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ตัวชี้วัดที่ 29 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนางานวิจัย/R2R หรือนวัตกรรมของหน่วยงาน
สาธารณสุข
น้าหนัก : 2 คะแนน
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

ระดับความสาเร็จของการพัฒนางานวิจัย/R2R หรือนวัตกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข
ระดับความสาเร็จของการพัฒนางานวิจัยฯ หมายถึง ระดับความสาเร็จของการดาเนนนการึึกาาวนจัย
ทางด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่สามารถผลนตผลงานวนชาการที่มีคุณภาพ และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
ผลงานวิจัย/R2R หรือนวัตกรรม หมายถึง ผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรมด้านสุขภาพ ทีบ่ ุคลากร
สาธารณสุขดาเนนนการในพื้นที่ที่รับผนดชอบ และเป็นผลงานที่ดาเนนนการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563
เป้าหมายจานวนผลงาน โรงพยาบาลทั่วไป 5 เรื่อง โรงพยาบาลชุมชน 3 เรื่อง สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ 1 เรื่อง โรงพยาบาลส่งเสรนมสุขภาพตาบล 1 เรื่อง ึูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 1 เรื่อง
หน่วยงานสาธารณสุข หมายถึง หน่วยงานสาธารณสุข สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจรนญ
ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสรนมสุขภาพ
ตาบล
ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานทีม่ ีการ
ดาเนนนการแล้วเสร็จ หรือที่ได้นาเสนอในเวทีวนชาการ ในปี 2562 แล้วนับจานวนการนาไปใช้ประโยชน์ในปี
2563 กรณีทนี่ าไปใช้มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว
ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ มีดังนี้
1. เชนงเึราฐกนจและพาณนชย์ ได้แก่ ได้รับหนังสือหรือหลักฐาน เพื่อเจราจาธุรกนจ มีการซื้อขาย
เทคโนโลยีระหว่างนักวนจัยและผู้นาไปใช้ประโยชน์ การจดลนขสนทธน์ผลนตภัณฑ์จากผลงานวนจัย
2. เชนงวนชาการ ได้แก่ การอ้างอนงผลงานวนจัยที่ตีพนมพ์ในวารสารวนชาการระดับประเทึ หรือนานาชาตน
3. เชนงนโยบาย หมายถึง จานวนผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพ ที่นาไปประกอบการตัดสนนใจในการ
บรนหาร และการกาหนดเป็นนโยบาย มาตรการ แนวทางสาคัญ ในการพัฒนาด้านส่งเสรนม รักาา ป้องกัน
ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บรนโภค โดยมีหลักฐานแสดงประกอบการนาไปใช้
4. เชนงการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากงานวนจัยในกลุ่มเป้าหมายที่
กาหนด เช่น อบรม คู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซด์ฯ
เวทีวิชาการนาเนอผลงานในระดับอาเภอ หมายถึง การจัดให้มีการประชุมร่วมภายใน CUP เพื่อ
นาเสนอผลงานวนชาการด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข โดยมีการจัดงานอย่างเป็นทางการ และมีผู้
ร่วมวนพากา์ผลงานจากหน่วยงานภายนอก
การขยายผล Best Practice หมายถึง การขยายผลวนธีปฏนบัตนทที่ าให้องค์กรประสบความสาเร็จทีเ่ ป็น
ผลงานระหว่างปี 2561 - 2562 ทั้งนี้ผลงานนั้นต้องเป็นที่ยอมรับในวงวนชาการ มีหลักฐานของความสาเร็จ
ปรากฏชัดเจน และเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยขยายผลด้าน
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เป้าหมาย ปรนมาณ หรือพื้นที่ดาเนนนการ
เกณฑ์การให้คะแนน : กาหนดเป็นระดับความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ
พนจารณาจากความก้าวหน้าของระดับการดาเนนนงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

คะแนน
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ระดับ 1






ระดับความสาเร็จ (Milestone)
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4












