รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้มาประชุม
ผู้บริหารระดับสูง
1. นายโอภาส
การย์กวินพงศ์
2. นายพิเชฐ
บัญญัติ
3. นายสมฤกษ์
จึงสมาน
4. นายสมชาย
แสงกิจพร
ผู้บริหาร
 นายบัลลังก์
อุปพงษ์
 นายทรงพล
ชีวะพัฒน์
 นางวิริยามาตย์
เจริญคุณธรรม
 นางสาวจรรยา
มีศรี
 นางอนงค์
สิงกาวงไชย์
 นางสาวสุรัชนี
เศวตศิลา
 นายอรัญ
ทนันขัติ

นายสุรศักดิ์
ห้องปฏิบัติการ
 นางบุญญาติ
เจริญสวรรค์
 นางสาวสมฤดี
พินิจอักษร
 นายปนิสภ์
วณิชชานนท์
 นางสิริภากร
แสงกิจพร
 นายสุรัคเมธ
มหาศิริมงคล
 นายสังคม
วิทยนันท์
 นางสาวจิราภรณ์
เพชรรักษ์
 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์
รัตนเดชานาคินทร์
 นางจินตนา
ว่องวิไลรัตน์
 นางศิริวรรณ
ชัยสมบูรณ์พันธ์
 นางสาวนิตยา
เพียรทรัพย์
 นางเลขา
ปราสาททอง
 นางสาวเกษร
บุญยรักษ์โยธิน
 นายบรรจง
กิติรัตน์ตระการ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันชีววัตถุ
(แทน) ผู้อานวยการสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
(แทน) ผู้อานวยการสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ผู้อานวยการสานักยาและวัตถุเสพติด
ผู้อานวยการสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
หมื่นผล
(แทน) ผู้อานวยการสานักมาตรฐาน
เลขานุการกรม
(แทน) ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ผู้อานวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหากรรมสุขภาพ
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
(แทน)ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา









นายกมล
นางสาวกัลยา
นางสาวอรทัย
นางสาวธาริยา
นายวิชัย
นางอนงค์
พ.จ.อ.หญิงปราณี

ฝอยหิรัญ
อนุลักขณาปกรณ์
สุพรรณ
เสาวรัญ
ปราสาททอง
เขื่อนแก้ว
รัศมีประเสริฐสุข

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นักวิชาการ
1.นางเดือนถนอม

พรหมขัติแก้ว

2. นางสาวบุษราวรรณ

ศรีวรรธนะ

3. นายสุธน

วงษ์ชีรี

4. นางวิชชุดา

จริยะพันธุ์

5. นายอภิวัฏ

ธวัชสิน

6. นางสาวมาลินี

จิตตกานต์พิชย์

7. นายอาชวินทร์
8. นางสาวสาธิตา

โรจนวิวัฒน์
ปานขวัญ

9. นางสาวดวงเพ็ญ

ปัทมดิลก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(เทคโนโลยีชีวภาพ) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(จุลชีวิทยา)สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ชีววิทยา)สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(พิษวิทยา)สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทย์
(ภูมิคุ้มกันวิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ โฆษกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ
สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันวิจัยสมุนไพร

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
1. นายประสาท
ตราดธารทิพย์
2. นางกนกพร
อธิสุข
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางสาววันทนา

อัครปัญญาวิทย์

ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(วิทยาศาสตร์กายภาพ) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

