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(ร่าง) สรุปการประชุม Monday Meeting ส าหรับการก ากบัติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 27 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 ยังไม่ดีขึ้น ขณะนี้พบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเตียง ในส่วนการตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏิบัติการซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ใช่หน่วยบริการหลักจึงควรพิจารณาตรวจตามภารกิจของกรม เช่น กรณีเกิน
ศักยภาพของเครือข่าย/การตรวจ Active Case Finding เพื่อการควบคุมโรค หรือการขอความร่วมมือจากหน่วยงานเป็นรายกรณี  

1.2 ให้หน่วยงานหมุนเวียนก าลังเพื่อช่วยเหลือกันในการท างาน มีการท างานข้ามสายงานกันได้ (Cross Function) เช่น บุคลากร
ฝ่ายสนับสนุน (กองแผน/สล.) ช่วยท าเอกสารประกอบการเสนอต่อที่ประชุม EOC เพื่อร่วมตรวจสอบและลดความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูล และให้เบิกค่าล่วงเวลาได้ตามระเบียบ 

1.3 ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน Sinovac ได้ตรวจสอบแล้วเกิดจากภาวะ Vessel Spasm ของผู้ได้รับวัคซีน ดังนั้นกระทรวง
สาธารณสุขต้องสร้างความเชื่อมั่นและลดความวิตกกังวลในประชาชน ส่วนกรมวิทย์ฯจะด าเนินการตรวจคุณภาพวัคซีน
จากพื้นที่ที่พบปัญหาอีกคร้ังหากผลการตรวจแล้วเสร็จจะแจ้งผลให้ทราบ ส าหรับวัคซีน AstraZeneca จะทยอยขนส่งและ
ฉีดให้กับประชาชนโดยมีการพยายามหาวัคซีนตัวอื่นเพิ่ม เช่น ไฟเซอร์ อาจได้รับช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.64  

1.4 กรณีการให้ร้ายแก่องค์กรหรือผู้บังคับบัญชาด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง/ด าเนินการ
สอบวินัย และอาจถูกฟ้องคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้  

1.5 บุคลากรกรมวิทย์ฯผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วยังไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรง และกรมได้รวบรวมรายชื่อบุคลากรเกษียณอายุ
ราชการส่งไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อพิจารณารับวัคซีนตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว  

1.6 ตามที่ได้เชิญบริษัทหารือเรื่องสต๊อกน้ ายาและให้มีการแจ้งจ านวนตามแบบฟอร์มที่กรมก าหนด โดยอธิบดีจะประสานไปยัง
ผู้ตรวจราชการทุกเขตเพื่อร่วมประเมินสต๊อกน้ ายาให้เพียงพออย่างน้อย 1 เดือน และอาจมีการทบทวนการซื้อน้ ายาโดยใช้
งบกลาง  

 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
 
วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 
3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
-ผลตรวจ COVID-19 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 24 เม.ย. 2564 จ านวน 1,879,158 ตัวอย่าง  
-จ านวนน้ ายาคงคลัง ณ วันที่ 16 เม.ย.64 RT-PCR 717,799 RNA-Extraction 452,853 DMSc COVID-19 526,605 
-หน่วยงานรายงานผล 237 หน่วยงาน/ ไม่รายงานผล 32 หน่วยงาน  
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ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อสั่งการดังนี้  

1.ตรวจสอบหน่วยงานภาคเอกชน ที่ไม่เคยรายงานข้อมูลและส่งรายชื่อให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อการ
ก ากับการรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2.ระหว่างการทดลองใช้ระบบ Co-Lab2 นี้ให้หน่วยงานรายงานข้อมูลผ่าน Google Drive ควบคู่ไปด้วยกัน ส าหรับ
หน่วยงานใดรายงานผ่านระบบ Co-Lab ครบถ้วนสมบูรณ์อาจพิจารณายกเลิกการรายงานผลทาง Google Drive เบื้องต้นได้
ประสานกับผู้ตรวจราชการเขต 7 แล้วหากสามารถด าเนินการได้จะเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมอบผู้จัดท าระบบประมวลข้อมูลถึงวัน
พฤหัสบดีนี้ เพื่อน าเสนอข้อมูลในที่ประชุม EOC วันศุกร์ที่ 30 เม.ย.64 ส าหรับหน่วยงานใดไม่รายงานผลผ่านระบบ Co-Lab 
อาจต้องพิจารณาบทลงโทษหรือมีผลต่อการต่อใบอนุญาตการเป็นห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SAR-COv-2 

3.ให้ยกเลิกการรายงานผลในระบบ Co-Lab 1 เพื่อลดความซ้ าซ้อนและ Co-Lab 2 สามารถเชื่อมต่อกับ Co-Ward 
ได้ จึงขอให้รายงานข้อมูลใน Co-Lab 2 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
การเลือกวิธีตรวจโควิด 19 : กรณีผู้เสียชีวิตจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมก าหนด โดย ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ 

