
รอบ 4 เดือน  

รอบ  
4 เดือน 

นางอนงค์ เขื่อนแก้ว 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

รายงานความก้าวหน้า 
ผลการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA)  
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
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ผลความก้าวหน้า รอบ 4 เดือน  
เทียบกับ Small Success รอบ 6 เดือน 

AMR 

TB 

GREEN  

& CLEAN  

New  
Biopharmaceutical  

จ านวนนวัตกรรม 

ผ่านการประเมิน Small 
Success รอบ 6 เดือน โดยมี
ผลความก้าวหน้า คือ มีการจัด
อบรมเชิงปฏิบตัิการ, มีการ
จัดท า antibiogram และอยู่
ระหว่างประเมินศักยภาพ
ห้องปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 

ยังไม่ผ่านการประเมิน Small 
Success รอบ 6 เดือน แต่มี
ผลความก้าวหน้า คือ อยู่
ระหว่างด าเนินการจัดท า 
method validation 
protocol จ านวน 6 วิธี และ 
recombinant growth 
hormone 

ยังไม่ผ่านการประเมิน Small 
Success รอบ 6 เดือน แต่มีผล
ความก้าวหน้า คือ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบความถูกต้องของแผนการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม จ านวน 10 แผน 
และอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลที่หน่วยงานเข้ามาทวนสอบ
และเพ่ิมเติมรายละเอยีดในฐานข้อมูล 

ยังไม่ผ่านการประเมิน Small 
Success รอบ 6 เดือน เนื่องจาก
อยู่ระหว่างส ารวจความต้องการ
ใช้ฐานข้อมูลจากผู้ใช้ข้อมูลรหัส
รหัสพนัธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อ
วัณโรค แต่มีผลความก้าวหน้า 
(รายละเอียดตามสไลด์ที่ 4) 
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ยังไม่ผ่านการประเมิน Small 
Success รอบ 6 เดือน แต่มีผล
ความก้าวหน้า คือ จัดฝึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใชชุ้ดทดสอบ
ด้านอาหาร 9 เขตสขุภาพ และสุ่ม
เก็บตัวอย่างผกัผลไม้ และตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  



สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ รอบ 4 เดือน 
เป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน 
ผลงาน  

รอบ 4 เดือน ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

1. การพฒันาศักยภาพ
ห้อง 
ปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อ
การเฝ้าระวังเชือ้ดื้อยา
ต้านจุลชีพ 

รายงานการซักซ้อม
ความเข้าใจกับเครือข่าย
ศวก. ในการด าเนินการ
โครงการ 
มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับบุคลากร
จากห้องปฏิบัติการของ รพ.
เครือข่ายและศวก. 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

1. ชี้แจงรายละเอียดโครงการกับเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การจัดท า
เกณฑ์ตรวจสอบ antibiogram และแนวทางการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 2562”กับเจ้าหน้าท่ีจาก ศวก. 15 
แห่ง และอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ” ให้กับ
เจ้าหน้าท่ี รพ. และเจ้าหน้าท่ี ศวก. 

2. จัดท า antibiogram ระดับประเทศ (รายไตรมาส) (ม.ค.-ก.ย. 2561) แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดท า 
antibiogram ระดับประเทศ (รายไตรมาส) (ม.ค.-ธ.ค. 2561) 

3. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการด้วยการทดสอบความช านาญคร้ังท่ี 1/2562  
4. นิเทศงานโรงพยาบาล 6 แห่ง และรับสมัคร GLASS surveillance site จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต (เขตสุขภาพท่ี 11) และโรงพยาบาลหาดใหญ่ (เขตสุขภาพท่ี 12) 
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ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

ไม่มี ไม่มี 2. การพัฒนาระบบ
ห้องปฏิบัติการถอดรหัส
พันธุกรรมชัน้สูงเพื่อ
แก้ปัญหาวัณโรค 

1. ประชุมกลุ่มย่อยหารอืแนวทางการสรา้งระบบแปลผลรหัสพันธุกรรมของเชือ้วณัโรค ร่วมกับ แพทย์ 
เภสัชกร นักวิจยัดา้นวณัโรค นักอณูชีววิทยา และ Bioinformatician  

2. สคร.5 ราชบุรี เขา้รับการถา่ยทอดความรู้การถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมของเชื้อวณัโรค (Whole 
Genome Sequencing :WGS) 

