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(ร่าง) สรุปการประชุม Monday Meeting ส าหรับการก ากบัติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสต๊อกน ้ายาให้เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการตรวจเป็นจ้านวนมาก  
1.2 ประเด็น Rapid Antigen ที่ ได้ รับการกดดันจากหลายฝ่ ายให้ เป็นวิ ธี ทางเลื อกนอกจากวิ ธี มาตรฐานนั น  ใ ห้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลือกศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการเสนอนโยบาย โดยอาจ
ต้องสุ่มใช้ Rapid Antigen จาก 2-3 บริษัท เพื่อศึกษาและต้องด้าเนินการด้วยความรวดเร็ว โดยอาจคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ในคลัสเตอร์คลองเตยที่มีความหลากหลาย เช่น ค่า CT สูง/ต่้า , Active case finding (ACF) ในกลุ่มที่ไม่มีอาการ/ผู้ใกล้ชิดผู้
ติดเชื อ เป็นต้น ซึ่งอาจเทียบเคียงกับกรณีการเก็บ Pooled Saliva ใน ACF ที่จังหวัดสมุทรสาคร มอบรองอธิบดีฯนพ.บัลลังก์ 
อุปพงษ์ ก้ากับและสวส.รับผิดชอบด้าเนินการ ส้าหรับคณะกรรมการวิชาการควรเพิ่มแพทย์ด้านระบาดวิทยาร่วมเป็น
กรรมการด้วย  

1.3 ตามมติที่ประชุม EOC มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์นั น มอบกอง
แผนงานและวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามและน้าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สวส./จสน.)
ร่วมให้ข้อมูล ส้าหรับการตรวจต้องเริ่มด้าเนินการตรวจหา Targeted gene และ Whole genome sequencing (WGS) 
โดยเร็ว 

1.4 กรณีการปิดการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี มอบรองอธิบดีฯ 
นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์และผอ.ศวก.สระบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง และช่วยประสานงานรวมทั งให้ความช่วยเหลือเพื่อแสดงถึง
บทบาทและศักยภาพของกรมฯ 

1.5 การส้ารวจรายชื่อบุคลากรกรมฯเพื่อรับกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ตามจ้านวนที่สป.จัดสรร โดยพิจารณาจัดล้าดับ
ความส้าคัญตามภาระหน้าที่ ความเสี่ยงและความเดือดร้อนอ่ืนๆ ให้บริหารจัดการเป็นการภายในหน่วยงาน มอบรอง
อธิบดีฯนพ.ปิยะ ศิริลักษณ์และฝ่ายคลัง หารือร่วมกับผู้แทนศวก. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.6 มอบกองแผนงานและวิชาการ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลาง 
 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
 
วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
-ผลตรวจ COVID-19 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤษภาคม 2564 จ้านวน 422,186 ตัวอย่าง จ้านวนตรวจสะสมตั งแต่เริ่มเปิดบริการ 
จ้านวน 5,267,956 ตัวอย่าง  
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-จ้านวนน ้ายาคงคลัง ณ วันที่  7 พ.ค.64 RT-PCR จ้านวน 510,127 test RNA-Extraction จ้านวน 423,199 test  
DMSc COVID-19 จ้านวน 510,044 test 
-หน่วยงานรายงานผล 242 หน่วยงาน/ ไม่รายงานผล 42 หน่วยงาน  

 
     
- น้ ายาสยามไบโอซายน์ : ยังไม่ผ่านการประเมินคุณภาพน ้ายาเนื่องจากยังมี Random Error โดยบริษัทสยามไบโอซายด์จะ
แก้ไขและประสานกับอย. ต่อไป  
 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการดังนี   

1.ตรวจสอบกับ สปคม.เรื่องการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการว่ามีการรายงานผลซ ้าซ้อนกันหรือไม่ เช่น การส่ง
ตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการภาคเอกชนร่วมตรวจ 

