
R2R กับการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข  
เพื่อมุ่งสู ่Health Care 4.0 

ดร.จุฬาพร  กระเทศ 
สํานักวิชาการสาธารณสุข 

 
Cr. ดร. ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ 

                ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข 
          

โดย 



องคประกอบของระบบสุขภาพ 
1. ขอมูลพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุข (1) 

รายงานขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข 2558 

อื่น ๆ 
2 ลานคน 

กระทรวงกลาโหม 
4.3% 

กระทรวงศึกษาธิการ 
5.5% 

เอกชน 

21.4% 
อปท. 
0.04% 

กระทรวงสาธารณสุข 

64.7% 
Policy and 
Regulation 

Providers Purchasers 48 ลานคน  5 ลานคน 

10 ลานคน 
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อื่น ๆ 5% 



Acute care  
Chronic care 

Intermediate care 

โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตำบล 

(รพ.สต.) 9,781 แหง 

Advance Service/Care 
Training Center 

Complicated cases 
Inpatient care 

Prevention+Promotion 
Chronic care 
Rehabilitation 
Palliative care  

Long Term Care 

33 แหง 

1. ขอมูลพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุข (2) 

83 แหง 

780 แหง 

ระดับ 
ปฐมภูม ิ

ระดับ 
ทุติยภูม ิ

ระดับ 
ตติยภูม ิ

ระดับ 
ศูนยเชี่ยวชาญ 
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บุคลากรทั้งหมด 385,969 คน 

ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคลและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร 1 มิถุนายน 2560 

ขาราชการ  200,856 คน (52.0%) 
พนักงานราชการ  10,981 คน (2.9%) 

ลูกจางประจำ  24,480 คน (6.3%) 

ลูกจางชั่วคราว  39,488 คน (10.2%) 

พนักงานกระทรวง  110,164 คน (28.5%) 

1. ขอมูลพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุข (3) 
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1.  
ความมั่นคง 

2. ความ
สามารถในการ
แขงขัน 

3.  
พัฒนาและเสริม

สราง 
ศักยภาพคน 
	

4.  
สรางความ 
เสมอภาคและ
เทาเทียม 
	

5.  
คุณภาพชีวิต 
ที่เปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอม 
	

6.  
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

	

2. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสาธารณสุข  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ดานสาธารณสุข 
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Excellences 

สมุนไพร 

 
การขึ้น

ทะเบียน อย. 

P&P 
Excellence 

Service 
Excellence 

People 
Excellence 

Governance 
Excellence  6 



4 Excellence Strategies 
(16 แผนงาน 48 โครงการ) 

1. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
2. การพัฒนาระบบขอมุลสารสนเทศดานสุขภาพ 
3. การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 
4. การพัฒนางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ 
5. การปรับโครงสรางและพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย 
2. การปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
3. การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

P&P  
Excellence 

Service  
Excellence 

People  
Excellence 

Governance 
Excellence 

1. การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ 
2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
3. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินครบวงจารและ
ระบบสงตอ 
4. การพัฒนาคุณภาพหนวยงานบริการดานสุขภาพ 
5. การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริและพื้นที่
เฉพาะ 
6. ประเทศไทย 4.0 ดานสาธารณสุข 

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนดานสุขภาพ  

แผน 20 ป กสธ. 





Thailand	  4.0	



4. เปาหมายการปฏิรูป 1 ป 4 เดือน 

10 ประเด็นสำคัญ 

Inclusive 
Growth 
Engine 

มั่นคง 
Productive 

Growth 
Engine 

มั่งคั่ง 

Green 
Growth 
Engine 

ยั่งยืน 
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4. เปาหมายการปฏิรูป 1 ป 4 เดือน 
Inclusive 

Growth 
Engine 

• Organ transplant 
• One Day Surgery/ 

Intermediate care 

Long Term 
Care 

Smart Citizen 
(District  

Health Board) 

UCEP/EMS 

ศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินดานการ

แพทยและ
สาธารณสุข 

คลินิกหมอ
ครอบครัว 

PCC 

Service plan 
แผนพัฒนา 
ระบบบริการ 
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4. เปาหมายการปฏิรูป 1 ป 4 เดือน 
Productive 

Growth 
Engine 

อย. 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การขึ้นทะเบียน 

และใบอนุญาต 

อุตสาหกรรม
การแพทย
ครบวงจร 

Wellness hub 
Medical hub 

Product hub (Herb) 

