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สรุปมติที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 1/2562 

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 -13.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
พิเศษ  
1.อธิบดีมอบหนังสือประมวลจริยธรรมส ำหรับบุคลำกรกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ให้แก่ผู้บริหำรของทุกหน่วยงำน 
2.อธิบดีมอบใบประกำศเกียรติคุณแก่ร้ำนค้ำใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในโครงกำรตลำดนัดคุณธรรม  
  น้อมน ำวิถีพอเพียง ได้แก่ ร้ำนเรำไม่ท้ิงกัน สถำบันวิจัยสมุนไพร  
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธำนกล่ำวขอบคุณผู้บริหำรที่เข้ำร่วมงำนอย่ำงพร้อมเพรียงกันในช่วง 
ระยะที่ผ่ำนมำ เช่น งำนกีฬำสีกรมฯ /ต้อนรับกำรตรวจเยี่ยมของรมต.และคณะ/ 
ประชุมร่วมกับกลุ่มภำรกิจด้ำนสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพและกรมควบคุมโรค เป็นต้น  

1.2 กำรจัดตั้งกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสำหกรรมสุขภำพ เพ่ือสนับสนุน 
ภำรกิจหลัก 2 ด้ำนคือ กำรจัดกำร/สนับสนุนนวัตกรรมให้เปิดประโยชน์สูงสุด และกำร
จัดกำรด้ำนกำรตลำด/ทรัพย์สิน โดยใช้ศูนย์ชุดทดสอบ และ One Stop Service เป็น
ฐำนตั้งต้น โดยแต่งตั้งนพ.สุรัคเมธ เป็นผู้อ ำนวยกำรกองฯ ซึ่งส ำหรับกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนใหม่นี้ สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งอำจต้องมีกำรหำรือกัน
ส ำหรับกำรจัดอัตรำก ำลังในช่วงแรก 

 
ที่ประชุมรับทรำบ  
 
 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2561 รับรองรำยงำนกำรประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า   
3.1 การติดตามแผนการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Year Plan)ประจ าปี 2562 
     ผอ.ผน.น ำเสนอแผนกำรด ำเนินงำนกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 (Year Plan) ตำมท่ีมีหน่วยงำนได้แจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว 
 
 
 

   ที่ ป ร ะชุ ม เ ห็ น ชอบ  ป ร ะธ ำน ให้
ข้อเสนอแนะว่ำ แผนกำรด ำเนินงำนฯใน
ปีนี้ยังไม่สมบูรณ์ แต่ให้เห็นในภำพรวม
ของกรมฯ และจะติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
แผนกำรด ำเนินงำนทุกเดือน  

3.2 การเปิดท าการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 
    ผอ.ศวก.ที่ 4 สระบุรีน ำเสนอ  น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรเปิดให้บริกำรศูนย์
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 4 สระบุรีดังนี้  
บุคลำกร มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ประจ ำกำร 11 คน 
-ประสำนกรมฯออกหนังสือรับย้ำยข้ำรำชกำร 
-Training โดยทีมผู้สอนจุลชีววิทยำ จำก ศวก.อุดรธำนี  
เครื่องมือ Lab จุลชีววิทยำ (น้ ำ/น้ ำแข็ง) 
-ได้รับโอนจำกส่วนกลำง/ศวก.ต่ำงๆ (เครื่องมือที่จ ำเป็นต้องมี 24 รำยกำร ได้รับกำร
สนับสนุน 23 รำยกำร)  

   ที่ประชุมรับทรำบ ประธำนมีมติ
อนุมัติงบประมำณตำมที่เสนอ และให้
เริ่มสื่อสำรไปยังกลุ่มผู้ เกี่ยวข้อง เช่น 
โรงพยำบำล/สสจ. เพ่ือน ำเรียนผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดต่อไป  และให้ผู้บริหำร
เห็ นควำมส ำคัญและให้ โ อกำส แก่
เจ้ำหน้ำที่ที่แสดงควำมจ ำนงในกำรขอ
ย้ำยหน่วยงำน  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
-ขออนุมัติเงินบ ำรุงงวด 2 (11.294 ล้ำนบำท) (จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ด้ำนจุล
ชีววิทยำ/สะพำน/รั้ว) 
อำคำรสถำนที่ 
-จัดหำเฟอร์นิเจอร์ห้อง Lab/ส ำนักงำน (เงินบ ำรุง อนุมัติ 7.363 ลบ.)  
-อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรประกวดรำคำ e-bidding (รำคำกลำง) 
 

