
สรุปมติที่ประชุม QMR Meeting ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 314 ช้ัน 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

วาระ/ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธาน (QM) แจ้งเพื่อทราบ  
1.1 ผู้ตรวจประเมิน (บริษัท URS ) แจ้งปิดประเด็นสิ่งที่ไม่สอดคล้องจากการตรวจ surveillance เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 61 

เรียบร้อยแล้ว 
1.2 ผู้ตรวจประเมิน แจ้งหลักเกณฑ์รอบระยะเวลาการตรวจ  surveillance ปีละ 1 ครั้ง โดยกรมฯจะได้รับการตรวจช่วงเดือน  

สิงหาคม 2562 ซึ่งในระหว่างรอบปียังมีการตรวจติดตามภายในและการติดตามความเสี่ยงอยู่ 
 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  11 ธ.ค.61 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม / วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
(ติดตามแผนปฏิบัติการ/เป้าหมายการด าเนินการปีงบประมาณ/ติดตามผลการด าเนินของคณะท างาน ทั้ง 8 คณะ)  
3.1 คณะท างานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ 
     นส.หรรษา ทองค า เลขาฯคณะท างานฯ น าเสนอดังนี้  
-เปลี่ยนผู้ทบทวนระดับกรมในระบบ Smart DI เป็นผอ.กองแผนฯ ส าหรับระดับหน่วยงานยังเป็นผู้บริหารหน่วยงานเหมือนเดิม 
-เนื่องจากมีปัญหาการเชื่อมโยงกับระบบ Mail.Go.th ท าให้ไม่มีการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ของผู้ทบทวนและผู้อนุมัติ ซึ่งจะแก้ปัญหา
ระยะสั้น โดยให้สื่อสารกันทางไลน์กลุ่ม ISO&PMQA หรือแจ้งไปยังอีเมล์ของผู้ทบทวน/ผู้อนุมัติ โดยตรง และการแก้ปัญหาระยะ
ยาว โดยการจัดจ้างบริษัทเพ่ือปรับปรุงโปรแกรม 
-จะมีการก าหนดช่วงเวลาของการทบทวนเอกสารระดับกรม  
-เอกสารอื่นๆ เช่น Guideline ต่างๆ จะก าหนดให้อยู่ในประเภท SD ของระบบ  
 
3.2 คณะท างานตรวจติดตามภายใน 
    ผอ. ศวก.ที่ 6 ชลบุรี ประธานคณะท างานฯ น าเสนอในที่ประชุม ดังนี้ 
-คณะท างานฯได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งจะมีการพัฒนาแบบประเมิน และมีเป้าหมายหลักในการบูรณาการระบบบริหาร
คุณภาพทุกระบบเข้าด้วยกัน เช่น PMQA และ Technical ISO อ่ืนๆ  
-ให้หน่วยงานจัดท าแผนตรวจติดตามภายใน ของหน่วยงานและท าแบบประเมินตนเองมายังส่งมายังคณะท างานฯ เพ่ือวิเคราะห์ใน
ภาพรวมของกรมต่อไป  
 
3.3 คณะท างานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม 
   ผอ. สชว. ประธานคณะท างาน น าเสนอ ดังนี้ 
- คณะท างานฯได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ 
-กระบวนการออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 14 แบบฟอร์ม โดยในปัจจุบันมี สชพ.เพียง
หน่วยงานเดียวที่ปฏิบัติตามกระบวนการนี้ ซึ่งเป้าหมายของคณะท างานฯ จะให้โครงการ/กระบวนการ/นวัตกรรมต่างๆ ใช้เอกสาร
แบบฟอร์มตามระบบบริหารคุณภาพ 100% โดยให้ท่าน QMR เป็นผู้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานใช้เอกสารดังกล่าว  
-จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญ ผอ.สชพ.ให้ความรู้และสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทุกหน่วยงาน  โดยจะเชิญ ผอ.สชพ.ประชุม
ร่วมกับคณะท างานฯก่อนเพื่อการก าหนดค าจ ากัดความให้ชัดเจน 
-จะด าเนินการทบทวนเอกสาร และประกาศใช้เอกสารคุณภาพต่อไป  
 
 



วาระ/ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
3.4 คณะท างานจัดการความเสี่ยง 
     ผอ.ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม ประธานคณะท างาน น าเสนอในที่ประชุม ดังนี้  
-คณะท างานฯได้มีการจัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง โดยได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบระดับกระบวนการกรมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  ซึ่ง
จะยึดตามกระบวนการตามที่ กพร.ได้ก าหนดไว้  
-จากที่มีปัญหาความซ้ าซ้อนของ 0600 WM 0021 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยคณะท างานฯเสนอให้แยก
ออกเป็น 2 ฉบับ คือ 0600 WM 0019 แนวทางการจัดการความเสี่ยง และ 0600 WM 0021 การควบคุมภายใน ซึ่งจะมีความ
เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน  
-คณะท างานจะพิจารณาด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ให้มีความสัมพันธ์กันเพ่ือความ
ครบถ้วนในการท างานของกรม 
 