เขตสุขภาพ
พิเศษ 
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4. เปาหมายการปฏิรูป 1 ป 4 เดือน 

Green 
Growth 
Engine 

Green & Clean Hospital 

Zero waste product 
management 

การคัดแยกและการจัดการขยะ 
ภายในป 2561 

959 แหง 

เพื่อลดมลพิษ ลดการใชพลังงาน ลดภาวะโรครอน 
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Smart citizen 
District Health Board 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

District Health Board 

เชื่อมโยงกับผูมีรายไดนอย
ที่ลงทะเบียน 

เนนกลุมเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ  
โรคไมติดตอเรื้อรัง ขยะ/สิ่งแวดลอม 

เพิ่มคุณภาพชีวิต 

ลดความเหลื่อมล้ำ 

Inclusive 
Growth 
Engine 

บูรณาการ  14 



ระยะสั้น 

ระยะกลาง 

ลดแออัด 
ลดการใชบริการที่โรงพยาบาล  

60% 

ลดรอคอย 
ลดเวลาการรอคอยใน รพ.ใหญ 

172 นาที ถึง 44 นาท ี

ลดคาเดินทาง 

ของประชาชนไป รพ.  

1,655 บาท/คน 

ลดปวย 
ปองกันและควบคุมโรค 

ระยะยาว 

ลดการนอน 
โรงพยาบาล 

15-20% 

ลดการตาย 
ทารกแรกเกิด 

10-40% 

เพิ่มคุณภาพการดูแล 
ผูปวยเรื้อรัง/ผูสูงอาย ุ

ประหยัดงบประมาณ 

50,000 ลานบาท/ป 

ลดคาใชจายสุขภาพ 
25-30% 

PCC คลินิกหมอครอบครัว (1) 
Inclusive 

Growth 

Engine 
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Advance 
Service 

Intermediate 
care 

Long Term 
Care 

Service Plan (1)  Intermediate care 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย  PCC/รพ.สต. 

ลดความแออัด เพิ่มประสิทธิภาพการใชเตียงและ 
เตรียมผูปวยกลับสูชุมชน 

Inclusive 
Growth 
Engine 
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Service Plan (2) 

Organ transplant 
One Day Surgery/ 

Minimal Invasive Surgery 

เปาหมาย: 
กระจายไปยัง 12 เขตสุขภาพ  

ทั่วประเทศ 

ไดรับบริการดวยเทคโนโลยีขั้นสูงใกลบาน  
ลดวันนอน ลดเวลารอคอย 

Inclusive 
Growth 
Engine 
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Long Term Care 

เปาหมายป 2561 
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  

 

193,200 ราย 
1,159.20 ลานบาท 

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไดรับการดูแล 
จากทีมหมอครอบครัวที่บาน 

Inclusive 
Growth 
Engine 
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ฉุกเฉินวิกฤต 
มาโรงพยาบาลดวยระบบ 

EMS 

หองฉุกเฉินลน  ขาดแพทยเฉพาะทาง 
ปจจุบันมี 

เพียง 32.3%  
ของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 

35 ลานครั้ง 
ตอป 

แพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน 

เพียง 160 คน 

เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่  (UCEP )(1) 

สถานการณปจจุบัน 

ความตองการทั้งประเทศ 
1,000 คน 

ER visit 

เขาถึงระบบ EMS นอย 

Inclusive 
Growth 

Engine 
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จัดตั้ง War room 14 แหง  

ทุกเขต ทั่วประเทศ 

เพื่อปองกันผลกระทบดานเศรษฐกิจและการทอง
เที่ยว และสรางความมั่นคงดานสาธารณสุขของไทย 

มแีพทยเฉพาะทางดานระบาดวิทยา  
ออกสอบสวนและควบคุมโรคอันตราย 

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (1) 

เพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข อาทิ ภัยพิบัติ/โรคระบาดตาง ๆ  Inclusive 
Growth 
Engine 
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อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 

Wellness hub	  

 

Medical hub 
Product 

hub (Herb) 

ลดการนำเขายา 
และเพิ่มมูลคา 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