 

3.3 ความก้าวหน้าการด าเนินการตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  
     ผอ.สรส.น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรตำม พรบ.พลังงำนนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
-ร่ำงกฎกระทรวงออกตำม พรบ.พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 3 ฉบับ ได้ข้อยุติแล้ว (จำก
กำรประชุมผู้เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง ) โดยจะเสนอคณะกรรมกำรพลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ
(ประชุมวันที่ 30 ม.ค.62) ซึ่งจะยื่นเสนอพร้อมกับกฎกระทรวงของส ำนักงำนปรมำณู
เพ่ือสันติ  
-พรบ.พลังงำนนิวเคลียร์เพ่ือสันติ คำดว่ำจะประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำในเดือน 
กุมภำพันธ์ 2562 
-เร่งด ำเนินกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งกำรครอบครอง เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรประกำศพรบ.ในช่วงเดือน กุมภำพันธ์ 2562 
-ส ำหรับศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์มีแนวทำงด ำเนินกำรดังนี้  
1.วำงแผนกำรตรวจ (โดยไม่ต้องมีกำรร้องขอ) 
2.สนับสนุนเชิงวิชำกำร เช่น กำรให้ข้อมูล กำรวิจัย ข้อแนะน ำต่ำงๆ แก่โรงพยำบำล 
เป็นต้น  
 

   ที่ประชุมรับทรำบ ประธำนมอบหมำย
ให้สรส.เตรียมด ำเนินกำร ดังนี้ 
1.เตรียมออกอนุบัญญัติตำมก ำหนดให้
ครบถ้วน 
2.สื่อสำรให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ ตั้งแต่รมต.
จนถึงระดับประชำชนทั่วไป 
3.เตรียมด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น กำร
แจ้งกำรครอบครอง/กำรตรวจสอบ  
4.ด้ำนอื่นๆ เช่นกำรพัฒนำบุคลำกร 
5. เตรียม PPT ส ำหรับน ำเสนอในที่
ประชุมผู้บริหำรกระทรวง เพ่ือท ำควำม
เข้ำใจและป้องกันปัญหำ (ด่วนที่สุด) 
   โดยให้น ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ(เป็น
ตำรำง/ติดตำมผลได้) และเตรียมกำร
สื่อสำรแนวทำงด ำเนินกำรกับผู้บริหำร
กรมในที่ประชุมกรมครั้งต่อไป  
 

วาระท่ี 4 สืบเนื่องจากการประชุม  
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
       หัวหน้ำฝ่ำยคลังได้สรุปผลกำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 (ณ 
วันที่ 15 ม.ค.62 ) เงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 1,408,898,800 บำท เบิกจ่ำย
ได้ทั้งสิ้นร้อยละ 19.23 (เป้ำหมำยเบิกจ่ำยร้อยละ 35.55) เบิกจ่ำยได้เป็นล ำดับที่ 7 
สถำนะเงินบ ำรุงกรม คงเหลือ 524,235,573.33  บำท ลูกหนี้กำรค้ำคงค้ำง (30 ธ.ค.61)  
เป็นเงิน 69,693,480.60 บำท (แบ่งเป็นลูกหนี้ภำครัฐ 67,438,680.60 บำทและลูกค้ำ
ภำคเอกชน 2,254,800 บำท) 
    หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุน ำเสนอ งบลงทุน ปี 2562 (ข้อมูล ณ 15 ม.ค.62) 
วงเงินงบประมำณทั้งสิ้น 417,141,700 บำท (ครุภัณฑ์ 394 รำยกำร จ ำนวนเงิน 
353,237,800 บำท ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 7 รำยกำร จ ำนวนเงิน 63,903,900 บำท ) 
ประมำณกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนที่สร้ำง PO ในระบบ GFMIS แล้ว 
ครุภัณฑ์ 207 รำยกำร จ ำนวนเงิน 169,840,463.45 บำท 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 5 รำยกำร จ ำนวนเงิน 42,643,557.30 บำท 
 

