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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 6/2562 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 -13.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ารับการอบรมจิตอาสาทุกท่าน ในวันที่ 25 มิถุนายน 62 เข้าอบรม จ านวน 45 คน    
1.2 จะมีการโปรดเกล้าฯจัดตั้ง ครม. ใหม่เร็วๆนี้  ส าหรับปี งปม.63 แต่ละกระทรวงต้องรอรับและปรับตามนโยบายจากรัฐมนตรี

ใหม่ส าหรับกรมวิทย์ฯ จะเสนอเรื่อง Genomic Thailand  และเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งที่พัฒนาจะต้องเข้าถึง
ประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น SME/Com Med Science ส าหรับตึก MSIC แบบ BOQ ควรเรียบร้อย
ภายในเดือนนี้ และไม่ให้มีการปรับแบบอีก 

1.3 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ASEAN Summit  ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 62 โดย กสธ. มอบกรมการแพทย์
ดูแลเรื่องการแพทย์สาธารณสุข ส าหรับกรมวิทย์ฯ มอบ ผอ.สคอ. ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1.4  กสธ.ได้เชิญตัวแทนบริษัทประกันภัยต่างๆ มาหารือ ในเรื่องประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยจะลดราคาให้กับบุคลากรของ
กระทรวง 30%  มอบหมาย สล. ประสานเข้าร่วมโครงการ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562    เมื่อวันที่ 23 พ.ค.62 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 เรื่องจาก CIO  
DMSc Data Center & Laboratory Information System : LIS 
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ น าเสนอความก้าวหน้า ดังนี้ 

1. ด าเนินการทบทวนชุดข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญจ านวน 57 ชุดข้อมูล สนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

2. จัดกลุ่มชุดข้อมูลตาม DMSc Data Center Framework 
3. ก าหนดชุดข้อมูลมาตรฐานเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Application 

Programming Interface (API) 
การด าเนินการต่อไป ชุดข้อมูลพื้นฐานส าคัญ สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการขับเคลื่อน
กลยุทธ์กรม : เผยแพร่ผลการจัดกลุ่มชุดข้อมูล / ทวนสอบชุดข้อมูล 
 
 
 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อสั่งการ
ดังนี้ 
1.มอบหมาย ผอ. วิ ชั ย  รับผิ ดชอบ เรื่ อ ง 
Application หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ เพ่ือ
ถ่ายทอดให้กับชุมชน/SME  
2.มอบหมาย ผอ.ศวก.วางแผนปี 63 ในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเทคโนโลยีที่
ได้ รับการถ่ายทอดแล้ว  โดยเฉพาะด้าน
คุณภาพและความปลอดภัย โดยเป้าหมาย
หลักเน้นด้าน CSR ก่อนเรื่องรายได้  
3.มอบ ห ม าย ร อ ง อ ธิ บ ดี ฯ น พ . พิ เ ช ฐ  ดู
รายละเอียดเพื่อขอ งปม.ต่อไป 

 สรุปการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีดีเอ็นเอบาร์โค้ดในพชืสมุนไพร 
   ผู้แทน สวพ.รายงานสรุปการดูงาน ณ Kunming Institute of Botany, 
Chinese Academy of Sciences (KIB/CAS) ดังนี้  
-เรียนรู้และศึกษาการจัดท า DNA และ tissue bank ส าหรับท าเป็นฐานข้อมูลของ
พืช  
-ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง และการสกัด genomic DNA และ chloroplast 
genomic DNA  

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้องวางแผนระยะ 5 ป ีในการจัดท า
ฐานข้อมูลสมุนไพรที่มีแนวโน้มมีประโยชน์
และหายาก (Future Plan Database) ซึ่งใน
อนาคตอาจมีการจัดตั้ง Global Genomic 
Center ซึ่งต้องมีการวางแผนสร้างตึกและ
อัตราก าลังต่อไป 
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-ขั้นตอนท า DNA sequencing และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และ
การจัดเก็บข้อมูลลงไปในฐานข้อมูล DNA database  
-การน าฐานข้อมูลของ DNA ที่ได้ไปใช้ในการร่วมในการระบุชนิดของพืชร่วมกับ 
conventional technique  
-plant biotechnology ที่เกี่ยวข้องกับการการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือให้ได้ฐานข้อมูล
อ้างอิงที่สมบูรณ์และน าไปใช้ต่อไป  
-ทางคณะศึกษาดูงานจะน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเป็นส่วน
หนึ่งของ Thai Herbal Pharmacopoeia ในการตรวจระบุชนิดของพันธุ์พืช การ
จัดท า application เพ่ือใช้ระบุพันธุ์พืชสมุนไพร รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลทาง
พันธุ์พืช รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพรต่อไป 

