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สรุปการประชุม QMR Meeting คร้ังที่ 2/2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
วันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

************************************ 
ประธานการประชุม : นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/QMR 
วาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานได้กล่าวถึงงานระบบบริหารคุณภาพ ดังนี้ “ระบบคุณภาพมีความสำคัญทั้งในด้านเป็นภารกิจของกรมวิทยาศาสตร-์  
การแพทย์ในปัจจุบันไปจนถึงอนาคต จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อเป็นหลักในเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับประเทศต่อไป การมี
ระบบคุณภาพนั้นจะเป็นหลักประกันในการพัฒนาให้ไปสู่จุดหมายและเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่” 
 
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563   
กองแผนงานและวิชาการ (เลขานุการ QMR) ได้แจ้งเวียนสรุปการประชุมทางอีเมลองค์ประชุมแล้ว ไม่มีผู้แจ้งแก้ไข 
 
วาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์คุณภาพ ไตรมาส 2 โดย เลขานุการ QMR 
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ข้อเสนอแนะ /โอกาสในการพัฒนา 
-เพิ่มเติมการรายงานข้อมูลแผนกำหนดการเปิดให้บริการ หรือใช้งานด้านการวิจัย ในแบบรายงานความคุ้มค่าของครุภัณฑ์เงิน
งบประมาณและเงินบำรุงที่มีราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (ตามตัวชี้วัดที่ 5.2) 
-ขอให้ทุกหน่วยงานรายงานตัวชี้วัดทั้ง 5 มิติ ทุกไตรมาส อย่างละเอียดเพื่อการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ   
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานมีข้อเสนอแนะและข้อสั่งการดังนี้  
1.ตัวชี้วัดร้อยละเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้แสดงรายละเอียดแยกเป้าหมายตามแผนกิจกรรม เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ค่าที่ได้ เนื่องจากค่าที่วัดได้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
2.ตัวชี้วัดนวัตกรรม ให้แสดงผลการดำเนินการถ่ายทอดนวัตกรรมรอบ 6 เดือน  
3.ตัวชี้วัดเรื่องการให้ความสำคัญกับบุคลากร มอบผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่) ติดตามหรือปรับแผนการดำเนินการตาม
โครงการรวมทั้งการใช้งบประมาณ เนื่องจากตามนโยบายความจัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2  
4.ตัวชี้วัดด้านภาวะผู้นำและการบริหารจัดการที่ดี : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ระดับหน่วยงาน
ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากหากรอผลประเมินระดับกรมในเดือนกันยายน 2564 อาจช้าเกินไปสำหรับการ
ปรับปรุงแก้ไข  
5.ตัวชี้วัดความคุ้มค่าครุภัณฑ์ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติการ
ซื้อครุภัณฑ์ในอนาคต มอบคณะทำงานบริหารจัดการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ทบทวนดังนี้ 
   5.1 ความคุ้มทุน ให้พิจารณา ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) และจุดคุ้มทุน เพิ่มเติม  
   5.2 ความคุ้มค่า พิจารณาการวัดองค์ความรู้เป็นตัวเงิน หากไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้ควรวันเป็นแบบใด 
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3.2  ผลการดำเนินงาน 
     3.2.1  คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ (ด้านชีวภาพ/เคม/ีรังสี)   
-คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ นำเสนอ (ร่าง) นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มติที่ประชุม ประธานให้จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการให้มีเนื้อหา/
ประเด็นครบถ้วนทั้ง 3 ด้าน (ด้านชีวภาพ/เคมี/รังสี) โดยใช้ถ้อยคำที่ทราบทั่วกัน ไม่ต้องแปลความ และนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง  
 
-คณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ นำเสนอแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการระบบบริหารคุณภาพ 
ประจำปีงบประมาณ 2564  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ทบทวนการใช้งบประมาณเนื่องจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด -19 ได้เปลี่ยน
รูปแบบเป็นการประชุมออนไลน์ และเน้นเรื่องการอบรมฟื้นฟูที่ไม่ใช่การอบรมในเนื้อหาเดิมที่เคยได้รับ  
 
-คณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี นำเสนอผลการดำเนินการ ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
-คณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี นำเสนอ ดังนี้ 

  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

สรุปข้อม ล การตอบแบบสอบถาม

  

  

   

  

   

  

  
  

  
  

                            
                              

                         

                

                  

              

        

                                

                          

                       

                        

เขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในการจัดประชุมคณะท างาน
 จัดประชุมผ านระบบออนไลน์   ครั้ง
 จัดประชุมที่กรม    ครั้ง