Productive 
Growth 

Engine 

1.8 
แสนลานบาท 

2.90-3.62 
แสนลานบาท 

2560  2564  21 



1. งานสาธารณสุขชายแดน	  

2. งานสาธารณสุขทางทะเลและเกาะ	  

3. เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	  

4. เขตพื้นที่เฉพาะ	  

เขตสุขภาพพิเศษ (1) 

Productive 
Growth 

Engine 
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เขตสุขภาพพิเศษ (2) 

Productive 
Growth 

Engine 

กรอบยุทธศาสตรเขตสุขภาพพิเศษ 

การสนับสนุน 
ในการบริหาร

จัดการ	

1. จัดสรรตำแหนง
พยาบาล 450 

อัตรา 

2. การจางงาน
คนในชุมชน 
มาทำงาน 

3. การประกันสุขภาพ
แรงงาน 
ตางดาว 

4. เด็กติด G. และ
คนไทยรอพิสูจน
สัญชาติ 

5. อุปกรณ เชน 
Solar cell 

6. เทคโนโลยีเชน 
wifi. Tele med 
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เขตสุขภาพพิเศษ (3) 

Productive 
Growth 

Engine 

2. ระบบประกันสุขภาพ
ชายแดน คาใชจาย 

ดานสาธารณสุข 

1. รวมมือ Tele Med 
กับกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3. ปญหาจากประชาชน
ชายขอบ ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 
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Green & Clean Hospital 

Green & Clean Hospital 

Zero waste product 
management 

การคัดแยกและการจัดการขยะ 

ภายในป 2561 

959 แหง 

เพื่อลดมลพิษ ลดการใชพลังงาน ลดภาวะโรครอน 

Green 
Growth 
Engine 
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!1.โจทยวิจัย จากปญหาในการปฏิบัติงานประจำ และมีจัด
ประสงคเพื่อแกปญหาและพัฒนางานประจำใหดีขึ้น 

!2.ผูทำวิจัยเปนกลุมผูที่เผชิญปญหาที่หนางาน เปนผูมี
บทบาทหลักในการทำวิจัย R2R 

!3.ผลลัพธของการวิจัย ตองมีการวัดผลลัพธที่สำคัญตอ
การตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ 

!4.การใชประโยชนจากการผลการวิจัย เปนประเด็นที่ผู
วิจัย R2R ตองใหความสำคัญมากที่สุดและควรคำนึงถึงตั้งแตเริ่ม
คิดตั้งโจทยวิจัย 

วิจัย R2R มี 4 ลักษณะสำคัญ คือ 



� ตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ 
แผน  ประเด็น  ตัวชี้วัด 

15. พัฒนางานวิจัยและ  
องคความรูดานสุขภาพ  

วิจัย  รอยละผลงานวิจัย /
R2R ดานสุขภาพที่
หนวยงานตาง ๆ นำ
ไปใชประโยชน 

 



� 

 
การนําไปใช้ประโยชน์ 

	เชิงเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือหลักฐานอื่น แสดงความสนใจเพื่อเจรจาธุรกิจ , 
มีการซื้อ-ขาย เทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้นําไปใช้ประโยชน์,การจด
ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัย 

เชิงวิชาการ ได้แก่การปรับแนวทางเวชปฏิบัติ การอ้างอิงผลงานที่ตีพิมพ์
วารสารวิชาการระดับประเทศ/ระดับนานาชาต ิ 

เชิงนโยบาย หมายถึง จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปประกอบการตัดสินใจใน
การบริหาร และการกําหนดเป็นนโยบาย/มาตรการ/แนวทางสําคัญในการ
พัฒนาด้านส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค 

เชิงการพัฒนาสังคม/ชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยใน
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด (อบรม,คู่มือ,แผ่นพับ,โปสเตอร์,เว็บไซต์ ฯลฯ) 

	



� 

แผนงานที่  15 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้สุขภาพ 
ตัวชี้วัดที ่93  ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆนําไปใช้ประโยชน ์ (PA ปลัด) 

มาตรการ 
1.การเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงาน
วิจัย "R2R Facilitator Advance 
Course“ 
2. การเพิ่มศักยภาพกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข  

3. เชื่อมโยงและขยายเครือข่าย 
การดําเนินงาน วิจัย/ R2R ด้าน
สุขภาพใน 12 เขตสุขภาพ 
4.สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย/ 
R2R ของเขตสุขภาพ  

5.พัฒนางานด้าน
ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา(IP) 