ระดับ 5



แนวทางการประเมิน : รายละเอียดการดาเนนนงาน
เกณฑ์เป้าหมาย
รอบที่ 1

ระดับ
1
2
3
4

5

เกณฑ์เป้าหมาย
รอบที่ 2

ระดับ
1
2

เกณฑ์การประเมิน
1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวนชาการระดับอาเภอ
1.2 มีการประชุมคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
มีแผนการปฏนบัตนการด้านวนชาการระดับอาเภอประจาปี 2563
หน่วยงานสาธารณสุขมีโครงร่างการวนจัย ร้อยละ ≤ 85
4.1 หน่วยงานสาธารณสุขมีโครงร่างการวนจัย ร้อยละ 86 – 99
4.2 มีการเผยแพร่ผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
≤ ร้อยละ 50 ของจานวนผลงานปี 2562
5.1 หน่วยงานสาธารณสุขมีโครงร่างการวนจัย ร้อยละ 100
5.2 มีการเผยแพร่ผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
มากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนผลงานปี 2562
เกณฑ์การประเมิน
หน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม ≤ ร้อยละ 99
2.1 หน่วยงานสาธารณสุขมีผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม ร้อยละ 100
2.2 มีการเผยแพร่ผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
≥ ร้อยละ 85 ของจานวนผลงานปี 2562
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3.1 จัดให้มีเวทีวนชาการนาเสนอผลงานในระดับอาเภอ
3.2 ผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม ได้รับคัดเลือกนาเสนอในระดับจังหวัด /เขต/
ภาค/ประเทึ/ต่างประเทึ ≥ร้อยละ 50 ของหน่วยงาน
4
4.1 ได้รับรางวัลในเวทีวนชาการระดับจังหวัด (ยกเว้นรางวัลชมเชย)
4.2 มีการขยายผล Best Practice ที่สาคัญของพื้นที่
5
ได้รับรางวัลในเวทีวนชาการระดับสูง (เขต/ภาค/ประเทึ/ต่างประเทึ)
วิธีจัดเก็บข้อมูล 1. หนังสือคาสั่ง/รายงานการประชุม/แผนปฏนบัตนการด้านวนชาการประจาปีงบประมาณ 2563
2. โครงร่างการวนจัย/เอกสารรูปเล่มผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม (Manuscript หรือ Full Paper)
ปีงบประมาณ 2563
3. แฟ้มหลักฐานการนาไปใช้ประโยชน์
4. เอกสารหลักฐานการขยายผล Best Practice
4. เอกสารหลักฐานการประชุมวนชาการระดับอาเภอ
5. ใบตอบรับการนาเสนอผลงาน ใบประกาึเกียรตนบัตร หรือโล่รางวัล
6. การนนเทึตนดตามประเมนนผล
แหล่งข้อมูล
1. คปสอ.
2. งานวนจัยและพัฒนา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจรนญ
รายการข้อมูล 1 A = จานวนหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละอาเภอทีม่ ีโครงร่างวนจัย/มีผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรม
C = จานวนผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ นาไปใช้ประโยชน์
E = จานวนหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละอาเภอที่ผลงานวนจัย/R2R หรือนวัตกรรมได้รับคัดเลือกให้
นาเสนอในระดับต่างๆ
รายการข้อมูล 2 B = จานวนหน่วยงานสาธารณสุขในแต่ละอาเภอ
D = จานวนผลงานวนจัย/R2R ด้านสุขภาพทั้งหมดในปี 2562 (ฐานข้อมูล Ranking รอบ2/2562)
สูตรคานวณ
A x 100 C x 100 E x 100
ตัวชี้วัด
B
D
B
ระยะเวลา
2 รอบ (ไตรมาส 2 และ 4)
ประเมิน
ผู้รับผิดชอบ
งานวนจัยและพัฒนา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจรนญ
ตัวชี้วัด
1. นางแคทรียา รัตนเทวะเนตร นักวนเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพนเึา
โทรึัพท์ : 095-6055898
2. นายเอกชัย อนนหงาา นักวนชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรึัพท์ : 094-3105257
3. นางเอื้องอรุณ สมนึก นักวนชาการสาธารณสุขปฏนบัตนการ
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โทรึัพท์ : 091-4463935

