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ปญหาสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยทางดานระบบและนโยบายสุขภาพของไทยคือการบริหาร
จัดการองคความรูที่ไมเพียงพอ
การจัดทําฐานขอมูลสถานภาพระบบพื้นฐานของงานวิจัยระบบและ
นโยบายสุขภาพจึงเปนสิ่งที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน โครงการสํารวจสถานภาพและจัดทํา
ฐานขอมูลระบบพื้นฐานงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร สุขภาพและชีวภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็นการวิจยั
ดานระบบและนโยบายสุขภาพ ไดริเริ่มมาโดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อพัฒนาระบบการสํารวจ และ
ดําเนินการสํารวจสถานภาพระบบพื้นฐานของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ
โดยเนน
เฉพาะประเด็นการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
และเพื่อนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและจัดทํา
ฐานขอมูลสถานภาพระบบพื้นฐานของงานวิจัยสาขา วิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ เนนเฉพาะประเด็น
การวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลการวิจัย
โครงการนี้เปนโครงการ การศึกษาเชิงสํารวจ และพัฒนาระบบฐานขอมูล ของสถานภาพพืน้ ฐาน
งานวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็น การวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
ซึ่งประกอบดวยขอมูลหลัก 3 สวน คือ องคกรวิจัย นักวิจยั ทั้งที่อยูในทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทําการวิจัย
ดานสุขภาพทั่วประเทศ และบทความวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรม ประชุมระดมสมองผูเชี่ยวชาญ
และผูเกี่ยวของ การสํารวจขอมูลผานแบบสอบถาม ทั้งแบบ paper based และ ผานระบบ internet รวมไป
ถึงการจัดการอบรมผูประสานงาน และประชาสัมพันธ
ทางคณะผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ทเขามาใชในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและการพัฒนาระบบการสํารวจขอมูลพื้นฐานงานวิจัย
โดยไดมีการจัดทําโปรแกรม
คอมพิวเตอรขนึ้ มา 2 โปรแกรม โดยใชโปรแกรม SQL Server และระบบอินเตอรเน็ทเพือ่ การใชงานผาน
Web Based Application และใชโปรแกรม Access เพื่อการใชงานแบบ Stand Alone ที่สามารถนําไปติดตั้ง
ใหหนวยงานที่ตองการใชได ทั้งนี้ทั้ง 2 ระบบมีพื้นฐานการทํางานที่เหมือนกัน จากการประเมินจากการ
อบรมผูประสานงานจากหนวยงานตางๆพบวารอยละ 81 ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากถึง
มากที่สุดกับโปรแกรมระบบฐานขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ท และ รอยละ 81 สําหรับโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลระบบ Access โดยไมมีผูที่ไมพึงพอใจตอทั้ง 2 ระบบเลย นอกจากนี้ รอยละ 48 มีความประสงค
ที่จะนําระบบฐานขอมูลระบบอินเตอรเน็ทไปใชในหนวยงานของตน รอยละ 40 มีความประสงคที่จะนํา
ระบบฐานขอมูลระบบ Access ไปใช
จากการสํารวจเบื้องตน ขอมูลที่ไดรับจากการวิจัย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2549 คณะผูวิจัยไดรับ
ขอมูลหนวยงานวิจัย 48 หนวยงาน ขอมูลของนักวิจัย 195 คน และผลงานวิจัย 309 ผลงาน จากขอมูลที่
ไดรับและจากขอคิดเห็นของผูประสานงานที่มาเขารวมอบรม พบวาขอมูลที่จัดเก็บทั้ง 3 สวน คือ ขอมูล
หนวยงานวิจัย นักวิจัย และบทความวิจัย นั้นตรงตอความตองการของผูใชงาน อยางไรก็ตาม ทาง
คณะผูวิจัยพบวายังมีขอมูลที่ตองการการปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะขอมูลในสวนของการเก็บขอมูลจํานวน
นักวิจัยของแตละองคกร และ ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายขององคกร
หนวยงานที่ทําการสํารวจ สามารถแยกเปน 2 ประเภทไดแก มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา (รอย
ละ 62.5) และองคกรภาครัฐ ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รอยละ 37.5)
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โดยมีหนวยงานที่ทํางานวิจัยดานพฤติกรรมสุขภาพถึงรอยละ 40 1 รองลงมาคือ การสงเสริมสุขภาพ (40)
การปองกันและควบคุมโรค (รอยละ 25) การพัฒนาคุณภาพบริการ (รอยละ 25) การพัฒนากําลังคนดาน
สาธารณสุข (รอยละ 25)
หนวยงานวิจัยที่สามารถใหขอมูลดานจํานวนและศักยภาพนักวิจัยไดมีเพียง 26 หนวยงานเทานั้น
จากขอมูลที่ไดรับ จํานวนนักวิจัยประจําองคกรเฉลี่ยตอองคกรอยูที่ 24 คนตอหนวยงาน โดยเปนนักวิจยั
ระดับปริญญาเอก 8.7 คนตอหนวยงาน นักวิจัยระดับปริญญาโท 10.4 คนตอหนวยงาน นักวิจัยระดับ
ปริญญาตรี 4.9 คนตอหนวยงาน
สําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน รอยละ 95.7 มีประชุมวิชาการภายในเปนการ
ประจํา รอยละ 52.2
มีการอบรมตอเนื่อง รอยละ 26.1 มีระบบพี่เลี้ยง (In House Mentoring System)
และรอยละ 65.2 มีการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
มีหนวยงานเพียง 11 หนวยงานเทานั้นที่สามารถใหขอมูลทางดานงบประมาณได จากขอมูลที่
ไดรับ ในปที่ผานมา (2548) คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานรวมได 497 ลานบาทโดยมีคาใชจายเพื่อการ
วิจัยอยูที่ 62 ลานบาท (รอยละ 12.6) และมีคาใชจายเพื่อการวิจัยทางดานระบบและนโยบายสุขภาพอยูที่ 26
ลานบาท (รอยละ 5.2 ของคาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน และรอยละ 41.7 ของคาใชจายเพื่อการวิจัย)
ขอมูลนักวิจัยทีไ่ ดรับจากการตอบแบบสอบถาม ทางคณะผูวิจัยไดรับขอมูลนักวิจัยทั้งหมด 195
รายโดยมีนักวิจยั ที่ทํางานวิจัยดานการสงเสริมสุขภาพ รอยละ 45 2 รองลงมาคือพฤติกรรมสุขภาพ (รอยละ
42) การปองกันและควบคุมโรค (รอยละ 25) การพัฒนาคุณภาพบริการ (รอยละ 19) ระบบบริการสุขภาพ
(รอยละ 19)
แบบสํารวจผลงานวิจัยที่ตีพิมพที่ทางคณะผูวิจัยไดรับจากการสํารวจ เปนจํานวน 309 ชุด โดย
แบงเปน วารสาร 190 รายการ รายงาน 99 รายการ หนังสือ 20 รายการ
ขอเสนอแนะ
ระบบฐานขอมูลนี้ควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องพรอมทั้งขยายฐานขอมูลใหมีความ
ครอบคลุมสาขาการวิจัยใหกวางยิ่งขึ้น เพื่อใหสนองตอความตองการของผูใ ชงานที่มีความหลากหลายและ
เพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เนือ่ งดวยขอจํากัดทางเวลาอันเปนอุปสรรคสําคัญ
ของการพัฒนาโปรแกรม คณะผูวิจัยมีความเห็นวาทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติซึ่งเปนจะเปน
ผูดูแลระบบในระยะตอไปควรมีทีมงาน Programmer เต็มเวลาเพื่อทําหนาที่ดูแลและพัฒนาระบบตอไป
ทั้งยังควรมีการขยายขอบเขตของหมวดหมูของงานวิจัยใหครอบคลุมทุกสาขางานวิจัย รวมไปถึงการนํา
1

หนวยงานสามารถทํางานวิจัยไดหลายดาน
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นักวิจัยสามารถทํางานวิจัยไดหลายดาน
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การจัดหมวดหมูแบบ Library of Congress มาใชเพื่อใหนักวิจัยสามารถระบุขอบเขตงานการวิจัยที่สนใจ
และความรูความชํานาญไดอยางละเอียด นอกจากนี้ยังควรมีการจัดทําฐานขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับ
หนวยงานแตละแบบ โดยทุกหนวยงานมีขอมูลพื้นฐานเหมือนกัน แตควรเพิ่มสวนรายละเอียดใหตรงตอ
รูปแบบของหนวยงานตางๆอีกดวย ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติควรมีระบบสงเสริมเพิ่ม
แรงจูงใจในการเขารวมเปนสมาชิก เพื่อใหหนวยงานตางๆไดเห็นผลประโยชนอยางเปนรูปธรรม
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Abstract
One of the most important problems in health system and policy research in Thailand
is inadequate knowledge management. Therefore the construction of basic structure of
health system and policy research database is essential for the country’s long lasting
development. This project’s objective is to improve the system of survey and
assessment of basic system of Health Science and Biomedical Science research
focusing on the aspect of Health System and Policy Research. The information
obtained is assessed and used to construct the database which is up to date and
valuable to the researcher and related institution both in the public and private sector.
This project is a study using surveying approach and development of database
of basic system of Health Science and Biomedical Science research focusing on the
aspect of Health System and Policy Research. This database consists of 3 main parts of
information which is information regarding research organization and researchers both
in public and private sector in Thailand and information regarding publications. The
methods used are literature review, brainstorming of experts and related personnel,
surveying through questionnaires both by paper based and through internet and also
through the training of coordinators from various institutions.
The research team use the computer and internet technology to improve the
basic research database and database surveying development. The team has developed
2 programs. The first program uses SQL Server and internet to produce web based
application. The second program uses Microsoft Access program to create stand alone
version in which any research organisation can install at their respective office. Both
programs have the same functions. The assessment by participants during the training
found that 81% of participants are satisfied or very satisfied with both the web base
application and access version. None of the participants report that they are not
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satisfied with either the program. Moreover, 48% declared that they will use the web
based application at their office while 40% will use access version.
As of 30th March 2006 the survey has collected informations from 48
organisations, 195 researchers and 309 publications. Assessment from the participants
in the training found that all 3 parts of information collected (organisation, researcher
and publication) are very useful and suits the needs of the users. However, there are a
few areas that need further improvement especially the collections of data regarding
the number of researchers and fulltime equivalent researchers and financial data of
each organisation.
The result of the survey shows that there are 2 main types of organizations
which is Government organization (62.5%) (Mostly under ministry of public health)
and university/academic institution (37.5%) In which 40% 3 of these organization do
research in the area of Health behavior. Other main research area included Health
system promotions (40%) Health Prevention and Control (25%) Quality of healthcare
(25%) and Health manpower (25%)
There are only 26 organisations that are able to give information regarding
their human resources. From the given information, it is found that there are on
average 24 researchers per organisation (8.7 researchers with doctorate degree, 10.4
researchers with master degree, and 4.9 researchers with bachelor degree per
organisation)
Regarding organisation’s human resource capacity building, 95.7% have
periodic internal academic conference, 52.2% have continuing education within the
organisation, 26.1% have in house mentoring system and 65.2% offer scholarship.
There are only 11 organisations that are able to provide financial information in
2005. The total expenditure was 497 million baht in which 62 million baht (12.6%)
3

An organisation can do research in more than one field
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was for research. The expenditure on research of Health System and Policy was 26
million baht (5.2% of total expenditure, and 41.7 of researcher expenditure)
The research team received 195 records of information regarding researchers.
In which 45%4 of researchers do research in the area Health system promotions. Other
main research area included Health behavior (25%) Health Prevention and Control
(25%) Quality of healthcare (19%) and Healthcare system (19%)
The researcher team received 309 records of publication from the survey of
which 190 are journal, 99 are paper and 20 are books.
Recommendation
this database requires constant updates, upgrades and
expansion of coverage to include wider range of research areas (using Library of
congress classification) in order to serve the needs of user which grows continuously.
As a result of time constraint which is the main obstacle for program writing, the
research team advise the National Research Council of Thailand to establish a team of
fulltime programmers to administer the program and to continuously update the
database. Moreover, there’s also a needs to create customised data collection form for
different type of organisations to suit the way each type of organisation operates.
However, these customised data collection form must be based on the same principle
in order to allow for comparisons. Finally, the National Research Council of Thailand
should formulate an incentive system to encourage wider range of membership and to
demonstrate the importance of this database on a national level.
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A researcher can do research in more than one field
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ขอขอบคุณที่ปรึกษาคือนายแพทย ดร.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ และ นาย สุริยา ราชขันธ จาก บริษัท RISC จํากัด
ในการนี้การจัดทําฐานขอมูลและการสํารวจ ไดรับ ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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ระยะเวลาทําการวิจัย

9 เดือน ตั้งแตวนั ที่ 20 กันยายน 2548 ถึง 19 มิถุนายน 2549
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ปญหาสํ า คัญ ประการหนึ่ง ของการวิ จัย ทางด า นระบบและนโยบายสุข ภาพของไทยคื อ การ
บริหารจัดการองคความรูที่ไมเพียงพอ การจัดทําฐานขอมูลสถานภาพระบบพื้นฐานของงานวิจัยระบบและ
นโยบายสุขภาพจึงเปนสิ่ งที่จําเปนต อการพัฒนาประเทศอย างยั่งยืน โครงการสํารวจสถานภาพและจัดทํ า
ฐานขอมูลระบบพื้นฐานงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร สุขภาพและชีวภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็นการวิจัยดาน
ระบบและนโยบายสุขภาพ ไดริเริ่มมาโดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อพัฒนาระบบการสํารวจ และดําเนินการสํารวจ
สถานภาพระบบพื้นฐานของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็นการวิจัยระบบ
และนโยบายสุขภาพ และเพื่อนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลสถานภาพระบบพื้นฐานของ
งานวิจัยสาขา วิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ เนนเฉพาะประเด็นการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ รวมทั้ง
การเชื่อมโยงเครือขายขอมูลการวิจัย
โครงการนี้เปนโครงการ การศึกษาเชิงสํารวจ และพัฒนาระบบฐานขอมูล ของสถานภาพ
พื้นฐานงานวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็น การวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ
ซึ่งประกอบดวยขอมูลหลัก 3 สวน คือ องคกรวิจัย นักวิจัย ทั้งที่อยูในทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทําการวิจัยดาน
สุขภาพทั่วประเทศ และบทความวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรม ประชุมระดมสมองผูเชี่ยวชาญ และ
ผูเกี่ยวของ การสํารวจขอมูลผานแบบสอบถาม ทั้งแบบ paper based และ ผานระบบ internet รวมไปถึงการ
จัดการอบรมผูประสานงาน และประชาสัมพันธ
ทางคณะผูวิจัยไดนํ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ทเขามาใช ในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและการพัฒนาระบบการสํารวจขอมูลพื้นฐานงานวิจัย โดยไดมีการจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร
ขึ้นมา 2 โปรแกรม โดยใชโปรแกรม SQL Server และระบบอินเตอรเน็ทเพื่อการใชงานผาน Web Based
Application และใชโปรแกรม Access เพื่อการใชงานแบบ Stand Alone ที่สามารถนําไปติดตั้งใหหนวยงานที่
ตองการใชได ทั้งนี้ทั้ง 2 ระบบมีพื้นฐานการทํางานที่เหมือนกัน จากการประเมินจากการอบรมผูประสานงาน
จากหนวยงานตางๆพบวารอยละ 81 ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดกับโปรแกรม
ระบบฐานขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ท และ รอยละ 81 สําหรับโปรแกรมระบบฐานขอมูลระบบ Access โดย
ไมมีผูที่ไมพึงพอใจตอทั้ง 2 ระบบเลย นอกจากนี้ รอยละ 48 มีความประสงคที่จะนําระบบฐานขอมูลระบบ
อินเตอรเน็ทไปใชในหนวยงานของตน รอยละ 40 มีความประสงคที่จะนําระบบฐานขอมูลระบบ Access ไปใช
จากการสํารวจเบื้องตน ขอมูลที่ไดรับจากการวิจัย ณ วันที่ 30 มีนาคม 2549 คณะผูวิจัยไดรับ
ขอมูลหนวยงานวิจัย 48 หนวยงาน ขอมูลของนักวิจัย 195 คน และผลงานวิจัย 309 ผลงาน จากขอมูลที่ไดรับ
และจากขอคิดเห็นของผูประสานงานที่มาเขารวมอบรม พบวาขอมูลที่จัดเก็บทั้ง 3 สวน คือ ขอมูลหนวยงานวิจัย
นักวิจัย และบทความวิจัย นั้นตรงตอความตองการของผูใชงาน อยางไรก็ตาม ทางคณะผูวิจัยพบวายังมีขอมูลที่
ตองการการปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะขอมูลในสวนของการเก็บขอมูลจํานวนนักวิจัยของแตละองคกร และ
ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายขององคกร
หนวยงานที่ทําการสํารวจ สามารถแยกเปน 2 ประเภทไดแก มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
(รอยละ 62.5) และองคกรภาครัฐ ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รอยละ 37.5)
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โดยมีหนวยงานที่ทํางานวิจัยดานพฤติกรรมสุขภาพถึงรอยละ 40 1 รองลงมาคือ การสงเสริมสุขภาพ (40) การ
ปองกันและควบคุมโรค (รอยละ 25) การพัฒนาคุณภาพบริการ (รอยละ 25) การพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข
(รอยละ 25)
หนวยงานวิจัยที่สามารถใหขอมูลดานจํานวนและศักยภาพนักวิจัยไดมีเพียง 26 หนวยงาน
เทานั้น จากขอมูลที่ไดรับ จํานวนนักวิจัยประจําองคกรเฉลี่ยตอองคกรอยูที่ 24 คนตอหนวยงาน โดยเปนนักวิจัย
ระดับปริญญาเอก 8.7 คนตอหนวยงาน นักวิจัยระดับปริญญาโท 10.4 คนตอหนวยงาน นักวิจัยระดับปริญญาตรี
4.9 คนตอหนวยงาน
สําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน รอยละ 95.7 มีประชุมวิชาการภายในเปนการ
ประจํา รอยละ 52.2 มีการอบรมตอเนื่อง รอยละ 26.1 มีระบบพี่เลี้ยง (In House Mentoring System) และรอยละ
65.2 มีการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
มีหนวยงานเพียง 11 หนวยงานเทานั้นที่สามารถใหขอมูลทางดานงบประมาณได จากขอมูลที่
ไดรับ ในปที่ผานมา (2548) คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานรวมได 497 ลานบาทโดยมีคาใชจายเพื่อการวิจัยอยูที่
62 ลานบาท (รอยละ 12.6) และมีคาใชจายเพื่อการวิจัยทางดานระบบและนโยบายสุขภาพอยูที่ 26 ลานบาท
(รอยละ 5.2 ของคาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน และรอยละ 41.7 ของคาใชจายเพื่อการวิจัย)
ขอมูลนักวิจัยที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถาม ทางคณะผูวิจัยไดรับขอมูลนักวิจัยทั้งหมด 195
รายโดยมีนักวิจัยที่ทํางานวิจัยดานการสงเสริมสุขภาพ รอยละ 45 2 รองลงมาคือพฤติกรรมสุขภาพ (รอยละ 42)
การปองกันและควบคุมโรค (รอยละ 25) การพัฒนาคุณภาพบริการ (รอยละ 19) ระบบบริการสุขภาพ (รอยละ
19)
แบบสํารวจผลงานวิจัยที่ตีพิมพที่ทางคณะผูวิจัยไดรับจากการสํารวจ เปนจํานวน 309 ชุด โดย
แบงเปน วารสาร 190 รายการ รายงาน 99 รายการ หนังสือ 20 รายการ
ขอเสนอแนะ
ระบบฐานข อ มู ล นี้ ค วรได รั บ การพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งพร อ มทั้ ง ขยายฐานข อ มู ล ให มี ค วาม
ครอบคลุมสาขาการวิจัยใหกวางยิ่งขึ้น เพื่อใหสนองตอความตองการของผูใชงานที่มีความหลากหลายและเพิ่ม
มากขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เนื่องดวยขอจํากัดทางเวลาอันเปนอุปสรรคสําคัญของการ
พัฒนาโปรแกรม คณะผูวิจัยมีความเห็นวาทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติซึ่งเปนจะเปนผูดูแลระบบ
ในระยะตอไปควรมีทีมงาน Programmer เต็มเวลาเพื่อทําหนาที่ดูแลและพัฒนาระบบตอไป ทั้งยังควรมีการขยาย
1