    ที่ประชุมรับทรำบ ประธำนมีข้อสั่ง
กำรดังนี ้
1.เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบด ำเนินกำร ส่ง
มอบและล ง ใน ร ะบบ  GFMIS ด้ ว ย 
(โดยเฉพำะค่ำวัสดุ  เนื่องจำกมีกำร
ด ำเนินกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรไป
ค่อนข้ำงมำกแล้ว)  
2.ให้ควำมส ำคัญกับลูกหนี้กำรค้ำคงค้ำง
โดยเฉพำะภำคเอกชน โดยมอบหมำย
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สรุปประเด็น
ทั้งหมด น ำเสนอเพ่ือด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนตำมกฎหมำยต่อไป  



3 
 

วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2562 
        ผอ.ผน.รำยงำนติดตำมงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
-เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำย งปม.งบลงทุนรำยไตรมำส  
ไตรมำส 1 (20%) ไตรมำส 2 (45%) ไตรมำส 3 (65%) ไตรมำส 4 (100%)   
หนังสือมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณ 
รำยจ่ำยลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
1. รำยกำรปีเดียว      >> ก่อหนี้ผูกพัน ภำยในไตรมำสที่ 1 
2. รำยจ่ำยลงทุนอ่ืนๆ >> ก่อหนี้ผูกพัน ภำยในไตรมำสที่ 2 
สรุปผลกำรจัดสรรงบลงทุน ประจ ำปี งปม.2562  
ได้รับงบประมำณงวดที่ 1 (สงป.) 362 รำยกำร  208.0392 ลบ. 
ได้รับงบประมำณงวดที่ 2 (สงป.) 25 รำยกำร  จ ำนวน 131.5360 ลบ 
ได้รับงบประมำณงวดที่ 3 (สงป.) 14 รำยกำร  จ ำนวน 70.0000 ลบ. 
-ขณะนี้ได้รับงบประมำณ 100% แล้ว หน่วยงำนจึงอำจต้องมีกำรปรับแผนเพ่ือให้มีกำร
เบิกจ่ำยเต็ม 100% 
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ  
      ผอ.สสว. (QM) สรุปประเด็นจำกที่ประชุม QMR Meeting 2/2562 ดังนี้ 
-ผู้ตรวจประเมิน (บริษัท URS ) แจ้งปิดประเด็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องจำกกำรตรวจ 
surveillance เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 61 เรียบร้อยแล้ว และแจ้งหลักเกณฑ์รอบ
ระยะเวลำกำรตรวจ  surveillance ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหำคม 2562 
เป้ำหมำยคณะท ำงำนภำยใต้ระบบบริหำรคุณภำพ ปี 2562 
1.คณะท ำงำนจัดกำรเอกสำรและสำรสนเทศ :  ควบรวมเอกสำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ร่วมกับเอกสำรด้ำน Technical อย่ำงน้อย 3 เรื่อง  
2.คณะท ำงำนตรวจติดตำมภำยใน : กำรตรวจติดตำมภำยใน จะบูรณำกำรระบบ 
ISO9001 และ PMQA  /ปรับ checklist 
3.คณะท ำงำนพัฒนำกระบวนกำรและนวัตกรรม : กระบวนกำรออกแบบและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้ใช้แบบฟอร์มตำมระบบคุณภำพ ร้อยละ 100 
4.คณะท ำงำนจัดกำรควำมเสี่ยง : ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ร้อยละ 100 
5.คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์ : จัดท ำบัญชีครุภัณฑ์พ้ืนฐำนของ
กรมฯที่เป็นปัจจุบัน (คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน 23 เม.ย.62)/จัดท ำคู่มือกำรจัดท ำ/สอบ
เทียบ บ ำรุงรักษำเครื่องมือวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จ ำนวน 10 เครื่อง /ปรับปรุงข้อมูล
ในระบบ AMS ให้มีควำมถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
6.คณะท ำงำนบริหำรจัดกำรแผนกำรทดสอบควำมช ำนำญ : DMSc PTP ที่ยังไม่เคย
ไดร้ับกำรรับรองก่อน  ได้รับกำรรับรองเพ่ิมข้ึน 10 แผนงำน 
7.คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงห้องปฏิบัติกำร : คู่มือควำม
ปลอดภัยทำงห้องปฏิบัติกำรของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ด้ำน ชีวภำพ เคมี และรังสี 
-ขอให้คณะท ำงำนฯ ส่งแผนปฏิบัติกำร มำยังกองแผนฯภำยในวันที่ 31 มกรำคม 2562 
เพ่ือเสนอท่ำน QMR อนุมัติและแจ้งให้ทรำบต่อไป 
-ขอให้แต่ละหน่วยงำนทั้งส่วนกลำงและ ศวก. ส ำรวจครุภัณฑ์พ้ืนฐำนเพ่ิมเติมจำกปี 
2559 ส่งมำยังคณะท ำงำนบริหำรจัดกำรเครื่องมือวิทยำศำสตร์  ภำยใน 27 ม.ค.62 

