สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วาระ
ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การทาบุญประจาเดือน
1.2 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง ในวันที่ 26 กค.62 โดย
กรมวิทย์ฯ จะมีเรื่องเครื่องวัดความดัน การจัดนิทรรศการ สาหรับพิธีตอนเช้าขอเชิญทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และเวลา 9.00 น. เชิญ
ชวนทุกท่านรวมพิธีลงนามถวายพร ณ ห้องโถง อาคาร 100ปี วันที่ 28 กค.62 จะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และวันที่ 30 กค. 62
มีพิธีสวดมนต์ที่กระทรวง กรมวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพ
1.3 ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
โดยจะมีเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทย์ฯ เช่นเรื่องกัญชา ว่ากรมวิทย์ฯจะดาเนินการอย่างไรบ้าง ส่วน
การแบ่งกรมดูแลกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังแถลงนโยบายแล้วจะมีคาสั่งอย่างเป็นทางการ
1.4 เชิญชวนบุคลากรสมัครสมาชิก ฌกศ.
1.5 ประชาสัมพันธ์บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตได้ทา MOU กับกระทรวงสาธารณสุขมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนบุคคล
30% ให้กับบุคลากร
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62
โดยมีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม 3 ท่าน
วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 เรื่องจาก CIO
DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ นาเสนอความก้าวหน้า ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ ให้หน่วยงานดาเนินการ
1. ฐานข้อมูลซึ่งมีการดาเนินการ วิเคราะห์ว่าจะใช้ข้อมูลเพื่อขับคลื่อน
ตามที่ CIO เสนอ
ยุทธศาสตร์กรมฯ จากการประชุมที่อยุธยา การทาเรื่อง Lab Information
System: LIS ซึ่งมีการพัฒนาระบบ ILab จะมีการทดลองใช้โปรแกรม
ILab ปลายเดือน สค.62 สาหรับหน่วยงานส่วนกลางที่เข้ามาร่วม คือ สคอ.
และ สชว. ที่จะเข้ามาทดลองใช้ และมีการทาจานวนข้อมูล 53 ชุดข้อมูล
ทางทีมวิเคราะห์พบว่าจะอยู่ในระบบข้อมูลของที่เราวางไว้ จะดาเนินการใส่
53 ชุดข้อมูลในแบบ Information ก่อน โดยสามารถเข้าดูได้ในเว็ปไซต์
www.3.dmsc.moph.go.th/bigdata ศทส. ได้จัดทาหนังสือขอความ
ร่วมมือทบทวนชุดข้อมูลพื้นฐานสาคัญเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
แผนขับเคลื่อนกลยุทธ์กรมวิทย์ฯและการพัฒนา DMSc Data Center และ
Big Data แจ้งทุกหน่วยงาน
2. การพัฒนา Data Center รวบรวมข้อมูลเสนอกรมฯเพื่อพิจารณานาขึ้น
เผยแพร่
1

วาระ
3. อยู่ระหว่างติดตั้งและการทดสอบระบบฯ โดยกาหนดให้ทดสอบเชื่อมข้อมูล
ผ่าน API ประกอบด้วย สคอ, ศวก.สมุทรสงคราม ขอนแก่น ,อุดรธานี,
นครราชสีมาและภูเก็ต
4.เตรียมการเชื่อมข้อมูลกับระบบสารสนเทศของ สป.และนารหัส ICD 10 มาใช้
พัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ นาเสนอความก้าวหน้า ดังนี้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมพร้อมสนับสนุนนโยบายกัญชาทางการแพทย์
เพื่อให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ปลอดภัยและมีคุณภาพด้วยกระบวนการตรวจ
วิเคราะห์ตามหลักมาตรฐานสากล โดยสรุปภารกิจเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. การผลิต ต้นกล้าหรือต้นกัญชา ทาการเตรียมต้นกล้าประมาณ 10,000 ต้น
ซึ่งทางทีม สวพ. จะใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน ทาการขายและอนุบาลต้นกล้า