หนวยงานสามารถทํางานวิจัยไดหลายดาน
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นักวิจัยสามารถทํางานวิจัยไดหลายดาน
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ขอบเขตของหมวดหมู ของงานวิจั ยใหครอบคลุมทุ กสาขางานวิจัย รวมไปถึง การนํ าการจัด หมวดหมูแบบ
Library of Congress มาใชเพื่อใหนักวิจัยสามารถระบุขอบเขตงานการวิจัยที่สนใจและความรูความชํานาญได
อยางละเอียด นอกจากนี้ยังควรมีการจัดทําฐานขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับหนวยงานแตละแบบ โดยทุก
หนวยงานมีขอมูลพื้นฐานเหมือนกัน แตควรเพิ่มสวนรายละเอียดใหตรงตอรูปแบบของหนวยงานตางๆอีกดวย
ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติควรมีระบบสงเสริมเพิ่มแรงจูงใจในการเขารวมเปนสมาชิก เพื่อให
หนวยงานตางๆไดเห็นผลประโยชนอยางเปนรูปธรรม
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Abstract
One of the most important problems in health system and policy research in Thailand is
inadequate knowledge management. Therefore the construction of basic structure of health system and policy
research database is essential for the country’s long lasting development. This project’s objective is to
improve the system of survey and assessment of basic system of Health Science and Biomedical Science
research focusing on the aspect of Health System and Policy Research. The information obtained is assessed
and used to construct the database which is up to date and valuable to the researcher and related institution
both in the public and private sector.
This project is a study using surveying approach and development of database of basic system
of Health Science and Biomedical Science research focusing on the aspect of Health System and Policy
Research. This database consists of 3 main parts of information which is information regarding research
organization and researchers both in public and private sector in Thailand and information regarding
publications. The methods used are literature review, brainstorming of experts and related personnel,
surveying through questionnaires both by paper based and through internet and also through the training of
coordinators from various institutions.
The research team use the computer and internet technology to improve the basic research
database and database surveying development. The team has developed 2 programs. The first program uses
SQL Server and internet to produce web based application. The second program uses Microsoft Access
program to create stand alone version in which any research organisation can install at their respective office.
Both programs have the same functions. The assessment by participants during the training found that 81% of
participants are satisfied or very satisfied with both the web base application and access version. None of the
participants report that they are not satisfied with either the program. Moreover, 48% declared that they will
use the web based application at their office while 40% will use access version.
As of 30th March 2006 the survey has collected informations from 48 organisations, 195
researchers and 309 publications. Assessment from the participants in the training found that all 3 parts of
information collected (organisation, researcher and publication) are very useful and suits the needs of the
users. However, there are a few areas that need further improvement especially the collections of data
regarding the number of researchers and fulltime equivalent researchers and financial data of each
organisation.
The result of the survey shows that there are 2 main types of organizations which is
Government organization (62.5%) (Mostly under ministry of public health) and university/academic
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institution (37.5%) In which 40%3 of these organization do research in the area of Health behavior. Other
main research area included Health system promotions (40%) Health Prevention and Control (25%) Quality
of healthcare (25%) and Health manpower (25%)
There are only 26 organisations that are able to give information regarding their human
resources. From the given information, it is found that there are on average 24 researchers per organisation
(8.7 researchers with doctorate degree, 10.4 researchers with master degree, and 4.9 researchers with bachelor
degree per organisation)
Regarding organisation’s human resource capacity building, 95.7% have periodic internal
academic conference, 52.2% have continuing education within the organisation, 26.1% have in house
mentoring system and 65.2% offer scholarship.
There are only 11 organisations that are able to provide financial information in 2005. The
total expenditure was 497 million baht in which 62 million baht (12.6%) was for research. The expenditure on
research of Health System and Policy was 26 million baht (5.2% of total expenditure, and 41.7 of researcher
expenditure)
The research team received 195 records of information regarding researchers. In which 45%4
of researchers do research in the area Health system promotions. Other main research area included Health
behavior (25%) Health Prevention and Control (25%) Quality of healthcare (19%) and Healthcare system
(19%)
The researcher team received 309 records of publication from the survey of which 190 are
journal, 99 are paper and 20 are books.
Recommendation
this database requires constant updates, upgrades and expansion of coverage to include wider
range of research areas (using Library of congress classification) in order to serve the needs of user which
grows continuously. As a result of time constraint which is the main obstacle for program writing, the
research team advise the National Research Council of Thailand to establish a team of fulltime programmers
to administer the program and to continuously update the database. Moreover, there’s also a needs to create
3

An organisation can do research in more than one field
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A researcher can do research in more than one field
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customised data collection form for different type of organisations to suit the way each type of organisation
operates. However, these customised data collection form must be based on the same principle in order to
allow for comparisons. Finally, the National Research Council of Thailand should formulate an incentive
system to encourage wider range of membership and to demonstrate the importance of this database on a
national level.
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1 บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมี ก ารวิ จั ย มาเป น เวลานานแล ว แต ง านวิ จั ย ของประเทศไทยยั ง ไม มี
ความกาวหนาเทียบเทากับนานาชาติ ผลงานวิจัยยังไมเปนที่ยอมรับและสามารถนําไปใชไดอยางจริงจัง ใน
ฐานะที่ วช.เปนหนวยงานกลางในการจัดการการวิจัยของประเทศทั้งดานนโยบายและการจัดการตาง ๆ
เพื่อใหมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับและนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ และสรางมูลคา
ใหกับประเทศไดอยางจริงจัง วช.จึงควรไดพิจารณาเรื่องการพัฒนาที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในทุกสวน ไดแก
บุคลากรการวิจัย สถาบันวิจัย-หนวยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถานที่วิจัย วัสดุอุปกรณการวิจัย ความรู
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดการ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการวิจัย จรรยาบรรณ มาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการวิจัยที่มีคุณภาพ และแหลงทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งทั้งหมดนี้เปนประเด็นสําคัญตอการพัฒนา
ผลงานใหไดมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของบุคลากรและสิ่งแวดลอม และแขงขันไดกับนานาชาติ
และเปนปญหาที่คงอยูตลอดมาจนทําใหการวิจัยของประเทศไมกาวหนาไปไดและไมสามารถสรางสรร
ผลงานวิจัยที่มีประโยชนสรางความกาวหนาใหกับประเทศชาติไดอยางแทจริง
คณะนักวิจัยเห็นความสําคัญของขอมูลระบบพื้นฐานงานวิจัย จึงไดทําการศึกษาในเบื้องตน
เพื่อศึกษาสถานภาพระบบพื้นฐานงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยเนน
เฉพาะประเด็นการวิจัยดานระบบและนโยบายสุขภาพ งานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตร
สุขภาพ เปนสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะทําใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางสุขภาพของอาเซียน และการเปนแหลงอาหารของโลก ซึ่งสอดคลองกับแผนงานวิจัยบูรณา
การของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติที่มุงเนนในเรื่องของยา สมุนไพร
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของการวิจัยทางดานระบบและนโยบายสุขภาพสืบเนื่องมาจาก
การบริหารจัดการองคความรูที่ไมเพียงพอ งานวิจัยสวนมากไดทําขึ้นมาเพื่อใชประโยชนภายในหนวยงาน
โดยไมมีการนําผลการวิจัยออกเผยแพร อีกทั้งการกําหนดนโยบายยังถูกจํากัดอยูเฉพาะในกลุมผูมีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบและบุคลากรสายวิชาชีพ ทําใหขอมูลไมถึงผูกําหนดนโยบายหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
งานวิจัยจึงไมสามารถถูกนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ จากปญหาดังกลาว การจัดทําฐานขอมูลสถานภาพ
ระบบพื้ น ฐานของงานวิ จั ย ระบบและนโยบายสุข ภาพจึง เปน สิ่ งที่ จํ าเป น นอกจากขอ มู ลระบบพื้ น ฐาน
งานวิจัยจะเปนแนวทางในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบพื้นฐานงานวิจัย แลวยังชวย
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การองค ค วามรู ไ ด อี ก โดยผ า นการจั ด การของผู ร วบรวมข อ มู ล การจั ด ทํ า
ฐานขอมูลและเครือขายขอมูล 5

5

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร, ศรีเพ็ญ ตันติเวส, ยศ ตีระวัฒนานนท (2547) การวิจัยนโยบายสุขภาพ ใน
แผนกลยุทธการวิจัยสุขภาพ ทบทวนและปรับเปลี่ยนครั้งที่ 1 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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ขอมูลความรูทั้งหมดควรไดรับการเผยแพรและแลกเปลี่ยนไมเฉพาะเพียงแตผูเกี่ยวของ
เทานั้น ขอมูลนี้ควรเปนขอมูลสาธารณะ เพื่อใหเกิดการวิจารณโตเถียง ลดความซ้ําซอนในการศึกษาหรือ
ทบทวนองคความรู รวมทั้งใหมีการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในวงกวาง
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบ การสํารวจและดําเนินการสํารวจสถานภาพระบบพื้นฐานของงานวิจัย
นํารองที่การวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็นการวิจัยและนโยบายสุขภาพ
1.2.2 เพื่อนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลสถานภาพระบบพื้นฐานของ
งานวิจัยสาขา วิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ เนนเฉพาะประเด็นการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ รวมทั้ง
การเชื่อมโยงเครือขายขอมูลการวิจัย
1.3 ระเบียบวิธีวิจัย
เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey) โดยใชแบบกรอกขอมูลดวยตนเอง (Self administrative questionnaire)
รวมกับการพัฒนาระบบฐานขอมูล และเครือขายขอมูล (System and network development) โดยดําเนินการ
ระหวางเดือนกันยายน 2548 – มิถุนายน 2549
1.4 ขอบเขตของโครงการ
1.4.1 การทบทวนดัชนีหมวดหมูของงานวิจัยจะครอบคลุมการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
และสุขภาพ (Biomedical Science/ Health Science) งานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ ใน
เบื้ อ งต น นี้ ห มายถึ ง การวิ จั ย ทางด า นการแพทย เภสั ช ทั น ตแพทย สาธารณสุ ข เวชศาสตร เทคนิ ค
การแพทย สมุนไพร โมเลกุลลาเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี ทั้งการวิจัยพื้นฐาน พันธุกรรม กายวิภาค
สรีรสภาพ เภสัชวิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี ระบาดวิทยา ประสาทวิทยา เชื้อโรค ฯลฯ และการวิจัยประยุกต
เพื่อการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การปองกันโรค การหาสาเหตุของโรค ภูมิคุมกันวิทยา ศัลยกรรม การ
ผลิตยา สมุนไพร วัคซีน เซรุม ชีววัตถุ Stem cell การแพทยทางเลือกและการศึกษาดานการวิจัยระบบและ
นโยบายสุขภาพ (Health System and Policy Research) ซึ่งในเบื้องตนนี้หมายถึงการวิจัยเพื่อใหไดความรูทั้ง
เพื่อประกอบการตัดสินใจทํานโยบายสุขภาพ และทั้งที่เปนความรูเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนา
นโยบาย ปฏิสัมพันธระหวางภาคีตางๆ เนื้อหาของนโยบาย การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ รวมถึงการ
ประเมินผลการดําเนินนโยบาย ทั้งนี้เพื่อนําความรูที่ไดกลับไปสูการพัฒนาการปฏิบัติ และเพื่อกําหนด
นโยบายตอไป
ระบบสุขภาพประกอบดวยระบบที่เกี่ยวกับระบบการจัดการที่สงผลกระทบตอสุขภาพ รวมทั้ง
• ระบบบริการสุขภาพ
• ระบบบริหารภาครัฐทั้งการคลังและการศึกษา
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ระบบสังคมที่เกี่ยวกับบทบาทชุมชน/ประชาสังคมดานสุขภาพ บทบาทสื่อมวลชน
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1.4.2 การสํารวจ จะเปนการศึกษาสถานภาพพื้นฐานเฉพาะประเด็น การวิจัยระบบและนโยบาย
สุขภาพ ซึ่งประกอบดวย ขอมูลหลัก 3 สวน คือ ทรัพยากรขององคกร กระบวนการพัฒนาศักยภาพ และ
ผลผลิต
1.4.3 หนวยงาน องคกร และสถาบันที่จะทําการสํารวจ อยูในทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
โดยมีองคกรที่จัดแยกตามตนสังกัดไดอยางนอย 48 แหง (ดูหนาทาย) ที่ผานเกณฑการคัดเลือกอยางใดอยาง
หนึ่งจากหลักเกณฑดังตอไปนี้ 1) หนวยงานที่มีการผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข 2)
หนวยงานที่มีนักวิจัยตีพิมพผลงานที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพ 3) หนวยงานที่ใหทุน หรือรวบรวมผลงานวิจัย
ดานนโยบายและระบบสุขภาพ
1.4.4 การสํารวจขอมูลสถานภาพฯ จะใชไดทั้งแบบการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และ
ทางอินเทอรเน็ต โดยโปรแกรมระบบฐานขอมูลที่จะจัดทําขึ้นรวมทั้งโปรแกรมการใชงานบนเว็บไซด Webbased application จะสอดคลองกับขอมูลที่ทําการสํารวจ โดยมีความเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหนวย
งานวิจัยหลักที่เกี่ยวของและบุคคลภายนอกสามารถสืบคนผานอินเตอรเน็ตไดโดยงาย
1.4.5 ลักษณะของระบบฐานขอมูลที่จัดทําขึ้นเปนฐานขอมูลที่เหมาะสม ทันสมัย ใชงาน
สะดวกมีระบบ User interface ที่เหมาะสม เปนระบบฐานขอมูลที่มี Web-based application และสามารถ
เชื่อมโยงกันไดทั้ง 2 ระบบ มีระบบการปอนขอมูล ระบบการบริหารจัดการระบบ เชน ดานการรักษาความ
ปลอดภัย การออกรายงาน (Report) ตางๆ เปนตน
1.4.6 วช. จะเปนผูประสานเพื่อวางระบบอินเตอรเน็ตใหเชื่อมโยงใหเหมาะสมและประสาน
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องแมขาย (Server) และเครื่อง PC สําหรับเจาหนาที่ในการประเมินและ
ติดตามดูแลการใชงานฐานขอมูล พรอมอุปกรณตอพวงที่จําเปนตองใชเพื่อการนี้ รวมไปถึงการดูแลรักษา
และการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
1.5 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 หนวยงานวิจัยมีขอมูลสถานภาพพื้นฐานการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ
เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนและการขอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งใหแก
องคกรและชุมชนวิจัยในสาขาดังกลาว
1.5.2 วช.มีฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับพื้นฐานการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ โดย
เฉพาะการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเขาถึงไดงาย เพื่อเสริมความพรอม ใน
การพัฒนางานวิจัยในสาขาดังกลาวได
1.5.3 วช.สามารถใชฐานขอมูล มาใชประโยชนในการสรางเครือขายระบบขอมูลที่หนวยงาน
วิจัยทั่วประเทศสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงายและรวดเร็ว
1.5.4 สํานักงบประมาณมีขอมูลสถานภาพพื้นฐานการวิจัยเพื่อใชประกอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม เพื่อใหหนวยงานวิจัยสามารถดําเนินงานวิจัยไดอยางมีคุณภาพ
1.5.5 รัฐมีขอมูลและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางระบบ
พื้นฐานงานวิจัยใหแข็งแรงและยั่งยืน
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1.5.6 ผูวิจัยและเครือขายวิจัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและประชาชน จะไดใชประโยชนจาก
การนําขอมูลไปเสริมสรางความเขมแข็ง
2 การดําเนินการวิจัยและผลการสํารวจ
2.1 วิธีการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน
2.1.1 เตรียมการโดยการทบทวนเอกสาร การจัดหมวดหมู และดัชนี แลวกําหนดรายการขอมูล
ที่ตองการจัดเก็บ วิธีการโดยการระดมสมองจากผูเชี่ยวชาญใหทบทวนตัวแบบสอบถาม ทั้งนี้จะมีการปรึกษา
กับผูจัดทําระบบฐานขอมูลและ webpage ควบคูกันไป
2.1.2 ออกแบบแบบสอบถามและคูมือแลวทดลองทําในหนวยงาน 5 แหง ที่ใหความรวมมือ
และมีศักยภาพที่จะใหคําแนะนําได โดยจัดทํา Workshop 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค 3 ขอคือ
1. ดูความเปนไปไดและวิธีการใหไดมาของขอมูล ความครบถวนของรายการขอมูล กลยุทธ
และมาตรการที่ใชเพื่อขอความรวมมือ และดูความเปนไปไดของความครบถวนของขอมูล โดยเก็บขอมูลให
มากที่สุดจาก 5 หนวยงาน จากการพบกัน 2 ครั้ง
2. ทดลองการใชวิธีกรอกขอมูลจาก Webpage ความเขาใจในการศึกษาคูมือดวยตัวเอง และ
การปรับปรุงคูมือ ทดสอบการแสดงผลโดยโปรแกรมบนหนาจอ
3. ตรวจสอบรายชื่อหนวยงานที่ควรสํารวจเพิ่มเติม และ Identify key persons ที่จะขอเชิญมา
รับการอบรมการรวบรวมและบันทึกขอมูลจากสถาบันอื่นๆ
2.1.3 จัดทําแบบสอบถามและรายชื่อหนวยงาน, องคกรและ สถาบันตางๆ ที่จะทําการสํารวจ
2.1.4 ใชการเก็บขอมูลแบบ Conventional survey และหรือ สงกลับทาง email (ในรูปแบบ
document หรือ แฟมโปรแกรมการกรอกขอมูล หรือ แบบ interactive ผานระบบ internet ถาสามารถทําได)
โดยเริ่มตนจากการสงตัวอยางแบบสอบถามไปยังหนวยงาน, องคกรและ สถาบันตางๆ แลวระบุตัวผู
ประสานงาน เชิญประชุม
2.1.5 ขอขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและงานวิจัยใน format electronic version หากไมมีใหขอเปน
สําเนา (ซึ่งจะนําไป scan และนําไปถายโอนลงในserver หรือจัดระบบการเชื่อมโยงถึงwebsite หรือ
ฐานขอมูลของสถาบันนั้นๆในการสืบคนผลงานตีพิมพ
2.1.6 สําหรับงานวิจัยที่มีการตีพิมพเพื่อจําหนาย ควรมีเนื้อหาโดยยอพรอมทั้งขอมูลในการ
เขาถึง
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน

กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน

Questionnaire design
-literature review
-consultation process
-peer review

2 เดือน

Computer database
and
graphic design

Conventional
survey

Workshop
& Pilot
test

1 เดือน

ขอมูลบน

Internet
survey

key in internet webpage

แบบสอบถาม

1 เดือน

คอมพิวเตอร 1
Key in &
analysis

with
5 institutions

คอมพิวเตอร 2
Server

Questionnaire

แฟมฐานขอมูล

ออกรายงาน
โดย
นักวิจย
ั

Webbase
application

Web storage

ออกรายงาน
by Users

1 เดือน
1 เดือน

1.ประชาสัมพันธ ความสําคัญ
2.จัดอบรมผูป
 ระสานงาน
ในการเก็บขอมูลkey in และ
update บน webpage

Full report

Display

2.2 ผลการทบทวนเอกสาร การจัดหมวดหมู และดัชนี
คณะวิจัยไดสืบคนทางอินเทอรเน็ต ดวยคําสําคัญคือ “Health science”, “Biomedical science” และได
สรุปการจัดหมวดหมูที่คาดวาจะเปนประโยชนสําหรับการใชงานในการจัดประเภทงานวิจัยในประเทศไทย
(เอกสารแนบ 1)
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จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดดัชนีหมวดหมูของงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
และสุขภาพพบวา ยังไมมีสถาบันใดที่มีการจัดหมวดหมูงานวิจัยทางดานนี้ไวอยางเปนมาตรฐาน เนื่องจาก
การศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพนั้นสามารถเปนไดทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัย
ประยุกต ซึ่งมีความกวาง ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ไมวาจะเปน ชีววิทยา, เคมี และฟสิกส รวมไปถึง
ความรูดานสังคมศาสตร นอกจากนี้เนื้อหาของการศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ ยังมี
การเปลี่ ย นแปลงและมี ก ารพั ฒ นาอยู ต ลอดเวลา ดั ง นั้ น หน ว ยงานที่ ทํ า วิ จั ย จึ ง ไม ส ามารถจั ด มาตรฐาน
หมวดหมูงานวิจัยได อยางไรก็ตาม ถึงแมวาหนวยงานวิจัยจะไมสามารถจัดหมวดหมูงานวิจัยสาขา
วิท ยาศาสตร ชี ว ภาพและสุ ข ภาพได แต ก็ ยั ง มี ห น ว ยงานอื่ น ซึ่ ง ทํ า การรวบรวมข อ มู ล ของงานวิ จั ย สาขา
วิทยาศาสตร ชีว ภาพและสุข ภาพ ได แก สารานุ กรม และการจัด หมวดหมู สิ่ง พิม พข องหอ งสมุด การจั ด
หมวดหมูของสารานุกรมเปนเพียงการรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร ชีวภาพและสุขภาพ
ไมมีการจัดแบงหมวดหมูอยางเปนระบบมีความซ้ําซอน และขาดการจัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจน
การจัดหมวดหมูที่ตรงตอความตองการการจัดหมวดหมู การศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพและสุขภาพมากที่สุดคือ การจัดหมวดหมูตามแบบ Library cataloging ในแบบของ Library of
Congress Classification ซึ่งภายใตหมวดหมูของ “Medicine” นั้นมีเนื้อหาครอบคลุมงานดานสุขภาพของ
มนุษยทั้งหมด สําหรับการศึกษาทางดานสัตวิทยานั้น อยูภายใตการจัดหมวดหมูของ “Agriculture” ในหมวด
ยอย “Animal Culture – Veterinary Medicine นอกจากนี้ การจัดหมวดหมูแบบ Library of Congress
Classification นั้นไมมีปญหาความซ้ําซอนของขอมูลและปญหาการจัดลําดับความสําคัญ อีกทั้งยังจัดแบง
หมวดหมูหลักนั้นยึดตามประเภทของการควบคุมดูแลรักษาโรคเปนหลัก และยังครอบคลุมไปถึงงานวิจัย
ทางดานสังคมศาสตร ซึ่งตรงตอความตองการของการจัดหมวดหมูของการวิจัยอีกดวย
2.3 ผลการพัฒนาฐานขอมูลและเครือขาย
ตารางที่ 1 การทบทวนผลงานฐานขอมูลในเบือ้ งตน นักวิจัยพบ Website ของหนวยงานที่จัดทําระบบการ
สืบคนฐานขอมูลดานงานวิจัยนโยบายและสุขภาพ
หนวยงาน
สวรส.

Website
จุดเดน
http://www.hric.or.th/hr 1. มีการจัดทําฐานขอมูลตนแบบ
ic/profile.php
ในรูปขอมูลบรรณานุกรมบทคัดยอ
และรายงานฉบับเต็มที่เปนดิจิทัล
(สามารถ download ได)
2. มี ก ารจั ด ทํา เครือ ข า ยความ
รวมมือในการเชื่อมโยงขอมูล
3. มีการให rating งานวิจัย
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จุดดอย
1.
งานวิ จั ย ส ว นใหญ ไ ม มี ข อ มู ล
เบื้ อ งต น ทั้ ง ยั ง ไม ส ามารถ download
ได (broken Link)
2. มีเครือขายเพียง 4 สถาบัน
3. จํานวนชิ้นงานวิจัยคอนขางนอย
และงานสวนมากเปนงานวิจัยที่ สวรส
เปนผูสนับสนุน

หนวยงาน

จุดเดน
4. มีการเก็บขอมูลผูใชงาน เชน
หากตองการ download งานวิจัย
จะต อ งสมั ค รสมาชิ ก และระบุ ว า
download งานนั้นๆไปเพื่อใชงาน
อะไร
http://www.thaihealthn 1. User friendly
et.com/index.php
2. มีการดึงดูดใหคนทั่วไปมีสวน
รวม โดยมีการใหบริการโดยไมคิด
คาใชจายเชน บริการพื้นที่บน web
สําหรับเครือขายสุขภาพ, ปฏิทิน
กิจกรรมของสมาชิก, จดหมาย
เวียนถึงสมาชิก
3. มี link ถึงหนวยงานทางสุขภาพ
ตางๆ
http://www.kpi.ac.th
1.มีการรวบรวมรายชื่อและขอมูล
นักวิจัยมากมายหลายสาขาไมวาจะ
เปนที่ทํางานหรือการศึกษาและ
ขอมูลอื่นๆ
2.มีการออกแบบ website ที่ดูงาย
และนาสนใจ

จุดดอย
4. ไมมีขอมูลของสถาบันวิจัย และ
นักวิจัย และไมมี link
5. การจัด rating ไมมีที่มาที่ไป

สํานักงาน
http://210.1.10.24/webn 1.เป น เว็ บ ที่ ร วบรวมรายชื่ อ และ
คณะกรรมการ rct/preprojsearch.asp
ขอมูลนักวิจัยมากมายหลายสาขา
วิจัยแหงชาติ
2. มีการออกแบบที่ดูสบายตา
3.มี คํ า แ น ะ นํ า ใ น ก า ร ค น ห า
ผลงานวิจัย
4.มีการจัดหมวดหมูในกาคนหาทํา
ใหสะดวกในการคนหา

1.เปนเว็บที่รวบรวมรายชื่อและขอมูล
นั ก วิ จั ย มากมายหลายสาขาแต ไ ม มี
ผลงานวิ จั ย ไว สํ า หรั บ ศึ ก ษาหรื อ
download
2.หน า ตาเว็ บ โล ง จนเกิ น ไปทํ า ให ไ ม
นาสนใจ
3.ไมมี like ทีเกี่ยวของกับงานวิจัย

สสส.

สถาบัน
พระปกเกลา

Website
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1. ขอมูลสวนใหญเนนกลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป
2.
ไม มี ข อ มู ล งานวิ จั ย สํ า หรั บ
กลุ ม เป า หมายหลั ก ของโครงการ
(นักวิจัย)

1. มีการรวบรวมรายชื่อและขอมูล
นักวิจัยมากมายหลายสาขาแตไมมี
ขอมูลของผลงานวิจัยที่ใวสําหรับ
คนควา
2. ตัวเว็บไมไดสรางขึ้นมาสําหรับให
ขอมูลทางการวิจัยโดยตรงแตเปนแค
หัวขอยอยที่สวนประกอบของเว็บ
เทานั้น

หนวยงาน
Website
จุดเดน
สํานักงาน
http://www.thaiedresear 1. มีการออกแบบการจัดหมวดหมู
คณะกรรมการ ch.org/result/
ในกาคนหาทําใหสะดวกในการ
การศึกษา
คนหา
แหงชาติ
2.มีการจัดทําเกี่ยวกับผลงานวิจัย
ประวัตินักวิจัยบทความวิจัย
ขาวสารวิจัยและขอคิดเห็น
3.มีการจัดทําฐานขอมูลตนแบบใน
รูปขอมูลบรรณานุกรมบทคัดยอ
ศวพก
http://mccweb.agri.cmu 1.มีการจัดทําฐานขอมูลตนแบบใน
รูปขอมูลบรรณานุกรมบทคัดยอ
.ac.th
2.มีการออกแบบที่ดูสบายตา
นาสนใจตัวที่ใชคนหาใชงาย
3.มีบทความหรือรายงานตางๆไว
คอยใหบริการ
คณะพยาบาล
ศาสตร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร

จุดดอย
1.มีการจัดทําฐานขอมูลการวิจยั
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เทานั้น
2.ไมมีผลงานวิจัยฉบับเต็มหรือฉบับ
สมบูรณไวใหบริการ
3.ไมมี like ทีเกี่ยวของกับงานวิจัย

1.มีการจัดทําฐานขอมูลการวิจยั
เฉพาะที่เกี่ยวของกับการเกษตรเพียง
อยางเดียว
2.ไมมีผลงานวิจัยฉบับเต็มหรือฉบับ
สมบูรณไวใหบริการ
3.จํานวนชิ้นงานวิจัยคอนขางนอยและ
งานสวนมากเปนงานวิจัยการเกษตร
http://www.nurse.tu.ac. 1.มีการจัดทําฐานขอมูลตนแบบใน 1.มีการจัดทําฐานขอมูลการวิจยั
th/index_1.htm
รูปขอมูลบรรณานุกรมบทคัดยอ
เฉพาะที่เกี่ยวของกับพยาบาลเพียง
2.มีการดึงดูดใหคนทั่วไปมีสวน
อยางเดียว
รวมโดยมีการใหบริการที่
2.ไมมีผลงานวิจัยฉบับเต็มหรือฉบับ
หลากหลายหลายดาน
สมบูรณไวใหบริการ
3.มี link ถึงหนวยงานทางสุขภาพ 3.จํานวนชิ้นงานวิจัยคอนขางนอย
ตางๆ
4. การคนหาทําไดงาย

นักวิจัยไดพัฒนาฐานขอมูลที่ ซึ่ง ระบบฐานขอมูลประกอบ ขอมูลองคกร, ขอมูลนักวิจัย,
และผลงานตีพิมพ ซึ่งทั้งหมดจะประกอบดวย 3 สวนใหญๆ คือ ก. ทรัพยากร ข. กระบวนการ ค. ผลผลิต/
ผลลัพธ
ก. ทรัพยากร รายละเอียดของหนวยงาน, องคกร, และสถาบันวิจัยนั้นๆ
1. ขอมูลเบื้องตน, ประวัติโดยยอ, วัตถุประสงค, วิสัยทัศน, เปาหมาย, แหลงเงินทุน
งบประมาณ หรือ เงินอุดหนุนประจํา, งานวิจัยที่สนใจ, เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานวิจัย (เก็บเฉพาะ
ขอมูลอุปกรณที่มีราคาสูง)
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2. ประเภทขององคกร และ สถานที่ Link to websiteสถาบัน
3. ขอมูลนักวิจัย – ภาพรวมของทั้งองคกร และรายละเอียดรายนักวิจัย (ขอมูลเบื้องตน, ประวัติ
การศึกษา, ประวัติการทํางาน, งานวิจัยที่สนใจ, ผลงานตีพิมพ (รวม Link for download)
ข. กระบวนการพัฒนาศักยภาพการวิจัย
4. ระบบการอบรม การเปนพี่เลี้ยง
5. จํานวนนักวิจัยที่ไดรับการพัฒนา โดยการอบรม ศึกษาตอ ดูงาน ประชุมตางประเทศ
6. การเรียนรูรวมกับนักวิจัย สถาบันอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ
7. Partners ที่มี collaboration
ค. ผลผลิต/ผลลัพธ
8. งานวิจัยที่รับ (สําเร็จแลว)
9. แหลงที่มาของเงินทุน
10.งานสอนและงานฝกอบรม
11. สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์
12. ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ และผลงานตางๆ (ผลงานระดับนานาชาติ, ระดับประเทศ, จํานวน
ผลงานที่ถูกอางอิง, จํานวนครั้งที่ถูกอางอิง รวม link for download)
สวนตัวฐานขอมูลและ ระบบการคนหาฐานขอมูล เพื่อใหมีการเขาถึงงานวิจัยไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไดมี
การทํา Search engine
1. หนวยงาน, องคกรและ สถาบันตางๆ (คนหาโดย ชื่อ, สถานภาพ, งานวิจัยที่สนใจ เปนตน)
2. นักวิจัย (คนหาโดย ชื่อ, หนวยงานที่สังกัด, งานวิจัยที่สนใจ, ผลงานตีพิมพ เปนตน)
3. ผลงานตีพิมพ (สามารถ download ได หรือมีเนื้อหาโดยยอ), (คนหาโดย ชื่อผูเขียน, ชื่อเรื่อง,
คําสําคัญ, หัวขอเรื่อง, ISSN/ISBN เปนตน)
(ดูเอกสารแนบ 2) เรื่อง System analysis ประกอบรายละเอียด
ในการพัฒนารายละเอียดของระบบฐานขอมูล มีการประชุมรวมกันเปนระยะ กับ หนวยงานที่รวมพัฒนา
โครงการนํารองการสํารวจ ซึ่งประกอบดวย
• สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เครือขายการจัดการขอมูลและชีวสถิติ
• เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน
• สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
• สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
• สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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ซึ่งนักวิจัยเล็งเห็นวาความรวมมือของหนวยงานหลักดังกลาว เปนจุดเริ่มตนที่ดี อันจะนําไปสูการใชงานและ
ความตอเนื่องในการปรับขอมูลใหเปนปจจุบันตอไป
2.4 ผลการสํารวจองคกร นักวิจัย และผลงานวิจัย
คณะนักวิจัยสงแบบสํารวจไปทั้งหมด 143 หนวยงาน ซึ่งประกอบดวย
1) หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 71 แหง
2) มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา จํานวน 68 แหง
3) หนวยงานที่ไมหวังผลกําไร จํานวน 4 แหง
จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2549 ไดรับแบบสํารวจองคกรกลับ จํานวน 48 ชุด (แจงวากําลังดําเนินการรวบรวม
ขอมูลอีก 35 หนวยงาน) ไดรับแบบสํารวจนักวิจัยกลับ จํานวน 195 ชุด ไดรับแบบสํารวจผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ จํานวน 309 ชุด
ตารางที่ 2 ผลการสํารวจการจัดเก็บขอมูลของหนวยงานวิจัย

ก.ฐานขอมูลอิเล็กโทรนิก บนเว็บไซด
ข.รวบรวมเปนระยะ สามารถ download รายชื่อและ
แฟม จากอินเทอรเน็ต
ค.รวบรวมเปนระยะ เก็บเปนไฟลอิเล็กโทรนิก
ง.รวบรวมไวเปนเอกสาร สิ่งพิมพ
จ.ไมไดรวบรวมไว แตมีรายชื่อ
ฉ.ไมมีรายชื่อผลงานวิจัย
หมายเหตุ : แตละหนวยงานสามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ

รูปแบบที่หนวยงาน
จัดเก็บผลงานวิจัย
32.35%
20.59%

รูปแบบที่หนวยงาน
จัดเก็บขอมูลนักวิจัย
14.71%
11.76%

29.41%
70.59%
0
2.94%

23.53%
58.82%
11.76%
8.82%

ผลการสํารวจความตองการการมีสวนรวมในฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ จากองคกร 48 หนวยงาน พบวาดังนี้
ก. รอยละ 32.35 ตองการเชื่อมโยงฐานขอมูลที่มีอยูแลว (หรือที่กําลังพัฒนา) เขากับฐานขอมูล
ของ วช.
ข. รอยละ 70.59 ตองการพัฒนาฐานขอมูลภายในหนวยงาน โดยขอรับการอบรม และ
โปรแกรมซอฟแวร จากโครงการที่ วช.จัดทําขึ้น
ค. รอยละ 29.41 ตองการเพิ่มขอมูลในฐานขอมูลของ วช. โดยสงเจาหนาที่มารวมประชุมและ
รับการอบรมการกรอกขอมูลทางอินเทอรเนต
ง.รอยละ 14.71 ตองการเพิ่มขอมูลในฐานขอมูลของ วช. โดยใหเจาหนาที่รวบรวม กรอก
แบบสอบถาม แลวสงกลับทางไปรษณีย หรือ e-mail หรือกรอกขอมูลทางอินเทอรเนต
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จ.รอยละ 5.88 ตองการยังตัดสินใจไมได เนื่องจากมีอุปสรรคบางประการ ใหติดตอกลับมา
ใหม
ฉ.ไมพบขอมูล

ความตองการที่ไมประสงคจะใหขอมูลนักวิจัย และผลงานตีพิมพ จาก

หนวยงานใด
คณะวิจัยไดจัดอบรมผูใชงานฐานขอมูลที่จัดทําขึ้น ในวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2549 และมีผูเขาอบรม
จํานวน 30 คน จาก 25 หนวยงาน
2.5 ผลการใชงานฐานขอมูลบน เวบไซด
จากการสํารวจความพึงพอใจในเรื่อง Program ระบบฐานขอมูล โดยผูเขารวมอบรมการ
จัดการฐานขอมูลระบบพื้นฐานงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและชีวภาพ จํานวน 30 ทาน ที่ทีมวิจัย
ร ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด ขึ้ น ณ ศู น ย ค อมพิ ว เตอร คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระหวาง วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2549
ตารางที่ 3 การสํารวจความพึงพอใจในเรื่อง Program ระบบฐานขอมูล