  ที่ประชุมรับทรำบ ประธำนให้รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง 
และมอบหมำยให้ คณะท ำงำน DMSc 
PT Center น ำเสนอตำรำงเวลำขั้นตอน
ด ำเนินกำรให้ชัดเจน และควรเปิดตัว
กำรใช้งำนระบบ (kick off) ในช่วงเดือน 
มี.ค.-เม.ย.62 เนื่องจำกมีกำรจัดประชุม
ทดลองกำรใช้โปรแกรมในวันที่ 11-13 
ก.พ.62 ซึ่งควรทดสอบระบบให้มั่นใจ
ก่อน  
   ประเด็นกำรจัดท ำบัญชี ครุภัณฑ์
พ้ืนฐำน ประธำนมีข้อเสนอแนะส ำหรับ
กำรจัดท ำระบบปฏิบัติกำรเพ่ิมเติม ให้
เจ้ำหน้ำที่จำก ศทส.เป็นกรรมกำรในกำร
จัดท ำ TOR ด้วย เพ่ือกำรเชื่อมต่อกับ
DMSc Data Center ในอนำคต และให้
ก ำหนดค่ำซ่อมบ ำรุงไม่เกินควำมเป็น
จริง  
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
-ปรับเป้ำหมำยในวัตถุประสงค์คุณภำพ เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยงบประมำณร้อยละ 100 
(ซึ่งเดิมก ำหนดไว้ ร้อยละ 96) 
4.4 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจ าปีงบประมาณ 2562 
     หัวหน้ำกลุ่มกพร.น ำเสนอ กำรสมัครรำงวัลเลิศรัฐประจ ำปีงบประมำณ 2562 
1.สำขำกำรบริกำรภำครัฐ (สชพ./สวส./ศวก.สมุทรสงครำม/ศวก.อุดรธำนี) 
(ส่งเอกสำรสมัครรอบ 1: 3 ม.ค.-20 ก.พ.62/Site visit พ.ค.-ก.ค.62) 
2.สำขำคุณภำพกำรบริกำรภำครัฐ (หมวด 2 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์และกำรสื่อสำร
เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ/หมวด 3 กำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หมวด 4 
กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรและกำรจัดกำรควำมรู้) 
(ส่งเอกสำรสมัครรอบ 1: 3 ม.ค.-25 ม.ค.62/ส่งเอกสำรรอบ 2 ภำยใน 29 มี.ค.62 / 
Site visit มิ.ย.-ก.ค.62) 
3.สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม (กลุ่มศวก./ศวก.อุดรธำนี+ศวก.เชียงใหม่) 
(ส่งเอกสำรสมัครรอบ 1: 3 ม.ค.-20 ก.พ.62/Site visit พ.ค.-ก.ค.62) 
ประกำศผล ส.ค.62/พิธีมอบรำงวัลเลิศรัฐ ก.ย.62/ส่งใบสมัครทำงโปรแกรมออนไลน์ 
-ขอให้หน่วยงำนส่งเอกสำร Final Draft ให้กลุ่ม กพร.ภำยใน 15 ก.พ.62 