การทา DNA Barcode เพื่อทาการจาแนกสายพันธุ์กัญชา ซึ่งใช้เวลา 3-6
เดือน
2. การจัดทาสารมาตรฐาน (Standardized purified extracts) กรมวิทย์ได้
พัฒนาและกาลังพัฒนาสารสกัดมาตรฐานหรือสารสาคัญ เพื่อใช้เป็น
มาตรฐานเทียบในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งสารมาตรฐาน
เหล่านี้หากต้องซื้อจากต่างประเทศจะมีราคาแพงมาก สารมาตรฐาน CBD
สามารถผลิตได้เองแล้วตามมาตรฐาน ISO 17034 ผลิตได้ 10 กรัม จัดทา
ได้จานวน 170 ขวด (ขวดละ 50 มก.) ผลิตได้เร็วกว่าเป้าหมาย 1 เดือน ถ้า
ซื้อจากต่างประเทศ 1 กก. ราคา 5 แสนบาท สารมาตรฐาน THC ขณะนี้
อยู่ระหว่างการผลิตสารสกัดบริสุทธิ์ จะเสร็จในสิ้นเดือนธันวาคม62 และจะ
ผลิตเป็นสารมาตรฐานด้วยการทา Homogenity & stability อีก 3 เดือน
จะได้สารมาตรฐานในสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ขณะนี้ต้องซื้อสารมาตรฐาน
จากต่างประเทศในราคาแพงมาก 1 กก. 2 ล้านบาท
3. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดาเนินงานด้านกัญชา โดยตรวจวิเคราะห์เน้น
เรื่ อง SAFETY ตรวจผลิ ตภัณฑ์กัญชา ผลิ ตภัณฑ์น้ามันกัญชา ยาตารับ
น้ามันกัญชาตารับหมอพื้นบ้าน โดยขอกาหนดมาตรฐานทางยา ขณะนี้
อย. ยังไม่ได้กาหนด
4. การสื่อสารและการจัดทามาตรฐานข้อกาหนดทางยา จะทา 2 กลุ่ม คือ
4.1 ท ามาตรฐานของสารสกั ด กั ญ ชา ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ สยวส. ใช้ เ วลา
ประมาณ 6 เดือน
4.2 การทามาตรฐานพืชกัญชา ซึ่งจะดูแลเรื่องของแผนไทยเป็นหลัก ใช้
เวลาปกติ 2 ปี แต่ทาง สวพ. ต้องเร่งรัดให้เสร็จภายใน 1 ปี
การตรวจปริมาณสาระสาคัญ TCH/CBD ศวก.เชียงใหม่ จัดอบรมในเดือน สค.62
และขอให้ทุก ศวก. ต้องแจ้งการขอครอบครองกัญชา

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทาเรื่องกัญชา
ได้แก่ สคอ,สยวส,สวพ,และ ศวก. ให้ทาการ
ขอการครอบครอง โดยแต่ละศูนย์ต้อง
ดาเนินการเอง
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3.2 เรื่องจาก CHRO : ความก้าวหน้าบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ นาเสนอ ดังนี้
1. กรมมี ก รอบอั ต ราข้ า ราชการ 1,014 ราย มี อั ต ราว่ า งทั้ ง หมด 67 อั ต รา
จาแนกได้ ดังนี้
1.1 ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง 1 อัตรา
1.2 ต าแหน่ ง ว่ า งส าหรั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง สู ง ขึ้ น 12 อั ต รา(อยู่
ระหว่างส่งประเมิน)
1.3 ตาแหน่งว่างสาหรับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น 22 อัตรา(อยู่ระหว่าง
คัดเลือก)
1.4 บรรจุนักเรียนทุน 2 อัตรา
1.5 ตาแหน่งว่างที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 5 อัตรา
1.6 เสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง 5 อัตรา
1.7 ตาแหน่งนายแพทย์ 2 อัตรา
1.8 ตาแหน่งว่างอื่น 18 อัตรา
2. ต าแหน่ ง พนั ก งานกระทรวงที่ ว่ า งอยู่ 50 อั ต รา ขณะนี้ ไ ด้ เ ปิ ด รั บ สมั ค ร
เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครจานวนทั้งสิ้น 1,509 ราย โดยกาหนดสอบข้อเขียน
วันที่ 31 กค. 62 , 1-2 สค. 62 และประกาศผลสอบวันที่ 19 สค. 62

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

3.3 เรื่องจาก CFO : แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
รองอธิบดีฯนพ.สมชาย แสงกิจพร นาเสนอ แนวทางการถ่ายทอดฯ ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานทาหนังสือแจ้งความจานง
