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รายงานการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 2 / ๒๕62
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม ชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
**********************************
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นพ.บุญชัย
นางอรธนัท
นพ.ปานเนตร
นพ.อิทธิพล
นพ.ไชยนันท์
นพ.สมเกียรติ
น.ส.ชัญญ์ญาณ์
นางนุต

9. นพ.อุดม
10. พญ.อัจฉรา
11. นพ.วันชัย
12. ร้อยเอก ภูรีวรรธน์
13. น.ส.พินทุสร
14. น.ส.ปนิตา
15. นางภัชชา
16. น.ส.ดาริกา
17. นพ.สมฤกษ์
18. นางสาวคริสติน่า
19. นพ.เฉวตสรร
20. นพ.สิทธิลักษณ์
21. นางดลนภัส
22. นายสมศักดิ์
23. น.ส.ดารณี
24. นางชนิดา
25. น.ส.เครือพันธ์
26. น.ส.ชนม์ศุภางค์
27. นางอมรรัตน์
28. นายชรินทร์

ธีระกาญจน์
นิลวัตร
ปางพุฒิพงศ์
สูงแข็ง
ทยาวิวัฒน์
ขานุรักษ์
ชูมาศ
ชูวา
ภู่วโรดม
นิธิอภิญญาสกุล
เหล่าเสถียรกิจ
โชคเกิด
เหมพิสุทธิ์
ธีรสฤษกุล
บุณยเลขา
มุสิกุล
จึงสมาน
ลี้สุรพลานนท์
นามวาท
วงษ์วันทนีย์
สุทธิวงค์
กรีชัย
คัมภีระ
สรรพโส
บุกบุญ
หอเจริญ
พีระพล
ดีปันตา

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
แทน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 1
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 5 และ เขต 13
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 7
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 2
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 และ 13
แทน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 6
และแทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 9
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 11
สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 12
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12
แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักระบาดวิทยา
แทน ผู้อานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
แทน ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข
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29. นางอรธนัท
30. นายสุรัติ
31. น.ส.ฐปณภร
32. น.ส.สุภาพร
33. นายชนวีร์
34. น.ส.สุนาริสา
35. นพ.อภิชัย
36. น.ส.นวลภรณ์
37. นางลักษณา
38. นายชิตชนินทร์
39. นางวัชราพร
40. นายวิวัฒน์
41. นางคนึงนิจ
42. นางปาริฉัตร
43. นายถาวร
44. นายภัทร
45. น.ส.พิมพ์ลดา
46. น.พ.วิเชียร
47. นางชนิตา
48. น.ส.อินทิรา

นิลวัตร
ฉัตรไชยาฤกษ์
เจริญวงศ์
เฉยทิม
กรีมละ
งามตรี
สิรกุลจิรา
เฉยรอด
ว่องประทานพร
นิยมไทย
เห็นใจชน
ชอบดี
แท่นมณี
ตันติยวรงค์
โฮมแพน
แก่นยะกูล
เลขนอก
เทียนจารุวัฒนา
เกียรติพัฒนกุล
คาไทย

แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11
แทน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาที่ 12
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักนิเทศระบบการแพทย์
รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
รองผู้อานวยการกองตรวจราชการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ
หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียน
หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล
หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้อานวยการกองตรวจราชการ
เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น
1. น.พ.ภาณุมาศ
2. น.พ.ชาญวิทย์
3. น.พ.ไพศาล
4. พ.ญ.อัจฉรา
5. น.ส.พินทุสร
6. นางสิริพรรณ
7. นายถาวร
8. นายสุรัติ
9. นายอติชาต

ญาณเวทย์สกุล
ทระเทพ
ธัญญาวินิชกุล
นิธิอภิญญาสกุล
เหมพิสุทธิ์
โชติกมาศ
สกุลพาณิชย์
ฉัตรไชยาฤกษ์
หงษ์ทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 8
สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 1
สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 9
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4

รัชตะสมบูรณ์
เคลิ้มกระโทก
อิทธิชัยวัฒนา
จิตต์บรรจง
ศรีงามเมือง
อินทะวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. น.ส.มนทิรา
2. น.ส.ธินดารัตน์
3. น.ส.จิราพร
4. นางคนึงนิจ
5. นายฆณายุทธ
6. น.ส.นคิน
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7. นางศุภัทรา
8. นางสุพัตรา
9. น.ส.อารี
10. นางศิริเพ็ญ
11. นายชัชพิมุข

