
Zv”รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2562 1 
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น. 2 

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   3 
ผู้มาประชุม 4 
ผู้บริหารระดับสูง 5 
1. นายโอภาส  การย์กวินพงศ ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
2.    นายพิเชฐ   บัญญัติ            รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
3.    นายสมฤกษ์                     จึงสมาน              รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
ผู้บริหาร 9 
1. นายสมชาย  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 10 
2. นางสาวประไพ  วงศ์สินคงม่ัน (แทน)ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 11 
3. นางสุภาพร  ภูมิอมร           ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 12 
4. นางกุลธิดา     ศิริวัฒน์  ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  13 
5. นายศิร ิ  ศรีมโนรถ  ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 14 
6. นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา           ผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติด 15 
7. นายบัลลังก ์  อุปพงษ ์  ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 16 
8. นางสาวภัทรวีร ์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 17 
9. นางบุญญาติ     เจริญสวรรค์ เลขานุการกรม 18 
10. นางสาววรางคณา  อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 19 
11. นายปนิสภ์  วณิชชานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 
12. นางสิริภากร  แสงกิจพร  ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 21 
13. นายสังคม  วิทยนันท์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 22 
14. นางสาวจิราภรณ์  เพชรรักษ ์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 23 
15. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์   รัตนเดชานาคินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 24 
16. นางจินตนา  ว่องวิไลรัตน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 25 
17. นายทรงพล  ชีวะพัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี 26 
18. นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 27 
19. นายอรัญ  ทนันขัต ิ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 28 
20. นางเลขา  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 29 
21. นางสาวเกษร    บุญยรักษ์โยธิน ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 30 
22. นายบรรจง  กิติรัตน์ตระการ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 31 
23. นายกมล  ฝอยหิรัญ   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 32 
24. นางสาวกัลยา  อนุลักขณาปกรณ ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  33 
25. นางสาวอรทัย  สุพรรณ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 34 
26. นางสาวธาริยา  เสาวรัญ  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 35 
27. นายวิชัย  ปราสาททอง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง 36 
28. นางอนงค ์  เขื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 37 
29. พ.จ.อ.หญิงปราณี  รัศมีประเสริฐสุข หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 38 
 39 
 40 
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นักวิชาการ  1 
1.นายประสาท               ตราดธารทิพย์    ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ    2 
2.นางเดือนถนอม            พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 
     (เทคโนโลยีชีวภาพ)  ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 
3. นางกนกพร           อธิสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 
     (วิทยาศาสตร์กายภาพ) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 
4.นางสาวบุษราวรรณ           ศรีวรรธนะ      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 
     (จุลชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 
5.นายสุธน           วงษ์ชีรี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 
                              (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 
6. นางวิชชุดา   จริยะพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 
     (ชีววิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 
7.นายอภิวัฏ   ธวัชสิน รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
     (พิษวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  14 
8.นางสาวมาลินี             จิตตกานต์พิชย์ รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 
     (ภูมิคุ้มกันวิทยา) ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 16 
9. นายอาชวินทร์           โรจนวิวัฒน์           นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 17 
 18 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น 19 
1. นายสุรัคเมธ                       มหาศิริมงคล         ผู้อ านวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ 20 
 21 
 22 
ผู้เข้าร่วมประชุม  23 
1.นางสาววันทนา  อัครปัญญาวิทย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 24 
    ส านักงานเลขานุการกรม 25 
2.นางสาววรารัตน์           แสงสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 26 
         ส านักงานเลขานุการกรม 27 
3.นางสาวอภิรดี  เฉยรอด  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 28 

   ส านักงานเลขานุการกรม   29 
4.นางสุกัญญา           ก าแพงแก้ว  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 30 
    ส านักงานเลขานุการกรม   31 
5.นางหรรษา                          ทองค า  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 32 
    ส านักเลขานุการกรม 33 
6.นางสาวสุจิตรา                      คุ้มโภคา              นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 34 

                                    ส านักเลขานุการกรม 35 
7.นายสิทธิพงษ์           สีแสด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 36 
    ส านักเลขานุการกรม 37 
8.นายสุเมธ           เที่ยงธรรม  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 38 
    ส านักยาและวัตถุเสพติด 39 
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คณะเลขานุการ  1 
1.นางสาวสมถวิล          สายนภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 2 
    กองแผนงานและวิชาการ 3 
2.นางสาวธิดารัตน์           นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 
    กองแผนงานและวิชาการ 5 
3.นางสาวรุจิราพร           แตงผึ้ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 6 
    กองแผนงานและวิชาการ 7 
4. นายประวัติ  โตกุลวัฒน์  เจ้าพนักงานธุรการ 8 
    กองแผนงานและวิชาการ 9 
5.นางสาวรสรินทร์           หมัดสมาน  นักวิเทศสัมพันธ์ 10 
    กองแผนงานและวิชาการ 11 
 12 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 13 
วาระพิเศษ 14 
1.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหนังสือประมวลจริยธรรมส าหรับบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์15 
ให้แก่ผู้บริหารของทุกหน่วยงาน 16 
2.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ร้านค้าใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน17 
โครงการตลาดนัดคุณธรรม น้อมน าวิถีพอเพียง ได้แก่ ร้านเราไม่ทิ้งกัน สถาบันวิจัยสมุนไพร 18 
วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 19 
 1.1 ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหารที่เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันในช่วงระยะที่ผ่านมา เช่น งานกีฬา20 
สีกรมฯ /ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ/ ประชุมร่วมกับกลุ่มภารกิจด้าน21 
สนับสนุนงานบริการสุขภาพและกรมควบคุมโรค เป็นต้น  22 