6.จัดทําระบบฐานข้อมูล
วิจัย/R2R  ระดับประเทศ  

7. จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานจริยธรรมการ
วิจัย (SOPs)  
 

Small Success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. เพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย 
“R2R FacilitatorAdvance Course“) 
(โดยสวส./1-3 มี.ค. 60 และเขต
สุขภาพ) 
 
2.เพิ่มศักยภาพ กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการทาง การแพทย์และ
สาธารณสุข  
(โดยสวส./21-23 ธ.ค.59) 
 
3. เชื่อมโยงและขยายเครือข่าย การ
ดําเนินงาน วิจัย/ R2R  ด้านสุขภาพใน 
12 เขตสุขภาพ  
   1.) R2R ศิริราช, 
   2.) กรม/สวรส 
   3.) การตรวจราชการ 12 เขต 
   4.) ประชุมคกก. 

4.สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย/ R2R ของเขตสุขภาพโดย
การประชุมเครือ ข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM) 
(โดยสวส./24-25 เม.ย.60  
และเขตสุขภาพ) 
 
5.พัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 
1.ประชุมคณะกรรมการ/2 ก.พ.60 โดย สวส. 
2.อบรม IP /26 พค 60/โดย สวส.)  
และติดตามการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาค
เอกชนที่สอดคล้องกับประเด็นวิจัยสุขภาพ     
(matching)  
(โดยกรมต่างๆ/)  
 
7. จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัย (SOPs) 
โดยการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการระบบจริยธรรมการวิจัย
ระดับหน่วยงาน 
(โดย สวส./25-27 ม.ค.60) 
 
8.ประชุมปฎิบัติการจัดความรู้และนําเสนอผลงานการ
จัดการความรู้ (KM)  
(โดย สวส.ครั้งที1่.(14-15 ก.พ.60) ครั้งที่2.(ส.ค. 60) 
(และโดย 12เขตสุขภาพ) 

6. จัดทําระบบฐานข้อมูล
วิจัย/R2R  ระดับประเทศ 
โดยรวบรวมและวิเคราะห์
ผลงาน วิจัย/ R2R จาก
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวง(12เขตสุขภาพ) 
เป็นฐานข้อมูลผลงาน
วิชาการ  
(โดย สวส. /21 มี.ค. 60) 
 
9.อบรมโครงการขับ
เคลื่อนวิจัยและองค์ความ
รู้ฯ ปี2560 
(โดย สวส./5-6 มิ.ย.60) 
 
 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้
วัด 
 
-  จํานวนผลงานวิจัย/
R2Rด้านสุขภาพที่ให้หน่วย
งานต่างๆนําไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 20 
 
10.หลักการปกป้องอาสา
สมัครในการวิจัยในมนุษย์
และหลักการวิจัยทางคลินิก
ที่ดี (Clinical Practice) 
(โดยสวส./24-26 ก.ค60) 
 
11.อบรมการเขียนขอจด
สิทธิบัตร 
(โดย สวส./....ก.ค.60) 
 

Quick 

win	

8 มิย.60 !

**แผนยุทธศาสตร์ 20 ปีสธ. (ยุทธศาสตร์ที ่4 Governance Excellence )แผนที่ 15 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้  
โครงการที่ 46 การพัฒนางานวิจัย และโครงการที่ 47 สร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 







เป้าหมาย
แผน ฯ 
20ปี 
(สธ.?) 

 เป้าหมายที ่ 2 เพิ่มความสามารถการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน (+สุขภาพ) 

เป้าหมายที ่1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 

1.สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู้ร้อยละ 1 ของ GDP 

2.สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐ เพิ่มเป็น 60:40 

6.ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทางสุขภาพพร้อมใช้ที่ถูกนําไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับ
ภาคการผลิตและบริการและภาคธุรกิจ ไม่น้อยกว่า(ร้อยละ 15) ของผลงานทั้งหมด 

7.มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนา มีจํานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ต่อปี 

 

4.นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายใน
ประเทศมีจํานวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า(ร้อยละ20) 5.จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

เพิ่มเป็น 1 คนต่อประชากร 10,000 คน 

 
 
ตัวชี้วัดเป้า
หมายแผน 

ฯ  
20ปี(สธ.?

