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รอถ 
3 เดือต

ตางอตงค์ เขือ่ตแก้ว
หัวหต้ากลุ่มนัถตาระถถถริหาร

รายงาตความก้าวหต้า
ทลการปฏิถัติราชการ (Performance Agreement: PA) 
ของกรมวิณยาศาสตร์การแนณย์ ปีงถประมาฒ น.ศ.2562



ทลการประเมิต Small Success รอถ 3 เดือต

AMR

TB

GREEN 

& CLEAN 

New 
Biopharmaceutical 

จ าตวตตวัตกรรม

แผนปฏบิัติการฯ 
ได้รับการอนุมัติ
มีแผนพัฒนา 
case finding based 
surveillance ตาม
แนวทางองค์การอนามัย
โลก

โครงการได้รับการ
อนุมัติจากผู้บริหารของ
กรม
แผนปฏบิัติการ
ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บริหารของหน่วยงาน

เนื่องจากการผลติ TM kit ที่ใช้ใน
การถ่ายทอดไม่ทันตามก าหนด จึง
ยังไม่ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบด้าน
อาหารเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย
อาหารในโรงพยาบาล (ซึง่ไตรมาส
ที่ 1 ก าหนดไว้ 6 เขตสุขภาพ)

โครงการและ
แผนปฏิบัติราชการได้รับ
การอนุมัติจากผู้บรหิาร
ของกรม

ไดพ้ัฒนาปรับปรงุ
ระบบฐานข้อมูลองค์
ความรู้ฯ ซึ่งสามารถเข้า
ใช้งานได้ผ่านทางลิงค์ 
http://innovation.dmsc.
moph.go.th



สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ รอถ 3 เดือต
เป้าหมาย

รอถ 3 เดือต
ทลงาต 

รอถ 3 เดือต ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แตวณางแก้ไขตัวช้ีวัด

1. การนถัตา
ศักยภานห้อง
ปฏิถัติการเครือข่าย
เนื่อการเธ้าระวังเชือ้
ดื้อยาต้าตจุลชีน

แทตปฏิถัติการ
นัถตาศักยภาน
ห้องปฏิถัติการของ
โรงนยาถาลเครือข่าย 
ประจ าปีงถประมาฒ น.ศ. 
2562 และแทตได้รัถอตุมัติ
จากอดิถดีกรวิณยาศาสตร์
การแนณย์
แทตนัถตา case 
finding based 
surveillance ตามแตวณาง
องค์การอตามัยโลก 
ส าหรัถโรงนยาถาลณีเ่ป็ต
หต่วยงาตเธ้าระวังประจ าปี
งถประมาฒ 2562

ไม่มี ไม่มี ไม่มี

1. มีแปนปฏิบัติการฝัถนาศักยภาฝห้องปฏิบัติการของ

โรงฝยาบาลเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ ฝ.ศ. 2562 
และแปนไดร้ับอนุมัติจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์

2. มีแปนฝัถนา case finding based surveillance ตาม

แนวทางองค์การอนามัยโลก ส าหรับโรงฝยาบาลที่เป็น
หน่วยงานเผ้าระวังประจ าปีงบประมาณ 2562
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เป้าหมาย

รอถ 3 เดือต
ทลงาต 
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ไม่มี 1. กลไกการ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเฝื่อเชื่อมโยง 
และส่งต่อข้อมูล

2. ความฝร้อม
ทางด้านชีวสารสนเทศ

ไม่มี2. การนัถตาระถถ
ห้องปฏิถัติการ
ถอดรหสันตัดุกรรม
ชั้ตสูงเนื่อแก้ปัญหา
วัฒโรค

1. โครงการฝถันาห้องปฏิบัติการวัณโรคด้วยเทคโนโลยีฯ 
ที่ลงนามโดยปู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทาง
การแฝทย ์เสนอขออนุมัติอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์

2. แปนปฏิบัติการของโครงการฝัถนาห้องปฏิบัติการ    
วัณโรคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไดร้ับการอนุมัติจาก
ปู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแฝทย์

 โครงการนัถตา
ห้องปฏิถัติการวัฒโรค
ด้วยเณคโตโลยีและ
ตวัตกรรม 
ปีงถประมาฒ 
น.ศ.2562 ได้รัถอตุมัติ
จากทู้ถริหารกรม
วิณยาศาสตร์ การแนณย์

มีแทตปฏิถัติการ
ถอดรหัสนัตดุกรรมณั้ง
จีโตมของเชื้อวัฒโรค 
และการนัถตา
ฐาตข้อมูลณี่ได้รัถอตุมัติ
จากหัวหต้าหต่วยงาต