หาช่องทางขายที่ร้านค้าสวัสดิการกระทรวง
2. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเสนออธิบดี ประกาศผลผ่านเว็ปไซกรมฯ ยังมีอีกหลายหน่วยที่สามารถนาไปขายได้
3. เอกชนยื่นข้อเสนอราคา
4. คณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอ เสนออธิบดีประกาศรายชื่อผู้รับการ
ประธานให้ แ นวทางว่ า สั ด ส่ ว นของงาน
ถ่ายทอดครั้งที่ 1 ผ่านเว็ปไซต์กรมฯ และดาเนินการทาสัญญา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรเป็น
5. กรณีรายการถ่ายทอดที่ไม่มีผู้ขอรับการถ่ายทอด จะเสนออธิบดีพิจารณา
- นวัตกรรม 1/3
ประกาศรายการถ่ายทอดที่เหลือครั้งที่ 2 ด้วยเงื่อนไขเดิม หากมีผู้ขอรับ
- กากับดูแล 1/3
การถ่ายทอดจะเสนออธิบดี เพื่อประกาศลงเว็ปไซต์กรมฯ และดาเนินการ
- งานบริการ 1/3
ทาสัญญา
6. หากกรณีประกาศครั้งที่ 2 แจ้งไม่มีผู้ขอรับการถ่ายทอดฯ ให้ สนอ เจราจา
กับหน่วยงานภาครัฐเป็นลาดับแรก หากยังไม่มีผู้ขอรับการถ่ายทอดฯ จะ
เจรจาภาคเอกชนต่อไป
บันทึกขอตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผลิตภัณฑ์กับดักยุงลีโอแทป Leo-Trap ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
บริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จากัด ต่อสัญญาครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 ปี
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
ผู้อานวยการสานักรังสี รายงานความก้าวหน้า ดังนี้
พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ
1. ร่างกฎกระทรวงกาหนดเครื่องกาเนิดรังสี

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ
ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ เ นื่ อ งจาก พรบ.นี้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย เพื่ อ การเดิ น หน้ า ให้ เ ตรี ย มทุ ก
อย่างให้ดี
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2. ร่างกฎกระทรวงกาหนดระยะเวลาในการแจ้ง
3. ร่างกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานความปลอดภัย
ร่างกฎกระทรวงออกตาม พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่2)พ.ศ.2562
เพื่อการกากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์ ให้เป็นไปตามาตรฐานสากล คุ้มครองดูแล
ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี
การเตรียมพร้อมด้านบริการ 1. อัตรากาลัง 2.เครื่องมือ 3.ระบบ IT 4.เอกสาร
เผยแพร่ 5.สายด่วนใหคาปรึกษา ตอบปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งครอบครอง
สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ จ้างเหมานักฟิสิกส์รังสี 10 คน เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
1ก.ค.62 เป้าหมายการฝึกอบรม ใน 1 เดือนจะต้องสามารถตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องเอกซเรย์ ทั้งเครื่องเอกซเรย์ฟัน และเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
วาระที่ 4 สืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
หั ว หน้ าฝ่ ายคลังได้สรุป ผลการบริ หารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
2562 (ณ วันที่ 19 กค. 62 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800
บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 81.62 เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 81.70 เงินเบิก
แทนกัน (ให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน) ทั้งสิ้น 2,600,000 บาท ร้อยละ 0.17 เบิกจ่าย