1.2 การจัดตั้งกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก 2 ด้านคือ การ23 
จัดการ/สนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการจัดการด้านการตลาด/ทรัพย์สิน โดยใช้ศูนย์ชุดทดสอบ 24 
และ One Stop Service เป็นฐานตั้งต้น โดยแต่งตั้งนพ.สุรัคเมธ เป็นผู้อ านวยการกองฯ ซึ่งส าหรับการด าเนินงาน25 
ของหน่วยงานใหม่นี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจต้องมีการหารือกันส าหรับการจัด26 
อัตราก าลังในช่วงแรก 27 
วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2561      28 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพ่ือให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ท า29 
การแก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว 30 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 31 
 32 
วาระท่ี 3  เรื่องติดตามความก้าวหน้า  33 
  3.1 การติดตามแผนการด าเนินงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Year Plan)ประจ าปี 2562 34 
        ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้  35 
 36 
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 มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า แผนการด าเนินงานฯในปีนี้ยังไม่สมบูรณ์ แต่1 
ให้เห็นในภาพรวมของกรมฯ และจะติดตามความก้าวหน้าแผนการด าเนินงานทุกเดือน 2 
 3 
  3.2 การเปิดท าการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 4 
  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรีน าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้ 5 
ข้อมูลทั่วไป 6 
-เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าระดับกองและรับผิดชอบงานในระดับเขตรวมอยู่ด้วย ซึ่งแบ่งส่วนราชการ เป็น 3 7 
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ และงานบริการด่านหน้า 8 
-รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 4 จ านวน 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรีสิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง 9 
ปทุมธานี นครนายก และนนทบุรี 10 
บุคลากร 11 
ปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดจ านวน 13คน คือ ข้าราชการจ านวน 4 คน พนักงานราชการ จ านวน 8คน และ12 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 1 คน 13 
บทบาทหน้าที่  14 
ค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๖๔๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ 15 
• ให้บริการรับตัวอย่างและส่งมอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 16 
• ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17 
• พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 18 
• ประสาน สนับสนุน ปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายบริการที่ ๔ ของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอ่ืนที่19 
เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกหน่วยงานหรือที่ได้รับมอบหมาย 20 
การเปิดให้บริการ (การจัดตั้งห้องปฎิบัติการ/งานธุรการ/รับตัวอย่าง) 21 
-บุคลากร : มอบหมายงานเจ้าหน้าที่ประจ าการ 11คน /ประสานกรมฯออกหนังสือรับย้ายข้าราชการ (จุลชีว 2, 22 
เคมี 1,ฟิสิกส์รังสี 1, นักจัดการฯ 1) Training โดย ทีมผู้สอนจุลชีววิทยา จาก ศวก.อุดรธานี(เริ่มฝึกและเรียน 18-23 
22 กพ.62 ที่ ศวก.อุดรธานี / เดือนมีนาคม 62 เริ่มทดลองท าแลปที่ตึกสระบุรี )  24 
-เครื่องมือ Lab  จุลชีววิทยา(น้ า/น้ าแข็ง) : ขอยืม/โอนจากส่วนกลาง/ ศวก.ต่างๆ  25 
-ขออนุมัติเงินบ ารุงงวด 2(11.294ลบ.) (จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา (7.037ลบ.) สะพาน/รั้ว (4.257ลบ.) 26 
-อาคารสถานที่ : จัดหาเฟอร์นิเจอร์ห้อง Lab ส านักงาน ของชั้น 1 (เงินบ ารุง อนุมัติ 7.363ลบ.) อยู่ระหว่างด าเนินการ27 
ประกวดราคา e – bidding (ราคากลาง) 28 

โครงการเปิดให้บริการทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 29 

 30 
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หมายเหตุ ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็นที่ปรึกษาโครงการ 1 
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 

