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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 1/2563 
วันที ่21 มกราคม 2563  เวลา 09.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1. ประธานกล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานปีใหม่ของกรม  
2. กรมได้มีการจัดการประชุมเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ งานต่อไปจะเป็นระดับเขตในวันที่ 3 กพ. (สงขลา) 20 กพ.(ขอนแก่น) 12 
กพ. (นครราชสีมา) 
3. โครงการอาหารปลอดภัย  
4. งบปี 63 อยู่ในขั้นตอนวุฒิสภา แต่ให้ด าเนินการต่อไปและเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะส่วนกลาง/ติดตามงบลงทุน เนื่องจาก
รัฐบาลเร่งการใช้งบประมาณ และจะดูการเบิกจ่ายงบต่อไปในปี 64  
5. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที ่28 ในเดือน มี.ค.63 เชิญ ผอ.ทุกท่านเข้าร่วมรับเสด็จ พระเจ้าน้องนางเธอฯ 
6. งานวางลูกนิมิตรอุโบสถใหม่ วัดพุทธปัญญา ในเดือน กพ. เชิญผอ.ไปร่วมงานท าบุญ 
7. กรมยังขาดเรื่องการวางแผนการตลาด ซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องที่ถนัด หรอืเป็นภารกิจโดยตรง ในฐานะผู้บริหารต้องท าให้เกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่12/2562    เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.62 ไม่มีแก้ไข 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 เรื่องจาก CIO  
DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS 
CIO  น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน DMSc Data Center  
        ความก้าวหน้าการพัฒนา DMSc Data Center 
01 ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ(LIS) 
เริ่มใช้งานระบบ iLABPlus 1 ม.ค.63 

 ผู้รับบริการส่งข้อมูลผ่าน e-submission, รับรายงานในรูปแบบ e-Report 
ได้แล้ว (พิษณุโลก,ขอนแก่น) 

 อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการ (เชียงราย,ชลบุรี,สงขลา,ตรัง,
สระบุรี) 

02 การส่งข้อมูลผ่าน API เข้า DMSc Data Center  
 สามารถส่งข้อมูลผ่าน API เข้า DMSc Data Center แล้ว 10 หน่วย 

(สวส.,สยวส.,สสว.,สคอ.,สวพ.,สรส,ชม.,สุราษฏ์ฯ,นครสวรรค์ และอุดร) 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ(ศทส.ร่วมกับหน่วยงาน) ให้ส่งข้อมูลได้ 1 หน่วย 

(ภูเก็ต) 
01 จัดท ารายงานส าหรับผู้บริหารแบบ Routine Report  
PSI จ านวนบุคลากรแยกตามประเภท / ตามวุฒิการศึกษา/แยกตาม Generation/
จ านวนบุคลากรเกษียณตามระยะเวลา 
IIS ข้อมูลราคาการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด 10 อันดับ  

 ที่ประชุมรับทราบ  
เรื่อง DIGITal เป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
โดยเป้าหมาย ปี 62 กรมจะเข้าสุ่ระบบ 
และในปี63 จะด าเนินการเชื่อมโยงกับ
กระทรวง โดยเน้น ข้อมูลด้านแล็บ และ 
ข้อมูลสนับสนุน (คน เงิน ของ แผน ) โดย
ต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น  ส าหรับในการเยี่ยม ศวก. จะ
ให้แสดงเรื่อง IT ให้ดู 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
    กราฟแสดงข้อมูลครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้าน  
    จ านวนครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยมากกว่า 10 ล้าน (จ าแนกตามหน่วยงาน) 
    กราฟแสดงข้อมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์รายหน่วยงานในแต่ละปี งบประมาณ 
02 จัดท ารายงานส าหรับผู้บริหาร Special Report  
สนับสนุนการท างานศูนย์พิษวิทยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
โดย จัดท าระบบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในเลือดช่วงเทศกาลปีใหม่ 
7 วันอันตราย(27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63) 
การด าเนินงานต่อไป DMSc Data Center  
• ผลักดันการใช้ iLabPlus 
• สนับสนุนให้ส่งข้อมูลผ่านAPI ได้ส าเร็จ ครอบคลุมทุกหน่วย 
• เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก สป.(HIE), อย. 
• จัดท าและปรับปรุงระบบรายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารเพิ่มเติม 
 
3.2  เรื่องจาก CHRO : รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ  
                            มีประสบการณ์ ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน กพ. ก าหนด" 
  หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอดังนี้ 
สืบเนื่องจากการประชุมกรม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 29 สิงหาคม 2562ได้แจ้งที่ประชุม
ว่ากรมจะด าเนินการ ดังนี้ 
1.จะเปิดโอกาสข้าราชการ จ านวน 87 ราย ได้พัฒนาเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การก าหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการ ที่มีความประสงค์จะย้ายต่างสายงาน ต่าง
หน่วยงาน ต่างพ้ืนที ่และต่างลักษณะงาน  
2.จะส ารวจข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม เพ่ิมเติม 
3.กรมฯ จะตรวจสอบผลส ารวจข้าราชการจากข้อ 1 และข้อ 2 เพ่ือพิจารณาต่อไป 
รายงานความก้าวหน้า 
คณะท างานพิจารณาการก าหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการของกรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
26 กันยายน 2562 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ รายบุคคล จ านวน 
87 ราย มีคุณสมบัติครบตามที่ ก.พ. ก าหนด จ านวน 50 ราย และยังมีคุณสมบัติไม่
ครบตามที่ ก.พ. จ านวน 37 ราย จึงมีมติให้ส ารวจข้าราชการที่มีความประสงค์จะ
พัฒนาเตรียมความพร้อมเพ่ือให้มีคุณสมบัติตามที ่ก.พ. ก าหนดดังกล่าว 
ตามท่ีสืบเนื่องจากประชุมกรม ครั้งที ่8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการมีคุณสมบัติยังไม่ครบ จ านวน 37 ราย 
ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และให้เพิ่มเติม 
ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการและหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย/ทบทวนรายชื่อข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
(ให้ทบทวนรายชื่อหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ) 
แจ้งหน่วยงานส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ให้ส ารวจข้าราชการที่มี
ความประสงค์จะพัฒนา เตรียมความพร้อมการก าหนดประสบการณ์ในงานที่

  ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง 
มอบหมายท่านรองสมฤกษ์  งานด้าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์  มี ค ว า ม
หลากหลายสาขา เช่น Bioinformatic 
ควรหาเส้นทางก้าวหน้าให้กับบุคคลกลุ่มนี้ 
เพ่ือรองรับงานที่หลากหลายในอนาคต 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
หลากหลายฯ เพ่ือให้มีคุณสมบัติครบตามที่ ก.พ. ก าหนด โดยส่งฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
มีขั้นตอนการด าเนินงาน คือ  
1.ส ารวจข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการมีคุณสมบัติยังไม่ครบตามที่  ก.พ. 
ก าหนด จ านวน 37 ราย 
-ส ารวจข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
-ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการและหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย 
ทั้งนี้ จากการที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ กรมฯ 
ให้ทบทวนรายชื่อข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายให้เป็นปัจจุบันมาพร้อมนี้ 
2.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่รวบรวมและและตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาฯ 
3.เสนอคณะท างานพิจารณาการก าหนดประสบการณ์ ในงานที่หลากหลายตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการของกรมเพ่ือพิจารณา 
4.กรมฯ จัดท าค าสั่งต่อไป 
กรณีจัดท าค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย กรมฯ จะ
จัดท าตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
-ปีงบประมาณ 2545 กรมฯ ได้ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงาน
ภายใน 
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ส านักงาน ก.พ. ได้ปรับระบบ
จ าแนกต าแหน่งแบบใหม่และจัดคนลงโดยตามต าแหน่งและกลุ่มงานตามที่ได้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 
-กรมฯ ได้ใช้โครงสร้างการแบ่งงานภายในดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นมีหน่วยงาน
ที่ปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดย
เห็นชอบจาก อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. กระทรวง จ านวน 4 หน่วยงาน คือ สสว. สรส. 
สคอ. สชว.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.3 เรื่องจาก CFO : การบริหารจัดการเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ การสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 CFO น าเสนอ การบริหารจัดการเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ดังนี้  
โครงการ / วิจัยได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ขออนุมัติความเห็นชอบจาก
อธิบดีฯ หากได้รับการอนุมัติ ก็ด าเนินการต่อ หากไม่อนุมัติก็ให้ยุติ  
เงินช่วยเหลือฯ ที่ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากอธิบดีแล้ว ด าเนินการ ดังนี้ 
1. กรณีองค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลใดที่ให้เงินช่วยเหลือไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้ 
• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
• พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
• หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0402.3/ว34 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ 
หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษแห่ง
สหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอ่ืนใด หรือบุคคลใด 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานให้ข้อเสนอแนะ  
เงินช่วยเหลือ ตปท. มอบหมายผอ.ที่
เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ซึ่งกรมยินดีที่จะท างานร่วมกับ
นานาชาติ แต่ให้ยึดหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง
ตามระเบียบราชาการ  และสรุปโครงการ
ที่จัดท าในแต่ละป ี
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
• ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และการสาธารณสุข (เฉพาะโครงการวิจัย) 
• กฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2. กรณีองค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลใดที่ให้เงินช่วยเหลือ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้รับไว้เป็นการเฉพาะ 
ให้ถือปฏิบัติตามที่องค์การระหว่างประเทศหรือบุคคลใดที่ให้เงินช่วยเหลือก าหนด 
• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
• ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
• พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
• หนังสือกระทรวงการคลัง ที่กค 0402.3/ว34 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ 
หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญพิเศษแห่ง
สหประชาชาติ องค์การระหว่างเทศอ่ืนใด หรือบุคคลใด 
• กฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับโครงการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ มีทั้งหมด 5 โครงการ เป็นของ
สวส. 4 โครงการ และ สชว. 1 โครงการ โดยรายละเอียดจะได้น าเรียนท่านอธิบดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อไป 
การสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
สาขารางวัล 
บริการภาครัฐ (TPSA ) ได้แก่ นวัตกรรมการบริการ ,พัฒนาการบริการ,ขยายผล
มาตรฐานการบริการ ,บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ 
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้แก่ PMQA ระดับดีเด่น ,PMQA ราย
หมวด ,PMQA 4.0 
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ เปิดใจใกล้ชิดประชาชน ,สัมฤทธิ์ผลประชาชนมี
ส่วนร่วม ,ผู้นาหุ้นสว่นความร่วมมือ ,เลื่องลือขยายผล ,ร่วมใจแก้จน" 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐราย
หมวด ได้แก่ หมวด 2, 3 และ 4 " 

 
 
3.4 เรื่องติดตามนโยบายส าคัญ 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
3.4.1  กัญชาทางการแพทย์ 
         ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
กัญชาทางการแพทย ์ดังนี้  
1.ได้จัดท าหนังสือรายงานผลการด าเนินการ กัญชาทางการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562  
2.การจัดท ามอโนกราฟใน Thai Pharmacopoeia Thai Pharmacopoeia 
มาตรฐาน 

 2 มอโนกราฟ คือ ยาน ามันกัญชา และสารสกัดกัญชา 
 ผ่านการพิจารณาและรับรอง โดย 

          -คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานและวิธีตรวจสอบคุณภาพยา 
          -คณะอนุกรรมการด้านบรรณาธิการ 

 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมต้นฉบับเพ่ือบรรจุในต ารายาของประเทศไทย 
(Thai Pharmacopoeia II Volume I Part 1) 
การพัฒนาและผลิตสารมาตรฐาน THC 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ รับตัวอย่างกัญชาของกลาง 
จ านวน 5 กิโลกรัม จากกองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.บส.)  
เมื่อ 8 ตุลาคม 2562 
Interlaboratory Comparison การวิเคราะห์ปริมาณ THC และ CBD ด้วย HPLC 

 สมาชิกเข้าร่วมการทดสอบความช านาญ 13 แห่ง 
-ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ผ่านการอบรมแล้ว 7 แห่ง  
นครราชสีมา, ชลบุรี, สงขลา, เชียงใหม่, อุบลราชธานี, ตรัง, พิษณุโลก 
-หน่วยงานภายนอก 6 แห่ง  
ศูนย์บริการวิเคราะห์และทดสอบ สวทช., คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ, มูลนิธิ รพ. เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร, องค์การเภสัชกรรม 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง  
- งานด้านกัญชามีความก้าวหน้าไปมาก 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาห้องแล็ปให้
รองรับมาตรฐานการส่ งออกไปนอก
ประเทศ โดยของบ ปี 64  
- มอบหมาย สล (ฝ่ายนิติการ)ในการจด
สิทธิบัติที่ศวก.เชียงใหม่ ได้ท าหนังสือมา 
 

3.4.2  อาหารปลอดภัย  
ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร น าเสนอ การขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอาหารปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
การบริการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร 
1. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร จ านวน 513 รายการ  
ด้านเคม ี: ส่วนประกอบอาหาร ฉลากโภชนาการ วัตถุเจือปนอาหาร สารกัมมันตรังสี 
สารพิษจากเชื้อรา สารพิษและสารปนเปื้อน 
สารชีวพิษ โลหะหนัก ไดออกซินยาปฏิชีวนะตกค้าง ยาปัจจุบันในอาหารสารเคมีป้อง
ก าจัดศัตรูพืช วัสดุสัมผัสอาหาร 
ด้านจุลชีววิทยา : จลุินทรีย์บ่งชี้ถึงคุณภาพอาหาร จุลินทรีย์บ่งชี้ถึงคุณลักษณะการ
ผลิต จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ 
เชื้อดื้อยาในอาหาร ไวรัสอาหารตัดแต่งพันธุกรรม(GMOs) เอกลักษณ์เนื้อสัตว์ (DNA) 
สารก่อภูมิแพ้ 
ด้านกายภาพ : สิ่งแปลกปลอม อาหารปลอม พยาธิ ไข่พยาธิ 
2. การตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) 
3. การให้บริการรับรองกระบวนการผลิตครัวโรงแรม : HACCP GMP 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง 
โครงการนี้เป็นนโยบายส าคัญของ รอง
นายกฯ ซึ่งประกอบด้วยหลายกิจกรรม
โดยเฉพาะโครงการพิเศษ ศวก.ทุกแห่ง 
ร่วมตรวจแล็บด้านอาหาร  
-เน้นเรื่องการสื่อสาร  และระวังเรื่อง
ผลกระทบ โดยให้บอกปัญหาและวิธีแก้ไข 
-การพัฒนาเครือข่าย โดยเฉพาะแล็ปต่างๆ 
เช่น ผักผลไม้น าเข้า ที่อย.ขอความร่วมมือ
สนับสนุน 
-นวัตกรรม ศวก.ตรัง ช่วยเรื่องพาราควอต 
ให้พัฒนา cut point ให้ต่ ากว่านี้ / 
- สนั บ สนุ น ให้ หน่ ว ย ง านตร ว จสอบ
นวัตกรรมของหน่วยงาน  ทั้ ง ในเรื่ อง 
สินทรัพย์ /การจดสิทฺธิบัตร  
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4. การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่/วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 
5.การให้บริการทดสอบความช านาญ (Proficiency Testing) 
ปี 2562ผลการด าเนินงานดา้นอาหาร 
1. ตรวจวิเคราะห์อาหาร จ านวน 35,262 ต.ย. / 176,310 รายการ 
• อาหารในประเทศ จ านวน 31,579 ตัวอย่าง 
• อาหารน าเข้าจากด่านอาหารและยา จ านวน 3,683 ตัวอย่าง 
2. การตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) 
จ านวน 7,026 ตัวอย่าง/ 7,812 รายการ 
3. การให้บริการรับรองกระบวนการผลิตครัวโรงแรม จ านวน 5 แห่ง 
4. การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
5. การให้บริการทดสอบความช านาญ 21 แผน 
2. การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
 Active Surveillance 
โครงการคุณภาพและความปลอดภัยน้ าดื่มประชารัฐ 
โครงการส ารวจสารต้านจุลชีพ(AMR) ตกค้างในเนื้อสัตว์ ไข ่นมพร้อมบริโภค และส้ม 
โครงการการศึกษาปริมาณสารพิษ สารปนเปื้อน และโลหะหนัก ที่คนไทยได้รับจาก
การบริโภคในอาหาร 
โครงการการศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สด 
โครงการส ารวจสารต้านจุลชีพตกค้าง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ไดออกซินและพีซีบี  
ในสัตว์น้ าเพาะเลี้ยงของประเทศไทย 
โครงการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิกสี
สังเคราะห์อาหาร ไนเตรตไนไตรต์ Staphylococcus aureus 
และSalmonellaspp. ในผลติภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป 
โครงการศึกษาการปนเปื้อนสารฟอร์มาดีไฮด์ในอาหาร 
3. การพัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร 
1.ห้องปฏิบัติการเครือข่ายระดับตรวจคัดกรองสารปนเปื้อนและสารตกค้างในอาหาร 
ปี 2562 จ านวน 32 แห่ง 
• จุดตรวจคัดกรอง จ านวน 13 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดเทศบาล 1 จังหวัดเชียงราย ตลาด
ไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก ตลาดศูนย์การค้าก าแพงเพชร จ. ก าแพงเพชร ส านักงาน
เกษตรจังหวัดตราด จังหวัดตราด ตลาดอุดมสุข จังหวัดปราจีน สหกรณ์การเกษตรเก้า
แสนจ ากัด จังหวัดขอนแก่น ตลาดเมืองทองเจริญศรี จังหวัดอุดรธานี โรงคัดตัดแต่งไร่
ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดอ านาจเจริญ ไร่เพ่ือนคุณ จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท
สตางค์ฟาร์มผักสด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา บริษัทคิงส์วิชจ ากัด จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ตลาดสดเทศบาลโคกกลอย จังหวัดพังงา และ สวนผักสองเล จังหวัดสงขลา 
•ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ตลาดสดสตาร์ ตลาด
ใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตลาดศรีเมือง ศูนย์กระจายสินค้าแมคโคร จังหวัดราชบุรี 
สหกรณ์การเกษตรท่ายาง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปาง จังหวัดตรัง 

