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รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้มาประชุม
ผู้บริหารระดับสูง
1. นายโอภาส
ผู้บริหาร
1. นายสมชาย
2. นางสาวประไพ
3. นางสุภาพร
4. นางกุลธิดา
5. นายศิริ
6. นางสาวสุรัชนี
7. นางปราณี
8. นางสาวภัทรวีร์
9. นางบุญญาติ
10. นางสาววรางคณา
11. นายปนิสภ์
12. นางสาวปนัดดา
13. นายสุรัคเมธ
14. นายสังคม
15. นางสาวจิราภรณ์
16. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพัชร์
17. นางจินตนา
18. นายทรงพล
19. นางศิริวรรณ
20. นางสาวนิตยา
21. นางเลขา
22. นางเกตุ
23. นายบรรจง
24. นายกมล
25. นางสาวกัลยา
26. นางสาวอรทัย
27. นางสาวธาริยา
28. นายวิชัย
29. นางอนงค์
30. พ.จ.อ.หญิงปราณี

การย์กวินพงศ์

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

แสงกิจพร
วงศ์สินคงมั่น
ภูมิอมร
ศิริวัฒน์
ศรีมโนรถ
เศวตศิลา
นาคประสิทธิ์
สร้อยสังวาลย์
เจริญสวรรค์
อ่อนทรวง
วณิชชานนท์
เทพอัคศร
มหาศิริมงคล
วิทยนันท์
เพชรรักษ์
รัตนเดชานาคินทร์
ว่องวิไลรัตน์
ชีวะพัฒน์
ชัยสมบูรณ์พันธ์
เพียรทรัพย์
ปราสาททอง
สินเทศ
กิติรัตน์ตระการ
ฝอยหิรัญ
อนุลักขณาปกรณ์
สุพรรณ
เสาวรัญ
ปราสาททอง
เขื่อนแก้ว
รัศมีประเสริฐสุข

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร
ผู้อานวยการสถาบันชีววัตถุ
ผู้อานวยการสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
ผู้อานวยการสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
ผู้อานวยการสานักยาและวัตถุเสพติด
(แทน)ผู้อานวยการสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ผู้อานวยการสานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
เลขานุการกรม
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(แทน)ผู้อานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
ผู้อานวยการศูนย์ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นนทบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
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นักวิชาการ
1.นางเดือนถนอม

พรหมขัติแก้ว

2. นางกนกพร

อธิสุข

3.นางสาวบุษราวรรณ

ศรีวรรธนะ

4.นายสุธน

วงษ์ชีรี

5. นางวิชชุดา

จริยะพันธุ์

6.นายอภิวัฏ

ธวัชสิน

7.นางสาวมาลินี

จิตตกานต์พิชย์

8. นายอาชวินทร์
9. นางสาวนันทวรรณ

โรจนวิวัฒน์
เมฆา

10.นางสาธิตา

ปานขวัญ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(เทคโนโลยีชีวภาพ) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(วิทยาศาสตร์กายภาพ) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(จุลชีววิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ชีววิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(พิษวิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
รก.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ภูมิคุ้มกันวิทยา) สานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ สานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
นักฟิสิกส์รังสีชานาญการพิเศษ
สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการและภารกิจอื่น
1. นายพิเชฐ
บัญญัติ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นายสมฤกษ์
จึงสมาน
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นายประสาท
ตราดธารทิพย์
ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางสาววันทนา

อัครปัญญาวิทย์

2.นางสาววรารัตน์

แสงสุวรรณ

3.นางสาวอภิรดี

เฉยรอด

4.นางสุกัญญา

กาแพงแก้ว

5.นางหรรษา

ทองคา

6. นายมาลายุทธ

คัชมาตย์

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562

นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
สานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ
สานักเลขานุการกรม
นิติกรชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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7.นางสาวสุจิตรา

คุ้มโภคา

8.นายสิทธิพงษ์

สีแสด

คณะเลขานุการ
1.นางสาวสมถวิล

สายนภา

2.นางสาวธิดารัตน์

นุชถนอม

3. นางสาวศรันญา

มานะรุ่งเรืองสิน

4.นางสาวรุจิราพร

แตงผึ้ง

5. นายประวัติ

โตกุลวัฒน์

6.นางสาวรสรินทร์

หมัดสมาน

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
สานักเลขานุการกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นิกวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กองแผนงานและวิชาการ
เจ้าพนักงานธุรการ
กองแผนงานและวิชาการ
นักวิเทศสัมพันธ์
กองแผนงานและวิชาการ

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ในเดือนพฤษภาคม จะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะมีกิจกรรมตั้งแต่เดือน เมษายน –พฤษภาคม
2562 จึงขอให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เช่น การตรวจ
คุณภาพน้าศักสิทธิ์เพื่อใช้ประกอบพิธี ให้รายงานการตรวจต่ออธิบดีกรมฯ แต่ไม่เผยแพร่ผลการตรวจ
1.2 เนื่องจากจะมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตัวตามมติ ครม. เช่น การวางตัวเป็นกลาง ระมัดระวังการใช้อานาจหน้าที่ในตาแหน่ง ให้การสนับสนุน/อานวย
ความสะดวกตามที่ กกต.ร้องขออย่างเท่าเทียมกัน และไม่ควรมีการจัดประชุมสัมมนาก่อนการเลือกตั้ง 10 วัน เป็น
ต้น ในส่วนงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 นั้นสามารถจัดงานได้ เนื่องจากได้มีการเตรียมการ
ไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยทูลเชิญเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯและทรงโปรดมอบผู้แทนพระองค์เพื่อเปิดการประชุม ซึ่งทางกองแผน
ฯได้ปรึกษากับสานักเลขานายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว
1.3 งานวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ให้มีการนาเสนอผลงานและ
นวัตกรรมจากแต่ละหน่วยงานที่สามารถต่อยอดได้ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นนักวิชาการเท่านั้น และให้มีการจัดแสดง
สมุนไพร/ชุดทดสอบ/ชุดตรวจ DNA เป็นต้น
1.4 การเปิดให้บริการของศวก.ที่ 4 สระบุรี กาหนดให้เป็นวันที่ 1 เมษายน 2562 และสถานที่ One stop
service เดิม เปลี่ยนเป็นกองสนับสนุนนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพ โดยเน้นความสะดวกของลูกค้า และดูแล
สิทธิประโยชน์ สนับสนุนความเข้มแข็งของนวัตกรรม จัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ
1.5 ผลการตรวจสอบของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในภาพรวมไม่พบการทุจริต แต่ยังมีการดาเนินการ
ผิดขั้นตอน ผิดระเบียบ โดยมี สาระสาคัญ ดังนี้
- ส่งงบการเงินให้ครบถ้วน
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562
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- กรณีมีการเปิดบัญชี ให้แจ้งฝ่ายคลังทุกครั้ง เช่น บัญชีโครงการ เพื่อแจ้งกระทรวงการคลังในภาพรวมของ
กรม (ควรมีการเปิดบัญชีให้น้อยที่สุด )
- พบ 2 หน่วยงาน (ส่วนกลาง) ที่ไม่ส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
- การจัดการลูกหนี้การค้า สาหรับภาครัฐให้ดาเนินการทวงถาม (ไม่ต้องฟ้องร้อง) ภาคเอกชน ให้เร่งรัดอย่าง
เต็มที่ โดยมอบหมาย สล.(นิติการ) โดยจะติดตามผลในที่ประชุมกรมทุกเดือน
- การตรวจสอบ ซ่อมแซม ภายในระยะเวลาประกัน /ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน
- การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ให้เบิกราชการได้เฉพาะค่าโดยสาร
- การจัดทาแผนเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เป็นแผนระยะเวลาใกล้เคียงกัน (เดือนต่อเดือน)
- ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการอย่างเคร่งครัด ควรไปเป็นหมู่คณะจะเป็นการเหมาะสมกว่า
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562
ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมทาง E-mail เพื่อให้องค์ประชุมพิจารณาตรวจสอบและได้ทา
การแก้ไขตามที่แจ้งเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3