 3 
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากส่วนกลาง 4 

 5 
สรุป 6 
1. เครื่องมือที่จ าเป็นต้องมี 24 รายการได้รับการสนับสนุน23 รายการ(ขาด 1 รายการ คือ ตู้เย็น)  คิดเป็น 96 % 7 
จากหน่วยงานอื่น 8 
2. ศวก.ที่ 4 เสนอขอเงินบ ารุง ครั้งที่ 2 จ านวน 11.294 ล้านบาท 9 
(ครุภัณฑ์ Lab จุลชีววิทยา 7.037 ลบ./ สะพาน+รั้ว 4.257 ลบ.)   10 
 11 
  มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีมติอนุมัติงบประมาณตามที่เสนอ และให้เริ่มสื่อสารไป12 
ยังกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล/สสจ. เพ่ือน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป  และให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญ13 
และให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ท่ีแสดงความจ านงในการขอย้ายหน่วยงาน  14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
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  3.3 ความก้าวหน้าการด าเนินการตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ    1 
   ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ น าเสนอ ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังน  ้ 2 
-ร่างกฎกระทรวงออกตาม พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 3 ฉบับ ได้ข้อยุติแล้ว (จากการประชุม3 
ผู้เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง ) โดยจะเสนอคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ(ประชุมวันที่ 30 ม.ค.62) ซึ่งจะยื่นเสนอ4 
พร้อมกับกฎกระทรวงของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  5 
-พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 6 
-เร่งด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  การแจ้งการครอบครอง เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกาศ7 
พระราชบัญญัติในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562 8 
-ส าหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวทางด าเนินการดังนี้  9 
1.วางแผนการตรวจ (โดยไม่ต้องมีการร้องขอ) 10 
2.สนับสนุนเชิงวิชาการ เช่น การให้ข้อมูล การวิจัย ข้อแนะน าต่างๆ แก่โรงพยาบาล เป็นต้น 11 
 12 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์เตรียม13 
ด าเนินการ ดังนี้ 14 
1.เตรียมออกอนุบัญญัติตามก าหนดให้ครบถ้วน 15 
2.สื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจนถึงระดับประชาชนทั่วไป 16 
3.เตรียมด าเนินการที่เก่ียวข้อง เช่น การแจ้งการครอบครอง/การตรวจสอบ  17 
4.ด้านอื่นๆ เช่นการพัฒนาบุคลากร 18 
5.เตรียม PPT ส าหรับน าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวง เพ่ือท าความเข้าใจและป้องกันปัญหา (ด่วนที่สุด) 19 
        โดยให้น าเสนอความก้าวหน้า(เป็นตาราง/ติดตามผลได้) และเตรียมการสื่อสารแนวทางด าเนินการกับ20 
ผู้บริหารกรมในที่ประชุมกรมครั้งต่อไป  21 
     22 
วาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 23 
               4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 24 
  เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง น าเสนอท่ีประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม  25 
  สรุปการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 งบประมาณที่26 
ได้รับทั้งสิ ้น 1,408,898,800.00 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 จ านวน 707,124,900.00 บาท งวดที่ 2 27 
จ านวน 562,671,400.00 บาท 28 
  การเบิกจ่ายจริง ตั ้งแต่ ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที ่ 15 มกราคม 2562 เป็นเงินจ านวน 29 
270,995,971.19 บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.23 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน 30 
จ านวน 533,731,189.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.88 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมาย31 
การเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มกราคม 2562  เบิกจ่ายร้อยละ 35.55 ของงบประมาณ  32 
  สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจ าปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่าย33 
งบอยู่ในอันดับ 7 ของกระทรวงสาธารณสุข 34 
  ภาพรวมเงินบ ารุง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดยกมาทั้งสิ้น 499,361,173.71 บาท  มีรายรับ35 
ทั้งสิ ้น 99,189,396.37 บาท  มีรายจ่ายทั้งสิ ้น 74,314,996.75 บาท  คงเหลือทั้งสิ ้น 524,235,573.33 บาท 36 
รายงานลูกหนี้การค้าคงค้าง รวมทั้งสิ้น 69,693,480.60 บาท 37 
 38 
 39 
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งบลงทุนปี 2562 1 

 2 
 3 

 4 
   5 
  4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561  6 
  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม  ดังนี้  7 
 8 
 9 
 10 
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สรุปผลการจัดสรรงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ( ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.62) 1 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผู้รับจ้าง ท าสัญญาแล้ว 

ได้รับงบประมาณงวดที่ 1 (สงป.) 
362 รายการ  208.0392 ลบ. 

360 รายการ 
จ านวน 198.9057 ลบ. 

(99.45%) 

232 รายการ 
จ านวน 159.7740 ลบ. 

(64.09 %) 
ได้รับงบประมาณงวดที่ 2 (สงป.) 

25 รายการจ านวน 131.5360 ลบ. 
25 รายการ 

จ านวน 131.5360 ลบ. 
(100%) 

25 รายการ 
จ านวน 116.0995 ลบ. 

(100%) 

ได้รับงบประมาณงวดที่ 3 (สงป.) 
14 รายการจ านวน 70.0000 ลบ. 

14 รายการ 
จ านวน 70.0000 ลบ. 

6 รายการ 
จ านวน 20.6400 ลบ. 

