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สรุปการประชุม Monday Meeting สำหรับการกำกับตดิตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 7.30 – 9.00 น. ณ ห้องประชุม 722 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 ประเด็นการใช้ rapid test จะมกีารประชุมหารือระหว่างกรมฯกับผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปรอบด้าน 

และมีหลักฐานอ้างอิง เนื่องจากยังมีกลุ่มคนบางสว่นไม่เข้าใจในประเด็นดังกลา่ว 
1.2 กรณีการตรวจยืนยันผล positive และ negative ขอให้มีการทบทวนแนวทางดำเนินงานให้ดี ให้เกิดความมั่นใจ100% 

เนื่องจากกรมฯ เป็นหน่วยงานทีเ่ป็นมาตรฐานอ้างอิงของประเทศ ในกรณีที่ผลการตรวจไมส่อดคล้องกัน  
1.3 ได้รับ request ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในน้ำเสีย  ขอให้กรมฯ ศึกษาวิธีมาตรฐานในการตรวจให้ดีก่อน ให้มีความชัดเจน 

เชื่อถือได้ อย่ารีบทำการตรวจหากยังไม่มีความชัดเจน จะทำให้เสียเวลาโดยเปลา่ประโยชน์ ให้หารือกับรพ.รามาธิบดีใน
การตรวจด้วย เพื่อที่จะได้พิจารณาต่อไปวา่กรมฯควรเข้าไปมบีทบาทในส่วนไหนในกระบวนการ 

1.4 กรณีวัคซีน ขณะนี้มีปัญหาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ขอให้กรมฯติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมสำหรับ
การตรวจต่อไป  

1.5 จากการที่สตง.มาตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ บัญชี พบประเด็นผิดพลาดหลายข้อที่ไม่ควรเกิดขึ้น ให้แต่ละ
หน่วยงานจัดทำคำชี้แจง โดยปรึกษากับกลุ่มตรวจสอบภายใน และหากหน่วยงานใดที่ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ให้กลุ่มตรวจสอบ
ภายในรายงานอธิบดีต่อไปด้วย  

 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
 
วาระที่ 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1.1 ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 1-13 : จำนวนหน่วยงานที่ยังไม่รายงาน 59 หน่วยงาน  รายงานผลแล้ว 202 หน่วยงาน 
ข้อสั่งการ ประธานเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามที่กำหนด  
3.1.2 การขอรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ กรณีการรวมตัวอย่าง (Pooled Sample) โดย ผอ.สวส. 
ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบความชำนาญสำหรับ pooled saliva 93 แห่ง /pooled swab 119 แห่ง  
ข้อสั ่งการ มอบผอ.สวส.จัดทำคำแนะนำเป็นข้อมูลเชิงวิชาการเพื ่อสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการขอรับรอง
ความสามารถทางห้องปฏิบัติการ Pooled Sample และ Pooled Swab โดยเน้นเฉพาะประเด็นสำคัญ 1 หน้า เพื่ออธิบาย
บุคลากรทางการแพทย์   
3.1.3 น้ำยา Siam Bioscience/น้ำยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ภาพรวมยังเพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งน้ำยา และ VTM 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ขอให้บริหารจัดการสต๊อกให้เพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลา 
3.1.4 รถ Mobile Lab โดย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
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คาดว่าจะเซ็นต์สัญญาได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 
ข้อสั่งการ ขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และการรับรถ ให้มีระยะเวลาห่างจากวันที่เซ็นต์สัญญาพอสมควร  
 