 

3.2  เรื่องจาก CHRO : โครงการเครื่องวัดความดันปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 
      ผู้แทน สรส. รายงานความก้าวหน้า โครงการเครื่องวัดความดันโลหิต มีทั้งสิ้น 
30 โครงการ กรมวิทย์ฯ จะอยู่ในกิจกรรม พัฒนาคุณภาพและยกระดับบริการ
สุขภาพ ซึ่งมีการด าเนินงานร่วมกัน ระหว่างกรมวิทย์ฯและกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เป็นการเข้าถึงบริการ การตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้มีคุณภาพ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมันให้กับประชาชน กรมวิทย์และกรมสนับสนุนฯ ได้ร่วมกันจัดท า
คู่มือวิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต ตามมาตรฐาน ISO และได้ให้บริการแล้ว
บางพ้ืนที่ และโครงการที่จัดท า คือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯและส่วนกลาง จะท าการ
ทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และจัดท าชุด
ทดสอบอย่างง่าย แล้วก็ Application  ที่ใช้ด าเนินการหรือเป็นขั้นตอนการทดสอบ
วิธีอย่างง่าย เช่นทดสอบการรั่ว และการแม่นย า ในวันที่ 26 กค.62 จะมีการจัด
โครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมน าสุขภาพดีสู่วิถีชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กระทรวงสาธารณสุข  กิจกรรม จะ
มีการบริการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้กับประชาชน ,ซ่อมบ ารุงเครื่องวัด
ความดันโลหิต, ตรวจวัดความดันโลหิตให้ประชาชน ,สาธิตการสอบเทียบเครื่องวัด
ความดันโลหิตตามวิธีมาตรฐาน เป็นต้น 

      ที่ประชุมรับทราบ จะด าเนินการน าเสนอ 
เผยแพร่ในส่วนของ Application ในโครงการ 
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กค.62 นี้  

ความก้าวหน้าบริหารทรัพยากรบุคคล  

    หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่  น าเสนอ ดังนี้ 
กรม ได้จัดสรรอัตราว่างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปให้กับงานรังสี 
จ านวน 36 อัตรา แบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง 15 อัตรา และ ศวก. 21 อัตรา  
-ให้สรส.จ้างเหมาบริการบุคคล จ านวน 10อัตรา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62 คงเหลือ 
5อัตรา และได้รับคืน 1อัตรา รวม 6 อัตรา ซึ่งให้คงไว้ก่อนเพ่ือดูผลการปฏิบัติงาน
ของอัตราที่จ้างเหมา 
-20 อัตรา ของศวก. ให้ด าเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลได้ 
-กรมฯ ก าหนดให้ทั้ง 36อัตรา เป็นต าแหน่งนักฟิสิกส์รังสี 
-ให้ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ด าเนินการซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จะใช้ในงานรังสีให้
เสร็จภายในปีงบประมาณ 2562 
-กรมฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (2 อัตรา) 

   ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 
1.การวางแผนจัดสรรอัตราให้กับงานรังสีเพื่อ
เตรียมรองรับกฎกระทรวง ให้ สรส.ขึ้นบัญชี
ผู้สมัครไว้ ส าหรับศวก.มอบหมายผอ.ดูแล
และควรเป็นคนในพ้ืนที่ 
2.ด าเนินการเตรียมเครื่องส าหรับการใช้ตรวจ
รังสี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีความ
เหมาะสมกับภาระงาน 
3.ส าหรับการสมัครคัดเลือก ผชช.และผทว.ให้
เตรียมผลงานวิชาการตั้งแต่ระดับ ชนพ.
เนื่องจากจ านวนเอกสารมาก และควรจัดท า
ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ มีผลกระทบสูง  
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ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (3 อัตรา ที่จะว่าง 1ต.ค. 2562) 
 

