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สรุปการประชุม Monday Meeting ส าหรับการก ากับตดิตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 18 มกราคม 2564  เวลา 12.45 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 ประเด็นสต๊อกน ้ายาตรวจ และเครื่องมืออุปกรณ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวมของประเทศ  มอบผอ.สวส. ประสานและ 

บริหารจัดการให้เพียงพอต่อการใช้งาน  
1.2 กรณีการรายงานจ้านวนผู้ติดเชื อ และจ้านวน Active Case Finding ที่ข้อมูลของกรมไม่ตรงกับกรมคร.  มอบผอ.สวส.

ประสาน ท้าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1.3 จ้าเป็นต้องมีการวางระบบการตรวจหาเชื อ Covid-19 ของประเทศ เช่น การจ้าแนกพื นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง ปริมาณการ

ตรวจที่จัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ และการด้าเนินการหลังจากทราบผล positive / negative  ให้แจ้งที่ใด อย่างไร เป็นต้น 
โดยให้จัดท้าเป็น protocol มอบรองอธิบดี บัลลังก์ด้าเนินการ 

1.4 สถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ยังคงพบมากที่จังหวัดสมุทรสาคร และพบที่จังหวัดอื่นๆบ้างประปราย   

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 

วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1 ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ระบบ google drive ที่ใช้รายงานผล ไม่สามารถรองรับได้อย่างถาวร จ้าเป็นต้องพัฒนา ปรับปรุงการใช้โปรแกรมอ่ืนที่สามารถ
รองรับได้อย่างเหมาะสม เป็น data center  และอนาคตหากโปรแกรม CO-LAB ใช้งานดี ก็จะยกเลิกระบบนี  
ข้อสั่งการ มอบผอ.ศทส. ด้าเนินการ  

3.2 ระบบการรายงานผล CO-LAB โดย  ผู้อ านวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เนื่องจากหน่วยงานจ้านวนมากไม่ได้มีการลงข้อมูลตามขั นตอน ข้อมูลจึงขาดความสมบูรณ์ 
ข้อสั่งการ  - อาจต้องให้ด้าเนินการเฉพาะบางพื นที่ก่อน ให้ด้าเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วน 100 % เพื่อเป็นต้นแบบต่อไป 
              - นัดประชุม conference ย ้าทิศทางการขับเคลื่อนโปรแกรม CO-LAB ให้มีความสมบูรณ์และสามารถเชื่อมต่อ   
                ระบบ สปสช.ได้  

3.3 การขอรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ กรณีการรวมตัวอย่าง (Pooled Sample)  
โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จ้านวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมทดสอบความช้านาญ pooled saliva รวม 67 แห่ง ( ประมินผลแล้ว 11 แห่ง ไม่ผ่าน 2 แห่ง) 
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จ้านวนสมาชิกสมัครเข้าร่วมทดสอบความช้านาญ pooled swab  รวม 92 แห่ง  

 
 
ข้อสั่งการ  - ตรวจสอบการประเมินทดสอบความช้านาญ ส้าหรับหน่วยงานที่ยังไม่ผ่าน ให้ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุง 
              - เน้นสมาชิกสมัครเข้าร่วมทดสอบช้านาญ ในส่วนที่เป็นพื นที่สีแดง เนื่องจากเป็นความต้องการเร่งด่วน 

3.4 รถ Mobile Lab โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
มีแผนการลงนามในสัญญา 18 ก.พ.64 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ และให้ด้าเนินการไปตามขั นตอน 
3.5 ความก้าวหน้าการขนส่งตัวอย่างทางอากาศ โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ และให้ด้าเนินการต่อไป 

3.6  ความก้าวหน้าตึก MSI โดยส านักงานเลขานุการกรม 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ และให้ด้าเนินการไปตามระเบียบราชการ 

3.7 การจ าหน่ายครุภัณฑ์ โดยส านักงานเลขานุการกรม 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ไม่มีปัญหา ให้ด้าเนินการไปตามขั นตอน 

3.8  การซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร / ระบบสาธารณูปโภคกรมวิทยาศาสตร์การแพทยื โดยส านักงานเลขานุการกรม 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ให้รีบด้าเนินงานไปตามระเบียบราชการ 
 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 แนวทางให้บริการตรวจโควิดแก่หน่วยงาน องค์กรของรัฐและเอกชน โดยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข  
ข้อสั่งการ   
     -    ให้พิจารณาดูจาก demand และ capacity ของกรม โดยให้บริการตรวจโควิดตามก้าลังความสามารถที่ด้าเนินการได้ 
หากเกินก้าลัง ก็ให้กระจายไปให้หน่วยงานอ่ืนด้าเนินการต่อไป  

- ส้าหรับองค์กรที่ไม่ได้มีเงื่อนไขพิเศษ ให้สามารถคิดค่าตรวจได้ในราคาที่เหมาะสม และหากมีหน่วยงานขอให้ตรวจเป็น
จ้านวนมาก ให้พิจารณาเป็นกรณีๆไป  

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 COVID vaccines updated โดย ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป   

5.2 สรุปการมอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย ผู้อ านวยการกองแผนงาน
และวิชาการ 
ข้อสั่งการ  -  รับทราบ ให้ความส้าคัญประเด็นการพัฒนาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

5.3 ข้อมูลวงเงินงบประมาณ เงินบ ารุงรายสัปดาห์ 
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ข้อสั่งการ  รับทราบ มอบ ศทส. กองแผนงานและวิชาการ และฝ่ายคลัง  ร่วมกันจัดระบบข้อมูลงบประมาณ / เงินบ้ารุง น้ามา
รายงานทุกสัปดาห์ 

5.4 งบประมาณรายจ่ายอื่น / รายการในต่างประเทศปี 2564 / งบกลางโควิด โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ข้อสั่งการ    รับทราบ ส้าหรับประเด็นข้อค้าถามเกี่ยวกับการจัดล้าดับความส้าคัญของส้านักงบประมาณ และการลงทะเบียนอบรม
ต่างประเทศออนไลน์ มอบกองแผนงานและวิชาการหาข้อมูลต่อไป 

5.5 ช่องทางการติดต่อสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ส านักงานเลขานุการกรม  

ข้อสั่งการ    รับทราบ มอบฝ่ายประชาสัมพันธ์กระตุ้นยอด view ใน website/facebook 

5.6 แนวทางการส่งตัวอย่างในสถานการณ์ COVID โดยผู้อ านวยการศูนย์รวมบริการ 

ข้อสั่งการ    รับทราบ มอบศูนย์รวมบริการ ท้าหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

5.7 การด าเนินงานอาหารปลอดภัยและตอบสนองสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19  

ข้อสั่งการ รับทราบ และด้าเนินการต่อไป ส้าหรับการตรวจในสิ่งแวดล้อม / น ้านมแม่ ให้หารือพิจารณาต่อไปว่าควรเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานใด 

เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
6.1 การประกวดหน้ากากอนามัยแบบผ้า DMSc ผ่านการน าเสนอด้วยคลิป โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข] 
มีผู้ส่งประกวด จ้านวน 9 คลิป จะมอบรางวัลในวันประชุมกรม วันที่ 26 มกราคม 2564 ต่อไป 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

                                          นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพนัธ์ชา้นาญการ ผู้สรุป 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ้านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 

    กองแผนงานและวชิาการ  18 มกราคม 2564 