2. นางสาววรารัตน์

แสงสุวรรณ

3. นางสาวอภิรดี

เฉยรอด

4. นางหรรษา

ทองคา

5. นางสุกัญญา

กาแพงแก้ว

6. นายมาลายุทธ

คัชมาตย์

7. นายสิทธิพงษ์

สีแสด

8. นายสุเมธ

เที่ยงธรรม

9. นางสาวสุจิตรา

คุ้มโภคา

คณะเลขานุการ
1. นางสาวธิดารัตน์

นุชถนอม

2. นางสาวรุจิราพร

แตงผึ้ง

3. นางสาวศรันญา

มานะรุ่งเรืองสิน

4. นางสาวรสรินทร์

หมัดสมาน

สานักงานเลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
สานักเลขานุการกรม
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
สานักเลขานุการกรม
นิติกรชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักวิเทศสัมพันธ์
กองแผนงานและวิชาการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
 ให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ารับการอบรมจิตอาสาทุกท่าน ในวันที่ 25 มิถุนายน 62 เข้าอบรม
จานวน 45 คน
 จะมีการโปรดเกล้าฯจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่เร็วๆนี้ สาหรับปีงบประมาณ 2563 แต่ละกระทรวงต้องรอรับ
และปรับตามนโยบายจากรัฐมนตรีใหม่สาหรับกรมวิทยาศาสตร์จะเสนอเรื่อง Genomic Thailand และเรื่อง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งที่พัฒนาจะต้องเข้าถึงประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น
SME/Com Med Science สาหรับตึก MSIC แบบ BOQ ควรเรียบร้อยภายในเดือนนี้ และไม่ให้มีการปรับ
แบบอีก
 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ASEAN Summit ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 62 โดยกระทรวง
สาธารณสุขมอบกรมการแพทย์ดูแลเรื่องการแพทย์สาธารณสุข
สาหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบ
ผู้อานวยการสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.4 กระทรวงสาธารณสุขได้เชิญตัวแทนบริษัทประกันภัยต่างๆ มาหารือ ในเรื่องประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล โดย
จะลดราคาให้กับบุคลากรของกระทรวง 30% มอบหมายสานักงานเลขานุการกรมประสานเข้าร่วมโครงการ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ทา
การแก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO
3.1.1 DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ นาเสนอความก้าวหน้า ดังนี้
 ดาเนินการทบทวนชุดข้อมูลพื้นฐานสาคัญจานวน 57 ชุดข้อมูล สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์
 จัดกลุ่มชุดข้อมูลตาม DMSc Data Center Framework
 กาหนดชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Application Programming Interface (API)
การดาเนินการต่อไป ชุดข้อมูลพื้นฐานสาคัญ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์กรม : เผยแพร่ผลการจัด
กลุ่มชุดข้อมูล / ทวนสอบชุดข้อมูล
ข้อมูลลูกค้า
ประเภทหน่วยงาน (ภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจ,องค์การไม่แสวงผลกาไรฯ) ,ประเภทนิติบุคล ,บุคคลทั่วไป ,ที่อยู่ลูกค้า
ข้อมูลของตัวอย่าง 17 ชุด
 ห้องปฏิบัติการ (11)
10. หน่วยวิเคราะห์

 วัตถุประสงค์การตรวจ (8)
11. วิธีทดสอบ
 ชื่อกลุ่มตัวอย่าง
12. ค่ามาตรฐาน
 ชนิดตัวอย่าง
13. ผลการทดสอบ
 ประเภทของตัวอย่าง
14. ระยะเวลาวิเคราะห์
 ลักษณะตัวอย่าง
15. หมายเหตุ
 รหัสรายการทดสอบ
16. ราคา
 รายการทดสอบ
17. เงื่อนไขของการสรุปผลการทดสอบ
 รายการทดสอบย่อย
การดาเนินการต่อไป ชุดข้อมูลพื้นฐานสาคัญ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1. เผยแพร่ ผลการจัดกลุ่มชุดข้อมูล
 นาชุดข้อมูลที่ผ่านการพิจารณา ขึ้นเผยแพร่ใน DMSc Data Center ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HDC) สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์
http://itc.dmsc.moph.go.th
2. ทวนสอบชุดข้อมูล
- ทวบสอบความถูกต้องกับหน่วยงานหรือเจ้าของข้อมูล
- จัดลาดับความสาคัญและวางแผนพัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อสั่งการดังนี้
1.มอบหมาย ผอ.วิชัย รับผิดชอบเรื่อง Application หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ เพื่อถ่ายทอดให้กับชุมชน/SME

2.มอบหมายผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์วางแผนปี 2563 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนา
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดแล้ว โดยเฉพาะด้านคุณภาพและความปลอดภัย โดยเป้าหมายหลักเน้นด้าน CSR
ก่อนเรื่องรายได้
3.มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ ดูรายละเอียดเพื่อของบประมาณต่อไป
3.1.2 สรุปการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอบาร์โค้ดในพืชสมุนไพร
ผู้แทนจากสถาบันวิจัยสมุนไพรรายงานสรุปการดูงาน ณ Kunming Institute of Botany, Chinese
Academy of Sciences (KIB/CAS) ดังนี้
-เรียนรู้และศึกษาการจัดทา DNA และ tissue bank สาหรับทาเป็นฐานข้อมูลของพืช
-ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง และการสกัด genomic DNA และ chloroplast genomic DNA
-ขั้นตอนทา DNA sequencing และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และการจัดเก็บข้อมูลลงไปในฐานข้อมูล
DNA database
-การนาฐานข้อมูลของ DNA ที่ได้ไปใช้ในการร่วมในการระบุชนิดของพืชร่วมกับ conventional technique
-plant biotechnology ที่เกี่ยวข้องกับการการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลอ้างอิงที่สมบูรณ์และนาไปใช้ต่อไป
-ทางคณะศึกษาดูงานจะนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นส่วนหนึ่งของ Thai Herbal
Pharmacopoeia ในการตรวจระบุชนิดของพันธุ์พืช การจัดทา application เพื่อใช้ระบุพันธุ์พืชสมุนไพร รวมถึงการ
พัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุ์พืช รวมถึงการปรับปรุ งพันธุ์พืชสมุนไพรต่อไป