        โครงการ  ปี   

จัดประชุมทบทวน
คณะท างาน

จัดท าแบบสอบถามและ
สรุปข้อมูล

จัดท าร่างและจัดประชุม
ทบทวนเน้ือหาของคู่มือ

จัดท ารูปเล่มคู่มือ
และจัดพิมพ์คู่มือ

มี ค   

เม ย   

พ ค  ก ค  

ก ค ส ค   
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3.2.2   คณะทำงานจัดการระบบเอกสารและสารสนเทศ (นำเสนอในวาระเพื่อพิจารณา)  
3.2.3   คณะทำงานตรวจติดตามภายใน นำเสนอ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
3.2.4   คณะทำงานพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม (ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ)  
3.2.5   คณะทำงานจัดการความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำโปรแกรม ดังนี้ 
-การจัดทำโปรแกรมควรเปรียบเทียบถึงความคล่องตัวของผู้ปฏิบัติงานจริงระหว่างการดำเนินการแบบ Hard Copy กับการใช้
โปรแกรม หากโปรแกรมสามารถปฏิบัติได้ดีกว่าและสามารถประมวลผลได้อย่างง่ายดาย ก็เป็นสิ่งดี  
-หากต้องทำเร่ืองเดิมซ้ำๆ ให้ใช้โปรแกรมบริหารจัดการ  
-อย่าเร่ิมต้นด้วยมุมมองของผู้จัดทำ แต่ให้สำรวจจากความต้องการของผู้ปฏิบัติงานให้มาก 
-หากมีโปรแกรมแล้ว ห้ามใช้ระบบเดิมในการส่งข้อมูล เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
 
3.2.6  คณะทำงานบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายงานความก้าวหน้า ดังนี้  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ประธานให้ข้อเสนอแนะว่า คู่มือนั้นเป็นเครื่องมือในการทำงาน ซึ่งต้องมีระบบบริหารจัดการ
ร่วมเข้าไปด้วย ควรหาแนวทางผลักดันการนำคู่มือไปสู่การรับรู้ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และมีการติดตาม
ผลการใช้งาน 
 
3.2.7  คณะทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
-อยู่ระหว่างการบูรณาการฐานข้อมูลระบบ ILAB Plus (เร่ืองวิธีทดสอบ และรายการทดสอบ )/จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เร่ือง แนว
ทางการใช้กฎการตัดสินผลการทดสอบ (Decision rules) และทดลองใช้ โปรแกรม NC–IS 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.2.8   DMSc PT Center นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
-อยู่ระหว่างการจัดทำ DMSc PT online  
-จัดอบรมหลักสูตรเข้มข้นเพื่อเตรียมขอการรับรอง ISO/IEC 17043: 2010 เมื่อวันที่ วันที่ 15, 19 กพ.2564 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 (ร าง)นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013   
      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ผ ้จัดการคุณภาพ/ศทส. 
มติที่ประชุม ประธานเสนอให้ปรับ(ร่าง) ในส่วนวัตถุประสงค์คุณภาพให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และสื่อเป็นตัวชี้วัดที่สามารถบรรลุได้ 
 
4.2 TOR ระบบเอกสารคุณภาพ (SMART DI version2) โดย นางสาวโลมไสล วงศ์จันตา ผ ้ช วยผ ้จัดการคุณภาพ 
การพัฒนา Smart DI Version II  

  
สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว : แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR / ได้ร่าง TOR 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : เห็นชอบร่าง TOR/ขออนุมัตินำเข้า planfin เงินบำรุง ปี 2565/แจ้ง CIO นำเข้าแผนสารสนเทศกรม ปี 2565  
มติที่ประชุม ประธานมีข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำโปรแกรมใหม่ ดังนี้  
-ทบทวนระบบและกลไกที่ได้มาของข้อมูลในการจัดทำโปรแกรมใหม่ ให้ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการ 
-ตรวจสอบการใช้ระบบ SMART DI Version I ว่ามีผู้เข้าใช้จำนวนเท่าใด  
-รับฟังข้อคิดเห็น/ตั้งคำถามให้ครอบคลุม จากผู้ใช้งานจริง และผู้ได้ประโยชน์จากการใช้งาน  
 
4.3  ผลการจัดการข้อร้องเรียนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 63 - มีนาคม 64)โดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สล.  
มติที่ประชุม ประธานให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนมีการบริหารจัดการเชิงระบบ นอกจากการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงาน เนื่องจากข้อร้องเรียนที่ผ่านมีความรุนแรงค่อนข้างมาก จึงต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าข้อร้องเรียนนั้นเกิดจาก
ความผิดพลาดที่ตัวบุคคลหรือข้อจำกัดของผู้ให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต ซึ่งจะมีการหารือกับผู้รับผิดชอบ
โดยตรงอีกครั้ง 
 
เรื่องที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

5.1 ประธานมอบนโยบายให้มีการจัดประชุม QMR Meeting เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบคุณภาพ 
เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ  

                                 
 

 
 

          สรุปโดย กองแผนงานและวิชาการ (เลขานุการ QMR)  
13 พฤษภาคม 2564 


