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วาระ

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เชิญชวนเข้าร่วมชมงาน มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.62
ณ บริเวณท้องสนามหลวง
1.2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดกิจกรรม ตรวจความแม่นยาเครื่องวัดความดันโลหิต ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง รวมทั้ง
มีการสาธิตการทดสอบเครื่องวั ดความดันโลหิตอย่างง่าย ซึ่งประชาชนให้ความสนใจ โดยเสนอให้ร่วมกับกรม สบส. เพื่อ
แนะนาข้อกาหนด การใช้ ซึ่งจะทาให้เกิดประโยชน์กับประชาชน มอบหมาย ผอ.ศวก.ทุกแห่งให้ช่วยดาเนินการ แจ้งไปยัง รพ
ศ./รพท. และมอบ สรส.จัดทาการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายพร้อมบรรจุหีบห่อให้ สวยงามขยายไปที่ รพสต.
เพื่อให้ถึงมือประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด
1.3 เนื่องจากช่วงฤดูฝน มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จึงแนะนาให้ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการเกิดโรค โดยให้ทาหนังสือจากกรม
วิทย์ถึงกรม คร. ประสานไปยังสานักงานป้องกันและควบคุมโรค ให้เจ้าหน้าที่ ศวก. ได้รับการฉีดวัคซีนด้วย
1.4 ตามที่เคยมีการประชุมหารือกับกรม คร.เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยมีโครงการทาวิจัยร่วมกัน และเพื่อให้การดาเนินงานกระชับ
รวดเร็ว ให้ทาการทดสอบภาคสนาม โดยจะขอความร่วมมือกับศวก.ที่ 12 สงขลา ในการลงพื้นที่พร้อมกัน
1.5 กรมได้ดาเนินการเปิดหลักสูตร Mini MM โครงการพัฒนาทักษะบริหารจัดการสาหรับผู้บริหาร ภายใต้หลักสูตร “นักบริหาร
ระดับสูงด้านสาธารณสุข” เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันการแพทย์และการสาธารณสุขเปลี่ยนไป ระบบสาธารณสุขในอนาคตจะมี
การบูรณาการ ทุกสาขาวิชาชีพ จะต้องนามารวมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
1.6 พิธีสวดมนต์ ทาสมาธิ ให้จัดทุกวันพฤหัสบดี สาหรับส่วนกลาง ณ ห้อง 908 (ห้องพระ) อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย
และศวก.ให้จัดที่หน่วยงานตนเอง
1.7 กรมบัญชีกลางเห็นชอบระเบียบการใช้เงินที่ได้จากการวิจัย เพื่อส่งระเบียบนี้ไปที่กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และ
สตง. เพื่อบังคับใช้ มอบหมายรองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ เป็นผู้ประสานและดูแลต่อไป
1.8 แนวทางการตรวจกัญชา ให้ปฏิบัติไปเป็ น ในแนวทางเดียวกัน โดยให้หน่วยงานราชการเป็นผู้ส่ งตรวจเท่านั้น ไม่รับจาก
ภาคเอกชน เพื่อป้องกันการถือครองผิดกฎหมาย เนื่องจากพ้นช่วงระยะเวลานิรโทษกรรม โดยให้ส่งร่างประกาศของการตรวจ
ไปทาง e-mail ของผู้บริหารทุกท่าน มอบหมายผอ.สยสว.และผอ.สวพ.ดาเนินการต่อไป
1.9 แจ้งประกาศอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ฉบับปี 2562 ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 พ.ค.62 แก่ผู้บริหารกรม/
กสธ./และประชาชน ในหน้าเว็บไซต์กรมฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบส่วนกลาง คือ One Stop Service /ศวก.มอบหมายผอ.
ทุกศูนย์ ซึ่งหากพบปัญหาในทางปฏิบัติ ประเด็นหนี้สิน การชาระด้านกฎหมาย ให้หน่วยงานสอบถามที่ฝ่ายนิติการ และ
ประเด็นการจัดทาโครงการร่วม การลดค่าตรวจ ให้ส่งประเด็นให้ กองแผนรวบรวม และมอบรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์เป็น
ผู้รับผิดชอบ
1.10 ตามที่มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่( Local CAT) และมีการส่ง
ตารวจเพื่อตรวจยืนยันยาเสพติด(กัญชา/เฮโรอีน/ยาบ้า) ให้อนุเคราะห์ไปตามความจาเป็น โดยผอ.สยวส.แจ้งขอความร่วมมือ
ศวก.ทุกศูนย์เก็บข้อมูลประมาณการการตรวจคัดกรองทั้งหมดภายใน 1 ปี เพื่อจัดทาโครงการรองรับ โดยประธานมอบหมาย
สยวส.เป็นผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 รับรองรายงานการประชุม
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ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO
- ความก้าวหน้า DMSc Data Center & LIS
ผอ.ศวก. 12/1 ตรัง รายงานความก้าวหน้า ดังนี้
1.การพัฒนา DMSc Data Center งบประมาณ 4 ล้าน (ปัจจุบันใช้งานแล้ว)
-จัดหาซอฟท์แวร์สนับสนุน 4 ระบบ(ระบบปฏิบัติการ (OS)ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล (DBMS)/ซอฟท์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล/ซอฟท์แวร์โปรแกรมป้องกันไวรัส)
-โอนย้ายระบบงานและฐานข้อมูลไปยังศูนย์ข้อมูลกระทรวงฯ(HDC)
-สร้างระบบสารองระบบงานและฐานข้อมูลที่ ศทส.
2. การพัฒนาระบบ LIS งบประมาณ 1 ล้านบาท
-การลงทะเบียน Google Play Store และ App Store : ศทส. ดาเนินการลงทะเบียน
ในนามกรมฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนา Mobile Application ของหน่วยงานในกรม
เพิ่มลงใน Google Play Store และ App Store

ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธานให้
ข้อเสนอแนะดังนี้
การดาเนินงานมีความก้าวหน้าไปมาก
ซึ่งได้แนวทางจากการประชุมที่จ.อยุธยา
และ พยายามทาให้เป็นระบบที่สามารถ
เชื่อมโยงกัน /นาไปใช้ประโยชน์ได้ โดย
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สาหรับปีนี้จะ
นาข้อมูลของทางกรมฯ จัดทาในรูปแบบ
ดิจิทัลเพื่อเก็บไว้ หากเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ในปี 63 จะได้นาไปเชื่อมโยงกับข้ อ มูล
ของกระทรวง
3.2 เรื่องจาก CHRO : ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ นาเสนอ ดังนี้
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธานให้
กรมฯ มีตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และ ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ระดับทรงคุณวุฒิว่าง และว่างในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จากการเกษียณอายุราชการ
1. มอบหมายผู้อานวยการที่เกี่ยวข้อง
1. ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (2 อัตรา:ด้านสรรพคุณและความปลอดภัยของ
แจ้ง จนท. ในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติให้
สมุนไพร/สถาบันวิจัยสมุนไพร และด้านชีววัตถุ/สถาบันชีววัตถุ)
รับทราบ
2. ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (3 อัตรา:ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ/ด้านชีววิทยา/ 2. ระเบียบปฏิบัติของกพ.และอกพ.
ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ)
กรมได้ เ ห็ น ชอบให้ ยื่ น ผลงานวิช าการ
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกระดับทรงคุณวุฒิ รวม 32 ราย หลังจากชี้ตัวแล้วภายใน 6 เดือน หาก
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จานวน 14 ราย
ไม่ส่งผลงานให้มีการชี้ตัวใหม่
ประเภทอานวยการ ระดับสูง จานวน 18 ราย
3.พยายามหาตาแหน่งนักรังสีเ พิ่ม เติม
ตามพรบ.นิวเคลียร์ที่จะมีผลบังคับใช้
3.3 เรื่องจาก CFO
เนื่องจากรองอธิบดี (นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร) ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการรายงานในการประชุมกรมฯครั้งต่อไป
วาระที่ 4 สืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562 ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อสั่งการ
(ณ วัน ที่ 17 พ.ค.62 ) เงิน งบประมาณที่ได้รั บ จั ดสรรทั้งสิ้ น 1,408,898,800 บาท ดังนี้
เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 65.67 (เป้าหมายเบิกจ่ายร้อยละ 65.87) เบิกจ่ายได้เป็นลาดับ 1.ให้ ห น่ ว ยงานเร่ ง สร้ า ง PO ในระบบ
ที่ 2 (งบลงทุนเป็นลาดับ 1) สถานะเงินบารุงกรม คงเหลือ 532,120,128.63 บาท GFMIS
ลูกหนี้การค้าคงค้าง (30 เม.ย.62) เป็นเงิน 69,267,885.60 บาท (แบ่งเป็นลูกหนี้ 2.จะจัดสรรงปม.ให้กับศวก.อุบลฯและ
ภาครัฐ 67,414,085.60 บาทและลูกค้าภาคเอกชน 1,853,800 บาท)
ศวก.อุดรธานีก่อนเพื่อให้เปิดใช้บริการ
งบลงทุน ปี 2562
ได้อย่างเต็มที่
-วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 417,141,700 บาท ณ 17 พ.ค.2562
เบิกจ่าย 285,219,432.67 บาท คิดเป็น 68.37% (เป้าหมาย ณ 17 พ.ค.62=55.32%)
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-ประมาณการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่สร้าง PO ในระบบ GFMIS แล้ว
ครุภัณฑ์สร้าง PO ในระบบ GFMIS 136 รายการ จานวน 37,963,775.00 บาท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ จานวน 33,042,569.30 บาท
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562
ผอ.ผน.สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน (หมวดครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 84.97%
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30.11%)
สาหรับเงินเหลือจ่ายรอบสุดท้าย จะจัดสรรครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาน้อยกว่า 1
ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภคของ ศวก. โดยให้หน่วยงานที่เคยของบประมาณไว้
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ (QMR) แจ้งหน่วยงานรับตรวจ Surveillance เดือน
สิงหาคม 2562 ได้แก่
ส่วนกลาง (สวส./สคอ./สวพ./สมป./สยวส.) ส่วนภูมิภาค (ศวก.1/1 เชียงราย/ศวก. 5
สมุทรสงคราม/ศวก.7 ขอนแก่น/ศวก.11 สุราษฎร์ธานี)
ผอ.สสว.(QM) สรุปประเด็นจากที่ประชุม Management Review
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 22 พ.ค. 2562 ดังนี้
-ผสานเอกสารทางห้องปฏิบัติการ (Technical ISO) โดยนาข้อมูลเข้าระบบ Smart DI
(หน่วยงานนาร่อง สชพ./ศวก.1 เชียงใหม่ )
-การใช้เอกสารคุณภาพ/แบบฟอร์ม สาหรับการพัฒนากระบวนการและนวัตกรรมตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายในปี 2563
-ปรับรอบของการประเมินความเสี่ยงของกรม ทุก 6 เดือน (ก.ย./มี.ค.) ไปพร้อมระบบ
อื่น เช่น ควบคุมภายใน / ITA
-เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรม มอบหมาย กพร.แจ้งผู้รับผิดชอบ (เลขา QMR/
ศทส.) ภายใน 15 วัน เพื่อปรับปรุงเอกสารคุณภาพ / website ที่เกี่ยวข้อง
บัญชีความเสี่ยงระดับกรม รอบ 1/2562 และมอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหา ดังนี้
Strategic Risk
แผนกลยุทธ์ของกรมไม่สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและไม่ สามารถ
ระบุผู้รับผิดชอบกิจกรรมขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วน (กองแผนฯ)
Operation Risk
-ระบบสารสนเทศไม่รองรับและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในปัจจุบัน ทาให้ไม่
ตอบสนองนโยบาย DMSc 4.0 (ศทส./CIO)
-โครงการวิจัยและพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า (สานักวิชาการฯ)
-ขาดบุคลากรทดแทนในตาแหน่งสาคัญ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่/CHRO)
-ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า ไม่ทันตามกาหนด (สคอ./สสว.)
Financial Risk
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รายไตรมาส (กองแผนฯ)

