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สรุปการประชุม Monday Meeting สำหรับการกำกับตดิตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม 902 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 สถานการณ์โควิดขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อในภาคเหนือตอนบน ซึ่งศวก.เชียงใหม่/เชียงราย และส่วนกลางต้องมีการตอบสนอง

พอสมควร ถึงแม้ว่าสป.และกรมควบคุมโรคจะเป็นด่านหน้า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเป็นผู้ยืนยันผลการการตรวจ
วิเคราะห์ จึงต้องทราบรายละเอียดทั้งหมด และควรตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมารองรับสถานการณ์นี้เพื่อทำการประมวลผลให้
เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง อาจมอบรองอธิบดีหรือหน่วยงานเฉพาะ ในการรวบรวมข้อมูลและเป็นผู้ประสานงานทั้งหมด  

1.2 จากกรณีพบผลการตรวจวิเคราะห์ภูมิคุ้มกันจากตัวอย่างเลือด IgG/IgM : Positive แต่ผล RT-PCR : Negative ต้องอธิบาย
และหาคำตอบให้มากกว่านี้ มอบผอ.สชพ/ผอ.สวส.และคณะศึกษาสาเหตุที่แท้จริงว่าผู้ป่วยนั้นเคยติดเชื้อหรือว่าเกิดจากผล 
False Negative เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการตรวจและการแปลผลในอนาคต นำไปสู่การอธิบายสถานการณ์ของประเทศ
ให้ดีขึ้น 

1.3 สำหรับการตรวจโควิดใน ASQ ที่เอกชนคิดราคาแพง มอบผอ.สวส.ดำเนินการ หากมีการประสานงานจากสถานที่นั้น 
1.4 สำหรับสถานการณ์ที่มีผลกระทบสูงและเป็นประเด็นข่าว ให้ผู้บริหารหน่วยงานชี้แจงแก่บุคลากรภายในถึงแนวทางการ

จัดการ เช่น การรับตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารเสพติด ต้องเรียนผู้บริหารทราบก่อน 
1.5 กรณีภาคเอกชนขอความร่วมมือในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในหลักการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นยินดีให้ความ

ร่วมมือ แต่ให้มีการกำหนดกติกา เงื่อนไขที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และควรมีระยะเวลาให้ผู้บริหารพิจารณา ไม่เสนอเรื่องใน
ระยะเวลากระชั้นชิด  
 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
 
วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
3.1 ติดตามความก้าวหน้าข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมที่จะตีพิมพ์ในวารสารสุขภาพคนไทย  
โดย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ มอบผอ.สวส.ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องว่าการถอดรหัสพันธุกรรมเป็นผลงานร่วมของ 2 หน่วยงาน 
ระหว่างดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือไม่  เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและ
แจ้งต่อบรรณาธิการวารสารเพื่อจัดทำข้อเท็จจริงให้ถูกต้องต่อไป  
3.2 ติดตามแนวทางขนส่งตัวอย่างทางอากาศ โดย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
ข้อสั่งการ มอบ ผอ.สวส.เร่งดำเนินการประสานการหารือกับสายการบินพาณิชย์ทุกสายการบิน เพื่อสร้างความมั่นใจ และได้ข้อ
ยุติในการดำเนินการ ในส่วนของการจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีต้นทุนสูงนั้น ให้พิจารณาการประสานไปยัง
หน่วยงานที่สามารถทดลอง/ผลิต ได้ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ม.ลาดกระบัง เป็นต้น  
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3.3 ติดตามความก้าวหน้าแนวทางการตรวจโควิดเพื่อเสนอ ศปค. กระทรวง  
     โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
ข้อส ั ่งการ ที ่ประชุมร ับทราบ ประธานแจ ้งให ้คณะทำงานทบทวนแนวทางการตรวจโคว ิด โดยเน ้น บทบาทของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น การเก็บตัวอย่างที่มีคุณภาพ การแปลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ข้อดีข้อเสีย
ของการตรวจวิเคราะห์แต่ละแบบ ซึ่งแนวทางการตรวจนั้นสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ได้ ส่วนแนวทางการสอบสวน
โรค/ระบาดวิทยานั้น ให้เป็นดุลพินิจของกรมควบคุมโรค  
3.4  การตรวจ HPV และ Down Syndrome : การจัดบริการ (จัดซื้อ)และการทำเกณฑ์เพื่อให้หน่วยงานอื่นให้บริการได้        
      โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้มีการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกตามระเบียบ โดยประเมินทั้งประสิทธิภาพและราคา 
หากแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน ให้ใช้ดุลพินิจที่เป็นประโยชน์  โดยผ่านมติของคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่
ถูกต้อง และในส่วนของการตรวจ Down Syndrome ให้บริหารจัดการโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการ
ได้ทุกพื้นที่ และเป้าหมายคือ เด็กที่เป็น Down Syndrome มีจำนวนลดลง 
3.5 ติดตามความก้าวหน้าตึก MSI และแผนการจำหน่ายพัสดุ  โดย สำนักเลขานุการกรม (ฝ่ายพัสดุ) 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีคุณภาพ และไม่มีการล๊อคสเปค 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 งานปีใหม่ ประจำปี 2564 โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  
ข้อสั่งการ ประธานให้เร่ิมมีการจัดกิจกรรมกีฬาสี ในช่วงบ่ายภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมกรมแล้ว/จัดอาหารแบบซุ้มในช่วงเย็น 
อาจจัดทำโครงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์หรืออบรม ITA สำหรับบุคลากรที่มาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงเช้า โดย
เขียนโครงการตามความเหมาะสม 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 กรอบเงินบำรุง 2564  โดย ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ มอบผอ.กองแผนฯร่วมกับฝ่ายคลัง ในการจัดระบบ/วิเคราะห์เงินบำรุง (รายได้จริง/ไม่จริง/หนี้ที่ยกมา)  

5.2 การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที่ 29 โดย ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ มอบคณะผู้จัดงานบริหารจัดการประชุม เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมมากขึ้น เช่น มหาวิทยาลัย/สป.
ห้องปฏิบัติการชุมชน มีการปรับเนื้อหาวิธีการนำเสนอ อาจมีเวทีสำหรับผู้ปฏิบัติงานนำเสนอปัญหาทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เป็นต้น 

5.3 การเปิดบัญชีเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ  โดย สำนักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายคลัง) 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ มอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและประสานฝ่ายคลัง เพื่อดำเนินการให้
ถูกต้องตามระเบียบที่ สตง.กำหนด 
5.4 เตรียมสาธารณสุขสัญจร (กัญชา) โดย ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
ข้อสั ่งการ  ที่ประชุมรับทราบ การจัดงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์ในวันที่  15-16 มกราคม 2564 โดยส่วนของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เน้นเร่ือง การสาธิตการใช้ชุดทดสอบกัญชา โดย อสม.และบทบาทความร่วมมือของกรมให้ชัดเจน 
เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
6.1 COVID vaccines updated โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ติดตามความก้าวหน้าวัคซีนของ AstraZeneca ใน Phase 3 ต่อไป  
 

                                          นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้บนัทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 

    กองแผนงานและวชิาการ  1 ธันวาคม 2563 


