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สรุปการประชุม Monday Meeting สำหรับการกำกับติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วันที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 7.30 – 9.30 น. ณ ห้องประชุม 722 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานเรื่องอสม. งานมีความสำเร็จเรียบร้อยดี และกรมจะส่งเสริมทำให้งานเป็น

รูปธรรมมากขึ้นต่อไป 
1.2 สถานการณ์ COVID-19 ช่วงนี้ไม่ค่อยดี ยังพบการแพร่กระจายเชื้อจำนวนมาก ในหลายพื้นที่ จึงต้องเพิ่มความ

ระมัดระวังมากขึ้น 
1.3 กรณีการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรองอธิบดี นพ. บัลลังก์และ

ผอ.สชว.ช่วยประสาน ติดตามให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่กรมได้แจ้งรายชื่อไป โดยเบื้องต้น รองอธิบดี 
บัลลังก์ และ ผอ.สชว ได้ประสานเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถาบันบำราศนราดูร ตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป 

1.4 กรมฯจะสั่งซื้อเสื้อกั๊ก เพ่ือใช้สวมใส่ในการออกภารกิจภาคสนาม มอบ สล. จัดการประสานในเรื่องจำนวนเสื้อ / 
ขนาด ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.5 การประชุมสธ.สัญจร ที่กรมได้รับมอบหมายไปที่จังหวัดระนองนั้น เนื่องจากกรมฯ ไม่ได้มีศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่จังหวัดระนอง อธิบดี อาจจะเจรจาขอเปลี่ยนเป็นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยจะนำเสนอในด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุข กัญชา ให้เตรียมการ และวางแผนการดำเนินงาน / งบประมาณให้ดี สำหรับ
ประเด็นนำเสนอจะมีการหารืออีกครั้งโดยนำเสนอเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจของสังคม 

1.6 กรณีมีข่าวว่า งบประมาณปี 2564   25 % จะถูกตัดไป จะไม่มีการโอนให้แล้วนั้น   มอบกองแผนงานและ
วิชาการ ประสานหาข้อมูลว่าเป็นความจริงหรือไม่ เพ่ือจะได้ทราบสถานการณ์ด้านการเงินของกรมที่ชัดเจน  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไมมี่ผู้แจ้งแก้ไข 

 

วาระท่ี 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1.1 ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
ผลการดำเนินงานตรวจ COVID-19 ทางห้องปฏิบัติการเครือข่าย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจำนวนน้ำยาคง
คลัง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 21 มีนาคม 2564 
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- สต๊อกน้ำยาคงคลังทั้งน้ำยาสกัด และ RT-PCR ทุกแห่งยังเพียงพอ 
- หน่วยงานบางแห่งยังไม่ลงข้อมูล ได้ประสานติดตามแล้วเป็นระยะ 
- รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญการ Pooled Saliva 138 แห่ง / 

 Pooled Swab 180 แห่ง 

ข้อสั่งการ  มอบกองแผนงานและวิชาการประสานติดตาม สปสช. ว่าสามารถเบิกจ่ายค่าตรวจแบบรวมตัวอย่าง 
Pooled Samples ได้แล้วหรือไม่ 

น้ำยาสยามไบโอไซน์ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข     
ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งเอกสารให้อย.แล้ว แต่ยังติดปัญหาด้านเอกสารภาษาอังกฤษ ทำให้ยังไม่ได้รับใบอนุญาต 
ข้อสั่งการ รับทราบ  ในส่วนที่มีปัญหา ให้กรมฯช่วยดำเนินการในส่วนที่สามารถช่วยได้ 

รถ Mobile Lab โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   
ตรวจรับและทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  เกิดปัญหาโซ่ข้อต่อรถพ่วงหลุด ได้แจ้งบริษัทฯ 
เข้ามาซ่อมแซมและออกภาคสนามได้เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสั่งการ  รับทราบ ประสานแจ้งเครือข่าย สสจ. ว่าสามารถใช้บริการรถ mobile lab ของกรมได้  โดยคาดว่าอาจ
ยังมีความจำเป็นต้องใช้งานในระยะ 4-5 เดือนนี้ เนื่องจากยังมีการระบาดในหลายพ้ืนที่  
 
ความก้าวหน้าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระดับ 2/3 โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
สวส.ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์การอนามัยโลก ความคืบหน้าตามเอกสาร 

 
ข้อสั่งการ  รับทราบและดำเนินการต่อไป 
 
3.2  ค่าตอบแทนพิเศษโควิด โดยเลขานุการกรม  
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานรับรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งที่
ปฏิบัติงานตรงและปฏิบัติงานสนับสนุน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินที่กรมขออนุมัติ
ขึ้นไป  
ข้อสั่งการ  รับทราบ ให้ใช้ดุลยพินิจ ดำเนินการอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  
 
3.3 ความก้าวหน้าตึก MSI โดยเลขานุการกรม 
ได้ร่างสัญญา และมีแบบแปลนเรียบร้อยแล้ว  อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติ 
ข้อสั่งการ  รับทราบ และมอบหมายให้ดำเนินการติดตามต่อไป 
 
3.4 ความก้าวหน้าอาคารศูนย์รวมบริการ (One Stop Service) โดยผู้อำนวยการศูนย์รวมบริการ  
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 5 กรกฎาคม 2564 และจะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2564  
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ข้อสั่งการ มอบหมายรองอธิบดี นพ.บัลลังก์ ช่วยดูว่าสามารถจะลดระยะเวลาให้เร็วขึ้นได้อีกหรือไม่  และให้มีการ
บริการและอำนวยความสะดวกในศูนย์รวมบริการที่ทันสมัย และเบ็ดเสร็จสมกับเป็น one stop service เช่น 
ร้านอาหาร, WIFI, เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  
 
วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 
4.1 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 โดยหัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ข้อสั่งการ   

- ให้ดำเนินการทำหนังสือกราบทูลเชิญ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีตามข้ันตอน 
- สำหรับ Theme งานให้มีภาษาไทยด้วย มอบรองอธิบดี นพ.ปิยะ พิจารณา Theme งานที่เหมาะสม 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 COVID vaccines updated โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 
ข้อสั่งการ  รับทราบและให้ติดตามการดำเนินงานต่อไป 

5.2 แผนการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน กอง
แผนงานและวิชาการ 
ข้อสั่งการ / ข้อเสนอแนะ 

- สิ่งสำคัญของกระบวนการคือการทำ situation analysis ที่ถูกต้อง และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการทำแผน 
- การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ต้องให้ผู้ที่จะให้ความเห็น มีการเตรียมการ ศึกษางานก่อน จึงจะได้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
- ให้ทบทวน timeline และปรับการเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ให้เริ่มปี 2565 ได้เลย เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์

ได้เร็วขึ้น โดยหารือกับรองอธิบดี นพ.ปิยะ  

5.3 แผนการดำเนินการจัดทำผลงานสำคัญและถอดบทเรียนสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 ระลอกใหม่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 

ข้อสั่งการ /ข้อเสนอแนะ เห็นด้วยในการถอดบทเรียน  อย่างไรก็ตามให้มีเป้าหมายหลักการที่ชัดเจนว่า การถอด
บทเรียนครั้งนี้ อยากได้อะไร โดยเขียนให้เห็นสถานการณ์ภาพรวมของโลก ที่ส่งผลมายังประเทศไทย และประเทศ
ไทยเกิดปัญหาตรงจุดไหนบ้าง มีการดำเนินการอย่างไร โดยบางเรื่องกรมอาจมีการดำเนินการที่ ช้า บางเรื่องกรม
ดำเนินการได้เหมาะสม ให้เขียนถอดบทเรียนมาและนำมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  -ไม่มี- 
 

                                          นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  ผู้สรุป 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 

    กองแผนงานและวิชาการ  22 มีนาคม 2564  