หัวขอ
1) ระบบฐานขอมูล Online
version
2) ระบบฐานขอมูล Access
version

13.3%

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
นอย
กลาง
56.7% 16.7%
0

10%

60%

มากที่สุด

16.7%

0

ความสนใจที่จะใชระบบใดในการจัดเก็บฐานขอมูลของแตละหนวยงาน
รอยละ 48 มีความสนใจระบบฐานขอมูล Online version
รอยละ 40 มีความสนใจระบบฐานขอมูล Access version
ไมมีหนวยงานใดสนใจ ที่จะสรางระบบขึ้นเอง โดยใช PhpMyLibrary และ MARC
รอยละ 8 มีความสนใจ ใชระบบอื่น (RNNSYS)
รอยละ 4 ไมใช
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นอย
ที่สุด
0

ไมตอบ

0

13.3%

13.3%

2.6 ศักยภาพงานวิจัยดานนโยบายและระบบสุขภาพ (Capacity and Resource availability of the Health
System and Policy Research)
จากการสํารวจในเบื้องตนพบวาหนวยงานที่ทําการสํารวจ มีอัตราการตอบแบบสอบถาม
(เอกสารแนบ 3) อยูที่รอยละ 33 (48 หนวยงานจาก 143 หนวยงาน- เอกสารแนบ 4 ) สําหรับหนวยงานที่
ตอบแบบสอบถาม รอยละ 71 มีการเก็บผลงานวิจัยและรอยละ 59 ขอมูลนักวิจัยโดยรวบรวมไวเปนเอกสาร
สิ่งพิมพ มีเพียงรอยละ 29 เทานั้นที่เก็บผลงานวิจัยและรอยละ 24 ที่เก็บขอมูลนักวิจัยในรูปแบบอิเล็กโทรนิก
ทั้งนี้รอยละ 71 ตองการพัฒนาฐานขอมูลภายในหนวยงาน โดยขอรับการอบรม และโปรแกรมซอฟแวร จาก
โครงการที่คณะผูวิจัยจัดทําขึ้น
หน ว ยงานที่ ต อบแบบสอบถามสามารถแยกเป น 2 ประเภทได แ ก มหาวิ ท ยาลั ย /
สถาบันการศึกษา (รอยละ 62.5) และ องคกรภาครัฐ ซึ่งสวนใหญเปน หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (รอยละ 37.5) โดยมีหนวยงานที่ทํางานวิจัยดานพฤติกรรมสุขภาพถึงรอยละ 40 6 รองลงมาคือ
การสงเสริมสุขภาพ (40) การปองกันและควบคุมโรค (รอยละ 25) การพัฒนาคุณภาพบริการ (รอยละ 25)
การพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข (รอยละ 25)
หนวยงานวิจัยที่สามารถใหขอมูลดานจํานวนและศักยภาพนักวิจัยไดมีเพียง 26 หนวยงาน
เทานั้น จากขอมูลที่ไดรับ จํานวนนักวิจัยประจําองคกรเฉลี่ยตอองคกรอยูที่ 24 คนตอหนวยงาน โดยเปน
นักวิจัยระดับปริญญาเอก 8.7 คนตอหนวยงาน นักวิจัยระดับปริญญาโท 10.4 คนตอหนวยงาน นักวิจัยระดับ
ปริญญาตรี 4.9 คนตอหนวยงาน
สําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน รอยละ 95.7 มีประชุมวิชาการภายในเปน
การประจํา รอยละ 52.2 มีการอบรมตอเนื่อง รอยละ 26.1 มีระบบพี่เลี้ยง (In House Mentoring System)
และรอยละ 65.2 มีการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
มีหนวยงานเพียง 11 หนวยงานเทานั้นที่สามารถใหขอมูลทางดานงบประมาณได จากขอมูล
ที่ไดรับ ในปที่ผานมา (2548) คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานรวมได 497 ลานบาทโดยมีคาใชจายเพื่อการ
วิจัยอยูที่ 62 ลานบาท (รอยละ 12.6) และมีคาใชจายเพื่อการวิจัยทางดานระบบและนโยบายสุขภาพอยูที่ 26
ลานบาท (รอยละ 5.2 ของคาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน และรอยละ 41.7 ของคาใชจายเพื่อการวิจัย)
ขอมูลนักวิจัยที่ไดรับจากการตอบแบบสอบถาม ทางคณะผูวิจัยไดรับขอมูลนักวิจัยทั้งหมด
195 รายโดยมีนักวิจัยที่ทํางานวิจัยดานการสงเสริมสุขภาพ รอยละ 45 7 รองลงมาคือพฤติกรรมสุขภาพ (รอย
ละ 42) การปองกันและควบคุมโรค (รอยละ 25) การพัฒนาคุณภาพบริการ (รอยละ 19) ระบบบริการสุขภาพ
(รอยละ 19)
แบบสํารวจผลงานวิจัยที่ตีพิมพที่ทางคณะผูวิจัยไดรับจากการสํารวจ เปนจํานวน 309 ชุด
โดยแบงเปน วารสาร 190 รายการ รายงาน 99 รายการ หนังสือ 20 รายการ
6

หนวยงานสามารถทํางานวิจัยไดหลายดาน

7

นักวิจัยสามารถทํางานวิจัยไดหลายดาน
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2.6.1 จํานวน องคกร นักวิจัยในแตละสาขา
จํานวนหนวยวิจัยที่มีผลงานวิจัยดานนโยบายและระบบสุขภาพ ทั้งสิ้น 48 หนวยงาน
ตารางที่ 4 จํานวนหนวยงานจําแนกตามรูปแบบองคกร
ประเภท
จํานวนหนวยวิจัย
องคกรภาครัฐ / Government Organization
18
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา / University /Academic
30
องคกรภาคธุรกิจ / Business/Industrial Enterprise
องคกรพัฒนาเอกชน/ NGO
ศูนยวิจัย / Research center/Laboratory
องคกรระดับภูมิภาค/องคกรระดับสากล Regional / International
Organization
อื่น ๆ
-

คิดเปนรอยละ
37.5
62.5
-

ตารางที่ 5 จํานวนหนวยงาน และนักวิจัยที่ทํางานแตละ สาขายอยของการวิจัยนโยบายและสุขภาพ
สาขา

หนวยงานวิจัย
8
19
2
12
5
7
11
12
10
3
7
7
2
5
23

การปฏิรูประบบสุขภาพ
การสงเสริมสุขภาพ
การกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
การปองกันและควบคุมโรค
การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
การบริหารสาธารณสุข
การพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข
การพัฒนาคุณภาพบริการ
ระบบบริการสุขภาพ
ระบบเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
ระบบสุขภาพของประชาชนกลุมตาง ๆ
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
ประชาสังคมดานสุขภาพ
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
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นักวิจัย (คน)
12
87
3
49
11
10
14
38
38
11
17
10
10
9
82

สาขา

หนวยงานวิจัย
7
6
7
7
5
8
1

สุขภาพทางเลือก
กฎหมายสาธารณสุข
ระบบประกันสุขภาพ
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ระบบสื่อสารสุขภาพ
ระบาดวิทยา
ฟสิกสการแพทย/ฟสิกสสุขภาพ
การควบคุมการบริโภคยาสูบ
การดูแลผูสูงอายุ
การตรวจพิสูจนสารเสพติด

นักวิจัย (คน)
26
8
9
22
5
11
1
1
1

ระบบสุขภาพในผูปวยเกี่ยวกับระบบประสาท
การพยาบาลเด็ก
sexuality & sexual health, cognitive processing , educational
psychology
Clinical Science : Pediatric & Dermatology
Therapeutic Drug Monitoring (TDM),Pharmacokinetics
Nursing theory , Instrument development
Occupational & Environmental Health
Zoonotic diseases , Emerging viral diseases in animals and humans
Natural products chemistry
Family Caregiving in Elderly / long-term care
Continuous Quality Improvement Process , Biofeedback & Stress
Management
Child Development , Pediatric Nursing
Health restoration and rehabilitation
Orthodontic treatment
หมายเหตุ : หนวยงานและนักวิจัยสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ
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1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

จํานวนผลงานตีพิมพ ที่รวบรวมได 309 รายการ แบงเปน
- วารสาร 190 รายการ
- รายงาน 99 รายการ
- หนังสือ 20 รายการ
2.5.2 ศักยภาพขององคกร: ทรัพยากร / Resources
ตารางที่ 6 จํานวนนักวิจัยประจําองคกร จําแนกตามระดับการศึกษา

จํานวนนักวิจัยประจําองคกร

1-3 คน
4-10 คน
11-20 คน
21 คนขึ้นไป
1-3 คน
3-10 คน
11 คน ขึ้นไป
1-3 คน
4-10 คน
11 คน ขึ้นไป

จํานวนหนวยงานวิจัย
จํานวนหนวยงานวิจัย
(มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา)
(ภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
จํานวนนักวิจัยประจําองคกรระดับปริญญาตรีขึ้นไป
1
0
0
4
1
6
5
9
จํานวนนักวิจัยประจําองคกรระดับปริญญาโทขึ้นไป
1
0
0
6
6
13
จํานวนนักวิจัยประจําองคกรระดับปริญญาเอกขึ้นไป
1
6
3
3
2
4

ตารางที่ 7 จํานวนนักวิจัยประจําองคกรเฉลี่ย จําแนกตามระดับการศึกษา

จํานวนนักวิจัยประจําองคกรระดับ

จํานวนนักวิจัยประจําองคกรเฉลี่ย(คน)

จํานวนนักวิจัยประจําองคกรเฉลี่ย(คน)

(มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา)

(หนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

ปริญญาเอก

13.1

11.9

ปริญญาโท

26.3

14.3

ปริญญาตรี

10

6.7

ทุกระดับ

49.4

32.8
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2.5.3 Human resource development
ประชุมวิชาการภายใน เปนการประจํา (Periodic Internal Academic Conference)

รอยละ 95.7

อบรมตอเนื่อง (Continuing Education)

รอยละ 52.2

ระบบพี่เลี้ยง (In House Mentoring System)

รอยละ 26.1

ทุนศึกษาระดับโท/เอก (Scholarship)

