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(ร#าง) สรุปการประชุมหารือเพื่อการกำกับติดตามนโยบายเร#งด#วน กรมวิทยาศาสตรAการแพทยA  

วันที่ 30 สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ หQองประชุม 110 อาคาร 100 ปR การสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตรAการแพทยA 

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

ประธานการประชุม : นายแพทย'ศุภกิจ ศิริลักษณ' อธิบดีกรมวิทยาศาสตร'การแพทย' 

วาระที่ 1  เรื่องประธานแจQงเพื่อทราบ  

1.1 ขอขอบคุณทุกๆทBานที่รBวมกันจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร'การแพทย' ครั้งที่ 29 ใหMสำเร็จลุลBวงดMวยดี และ

เปQนการตัดสินใจที่ถูกตMองในการจัดประชุมแบบออนไลน'ในปUนี้   

1.2 สัปดาห'นี้มีการอภิปรายไมBไวMวางใจ วันนี้เวลา 10.00 น.ประธานมีการประชุมกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ

เตรียมขMอมูลตBอไป สBวนที่เกี่ยวขMองกับกรมฯ เชBน การจัดหาวัคซีน / ATK และอื่นๆ 

1.3 กรณีการดำเนินการศึกษาเกี ่ยวกับ Seroprevalence ในคนไทย ของผู MไดMรับวัคซีนและติดเชื ้อ โดยใหMมี

รายละเอียดของ antibody role ขอใหMรีบดำเนินการและกำหนดระยะเวลาดำเนินงานอยBางชัดเจน อาจตMองขอ

ความรBวมมือจากสป. กรณีกลุBมตัวอยBาง เพื่อใหMไดMขMอมูลที่เปQนประโยชน'ตBอสังคมตBอไป มอบหมายรองอธิบดี 

นายแพทย'บัลลังก' อุปพงษ' กำกับติดตาม  

1.4 ประเด็นการอบรมอสม.นักวิทยาศาสตร'การแพทย'ชุมชน มีการตั้งเปrาหมายในการอบรมใหMไดM ประมาณ 5,000 

คน มอบหมายศูนย'วิทยาศาสตร'การแพทย'ดำเนินการ 

1.5 กรณีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster Dose) ใหMกับบุคลากรกรมฯ ใหMเรBงดำเนินการใหMแลMวเสร็จโดยเร็ว สำหรับ 

AstraZeneca สามารถดำเนินการไดMโดยไมBมีขMอจำกัด สBวนกรณี Pfizer เนื่องจากคBอนขMางมีประเด็นทางสังคม 

จึงขอใหMพิจารณาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดBานหนMาชัดเจนหรือมีความเกี่ยวขMองอยBางชัดเจน อาจพิจารณากำหนด

สัดสBวนบุคลากรกรมที่ควรไดMรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3  และขอใหMบุคลากรไปรับการฉีดตามวันที่กำหนดดMวย 

1.6 พิจารณาใหMอาสาสมัครชBวยเหลือรพ.สนาม รพ.บุษราคัม ตBอไป ตามกำลังและความเหมาะสม  

1.7 กรณีอธิบดีไดMรับจดหมายรMองเรียน ดMานความประพฤติของเจMาหนMาที่ของรัฐ ขอใหMกรรมการที่ไดMรับการแตBงตั้ง 

ดำเนินการสอบสวนขMอเท็จจริง และรายงานผลใหMอธิบดีทราบโดยเร็ว และฝากย้ำเตือนเจMาหนMาที่ของรัฐคนใด 

หากมีการปฏิบัติหนMาที่ไมBถูกตMอง กBอใหMเกิดความเสียหายแกBภาครัฐ จำเปQนตMองมีการดำเนินการสอบวินัย  

1.8 จะมีการพิจารณาจัดสรรอัตราขMาราชการตั้งใหมBเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรอบใหมB  
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1.9 สำหรับผูMปฏิบัติงานดBานหนMา ซึ่งกรมวิทยาศาสตร'การแพทย' ไดMขอเพิ่มประมาณ 80-90 คน ซึ่งเปQนจำนวนนMอย

ที่สุดของกระทรวงฯ อยBางไรก็ตาม ไดMรับการชี้แจงจากสำนักงานเลขานุการกรมแลMววBา เนื่องจากกรมฯไดMรับการ