สะสม 1,150,706,693.86 บาท ร้อยละ 81.67 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด
3.1 มีทั้งหมด 18 หน่วยงานที่เบิกได้ตามเป้าหมาย ภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.2 งบ
ลงทุ น มี 21 หน่ ว ยงานที่ เบิ ก จ่ า ยได้ ตามเป้ า หมาย เกิ น ร้ อ ยละ 72.15 เบิ ก จ่ าย
ภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้เป็นลาดับที่ 3 ร้อยละ 81.67 เงินกันไว้
เบิกเหลื่ อมปี 2561 ทั้งสิ้ น 67,888,781.38 เบิ กจ่ าย 56,998,762.31 คงเหลือ
10,890,019.07 ณ ขณะนี้ที่เหลืออยู่อีก 1 รายการ ของศวก.ขอนแก่น ที่ยังไม่มีทา
การการเบิ ก จ่ า ย สถานะเงิ น บ ารุ ง กรม ณ วั น ที่ 30 มิ ย .62 ยอดยกมา ณ สิ้ นปี
499,462,323.71 ล้ า นบาท งวด 9 เดื อ น รายรั บ 269,190,404.00 ล้ า นบาท
รายจ่ า ย 239,759,777.98 ล้ า นบาท คงเหลื อ 528,892,949.81 ล้ า นบาท
รายละเอี ย ดลู ก หนี้ ค งค้ า ง ณ 30 มิ ย .62 ลู ก หนี้ ภ าครั ฐ 71.73 ล้ า นบาท ลู ก หนี้
ภาคเอกชน 1.9 ล้ า นบาท ภาพรวมงบลงทุ น ปี 62 งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
409,481,918.43 บาท เบิกจ่าย 330,655,152.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.75
4.2 การติดตามงบลงทุน
ผู้ อ านวยการกองแผนฯ สรุ ป ผลการจั ด สรรงบลงทุ น กรมวิ ท ย์ ฯ ได้ รั บ
งบประมาณทั้งสิ้น 409.5752 ล้านบาท จานวน 401 รายการ ลงนามแล้ว 100%
(356.0454 ล้านบาท) จานวนครุภัณฑ์ (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 57.65 %)
การเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน 90.23%
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ผอ.กุลธิดา ผู้จัดการคุณภาพ นาเสนอดังนี้
สรุปประเด็นจาก QMR Meeting ครั้งที่ 4/2562 19 กค.2562

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
ประเด็นสาคัญ แจ้ง ผอ.ศวก. ประเด็นที่ต้อง
สื่อสาร
1. เป็นไปตามกฎหมาย
2. มาตรฐานความปลอดภัย

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ ทุก หน่ ว ย
เตรียมพร้อมตามที่ผู้จัดการคุณภาพนาเสนอ
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- คู่มือคุณภาพ ISO 9001: 2015 rev. 3 กค. 2562
- SmartDi – “Technical ISO” : ISO 15189& ISO 17025
หน่วยนาร่อง สชพ. & ศวก.ที่ 1 ชม.
- Int.Audit ครบ 29 หน่วย/ 9 NC 29 Obs/ปิด NC 18 หน่วย
- ประเด็นที่พบ
- แผนบริหารความเสี่ยง/ แผนดูแลความเสี่ยง/แผนบรรลุวัตถุประสงค์
คุณภาพ
- แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ครอบคลุมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
การเตรียมการรับการตรวจประเมินจาก URS 9 สค. 2562
หน่วยรับตรวจ : สวส/ สวพ/สคอ/สยวส/สมป
ศวก. ชร/สส/ขก/สฏ
ทุกหน่วย – เตรียมข้อมูล กรณีขยายผล
ประเด็น - ความเสี่ยง แผนรับการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ
เรื่องร้องเรียน ระบบ LAB
4.4 การดาเนินงานยีนแพ้ยา
นพ.สุรัคเมธ สชพ. รายงานการดาเนินงานยีนแพ้ยา ดังนี้
สรุปยอดการตรวจวิเคราะห์ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (ยีนแพ้ยา)
ตามรายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งหมด 14 ศูนย์ ซึ่งแต่ละศูนย์มีจานวน
เพิ่มขึ้นตามเดือน ศูนย์ละประมาณ 5-20 รายต่อเดือน 4 รายการที่เปิดตรวจ
รายการที่ตรวจเยอะสุด คือ HLA-B*58:01 การตรวจป้องกันการแพ้ยารักษาโรค
เอดส์ มีการตรวจเกือบทุกศูนย์
4.5 สรุปการศึกษาดูงานโครงการ Genomics England
