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สรุปการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 23 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

1.  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1. ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดระลอก 3 ต่อไป ส าหรับบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ขณะนี้รถเก็บและ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 4 คัน ถ้าพื้นที่ที่มีความจ าเป็นต้องใช้งาน ให้ประสานขอมายังส่วนกลางได้  
2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์โควิด 19 (ยกเว้น VTM และอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง) หากสามารถเบิกได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ด าเนินการเบิกจากส่วนนั้นก่อน เนื่องจากกรมไม่มีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทั่วไป แต่หากหน่วยงานใด
มีความเดือดร้อนจ าเป็น ให้พิจารณาเป็นรายๆไป สรุปโดยหลักการ การเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานแต่ต้องเข้าใจว่ากรมวิทย์ฯตรวจ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่าย และในส่วนสสจ.ได้งบประมาณตาม พรก.เงินกู้ไปด้วยแล้ว 
3. เรื่องวัคซีนล๊อต 800,000 โดส นี้ จะขยายให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีเคสระบาด ส่วน ศวก.ให้ประสานกับ
พื้นที่ การฉีดวัคซีนเป็นความสมัครใจ แต่ก็แนะน าว่าควรฉีด 
4. งานมหกรรมสาธารณสุขสัญจร 2564 คร้ังที่ 3 กรมฯเป็นเจ้าภาพจัดงานในประเด็นอสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในเดือน
พฤษภาคม ณ จังหวัดระนอง  ซึ่งจะเจรจาขอเปลี่ยนสถานที่เป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีผลงานของกรมฯในพื้นที่มากกว่า
รวมถึงการเดินทางที่สะดวก มอบศวก.ในพื้นที่และหน่วยงานสว่นกลางทีเ่ก่ียวข้อง ร่วมด าเนินการ เร่ือง อสม.นักวิทย์ฯ จะด าเนินการ
หารือ กับ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อจะผลักดันให้เป็นหนึ่งในสาขา สาขาที่ 18 เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อไป  
5. งบประมาณแผ่นดิน อาจได้มาไม่ครบถ้วนในช่วงไตรมาสท้ายๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส่วนเงินบ ารุงให้เบิกจ่ายทีหลัง 
มอบให้หน่วยงานค านึงถึงข้อจ ากัดเหล่านี้ด้วย เนื่องจากอาจมีการตัดงบประมาณได้ถึง 25% 
6. การพิจารณาการขึ้นเงินเดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้ และจะให้ความส าคัญกับ HIPPs /ข้าราชการดีเด่นเพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
7. กรมฯจะจัดท าเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของกรมฯ (เสื้อกั๊ก) ส าหรับการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยให้พิจารณากลุ่มเป้าหมาย
ก่อน เช่น ศวก. มอบหมายส านักงานเลขานุการกรม เร่งด าเนินการ  
 

2. รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
   - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ไม่มีการแก้ไข  
 

3. เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1 เรื่องจาก CIO DMSc Data Center (iLab Plus)  โดย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  ประธานเสนอแนะให้ท าความเข้าใจกันระหว่างหน่วยงานภายในกรม เพื่อหาทางออกในเรื่องการ
ใช้โปรแกรมที่จัดท าขึ้นเองและไม่ขัดกับการบริหารงานจากส่วนกลาง มอบผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ
หน่วยงาน ร่วมท าความเข้าใจในภาพใหญ่ของกรมให้ชัดเจน เพื่อให้การท างานสอดรับกัน 
3.2 เรื่องจาก CHRO  โดย รองอธิบดีฯ นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์  
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการวางแนวทางก าหนด Excellent center และเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง ส าหรับกรมฯควรมีการ
เตรียมตัวรองรับ Excellent center และเตรียมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับนโยบายระดับประเทศ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอเรื่องการจัดท า FTE ระดับกรมฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
คนกลางในการพิจารณาความเหมาะสมด้วย 
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4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย ผู้แทนฝ่ายคลัง  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการ ดังนี้  
- มอบผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบค่าเสี่ยงภัยส าหรับบุคคลากรผู้ปฏิบัติ งานที่ค้างจ่ายปี 2563 เพื่อเร่งการเบิกจ่ายจากงบกลาง 
COVID -19 
-มอบฝ่ายคลงัจดัท าข้อมลูเงินบ ารุงของหนว่ยงานสนบัสนนุให้ชดัเจน เสนอในการประชมุกรมฯ เดือนหน้า 
 

4.2 งบลงทุนปี 64  โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ   โดย QMR (รองอธิบดีฯ นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ ประธานเสนอให้สื่อสารและท าความเข้าใจ เร่ืองการก าหนดตัวชี้วัดและนิยามให้ชัดเจน 
4.4 ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย  โดย ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ติดตามและท าความเข้าใจแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ เนื่องจากกรมต้องมีส่วน
เก่ียวข้องในการพัฒนาความก้าวหน้าและเทคโนโลยีต่างๆ และให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประสานกับกองการแพทย์จีโนมิกส์ในการ
น าเสนอข้อมูลของกรมเพื่อรับการตรวจประเมิน 
 

5. เรื่องเพื่อพิจารณา   (ไม่มี)  
 

6. เร่ืองเพื่อทราบ  
6.1 การพัฒนาความสามารถในการตรวจวิเคราะห์อาหารที่มีกัญชงและกัญชาเป็นส่วนประกอบ 
    โดย ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ   
 

6.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการ Bubble & Seal เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อ COVID 19  
    โดย ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้ จัดท าประเด็นค าถามและวิเคราะห์ข้อมูลควรตีพิมพ์ผลงานในวารสาร และจัดท า
บทความเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป 
6.3 การประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
     โดย ผู้อ านวยการศูนย์รวมบริการ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานกล่าวชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 
6.4 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   โดย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ มอบส านักงานเลขานุการกรมติดตามการประสานตอบโต้ข่าวของศูนย์ตอบโต้ข่าวในเรื่อง โรงพิมพ์
แอบอ้างขอรับการสนับสนุนจัดท าวารสารฉบับพิเศษ 79 ปีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สล.) 
  

 
    นางสาวรสรนิทร์ หมัดสมาน นกัวิเทศสัมพันธ์ ผูบ้ันทึก 

นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 
 กองแผนงานและวชิาการ  25 มีนาคม 2564 

 

       
ดาวนโ์หลดเอกสารการประชุม 