เรื่องติดตามความก้าวหน้า
3.1 ความก้าวหน้าการดาเนินการตาม พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ผู้อานวยการสานักรังสีและเครือ่ งมือแพทย์ นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุมดังนี้
พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504
- ควบคุมด้วยระบบใบอนุญาต สาหรับวัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์
- ตรวจสอบคุณภาพและดาเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- พรบ. ขาดความชัดเจนในการกากับดูแลเรื่องพลังงานนิวเคลียร์และไม่สนับสนุนพันธะกรณีด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ระหว่างประเทศ
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)
- กาหนดให้ สถานพยาบาลต้องมี RSO ปฏิบัติงานประจาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทาการ ทาให้ ปฏิบัติไม่ได้ เนื่องจาก
เจ้าหน้าทีR่ SO ไม่เพียงพอ
2. บทลงโทษ
- (มาตรา 116 ) กาหนดไว้ว่า ผู้ใดไม่ขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
- (มาตรา 123 ) กาหนดไว้ว่า หากไม่มีเจ้าหน้าที่ RSO ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
- (มาตรา 124 ) เจ้าหน้าที่ RSO ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ปัญหาการบังคับใช้
- สภาวิชาชีพ 7 สาขา : โทษที่รุนแรง
- เจ้าหน้าที่ RSO ไม่เพียงพอ
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562
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พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ฉบับที่ .. พ.ศ. ….
ประเด็น
ฉบับเดิม2559
ฉบับ 2559 แก้ไข
1. ผู้กากับดูแลเครื่องกาเนิดรังสี
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางการแพทย์
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยการแต่งตั้งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข
2. ระบบควบคุมการครอบครอง
ใบอนุญาต มี RSO
ใบแจ้งครอบครองไม่มี RSO
หรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี
3. บทลงโทษ
ต้องระวางโทษจาคุก ..... หรือปรับไม่ ต้องระวางโทษปรับ
-ผู้ใดไม่แสดงเจตจานงในการ
เกิน ...... หรือทั้งจาทำงปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท
ครอบครองหรือใช้งานเครื่องกาเนิด
รังสี
ตารางเปรียบเทียบ รายมาตรา พรบ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559และฉบับแก้ไข
มาตรา
5

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้ มีอานาจแต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้าที่ กับ
ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อั ต ราท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ลดหรื อ ยกเว้ น
ค่าธรรมเนียม และกาหนดกิจการอื่น ทั้งนี้ เพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ ง จะ
กาหนดค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน โดยคานึงถึง
ประเภทชนิด ขนาด หรือระดับกัมมันตภาพของ
วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกาเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์
สถานประกอบการทางนิ ว เคลี ย ร์ หรื อ กาก
กัมมันตรังสีก็ได้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่...)พ.ศ. ....
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ทรว ง
สาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีอานาจแต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้าที่และ
ออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
และก าหนดกิ จ การอื่ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข มี
อ านาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละออก
กฎกระทรวงตามมาตรา 26/1และมาตรา 91/1
วรรคสอง
การออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกาหนด
ค่าธรรมเนียมให้ แตกต่างกัน โดยคานึงถึงประเภท
ชนิ ด ขนาด หรื อ ระดั บ กั ม มั น ตภาพของวั ส ดุ
กัมมันตรังสี เครื่องกาเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ สถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือกากกัมมันตรังสีก็
ได้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
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มาตรา

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559
8 (18) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรั ง สี แ ละการพิ ทั ก ษ์ ค วามปลอดภั ย ทาง
นิวเคลียร์ ที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา 91

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่...)พ.ศ. ....
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสีและการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิเคลียร์
ตามมาตรา 91 และมาตรา 91/1 วรรคหนึ่ง และ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยตาม
มาตรา 91/1 วรรคสอง
13 (7) พิ จ า ร ณ า แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธ ร ณ์ ค า สั่ ง ข อ ง พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของเลขาธิการ
เลขาธิการตามพระราชบัญญัตินี้
ห รื อ ค า สั่ ง ข อ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรว งสาธ ารณสุ ขต าม
พระราชบัญญัตินี้
26
ผู้ใดจะดาเนินการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเลขาธิการ
(1) ทาเครื่องกาเนิดรังสี
(2) มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี
(3) นาเข้าหรือส่งออกเครื่องกาเนิดรังสี
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตสาหรับเครื่องกาเนิด
รั ง สี แ ต่ ล ะประเภท ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
26/1
ให้เครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้
เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุ
กัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานใน
สถานพยาบาลตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เป็น
เครื่องกาเนิดรังสีที่ผู้ดาเนินการไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 26
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี
ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีต่อผู้ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิด
รังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งอาจกาหนดอุปกรณ์
ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นเครื่องกาเนิดรังสีตามวรรคหนึ่งก็ได้
สถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562
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พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559

26/2

ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่...)พ.ศ. ....
และสถานพยาบาลสั ต ว์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาลสั ต ว์ และให้ ห มายความรวมถึ ง
สถานพยาบาลและสถานพยาบาลสั ต ว์ ข อง
หน่วยงานของรัฐด้วย
นอกจากเครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา 26/1 ให้
เครื่องกาเนิดรังสีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เป็นเครื่องกาเนิดรังสีที่ผู้ ดาเนินการไม่ต้องขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 26ทั้งนี้ ให้คานึงถึงค่าระดับ
พลังงานหรือลักษณะการใช้งานเครื่องกาเนิดรังสี
ผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี
ที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้ง
การครอบครองหรื อ ใช้ เ ครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ต่ อ
เลขาธิการ
การแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิด
รังสีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัย
และความมั่นคงปลอดภัยทางนิว เคลี ยร์และรังสี
และการพิ ทั ก ษ์ ค วามปลอดภั ย ทางนิ ว เคลี ย ร์
แล้วแต่กรณี ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

91

ผู้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต ห รื อ ผู้ แ จ้ ง ต า ม
พระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์แล้วแต่กรณี ตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง

91/1

ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีตาม
มาตรา 20 หรือเครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา 26/2
หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ตามมาตรา
36 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ ยวกับ
ความปลอดภั ย และความมั่ น คงปลอดภั ย ทาง
นิวเคลียร์และรังสี และการพิทักษ์ความปลอดภัย
ทางนิ ว เคลี ย ร์ แล้ ว แต่ ก รณี ตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตาม
มาตรา 26/1 ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
มาตรฐานความปลอดภั ย ตามที่ ก าหน ดใน
กฎกระทรวง
ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือ ผู้รับใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้
ใช้วัส ดุกัมมัน ตรั งสี และผู้ รั บ ใบอนุญาตมีไว้ใน วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี และผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตมี ไ ว้ ใ น
ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ต้องจัดให้มี ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ต้องจัดให้ มี
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105

112

117

122

พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานที่ทาการของผู้รับใบอนุญาต โดยต้องจัดให้
มี เ จ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภัย ทางรัง สี อ ย่ า งน้อย
หนึ่งคนประจาอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทาการ
ผู้รับคาสั่งของเลขาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับคาสั่งดังกล่าว
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กาหนด
คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
แสดงบัตรประจาตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องและให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตาม
สมควร
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแบบที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง หรือมาตรา
38 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เ กิ น หนึ่ ง
หมื่นบาท

ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง ผู้ ใ ดไม่
ปฏิบัติ

122/1

144

บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษ
ปรับสถานเดียว หรือที่มีโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ดี ซึ่ ง
ประกอบด้วยเลขาธิการ ผู้แทนสานักงานอัยการ
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ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
(ฉบับที่...)พ.ศ. ....
เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานที่ ทาการของผู้รับใบอนุญาต ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ รั บ ค าสั่ ง ของเลขาธิ ก ารหรื อ ค าสั่ ง ของผู้ ที่
ได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไม่เห็นด้วยกับ
คาสั่งดังกล่าว ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ไ ด้ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ที่
คณะกรรมการกาหนด
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แบบที่ เ ลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศ
กาหนดแล้วแต่กรณี
ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือ
เครื่ อ งก าเนิ ด รั ง สี ห รื อ ผู้ มี ไ ว้ ใ นครอบครองวั ส ดุ
นิวเคลียร์ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 วรรคสอง มาตรา
26/1 วรรคสอง มาตรา 26/2 วรรคสอง หรื อ
มาตรา 38 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท
ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 91ต้อง
ระวางโทษ91ต้องระวางโทษจาคุก ไม่ เกิน หนึ่ ง ปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือ
เครื่องกาเนิดกัมมันตรังสีหรือเครื่องกาเนิดรังสีหรือ
ผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุครอบครองวัสดุนิวเคลียร์
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 91/1 วรรคมาตรา 91/1
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ ไม่
เกินระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ มีโ ทษ
ปรับสถานเดียว หรือที่มีโ ทษจาคุ ก ไม่ เ กิน หนึ่ ง ปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ให้
คณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
เลขาธิ ก าร ผู้ แ ทนส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด และ
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พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ
พ.ศ. 2559
(ฉบับที่...)พ.ศ. ....
สู งสุ ด และผู้ แทนส านั กงานตารวจแห่ งชาติ มี ผู้ แ ทนส านั ก งานต ารวจแ ห่ ง ชาติ มี อ านาจ
อานาจเปรียบเทียบได้
เปรียบเทียบได้ แต่ในกรณีความผิดเกี่ยวกับเครื่อง
กาเนิดรังสี ที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้เพื่อการ
วินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น
ส่วนประกอบและเพื่อใช้งาน ในสถานพยาบาลตาม
มาตรา 26/1ให้ ผู้ ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุ ข มอบหมาย ตามมาตรา 26/1เป็ น
กรรมการเปรียบเทียบคดีแทนเลขาธิการ
มาตรา 26
ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติพ.ศ.
2504 และพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ ถือเป็นใบรับแจ้งการ
ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา 26/1 หรือมาตรา 26/2
นิรโทษกรรม ในกรณีที่ผู้ รั บใบอนุ ญาตซึ่งถือเป็นใบรับแจ้งตามวรรคหนึ่ง เคยไม่ปฏิบัติตามมาตรา 92 แห่ ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
มาตรา 27
ให้ดาเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 26/1 26/2 มาตรา 91/1 มาตรา 92 มาตรา 93 และมาตรา 94 แห่ง
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จภายในเก้า
สิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
นิ ร โทษกรรม ให้ ผู้ ครอบครองหรื อใช้ เครื่ องก าเนิ ดรั งสี ตามมาตราดั งกล่ าวซึ่ งมิ ได้ ขอรั บใบอนุ ญาตตาม
พระราชบั ญญัติพลังงานนิ วเคลี ยร์ เพื่อสั นติ พ.ศ. 2559 แจ้งการครอบครองหรื อใช้ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
กฎกระทรวงดังกล่าวใช้บังคับ แล้วแต่กรณี เมื่อได้แจ้งแล้วให้การครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีนั้นไม่เป็น
ความผิด
มาตรา 28
คาขอรับใบอนุญาตและคาขอต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีตามมาตรา 26/1 หรือ
มาตรา 26/2 แห่งพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ที่ยื่นไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือ
เป็ นการแจ้ งครอบครองหรื อใช้เครื่ องกาเนิดรังสี ดังกล่ าวต่อผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากรั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขหรือเลขาธิการ
มาตรา 31
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
กฎกระทรวงออกตามการแก้ไข พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
รายชื่อเครื่องที่ต้องแจ้ง ร่างกฎกระทรวง กาหนดเครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้ เพื่อการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ ซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาลที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือ
ใช้พ.ศ. ....
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ร่างกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้งการครอบครองหรือ
ใช้เครื่องกาเนิดรั งสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับใช้ เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มีวัส ดุกัมมันตรังสี เป็น
ส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาลพ.ศ. ....
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562
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มาตรฐานความปลอดภัย ร่างกฎกระทรวง กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องกาเนิดรังสีที่ออกแบบมาเฉพาะสาหรับ
ใช้ เพื่อการวินิจฉัยทางซึ่งไม่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบและเพื่อใช้งานในสถานพยาบาลพ.ศ. ....
ระบบสารสนเทศการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ผู้รับบริการลงทะเบียนขอใบแจ้งครอบครองใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์ผ่านทางระบบออนไลน์
- ผู้รับบริการชาระค่าบริการผ่านธนาคาร
- รับการบริการตรวจเครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์โดยเจ้าหน้าที่จากสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ /ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สรุปรายงานและออกใบแจ้งครอบครองใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์
การสื่อสารการแจ้งครอบครอง
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์ : ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์ /แนวทางปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องกาเนิดรังสี/คาแนะนาการแจ้งครอบครองหรือใช้เรื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์
-คู่มือการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสีทางการแพทย์
-เว็ปไซด์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-งานแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์ เว็ปไซด์สานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
-บริการให้คาปรึกษาในระบบแจ้งครอบครองตลอด 24 ชม.
-แผนจัดประชุมชี้แจง 5 ภาค
ครั้งที่ 1 ภาคกลาง โดยจะเริ่มจัดประชุม เมษายน พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ โดยจะเริ่มจัดประชุม พฤษภาคม พ.ศ.2562
ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มจัดประชุม พฤษภาคม พ.ศ.2562
ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก โดยจะเริ่มจัดประชุม มิถุนายน พ.ศ.2562
ครั้งที่ 5 ภาคใต้ โดยจะเริ่มจัดประชุม มิถุนายน พ.ศ.2562