นพ.สุรัคเมธ สชพ รายงานการศึกษาดูงานโครงการ Genomics England ณ
ประเทศสหราชอาณาจักร ดังนี้
Genomics England (Gel)
- เป็นบริษัทจากัด ถือหุ้น 100% โดยรัฐบาลอังกฤษ เพื่อบริหารจัดการ
แผนงาน “100,000 Genomes Progect” หรือ การถอดรหสัสพันธุกรรม
มนุษย์ จานวน 100,000 ราย
- มุ่งเป้าศึกษา 3 กลุ่มโรค ได้แก่ โรควินิจฉัยยาก โรคมะเร็ง และโรคติดเชื้อ
- คืนข้อมูลให้กับผู้ป่วยผ่านระบบของ National health services (NHS)
โครงการ 100,000 genomes จบลงในปี 2018 รัฐบาลสหราชอาณาจักร
ได้ประกาศโครงการ 5 million genomes เป็นการตั้งเป้าถอดรหัส
พันธุกรรมระดับประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
สิ่งที่ Gel ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นในระบบ NHS
1. Centreal Genome Sequencing lab
2. Data Centyer
3. Genome Clinical Interpretation Partneship (GeCIP)
4. UK Biocentre
5. Genomics Education Programme (GEP)
6. Public Health England (PHE)

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ
ภาพรวมตรวจไปแล้ ว 1,000 ราย เป้ า
10,000 ราย

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ
ว่าหากมีสิ่ งที่เกี่ยวข้องกับทางเราให้ นามา
ปรับ เช่น เรื่องสกัดยีนส์ ส่วนก่อสร้างเดิมปี
63 ดาเนินการวางแผนจะเขียนแบบ ยังคง
เดิมอยู่ไม่ต้องปรับ ให้ประสานกับ สวส.ซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อทันต่อการตั้ง งปม.
ปี 64 ต่อไป
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ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี)
วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
6.1 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ผู้แทน สวพ.นาเสนอ ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ
ความก้าวหน้าวิจัยและพัฒนา
1. THC Strip Test สาหรับเฮมพ์ (มีค.61-กย.63) พัฒนาแล้วเสร็จอยู่ระหว่าง
การจดสิทธิบัตร
2. ชุดทดสอบกัญชา (มิย.62-พค.63) พัฒนาน้ายาตรวจและออกแบบชุด
ทดสอบ
3. ชุดตรวจปริมาณ THC ในพืชและผลิตภัณฑ์กัญชา (มิย.62-มีค.63) อยู่
ระหว่างพัฒนาต่อยอดจาก THC Strip Test
- ศึกษาดูงานการปลูกกัญชา ณ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน 2562
- ศึกษาดูงานการปลูกกัญชา ณ องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2562
6.2 แนวปฏิบัติในการสั่งซื้อชุดทดสอบของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผอ. กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ นาเสนอดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ
1. หน่วยงานทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงกองสนับสนุนนวัตกรรมและ
อุตสาหกรรมสุขภาพ
2. กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพแจ้งให้หน่วยงานผู้ผลิต
ทราบ
3. หน่วยงานผู้ผลิตดาเนินการผลิตและส่งมอบชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ให้
กองฯ
- ในปี งบม. 62 ทางกองฯจะเป็นผู้จัดส่งชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ ทุกวัน
พฤหัสบดี
- ตั้งแต่ปี งปม. 63 เป็นต้นไป ให้หน่วยงานผู้ผลิตขอรับการจัดสรร
งบประมาณในการผลิตและขนส่งจากกองแผนงานและวิชาการ
4. กองฯ จะรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในกรมฯ เพื่อสรุปยอดให้หน่วยงานผู้ผลิต นาไปขอรับการ
จัดสรร งปม. ในปี งปม. 63
6.3 ผลการดาเนินงานตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกรมวิทย์-อย.
