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สรุปมติที่ประชุม QMR Meeting ครั้งที่ 1/2564 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย 

วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
วาระท่ี 1 ประธาน (รองอธิบดีฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน : QMR) แจ้งเพื่อทราบ  
-มอบ ผอ.วรางคณา อ่อนทรวง ผอ.สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์เป็นผู้จัดการคุณภาพระดับกรม (QM) 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 23 ก.ย. 2563 รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 การทบทวนรายชื่อคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ  
ประธานและที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
1.คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความม่ันคงปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ  
   ประธานอนุกรรมการ : หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   ด้านชีวภาพ ประธาน : ดร.วันทนา ปวีณกิตติพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
   ด้านเคมี ประธาน ผทว.ประไพ วงษ์สินคงม่ัน สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   ด้านรังสี ประธาน : ผทว.อภิวัฎ ธวัชสิน สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2.คณะทำงานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ ประธาน : ผอ.วรางคณา อ่อนทรวง สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 
3.คณะทำงานตรวจติดตามภายใน ประธาน : นายพันธวิทย์ นทกุล สถาบันชีววัตถุ 
4.คณะทำงานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม  ประธาน : ผอ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล กองการแพทย์จีโนมิกส์ฯ 
  เลขานุการฯ ดร.สุเมธ เที่ยงธรรม สยวส. 
5.คณะทำงานจัดการความเสี่ยง ประธาน : ผอ.ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธุ์ สถาบันวิจัยสมุนไพร 
6.คณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประธาน: ผอ.บรรจง กิติรัตน์ตระการ ศวก.9 นครราชสีมา 
7.คณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธาน : ผอ.อรทัย สุพรรณ ศวก.11/1 ภูเก็ต 
8. DMSc PT Center ประธาน : ผอ.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
วาระท่ี 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

4.1 นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย เลขานุการ QMR 

 

ที่ประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะตัวชี้วัด ดังนี้ 
1.การปรับปรุงข้อร้องเรียน : หากหน่วยงานใดไม่มี
ข้อร้องเรียน อาจนำผลประเมินความพึงพอใจที่
คะแนนน้อย หรือที่เห็นควรให้มีการปรับปรุงมา
ดำเนินการได้ ซึ ่งมีความเชื่อมโยงกันกับตัวชี้วัด 
กพร.ข้อ 2.1  
2.การดำเนินงานสอดคล้องระหว่างระบบ ISO 
9001:2015 กับ PMQA เนื่องจากไม่สามารถเชื่อม
ข ้อกำหนดกันให ้  จ ึงด ูในภาพรวมให ้ม ีความ
สอดคล้องกัน   
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
4.2 แผนการดำเนินงาน  
คณะทำงานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ 
-อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำ TOR ระบบ  
Smart DI Version 2/กรอบเวลาจัดทำ TOR 180 วัน 
-ประสาน ศทส.บรรจุการพัฒนาระบบ Smart DI ในแผนพัฒนา 
ระบบสารสนเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-เมื่อTOR เสร็จสมบูรณ์จะเสนอ QMR ขออนุมัติเงินบำรุงกรม 
ต่อไป  

 
ที่ประชุมรับทราบ ผอ.สมป.ขอเพ่ิมคณะ
กรรมการฯเพ่ือทบทวนเรื่อง CMA,AB ในการ
จัดทำระบบด้วย  

คณะทำงานตรวจติดตามภายใน 

 

 
ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.ดำเนินการ Internal Audit ISO9001:2015 
ร่วมกับ Technical ISO ในแผนเดียวกัน 
2.ปรับแผนให้มีการสรุปผล Internal Audit 
ภายในวันที่ 30 มิ.ย.64 เนื่องจากต้องรับตรวจ
ประเมินจากผู้ตรวจภายนอกภายในเดือนสิงหาคม 
64 

คณะทำงานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม 
โอกาสในการพัฒนา 
-ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมและกระบวนการ ให้สอดคล้องกับการออกแบบ
และพัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของคณะฯ เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลให้เป็นแนวทางเดียวกัน ง่ายต่อการเข้าถึงและลดความซ้ำซ้อน
ในการดำ เนินงาน 
-ขาดการส่งต่อข้อมูลให้คณะทำงานตรวจติดตามภายใน 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
-รอทบทวนคณะทำงานฯใหม่และจัดทำแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ต่อไป 

 
ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะให้สร้างแนว
ทางการพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม รวมไป
ถึงเรื่องการขอทุนวิจัย 

คณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
1.ทบทวนบัญชีครุภัณฑ์พ้ืนฐาน 
2.การจัดทำคู่มือบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ โดยขอความสนับสนุน
จากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือทวนสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 5 เครื่อง 
3.ขอให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลในระบบ AMS ให้เป็นปัจจุบัน 
-จะมีการประชุมคณะทำงานในวันที่ 15-16 ธ.ค.63  

 
ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ  
 

คณะทำงานจัดการความเสี่ยง 
-อยู่ระหว่างรวบรวมความเสี่ยงจากหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความ 
เสี่ยงระดับกรม โดยจะมีการพิจารณาจากคณะทำงานภายในเดือนธ.ค.64 
-จัดอบรมฟ้ืนฟูการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง/สัญจร 
-ปรับปรุง 0600 WM 0019 แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

 
ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะ ดังนี้ 
-ประธานแจ้งให้คณะทำงานนำกลไกเรื ่องความ
เสี่ยงไปขับเคลื่อนระบบงานภายในกรมให้มากข้ึน 
-จัดทำแนวทางในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อสร้าง
โอกาสในการพัฒนาให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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วาระ ข้อสั่งการ/คำแนะนำจากที่ประชุม 
-เสนอให้มีการวิเคราะห์แผนบริหารความเสี ่ยง
ระดับหน่วยงานในการอบรมฟ้ืนฟู 
-ความเสี่ยงสีเขียว/เหลือง ที่มีผลกระทบสูงควรมี
การเฝ้าระวัง 
-การจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงที ่สามารถใช้
ร่วมกันได้ทุกมาตรฐาน  

คณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
-อยู่ระหว่างการทบทวนคำสั่งและจะเชิญประชุมคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผน 
และรายงานผลการดำเนินการในครั้งต่อไป  

 
ที่ประชุมรับทราบ  

 DMSc PT Center  
1.การพัฒนาโปรแกรม DMSc PT online : พัฒนาและจัดทำโปรแกรมการ
บริการ DMSc PT online ระยะท่ี 2  
2.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทดสอบความชำนาญ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน PT ให้มีความรู้เป็น
มาตรฐานเดียวกันตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043,ISO13528และผู้ตรวจ
ติดตามภายใน ISO 19011 
3.การประชุมวิชาการทดสอบความชำนาญระดับชาติ:แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับสมาชิก PT  

ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ 
 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 ประธานมอบให้คณะทำงานเตรียมประเด็นและนำเสนอในที่ประชุมกรม  เพื่อให้องค์ประชุมเห็นชอบในการจัดการเชิงระบบ
โดยมอบ QM บริหารจัดการ (จัดทำเป็นแผนนำเสนอรายปี ไม่จำเป็นต้องนำเสนอทุกเดือน)  
6.2 เนื่องจากมีข้าราชการบรรจุใหม่ ควรมีการจัดประชุมทบทวน ISO 9001 Requirement มอบกองแผนฯประสานฝ่ายการ
เจ้าหน้าที่ เพื่อไม่ให้มีการจัดอบรมซ้ำซ้อน  

6.3 ศึกษาแนวทางในการนำระบบบริหารคุณภาพเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
   

สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ (เลขานุการ QMR)  
8 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 