Conclusion
 ด้านอนุกรมวิธานพืช (Plant taxonomy) กรณีตัวอย่างไม่สมบูรณ์ หรือตัวอย่างที่อยู่ในผลิตภัณฑ์
 ด้านอนุรักษ์รักทรัพยากรพืช (plant conservation )
 ด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (Ethnobotany) และการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ที่มาจากพืช
 ด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Sciences)
 ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องวางแผนระยะ 5 ปี ในการจัดทา
ฐานข้อมูลสมุนไพรที่มีแนวโน้มมีประโยชน์และหายาก (Future Plan Database) ซึ่งในอนาคตอาจมีการจัดตั้ง
Global Genomic Center ซึ่งต้องมีการวางแผนสร้างตึกและอัตรากาลังต่อไป
 เรื่องจาก CHRO

โครงการเครื่องวัดความดันปลอดภัย คนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
ผู้แทน สรส. รายงานความก้าวหน้า โครงการเครื่องวัดความดันโลหิต มีทั้งสิ้น 30 โครงการ กรมวิทย์ฯ จะอยู่
ในกิจกรรม พัฒนาคุณภาพและยกระดับบริการสุขภาพ ซึ่งมีการดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างกรมวิทย์ฯและกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นการเข้าถึงบริการ การตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมันให้กับประชาชน กรมวิทย์และกรมสนับสนุนฯ ได้ร่วมกันจัดทาคู่มือวิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต
ตามมาตรฐาน ISO และได้ให้บริการแล้วบางพื้นที่ และโครงการที่จัดทา คือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯและส่วนกลาง จะ
ทาการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล และจัดทาชุดทดสอบอย่างง่าย แล้วก็
Application ที่ใช้ดาเนินการหรือเป็นขั้นตอนการทดสอบวิธีอย่างง่าย เช่นทดสอบการรั่ว และการแม่นยา

ชุดเครื่องมือทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสาหรับประชาชน

โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนาสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรม
 จะมีการบริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับประชาชนโดยใช้งานชุดทดสอบเครื่องวัดความดัน
โลหิตสาหรับประชาชนร่วมกับแอพพลิเคชั่น (กรมวิทย์ฯ)
 ซ่อมบารุงเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับประชาชน (กรม สบส)
 ตรวจวัดความดันโลหิตให้ประชาชน (ศูนย์วิจัยทางคลินิก)
 สาธิตการสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตตามวิธีมาตรฐาน (กรมวิทย์ฯ / กรม สบส.)
 เล่นเกมส์ แจกรางวัล (ประชาสัมพันธ์)
 ให้บริการด้านทัศนมาตร กิจกรรม Kyropractise และคานวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) (กรม สบส.)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ จะดาเนินการนาเสนอ เผยแพร่ในส่วนของ Application ในโครงการ ที่
จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กค.62 นี้
3.2.2 ความก้าวหน้าการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ นาเสนอ ดังนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดสรรอัตราว่างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปให้กับงานรังสี จานวน 36
อัตรา แบ่งเป็นเหน่วยงานส่วนกลาง 15 อัตรา และ ศวก. 21 อัตรา
- ให้สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์จ้างเหมาบริการบุคคล จานวน 10 อัตรา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 256
คงเหลือ 5 อัตรา และได้รับคืน 1 อัตรา รวม 6 อัตรา ซึ่งให้คงไว้ก่อนเพื่อดูผลการปฏิบัติงานของอัตราจ้างเหมา
- 20 อัตรา ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดาเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลได้
- กรมวิทย์ฯ กาหนดให้ทั้ง 36 อัตรา เป็นตาแหน่งนักฟิสิกส์รังสี
-ให้สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ดาเนินการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จะใช้ในงานรังสีให้เสร็จภายในปีงบประมาณ
2562
-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (2 อัตรา)
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสรรพคุณและความปลอดภัยของสมุนไพร) ตาแหน่งเลขที่ 744
สถาบันวิจัยสมุนไพร
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านชีววัตถุ) ตาแหน่งเลขที่ 97 สถาบันชีววัตถุ
ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (3 อัตรา ที่จะว่าง 1 ตุลาคม 2562)
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) ตาแหน่งเลขที่ 7
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านชีววิทยา) ตาแหน่งเลขที่ 10
-นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ) ตาแหน่งเลขที่ 11

ยื่นใบสมัคร ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สานักเลขานุการกรม ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1.การวางแผนจัดสรรอัตราให้กับงานรังสีเพื่อเตรียมรองรับกฎกระทรวง ให้ สรส.ขึ้นบัญชีผู้สมัครไว้ สาหรับศวก.ม
อบหมายผอ.ดูแลและควรเป็นคนในพื้นที่
2.ดาเนินการเตรียมเครื่องสาหรับการใช้ตรวจรังสี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความเหมาะสมกับภาระงาน
3.สาหรับการสมัครคัดเลือก ผชช.และผทว.ให้เตรียมผลงานวิชาการตั้งแต่ระดับ ชนพ.เนื่องจากจานวนเอกสารมาก
และควรจัดทาผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ มีผลกระทบสูง โดยควรมีกระบวนการให้คาแนะนาที่ชัดเจน ใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร เป็นต้น
 เรื่องจาก CFO

รายงานการประชุมหารือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองอธิบดีฯนพ.สมชาย แสงกิจพร นาเสนอ ดังนี้
กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ
ได้จัดประชุมหารือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 และวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตชุดทดสอบ ซึ่งอยู่ในระหว่างดาเนินการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ความก้าวหน้างานต่างประเทศ
รองอธิบดีฯนพ.สมชาย แสงกิจพร นาเสนอ ดังนี้
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศ มอบหมายกองแผนงานและวิชาการเป็นศูนย์กลาง
ในการรวบรวม ประสานงานด้านต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างประเทศ ทั้งนี้จะมีการจัด
ประชุมพิธีการทูต ระดับผู้บริหาร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า เพื่อให้ผู้บริหารกรมวิทย์ฯ ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจหลักการพิธีการทูต เพื่อการรับรองแขกต่างประเทศตามหลักสากล
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ สาหรับงานต่างประเทศมอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมชาย ดูแลโดยมีกอง
แผนงานและวิชาการ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประสานงาน และให้ผู้บริหารหน่วยงานให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมการอบรม/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างประเทศด้วย
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562 (ณ วันที่ 14 มิ.ย 62 ) เงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 72.95 เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อย

ละ 72.91 เงินเบิกแทนกัน (ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน) ทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ร้อยละ 0.17 เบิกจ่ายสะสม
1,027,747,293.19 บาท ร้อยละ 72.95 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.1 มีทั้งหมด 18 หน่วยงานที่เบิกได้
ตามเป้าหมาย ภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.2 งบลงทุนมี 19 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เกินร้อยละ 61.44
เบิกจ่ายภาพรวมของกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เบิกจ่ายได้เป็นลาดับที่ 2 ร้อยละ 72.94 สาหรับงบ
ลงทุนในอนาคตอยู่ที่ร้อยละ 75.21 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 ทั้งสิ้น 67,888,781.38 เบิกจ่าย 56,998,762.31
คงเหลือ 10,890,019.07 ณ ขณะนี้ที่เหลืออยู่อีก 1 รายการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ที่ยังไม่
มีทาการการเบิกจ่าย สถานะเงินบารุงกรม ณ วันที่ 31 พค. 62 ยอดยกมา ณ สิ้นปี 499,462,323.71 ล้านบาท
งวด 8 เดือน รายรับ 240,230,159.48 ล้านบาท รายจ่าย 211,457,226.04 ล้านบาท คงเหลือ 528,235,257.15
ล้านบาท รายละเอียดลูกหนี้คงค้าง ณ 31 พค.62 ลูกหนี้ภาครัฐ 69,822,440.60 ล้าน ลูกหนี้ภาคเอกชน
1,999,600 ล้านบาท จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะสตง. การเปิดบัญชีโครงการต่างๆ ของหน่วยงานใน
ส่วนกลางนั้นต้องส่งเรื่องและบัญชีที่เปิดมาให้ฝ่ายคลังเพื่อทาการเบิกจ่ายในระดับกรมฯต่อไป
ภาพรวมงบ
ลงทุน ปี 62 งบประมาณที่ได้รับ 417,141,700 ล้านบาท เบิกจ่าย 310,775,282.97 ล้านบาท คงเหลือ
50,238,021.81 ล้านบาท

 การติดตามงบลงทุนปี 2561
รองผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ สรุปผลการจัดสรรงบลงทุน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 409.5752 ล้านบาท จานวน 401 รายการ ลงนามแล้ว 100% (356.0454 ล้านบาท) จานวน
ครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง/ ศวก.) - ส่วนกลาง 90 รายการ ศวก. 304 รายการ จานวนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง/
ศวก.) – ส่วนกลาง 1 รายการ ศวก. 6 รายการ
สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562
(หมวดครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 96.57% ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 47.33 %)การเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน 88.55%
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อสั่งการดังนี้
1. ให้หน่วยงานผูก PO ภายใน 30 มิ.ย.62 หากรายการใดยังไม่มีการสร้าง PO หรือไม่มีแผนดาเนินการที่ชัดเจน
จะให้ส่งคืนคลัง และนามาจ่ายค่าสาธารณูปโภค
2. ภายหลัง 30 มิ.ย.62 แล้วหากมีความจาเป็นให้ใช้เงินบารุงแทน
(กองแผนฯได้ทาหนังสือแจ้งเร่งรัดการผูก PO โดยให้มอบของสาเร็จภายใน 15 ส.ค.62 และเบิกจ่ายภายใน 30
ส.ค.62)
3. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน สาหรับ ศวก.ขอนแก่น หากดาเนินการไม่สาเร็จภายใน ก.ย.62 ให้ยกเลิกสัญญา
4. ศวก.สุราษฎร์ธานี ให้ใช้เงินบารุงในการขอปรับปรุงประตูอัตโนมัติ
5. ให้หน่วยงานที่มีบัญชีตามที่สตง.แจ้ง รีบดาเนินการโดยเร็ว
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ประธานคณะทางานจัดการความเสี่ยง
นาเสนอดังนี้
บัญชีความเสี่ยงระดับกรม ปัจจัยเสี่ยงและผลการดาเนินงาน/แนวทางแก้ไขปัญหา รอบ1/2562
ด้าน
ความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ผลการดาเนินงาน
แนวทางแก้ไขปัญหา
Strategic
Risk