3. ตั้งระบบจัดเก็บและส ารองขอ้มลูรหัสพันธุกรรมท้ังจโีนมของเชือ้วณัโรค จ านวน 25,134 ไฟล์ ใน 75 
โฟลเดอร์ รวมพื้นที่ 3.6 TB 

4. วเิคราะห์ขอ้มลู และจัดท าต้นฉบับผลงานวจิัยดา้นระบบวิเคราะหข์อ้มลูรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนมของ
เชื้อวัณโรค ประกอบด้วยรา่ง บทน า ระเบียบวจิัย ผลการวิจยั อภิปรายผล และรูปภาพประกอบต้นฉบับ
ผลงาน 

ส ารวจความ
ต้องการใช้ฐานข้อมูลจาก
ผู้ใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรม
ทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค 

เป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 4 เดือน 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ รอบ 4 เดือน 
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ไม่มี 



ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

3. ความส าเร็จของการ
สนับสนุนด้านวชิาการให้
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

จัดฝึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใช้
ชุดทดสอบด้านอาหารเพื่อ
เฝ้าระวัง ความปลอดภยั
อาหารในโรงพยาบาล เพิ่ม 
6 เขตสุขภาพ 
สุ่มเก็บตวัอย่างผัก
ผลไม้ และตรวจวิเคราะห์
สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชทางห้องปฏิบตัิการ
ครอบคลุมอย่างน้อย 8 
กลุ่ม 132 ชนิดสาร ครั้งที่ 
1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของโรงพยาบาลเป้าหมาย  

ไม่มี อุปสรรคเร่ืองการ
ประสานงาน เนื่องจากมี
หลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

เป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 4 เดือน 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ รอบ 4 เดือน 
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1. จดัฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ชุดทดสอบด้านอาหารเพื่อเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล จ านวน 9 เขตสุขภาพได้แก่ เขตสุขภาพ 
1,2,3,4,8,9,10,11 และ 12 

2. สุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ และตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกนัก าจัดศัตรพูืช

ทางห้องปฏิบัติการครอบคลุมอย่างน้อย 8 กลุ่ม 132 ชนดิสาร ครั้งที่ 1 จ านวน 
16 โรงพยาบาล 80 ตัวอย่าง จากเป้าหมาย 24 โรงพยาบาล (คิดเป็นร้อยละ 
66) 

ไม่มี 



ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4. การพัฒนาวธิี
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 
Biopharmaceutical ที่
ผลิตในประเทศเพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การส่งออก 

 ไดข้้อมูลการศึกษาวิธี
วิเคราะหท์ี่ใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์อย่างน้อย 6 วิธี
ทดสอบ 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า method validation protocol จ านวน 
6 วิธีส าหรับผลิตภัณฑ์ rituximab Peg-filgrastim และ 
recombinant growth hormone 

เป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 4 เดือน 

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ รอบ 4 เดือน 
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สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินการ รอบ 4 เดือน 

ปัญหา/อุปสรรค ความเสี่ยง แนวทางแก้ไข ตัวชี้วัด 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 5. จ านวนนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสุขภาพที่
คิดค้นใหม่ หรอืทีพ่ฒันา
ต่อยอด 

1. ประสานให้หน่วยงานจัดท าแผนการถ่ายทอดและใช้ประโยชนน์วัตกรรมหรอืเทคโนโลยีสุขภาพ
ให้แก่หน่วยงานอื่น ซึ่งขณะนี้มีจ านวนแผนการถ่ายทอดนวัตกรรม หรอืเทคโนโลยี สขุภาพให้แก่
หน่วยงานอืน่ จ านวน 10 แผน (อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล) และประสานหน่วยงาน
ให้ด าเนินการทวนสอบและเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งขณะนีม้ี
จ านวนองค์ความรู้ทั้งหมด 909 เรื่อง และนวัตกรรมทั้งหมด 95 เรือ่ง (อยู่ระหว่างตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล) 

จัดท าแผนการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพใหแ้ก่
หน่วยงานอ่ืน อย่างน้อย 
1 แผน 
รายงานผล
ความก้าวหน้าการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพใหแ้ก่
หน่วยงานอ่ืน/หนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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เป้าหมาย 
รอบ 6 เดือน 

ผลงาน  
รอบ 4 เดือน 



ขอขอบคุณ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   
อาคาร 14 ชั้น 2 ห้อง 219, 613 

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