24
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สรุปการดาเนินงาน
หัวข้อ
ยกร่างกฎกระทรวง3 ร่าง ออกตาม
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ

ผลการดาเนินงาน
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง และตั้งคณะทางานวิชาการ เพื่อ
หารือเกี่ยวกับมาตรฐานเครื่องเอกซเรย์ฟัน
6 มี.ค.2562
สื่อสารผู้เกี่ยวข้อง ร.พ. สถานประกอบการ ผู้มีส่วนได้ จัดประชุมชี้แจง 5 ภาค เมษายน-มิถุนายน 2562
ส่วนเสีย ผู้มีใช้เครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
เตรี ย มการรองรั บ การแจ้ ง ครอบครองหรื อ ใช้เ ครื่ อ ง -ระบบ ITการแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกาเนิดรังสี
กาเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
เอกซ์ทางการแพทย์
-พนักงานเจ้าหน้าที่
เตรี ย มการรองรั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพความ -แผนกาลังคนและเครื่องมือในการตรวจเครื่องกาเนิด
ปลอดภัยเครื่องกาเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์
รังสีเอกซ์ทางการแพทย์
-SDU
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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21

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. เมื่อ พรบ.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้นาเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทันที (คาดว่าปลาย
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 )
2. จัดทาอนุบัญญัติตามพรบ.ทั้ง 3 ฉบับ
3.สื่อสารผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร ประชาชน และผู้ครอบครอง (สาคัญที่สุด) มอบหมายผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์หารือกันเพื่อรับผิดชอบในการจัดประชุมชี้แจง 5 ภาค
4.อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่มีเพียงพอหรือไม่หากพรบ.มีผลบังคับใช้แล้ว
5.การจัดตั้ง SDU ต้องนาเข้า อกพร. (มีนาคม 2562 )/สานักงาน กพร.และ คณะรัฐมนตรีก่อน ดังนั้นจึงควรเตรียมแผน
รองรับในช่วงเปลี่ยนผ่าน
6.เตรียมการรับผลกระทบ(ด้านความเข้าใจ/การปฏิบัติ)
7.นาเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อพิจารณามอบกรมวิทย์ฯให้เป็น
ผู้ดูแลดาเนินการตามพรบ.ต่อไป
8.เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์/Video Conference ก่อน
3.2 การดาเนินการร่วมของกรมวิทย์-กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มอบหมายให้ นางสาวนันทวรรณ เมฆา นาเสนอตาม
เอกสารประกอบการประชุมดังนี้
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานร่วมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค
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แผนงานที่ 1 : พัฒนาห้องปฏิบัติการและเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขให้ครอบคลุมโรคและภัยสุขภาพอย่าง
บูรณาการเพื่อการดาเนินงานการเฝ้าระวังและสอบสวนควบคุมโรค
แผนงาน ที่ 2 : ปรับปรุงระบบงบประมาณสาคัญสาหรับห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อให้สามารถสนับสนุนกิจกรรม
เฝ้าระวังและสอบสวนควบคุมโรค
แผนงาน ที่ 3 : พัฒนาเครือข่ายเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข
แผนงาน ที่ 4 : พัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานให้อยู่ใกล้กับจุดให้บริการผู้ป่วยให้มากที่สุด
แผนงาน ที่ 5 : บูรณาการส่งเสริมระบบชีวนิรภัยและระบบความมั่นคงทางชีวภาพ
แผนงาน ที่ 6 : พัฒนาระบบการส่งต่อตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการภาคีเครือข่ายและจัดทามาตรฐานในระดับประเทศ
เพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562
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แผนงาน ที่ 7 : การจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศด้าน PHL เพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
แผนงาน ที่ 8 : คณะทางานงานวิจัยและพัฒนา ด้านห้องปฏิบัติการสาธารณสุข
- กรมควบคุมโรค กาลังดาเนินการเรื่องคาสั่งแต่งตั้งฯ นัดประชุมหารือ ในวันที่ 5 เมษายน 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1.การเสนอชุดทดสอบ TB-LAMP ให้หารือร่วมกับผู้มีส่วนร่วม โดยมอบหมายกองสนับสนุนนวัตกรรมฯ
และสวส.หารือในประเด็นปัญหา เช่นเรื่อง สิทธิบัตร การประกันราคา ผลกระทบต่อภาคเอกชน การดาเนินการ
ระดับ ประเทศ และประเด็นข้อกฎหมาย ฯลฯติดตามความก้าวหน้าในการประชุมกรมครั้งต่อไป
2.การใช้ซีโอไล้ท์กาจัดลูกน้ายุงลาย ให้ตั้งคณะทางานร่วมกับกรมคร. และร่วมกันทาวิจัยภาคสนาม เพื่อให้
เห็นประสิทธิภาพชัดเจน เพื่อต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมได้
3.มอบหมายผอ.กองสนับสนุนนวัตกรรมจั ดตั้งคณะทางานร่วมกับกรมคร.เพื่อหารือเรื่องการถอดรหัส
พันธุกรรมเชื้อ TB ดื้อยา
3.3 Bioresource Center
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มอบหมายให้ นางสาวนันทวรรณ เมฆา รายงาน
ความก้าวหน้าการจัดตั้ง DMSC National Bioresources Center ดังนี้
ด้านโครงสร้าง
-กาหนดพื้นที่ก่อสร้าง
-เสนอความต้องการแบบอาคาร DMSC NBRC
-แต่งตั้งคณะทางานจัดตั้ง DMSC NBRC
-จัดทาขอบเขตของงานจ้างออกแบบอาคาร(TOR)
-จัดจ้างบริษัทเอกชนออกแบบอาคาร
-กาหนด BOQ (Bill of Quantities) และกาหนดงวดเงิน งวดงาน
ด้านปฏิบัติการ
-งบประมาณ (Maintenance และ สาธารณูปโภค)
- Business Plan ( ประชาสัมพันธ์ /รายได้/ให้บริการตัวอย่าง จุลชีพ /รับฝากตัวอย่าง จุลชีพ/ให้บริการพื้นที่แลป
/training/การพัฒนาบุคลากร)
-รายงานผู้บริหารกรม ทุก 1-2 สัปดาห์
สรุปผลการลงสารวจพื้นที่จริง
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ลงสารวจพื้นที่จริง สวนสมุนไพร จ.ระยอง ศวก.นครราชสีมา ศวก.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 22,31 มกราคม และ 1
กุมภาพันธ์ 2562 ตามลาดับ
ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์
ด้านพื้นที่ -ขนาดเพียงพอ
-ลักษณะทิศทางและโซนของพื้นที่ว่างเหมาะสมกับการก่อสร้างอาคารตามหลักสถาปัตยกรรม(การออกแบบจัดวาง
พื้นที่รองรับอาคารศูนย์ฯไว้ตั้งแต่ก่อสร้างอาคาร ศวก.)
-ระดับพื้นที่สูง ถมแล้วอยู่ในระดับเดียวกับอาคาร ศวก.
-ถนนคอนกรีตภายในวนได้โดยรอบ
-ไม่มีปัญหาชุมชนบุกรุก
-มีระบบประปาส่วนภูมิภาค/ระบบบาบัดำเสี
นิ ยขนาดใหญ่ /บ้านพักของเจ้าหน้าที่/บุคลากรของ ศวก.ที่สามารถช่วย
ทางานได้
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562
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แผนการดาเนินการ

