
แผนพฒันางานวิจยัและนวตักรรมสุขภาพ ปี 2562

ประชมุนําเสนอแผนสขุภาพจงัหวดัอา่งทอง 14/08/61



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ ป 2562

สถานการณ 

จํานวนผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมสุขภาพ ป 2561

ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ดีเดน ระดับเขต/ประเทศ

ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน  ตัวช้ีวัดที่ 73 รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชนป  2561
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แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ ป 2562

สถานการณ 

รอยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมท่ีเผยแพร ป 2561 รอยละประเภทของการเผยแพรผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม

ที่มา: รายงานผลการดําเนินงาน  ตัวช้ีวัดที่ 73 รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ใหหนวยงานตางๆนําไปใชประโยชนป  2561



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ ป 2562

สภาพปญหา

1. เจาหนาที่ขาดความม่ันใจในการเขียนผลงานเผยแพรในเวทีวิชาการตางๆ

2. งานวิจัยที่เผยแพรมีนอย (ป 2560 รอยละ 47.83  ป 2561  รอยละ 45.7) 

3. งานวิจัยยงัไมเปนไปตามมาตรฐานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

4. การแกปญหาสุขภาพในพื้นที่ไมไดใชกระบวนการพัฒนางานวิจัยฯ

5. ขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับจังหวดั

6. เจาหนาที่สนใจการพัฒนางานวิจัย/R2R/นวัตกรรมสุขภาพนอย 

7. ยงัไมมีชองทางสื่อสาร รับทราบขอมูลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมสุขภาพ

8. ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมสุขภาพ นําไปใชประโยชนนอยรอยละ 37.03



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนพฒันางานวิจยัและนวตักรรมสขุภาพ ปี 2562

หนวยงานมีงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมอยางตอเนื่องและสามารถนําไปใชประโยชนไดเปาประสงค

ตัวช้ีวัด 1. จํานวนผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมดีเดนระดับเขต/   

    ระดับประเทศ (เปาหมายอยางนอยปละ 2 เรื่อง )

2. จํานวนหนวยงานมีผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม 

สุขภาพ   (เปาหมาย  15 หนวยงานๆ ละ 3 เรื่อง)

4. รอยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ(อวช.) ผาน  

    คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (เปาหมายรอยละ 100)

5. รอยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ท่ีไดรับการเผยแพร (เปาหมายรอยละ 70)

6. รอยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมดานสุขภาพท่ีหนวยงาน นําไปใช   

    ประโยชน (เปาหมายรอยละ 70 )

สนับสนนุใหมีผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมอยางตอเนื่องและสามารถนําไปใชประโยชนไดมาตรการ

กลยุทธ 1. พัฒนาขีดความสามารถ

นักวิจัยและสรางนักวิจัย

2. พัฒนาระบบและกลไก

ขับเคล่ือนงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ

3. สรางศูนยการเรียนรูและ

เครือขายทางดานงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมสุขภาพ

โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ จังหวัดอางทอง

โครงการ/

กิจกรรม ท่ี

ดําเนนิงานในป  

2562



แผนสุขภาพจังหวัดอางทอง : แผนพฒันางานวิจยัและนวตักรรมสขุภาพ ปี 2562

หนวยงานมีงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมอยางตอเนื่องและสามารถนําไปใชประโยชนไดเปาประสงค

ตัวช้ีวัด 1. จํานวนผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมดีเดนระดับเขต/   

    ระดับประเทศ (เปาหมายอยางนอยปละ 2 เรื่อง )

2. จํานวนหนวยงานมีผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม 

สุขภาพ   (เปาหมาย  15 หนวยงานๆ ละ 3 เรื่อง)

3. รอยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ(อวช.) ผาน  

    คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (เปาหมายรอยละ 100)

4. รอยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม ท่ีไดรับการเผยแพร  (เปาหมายรอยละ 70)

5. รอยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมดานสุขภาพท่ีหนวยงาน นําไปใช   

    ประโยชน (เปาหมายรอยละ 70 )

สนับสนนุใหมีผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมอยางตอเนื่องและสามารถนําไปใชประโยชนไดมาตรการ

กลยุทธ 1. พัฒนาขีดความสามารถ

นักวิจัยและสรางนักวิจัย
2. พัฒนาระบบและกลไก

ขับเคล่ือนงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ

3. สรางศูนยการเรียนรูและเครือขาย

ทางดานงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมสุขภาพ

โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ จังหวัดอางทองโครงการ/

กิจกรรม ท่ี

ดําเนินงานใน    

ป 2562
1.1จัดอบรมพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมสุขภาพ

2.1จัดประชุมคณะกรรมการ EC

2.2 จัดทํา SOPs การขอจริยธรรม

2.3 จัดทําแนวทางการทําวิจัยฯ1.2 แตงตั้งทีมพ่ีเล้ียง

งานวิจัยฯ

3.3 จัดทําชองทางการ

เผยแพรงานวิจัยฯ เวปไซต 

สสจ.
3.4 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู

3.5 สงผลงานเผยแพรเขต/

ประเทศ
2.5 พัฒนาระบบติดตามความกาวหนา

2.4 จัดทําเกณฑการประเมินผลฯ

3.1 สรางศูนยการเรียนรู

3.2 ประเมินผลการนํา

ผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรม ไปใชประโยชน



สรุปตัวช้ีวัดแผนสุขภาพจังหวัดอางทอง
ประเด็นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ

ลําดับ ตัวชี้วัด ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

1 จํานวนผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมดีเดนระดับ

เขต/ระดับประเทศ อยางนอยปละ 2 เรื่อง(KPI 

เปาประสงค)

1 2 3 4

2 หนวยงานที่มีผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม หนวยงานละ 

2 เรื่อง

หนวยงานละ

 3  เรื่อง

หนวยงานละ

 4  เรื่อง

หนวยงานละ

 5  เรื่อง

3 รอยละของผลงานวิจัย/ R2R/นวัตกรรม/ผลงาน

วิชาการ (อวช.)ที่เกี่ยวของกับมนุษยผาน

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

100 100 100 100

4 รอยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมที่เผยแพรผาน 

เวปไชต /วารสารวิชาการ/แผนพับ/โปสเตอร/

เวทีประชุมวิชาการ

60 70 80 90

5 รอยละผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมดานสุขภาพที่

หนวยงานนําไปใชประโยชน

60 70 80 90

ประชมุนําเสนอแผนสขุภาพจงัหวดัอา่งทอง 14/08/61



Small Success  ป  2562
ประเด็นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ

ประชมุนําเสนอแผนสขุภาพจงัหวดัอา่งทอง 4/09/61

ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย  3 เดือน เปาหมาย  6 เดือน เปาหมาย  9 เดือน เปาหมาย  12 เดือน

1.จํานวนผลงานวิจัย/

R2R/นวัตกรรมดีเดนระดับ

เขต/ระดับประเทศ อยาง

นอยปละ 2 เรื่อง

1.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สาธารณสุขดานงานวิจัยและ

นวัตกรรมสุขภาพจํานวน 50 คน 

ระยะที่ 1-2

1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานวิจัยระยะที่ 3,4

1. นําเสนอผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม

สุขภาพในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับ

หนวยงาน/อําเภอ/จังหวัด

1.มีผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม

ดีเดนระดับเขต/ระดับประเทศ 

อยางนอย 2 เรื่อง

2.สรางศูนยการเรียนรู (Learning 

Center) ดานวิจัย/R2R/นวัตกรรม

สุขภาพระดับจังหวัด

2. โครงรางวิจัยที่เขารับการอบรม

ฯ ผานการพิจารณาจาก

คณะกรรมการ EC

2.คัดเลือกผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม

ดีเดนระดับจังหวัดเพื่อตัวแทนนําเสนอใน

เวทีระดับเขต/ระดับประเทศ อยางนอย

หนวยงานละ 2 เรื่อง

2.จัดทําทะเบียนผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมดีเดน และองคความรู ใน

ศูนยเรียนรูจังหวัดอางทอง

3.สรางทีมพี่เลี้ยง(Facilitator) 

และที่ปรึกษาดานงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมสุขภาพในแตละหนวยงาน

3. ดําเนินการศึกษาวิจัย/R2R/

นวัตกรรม เขียนรายงานและจัดทํา

รูปเลม

4.อบรมการนําเสนอผลงานวิจัย/

R2R/นวัตกรรม



Small Success  ป  2562
ประเด็นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ

ประชมุนําเสนอแผนสขุภาพจงัหวดัอา่งทอง 4/09/61

ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย  3 เดือน เปาหมาย  6 เดือน เปาหมาย  9 เดือน เปาหมาย  12 เดือน

2.ทุกหนวยงานที่มี

ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม

 (15 หนวยงานๆ ละ 3 

เรื่อง)

1. หนวยงานมีและเสนอประเด็น

การศึกษาวิจัย/R2R/นวัตกรรม

สุขภาพที่สอดคลองกับปญหาในพื้นที่

  หนวยงานละ 3 เรื่อง

5 หนวยงาน มีการดําเนินการ

ศึกษาวิจัย/ R2R/นวัตกรรม

สุขภาพที่สอดคลองกับปญหาใน

พื้นที่ อยางนอยหนวยงานละ 3 

เรื่อง

10 หนวยงาน มีการดําเนินการ

ศึกษาวิจัย/ R2R/นวัตกรรมสุขภาพที่

สอดคลองกับปญหาในพื้นที่ อยางนอย

หนวยงานละ 3 เรื่อง

15 หนวยงาน มีการดําเนินการ

ศึกษาวิจัย/ R2R/นวัตกรรมสุขภาพ

ที่สอดคลองกับปญหาในพื้นที่ อยาง

นอยหนวยงานละ 3 เรื่อง

2. คัดเลือกและสงบุคลากรเขารับ

การอบรมพัฒนาศักยภาพดานการ

วิจัย หนวยงานละ 2 คน

ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย  3 เดือน เปาหมาย  6 เดือน เปาหมาย  9 เดือน เปาหมาย  12 เดือน

1.จัดทํามาตรฐานการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษยจังหวัด

อางทองและประชาสัมพันธ

1. ประชุมคณะกรรมการ EC 1 

ครั้ง

1. ประชุมคณะกรรมการ EC   1 ครั้ง 1. ประชุมคณะกรรมการ EC   1 

ครั้ง

2. ประชุมคณะกรรมการ EC   1 

ครั้ง

3. ติดตามความกาวหนา 3. ติดตามความกาวหนา 3. ติดตามความกาวหนา

3. ติดตามความกาวหนา 4.แจงผลการพิจารณา 4.แจงผลการพิจารณา 4.แจงผลการพิจารณา

4.แจงผลการพิจารณา 2. รอยละ  50 ของผลงานวิจัย/ 

R2R/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ 

(อวช.) ที่เกี่ยวของกับมนุษยผาน

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย

2. รอยละ 75 ของผลงานวิจัย/ R2R/

นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ (อวช.) ที่

เกี่ยวของกับมนุษยผานคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

2.รอยละ 100 ของผลงานวิจัย/ 

R2R/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการ 

(อวช.) ที่เกี่ยวของกับมนุษยผาน

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย

3.รอยละของผลงานวิจัย/ 

R2R/นวัตกรรม/ผลงาน

วิชาการ (อวช.) ที่เกี่ยวของ

กับมนุษยผาน

คณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย



Small Success  ป  2562
ประเด็นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ

ประชมุนําเสนอแผนสขุภาพจงัหวดัอา่งทอง 4/09/61

ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย  3 เดือน เปาหมาย  6 เดือน เปาหมาย  9 เดือน เปาหมาย  12 เดือน

4.รอยละผลงานวิจัย/

R2R/นวัตกรรมที่เผยแพร

ผานเวปไชต/

วารสารวิชาการ/แผนพับ/

โปสเตอร/เวทีประชุม

วิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป

1. สรางชองทางและจัดทําแนวทาง

ในการเผยแพรผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมสุขภาพ ที่ดําเนินการสําเร็จ

รอยละ 30 ของผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมที่ดําเนินการสําเร็จ

เผยแพรองคความรูผาน เวปไชต /

วารสารวิชาการ/แผนพับ/

โปสเตอร/เวทีประชุมวิชาการ

ระดับจังหวัดขึ้นไป

รอยละ 50 ของผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมที่ดําเนินการสําเร็จเผยแพรองค

ความรูผาน เวปไชต /วารสารวิชาการ/

แผนพับ/โปสเตอร/เวทีประชุมวิชาการ

ระดับจังหวัดขึ้นไป

รอยละ 70 ของผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมที่ดําเนินการสําเร็จ

เผยแพรองคความรูผาน เวปไชต /

วารสารวิชาการ/แผนพับ/โปสเตอร/

เวทีประชุมวิชาการระดับจังหวัดขึ้นไป

2.ประชาสัมพันธการเผยแพร

ผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมสุขภาพ

ตัวชี้วัดผลลัพธ เปาหมาย  3 เดือน เปาหมาย  6 เดือน เปาหมาย  9 เดือน เปาหมาย  12 เดือน

1. ชี้แจงแนวทางและการรายงาน

ผลการนําผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมดานสุขภาพไปใชประโยชน

2. พัฒนาระบบการรายงานผลการ

นําผลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมดาน

สุขภาพไปใชประโยชน

5.รอยละผลงานวิจัย/

R2R/นวัตกรรมดาน

สุขภาพที่หนวยงานนําไปใช

ประโยชน

รอยละ 30 ของผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมดานสุขภาพที่หนวยงาน

นําไปใชประโยชน

รอยละ 50 ของผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมดานสุขภาพที่หนวยงานนําไปใช

ประโยชน

รอยละ 70 ของผลงานวิจัย/R2R/

นวัตกรรมดานสุขภาพที่หนวยงาน

นําไปใชประโยชน



สสจ.

1. ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2. จัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงและท่ีปรึกษา

3. กําหนดประเด็นศึกษาวิจัยฯ

4. ประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเก่ียวของ

5. จัดหาแหลงทุนวิจัย

สสอ/ รพท./รพช.

1. เผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตร

2. คัดเลอืกและสงบุคลากรเขาอบรม

3. สรางพ่ีเลี้ยงในหนวยงาน

4. เสนอประเด็นปญหาวิจัยฯ และศึกษาวิจัย

รพ.สต.

1. คัดเลอืกและสงบุคลากรเขาอบรม

3. เสนอประเด็นปญหาวิจัยฯ และศึกษาวิจัย

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

สถาบันฝกอบรม/มหาวิทยาลัย/

วช./สสส.

1. สนับสนุนวทิยากร

2. สนับสนุนทนุวิจัย

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 1 

พัฒนาขีด

ความสามารถนักวิจัย 

และสรางนักวิจัย



สสจ.

1. จัดประชุมคณะกรรมการ EC

2. พัฒนาคูมอืการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ(SOPs)

3. จัดทําแนวทางการศึกษาวิจัย จ.อางทอง

4. จัดทําฐานขอมูลวิจัย/R2R/นวัตกรรม

5. จัดทําเกณฑการประเมินผล 

6. พัฒนาระบบติดตามความกาวหนา

สสอ.

1. ประชาสัมพันธคูมือ

2. สงผลงานวิจัยเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ

3. รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลวิจัยระดับอําเภอ

4. ตดิตามและรายงานความกาวหนา

รพท. / รพช.

1. ประชาสัมพันธคูมือ

2. รวมพัฒนาคูมือการพิจารณาจริยธรรม 

(SOPs)

3. สงผลงานวิจัยเพ่ือพิจารณาจริยธรรมฯ

4. รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลวิจัยระดับ

อําเภอ/หนวยงาน

5. ตดิตามและรายงานความกาวหนา
รพ.สต.

1. สงผลงานวิจัยเพ่ือพิจารณา

จริยธรรมฯ

2. รายงานความกาวหนา

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
วช./สํานักวิชาการ/กองตรวจ

ราชการ/สํานักงานเขตสุขภาพ/

ผูวิจัยภายนอกจังหวัด

1. ตดิตามความกาวหนาการพัฒนางานวิจัย

2. ประเมินผลการพัฒนางานวิจัย

3. ประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน

4. ขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ กรณีมาทํา

วิจัยในพ้ืนที่

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 2 

พัฒนาระบบและ

กลไกขับเคลื่อน

งานวิจัยฯ



สสจ.
1. จัดตั้งศูนยการเรียนรู (Learning Center)

2. ดําเนนิการวิจัยและเกบ็ขอมูลรวมกับภาคีเครือขาย

3. สรางชองทางการตดิตอเครือขายผูเช่ียวชาญ

4. ประเมินการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

5. เผยแพรผลงานวิจัยฯทางศูนยเรียนรู/เวปไชต

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัด

7. ประชาสัมพันธเวทีการประชุมวิชาการระดับตางๆ

8. คัดเลือกงานวิจัยฯรวมเวทีระดับเขต/ประเทศ

สสอ./รพท./รพช.

1. ประชาสัมพันธและศึกษาบทเรียน/ความรู ใน

ศูนยเรียนรู

2.ดําเนนิการศึกษาวิจัยรวมกับภาคีเครือขาย

3. ประสานขอคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ

4. นําผลงานวิจัยฯ ไปปรับใชในหนวยงาน

5. ประเมินการนําผลงานวิจัยฯ ไปใชประโยชน

6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงาน

7. ประชาสัมพันธและคัดเลือกงานวิจัยฯเขารวมเวที

วิชาการ

8. สงผลงานวิจัยฯเผยแพรในศูนยเรียนรู/เวปไซต/

เวทีวิชาการ

รพ.สต.

1. ลงทะเบียนและศึกษาบทเรียน/ความรู ในศูนยเรียนรู

2. ประสานขอคําปรึกษาผูเช่ียวชาญ

3. นําผลงานวิจัยฯ จากศูนยเรียนรูไปปรับใชในการปฏิบตัิงาน

4. ประเมินผลการใชงานศูนยเรียนรู/งานวิจัยและนวัตกรรม

5. สงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเผยแพรในศูนยเรียนรู/เวปไซต/เวที

วิชาการ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัย/สบช./เครือขายผูเชี่ยวชาญ

1. สงและรับเผยแพรผลงานวิจัยฯ

2. เปนทีป่รึกษาแกผูวิจัยในพ้ืนที่

3. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับพ้ืนที่

4. วิพากษและใหขอเสนอแนะงานวิจัยฯ

5. จัดเวทีและประชาสัมพันธการประชุมวิชาการ

6. คัดเลือกงานวิจัยและนวัตกรรมเขารวมนําเสนอ

กิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ

กลยุทธท่ี 3 

สรางศูนยการเรียนรู

และเครอืขายทางดาน

งานวิจัยฯ



จบการนําเสนอ
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