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ข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที ่สนับสนุน การดำเนินงานวิจัย 

ลำดับ ชือ่โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
ผลการพิจารณา

จากคกก.
คัดเลือก 

งบประมาณ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

1.  การพัฒนาระบบประเมินการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคไข้
มาลาเรีย โดยใช้แอพพลิเคชั่น ภาคใต้ ปี 2564 - 2565 

นายยุทธพงศ์ หมื่นราษฎร์ สคร. 11 สนับสนุน 298,350.- โครงการต่อเนื่อง 

2.  การพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคผู้ต้องขังที่ได้รับ
การจำหน่ายจากเรือนจำสู่ครอบครัว ของพื้นที่เขตรับผิดชอบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

นางสาวอ้อมทิพย์ พลบุบผา สคร. 10 สนับสนุน 346,450.- โครงการต่อเนื่อง 

3.  การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุ
ต่ำกว่า 15 ป ีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ดร. ธงศักดิ์ ดอกจันทร์ สคร. 10 สนับสนุน 317,150.- โครงการต่อเนื่อง 

4.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีต่อการดื้อและการ
กลายพันธุ์ของยุงลายบ้าน เพ่ือพยากรณ์พ้ืนที่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก(โครงการต่อเนื่อง) 

นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ สคร. 12 สนับสนุน 173,450.- โครงการต่อเนื่อง 

5.  พัฒนารูปแบบจิตอาสาเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (โรคเบาหวาน)ของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรพ้ืนที่
เขตเมือง 

นางธัญญา รอดสุข          สปคม. สนับสนุน 418,250.- โครงการต่อเนื่อง 

6.  การศึกษาความหลากหลายของปรสิตภายนอกและอัตราการ
ติดเชื้อริกเก็ตเซียในสัตว์กักตุนโรคจากพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และเชิงเกษตรในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

น.ส.วาสิน ีศรีปล้อง สคร.12 สนับสนุน 921,800.- โครงการต่อเนื่อง 
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ลำดับ ชือ่โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
ผลการพิจารณา

จากคกก.
คัดเลือก 

งบประมาณ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

7.  การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้เลือดบริเวณชายแดนไทย-ลาว 
จังหวัดหนองคาย - อุบลราชธานี 

นางสาวอรนาถ วัฒนวงษ์ กองโรคติดต่อ
ทั่วไป 

สนับสนุน 500,000.- โครงการต่อเนื่อง 

8.  ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประเมินนับจำนวนไข่ยุงลาย นางสาวโสภาวดี มูลเมฆ 
 

สคร.12 สนับสนุน 177,720.- โครงการต่อเนื่อง 

9.  เครื่องมือที่เอ้ืออำนวยในการลดภาระงานลดภาระการจัดการ
โรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย 

นายอภิญญา  
นิรมิตสันติพงศ์ 

กองโรคติดต่อ
นำโดยแมลง 

สนับสนุน 1,468,170.- โครงการต่อเนื่อง 

10.  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการตอบสนองของเซลล์
เยื่อบุผิวปอดจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในฝุ่นแยก
ขนาดในภาคเหนือของประเทศไทย 

นายวิทวัส อินเสียน สคร.1 สนับสนุน 561,000.- โครงการต่อเนื่อง 

11.  นวัตกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วกรณีพลัดตกหก
ล้ม ในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 

นางสาวนารถลดา ขันธิกุล สคร.1 สนับสนุน 1,901,500.- โครงการต่อเนื่อง 

12.  การพัฒนารูปแบบแก้ไขปัญหาลดการบริโภคเกลือของ
ประชาชนระดับอำเภอที่มีประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าด้วย
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ สำนัก 
งานผู้ทรง 
คุณวุฒิ 

สนับสนุน 900,000.- โครงการต่อเนื่อง 

13.  การสำรวจการติดเชื้อวัณโรคในสุนัข 
และแมวที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