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ นาเสนอ ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอ ขอเร่ง
การดาเนินงานแผนตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพและและการเชื่อมโยงข้อมูล
เบิกจ่ายให้ทันกาหนด
1. จัดทาแผนร่วมระหว่างกรมวิทย์ฯและอย. โดยมีการวิเคราะห์แล่ะจัดทา
แผนร่วมกัน 3 ครั้ง
2. จัดทาแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพรายจังหวัด ส่งให้หน่วยงานภายใน
กรมวิทย์ฯ และประสาน อย.ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
3. หน่วยงานตรวจวิเคราะห์และรายงานผล
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4. กองแผนงานฯวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการจัดสรรงบประมาณ
5. กองแผนงานฯรวบรวมผลวิเคราะห์ รายงานให้ อย.ทุกเดือน
6. ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่านระบบ กรมวิทย์ With you
การประสานแผนในปี 2562
1. ให้หน่วยงานส่งรายงานการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กองแผนงานและ
วิชาการ ทุกวันที่ 25 ของเดือน เพื่อเป็นข้อมูลระดับกรม (หนังสือ สธ
0604.03/ว0156ลงวันที่ 30มกราคม 2562)
2. ตัวอย่างส่งตรวจนอกเหนือจากแผน หรือมีข้อสงสัย ส่งข้อมูลให้กอง
แผนงานและวิชาการตรวจสอบ และประสานงานกับ อย.
3. การตรวจตัวอย่างตามแผน ระหว่างกรมวิทย์และ อย. ขอให้หน่วยงาน
ตรวจวิเคราะห์เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย์-อย.)
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562
4. มีการส่งตรวจตัวอย่างเพิ่มเติมตามนโยบายแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ขอให้
หน่วยงานเร่งตรวจ โดย อย ยินดีสนับสนุนงบเพิ่มเติมให้
5. มีการจัดการหนี้ระหว่างกัน ระหว่างปี 2558-2561 จานวน 497,600บาท
6.4 สรุปผลและแนวทางติดตามนวัตกรรม
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ นาเสนอดังนี้
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธานแจ้ ง ให้
อธิบดีกาหนดให้มีการประชุมหารือนวัตกรรม 7 ครั้ง
ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ตามระบบที่ ก อง
1. ไข้เลือดดอก
แผนงานฯกาหนดต่อไป
2. กลุ่มแม่และเด็ก
3. กลุ่มกัญชาและ Biopharma
4. ศูนย์สัตว์ทดลอง
5. สมุนไพร
6. ศูนย์วิจัยทางคลินิก
การติดตามผลดาเนินการนวัตกรรม
อธิบดี มอบให้กองแผนงานและวิชาการติดตามผลการดาเนินการเป็นรายเดือน
ทุกเดือน ส่งที่ monitor_plan@dmsc.mail.go.th ผู้รับผิดชอบ กลุ่มติดตามและ
ประเมินผล
6.5 แนวทางปฏิบัติของโครงการวิจัยและความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ รายงานดังนี้
ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่า ให้
กรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการวิจัย 2562 โดยหัวหน้าสานัก
ดาเนนการตามข้อสั่ งการ การทางานของ
วิชาการเป็นประธาน
กรมฯต่อไปเน้นทางานวิจัยและนวัตกรรม
อธิบดีมีข้อสั่งการ
งานบริการที่กรมอื่นทาได้ กรมฯไม่ควรไป
1. โครงการวิจัยที่หน่วยงานภายในของกรมดาเนินการเอง ให้ปฏิบัติตาม
แข่ ง ขั น และติ ด ตามก ากั บ มาตรฐ าน
แนวทางที่กรมกาหนด
กฎหมายและระเบียบต่างๆ
2. โครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
2.1 ความร่วมมือที่มีข้อตกลง ให้มีการวางแผนวิจัยและจัดทาข้อเสนอ
โครงการร่วมกัน
2.2 ความร่วมมือที่ไม่มีการทาข้อตกลง มอบให้สานักวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์พิจารณาโครงการ และโครงการลักษณะนี้ควรลดลง
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2.3 โครงการวิจัยที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทุกโครงการ ให้ขอ
อนุมัติในระดับกรม (กรมเป็นนิติบุคคล)
6.6 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 9 เดือน
หัวหน้า กพร. รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ (PA) รอบ 9 เดือน เทียบ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ ประธานติ ด ตาม
กับ Small Success รอบ 9 เดือน
ความก้ า วหน้ า ของ PA ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ต าม
1. AMR:
เป้ า หมายที่ 5.1 (สมป.) และให้ ติ ด ตาม
1. รายงาน antibiogram ระดับเขตราย 6 เดือน (ศวก.) และระดับประเทศ (สวส.) ความก้าวหน้าอีกครั้งในเดือนสิงหาคม
รายไตรมาส เสนอผู้บริหาร
