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(ร่าง) สรปุการประชมุ Monday Meeting ส าหรบัการก ากบัตดิตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชมุ 110 อาคาร 100 ปกีารสาธารณสุขไทย 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

************************************ 

ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เมื่อผู้อ านวยการหน่วยงานที่ได้รับข้อสั่งการจากอธิบดี ขอให้ผู้อ านวยการให้ความส าคัญ และติดตามงานตามข้อสั่ง

การ โดยเฉพาะประเด็นการตรวจสอบรายงานการประชุมระดับกระทรวง หรือมติจาก ศปค.สธ.ที่เกี่ยวข้องกับกรม

ต้องหาวิธีตรวจสอบรายงานก่อนเวียนรายงาน มอบผอ.กองแผนงานและวิชาการ รับผิดชอบ 

1.2 มอบรองอธิบดี นายแพทย์บัลลังก์ ประสานกับรองเลขาธิการ อย. ประเด็นรายการอุปกรณ์ส่วนควบที่ต้องน าเข้า 

เช่น วัสดุวิทย์ (หลอด ไปเปตทิป) ที่ต้องใช้ประกอบการตรวจ  เพื่อให้ อย.อ านวยความสะดวกในการน าเข้า  ใน

สถานการณ์เร่งด่วน 

1.3 กรณี Cluster คลองเตย ค่อนข้างหนัก ต้องตรวจประชาชนในชุมชนประมาณ 100,000 คน โดยได้เสนอวิธี Pooled 

Saliva ให้ประสานหารือต่อไปว่าจะตั้งเป้าให้ตรวจเสร็จภายในกี่วันเครือข่ายห้องปฏิบัติการจะได้ช่วยกัน 

1.4 ประเด็น Rapid Antigen ที่ได้รับการกดดันจากหลายฝ่ายให้เป็นวิธีทางเลือกนอกจากวิธีมาตรฐาน RT-PCR นั้น  

ขอให้หารือคณะกรรมการวิชาการฯ กรมควบคุมโรค (ผทว.นพ.ทวีทรัพย์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าควรจัดท า

แนวทางให้กว้างขึ้นหรือไม่ หากยืดหยุ่นได้ ควรให้ใช้ในกรณีใด เงื่อนไขใด มีข้อจ ากัดอย่างไร และขอให้จัดท าเป็น

แนวทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อน าเสนอที่ประชุม EOC ให้ผู้บริหารตัดสินใจ 

1.5  ประเด็นการเบิกเงินค่าตรวจ ได้หารือกับ สปสช.แล้ว หากมีความจ าเป็นหรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถเบิกได้

ในกรณีที่เป็นมติศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC จังหวัด หรือ มติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ดังนั้นใน

ประเด็นค่าตรวจที่จะเบิกทั้งจาก สปสช.และกรมคร.ต้องเคลียร์ตัวเลข และเอกสารการเบิกให้ชัดเจนและเร่งทวงหนี้  

1.6 จะมีการประชุมหารือประเด็นส าคัญการบริหาร / ประเด็นเชิงเทคนิคกับรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน และผอ.ที่เกี่ยวข้อง 

ประมาณสัปดาห์ละครั้ง หรือ สัปดาห์เว้นสัปดาห์ 

1.7 ขณะนี้มีบุคลากรในกรมจ านวนหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ขอให้ช่วยกันระมัดระวังดูแล ส าหรับผู้สัมผัส วงใน หรือเสี่ยงสูง

สามารถมาตรวจได้ที่ สวส.ตามเวลาที่ก าหนด 

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 

กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 

วาระที่ 3 เรื่องติดตาม 

3.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดยผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
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-ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  

-ผลตรวจ COVID-19 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.–1 พ.ค. 2564 จ านวนการตรวจสะสมรวม 4,845,770 ตัวอย่าง 

-จ านวนน้ ายาคงคลัง ณ วันที่ 30 เม.ย.64 RT-PCR 803,103 RNA-Extraction 439,180 DMSc COVID-19 333,926 

ข้อเสนอ/ข้อสั่งการ  น้ ายา RT-PCR และ RNA-Extraction ควรมีจ านวนใกล้เคียงกัน เนื่องจากต้องใช้คู่กัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสั่งการ ส าหรับหน่วยงานที่ไม่รายงานผลเป็นประจ า ประธานจะหารือกับผู้ตรวจฯเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 

