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(ร่าง) สรุปการประชุม Tuesday Meeting ส าหรับการก ากับติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย   

************************************ 

ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ให้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมออนไลน์ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรจ านวนมากและมีความ

ซับซ้อน เช่น โรงงาน ในการให้ค าแนะน าการใช้ ATK ซึ่งหากต้องเสริมเรื่องการท า Bubble & Seal ให้เชิญกรม

ควบคุมโรคร่วมให้ความรู้ด้วยเพ่ือความสมบูรณ์ในการบริหารจัดการ 

1.2 จัดทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล (Intelligent Unit) จาก  Co-Lab V.2 เพ่ือการน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด มอบรองอธิบดีฯนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์/สววพ. และบุคลากรกลุ่ม HIPPs 

1.3 มอบรองอธิบดีฯนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดท าโครงการวิจัยความ

แม่นย าของผลการตรวจจาก ATK ส าหรับการเก็บตัวอย่างด้วยตัวเองและบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้เก็บ ซึ่งเป็น

โครงการร่วมระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์และกรมควบคุมโรค  

 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564   

กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไมมี่ผู้แจ้งแก้ไข 

 

วาระท่ี 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า 

3.1 การด าเนินการตามข้อสั่งการ จากการประชุมเมื่อวันที ่12 กรกฎาคม 2564   

ข้อสั่งการ  ประธานมอบกองแผนติดตามการด าเนินการและสรุปข้อมูล หากเรื่องใดยังไม่ด าเนินการให้น าเข้าที่ประชุมต่อไป 

 

3.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  

สรุปผลการด าเนินงานทางห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือข่าย 350แห่ง 

ข้อมูลจาก Co-Lab 2 และ co finding ประจ าวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

-จ านวนตรวจทั้งหมด 55,167 ตัวอย่าง ผลบวก 14,970 ตัวอย่าง (26.81%)  

-จ านวนน้ ายาคงคลัง ณ วันที่ 25 ก.ค.64 RT-PCR จ านวน 369,249 test RNA-Extraction จ านวน 391,699 test  

DMSc COVID-19 จ านวน 271,547 test 

แผนการสนับสนุนน้ ายาสยามไบโอซายน์ 
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ในสัปดาห์หน้าสยามไบโอซายน์จะส่งน้ ายาเพ่ิมเติมให้จ านวน 200,000 test และเริ่มมีการจ าหน่ายแล้ว โดย

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะท าการ QC ให้ทุก lot 

ข้อสั่งการ ประธานแจ้งว่าหากมีความจ าเป็นต้องซื้อให้สนับสนุนน้ ายาสยามไบโอซายน์ได้  แต่ต้องไม่มีการแทรกแซง

หน่วยงานอื่น 

 

 

 

MOU สมาคมฟุตบอล 

MOU กับสมาคมฟุตบอลผ่านการพิจารณาจากฝ่ายนิติการไปยังสมาคมฟุตบอลเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว แต่ข้อตกลง

เรื่องค่าใช้จ่ายของทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่ตรงกัน 

ข้อสั่งการ  ประธานมอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขติดตามการเรียกเก็บค่าตรวจ 1 ล้านบาทจาก MOU กับ

สมาคมฟุตบอลฉบับแรกและติดตามความก้าวหน้า MOU ฉบับใหม ่

 

3.3 Co-Lab V.2  

ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบรองอธิบดีฯนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศติดตามการ

ลงข้อมูล /รายละเอียดของ Other ในการประชุมผู้รายงานผลทาง  Co-Lab V.2 ครั้งต่อไปและศึกษาแนวทางการบันทึก

ข้อมูล ATK เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดใน Co-Lab V.2 (ทุกโปรแกรมควรใช้เลขบัตรประชาชนเป็นหลัก) 

 

 3.4 ความก้าวหน้าตึก MSI โดย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม 

แผนการด าเนินการก่อนลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) 

ขั้นตอน ระยะเวลา 
ผู้รับจ้างท าหลักประกันสัญญา 7 วัน (ประกาศก าหนด) (22-29 ก.ค.64) 
เสนอลงนามสัญญา 2 วันท าการ (30 ก.ค.-2 ส.ค.64) 
ส่งมอบพื้นท่ีก่อสร้าง 1 วันท าการ (3 ส.ค.64) 

ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบฝ่ายพัสดุ สล.ตรวจสอบค าสั่ง ศบค.ส าหรับกรณีการก่อสร้างซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการเลื่อนส่งมอบพ้ืนที่ก่อสร้าง ตึก MSI 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  (ไม่มี)  

 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 

5.1 COVID-19 vaccines updated โดย ผู้แทนสถาบันชีววัตถุ  

ข้อสั่งการ  ประธานให้ติดตามข้อมูลความก้าวหน้าวัคซีน “อับดาลา”ของประเทศคิวบาและวัคซีน Novavax 
 
5.2  การจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 โดย ผู้แทนกองแผนงานและวิชาการ 
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ตามข้อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 
ฉบับที่ 28 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 5 คน โดยจัดการอบรม สัมมนา  
หรือการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก จึงเสนอแนวทางการจัดประชุมวิชาการฯด้วยระบบออนไลน์และ
จัดการประชุมไม่เกิน 5 คนต่อห้อง 
 
 ข้อสั่งการ  ประธานมอบกองแผนฯตรวจสอบข้อมูลการห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มมากกว่า 5 คนเพ่ิมเติม เพ่ือ
พิจารณาการจัดประชุมวิชาการฯ 
 
 
 
 
 
 
5.3 การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site visit) ผ่านระบบ ZOOM  โดย 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ก าหนดการตรวจประเมิน  
ขั้นตอน ก าหนดการ ระยะเวลา 

1 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ 
ผู้ประสานส านักงาน ก.พ.ร.แนะน าคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ 

5 นาท ี

2 หน่วยงานน าเสนอผลงานและวีดิทัศน์ 45 นาท ี
3 หน่วยงานตอบข้อซักถามของคณะผู้ตรวจประเมินรางวัล 40 นาท ี

 รวมเวลา 90 นาท ี
ขอเชิญร่วมรับตรวจประเมิน ผ่านระบบ Zoom วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ มอบกลุ่มพัฒนาระบบบริหารตรวจสอบข้อมูลในวิดีโอให้ถูกต้องในเรื่อง วันที่ตรวจยืนยัน

เชื้อด้วยการถอดรหัสพันธุกรรม/วันที่พบผู้ป่วยคนแรกในประเทศไทย /จ านวนการตรวจ RT-PCR ต่อวัน และให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐทางออนไลน์ 

5.4 COVID-19 vaccine research roadmap โดยผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
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ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  

5.5 งบความช่วยเหลือจากต่างประเทศรอบใหม่ โดย ผู้อ านวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ประเทศไทยจะได้รับงบความช่วยเหลือจากต่างประเทศประมาณ 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยให้ความช่วยเหลือในการ

บริหารจัดการวัคซีน ยกเว้นการซื้อและการสนับสนุนการผลิตวัคซีน และด้านห้องปฏิบั ติการ (Antigen Test ,Test Kit, 

Sequencing) 

ข้อสั่งการ  ประธานมอบกองความร่วมมือระหว่างประเทศพิจารณาการจัดท า Project Based ในเรื่อง Antigen เพ่ือ

รองรับงบความช่วยเหลือจากต่างประเทศรอบใหม่ 

เรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี)  

 

   นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้บันทึก 

นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 

 นางเลขา ปราสาททอง ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ผู้ตรวจสอบ 2 

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ 3 