2.มอบสมป.ท้าหนังสือแจ้งเตือนไปยังห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ไม่รายงานผลหรือรายงานน้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะมี
ผลกระทบในการต่อใบอนุญาตการรับรองห้องปฏิบัติการเครือข่ายจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส้าหรับระยะต่อไปหากไม่
รายงานผลจะไม่สามารถเบิกค่าตรวจวิเคราะห์จากสปสช.ได้  

3.มอบ ศทส.ตรวจสอบกับระบบ CO-LAB ส้าหรับหน่วยงานที่ไม่รายงานผลการตรวจ  
 

3.2 รายรับ รายจ่ายหนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ผู้อ านวยการส านักรังสีและเครื่องมือแพทย์(ทีมติดตามรายรับงานบริการ) 
ประเด็นการเบิกจ่าย pool sample จาก สปสช   
1. การตรวจของกรมวิทย์เป็น pool sample แต่โปรแกรม E claim ไม่มีช่องให้ระบุวิธีการตรวจด้วย pool sample ใน
ปีงบประมาณ 2563/ไตรมาส 1-2 ของปีงบประมาณ 2564   
2. สปสช. ปรับปรุงโปรแกรมให้เบิกด้วย pool sample ได้ในช่วงเมษายน 2564 และแจ้งให้หน่วยตรวจคีย์ข้อมูลในระบบได้
ตั งแต่ปลายเดือนเมษายน 2564 
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วิเคราะห์ประเด็นการเบิกจ่ายจาก สปสช 

1 
 

ข้อมูลที่หน่วยส่งตรวจส่งมาไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
เลขบัตรประชาชน ท้าให้เกิดความล่าช้าในการส่ง
เบิก เนื่องจากต้องประสานกลับไปยังหน่วยส่ง
ตรวจเป็นรายๆ 

กรณีไม่มีเลขประจ้าตัวประชาชน  สปสช.ไม่สามารถจ่าย
ชดเชยได้ เนื่องจาก สปสช.จ่ายได้เฉพาะกรณีคนไทยทุกสิทธิ  
จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีเลขประจ้าตัวประชาชนในทุกรายที่ส่ง
เบิกมายัง สปสช. 

2 เลขบัตรประจ้าตัวประชาชนส่งเบิกไปไม่ตรงตาม
ฐานของ สปสช. ส่งผลให้ไม่ผ่านการตรวจสอบ ถูก
ปฏิเสธการจ่าย ซึ่งศูนย์วิทย์ไม่สามารถตรวจสอบ
สิทธิได้เอง จึงบันทึกเป็นสิทธิบัตรคนไทยทุกราย 

กรณีที่เลขประจ้าตัวไม่ถูกต้อง อาจเกิดจาก หน่วยบริการ
บันทึกเลขไม่ถูกต้อง  หรือ ผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติ 
ส่วนการตรวจสอบสิทธิ หน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง สามารถขอสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม
ตรวจสอบสิทธิของ สปสช.ได้  โดยประสานงานไปยัง สปสช.
เขตในพื นที่  เพื่อก้าหนดสิทธิ เข้าใช้งาน  หรือประสาน
หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยในพื นที่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ 

3 ข้อมูลจากผู้ส่งตรวจทั งโรงพยาบาลและกรณีงาน
ระบาด (ใบสอบสวนโรค) ไม่ครบถ้วน ไม่มีเลขบัตร
ประชาชน 

กรณีไม่มีเลขประจ้าตัวประชาชน  สปสช.ไม่สามารถจ่าย
ชดเชยได้ เนื่องจาก ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิได้ว่าเป็นคน
ไทยหรือไม่ (สปสช.จ่ายได้เฉพาะกรณีคนไทยทุกสิทธิ)   

4 มีการส่งตัวอย่าง ACF/เรือนจ้า/ผลก้ากวม เป็นการ
ตรวจซ ้าในรายเดิม แต่จะเบิกได้เพียงครั งเดียวตาม
สิทธิ์ (1 เลขบัตรประชาชน /1 การตรวจ)    

