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(ร่าง) สรุปการประชุม Monday Meeting สำหรับการกำกับติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วันที่ 5 เมษายน 2564  เวลา 07.30-09.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
1.1 สถานการณ์การติดเชื้อ Covid-19 ช่วงน้ี พบ cluster กระจายตามสถานที่ต่างๆ เน่ืองจากบางสถานที่ไม่ได้เคร่งครัด

ในการใช้มาตรการการปัองกันส่วนบุคคลเท่าที่ควร 
1.2 เร่ืองสายพันธุ์โควิดกลายพันธุ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางการรายงานผล ซ่ึงที่

ผ่านมา หน่วยงานที่ตรวจไม่ได้รายงานให้กรมฯทราบโดยตรง ซ่ึงทำให้กรมฯทราบผลช้า มอบผอ.สวส.เร่งรัดจัดการ
เร่ืองน้ี 

1.3 เร่ืองวัคซีนที่จะนำเข้ามาอีกจำนวนมาก ซ่ึงคาดว่าจะทำให้จำนวนวัคซีนครอบคลุม ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเสี่ยง    

1.4 สำหรับกรณีหญิงตั้งครรภ์ / วางแผนจะตั้งครรภ์ ยังไม่มีข้อมูลการวิจัยที่จำเพาะเกี่ยวกับผลกระทบต่อหญิงมีครรภ์
และลูกในครรภ์ แต่มีคำแนะนำให้พิจารณาว่าหญิงตั ้งครรภ์คือกลุ่มเสี ่ยง  หากมีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนมี
คำแนะนำ ดังน้ี 
1) ให้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนให้ครบโดสก่อน และรออีกสักระยะค่อยมีครรภ์ 
2) ให้หญิงตั้งครรภ์ รอจนคลอดลูกก่อน แล้วค่อยฉีดวัคซีนภายหลัง ซ่ึงคาดว่าในตอนน้ันน่าจะมีข้อมูลวิจัยแล้ว 

1.5 เนื ่องจากพบ cluster ต่างๆมากขึ ้น คาดว่ากระทรวงฯจะมีมาตรการที ่ เข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หาก
กระทรวงฯ งดกิจกรรมรดน้ำอวยพร กรมฯ ก็งดเช่นกัน โดยให้อวยพรผ่านช่องทางออนไลน์แทน 

1.6 กรณี cluster ในเรือนจำ มีประเด็นที่ต้องจับตาคือ เจ้าหน้าที่คุมขังที่เข้า-ออกเรือนจำ มีโอกาสจะทำให้เกิดการแพร่
เชื้อไปนอกเรือนจำหรือไม่ 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 
เพื่อให้การตรวจรายงานการประชุมมีความละเอียดมากขึ้น มอบกองแผนงานและวิชาการจัดตารางผู้ตรวจสอบรายงาน
ทั้งการประชุม MM และการประชุมกรมฯ โดยมอบรองอธิบดี 1 ท่าน ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ และ
ผู้อำนวยการส่วนกลางอีก 1 ท่านหมุนเวียนตรวจรายงานการประชุมให้ใช้คำว่า“ร่าง” ในสรุปรายงานการประชุม และ
รับรองรายงานในที่ประชุม 

วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
-ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
-ผลตรวจCOVID-19 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.–2 เม.ย. 2564 จำนวน 1,442,917 ตัวอย่าง ผลบวก 11,495 ตัวอย่าง (0.8%) 
-จำนวนน้ำยาคงคลัง ณ วันที่ 3 เม.ย.64 RT-PCR 400,209 RNA-Extraction 293,539DMSc COVID-19 337,634 
ปัญหา/อุปสรรค : หน่วยงานเครือข่ายไม่ได้ลงข้อมูลรวม57แห่ง ทำให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด 
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ  
-ตัวอย่างน้ำลายแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Saliva Samples) จำนวน 142 แห่ง /ตัวอย่างป้ายหลังโพรงจมูกและป้าย
ลำคอแบบรวมตัวอย่าง (Pooled Nasopharyngeal and Throat Swab Samples) จำนวน 180 แห่ง 
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-น้ำยาSiam Bioscience : ผลการประเมินด้านเทคนิค โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ด้วย
บริษัทส่งข้อมูล Stability เวอร์ชั่นที่ไม่ถูกต้องให้ อย. ทำให้ขณะน้ียังต้องรอผลการประเมิน 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ มอบผอ.สวส. ประสานบริษัทต่อไป  
-ประเด็นกรมฯได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจ Covid-19 จากกรมควบคุมโรค มอบ ผอ.สวส. และกองแผนฯ 
ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขต้องดำเนินการอะไร อย่างไร โดยให้ประสาน สปสช.ด้วย ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีที่ต้อง
ตรวจแอนติบอดีแบบ machine based ด้วย 
 