3.1.5 ความก้าวหน้าการขนส่งทางอากาศ โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
สวส. มีการสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สายการบินในประเทศและกรมการบินพลเรือนในเรื่องการบรรจุและขนส่ง
เชื้ออันตราย 
สมป.  
1 แก้ไขรายละเอียดข้อความในประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื ่องคุณสมบัติหีบห่อชั้นนอกให้สอดคล้องระบบและ
มาตรฐานสากล  
2 รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาหีบห่อตามประกาศฯโดยครอบคลุมความต้องการของสมป. สวส. และเครือข่ายเพื่อเป็น 
demand เบื้องต้นให้มีผู้ผลิตจาหน่ายในประเทศหลังบังคับใช้ 
ข้อสั่งการ รับทราบ และดำเนินการต่อไป 
3.2 ระบบการรายงานผล CO-LAB 
ระบบ Co-Finding  Co-lab  Co-ward    
สรุปปัญหา  
1.การใช้ข้อมูลร่วมกันทั้งระบบติดขัด 
2.การบริหารจัดการระยะยาวมีปัญหา ทั้งค่าใช้จ่าย การบำรุงรักษา 
3.ไม่สามารถเรียกดูฐานข้อมูลได้ หากจะดูต้องผ่าน vender 
จึงมีมติให้เขียนใหม่ 
ข้อสั่งการ  

- ให้ติดตามความก้าวหน้าต่อไป 
- สำหรับระบบใหญ่ รอศูนย์เทคฯทำโปรแกรมให้เสร็จและทดลองใช้ ต่อไป 
- ให้นำร่องใช้งานในบางพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน   

 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 งบเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564 โดยผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ 
แนวทางการพิจารณา งบลงทุนเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ข้อสั่งการ ประธานมอบหลักการดังนี้ 

1. งบเหลือจ่ายของแต่ละหน่วยงานไม่ได้เป็นของหน่วยงาน 100% (สามารถจัดสรรได้) 
2. ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์  โดยขอให้มีการประชุมหารือกฎเกณฑ์ก่อน มอบรองอธิบดีทั้ง 2 ท่าน เป็นประธาน 
3. ผู้แทนของแต่ละกลุ่ม ต้องมีความเป็นกลาง  

 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 COVID vaccines updated โดย ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 
ข้อสั่งการ   

- ให้พิจารณาประเทศที่มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครอบคลุมแล้วเกิน 50% เช่นอิสราเอล ศึกษาข้อมูลว่าการติดเชื้อ
ลดลงหรือไม่ 

- ให้ศึกษาและติดตามข้อมูลกรณีวัคซีน Johnson&Johnson 

5.2  รายรับงานบริการตรวจวิเคราะห์/รายรับงานตรวจวิเคราะห์โควิด โดย ผู้อำนวยการศูนย์รวมบริการ/หัวหน้าฝ่ายคลัง  
ข้อสั่งการ   

ให้ปรับการนำเสนอ โดยรายงานรายรับการบริการตรวจวิเคราะห์จากทุกแหล่ง ทั้งเงินสดและไม่ใช่เงินสด มอบผอ.ศทส.ดึง
ข้อมูลจากระบบ I-Lab plus  

5.3 วิธีการเตรียมตัวอย่างน้ำเสียเพ่ือตรวจหาไวรัส โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

เปรียบเทียบวิธีการเตรียมน้ำเสียเพื่อตรวจหาไวรัสของรพ.รามาธิบดี และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มีความแตกตา่ง
ของขั้นตอนเล็กน้อย ข้อสังเกตคือ ยังไม่มีวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวอย่าง SAR-CoV-2 จากนํ้าเสีย ปัจจุบันเป็นการ
เตรียมตัวอย่างที่ใช้สำหรับ non-enveloped viruses เช่น poliovirus and enteroviruses, norovirus 

ข้อสั่งการ  ให้ทำการศึกษาวิจัยและเตรียมมาตรฐานในการตรวจต่อไป  

5.4 Work flow of bubbles and seal : tests & quarantine โดยผู้อำนวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุน
นวัตกรรม 
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ข้อสั่งการ  รับทราบ และให้นัดหมายประชุมหารือต่อไป 

 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  

6.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขึ้นทะเบียนการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการตรวจ SARS-CoV-2 และการตรวจประเมิน On-
site เพื่อต่ออายุเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 ปี 2564 

ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
 
 
 

                                          นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพนัธ์ชำนาญการ  ผู้สรุป 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 

    กองแผนงานและวชิาการ  2 กุมภาพันธ์ 2564  