โดยควรมีกระบวนการให้ค าแนะน าท่ีชัดเจน 
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เป็นต้น 

3.3 เรื่องจาก CFO : รายงานการประชุมหารือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 รองอธิบดีฯนพ.สมชาย แสงกิจพร น าเสนอ ดังนี้ 
     กองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ ได้จัดประชุมหารือระหว่าง
องค์การเภสัชกรรมและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 และ
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชุดทดสอบ ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ 

ที่ประชุมรับทราบ  

ความก้าวหน้างานต่างประเทศ  

รองอธิบดีฯนพ.สมชาย แสงกิจพร น าเสนอ ดังนี้ 
 จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการระหว่างประเทศ  
มอบหมายกองแผนงานและวิชาการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประสานงานด้าน
ต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านต่างประเทศ ทั้งนี้จะมีการจัดประชุม
พิธีการทูต ระดับผู้บริหาร ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า เพ่ือให้
ผู้บริหารกรมวิทย์ฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการพิธีการทูต เพื่อการรับรองแขก
ต่างประเทศตามหลักสากล  

ที่ประชุมรับทราบ ส าหรับงานต่างประเทศ
มอบหมายรองอธิบดีฯนพ.สมชาย ดูแลโดยมี
กองแผนฯเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม 
ประสานงาน และให้ผู้บริหารหน่วยงานให้
ความร่วมมือและสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วม
การอบรม/พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
ต่างประเทศด้วย 

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
          หัวหน้าฝ่ายคลังได้สรุปผลการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (ณ วันที่ 14 มิ.ย 62 ) เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 
บาท เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้นร้อยละ 72.95 เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 72.91 เงินเบิก
แทนกัน (ให้หน่วยงานอ่ืนเบิกแทน) ทั้งสิ้น  2,400,000 บาท ร้อยละ 0.17 เบิกจ่าย
สะสม 1,027,747,293.19 บาท ร้อยละ 72.95 การเบิกจ่ายภาพรวมตามตัวชี้วัด 
3.1 มีทั้งหมด 18 หน่วยงานที่เบิกได้ตามเป้าหมาย ภาพรวมตามตัวชี้วัด 3.2 งบ
ลงทุนมี 19 หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เกินร้อยละ 61.44  เบิกจ่าย
ภาพรวมของกระทรวง กรมวิทย์ฯ เบิกจ่ายได้เป็นล าดับที่ 2 ร้อยละ 72.94 ส าหรับ
งบลงทุนในอนาคตอยู่ที่ร้อยละ 75.21 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 ทั้งสิ้น 
67,888,781.38 เบิกจ่าย 56,998,762.31 คงเหลือ 10,890,019.07 ณ ขณะนี้ที่
เหลืออยู่อีก 1 รายการ ของศวก.ขอนแก่น ที่ยังไม่มีท าการการเบิกจ่าย สถานะเงิน
บ ารุงกรม 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 ลูกหนี้
ภาครัฐ 69,822,440.60 ล้าน ลูกหนี้ภาคเอกชน 1,999,600 ล้านบาท ภาพรวมงบ
ลงทุน ปี 62 งบประมาณท่ีได้รับ 417,141,700 ล้านบาท เบิกจ่าย 310,775,282.97 
ล้านบาท คงเหลือ 50,238,021.81 ล้านบาท 

 ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อสั่งการดังนี้ 
1.ให้หน่วยงานผูก PO ภายใน 30 มิ.ย.62 
หากรายการใดยังไม่มีการสร้าง PO หรือไม่มี
แผนด าเนินการที่ชัดเจน จะให้ส่งคืนคลัง และ
น ามาจ่ายค่าสาธารณูปโภค  
2.ภายหลัง 30 มิ.ย.62 แล้วหากมีความจ าเป็น
ให้ใช้เงินบ ารุงแทน  
(กองแผนฯได้ท าหนังสือแจ้งเร่งรัดการผูก PO 
โดยให้มอบของส าเร็จภายใน 15 ส.ค.62 และ
เบิกจ่ายภายใน 30 ส.ค.62) 
3.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ส าหรับ ศวก.
ขอนแก่น หากด าเนินการไม่ส าเร็จภายใน 
ก.ย.62 ให้ยกเลิกสัญญาร 
4.ศวก.สุราษฎร์ธานี ให้ใช้เงินบ ารุงในการขอ
ปรับปรุงประตูอัตโนมัติ  

