
 กองแผนงานและวิชาการ 6 กันยายน 2564  หน้า 1 จาก 3 
 

 

(ร่าง) สรุปการประชุม Monday Meeting สำหรับการกำกบัติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 6 กันยายน 2564  เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย   

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการแถลง/ชี้แจงข้อเท็จจริงโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะๆ ระหว่างการ

อภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น กรณีการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์- 
การแพทย์ ให้ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมคำตอบ/ข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้อง กระชับ ด้วยความรวดเร็ว และต้องเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

1.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายใน 30 ก.ย. 64 เช่น งบกลาง งบประมาณแผ่นดิน สำหรับรายการใดที่ไม่มั่นใจว่าจะ
บริหารจัดการให้แล้วเสร็จหรือไม่ ให้ใช้เงินบำรุงแทน โดยอย่างน้อยต้องก่อหนี้ผูกพันให้ได้ภายใน 30 ก.ย.64 และเร่งรัด
งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน กรมวิทย์-อย.จำนวน 5 ล้านบาท มอบกองแผนฯติดตามด้วย 

1.3 จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่กรมฯเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีด
วัคซีน อาจพิจารณาแนวทางการทำงานสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ เช่น WFH และหากเป็นไปได้ควรให้ได้รับวัคซีนทุกคน เนื่องจาก
ไม่มีข้อห้ามในการฉีด สำหรับวิธีการฉีดแบบ Intradermal ให้รอข้อเท็จจริงจากผลการศึกษาทางวิชาการ 

1.4 การกำหนดรายละเอียดตำแหน่งวิชาการ ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องการข้ามตำแหน่งใน
อนาคตได้ เสนอให้คณะกรรมการ อกพ.กรมฯพิจารณาการกำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุมในลักษณะกว้างๆ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1 การดำเนินการตามข้อสั่งการ จากการประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้ติดตามการดำเนินการและสรุปข้อมูลให้ที่ประชุมทราบ 
 
3.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
สรุปผลการดำเนินงานทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือข่าย 396 แห่ง 
ข้อมูลจาก Co-Lab 2 และ co finding ประจำวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
-จำนวนน ้ำยาคงคล ัง ณ ว ันท ี ่  5 ก.ย.64 RT-PCR จำนวน 450,886 test RNA-Extraction จำนวน 368,074 test  
DMSc COVID-19 จำนวน 121,972 test 
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3.3 Co-Lab V.2 โดย รองอธิบดีฯนายแพทย์ พิเชฐ บัญญัติ 

  
ระบบ Co-Lab V.2 อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบส่งข้อมูลเบิกจ่ายค่าตรวจ สปสช. กับ Co-Lab 2 พัฒนา API เผยแพร่ข้อมูล
ระบบหมอพร้อมโดยต้องกำหนดชุดข้อมูลการตรวจ COVID-19,ATK ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน TMLT ที่หมอพร้อมกำหนด 

ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ศวก.ทุกแห่งและศูนย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการรายงานผลจากห้องปฏิบัติการเครือข่ายในระบบ Co-Lab 2 และวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาร่วมกับทีมงานจากกรมควบคุมโรค เนื่องจากยังพบความคลาดเคลื่อนสูงของจำนวนการตรวจในระบบ  Co-Lab 2 
กับข้อมูลจาก ศบค.สธ. 
 
3.4 ความก้าวหน้าตึก MSI โดย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม 
ได้มีการส่งมอบพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับและแจ้งมาตรการควบคุมโรคแก่ผู้รับจ้าง 
ประตูเข้า-ออกจะใช้ประตูด้านข้างกรม (ด้านติดอาคาร ฌกส.)  
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  (ไม่มี)  
 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 COVID-19 vaccines updated โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ  

    
 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
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5.2  สรุปผลการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ คร้ังที่ 29 โดย หัวหน้าสำนักวิชาการฯ 

  
  
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้ประชุม AAR เพื่อพัฒนาปรับปรุง และพิจารณาเพิ่มเงื่อนไขการจัดประชุมในครัง้
ต่อไป เช่น การจ้างออแกไนเซอร์อาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ร่วมด้วย และวิเคราะห์ความพึงพอใจแยกกลุ่มระหว่างเจ้าหน้าที่
กรมฯกับหน่วยงานภายนอก เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากข้ึน 
 
5.3 ผลการวิจัยวัคซีนไขว้สูตร SA และแผนวิจัยวัคซีนโควิด 19  โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

  
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ 

5.4 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย หัวหน้าฝ่ายคลัง สำนักงานเลขานุการกรม 

  
ข้อสั่งการ  ประธานมอบรองอธิบดีฯนพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณของกรมฯที่คงเหลือจำนวนประมาณเจ็ด
ล้านบาทเศษ และไม่ควรเหลือคืน 

เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี) 

   นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้บนัทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 

 นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อำนวยการสถาบนัชีววัตถุ ผู้ตรวจสอบ 2 
นายแพทยพ์ิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ 3 