) 
 
 

3.สะสมองค์ความรู้ 4.โครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าที ่1.วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 

1.มีนวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของ
ผลงานทั้งหมด 
 
2.มูลค่าการลงทุนในการวิจัยและนวัตกรรม
ของภาคเอกชน 1.5เท่าขิงค่าใช้จ่ายวิจัยและ
นวัตกรรมของรัฐ** 
 

เป้าที ่2.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้
ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพ 
สังคมชุมชน และความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
ประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 

1.นวัตกรรมที่ภาครัฐนาไปใช้บริการประชาชน    
  ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 15ของผลงานทั้งหมด 
2.องค์ความรู้ที่สามารถนาไปแก้ปัญหาสุขภาพสังคม  
  ชุมชน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  
  ประชาชนในเร่ืองสําคัญตามนโยบายรัฐบาล     
  ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น 
3.แนวทาง/ข้อเสนอแนะในดูแลสุขภาพ  ชุมชน/ 
สังคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด 
	

เป้าที ่3. วิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 

1.องค์ความรู้ที่ได้สามารถถูกนําไปใช้ 
   อ้างอิงในระดับชาติ และระดับ 
   นานาชาติ ร้อยละ 50**  
2.องค์ความรู้สามารถนําไปต่อยอดเชิง 
   ลึกหรือนําไปใช้แก้ไขปัญหาการ 
   ดําเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50 
	

เป้าที ่4.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่
สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

1. หน่วยงานที่สามารถรับรองมาตรฐานการวิจัย
ด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
2. ต้นทุนของผู้ประกอบการของไทยในการขอรับ
รองมาตรฐาน/การดําเนินการวิจัยและพัฒนา ลด
ลงเฉลี่ยร้อยละ 10 
3. บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็น  
1,000คน** 
4. อัตราการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและ 
    นวัตกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 
    พัฒนา
ระบบ
มาตรฐาน
วิจัย 
 
 
 

    พัฒนา
ระบบ/
มาตรฐาน
อุตสาหกร
รม 
 
 
 

    พัฒนา
บุคลากร
วิจัยและ
นวัตกรรม 
 
 
 

พัฒนา
โครงสร้างพื้น
ฐานด้านการ
วิจัยและ
นวัตกรรม 
 
 

ผู้รับบริการ
ด้านมาตร 
ฐาน(ทดสอ
บ/รับรอง
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ10 ต่อปี) 
GMP 
 

การจ้าง
งานใหม่
ของบุคล
กรวิจัยและ
นวัตกรรม
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ10 
ต่อปี 
 
 
 

ร้อยละ20ของ
โครงสร้างพื้น
ฐานวิจัยและ
นวัตกรรมมีการ
ใช้งานร่วมกัน 
ระหว่าง2หน่วย
งานขึ้นไป 
 
 
 

แผน
บูรณาการ 

5 ปี 
(สอดคล้องกับ
ยุทธวิจัยชาติ 

60-64) 
ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
แผนบูร 

มาตรการ/
แนวทาง
ดําเนินการ 

ปี 61 
(ปี 60?) 

ตัวชี้วัด
มาตรการ
/แนวทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี  ข้อ2 ด้านการสร้างความสามรถในการแข่งขัน  แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ที ่8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม* 

3.1 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์การแพทย์ครบวงจร 
(ร้อยละ 45) 

3.2 สัดส่วนการลงทุนงานวิจัยพื้นฐาน
เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ เป็น 

(ร้อยละ 30) 

3.3 สัดส่วนการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากรและระบบมาตรฐาน  

เป็น(ร้อยละ 20) 

1.เศรษฐกิจ 

     วิจัยและ
พัฒนาเพื่อ
ความมั่นคง 
สังคม และ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

    วิจัยพื้นฐานเพื่อ
สร้าง/สะสมองค์
ความรู้ด้านวิชาการ
เชิงลึกที่มีศักยภาพ
ตามสาขาการวิจัย 
โดยเน้นด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษย์
ศาสตร์ ศิลปวัฒ
ธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรมอย่าง
เหมาะสม 

ส่งเสริมการ
ลงทุนของ
ภาคเอกชน
ด้านวิจัยและ 
นวัตกรรม 
 
 
 

วิจัยและนวัต 
กรรมใน
อุตสาหกรรมและ
คลัสเตอร์เป้า
หมายและขอริเริ่ม
ใหม่ตามนโยบาย
รัฐบาล 
 