3.5 คณะท างานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
      น.ส.โลมไสล ศวก.3 นครสวรรค์ เลขาคณะท างานฯน าเสนอ เป้าหมายของคณะท างานในปี 2562  ดังนี้  
1.จัดท าบัญชีครุภัณฑ์พ้ืนฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน  (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 23 เม.ย.62) และขอให้
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและ ศวก. ส ารวจครุภัณฑ์พ้ืนฐานเพิ่มเติมจากปี 2559 ส่งมายังคณะท างานบริหารจัดการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  ภายในวันที่ 27 มกราคม 2562 
2. จัดท าคู่มือสอบเทียบ บ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 10 เครื่อง (ภายในเดือน เม.ย.62 ) โดยจะจัดท าใน
รูปแบบเอกสารคุณภาพ (WM/QP)  
3.ปรับปรุงข้อมูลในระบบ AMS ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (ภายในเดือน พ.ค.62) (ทบทวน/แก้ไขชื่อให้ตรงกัน ก าหนดรหัส
ครุภัณฑ์ใหม่) 
4.จัดประชุม/สัมมนา ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 3 ครั้ง และจะมีการสัมมนาถอดบทเรียนและจัดท าแผนงาน ในช่วง
เดือน พ.ค.62 (รออนุมัติแผนและงบประมาณ)  
      ผอ.ศทส.ชี้แจงเพ่ิมเติม กรณีภายหลังได้จัดท าบัญชีครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว และมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม จะมีแนวทางการ
ก าหนดครุภัณฑ์ใหม่ (ก าหนดการคร่าวๆ) ดังนี้  
-หน่วยงานทบทวนรายการครุภัณฑ์ที่ตกค้าง ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.62 
-ก าหนดรายชื่อให้ตรงกัน  ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.62 แล้วเสร็จในเดือนเม.ย.62 (ให้ทุกหน่วยงานทดสอบลงระบบ) 
-หน่วยงานลงทะเบียนเพ่ิมเติม/ปรับปรุงข้อมูล ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.62 
-เปิดให้ทบทวน เดือน ก.ค.-ก.ย.62 และช่วงลงข้อมูลเพ่ิมเติม/ก าหนดชื่อใหม่ ก่อนเดือน ธ.ค.62  
ซึ่งจะแจ้งก าหนดระยะเวลาอย่างเป็นทางการภายหลังได้รับการอนุมัติจากประธานคณะท างานฯอีกครั้ง 
 
3.6 คณะท างานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
    นายสมศักดิ์ สยวส. เลขาคณะท างานฯ แจ้งว่าคณะท างานจะมีการจัดประชุมในวันที่ 29 ม.ค.62 เพ่ือประชุมหารือและจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
 
3.7 คณะท างานบริหารจัดการแผนการทดสอบความช านาญทางห้องปฏิบัติการ 

    นางสุดใจ สมป.เลขาคณะท างานฯ รายงานแผนการจัดท าระบบ DMSc PT Center  
-รับสมัครสมาชิก เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบระบบ โดยจะท าโครงการของบประมาณเพ่ือให้สมาชิกตอบผล PT/Final 
report PT ในปี 63-34 
-เป้าหมาย DMSc PTP ที่ยังไม่เคยได้รับการรับรอง 6 หน่วยงาน (ส่วนกลาง 2 ศวก.4 หน่วยงาน ) ได้รับการรับรองก่อน (เพ่ิมขึ้น 
10 scheme)  



วาระ/ข้อสั่งการ/ค าแนะน าจากที่ประชุม 
3.8 คณะท างานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ ด้านเคมี และด้านรังสี 
      ผทว.กนกพร ประธานคณะท างานฯด้านเคมี แจ้งว่า ขณะนี้ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการไปแล้ว 2 โครงการ (โปรแกรม 
ChemInvent และการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการฯ) และก าลังจัดท าคู่มือความปลอดภัยทาง
ห้องปฏิบัติการด้านเคมี    
      นางอนงค์ สรส. ประธานคณะท างานฯด้านรังสี แจ้งว่าได้ประชุมคณะท างานฯไปแล้ว 1 ครั้ง และมีเป้าหมายในปี 62 คือ การ
จัดท าคู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี  

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ตัวช้ีวัดตามนโยบายวัตถุประสงค์คุณภาพ (5.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ) 
    ที่ประชุมเห็นชอบปรับเป้าหมายในวัตถุประสงค์คุณภาพ  

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100 ตามเป้าหมายของกรมบัญชีกลาง (เดิมก าหนดไว้ ร้อยละ 96) 
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ITA) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ทั้งสามแบบประเมิน  

(ผลการประเมินแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ผลการประเมินแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผลการประเมินแบบ
หลักฐานเชิงประจักษ์) ในระดับกรม ส าหรับหน่วยงานใช้เกณฑ์ผลการประเมินแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ตามเดิม  
    

   สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ (เลขานุการ QMR) 
12 กุมภาพันธ์ 2562 

  