ขั้นตอน/กิจกรรม
กาหนดพื้นที่ก่อสร้าง
- สารวจพื้นที่ก่อสร้าง 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อ.
แกลง จ.ระยอง ศวก.นครราชสีมา และศวก.นครสวรรค์ เพื่อประเมินจุดเด่น จุดด้อย ของ
แต่ละพื้นที่ รายงานผลการสารวจพื้นที่ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เสนอความต้องการแบบอาคาร DMSc NBRC
- สารวจข้อมูลความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อออกแบบอาคารให้ครอบคลุมการจัดเก็บทรัพยากร
ชีวภาพทุกด้าน อาทิ คลังเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค(ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา)คลังซีรัม(น้าเหลือง)
คลังดีเอ็นเอ และคลังเนื้อเยื่อ
แต่งตั้งคณะทางานจัดตั้ง DMSc NBRC
- องค์ประกอบคณะทางาน ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมควบคุมโรค สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์( TCELS)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัย
ต่างๆ
- ประชุมคณะทางานจัดตั้ง DMSc NBRC เพื่อหารือแบบอาคาร และระบบ
การบริหารจัดการ
จัดทาขอบเขตของงานจ้างออกแบบอาคาร (TOR)
- เชิญผู้แทนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นกรรมการ (TOR) และ
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562
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ขั้นตอน/กิจกรรม
เป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างอาคาร ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดจ้างบริษัทเอกชนออกแบบอาคาร
- คัดเลือกบริษัทออกแบบ
- ออกแบบอาคาร
กาหนด BOQ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง และการกาหนด
งวดเงิน งวดงาน
ด้านปฏิบัติการ ( Operation)
ขั้นตอน/กิจกรรม
กาหนดงบประมาณพื้นฐาน เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ
-ค่าจ้าง
-ค่าบารุงรักษาอาคาร
-ค่าสาธารณูปโภค
การวางแผนรายได้ (Business plan)
- การประชาสัมพันธ์เครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ
-การให้บริการรับฝาก การจาหน่ายจุลินทรีย์ เชื้อมาตรฐาน สารมาตรฐาน เพื่อใช้ใน
งานวิจัย งานควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
-การให้บริการงานวิจัย การทดสอบ
การวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากรบุคคล และการวางแผนกาลังคน
-การดูงาน
-การฝึกอบรม ระยะสั้น ระยะยาว
-การศึกษาต่อ

ช่วงเวลา
ส.ค.62
ส.ค.62-มี.ค.63
เม.ย.-มิ.ย.63
ช่วงเวลา
ก.พ.- เม.ย. 62

เม.ย.62-ก.ย.63

เม.ย.62-ก.ย.63

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานเห็นชอบให้ดาเนินการในพื้นที่ ศวก.ที่ 3 นครสวรรค์
เนื่องจากมีความพร้อมหลายๆด้าน รวมถึงประหยัดงบประมาณ โดยให้พิจารณาประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้
1. พิจารณาความต้องการของภาคเอกชนร่วมด้วย แต่ต้องไม่กระทบกับภาพรวมในการก่อสร้าง
2. ปรับพืน้ ที่ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามที่ผอ.กมล เสนอแนะ
3. ตรวจสอบความจาเป็นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ถูกต้องครบถ้วน
4. พื้นที่สาหรับการจัดเก็บตามพรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์
3.4 ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ (PA) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 4 เดือน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สรุปความก้าวหน้าผลการดาเนินการ รอบ 4 เดือน ดังนี้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้หาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาอุปกรณ์/เครื่องมือไม่
พร้อม สาหรับ PA ที่ยังไม่ผ่านการประเมิน
3.5 ผลการดาเนินการตรวจยีนแพ้ยา Carbamazepine ตามโครงการของขวัญปีใหม่
ผู้อานวยการศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ รายงานผลการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ ดังนี้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ การ
สื่อสารของผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ ผู้อานวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ เนื่องจากจานวนการ
ตรวจมีน้อย ซึ่งในระดับผู้บริหารมีการสื่อสารเรียบร้อยแล้ว
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เลขานุการกรมมอบให้หัวหน้าฝ่ายคลัง นาเสนอที่ประชุมเป็นเอกสารประกอบการประชุม
สรุปการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณ
ที่ได้รับ ทั้งสิ้น 1,408,898,800.00 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 1 จานวน 707,124,900.00 บาท งวดที่ 2
จานวน 562,671,400.00 บาท
การเบิก จ่า ยจริง ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 ตุล าคม 2560 ถึง วัน ที่ 15 กุม ภาพัน ธ์ 2562 เป็น เงิน จานวน
451,960,576.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.08 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น เบิกจ่ายจริงรวมผูกพัน
จานวน 769,253,471.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.60 ของเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมาย
การเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เบิกจ่ายร้อยละ 43.26 ของงบประมาณ
สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมประจาปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเบิกจ่าย
งบอยู่ในอันดับ 7 ของกระทรวงสาธารณสุข
ภาพรวมเงินบารุง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มียอดยกมาทั้งสิ้น 499,361,173.71 บาท มีรายรับ
ทั้งสิ้น 130,188,329.01 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 98,637,714.08 บาท คงเหลือทั้งสิ้น 531,012,938.64 บาท
รายงานลูกหนี้การค้า คงค้าง รวมทั้งสิ้น 69,454,795.60 บาท

20
21
22
23
24
รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

19
1

งบลงทุนปี 2562

2

3
4
5
6
7
8
9
10

4.2 การติดตามงบลงทุนปี 2561
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ นาเสนอที่ประชุมตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
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สรุปผลการจัดสรรงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ 2562 ( ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 62)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ผู้รับจ้าง
ทาสัญญาแล้ว
ได้รับงบประมาณงวดที่ 1 (สงป.)
361 รายการ
234 รายการ
362 รายการ 208.0392 ลบ.
จานวน 207.6057 ลบ.
จานวน 162.1908 ลบ.
(99.72 %)
(64.64 %)
ได้รับงบประมาณงวดที่ 2 (สงป.)
25 รายการ
25 รายการ
25 รายการจานวน 131.5360 ลบ.
จานวน 131.5360 ลบ.
จานวน 116.0995 ลบ.
(100%)
(100%)
ได้รับงบประมาณงวดที่ 3 (สงป.)
14 รายการจานวน 70.0000 ลบ.
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14 รายการ
จานวน 70.0000 ลบ.
(100%)

13 รายการ
จานวน 55.8002 ลบ.
(92.86%)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อเสนอแนะสาหรับ ศวก.ขอนแก่นในการเข้ากระบวนการ
แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปรึกษากับ สสจ.ขอนแก่นร่วมด้วย พร้อมทั้งมอบหมายนิติการให้ตรวจสอบขั้นตอนตามข้อ
กฎหมายให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการฟ้องร้องต่อไป
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ผู้อานวยการสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย (QM) นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
แผนปฏิบัติการคณะทางาน ภายใต้คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ปี 2562 (10 แผน/8 คณะทางาน)
คณะทางาน
ประธาน
1.คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ
1.1 คณะทางานความปลอดภัยด้านชีวภาพ

ผทว.บุษราวรรณ

1.2 คณะทางานความปลอดภัยด้านเคมี

ผทว.กนกพร

1.3 คณะทางานความปลอดภัยด้านรังสี

รก. ผช.อนงค์ สรส.