รอยละ 65.2

3. อภิปรายผล
สื บ เนื่ อ งจากวั ต ถุ ป ระสงค ข อง “โครงการสํ า รวจสถานภาพและจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ระบบ
พื้นฐานงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร สุขภาพและชีวภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็นการวิจัยดานระบบและ
นโยบายสุขภาพ” ที่ตองการพัฒนาระบบ การสํารวจและดําเนินการสํารวจสถานภาพระบบพื้นฐานของ
งานวิจัยนั้น โครงการไดบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวดังนี้
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
เนื่องจากในปจจุบัน การจัดทําฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยในหนวยงานตางๆ สวน
ใหญยังจัดเก็บอยูในรูปแบบ Paper based ทั้งยังไมมีการรวบรวมขอมูลตางๆ อยางเปนระบบระเบียบ มีเพียง
บางหนวยงานเทานั้นที่มีการจัดทําฐานขอมูล ซึ่งรูปแบบของฐานขอมูลนั้น แตกตางกันไปตามความตองการ
สภาวะ เงื่ อ นไขและข อ จํ า กั ด ของแต ล ะหน ว ยงาน ทางโครงการได นํ า เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร โ ดยใช
โปรแกรม SQL Serverและอินเตอรเน็ทเขามาใชในการพัฒนาระบบดังกลาว เพื่อความสะดวก ทันสมัย ใช
งานไดงาย โดยขอมูลที่จัดเก็บนั้นไดผานการระดมสมองและทบทวนโดย ผูชํานาญการและผูแทนจาก
หนวยงานที่รวมพัฒนาโครงการนํารองการสํารวจ
จากการสํารวจเบื้องตน ณ วันที่ 30 มีนาคม 2549 ทางคณะผูวิจัยไดรับขอมูลของหนวย
งานวิจัย 48 หนวยงาน ขอมูลของนักวิจัย 195 คน และผลงานวิจัย 309 ผลงานจากขอมูลที่ไดรับและจาก
ขอคิดเห็นของผูประสานงานที่มาเขารวมอบรม พบวาขอมูลที่จัดเก็บทั้ง 3 สวน คือ ขอมูลหนวยงานวิจัย
นักวิจัย และบทความวิจัย นั้นตรงตอความตองการของผูใชงาน
อยางไรก็ตาม ทางคณะผูวิจัยพบวายังมีขอมูลบางสวนที่ผูเขารวมอบรมใหขอสังเกตวาอาจ
กอใหเกิดความสับสน เนื่องจากผูใชงานสวนใหญมักจะไมใหความสําคัญกับคูมือการใชงาน ทําใหมีการ
ตีความคํานิยามของขอมูลที่ตองกรอกแตกตางกันไป ขอมูลที่พบวาผูใชมีปญหามากในการใหขอมูลคือ
“จํานวนนักวิจัยประจําองคกร และจํานวนบุคลากรที่ทําวิจัยเทียบเทาเต็มเวลา” เนื่องจากรอยละ 62.5 ของ
หนวยงานที่ใหขอมูลเปน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา นักวิจัยแตละทานใชเวลาในการวิจัยแตกตาง
กันไป ในขณะที่ผูใหขอมูลเปนเจาหนาที่ของหนวยงาน จึงไมสามารถประมาณการไดอยางถูกตอง อีก
ทั้งหลายหนวยงานในองคกรภาครัฐมีบทบาทในการใหทุนวิจัย แตไมมีนักวิจัยอยูประจํา คณะผูวิจัย
เสนอแนะ แนวทางในการดําเนินการในชวงตอไปโดยเห็นวา ควรมีการจัดทําฐานขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะ
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สําหรับหนวยงานแตละแบบ โดยทุกหนวยงานมีขอมูลพื้นฐานเหมือนกัน แตควรเพิ่มสวนรายละเอียดให
ตรงตอรูปแบบของหนวยงานตางๆ
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งคือการกรอกขอมูลในสวนของคาใชจายขององคกร จากการ
สํารวจ 143 หนวยงาน พบวามีเพียง 22 หนวยงานเทานั้นที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายขององคกรได
และหนวยงานที่สามารถใหขอมูลคาใชจายขององคกรที่ครบถวนนั้นมีเพียง 11 หนวยงานเทานั้น โดยเหตูผล
หลักที่ทําใหไมสามารถใหขอมูลในสวนของคาใชจายขององคกรไดเพราะวาหนวยงานตางๆถือวาขอมูล
ดังกลาวเปนขอมูลที่ถือเปนความลับ และผูมีอํานาจในการตัดสินใจของแตละหนวยงาน แจงวาไมสามารถ
เปดเผยตอสาธารณชนได
เนื่องจากความไมสมบูรณของขอมูลโดยเฉพาะ จํานวนนักวิจัยและคาใชจายขององคกรอีก
ทั้งจํานวนของขอมูลที่ยังทีอยูนอยทําใหไมสามารถนําผลที่ไดมาวิเคราะหและนํามาเปน Key Performance
Index (KPI) ในระดับประเทศได ทางคณะผูวิจัยเห็นวาการวิเคราะหประสิทธิภาพของหนวยงานวิจัยดวย
ขอมูลที่ไดรับในเบื้องตนอันจํากัดนี้อาจทําใหผลการวิเคราะหที่ไดขาดความนาเชื่อถือ ดังนั้นทางคณะผูวิจัย
จึงไมนําเสนอผลการวิเคราะห KPI ของจํานวนนักวิจัยและคาใชจายขององคกร ณ ที่นี้
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ
ควรมีการขยายขอบเขตของหมวดหมูของงานวิจัยใหครอบคลุมทุกสาขางานวิจัย รวมไปถึง
การนําการจัดหมวดหมูแบบ Library of Congress มาใชเพื่อใหนักวิจัยสามารถระบุขอบเขตงานการวิจัยที่
สนใจและความรูความชํานาญไดอยางละเอียด
นอกจากนี้ผูเขารวมอบรมยังมีความเห็นวาการแสดงผล 2 ภาษาทําใหเกิดความซ้ําซอนใน
การกรอกขอมูล และเสนอวาในระยะแรก ผูใชงานสวนมากเปนคนไทยซึ่งทํางานวิจัยและสันนิษฐานไดวา
ทุกคนสามารถใชภาษาอังกฤษไดในระดับที่พอเพียง ดังนั้นการแสดงผลในบางหัวขอ เชน ที่อยูขององคกร,
ชื่อมหาวิทยาลัยที่ศึกษา รวมไปถึงชื่อของรางวัลที่ไดรับและชื่อของบทความวิจัย ซึ่งในหลายกรณีนั้นมีเพียง
ชื่อในภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวนั้นไมเปนปญหาที่สําคัญ อยางไรก็ตามการเขียนโปรแกรม
ควรมีการเตรียมพรอมเพื่อใหรองรับการใช 2 ภาษาไดในอนาคต
การพัฒนาระบบการสํารวจขอมูลพื้นฐานงานวิจัย
ทางโครงการไดพัฒนาระบบการสํารวจขอมูล จากอดีตที่การสํารวจขอมูลตางๆนั้น สามารถ
ทําไดโดยผานแบบสอบถามแบบ Paper based ซึ่งมีขอดอยอยูหลายประการเชน ผูใหขอมูลไมสามารถ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูตลอดเวลา, เปนการสื่อสารทางเดียวจากผูใหขอมูลสูผูเก็บขอมูล และผูใชงาน
ไมสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก มาเปนระบบ computer based และ internet based. การนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SQL Server และอินเตอรเน็ทมาใชกับระบบการสํารวจขอมูลนั้นสามารถลด
ปญหาตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ Paper based ได ทั้งยังมีจุดเดนที่สามารถเขาถึงผูใชงานไดในวงกวาง
สืบคนขอมูลไดงาย สามารถแกไขดัดแปลงและเพิ่มเติมขอมูลไดอยางรวดเร็ว และที่สําคัญที่สุดคือลดการ
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ทํางานที่ ซ้ํา ซอ นลงได จุด เดน อีกประการหนึ่ งของระบบที่ทางคณะผูวิ จัย ไดพั ฒนาขึ้นมาคื อระบบการ
เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่มีระบบฐานขอมูลอยูแลว เนื่องจากในปจจุบัน หลายหนวยงานไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการรวบรวมขอมูลตางๆ และบางหนวยงานไดมีการลงทุน พัฒนาระบบฐานขอมูลของ
ตนเอง เพื่อลดความซ้ําซอนของการทํางานและเพื่อการขยายฐานขอมูลอยางรวดเร็ว การเชื่อมโยงขอมูลของ
ระบบฐานขอมูลจึงเปนทางเลือกที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ในโครงการนํารองนี้ทางคณะผูวิจัยไดมีการทดลอง
การเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน 2 หนวยงานคือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้สําหรับหนวยงานที่ยังไมมีระบบฐานขอมูลเปนของตัวเอง ทาง
คณะผู วิ จั ย ยั ง ได จั ด ทํ า โปรแกรมฐานข อ มูล โดยใช โ ปรแกรม Access ซึ่ ง มี โ ครงสร า งเดีย วกั น กั บ ระบบ
internet based (ผูเขารวมอบรม รอยละ 40 แจงความประสงความีความตองการที่จะนําโปรแกรม Access นี้
ไปใชในหนวยงานของตนเอง) และสามารถถายโอนขอมูลสูระบบแมขายได ไวรองรับความตองการของ
หนวยงานดังกลาวอีกดวย หนวยงานที่ใช โปรแกรม Access สามารถดัดแปลง แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลตาม
ความตองการของหนวยงานนั้นๆได
ปญหาหลักของการพัฒนาระบบฐานขอมูลคือ ระยะเวลาอันจํากัดในการเขียนและพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะในสวนของ Web based application ตาม
ความตองการของผูใชงานนั้นใชเวลามากกวาที่คาดการณไว สงผลใหการทดลองระบบและการ Training
ตองเลื่อนออกไปจากกําหนดการเดิม จึงจําเปนตองขยายเวลาของโครงการเพิ่มเติมอีก 3 เดือน ทั้งนี้ ความ
ตองการของผูใชงานนั้นมีความหลากหลาย และเพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว การ
จัดทําและปรับปรุง web based application นั้นเปนงานที่ไมสิ้นสุด และเปนงานที่ตองดําเนินตอเนื่องไป
ตลอดเวลา
ขอเสนอแนะ การปรับปรุงโปรแกรมและเว็บไซตควรเปนงานตอเนื่อง ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ ซึ่งเปนจะเปนผูดูแลระบบในระยะตอไปควรมีทีมงาน Programmer เต็มเวลาเพื่อทําหนาที่ดูแลและ
พัฒนาระบบตอไป
การใชงาน โปรแกรมระบบฐานขอมูล
จากการประเมินจากการอบรมผูประสานงานจากหนวยงานตางๆพบวารอยละ 81 ของผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดกับโปรแกรมระบบฐานขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ท และ
รอยละ 81 สําหรับโปรแกรมระบบฐานขอมูลระบบ Access โดยไมมีผูที่ไมพึงพอใจตอทั้ง 2 ระบบเลย
นอกจากนี้ รอยละ 48 มีความประสงคที่จะนําระบบฐานขอมูลระบบอินเตอรเน็ทไปใชในหนวยงานของตน
รอยละ 40 มีความประสงคที่จะนําระบบฐานขอมูลระบบ Access ไปใช
สําหรับหนวยงานที่มีระบบฐานขอมูลของตัวเองอยูแลว (รอยละ 32.35 ของหนวยงานที่ตอบ
แบบสํารวจ) ทุกหนวยงานแสดงความประสงคที่จะเชื่อมโยงฐานขอมูลที่มีอยูแลวหรือที่กําลังพัฒนาเขากับ
ฐานขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เนื่องจากการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่มีระบบ
ฐานขอมูลอยูแลวตองผานกระบวนการตามขั้นตอนของหนวยงานตางๆ ทั้งยังตองไดรับการอนุญาตจากผูมี
อํ า นาจ และเจ า ของข อ มู ล รวมไปถึ ง การปรึ ก ษาผู ดู แ ลระบบ และศึ ก ษาระบบฐานข อ มู ล นั้ น ๆ ซึ่ ง
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กระบวนการดังกลาวนั้นใชเวลา และที่สําคัญ แตละหนวยงานมีขอมูลที่หลากหลายแตกตางกันไป บางแหงมี
ขอมูลสําคัญซึ่งไมตองการเปดเผย หรือเผยแพรตอบุคคลภายนอก การดําเนินการเรื่องดังกลาวเปนเรื่อง
ละเอียดออนซึ่งตองการการพิจารณาอยางรอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจากแตละหนวยงานมีฐานขอมูลเปนของตัวเอง
อยูแลว หนวยงานนั้นๆ อาจมองไมเห็นความจําเปนของการเชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลที่ทางคณะผูวิจัย
พัฒนาขึ้นมา
ขอเสนอแนะ ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติควรมีระบบสงเสริมเพิ่มแรงจูงใจในการเขารวม
เปนสมาชิก เพื่อใหหนวยงานตางๆไดเห็นผลประโยชนอยางเปนรูปธรรม สิ่งที่ทางคณะผูวิจัยได ริเริ่มไป
บางสวนแลวก็คือ ทางหนวยงานตางๆ สามารถกรอกขอมูล “ความตองการการสนับสนุนจากองคกรอื่น
(วัสดุอุปกรณ, บุคลากร, สถานที่, งบประมาณ)” ซึ่งทางหนวยงานสามารถระบุไดวาสิ่งที่หนวยงานนั้นๆ
ตองการการสนับสนุนคืออะไร ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติสามารถเปนคนกลางในการ
สงเสริมใหหนวยงานนั้นๆไดรับการสนับสนุนดังกลาวได
การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
ควรมีการสงจดหมายเพื่อประชาสัมพันธใหเพิ่มหรือปรับขอมูลทางอินเทอรเน็ตใหเปน
ปจจุบัน ควรทําปละครั้ง
4. สรุปและเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นตอไป
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยทางดานระบบและนโยบายสุขภาพของไทยคือการ
บริหารจัดการองคความรูที่ไมเพียงพอ ดังนั้นการจัดทําฐานขอมูลสถานภาพระบบพื้นฐานของงานวิจัยระบบ
และนโยบายสุขภาพจึงเปนสิ่งที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ทางคณะผูวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เพื่อพัฒนาระบบการสํารวจ และดําเนินการสํารวจสถานภาพ
ระบบพื้นฐานของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็นการวิจัยระบบและ
นโยบายสุขภาพ
คณะผู วิ จั ย ได พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล และระบบการสํ า รวจข อ มู ล พื้ น ฐานงานวิ จั ย บน
พื้นฐานของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SQL Server และอินเตอรเน็ท (ในรูปแบบของ Web
Based Application และโปรแกรม Access) ซึ่งใชงานไดงาย สะดวก ทันสมัย สามารถเขาถึงผูใชงานไดในวง
กวาง สืบคนขอมูลไดงาย สามารถแกไขดัดแปลงและเพิ่มเติมขอมูลไดอยางรวดเร็ว และที่สําคัญที่สุดคือลด
การทํางานที่ซ้ําซอนลงได
อยางไรก็ตามระบบฐานขอมูลนี้ควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องพรอมทั้งขยายฐานขอมูล
ให มีค วามครอบคลุ ม สาขาการวิจั ย ให กว า งยิ่ ง ขึ้น เพื่ อ ให ส นองต อ ความต อ งการของผูใ ชง านที่ มี ความ
หลากหลายและเพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เนื่องดวยขอจํากัดทางเวลาอันเปน
อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาโปรแกรม ทางคณะผูวิจัยมีความเห็นวาทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติซึ่งเปนจะเปนผูดูแลระบบในระยะตอไปควรมีทีมงาน Programmer เต็มเวลาเพื่อทําหนาที่ดูแลและ
พัฒนาระบบตอไป ทั้งยังควรมีการขยายขอบเขตของหมวดหมูของงานวิจัยใหครอบคลุมทุกสาขางานวิจัย
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รวมไปถึงการนําการจัดหมวดหมูแบบ Library of Congress มาใชเพื่อใหนักวิจัยสามารถระบุขอบเขตงาน
การวิ จั ย ที่ ส นใจและความรู ค วามชํ า นาญได อ ย า งละเอี ย ด นอกจากนี้ ยั ง ควรมี ก ารจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ที่ มี
ลักษณะเฉพาะสําหรับหนวยงานแตละแบบ โดยทุกหนวยงานมีขอมูลพื้นฐานเหมือนกัน แตควรเพิ่มสวน
รายละเอียดใหตรงตอรูปแบบของหนวยงานตางๆอีกดวย ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติควรมี
ระบบสงเสริมเพิ่มแรงจูงใจในการเขารวมเปนสมาชิก เพื่อใหหนวยงานตางๆไดเห็นผลประโยชนอยางเปน
รูปธรรม
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Background/Problem
One of the most important problems in health system
and policy research in Thailand is inadequate knowledge management. Therefore the
construction of basic structure of health system and policy research database is
essential for the country’s long lasting development.
Objective This project’s objective is to improve the system of survey and
assessment of basic system of Health Science and Biomedical Science research
focusing on the aspect of Health System and Policy Research. The information
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obtained is assessed and used to construct the database which is up to date and
valuable to the researcher and related institution both in the public and private sector.
Methodology This project is a study using surveying approach and development of
database of basic system of Health Science and Biomedical Science research focusing
on the aspect of Health System and Policy Research. This database consists of 3 main
parts of information which is information regarding research organization and
researchers both in public and private sector in Thailand and information regarding
publications. The methods used are literature review, brainstorming of experts and
related personnel, surveying through questionnaires both by paper based and through
internet and also through the training of coordinators from various institutions.
Results
The research team use the computer and internet technology to improve
the basic research database and database surveying development. The team has
developed 2 programs. The first program uses SQL Server and internet to produce web
based application. The second program uses Microsoft Access program to create stand
alone version in which any research organisation can install at their respective office.
Both programs have the same functions. The assessment by participants during the
training found that 81% of participants are satisfied or very satisfied with both the web
base application and access version. None of the participants report that they are not
satisfied with either the program. Moreover, 48% declared that they will use the web
based application at their office while 40% will use access version.
As of 30th March 2006 the survey has collected in formations from 48
organisations, 195 researchers and 309 publications. Assessment from the participants
in the training found that all 3 parts of information collected (organisation, researcher
and publication) are very useful and suits the needs of the users. However, there are a
few areas that need further improvement especially the collections of data regarding
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the number of researchers and fulltime equivalent researchers and financial data of
each organisation.
The result of the survey shows that there are 2 main types of organizations
which is Government organization (62.5%) (Mostly under ministry of public health)
and university/academic institution (37.5%) In which 40% a of these organization do
research in the area of Health behavior. Other main research area included Health
system promotions (40%) Health Prevention and Control (25%) Quality of healthcare
(25%) and Health manpower (25%)
There are only 26 organisations that are able to give information regarding
their human resources. From the given information, it is found that there are on
average 24 researchers per organisation (8.7 researchers with doctorate degree, 10.4
researchers with master degree, and 4.9 researchers with bachelor degree per
organisation)
Regarding organisation’s human resource capacity building, 95.7% have
periodic internal academic conference, 52.2% have continuing education within the
organisation, 26.1% have in house mentoring system and 65.2% offer scholarship.
There are only 11 organisations that are able to provide financial information in
2005. The total expenditure was 497 million baht in which 62 million baht (12.6%)
was for research. The expenditure on research of Health System and Policy was 26
million baht (5.2% of total expenditure, and 41.7 of researcher expenditure)
The research team received 195 records of information regarding researchers.
In which 45%b of researchers do research in the area Health system promotions. Other
main research area included Health behavior (25%) Health Prevention and Control
(25%) Quality of healthcare (19%) and Healthcare system (19%)
The researcher tem received 309 records of publication from the survey of
which 190 are journal, 99 are paper and 20 are books.
a
b

An organisation can do research in more than one field
A researcher can do research in more than one field
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Recommendation
this database requires constant updates, upgrades and
expansion of coverage to include wider range of research areas (using Library of
congress classification) in order to serve the needs of user which grows continuously.
As a result of time constraint which is the main obstacle for program writing, the
research team advise the National Research Council of Thailand to establish a team of
fulltime programmers to administer the program and to continuously update the
database. Moreover, there’s also a needs to create customised data collection form for
different type of organisations to suit the way each type of organisation operates.
However, these customised data collection form must be based on the same principle
in order to allow for comparisons. Finally, the National Research Council of Thailand
should formulate an incentive system to encourage wider range of membership and to
demonstrate the importance of this database on a national level.
Application
The National Research Council of Thailand is able to use the 2
programs that the research team developed to collect and create organisation,
researcher and publication database. The information collected can then be used as part
of decision making in planning of the research and development in order to strengthen
research community’s capacity.
The information collected can also be used by the government for better allocation of
funding to assist and ensure that the research organisation can operate effectively.
Research organisation can use the access version program to compile their own
database. As each organisation have different data that they collect, this access version
program can also be modified to suit the needs of each organisation.
Research community including commercial, manufacturing sector and general
population can benefits from the open database. Research results and publications can
be accessed by wider range of users and will results in comments debates and more
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usage of information. Finally this wider distribution of knowledge will lead to more
effective policy making.
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แบบสรุปผลการวิจัย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
--------------------------------ชื่อโครงการวิจัย

โครงการสํารวจสถานภาพและจัดทําฐานขอมูลระบบพื้นฐานงานวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตร สุขภาพและชีวภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็นการวิจัยดานระบบ
และนโยบายสุขภาพ

ผูวิจัยและผูรวมวิจัย

ทันตแพทยหญิง ดร. ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ
นาย หะริณ โชคชัยชาญ
นางสาว หทัยชนก สุมาลี
นาย วิทูร จันทรรุงฤทธิ์
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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ความเปนมา ปญหาในการวิจัย
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยทางดานระบบและนโยบาย
สุขภาพของไทยคือการบริหารจัดการองคความรูที่ไมเพียงพอการจัดทําฐานขอมูลสถานภาพระบบพื้นฐาน
ของงานวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพจึงเปนสิ่งที่จําเปนตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการสํารวจ และดําเนินการสํารวจสถานภาพระบบพื้นฐาน
ของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ
โดยเนนเฉพาะประเด็นการวิจัยระบบและนโยบาย
สุขภาพ และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและจัดทําฐานขอมูลสถานภาพระบบพื้นฐานของงานวิจัยสาขา
วิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ เนนเฉพาะประเด็นการวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ รวมทั้งการ
เชื่อมโยงเครือขายขอมูลการวิจยั
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ และพัฒนาระบบฐานขอมูล ของสถานภาพ
พื้นฐานงานวิจัยดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ โดยเนนเฉพาะประเด็น การวิจัยระบบและนโยบาย
สุขภาพ ซึ่งประกอบดวยขอมูลหลัก 3 สวน คือ องคกรวิจัย นักวิจัย ทั้งที่อยูในทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทํา
1

การวิจัยดานสุขภาพทั่วประเทศ และบทความวิจัย โดยการทบทวนวรรณกรรม ประชุมระดมสมอง
ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของ การสํารวจขอมูลผานแบบสอบถาม ทั้งแบบ paper based และ ผานระบบ
internet รวมไปถึงการจัดการอบรมผูประสานงาน และประชาสัมพันธ
ผลของการวิจยั ทางคณะผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ทเขามาใชในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลการพัฒนาระบบการสํารวจขอมูลพื้นฐานงานวิจัย
โดยไดมีการจัดทําโปรแกรม
คอมพิวเตอรขนึ้ มา 2 โปรแกรม โดยใชโปรแกรม SQL Server และระบบอินเตอรเน็ทเพือ่ การใชงานผาน
Web Based Application และใชโปรแกรม Access เพื่อการใชงานแบบ Stand Alone ที่สามารถนําไปติดตั้ง
ใหหนวยงานที่ตองการใชได ทั้งนี้ทั้ง 2 ระบบมีพื้นฐานการทํางานที่เหมือนกัน จากการประเมินจากการ
อบรมผูประสานงานจากหนวยงานตางๆพบวารอยละ 81 ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากถึง
มากที่สุดกับโปรแกรมระบบฐานขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ท และ รอยละ 81 สําหรับโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลระบบ Access โดยไมมีผูที่ไมพึงพอใจตอทั้ง 2 ระบบเลย นอกจากนี้ รอยละ 48 มีความประสงค
ที่จะนําระบบฐานขอมูลระบบอินเตอรเน็ทไปใชในหนวยงานของตน รอยละ 40 มีความประสงคที่จะนํา
ระบบฐานขอมูลระบบ Access ไปใช
จากการสํารวจเบื้องตน ขอมูลที่ไดรับจากการวิจัย ณ. วันที่ 30 มีนาคม 2549 ฐานขอมูลมีขอมูล
ของหนวยงานวิจัย 48 หนวยงาน ขอมูลของนักวิจัย 195 คน และผลงานวิจัย 309 ผลงานจากขอมูลที่ไดรับ
และจากขอคิดเห็นของผูประสานงานที่มาเขารวมอบรม พบวาขอมูลที่จัดเก็บทั้ง 3 สวน คือ ขอมูลหนวย
งานวิจัย นักวิจัย และบทความวิจัย นั้นตรงตอความตองการของผูใชงาน อยางไรก็ตาม ทางคณะผูวิจัย
พบวายังมีขอมูลที่ตองการการปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะขอมูลในสวนของการเก็บขอมูลจํานวนนักวิจยั
ของแตละองคกร และ ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายขององคกร
หนวยงานที่ทําการสํารวจ สามารถแยกเปน 2 ประเภทไดแก มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา (รอย
ละ 62.5) องคกรภาครัฐ ซึ่งสวนใหญเปนหนวยงานภายใตสงั กัดกระทรวงสาธารณสุข (รอยละ 37.5) โดย
มีหนวยงานที่ทํางานวิจัยดานพฤติกรรมสุขภาพถึงรอยละ 40 1 รองลงมาคือ การสงเสริมสุขภาพ (40) การ
ปองกันและควบคุมโรค (รอยละ 25) การพัฒนาคุณภาพบริการ (รอยละ 25) การพัฒนากําลังคนดาน
สาธารณสุข (รอยละ 25)
หนวยงานวิจัยที่สามารถใหขอมูลดานจํานวนและศักยภาพนักวิจัยไดมีเพียง 26 หนวยงานเทานั้น
จากขอมูลที่ไดรับ จํานวนนักวิจัยประจําองคกรเฉลี่ยตอองคกรอยูที่ 24 คนตอหนวยงาน โดยเปนนักวิจยั
ระดับปริญญาเอก 8.7 คนตอหนวยงาน นักวิจัยระดับปริญญาโท 10.4 คนตอหนวยงาน นักวิจัยระดับ
ปริญญาตรี 4.9 คนตอหนวยงาน
สําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยงาน รอยละ 95.7 มีประชุมวิชาการภายในเปนการ
ประจํา รอยละ 52.2
มีการอบรมตอเนื่อง รอยละ 26.1 มีระบบพี่เลี้ยง (In House Mentoring System)
และรอยละ 65.2 มีการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก
1