เชื้อชาญ
ชาติเขียว
แจ่มจิต
ตลับนาค
ชิณวงศ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธาน กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การพยากรณ์แนวโน้มและสถานการณ์โรคที่สาคัญ
น.ส.นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้แทนสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 62 – 20 ก.พ. 62
- พบเหตุการณ์การระบาด 30 เหตุการณ์ แบ่งออกเป็น Flu A = 8 เหตุการณ์,
Flu B = 9 เหตุการณ์, A&B = 6 เหตุการณ์, ไม่ระบุ = 7 เหตุการณ์ (พบใน โรงเรียน = 24 ราย, รพ. 1 ราย,
เรือนจา/สถานพินิจ = 3 ราย, ค่ายทหาร/ตารวจ = 2 ราย)
- ขณะนี้จานวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีจานวนสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ
2 เท่า พบอัตราป่วยสูงมากในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ลาพูน พะเยา นครราชสีมา ลาปาง เชียงราย
นครปฐม นครสวรรค์ และประจวบคีรีขันธ์
- มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย จากจังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย และหนองบัวลาภูสาเหตุ
จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1 /2009 และสุราษฏร์ธานี 1 ราย สาเหตุจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B
ปัจจัยเสี่ยงพบว่า เป็นผู้ป่วยสูงอายุมีโรคประจาตัว โรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ได้รับการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษา
ช้า ได้รับยาต้านไวรัสช้า
- อัตราป่วยต่อแสนประชากรผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จาแนกตามกลุ่มอายุ ปี พ.ศ. 2562
พบว่า อันดับ 1 คือ จ.เชียงใหม่ มีอัตราป่วยต่อแสนเป็น 321.54, อันดับ 2 คือ กทม. มีอัตราป่วยต่อแสนเป็น
259.02, อันดับ 3 คือ จ.ลาพูน 152.97, อันดับ 4 คือ จ.พะเยา มีอัตราป่วยต่อแสนเป็น 152.88 และ
อันดับ 5 จ.นครราชสีมา มีอัตราป่วยต่อแสนเป็น 115.01
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ข้อเสนอแนะ
1. ทุกจังหวัดควรติดตามแนวโน้มของผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และสถานการณ์
ไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังและค้นหาการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
2. เฝ้ าระวังผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรงหรือเสียชีวิต ควรมีการเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจยืนยัน และรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ทุกราย
3. ควรเร่งรัดมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค เช่น การคัดกรองผู้ป่วยอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ การรายงานโรคแก่เจ้ าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในโรงเรียน โดยเฉพาะในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ระดับประถม โรงเรียนเด็กด้อยโอกาสและโรงเรียนประจา รวมถึงเรือนจา ค่ายทหาร และสถานที่ที่มีคนมาอยู่
รวมกันเป็นหมู่และหนาแน่น
4. ประชาสัมพันธ์ให้แพทย์และพยาบาลทราบสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ แพทย์เมื่อพบ
ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีอาการรุนแรงควรปฏิบัติตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยตามแนวทางของกรมการแพทย์ และ
โรงพยาบาลควรมีการสารองยาต้านไวรัส
2. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 6 พ.ศ.2562
- จานวนผู้ป่วย ณ สัปดาห์ที่ 6 ของแต่ละปี
ปี พ.ศ.

2562

2561

2560

2559

2558

2557

ป่วย (ราย)

6,501

2,526

4,058

8,651

4,019

2,962

ตาย (ราย)

11

7

6

1

3

1

อัตราป่วยต่อแสน

9.84

3.84

6.20

13.28

6.17

4.56

อัตราป่วยตาย(%)