นางสาวรัตนพร ตั้งวังวิวัฒน์ กองโรคติดต่อ
ทั่วไป 

สนับสนุน 1,201,400.- โครงการต่อเนื่อง 

14.  การพัฒนารูปแบบการประเมินผลแบบเสริมพลังอำนาจ
สำหรับการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 

นายบุญทนากร พรมภักดี สคร.7 สนับสนุน 287,000.- โครงการต่อเนื่อง 
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ลำดับ ชือ่โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
ผลการพิจารณา

จากคกก.
คัดเลือก 

งบประมาณ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

15.  ต้นทุนและประสิทธิผลของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขต
สุขภาพที่ 5 

กฤตยา โยธาประเสริฐ สคร.5 สนับสนุน 200,000.-  

16.  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบการดื้อยาต้านจุลชีพ 
ของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส  

สมร นุ่มผ่อง สคร.9 สนับสนุน 30,000.-  

17.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 ที่ถูกสุนัขหรือแมวกัด 

ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ สคร.9 สนับสนุน 400,000.-  

18.  การประเมินผลการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 11 

นางสุกาญดา หมื่นราษฎร์ สคร.11 สนับสนุน 180,000.-  

19.  การศึกษาพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 2562 ในพ้ืนที่อำเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

นายวิเศษ วริศรางกูล สคร.9 สนับสนุน 900,000.-  

20.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมารับบริการตรวจติดตาม
ผลการรักษาโรคไข้มาลาเรียไม่ครบตามนัด  ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย  ปี 2566 

นายยุทธพงศ ์ หมื่นราษฎร์ สคร.11 สนับสนุน 550,000.-  

21.  ผ้าใยกันชงป้องกันยุงลายและสัตว์ขาข้อพาหะนำโรคในกลุ่ม
คนที่ทำงานกลางแจ้ง 

เรวดี คำเลิศ กองโรคติดต่อ
นำโดยแมลง 

สนับสนุน 400,000.-  
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22.  ประสิทธิผลแนวทางป้องกันการบาดเจ็บทางกายและสภาพ
จิตใจของสมาชิกในครอบครัวที่เกิดจากความรุนแรงโดยการ
กระทำของผู้ดื่มสุราในครอบครัว อำเภอแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
พิษณุโลก 

ดร.ไพรัตน์ อ้นอินทร์ สคร.2 สนับสนุน 400,000.-  

23.  การพัฒนารูปแบบการบัญชาเหตุการณ์ป้องกันควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ผ่านกลไก พชอ. 

นางนันทนา แต้ประเสริฐ สคร.9 สนับสนุน 70,000.-  

24.  การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) 
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี 

นางสุชญา สีหะวงษ์ สคร.10 สนับสนุน 982,700.-  

25.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนอายุ 18 
ปีขึ้นไป ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 

นายคณยศ  ชัยอาจ สคร.7 สนับสนุน 300,000.-  

26.  การพัฒนากลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการควบคุม
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพ้ืนที่เขตเมือง  

นายอนันต์  ดำแป้น สคร.11 สนับสนุน 100,000.-  

27.  รปูแบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมควบป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพที่ 2 

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น สคร.2 สนับสนุน ไม่ใช้
งบประมาณ 
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28.  แผนบริการสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเขต
เมืองแนวใหม่ สำหรับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่อุบัติการณ์โรคสูง เขตสุขภาพ
ที่ 11 

นางประภัสสร ดำแป้น สคร.11 สนับสนุน 200,000.-  

29.  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้เรื่องสุขภาพและการ
ป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังของแรงงานข้ามชาติ ในพ้ืนที่
เขตสุขภาพที่ 7   

นางสาวเนตรชนก พันธ์สุระ สคร.7 สนับสนุน 200,000.-  

30.  การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรการการ
ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขต
สุขภาพที่ 7 

นางสาวชุติมา  วัชรกุล สคร.7 สนับสนุน 150,000.-  

31.  ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการ
แพร่กระจายโรค Covid-19 ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 11 