หนวยงานสามารถทํางานวิจัยไดหลายดาน
2

มีหนวยงานเพียง 11 หนวยงานเทานั้นที่สามารถใหขอมูลทางดานงบประมาณได จากขอมูลที่
ไดรับ ในปที่ผานมา (2548) คาใชจายทั้งหมดของหนวยงานรวมได 497 ลานบาทโดยมีคาใชจายเพื่อการ
วิจัยอยูที่ 62 ลานบาท (รอยละ 12.6) และมีคาใชจายเพื่อการวิจัยทางดานระบบและนโยบายสุขภาพอยูที่ 26
ลานบาท (รอยละ 5.2 ของคาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน และรอยละ 41.7 ของคาใชจายเพื่อการวิจัย)
ขอมูลนักวิจัยทีไ่ ดรับจากการตอบแบบสอบถาม ทางคณะผูวิจัยไดรับขอมูลนักวิจัยทั้งหมด 195
รายโดยมีนักวิจยั ที่ทํางานวิจัยดานการสงเสริมสุขภาพ รอยละ 45 2 รองลงมาคือพฤติกรรมสุขภาพ (รอยละ
42) การปองกันและควบคุมโรค (รอยละ 25) การพัฒนาคุณภาพบริการ (รอยละ 19) ระบบบริการสุขภาพ
(รอยละ 19)
แบบสํารวจผลงานวิจัยที่ตีพิมพที่ทางคณะผูวิจัยไดรับจากการสํารวจ เปนจํานวน 309 ชุด โดย
แบงเปน วารสาร 190 รายการ รายงาน 99 รายการ หนังสือ 20 รายการ
ขอเสนอแนะ ระบบฐานขอมูลนี้ควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องพรอมทั้งขยายฐานขอมูลใหมีความ
ครอบคลุมสาขาการวิจัยใหกวางยิ่งขึ้น เพื่อใหสนองตอความตองการของผูใ ชงานที่มีความหลากหลายและ
เพิ่มมากขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เนือ่ งดวยขอจํากัดทางเวลาอันเปนอุปสรรคสําคัญ
ของการพัฒนาโปรแกรม คณะผูวิจัยมีความเห็นวาทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติซึ่งเปนจะเปน
ผูดูแลระบบในระยะตอไปควรมีทีมงาน Programmer เต็มเวลาเพื่อทําหนาที่ดูแลและพัฒนาระบบตอไป
ทั้งยังควรมีการขยายขอบเขตของหมวดหมูของงานวิจัยใหครอบคลุมทุกสาขางานวิจัย รวมไปถึงการนํา
การจัดหมวดหมูแบบ Library of Congress มาใชเพื่อใหนักวิจัยสามารถระบุขอบเขตงานการวิจัยที่สนใจ
และความรูความชํานาญไดอยางละเอียด นอกจากนี้ยังควรมีการจัดทําฐานขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะสําหรับ
หนวยงานแตละแบบ โดยทุกหนวยงานมีขอมูลพื้นฐานเหมือนกัน แตควรเพิ่มสวนรายละเอียดใหตรงตอ
รูปแบบของหนวยงานตางๆอีกดวย ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติควรมีระบบสงเสริมเพิ่ม
แรงจูงใจในการเขารวมเปนสมาชิก เพื่อใหหนวยงานตางๆไดเห็นผลประโยชนอยางเปนรูปธรรม
การนําไปใชประโยชน ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติสามารถนําโปรแกรมที่คณะผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นทั้ง 2 ระบบไปใชเก็บขอมูลหนวยงานวิจัย นักวิจัยและบทความวิจัย ขอมูลที่ไดรบั จากการสํารวจ
สามารถนําไปใชประกอบการวางแผนและเพื่อดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรและชุมชน
วิจัยหนวยงานตางๆ
รัฐมีขอมูลและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางระบบพื้นฐานงานวิจัยให
แข็งแรงและยั่งยืน
และสํานักงบประมาณมีขอมูลสถานภาพพื้นฐานการวิจัยเพือ่ ใชประกอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม เพื่อใหหนวยงานวิจัยสามารถดําเนินงานวิจัยไดอยางมีคุณภาพ
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นักวิจัยสามารถทํางานวิจัยไดหลายดาน
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หนวยงานวิจัยตางๆ สามารถนําโปรแกรมระบบ Access ไปใชในการเก็บขอมูลภายในหนวยงาน
โปรแกรมระบบ Access นี้สามารถนําไปพัฒนาและดัดแปลงใหเหมาะสมกับหารใชงานในแตละองคกร
ได
ผูวิจัยและเครือขายวิจัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมและประชาชน จะไดใชประโยชนจากการนําขอมูลจาก
ฐานขอมูลไปเสริมสรางความเขมแข็ง มีการแลกเปลี่ยน เรียนรูรว มกันระหวางนักวิจัย โดยผานการจัดการ
ของผูรวบรวมฐานขอมูล
โดยขอมูลทั้งหมดไดรับการเผยแพรและแลกเปลี่ยนตอผูเกี่ยวของและ
สาธารณชน เพื่อใหเกิดการวิจารณ อภิปราย และนําไปใชประโยชนในวงกวาง รวมไปถึงกอใหเกิด
กระบวนการ นําความรูสูนโยบาย

4

การทบทวนดัชนีหมวดหมูของงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ
(Biomedical Science/ Health Science)
บทนํา
เนื่องจากปจจุบัน งานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ เปนสาขาหลักที่มี
ความสําคัญและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
สุขภาพของอาเซียน และการเปนแหลงอาหารของโลก รวมทั้งสอดคลองกับแผนงานวิจัยบูรณา
การของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ [1] ที่มุงเนนในเรื่องของยา สมุนไพร ดังนั้นจึง
จําเปนที่จะตองทําการศึกษา
กําหนดหมวดหมูและขอบเขตของงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพและสุขภาพ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบพื้นฐาน
งานวิจัยตอไป
วิธีการ
วิธีการหลักที่ใชในการทบทวนดัชนีหมวดหมูของงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและ
สุขภาพนี้คือ Internet search engine โดยใชคําสําคัญ (keyword) “health science”
“biomedical science”, รวมไปถึงการสืบคนฐานขอมูลของหนวยงานที่ทําการวิจัยทางดาน
วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรสุขภาพ และสารานุกรมตางๆ
ผลของการสืบคน
คําจํากัดความ
เนื่องจากงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ เปนสาขาวิชาที่กวางและมีการ
คนพบองคความรูใหมๆอยูตลอดเวลา การจัดหมวดหมูง านวิจัยจึงเปนเรื่องที่ยาก อยางไรก็ตาม
พจนานุกรมตางๆไดใหคํานิยามของ “วิทยาศาสตรสุขภาพ” หรือ “Health science” ไว
เหมือนกันคือ
Health Science:
“The discipline of applied science which deals with human and animal
health. There are two parts to health science: the study, research, and
knowledge of health and the application of that knowledge to improve
health, cure diseases, and understanding how humans and animals
function. Health science builds on the pure sciences of biology, chemistry,
and physics and also social sciences (for example medical sociology).” [2-9]
วิทยาศาสตรสุขภาพ:
“สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษยและสัตว เนื้อหาใน
วิทยาศาสตรสุขภาพมีสองสวนคือ สวนของการศึกษา, วิจัย และคนควาความรูเกี่ยวกับ
สุขภาพ และสวนที่เปนการนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชเพื่อพัฒนาสุขภาพ, รักษา
โรค และทําความเขาใจการทํางานของรางกายมนุษยและสัตว งานวิจัยดานนี้วางอยูบน
ฐานของชีววิทยา, เคมี และฟสิกส รวมไปถึงความรูดานสังคมศาสตร (เชน สังคมวิทยา
การแพทย เปนตน)”
Biomedical:
Biomedical มีรากศัพทมาจากคําวา Biomedicine
“The application of the principles of the natural sciences to clinical
medicine” [10-12]

“การนําหลักการของวิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรง
วิชาการแพทย ซึ่งสื่อถึงวิธีที่ใชเพื่อแกไขปญหาทางการแพทย”
ดังนั้นจะเห็นไดวา
Biomedical
subset ของ Health Science

มาประยุกตใชกับ

เปนสวนที่เปนการนําความรูด
 ังกลาวมาประยุกตใชซึ่งเปน

งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ มีคํานิยามที่ใหไวโดย OECD วา
Biomedical Science Research:
“the study of specific diseases and conditions (mental or physical),
including detection, cause, prophylaxis, treatment and rehabilitation of
persons; the design of methods, drugs and devices used to diagnose,
support and maintain the individual during and after treatment for specific
diseases or conditions; the scientific investigation required to understand
the underlying life processes which affect disease and human well-being,
including such areas as cellular and molecular bases of diseases, genetics,
immunology. A full list of such activities includes clinical trials and
laboratory investigations, the study of exposure to environmental agents
and various behavioral hazards.” [13]
“การศึกษาในรายละเอียดของโรค และอาการตางๆ (ทั้งทางรางกายและจิตใจ) รวมไปถึงการ
ตรวจ สืบคนหาสาเหตุ การปองกัน การบํารุงรักษา การออกแบบคิดคนวิธีการรักษา ยา เครื่องมือ
ที่ใชในการตรวจวินิจฉัยโรคและบํารุงรักษา
ทั้งระหวางและหลังการรักษาโรคหรืออาการนั้นๆ
การคนควาทางวิทยาศาสตรที่จําเปน เพื่อใหเขาใจถึงรากฐานของวิถีทางของชีวิตที่มีผลกระทบ
ตอ โรคและความเปนอยูของมนุษย รวมไปถึงการทํา Clinical trial and lab investigation”
Biomedical research สามารถเปนไดทั้งแบบพื้นฐาน (Basic) หรือแบบประยุกต (Applied).
งานวิจัยพื้นฐานกอใหเกิดองคความรู ที่สามารถนําไปสูการปองกัน ดูแล รักษาผูปวยใหดียิ่งขึ้น
สวนงานวิจัยแบบประยุกตนั้นมีจุดมุงหมายแนนอน
สามารถนําไปใชไดจริงและเล็งผลในทาง
ปฏิบัติ
จุดเริ่มตนของงานวิจัยโดยปกติแลวนั้นจะเริ่มตนที่การทําวิจัยในหองทดลอง
หรือที่
เรียกวา Clinical research
การจัดหมวดหมู
จากการสืบคนฐานขอมูลของหนวยงานวิจัยที่เกี่ยวของไมพบวามีการจัดดัชนีหมวดหมู
ของงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพแตอยางใด ดังนั้น การจัดดัชนีหมวดหมูของ
งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ จึงตองอางอิงจากแหลงขอมูลที่อื่น ที่ไมมีความ
เชี่ยวชาญในงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ
สารานุกรม:
จากการสืบคนสารานุกรมตางๆ โดยใชคําสําคัญ “Health Science” และ “Biomedical”
พบวามีสารานุกรมที่มีการจัดรวบรวมขอมูลไวอยางละเอียด 3 สารานุกรม [7-9] ซึ่งมีรายละเอียด
เหมือนกันดังตอไปนี้
Health Science: มีการจัดเปน 5 หมวดหมูดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

Conventional Western practices
Complementary and alternative medicine
Spiritually-based healing
Folk medicine and related traditions
Health practices of historical interest

1. Conventional Western practices
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicine
Veterinary medicine
Dentistry
Epidemiology
Genetic counseling
Medical physics
Nursing
Nutrition
Occupational Therapists
Osteopathy
Pharmacology
Physiotherapy
Psychoanalysis
Psychotherapy
Cognitive therapy
Public Health
Physical education (PE)
Surgery
Anesthesia

2. Complementary and alternative medicine
•
•
•
•
•
•

Alexander Technique
Chiropractic medicine
Homeopathy
Hypnosis
Massage therapy
Naturopathic medicine

3. Spiritually-based healing
•
•
•
•

Christian Science
Faith healing
Shamanism
Johrei

4. Folk medicine and related traditions
•
•
•
•

Ayurveda
Medical Herbalism
Traditional Chinese medicine
Acupuncture

5. Health practices of historical interest
•
•
•
•

Bloodletting
Magnet therapy
Phrenology
Trepanation

อยางไรก็ตาม
การจัดหมวดหมูตามสารานุกรมนั้นยังมีขอดอยอยูหลายประการ
การศึกษาวิชาทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพนั้นเปนสาขาวิชาที่กวาง
เกี่ยวของกับหลายสาขาวิชา
การจัดหมวดหมูโดยการใชสารานุกรมทําใหเกิด

เนื่องจาก
และมีความ
การซ้ําซอน

การศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งๆนั้น ไมสามารถระบุระดับชั้นหรือแบงออกเปนประเภทไดอยางชัดเจน
และแนนอน นอกจากนี้ ในการศึกษาวิชาทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพยังคงเนน
การศึกษาแบบ Conventional practice เปนหลัก แตวาการจัดหมวดหมูตามสารานุกรมนี้ไมได
จัดลําดับความสําคัญของแตละหมวดหมูอ
 ยางเหมาะสม
ยกตัวอยางเชนการจัดหมวดหมูตาม
สารานุกรมนี้ จัดลําดับความสําคัญของ Spiritually-based
healing
ใหเทียบเทากับ
Conventional practice และในหนวยยอยลงไป จัดลําดับความสําคัญของ Medicine
ให
เทียบเทากับ Faith healing เปนตน
Library Cataloging:
การจัดหมวดหมูโดยใชระบบ Library cataloging เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการจัด
หมวดหมูของ
งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ
เนื่องจากการจัด
Library
cataloging นั้นจําเปนตองมีการแบงแยกหมวดหมูของสิ่งพิมพอยางชัดเจน
จากการสืบคนระบบการจัดหมวดหมูของระบบ
Dewey
decimal
classification
(DDC)พบวา ระบบ DDC แบงหมวดหมูตางเปน 10 หมวดหมู ซึ่งในแตละหมวดหมูสามารถ
แบงยอยไดอีก 10 หมวดหมูยอย. วิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพถูกจัดอยูใน Class 610
Medical sciences, Medicine (หลักสิบ) ซึ่งเปน subset ของ Class 600 “technology” (หลัก
รอย) (Technology consists of utilizing the sciences to harness the natural world and
its resources for the benefits of humankind.) Medical sciences Medicine สามารถแบง
หมวดหมูยอยไดอีก 10 หมวดหมู (หลักหนวย) ดังตอไปนี้
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619

Medical sciences Medicine
Human anatomy, cytology, histology
Human physiologies
Promotion of health
Incidence & prevention of disease
Pharmacology & therapeutics
Diseases
Surgery & related medical specialities
Gynecology & other medical specialities
Experimental medicines

การจัดหมวดหมูในระบบ Library cataloging ที่เปนที่นิยมอีแบบหนึ่งคือแบบ Library of
Congress Classification จากการศึกษาการจัดหมวดหมูของ Library of Congress
Classification พบวามีการจัดหมวดหมูของ “Medicine” ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมงานดานสุขภาพ
ของมนุษยทั้งหมด
สําหรับการศึกษาทางดานสัตวิทยานั้น
อยูภายใตการจัดหมวดหมูของ
“Agriculture” ในหมวดยอย “Animal Culture – Veterinary Medicine”
Subclass R Medicine (General)
Subclass RA Public aspects of medicine
Subclass RB Pathology
Subclass RC Internal medicine
Subclass RD Surgery
Subclass RE Ophthalmology
Subclass RF Otorhinolaryngology
Subclass RG Gynecology and obstetrics
Subclass RJ Pediatrics
Subclass RK Dentistry
Subclass RL Dermatology
Subclass RM Therapeutics, Pharmacology
Subclass RS Pharmacy and materia medica

Subclass
Subclass
Subclass
Subclass

RT
RV
RX
RZ

Nursing
Botanic, Thomsonian, and eclectic medicine
Homeopathy
Other systems of medicine

Subclass S Agriculture (General)
Subclass SF Animal culture
SF600-1100 Veterinary medicine
การจัดหมวดหมูในแบบของ DDC ดูจะดอยกวาการจัดในแบบของ Library of Congress
Classification ซึ่งเปนอีกระบบทีนิยมใชกันทั่วโลกเนื่องจากระบบ DDC สามารถแบงหมวดหมู
ยอยไดเพียง 10 หมวดหมูซึ่งทําใหเกิดขอจํากัดในการแบงหมวดหมูยอย ในขณะที่การจัด
หมวดหมูแบบ Library of Congress Classification ที่ไมจํากัดจํานวนหมวดหมูยอย โดยใช
ตัวอักษร A-Z สามารถแบงหมวดหมูยอยไดถึง 24 หมวด ทั้งยังสามารถใชตัวเลขในการแบง
หมวดหมูที่ยอยลงไปอีกได นอกจากนี้ การจัดหมวดหมูแบบ Library of Congress
Classification ยังจัดแบงหมวดหมูหลักโดยยึดตามประเภทของการรักษาโรคเปนหลัก ซึ่งตรง
ตอความตองการของการจัดหมวดหมูของการวิจัยมากกวาการจัดหมวดหมูแบบ DDC.
สรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดดัชนีหมวดหมูของงานวิจัยสาขา
วิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพพบวา ยังไมมีสถาบันใดที่มีการจัดหมวดหมูง านวิจัยทางดานนี้
ไวอยางเปนมาตรฐาน
เนื่องจากการศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพนั้น
สามารถเปนไดทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต ซึ่งมีความกวาง ครอบคลุมหลากหลาย
สาขาวิชา ไมวาจะเปน ชีววิทยา, เคมี และฟสิกส รวมไปถึงความรูดานสังคมศาสตร นอกจากนี้
เนื้อหาของการศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลงและมี
การพัฒนาอยูตลอดเวลา ดังนั้นหนวยงานที่ทําวิจัยจึงไมสามารถจัดมาตรฐานหมวดหมูงานวิจัย
ได อยางไรก็ตาม ถึงแมวาหนวยงานวิจัยจะไมสามารถจัดหมวดหมูงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร
ชีวภาพและสุขภาพได
แตก็ยังมีหนวยงานอื่นซึ่งทําการรวบรวมขอมูลของงานวิจัยสาขา
วิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ ไดแก สารานุกรม และการจัดหมวดหมูสิ่งพิมพของหองสมุด
การจัดหมวดหมูของสารานุกรมเปนเพียงการรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร
ชีวภาพและสุขภาพ
ไมมีการจัดแบงหมวดหมูอยางเปนระบบมีความซ้ําซอน
และขาดการ
จัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจน
การจัดหมวดหมูที่ตรงตอความตองการการจัดหมวดหมู
การศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร
ชีวภาพและสุขภาพมากที่สุดคือ การจัดหมวดหมูตามแบบ Library cataloging ในแบบของ
Library of Congress Classification ซึ่งภายใตหมวดหมูของ “Medicine” นั้นมีเนื้อหา
ครอบคลุมงานดานสุขภาพของมนุษยทั้งหมด สําหรับการศึกษาทางดานสัตวิทยานั้น อยูภายใต
การจัดหมวดหมูของ “Agriculture” ในหมวดยอย “Animal Culture – Veterinary Medicine
นอกจากนี้ การจัดหมวดหมูแบบ Library of Congress Classification นั้นไมมีปญหาความ
ซ้ําซอนของขอมูลและปญหาการจัดลําดับความสําคัญ อีกทั้งยังจัดแบงหมวดหมูหลักนั้นยึดตาม
ประเภทของการควบคุมดูแลรักษาโรคเปนหลักและยังครอบคลุมไปถึงงานวิจัยทางดาน
สังคมศาสตร ซึ่งตรงตอความตองการของการจัดหมวดหมูของการวิจัยอีกดวย

การจัดหมวดหมูของงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพและสุขภาพ
(Biomedical Science/ Health Science)
Library of Congress Classification
Subclass R: Medicine (General)
R5-920
R5-130.5
R131-687
R690-697
R702-703
R711-713.97
R722-722.32
R723-726
R726.5-726.8
R727-727.5
R728-733
R735-854
R855-855.5
R856-857
R858-859.7
R864
R895-920

Medicine (General)
General works
History of medicine. Medical expeditions
Medicine as a profession. Physicians
Medicine and the humanities. Medicine and disease in relation
to history, literature, etc.
Directories
Missionary medicine. Medical missionaries
Medical philosophy. Medical ethics
Medicine and disease in relation to psychology. Terminal care.
Dying
Medical personnel and the public. Physician and the public
Practice of medicine. Medical practice economics
Medical education. Medical schools. Research
Medical technology
Biomedical engineering. Electronics. Instrumentation
Computer applications to medicine. Medical informatics
Medical records
Medical physics. Medical radiology. Nuclear medicine

Subclass RA: Public aspects of medicine
RA1-1270
RA1-418.5
RA396
RA398
RA399
RA405
RA407-409.5
RA410-410.9
RA411-415
RA418-418.5
RA421-790.95
RA428-428.5
RA440-440.87
RA565-600
RA601-602
RA604-618
RA619-637
RA638

Public aspects of medicine
Medicine and the state
Regulation of medical education. Licensure
Registration of physicians, pharmacists, etc.
Regulation of medical practice. Evaluation and quality
control of medical care. Medical audit
Death certification
Health status indicators. Medical statistics and surveys
Medical economics. Economics of medical care.
Employment
Provisions for personal medical care. Medical care plans
Medicine and society. Social medicine. Medical sociology
Public health. Hygiene. Preventive medicine
Public health laboratories, institutes, etc.
Study and teaching. Research
Environmental health Including sewage disposal, air
pollution, nuisances, water supply
Food and food supply in relation to public health
Parks, public baths, public carriers, buildings, etc.
Disposal of the dead. Undertaking. Burial. Cremation.
Cemeteries
Immunity and immunization in relation to public health

RA639-642
RA643-645
RA645.3-645.37
RA645.5-645.9
RA646-648.3
RA648.5-767
RA771-771.7
RA773-788
RA790-790.95
RA791-954
RA960-1000.5
RA1001-1171
RA1190-1270

Transmission of disease
Disease (Communicable and noninfectious) and public
health
Home health care services
Emergency medical services
War and public health
Epidemics. Epidemiology. Quarantine. Disinfection
Rural health and hygiene. Rural health services
Personal health and hygiene Including clothing, bathing,
exercise, travel, nutrition, sleep, sex hygiene
Mental health. Mental illness prevention
Medical geography. Climatology. Meteorology
Medical centers. Hospitals. Dispensaries. Clinics Including
ambulance service, nursing homes, hospices
Forensic medicine. Medical jurisprudence. Legal medicine
Toxicology. Poisons

Subclass RB: Pathology
RB1-214
RB1-17
RB24-33
RB37-56.5
RB57
RB127-150
RB151-214

Pathology
General works
Pathological anatomy and histology
Clinical pathology. Laboratory technique
Post-mortem examination. Autopsies
Manifestations of disease
Theories of disease. Etiology. Pathogenesis

Subclass RC: Internal medicine
RC31-1245
RC49-52
RC71-78.7
RC81-82
RC86-88.9
RC91-103
RC109-216
RC251
RC254-282
RC306-320.5
RC321-571
RC346-429
RC435-571
RC475-489
RC490-499
RC500-510
RC512-569.5
RC512-528
RC530-552
RC554-569.5

Internal medicine
Psychosomatic medicine
Examination. Diagnosis Including raiography
Popular medicine
Medical emergencies. Critical care. Intensive care. First aid
Disease due to physical and chemical agents
Infectious and parasitic diseases
Constitutional diseases (General)
Neoplasms. Tumors. Oncology Including cancer and
carcinogens
Tuberculosis
Neurosciences. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Neurology. Diseases of the nervous system Including
speech disorders
Psychiatry
Therapeutics. Psychotherapy
Hypnotism and hypnosis. Suggestion therapy
Psychoanalysis
Psychopathology
Psychoses
Neuroses
Personality disorders. Behavior problems Including sexual
problems, drug abuse, suicide, child abuse

RC569.7-571
RC581-951
RC581-607
RC620-627
RC627.5-632
RC633-647.5
RC648-665
RC666-701
RC705-779
RC799-869
RC870-923
RC924-924.5
RC925-935
RC952-1245
RC952-954.6
RC955-962
RC963-969
RC970-986
RC1000-1020
RC1030-1160
RC1200-1245

Mental retardation. Developmental disabilities
Specialties of internal medicine
Immunologic diseases. Allergy
Nutritional diseases. Deficiency diseases
Metabolic diseases
Diseases of the blood and blood-forming organs
Diseases of the endocrine glands. Clinical endocrinology
Diseases of the circulatory (Cardiovascular) system
Diseases of the respiratory system
Diseases of the digestive system. Gastroenterology
Diseases of the genitourinary system. Urology
Diseases of the connective tissues
Diseases of the musculoskeletal system
Special situations and conditions
Geriatrics
Arctic medicine. Tropical medicine
Industrial medicine. Industrial hygiene
Military medicine. Naval medicine
Submarine medicine
Transportation medicine Including automotive, aviation, and
space medicine
Sports medicine

Subclass RD: Surgery
RD1-811
RD1-31.7
RD32-33.9
RD49-52
RD57
RD58
RD59
RD63-76
RD78.3-87.3
RD91-91.5
RD92-97.8
RD98-98.4
RD99-99.35
RD101-104
RD118-120.5
RD120.6-129.8
RD130
RD137-145
RD151-498
RD520-599.5
RD651-678
RD680-688
RD701-811
RD792-811

Surgery
General works
Operative surgery. Technique of surgical operations
Surgical therapeutics. Preoperative and postoperative care
Surgical pathology
Reparative processes after operations (Physiological)
Surgical shock. Traumatic shock
Operating rooms and theaters. Instruments, apparatus, and
appliances
Anesthesiology
Asepsis and antisepsis. Sterilization (Operative)
Emergency surgery. Wounds and injuries
Surgical complications
Surgical nursing
Fractures (General)
Plastic surgery. Reparative surgery
Transplantation of organs, tissues, etc.
Prosthesis. Artificial organs
Surgery in childhood, adolescence, pregnancy, old age
Military and naval surgery
Surgery by region, system, or organ
Neoplasms. Tumors. Oncology
Diseases of the locomotor system (Surgical treatment)
Orthopedic surgery
Physical rehabilitation

Subclass RE: Ophthalmology
RE1-994
RE75-79
RE80-87
RE88
RE89
RE91-912
RE918-921
RE925-939
RE939.2-981
RE986-988
RE991-992

Ophthalmology
Examination. Diagnosis
Eye surgery
Ophthalmic nursing
Eye banks
Particular diseases of the eye
Color vision tests, charts, etc.
Refraction and errors of refraction and accommodation
Optometry. Opticians. Eyeglasses
Artificial eyes and other prostheses
Ocular therapeutics

Subclass RF: Otorhinolaryngology
RF1-547
RF110-320
RF341-437
RF460-547

Otorhinolaryngology
Otology. Diseases of the ear
Rhinology. Diseases of the nose, accessory sinuses, and
nasopharynx
Laryngology. Diseases of the throat

Subclass RG: Gynecology and obstetrics
RG1-991
RG104-104.7
RG133-137.6
RG138
RG159-208
RG211-483
RG484-485
RG491-499
RG500-991
RG551-591
RG600-650
RG648
RG651-721
RG725-791
RG801-871
RG940-991

Gynecology and obstetrics
Operative gynecology
Conception. Artificial insemination. Contraception
Sterilization of women
Functional and systemic disorders. Endocrine gynecology
Abnormalities and diseases of the female genital organs
Urogynecology and obstetric urology. Urogynecologic surgery
Diseases of the breast
Obstetrics
Pregnancy
The embryo and fetus
Spontaneous abortion. Miscarriage
Labor. Parturition
Obstetric operations. Operative obstetrics
Puerperal state
Maternal care. Prenatal care services

Subclass RJ: Pediatrics
RJ1-570
RJ47.3-47.4
RJ50-51
RJ52-53
RJ59-60

Pediatrics
Genetic aspects
Examination. Diagnosis
Therapeutics
Infant and neonatal morbidity and mortality

RJ91
RJ101-103
RJ125-145
RJ206-235
RJ240
RJ242-243
RJ245-247
RJ250-250.3
RJ251-325
RJ370-550
RJ499-507

Supposed prenatal influence. Prenatal culture. Stirpiculture
Child health. Child health services
Physiology of children and adolescents
Nutrition and feeding of children and adolescents
Immunization of children (General)
Hospital care
Nursing of children. Pediatric nursing
Premature infants
Newborn infants Including physiology, care, treatment,
diseases
Diseases of children and adolescents
Mental disorders. Child psychiatry

Subclass RK: Dentistry
RK1-715
RK58-59.3
RK60.7-60.8
RK280
RK301-493
RK501-519
RK520-528
RK529-535
RK641-667

Dentistry
Practice of dentistry. Dental economics
Preventive dentistry
Oral and dental anatomy and physiology
Oral and dental medicine. Pathology. Diseases
Operative dentistry. Restorative dentistry
Orthodontics
Oral surgery
Prosthetic dentistry. Prosthodontics

Subclass RL: Dermatology
RL1-803
RL87-94
RL95
RL110-120
RL130-169
RL201-331
RL391-489
RL675
RL701-751
RL760-785
RL790
RL793

Dermatology
Care and hygiene
Pathological anatomy
Therapeutics
Diseases of the glands, hair, nails
Hyperemias, inflammations, and infections of the skin
Atrophies. Hypertrophies
Chronic ulcer of the skin. Bedsores
Diseases due to psychosomatic and nerve disorders.
Dermatoneuroses
Diseases due to parasites
Pigmentations. Albinism
Congenital disorders of the skin. Nevi. Moles

Subclass RM: Therapeutics. Pharmacology
RM1-950
RM138
RM139
RM146-146.7
RM147-180

Therapeutics. Pharmacology
Drug prescribing
Prescription writing
Misuse of therapeutic drugs. Medication errors
Administration of drugs and other therapeutic agents

RM182-190
RM214-258
RM259
RM260-263
RM265-267
RM270-282
RM283-298
RM300-666
RM671-671.5
RM695-893
RM930-931
RM950

Other therapeutic procedures including acupuncture,
pneumatic aspiration, spinal puncture, pericardial puncture
Diet therapy. Dietary cookbooks
Vitamin therapy
Chemotherapy
Antibiotic therapy. Antibiotics
Immunotherapy. Serotherapy
Endocrinotherapy. Organotherapy
Drugs and their actions
Nonprescription drugs. Patent medicines
Physical medicine. Physical therapy Including massage,
exercise, occupational therapy, hydrotherapy, phototherapy,
radiotherapy, thermotherapy, electrotherapy
Rehabilitation therapy
Rehabilitation technology

Subclass RS: Pharmacy and materia medica
RS1-441
RS125-131.9
RS139-141.9
RS151.2-151.9
RS153-441
RS160-167
RS189-190
RS192-199
RS200-201
RS250-252
RS355-356
RS400-431
RS441

Pharmacy and materia medica
Formularies. Collected prescriptions
Pharmacopoeias
Dispensatories
Materia medica
Pharmacognosy. Pharmaceutical substances (Plant, animal,
and inorganic)
Assay methods. Standardization. Analysis
Pharmaceutical technology
Pharmaceutical dosage forms
Commercial preparations. Patent medicines
Pharmaceutical supplies
Pharmaceutical chemistry
Microscopical examination of drugs

Subclass RT: Nursing
RT1-120
RT89-120

Nursing
Specialties in nursing

Subclass RV: Botanic, Thomsonian, and eclectic medicine
RV1-431

Botanic, Thomsonian, and eclectic medicine

Subclass RX: Homeopathy
RX1-681
RX211-581
RX601-675

Homeopathy
Diseases, treatment, etc.
Materia medica and therapeutics

Subclass RZ: Other systems of medicine
RZ201-999
RZ201-275
RZ301-397.5
RZ399
RZ400-408
RZ409.7-999

Other systems of medicine
Chiropractic
Osteopathy
Osteo-magnetics, neuropathy, etc., A-Z
Mental healing
Miscellaneous
systems
and
treatments
magnetotherapy,
mesmerism,
naturopathy,
medicine, phrenology, radiesthesia

including
organomic

Subclass S Agriculture (General)
Subclass SF

Animal culture

SF600-1100
SF756.5-769.5

Veterinary medicine
Special preclinical sciences including veterinary genetics,
ethology, anatomy, physiology, embryology, pathology
Veterinary microbiology, bacteriology, virology, mycology
Veterinary epidemiology. Epizootiology
Communicable diseases of animals (General)
Veterinary parasitology
Predatory animals and their control
Veterinary medicine of special organs, regions, and systems
Other diseases and conditions
Veterinary orthopedics
Veterinary surgery
Veterinary traumatology. Veterinary emergencies
Veterinary acupuncture
Veterinary pharmacology
Veterinary physical medicine
Diseases of special classes of animals

SF780.2-780.7
SF780.9
SF781-809
SF810
SF810.5-810.7
SF811-909
SF910
SF910.5
SF911-914.4
SF914.3-914.4
SF914.5
SF915-919.5
SF925
SF951-997.5
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การวิเคราะหระบบฐานขอมูล (System Analysis)
จุดมุงหมายของการใชตัวโปรแกรม software/system purpose
เพื่อใหมีโปรแกรมระบบฐานขอมูลที่สามารถ นําเขาขอมูลไดทั้งทางคอมพิวเตอร Stand alone และบนเว็บ
ไซด โดยมี server หลักอยูที่ วช. และweb hosting และสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหนวยงานวิจัยหลักอื่นๆที่
เกี่ยวของ บุคคลภายนอกสามารถสืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ตไดโดยงาย
ขั้นตอนการใชงานโปรแกรม และการไหลของขอมูล work flow
การไดมาของขอมูล มี 3 ชองทาง ดังรูปที่ 1 คือ
1. เปนขอมูลที่ไดจากการสืบคนจากฐานขอมูลหนวยงานอื่นโดยเปนชื่อนักวิจัย ผลงานตีพิมพ จากหนวยงาน
ที่มีการจัดทําฐานขอมูลอิเล็กโทรนิกส โดยนักวิจัยของหนวยงาน IHPP จะเปนผูติดตอประสานงานเพื่อการเชื่อมโยง
กับฐานขอมูลหลักของ วช. (เรียก HSPR_M) โดยโปรแกรมที่จัดทําให วช. สามารถสืบคนขอมูลไดจากหนวยวิจัย
หรือหนวยที่จัดทําฐานขอมูลไดโดยตรง เชน ฐานขอมูลของ IPSR, HSRI
2. หนวยงาน IHPP (โดย RISC) จัดทําโปรแกรมฐานขอมูลยอย(HSPR_S) โดยมีการทํางานแบบ stand alone
และติดตั้งใหกับหนวยงานที่สนใจ โดยการ update มายังฐานขอมูลหลัก HSPR_M จะทําการ update เดือนละครั้ง (3
เดือนแรก และตอไป ปละครั้ง) เชน IHPP โดยขั้นตอนจะทําการExport ขอมูลจากฐานขอมูลยอย แลวนํามา import เขา
มายังฐานขอมูลหลักไดอยางถูกตอง (โดยสามารถรองรับการ Update เปนแบบ Online สําหรับหนวยงานที่สามารถ
Online ได)
3. หนวยงาน IHPP (โดย RISC) จัดทําโปรแกรมฐานขอมูล HSPR_M ติดตั้งใหกับ วช. โดยผานทาง website
ใหหนวยงานวิจัย นักวิจัยที่สนใจ นําเขาขอมูลตนเอง หรือ ปรับปรุงขอมูล จากการสํารวจและนําเขาครั้งแรกโดย IHPP
เชนขอมูลของ NHSO
รูปที่ 1 การเชื่อมโยงขอมูล จากแหลงขอมูล 3 ประเภทโดยสืบคนที่ www.nrct.net
I.

HSRI

www.hric.or.th/

IPSR

http://www.ipsr.ma
hidol.ac.th

WWW.nrct.net
Database
Search Engine

End user
ฐานขอมูลคําคน วช.
II.