2. คณะทางานจัดการเอกสารและสารสนเทศ

ผอ.วรางคณา ผน.

3. คณะทางานตรวจติดตามภายใน

ผอ.อรัญ ศวก.6 ชลบุรี

4. คณะทางานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม

ผอ.สุภาพร สชว.

5. คณะทางานจัดการความเสี่ยง

ผอ.ศิริวรรณ ศวก.5

6. คณะทางานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ผอ.บรรจง ศวก.9

7. คณะทางานแผนการทดสอบความชานาญ

ผอ.บัลลังก์ สคอ.

8. คณะทางานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผอ.สุรัชนี สยวส.
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โครงการที่ขอเสนอใช้งบประมาณภายใต้โครงการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ

กิจกรรม
- นโยบายจาก QMR (สธ 0603/ว270 ลง 15 ก.พ.2562 : ให้ทุกหน่วยงานที่มีงานวิจัย เริ่มใช้เอกสารคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการและนวัตกรรม ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2563 / จะจัดอบรม เมษายน 2562 (คณะทางาน
พัฒนากระบวนการและนวัตกรรม)
-ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์พื้นฐาน ส่ง คณะทางานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 62
- ให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจประเมินตามระบบบริ หารคุณภาพทุกระบบ ส่งแบบรายงานผลการดาเนินการ
ระบบคุณภาพของหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (0600 FM 0114 ) มายังกองแผนฯภายหลังการ
ตรวจเสร็จสิ้นแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.4 การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจาปีงบประมาณ 2562
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
การสมัครรางวัลเลิศรัฐประจาปีงบประมาณ 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.สาขาบริ การภาครั ฐ (สถาบั น ชีว วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์/สถาบันวิจัยวิ ทยาศาสตร์ส าธารณสุ ข/ศวก.5
สมุทรสงคราม/ศวก.8 อุดรธานี)
2.สาขาคุณภาพการบริการภาครัฐ
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (กลุ่มศูนย์ ศวก.8 อุดรธานี+ศวก.1 เชียงใหม่)
ปฏิทินการสมัคร
1.สาขาการบริการภาครัฐ (ส่งเอกสารสมัครรอบ 1: 3 ม.ค.-20 ก.พ.62/Site visit พ.ค.-ก.ค.62)
2.สาขาคุณภาพการบริการภาครัฐ (ส่งเอกสารสมัครรอบ 1: 3 ม.ค.-25 ม.ค.62/ส่งเอกสารรอบ 2 ภายใน 29 มี.ค.62
Sitevisit มิ.ย.-ก.ค.62)
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วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ส่งเอกสารสมัครรอบ 1: 3 ม.ค.-20 ก.พ.62/Site visit พ.ค.-ก.ค.62)
ประกาศผล สิงหาคม 2562 /พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ กันยายน 2562
การส่งใบสมัคร ทางโปรแกรมออนไลน์/ขอให้หน่วยงานส่งเอกสาร Final Draft ให้กลุ่ม กพร.ภายในวันที่ 15 ก.พ.62
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ทุกหน่วยงานดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้อานวยการสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ นาเสนอ โครงการทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดัน
โลหิตอย่างง่าย
ผลที่จะได้รับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ่ายทอดวิธีทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิต
อย่างง่ายให้กับเจ้าหน้าที่ และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในพื้นที่ เพื่อ
สนับสนุน ให้ประชาชนมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพ มีส่วนช่วยในการคัดกรอง และติดตามโรคไม่ติดต่ อ
เรื้อรัง (ภาวะความดันโลหิตสูงพบสูงที่สุดในเขตสุขภาพที่ 12 รองมาคือพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 สงขลา แจ้งการมีส่วนร่วมของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้
1.บริการตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมกันทั่วประเทศ(ทุก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ )ในช่วง
ระยะเวลาก่อนพิธีบรมราชาภิเษก
2.เผยแพร่ความรู้เรื่องการเลือกซื้อ/การบารุงรักษา เครื่องวัดความดันโลหิต (Application กรมวิทย์ with you/
ฝาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประชาสัมพันธ์)
มติที่ประชุม ประธานและที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเนื่องจากสอดคล้องกับภารกิจของกรม
และเกิดประโยชน์ไปถึงประชาชน โดยมอบ ผู้อานวยการสานักรังสีและเครื่องมือแพทย์ /กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ปรับโครงการให้สอดคล้องกับการใช้ในพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าและมอบผอ.กองแผนงาน
และวิชาการตรวจสอบช่วงเวลาในการจัดทาโครงการเพื่อจัดทาแผนให้สอดคล้องกัน
วาระที่ 6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
6.1 เรื่องจากกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานโครงการธารงรักษาพัฒนาสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนา : 36 แห่ง (รพร. 21 แห่ง , รพก. 10 แห่ง , รพ.ชัยพัฒน์ 4 แห่ง)
เป้าหมายการรับรอง : ISO 15189:2012 /ISO 15190 :2003
ปี 2561 ได้รับการรับรอง ครบทุกรายการทดสอบที่ให้บริการ 9 แห่ง (ร้อยละ 42.85)
ปี 2562 ยื่นขอการรับรอง 12 แห่ง
- ส่งเอกสาร 12 แห่ง
- ตรวจแล้ว 4 แห่ง (ท่าบ่อ กุฉินารายณ์ หล่มเก่า เด่นชัย)
- มีแผนตรวจ มี.ค. 62 เพิ่ม 2 แห่ง (เชียงของ จอมบึง)
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แผน
1.สื่อสารโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชุม/อบรม

3.ตรวจติดตามภายใน (แลป และรังสี)
(มค. – มิ.ย. 62)
4.ติดตามผลการดาเนินงานรอบ 6 , 12 เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