   ที่ประชุมรับทรำบ ประธำนให้ทุก
หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  

5.1 การด าเนินการร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 

    ผอ.ผน.น ำเสนอควำมร่วมมือของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และกลุ่มภำรกิจด้ำน
สนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพ ในวันที่ 27 ธ.ค.61 ในประเด็น 
1.กำรร่ำงกฎกระทรวงภำยใต้พรบ.นิวเคลียร์ในส่วนเครื่องมือรังสีทำงกำรแพทย์ และ
กำรเชื่อมโยงตั้งแต่ อย. กรมวิทย์และกรมสบส.ในส่วนสถำนพยำบำล 
2.เรื่องกำรดูแลเครื่องมือแพทย์ในประเด็นรำยกำรเครื่องมือแพทย์ที่ต้องก ำกับห้องแลป
ของกรมวิทย์และกรมสบส. 
3.กำรจัดท ำ Bio Resource Center และกำรสนับสนุนให้สถำนพยำบำลใช้มำตรฐำน
ห้องปฏิบัติกำรจุลชีวโดยหำรือในประเด็นกฎหมำยหรือประกำศ 
4.เรื่อง Stem cell ในกำรหำแนวทำงในกำรก ำกับกำรให้บริกำร Stem cell 
5.เรื่องกำรตรวจ gene ตำมนโยบำย Genomic Thailand มีประเด็นที่ต้องพิจำรณำ
แนวทำงกำรก ำกับกำรให้ข้อมูล gene ในทำงกำรแพทย์ 
6.ควำมร่วมมือของอย.กับกรมวิทย์ 
7.กำรรับสมัครบุคลำกรอบรมหลักสูตร mini MM ที่กรมวิทย์จะจัดอบรม 
8.เรื่องอ่ืนๆ : MOPH Portal 
    ประเด็นประชุมหำรือร่วมกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
สำธำรณสุข ในวันที่ 21 ม.ค.62 
1.กำรให้บริกำรตรวจยีนส์แพ้ยำ ซึ่งผู้ตรวจฯยังไม่ทรำบรำยละเอียด แต่ภำยหลังกำร
ชี้แจงแล้ว ผู้ตรวจฯเข้ำใจมำกขึ้น และจะน ำเรื่องนี้เข้ำท่ีประชุมเขตทุกครั้ง 
2.กำรติดตำมโรงพยำบำลที่เข้ำร่วมระบบเฝ้ำระวังแบบค้นหำผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยำ 
(GLASS) ให้ครบ 12 เขต โดยส ำหรับเขตท่ีมีปัญหำเช่น เขต 2 (เพชรบูรณ์) ให้ติดตำม
ประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิด 

