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สรุปการประชุม Monday Meeting ส าหรับการก ากับตดิตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 29 มีนาคม 2564  เวลา 07.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 การตรวจสอบและรับรองรุ่นการผลิตของวัคซีน Sinovac ได้น าส่ง COA (28 มี.ค.64) และก าหนดส่ง Summary 

production protocol วันที่ 30 มี.ค.64  หากสถาบันชีววัตถุตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็สามารถออกผลรับรองได้ ส าหรับ
วัคซีนที่ผลิตโดย Siam Biosciences ได้ส่งมาให้ตรวจ 3 รุ่นการผลิต ซึ่งได้ทดสอบแล้วผ่านทั้ง 3 รุ่นการผลิต ซึ่งทาง 
Astrazeneca ก็จะส่งข้อมูลนี้ให้กับอ.ย. ซึ่งคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขอาจมีการหารือกับ AstraZeneca ต่อไป  

1.2 บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าและมีความเสี่ยงที่ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รอบแรก ได้มีการ
ฉีดวัคซีนไปบ้างแล้ว จึงเห็นควรให้ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับวัคซีนครอบคลุมบุคลากรกรมฯทั้งหมด และจะ
ขอหารือกับคณะอนุกรรมการอ านวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ส าหรับบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน
ด่านหน้าและมีความเสี่ยงแต่ยังไม่ได้รับวัคซีนจากพื้นที่ 

1.3 การกลายพันธุ์ของโควิด จากประเทศ Norway ต้องระวัง ซึ่งขณะนี้อาจจะยังไม่เข้าประเทศไทย 
1.4 งานมหกรรมสาธารณสุขสัญจร 2564 กรมฯเป็นเจ้าภาพจัดงานในประเด็น อสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนในเดือน

พฤษภาคม 64 ณ จังหวัดระนอง โดยจะเจรจาขอเปลี่ยนสถานที่เป็นจังหวัดสุราษฎรธ์านี หากไม่ได้อาจเปลี่ยนเป็นจังหวัด
แถบภาคอีสาน (ซึ่งทางสสจ.ระนองอยู่ระหว่างการแจ้งข้อจ ากัดในการจัดงานของจังหวัด เช่น เร่ืองที่พัก การเดินทาง)  

1.5 ส าหรับการปรับเลื่อนเงินเดือนรอบเดือนเมษายน ได้จัดส่งข้อมูลไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในระยะเวลา
ตามก าหนด (25 มี.ค.64) เรียบร้อยแล้ว 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
-ผลตรวจ COVID-19 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 27 มี.ค. 2564 จ านวน 1,371,223 ตัวอย่าง ผลบวก 10,908 ตัวอย่าง (0.8%) 
-จ านวนน้ ายาคงคลัง ณ วันที่ 26 มี.ค.64 RT-PCR 332,663 RNA-Extraction 272,782 DMSc COVID-19 214,890 
ปัญหา/อุปสรรค : หน่วยงานเครือข่ายไม่ได้ลงข้อมูล ท าให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด รวม 35 แห่ง 
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ  
-ตัวอย่างน้ าลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Saliva Samples) จ านวน 138 แห่ง /ตัวอย่างปา้ยหลังโพรงจมูกและป้ายล าคอ
แบบรวมตัวอย่าง (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples) จ านวน 180 แห่ง 
- น้ ายา Siam Bioscience : ผ่านการตรวจประเมินจากกรมวิทย์ฯแล้ว อยู่ระหว่างการน าเข้าข้อมูลของอย.และจะมีการ
ประเมินโดยคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดลในสัปดาห์หน้า 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ มอบผู้เก่ียวข้องพิจารณาการตรวจทางห้องปฏิบัติการประกอบการออกใบรับรองวัคซีนพาสปอร์ต 
(Vaccine Passport) ซึ่งอาจต้องหารือถึงแนวทาง/เงื่อนไข ที่ประเทศต้นทางต้องการ  
รองอธิบดีฯนพ.พิเชฐ บัญญัติ รับประเด็นเพื่อหารือร่วมกับ ศทส.สป.เพื่อเตรียมระบบที่สามารถรองรับการตรวจสอบข้อมูลทาง
ห้องปฏิบัติการได้ เช่น การจัดท า Single window  
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- การเพิ่มศักยภาพภายหลังการปรับปรุงห้องปฏิบัติการระดับ 2/3  