ส าหรับ ศวก.ให้สนับสนุนการตรวจทุก
ด้ าน  (บริ การ )  และตรวจสอบเรื่ อง
ค่าใช้จ่ายด้วย ถ้าไม่จ าเป็นก็ไม่อยากให้ขึ้น
บัญชีไว้ 
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2. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายระดับประเทศ: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ศูนย์
อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กรมควบคุมโรค 
3.ห้องปฏิบัติการเครือข่ายระดับนานาชาติ : ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประ เทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐดีฟส์ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
4. การพัฒนานวัตกรรมด้านการวิเคราะห์อาหาร 
1.พัฒนาวิธีมาตรฐานวิเคราะห์อาหาร : จ านวน 160 วิธี ใช้เป็นวิธีมาตรฐานส าหรับ
การตรวจวิเคราะห์อาหารของประเทศ 
2. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาหาร  
•วิธีตรวจสารพาราควอตไกลโฟเซต ในผักและผลไม้ 
•วิธีตรวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพืชกัญชาและผลิตภัณฑ์ 
•วิธีตรวจสาระส าคัญของกัญชาในผลิตภัณฑ์อาหาร 
•วิธีตรวจอาหารปลอม สาหร่าย หมูหยองฯลฯ 
•วิธีตรวจไข่พยาธิและพยาธิในผักสด 
•วิธีตรวจยาแผนปัจจุบันในอาหารเสริม 
3. พัฒนาชุดทดสอบ : จ านวน 23 ชุด 
•ชุดทดสอบตรวจสารพาราควอตในผักและผลไม้ 
•ชุดทดสอบยีสต์ &รา ใช้ในการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร 
•ชุดบ่งชี้ทางชีวภาพในการควบคุมกระบวนการปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วย
ไอน้ าแรงดันสูง สามารถใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อวัสดุทางการแพทย์และอาหารเลี้ยง
เชื้อ 
5. งานตามนโยบายส าคัญ 
1. ตรวจความปลอดภัยอาหารและตรวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 3 สาร 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพ่ือชุมชนสุขภาวะ 
6. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
1.ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัย
อาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 
2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 
3.กรมอนามัย โครงการGREEN & CLEAN Hospital 
4.กรมควบคุมโรค 
5.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดท าหลักสูตรอบรม อสม. นักวิทย์ 
6.มหาวิทยาลัย 
7.ภาคเอกชน 
8.NGO 
3.4.3  นวัตกรรมคัดกรองโรคในแม่และเด็ก 
   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  และผู้อ านวยการสถาบัน
ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการรองรับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA test ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง 
ความพร้อมในการตรวจเยี่ยม จ.สุรินทร์  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
1. จัดการประชุมชี้แจงพ้ืนที่น าร่อง ได้แก่ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ 
ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
รายละเอียด 

 วิธีการเก็บตัวอย่างเพ่ือคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 ขั้นตอนการเก็บและน าส่งเพ่ือตรวจ HPV DNA TEST ณ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 รูปแบบการรายงานผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 150 ราย ประกอบด้วยผู้บริหาร แพทย ์พยาบาลวิชาชีพ 
สาธารณสุขจังหวัด นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผลด าเนินงานบริการตรวจวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ตรวจคัดกรอง 
จ านวนโรงพยาบาล จังหวัด ตัวอย่างส่งตรวจระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง 31 
ธันวาคม 62 จ านวน 9,912 ตัวอย่าง 
หญิงตั้งครรภ์ อายุน้อยกว่า 35 ปี จ านวน 9,160 ราย ความเสี่ยง 2,267 ราย 
(24.75%) อายุมากกว่า 35 ปี 752 ราย ความเสี่ยง 36 ราย (4.78%) 
ความก้าวหน้าการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด 

 
 
การพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายาก ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระยะท่ี 1 
เริ่มด าเนินการในปี 2563 อนุมัติตรวจ 24 โรคหายาก กลุ่ม IEM 
พัฒนาระบบบริการส่งต่อพิเศษ “ศูนย์โรคหายาก” ใน รพ. 7 แห่ง ทั่วประเทศ 
คาดการณ์กลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับการตรวจวินิจฉัย 250 ราย/ปี ในจ านวนจะเป็นผู้ป่วย
โรคหายากรายใหม่ 52 ราย/ปี ครอบคลุม การตรวจวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยง การตรวจ
ยืนยัน การรักษาพยาบาล และการติดตามผลการรักษา รวมถึงค่าพาหนะรับส่งต่อ
ส่งกลับ ใช้งบประมาณ 12.8 ล้านบาท ลักษณะการด าเนินการเป็นเช่นเดียวกับโรคทั้ง 
3 ชนิด โดยต้องมีผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัด 
 

-นโยบายตรวจ HPV DNA โดย บอร์ด 
สปสช จะมาใช้แทน PAP Smear ท าให้
อัตราเสียชีวิตจากมะเร็งปาดมดลูกไม่
ลดลง 
-ความแม่นย า ความถูกต้อง ความไว 
ระยะเวลา  
-การวิเคราะห์ผล 
ซึ่งหากมีวิธีตรวจที่เร็วขึ้น ตามผู้ป่วยมา
รักษาได้ทันตามเวลา ก็จะดีขึ้น มีข้อเสีย
อย่างเดียวคือ ราคาแพง  
สิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปคือ 
กลุ่มเป้าหมาย / การรีบรายงานผล เมื่อได้
ผลบวก/ 
-สปสช มอบกรมวิทย์ตรวจ 14 สายพันธ์ 
ตามมต ิ7x7 เริ่ม 1 เมษายน 63 มอบหมาย 
สวส.ส่งอุปกรณ์ไปให้  
-การปฏิบัติงานจริง ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ 
มีความยุ่งยากลดลง ได้ประโยชน์กับทุก
ฝ่าย  
-ควรให้มีมาตรฐานในการตรวจ HPV DNA 
มอบ ผอ.สมป ตรวจสอบ  
- พัฒนาศั กยภาพต่ อ ไป ในการตรวจ
วิเคราะห์ที่ ศวก.และ รพ. 
-มอบ ผอ. กอง PT ดูแลเรื่อง PT EQA  
ของ HPV DNA ตามข้อเสนอแนะของ 
สปสช.  
 
