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สรุปการประชุม Monday Meeting ส าหรับการก ากับตดิตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 7 ธันวาคม 2563  เวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม 902 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 ตามที่ได้รับรายงานเรื่องจ้านวนน ้ายาโควิด นั น มีความเข้าใจไม่ตรงกัน และอาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงของทั งประเทศ 

ข้อสั่งการ มอบกองแผนงานและวิชาการประสานข้อมูลและรวบรวมจ้านวนน ้ายาที่มีอยู่ของทั งประเทศ รวมถึง real 
demand จากหน่วยงานต่างๆ และที่กรมต้องช่วย support จ้านวนเท่าใด เพื่อป้องกันการขาดแคลนน ้ายา และไม่ต้อง 
สต๊อกน ้ายามากเกินความจ้าเป็น โดยน้าเสนอสไลด์ 4-5 หน้า และประธานจะน้าไปเสนอใน EOC ต่อไป 

1.2 สถานการณ์ COVID เร่ิมมีปัญหา ในส่วนของกรมฯ ให้เตรียมความพร้อมให้ดี ส้าหรับพื นที่เชียงราย เชียงใหม่ และสระแก้ว 
ถือเป็นจุดเสี่ยงอันตราย ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ  

1.3 กรณีงบกลาง มอบกองแผนฯ คุยประสาน ไม่ควรให้ชะลองบกลาง โดยประธานจะคุยกับคร.ด้วยอีกทางหนึ่ง ให้ตั งงบเผื่อ
กรณีชาวต่างชาติด้วย เนื่องจากกรณีชาวต่างชาติ กรมไม่สามารถเบิกจากใครได้ กรมสามารถช่วย support ได้จ้านวน
จ้ากัด ไม่สามารถตรวจให้ฟรีได้ตลอด จะเป็นปัญหาได้ 

1.4 วันที่ 8 ธ.ค. ประธานจะไปลงพื นที่แม่สาย จ.เชียงราย กับรมว.สธ. ได้ประสานศูนย์เชียงรายเข้าร่วมประชุมกับด่าน และ
เตรียมข้อมูลของกรมแล้ว 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 

วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 

3.1 Cluster COVID ท่าขี้เหล็ก  โดย  รองอธิบดีฯ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน / ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
กองแผนฯได้รับมอบหมายให้จัดท้าสรุป และอัพเดทการติดเชื อโควิดของแต่ละกลุ่มแต่ละพื นที่ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลการติด
เชื อที่เกี่ยวข้องทั งหมด ตลอดจนผลการตรวจ lab  โดยมีการอัพเดทประจ้าวัน และรายงานทางกลุ่มไลน์เฉพาะกิจ ในรูป
แบบฟอร์ม excel ใน google drive และสไลด์ 
ข้อสั่งการ รับทราบ ให้ด้าเนินการตามนี ไปก่อน เพื่อให้ข้อมูลมีความเชื่อมโยงสมบูรณ์ ประธานจะค่อยๆพิจารณาปรับปรุง
ฟอร์มน้าเสนอต่อไปให้เหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ น และให้เฝ้าระวัง cluster เชียงราย เชียงใหม่ และสระแก้วให้ดี เนื่องจาก
เป็นพื นที่จุดเสี่ยงในการแพร่กระจาย 

3.2 ความก้าวหน้าการก าหนดวิธีการตรวจ Antibody และชุดตรวจ Antibody (Rapid test) โดย  คณะท างานด้าน
วิชาการ (รองอธิบดีฯ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน / ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

ขณะนี กรมอยู่ในขั นตอนสุดท้ายที่ขอประเมินชุดตรวจ Antibody จากอย. 

ข้อสั่งการ ให้ประสานหารือแนวทางการตรวจกับอ.ย.ในส่วนที่เห็นว่าต้องมีการปรับ รวมถึงการน้าไปใช้  
 
3.3 ความก้าวหน้าการขนส่งตัวอย่างทางอากาศ โดย  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
ข้อสั่งการ มอบ ผอ.สวส.เร่งด้าเนินการประสานการหารือกับสายการบินต่อไป 



หน้า 2 จาก 3 
 

3.4 รถ Mobile Lab โดย  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ข้อสั่งการ ให้เร่งด้าเนินการจัดซื อ รถ Mobile Lab โดยเร็ว โดยอาจใช้เหตุผลความจ้าเป็นเร่งด่วนเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาด
ของ COVID-19 ในขณะนี  

3.5  ความก้าวหน้าการจัดงานปีใหม่ ประจ าปี 2564    โดยผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
ก้าหนดจัดงานวันที่ 22 ธ.ค. หลังประชุมกรม โดยมีงานสื่อสารยุทธศาสตร์ งานจิตอาสา มีการแข่งกีฬาช่วงบ่าย รูปแบบของงบ 
เสนอให้ท้าเหมือนปีที่แล้ว 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบให้จัดอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง ไม่ต้องมีพิธีรีตองมากนัก และมอบกองแผนฯจัดท้า
โครงการสื่อสารยุทธศาสตร์ 

