การบริหารจัดการความร้ ู ส่ ูการพัฒนา Technology Roadmap เพื่อสนับสนุน DMSc 4.0
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ มุ่งมั่นเป็ นองค์ กรชัน้ นาในการใช้ องค์ ความรู้ ด้านชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาสาธารณสุขของ
ประเทศ โดยอาศัยหลักการจัดการองค์ ความรู้ ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์ กร ให้ สามารถนาความรู้ ท่ มี ีอยู่มาสังเคราะห์ จัดทาให้ เป็ นระบบ เผยแพร่ และใช้
ประโยชน์ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ในปี 2560 มีบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่ างมากทัง้ ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก จึงมีความจาเป็ นต้ องพัฒนา Technology Roadmap
เพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินงานที่ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์

ผลงาน

องค์ ความร้ ูภายใน
องค์ ความร้ ู ภายนอก


นโยบายและยุทธศาสตร์



เทคโนโลยี



ข้ อกาหนดกฎหมาย



มาตรฐาน
-

กระบวนการหลัก
- การจัดการองค์ ความรู้ เเทคโนโลยี
และนวัตตกรรม
กรรม
ทคโนโลยี และนวั

ศูนย์ พันธุศาสตร์ การแพทย์

- วิจัย
- บริการทางห้ องปฏิบัตกิ าร
- PT / EQA
- ชุดทดสอบ
ความรู้วชิ าการ

ศูนย์ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ศูนย์ วจิ ัยทางคลินิก
ศูนย์ เซลล์ ต้นกาเนิดและเวชศาสตร์ ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม
ศูนย์ ห้องปฏิบัตกิ ารตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่ งชาติ



กระบวนการสนับสนุน

ฝ่ ายบริหารทั่วไป

- การบริหารทั่วไป (งานพัสดุ การจัดซือ้ จัดจ้ าง งานสารบรรณ
งานการเงิน การคลัง งานยานพาหนะ งานการเจ้ าหน้ าที่)

กระบวนการปฏิบัตงิ าน

QP

WI

- NAT2 Test
- Zika Ab Prototype
- Molecular Karyotyping
- BCR-ABL mRNA detection
- QC Material Hb Typing
- Molecular Suptype/ROR for Breast CA
- เผยแพร่ ผลงาน 31 เรื่ องและตีพมิ พ์ 7 เรื่ อง

สานักงานพัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยห้ องปฏิบัตกิ าร

SOP

1. งานวิจัย
 New Product / New Service

 ความรู้ใหม่

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ นโยบายและงานแผน

มาตรฐาน ISO 15189
มาตรฐาน ISO 15190
มาตรฐาน ISO 13485
มาตรฐาน ISO 9001

ความพึงพอใจ
89.12%

- การพัฒนาคุณภาพและวิชาการ (งานคุณภาพ งานนโยบาย
และแผนงาน เทคโนโลยี สารสนเทศ งานพัฒนาระบบ
บริหาร)

WM

2. งานบริการ
2.1 บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ าร
: ได้ รับการรั บรองตาม ISO 15189
2.2 ชุดทดสอบ : ได้ รับการรั บรองตาม ISO 13485

3. หนังสือ/คู่มือ
- นวัตกรรมใหม่ ของประเทศไทย การวิจัยชุดทดสอบสารเคมี
กาจัดแมลงและวัชพืช

MLSI Technology Roadmap

- วางรู ปแบบ/แนวทางการพัฒนา Technology
Roadmap ด้ านชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ ส่ ูการ
ใช้ ประโยชน์
- นาเข้ าสู่ท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ
เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ

3.การจัดการความรู้
ให้ เป็ นระบบ
วิเคราะห์ /ทบทวนปั จจัยนาเข้ าทัง้
ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก

Research Area 1 (RA 1)

จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กระตุ้นความคิด
สร้ างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์ กรนวัตกรรม
สชพ. 4.0 โดยแบ่ งเป็ น 4 กลุ่ม ตามค่ านิยม
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และค่ านิยม
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (DMSc)

1.การบ่ งชีค้ วามรู้

2.การสร้ างและแสวงหาความรู้

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ ารด้ านชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์
ชุดทดสอบ และองค์ ประกอบที่เกี่ยวข้ อง
สื่อสารสร้ างความเข้ าใจแนวทาง
การออกแบบและพัฒนาด้ าน
ชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ ตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ข้ อ 8.3
และสร้ างแนวคิดในการสร้ างสรรค์
นวัตกรรม