Operation
Risk

แผนกลยุทธ์ของกรมไม่
สามารถถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
และไม่สามารถระบุ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้
อย่างครบถ้วน

ระบบการถ่ายทอด
จากองค์กรสู่
หน่วยงานภายใน
และสู่ผู้ปฏิบัติยังไม่
มีประสิทธิภาพพอ

หน่วยงาน
ได้รับ
มอบหมาย
กอง
แผนงาน
และ
วิชาการ

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดทา
แผนผังเชื่อมโยงแผนถ่ายทอดกล
ยุทธ์กรมฯ
-เชิญวิทยากรจากสนง.และ
สภาพัฒน์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมในการจัดทาคา
ของปม.
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์กรม ณ จ.อยุธยา
(พ.ค.62)
-อยู่ระหว่างจัดทาเล่มแผน
ขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมฯ พ.ศ.62-65
-ดาเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ของกรมโดยผ่านแผนผังเชื่อมโยง
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติให้
หน่วยงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกัน
ระบบสารสนเทศไม่
อุปกรณ์การป้องกัน -บรรจุคาของปม.ปี 63 (จัดซื้อ
ศทส./CIO
รองรับและไม่เพียงพอ การบุกรุกเครือข่าย จัดหา Firewall)
ต่อความต้องการใช้งาน ชารุด/พื้นที่การ
-โอนการจัดการเสี่ยงให้อยู่ภายใน
ในปัจจุบัน ทาให้ไม่
จัดเก็บข้อมูลเต็ม
โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่าย
ตอบสนองนโยบาย
และโปรแกรมไม่
คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
DMSc 4.0
สามารถสารอง
-มีการย้ายระบบสารสนเทศไป
ระบบสารสนเทศ ติดตั้ง และจัดเก็บ ณ ศูนย์
ได้/อายุการใช้งาน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ กสธ.(HDC)

นาน 10 ปี

Operation
Risk

โครงการวิจัยและพัฒนา บุคลากรใน
ไม่เป็นไปตามแผนหรือ โครงการวิจัยตาม
ล่าช้า
นโยบาย DMSc 4.0
ขาดความชานาญใน
การใช้เทคโนโลยี
และเทคนิคการ
วิเคราะห์วิจัย
สมัยใหม่

Operation
Risk

ขาดบุคลากรทดแทนใน แผนสร้าง
ตาแหน่งสาคัญ
ความก้าวหน้า
ในอาชีพยังไม่
ชัดเจน

ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 27001
พร้อมทั้งสารองข้อมูลไว้ที่ ศทส.
-จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร/
แผนการจัดการความรู้และแผน
ความต้องการด้านกาลังคนด้าน
Genomics Thailand &
Precision Medicine (สชพ.)
-แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ/คณะ
พี่เลี้ยง
-จัดการอบรมตามแผน/ประเมิน
ประสิทธิภาพการทางานภายหลัง
อบรม
-อบรม/ใช้งานบริการ Electronic
journal /ฐานข้อมูลงานวิจัย
Science Direct
1. มีการประชุมเพื่อวางแนวทางใน
การขึ้นสู่ตาแหน่งประเภท
อานวยการ
2. จัดทากรอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการขึ้นสู่ตาแหน่ง
ประเภทอานวยการของรอง
ผู้อานวยการ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ บริหาร วิชาการ และบริการ
3. ทบทวนรายชื่อรองผู้อานวยการ
ของแต่ละหน่วยงาน
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งรอง
ผู้อานวยการ โดยมีวาระคราวละ 2
ปี

สานัก
วิชาการฯ/
สชพ.

ฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่/
CHRO

Operation
Risk

ระยะเวลาในการตรวจ
วิเคราะห์ล่าช้า ไม่ทัน
ตามกาหนด

Financial
Risk

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย รายไตร
มาส

จานวนตัวอย่างมาก
เกิน workload/
เครื่องมืออุปกรณ์ที่
มีผลต่อคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์
บกพร่อง/วัสดุ
วิทยาศาสตร์/สาร
อ้างอิง/สาร
มาตรฐาน ไม่
เพียงพอ
เนื่องจากเกิด
ข้อผิดพลาดใน
เอกสารการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานผู้เบิก
เช่น ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ รหัสการ
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง

-จัดทามาตรฐาน/แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน
- ทบทวนวิเคราะห์ภาระงาน/FTE
ระดับหน่วยงาน
-ตรวจสอบบารุงรักษาอุปกรณ์ที่
เครื่องแม่ข่ายเพื่อให้ระบบ
สารสนเทศพร้อมใช้งาน/พัฒนา
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาหรับงานวิเคราะห์

-ดาเนินการเก็บข้อมูลข้อผิดพลาด
ของเอกสารการเบิกจ่าย
-มีการติดตามผลจากผู้บริหารอย่าง
สม่าเสมอ
แนวทางแก้ไข : จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านกฎระเบียบหลักเกณฑ์
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน
การคลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีการปรับเปลี่ยน 1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
เกณฑ์การประเมิน/ ดาเนินงานระดับกรมและระดับ
หน่วยงานมีการ
หน่วยงาน ( 25 ม.ค.62)
เปลี่ยนแปลง
2.จัดตั้งกลุ่มไลน์ให้คาปรึกษาผู้ที่
ผู้รับผิดชอบ/จนท. รับผิดชอบ
ไม่ได้เข้ารับการ
ประชุมชี้แจง/ตอบ
ไม่ตรงคาถาม

สวส./
สคอ./สสว.