3.2 แนวทางการบริหารหนี้ค้างชำระของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดย คณะกรรมการบริหารหนี้ค้างชำระกรมฯ 
(ฝ่ายคลัง) 
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ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานเห็นชอบแนวทางการบริหารหนี้ฯ ที่นำเสนอ และให้คณะกรรมการดำเนินการ
ต่อไป มอบฝ่ายคลังและนิติการประสานสอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข ที่ค้างชำระเป็นเวลานานมาก ปลัดฯ มีอำนาจออกคำสั่งลงนามยกหนี้ค้างชำระได้หรือไม่  ส่วนกรณีอื่นๆ 
ขอให้คณะกรรมการฯหารือกัน และควรแยกประเภทลูกหน้ี ที่เป็นหน่วยบริการ-มีเงินบำรุง และไม่มีเงินบำรุง โดยลูกหนี้
ที่มีเงินบำรุง มีแนวโน้มที่จะชำระหน้ีได้ เช่น สสจ. ปัจจุบันเป็นหน่วยบริการแล้ว ควรสามารถทยอยชำระหน้ีที่ค้างชำระ
ได้ สำหรับลูกหน้ีที่ไม่มีเงินบำรุง ขอให้กรมฯเร่งดำเนินการติดตามทวงหน้ีโดยเร็ว  

3.3  ความก้าวหน้าตึก MSI โดยเลขานุการกรม 
สำนักงบประมาณยังไม่อนุมัติวงเงิน โดยขอเอกสารประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจากกรมฯ กรณีตึก MSI ไม่เข้า
หลักเกณฑ์ที่ต้องประเมินผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยกรมฯเคยทำหนังสือแจ้งแล้ว 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบและให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 
วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
4.1 อำนาจทางกฎหมายของกรมฯ:กรณีคลินิกเทคนิคการแพทย์ตรวจโควิด โดยไม่ได้เป็นแล็บเครือข่าย โดย 
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
ที่มา ศวก อุบล ได้รับการร้องขอจากกลุ่มงาน คบส. มุกดาหาร เพื ่อขอทราบแนวทางการดำเนินการกับ “คลินิก
มุกดาหาร เฮลท์แลป” ที่ตรวจ COVID-19 โดยไม่ได้เป็น LAB เครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ข้อมูลตามการรายงานโดย ศวก อุบล  

1) “คลินิกมุกดาหาร เฮลท์แลป” ไม่ได้เป็นผู้ตรวจหาเชื ้อโคโรนา แต่ทำการเก็บ nasal swab เพื ่อส่งบริษัท
กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด 

2) บริษัทกรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัดเป็นผู้ตรวจเชื้อโคโรนาด้วย realtimeRT PCR และเป็นห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายของกรมฯ 

3) จนท ศวก อุบล โทรไปขอใช้บริการlabได้ข้อมูลว่าถ้าแจ้งนัดเก็บตัวอย่างล่วงหน้าจะได้ผลภายใน 6-8 ชม  
ประเด็นที่สมปและฝ่ายนิติการได้รับมอบหมาย “วิธีการกำกับตามกฎหมาย” 
ข้อเท็จจริง 
• ไม่มีกฎหมายที่ให้อำนาจกรมฯในการสั่งการให้ห้องปฏิบัติการตรวจCOVID-19 ต้องเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่าย 

• อาจพิจารณาใช้ข้อเสนอของคณะทำงานภารกิจด้านการจัดการห้องปฏิบัติการภายใต้ข้อสั่งการของ  ศปค. สธ. 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบและในระยะสั้นให้ดำเนินการตามแนวทางที่เสนอ และให้ใช้ กรณีนี้เป็นบทเรียนของกรมฯ 
ในการเร่งกำหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพิ่มเติมเพื่อให้ห้องปฏิบัติการดำเนินการได้ตามมาตรฐาน  และระยะยาวพิจารณา
นำ พ.ร.บ. ที่มีมาปัดฝุ่นทบทวน และจากข้อสังเกตของกรณีนี้ อาจมีการส่งตัวอย่างตรวจที่สาขาของ Lab เครือข่ายให้
ตรวจสอบด้วย  
 
วาระที่ 5 เรื่องเพ่ือทราบ  
5.1COVID vaccines updatedโดยผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 
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ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ นอกจากน้ีกำลังจะมีวัคซีนเข้ามาอีกประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน มอบสถาบัน
ชีววัตถุเตรียมตรวจสอบต่อไป สำหรับประเด็น Vaccine Passport มอบผอ.สชพ.ดำเนินการต่อไป   

5.2 โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดย ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

 
องค์การอนามัยโลกได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ BSC 2,3 ไปแล้ว 2 คร้ัง คาดว่าจะ
ซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์ ภายในเดือนนี้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การอนามัยโลกจะออกหนังสือรายการบริจาคอย่าง
เป็นทางการ และกรมฯจะจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการต่อไป 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ไม่มี)  

 

นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสินนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้บันทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการผู้ตรวจสอบ1 

นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการผู้ตรวจสอบ2  
นายแพทย์ บัลลังก์  อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ3 

 


