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(ร่าง) สรุปการประชุม Tuesday Meeting ส าหรับการก ากับติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 15 มิถุนายน 2564  เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

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

ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 สืบเนื่องจากการประชุม ศปค.สธ.ได้ปรับเป็นเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์ จึงขอปรับการประชุมเพ่ือก ากับติดตามนโยบาย

เร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นทุกวันอังคาร (Tuesday Meeting ) เวลา 07.30 – 09.00 น.  
1.2 ตามที่มีกรณีขออนุเคราะห์การตรวจ Antibody เพ่ือตรวจภูมิคุ้มกันของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งภารกิจการตรวจ

ภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชาชนเป็นหน้าที่ของภาครัฐ ไม่ใช่ปัจเจกบุคคลเนื่องจากวิธีการตรวจยุ่งยาก ซับซ้อนและมี
ค่าใช้จ่ายสูง 

1.3 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น ในส่วนปัญหาเรื่องสายพันธุ์ต้องพิจารณาวิธีการรายงาน
เชิงบวก ไม่มีการปิดบัง ซึ่งเป็นประเด็นทางบริหารที่ส าคัญ เช่น การพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ใน SQ ไม่ได้แพร่ไปใน
ชุมชน ไม่ต้องเร่งรีบออกสื่อแต่ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง และตอบได้ชัดเจน 

1.4 มอบฝ่ายแผนตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณปี 2565 ที่ถูกปรับลด และเตรียมข้อมูลน าเสนอต่อคณะกรรมมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพรบ.งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป 

 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไมมี่ผู้แจ้งแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1 การด าเนินการตามข้อสั่งการ จากการประชุมเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 
ข้อสั่งการ ประธานให้หน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามข้อสั่งการส่งสรุปผลการด าเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค โดยย่อ
มายังกองแผนงานและวิชาการ เพ่ือน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 
3.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
-ผลตรวจ COVID-19 ระหว่างวันที่ 6-12 มิถุนายน 2564 จ านวน 389,191 ตัวอย่าง จ านวนตรวจสะสมตั้งแต่เริ่มเปิด
บริการ จ านวน 7,438,121 ตัวอย่าง  
-จ านวนน้ ายาคงคลัง ณ วันที่ 12 มิ.ย.64 RT-PCR จ านวน 551,726 test RNA-Extraction จ านวน 478,981 test  
DMSc COVID-19 จ านวน 535,754 test 
- น้ ายาสยามไบโอซายน์ : ผ่านการประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนจาก อย.เรียบร้อยแล้ว 
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ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการติดตามการรายงานผลของห้องปฏิบัติการ

เครือข่ายโควิด-19 ที่ยังไม่ลงทะเบียน Co-Lab 2  (บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร ์ซิสเท็มส์ จ ากัดฯ) 
 

3.3 Co-Lab V.2 โดย รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบการรายงานผล
ในระบบ CO-Lab กับ Google Form ตามที่เคยได้ตกลงไว้ ส าหรับเขต 7,8,9 หากรายงานครบถ้วนสมบูรณ์อาจ
พิจารณายกเลิกการรายงานผลทาง Google Form 
 
3.4 ความก้าวหน้าตึก MSI โดย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม 
อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ จากส านักงบประมาณ  
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
3.5 เครื่องมือแพทย์ตามพรบ.เงินกู้ โดย ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา   
4.1 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 29 โดย หัวหน้าส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้อสั่งการ  ประธานมอบคณะท างาน (ส านักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์/กองแผนงานและวิชาการ) ตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับการกราบทูลเชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดจากหน่วยงานอ่ืน และไม่เลื่อนจัดงานประชุม
วิชาการฯ แต่ให้ปรับรูปแบบการน าเสนอแบบ New Normal เน้นการประชุมออนไลน์และOn site ในบางกิจกรรม 
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วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 COVID-19 vaccines updated โดย ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 

    
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
5.2  แนวทางการใช้น้ ายาตรวจโควิดของจสน.ในการตรวจวิเคราะห์และตรวจยืนยัน โดย ผู้อ านวยการกอง
แผนงานและวิชาการ 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเร่งจัดท าข้อเสนอเพ่ือพิจารณาปรับลด
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR  ซึ่งปัจจุบันราคา 1,600 บาท ให้มีความเหมาะสม และขอให้
ด าเนินการโดยเร็วที่สุด และมอบรองอธิบดีฯนพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ ก ากับการด าเนินการ 
 
5.3 โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดย ผู้แทนกองความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  
 

ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  

5.4 คณะกรรมการบริหารจัดการงบกลางประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาด าเนินการเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดและด้วยความเป็นธรรม 
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5.5 การติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบาย/โครงการส าคัญ โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามนโยบาย/โครงการส าคัญ ทบทวนและ
ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงตามวัตถุประสงค์การของโครงการ หากมีเงินเหลือ/เงินคืนให้แจ้ง
มายังกองแผนงานและวิชาการ 

5.6 ความก้าวหน้าการศึกษายาต้านไวรัสโควิด 19 โดย ผู้แทนส านักยาและวัตถุเสพติด 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ไม่มี 

   นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้บันทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 

 นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบ 2 
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ 3 


