
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 78. จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด 

ค านิยาม 1. นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ หมายถึง นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีการศึกษา 
วิจัย ประดิษฐ์ คิดค้นใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากนวัตกรรมเดิม 
2. นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีพัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีส่วนร่วม ท้ังนี้ ต้องมีการทดสอบหรือผ่านการรับรองตาม
กระบวนการท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก าหนด โดยนวัตกรรมดังกล่าวอาจไม่จ ากัด
เฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งไม่เคยมีปรากฏในท่ีอื่นๆ มาก่อน แต่เป็น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาขึ้นซึ่งท าให้หรือจะท าให้เกิด
ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสาธารณสุขได้ 
3. เทคโนโลยีสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่าง
เป็นระบบซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
รักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพท่ีดีและมี
ความปลอดภัยในชีวิต ท้ังนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เทคโนโลยี
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
สุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกัน
โรค และการสร้างเสริมสุขภาพ) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่ หรือท่ี
พัฒนาต่อยอด         
ท่ีเพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ของปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 10 

จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่ หรือท่ี
พัฒนาต่อยอด         
ท่ีเพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ของปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 5 

จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่ หรือท่ี
พัฒนาต่อยอด         
ท่ีเพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ของปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 5 

จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่ หรือท่ี
พัฒนาต่อยอด         
ท่ีเพิ่มขึ้นจาก
ฐานข้อมูลนวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ของปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 5 

 



วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสุขภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ประชาชนและชุมชน 
2. หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
3. นักวิจัย 
4. สถาบันการศึกษาหรือวิจัย 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจากฐานข้อมูล
นวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แหล่งข้อมูล กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนข้อมูลจากฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณท่ี       
      ต้องการวัด 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนข้อมูลจากฐานข้อมูลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีงบประมาณ 2560 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 หมายเหตุ : 5 ปี โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี จะมีการประเมินผลทุกปี 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข 

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อ
ยอดให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือ แผนการผลิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายงานผลความก้าวหน้า 
การถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อ
ยอดให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือผลความก้าวหน้า การ
ผลิต 

- จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้น
ใหม่ หรือพัฒนา ต่อยอด    
ท่ีเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ของปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 10 - 
จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้น
ใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อยอด ท่ี
มีการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อย่างน้อย 2 เรื่อง 

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

ทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือน
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อ

รายงานผลความก้าวหน้า 
การถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี

- จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพ ท่ีคิดค้น
ใหม่ หรือพัฒนา  ต่อยอด   



นวัตกรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

ยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือ แผนการผลิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือผลความก้าวหน้าการ
ผลิต 

ท่ีเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ของปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 5  
- จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้น
ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด ท่ีมี
การใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อย่างน้อย 2 เรื่อง 

ปี 2563 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือน
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือ แผนการผลิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายงานผลความก้าวหน้า 
การถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือผลความก้าวหน้าการ
ผลิต 

- จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้น
ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอด   
ท่ีเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 5 
- จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้น
ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด  
ท่ีมีการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค       
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

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

ทบทวนค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคล่ือน
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

แผนการถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือ แผนการผลิต 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายงานผลความก้าวหน้า 
การถ่ายทอดนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยีสุขภาพท่ี
คิดค้นใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อ
ยอด ให้แก่หน่วยงานอื่น 
หรือผลความก้าวหน้าการ
ผลิต 

- จ านวนนวัตกรรม หรือ
เทคโนโลยีสุขภาพ ท่ีคิดค้น
ใหม่ หรือท่ีพัฒนาต่อยอด 
ท่ีเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูล
นวัตกรรม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ของปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 5  



- จ านวนนวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภาพท่ีคิดค้น
ใหม่หรือท่ีพัฒนาต่อยอด   
ท่ีมีการใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ หรือการ
คุ้มครองผู้บริโภค        
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 

วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลจากจ านวนนวัตกรรมท่ีน าไปใช้แก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน :   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

ฐานข้อมูลนวัตกรรม 
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 
ปีงบประมาณ 2560 

เรื่อง 18 27 28 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางเดือนถนอม  พรหมขัติแก้ว  นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 99121  โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร : 02-9511297  E-mail:duanthanorm.p@dmsc.mail.go.th 
2. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ :  
    โทรสาร :    E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

กองแผนงานและวิชาการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางสาววรางคณา อ่อนทรวง  ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :      E-mail : warangkana.o@dmsc.mail.go.th 
2. นายจุมพต  สังข์ทอง                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : jumepote.s@dmsc.mail.go.th  
3. นางสาวชิสา  นันทกิจ                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5899868 โทรศัพท์มือถือ :  
   โทรสาร :    E-mail : chisa.n@dmsc.mail.go.th 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 