7 ขัน้ ตอน

Research Area 1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์

Research Area 1.3 การพัฒนากระบวนการตรวจวิเคราะห์

ทางห้ องปฏิบัตกิ าร (Laboratory Developed Test: LDT) เพื่อให้ บริการ

ทางห้ องปฏิบัตกิ าร

Research Area 1.2 การวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบ

การดาเนินการตาม หลักการจัดการความร้ ู
4.การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
- ได้ ร่าง QP เส้ นทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านชีววิทยา
ศาสตร์ ทางการแพทย์ (MLSI Technology Roadmap)
- ได้ Technology Roadmap ระยะสัน้ และระยะยาว ของ
ทุกศูนย์ วชิ าการตาม Research Area ที่เกี่ยวข้ อง

5.การเข้ าถึงความรู้
- จัดทาร่ าง QP เพื่อให้ นักวิจัยทดลองนาไปปฏิบัติ
- ขออนุมัตแิ ละประกาศใช้ QP เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ สถาบันฯ

6.การแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้

Research Area 1.4 การวิจัยและพัฒนาวัสดุควบคุมคุณภาพ

กระบวนการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบ (Test Kit) จากเทคโนโลยีการ
ตรวจวิเคราะห์ ทางห้ องปฏิบัตกิ าร (LDT) ที่พัฒนาขึน้

- บุคลากรภายใน : สื่อสาร Technology Roadmap ผ่ านกิจกรรม Morning talk ของสถาบันฯ

กระบวนการวิจัยและพัฒนาชุดทดสอบ (Test Kit)

- บุคลากรภายนอก : นาเสนอ Technology Roadmap จานวน 3 ครัง้
- ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ ท่ ี 12 สงขลา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560
- Internal Audit หน่ วยงานส่ วนกลาง ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

7.การเรียนรู้

Research Area 2 (RA 2)
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเซลล์ เซลล์ ต้นกาเนิด ยาจากสมุนไพร วัคซีน และ
ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ เพื่อการรั กษา ป้ องกัน ส่ งเสริมสุขภาพ และฟื ้ นฟูสภาวะเสื่อม

นักวิจัยของสถาบันชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ นา QP ไป
ใช้ เป็ นแนวทางปฏิบัตงิ าน ทุกโครงการ (100%)

Research Area 3 (RA 3)
การศึกษาวิจัยทางคลินิก เพื่อ
สนับสนุนการใช้ ยาที่ผลิต
ภายในประเทศและสมุนไพร
ไทยปฏิบัตติ าม Good Clinical
practice (GCP)

ผลการดาเนินงานและประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
องค์ กร

● สามารถจัดทา QP เส้ นทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ (MLSI Technology
Roadmap) (0644 QP 006) เพื่อให้ มีแนวทางการดาเนินงานด้ านวิจยั และพัฒนาที่ชัดเจนเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
● สามารถจัดทา Technology Roadmap ระยะสัน้ และระยะยาว ทราบทิศทางและเป้ าหมายการดาเนินงานที่
ชัดเจน ลดความเสี่ยงในการดาเนินงานที่ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ด้านความเป็ นเลิศด้ านการวิจัยและพัฒนา
● สามารถเสริมสร้ างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ กบั บุคลากร เปิ ดโอกาสให้ มีการแสดงความคิดเห็น
กระตุ้นให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ เกิดเป็ นความร่ วมมือพัฒนางานของสถาบันฯ ให้ เกิดประโยชน์ กับ
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และประชาชนต่ อไป

เอกสารอ้ างอิง

1. บัญชีองค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
3.Technology Roadmap ระยะสัน้ และระยะยาว

ประชาชน
ด้ านการวิจัย : ได้ พัฒนาชุดทดสอบใหม่ และการบริการใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ให้ บริการทางห้ องปฏิบัติการ
ด้ านการบริการ : กระบวนการได้ รับการรับรองตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้ อง (ISO
15189/ ISO 13485) ส่ งผลให้ การบริการมีความน่ าเชื่อถือ มีประโยชน์ ในการรักษา/พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยและการควบคุมป้ องกันโรค

2. 0644 QP 006 เส้ นทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ (MLSI Technology Roadmap)