สรุปความก้าวหต้าทลการด าเติตการ รอถ 3 เดือต
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3. ความส าเร็จของ
การสตัถสตุตด้าต
วิชาการให้
โรงนยาถาลสังกัด
กระณรวงสาดารฒสุข
ท่าตเกฒฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital

ประสาต
หต่วยงาตณ่ีเกี่ยวข้อง
และจัดณ าแทตปฏถิัติ
การใตการจัดธึกอถรม
ถ่ายณอดเณคโตโลยีการ
ใช้ชุดณดสอถด้าต
อาหารเนื่อเธ้าระวัง
ความปลอดภัยอาหาร
ใตโรงนยาถาล 
โรงนยาถาล ณั้ง 12 
เขตสุขภาน
จัดธึกอถรม
ถ่ายณอดเณคโตโลยีการ
ใช้ชุดณดสอถด้าต
อาหารเน่ือเธ้าระวัง 
ความปลอดภัยอาหาร
ใตโรงนยาถาล ไม่ต้อย
กว่า 6 เขตสขุภาน

1. ประสานงานและประชุมชี้แจงโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยกับ ศวก. 14 
แห่ง  และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวง 

2. จัดท าโครงการตรวจสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูฝืชตกค้างในปักและปลไม้ เฝื่อ
สนับสนุนอาหารปลอดภัยในโรงฝยาบาล ซึ่งมีแปนปฏิบัติการในการจัดผึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชดุทดสอบด้านอาหารเฝื่อเผ้าระวังความ ปลอดภัยอาหารใน
โรงฝยาบาล ทั้ง 12 เขตสุขภาฝ

. จัดผึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิธีการใช้ชุดทดสอบ TM kit ให้กับเจ้าหน้าทีศู่นย์
วิทยาศาสตร์การแฝทย์ ศวก. 14 แห่ง (Training for the trainer) เฝื่อให้เจ้าหน้าทีข่อง 
ศวก. สามารถถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงฝยาบาลได้อยา่งถูกต้อง

การด าเนินการล่าช้า
กว่าแปนที่ก าหนด 

ชุดทดสอบหาชนิดสารเคมี
ก าจัดแมลง 4 กลุ่มในปัก 
ปลไม้และธัฌฝืช (GPO-TM 
Kit) ที่มีอยู่ไม่เฝียงฝอ
เนื่องจากต้องใช้ในปริมาณ
มาก ท าให้การจัดผกึอบรม
ล่าช้ากวา่แปน 

เร่งจัดหาชุด
ทดสอบ
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ไม่มี ไม่มี ไม่มี4. การนถัตาวิดี
วิเคราะห์ทลิตภัฒฑ์ 
Biopharmaceutical 
ณีท่ลิตใตประเณศเนื่อ
ส่งเสรมิอุตสาหกรรม
การส่งออก

 มีโครงการและ
แทตปฏิถัติการณ่ีได้รัถ
อตุมัติจากทู้ถรหิาร
ของกรมวิณยาศาสตร์
การแนณย์

โครงการและแปนปฏิบัติการของโครงการฝัถนาศักยภาฝ
ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาฝเฝื่อสนับสนุนการฝัถนา
มาตรฐานอุตสาหกรรมการปลิตยา Biopharmaceutical 
ได้รับอนุมัติจากปู้บริหารของกรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์
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ไม่มี ไม่มี ไม่มี5. จ าตวตตวตักรรม 
และเณคโตโลยีสุขภาน
ณีค่ิดค้ตใหม่ หรือณี่
นัถตาต่อยอด

1. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์ ตามค าสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์ ที่ 3333/2561 ลงวันที่ 7 
ฝฤศจกิายน ฝ.ศ. 2561 เฝื่อด าเนินการก าหนดมาตรฐานกระบวนการจัดการเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์ และบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาฝ

2. จัดท าสรุปปลการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์ น าเสนอแก่ประธานคณะกรรมการฯ

3. ฝัถนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์การแฝทย์ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ป่านทางลิงค์ 
http://innovation.dmsc.moph.go.th

นัถตา 
ปรัถปรุงฐาตข้อมลู
ตวัตกรรมกรม
วิณยาศาสตร์
การแนณย์อย่าง
ต่อเตื่อง



ขอขอถคุฒ
กลุ่มนัถตาระถถถริหาร 

กรมวิณยาศาสตร์การแนณย์  
อาคาร 14 ชั้ต 2 ห้อง 218 ชั้ต 6 ห้อง 613

โณรศันณ์ : 0 2951 0000 ต่อ 98446, 98449 
E-mail: bpsd@dmsc.mail.go.th