นางสุกาญดา หมื่นราษฎร์ สคร.11 สนับสนุน 150,000.-  

32.  ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ของพนักงานเก็บขยะสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 

นางสาวธัญญาพรรณ  
เรือนทิพย์ 

สคร.1 สนับสนุน 200,000.-  

33.  ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19 ใน
ผู้สูงอายุ พื้นที่เขตเมือง  เขตสุขภาพที่ 6 

สมปอง โรจน์รุ่งศศิธร สคร.6 สนับสนุน 32,000.-  
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34.  การศึกษารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการลดการเกิดโรคความ
ดันโลหิตสูงด้วยกระบวนการ 3 หมอ ในเขตสุขภาพที่ 2   

นางสุประวีณ์   ปภาดากุล สคร.2 สนับสนุน 40,000.-  

35.  การประเมินคุณภาพการวัดความดันโลหิตในพื้นที่เขตสุขภาพ
ที่ 7  

นางสาวปรีญานงค์ ดงหงษ์ สคร.7 สนับสนุน 700,000.-  

36.  การศึกษาชนิดของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในริ้นฝอย
ทรายที่เก็บจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำในพ้ืนที่จังหวัด
ลำปางเพื่อเฝ้าระวังโรค                      

ณัฐติยา แสนใจบาล สคร.1 สนับสนุน 619,210.-  

37.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสารเคมีต่อการดื้อและการ
กลายพันธุ์ของยุงก้นปล่อง เพ่ือพยากรณ์พ้ืนที่การเกิดโรค
มาลาเรีย 

โสภาวดี มูลเมฆ สคร.12 สนับสนุน 744,000.-  

38.  การศึกษาเชื้อ  Plasmodium knowlesi ใน ยุงและคน ของ
พ้ืนที่แหล่งแพร่เชื้อ  ภาคใต้ตอนบน 

ยุพยง อัตตะ สคร.11 สนับสนุน 705,000.-  

39.  ประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
นำโดยยุงลายในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน (เขตสุขภาพท่ี11) 

ดนัยณัฐ มัสจิต สคร.11 สนับสนุน 300,000.-  

40.  ประสิทธิภาพของ Pyriproxifen ในการยับยั้งการสืบพันธุ์ของ
ยุงลายตัวเต็มวัยเพศเมีย ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เจนจิรา  จันสุภา สคร.1 สนับสนุน 350,000.-  
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41.  ผลการประยุกต์ใช้การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน 
(IVM) ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก 
ตำบลบ้านพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

นางนันท์ปภัทร ศรีทองทา สคร.5 สนับสนุน 30,000.-  

42.   การพัฒนารูปแบบการติดตามข้อมูลของทีมตระหนักรู้
สถานการณ ์กรมควบคุมโรค  

นางสาวปาจารีย์ อักษรนิตย์ กองควบคุม
โรคและภัย
สุขภาพใน
ภาวะฉุกเฉิน 

สนับสนุน 1,982,300.-  

43.  การประเมินประสิทธิผลของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน
การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ด้วยกลไกการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 1 

นางกรนิภา เธียรธนาวร สคร.1 สนับสนุน 200,000.-  

44.  โครงการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ  ผ่านกลไก พชอ. 

ดร.วาสนา สอนเพ็ง สคร.7 สนับสนุน 400,000.-  

45.  รปูแบบการบริหารจัดการนโยบายการจัดบริการสุขภาพ
สำหรับผู้ต้องขังในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 

สุพัตรา สิมมาทัน สคร.7 สนับสนุน 550,000.-  

46.  การพัฒนารูปแบบประเมินผลแบบมีส่วนร่วมบูรณาผ่านกลไก
คณะพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี (พชพ.) ในการดำเนินงาน

นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว สคร.7 สนับสนุน 900,000.-  
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ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่เสี่ยงสูง เขตสุขภาพท่ี 7  

47.  การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออกเขตสุขภาพที่ 7  ประเทศไทย 

กังสดาล  สุวรรณรงค์ สคร.7 สนับสนุน 130,000.-  

48.  ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพของ
นักวิจัยกรมควบคุมโรค  

นายปวิตร คตโคตร กนว. สนับสนุน 929,200.-  

49.  การประเมินประสิทธิผลในการควบคุมการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า 
ผ่านสื่อที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

ฐิติพร กันวิหค สคร.2 สนับสนุน 264,000.-  

50.  การประเมินประสิทธิผลมาตรการป้องกันควบคุมการสูบบุหรี่
ในเยาวชนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในระดับพื้นที่  ในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

ฐิติพร กันวิหค สคร.2 สนับสนุน 344,000.-  

51.  การพัฒนารูปแบบการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอล์แบบมีส่วนร่วม เขตสุขภาพท่ี 7 

นางสาวกานต์ญาณี   
เกียรติพนมแพ 

สคร.7 สนับสนุน 200,000.-  

52.  การเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพเพ่ือป้องกันควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเขตสุขภาพ
ที่ 7   

กานต์ญาณี   
เกียรติพนมแพ 

สคร.7 สนับสนุน 300,000.-  
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53.  การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคและภัย
สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองของประชาชนในพ้ืนที่เขตสุขภาพ
ที่ 7 

นางสาวรัชนีกร  กุญแจทอง สคร.7 สนับสนุน 300,000.-  

54.  การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพการป้องกันโรคและภัย
สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองของแกนนำชุมชนในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 7 

นางสาวรัชนีกร กุญแจทอง สคร.7 สนับสนุน 350,000.-  

55.  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพ่ือสร้างความฉลาดทางสุขภาพ
เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา  

นส.เสาวลักษณ์  คัชมาตย์ สคร.7 สนับสนุน 400,000.-  

56.  การพัฒนารูปแบบระบบบริการเลิกบุหรี่ในระดับสถานบริการ
สู่ชุมชนที่บูรณาการในคลินิก NCD คุณภาพที่เป็นรูปธรรมและ
การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 

ฐิติพร กันวิหค สคร.2 สนับสนุน 184,000.-  

57.  อุบัติการณ์ของการติดเชื้อ HBV ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่เกิด
จากแม่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบปี ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7  

พิสมัย  สุระกาญจน์ สคร.7 สนับสนุน 200,000.-  

58.  การทบทวนบทเรียนมาตรการป้องกันพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุในต่างประเทศ  

นางสาวปรีญานงค์ ดงหงษ์ สคร.7 สนับสนุน 70,000.-  

59.  นวัตกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนเพ่ือลดการ
บาดเจ็บและการตายของกลุ่มผู้สูงอายุที่สัญจรโดยการเดินเท้า

ดร.ไพรัตน์  อ้นอินทร์ สคร.2 สนับสนุน 400,000.-  
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ลำดับ ชือ่โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
ผลการพิจารณา

จากคกก.
คัดเลือก 

งบประมาณ 
ปี 2566 

หมายเหตุ 

และขับขี่ยานพาหนะ 2 ล้อในชนบท โดยการมีส่วนร่วมของ 
พชอ.และเครือข่ายชุมชน ในพ้ืนที่อำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก 

60.  พัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมไวรัสตับอักเสบ บี ในมารดา
สู่ทารกของเขตสุขภาพท่ี 3  

จุฬาลักษณ ์ฐิตินันทิวัฒน์ สคร.3 สนับสนุน 250,000.-  

61.  ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินงานเฝ้า
ระวังวัณโรคปอดเชิงรุกในชุมชนนำร่อง อำเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

สมร นุ่มผ่อง สคร.9 สนับสนุน 400,000.-  

   

 



กองโรคติดตอนำโดยแมลง 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 เครื่องมือท่ีเอ้ืออำนวยในการลดภาระงานลดภาระการ

จัดการโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ประเทศไทย (โครงการตอเนื่อง) 