(42.86%) 
 2 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการดังนี้ 3 
1.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบด าเนินการ ส่งมอบและลงในระบบ GFMIS ด้วย (โดยเฉพาะค่าวัสดุ เนื่องจากมีการ4 
ด าเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรไปค่อนข้างมากแล้ว)  5 
2.ให้ความส าคัญกับลูกหนี้การค้าคงค้างโดยเฉพาะภาคเอกชน โดยมอบหมายส านักงานเลขานุการกรม สรุป6 
ประเด็นทั้งหมด น าเสนอเพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนตามกฎหมายต่อไป   7 
    8 
 4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ    9 
            ผู้อ านวยการส านักเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย (QM) น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 10 
สรุปประเด็นจากที่ประชุม QMR Meeting 2/2562 ดังนี้ 11 
-ผู้ตรวจประเมิน (บริษัท URS ) แจ้งปิดประเด็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องจากการตรวจ surveillance เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 12 
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งหลักเกณฑ์รอบระยะเวลาการตรวจ  surveillance ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 13 
-เป้าหมายคณะท างานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ปี 2562 14 

1.คณะท างานจัดการเอกสารและสารสนเทศ :  ควบรวมเอกสารด้านการบริหารจัดการร่วมกับเอกสาร15 
ด้าน Technical อย่างน้อย 3 เรื่อง  16 

2.คณะท างานตรวจติดตามภายใน : การตรวจติดตามภายใน จะบูรณาการระบบ ISO9001 และ PMQA /17 
ปรับ checklist 18 

3.คณะท างานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม : กระบวนการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้  19 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมให้ใช้แบบฟอร์มตามระบบคุณภาพ ร้อยละ 100 20 

4.คณะท างานจัดการความเสี่ยง : ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ร้อยละ 100 21 
5.คณะท างานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ : จัดท าบัญชีครุภัณฑ์พ้ืนฐานของกรมฯที่เป็นปัจจุบัน 22 

(คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 23 เม.ย.62)/จัดท าคู่มือการจัดท า/สอบเทียบ บ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์23 
การแพทย์ จ านวน 10 เครื่อง /ปรับปรุงข้อมูลในระบบ AMS ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 24 

6.คณะท างานบริหารจัดการแผนการทดสอบความช านาญ : DMSc PTP ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรองก่อน  25 
ได้รับการรับรองเพ่ิมข้ึน 10 แผนงาน 26 

7.คณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ : คู่มือความปลอดภัยทาง27 
ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้าน ชีวภาพ เคมี และรังสี 28 
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-ขอให้คณะท างานฯ ส่งแผนปฏิบัติการ มายังกองแผนฯภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพ่ือเสนอท่าน QMR 1 
อนุมัติและแจ้งให้ทราบต่อไป 2 
-ขอให้แต่ละหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ ศวก. ส ารวจครุภัณฑ์พ้ืนฐานเพ่ิมเติมจากปี 2559 ส่งมายังคณะท างาน3 
บริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  ภายใน 27 ม.ค.62 4 
-ปรับเป้าหมายในวัตถุประสงค์คุณภาพ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100 (ซึ่งเดิมก าหนดไว้ ร้อยละ 96) 5 
รายงานผลตามตัวชี้วัดตามนโยบายวัตถุประสงค์คุณภาพ รอบ 3 เดือน 6 

 7 
 8 

 9 
 10 
  มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้รายงานความก้าวหน้าระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่าง11 
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้ คณะท างาน DMSc PT Center น าเสนอตารางเวลาขั้นตอนด าเนินการ12 
ให้ชัดเจน และควรเปิดตัวการใช้งานระบบ (kick off) ในช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2562 เนื่องจากมีการจัด13 
ประชุมทดลองการใช้โปรแกรมในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งควรทดสอบระบบให้มั่นใจก่อน  14 
    ประเด็นการจัดท าบัญชีครุภัณฑ์พ้ืนฐาน ประธานมีข้อเสนอแนะส าหรับการจัดท าระบบปฏิบัติการเพ่ิมเติม 15 
ให้เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกรรมการในการจัดท า TOR ด้วย เพ่ือการเชื่อมต่อกับ DMSc 16 
Data Center ในอนาคต และให้ก าหนดค่าซ่อมบ ารุงไม่เกินความเป็นจริง 17 
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4.4 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจ าปีงบประมาณ 2562 1 
     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 2 

การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจ าปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 
1.สาขาบริการภาครัฐ (สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข/ศวก.5 4 
สมุทรสงคราม/ศวก.8 อุดรธานี)  5 
2.สาขาคุณภาพการบริการภาครัฐ  6 

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 7 
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8 
หมวด 4 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ 9 