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 
        รอง ผอ.ผน. สรุปผลการจัดสรรงบลงทุน  กรมวิทย์ฯ ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 
409.5752 ล้านบาท จ านวน 401 รายการ ลงนามแล้ว 100% (356.0454 ล้าน
บาท) จ านวนครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง/ ศวก.) -  ส่วนกลาง 90 รายการ ศวก. 304 
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รายการ จ านวนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ส่วนกลาง/ ศวก.) – ส่วนกลาง 1 รายการ 
ศวก. 6 รายการ 
สรุปการเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 
(หมวดครุภัณฑ์ เบิกจ่าย 96.57% ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 47.33 %) 
การเบิกจ่ายภาพรวมงบลงทุน 88.55% 
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
      ผอ.ศิริวรรณ ประธานคณะท างานจัดการความเสี่ยง น าเสนอดังนี้ 
บัญชีความเสี่ยงระดับกรม ปัจจัยเสี่ยงและผลการด าเนินงาน/แนวทางแก้ไขปัญหา 
รอบ1/2562 
Strategic Risk  แผนกลยุทธ์ของกรมไม่สามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ครบถ้วนและไม่สามารถระบุผู้รับผิดชอบกิจกรรมขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างครบถ้วน 
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย กองแผนฯ 
 ปัจจัยเสี่ยง ระบบการถ่ายทอดจากองค์กรสู่หน่วยงานภายในและสู่ผู้ปฏิบัติยังไม่มี
ประสิทธิภาพพอ 
Operation Risk ระบบสารสนเทศไม่รองรับและไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
งานในปัจจุบัน ท าให้ไม่ตอบสนองนโยบาย DMSc 4.0 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย  
ศทส./CIO 
 ปัจจัยเสี่ยง อุปกรณ์การป้องกันการบุกรุกเครือข่ายช ารุด/พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลเต็ม
และโปรแกรมไม่สามารถส ารองระบบสารสนเทศได้/อายุการใช้งานนาน 10 ปี 
 Operation Risk  โครงการวิจัยและพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนหรือล่าช้า 
 ปัจจัยเสี่ยง บุคลากรในโครงการวิจัยตามนโยบาย DMSc 4.0 ขาดความช านาญใน
การใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการวิเคราะห์วิจัยสมัยใหม่ ส านักวิชาการ/สชพ. 
Operation Risk ขาดบุคลากรทดแทนในต าแหน่งส าคัญ  
ปัจจัยเสี่ยง แผนสร้างความก้าวหน้าในอาชีพยังไม่ชัดเจน  
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายการเจ้าหน้าที่/CHRO 
Operation Risk ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า ไม่ทันตามก าหนด 
ปัจจัยเสี่ยง จ านวนตัวอย่างมากเกิน workload/เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์บกพร่อง/วัสดุวิทยาศาสตร์/สารอ้างอิง/สารมาตรฐาน ไม่เพียงพอ  
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย สคอ./สสว 
Financial Risk ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รายไตรมาส  
ปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานผู้เบิก เช่น 
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ รหัสการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ฝ่าย
คลัง/กองแผนงานและวิชาการ 
Compliance Risk ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ในระดับกรมและระดับหน่วยงานไม่เข้าใจ
เกณฑ์การประเมิน/ประเมินไม่ครบถ้วน 
 ปัจจัยเสี่ยง มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน/หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบ/จนท.ไม่ได้เข้ารับการประชุมชี้แจง/ตอบไม่ตรงค าถาม 
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
 
 