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
3.มอบหมายนิติการรับผิ ดชอบจัดการ
เรื่องหนี้คงค้าง สาหรับเอกชนที่เป็นหนี้
หมุนเวียนให้ขอเป็นกรณีพิเศษ
4.สาหรับเงินบารุงจานวนประมาณ 32
ล้านบาท (ที่เกินจาก 500 ล้านบาท) จะ
อนุ มั ติ เ ครื่ อ งนึ่ ง ของศู น ย์ สั ต ว์ ท ดลอง
และจั ด สรรเจ้ า หน้ า ที่ เ พิ่ ม เติ ม ให้ ส รส.
ตามภาระงานพรบ.นิวเคลียร์

ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ QMR มอบหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ นาเสนอแนวทาง
แก้ไขปัญหาความเสี่ยงระดับกรม ในที่
ประชุมกรมคราวหน้า
ประธานมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน
ตรวจสอบสัดส่วนงานของตนเองในด้าน
งานบริการ งาน regulator งานพัฒนา
นวั ต กรรม เพื่ อ ปรั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ของกรม โดยมอบผอ.กอง
แผนฯ เพื่อเสนอในที่ประชุมกรมหรือจัด
ประชุมต่อไป เพื่อปรับนโยบายและให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์กรม
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Compliance Risk
ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) ในระดับกรมและระดับหน่วยงานไม่เข้าใจเกณฑ์การ ประเมิน/ประเมินไม่
ครบถ้วน (กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม)
4.4 การดาเนินงานยีนแพ้ยา
นางสาวปนัดดา เทพอัคศร ผู้แทน สชพ. รายงานการดาเนินงานยีนแพ้ยา ดังนี้
สรุปยอดการตรวจตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ยีนแพ้ยา)
ในช่วง 1 ม.ค. -3 พ.ค 62 ในภาพรวมทั้งหมด 885 ราย
ในช่วง เม.ย.62 – 3 พ.ค.62
-HLA-B*57:02 ของขวัญปีใหม่ มีจานวนการให้บริการ 17 ราย
-HLA-B*57:02 เก็บค่าตรวจ 15 ราย
-HLA-B*57:01 35 ราย
-HLA-B*58:01 42 ราย
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก นาเสนอดังนี้
สรุปผลการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์HLA-B*15:02
ต.ค.-ธ.ค. 61 ตรวจ 59 ราย ผลบวก 16 ราย
ม.ค.-พ.ค. 62 ตรวจ 236 ราย ผลบวก 36 ราย
รวมตรวจ 295 ราย ผลบวก 52 ราย
ปัญหา : ประชาสัมพันธ์ไม่ถึงแพทย์ผู้สั่งใช้ยา/ค่าใช้จ่ายหักจากเงินค่าหัว UC ของ รพ.
ที่ส่ง/แพทย์เลือกสั่งใช้ยาอื่นแทน
แนวทางแก้ไข : ประชาสัมพันธ์เชิงลึก/สปสช. จ่ายเงินเพิ่มให้ รพ. ที่ส่งตรวจ/ใช้ยาอื่น
ได้ในการรักษาครั้งแรก พร้อมเจาะเลือดส่งตรวจยีนแพ้ยา/เจาะหาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยา
Carbamazepine
4.5 การพัฒนากฎหมาย พรบ. ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ผอ.สวส.รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการจัดทาร่าง พรบ.ห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ด้ ว ยเป็ น ห้ อ งปฏิบั ติ ก ารอ้ า งอิ ง ทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดในพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วน
ราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2551 และข้อเสนอเพื่อปรับปรุงจากการ
ประเมิน JEE ด้านห้องปฏิบัติการ โดยได้ดาเนินการเสนอเข้าแผนพัฒนากฎหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข และประสานกับกองกฎหมาย สป. เสนอแต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขร่างพรบ.