0.17

0.28

0.15

0.01

0.07

0.03

ที่มา : รายงาน 506 สานักระบาดวิทยา ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
- ผู้ป่วยไข้เลือดออกจาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2562
กลุ่มอายุ (ปี) ป่วย (ราย) อัตราป่วยต่อแสน ตาย (ราย)
CFR (ร้อยละ)
405
11.25
1
0.25
0–4
2,559
31.68
2
0.08
5 – 14
2,484
13.19
3
0.12
15 - 34
863
3.42
2
0.23
35 - 59
60 ปีขึ้นไป
190
1.84
3
1.58
รวม
6,501
9.84
11
0.17
- ปัจจัยเสี่ยงของผู้ป่วยไข้เลือดออก ที่พบ
1) โรคประจาตัว คือโรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด เบาหวาน
2) ซื้อยากินเอง/ไปรักษาที่คลินิกหลายแห่งได้รับยาฉีด NSAIDS และ Steroid
3) มีผลการตรวจ Dengue serotype 5 ราย (DEN-2 = 3 ราย, DEN-1 และ
DEN-4 อย่างละ 1 ราย )
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- ประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก ปี 2562
1) มีโอกาสที่ปีนี้จะมีการระบาดต่อเนื่องและมีผู้ป่วยมากกว่าปี 2561
2 ) พ บ ก า ร ร ะ บ า ด ข ย า ย ว ง ใ น ภ า ค เ ห นื อ เ ช่ น น ค ร ส ว ร ร ค์ ภ า ค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ เช่น นครราชสี มา อุบ ลราชธานี สุรินทร์ ศรีส ะเกษ ส่ ว นใหญ่ผู้ ป่ว ยเสี ยชีวิตเป็นผู้ ใหญ่
เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงคล้ายกับปี 2561 ได้แก่ โรคเรื้อรังประจาตัว และซื้อยากินเอง/ไปรักษาที่คลินิกหลายแห่ง
3) ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในโรงเรียน โรงพยาบาล ยังสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (CI
= 0)
4) ควรเร่งรัดมาตรการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างต่อเนื่องและลื่อสารความ
เสี่ยงเรื่องอาการป่วยที่ต้องไปพบแพทย์ตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝน
3. สถานการณ์โรคหัด ชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562
- มีรายงานผู้ป่วยไข้ออกผื่นหรือสงสัยหัดทั้งสิ้น 829 ราย เสียชีวิต 6 ราย
- จานวนผู้ป่วยยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 319 ราย มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
367 ราย เสียชีวิต 6 ราย
- กลุ่มอายุผู้ป่วย อายุ 1 – 4 ปี (35%), < 1 ปี (27%), 5 – 9 ปี (14%) , 10 – 14
ปี (8%)
- ผู้เสียชีวิต อายุระหว่าง 5 เดือน – 4 ปี (มัธ ยฐาน 7 เดือน) นราธิวาส (4 ราย)
ปัตตานี (2ราย)
สรุป
- แนวโน้มการรายงานลดลงในภาพรวม อย่างไรก็ตามยังมีรายงานการระบาดในหลาย
พื้นที่ เช่น นราธิวาส ลาพูน ร้อยเอ็ด สมุทรสงคราม ตรัง
- การรายงานการระบาดของโรคหัดในจังหวัดชายแดนใต้ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง
ส่วนจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานียังมีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต (ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตในจังหวัดปัตตานี
(10 ราย) ยะลา (10 ราย) สงขลา (2 ราย) และ นราธิวาส (1 ราย) (ในเดือนมกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2562
มีผู้เสียชีวิตในจังหวัดนราธิวาส (4 ราย) และจังหวัดปัตตานี (2 ราย)
- รายงานการระบาดเกิดในพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันจานวนมาก เช่น โรงเรียน เรือนจา
และสถานพยาบาล
ข้อเสนอแนะ
1. การเฝ้าระวังโรค
- เมื่อพบผู้ป่วยมี ไข้ ผื่น หรืออาการเข้าได้กับหัด ให้รีบดาเนินการสอบสวนและ
เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ภายใน 48 ชั่วโมง และรายงานผู้ป่วยโรคหัดผ่านระบบ
Measles Database Online (www.eradicationthai.com)
- ทุ ก พื้ น ที่ ค วรมี ก ารส ารวจความครอบคลุ ม วั ค ซี น หั ด ในกลุ่ ม เป้ า หมาย
โดยเฉพาะพื้น ที่ที่มีการระบาดของโรค เช่น ยะลา ปั ตตานี นราธิว าส สงขลา ล าพูน อุบลราชธานี และเร่ง
ดาเนินการให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ มากกว่าร้อยละ 95 เพื่อป้องกันการระบาดใน
วงกว้าง
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2. การดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความรุนแรงและป้องกันการระบาดในโรงพยาบาล
- ผู้ที่มีอาการเข้าได้กับหัด ควรให้หยุดเรียนหรือหยุดงานจนถึง 4 วันหลังผื่นขึ้น
และควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในชุมชน หรือสถานที่แออัดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
- สื่อสารเรื่องการให้วิตามินเอ เพื่อลดอาการรุนแรงในผู้ป่วยสงสัยหัด
- ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนอย่างถูกต้อ ง รวมไปถึงการ
ฉีดวัคซีนในกลุ่มของชาวมุสลิม ที่เชื่อว่าขัดหลักของศาสนา
มติที่ประชุม 1) รับทราบ
2) มอบกรมควบคุมโรค ดาเนินการ ให้มีการประชาสัมพันธ์การกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ให้ประชาชนทราบและสื่อสารความเสี่ยงเรื่องอาการป่วยที่ต้องไปพบแพทย์
3.2 การบริหารจัดการงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2562 และการเตรียมการปี 2563
นายแพทย์สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์ ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. งบลงทุ น ค่ า สิ่ ง ก่ อ สร้ า งผู ก พั น ปี 2561 (รายเขต) ที่ ยั ง ไม่ ล งนามสั ญ ญา ณ วั น ที่ 21
กุมภาพันธ์ 2562 ก่อสร้างผูกพัน 53 หน่วย ลงนามแล้ว 50 หน่วย ได้ผู้รับจ้างลงนาม (รอลงนาม) 2 หน่วย
ไม่ได้ผู้รับจ้าง 1 หน่วย ดังนี้
1.1 เขต 1 อาคารผู้ป่วยใน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขั้นตอนปัจจุบัน จ.เชียงราย
สงป.เห็นชอบวงเงิน 145.2 ลบ. ปัจจุบัน ครม.เห็นชอบวงเงินเพิ่มเติม (145.2ลบ.) คาดว่าจะลงนามสัญญา มี.ค.
62
1.2 อาคารแฟลตแพทย์ 40 ยูนิต รพ.กระบี่ ได้ราคากลางแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.
เห็นชอบราคากลาง
1.3 อาคารเรียนและหอนอน วพบ.ราชบุรี อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา
ผู้รับจ้างจะมาทาสัญญา 22 ก.พ. 62 คาดว่าจะลงนามสัญญา ก.พ. 62
2. ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บท เนื้อหาตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
2.1 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 ไตร
มาสที่ 2 ร้อยละ 45 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100
2.2 มาตรการด้านการงบประมาณ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้วมีความ
สอดคล้ อ งกั บ แผนแม่บ ท (1) ขอให้ เ ร่ งรั ด ดาเนิ น การให้ เ ป็น ไปตามแผนการปฏิบั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณต่อไป (2) สงป. จะจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ส่วนที่เหลือภายใน ธ.ค. 61 (3) รายการผูกพัน
ให้ส่วนราชการที่ได้รับผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เร่งรัดเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ สงป. พิจารณาความเหมาะสม
ของราคาเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้เร่งดาเนินการก่อหนี้ผูกพันต่อไป กรณีที่ยังไม่ ทราบผลการจัดซื้อจัดจ้างให้
ส่วนราชการส่งรายละเอียดประกอบให้ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหากไม่เกินวงเงินที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบ ให้แจ้ง สงป. ทราบ
และดาเนินการทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้
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3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2562 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- ผลการเบิกจ่ ายงบลงทุ นปี 2562 ผลการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง PO 41.12%
เบิกจ่ายสะสม 17.92 % ผลการใช้จ่ายงบลงทุน 59.04%
4. ผลการดาเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
- ครุภัณฑ์ 7,591 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 2.8% ได้ผู้รับจ้าง 6.5% ลงนามแล้ว 90.7%
- ก่อสร้างปีเดียว 928 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 15.0% ได้ผู้รับจ้าง 16.7% ลงนาม
แล้ว 66.4% คืนงบประมาณ 1.9%
- ก่อสร้างผูกพัน 32 หน่วย ยังไม่ได้ผู้รับจ้าง 37.5% ได้ผู้รับจ้าง 53.1% ลงนามแล้ว 9.4%
ทั้งนี้สามารถดูผลการดาเนินงาน รายเขตโดยละเอียด ตามเอกสารดาวน์โหลดดังนี้ :
https://goo.gl/gVX1HA
5. กบรส. แจ้งเรื่องงบกลางปี 2561 งบบ้านพัก ขอให้เตรียมความพร้อม อยู่ระหว่างประสาน
กรมบัญชีกลางเพื่อขยายเวลา และ เงินเหลือจ่าย มีการจัดสรรเบื้องต้น การของบเพิ่มเติมอยู่ระหว่างรวบรวมเพื่อ
พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม

1) รับทราบ
2) มอบ กบรส. ดังนี้
- งบปีเดียว ระบบบาบัดน้าเสีย และเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขอให้ กบรส.บริหารจัดการให้ดี
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหลังจากได้รับอนุมัติงบประมาณมาแล้ว ดังนั้น หากไม่มีแบบอย่าของบประมาณ มิฉะนั้นต้อง
คืนงบ
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปี 2562 ที่จัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาแล้ว
ต้องคืนงบประมาณ ขอให้ กบรส.แจ้งให้ทุกเขตทราบเพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน และให้ส่งข้อมูลตัวเลขแต่ละเขต ให้
ผตร./สธน.ช่วยติดตามว่าที่ใดยังไม่ได้คืนงบประมาณ
- ขอให้ กาหนด time line การดาเนินการขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 แนวทางประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีที่ไม่ได้ดาเนินการในระบบ e-GP
นางอมรรัตน์ พีระพล ผู้อานวยการกองบริหารการคลัง นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. การจัดส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดส่งสาเนาสัญญา การจัดส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และกรมสรรพากร ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
- แนวทางเดิม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 164 ให้หน่วยงานของรัฐ ส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่ง
ล้านบาทขึ้นไป ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทาสั ญญาหรือ
ข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- แนวทางใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว 49 ลงวันที่ 31
มกราคม 2562 เพื่อเป็นการลดภาระของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดส่งสาเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้
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สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร โดยกาหนดวิธีการจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องจัดส่ง
เอกสารดังกล่าวให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทาการตาม
สัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102
วรรคหนึ่ง
- การงดหรือลดค่าปรับงานก่อสร้าง การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา การขยายเวลา
ให้แก่คู่สัญญาให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
- แนวทางเดิม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา และการขยายเวลาให้แก่คู่สัญญา ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจ
ที่จะพิจารณาได้ ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง ดังนี้ 1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน
ของรัฐ 2. เหตุสุดวิสัย 3. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 4. เหตุอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
- แนวทางเพิ่มเติม ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 การงด
หรือลดค่าปรับให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันตามมาตรา 102 และระเบียบฯ ข้อ 182
กรณีเหตุอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในพื้น ที่ห ลายจั งหวัด ต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งถื อเป็นเหตุสุดวิสั ย คู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐที่ประสบเหตุดังกล่าวได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและ
ภาวะเช่นนั้นแล้ว แต่ไม่อาจป้องกันได้ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายหรืองดตามวันที่เกิดขึ้นจริง โดย
ที่เหตุอุทกภัยดังกล่าวจะต้องไม่ ได้เกิดขึ้นหลังการตรวจรับงานงวดสุดท้าย คู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้
หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หลักฐานที่อ้างอิงได้คือ ประกาศต่าง ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐ หรือบันทึกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
3. แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสาคัญของ
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดาเนินการในระบบ e-GP
- การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP ประกอบไปด้วย
1. วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ต่ากว่า 5,000 บาท
2. วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท (กรณีรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัด
รัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง)
3. การจั ดซื้อจัดจ้างตามข้อ 79 วรรคสอง (กรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่ว นที่
เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดาเนินการตามปกติได้ทัน)
4. การจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
5. การซื้อน้ามันเชื้อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภาชนะเก็บรักษาน้ามัน
เชื้อเพลิง * ข้อ 1 – 5 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลว. 24 สิงหาคม 2560 *
6. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เกิน 10,000 บาท * ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 7 มีนาคม 2561 *
- แนวทางเดิม เนื่องจากการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 6 หัวข้อ กรมบัญชีกลางได้มี
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดาเนินการ
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จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e- GP)
ได้รับยกเว้นไม่ต้องดาเนินการในระบบ e-GP จึงทาให้ไม่สามารถประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
คัดเลือกและสาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบ e-GP
- แนวทางใหม่ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2562 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและ
สาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยให้จัดทา
ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF FILE (Portable Document Format) แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ
4.2 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตรวจยีนแพ้ยา
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลโดยสรุป ดังนี้
- ความก้าวหน้าการดาเนินงานตรวจยีนแพ้ยา HLAB*1502 ระหว่าง 1 ม.ค. – 22 ก.พ. 62
ศวก ที่
จังหวัด
HLAB*1502
โครงการของขวัญปีใหม่ (อยู่นอกสิทธิประโยชน์)
z
จานวน 18-22 ก.พ.62 รวมสะสม ตั้งแต่ 18-22 ก.พ.62 รวมสะสม ตั้งแต่
โควต้า
1 ม.ค. 62
1 ม.ค. 62
จานวน จานวน รวม จานวน จานวน จานวน รวม จานวน
ตรวจ บวก ตัวอย่าง บวก ตรวจ บวก ตัวอย่าง บวก
1
เชียงใหม่
800
0
0
0
0
1
0
1
0
1/1 เชียงราย
0
0
1
0
0
0
0
0
2
พิษณุโลก
800
0
0
7
0
1
0
1
0
3
นครสวรรค์
800
1
0
2
0
0
0
0
0
4/เขต13 สระบุรี
1200
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
5
สมุทรสงคราม 800
0
0
2
0
0
0
0
0
6
ชลบุรี
800
0
0
2
0
0
0
0
0
7
ขอนแก่น
800
0
0
3
1
0
0
0
0
8
อุดรธานี
800
0
0
0
0
0
0
0
0
9
นครราชสีมา
800
0
0
1
1
0
0
1
0
10
อุบลราชธานี
800
0
0
1
0
0
0
0
0
11
สุราษฎร์ธานี
800
0
0
1
0
0
0
0
0
11/1 ภูเก็ต
0
0
0
0
0
0
0
0
12
สงขลา
800
0
0
0
0
0
0
3
2
12/1 ตรัง
0
0
0
0
0
0
0
0
ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์
0
0
2
0
1
1
33
4
สชพ.
รวม
1
0
22
2
3
1
39
6
มติที่ประชุม
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4.2 การดาเนินงาน Antimicrobial Resistance : AMR ตาม PA กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่ อ ให้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การเฝ้ า ระวั ง เชื้ อ ดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ มี
ความสามารถจัดทารายงาน antibiogram ได้ถูกต้อง
1.2 มีโรงพยาบาลเข้าร่วมระบบเฝ้าระวัง GLASS ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล เครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนได้รับอนุมัติจาก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2.2 จัดทาแผนพัฒนา case finding based surveillance ตามแนวทาง องค์การ
อนามัยโลก สาหรับโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวังประจาปี งบประมาณ 2562 (เป้าหมาย 1 แห่ง/เขต
บริการสุขภาพ)
2.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทาเกณฑ์ตรวจสอบ antibiogram และ
แนวทางการตรวจราชการประจาปีงบประมาณ 2562” (วันที่ 13-14 ธ.ค. 2561) ผู้เข้าร่วมอบรม: เจ้าหน้าที่
จาก ศวก. 15 แห่ง จานวน 30 คน
2.4 อบรมเชิ งปฏิบั ติ การ เรื่ อง “การพั ฒ นาศั กยภาพห้ องปฏิ บั ติก ารเครือ ข่า ยเชื้ อ
แบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ” (วันที่ 6-8 ก.พ. 2562) ผู้เข้าร่วมอบรม: เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล จานวน 136
คน (ทุกเขต) เจ้าหน้าที่จาก ศวก. จานวน 25 คน
2.5 จัดทา antibiogram โดยแบ่งออกเป็น
1) รวบรวมข้อมูล(โดยความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์)
2) จัดทา antibiogram ระดับประเทศ (รายไตรมาส)
(ม.ค.-ก.ย. 2561) จัดทาแล้วเสร็จ
(ม.ค.-ธ.ค. 2561) จะแล้วเสร็จสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2.6 ประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการด้วยการทดสอบความชานาญ ครั้งที่ 1/2562 ส่ง
ตัวอย่าง PT ให้โรงพยาบาล 97 แห่ง
2.7 นิเทศงานโรงพยาบาล จานวน 6 แห่ง ดังนี้
1) กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (2 ตุลาคม 2561)
2) โรงพยาบาลหาดใหญ่ (8 ตุลาคม 2561)
3) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (9 ตุลาคม 2561)
4) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (11 ตุลาคม
2561)
5) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (12 ตุลาคม 2561)
6) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (18 ตุลาคม 2561)
2.8 ดาเนินการรับสมัคร GLASS surveillance site จานวน 2 แห่ง
1) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (เขตสุขภาพที่ 11)
2) โรงพยาบาลหาดใหญ่ (เขตสุขภาพที่ 12)