ฝ่ายคลัง/
กอง
แผนงาน
และ
วิชาการ

Compliance ผู้รับผิดชอบการ
กลุ่ม
Risk
ประเมินคุณธรรมและ
คุ้มครอง
ความโปร่งใสในการ
จริยธรรม
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ในระดับกรมและระดับ
หน่วยงานไม่เข้าใจ
เกณฑ์การประเมิน/
ประเมินไม่ครบถ้วน
แนวทางแก้ไขความเสี่ยง ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า
1.ก่อนวิเคราะห์ ขยายระยะเวลาการรับรายงานผลวิเคราะห์ กรณีมีการส่งตัวอย่างครั้งเดียวเกินจานวนที่สามารถ
ให้บริการได้ , ใช้ IT ช่วยในการบริหารจัดการตัวอย่าง (เช่น ใช้บาร์โค๊ด แชร์ข้อมูลร่วมกับ One Stop Service
ลดความผิดพลาด ลดเวลาบันทึก ลดการรับที่ซ้าซ้อน)

2.การวิเคราะห์ นักวิเคราะห์สามารถทางานแทน/ช่วยกันได้ , มีระบบการติดตามสถานะของตัวอย่าง เช่น รายงาน
งานเข้า งานค้าง , แจ้งเลื่อนกาหนดการรับรายงานผลให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า กรณีไม่สามารถทาได้ตาม
กาหนดระยะเวลา
3. หลังวิเคราะห์ ใช้ IT ช่วยในการบริหารจัดการ (เช่น การแจ้งเตือนก่อนครบกาหนด การพิมพ์รายงาน ฯลฯ)
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
 จัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณมาก ได้รวดเร็ว
 พัฒนาวิธีที่สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็ว
 การรายงานผลด้วย : e-Signature , e-Report (ลดรายงานแบบ hard copy)
 ทุกหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ส่งข้อมูลผลการดาเนินงานการรักษา ตามรอบระยะเวลา
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ ตั้งแต่ ต.ค.2561 – มิ.ย.2562 ให้เจ้าภาพกระบวนการตรวจวิเคราะห์
(สวส)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์(QMR) มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละ
ประเด็นความเสี่ยงวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สาหรับแนวทางแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงในอนาคต
ประธานให้ข้อเสนอแนะว่าความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมยังไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจและขาดการวิเคราะห์
โดยในอนาคตกรมควรมีหน้าที่ในการวิเคราะห์ Lab เทคโนโลยีชั้นสูง และเป็นผู้ควบคุมมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
เพื่อช่วยลดภาระงานและลดการลงทุนด้านการบริการ เน้นการลงทุนเรื่อง Herbal Genomics/การพัฒนาการ
ตรวจรังสีและ Bio resource Center แทน

4.4 การดาเนินงานยีนแพ้ยา
นายสุรัคเมธ มหาศิริมงคล สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายงานการดาเนินงานยีนแพ้ยา
ดังนี้
สรุปยอดการตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ยีนแพ้ยา) ตั้งแต่เดือน 1 ม.ค – 14 มิ.ย. 2562

HLA-B* 15:02 ของขวัญปีใหม่ เดือน พค. 39 ราย มิย. 14 ราย
HLA-B* 15:02 เก็บค่าตรวจ เดือน พค. 36 ราย มิย. 9 ราย
HLA-B* 57:01 เดือน พค. 117 ราย มิย. 71 ราย
HLA-B* 58:01 เดือน พค. 180 ราย มิย. 76 ราย
สรุปการประชุมอภิปรายกลุ่มย่อยมาตรการด้านการวิจัยและประยุกต์ใช้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ไทย
แลนด์
-ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนดาเนินงานวัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการนางานวิจัยไปใช้ให้เกิดการใช้
ประโยชน์จริง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะว่ายังมีการส่งตรวจน้อยเนื่องจากมีปัญหาเรื่อง
การสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มลูกค้า โดยนพ.สุรัคเมธ แจ้งว่าศูนย์พันธุศาสตร์ยินดีเป็นวิทยากรสาหรับการจัด
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหมด
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
6.1 ผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และผลการคัดเลือกเรื่องเล่า
ผู้แทนกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม นาเสนอ
ผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ชนะเลิศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
เรื่อง ต้นไม้คุณธรรม.. นาจิตอาสา..พัฒนาสังคม
รองชนะเลิศลาดับที่ 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