  ที่ประชุมรับทราบ รองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์
(QMR)มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละ
ประเด็นความเสี่ยงวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาและความ
เสี่ยงในอนาคต 
    ประธานให้ข้อเสนอแนะว่าความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ของกรมยังไม่มีข้อมูลในการ
ตัดสินใจและขาดการวิเคราะห์ โดยในอนาคต
กรมควรมีหน้ าที่ ใ นการวิ เ ค ราะห์  Lab 
เทคโนโลยีชั้นสูง และเป็นผู้ควบคุมมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการเพ่ือช่วยลดภาระงานและลด
การลงทุนด้านการบริการ เน้นการลงทุนเรื่อง 
Herbal Genomics/การพัฒนาการตรวจรังสี
และ Bio resource Center แทน  
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   4.4 การด าเนินงานยีนแพ้ยา 
       นพ.สุรัคเมธ สชพ. รายงานการด าเนินงานยีนแพ้ยา 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 
  สรุปการประชุมอภิปรายกลุ่มย่อยมาตรการด้านการวิจัยและประยุกต์ใช้
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ไทยแลนด์  
-ควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนด าเนินงานวัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการน า
งานวิจัยไปใช้ให้เกิดการใช้ประโยชน์จริง 

      ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร า บ  ป ร ะ ธ า น ใ ห้
ข้อเสนอแนะว่ายังมีการส่งตรวจน้อยเนื่องจาก
มีปัญหาเรื่องการสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมาย/
กลุ่มลูกค้า โดยนพ.สุรัคเมธแจ้งว่าศูนย์พันธุ
ศาสตร์ยินดี เป็นวิทยากรส าหรับการจัด
ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เภสัชกร นัก
เทคนิคการแพทย์ แก่ศวก.ทั้งหมด  

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
6.1 ผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และผลการคัดเลือกเร่ืองเล่า 

    ผู้แทนกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม น าเสนอ  
ผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ชนะเลิศ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย  
เรื่อง ต้นไม้คุณธรรม.. น าจิตอาสา..พัฒนาสังคม 
รองชนะเลิศล าดับที่ 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น   
เรื่อง รวมพลังเป็นองค์กรคุณธรรม  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง จิตอาสา 
รองชนะเลิศล าดับที่ 2 สถาบันชีววัตถุ   
เรื่อง ใต้ร่มจริยธรรม สถาบันชีววัตถุ 
ผลการคัดเลือกเรื่องเล่าในหัว รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ 
ล าดับที่ 1 นส.ดนาพร สารพฤกษ์  สวส. เรื่อง จิตอาสาเราท าความดีด้วยใจ 
ล าดับที่ 2 นางเสาวภาวิณี  ศรีจันทร์งาม ศวก.ที่ 12 สงขลา เรื่อง เครือข่ายด้าม

ขวาน   ร่วมใจ กาย ถวายองค์ราชา 
ล าดับที่ 3 นส. พิจิตรา  รัตนะ ศวก.ที่ 12/1 ตรัง เรื่อง ความภูมิใจที่ท าให้ชีวิตนี้มี

ความสุข  

   ประธานและที่ประชุมรับทราบ แสดงความ
ยินดีกับหน่วยงานและบุคลากรที่ได้รับรางวัล 

6.2 การเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการของศวก.ที ่4  สระบุรี 

     ผอ.บรรจง  กิติรัตน์ตระการ น าเสนอดังนี้ 
แบ่งส่วนราชการเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
กลุ่มชันสูตรฯ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ 
•รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 4 จ านวน 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี นครนายก และนนทบุรี 
ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจ านวน 17 คน คือ ข้าราชการ 7 คน พนักงานราชการ 
5 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 คน 
•เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภค น้ าส าหรับผลิตอาหาร น้ าแข็ง เมื่อ
วันที่ 21 พค. 2562 

     ที่ประชุมรับทราบ ประธานเห็นชอบให้
ด าเนินการตามแผนต่อไป และก าหนดวันเปิด
ตึกในวันที่ 9 ก.ย.62   
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•ประสาน สนับสนุน ปฏิบัติงานร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4ของกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภายในและนอกหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย 
•ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
•พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
งานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยส าหรับข้าราชการ 39 ยูนิต 
ความก้าวหน้าของการด าเนินการก่อสร้างตามแผนงาน (นับจากวันที่เริ่มสัญญา) ณ 
ตามแผนต้องด าเนินการได้ 57.89% ผู้รับจ้างด าเนินการแล้ว 51.18% ซึ่งช้ากว่า
แผน 6.71% -ผู้รับได้จ้างส่งหนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ 8ก าหนดนัดประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 
การเตรียมความพร้อมอาคารปฏิบัติการ 
ชั้น 1  
-งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (น้ า/ น้ าแข็ง 
เครื่องดื่ม /อาหาร/ ยา สมุนไพร/เครื่องส าอาง) 
งานด้านรังสี (เปิดบริการด้านรังสี/น้ า/น้ าแข็งก่อน) 
(ด้านจุล น้ า/น้ าแข็งและด้านรังสีมีความพร้อม) 

