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(ร่าง) สรุปการประชุม Monday Meeting สำหรับการกำกบัติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยมติที่ประชุมศปค.สธ.มอบให้

กรมการแพทย์รับผิดชอบบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับวิกฤติโควิด-19 
1.2 การเชื่อมโยงข้อมูลของโปรแกรม Co-Lab เข้ากับระบบอื่น หากระบบสมบูรณ์แล้วจะมีการแจ้งให้หน่วยงานยกเลิกการ

รายงานผลทาง Google drive แต่ในระยะทดลองใช้งานนี้ขอให้รายงานทั้ง 2 ระบบควบคู่กันไปก่อน  และให้ศทส.หรือ
ผู้เกี่ยวข้องเตรียมช่องทางการสื่อสารกับผู้ปฏิบัติในการตอบคำถาม/ข้อสงสัยในการ เข้าระบบ สำหรับหน่วยงานที่ไม่เคย
รายงานข้อมูลเลยอาจพิจารณามาตรการยกเลิกการให้การรับรองห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-CoV-2 จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากระบบนี้เป็นที่คาดหวังจากผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  

1.3 การเฝ้าระวังการกลายพันธุ์เชื ้อโควิด-19 มอบ ผอ.อาชวินทร์และผอ.สุรัคเมธจัดทำ protocol เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
เครือข่ายสามารถร่วมตรวจได้ สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดสูง เช่น ศวก.เชียงใหม่/ชลบุรี อาจพิจารณาการทำ  Target 
Sequencing เพื ่อลดปัญหาจากการขนส่ง โดยให้ส่วนกลางทำ Whole Genome Sequencing และประสานข้อมูล
ร่วมกับเครือขา่ยหลัก เช่น รพ.จุฬาลงกรณ์ /รพ.ศิริราช ในการจัดทำข้อมูลภาพรวมเชิงระบบของทั้งประเทศและนำเสนอที่
ประชุมศปค.สธ.เป็นระยะ ทั ้งนี ้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำและวิเคราะห์สาย
วิวัฒนาการ (Phylogeny) เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูลของประเทศ 

1.4 เตรียมการสำรองน้ำยาตรวจวิเคราะห์ให้เพียงพอ สำหรับศวก.ให้ตรวจสอบข้อมูลสต๊อกของโรงพยาบาลในพื้นที ่และ
คาดการณ์เหตุการในอนาคตไว้ด้วย ไม่ควรให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำยาตรวจ 

1.5 การของบกลางสำหรับสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ ให้คาดการณ์ความต้องการภายในระยะเวลา 6 เดือนรอบด้าน เช่น 
การตรวจ Sequencing /ค่าตอบแทนที่ตรงตามความเป็นจริงและรายการวัสดุวิทยาศาสตร์ที่สามารถยืดหยุ่นได้ โดยควร
รวบรวมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ 

1.6 กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับวัคซีนโควิด -19 ทุกคนภายในเดือนเมษายน สำหรับ
บุคลากรกรมวิทย์ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าควรได้ทุกคนเช่นกัน(ตามความสมัครใจ) สำหรับบุคลากรศวก.นั้นโดยหลักการให้รับ
วัคซีนจากพื้นที่ก่อน (ซึ่งควรได้รับครบถ้วนสำหรับวัคซีนล็อต 1 ล้านโด๊ส) หากไม่ได้รับวัคซีนในรอบนี้ให้ประสานเพื่อรับ
โควต้าของส่วนกลาง 

1.7 ให้หน่วยงานพิจารณาบริหารจัดการปฏิบัตงิานนอกสถานที่ (Work From Home) ตามสมควรโดยไม่กระทบต่อการทำงาน 
 
 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
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วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
-ผลตรวจ COVID-19 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 17 เม.ย. 2564 จำนวน 3,917,137 ตัวอย่าง  
-จำนวนน้ำยาคงคลัง ณ วันที่ 16 เม.ย.64 RT-PCR 400,192 RNA-Extraction 380,063 DMSc COVID-19 191,806 
-หน่วยงานรายงานผล 231 หน่วยงาน/ ไม่รายงานผล 38 หน่วยงาน  
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ  
 
3.2 ติดตามรายรับ-รายจ่าย-หนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเคร่ืองมือแพทย์ 
สรุปยอดรายรับ-รายจ่าย (1 ตุลาคม 2563 – 17 เมษายน 2564) 

 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ทีมงานติดตามต่อไปและคาดว่าสถานการณ์ด้านการเงินน่าจะดีขึ้น  
 
3.3 Co-Lab Implement โดย รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
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ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานแจ้งว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้การสนับสนุนการจัดทำระบบ Co-Lab อย่างเต็มที่ 
และให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการข้อมูล การจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานข้อมูลซึ่งไม่ควร
เป็นผู้ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ควรถ่ายทอดงานให้กับเจ้าหน้าที่อื่นๆ เช่น ฝ่ายสนับสนุน เพื่อลดภาระในการทำงาน 
และเมื่อได้เริ่มทดลองระบบแล้ว ภายในวันศุกร์นี้ให้ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และมอบศทส.สร้างช่องทางการ
สื่อสาร/ให้คำปรึกษากับผู้ปฏิบัติในการตอบคำถาม/ข้อสงสัยในการเข้าระบบ โดยระหว่างนี้ให้รายงานข้อมูลทั้งสองระบบ
คู่ขนานกันไปก่อน 
 
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 การกำกับดูแลติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย SAR-CoV-2 โดย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
กิจกรรม  
1. Proficiency testing (PT) การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ : ส่งตัวอย่างให้ห้องปฏิบัติการทำการทดสอบเพื่อ
ประเมินความถูกต้อง ดำเนินการ 3 คร้ัง/ปี (สวส.) 
2. Re-assessment : ทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมินระบบการทำงานของห้องปฏิบัติการเพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด / ต่ออายุใบรับรองปีละ 1 คร้ัง 
3. ISO 15189 Accreditation : ห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่มีความพร้อมยื่นขอการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 15189 
4. Training / Coaching : การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายต้องทำไปพร้อมกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้วยการอบรมและสอนงาน 
 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ มอบสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการและคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลดำเนินการ
ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่เปิดบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวนมาก เช่น การสุ่มตรวจ/
ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ เป็นต้น และจะนำแนวทางการกำกับดูแลติดตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่าย SAR-CoV-2 นี้
เสนอต่อที่ประชุม ศปค.สธ.ต่อไป 
 
เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)  

                                 
 
 
 

 
 

          นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผูบ้ันทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 

นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผูอ้ำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ผู้ตรวจสอบ 2 
นายแพทยป์ิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ผู้ตรวจสอบ 3 