อภิญญา นิรมิตสันติ
พงศ 

- 

2 ผาใยกันชงปองกันยุงลายและสัตวขาขอพาหะนำโรคใน
กลุมคนท่ีทำงานกลางแจง 

เรวดี คำเลิศ 1. ผาใยกันชงชุบสารเคมี ไมไดแตกตางกับเสื้อตาขายชุบ
สารเคมี หรือมุงชุบสารเคมี  ข้ึนอยูกับกระบวนการผลิตและ
การชุบสารเคมีดวยวิธีใด  
2. ควรมีมหาลัย Partner ดานสิ่งทอมาชวย 
3. เปนนวัตกรรมใหมแตผูวิจัยยังไมระบุวาจะทำเปน
เครื่องนุงหมประเภทใด  
4. ควรเพ่ิมเติมในสวนของวิธีการศึกษาในหองปฏิบัติการ/
ภาคสนาม   
5. ศึกษาความพึงพอใจตอผลิตภัณฑดวย 
6. หากทำไดสำเร็จ จะเปนนวัตกรรมท่ีมีความสำคัญ   
7. ตนกัญชงอาจจะไมไดมีการปลูกแพรหลายมากในขณะนี้ 
อาจทำใหขาดวัตถุดิบท่ีจะใชผลิตได 
8. การควบคุมคุณภาพของการขับสารเคมี  
9. Outcome ท่ีวัดคืออะไร อัตราการวัด คืออะไร เนื่องจาก
วัดในพ้ืนท่ีจริงจากการใชงานจริง 
10. ควรมีการศึกษาอัตราการใชสารเคมีท่ีใชเคลือบ/ชุบท่ี
เหมาะสมดวย 

 

 



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 การพัฒนารูปแบบการติดตามขอมูลของทีมตระหนักรู

สถานการณ กรมควบคุมโรค 
ปาจารีย อักษรนิตย 1. ปรับคำถามการวิจัยใหสั้นกระชับเขาใจงาย   

2. ปรับวัตถุประสงคการวิจัยใหสอดคลองกับคำถามการวิจัย  
3. ปรับกรอบแนวคิดการวิจัยใหเปนความสัมพันธระหวางตัว
แปร 
4. ปญหาหรือโจทยการวิจัยดี แคขาดการวิเคราะหปญหา
เนื่องจากทำเปนโครงรางการวิจัยท่ีมีความจำเพาะ 
Information tracking model มีรูปแบบอยางใดไดบาง   
5. ควรตองรีบทำ ดวยงบประมาณกรม คร.   
6. ตองทำรวมกับศูนย IT ของกรม คร. 
7. ควรใหไดเปนระบบขอมูลเดียวท่ีมีการ update ได
อัตโนมัติดวยขอมูลท่ีถูกตองกวา และมีการ backup 
อัตโนมัติ 
8. เปนโครงการท่ีอาจจะมีประโยชน ถาสามารถขยายชอง
เขตกวางกวาศึกษาแคระบบ การรับสงและติดตามขอมูลแต
ตองครอบคลุมไปถึงกระบวนการวิเคราะหขอมูล ประเมิน
ความเสี่ยง และสังเคราะหขอเสนอแนะสำหรับผูบริหาร  
9. รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนมาไมควรยึดหรืออิงอยูกับระบบงาน 
SAT ของกรม คร. (หรือสาธารณสุข) ในปจจุบันเทานั้น แต
ควรทบทวนวรรณกรรม และเพ่ิมการสัมภาษณ/เก็บขอมูล 
เชิงคุณภาพของระบบ SAT ในหนวยงานอ่ืน ๆ (เชน US 
CDC WHO หรือหนวยงานความม่ันคง เชนกลาโหม) เพ่ือนำ
แนวคิด/เทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนมาปรับใช 

 



กองนวัตกรรมและวิจัย 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 ปจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ

ของนักวิจัยกรมควบคุมโรค 
ปวิตร คตโคตร 1. ปรับวัตถุประสงคใหสอดคลองกับคำถามการวิจัย  