 ประธำนพิจำรณำ และบริหำรมติกำร
ประชุมระหว่ำงกรมวิทย์และกลุ่มภำรกิจ
ด้ำนสนับสนุนงำนบริกำรสุขภำพ ดังนี้ 
1.ตั้งคณะท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกรม
วิทย์กับกรม สบส.ลงนำมโดยอธิบดีทั้ง 2
กรม (คณะท ำงำนประมำณ 5-6 คน) 
2.ให้จัดท ำแผนระยะ 5 ปีแบบไม่เป็น
ทำงกำร โดยมอบผอ.สยวส.ในกำร
ติดตำมท่ีประชุมร่วมกับกลุ่มภำรกิจใน
ครัง้ต่อไป  
3.ด ำเนินกำรไปตำมแผน และได้ข้อสรุป
จำกคณะกก.Genomics Thailand  ให้
เป็นภำรกิจของกรมวิทย์ 
4.ตั้งคณะท ำงำนร่วมกันระหว่ำงกรม
วิทย์กับ อย.โดยกรมวิทย์เป็นประธำน 
และอย.เป็นประธำนร่วม (เสนอรอง
ปลัดฯนพ.พิศิษฐ์ ลงนำมแต่งตั้ง) ซึ่งกรม
วิทย์ต้องดูแลเรื่องนี้อย่ำงใกล้ชิด 
5.นำยกรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนแล้ว ไม่
ต้องตั้งคณะท ำงำนเพิ่มเติม เนื่องจำกมี
กำรตั้งคณะกรรมกำรร่วมจำกหลำย
กระทรวงแล้ว 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
3.กำรใช้เครือข่ำยเทคนิคกำรแพทย์ในกำรดูแลห้องปฏิบัติกำรสนับสนุนระบบสุขภำพ 
ทั้งในด้ำน เชิงวิชำกำร พัฒนำบุคลำกร ด้ำนมำตรฐำนและข้อมูลห้องปฏิบัติกำรเทคนิค
กำรแพทย์ของแต่ละเขต ซึ่งผู้ตรวจฯให้ควำมสนใจและเห็นควำมส ำคัญมำก จึงควร
ด ำเนินกำรให้เป็นรูปธรรมและน ำเสนอที่ประชุมกระทรวงฯ โดยประสำนงำนผ่ำน
หัวหน้ำผู้ตรวจฯนพ.บุญชัยอีกครั้ง ในส่วนศวก.หำกต้องใช้งบประมำณเพ่ิมเติมให้เสนอ
มำยังกรม 

6.เห็นชอบตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
7.มอบผอ.ผน.ด ำเนินกำร หำกมี
รำยละเอียดเพ่ิมเติมให้แจ้งในที่ประชุม
ครั้งต่อไป  
8.ที่ประชุมรับทรำบ 
  โดยประธำนมอบหมำยให้สรุปรำยงำน
กำรประชุมน ำเสนอรองปลัดฯนพ.พิศิษฐ์
และผู้เกี่ยวข้องทรำบต่อไป 
 

5.2 การด าเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรค 

     ผอ.สวส.สรุปกำรประชุมหำรือร่วมกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และกรมควบคุมโรค  
- กำรเรียกเก็บเงินค่ำตรวจวิเครำะห์ 
กรมคร. : รับผิดชอบตัวอย่ำง/ระบบเตรียมค่ำใช้จ่ำย  
กรมวิทย์ : ตั้งคณะท ำงำนร่วมกันจัดท ำแผนปี 2562 เรื่องกำรส่งตัวอย่ำงและกำรตั้ง
งบประมำณ โดยมีหัวหน้ำคณะท ำงำน คือ รองฯสมฤกษ์และรองฯอัษฎำงค์  
ผทว.เดือนถนอม เสนอจัดท ำงปม.ในรำคำต้นทุนส ำหรับหน่วยงำนรัฐ 
-ควำมร่วมมือด้ำนวิจัย (เสนอกำรตรวจ whole genome sequencing ในกำรตรวจ 
TB/ชุดทดสอบ TB-LAMP ใช้เป็นเครื่องมือตรวจ ณ จุดผู้ป่วย/งำนวิจัยทำงคลินิก
ประเมินควำมใช้ได้ของชุดทดสอบซิฟิลิส) 
-รำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุก ๆ 2 เดือน/กรมคร. รับเป็นเจ้ำภำพกำรประชุมครั้งต่อไป 
 

   ประธำนมีข้อสั่งกำร ดังนี้ 
1.กำรเสนอชุดทดสอบ TB-LAMP ใช้
เป็นเครื่องมือตรวจ ณ จุดผู้ป่วย ให้ตั้ง
คณะท ำงำนร่วมระหว่ำงกรมวิทย์และ
กองวัณโรค กรมคร. เพ่ือให้เกิดกำรใช้
อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกที่สุด 
2. งำนวิจัยทำงคลินิก ให้ตั้งคณะท ำงำน
ร่วมกับ ผอ.สถำบันบ ำรำศนรำดูร 
3.ประเมินควำมใช้ได้ของชุดทดสอบ
ซิฟิลิส มอบผอ.สชว.ด ำเนินกำรต่อไป 
4 .กรมยินดีสนับสนุนแผนงำนกำร
ด ำเนินงำน Public Health Lab 
ปี 2562–2564 ตำมท่ีเสนอ  
5.เพ่ิมเติมประเด็น นวัตกรรมก ำจัดยุง 
ของกรมวิทย์ เพ่ือให้กรมคร.ช่วยผลักดัน 
 