4.6 ทบทวนภารกิจและยุทธศาสตร์ของสวนสมุนไพร
ผอ.สวพ.นาเสนอภารกิจและยุทธศาสตร์ของสวนสมุนไพร ดังนี้
เป้าหมายการให้บริการกรม : ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จาก
องค์ความรู้ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นามาใช้

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ ป ร ะ ธ า น มี
ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา โดย
มอบหมาย สชพ.ท าหนั ง สื อ แจ้ ง การ
ตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์ แก่
สภาวิชาชีพทั้ง 3 สภา และมอบหมาย
รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ รับผิดชอบเรื่อง
การจั ด ท าข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ นพ.สุ รั ค เมธ
เพื่อสื่ อสารกับกลุ่ มเป้าหมาย (ผอ.รพ.
เภสัชกร,แพทย์) ได้อย่างทั่วถึง

ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะในการร่างพรบ.ให้อ้ างอิ ง
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ป่ ว ย
การคุ้มครองผู้บริโภค มากกว่าการได้รับ
ประเมิ น จาก JEE และควรมี ก ารเรี ย ก
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ
ความจาเป็นในการบังคับใช้กฎหมาย
ประธานให้ดาเนินการตามขั้นตอน
ต่ อ ไปและติ ด ตามความก้ า วหน้ า เป็ น
ระยะ
ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้หาจุด
ขายที่ชัดเจน/เหมาะสม และเชื่อมโยง
กับหลายหน่วยงานในเรื่องของสมุนไพร
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ประโยชน์ใน การส่งเสริมอุตสาหกรรม และด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่นาไปพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
กลยุทธ์กรม : เสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรในการยกระดับองค์ความรู้ งานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ ต้องการของประชาชนและของประเทศ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 จีโนมิกส์ไทยแลนด์สัญจร
นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล นาเสนอดังนี้
การดาเนินการประชุม จีโนมิกส์ ไทยแลนด์สัญจร
-เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือนักวิจัย แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ที่ภูมิภาค
ที่สนใจ 100 คน
-ครั้งที่ 1 การประชุมร่วมกรมวิทย์(ศวก.สงขลา)และคณะแพทย์ม.สงขลา(11-12ก.ค.62)
-ครั้งที่ 2 การประชุมร่วมกรมวิทย์ (ศวก.ขอนแก่น)และคณะแพทย์ ม.ขอนแก่น
(1วัน กลางเดือน ก.ค. 2562)
-ครั้งที่ 3 การประชุมร่วมที่เชียงใหม่ (ศวก.เชียงใหม่และคณะแพทยศาสตร์จุฬา คณะ
แพทยศาสตร์ มช.) (4 พ.ย.62)
เพื่อพิจารณา:
-เห็นชอบให้ดาเนินการจัดประชุม
-มอบศวก.ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมจีโนมิกส์ไทยแลนด์สัญจร
-พิจารณาอนุมัติให้บุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกับ
คณะแพทย์ในภูมิภาค
วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
6.1 นวัตกรรมทาหมันยุงเพื่อควบคุมไข้เลือดออก
ผอ.สวส.นาเสนอ โครงการนวัตกรรมทาหมันยุงเพื่อควบคุมไข้เลือดออก ดังนี้
นวัตกรรมการทาหมันยุงคือการพัฒนายุงลายสายพันธุ์ที่มีเชื้อแบคทีเรียโวลบาเกีย
รวมกับการนายุงไปฉายรังสีร่วมด้วยเพื่อทาหมันยุงสองขั้นตอน ดาเนินโครงการใน
กรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตจตุจักรและเขตบางแคที่มีรายงานผู้ป่วย รวม 10 ชุมชน
เพื่อเป็นพื้นที่ปล่อยยุงและพื้นที่เปรียบเทียบอย่างละ 5 ชุมชน และจะมีการวัดผลคือ
จานวนผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ลดลงในพื้นที่ปล่อยยุง ปีงบประมาณ 2562 มีกาหนดลง
พื้นที่นาร่อง 1 ชุมชนในเขตบางแคเพื่อทาความเข้าใจกับชุมชนและเริ่มปล่อยยุงในเดือน
มิถุนายน 2562 รวมทั้งมีกาหนดในการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
หน่วยงานที่ร่วมโครงการและแถลงข่าวกับสื่อมวลชนด้วยต่อไป