ผลการดาเนินงาน
19 - 20 พ.ย. 62
- กลุ่มเป้าหมายรับทราบกิจกรรมที่ต้องดาเนินการ
ครั้งที่ 1
จัดทาเอกสารคุณภาพห้องปฏิบัติการผ่านระบบ web
application (แลป)
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย (รังสี)
ครั้งที่ 2 25 มค. 62
การเข้าถึงการใช้งานเอกสารคุณภาพผ่านระบบ web
application
ครั้งที่ 3
- อบรมมาตรฐาน MOPH (แลป รังสี) สาหรับ รพก. ,
รพ. ชัยพัฒน์
6 แห่ง ( เชียงของ ปัว เด่นชัย ธาตุพนม บ้านดุง
สว่างแดนดิน) /เป็นไปตามแผน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
6.2 ผลการดาเนินงานด้านสเต็มเซลล์
ผู้อานวยการสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์สาธารณสุข นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
1.WS Stem Cell Regulation & Law วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 628 ชั้น 6 อาคาร 10
2.การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการกากับดูแล ข้อกาหนด และกฎหมายด้านเซลล์ต้นกาเนิด และ Precision
Medicine วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 14
3.การประชุมระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
เซลล์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 14

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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6.3 การดาเนินงานร่วมของกรมวิทย์-อย.
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
การประชุมร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ 3 ต.ค. 2561 การประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วันที่ 23 ม.ค.2562 การประชุมหารือเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมวิทย์ – อย และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้
ทันการณ์
การประชุมภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 13 ก.พ. 2562 การประชุมหารือ (ภายใน) เรื่องการดาเนินการร่วมระหว่าง กรมวิทย์ - อย.
สรุปประเด็นจากการประชุมภายใน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
1.การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศด้านผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ โดยให้คณะทางานกลั่นกรองข้อมูลภายในของกรม เป็นผู้
พิจารณา และให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลร่วมระหว่างกรมวิทย์ และ อย. โดยมอบกองแผนงานประสานงาน
ตั้งคณะกรรมการ โดยกรมวิทย์ ประกอบด้วย
ผู้อานวยการสานักยาและวัตถุเสพติด (ประธาน)
ผู้อานวยการสานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ผู้อานวยการสานักเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย (เลขานุการ)
ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกองแผนงานและวิชาการ
2.การจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมวิทย์ with you มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนาข้อมูล ที่อยู่ในระบบ
เกิน 1 ปี ออกจากระบบ
3.การตรวจตัว อย่ า งตามแผน ระหว่ า งกรมวิท ย์ และ อย. ขอให้ ห น่ ว ยงานตรวจวิเ คราะห์ เ ร่ง รัด การเบิกจ่าย
งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมวิทย์-อย.)
-ยอดการตรวจวิเคราะห์ (1 ต.ค. 61 – 31 ม.ค.62) จานวน 995 ตัวอย่าง เป็นเงิน 4,845,500 บาท
-งบประมาณที่ได้รับ งวดแรก 5,000,000 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,454,877 บาท ณ 31 ม.ค. 62
-ขอให้หน่วยงานส่งรายงานการตรวจให้กองแผนงานและวิชาการทุกเดือน เพื่อเป็นข้อมูลระดับกรม (หนังสือ สธ
0604.03/ว0156 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562)
-กรณีการส่งตรวจจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อื่นๆ หากอยู่นอกเหนือจากแผนหรือมีข้อสงสัย ขอให้ส่งข้อมูล
ให้กองแผนงานและวิชาการตรวจสอบและประสานงานกับ อย. ต่อไป
-ปีงบประมาณ 2562 ขอให้ทุกหน่วยงานไม่ออกใบแจ้งหนี้ไปที่ อย. โดยตรง
4.ปรับรูปแบบการส่งรายงานผลให้ อย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยส่งผลตามรูปแบบที่แจ้ง
(หนังสือ สธ 0604.03/ว0156 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562)
5.กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องตรวจยืนยัน ขอให้ตรวจวิเคราะห์เป็นการเร่งด่วน โดยผู้ส่งจะระบุมาในหนังสื อส่ง
ตัวอย่าง ขอให้แจ้งความคืบหน้าการตรวจวิเคราะห์กับผู้ส่ง ภายใน 72 ชั่วโมง
6.การบริ ห ารจั ดการตัว อย่ า งผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ขภาพที่ ไม่ ส ามารถตรวจวิเ คราะห์ ไ ด้ ทันภายในปีง บประมาณ ขอให้
หน่วยงานตรวจวิเคราะห์ดาเนินการตรวจให้แล้วเสร็จภายในเดือนแรกของปีงบประมาณถัดไป หากไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทัน ให้แจ้งข้อมูลมายังกองแผนงานและวิชาการประสานกับ อย ต่อไป
มติที่ประชุม ประชุมรับทราบ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานรีบสรุปและแจ้งข้อมูลมายัง
กองแผนฯ ตามแนวทางที่กาหนดต่อไป รวมถึงให้กาหนดแนวทางการเรียกเก็บเงินค่าตรวจวิเคราะห์กับกรมควบคุม
โรคให้ชัดเจนเช่นเดียวกับแนวทางของ อย.
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6.4 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27
ผู้อานวยการกองแผนงานและวิชาการ นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
การประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ครั้ ง ที่ 27 หั ว ข้ อ “HealthyิLivingิwith Medical Sciences :
Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์”
วันที่ 18– 20 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
- ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุม
ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.
-การแต่งกาย ข้าราชการตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป แต่งชุดปกติขาว /ขอความร่วมมือข้าราชการแต่งชุดปกติขาว
สาหรับผู้ที่ไม่ได้ใส่ชุดปกติขาว สวมชุดสูทสีสุภาพ ห้ามสูทดา-ขาว
-ผู้บริหาร/นักวิชาการที่เกี่ยวข้องในพิธีเปิด ขอนัดซ้อมพิธีการ/ซ้อมถ่ายภาพ ในเวลา 8.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน
ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดสามารถเข้าห้องประชุมได้ตั้งแต่ 7.30 น.
-นาเสนอผลงานด้านวิชาการ(วาจา/โปสเตอร์) จานวน 226 เรื่อง แบ่งเป็น 4 สาขา ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านโรค 60 เรื่อง
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค 90 เรื่อง
3. เครือข่ายฐานคิด วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการสร้างและพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการและชุมชน 60 เรื่อง
4. Medical Science Symposium 8 เรื่อง
-การจัดนิทรรศการวิชาการ
1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
2. การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ของ รพร.
3. การแพทย์แม่นยา/จีโนมิกส์ไทยแลนด์
4. สมุนไพร/กัญชา
5. DMSc Recognition as Reference Laboratory
6. ผลงานวิชาการของผู้ชนะเลิศ DMSc Award
-การอภิปรายวิชาการ
1.ิ“PrecisionิmedicineิinิInfectiousิDiseases”ิ“NextิgenerationิsequencingิforิTBิoutbreakิinvestigationิinิ
UK”ิโดย Prof. Martin Hibberd Professor of Emerging Infectious Disease London School of Tropical Medicine
2.ิ“GenomicิThailand”ิ(UndiagnosedิDiseasesิNetwork,ิCancerิprecisionิmedicine,ิPrecisionิMedicineิforิ
Non-Communicable Diseases)/ Pharmacogenetics : Present and Future development
3. Drug resistant mutations of MTB in Thailand / Lineages of MTB
4. วิทยาศาสตร์สู่อนาคตและการประยุกต์ใช้ในสมุนไพร/ มิติใหม่ของการพัฒนาสมุนไพรไทยและยาแผนโบราณโดยวิธีการ
ตรวจสอบฤทธิ์โดยเภสัชวิทยาเชิงระบบ
5.ิ“ฆาตรกรเงียบในอาหารและเครื่องดื่ม”
6.ิ“วิทยาศาสตร์การแพทย์ : ฉลาดคิด ฉลาดทา ชุมชนยั่งยืน”
7.ิ“NationalิDxิ&ิPxิAllิThalassemiaิcases”
8. Zoonosis & Genomics โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ
-หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รวม 3 วัน 11.25 หน่วยกิต
-หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) รวม 3 วัน 10 หน่วยกิต
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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6.5 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3

รายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ครั้ งที่ 2/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

27

1
2
3
4
5
6
7
8
9

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธาน (ผทว.เดือนถนอม) มอบหมายให้ฝ่ายนิติการ ศึกษา
แนวทางการดาเนินการตามกฎหมายนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจอย่างทั่วถึงกันและปฏิบัติตามได้อย่างถู กต้อง ซึ่งควร
มีหนังสือเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงาน เช่น การนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลใดที่ต้องจัดให้มีการพิมพ์ใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยให้นาเข้าวาระสืบเนื่องในการประชุมกรมครั้งต่อไป
6.6 การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นาเสนอตามเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า ตามมติครม.แล้ว ในภาพรวมภาครัฐ
ไม่ต้องการให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ หากมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ต้องยุบหน่วยงานเดิ ม สาหรับกรมวิทย์ฯ การ
จัดตั้งศวก.สระบุรี มีอยู่ในโครงสร้างแล้ว / การจัดตั้งกองสนับสนุนนวัตกรรมอุตสาหกรรมสุขภาพยุบมาจากศูนย์
ชุดทดสอบและผลิตภัณฑ์ สาหรับการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เช่น SDU อาจไม่สามารถจัดตั้งได้ตามมติ ค.ร.ม.นี้
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6.7 ตัวอย่างข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน รายงานตัวอย่างข้อตรวจพบจากการตรวจสอบภายในดังนี้
ข้อตรวจพบ : ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
การขึ้นทะเบียนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ : หน่วยงานมีการก่อสร้าง อาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่มิได้แจ้งสานักงานธนารักษ์พื้นที่ขอขึ้นทะเบียนอาคาร ที่ราชพัสดุภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปลูกสร้างเสร็จ
(ตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราช
พัสดุ พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
การบริหารพัสดุ :หน่วยงานมีการก่อสร้างอาคาร พบว่าการควบคุมพั สดุ มีการจาแนกครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร โดยการลงบัญชีในทะเบียนคุมทรัพย์สินและสร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS เป็นรายตัว แต่มีการ
บันทึกรายการหรือมูลค่าของครุภัณฑ์ไม่ตรงกันกับบัญชีรายละเอียดในการก่อสร้าง (BOQ : Bill of Quantities)
และบางรายการไม่พบความมีอยู่จริง เช่น เก้าอี้ปฏิบัติงานมูลค่าต่อหน่วย 1 แสนเศษ เป็นต้น
ข้อตรวจพบ : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทาสัญญารูปแบบไม่ถูกต้อง : หน่วยงานมีการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และจัดทา
สัญญาแบบสัญญาจ้างทั่วไป มิใช่สัญญาจ้างก่อสร้าง (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ม. 93 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กาหนดแบบสัญญา จานวน 14 สัญญา ซึ่งมีแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
ไว้ด้วย)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): พบว่า
1) คณะกรรมการจัดทารายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะของพัสดุมิได้กาหนดหลั กเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ เช่น เกณฑ์ราคา หรือเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น เป็นต้น (ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 21)
2) รายงานขอซื้อมิได้ระบุรายการ(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ตามระเบียบ กค.ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 22)
3) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มิได้กาหนดระยะเวลาในการ
พิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 25)
4) หนังสือค้าประกันสัญญาระบุวันหมดอายุบังคับหรือหมดภาระผูกพันตามสัญญาไม่ครอบคลุมถึงวัน
รับประกันความชารุดบกพร่อง (กรณีนี้มีการขยายเวลารับประกัน ความชารุดบกพร่ องจาก 1 ปี เป็น 2 ปี แต่ไม่ได้
ให้คู่สัญญาหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจานวนครบถ้วนตามมูลค่าที่กาหนดในสัญญา) (ตาม
ระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 171)
การรายงานผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง: เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อ- จัดจ้างหน่วยงานไม่มีการ
บันทึกรายงานผลการดาเนินงานแต่ละโครงการ ซึ่งต้องบันทึกรายงานรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัด
จ้างพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ตามระเบียบ กค.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ข้อ 16)
ข้ อ เสนอแนะ : จากผลการสอบทานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในระดั บกรมประจ าปี พ.ศ. 2561 ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างยังคงเป็นความเสี่ยงระดับกรม
และจากผลการตรวจสอบภายในในปี ปั จ จุบัน ยั งมี ข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงเห็ นควรพัฒ นา
บุคลากรให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธิปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องต่อไป
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้ฝ่ายพัสดุหาแนวทางป้องกันต่อไป
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6.8 รายงานความก้าวหน้ามาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
เลขานุการกรม รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตัวชี้วัดมาตรการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมินผล

ผลการดาเนินงาน ตุลาคม 61- กุมภาพันธ์ 62
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ย้ายที่พักขยะไปยังโรงพักขยะใหม่ 1 มีนาคม 2562
ปัญหาที่พบ
-ไม่คัดแยกขยะจากห้องปฏิบัติการ กับขยะทั่วไป
-การจัดการวัสดุเหลือใช้จากห้องปฏิบัติการตามหลักความปลอดภัย
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธาน (ผทว.เดือนถนอม) มอบหมายสานักงานเลขานุการกรม
ให้เป็นวาระติดตามความก้าวหน้า ในการประชุมกรมครั้งต่อไป
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6.9 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ นาเสนอที่ ประชุม เรื่อง ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจาเดือนมกราคม 2562 ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ประธานแจ้งว่าจากการตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 9 แห่ง มีข้อเสนอแนะ
สาหรับกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้
- ควรจัดทาแผนปรับปรุงสาหรับปี งบประมาณ 2565 โดยเฉพาะตึกที่มีโครงสร้างเก่า โดยปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมตามภาระงาน
-จัดทาแผนอัตรากาลัง โดยเฉพาะ อัตรากาลังสาหรับ ศวก.4 สระบุรี
-รูปแบบการบริหารจัดการ (รวม/กระจาย ศวก.) ซึ่งอนาคตแนวโน้มจะใช้กาลังคนลดลง เนื่องจากมีเทคโนโลยี
ทดแทน
-การตรวจน้าดื่มประชารัฐ เป็นสิ่งที่ดีแล้ว ให้ดาเนินการต่อไป
-การบริจาครถ Mobile Lab เนื่องจากไม่มีความจาเป็นในปัจจุบัน และหาแนวทางรองรับการเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น
โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ เป็นใหม่
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาววรางคณา อ่อนทรวง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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