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(ร่าง) สรุปการประชุม Monday Meeting ส าหรับการก ากับติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
************************************ 

ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 จากการเฝ้าระวังการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส Covid 19 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ตรวจรหัสพันธุกรรมจาก

ตัวอย่างที่ส่งมาจากแคมป์คนงานก่อสร้าง พบว่าเป็นสายพันธุ์อินเดีย (B.1.617.2) จ านวน 36 ราย เป็นคนไทย 21 
ราย คนงานชาวเมียนมา 10 ราย และกัมพูชา 5 ราย ที่เหลือเป็นสายพันธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) และยังมีตัวอย่างจาก
การค้นหาเชิงรุก จากพ้ืนที่อ่ืนใน กทม.อีก 2 แห่ง พบเป็นสายพันธุ์อังกฤษทั้งหมด และกรณีพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ 
จากคลัสเตอร์ตากใบ ขอให้สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังการแพร่กระจายไปในแหล่งชุมชน และเห็นควรมอบหมาย 
หน่วยงาน สวส.และ จสน. เป็นศูนย์กลางด้านการตรวจการกลายพันธุ์ เพ่ือรวบรวม ติดตาม ประสานข้อมูลในภาพ
ของประเทศ 

1.2 กรณคีลัสเตอร์ที่ต้องการทราบผลสายพันธุ์รวดเร็ว เพ่ือบริหารจัดการ มอบ สวส. ตรวจด้วยวิธี rRT-PCR / Targeted 
sequencing  ส่วน จสน.จะตรวจ WGS จ านวน 384 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ส าหรับการเก็บและส่งตัวอย่างขอให้
ด าเนินการตามวิธีการที่กรมก าหนด และหากสามารถลดระยะเวลาการตรวจลงได้ให้ด าเนินการด้วย 

1.3 การตรวจในกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศและกักกันตัวใน SQ  ตัวอย่างจะส่งตรวจที่จุฬา ส าหรับกรมวิทย์จะ
ตรวจในกรณเีคสอาการรุนแรง พบคลัสเตอร์ใหม่ๆ และกรณทีีม่ีค าถามที่ต้องการค าตอบ โดยจะด าเนินการตรวจแบบ
สุ่มตรวจตามทีจ่ าเป็น และติดตามผลอย่างใกล้ชิด 

1.4 มอบ ผอ.สวส.และ ผอ.จสน.หารือกันในการจัดตั้งระบบศูนย์กลางการรับ-ส่งตัวอย่างทั้งของกรมและเครือข่ายตรวจ
สายพันธุ์ การเก็บตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัย โดยให้เป็นไปตามข้อ 1.2  

1.5 มอบศวก.ทุกแห่ง เฝ้าระวังพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและติดตามตัวอย่างผู้ป่วยโควิดที่ส่งเข้ามาและที่ส่งออกไป
อย่างใกล้ชิด โดยต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เช่น ชื่อ เพศ สถานที่ ส่งตรวจที่หน่วยงานใด เป็นต้น มอบ
รองอธิบดี นพ.บัลลังก์ สื่อสารและก าชับศวก.ทุกแห่งให้มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักเพ่ือดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ 

1.6 ให้กรมเตรียมการและเร่งการเพาะเชื้อทุกสายพันธุ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการวิจัยต่อไป และก าชับหากเครือข่ายตรวจ
สายพันธุ์ หากพบสายพันธุ์ใหม่เป็นครั้งแรกให้แจ้งกรม และกระทรวงทราบก่อนออกสื่อโซเซียล 

1.7 กรณเีจ้าหน้าที่กรมฯติดเชื้อโควิด จ านวน 2 ราย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลอย่างใกล้ชิด 
1.8 กรณีผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ อยู่ในวง 1-2 ซึ่งตรวจแล้วให้ผลเป็นลบ อาจพิจารณาลดจ านวนวันในการกักตัวได้ เช่น 

ให้กักตัว 7 วัน หากมีความจ าเป็นต้องมาท างาน แต่ต้องงดการรวมกลุ่มกับผู้อ่ืน 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไมมี่ผู้แจ้งแก้ไข 
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วาระท่ี 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
-ผลตรวจ COVID-19 ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2564 จ านวน 456,152 ตัวอย่าง จ านวนตรวจสะสมตั้งแต่เริ่ม
เปิดบริการ จ านวน 6,161,179 ตัวอย่าง  
-จ านวนน้ ายาคงคลัง ณ วันที่ 21 พ.ค.64 น้ ายา rRT-PCR จ านวน 488,297 test น้ ายา RNA-Extraction จ านวน 
450,463 test  น้ ายา DMSc COVID-19 จ านวน 602,901 test 
-หน่วยงานทีร่ายงานผลครบทุกหน่วยงาน 6 เขตสุขภาพ 

ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบหมายให้นัดประชุมหารือหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความ
เข้าใจและแก้ปัญหาการไม่ลงข้อมูล และปัญหาการลงข้อมูล Co-lab และ google form ไม่ตรงกัน โดยหารือเฉพาะใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครก่อน ส าหรับต่างจังหวัด ศวก.มีการด าเนินการติดตามอยู่แล้ว ขอให้ติดตาม ท าความเข้าใจ 
และหารือในโอกาสต่อไป  
- น้ ายาสยามไบโอซายน์ : อยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาจาก อย.  
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ให้ด าเนินการติดตามและประสานต่อไป 
- ผล Whole genome sequencing (WGS) โดย ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 
จสน. ใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 7 วัน โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 6 คน จ านวนตัวอย่างต่อครั้ง 384 ตัวอย่าง 
(รวมตัวควบคุม) 

 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ขอให้ดูแลเรื่องค่าตอบแทนนอกเวลาและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที ่
- การแจ้งเตือนห้องปฏิบัติการเครือข่ายท่ีไม่รายงานผล โดย ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
มีหน่วยงานไม่รายงานผล 2 แห่ง  บางแห่งมีการรายงานแต่ไม่ครบทั้งหมด 
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ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ มอบสมป.ติดตามต่อไป หากยังคงไม่มีการรายงานใดๆเลย ให้ออกหนังสือเตือน
หน่วยงานจ านวน 2 ครั้ง และอาจถูกถอดถอนจากห้องปฏิบัติการเครือข่ายถ้ายังไม่รายงานผล 
3.3 รายรับ รายจ่ายหนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ทีมติดตามรายรับงานบริการ 
หลังจากมีการประชุมหารือแก้ปัญหาในส่วนต่างๆแล้ว  ขณะนี้ทุกหน่วยงานมีการเรียกเก็บหนี้ได้มากขึ้น มอบผอ.
วรางคณาประสานสปสช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ข้อสั่งการ  รับทราบและด าเนินการต่อไป และมอบกองแผนงานและวิชาการ เร่งรัดการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน ส่วน
เงินบ ารุงใหใ้ช้ตามความจ าเป็น  
3.4 Co-Lab V.2 โดย รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
สรุปยอดการใช้งานระบบ Co-Lab2   

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบให้ติดตามระบบต่อไป  โดยในสัปดาห์นี้ให้ศวก.จัดการข้อมูลที่ยังไม่
เรียบร้อย และนัดประชุมหารือในสัปดาห์ถัดไป 
3.5 ความก้าวหน้าตึก MSI โดย เลขานุการกรม 
ก าลังอยู่ในระหว่างจัดท า BOQ และรออนุมัติโดยส านักงบประมาณ  
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ มอบพัสดุเตรียมด าเนินการประสานกับนิติการ สป. เพ่ือจัดท าสัญญาต่อไป 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา   
(ไม่มี) 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 COVID-19 vaccines updated โดย ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ
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ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบให้ตรวจสอบข้อมูลการบริหารจัดการวัคซีนของประเทศสิงคโปร์ และให้ติดตาม
วัคซีนในรุ่นที่ 2 มีบริษัทใดทีเ่ริ่มท าแล้วบ้าง  
5.2 -โครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ- ขอเลื่อนน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
5.3 คณะกรรมการและคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยรองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์)  

ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้เน้นความส าคัญของขั้นตอนรวบรวมข้อมูล ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์  ควรต้องให้เวลามากเพ่ือให้ได้ภาพที่ชัดเจนและถูกต้อง 

5.4 การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 64 
โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ขอให้จัดสรรให้หน่วยงานหลักของส่วนกลาง เพ่ือเร่งการเบิกจ่ายให้เสร็จโดยเร็ว ส าหรับ
หน่วยงานอื่นๆ ให้ใช้เงินบ ารุงทดแทน 

เรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

รองอธิบดี นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ เสนอดังนี้ 
- งบเบิกจ่ายแทนกัน อ.ย.  ให้กองแผนงานและวิชาการ น าเสนอเงินคงเหลือด้วย 
- กรณตีรวจสายพันธุ์ ให้ศวก.ทุกแห่งรายงานการส่งตรวจและรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ 
- ให้เร่งติดตามตัวอย่างสายพันธุ์แอฟริกาใต้จากพ้ืนที่ส่งตรวจที่ส่วนกลางโดยเร็วที่สุด 
- มอบ จสน.และ สวส.จัดระบบการรับ-ส่งตัวอย่าง  
ข้อสั่งการ  ประธานเห็นชอบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป                                  

          นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ผู้บันทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 

นางสาวสุจิตรา  คุ้มโภคา  ผู้อ านวยการศูนย์รวมบริการ ผู้ตรวจสอบ 2 
นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ 3 


