
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล เขต 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 73. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน ์

ค านิยาม ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การ
สาธารณสุขท่ีผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้แก่ นิพนธ์ตน้ฉบับ (original article) บทปฏิทัศน์ 
(review  article)  บทความพิเศษ (special article) บทความฟื้นวิชา (refresher 
course) รายงานเบ้ืองต้น (preliminary report) หรือรายงานสังเขป (short 
communication) รายงานผู้ป่วย (case report) ปกิณกะ (miscellany) และนวัตกรรม 
(innovation)  
ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง องค์
ความรู้ทางการพยาบาล/การแพทย์/การสาธารณสุขท่ีผ่านการวิจัย/พัฒนา ได้รับการ
ถ่ายทอด เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนดในช่องทาง/ส่ือต่าง ๆ รวมถึงท่ีได้เผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ และน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีระบุในโครงการวิจัยหรือรายงานการวิจัย สามารถน าไปแก้ปัญหาได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง
อย่างชัดเจน หรือมีการใช้ประโยชน์เชิงวิชาการในการอ้างอิง (Citation) ในบทความ
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์
คุณภาพของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) 
อยู่ในวารสารกลุ่มท่ี 1 

เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับของ    

    สถานบริการสุขภาพ ใน 12 เขตสุขภาพ 

2. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนกลาง   

3. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.การแจงนับผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีผลิตโดย 
  1.1 หน่วยงานเจ้าภาพของตัวชี้วัด (ส านักวิชาการสาธารณสุข) 



  1.2 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท้ังหมดของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขใน
สถานบริการสุขภาพทุกระดับใน 12 เขตสุขภาพ ท่ีผ่านการน าเสนอเผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ 
หรือน าเสนอผลงานในเวทีต้ังแต่ระดับจังหวัดข้ึนไป 
  1.3 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถาน
บริการสุขภาพทุกระดับใน 12 เขตสุขภาพ ท่ีส่งผลงานวิจัยเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการสาธารณสุขทางเว็บไซต์ของส านักวิชาการสาธารณสุข 
  1.4 สถานบริการสุขภาพทุกระดับท่ีส่งผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ เข้ารับการประกวด
และผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการดีเด่น จากคณะกรรมการตัดสินในการประชุม
วิชาการของกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี โดยส านักวิชาการสาธารณสุข 
  1.5 ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีผ่านการอ่านทบทวนจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขา และ
บรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุข และได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
สาธารณสุขทางเว็บไซต์ของส านักวิชาการสาธารณสุข ฯ โดยนับเริ่มต้ังแต่ฉบับท่ี 6 ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาถึงฉบับท่ี 5 ของปีงบประมาณปัจจุบัน (วารสารวิชาการสาธารณสุข
ผลิต 6 เล่ม/ปี)  
2. การนิเทศติดตามประเมินผล 

แหล่งข้อมูล 1.หน่วยงานส่วนกลาง 
   1.1.ส านักวิชาการสาธารณสุข 
2.สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ใน 12 เขตสุภาพ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท้ังหมดท่ีผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านส่ือต่าง ๆ  

      หรือน าเสนอผลงานในเวทีต้ังแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 (เดือนกันยายน) 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   25 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   30 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   35 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน+ รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 



   40 
 

วิธีการประเมินผล :         โดยการนับจ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีน าไปใช้ประโยชน์ โดยท่ี
ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ กรณีท่ีงานวิจัย/R2R มีการน าไปใช้ประโยชน์
มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ มีดังนี้ 
 1. เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์ ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือหลักฐานอื่น แสดงความ
สนใจเพื่อ   เจราจาธุรกิจ มีการซื้อขายเทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้น าไปใช้ประโยชน์ มี
การน าผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ไปสู่การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 2. เชิงวิชาการ ได้แก่ บทความวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ีได้
มาตรฐานผ่านเกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย  (TCI: Thai-Journal 
Citation Index Centre) อยู่ ในวารสารกลุ่มท่ี 1 หรือผลงานวิจัย/R2R ได้ถูกอ้างอิง
(Citation) ในบทความวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีการปรับแนวทางเวชปฏิบัติ 
 3. เชิงนโยบาย หมายถึง ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ท่ีน าไปประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหาร และการก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางส าคัญ ในการ
พัฒนาด้านส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีหลักฐานแสดง
ประกอบการน าไปใช้ 
 4. เชิงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยมีการน าผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพไป
ถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีได้จากงานวิจัยในกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ 
โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ  

เอกสารสนับสนุน :  1. ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีจังหวัดได้รวบรวมและวิเคราะห์จากหน่วยงานในจังหวัดส่งเป็น  
   ฐานข้อมูลผลงานวิจัย/ R2R ระดับเขตสุขภาพ ท้ัง 12 เขตสุขภาพ 
2. เว็ปไซต์ http://www.thailand.digitaljournals.org ในกรณีท่ีผลงานวิจัย/R2R ได้        รับ 
   รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการสาธารณสุขแล้ว     
3. ผลงานท่ีเป็นต้นฉบับสมบูรณ์ท่ีได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมจากบรรณาธิการ ซึ่งพร้อม 
   ท่ีจะเผยแพร่   
4. บทคัดย่อผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอในงานประชุม 
   วิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละผลงานวิจัย/R2Rด้าน

สุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ

น าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ - - 48.48 

 



ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ดร.จุฬาพร กระเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : juraporn_krates@hotmail.com 
2. นางสุมาลี  ศักดิ์ผิวฝาด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 085-3280737 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : raksit-kamp@hotmail.com 
3. นางชวิดา สุขนิรันดร์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 086-4148694 

    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : ladychavida@hotmail.com 
4. นางมยุรี  จงศิริ                              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5919835        โทรศัพท์มือถือ : 081-2616060 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
5. นางพัชรวรรณ  แก้วศรีงาม                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com  
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักวิชาการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ 
                                                    ด้านก าลังคนสาธารณสุข 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901716 โทรศัพท์มือถือ : 085-2476446 
    โทรสาร : 02-5901704  E-mail : nattaya-pa@hotmail.com 
2. ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901716 โทรศัพท์มือถือ : 081-8611196 

    โทรสาร : 02-5901704  E-mail : salakchit.c@dmsc.mail.go.th 
3. ดร.จุฬาพร กระเทศ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 094-4899929 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : juraporn_krates@hotmail.com 
4. นางสุมาลี  ศักดิ์ผิวฝาด   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 085-3280737 
    โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : raksit-kamp@hotmail.com 
5. นางชวิดา สุขนิรันดร์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901718-9 โทรศัพท์มือถือ : 086-4148694 

   โทรสาร : 02-5901718-9  E-mail : ladychavida@hotmail.com 

mailto:raksit-kamp@hotmail.com
mailto:ladychavida@hotmail.com
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6. นางมยุรี  จงศิริ                              นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5919835        โทรศัพท์มือถือ : 081-2616060 
    โทรสาร : 02-5919835  E-mail : research.moph@hotmail.com 
7. นางพัชรวรรณ  แก้วศรีงาม                พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5901706 โทรศัพท์มือถือ : 089-7811748 
    โทรสาร : 02-5919832  E-mail : patcha_mart@hotmail.com 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