ชั้น 2  
งานวิเคราะห์ด้านเคมี(น้ า/น้ าแข็ง/เครื่องดื่ม/อาหาร)  งานด้านยา สมุนไพร ยาเสพ
ติดปัสสาวะ  งานด้านพิษวิทยา 
ชั้น 3 งานชันสูตรสาธารณสุขทุกรายการ / ห้องBSL 3 
6.3 รายงานความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

  ผู้แทน สวพ.น าเสนอ ดังนี้ 
ความก้าวหน้า คือ ได้ยื่นเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณส าหรับด าเนินการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานใน 4 กิจกรรม แบ่งกิจกรรมตามความเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการ ได้แก่  

1. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือท าการตรวจวิเคราะห์
สารส าคัญในกัญชา,การตรวจวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงและโลหะหนักและสาร
สกัดกัญชา,การตรวจวิเคราะห์สาระส าคัญในผลิตภัณฑ์กัญชา 

2. มาตรฐานคุณภาพ การพัฒนาและผลิตสารมาตรฐาน 
 Tetrahydrocannabinol, Cannabidiol ,cannabinol 
 การจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานของน้ ามันกัญชา 

3. เทคโนโลยีการเพาะปลูกและตรวจพิสูจน์ชนิด  กิจกรรมการขยายพันธุ์ต้น
กัญชาด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ,การจัดจ าแนกสายพันธุ์กัญชาด้วย
เทคนิค DNA Barcode 

4. วิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ กิจกรรม การศึกษา
พฤกษศาสตร์ของกัญชาและกัญชง,การศึกษาระบบการปลูกกัญชาภายใต้
โรงเรือนแบบปิด, การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดจากใบและดอกกัญชา, 
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชกรมไทยในต ารับยาไทยที่เข้ากัญชา 

 
 
 

     ที่ประชุมรับทราบ ประธานเห็นชอบให้
ด าเนินการตามแผนต่อไป 
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6.4 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ (PA) ม.44 และการประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 8 เดือน 

   หัวหน้า กพร. รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ (PA) รอบ 7 เดือน 
เทียบกับ Small Success รอบ 9 เดือน 
1.AMR : ได้ antibiogram ระดับเขต (ศวก.) เพิ่มอีก 2 แห่ง จากเดิมในรอบ 7 
เดือนที่ท าได้ 10 แห่ง (รวมเป็น จ านวน 12 แห่ง) และมี โรงพยาบาลเข้าร่วมระบบ
เฝ้าระวัง GLASS ตามแนวทางขององค์การอนามัย โลก เพิ่มอีก 2 แห่งเป็นจ านวน 
14 แห่ง (12 เขตสุขภาพ)  
2.TB บรรลุเป้าหมาย Small Success รอบ 9 เดือน คือ ได้รูปแบบฐานข้อมูลที่มี
ความเหมาะสมกับผู้ใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคแล้ว และมีผล
ความก้าวหน้าคือ ต้นฉบับผลงานวิจัยด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลรหัสพันธุกรรมฯที่ส่ง
เข้าสู่ระบบออนไลน์ของ Infection,Genetics and Evolution Journal อยู่
ระหว่างขั้นตอน Under Review,รับการตรวจประเมิน 1589 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 
พบ NC และ Ob แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
3.GREEN&CLEAN : มีความก้าวหน้า คือ ส่งผลข้อมูลการตรวจวิเคราะห์สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชทางห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 ให้โรงพยาบาล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแล้วทุกตัวอย่าง อยู่ระหว่างสรุปผลให้ผู้บริหารกรมฯและสุ่มเก็บตัวอย่างผัก
ผลไม้ และตรวจวิเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 จ านวน 6 โรงพยาบาล 30 ตัวอย่าง 
4.New Biopharmaceutical มีผลความก้าวหน้าคือ ด าเนินการทดสอบวิเคราะห์
และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีตาม protocol ที่ได้รับอนุมัติและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการวิเคราะห์ผล สรุป และจัดท ารายงานทดสอบความถูกต้องตามวิธีที่ได้รับ
การอนุมัติ 
5.จ านวนนวัตกรรม ผลงานเท่ารอบ 6 เดือน อยู่ระหว่างตรวจสอบความ ถูกต้องของ
ข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ ม. 44 รอบ 8 เดือน 
1.1การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค   
ผลงาน (ผ่าน) 
1.2 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ New Biopharmaceutical  (ไม่ผ่าน) 
2.1 จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด (ไม่