เรื่อง รวมพลังเป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา
รองชนะเลิศลาดับที่ 2 สถาบันชีววัตถุ
เรื่อง ใต้ร่มจริยธรรม สถาบันชีววัตถุ
ผลการคัดเลือกเรื่องเล่าในหัว รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์
ลาดับที่ 1 นางสาวดนาพร สารพฤกษ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง จิตอาสาเราทาความดีด้วยใจ
ลาดับที่ 2 นางเสาวภาวิณี ศรีจันทร์งาม ศวก.ที่ 12 สงขลา เรื่อง เครือข่ายด้ามขวาน ร่วมใจ กาย ถวายองค์
ราชา
ลาดับที่ 3 นางสาว พิจิตรา รัตนะ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง เรื่อง ความภูมิใจที่ทาให้ชีวิตนี้มีความสุข
มติที่ประชุม ประธานและที่ประชุมรับทราบ แสดงความยินดีกับหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับรางวัล
 การเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี
ผอ.บรรจง กิติรัตน์ตระการ นาเสนอดังนี้
ทั่วไป แบ่งส่วนราชการเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ กลุ่มชันสูตรฯ และ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 4 จานวน 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สิงห์บุรี
ลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก และนนทบุรี
ด้านบุคลากร ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจานวน 17 คน คือ ข้าราชการ 7 คน พนักงานราชการ 5 คน และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 คน
บทบาทหน้าที่
•เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าบริโภค น้าสาหรับผลิตอาหาร น้าแข็ง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562
•ประสาน สนับสนุน ปฏิบัติงานร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและนอกหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย
•ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
•พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ผังโครงสร้างกรอบอัตรากาลังที่มีอยู่

งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสาหรับข้าราชการ 39 ยูนิต(งบประมาณ 36,500,000 บาท จานวน 18 งวด)
- ความก้าวหน้าของการดาเนินการก่อสร้างตามแผนงาน (นับจากวันที่เริ่มสัญญา)
ณ ตามแผนต้องดาเนินการได้ 57.89% ผู้รับจ้างดาเนินการแล้ว 51.18% ซึ่งช้ากว่าแผน 6.71%
- ผู้รับได้จ้างส่งหนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ 8 กาหนดนัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 19 มิถุนายน
62
การดาเนินงานบ้านพักผู้อานวยการ
- ส่งมอบงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- ไฟฟ้า อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อทางศูนย์ฯ จะได้ทาเรื่องตั้งเบิก
เงินไป ชาระค่าดาเนินการ
- น้าประปา อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา
การเตรียมความพร้อมอาคารปฏิบัติการ
ชั้น 1
- งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (น้า/ น้าแข็ง/เครื่องดื่ม /อาหาร/ ยา สมุนไพร/เครื่องสาอาง) งานด้านรังสี
(เปิดบริการด้านรังสี/น้า/น้าแข็งก่อน) (ด้านจุล น้า/น้าแข็งและด้านรังสีมีความพร้อม)
ชั้น 2
-งานวิเคราะห์ด้านเคมี(น้า/น้าแข็ง/เครื่องดื่ม/อาหาร) งานด้านยา สมุนไพร ยาเสพติดปัสสาวะ งานด้านพิษวิทยา
ชั้น 3 งานชันสูตรสาธารณสุขทุกรายการ / ห้องBSL 3
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานเห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนต่อไป และกาหนดวันเปิดตึก
ในวันที่ 9 กันยายน 2562
6.3 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ผู้แทนสถาบันวิจัยสมุนไพรนาเสนอ ดังนี้
ความก้าวหน้า คือ ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสาหรับดาเนินการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานใน 4
กิจกรรม แบ่งกิจกรรมตามความเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ ได้แก่
 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ เพื่อทาการตรวจวิเคราะห์สารสาคัญในกัญชา,การตรวจ
วิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักและสารสกัดกัญชา,การตรวจวิเคราะห์สาระสาคัญในผลิตภัณฑ์กัญชา
 มาตรฐานคุณภาพ การพัฒนาและผลิตสารมาตรฐาน
 Tetrahydrocannabinol, Cannabidiol ,cannabinol
 การจัดทาข้อกาหนดมาตรฐานของน้ามันกัญชา
 เทคโนโลยีการเพาะปลูกและตรวจพิสูจน์ชนิด กิจกรรมการขยายพันธุ์ต้นกัญชาด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ,การจัดจาแนกสายพันธุ์กัญชาด้วยเทคนิค DNA Barcode
 วิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ กิจกรรม การศึกษาพฤกษศาสตร์ของกัญชาและกัญชง,
การศึกษาระบบการปลูกกัญชาภายใต้โรงเรือนแบบปิด, การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดจากใบและดอก
กัญชา, การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชกรมไทยในตารับยาไทยที่เข้ากัญชา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานเห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนต่อไป
 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ
รอบ 8 เดือน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานความก้าวหน้า ดังนี้
ผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) รอบ 8 เดือน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายให้เจ้าภาพตัวชี้วัด เสนอรายละเอียด
ผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน เพิ่มเติมในการประชุมกรมครั้งต่อไป
 สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองของหน่วยงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารรายงาน ดังนี้
สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ภาพรวม)
1. หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่กาหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
และแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน
2. หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่กาหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
แต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน
3. หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่กาหนด ไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
แต่แนบเอกสารครบถ้วนในตัวชี้วัดที่รายงาน ทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน
4. หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่กาหนด ไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
แต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนในตัวชี้วัดที่รายงาน ทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน
5. หน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าเวลาที่กาหนด ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
และแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 หน่วยงานควรทบทวนวิธีการคิดค่าคะแนนทีได้/ค่าคะแนนถ่วงน้าหนักให้ถูกต้องโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1.1
เช่น