11
3. โรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบ GLASS ปี 2017 – ปัจจุบัน
สถานะ
โรงพยาบาล
เขตบริการสุขภาพ
เป็นสมาชิก GLASS sites สถาบันบาราศนราดูร (ส่งข้อมูล)
เขต 4
รพ.พระปกเกล้า (ส่งข้อมูล)
เขต 6
รพ.สุราษฎร์ธานี (ส่งข้อมูล)
เขต 11
รพ.บางรัก (ส่งข้อมูล)
เขต 13
รพ.น่าน
เขต 1
รพ.บุรีรัมย์
เขต 9
รพ.วชิระภูเก็ต
เขต 11
รพ.หาดใหญ่
เขต 12
อยู่ในระหว่างดาเนินการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์
เขต 10
เขต 2, 3, 5, 7, 8 และ กทม. อยู่ระหว่างการประสานงานให้เข้าร่วมระบบ

หน่วยงาน
ศวก. 4
ศวก. 6
ศวก. 11
สวส.
ศวก. 1/1
ศวก. 9
ศวก. 11/1
ศวก. 12
ศวก. 10

มติที่ประชุม

1) รับทราบ
2) ฝาก ผตร./สธน. ติดตามมีโรงพยาบาลเข้าร่วมระบบเฝ้าระวัง GLASS จานวนอย่าง
น้อยเขตละ 1 แห่ง และให้มีข้อมูลส่งเข้าระบบ GLASS ครบอย่างน้อย 5 แห่ง (ดาเนินการในเดือน มิ.ย.)
4.3 การประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นาเสนอโดยสรุป ดังนี้
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 หัวข้อ “Healthy Living
with Medical Sciences : Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ” วันที่ 18– 20 มีนาคม
2562 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
1. ที่มาของการจัดประชุม
- เริ่มจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2531
- ศ. ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้า
มาเป็นองค์ประธานในการประชุมครั้งที่ 18 ในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
- ปี 2562 เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 27 ในหัวข้อ“Healthy Living with Medical
Sciences : Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์”
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย
2) เป็นเวทีนาเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
3. ช่วงการจัดและจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
- กลางเดือนมีนาคม ของทุกปี
- ผู้ เข้ าร่ ว มประมาณ 1,000-1,200 คน ประกอบด้ ว ย บุคลากรทั้ งภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
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4. รายละเอี ย ดการประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 27 ประจ าปี ง บประมาณ 2562
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทน
พระองค์เปิดการประชุม ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ในการประชุมวิชาการประกอบไปด้วย
1) การนาเสนอผลงานด้านวิชาการ(วาจา/โปสเตอร์) จานวน 226 เรื่อง แบ่งเป็น 4
สาขา ได้แก่
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 60 เรื่อง
- การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 90 เรื่อง
- เครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการและชุมชน 60 เรื่อง
- Medical Science Symposium 8 เรื่อง
2) การจัดนิทรรศการวิชาการ เรื่องการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของ รพร,
เรื่องการแพทย์แม่นยา จีโนมิกส์ไทยแลนด์, สมุนไพร, DMSc Recognition as Reference Laboratory และ
ผลงานวิขาการของผู้ชนะเลิศ DMSc Award
3) การอภิปรายวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ 6 หัวข้อ ดังนี้
- “Precision medicine in Infectious Diseases” “Next generation
sequencing for TB outbreak investigation in UK” โดย Prof. Martin Hibberd Professor of Emerging
Infectious Disease London School of Tropical Medicine
- “Genomic Thailand” (Undiagnosed Diseases Network, Cancer
precision medicine, Precision Medicine for Non-Communicable Diseases)
- “วิทยาศาสตร์สู่อนาคตและการประยุกต์ใช้ในสมุนไพร”
- “ฆาตรกรเงียบในอาหารและเครื่องดื่ม”
- “วิทยาศาสตร์การแพทย์ : ฉลาดคิด ฉลาดทา ชุมชนยั่งยืน”
- “National Dx & Px All Thaassemia cases”
4) การประกวดรางวัล DMSc Award
5. ผลลัพธ์จากการจัดประชุม
1) เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ
2) ผู้ เข้าร่ ว มประชุมได้รับความรู้วิช าการที่เป็นประโยชน์ และสามารถนาไปพัฒ นา
งานวิจัย งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
3) สร้างเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม รับทราบ
กาหนดการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2561 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ
จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
นางสาวอินทิรา คาไทย
สรุปรายงานการประชุม
นางชนิตา
เกียรติพัฒนกุล ตรวจรายงานการประชุม

