส าคญั (Key Actor) หรือ27 
เป็นผูน้ า/ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนท่ี28 
เก่ียวขอ้ง 29 
ก าหนดการรับสมัคร 30 
การบริการภาครัฐ 12 ธนัวาคม 2560 – 28 กุมภาพนัธ์ 2561 31 
การพฒันาคุณภาพ การบริหารจดัการ ภาครัฐ 12 ธนัวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561 32 
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การบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม 3 มกราคม – 28 กุมภาพนัธ์ 2561 1 
ก าหนดการส่งเอกสารการ สมัครให้กลุ่มพฒันาระบบ บริหาร 2 
การบริการภาครัฐ ภายใน 22 กุมภาพนัธ์ 2561 3 
การบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ภายใน 22 กุมภาพนัธ์ 2561 4 
 5 

6.4 ผลการวเิคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเ่กีย่วข้องกบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ น าเสนอท่ีประชุม เร่ือง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวท่ีเก่ียวขอ้ง7 

กบักรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ประจ าเดือนตุลาคม 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุม  8 
 9 

6.5 การด าเนินงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10 
ส านกัคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร ร่วมกบัศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย ์14 แห่ง ไดด้ าเนินการ11 

ส ารวจคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร (National Surveillance on Quality and Safety of Food) ภายใตโ้ครงการ12 
บูรณาการอาหารอาหารปลอดภยั (Food Safety) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น ซ่ึง ใน 2 รูปแบบคือ การตรวจ13 
เฝ้าระวงัเชิงรุก (Active Surveillance) และ การตรวจเฝ้าระวงัเชิงรับ (Passive Surveillance) 14 

  การตรวจเฝ้าระวงัเชิงรุก (Active Surveillance) เป็นการเฝ้าระวงัคุณภาพและความปลอดภยัอาหารท่ี15 
มีความเส่ียง/เป็นประเด็นปัญหาของประเทศในแต่ละปีร่วมกับเครือข่าย  โดยร่วมกันก าหนดหัวข้อ ประเด็น 16 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย การศึกษาและวางแผนเพื่อให้ครอบคลุม โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ ในปี 2560 17 
ด าเนินการจ านวน 7 เร่ือง ซ่ึงไดร้ายงานผลการด าเนินงานในเดือนท่ีผ่านมา จ านวน 2 เร่ือง คือ การประเมินความ18 
เส่ียงการไดรั้บสัมผสัสารเคมีตกคา้งและสารปนเป้ือนท่ีคนไทยไดรั้บจากอาหาร (Total diet study) และ การส ารวจ19 
การตกคา้งสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสารตา้นจุลชีพและการปนเป้ือนจุลินทรียด้ื์อสารตา้นจุลชีพในผลส้ม 20 
ในเดือนธนัวาคม 2560 ขอรายงานผลการด าเนินงานเพิ่มอีก จ านวน 5 เร่ือง ไดแ้ก่ 21 
           1.) โครงการคุณภาพและความปลอดภยัของขา้วสารท่ีจาหน่ายในประเทศไทยปี 2560 22 
           2.) โครงการ การส ารวจปริมาณยาตา้นจุลชีพตกคา้งในไข่ของประเทศไทยปี 2560 23 
           3.) โครงการฟอร์มลัดีไฮดใ์นอาหาร (formaldehyde in food) ปี 2560 24 

4.) โครงการส ารวจคุณภาพและความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์าหารประเภทเส้นท่ีท ามาจากแป้งปี 2560 25 
           5.) โครงการส ารวจและเฝ้าระวงัสารบอแรกซ์ในผลิตภณัฑ์อาหารปี 2560 26 
เลกิประชุมเวลา 10.30 น. 27 
       นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม 28 
       ผูจ้ดรายงานการประชุม 29 
 30 
       นางสาววรางคณา อ่อนทรวง 31 
       ผูต้รวจรายงานการประชุม3. 32 