ความถูกต้องของตัวเลขคะแนนภาพรวมของทุกโครงการ การให้ค่าน้าหนักของแต่ละโครงการควรเกลี่ยนน้าหนัก
ให้ครบถ้วน ผลรวมของน้าหนักโครงการทั้งหมดจะต้องได้เท่ากับ 1(Σ(Wi)=1) จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบ
(น้าหนักโครงการ) สาหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการในระบบ KPI
Reporter ให้ตรงกับการรายงานผลการดาเนินงานในระบบ DOC
 แนบเอกสารหลักฐานให้ครบและประเมินตนเองให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานและเอกสารหลักฐาน
 รายงานผลให้ตรงเวลา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการายงานผลรอบ 9 เดือน
วาระที่ 6.6 การศึกษาเรียนรู้สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง
ผู้แทนกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ นาเสนอ ดังนี้
กองสนับสนุนนวัตกรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ ได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้แนวทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยไปศึกษาดูงานที่สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัย มีศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยและให้การ
สนับสนุนด้านทุนการวิจัยแก่สถาบันฯ เป็นศูนย์รวมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูง ช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านภาคอุตสาหกรรม การศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษา
ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนมุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์งานวิจัยชั้นสูงที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
และผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นนักวิจัยและสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่ยั่งยืนให้กับประเทศ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่าจะจัดตั้งOne Stop Service ให้เป็นจุด
สัญลักษณ์ (Landmark) ในการสร้างนวัตกรรมของกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่แรก เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อ
การสร้างนวัตกรรม
6.7 การเก็บรวบรวมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาเสนอ ดังนี้
จากการประชุมคณะทางานบริหารจัดการ การดาเนินงานของพิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดาเนินการ
จัดเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าความเป็นมาดังนี้
1.พิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “100 ปี การสาธารณสุขไทย” จัดแสดงประวัติความเป็นมาของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิทรรศการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข
2.พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย แสดงตัวอย่างถุงยางอนามัยหลากหลายยี่ห้อ ประเภท ชนิด ที่เก็บรวบรวมตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทดสอบคุณภาพถุงยางอนามัย เพื่อให้เชื่อมั่นว่า ถุงยางอนามัยที่จา
หน่ายในท้องตลาดมีคุณภาพมาตรฐานสากล

3.พิพิธภัณฑ์แมลง แสดงตัวอย่างแมลง ยุงสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แมลงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ยังเป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านอนุกรมวิธานของแมลงทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ด้านอนุกรมวิธานของแมลงทางการแพทย์ จาแนกชนิดแมลงที่มีปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อใช้สาหรับ
การควบคุมป้องกันแมลงอย่างถูกต้อง รวมถึงผลิตและบริการแมลง
4.พิพิธภัณฑ์พืช เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์ไม้สมุนไพรจากการสารวจการจัดหาและแลกเปลี่ยน
พันธุ์ไม้ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อการขยายพันธุ์และผลิตกล้าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับสมุนไพรรวมทั้งพันธุ์ไม้
บางชนิดที่หายากและมีมูลค่าสูง และจัดทาตัวอย่างพืชแห้งสาหรับเก็บรักษา
ไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ด้านชนิดพืชพร้อมทั้งปลูกเพื่อ
(1) กาหนดวันและเวลาทาการพิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “100 ปี การสาธารณสุขไทย” เปิดวันจันทร์
– ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(2) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะนาพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง โดยขอให้ สรส. สวส. สวพ. ช่วยพิจารณา
เนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ทั้ง 3 ของหน่วยงาน
(3) ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีการ ใช้งานแล้วเก็บรวบรวมไว้ที่หน่วยงานก่อน ไม่ต้อง
แทงจาหน่าย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ทีมงานตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้
ในการดาเนินการเพื่อจัดเก็บในระบบ
วาระที่ 6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาเสนอดังนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจานวน 105 ครั้ง/ชิ้นข่าว แบ่งเป็น
ข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 64 ครั้ง ข่าวพาดพิง 41 ครั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
นางสาวรสรินทร์ หมัดสมาน
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