3.2 รายรับ รายจ่ายหนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ทีมติดตามรายรับงานบริการ) 
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ทีมติดตามรายรับงานบริการ ได้หารือการเบิกจ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid -19) ร่วมกับกรมควบคุมโรคแล้ว มีข้อเสนอดังนี้  

1. จัดท าประกาศกรมเรื่องใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งให้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยทีมวิเคราะห์รายรับรายจ่าย  

2. ประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายตามเกณฑ์กรม คร. ให้กับศวก.ทุกแห่งรับทราบ โดยมอบ ผอ. สคอ. เป็นเจ้าภาพ 

3. วิเคราะห์ประเด็นการเบิกจ่ายจาก สปสช. เสนอในการประชุม MM. ครั้งต่อไป 

ข้อสั่งการ  

มอบทีมติดตามรายรับงานบริการ ด าเนินการดังนี้   

1. หารือและชี ้แจงรายละเอียดที ่มาที ่ไป รายรับรายจ่ายของแต่ละหน่วย เพื ่อให้เห็นภาพรวม สถานการณ์

ข้อเท็จจริง เนื่องจากพบว่ามีบางแห่งไม่มีงบจ่ายค่าน้ ายา 

2. หนี้ที่คาดว่าไม่ต้องการรับแล้ว ลองดูว่าสามารถน าออกจากระบบเลยได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้มีการติดค้าง ในระบบ 

3. อาจเจรจางบกลางรอบหน้าให้โอนมาที่กรมโดยตรงได้หรือไม่  

3.3 Co-lab V.2  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ)  

ข้อสั่งการ มอบค าถามให้ทีมวิเคราะห์และหาค าตอบ ดังนี้ 

1. สามารถแยกตัวเลขที่รายงานซ้ าได้หรือไม่ 

2. บุคคลเดียวกัน ที่ตรวจหลายรอบจะไม่ถือเป็นรายใหม่ ระบบ Co-lab สามารถแยกได้หรือไม่ 

3.4  ความก้าวหน้าตึก MSI โดยเลขานุการกรม 

ได้ส่งข้อมูลให้ส านักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

ข้อสั่งการ รับทราบ ให้คอยติดตามเป็นระยะ 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  

ไม่มี 

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ  

5.1 COVID vaccines updated โดยผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ 

 
 



 

กองแผนงานและวิชาการ  3 พฤษภาคม 2564 หน้า 4 จาก 5 
 

 
 

 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ มอบผอ.สชว. ประสานงานและติดตามการด าเนินการต่อไป   

5.2 วิธีการตรวจการกลายพันธุ์เชื้อโควิด 19 โดย ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม 

กรมพัฒนาวิธีตรวจ 4 รูปแบบ  มีการออกแบบวิธีการตรวจให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ โดยองค์การอนามัยโลกได้มี

ข้อแนะน าต่างๆในการตรวจ sequence  

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ให้เร่งด าเนินการและถ่ายทอดวิธีให้ศวก.และให้ความส าคัญกับความรวดเร็วและแม่นย า

ถูกต้องในการรายงานผล 

 

เรื่องที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
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•  มอบส านักเลขานุการกรม จัดการเรื่องการจราจรในกรม โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 

• มีประชาชนโทรมาสอบถามรายงานผลการตรวจที่กรม ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของกรมที่จะตอบในเรื่องดังกล่าว เพราะ

รพ.จะส่งมาเพื่อ Confirm ผล positive เท่านั้น มอบสมป. ก าหนดและสื่อสารในเรื่องมาตรฐานระยะเวลาใน

การออกผลตรวจ และสรุปในหลักการ ทั้งกรณีผล+ และ- 

• งบกลางโควิดรอบที่ 2-64 จะเข้าครม.วันที่ 5 พ.ค. ส าหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยรอบที่ 1-64 อาจถูกเรียกคืน  

ข้อสั่งการ ขอให้ผู้อ านวยการบริหารงบกลางให้ใช้จ่ายเร็วขึ้น 

 

นางสาวศรันญา มานะรุ่งเรืองสิน นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ ผู้บันทึก 

นางสาวนันทวรรณ เมฆา   ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ1 

นางบุญญาติ เจริญสวรรค์   เลขานุการกรม ผู้ตรวจสอบ2 

นายแพทย์บัลลังก์  อุปพงษ์  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ3 

 