ผ่าน) 
2.2การชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) (ยังไม่มีประเด็นที่ต้องชี้แจง) 
4.2ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม:อยู่ระหว่างด าเนินการ การพัฒนานวัตกรรม 
(สวพ.) 
5.1การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจ าปีงปม.พ.ศ.2562  
(ประเด็นที่ 1 จัดท าฐานข้อมูล)  จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  467 ชุด 
(ประเด็นที่ 2 ปรับกระบวนการขั้นตอนการท างาน หรือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
(ประเด็นที่ 3 การถ่ายโอนภารกิจ (Contracting Out)  ให้ภาคส่วนอืน่ด าเนินการ
แทน   
การประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 8 เดือน 
1.การลดพลังงาน ไฟฟ้า ลดลง -58.07% น้ ามันเชื้อเพลิง ลดลง 84.98% 
2.มาตรการลด และคัดแยกขยะในหน่วยงาน  ผล 100% 

   ที่ประชุมรับทราบ  และประธานมอบหมาย
ให้เจ้าภาพตัวชี้วัด เสนอรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานรอบ 9 เดือน เ พ่ิมเติมในการ
ประชุมกรมครั้งต่อไป 
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3.การประหยัดงบประมาณ  ในภาพรวมได้ร้อยละ 7.23% (งบพัฒนาบุคลากร 
28.99 %/งบรายจ่ายอ่ืน (ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว) 39.25 
%งบอุดหนุน (เงินอุดหนุนส าหรับค่าสมาชิก ILAC/APLAC/NATA) 35.61% 
6.5 สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของหน่วยงานประจ าปี งปม.พ.ศ.2562 

     หัวหน้า กพร. รายงานดังนี้ 
สรุปผลการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ภาพรวม) 
1. หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 
และแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน 
2. หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนดครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 
แต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน 
3. หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนด ไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด  
แต่แนบเอกสารครบถ้วนในตัวชี้วัดที่รายงาน ทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน 
4. หน่วยงานที่รายงานภายในเวลาที่ก าหนด ไม่ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด  
แต่แนบเอกสารยังไม่ครบถ้วนในตัวชี้วัดที่รายงาน ทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน 
5. หน่วยงานที่รายงานล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด  
และแนบเอกสารครบถ้วนทุกตัวชี้วัด ทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. หน่วยงานควรทบทวนวิธีการคิดค่าคะแนนทีได้/ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักให้
ถูกต้องโดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 1.1 เช่น ความถูกต้องของตัวเลขคะแนน
ภาพรวมของทุกโครงการ การให้ค่าน้ าหนักของแต่ละโครงการควรเกลี่ยน
น้ าหนักให้ครบถ้วน ผลรวมของน้ าหนักโครงการทั้งหมดจะต้องได้เท่ากับ 
1(Σ(Wi)=1) จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบ (น้ าหนักโครงการ) ส าหรับการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการในระบบ KPI 
Reporter ให้ตรงกับการรายงานผลการด าเนินงานในระบบ DOC 

2. แนบเอกสารหลักฐานให้ครบและประเมินตนเองให้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานและเอกสารหลักฐาน 

3. รายงานผลให้ตรงเวลา 

     ที่ประชุมรับทราบและน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงในการายงานผลรอบ 9 เดือน 