วาระท่ี 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

6.1 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 

     ผทว.กนกพร อธิสุขรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ กำรประชุมวิชำกำรวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ ครั้งที่ 27 ในวันที่ 18 - 20  มีนำคม 2562 ณ ศูนย์กำรประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม 
เมืองทองธำนี “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand
สุขภำพดี ด้วยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์” 
วันที่ 18 มี.ค.62 : พิธีเปิด โดย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ฯ 
ศ.ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ (เวลำ 10.00 น.) 
-วิทยำกร-ผู้อุปกำระคุณ รับโล่เกียรติยศ/ผู้ชนะเลิศ DMSc Award รับรำงวัล 
- Keynote Speech “Precision medicine in infectious diseases” 
 Prof. Martin Hibberd, London School of Tropical Medicine 
-กำรบรรยำยโดยผู้รับรำงวัลชนะเลิศ DMSc Award 3 ประเภท 

    ที่ประชุมรับทรำบ และผอ.ศวก.5 
ส มุ ท ร ส ง ค ร ำ ม  ( เ ล ข ำ ฯ มู ล นิ ธิ
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์) เชิญชวน
ผู้บริหำรประชำสัมพันธ์แก่บริษั ท /
หน่วยงำน ที่สนใจในกำรออกบูธ แสดง
สินค้ำ เข้ำร่วมในงำนด้วย 
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วันที่ 19 มี.ค.62 : แยกห้อง 4 ห้อง น ำเสนอผลงำนแบบวำจำและโปสเตอร์ (กำรวิจัย
และพัฒนำนวัตกรรมด้ำนโรค/กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนคุ้มครองผู้บริโภค/
เครือข่ำยฐำนคิด วิทยำศำสตร์กำรแพทย์/ Medical Sciences Symposium) 
วันที่ 20 มี.ค.62 : เสวนำ “Genomics Thailand”“Undiagnostic diseases 
network”“Cancer precision medicine”“ Precision medicine for non-
communicable diseases” ด ำเนินรำยกำรโดย นพ. สุรัคเมธ มหำศิริมงคล 
-พิธีมอบรำงวัลและพิธีปิด โดยอธิบดีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (เวลำ 11-12 น.) 
 
6.2 เรื่องจากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ผอ.ศวก.12 สงขลำ ประธำนคณะกรรมกำรประสำนงำน ศวก.รำยงำนผลกำรประชุม
กลุ่มศวก.ดังนี้ 
1.ควำมร่วมมือของศวก.4 สระบุรี 
2.รำยงำนควำมก้ำวหน้ำแผนกำรด ำเนินกำรปีงปม.2562  
2.1 กำรบูรณำกำร ศวก. ได้จัดสรร งปม.หน่วยงำนร่วมได้ครบถ้วน 
2.2 ควำมร่วมมือจำกส่วนกลำง  (สวพ : งำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชุมชน/พัฒนำ 
OTOP SME / สคอ : กำรด ำเนินงำนโครงกำร GREEN & CLEAN Hospital/สมป: กำร
รับรองห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และรังสีตำมมำตรฐำนกสธ.(MOPH)  
 

    ที่ประชุมรับทรำบ 

6.3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ (PA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงปม.2562 รอบ 3 เดือน 

     หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร รำยงำนผลกำรประเมิน Small Success รอบ 3 
เดือน ดังนี้ 
1.กำรพัฒนำศักยภำพห้องปฏิบัติกำรเครือข่ำยเพ่ือกำรเฝ้ำระวังเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ 
-แผนปฏิบัติกำรฯได้รับกำรอนุมัติ 
-มีแผนพัฒนำ case finding based surveillance ตำมแนวทำงองค์กำรอนำมัยโลก 
2.กำรพัฒนำระบบห้องปฏิบัติกำรถอดรหัสพันธุกรรมขั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหำวัณโรค 
-โครงกำรได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรของกรม 
-แผนปฏิบัติกำรได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรของหน่วยงำน 
3.ควำมส ำเร็จของกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรให้รพ.สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข ผ่ำน
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
-เนื่องจำกกำรผลิต TM kit ที่ใช้ในกำรถ่ำยทอดไม่ทันตำมก ำหนด จึงยังไม่ได้จัด
ฝึกอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรใช้ชุดทดสอบด้ำนอำหำรเพื่อเฝ้ำระวังควำมปลอดภัย
อำหำรใน รพ.(ซึ่งไตรมำสที่ 1 ก ำหนดไว้ 6 เขตสุขภำพ)  
4.กำรพัฒนำวิธีวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพ่ือส่งเสริม
อุตสำหกรรมกำรส่งออก 
-โครงกำรและแผนปฏิบัติรำชกำรได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรของกรม 
5.จ ำนวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภำพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนำต่อยอด 
-ได้พัฒนำปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ฯ ซึ่งสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ผ่ำนทำงลิงค์ 
http://innovation.dmsc.moph.go.th 
 

 ที่ประชุมรับทรำบ ประธำนแจ้งให้
ด ำเนินกำรตำมแผนต่อไป  

http://innovation.dmsc.moph.go.th/
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วาระ ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
6.4 แนวทางการประเมินเข้าสู่ระดับช านาญการพิเศษ 

      หวัหน้ำฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่น ำเสนอขั้นตอนกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคล ระดับ
ช ำนำญกำรพิเศษ (ต ำแหน่งไม่เลื่อนไหล)  
 

ประชุมรับทรำบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตำมระเบียบให้ถูกต้อง 

6.5 ข้อพึงระวังจากการใช้รถราชการตามมติ คณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 62 

     หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน น ำเสนอมติครม.ในวันที่ 8 ม.ค.62 โดยเห็นชอบ
ตำมท่ี ปปช.มีข้อสังเกตกรณี ข้ำรำชกำรบำงหน่วยงำนน ำรถยนต์ส่วนกลำงไปใช้เสมือน
เป็นรถประจ ำต ำแหน่งและเบิกจ่ำยค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงจำกทำงรำชกำร ให้ถือว่ำมี
ควำมผิดวินัยร้ำยแรง  
 

  ที่ ป ร ะ ชุ ม รั บ ท ร ำ บ  ป ร ะ ธ ำ น ใ ห้
ผู้ เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมมติ ครม.อย่ำง
เคร่งครัด โดยเฉพำะผอ.ศวก.ไม่ควรน ำ
รถรำชกำรไปจอดท่ีบ้ำนพัก 

6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

    ข่ำวที่เกี่ยวข้องกับกรมฯที่ได้รับกำรเผยแพร่ทำงสื่อมวลชนทั้งหมด 119 ชิ้นข่ำว โดย
เป็นข่ำวที่ส่งผลต่อภำพลักษณ์ของกรมฯในเชิงบวก 90 ชิ้นข่ำว ข่ำวกลำง 29 ชิ้นข่ำว 
และไม่มีข่ำวลบ  

     ที่ประชุมรับทรำบ และเสนอให้เน้น
กำรสื่อสำรทำงช่องทำงสื่อออนไลน์ 

วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

7.1 ประธำนแจ้งว่ำ กสธ.จะเปิดรับสมัครข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญเพ่ือแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งนักบริหำร ระดับต้นในสังกัด กสธ. เปิดรับสมัคร 25 ม.ค.- 4 ก.พ.62 ประเมิน
สมรรถนะทำงกำรบริหำรในวันที่ 11 ก.พ.62 และประเมินควำมเหมำะสมโดยกำรวิธี
สัมภำษณ์ในวันที่ 1 มี.ค.62 

ที่ประชุมรับทรำบ   
 

   สรุปโดย กองแผนงำนและวิชำกำร   
5 กุมภำพันธ์ 62  