กรณีมีความจ้าเป็นต้องตรวจมากกว่า 1 ครั ง  สามารถบันทึก
ข้อมูลเบิกจ่ายมาในโปรแกรม e-Claim ได้ 

5 การบันทึกข้อมูลเพื่อส่งเบิกกรณี pool sample 
ยังไม่สามารถส่งเบิกได้  เนื่องจากโปรแกรม e-
claim เวอร์ชั่นปัจจุบันยังไม่รองรับ 
เพิ่มเริ่มลงข้อมูลได้ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 

สามารถน้าข้อมูลบริการตั งแต่ 1 ม.ค.2564 มาบันทึกเบิก
ย้อนหลังในโปรแกรม e-Claim ได้ 

6 การติดต่อประสานงานกับ e-claim helpdesk 
ของ สปสช.ยาก เมื่อมีปัญหาสอบถามไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ทันที 

สปสช.อยู่ระหว่าง เพิ่มคู่สายเป็น 10 คู่สาย  ในระหว่างนี  
สามารถติดต่อได้ดังนี  
Call Center : 1330 กด 5 กด 3 
Help desk  : 02-142-3100 ถึง 2 
เว็บบอร์ด (http://eclaim.nhso.go.th) 

7 การเบิกค่าตรวจและค่าบริการตรวจแลปจาก 
สปสช ในปี 2563 เบิกในอัตรา 1600 บาท โดยไม่
เบิกค่าบริการตรวจแลป 600 บาทตามนโยบาย
ผู้บริหารในปี 2564 ศูนย์อุดรธานีได้รับแนะน้าจาก 
สปสช เขต ว่าศูนย์สามารถเบิก 600 บาทนี ได้ โดย
ส่ ง เรื่ องขออุทธรณ์ ในระบบ  จึ งมีบางศูนย์ที่
ด้าเนินการเบิกในอัตรา 2,200 บาท/ตัวอย่าง เช่น 
อุดรธานี ชลบุรี    

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหนี ค้างช้าระ  มอบ
แนวทางให้เบิกในอัตรา 2,200 บาทตามเกณฑ์ สปสช   

 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้คิดค่าตรวจวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริง ท้าตามหลักการที่ถูกต้อง เช่น หากหน่วยงานเป็น
ผู้ออกไปเก็บตัวอย่างสามารถเบิกอัตรา 2,200 บาท ส่วนการรับตัวอย่างจากโรงพยาบาล/หน่วยงานอ่ืนมาตรวจให้เบิกอัตรา 
1,600 บาท ส้าหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายสูงอาจแจ้งข้อสังเกตไปยังสปสช.เพื่อพิจารณา 
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3.3 Co-Lab V.2 โดย รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
สรุปยอดการใช้งานระบบ Co-Lab2   

 
 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบให้ผู้ดูแลระบบ 
1.ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลซ ้าซ้อน เช่น คนเดียวแต่ตรวจหลายครั ง/หลายแห่ง โดยอาจดูจากหมายเลขบัตรประชาชน 
2.ตรวจสอบและวิเคราะห์ห้องปฏิบัติที่มีจ้านวนการตรวจจ้านวนมากและสามารถรายงานผลทางระบบ Co-Lab ได้ 
 
