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(ร่าง) สรุปการประชุม Monday Meeting ส าหรับการก ากับติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 กระทรวงสาธารณสุขจะมีการแถลงข่าวทุกวัน เวลา 13.30 น. ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันนี้จะมีการ

แถลงข่าวเรื่องการตรวจสายพันธุ์เชื้อโควิด มอบสถาบันชีววัตถุปรับข้อมูลในเอกสารประกอบการน าเสนอเรื่อง
แผนการทดสอบภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนโควิด จัดท าแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และจัดกลุ่มวัคซีนเพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการให้วัคซีนที่มีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

1.2 ตามที่มีการติดตามการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดมาระยะหนึ่ง ยังพบปัญหาตัวเลขคลาดเคลื่อน ซึ่งมีความส าคัญและ
เป็นประเด็นเมื่อมีการสื่อสารไปยังระดับจังหวัด มอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขจัดระบบการรายงานสาย
พันธุ์ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน 

1.3 ขอให้ศวก.ให้ความร่วมมือกับพ้ืนที่กรณีผู้บริหารขอให้ตรวจประชาชนในพ้ืนที่นั้นๆ และเมื่อได้ผลการตรวจ
วิเคราะห์แล้วให้รายงานกลับไปยังผู้ร้องขอ เช่น ผู้ตรวจราชการ เป็นต้น ส าหรับกรณีพ้ืนที่ใดพบตัวอย่างบวก
จ านวนมาก อาจต้องมีแนวทางตรวจสอบว่าเกิดจากการปนเปื้อนหรือไม่ ซึ่งจะให้แนวทางที่ชัดเจนแก่ศวก.อีกครั้ง
ในการประชุมกรมเดือนกรกฎาคม  

1.4 ให้ศวก.เป็นผู้วางแผนในการจัดซื้อน้ ายาส าหรับการตรวจโควิด เนื่องจากเรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ได้  และ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขไม่ควรจัดซื้อให้ยกเว้นการจัดสรรน้ ายาที่ได้รับจากบริษัทสยามไบโอไซน์ 
ส าหรับการตรวจสายพันธุ์ให้สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างบวกตามเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่ต้องตรวจทุกตัวอย่าง 

1.5 กรณีการสนับสนุนน้ ายาตรวจวิเคราะห์พ้ืนที่ที่มีประชากรต่างด้าวจ านวนมาก ที่ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจาก
หน่วยงานใดได้ กรมฯจะสนับสนุนได้บางส่วนเท่านั้น 

1.6 ขอให้ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังใจรวมทั้งดูแลอ านวยความสะดวกในการท างานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ในการด าเนินการในสภาวะวิกฤติของประเทศ  

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไมมี่ผู้แจ้งแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1 การด าเนินการตามข้อสั่งการ จากการประชุมเมื่อวันที ่29 มิถุนายน 2564   
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3.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้แทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
-ผลตรวจ COVID-19 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2564 จ านวน 263,244 ตัวอย่าง จ านวนตรวจสะสมตั้งแต่เริ่มเปิด
บริการ จ านวน 8,598,676 ตัวอย่าง  
-จ านวนน้ ายาคงคลัง ณ วันที่ 3 ก.ค.64 RT-PCR จ านวน 463,263 test RNA-Extraction จ านวน 361,729 test  
DMSc COVID-19 จ านวน 445,022 test 
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การปรับลดอัตราค่าตรวจวิเคราะห์โควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR 
อัตราค่าตรวจวิเคราะห์ปรับลดลงเหลือ 1,300 บ.และเพ่ิมตัวอย่างน้ าลายลงในรายการตรวจวิเคราะห์ที่จะประกาศ โดย
ท่านอธิบดีลงนามแล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 64  
การทดสอบ Rapid Antigen 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขน ารายงานการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบของ Rapid Ag Test เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
MOU สมาคมฟุตบอล 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขส่งร่าง MOU กับสมาคมฟุตบอลฉบับที่ 2 ที่ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายนิติการไปยัง
สมาคมฟุตบอลเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยระบคุ่าตรวจวิเคราะห์ 500 บาท/test ค่าเก็บตัวอย่าง 100 บาท/test 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแจ้งทวงหนี้ไปยังสมาคมฟุตบอลเพ่ือ
เรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์จ านวน 1 ล้านบาท ตาม MOU ฉบับแรก 
 