2. เพ่ิมเติมประเด็นกระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน
กรอบแนวคิดการวิจัย   
3. ทบทวนการใชสถิติ One Way ANOVA ไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเง่ือนไขการใชสถิติ 
dependent variable คืออะไร 
4. ถาศึกษาเฉพาะสวนของกรม คร. เปนงบตามภารกิจ , ควร
ทำเปน R2R ควรปรับหัวขอปน "ปจจัยความสำร็จในการ
ดำเนินงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพของนักวิจัยดานการควบคุม
ปองกันโรค" 
5. ถาจะใหมีประโยชนสูงข้ึน ควรจะขยายขอบเขต 
6. ศึกษาเปรียบเทียบกับองคกรภายนอก (ท้ังดานนักวิจัย, 
การดำเนินงานวิจัย, และระบบบริหารจัดการ/สนับสนุน) ท่ี
เปนองคกรท่ีทำงานวิจัย ในลักษณะใกลเคียงกัน หรือองคกร
ท่ีควรนำมาเปนคูเทียบ (เชน กรมวิชาการอ่ืน ๆ ใน
สาธารณสุข หรือกระทรวงอ่ืน ท่ีมีงานวิจัย/นวัตกรรมเยอะ 
ๆ, TUC)  
4. การเก็บขอมูลควรครอบคลุม User/ Stakeholder ท่ี
สำคัญใหครบถวน 

 

 

 



สำนักงานผูทรงคุณวุฒิ 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 การพัฒนารูปแบบแกไขปญหาลดการบริโภคเกลือของ

ประชาชนระดับอำเภอท่ีมีประสิทธิผลและมีความคุมคา
ดวยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 
(พชอ.) (โครงการตอเนื่อง) 

ไพโรจน พรหมพันใจ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 การประเมินผลกระทบตอสุขภาพและการตอบสนองของ

เซลลเยื่อบุผิวปอดจากการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศ
ในฝุนแยกขนาดในภาคเหนือของประเทศไทย (โครงการ
ตอเนื่อง) 

วิทวัส อินเสียน - 

2 นวัตกรรมการชวยเหลือผูสูงอายุอยางรวดเร็วกรณีพลัดตก
หกลม ในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม (โครงการ
ตอเนื่อง)  

นารถลดา ขันธิกุล - 

3 ความรูและพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ของพนักงานเก็บขยะสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 

ธัญญาพรรณ เรือน
ทิพย 

กลุมเปรยีบเทียบไมชัดเจน ขอใหพิจารณาวิธีการ
ศึกษาวิจัยใหมวาเปน Survey หรือไม 

4 การศึกษาชนิดของริ้นฝอยทรายและเชื้อลิชมาเนียในริ้น
ฝอยทรายท่ีเก็บจากแหลงทองเท่ียวประเภทถ้ำในพ้ืนท่ี
จังหวัดลำปางเพ่ือเฝาระวังโรค                      

ณัฐติยา แสนใจบาล 1. เคยมีการศึกษา sandfly + leishmaniasis อยูแลว แตทำ
ไมประจำ สวนใหญอยูในพ้ืนท่ีถ้ำอยูแลว อะไรคือสิ่งท่ียังไมรู    
2. เหตุใดจึงเลือกศึกษาในจังหวัดลำปาง 
3. สัมพันธกับสถานการณโรคหรือไม   
4. ใชงบ 2 ป 619,210, 619,210 บาท ผลท่ีได ลงทุนงบมาก
จะคุมคาหรือไมขอใหทบทวน 
5. เปนการศึกษา Seasonal variation ของการกระจายของ
ริ้นฝอยทราย  
6. เปนการศึกษา Species ของ Sand fiy ซ่ึงสำคัญตอ 
Leismania spp. ซ่ึงมีการติดตอมาจากประเทศอ่ืน ๆ และ 
Low Immune host ซ่ึงมีเปนจำนวนมากในประเทศไทย  
7. ควรเขียนแสดงทีมงานวิจัยวามีใครบาง เพ่ือประเมินความ
เปนไปได   