3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (กลุ่มศูนย์ ศวก.8 อุดรธานี+ศวก.1 เชียงใหม่) 10 
ปฏิทินการสมัคร 11 
1.สาขาการบริการภาครัฐ (ส่งเอกสารสมัครรอบ 1:  3 ม.ค.-20 ก.พ.62/Site visit พ.ค.-ก.ค.62) 12 
2.สาขาคุณภาพการบริการภาครัฐ (ส่งเอกสารสมัครรอบ 1: 3 ม.ค.-25 ม.ค.62/ส่งเอกสารรอบ 2 ภายใน 29 มี.ค.62      13 
   Sitevisit มิ.ย.-ก.ค.62) 14 
3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ส่งเอกสารสมัครรอบ 1:  3 ม.ค.-20 ก.พ.62/Site visit พ.ค.-ก.ค.62) 15 
ประกาศผล สิงหาคม 2562 /พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ กันยายน 2562 16 
การส่งใบสมัคร ทางโปรแกรมออนไลน์/ขอให้หน่วยงานส่งเอกสาร Final Draft ให้กลุ่ม กพร.ภายในวันที่ 15 ก.พ.62 17 
 18 
 มติที่ประชุม     ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 19 
 20 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา  21 
  5.1 การด าเนินการร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 22 

      ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้        23 
ความร่วมมือของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ (27 ธันวาคม 61) 24 

1. การร่างกฎกระทรวงภายใต้พรบ.นิวเคลียร์ในส่วนเครื่องมือรังสีทางการแพทย์ และการเชื่อมโยงตั้งแต่ 25 
อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในส่วนสถานพยาบาล 26 
ข้อสรุป  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือกฎกระทรวงและข้อปฏิบัติทางกฎหมาย27 
ออกตาม พรบ. พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ พศ.....ซึ่งจัดไปแล้ว 2 ครั้ง 11 มกราคม และ 21 มกราคม โดยส านัก28 
รังสีและเครื่องมือแพทยเ์ป็นเจ้าภาพ 29 

2. เรื่องการดูแลเครื่องมือแพทย์ในประเด็นรายการเครื่องมือแพทย์ที่ต้องก ากับห้องแลปของกรมวิทย์และ30 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 31 
ข้อสรุป  จัดประชุมเพ่ือประสานแผนระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย.และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเช่น 32 
เรื่องการจดทะเบียน โดยเมื่อได้ข้อสรุป/ข้อตกลงเรียบร้อยแล้วจะน าเสนออีกครั้ง โดยกรมวิทย์เป็นเจ้าภาพจัด33 
ประชุมเม่ือ 15 มกราคม 2562 โดย คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ (สยวส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 34 

3. การจัดท า Bio Resource Center และการสนับสนุนให้สถานพยาบาลใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการจุล35 
ชีวโดยหารือในประเด็นกฎหมายหรือประกาศ 36 
ข้อสรุป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เตรียมการจัดตั้ ง Bio Resource Center โดยเตรียมของบประมาณในปี 37 
2563 เพ่ือออกแบบ ก่อสร้างในปี 2564 และจะแล้วเสร็จในปี 2565 เพ่ือรองรับการจัดเก็บ DNA Bank/Tissue 38 
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Bank/Stem Cell และเชื้อโรคเฉพาะในคน ครอบคลุมทั้งด้าน safety และ security  ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดเก็บ1 
แต่ยังไม่ถูกถ่ายทอดให้เป็นเทคโนโลยี  2 

4. เรื่อง Stem cell ในการหาแนวทางในการก ากับการให้บริการ Stem cell 3 
ข้อสรุป  เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับการให้บริการ Stem cell โดยกรม สบส.ได้จัดท าร่าง พรบ.ว่า4 
ด้วยเซลล์บ าบัด ( รวม Stem cell/Immune cell/New Therapy) ซึ่งแนวทางก ากับการให้บริการ อาจใช้ตาม5 
ประกาศ อย. เรื่อง แนวทางการขึ้นทะเบียนต ารับยา โดยเพ่ิมรายการ Stem cell ในประกาศ อย. ควรต้องมีการ6 
หารือในรายละเอียดต่อไป 7 

5. เรื่องการตรวจ gene ตามนโยบาย Genomic Thailand มีประเด็นที่ต้องพิจารณาแนวทางการก ากับ8 
การให้ข้อมูล gene ในทางการแพทย์ 9 
ข้อสรุป    ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทาง มาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ในการก ากับดูแลการตรวจ gene ซึ่งเบื้องต้นได้มี10 
การหารือแล้ว ทางแพทยสภายินดีจัดท ามาตรฐานวิชาชีพให้ โดยให้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพช่วยตรวจสอบ11 
อีกครั้ง ซึ่งทางสป.โดยรองปลัดฯ นพ.พิศิษฐ์ จะเป็นผู้ เสนอเรื่องแก่แพทยสภา โดยต้องมีการศึกษาข้อมูลหรือ12 
กรณีศึกษาจากต่างประเทศก่อน  13 