ดาวน์ซินโดรม 
มอบ รองสมฤกษ์ ตรวจสอบว่า บอร์ด 
สปสช เห็นชอบแล้วหรือไม่ ? ในการตรวจ
ทุกกลุ่มอายุ 
ให้ประสานกับกรมอนามัย /ความพร้อม
ของสูติแพทย์ ในการเจาะน้ าคร่ า /การ
ตรวจทุกกลุ่มอายุ กรมควรวางแผนในการ
จัดเตรียมความพร้อม เช่น เครื่องมือ ความ
พร้อมของ ศวก.ในการรับตรวจ  
ทารกแรกเกิด 
ระหว่างรออนุมัติการคัดกรองของ สปสช 
ให้เตรียมข้อมูล และมีการน าร่องไปก่อน 
และให้มีการหารือในการประชุมเขต น า
เรื่องการรักษา TSH เข้าไปคุยด้วย พร้อม
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ทั้งหาผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็น
ฐานในการตรวจโรคหายากต่อไป  
ทั้ง 3 โรคนี้เน้นการวางระบบให้เข้มแข็ง 

3.4.4  โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
       ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา น าเสนอ  ดังนี้ 
การด าเนินงานโครงการฯ     
มกราคม 2563  ผู้รับผิดชอบงานของศวก. (LAB+X -ray ) ก าหนดแผนการตรวจ
ติดตามภายใน (Internal audit) โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายทั้ง 36 แห่ง 
กุมภาพันธ์ 2563 
-ด าเนินการลงตรวจติดตามภายใน (Internal audit) กลุ่มเป้าหมาย ตามแผนฯที่
ก าหนด 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง 
-โครงการเฉลิมพระเกียรติ  ปี 63 กรม
เสนอท า TB LAMP ในรพ.สมเด็จพระ
ยุพราช โดยให้ช่วยลิสต์รายชื่อ รพ.พระ
ยุพราช ฯ ในการประชุมเขตด้วย 

3.4.5 อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น น าเสนอ ดังนี้ 
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการอบรม อสม.หมอประจ าหมู่บ้าน 80,000 คนรุ่น
แรก จบหลักสูตรภายในสิ้นเดือน มค. นี้  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4.6 จีโนมิกส์ประเทศไทย 
    ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม น าเสนอ ดังนี้ 
สรุปยอดการตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ยีนแพ้ยา)  
ตั้งแต่เดือน 6 มค-17 มค 63  
HLA-B*15:02 = 39 ราย    HLA-B*57:01 = 56 ราย  
HLA-B*58:01 (โครงการของขวัญปีใหม่) =  54 ราย  HLA-B*58:01 (เก็บเงิน) = 86 

ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง ให้ด าเนินการต่อไป 

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
          หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ณ วันที่ 17 มค. 63 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามร่าง พรบ. 1,354,295,200 
บาท เงินรับจัดสรรงวดที่ 1 502,788,200 บาท ร้อยละ 37.13  บาท เบิกจ่ายสะสม 
269,879,803.79 บาท ร้อยละ 19.93 เป้าหมายการเบิกจ่าย ( ณ 17 มค.63) ร้อยละ 
28.67 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.1 มี ศวก.ที่ 10 อุบลราชธานี เบิกได้มาก
ที่สุด 84.51% ผลการเบิกจ่ายตามตัวชี้วัด 3.2 มี 1 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงิน
ประจ างวด ที่ ศวก.4 สระบุรี เบิกจ่ายไปแล้ว 3,458,95634 ร้อยละ 31.59% เบิกจ่าย
ภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่  8 ร้อยละ 19.16 เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี 2562 ทั้งสิ้น 31,495,631.07 เบิกจ่าย 31,255,551.91 คงเหลือ 
240,079.16 ส าหรับเงินกันในปี 2561 มี 1 หน่วยงาน ของศวก.ที่ 7 ขอนแก่น  
สถานะเงินบ ารุงกรม ณ วันที่ 31 ธค.62 ยอดยกมา ณ 30 กย.62 502,946,740.82 
บาท รายรับ ตค.- ธค.62  92,008,678.45 บาท รายจ่าย ตค.- ธค.62  99,356,972.63 
บาท คงเหลือ ณ 31 ธค.62 ยอด 495,598446.64 บาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 
31 ธค.62  73.50 ล้านบาท ลูกหนี้ภาครัฐ 72.47 ล้านบาท ลูกหนี้ภาคเอกชน 1.03 
ล้านบาท  