3.4 Lab passport โดย รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ 

 
 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เร่งด้าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูล  
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3.5 ความก้าวหน้าตึก MSI โดย ส านักงานเลขานุการกรม ฝ่ายพัสดุ 
- ส้านักงบประมาณมีหนังสือถึงกรมฯ แจ้งว่าเอกสารที่ส่งเพิ่มเติมยังไม่ครบถ้วน โดยฝา่ยพัสดุไดป้ระสานไปยังกองแบบแผนและ
ผู้รับจ้างที่เสนอราคา เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 
ข้อสั่งการ ประธานให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส้านักงบประมาณ/กองแบบแผน หารือร่วมกันเพื่อชี แจงถึงข้อมูลเอกสารที่
ต้องการเพิ่มเติม และสามารถด้าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  
 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 แนวทางการรับตัวอย่างตรวจวิเคราะห์กัญชา โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1. การมอบหมายหน้าที่หน่วยงานรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง 
1.1 กรณียาเสพติด ส้านักยาและวัตถุเสพติดเป็น focal point ในการรับตัวอย่างและส่งตัวอย่างให้กับหน่วยตรวจวิเคราะห์ที่
เก่ียวข้อง พร้อมทั งออกรายงานและใบแจ้งหนี  
1.2 กรณีที่ไม่เป็นยาเสพติดส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์รวมบริการและศูนย์รวมบริการจะด้าเนินการส่งหน่วยตรวจวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
2. กรณีที่หน่วยงานจะด้าเนินการวิจัยหรือพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกัญชา เพื่อของบประมาณด้าเนินการ หรือการจัดท้า MOUที่
เกี่ยวข้องกับกัญชา ให้เสนอโครงการผ่านคณะกรรมการพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เพื่อพิจารณา 
 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 COVID-19 vaccines updated โดย ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 

 
 

 
 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบให้ตรวจสอบข้อมูลจาก WHO  เรื่อง variant of concern (VOC) ของสายพันธุ์อินเดีย  



 กองแผนงานและวิชาการ 11 พฤษภาคม 2564  หน้า 6 จาก 6 
 

 
 
5.2 น้ ายา RT-PCR ส าหรับการตรวจโควิด 19 (เวอร์ชั่นจสน.) โดย ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
    กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรมได้พัฒนาน ้ายา RT-PCR ส้าหรับการตรวจโควิด 19 ซึ่งราคาต้นทุนถูกกว่า
ของเดิม เพื่อใช้เป็นทางเลือกในกรณีชุดน ้ายาตรวจไม่เพียงพอ  
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบให้ผอ.จสน.เตรียมเอกสารประกอบการน้าเสนอในการประชุมครั งต่อไป โดย
ครอบคลุมประเด็นดังนี   
1.หากเกิดสถานการณ์น ้ายา RT-PCR ส้าหรับการตรวจโควิด 19 หมด น ้ายาเวอร์ชั่น จสน.นี จะช่วยรองรับการตรวจได้อย่างไร 
2.วัตถุดิบในการจัดท้ามีเพียงพอ/หาซื อได้มากน้อยเพียงใด หากฐานการผลิตอยู่ที่กรมฯจะขยายจ้านวนการผลิตได้เพียงใด 
3.ข้อมูลสนับสนุน (ด้านคุณภาพ) ความแตกต่างกับน ้ายาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
4.สามารถปรับใช้กับเคร่ือง Real time PCR ยี่ห้อใดได้บ้าง 
 
เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ  

6.1 ผู้อ้านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรมแจ้งว่าจะเริ่มท้า Whole genome sequencing (WGS) วันที่ 17 พ.ค.64 
จึงขอรวบรวมตัวอย่างบวกจากศวก.เชียงใหม่ /เชียงราย/พิษณุโลก/ภูเก็ต/สุราษฎร์ธานี/ชลบุรี/สงขลา จ้านวนศวก.ละ 50 ตัวอย่าง 
รวม 350 ตัวอย่าง เพื่อด้าเนินการตรวจในรอบแรก 

6.2 กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรมได้ด้าเนินการส้ารวจหน่วยงานที่สามารถรองรับการตรวจ D-dimer ได้ เพื่อ
เตรียมการรองรับผลข้างเคียง (Vaccine-induced Thrombotic Thrombocytopenia ) ที่อาจเกิดจากวัคซีน AstraZeneka   

ข้อสั่งการ ประธานมอบผอ.จสน.ประสานกับกรมการแพทย์เพื่อเตรียมจัดท้าแนวทางปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guidelines) 
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