2. รายงานผลการสุ่มตรวจคุณภาพantibiogram (ปี 2561) ร้อยละ 100 ของ
โรงพยาบาลที่ส่ง antibiogram ต่อกระทรวงสาธารณสุขและ ร้อยละ 59.65 ของ
antibiogramที่สุ่มตรวจมีความถูกต้อง(ไม่มีการพบข้อบกพร่องหลัก)
2. TB
ได้รูปแบบฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค
3.GREEN & CLEAN
1. จัดทารายงานส่งข้อมูลผลการตรวจ ครั้งที่ 1 ให้โรงพยาบาล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและส่งรายงานสรุปผลให้ผู้บริหาร
2. สุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ และตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ 2 จานวน 24 โรงพยาบาล
120 ตัวอย่าง
4.New Biopharmaceutical
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
5.จานวนนวัตกรรม
1. สรุปผลการถ่ายทอดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพตามแผนการถ่ายทอดฯ
2. สารวจจานวนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่สาเร็จในปีงบประมาณ 2562
สรุปความก้าวหน้าผลการดาเนินการ PA รอบ 9 เดือน
1.1 การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหาวัณโรค
ผลงาน (ผ่าน)
1.2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ New Biopharmaceutical (ไม่ผ่าน)
2.1จานวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด (ไม่
ผ่าน)
2.2 การชื้แจ้งประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) (ยังไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง)
4.2ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม (สวพ.) ผ่าน
5.1 การดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจาปีงปม.พ.ศ.2562
(ประเด็นที่ 1 จัดทาฐานข้อมูล) จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 467 ชุด
(ประเด็นที่ 2 ปรับกระบวนการขั้นตอนการทางาน หรือการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น)
ดาเนินการยังไม่ได้ตามเป้า ได้ 2 หน่วย จาก 32 หน่วย (สมป.)
(ประเด็นที่ 3) การถ่ายโอนภารกิจ (Contracting Out) ให้ภาคส่วนอื่นดาเนินการ
แทน (ไม่ผ่าน) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ 5,000 เครื่อง ผลงานรอบ 9 เดือน
ได้ 2,063 เครื่อง รส. แจ้งว่า 2 เดือนคาดว่าได้ครบ
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6.7 ความก้าวหน้าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
นายมาลายุทธ คัชมาตย์ นาเสนอ ดังนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (28 พค.62) เฉพาะบทบัญญัติในหมวด 1 คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหมวด 1 สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ส่วนบทบัญญัติในหมวด 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 3 สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมวด 5 การร้องเรียน หมวด 6 ความรับผิดทางแพ่ง
หมวด 7 บทกาหนดโทษ ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (28 พค.63)
6.8 กาหนดการโครงการเครื่องวัดความดันเฉลิมพระเกียรติ
เลขานุการกรม นาเสนอดังนี้
โครงการ “ใต้ร่วมพระบารมี น้อมนาสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข วันศุกร์ที่ 26
กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น และเชิญชวน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมมีทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย
ภาคเช้า เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ และร่วมชมนิทรรศการ
ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมออกกาลังการเฉลิมพระเกียรติ เริ่มเวลา 15.00 น. ณ.ลาน
หน้าบริเวณเสาธง สป.
6.9 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาเสนอดังนี้
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจานวน 214ครั้ง/ชิ้นข่าว
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 83 ครั้ง ข่าวพาดพิง 131 ครั้ง

ข้อสั่งการ/คาแนะนาจากที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่า เรื่อง
ระบบการเผยแพร่ข้อมูล ควรมีข้อประเด็น
ส าคั ญ พึ ง ระมั ด ระวั ง เสนอให้ สล.สรุ ป
ประเด็ น ส าคั ญ ของพรบ.ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ผู้บริหารหน่วยงาน

ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ
1 สิงหาคม 2562
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