
หน้า 1 จาก 3 
 

 

สรุปการประชุมกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 7/2564  
วันที่ 20 เมษายน 2564  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมอบรองฯ พิเชฐ เป็นประธานต่อในการประชุม 
 

1.  เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ  
1. สถานการณ์ระบาดของโรคโควิดระลอกเมษายนยังอยู่ในภาวะวิกฤต สำหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างเร่ิมทดลองใช้
งานระบบ Co-Lab V.2 ในสัปดาห์น้ี มอบศทส.เตรียมช่องทางการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติในการตอบคำถาม/ข้อสงสัยในการรายงานผล 
ดังน้ันในช่วงทดลองน้ีให้ศวก.ทุกแห่งทำความเขา้ใจระบบ เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นที่ปรึกษาให้กับเครือข่ายในพื้นที่ มอบรองอธิบดีฯ
นพ.พิเชฐ บัญญัติ ติดตามผลการดำเนินงานทุกวัน และประมวลผลในวันศุกร์ หากระบบสมบูรณ์หรือหน่วยงานใดรายงานข้อมูลได้
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจะมีการแจ้งให้หน่วยงานยกเลิกการรายงานผลทาง Google drive แต่ในระยะทดลองใช้งานน้ีขอให้รายงานทัง้ 
2 ระบบควบคู่กันไปก่อน  
2. เนื่องจากพบปัญหาจำนวนการรายงานผู้เชื้อโควิด-19 ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมควบคุมโรคคลาดเคลื่อนกัน
ประมาณ 300-400 ตัวอย่างต่อวัน โดยที่ประชุมศปค.สธ.มอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับผู้อำนวยการกองระบาดวทิยา 
และทีม SAT กรมควบคุมโรค ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 6-7 วัน เช่น ความครบถ้วนของการรายงานผลจาก
ภาคเอกชน การรายงานผลซ้ำ เป็นต้น ในส่วนกรมวิทย์ฯมอบรองอธิบดีฯนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ และศทส.ดำเนินการ 
3. เตรียมการสำรองน้ำยาตรวจวิเคราะห์ให้เพียงพอ ไม่ควรให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำยาตรวจวิเคราะห์ 
4. กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทุกคนภายในเดือนเมษายน สำหรับบุคลากร 
กรมวิทย์ฯ ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าควรได้รับการฉดีทุกคนเช่นกัน(ตามความสมัครใจ) สำหรับบุคลากรศวก.น้ันโดยหลักการให้รับวัคซีน
จากพื้นที่ก่อน (ซึ่งควรได้รับครบถ้วนสำหรับวัคซีนล็อต 1 ล้านโด๊ส) หากไม่ได้รับวัคซีนในรอบนี้ให้ประสานเพื่อรับโควต้าของ
ส่วนกลาง 
5. การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื้อโควิด-19 ให้ส่วนกลางประสานกับศวก.เพื่อพิจารณาการขยายการทำ Target Sequencing ใน
พื้นที่ที่มีการระบาดสูง เช่น ศวก.เชียงใหม่/ภูเก็ต เพื่อลดปัญหาจากการขนส่ง สำหรับหน่วยงานอ่ืนให้ส่งตัวอย่างมาสำหรับสายพันธุ์
กลายพันธุ์ Sequencing ที่พบในอินเดีย กรมมีความพร้อมและตรวจได้ที่ส่วนกลางตามแนวทางเดิม เช่น ตัวอย่างบวกในผู้ป่วย
อาการรุนแรง ผู้ป่วยเสียชีวิต เป็นต้น  
6. การของบกลางสำหรับสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ ให้คาดการณ์ความต้องการภายในระยะเวลา 6 เดือนรอบด้าน เช่น การตรวจ 
Sequencing /การตรวจพิเศษที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากสปสช.ได้/การสต๊อคน้ำยา วัตถุประสงค์เพื่อความม่ันคงของประเทศ มอบกอง
แผนฯดำเนินการ 
7. หน่วยงานที่มีการแต่งตั้งตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหม ่หากพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสมและความจำเป็นในการเปลี่ยน ให้
เสนอเร่ืองเรียนอธิบดีเพื่อขออนุมัติได้ตามสมควร 
 

2. รับรองรายงานการประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2564 
   - ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ไม่มีการแก้ไข  
 

3. เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1 เรื่องจาก CIO DMSc Data Center โดย รองอธิบดีฯ นพ.พิเชฐ บัญญัติ  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  ประธานจะแจ้งไปยังผู้ตรวจราชการทุกเขตเพื่อขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลผ่านระบบ 
Co-Lab V.2 สำหรับการทดลองใช้ระบบ โดยวันศุกร์จะมีการประมวลผลการดำเนินงาน 
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3.2 เรื่องจาก CHRO  อัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้ารับ
ราชการเป็นกรณีพิเศษ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย รองอธิบดีฯ นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ เห็นชอบตามท่ีเสนอ ประธานมีข้อเสนอ ดังน้ี  
1. เร่งนัดหมายการประชุม อกพ. เพื่อการจัดการ  
2. หารือกับทาง สป.ส่วนกลาง หาทางเลือกว่ามีโอกาสที่จะดำเนินไปทางไหนได้บ้าง นำตำแหน่งมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับบุคลากรของกรมฯ ส่วนเร่ืองกรมฯเป็นผู้พิจารณาบริหารตำแหน่ง ขอให้เสนอมา เพื่อนำทั้งหมดมาประมวลต่อไป 
 
4 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 
4.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดย ผู้แทนฝ่ายคลัง  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีขอ้สั่งการ ดงันี ้ 

- มอบรองฯปิยะ ฝ่ายคลงัและกองแผนฯตรวจสอบขอ้มลูโดยเฉพาะยอดเงินลกูหนี ้ที่เพิ่มสงูขึน้และวิเคราะหร์ายละเอียดเพื่อน าเสนอ 

4.2 งบลงทุนปี 64  โดย ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้ง เรื่องงบลุงทุนเหลือจ่ายที่จัดสรรไปให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น
ภายใน 31 พค. 64 
4.3 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ   โดย QMR (รองอธิบดีฯ นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์) / มอบผู้อำนวยการสำนักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์  นำเสนอ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพด้านสารสนเทศ และมอบศทส.
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเตรียมข้อมูล/เอกสาร เพื่อเตรียมขอการรับรอง ISO 27000:2018 ภายในสิ้นปีน้ี  
- มอบผอ.ศิริวรรณ ประธานคณะทำงานจัดการความเสี่ยงพิจารณาระบบการประเมินความเสี่ยงให้เป็นระบบดิจิตอล เพื่อสามารถ
ประมวลผลให้เป็นปัจจุบันได้ 
4.4 ความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย   
โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 

5. เรื่องเพ่ือพิจารณา   (ไม่มี)  
 

6. เรื่องเพ่ือทราบ  
6.1 ระบบเฝ้าระวังสาธารณภัย รายงานเหตุฉุกเฉิน (DCIRs) แบบรายงานสถานการณ์สาธารณภัย (Disaster)  
    ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย ผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
มติที่ประชุม  (นำเสนอเป็นเอกสาร) ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2 ขยายเวลารับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่  
    โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
6.3  Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) 
     โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ มอบผอ.สุรัคเมธ เตรียมความพร้อมในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเกิดภาวะ Vaccine- 
induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia (VITT) เช่น แนวทางการส่งทางห้องปฏิบัติการ 
6.4 โครงการตรวจระดับภูมิคุ้มกันในคนที่ได้รับวัคซีน CoronaVAC พร้อมเสนอผลการตรวจแอนติบอดีในซีรั่ม 
     โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
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6.5 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   โดย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะให้นำ Infographic ของกรมที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น เร่ืองการ 
Reuse N95 , PPE กลับมาประชาสัมพันธ์อีกคร้ัง  เพือ่เป็นแนวทางหากเกิดการขาดแคลน 
  

 
    นางสาวรสรินทร์ หมัดสมาน นักวิเทศสัมพันธ์ ผูบ้ันทึก 

   นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 
นางสาวสุรัชนี  เศวตศิลา  ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถเุสพติด ผู้ตรวจสอบ 2 

นายปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผูต้รวจสอบ 3 
กองแผนงานและวิชาการ  23 เมษายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม 