3.6 - รวมกับ 3.2 - 
3.7 ติดตามความก้าวหน้าตึก MSI  
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ระมัดระวังการจัดซื อ ให้มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจใน
การด้าเนินการสามารถปรึกษาอธิบดีได้  

3.8 การจ าหน่ายครุภัณฑ์ (ความก้าวหน้ารายหน่วยงาน) โดยส านักเลขานุการกรม (ฝ่ายพัสดุ) 
ข้อสั่งการ ให้ปรับแก้การน้าเสนอ ให้ทราบความก้าวหน้ารายหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานอยู่ขั นตอนไหน ต้องเร่งท้าในขั นตอนใด  

3.9 หนี้ค้างช าระเงินบ ารุง 99 ล้านบาท โดยผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  
ข้อสั่งการ  ให้ปรับวิธีการบริหารเงินบ้ารุงใหม่ เหมือนงบประมาณ  (August Zero)  เพื่อไม่ให้มีการค้างเงินข้ามปี และเกิด
ความสับสน 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา -ไม่มี- 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 งบประมาณโครงการวิจัย ปี 2564/2565  โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ มอบกองแผนฯ และส้านักวิชาการฯ 

ในส่วน งบ 64 ของกระทรวงฯ ให้ประสานกับ IHPP ในเร่ืองแนวทางโครงการวิจัย โดยดูว่ากรมวิทย์จะเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง/มี
บทบาทตรงไหนได้บ้าง  อีกส่วนหนึ่งคืองบที่ สวรส. ให้ประสานคุยเช่นเดียวกัน  

ส้าหรับงบ 65 ให้ด้าเนินการต่อไปตามเวลาที่ก้าหนด 

5.2 COVID vaccines updated โดย ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 

- วัคซีนใน phase 3 มีทั งหมด 14 platform สถานะของไทยยังคงเดิม มีแผนพัฒนาวิธีร่วมกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ เพื่อ
เตรียมพร้อมประเมินคุณภาพวัคซีน 

- ส้านักข่าว Reuter รายงาน จากการศึกษาในบราซิลพบว่า พื นที่ที่เคยระบาดของ Dengue จะพบการติดเชื อไวรัส COVID-19 ช้า
กว่าที่อื่น  

ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ  
- ประธานให้ติดตามความก้าวหน้าวัคซีนใน Phase 3 ต่อไป และทุกครั งที่มีการประชุม หารือกับบริษัท สยามไบโอไซ-

เอนซ ์ให้มีการจดบันทึกการประชุมไว้ด้วยทุกครั ง  
- การด้าเนินการของกรม หากติดขัดหรือมีข้อจ้ากัดใด ด้วยเงื่อนไขใด ให้ชี แจงสังคมไว้ก่อน เพื่อปัองกันปัญหา/ความ

ขัดแยง้ที่จะเกิดขึ นภายหลังหากเกิดความล่าช้า 
- ส้าหรับการวิจัย cross-reactivity เชื อ dengue กับ Covid-19 ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจากประเทศไทยก็มี

ผู้ป่วยไข้เลือดออกมาก 
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- ให้ตรวจสอบการ update ข้อมูลการ deal vaccine กับ AstraZeneca  
 
เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
6.1 สรุปประเด็นหารือแผนวิจัยบูรณาการกับหน่วยงานด้านวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 
โดย หัวหน้าส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เร่งด้าเนินการตามต่อไปตาม 5.1  
 
6.2 งบกลาง โดยผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ปี 64 ได้ตั งค้าของบกลาง ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเป็นหลัก อยู่ในระหว่างกระทรวงรวบรวมเพื่อน้าเสนอรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุข 
ข้อสั่งการ มอบกองแผนงานและวิชาการตรวจสอบแหล่งงบทั งส่วนที่กรมขอโดยตรง กับส่วนที่ตั งขอโดยหน่วยงานอ่ืน 
ส้าหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยที่ค้างจ่ายในปี 63  จ้านวน 2.6 ล้าน บาทนั น ให้ตรวจสอบว่าใช้งบกลางปี 64 จ่ายได้หรือไม่ 
6.3 ชุดตรวจ TB-LAMP โดยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
สปสช.อยู่ในระหว่างพิจารณาให้อยู่ในสิทธิประโยชน์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ข้อสั่งการ ขอให้เตรียมข้อมูลวิชาการให้ครบถ้วนและตั งราคาอย่างเหมาะสม และควรเร่งด้าเนินการให้ส้าเร็จโดยเร็ว ในขั น
ต่อไป ถ้าท้าได้ส้าเร็จ จะได้ร่วมกับ สปสช. คร. แถลงข่าว ต่อไป ซึ่ง TB-LAMP จะเป็นเครื่องมือความหวังของประเทศอีก
อันหนึ่ง 
 
 

                                          นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพนัธ์ชา้นาญการ ผู้บนัทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ้านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 

    กองแผนงานและวชิาการ  8 ธันวาคม 2563 