 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้พิจารณากระบวนการ/แนวทางเพื่อท าความเข้าใจ ซึ่งหากมีกรณีเช่นนี้มากข้ึนอาจต้อง
น าประเด็นเข้าที่ประชุม EOC ส าหรับกรณีประเทศจีนยกเลิกการรับรองทางห้องปฏิบัติการบางหน่วยงานจากประเทศไทยนั้น 
มอบผอ.สุรัคเมธ/ผอ.นภวรรณ ตรวจสอบข้อมูลและประสานกับ IHR ของทั้งสองประเทศถึงเงื่อนไขในการตรวจและการบริหาร
จัดการ หากจ าเป็นต้องท าหนังสืออย่างเป็นทางการให้ด าเนินการได้เลย  
 
3.3 หนี้ MOU สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
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ข้อสั่งการ ประธานให้พิจารณาการด าเนินการตาม MOU ใหม่ เนื่องจากกรมฯไม่สามารถตรวจโดยไม่จ ากัดจ านวนและ
วัตถุประสงค์ของการตรวจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยให้แสดงค่าตรวจตามราคาจริงต่อสมาคมฟุตบอลฯ ซึ่งอาจเปลี่ยนแนวทางการ
จ่ายค่าตรวจเป็น 40-50% จากจ านวนเงินรวม ไม่ควรจ ากัดที่จ านวน 1 ล้านบาท  
3.3 Co-Lab Implement โดย รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ  
สรุปยอดการใช้งานระบบ Co-Lab2   
-หน่วยงานที่ลงทะเบียน 282 ห้องปฏิบัติการ เป็นเครือข่ายกรม 236 ห้องปฏิบัติการ (คิดเป็น 84.28%) 
-หน่วยงานที่ไม่ลงทะเบียน 44 ห้องปฏิบัติการ 
-หน่วยงานที่กรอกข้อมูล  69 ห้องปฏิบัติการ  -หน่วยงานที่ยังไม่กรอกข้อมูล 211 ห้องปฏิบัติการ 
-จ านวนตัวอย่าง 23,030 รายการ (ผลบวก (detected) 568 รายการ)  -อนุมัติรายงาน 14,311 รายการ 
ข้อสั่งการ  

1.มอบรองอธิบดีฯทั้ง 3 ท่านประสานไปยังสสจ.ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่รับผิดชอบทั่ว
ประเทศ และประธานจะประสานไปยังผู้ตรวจราชการบางเขต เช่น เขต 7,8 เพื่อให้รายงานในระบบ Co-Lab2  ครบถ้วนเพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่เขตอ่ืน โดยจะน าเสนอต่อที่ประชุม EOC วันศุกร์ที่ 30 เม.ย.64 หากไม่สามารถรายงานได้ทันเวลาเนื่องจาก
จ านวนตัวอย่างมาก ให้รายงานเฉพาะตัวอย่างบวกก่อน ตัวอย่างลบให้รายงานตามหลัง 

2.ไม่ให้มีการเพิ่มหัวข้อในการลงข้อมูลในระบบ Co-Lab2 ให้มีเท่าที่จ าเป็นเนื่องจากจะมีปัญหากับผู้รายงานข้อมูล 
3.ให้รายงานสถานการณ์ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามแนวทางที่ก าหนด เช่น การไม่แจ้งผลบวกต่อผู้ป่วยแต่ให้รอการยืนยัน

จากกรมฯ เพื่อให้กรมสบส.ด าเนินการต่อไป  
3.4 ความก้าวหน้าตึก MSI โดย ส านักงานเลขานุการกรม ฝ่ายพัสดุ  
- เปิดซองประกวดราคาแล้วผู้เสนอราคาต่ าสุดเป็นเงนิ 743,000,000 บาท ต่ ากว่าราคากลาง 176,106,100 บาท (23.70%)  
ราคากลางเป็นเงิน 919,106,100 บาท 
- อนุมัติสั่งจ้าง และประกาศผูช้นะการเสนอราคา  
- กรมฯ ท าหนังสือแจ้งส านักงบประมาณ เพื่อขออนุมัติแบบรูปและวงเงินคา่ก่อสร้าง  
- ส านักงบประมาณมีหนังสือถึงกรมฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาภายในสิน้เดือน 30 เม.ย.64 ดังนี้ 
1. ค ารับรองเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
2. เหตุผลราคาค่าก่อสร้างตามผลการประกวดราคาต่ ากว่าราคากลางค่อนข้างมาก 
3. ใบสืบราคา 3 ราย ของครุภัณฑ์ประกอบอาคารในราคากลางที่มีวงเงินสูง  
ข้อสั่งการ ประธานมอบรองอธิบดีฯนพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ หารือกับรองอธิบดีฯนพ.สามารถ ถิระศักดิ์ เพื่อด าเนินการด้านเอกสาร
จากกองแบบแผน กรมสบส.ให้ทันภายในเวลาที่ส านักงบประมาณก าหนด  
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา (ไม่มี) 
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  
5.1 งบกลางโควิด รอบ 2 ปี 64  โดย ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
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ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานเห็นชอบตามข้อเสนอและมอบฝ่ายพัสดุตรวจสอบระเบียบเพื่อลดระยะเวลา/ขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ได้รับงบประมาณ   
 
5.2 ชุดตรวจ Covid Nudge โดย ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)  

                                 
 
 
 

 
 

          นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผูบ้ันทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 

                     นายแพทยส์ุรคัเมธ  มหาศิริมงคล ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม ผู้ตรวจสอบ 2 
นายแพทยพ์ิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ 3 