3.3 Co-Lab V.2  

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เตรียมน าเสนอข้อมูลจาก Co-Lab V.2 
ในการประชุม EOC วันพุธที่ 7 ก.ค.64 (แสดงผลด้วยกราฟเดียวและหน่วยงานที่ไม่ลงข้อมูล) โดยเน้นให้ห้องปฏิบัติการ
รายงานครบถ้วน ทันเวลา 
 
 3.4 ความก้าวหน้าตึก MSI โดย หัวหน้าฝ่ายพัสดุ ส านักงานเลขานุการกรม 
แผนการด าเนินการก่อนลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการและทดลอง (MSI) 
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ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เร่งด าเนินการตามข้ันตอน หากมีปัญหาติดขัดขั้นตอนใดให้เรียนรองอธิบดีฯ
นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ ทราบโดยด่วนและมอบส านักงานเลขานุการกรมเตรียมการเพ่ือรองรับแคมป์คนงานก่อสร้าง เพ่ือ
ป้องกันการเกิด Cluster ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา   
4.1 ข้อหารือจาก สสจ.พังงา โดย ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

 
ข้อสั่งการ  ประธานมอบส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการร่วมกับเลขานุการกรม (ฝ่ายนิติการ) ตอบข้อหารือจาก สสจ.
พังงา โดยตอบบนพ้ืนฐานข้อมูลที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและภายใต้ขอบเขตอ านาจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปก่อน
ขั้นตอนต่อไปพิจารณาก าหนดเกณฑ์ท้ัง 3 ข้อหารือของ สสจ.พังงาและเสนอในคณะกรรมการวิชาการเพ่ือให้ความเห็น 
 
4.2 ข้อร้องเรียนมาตรฐานการตรวจ pooled sample โดย ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ข้อสั่งการ ประธานมอบส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ แจ้งประชาสัมพันธ์ตอบกลับผู้ร้องเรียนตามข้อเท็จจริงที่พบ
คือ รายงานผลการตรวจนั้นมาจาก รพ. ที่ไม่ได้เป็นเครือข่ายห้องปฎิบัติการ SARS-CoV-2 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส่วนรายละเอียดของการตรวจด้วยวิธี  pooled ตัวอย่างมอบหมายให้คณะท างานวิชาการทบทวน 
 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 COVID-19 vaccines updated โดย ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 
 
 
 
 
 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
5.2  SARS-CoV-2 Phylogeny โดย ดร.สิทธิพร ปานเม่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข:ทีม DMScIU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
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5.3 การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ประเด็นแจ้งเพ่ือทราบ 
1.ตามหนังสือ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที ่สธ 1004.01/375ลงวันที่ 14 พ.ค. 64ได้โอนค่าตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ งวดที่ 3 จ านวน 5ล้านบาท โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
- แผนเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
- ปฏิบัติการฟ้าสางขุดรากถอนโคนทลายเครือข่ายน าเข้า – จ าหน่าย ยาลดความอ้วน ปี 2562 
จึงขอให้หน่วยงาน งดออกใบแจ้งหนี้ หรือทวงหนี้ไปยัง อย. 
2.ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบเบิกจ่ายแทนกันเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  

5.5 ก าหนดการเข้าชี้แจงคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565 โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  

เรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

6.1 รองอธิบดีฯนพ.ปิยะ ศิริลักษณ์แจ้งว่า จะมีการตรวจเยี่ยมตามอาคารต่างๆ เพ่ือตรวจสอบจุดช ารุด เพ่ือจัดท าแผน
ซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม 

6.2 รองอธิบดีฯนพ.ปิยะ ศิริลักษณ์และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร แจ้งผู้เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลและเตรียมความ
พร้อมรับการตรวจประเมิน PMQA (Site Visit) หมวด 2,3 จากส านักงาน กพร. ในวันที่ 20 ก.ค.64 

6.3 หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ แจ้งให้ทุกหน่วยงานทบทวนและส่งข้อมูลโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ (เงินบ ารุง) เพ่ือพิจารณาจัดสรรส่วนที่เหลือ 50% โดยจะประสานงานกับหน่วยงานแต่ละแห่งที่ได้รับ
งบประมาณ เพ่ือสอบถามและท าความเข้าใจในโครงการมากขึ้น 

    
 
 
 

นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้บันทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 
 นางศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร ผู้ตรวจสอบ 2 
นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ 3 


