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สรุปการประชุม Monday Meeting สำหรับการกำกับตดิตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 11 มกราคม 2564  เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 มอบรองอธิบดีฯนพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ ตรวจสอบเรื่องระบบการลงข้อมูลจำนวนตัวอย่างรายวัน หากยังเกิดปัญหาอยู่มาก อาจ

ต้องนำระบบรายงานผลด้วย Excel แบบเดิมมาใช้ก่อน  
1.2 ตามที่การประชุม EOC มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำคำแนะนำการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาง

ห้องปฏิบัติการ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ Infographic นั้น ให้ร่วมตรวจสอบข้อมูลว่า
ถูกต้องตามเจตนารมย์ของกรมฯหรือไม่   

1.3 สำหรับการปรับอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโควิด-19 จะมีผลกับการเบิกจ่ายระดับประเทศด้วย
เนื่องจากสปสช.จะอ้างอิงทั้งราคาและวิธีการตรวจตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด ทั้งการตรวจด้วยวิธี RT-PCR/
การตรวจด้วยน้ำลาย/ชุดตรวจ Antibody โดยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายย้อนหลังได้ตั้งแต่เมื่อใดนั้นให้ สปสช.เป็นผู้กำหนด 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
3.1 COVID : รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/ผลการดำเนินงาน/สถานการณ์การติดเชื้อปัจจุบัน 
โดย  ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 
-สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 5,826 ราย ใน 58 จังหวัด (ข้อมูลระหว่าง
วันที่ 15 ธค.63 - 9 มค. 64) 
-จำนวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตรวจ COVID-19 248 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด (รวม กทม.) 
-การขอข้อมูลทางห้องปฏิบัติการจำนวนการตรวจวิเคราะห์รายวัน/น้ำยาคงคลังรายสัปดาห์ 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้แจ้งแนวทางการลงข้อมูลรายวัน/รายสัปดาห์ให้ชัดเจน เพื่อผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความ
สับสนและได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
3.2 รถ Mobile Labโดย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
โดยประมาณการณ์จะได้รับรถในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
ข้อสั่งการ มอบ ผอ.สวส.เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนโดยเฉพาะกระบวนการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย สำหรับ
กรณีที่จุฬาฯ ขอความร่วมมือกรมวิทย์ช่วยตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถเคลื่อนที่ที่จุฬาออกแบบ  โดยหลักการให้
กรมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่และให้ความคิดเห็นเป็นไปตามหลักวิชาการ  
3.3 ติดตามความก้าวหน้าตึก MSI โดย สำนักเลขานุการกรม  
ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 29 ธันวาคม 2563 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 12 ราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ และให้ดำเนินการไปตามขั้นตอน  
3.4 การจำหน่ายครุภัณฑ์ โดย สำนักเลขานุการกรม  
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ และให้ดำเนินการไปตามขั้นตอน 
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 COVID vaccines updated โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ สำหรับการได้รับวัคซีนของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำหรือผลประโยชน์
ทางการเมือง โดยกำหนดการได้รับวัคซีนในประเทศไทยได้แจ้งต่อสาธารณชนไปแล้วว่าจะได้รับส่งมอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
มีนาคม และเมษายน จำนวนรวมสองล้านโด๊ส เป็นวัคซีนจากประเทศจีน จึงขอให้กรมดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้องได้ภายใน
กำหนดเวลานั้นด้วย 

5.2 การทบทวนอัตราค่าตรวจวิเคราะห์เชื้อโควิด-19 โดย ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 
การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19  
-ด้วยตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตวัอย่าง (Pooled saliva samples)  ราคา 1,600 บาท (ตัวอยา่งน้ำลายที่ 5 รายต่อ 1 กลุ่ม)  
-ด้วยตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูก และปา้ยลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled nasopharyngeal and throat swab samples)
ราคา 1,600 บาท (ตัวอย่างที่ 4 รายต่อ 1 กลุ่ม) 
ชุดทดสอบแอนติบอดี ต่อเชื้อ SARS-CoV-2 ชนิด IgM/IgG ราคา 240 บาทต่อชุด 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ ประธานเสนอแนะว่าสำหรับอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ด้วยตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง
ที่เคยแจ้งในหนังสือสั่งการไว้ว่าราคา 500 บาท ต่อคน(ราย) นั้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงราคา แต่อาจเพิ่มข้อความว่า “ (ไม่รวมค่า
บริหารจัดการ)” ได้ และการแจ้งอัตราค่าตรวจให้ระบุข้อความในเอกสารให้ชัดเจน ไม่สับสน 

 5.3 การดำเนินงานอาหารปลอดภัยและตอบสนองสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 โดย ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหาร 

-สุ่มตรวจอาหารทะเล สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค รวม 80 ตัวอย่าง : ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง 
-ร่วมมือกับพื้นที่ตรวจอาหารทะเล ในแหล่งจำหน่าย รวม 26 ตัวอย่าง : ตรวจไม่พบทุกตัวอย่าง 
-ให้บริการสนับสนุนผู้ประกอบการ ลดราคาค่าบริการลง 50% ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค- 30 เม.ย 64 เหลือตัวอย่างละ 3,000 บาท 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ  

เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
6.1 การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรายวัน โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ดำเนินการต่อไปเนื่องจากเป็นมติจากที่ประชุม EOC ให้กรมวิทย์ดำเนินการ 
6.2 การขอทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ ( Pooled Saliva ) โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเสนอแนะให้จัดทำในรูปแบบแยกเป็นเขตสุขภาพ เพื่อความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการ 
6.3 การประกวดหน้ากากอนามัยแบบผ้า DMSc โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
การประกวดหน้ากากอนามัยแบบผ้า DMSc ผ่านการนำเสนอด้วยคลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันนี้ – 17 ม.ค.64 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
 

                                          นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้บนัทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 

    กองแผนงานและวชิาการ  11 มกราคม 2564 


