
 กองแผนงานและวิชาการ 29 มิถุนายน 2564  หน้า 1 จาก 4 
 

 

 

(ร่าง) สรุปการประชุมหารือเพื่อการก ากับติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 29 มิถุนายน 2564  เวลา 09.10 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
************************************ 

ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1  การประชุม EOC เปลี่ยนเป็นวันจันทร์-ศุกร์ ดังนั้นกรมฯจะปรับเปลี่ยนวันประชุม เป็นทุกวันจันทร์ (Monday 
Meeting) เช่นเดิม และจะกระชับเวลาการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมง  
1.2  จากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน รัฐบาลได้ออกมาตรการเร่งด่วน เพ่ือสกัดกั้นการระบาด ใน
พ้ืนที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน กทม. ปริมณฑล และจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือชะลอการกระจายเชื้อไปยัง
หลายพ้ืนที่  
1.3  กรณเีจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการกักตัว หากมีการฉัดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และมี
การตรวจ Swab Test ครบ 2 ครั้ง แล้วไม่พบเชื้อ หากมีความจ าเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที่ อาจให้มาปฏิบัติงานได้
อย่างมีเงื่อนไข 
1.4  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน กรมฯมีการแถลงข่าว “เฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด-19” และพบสายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้) 
ในกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และขอความร่วมมือสื่อมวลชนสื่อสารข่าวใน
ลักษณะทีไ่มส่ร้างความตื่นตระหนกให้แกป่ระชาชน 
1.5  กรณีอาคาร MSI  มีข้อค าถามในเรื่อง EIA ให้ประสานหารือกับส านักงบประมาณ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรองอธิบดีนายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ ด าเนินการ 
1.6  กรณีงบกลาง ให้ด าเนินการด้วยความถูกต้อง และเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมและเพียงพอต่อ
การใช้งาน หากติดขัดงบประมาณ  หรือปัญหาใด ขอให้แจ้ง/ปรึกษาท่านอธิบดี  

1.7  กรมฯประกาศปรับลดราคาค่าตรวจวิเคราะห์โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR  ในส่วนของชนิดตัวอย่าง ให้เพ่ิมน้ าลายลง
ในเอกสารที่จะประกาศ มอบกองแผนงานและวิชาการ และคณะกรรมการก าหนดอัตราค่าตรวจฯ ของกรม
ด าเนินการ 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไมมี่ผู้แจ้งแก้ไข 
วาระท่ี 3 เรื่องติดตาม 
3.1 การด าเนินการตามข้อสั่งการ โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
กองแผนงานและวิชาการรวบรวมผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เรียบร้อยแล้ว           
มีรายละเอียดดังนี้ 
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3.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
ผลตรวจ COVID-19 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จ านวน 48,461 ตัวอย่าง  

 
 

 
 
ข้อสั่งการ    - วางแผนสุ่มตรวจสอบคลินิกที่มีผลบวกมากเป็นพิเศษ เพ่ือให้มาตรฐานการตรวจเชื่อถือได้ 
                - ตรวจเยี่ยมและประสานในส่วนของการรายงานผลการตรวจผ่านระบบ Co-Lab 
น้ ายาสยามไบโอซายน์ 
ผ่านการประเมินและข้ึนทะเบียนจากอย.แล้ว และบริษัทจะส่งมอบให้กรมฯ อีก 200,000 reactions 
ข้อสั่งการ รับทราบและด าเนินการต่อไป 
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กล่องขนส่งตัวอย่างติดเชื้อทางอากาศ 
ข้อสั่งการ ด าเนินการโครงการน าร่องได้เลย หากมีความคืบหน้าหรืออุปสรรคให้น ามารายงาน 
ผลการทดสอบ Rapid Antigen 

  
 

 
 
ข้อสั่งการ ให้จัดท าข้อมูลน าเสนอใหมท่ีม่ีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้   
3.3 Co-Lab V.2 โดย รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ด าเนินการดังนี้  

- วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ยกเลิกการรายงานผ่าน Google form และวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 น าเสนอใน 
EOC กระทรวง 

 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
(ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ  
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5.1 COVID-19 vaccines updated โดย ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 

  

ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบให้สชว.จัดท าค าชี้แจงผลการทดสอบภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีน 
 
เรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

6.1 รองอธิบดี นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์  

     - แจ้งติดตามเรื่องใช้งบกลาง รอบที่ 2 โดยเฉพาะครุภัณฑ์ ซึ่งก าหนดสเปคไม่แล้วเสร็จ (เครื่อง RT-PCR และ 
Sequencer) ขอให้เร่งด าเนินการ เพ่ือให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการให้ทันเวลา เมื่อได้รับงบประมาณรอบที่ 2 

     - โครงการตามยุทธศาสตร์ (เงินบ ารุง) ที่ได้รับเงินอนุมัติงวดแรกเรียบร้อยแล้ว จะพิจารณาจัดสรรส่วนที่เหลืออีก 50% 
ขอให้หน่วยงานชี้แจงความก้าวหน้ากิจกรรมในโครงการให้ชัดเจน โดยจะมีการส่งเอกสารค าถามไปยังแต่ละหน่วยงาน หรือ
อาจเชิญมาชี้แจงหากยังไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจน 

      - ส าหรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2565 จะมีการเชิญหน่วยงานทุกหน่วยของกรมฯ ร่วมหารือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ตาม
ประเด็นที่ตั้งไว้ โดยจะเริ่มต้นภายในสัปดาห์นี้ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

  6.2 หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ แจ้งขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายข้อสั่งการต่างๆ 
ด าเนินการและส่งผลการด าเนินการที่กองแผนงานและวิชาการตามเวลาที่ก าหนด   

  6.3  หัวหน้ากพร. รายงานความก้าวหน้าการเตรียมรับตรวจประเมินรางวัล PMQA หมวด 2 และ 3  มีการทดสอบระบบ
เสียงการน าเสนอผ่าน Zoom และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ โดยการตรวจประเมินเป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ขอให้
ผู้อ านวยการที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมในการน าเสนอในประเด็นส าคัญๆของกรม   

ข้อสั่งการ รับทราบ และขอให้ด าเนินการต่อไป                             

 

 

 

       นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ผู้บันทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 

นางบุญญาติ เจริญสวรรค์  ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจสอบ 2 
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ 3 


