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สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ( ) Prevention & Promotion Excellence ( ) Service Excellence ( ) People Excellence (/) Governance Excellence
ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Governance Excellence
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
1)โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
1. โครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบ ระบบติดตาม
รวบรวมรายชื่อ
วิเคราะห์ผลการ
ควบคุมและ
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริโภคและ โรงงานผลิตยา
ตอบแบบสอบถาม
ป้องกันการดื้อ กับการควบคุม
ประเมินการใช้ และแหล่งกระจาย วิธีการทาลายยา
ยาต้านจุลชีพใน และป้อกันการดื้อ ยาต้านจุลชีพ ใน ยาปฏิชีวนะ
ปฏิชีวนะของ
ประเทศไทย
ยาต้านจุลชีพ วิจัย ระดับประเทศ ทั้งหมดในประเทศ โรงงานผลิตยา
พัฒนาประเด็น
ผู้ประกอบการ ไทย
และแหล่งกระจาย
วิชาการ เศรษฐกิจ ผู้สั่งใช้ยา จนถึง
ยาปฏิชีวนะ
และสังคม
ระดับประชาชน
เกี่ยวกับการ
ควบคุมและ
ป้องกันการดื้อยา
ต้านจุลชีพอย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่ง
ทั้งนี้ เป็นการวิจัย
เพื่อป้องกันการ
ดื้อยาทั้งใน คน
สัตว์ และพืช

Small success
ไตรมาส 4

เก็บตังอย่างน้าเสีย รายงานการผล
และขยะจาก
วิจัยฉบับสมบูรณ์
โรงพยาบาล
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวอย่างมา
ตรวจหาเชื้อดื้อยา
และหายายา
ปฏิชวี นะตกค้าง

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. เตรียมเอกสารขอรับการ
รับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนรวมทั้ง
เอกสารแบบสอบถาม
อาสาสมัคร
2. ประสานงานผูเ้ กี่ยวข้องใน
4 อาเภอที่ร่วมโครงการ
เห็นชอบกับโครงการ
3. สารวจความตระหนัก การ
รับรู้ ความรู้และพฤติกรรม
เกี่ยวกับการดื้อยาปฏิชีวนะของ
ประชาชน
4. เก็บตัวอย่างอุจจาระจาก
อาสาสมัคร
5. วิเคราะห์ข้อมูลและเตรียม
รายงานผลการวิจยั

6,746,355

สถาบันวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข

๑
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2.

โครงการวิจัย
ประเมินการถ่าย
โอนหน่วย
บริการปฐมภูมิ
ไปยังองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น:
สังเคราะห์
บทเรียนจาก
พื้นที่ 51 แห่ง
และทางเลือกใน
เชิงนโยบาย

1. เพื่อ
ประเมินผลการ
ถ่ายโอนหน่วย
บริการปฐมภูมิ
ไปยังองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดย
มุ่งเน้นผลที่
เกิดขึ้นในด้าน
การบริหาร
องค์กร การ
บริหาร
งบประมาณด้าน
สุขภาพ การ
จัดการปัญหาใน
พื้นที่ ผลกระทบ
ต่อเจ้าหน้าที่
ประชาชน และ
ชุมชน รวมทั้ง
แสดงพลวัตร
ของการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่
ตอบสนอง
(หรือไม่

การนา
ผลงานวิจัยไปสู่
นโยบาย
- การนาเสนอ
ผลงานวิจัยใน
เวทีนโยบาย
- เวทีนโยบาย
ให้ความเห็น
ต่างๆ ต่อ
ผลงานวิจัย

ตัวชี้วัด
Small success Small success Small success Small success
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
วิเคราะห์ข้อมูล
นาเสนอร่างผล
และจัดทา
การศึกษาแก่ผู้ที่
แบบสอบถามไป เกี่ยวข้องและ
ยังหน่วยบริการ
รายงาน
ปฐมภูมิ 51 แห่ง ผลการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 1 ฉบับ

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน
1. ประชุมคณะทางาน
2. ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง
3. ส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมฯ
4. รวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทุติยภูมิ
5. จัดทาแบบสอบถาม จานวน
51 ชุด ส่งแบบสอบถาม
6. ลงพื้นที่สัมภาษณ์พื้นที่
ตัวอย่าง 3 พื้นที่
7. จัดเสวนาระดับจังหวัด 3
พื้นที่
8. วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล
9. จัดทาร่างผลการศึกษา
10. นาเสนอร่างผลการศึกษา
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
11. จัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,053,580 สถาบันวิจัย
ระบบ
สาธารณสุข
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตอบสนอง) ต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน
ในพื้นที่
2. เพื่อถอด
บทเรียน
กระบวนการ
ถ่ายโอนและการ
มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายโอนหน่วย
บริการปฐมภูมิ
ไปยังองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้ง
การจัดการด้าน
ความพร้อมของ
หน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ถ่าย
โอน และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับถ่าย
โอน
3. เพื่อศึกษาจุด
แข็ง จุดอ่อน
ปัจจัย
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

Small success
ไตรมาส 1

ตัวชี้วัด
Small success Small success
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

Small success
ไตรมาส 4

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความสาเร็จและ
อุปสรรคของ
การถ่ายโอน
หน่วยบริการ
ปฐมภูมไิ ปยัง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนา
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
เกี่ยวกับ
ทางเลือกของ
รูปแบบ ในการ
จัดการบริการ
สุขภาพในระดับ
พื้นที่ท้องถิ่น
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