IHPP

search

ฐานขอมูลHSPR

หนวยวิจัย1
หนวยวิจัย2
หนวยวิจัย3
หนวยวิจัย4
หนวยวิจัย5

Merge once
a month

III.
NHSO

ฐานขอมูลHSPRวช.
WWW.nrct.net

1

นักวิจัย1
นักวิจัย2
นักวิจัย3
นักวิจัย4
นักวิจัย5

งานวิจัย1
งานวิจัย2
งานวิจัย3
งานวิจัย4
งานวิจัย5

การเพิ่มขอมูลในฐานขอมูล
การไดมาของขอมูลแบบที่1
หนวยงาน IHPP จะเปนผูติดตอประสานงานในเบื้องตนกับหนวยงาน IPSR, HSRI เพื่อขอ URL และ
รายการ (ชื่อตัวแปร) และ code ในฐานขอมูล โดย RISC แลวแปลงเปนdatabase ในแบบฉบับของ HSPR_M เขียน
คําสั่ง การ recode and replace โดยใช ฐานขอมูลของ IPSR, HSRI เปนตนแบบ
การไดมาของขอมูลแบบที่2
RISC เขียนชุดโปรแกรม HSPR_S ติดตั้งใหหนวยงานที่สนใจพัฒนาฐานขอมูลของตนเอง install โปรแกรม
และสามารถ upload บน Website ตนเอง แลว merge ขอมูลกับ HSPR_M (ตั้งแต มี.ค.)
การไดมาของขอมูลแบบที่3
หนวยงานอื่นๆ ที่สนใจจะสงรายละเอียดขอมูลงานวิจัยของหนวยงานตนเองได โดยสามารถสงได 3 วิธี คือ
1. กรอกขอมูลงานวิจัยผานทาง Web site โดยหนวยงาน จะตองทําการ Register และ Login กอนเขาระบบ จึงจะ
สามารถเพิ่ม / แกไขขอมูลงานวิจัยของหนวยงานของทานได
2. ทําการ download file เก็บขอมูลงานวิจัยเฉพาะ Publication และทําการกรอกขอมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยลงไป
แลวสงทาง e-mail หรือ สงในรูป CD ใหทาง IHPP
3. ทําการ download แบบฟอรมเอกสารการกรอกขอมูลงานวิจัยเชน word, excel ทําการ Print out แลวกรอก
ขอมูลของทานลง แลวสงถึงหนวยงาน IHPP โดยทางไปรษณีย หรือโทรสาร
ขอมูล มี 3 ประเภท คือ
1. หนวยงานวิจัย
2. ผูวิจัย
3. ผลงานวิจัย
ระบบการกรอกขอมูลจะตองมีการ Verify และในกรณีที่ทําได สามารถบังคับขอมูลที่กรอกใหเปนขอมูลที่
ถูกตอง เชน เบอรโทรศัพท ตองเปนตัวเลข, E mail Address ตองอยูใน format aaa@bbb.ccc เปนตน ในกรณีมีการ
กรอกขอมูลผิดพลาด ระบบตองสามารถระบุไดวามีการผิดพลาดในที่ใด อยางไร พรอมแสดงคําแนะนําในการแกไข
ได
การคนหา
การคนหาแบงเปน 3 กลุม คือคนหาหนวยงานวิจัย, การคนหาชื่อนักวิจัย, การคนหาผลงานวิจัย,
• การเลือกฐานขอมูลไดมากกวา 1 แหลง หรือ ทุกแหลง เชน วช. (HSPR_M), HSRI, IPSR ,IHPP(HSPR_S)แลว
แกเรื่อง duplication ดวย เชนใหใช combination (ชื่อ กับ วันเดือนปเกิด) เปนตัวเช็คความซ้ํา แลวใหเลือกขอมูล ที่
update ลาสุด
• เลือกไดทั้งการคนหาอยางงาย ซึ่งใชคําอยางนอย 1 คํา มีคําแนะนําวิธีใสคําคนแบบตัดคํา แสดงขณะที่มี
cursor อยูในชองการใสคําคน และมีคําแนะนําที่หนาจอผลลัพธ “หากทานไมพบขอมูลที่ตองการ โปรด ใชดัชนีคําคน
หรือ ใชเครื่องมือคนหาชั้นสูง (Advance search engine)” โดยมีดัชนีคําคนใหเลือก
• ใสคําคนไดทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยแนะนําวา “For searching by English words, please use
Search by key words”
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A. การคนหาหนวยงานวิจัย
การคนหาขั้นสูง สามารถคนหาไดตามเงื่อนไขดังนี้
1. รูปแบบขององคกร (Type of organization)
2. ขอบเขตของงานวิจัย (Research area):
3. ชื่อหนวยงาน
B. การคนหาชื่อนักวิจัย
การคนหาขั้นสูง สามารถคนหาไดตามเงื่อนไขดังนี้ โดยมีสวนการ Sort by name เพื่อชวยในการเรียงลําดับพยัญชนะ
และสามารถเลือกพยัญชนะที่ตองการ
1. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป, ปริญญาโทขึ้นไป, ปริญญาเอก, ไมระบุ
2. ประเทศที่จบการศึกษา: ประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เยอรมัน, ญี่ปุน, จีน, ไมระบุ
3. สาขาวิชา (Major/ discipline):
4. ขอบเขตงานวิจัยที่สนใจ (Area of interest)
5. ความรู ความชํานาญ (Area of expertise):
6. ชื่อ-นามสกุลผูวิจัย:
ตัวอยางคราวๆ ที่มีดัชนีคําคนใหเลือก
ระดับการศึกษา
ประเทศที่จบการศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อ-นามสกุลผูวิจัย

ปริญญาตรี

C. การคนหาผลงานวิจัย
• มี ชองคําคนอยางงาย ใหเลือกแหลงขอมูลมากกวา 1 แหลง
การคนหาขั้นสูง สามารถคนหาไดตามเงื่อนไขดังนี้
1. ชื่อ-นามสกุลผูวิจัย:
2. Author names:
3. key words:
ใส key word ไดมากกวา 1 คํา โดยใช AND, OR, ( ), *, NOT
การออกรายงาน
สามารถออกรายงานชื่อหนวยงาน ที่มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ออกรายการ หนวยงานวิจัย และ Link to website (sort by % of relevancy)
ตัวอยาง
ชื่อหนวยงาน
Link to Website
-International Health Policy Program
www.ihpp.thaigov.net
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-Health Systems Research Institute
www.hsri.or.th
-Thai Health Promotion Foundation
-National Research Council of Thailand
-The Thailand Research Fund
-Thai National Health Foundation
-Chulabhorn Research Institute
-Research Institute for Health Sciences
-Institute of Health Research
-Asean Institute for Health Development
ขั้นที่ 2 เมื่อเลือกที่ “International Health Policy Program” จะออกรายงานครบทุกรายการของ organization
ขอมูลองคกร / Organization

I. ขอมูลทั่วไป / General data
ชื่อหนวยงาน

ชื่อยอ

Name of Organization

Abbreviation

ที่อยูหนวยงาน

Organization Address

Phone Number

Fax Number

E-mail Address

Web Address

ขอมูลทั่วไปขององคกร/ Organization Profile Name of Organization

รูปแบบขององคกร/Type of Organization
กรุณาใสเครื่องหมาย: ในชองวาง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Please : the appropriate box (may select more than one box)
องคกรภาครัฐ / Government Organization
มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา / University /Academic
องคกรภาคธุรกิจ / Business/Industrial Enterprise
องคกรพัฒนาเอกชน/ NGO
ศูนยวิจัย / Research center/Laboratory
องคกรระดับภูมิภาค/องคกรระดับสากล
Regional / International Organization
อื่น ๆ (โปรดระบุ ) Other (Please specify)

บทบาทขององคกร/Role of Organization
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กรุณาใสเครื่องหมาย: ในชองวาง (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Please : the appropriate box (may select more than one box)
ใหทุนวิจัย /Funding
ทําวิจัย / Research

สอน / Teaching

สาขาของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพและชีวภาพ
Branch of Health Science/Biomedical Science Research
งานวิจัยดานนโยบายและระบบสุขภาพ/Health Policy and System Research
กรุณาใสเครื่องหมาย: ในชองวาง (สามารเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Please : the appropriate box (may select more than one box)
การปฏิรูประบบสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพบริการ
พฤติกรรมสุขภาพ
Health Care Reform
Quality of Health Care
Health Behavior
การสงเสริมสุขภาพ
ระบบบริการสุขภาพ
สุขภาพทางเลือก
Health Systems Promotion
Health Care Systems
Alternative Health
การกระจายอํานาจดานสาธารณสุข
ระบบเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
กฎหมายสาธารณสุข
Health Decentralize
Health Technology Assessment Systems
Health Law
การปองกันและควบคุมโรค
ระบบสุขภาพของประชาชนกลุมตาง ๆ
ระบบประกันสุขภาพ
Health Prevention and Control
Health Systems
Health Insurance Systems
การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
Consumer Empowerment
Health Economic
Health impact assessment
การบริหารสาธารณสุข
ประชาสังคมดานสุขภาพ
ระบบสื่อสารสุขภาพ
Health Administration
Health Civil Society
Health Communication Systems
การพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข
กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ระบาดวิทยา / Epidemiology
Health Manpower
Health Public Policy and Health Impact Assessment
อื่น ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

งานวิจัยสาขาอื่น ๆ โปรดระบุ (กรุณาเลือกรายการตามเอกสารแนบ 1)
Other Branch ,Please Specify (See attachment 1 for list of branch)

1. Medicine (General)
3.Pathology
5.Surgery
7.Otorhinolaryngology
9.Pediatrics
11. Dermatology
13. Pharmacy and materia medica
15. Botanic, Thomsonian, and eclectic medicine
17.Other systems of medicine

2. Public aspects of medicine
4. Internal medicine
6. Ophthalmology
8. Gynecology and obstetrics
10. Dentistry
12.Therapeutics. Pharmacology
14. Nursing
16. Homeopathy
18. Veterinary Medicine

II. ทรัพยากร / Resources
จํานวนนักวิจัยและระดับการศึกษา

จํานวนบุคลากรฝายสนับสนุนงานวิจัย
Number of supporting staff

Number of researchers and educational level
ระดับการศึกษา
Educational level

จํานวนนักวิจัยประจําองคกร
Number of In House
Researchers

จํานวนบุคลากรที่ทําวิจัย
เทียบเทาเต็มเวลา
Full Time Equivalence

ปริญญาเอก
Doctorate Degree

บุคลากรฝายสนับสนุนงานวิจัย
Supporting staff
ผูบริหาร
Executive Officer
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จํานวนบุคลากรที่ทําวิจัย
เทียบเทาเต็มเวลา
Full Time Equivalence

ปริญญาโท
Master Degree

พนักงานธุรการ/คอมพิวเตอร
Administrative Officer

ปริญญาตรี
Undergraduate

ผูชวยนักวิจัย
Research Assistant

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร/Capacity Building

เลือกไดมากกวา 1 ขอ และโปรดระบุรายละเอียด (may select more than one box )
ประชุมวิชาการภายใน เปนการประจํา (Periodic Internal Academic Conference)
ระบบพี่เลี้ยง (In House Mentoring System)

อบรมตอเนือ
่ ง (Continuing Education)
ทุนศึกษาระดับโท/เอก (Scholarship)

คาใชจายทั้งหมดขององคกรตอป / Total Expenditure

Baht

คาใชจายที่ใชเพื่อการวิจัยทั้งหมดตอป / Research Expenditure

Baht

รอยละของคาใชจายของงานวิจัยดานวิทยาศาสตรนโยบายและระบบสุขภาพ
ตอคาใชจายสําหรับงานวิจัยทั้งหมด / Percentage of Total Health System
and Policy Research Expenditure per Total Research Expenditure

%

อุปกรณ เครื่องมือ เพื่องานวิจัย หรือ จัดบริการเพื่อการวิจัย / Research Facilities/Machines/Equipments

การสนับสนุนจากองคกรอื่น (วัสดุอุปกรณ, บุคลากร, สถานที่, งบประมาณ)
Support you would like from other institution (Equipments, Personal, Facilities, Fund)

ความรวมมือกับองคกรตางประเทศ /International Collaboration
โปรดระบุ 5 องคกร /5 selected collaborations
ชื่อองคกรที่รวมมือ
Collaborators

ชื่อโครงการความรวมมือ
Collaborative Project
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ลักษณะการรวมงาน
Nature of collaboration

III. ผลงานการวิจัย /Research

จํานวนผลงานตีพิมพและผลงานวิจัยที่จดลิขสิทธิ์ ในชวงระยะเวลา 5 ป /Number of publication and patent in the last 5 years.
2001

2002

2003

2004

2005

ผลงานตีพิมพในประเทศ/
National Publication
ผลงานตีพิมพวารสาร
ตางประเทศ/International
Publication
ผลงานวิจัยที่จดลิขสิทธิ์/Patent

รายชื่อผลงานตีพิมพที่ไดรับการอางอิงสูงสุด 5 อันดับ/Most Cited Publication (Bibliography format)
ป ค.ศ.
Year

ชื่อผลงานตีพิมพ
Title of publication

แหลงทุน
Source of Funding

จํานวนครั้งที่ถูกอางอิง
Time cited

รายชื่อผลงานที่มีผลกระทบเชิงนโยบายหรือนําไปใชทางธุรกิจสูงสุด 5 อันดับ/Most Policy Influential Research
ป ค.ศ.
Year

ชื่อผลงานวิจัย
Title of Research

แหลงทุน
Source of Funding

รายชื่อผลงานวิจัยที่จดสิทธิบต
ั ร 5 อันดับ/Most Significant Patent
ป ค.ศ.
Year

แหลงทุน
Source of Funding

ชื่อผลงานที่จดสิทธิบัตร
Patent name
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รางวัลที่ไดรับ / Award and Honors
ป ค.ศ.
Year

นามผูใหขอมูล
Name

รางวัลที่ไดรับ
Awards

โทรศัพท
Tel.

E-mail Address

สามารถออกรายงาน KPI (Key Performance indicator)
Input:
1. จํานวนนักวิจัยประจําองคกร (2548)
2. จํานวนนักวิจัยประจําองคกร ระดับปริญญาเอก (2548)
3. คาใชจายทางการวิจัย HSPR ตอป ในป 2548
4. อัตรารอยละของคาใชจายทางการวิจัย HSPR ตอ คาใชจายของทั้งองคกร ป 2548
5. คาใชจายทางการวิจัยรวมทุกสาขา ป 2548
Performance:
1. Costing: คาใชจายในการวิจัยตอผลงานวิจัย (งบวิจัย ตอ จํานวนรวมผลงานตีพิมพเทียบเทาวารสารตางประเทศ (ในประเทศ +
ตางประเทศ + ผลงานวิจัยที่จดสิทธิบัตร ประจําป 2548)
2. Costing: คาใชจายในการวิจัยตอนักวิจัยเทียบเต็มเวลา ตอป
3. Productivity: จํานวนผลงานวิจัย ตอจํานวนนักวิจัยเทียบเทาเต็มเวลา
4. Highest time cited publication สามารถออกรายงานชื่อนักวิจัย ที่มีรายละเอียดดังนี้
สามารถออกรายงานชื่อนักวิจัย ที่มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 เปน list ชื่อนักวิจัย โดยเรียงลําดับพยัญชนะ เบอรโทร email address ชื่อหนวยงาน ความรูความชํานาญ
ขั้นที่ 2 เมื่อกดเลือกชื่อนักวิจัย ให แสดงทุกรายการ หรือ ถากดเลือกชื่อหนวยงาน link ไปที่ รายการขององคกร
ขั้นที่ 3 เมือกด link ไปที่ CV ปรากฏ CV
สามารถออกรายงานชื่อผลงานวิจัย ที่มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 เปน List ยอ แบบ bibliography: มีใหเลือกแบบ
A. แสดง abstract
Authors, year, Title, Publisher, Volume, No., ISBN/ISSN, Abstract
Link to full paper : www.
B. และไมแสดง abstract
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วันที่
Date

Authors, year, Title, Publisher, Volume, No., ISBN/ISSN, Abstract
Show abstract, Link to full paper : www.
ที่ Authors สามารถ link to researcher และแสดง link นื้อหาที่ใกลเคียงกับเรื่อง
ที่ Show Abstract เปดอาน abstract ได
ที่ Link to full paper: link ไปที่ source of data
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รายชื่อองคกรที่สํารวจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1 คณะแพทยศาสตร
2 คณะเภสัชศาสตร
3 คณะทันตแพทยศาสตร
4 คณะพยาบาลศาสตร
5 คณะสหเวชศาสตร
6 วิทยาลัยการสาธารณสุข
7 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย
8 ศูนยเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยขอนแกน
9 คณะแพทยศาสตร
10 คณะเภสัชศาสตร
11 คณะทันตแพทยศาสตร
12 คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
13 คณะแพทยศาสตร
14 คณะทันตแพทยศาสตร
15 คณะสหเวชศาสตร
16 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
17 คณะแพทยศาสตร
18 คณะเภสัชศาสตร
19 คณะทันตแพทยศาสตร
20 คณะพยาบาลศาสตร
21 คณะสหเวชศาสตร
22 คณะสาธารณสุขศาสตร
23 คณะวิทยาศาสตรการแพทย
24 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
25 คณะเภสัชศาสตร
26 คณะพยาบาล
27 คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล
28 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
29 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
30 คณะเภสัชศาสตร
31 คณะทันตแพทยศาสตร
32 คณะพยาบาล
33 คณะเวชศาสตรเขตรอน
34 คณะสาธารณสุขศาสตร
35 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
36 คณะแพทยศาสตร
37 คณะเภสัชศาสตร
38 คณะทันตแพทยศาสตร
39 คณะพยาบาลศาสตร
40 โครงการจัดตั้งคณะแพทยแผนไทย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
41 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
42 คณะแพทยศาสตร
43 คณะเภสัชศาสตร
44 คณะทันตแพทยศาสตร
45 คณะพยาบาลศาสตร
46 คณะสหเวชศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
47 คณะเภสัชศาสตร
48 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
49 คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
50 คณะแพทยศาสตร
51 คณะเภสัชศาสตร
52 คณะทันตแพทยศาสตร
53 คณะพยาบาลศาสตร

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฏ
55 วิทยาลัยแพทยศาสตรกทม และวชิระพยาบาล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
56 คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
57 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
58 คณะแพทยศาสตร
59 คณะเภสัชศาสตร
60 คณะทันตแพทยศาสตร
61 คณะพยาบาลศาสตร
62 คณะการแพทยแผนตะวันออก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
63 คณะเภสัชศาสตร
64 คณะพยาบาลศาสตร
65 คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
66 คณะการแพทยแผนจีน
วิทยาลัยเซนตหลุยส
67 คณะพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยมิชชั่น
68 คณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
69 สํานักงานประกันสุขภาพ
70 กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
71 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
72 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กรมการแพทย
73 สถาบันธัญญารักษ
74 สถาบันมะเร็งแหงชาติ
75 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
76 สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
77 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
กรมควบคุมโรค
78 สํานักระบาดวิทยา
79 สํานักโรคติดตอทั่วไป
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สํานักโรคไมติดตอ
81 สํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
82 สํานักงานปองกันควบคุมโรค
กรมอนามัย
83 กองทันตสาธารณสุข
84 กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบฯ
85 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
86 สํานักสงเสริมสุขภาพ
87 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
88 กองแผนงานและวิชาการ
89 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
90 กลุมกฎหมายอาหารและยา
91 กองควบคุมวัตถุเสพติด
92 กองแผนงานและวิชาการ
93 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
94 สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
95 แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
96 กองการประกอบโรคศิลปะ
97 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
98 องคการเภสัชกรรม
99 กรมสุขภาพจิต
100 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
101 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแกน
102 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
103 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
104 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท
105 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
106 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง
107 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแกน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรชลบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาการพยาบาล
สภาเภสัชกรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

รายชื่อองคกรที่ตอบกลับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1 คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3 คณะแพทยศาสตร
4 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 คณะพยาบาลศาสตร
6 คณะสหเวชศาสตร
7 คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8 คณะเภสัชศาสตร
9 คณะพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
10 คณะเภสัชศาสตร
11 คณะพยาบาล
12 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13 คณะเภสัชศาสตร
14 คณะทันตแพทยศาสตร
15 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
17 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
19 คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
20 คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
22 คณะสาธารณสุขศาสตรและสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยเซนตหลุยส
23 คณะพยาบาลศาสตร
กรมการแพทย
24 สถาบันธัญญารักษ
25 สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
26 สํานักพัฒนาวิชาการแพทย
27 กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
กรมควบคุมโรค
28 สํานักโรคติดตอทั่วไป
29 สํานักโรคไมติดตอ
30 สํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
31 สํานักงานปองกันควบคุมโรค
กรมอนามัย
32 กองทันตสาธารณสุข
33 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
34 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
35 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
36 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
37 กองการประกอบโรคศิลปะ
38 องคการเภสัชกรรม
39 กรมสุขภาพจิต
40 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี
41 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลําปาง
42 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
43 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนราธิวาส
44 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
45 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎรธานี
46 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี
47 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี
48 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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49

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ

