กลุม
่ งานสน ับสนุนบริการสุขภาพ

ประเด็ น

3ด

6 ด.

9 ด.

12 ด.

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ (นําไปใชประโยชน :เชิงปริมาณ)
้ ที่
1.พ ัฒนางานวิจ ัยและนว ัตกรรมด้านสุขภาพในระด ับพืน
 
 
 
• กําหนดโครงสร ้าง
(100%)
(100%)
ผู ้รับผิดชอบการดํ าเนินงาน (100%)
วิจัย และมีการจัดประชุม
ทุกเดือน (บูรณาการกับประชุมประจําเดือน)
• สนั บสนุ นงบประมาณใน
การดํ าเนินงานวิจัยในระดับ
พืน
้ ที่
• ดํ าเนินการวิจัย และจัดเวที
แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ในพืน
้ ที่



(100%)



รพ. 

สสอ. 

(100%)



(100%)

(100%)

(100%)

 

 

 

 

 

(100%)

• นํ าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับจังหวัด/เขต/
กระทรวง





 

(100%)
(100%)

primary

(100%)
(100%)

ประเด็น

3ด

6 ด.

9 ด.

12 ด.

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ (นําไปใชประโยชน :เชิงคุณภาพ)
้
2. การนํ าผลงานวิจย
ั และนวัตกรรมด ้านสุขภาพ มาใชประโยชน์
(เชงิ คุณภาพ)
- เลือกผลงานเด่นและนําไปใช ้
ประโยชน์



- ดํ าเนินการตามงานวิจัยทีไ่ ด ้
คัดเลือก

 

(วิจัยพืน
้ ฐาน ;ดําเนินการในพื้นที่เนนหนัก
วิจัยหลัก; ให ้ทุกอําเภอเลือกดํ าเนินการอําเภอละ 1 เรื่อง
วิจัยรอง; ให ้ทุกอําเภอเลือกดํ าเนินการอําเภอละ 1 เรื่อง

(100%)

(100%)

- ติดตามประเมินความก ้าวหน ้า

รพ. 

สสอ. 

(100%)

 

(100%)

- สรุปผลการดํ าเนินงาน



 

   
(100%)

(100%)

   
(100%)

(100%)

 
(100%)

primary

แผนงานที่ 14 :การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ (1โครงการ 7 ตัวชี้วัด)

ผลงานวิชาการดีเดนระดับเขต นําไปใชประโยชนในพื้นที่

วิจัยนําไปใชประโยชน (พื้นฐาน) : ดําเนินการในพื้นที่เนนหนัก ใชงบ PPA ป 62
กลุม
่ ว ัย
1.กลุ่มเด็กเล็ก
อายุ 0-5 ปี และ
หญิงตัง้ ครรภ์

Best Practice
การป้ องกันมารดา
เสียชวี ต
ิ
(PMMR-Health
Model)

ต ัวชวี้ ัด
-อัตรามารดาเสียชวี ต
ิ
-Early ANC
-ANC คุณภาพ

้ ทเป
พืน
ี่ ้ าหมาย
อํ าเภอเขมราฐ (400คน)
อํ าเภอเดชอุดม (800 คน)
อํ าเภอบุณฑริก (400 คน)

2.กลุ่มวัยเรียน
วัยรุ่น

ต ้นแบบการ
ดํ าเนินงานการ
ป้ องกันและแก ้ไข
ปั ญหาการตัง้ ครรภ์
ในวัยรุ่น

ี
อัตราการคลอดมีชพ
ในหญิงอายุ 15-19 ปี
ต่อประชาการหญิง
อายุ 15-19 ปี

อํ าเภอเหล่าเสือโก ้ก
(500คน)
อํ าเภอนํ้ าขุ่น (500คน)
อํ าเภอทุ่งศรีอุดม (500คน)

งบประมาณ
(บาท)

26,000
52,000
26,000
32,500
32,500
32,500

แผนงานที่ 14 :การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ (1โครงการ 7 ตัวชี้วัด)

ผลงานวิชาการดีเดนระดับเขต นําไปใชประโยชนในพื้นที่
กลุม
่ ว ัย
3. กลุ่มวัย
ทํ างาน

Best Practice

ต ัวชวี้ ัด

วงล ้อปิ งปองจราจร
ชวี ต
ิ ๗ สี

ร ้อยละของผู ้ป่ วย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตที่
ควบคุมได ้

้ ทเป
พืน
ี่ ้ าหมาย

วิทยาลัยผู ้สูงอายุ
ตลอดชวี ต
ิ

ร ้อยละของ Healthy
Ageing

(บาท)

อํ าเภอกุดข ้าวปุ้ น (500คน)

32,500

อํ าเภอพิบล
ู มังสาหาร
(850 คน)

55,250

อํ าเภอสําโรง (540 คน)
4. กลุ่มผู ้สูงอายุ

งบประมาณ

อํ าเภอเขื่องใน (650คน)
อํ าเภอเขมราฐ (600คน)
อํ าเภอวารินชําราบ(620คน)
รวม

35,100
42,250
39,000
40,300
445,900

แผนงานที่ 14 :การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ (1โครงการ 7 ตัวชี้วัด)

ผลงานวิชาการดีเดนระดับกระทรวง ป 60-61 จํานวน 14 เรื่อง นําไปปรับใชใหเขากับพื้นที่