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง  
มอบหมายให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณ ฝ่ายคลังช่วยดูแลกองจีโนมิก 
เนื่องจากเป็นกองตั้งใหม ่

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2563  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
            ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอ งบประมาณ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี พ.ศ.2563   
ภาพรวมของกรมฯ จัดสรรทั้งปี (หลังปรับ) 1,344.4572 ล้านบาท จัดสรรพลางก่อน 
502.4882 ล้านบาท งบลงทุน 381.7479 ล้านบาท ครุภัณฑ์  324 รายการ 367.9724 
ล้านบาท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ  13.7755 ล้านบาท รายการผูกพันเดิม 1 
รายการ 10.9500 ล้านบาท รายการผูกพันใหม่ 4 รายการ 2.8255 ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้น 329 รายการ 381.7479 ล้านบาท ตอนนี้ภาพของการท า TOR  ท าได้ดี 98.4% 
การท าราคา 43.16%  ประกาศหาผู้รับจ้าง 20.6%  ได้ผู้รับจ้าง 12.5% และอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้าง 6.7% 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง 
เป้าหมาย PO ขอให้เสร็จภายในเดือน กพ. 

4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอดังนี้ 
สรุปผลการด าเนินการระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
รอบ 3 เดือน ได้มีการจัดสรรงบประมาณตามแผน ผลรับที่ได้จากระบบ มีการติดตาม
ระบบที่มีความก้าวหน้า เป็นการส ารวจความพึงพอใจ การอบรมบุลากร เป้าหมาย
ร้อยละ 90 ด าเนินการแล้ว 7.14%  สล. ก ากับติดตาม งบพัฒนาบุคลากรขอให้เร่งท า
ภายในไตรมาสที่ 2 การพัฒนา (ITA) ไม่ต่ ากว่าละ 80  ประเมินผลเดือน กย. 63 
ประสิทธิผล คือ ได้รับการตรวจประเมิน/Surveillance ตามมาตรฐาน 9001:2015 
และมีการบูรณาการระบบ PMQA/ระบบ บริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ 
รอรับการตรวจประเมินช่วง สค.63 
ประสิทธิภาพ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100 ค่าที่วัดได้ 23.74% 
และการติดตามความคุ้มค่าของครุภัณฑ์ท่ีมีราคาตั้งแต่ 2 ล้านขึ้นไป ปรับตาม พรบ. 
งบประมาณ ปี 2560 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการต้องรายงาน หน่วยงานที่มีครุภัณฑ์
เกิน 2 ล้านบาท ทั้งสิ้น 25 หน่วยงาน (จ านวน 133 รายการ) 

  ที่ประชุมรับทราบ  
ส่งข้อมูลให้คณะตรวจติดตามภายใน เพ่ือ
ตรวจสอบการใช้งานจริง สนับสนุนเรื่อง
ธรรมาภิบาลและ ส าหรับการ defend 
งบประมาณ 
 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  
            เรื่อง ผลการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผลงานวิจัยกลุ่มอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย  
      ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม น าเสนอ ดังนี้ 
ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนผู้ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
การสาธารณสุข 
หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทน (ตามประกาศฯ ข้อ (5)  
ผู้ด าเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขที่มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าตอบแทน 
10% เจ้าของความคิด บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีส่วนในการตั้งประเด็นและแนวทาง 
หรือให้ค าปรึกษาไปสู่ผลงาน 
40% ผู้ด าเนินการวิจัย  บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ท าการวิจัยหรือ ท าการประดิษฐ์ 
20% ผู้อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย  เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้ด าเนินการวิจัย 
 
 

ที่ประชุม เห็นชอบ 
ประธานแจ้ง   
เน้นการวิจัยแล้วได้นวัตกรรมที่น าไปใช้ได้ 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

1. พิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนฯ ตามประกาศฯ ข้อ 5 20% ให้ผู้อ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย เจ้าหน้าที่หน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้ด าเนินการวิจัย โดยพิจารณาว่า หน่วยงานต้นสังกัดตามประกาศฯ คือ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2. การด าเนินการตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ผลิต
ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ส าหรับ 
การจัดสรรให้กับผู้อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานวิจัย นั้นใหน าเข้า
เป็นรายรับของกองทุนสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจัดสรร
ให้กับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 
วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1 กิจกรรมก้าวท้าใจ  

    ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ น าเสนอ กิจกรรมก้าวท้าใจ  
การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกก าลังกาย  
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้คนไทยสุขภาพดี  ห่างไกลโรค  
กลุ่มเป้าหมาย ปี 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. ประชาชนในกลุ่มวัย 
ก าหนดการกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” Season 1 
เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่ 15 มกราคม -31 มีนาคม 2563 
งานเปิดตัวกิจกรรม 22  มกราคม 2563 
เริ่มนับระยะเดิน –วิ่งสะสมจริง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 (60 วัน) 
ประกาศผล และมอบรางวัล 1.ประเภท อสม. จังหวัด ( 20 มีนาคม 2563) 
 2. ประเภท บุคคล (เมษายน 2563) 
ขอความร่วมมือหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์และร่วมลงทะเบียนใน application  
ก้าวท้าใจ ผ่าน LINE ตามกลุ่มเป้าหมาย และเรียนเชิญผู้บริหารทุกหน่วยงาน ร่วมงาน
พิธีเปิด โดย รมว.สธ เป็นประธาน ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 
 

ที่ประชุมรับทราบ  
ประธานแจ้ง 
บุคลากรให้ใส่เสื้อสีเหลือง เข้าร่วมพิธีเปิด 
เร่งรัดหน่วยงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน 

6.2 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอดังนี้ 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจ านวน 197 ครั้ง/ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 64 ครั้ง ข่าวพาดพิง 133 ครั้ง 

 ที่ประชุมรับทราบ 

7. วาระอ่ืนๆ  

7.1   ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากจีนเมืองอู่ฮั่น ต้นเหตุโรคปอดอักเสบ  

    รองอธิบดี นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร ชี้แจ้งข้อมูล  
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จากจีนเมืองอู่ฮ่ัน ต้นเหตุโรคปอดอักเสบ ติดต่อจากคนสู่
คนได ้ ช่วงแรก เสียชีวิต 1 ราย (จากการเดินทางไปตลาดสด) ต่อมาระบาดจาก 
เมืองอู่ฮ่ัน (ทัวร์) มีการคัดกรองสนามบินที่มีบินตรงจากอู่ฮ่ัน คัดกรองโดยสแกน
อุณหภูมิ มากกว่า 38 องศา มีไข ้ไอ น้ ามูกไหล ผลแล็บ สวส., คณะแพทย์ จุฬา และ
สถาบันบ าราศนราดูร การประกาศติดเชื้อ ต้องครบ 3 ตอน 1.ระบาดวิทยา 

ทีป่ระชุมรับทราบ 
ประธานแจ้ง 
มอบหมาย รองสมชาย เป็น commander 
ของกรม ไม่ให้ผู้อื่นให้ข่าว  
ประเทศไทย ยึดความโปร่งใสในการให้
ข้อมูล พรบ.เชื้อโรค เร่งการประกาศระดับ
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
2.อาการทางคลินิก 3.แล็ป คัดกรองโดยอุณหภูมิ 10,000 กว่าราย พบ 3 ราย ติดต่อ
จากคนสู่คน ความรุนแรงของโรค สมป.ตระหนักถึงระดับความรุนแรง ในการขนส่ง
ตัวอย่าง  1.สวส.วางระบบ โลจิสติกส์อย่างไร ให้เร็วและปลอดภัย  2.การวินิจฉัย  
มีรายงานพบการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสดังกล่าวในญี่ปุ่น ไทย และเกาหลีใต ้โดยผู้ติดเชื้อที่
ตรวจพบในประเทศไทยทั้ง 2 ราย ขณะนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่สถาบันบ าราศ
นราดูร ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางขององค์การ
อนามัยโลก (WHO) มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไทย พบเร็ว ตรวจรักษาเร็ว 

ความรุนแรงของเชื้อโรค เพ่ือให้รัฐมนตรี 
ลงนาม 
ขอบคุณแล็ปของ สวส. ที่เร่งด าเนินการใน
การตรวจสอบ อนาคต ศวก.ต้องตรวจสอบ
ได้ แต่ต้องมีพร้อมด้านความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการ 

7.2   SME 

 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น น าเสนอ ดังนี้ 
มีการตั้งคณะเครื่องส าอางสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน โดยอธิบดี เป็นกรรมการ และ 
ผอ.เลขา เป็นเลขา  
มีการจัด Event เชิญผู้ประกอบการ ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมวิทย์ อบรมเรื่อง
การตลาด จากสถาบันการศึกษา ประเทศจีน 
ประเทศจีนต้องการพัฒนาเรื่องสารสกัด โดยต้องการท า MOU ร่วมกับกรมวิทย์ โดย
รองพิเชฐเป็นผู้รับผิดชอบ 
1.ให้กรม เป็นเครือข่ายการตรวจแล็บเครื่องส าอาง มอบ สสว.รับผิดชอบ 
มอบหมาย ผอ.เลขา ในการจัดพิมพ์เครื่องส าอางประชารัฐ เล่ม 2 เนื่องจากมีความ
ต้องการ ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น  
2.การพัฒนาผู้ประกอบการ สมาพันธ์ SME เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
3.การก ากับดูแล มอบ อย. 
  

ที่ประชุมรับทราบ 

 
   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   

28 มกราคม 2563  


