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(ร่าง) สรุปการประชุม Monday Meeting ส าหรับการก ากับติดตามนโยบายเร่งด่วน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ป ีการสาธารณสุขไทย 

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

ประธานการประชุม : นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  
1.1 การประชุมพิจารณางบประมาณฯ ประจ าปี 2565 วาระ 1 ตามแนวทาง New Normal ในส่วนกระทรวงสาธารณสุข

น าโดยท่านรองปลัดฯนพ.สุระ วิเศษศักดิ์ และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส าหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะ
เตรียมความพร้อมอยู่ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

1.2 กรมฯได้ตรวจสอบคุณภาพของวัคซีน AstraZeneca ทั้งหมด 13 ล็อตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอเอกสารข้อมูลสรุป
การผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิต (Summary Production Protocol) จึงจะด าเนินการออก Lot Release ได้  

1.3 การติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มีการประเมินตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
โดยเฉพาะสายพันธุ์อินเดียและสายพันธุ์แอฟริกาใต้ อธิบดีขอให้ สวส. และจสน.ร่วมกันหาแนวทางในการบริหาร
จัดการด้วยความรวดเร็ว และให้ศูนย์ฯช่วยรายงานสรุปประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ เสนอผู้บริหารกรม 

1.4 มีการรายงานตรวจพบ genome สายพันธุ์ไทย ซึ่งพบว่าไม่มีการขยายออกไปสู่ที่อ่ืน ดังนั้นที่เป็นข่าวพบในประเทศ
อังกฤษ จึงไม่ใช่สายพันธุ์ไทย 

วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564   
กองแผนงานและวิชาการได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางไลน์ DMSc 64 แล้ว ไมมี่ผู้แจ้งแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องติดตามความก้าวหน้า 
3.1 เรื่องติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  
-ระบบการส่งตรวจสายพันธุ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และผลการด าเนินงาน  

 
ข้อสั่งการ ประธานเห็นชอบตามข้อเสนอรองอธิบดีฯนพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ และมอบผอ.สวส.และ ผอ.จสน.ปรับวิธีการ/
บริหารจัดการแนวทางการด าเนินงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
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ตรงกัน โดยวัตถุประสงค์สุดท้ายที่ส าคัญของการท าWhole Genome Sequencing คือเพ่ือให้ได้  Phylogeny 
(วิวัฒนาการสายพันธุ์) 
- มอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดประเด็นตามที่ท่านอธิบดีได้แถลงในวาระต่างๆ เพ่ือสรุปและส่งไปยังสื่อสาธารณะ
อย่างทันท่วงที 
 
-การแจ้งเตือนห้องปฎิบัติการเครือข่ายท่ีไม่รายงานผล 

ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการส่งเอกสารแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว หากยังไม่ลงข้อมูลจะด าเนินการแจ้งอีก
ครั้ง ซึ่งหากไม่ด าเนินการอีกจะพิจารณาถอดออกจากการเป็นเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ ประธานมอบผอ.สมป.ติดตามการรายงานผล รวมทั้งหน่วยงานที่ไม่ได้
ลงทะเบียนในระบบ CO-LAB (16 หน่วยงาน) หากไม่มีการรายงานผลจะด าเนินการออกมาตรการขั้นเด็ดขาดต่อไปคือ
ไม่มีการจ่ายเงิน และมอบผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง ลงไปตรวจเยี่ยมด้วย 
 
3.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดย ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
- ระบบการรายงานผลรายวัน/ปัญหาและอุปสรรค  
-ผลตรวจ COVID-19 จ านวนตรวจสะสมตั้งแต่เริ่มเปิดบริการ จ านวน 6,630,901 ตัวอย่าง  
-จ านวนน้ ายาคงคลัง ณ วันที่ 21 พ.ค.64 น้ ายา rRT-PCR จ านวน 513,929 test น้ ายา RNA-Extraction จ านวน 
403,944 test  น้ ายา DMSc COVID-19 จ านวน 597,039 test 
สายพันธุ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในประเทศไทย  

 
- น้ ายาสยามไบโอซายน์ : อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทจะรายงาน
กรมฯ ต่อไป  
ข้อสั่งการ ที่ประชุมรับทราบ  
 
3.4 Co-Lab V.2 โดย รองอธิบดีฯ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ   
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เนื่องจากมีการรายงานที่ไม่สอดคล้องกันระหว่าง CO-LAB กับ google form  
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบผู้จัดท าระบบ CO-LAB  พิจารณาวิธีการเพ่ือให้ห้องปฏิบัติการเครือข่าย
รายงานข้อมูลวันต่อวัน เช่นประสานกับสปสช.ในการเบิกจ่ายอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ในอัตราที่ต่างกัน เป็นต้น 
 
3.4 ความก้าวหน้าตึก MSI โดย เลขานุการกรม 
- ผู้รับจ้างท าหนังสือยืนยันราคาถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 และอยู่ระหว่างเสนอผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
- ขั้นตอนการลงนามในสัญญา ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อธิบดีสามารถลง
นามในสัญญาได้โดยไม่ต้องส่งเรื่องไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ ประธานมอบฝ่ายพัสดุให้ศึกษาและด าเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
 
3.5 การเบิกจ่ายบประมาณแทนกันส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา/งบกลางโควิด/งบเหลือจ่าย โดย 
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการ 
งบกลางโควิด-19 โครงการเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่  (COVID-19) ระยะการระบาด
ระลอกใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2564) 

 
ข้อสั่งการ  ที่ประชุมรับทราบ เนื่องจากมีเงินคงเหลือ(ค่าตอบแทน) จ านวน 9,379,577 บาท ซึ่งต้องคืนส านัก
งบประมาณ แสดงว่าอาจเกิดจากการเบิกจ่ายน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้หรือมีความลักลั่นในการประมาณการค่าตอบแทน 
จึงต้องมีหลักเกณฑ์เป็นมาตรฐานเดียวกันในการประเมิน ประธานมอบรองอธิบดีฯนพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ ตรวจสอบ/
ทบทวนการประมาณการงบกลางโควิด-19 เพ่ือไม่ให้เกิดเงินคงเหลือมากเกินไปเหมือนรอบแรก  
 
วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ (เลื่อนไปน าเสนอในการประชุมครั้งหน้า)  
เรื่องท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ไม่มี) 

 
 
                                 

          นางสาวธิดารัตน์ นชุถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้บันทึก 
นางสาวนันทวรรณ เมฆา ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้ตรวจสอบ 1 

นางสุภาพร ภูมิอมร ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ ผู้ตรวจสอบ 2 
นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ตรวจสอบ 3 