6. ความร่วมมือของอย.กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 
ข้อสรุป  การตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพได้หารือ  เพิ่อตรวจในรายการที่จ าเป็นและจัดท าแผนร่วมกัน จะมีการสื่อสาร/15 
ร าย ง านระหว่ า งกรมวิ ทยาศาสตร์ ก า รแพ ทย์ / อย . / สป . ( ผู้ ต ร วจร าชการ )  เป็ น ระยะๆ  ซึ่ ง ท า ง16 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการปรับอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท าให้ลด17 
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ไม่ได้แต่จะมีการจัดท าโครงการร่วมกันระหว่างกรมต่างๆในกระทรวง เพ่ือคิดค่าตรวจ18 
วิเคราะห์ในราคาพิเศษและหารือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ จัดประชุมวันที่ 23 มกราคม โดยกองแผนงานและ19 
วิชาการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 20 

7. การรับสมัครบุคลากรอบรมหลักสูตร mini MM ที่กรมวิทย์จะจัดอบรม 21 
ข้อสรุป กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะจัดอบรมหลักสูตร  mini MM (Mini Master of Management in Health) 22 
โดยกลุ่มเป้าหมายในระดับ รองผู้อ านวยการ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเตรียมพร้อมเส้นทางสู่ผู้บริหาร จ านวน23 
ประมาณ 30 คน ระหว่างเดือน พ.ค.-มิ.ย.62 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด โดยจะ24 
ก าหนดโควตาให้กับกรมอ่ืนที่สนใจด้วย 25 

8. เรื่องอ่ืนๆ : MOPH Portal 26 
สรุปประเด็น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และอย. จะจัดระบบ MOPH Portal 27 
ในการขอใบอนุญาต/รับตัวอย่าง-ตรวจวิเคราะห์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของอย. ให้เป็น One stop service ใน28 
ภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือลดการใช้เอกสาร โดยเชื่อมโยงกับกรมพัฒนาธุรกิจการและกรมการ29 
ปกครอง โดยจะเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากกระทรวงดิจิตัล 30 
ประเด็นประชุมหารือร่วมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 21 ม.ค.62) 31 

1.การให้บริการตรวจยีนส์แพ้ยา ซึ่งผู้ตรวจฯยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ภายหลังการชี้แจงแล้ว ผู้ตรวจฯ32 
เข้าใจมากข้ึน และจะน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเขตทุกครั้ง 33 

2.การติดตามโรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบเฝ้าระวังแบบค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา (GLASS) ให้ครบ 12 เขต 34 
โดยส าหรับเขตท่ีมีปัญหาเช่น เขต 2 (เพชรบูรณ์) ให้ติดตามประสานงานอย่างใกล้ชิด 35 

3.การใช้เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ในการดูแลห้องปฏิบัติการสนับสนุนระบบสุขภาพ ทั้งในด้าน เชิง36 
วิชาการ พัฒนาบุคลากร ด้านมาตรฐานและข้อมูลห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของแต่ละเขต ซึ่งผู้ตรวจฯให้37 
ความสนใจและเห็นความส าคัญมาก จึงควรด าเนินการให้เป็นรูปธรรมและน าเสนอที่ประชุมกระทรวงฯ โดย38 
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ประสานงานผ่านหัวหน้าผู้ตรวจฯ นายแพทย์บุญชัยอีกครั้ง ในส่วนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หากต้องใช้1 
งบประมาณเพ่ิมเติมให้เสนอมายังกรม 2 
 3 
  มติที่ประชุม   ประธานพิจารณา และบริหารมติการประชุมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์4 
และกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ดังนี้ 5 

1.ตั้งคณะท างานร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนามโดย6 
อธิบดีทั้ง 2กรม (คณะท างานประมาณ 5-6 คน) 7 

2.ให้จัดท าแผนระยะ 5 ปีแบบไม่เป็นทางการ โดยมอบผู้อ านวยการส านักยาและวัตถุเสพติดในการติดตาม8 
ที่ประชุมร่วมกับกลุ่มภารกิจในครั้งต่อไป  9 

3.ด าเนินการไปตามแผน และได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการ Genomics Thailand  ให้เป็นภารกิจของ10 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์11 

4.ตั้งคณะท างานร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับ อย.โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น12 
ประธาน และอย.เป็นประธานร่วม (เสนอรองปลัดฯนายแพทย์พิศิษฐ์ ลงนามแต่งตั้ง) ซึ่งกรมวิทย์ต้องดูแลเรื่องนี้13 
อย่างใกล้ชิด 14 

5.นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในแผนแล้ว ไม่ต้องตั้งคณะท างานเพ่ิมเติม เนื่องจากมีการตั้งคณะกรรมการร่วม15 
จากหลายกระทรวงแล้ว 16 

6.เห็นชอบตามแผนที่ก าหนดไว้ 17 
7.มอบผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการด าเนินการ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้แจ้งในที่ประชุมครั้ง18 

ต่อไป  19 
8.ที่ประชุมรับทราบ 20 

โดยประธานมอบหมายให้สรุปรายงานการประชุมน าเสนอรองปลัดฯนายแพทย์พิศิษฐ์และผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 21 
 22 

 5.2 การด าเนินการร่วมกับกรมควบคุมโรค 23 
      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข น าเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 24 

