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สรุปการประชุม Monday Meeting สำหรับการกำกับตดิตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 14 ธันวาคม 2563  เวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม 902 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 มอบกลุ่มตรวจสอบภายในรายงานและสรุปผลการตรวจสอบภายใน/ปัญหาที่พบและเป็นประเด็นสำคัญ รวมถึงการ

แก้ปัญหาเชิงระบบในที่ประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อป้องกันปัญหาการถูกร้องเรียนในอนาคต 
1.2 กรณีหน่วยงานเสนอเรื่องแก่อธิบดีเพื่อขออนุมัติ เช่น เสนอเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็น

นักวิชาการสาธารณสุข ให้มีการหารือผลกระทบในภาพรวมของกรมก่อน โดยมอบฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สล.ตรวจสอบข้อมูล
ให้ชัดเจน และเร่งดำเนินการโดยเร็ว 

1.3 กรณีบุคลากรทางการแพทย์ได้ร่วมปฏิบัติงานใน ASQ และมีความเสี่ยงเกิดขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรมีแนว
ทางการตรวจเจ้าหน้าที่ของกรมให้ชัดเจน มอบ ผอ.สวส.ดำเนินการจัดทำแนวทางดังกล่าว 

1.4 สำหรับงานปีใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะจัดในวันที่ 22 ธ.ค.63 ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด หากมีการฝ่าฝืน
จะดำเนินการลงโทษทางวินัยและโทษตามกฎหมาย มอบเลขานุการกรมจัดทำหนังสือแจ้งเวียนบุคลากรกรมฯและให้
ช่วยกันสอดส่องดูแล เนื่องจากเป็นความเสียหายต่อราชการ 

1.5 มอบเลขานุการกรมติดตามเร่ืองเงินสวัสดิการ จากรายได้ของปั๊มน้ำมันปตท.สาขากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 

วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 

3.1 Cluster COVID แม่สาย / Logistic / Stock  
     โดย  รองอธิบดีฯ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน / ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธ.ค.63 Cluster ท่าขี้เหล็ก ผู้ติดเชื ้อรวม 58 ราย มีการตรวจ Active case finding โดยศวก.
เชียงรายจำนวนทั้งสิ้น 4,226 ราย ผล Negative ทั้งหมด/จำนวนน้ำยาคงคลัง ในภาพรวมทั้งประเทศ (ห้องปฏิบัติการ 209 
แห่ง RNA extraction 371,886 ตัวอย่าง RT-PCR 246,378 ตัวอย่าง และรายงานจำนวนวัสดุ/น้ำยาที่กรมวิทย์ (สวส.) มีในสต๊อก 
(RNA extraction 96,638 ตัวอย่าง RT-PCR 204,148 ตัวอย่าง VTM 68,000 หลอด และไม้ swab 35,000 ชิ้น) 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ให้ประสานขอข้อมูลการตรวจเฝ้าระวังของหน่วยงานอื่นๆร่วมด้วย สำหรับข้อมูลสต๊อกน้ำยา/
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดนั้น มอบคณะทำงานเดิมที่เคยแต่งตั้งไว้แล้วตรวจสอบข้อมูล โดยให้กองแผนงานและ
วิชาการ รวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้ชัดเจน ซึ่งหากเป็นไปได้ ให้นำเสนอกำลังการผลิตน้ำยา/อุปกรณ์ด้วย 

3.2 รถ Mobile Labโดย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

ข้อสั่งการ ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดซื้อจัดจ้างรถ Mobile Lab ด้วยวิธีคัดเลือก (รวมระยะเวลาดำเนินการ 32 วัน) โดยให้เร่ง
ดำเนินการ มอบรองอธิบดีฯนพ.สมฤกษ์ ดูแลรับผิดชอบ 
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3.3 แนวทางการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยโรค COVID-19 โดย  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบ ผอ.สมป.นำร่างแนวทางการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยโรค COVID-19 ให้ผู้ปฏิบัติงานจรงิเช่น 
สปคม./กองโรคติดต่อ/กองระบาดวิทยา ร่วมตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะ โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อ
นำเข้าที่ประชุม EOC กระทรวงต่อไป  

3.4  ความก้าวหน้าการจัดงานปีใหม่ ประจำปี 2564    โดย ผอ.สชพ./ผอ.กองแผนงานและวิชาการ 
กำหนดจัดงานวันที่ 22 ธ.ค.63 โดยช่วงเช้าให้จัดงานสือ่สารยุทธศาสตร์ คู่ขนานไปกับการประชุมกรม ช่วงบ่ายเป็นการแข่งกีฬา 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมเห็นชอบ ประธานมอบให้กองแผนฯและสำนักงานเลขานุการกรม หารือกันเรื่องซุ้มอาหารกลางวันและเย็น 

3.5 การจำหน่ายครุภัณฑ์ (ความก้าวหน้ารายหน่วยงาน) โดยสำนักเลขานุการกรม (ฝ่ายพัสดุ) 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ มอบสล.เร่งดำเนินการให้จำหน่ายครุภัณฑ์ภายในเดือนมกราคม 64 เพื่อประโยชน์ในการทำ 5 ส. 
  
3.6 งบประมาณโครงการวิจัยที่เสนอกระทรวงสาธารณสุข โดย ผทว.อภิวัฎ ธวัชสิน 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ และให้ติดตามเร่ืองจากสำนักวิชาการ สป.เป็นระยะ 
  
3.7 โครงการวิจัย ปี 2565 เสนอ ววน. โดยผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ศึกษาแนวทางการพิจารณางบวิจัยของ ววน. โดยมอบผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ขับเคลื่อน 
และเชิญ ผอ.สุรัคเมธ เข้าร่วมดำเนินงานในกระบวนการนี้ด้วย 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา -ไม่มี- 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 COVID vaccines updated โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 

- ได้มีการเริ่มใช้วัคซีนในประเทศ แคนาดา/U.S./U.K./U.A.E. (บริษัท Pfizer-BioNtech) 
- AstraZeneca ประกาศจะร่วมมือกับ Gamaleya เพื่อพัฒนา Adenovirus vaccine  
- บริษัท เอสตราเซนเนกา ประเทศไทย จำกัด มีแผนขึ้นทะเบียนวัคซีนภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2563  
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ มอบผอ.สชว.คิดราคาต้นทุน (Unit cost) ของการประเมินวัคซีนเพื่อการขึ้นทะเบียน รวมทั้ง
เปรียบเทียบราคากับหน่วยงานอ่ืนด้วย  
5.2 การจัดทำระดับปริมาณรังสีอ้างอิงระดับชาติ โดย ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
การจัดทำระดับปริมาณรังสีอ้างอิงในการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยของประเทศไทย (National DRLs Guideline in Thailand) โดย
ความร่วมมือระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยและสมาคมฟิสิกส์
รังสีการแพทย์ไทย  
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ ประธานเสนอเพิ่มรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ดูแลรับผิดชอบสำนักรงัสี
และเครื่องมือแพทย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
6.1 ประธานแจ้งให้กองแผนรวบรวมข้อสั่งการจากการประชุม EOC กระทรวง ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องดำเนินการต่อ 
และนำมาพิจารณาหารือในที่ประชุม Monday Meeting  
 
 

                                          นางสาวธิดารัตน์  นุชถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผูบ้ันทึก 
              นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 

    กองแผนงานและวชิาการ  16 ธันวาคม 2563 