จัดสรร เปQนจำนวนมากในครั้งกBอนแลMว ในรอบนี้จึงมีบุคลากรที่รอบรรจุจำนวนนMอยลง 

1.10 ในปUงบประมาณหนMา จะมีผูMเกษียณเปQนจำนวนมาก สำหรับตำแหนBงผูMบริหาร อาจตMองพิจารณาตั้งแตBเดือน

กันยายนเปQนตMนไป เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีคุณภาพ สามารถทำหนMาที่ไดMอยBางสมบูรณ'  

สำหรับตำแหนBงระดับเช่ียวชาญ ตามระเบียบใหมB ไมBตMองรอการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.แลMว โดยกระทรวงฯ

จะมีหนังสือสBงมาชี้แจงตBอไป 

1.11 ประเด็นการบรรจุตำแหนBงพนักงานราชการที ่ยังคงคMางอยู B ใหMรีบดำเนินการใหMเสร็จโดยเร็วภายใน

ปUงบประมาณนี้ ตามแนวทางที่ใหMไป มอบรองอธิบดีนายแพทย'ป�ยะ ศิริลักษณ' และสำนักงานเลขานุการกรม 

ดำเนินการ  

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564   

กองแผนงานและวิชาการไดMแจMงเวียนสรุปการประชุมทางไลน' DMSc 64 แลMว ไมBมผีูMแจMงแกMไข 

วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 

3.1 การดำเนินการตามขQอสั่งการ โดย ผูQอำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 

กองแผนงานและวิชาการรวบรวมผลการดำเนินงานตามขMอสั่งการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เรียบรMอยแลMว 

3.2 สถานการณAโรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผูQอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรAสาธารณสุข 

- ระบบการรายงานผลรายวัน/ป^ญหาและอุปสรรค  
	

 
  

ขQอสั่งการ    - วิเคราะห'หาสาเหตทุีจ่ำนวนการตรวจลดนMอยลงมาก 

- ปรับสไลด'การนำเสนอกราฟแทBง 

 

น้ำยาตรวจและน้ำยาสยามไบโอไซเอนซA 
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ขQอสั่งการ  บริหารจัดการน้ำยาคงคลังและน้ำยาสยามไบโอไซเอนซ'ลBวงหนMาใหMเพียงพอตBอการใชMงาน  

 

 

 

 

 

 

3.3 Co-Lab V.2 โดย ผูQอำนวยการศูนยAเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	  
 

ขQอสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานใหMดำเนินการตรวจสอบ วางระบบแกMป�ญหาการรายงาน ใหMทุกหนBวยงานลง

ระบบใหMทันเวลา และครบถMวน 

 

วาระที่ 3.4 ความกQาวหนQาตึก MSI โดยเลขานุการกรม    

ขQอสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานใหMดำเนินการประสานกรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการตามมาตรการสถาน

ประกอบกิจการ แคมป�คนงานกBอสรMาง และมาตรการ bubble and seal ตBอไป 

 

วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา โดยผูQอำนวยการสำนักมาตรฐานหQองปฏิบัติการ  

เสนอใหMที่ประชุมพิจารณา กรณี สสจ.มุกดาหารแจMงความคลินิกแหBงหนึ่ง ออกใบรับรองโควิด 2 ครั้งไมBตรงกัน ทำ

ใหMเกิดความเสียหายตBอสBวนรวม 

ข้อสั&งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานจะพิจารณาเรื่องดังกลBาวตBอไป	
วาระที่ 5  เรื่องเพื่อทราบ 

วาระที่ 5.1 – 5.3 เลื่อนเปQนการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากประธานติดภารกิจ 
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วาระที& 0.2 กรมบญัชีกลางซ้อมความเข้าใจการเบกิจ่ายค่าชุดตรวจ ATK	

 
 

ข้อสั&งการ  ที่ประชุมรับทราบ การดำเนินการเบิกจBายใหMเปQนตามจริง และประหยัด มอบหมายหนBวยงานที่

เกี่ยวขMองดำเนินการตBอไป 

 

       นางสาวศรันญา มานะรุBงเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ'ชำนาญการ ผูMบันทึก 

นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผูMอำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผูMตรวจสอบ 1 

นางบุญญาติ เจริญสวรรค'  เลขานุการกรม ผูMตรวจสอบ 2 

นายแพทย'พิเชฐ บัญญัต ิรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร'การแพทย' ผูMตรวจสอบ 3 