 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอให้มีการวางแผนการบริหารจัดการให้ดี เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด  
 
-ติดตามรายรับ-รายจ่าย-หนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ผู้อ านวยการส านักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 
สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย (1 ตุลาคม 2563 – 26 มีนาคม 2564) 

 
ติดตามการลงข้อมูลใน ILAB/DMSc PAYMENT (ประชุมเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2564) 
1.ให้ทุกหน่วยน าเข้าข้อมูลทุกผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ 1 ม.ค.63 - ปัจจุบัน   
2.น าเข้าข้อมูล ผ่าน API ที่ ศทส. จัดท าให้เพื่อเก็บข้อมูลในระบบ Data Center ของกรม 
3.ข้อมูลใน ILab PLus ศทส จะจัดท ารายงานและส่งคืนให้หน่วยงานทวนสอบความถูกต้อง ภายใน 1 เม.ย. 
4.ข้อมูลที่ต้องลง DMSc Payment ให้ทุกหน่วยทบทวนข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค.63-ปัจจุบัน และส่งข้อมูลที่ ศทส. ภายใน 1 เม.ย.64 
ข้อเสนอ 
1.มอบผู้อ านวยการทุกหน่วยงาน  
-ติดตามการลงข้อมูล ILAB ผ่าน API ภายใน 1 เมษายน 2564  
-ตรวจสอบ DMSc PAYMENT และส่งข้อมูลให้ ศทส. ภายใน 1 เมษายน 2564 
2.มอบประธานคณะท างานแก้ไข ILAB II (ผอ. เลขา) ปรับข้อมูลให ้
-ตรวจสอบในการรับตัวอย่างได้ทุกรูปแบบ 
-ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์และค่าธรรมเนียมทุกแหล่งรายรับ   
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ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ทีมติดตามรายรับงานบริการจัดท าผังกระบวนการท างาน (Work Flow) รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหาหนี้ค้างจ่ายจากหน่วยงานและน าเรียนอธิบดีเพื่อแก้ไขเป็นรายกรณี   
 
 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 มหกรรมสาธารณสุขสัญจร 2564 : อสม.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน โดย ผู้อ านวยการส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ เนื่องจากงานมหกรรมสาธารณสุขสัญจรนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์กรมฯ นอกจาก
การแสดงผลงานของพื้นที่แล้วให้แสดงผลงานของกรม(ส่วนกลาง) อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะเวลาจัดงาน 1 - 11/2 วัน ซึ่งอาจ
ต้องมีการเตรียมกับพื้นที่ในการเชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน มอบกองแผนฯจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประกอบด้วย
อธิบดีเป็นประธาน และรองอธิบดีทั้ง 3 ท่านดูแลคณะท างานย่อยตามเนื้อหาข้อมูลที่รับผิดชอบ  
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 COVID vaccines updated โดย ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
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ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เตรียมค้นคว้าข้อมูลส าหรับการผลิตวัคซีนเพื่อรองรับเชื้อโควิดกลายพันธ์ฯ 

 
5.2 แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการขับเคลื่อนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ผู้อ านวยการกอง
การแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 

 
 
 

ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้ศึกษาบริษัทสตาร์ทอัพของหน่วยงานภาครัฐอ่ืน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ  
 
5.3 งบประมาณเบิกจ่ายแทนกัน กรมวิทย์-อย. โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  
วงเงินงบประมาณ 17,709,000 บาท / งบประมาณจัดสรร 7,709,000 บาท 
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ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ และติดตามการเบิกจ่าย/ให้ค าปรึกษากับหน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 
เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)  

                                          นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้บนัทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 

    กองแผนงานและวชิาการ  29 มีนาคม 2564 