6.6 การศึกษาเรียนรู้สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง  

   ผู้แทนกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ น าเสนอ ดังนี้ 
กองสนับสนุนนวัตกรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ ได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้แนวทางการ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 12 มิย. 62 โดยไป
ศึกษาดูงานที่สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จ.ระยอง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัย มีศูนย์วิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการวิจัยและให้การสนับสนุนด้านทุนการวิจัยแก่สถาบันฯ เป็นศูนย์รวม
นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสูง ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านภาคอุตสาหกรรม 
การศึกษา วิจัย การสร้างนวัตกรรม สร้างความร่วมมือทางด้านวิจัยกับ
สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานด้านการวิจัย

 ที่ประชุมรับทราบ  ประธานแจ้งว่าจะจัดตั้ง
One Stop Service ให้ เป็ นจุ ดสัญลั กษณ์  
(Landmark) ในการสร้างนวัตกรรมของกสธ.
เป็นที่แรก เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการ
สร้างนวัตกรรม 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างสรรค์งานวิจัยชั้นสูงที่สามารถ
ก่อให้เกิดนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ
ผลิตผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นนักวิจัย
และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ยั่งยืนให้กับประเทศ 
6.7 การเก็บรวบรวมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอ ดังนี้ 
จากการประชุมคณะท างานบริหารจัดการการด าเนินงานของพิพิธภัณฑ์กรมวิทย์ฯ 
ให้ด าเนินการจัดเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าความเป็นมาดังนี้ 
1.พิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “100 ปี การสาธารณสุขไทย” จัดแสดง
ประวัติความเป็นมาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิทรรศการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข 
2.พิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย แสดงตัวอย่างถุงยางอนามัยหลากหลายยี่ห้อ ประเภท 
ชนิด ที่เก็บรวบรวมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทดสอบ
คุณภาพถุงยางอนามัย เพ่ือให้เชื่อมั่นว่า ถุงยางอนามัยที่จาหน่ายในท้องตลาดมี
คุณภาพมาตรฐานสากล 
3.พิพิธภัณฑ์แมลง แสดงตัวอย่างแมลง ยุงสายพันธุ์ต่างๆ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แมลง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังเป็นศูนย์ข้อมูลวิเคราะห์ด้านอนุกรมวิธานของแมลง
ทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านอนุกรมวิธานของ
แมลงทางการแพทย์ จาแนกชนิดแมลงที่มีปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือ
ใช้สาหรับการควบคุมป้องกันแมลงอย่างถูกต้อง รวมถึงผลิตและบริการแมลง  
4.พิพิธภัณฑ์พืช เป็นแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์ไม้สมุนไพรจากการ
สารวจการจัดหาและแลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั่วประเทศเพ่ือการขยายพันธุ์และ
ผลิตกล้าไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการที่เก่ียวกับสมุนไพรรวมทั้งพันธุ์ไม้บางชนิดที่หา
ยากและมีมูลค่าสูง และจัดทาตัวอย่างพืชแห้งสาหรับเก็บรักษา  
ไว้ในพิพิธภัณฑ์พืชเพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ด้านชนิดพืชพร้อมทั้ง
ปลูกเพ่ือ 
(1) ก าหนดวันและเวลาท าการพิพิธภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “100 ปี การ
สาธารณสุขไทย” เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดทุกวันเสาร์-
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
(2) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับแนะน าพิพิธภัณฑ์ทั้ง 4 แห่ง โดยขอให้ 
สรส. สวส. สวพ. ชว่ยพิจารณาเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ท้ัง 3 ของหน่วยงาน  
(3) ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีการ ใช้งานแล้วเก็บ
รวบรวมไว้ที่หน่วยงานก่อน ไม่ต้องแทงจ าหน่าย 

ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้
ทีมงานตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การด าเนินการเพ่ือจัดเก็บในระบบ 

6.8 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวทีเกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอดังนี้ 
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ติดตามได้มีจ านวน 105ครั้ง/ชิ้นข่าว 
แบ่งเป็นข่าวเผยแพร่/สัมภาษณ์/ภาพข่าวเผยแพร่ 64 ครั้ง ข่าวพาดพิง 41 ครั้ง 

     ที่ประชุมรับทราบ  

 
   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ   

30 มิถุนายน 2562  