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
มอบหมายรองอธิ บ ดี ฯ นพ.พิ เ ชฐ เป็ น
ผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป

ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ และประธาน
มอบหมายดังนี้
1.มอบนพ.สุรัคเมธประสานผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดประชุม
2.ส่ ว นภู มิ ภ าคมอบผอ.ศวก.สงขลา/
ขอนแก่ น /เชี ย งใหม่ ประสานกั บ
มหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง
3.สาหรับการจัดตั้ง “สมาคมมนุษยพันธุ
ศาสตร์” โดยมีนพ.สุรัคเมธ เป็นเลขาฯ
ซึ่ ง ใช้ ส ถานที่ ณ อาคาร 100 ปี ก าร
สาธารณสุ ข ไทย ชั้ น 7 มอบหมาย
เลขานุ ก ารกรมในการอ านวยความ
สะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ

ที่ประชุมรับทราบ

6.2 ผลการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้ากพร.นาเสนอผลการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างของกรมฯ
ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯ
ผลการพิจารณาของ อ.ก.พ.ร.
นพ.พิเชฐ บั ญญัติ มอบหมายให้ กพร.
-สนับสนุนให้ปรับหน้าที่และอานาจของกรมในกฎกระทรวง 2552 ในข้อ 4 และ 5
แจ้งรายละเอียด หารือขอความคิดเห็น
-ไม่สนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์เขต จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ซึ่ ง โดยหลั ก การ
เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคา/สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์เขต
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ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
เศรษฐกิจพิเศษฝั่งอันดามัน ในส่วน สชพ. (เสนอให้พัฒนางานโดยสร้างความร่วมมือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของท่าน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมทั้งจัดทาแผนการ อธิบดี
พัฒนา กาหนดเป้าหมายผลผลิตและแหล่งงบประมาณที่ใช้ให้ชัดเจน อาจทบทวนการ
จัดตั้งสถาบันได้ภายใน 1 ปี โดยส่งแผนการพัฒนา เป้าหมายในอนาคตและผลสาเร็จ
ของงานที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย)
-สนับสนุนให้ปรับหน้าที่และอานาจของหน่วยงานในกฎกระทรวง
สล.(เพิ่ม การดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย นิติกรรมสัญญา ด้านวินัย และทรัพย์สินทาง
ปัญญา)
สชว. (เพิ่มผลิตภัณฑ์เลือด ผลิตภัณฑ์เซลล์บาบัด)
สมป. (รับโอนภารกิจการดาเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์)
สยวส. (ตัดโอนภารกิจการดาเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์)
สวส. (ตัดโอนภารกิจการดาเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ )
-สนับสนุนให้เปลี่ยนชื่อ “สานัก” เป็น “กอง” ทั้งหมด ยกเว้น สานักงานเลขานุการกรม
สาหรับกองแผนฯสนับสนุนให้เปลี่ยนชื่อ เป็น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
6.3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 7 เดือน
หัวหน้า กพร. รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ (PA) รอบ 7 เดือน เทียบ
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธานให้
กับ Small Success รอบ 9 เดือน
นาเสนอความก้าวหน้าในที่ประชุมคราว
1.AMR : ได้ antibiogram ระดับเขต (ศวก.) เพิ่มอีก 1 แห่ง จากเดิมในรอบ 6 เดือนที่ หน้าต่อไป
ทาได้ 9 แห่ง (รวมเป็น จานวน 10 แห่ง) และมี โรงพยาบาลเข้าร่วมระบบเฝ้าระวัง
GLASS ตามแนวทางขององค์การอนามัย โลก เพิ่มอีก 4 แห่งเป็นจานวน 12 แห่ง (10
เขตสุขภาพ) และอยู่ในระหว่างส่งใบ ตอบรับเข้าร่วมอีก 3 แห่ง
2.TB บรรลุเป้าหมาย Small Success รอบ 9 เดือน คือ ส่งต้นฉบับ ผลงานวิจัยเข้าสู่
ระบบออนไลน์ของ Infection, Genetics and Evolution Journal, ได้รูปแบบ
ฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของ เชื้อวัณโรค และระบบรายงานผลที่ เป็น
มาตรฐาน
3.GREEN&CLEAN : สุ่มเก็บ ตัวอย่างผักผลไม้ และตรวจวิเคราะห์ สารเคมีป้องกัน
กาจัดศัตรูพืชทาง ห้องปฏิบัติการ (เพิ่มขึ้นจากรอบ 6 เดือน 15 ตัวอย่าง) จากเป้าหมาย
24 โรงพยาบาล (คิดเป็นร้อยละ 100 จาก เป้าหมายที่ตั้งไว้)