บัญช ี
นวัตกรรม
และสิ่ง
ประดิษฐ์ 

 
 

 
 

   วิจัยและ
พัฒนาใน
ประเด็นสาคัญ
ตาม
ยุทธศาสตร์
ของประเทศ 
 

    การจัดการ
ความรู้การ
วิจัย 
(KM)เพื่อนํ
ไปสู่การพัฒนา
ชุมชนและ
สังคม 
• เพื่อความเลิศ
ทางวิชาการ 
 

   วิจัยประยุกต์เชิง
ลึกหรือต่อยอดเพื่อ
นําไปใช้แก้ไข
ปัญหาการดําเนิน
งานของหน่วยงาน 
 
 
 

1.มูลค่า
โครงการของ
รัฐที่มีการ
ลงทุนกับภาค
เอกชนใน
ลักษณะ co-
funding ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ20 ของ
มูลค่าโครงการ
ทั้งหมด        
2. มูลค่าการ
ลดหย่อนภาษี
เงินได้
นิติบุคคล
สําหรับค่าใช้
จ่ายวิจัยและ
พัฒนาร้อย
ละ20ต่อปี** 

1.โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม
สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมและ
การแพทย์ครบ
วงจรข้อริเร่ิมของ
รัฐบาล จํานวนไม่
น้อยกว่า 20 
โครงการทั้งหมด 
2.ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมนําไปสู่
การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์เป้า
หมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของ
โครงการ 

โครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จ
สามารถยื่นตี
พิมพ์ระดับชาต ิ
หรือนานาชาต ิ           
 ร้อยละ 50**  
 
 
 

จํานวน
หน่วยงาน
ที่ได้รับการ
รับรอง 
หรือขึ้น
ทะเบียน
มาตรฐาน
การวิจัย 
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ20 
(EC) 
 

ผู้รับ
บริการ
ด้านมาตร 
ฐาน(ทดส
อบ/รับรอง
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ10 
ต่อปี) 
(GMP) 
 
 

การจ้าง
งานใหม่
ของบุคล
กรวิจัย
และ
นวัตกรร
มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ10 
ต่อปี 
 
 
 

ร้อยละ20ของ
โครงสร้างพื้น
ฐานวิจัยและ
นวัตกรรมมี
การใช้งาน
ร่วมกัน 
ระหว่าง2หน่ว
ยงานขึ้นไป 
 

2.ลงานวิจัยที่
สามารถสร้าง
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ สังคม
และนวัตกรรม
สําหรับผู้สูง
อายุและผู้
พิการภาครัฐ
ร้อยละ 60 
ของโครงการ 
 
 
 

1.ผลงานวิจัย
สามารถนําส่ง
เป็นแนวทาง
เพื่อกําหนด
นโยบายของ
ภาครัฐ และ/
หรือ หน่วยงาน
ที่ รับผิดชอบใน
ด้านต่างๆ ร้อย
ละ 70 ของ
โครงการ 
 
	

3.ผลงานวิจัย
สามารถนําไป
ใช้ในการ
พัฒนาชุมชน
และสังคม ร้อย
ละ 70 ของ
โครงการ 
 
	
 
 

โครงการวิจัยที่
สามารถกําหนด 
แนวทางนําไป
ต่อยอดเชิงลึก
หรือนําไปใช้
แก้ไขปัญหาการ
ดําเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
ร้อยละ 50 
 
 
 

1.รายการ
สินค้าใน
รายการ
บัญชี
นวัตกรรม
เกิดการจัด
ชื้อจัดจ้าง
จากภาค
รัฐเป็นไม่
น้อยกว่า 
1รายการ 
2.มีจํานวน
นวัตกรรม
ที่ขึ้นบัญชี
ไม่น้อย
กว่า 
1รายการ 
 
 *ในที่นี้หมายถึง การวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  *ตัวชี้วัดที่ส่งต่ออันดับความสามารถในการแข่งขันของ IMD ในด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์  

สธ. 



วิจัยมัน
ยากตรง
ไหน....	
เห็นเรียนไป  
หลับไป 	
ก็..งงเด้ 
งงเด้	

ถ้าอยาก
เรียน 
อยากรู้	
 อยาก
ลอง....	
ก็ให้รีบ
ไตร่ตรอง 	

อย่า..งงเด้ งง
เด้	





ขอบคุณค่ะ 


