
รายงานการประชุมส านักวิชาการสาธารณสุข 
ครั้งที่ 1/2562 

ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักวิชาการสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 6 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 ค าสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 1213/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 
1 ตุลาคม 2561 ให้นายสมควร หาญพัฒนชัยกูร ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค (นายแพทย์ ) 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส านักวิชาการสาธารณสุข 
 1.2 ค าสั่ง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3514/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้าส านักวิชาการสาธารณสุข 1) นายภูษิต ประคองสาย 2) นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 
 ๑.๓ นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ PA กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 1.๔ นโยบายหัวหน้าส านักวิชาการสาธารณสุข 

     1) ความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือกันในหน่วยงาน 
         2) ความชื่อสัตย์ สุจริต ความโปร่งใส  
         3) การมีส่วนร่วม 
         4) ด าเนินงาน 5 ส. 
 1.๕ แผนการด าเนินงานของส านักวิชาการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562 

    1) สนับสนุนวิชาการ  
- จัดท าวารสารวิชาการ E-journal โดยมีคณะกรรมการภายในและภายนอก 

    2) การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมและเทคโนโลยี จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
    3) การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน ติดต่อสื่อสาร /การใช้ Social Network   
        เช่น Line/ facebook / การจัดท าเว็บไซต์หน่วยงานส านักวิชาการสาธารณสุข  

         4) การบริหารงานแบบโปร่งใส  
         5) บุคลากรมีความสุขในการท างาน  

๑.๖ ปฏิทินประชุมประจ าเดือน ส านักวิชาการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 - ๑๖ มกราคม ๒๕๖2 
 - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
 - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖2  

หมายเหตุ ขาดการประชุมได้ไม่เกิน 4 ครั้ง/คน/ปี รวมลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน  
และไปราชการ  

  ๑.๗ ในปีงบประมาณ 2562 ส านักวิชาการสาธารณสุขได้รับงบประมาณในการด าเนินงานเป็น
จ านวนเงิน 3,610,000 บาท  
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
- (ร่าง) กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักวิชาการ

สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
1. ระดับความส าเร็จผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

  2. ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณท้ังหมดต่อปี 
3. ระดับความส าเร็จของวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข (E- journal)  

         มีคุณภาพและมาตรฐาน  
4. ระดับความส าเร็จหน่วยงานมีระบบ knowledge Management ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  
5 ระดับความส าเร็จผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้  
6. ร้อยละของนวัตกรรมสุขภาพและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการ  

         ของกระทรวงสาธารณสุขมีการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  
7. ร้อยละของจริยธรรมการวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  
8. จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ (เป้าหมาย 100 เรื่อง/ปี)  
9. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
    (ส่วนภูมิภาค)  
10. ความพึงพอใจของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคต่อการส ารวจความพึงพอใจส านักวิชาการ  
11. จ านวนเอกสารรวบรวมในหอจดหมายเหตุ  

มติที่ประชุมและข้อเสนอแนะ 
  -  เห็นควรตัดตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของ
งบประมาณท้ังหมดต่อปีออก 

- ควรมีการผลักดันตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนวัตกรรมสุขภาพและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลใน
การประชุมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขมีการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร  

- นพ.ภูษิต ประคองสาย เสนอขอเพ่ิมเติมข้อความตัวชี้วัดที่ 7 เป็นร้อยละของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

- นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เสนอแนะการจัดท าตัวชี้วัดควรสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
หลักของส านักวิชาการสาธารณสุข  รวมถึง ควรมีความท้าทายท่ี อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้  และเสนอ
เพ่ิมเติมตัวชี้วัดการจัดท าฐานข้อมูลโดยรวมเรื่อง  ฐานข้อมูลนักวิจัย ฐานข้อมูลโครงการวิจัย ฐานข้อมูล
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ฐานข้อมูลเอกสารข้อมูลหอจดหมายเหตุ เป็นต้น 

- ในประเดน็เรื่องการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงานส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในส่วนกลางเห็นควรเพิ่มเรื่องอ่ืนนอกจากเรื่องวารสารวิชาการ เช่น การจัดประชุมวิชาการกระทรวง
สาธารณสุข 

- ประธานเสนอให้ฝ่ายที่รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดไปปรับแก้รายละเอียดตามมติท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้า 
 

 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
3.1  สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

            ฝ่ายสนับสนุนงานวิจัย 
      ผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จาก ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 

             1. Governance ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการงานจริยธรรมการวิจัย 
                 เกี่ยวกับมนุษย์ (EC) กระทรวงสาธารณสุข 

- จัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการพัฒนางาน EC ระดับกระทรวง 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการท างานของคณะกรรมการ EC กสธ.  
   ปี 2561-2562  
- จัดท าข้อเสนอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอรับรอง 
  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
- จัดท าข้อเสนอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอรับรอง 
  จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
- จัดประชุม ชี้แจงทิศทางการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการพิจารณาจริยธรรม 
   การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC) กระทรวงสาธารณสุข โดย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 
   กระทรวงสาธารณสุข ประธาน  

   2. Quality พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน REC ของกระทรวงสาธารณสุข 
- การปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบเพ่ือจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรม 
  การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (SOP) กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี พ.ศ. 2561-2562  
  โดยเชิญตัวแทนกรรมการ EC ทุกเขตสุขภาพ ร่วมปรับปรุงและพัฒนา 2 ครั้ง  
  (เผยแพร่ เดือน พย 61)  

- จดัประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบงานจริยธรรมการวิจัย 
   เกี่ยวกับมนุษย์ ระดับจังหวัด  กสธ.  2 รุ่น 
- โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพระบบบริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรม 
  การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ และการเยี่ยม ให้ค าแนะน า 3 ครั้ง เพื่อรองรับการประเมิน 
  คุณภาพตามมาตรฐาน NECAST  

   - เขตสุขภาพท่ี 11 (pre visit รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช, สสจ.  
        นครศรีธรรมราช) 
   - เขตสุขภาพท่ี 1 (pre visit รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์, สสจ.เชียงราย) 
   - เขตสุขภาพท่ี 8 (pre visit รพ.นครพนม, สสจ. นครพนม )  

     - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
      ระดับจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 โดยน า SOP (ฉบับปรับปรุง) เรียนรู้ร่วมกัน 
      และแผนพัฒนางาน EC  ของหน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินการ ๒ วัน  

- การวิเคราะห์การประเมินความพร้อมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
  เกี่ยวกับมนุษย์ (Self assessment) 



        3. Partnership & networking สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายงานจริยธรรมการวิจัย 
            เกี่ยวกับมนุษย์ (EC) กระทรวงสาธารณสุข   

- การประชุมเสวนา พัฒนามาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0 ร่วมกับส านักงาน 
  คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เพ่ือท าความเข้าใจการด าเนินของคณะกรรมการ  
  กลางจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) ตามบันทึกข้อตกลง MOU  

 แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
  - โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับจังหวัด 
                  การน าต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 
                  (SOP) กระทรวงสาธารณสุขไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
  - ตรวจเยี่ยม (Pre-visit) หน่วยงานที่มีคณะกรรมการ EC ระดับจังหวัดที่มีความพร้อม  
                  เพ่ือรองรับการประเมินมาตรฐานในระดับประเทศ 2 เขต  
  - พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
    ในมนุษย์ให้ท างานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ศึกษาดูงานการท างานด้านระบบ 
    ฐานข้อมูล ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน  
    ๒๕๖๑ (งบสนับสนุนจาก วช)  
  - การประชุม International conference on streamlining ethic review process for  
    multi-center clinical in Thailand ซึ่งจัดการประชุมโดยโครงการศูนย์วิจัยทางคลินิก 
    แห่งชาติ (National Clinical Research Center - NCRC) ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม  
    2561 ณ โรงแรม Eastin Grand สาธร กรุงเทพฯ    
  - เป็นโครงการพัฒนา National IRB/National Ethic Committee  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
    และท าให้เกิดเครือข่ายระหว่าง IRB/Ethics committee ทั้งจากสถาบันแพทยศาสตร์ 
    และในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 3.2 สรุปผลการด าเนินงานการจัดท าพจนานุกรมการสาธารณ สุขไทย พ .ศ. 2561 ฉบับ 100 ปี 
การสาธารณสุขไทย โดยได้รับการจัดสรรงบ ประมาณ จ านวน 1,900,000 บาท ปัจจุบันสามารถรวบรวม
ค าศัพท์ได้จ านวน 5,710 ค า มีก าหนดแล้วเสร็จ 30 ตุลาคม 2561 เพ่ือทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ      
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีการแจกจ่ายไปยังห้องสมุด , สถานศึกษาต่างๆ , สถานบริการ
สาธารณสุข และมอบให้กับบุคคลส าคัญระดับประเทศ จ านวน 200 เล่ม 
 3.3 สรุปผลการด าเนินงาน ฝ่ายส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการกลาง และ
นิทรรศการ สป . การจัดงานใน วโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนิน  
ไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยในส่วนนิทรรศการกลาง แบ่งเป็น 3 โซน คือ 1) ใต้ร่มพระบารมี 
100 ปี การสาธารณสุขไทย  2) ความเป็นมา 100 ปี การสาธารณสุขไทย  3) การตั้งหอจดหมาย เหตุ  
ส าหรับนิทรรศ การ สป . อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมเนื้อหาเพื่อคัดเลือกหัวข้อในการน าเสนอในภาพรวม สป . 
โดยได้รับงบประมาณในส่วนนี้ จ านวน 100,000 บาท ก าหนดการจัดแสดงนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 13-14 
พฤศจิกายน 2561 พร้อมแจ้งเพ่ิมเติมก าหนดการงานวันเปิดหอจดหมายเหตุ  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
ซึ่งเป็นครบรอบวันสถาปนากรมสาธารณสุข 



 3.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลคุณธรรมต้นแบบของส านักวิชาการสาธารณสุข จากการ
ด าเนินงานของหน่วยงานคุณธรรมในปีงบประมาณ 2561 
  1) รางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ข้าราชการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่  
       นายแพทย์ภูษิต ประคองสาย  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) 
  2) รางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ระดับต่ ากว่าทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
       นางทิพภา ปุณสีห์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
  3) รางวัลบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ระดับพนักงานราชการ/ลูกจ้าง ได้แก่ 
       นางสาวนินนาท อรอินทร์  นักจัดการงานทั่วไป 
 3.5 หัวหน้าส านักวิชาการสาธารณสุขได้ประกาศเจตนารมณ์ (นโยบาย) ให้ส านักวิชาการสาธารณสุข 
ด าเนินงานเป็นหน่วยงานคุณธรรมในปีงบประมาณ 2562 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 

(นางสาวจามจุรี เพียรท า) 
บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางพัชรวรรณ แก้วศรีงาม) 
ตรวจรายงานการประชุม 