สรุปการประชุมหารือร่วมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค (26 ธันวาคม 2561) 25 
การเรียกเก็บเงินค่าตรวจวิเคราะห์ 26 
กรมควบคุมโรค 27 
-รับผิดชอบตัวอย่างที่ส่งผ่านระบบของกรมควบคุมโรค 28 
-ระบบเตรียมค่าใช้จ่ายสาหรับจ่ายค่าส่งตรวจให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์30 
-อธิบดีเสนอให้ตั้งคณะท างานร่วมกันจัดท าแผนปี2562 เรื่องการส่งตัวอย่างและการตั้งงบประมาณ (ทุกปี) 31 
-หัวหน้าคณะท างาน (รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ &รองอธิบดีฯ นพ.อัษฎางค์) ท าโครงการร่วมทั้งโรคในมนุษย์และ32 
สัตว์ กรณีท่ีเกิดการระบาดเพ่ือให้เกิดการตอบสนองที่รวดเร็ว 33 
-ผทว. เดือนถนอม เสนอจัดท างบประมาณในราคาต้นทุนส าหรับหน่วยงานรัฐฯ 34 
ความร่วมมือด้านงานวิจัย 35 
-ดร.สุรัคเมธ เสนอการตรวจ whole genome sequencing ในการตรวจ TB และการตรวจยีน NAT2 เพ่ือหา36 
ผู้ป่วยที่มีเมตรบอลิซึมต่อยาต้าน TB ที่ต่างกัน 37 
-ดร.เบญจวรรณเสนอชุดทดสอบ TB-LAMP ใช้เป็นเครื่องมือตรวจ ณ. จุดผู้ป่วย (Point of caretesting) เป็นชุด38 
ตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง และราคาถูก เสนอกรมควบคุมโรคพิจารณาน าไปใช้งานในพื้นที ่39 
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-งานวิจัยทางคลินิก 1 
-ประเมินความใช้ได้ของชุดทดสอบซิฟิลิส 2 
-รายงานความก้าวหน้าทุก ๆ 2เดือน กรมควบคุมโรค รับเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งต่อไป 3 
แผนงานการด าเนินงาน Public Health Labปี 2562–2564 (เสนอให้มีแผนท างาน & แผนบริหารร่วมกัน) 4 
1.พัฒนาห้องปฏิบัติการและเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขให้ครอบคลุมโรคและภัยสุขภาพอย่างบูรณา5 
การเพ่ือการด าเนินงานการเฝ้าระวังและสอบสวนควบคุมโรค 6 
2.ปรับปรุงระบบงบประมาณส าคัญสาหรับห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมเฝ้าระวัง 7 
และสอบสวนควบคุมโรค*** 8 
3.พัฒนาเครือข่ายเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข 9 
4.พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานให้อยู่ใกล้กับจุดให้บริการผู้ป่วยให้มากที่สุด 10 
5.บูรณาการส่งเสริมระบบชีวนิรภัยและระบบความมั่นคงทางชีวภาพ 11 
6.พัฒนาระบบการส่งต่อตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการภาคีเครือข่ายและจัดทามาตรฐานในระดับประเทศเพ่ือการเฝ้า 12 
ระวังโรคและภัยสุขภาพ 13 
8. งานวิจัยและพัฒนา *** 14 
 15 
  มติที่ประชุม  ประธานมีข้อสั่งการ ดังนี้ 16 
1.การเสนอชุดทดสอบ TB-LAMP ใช้ เป็นเครื่องมือตรวจ ณ จุดผู้ป่วย ให้ตั้ งคณะท างานร่วมระหว่าง17 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละกองวัณโรค กรมควบคุมโรค เพ่ือให้เกิดการใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด 18 
2. งานวิจัยทางคลินิก ให้ตั้งคณะท างานร่วมกับ ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร 19 
3.ประเมินความใช้ได้ของชุดทดสอบซิฟิลิส มอบผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ด าเนินการต่อไป 20 
4.กรมยินดีสนับสนุนแผนงานการด าเนินงาน Public Health Labปี 2562–2564 ตามท่ีเสนอ  21 
5.เพ่ิมเติมประเด็น นวัตกรรมก าจัดยุง ของกรมวิทย์ เพ่ือให้กรมควบคุมโรค ช่วยผลักดัน 22 
 23 
วาระท่ี 6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  24 
  6.1 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27  25 
       ผทว.กนกพร อธิสุข รายงานความก้าวหน้า ตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 26 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ในวันที่ 18 - 20  มีนาคม 2562  27 
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี  28 
“Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailandสุขภาพดี ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์” 29 
ก าหนดการ 30 
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 31 
10.00-11.00 น.พิธีเปิด โดย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ศ.ดร. คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์  32 
-วิทยากร-ผู้อุปการะคุณ รับโล่เกียรติยศ/ผู้ชนะเลิศ DMSc Award รับรางวัล 33 
13.00-14.30 น.  Keynote Speech “Precision medicine in infectious diseases” 34 
 Prof. Martin Hibberd, London School of Tropical Medicine 35 
15.00-16.30 น. การบรรยายโดยผู้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award 3 ประเภท 36 
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562  : แยกห้อง 4 ห้อง น าเสนอผลงานแบบวาจาและโปสเตอร์  37 
-การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค “Research and Innovation for diseases” 38 
-การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค “Research and Innovation for consumer protection” 39 
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-เครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์การแพทย์ “Laboratory networking for Medical Sciences research” 1 
- Medical Sciences Symposium  2 
วันพ  ธที่ 20 มีนาคม 2562  :  3 
9.00-10.30 น.เสวนา “Genomics Thailand”“Undiagnostic diseases network”“Cancer precision 4 
medicine”“ Precision medicine for non-communicable diseases”  5 
ด าเนินรายการโดย นพ. สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 6 
11.00 – 12.00 น. พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 
 8 
      มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 9 
(เลขาฯมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เชิญชวนผู้บริหารประชาสัมพันธ์แก่บริษัท/หน่วยงาน ที่สนใจในการ10 
ออกบูธ แสดงสินค้า เข้าร่วมในงานด้วย 11 
 12 
  6.2 เรื่องจากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 
                     ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์14 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลการประชุมกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 15 
1.ความร่วมมือของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 สระบุรี 16 
2.รายงานความก้าวหน้าแผนการด าเนินการปีงปม.2562  17 
2.1 การบูรณาการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดสรร งบประมาณหน่วยงานร่วมได้ครบถ้วน 18 
2.2 ความร่วมมือจากส่วนกลาง   19 
(สถาบันวิจัยสมุนไพร : งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน/พัฒนา OTOP SME  20 
 ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร : การด าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN Hospital 21 
 ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ : การรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีตามมาตรฐานกระทรวง22 
สาธารณสุข(MOPH) 23 
 24 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 25 
 26 
       6.3 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ (PA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ27 
2562 รอบ 3 เดือน 28 
                     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รายงานผลการประเมิน Small Success รอบ 3 เดือน ดังนี้ 29 
1.การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ 30 
-แผนปฏิบัติการฯได้รับการอนุมัติ 31 
-มีแผนพัฒนา case finding based surveillance ตามแนวทางองค์การอนามัยโลก 32 
2.การพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการถอดรหัสพันธุกรรมขั้นสูงเพ่ือแก้ปัญหาวัณโรค 33 
-โครงการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารของกรม 34 
-แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของหน่วยงาน 35 
3.ความส าเร็จของการสนับสนุนด้านวิชาการให้รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 36 
-เนื่องจากการผลิต TM kit ที่ใช้ในการถ่ายทอดไม่ทันตามก าหนด จึงยังไม่ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุด37 
ทดสอบด้านอาหารเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารใน รพ.(ซึ่งไตรมาสที่ 1 ก าหนดไว้ 6 เขตสุขภาพ)  38 
4.การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Biopharmaceutical ที่ผลิตในประเทศเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออก 39 
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-โครงการและแผนปฏิบัติราชการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของกรม 1 
5.จ านวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด 2 
-ได้พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ฯ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทางลิงค์ 3 
http://innovation.dmsc.moph.go.th 4 
    5 
       มติที่ประชุม      ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้ด าเนินการตามแผนต่อไป 6 
 7 

6.4 แนวทางการประเมินเข้าสู่ระดับช านาญการพิเศษ  8 
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ น าเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้ 9 

 10 
 11 
 มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้อง 12 

http://innovation.dmsc.moph.go.th/
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 1 
  6.5 ข้อพึงระวังจากการใช้รถราชการตามมติ คณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 62 2 
  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน น าเสนอมติคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 8 มกราคม 2562  โดยเห็นชอบ3 
ตามที่ ปปช.มีข้อสังเกตกรณี ข้าราชการบางหน่วยงานน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจ าต าแหน่งและ4 
เบิกจ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจากทางราชการ ให้ถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง 5 
 6 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด  7 
โดยเฉพาะผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ไม่ควรน ารถราชการไปจอดที่บ้านพัก 8 

 9 
6.6 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง11 
กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ตามเอกสารประกอบการประชุม 12 
 13 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้เน้นการสื่อสารทางช่องทางสื่อออนไลน์ 14 
 15 
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  16 

  7.1 ประธานแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุข จะเปิดรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพ่ือแต่งตั้ง17 
ให้ด ารงต าแหน่งนักบริหาร ระดับต้นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 18 
2562 ประเมินสมรรถนะทางการบริหารในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และประเมินความเหมาะสมโดยการวิธี19 
สัมภาษณ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 20 
 21 
   มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 22 
 23 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 24 

       นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 25 
       ผู้จดรายงานการประชุม 26 

 27 
                                      นางสาววรางคณา อ่อนทรวง28 

   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 29 