วิจัยนําไปใชประโยชน (หลัก) : ใหทุกอําเภอเลือกดําเนินการอําเภอละ 1 เรื่อง
ลําดับ

ชื่อ -สกุล

1 นายมนูญ ตนเกษ

ตําแหนง
เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

2 ทพญ.อุมาพร รุงรัศมีท วีมานะ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
3 นางผกายดาว พรหมสุรีย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

4 นายชาญชัย เหลาสาร

พยาบาลวิชาชีพ

5 ภญ.รุงนภา กงวงษ

เภสัชกรชํานาญการ

6 นายจักรพงศ ปติโชคโภคินท

พยาบาลวิชาชีพ
ชํานาญการ

หนวยงาน
สสอ.เดชอุดม

รพ.ตระการพืชผล
รพ.น้ํายืน
รพ.สต.เวียง

รพ.วารินชําราบ

ชื่อเรื่องที่นําไปใชประโยชน
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปองกันโรค มือ เทา ปาก ของ
ผูปกครองเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบานบัวงาม ตําบลบัวงาม อําเภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชานี
การพัฒนาระบบการสรางสุขภาพชองปากผูประกันตนเชิงรุก อําเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชานี
การพัฒนารูปแบบการใหสุขศึกษาผูปวยวัณโรคโดย DEPNEAF MODEL (เดฟเนียเอฟ
โมเดล) รพ.น้ํายืน จ.อุบลราชานี
การดูแลผูสูงอายุท ี่มีภาวะพึ่งพิงแบบมีสวนรวมโดยนักบริบาลผูสูงอายุและสหสาขา
วิชาชีพของศูนยดูแลผูสูงอายุท ี่มีภาวะพึ่งพิง รพ.สต. เวียงดูแลผูสูงอายุท ี่มีภาวะพึ่งพิง
รพ.สต. เวียง
การพัฒนาเครื่องมือ Tawai For Health สําหรับคุมครองผูบริโภคในชุมชน

โรงพยาบาลนาตาล การพัฒนารูปแบบการสงตอผูปวยฉุกเฉินที่มีภาวะ
จ.อุบลราชธานี วิกฤต โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลฯ

แผนงานที่ 14 :การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ (1โครงการ 7 ตัวชี้วัด)

วิจัยนําไปใชประโยชน (รอง) : ใหทุกอําเภอเลือกดําเนินการอําเภอละ 1 เรื่อง
ลําดับ

ชื่อ -สกุล

ตําแหนง

หนวยงาน

ชื่อเรื่องที่นําไปใชประโยชน

7 ภญ.อนัญญา สองเมือง

เภสัชกรชํานาญการ

รพ.วารินชําราบ

ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคหืดที่มีปญหาการใชยา รวมกับการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการบันทึก และสงตอขอมูลผูปวย

8 ภก.ธนัฏชา สองเมือง

เภสัชกรชํานาญการ

รพ.วารินชําราบ

ที่ผูปวยมีประวัติอาการไมพึงประสงคแบบงาย โปรแกรมคอมพิวเตอรบันทึกแจงเตือน
รายการยาในงานบริการเภสัชกรรม

รพ.นาตาล

การพัฒนารูปแบบการสงตอผูปวยฉุกเฉินที่มีภาวะวิกฤต โรงพยาบาลนาตาล จังหวัด
อุบลราชธานี

รพ.นาตาล

การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผูปวยกลุมโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก(F3) โรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี

จักรพงศ ปติโชคโภคินท ,
9 พัชรี อมรสิน, สุกัญญา สระแสง พยาบาลวิชาชีพ
, สายชล ชิณกธรรม
เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ ,
ผูอํานวยการโรงพยาบาล,
10 จักรพงศ ปติโชคโภคินท ,
พยาบาลวิชาชีพ
สุกัญญา สระแสง

โรงพยาบาลตระการพืชผล ความรู ความเชื่อ การปฏิบัติในการเลือกเห็ดเพื่อปรุงอาหาร และการปฏิบัติ เมื่อกินเห็ดมี
อุบลราชธานี
พิษของชาวบาน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

11 น.ส.พรสุดา โสวรรณี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

12 น.ส.สุกัญญา สระแสง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โรงพยาบาลนาตาล
อุบลราชธานี

13 นางอุไรวรรณ ฐิติวัฒนากูล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

รพ.สต.บุง
อ.นาจะหลวย
จ.อุบลราชธานี

สื่อการสอนพิสูจนมหันตภัยบุห รี่ดวย “ปอดจําลอง”

14 นายอุดมศักดิ์ มหานิติพงษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สสอ.กุดขาวปุน
จ.อุบลราชธานี

สื่อเฝาระวัง และสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้
(Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด(Android)

การพัฒนาแนวทางการดูแลและการรักษาผูปวยกลุมโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันในบริบทโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก โรงพยาบาลนาตาล อุบลราชธานี

ต ัวชว้ี ัดทีร่ ับผิดชอบ 1 ต ัวชวี้ ัด ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล)
ต ัวชวี้ ัด (กระทรวง) จํานวนงานวิจ ัย/R2R/นว ัตกรรม หรือเทคโนโลยี
้ )่
สุขภาพทีค
่ ด
ิ ค้นใหม่หรือทีพ
่ ัฒนาต่อยอด(ว ัดผลระด ับพืนที

แผนงานวิจ ัยและจ ัดการความรู ้ ปี งบประมาณ 2562
ลําดับ
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