4.New Biopharmaceutical ผลงานเท่ารอบ 6 เดือน คือ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ทดสอบวิธีวิเคราะห์และ ตรวจสอบความถูกต้องของวิธี ตาม protocol ทีไ่ ด้รับอนุมัติ
5.จานวนนวัตกรรม ผลงานเท่ารอบ 6 เดือน อยู่ระหว่างตรวจสอบความ ถูกต้องของ
ข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สรุปความก้าวหน้าผลการดาเนินการ ม. 44 รอบ 7 เดือน
1.1การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค
ผลงาน (ผ่าน)
1.2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ New Biopharmaceutical (ไม่ผ่าน)
2.1 จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด (ไม่ผ่าน)
2.2การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) (ยังไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง)
4.2ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม:อยู่ระหว่างดาเนินการ การพัฒนานวัตกรรม (สวพ.)
5.1การดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจาปีงปม.พ.ศ.2562
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ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
(ประเด็นที่ 1 จัดทาฐานข้อมูล) จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 465 ชุด
(ประเด็นที่ 2 ปรับกระบวนการขั้นตอนการทางาน หรือการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ประเด็นที่ 3 การถ่ายโอนภารกิจ (Contracting Out) ให้ภาคส่วนอืน่ ดาเนินการแทน
การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 7 เดือน
1.การลดพลังงาน ไฟฟ้า ลดลง -59.26% น้ามันเชื้อเพลิง ลดลง 86.91%
2.มาตรการลด และคัดแยกขยะในหน่วยงาน ผล 100%
3.การประหยัดงบประมาณ ในภาพรวมได้ 34.39% (งบพัฒนาบุคลากร 28.99 %/งบ
รายจ่ายอื่น (ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) 39.25 %งบอุดหนุน
(เงินอุดหนุนสาหรับค่าสมาชิก ILAC/APLAC/NATA) 35.61%
6.4 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ผอ.ศวก.1 เชียงใหม่ รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชา ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ
-หน้าที่คณะกรรมการ : กาหนดนโยบาย ภารกิจ และทิศทางการดาเนินการในการ
พัฒนากัญชา/กาหนดกรอบการบริหารและกิจกรรมการดาเนินงาน สนับสนุน แผนงาน
โครงการ/ให้คาปรึกษา แนะนาและกาหนดแนวทางการพัฒนาของการดาเนินงานวิจัย
และพัฒนา อย่างเป็นรูปธรรม/งานที่รับมอบหมาย
-ประชุมร่วมกับองค์กรภายใน และภายนอก รวม 3 ครั้ง
-แผนดาเนินการกรม : แผนการพัฒนาศักยภาพห้อง Lab กรม/แผนการจัดทาสาร
มาตรฐาน THC/CBD/CBN /แผนการจัดทา Monograph/แผน R&D
6.5 ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตจากการตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบการดาเนินงานด้านการ
จ่าย การรับและนาเงินส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online ดังนี้
1.การเปิดใช้บริการ : พบว่าหน่วยงานยังเปิดบัญชีเพื่อรองรับการชาระเงินไม่ครบถ้วน
ตามที่ กค.กาหนด
ข้อเสนอแนะ:ให้เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน จานวน 2 บัญชี
โดยให้แจ้งขอเพิ่มสิทธิการใช้งาน/การเรียกดูรายงานเพื่อการตรวจสอบจาก Admin
ของฝ่ายคลัง
2.การจ่ายเงิน : พบว่าหน่วยงานยังคงมีการจ่ายเช็ค (กรณีจ่ายเงินยืม/ จ่าย คชจ.
เดินทางฯ) โดยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ข้อเสนอแนะ :ให้ลดการจ่ายเช็ค และให้จ่ายโดยการ โอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร
ของผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online
3.การรับและนาส่งเงิน : พบว่าหน่วยงานมีการรับเงินโอนเข้าบัญชี แต่ยังไม่มีการนาส่ง
เงินคลัง ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้อเสนอแนะ : เมื่อหน่วยงานได้รับชาระเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เข้า
บัญชีที่เปิดไว้รองรับ ในวันทาการถัดไป ก่อน 10.00 น. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
ยอดเงินในบัญชีกับรายงาน จากระบบฯ เมื่อถูกต้องตรงกันแล้ว ให้โอนเงินจากบัญชี
ของหน่วยงานผ่านระบบ Internet Banking เพื่อนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินหรือฝาก
คลัง แล้วแต่กรณี

ที่ประชุมรับทราบ
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4.การจัดวางระบบควบคุม : พบว่าบางหน่วยงานยังไม่มีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
ณ สิ้นวัน และบางหน่วยงานมีการแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ แต่ไม่ได้มีการปฏิบัติจริง
ข้อเสนอแนะ :ทุกสิ้นวัน ให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงิน การรับและ
นาส่งเงินตามวิธีการที่ กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อควบคุมความเสี่ยง ความเสียหายที่
จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาด จากการดาเนินงานผ่านระบบ KTB Corporate Online
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สรุปข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ “สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวรวม
ทั้งสิ้น 95 ครั้ง แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่ 37 ครั้ง ข่าวพาดพิง 58 ครั้ง"

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

7. วาระอื่นๆ
7.1 รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ แจ้งการจัดโครงการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในวันที่ 14 มิ.ย.62 โดยขอความร่วมมือ
ทุกหน่วยงานส่งประกวดเรื่องเล่าประเด็น “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” เรื่องละ 5 นาที
-นาเสนอผลงานการพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ในรูปแบบโปสเตอร์
-จัดการประกวดหน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรม
7.2 ผทว.กนกพร อธิสุข แจ้งกาหนดการจัดกิจกรรม DMSc R2R Forum ในวันที่ 25 มิ.ย.62 เวลา 9-17 น. ณ ห้องประชุม 110
อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย เชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวด ทั้งแบบบรรยาย/โปสเตอร์ ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ภายในวันที่ 31 พ.ค.62 และขอความอนุเคราะห์นักวิชาการในหน่วยงาน ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานในครั้งนี้ โดยได้จัดทา
หนังสือแจ้งเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
7.3 ผทว.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ แจ้งว่าตามที่พรบ.เชื้อโรคฯได้กาหนดให้ผู้ดาเนินการ/ผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ
ระดับ2-3 ต้องได้รับการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองแล้ว จากกรมวิทย์ฯ โดยกรมมีแผนที่จะอบรมผู้ดาเนินการและผู้
ปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สมป.เท่านั้น ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562

สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ
31 พฤษภาคม 2562
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