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
8. ควรสุมสำรวจเปนระยะ ๆ จะไดประโยชนมากกวาการ
สำรวจเพียงครั้งเดียว 
9. ลิชมาเนีย เปนปญหานอยในประเทศไทย และไมเคยมี
รายงานการติดลิชมาเนียจากในถ้ำ   
10. ควรจะสำรวจในชุมชนท่ีพบผูปวยมากกวา ในถ้ำ Low 
Impact 
11. ควรศึกษาและเก็บตัวอยางแมลงพาหะนำโรคอ่ืน ๆ ดวย 
12. มีคนทำวิจัยนอย สมควรศึกษา 

5 ประสิทธิภาพของ Pyriproxifen ในการยับยั้งการสืบพันธุ
ของยุงลายตัวเต็มวัยเพศเมีย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

เจนจิรา  จันสุภา 1. Pyriproxifen มีใชแพรหลายมานานและทราบการออก
ฤทธิ์ของสารเคมีตัวนี้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
2. เปนนวัตกรรมใหมในการกำจัดลูกน้ำยุง ซ่ึงไมเพียงแต
ยุงลาย หากแตจะเปนยุงรำคาญ มากกวายุงลาย กรณีใช
ศึกษาในครัวเรือน ในภาคสนาม คาดวานาจะเปนยุงรำคาญ
มากกวายุงลาย  
3. จุดประสงคตองการทำ pre-lab ซ่ึงเคลือบโดย 
Pyriproxifen หากเราประยุกตโดยใชภาชนะอ่ืนแทนยาง
รถยนตไดหรือไม หรือเอายางรถยนตเปนแผนเล็ก ๆ เคลือบ
ดวยสารเคมีแลวนำมาใสในภาชนะไดหรือไม 
ปกติการใช Pyriproxifen ใชการฉีดพน ตามแหลงน้ำขัง 
ดังนั้นหากจะศึกษาประสิทธิภาพของ Pyriproxifen นาจะใช
วิธีการศึกษาตามการใชปกติ สวนการเคลือบยางรถยนต อาจ
ใชไดในบางพ้ืนท่ีเทานั้น   
4. อาจศึกษาเปรียบเทียบ การใช Pyriproxifen กับสารเคมี
อ่ืน ๆ ท่ีใชตามปกติ วามีประสิทธิภาพแตกตางกันแคไหน 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
5. การศึกษามีแตบานกลุมวางยางรถยนต โดยไมมีกลุม
เปรียบเทียบ   
6. การวางยางรถยนตเพ่ือลอยุงเขาไปวางไขในบาน จะม่ันใจ
ไดอยางไรวายุงจะไมกัดคนในบาน 
7. ควรมีการศึกษาอัตราการใชท่ีเหมาะสม และการทดสอบ 
Pyriproxifen ในหองปฏิบัติการดวย เพ่ือเปรียบเทียบผล  
8. Pyriproxifen เปน Hormone ตองจัดซ้ือหรือมีใชอยูแลว     

6 บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ดวยกลไกการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพท่ี 1 

กรนิภา เธียรธนาวร 1. ท่ีมาใหเพ่ิมเติมขอมูลสถานการณการเสียชีวิตจาก RTI 8 
จังหวัด ในเขตรับผิดชอบมีแนวโนมเปนอยางไร  
2. ใหระบุปญหาเรื่องการประเมิน RTI เปนอยางไรจึงทำให
ตองศึกษาวิจัยนี้   
3. ปรับคำถามการวิจัยใหกระชับเขาใจไดงาย 
4. ควรกำหนดนิยามประสิทธิผลของการดำเนินงาน ท่ีชัดเจน 
ไมควรใชเกณฑ D-RTI หรือ UCCARE กำหนด เนื่องจาก  
D-RTI + UCCARE เปนกรอบการทำงานและประเมินการ
ทำงานของ พชอ. ในกลไกปกต ิ
5. เปนงานตามภารกิจ ควรทำเปน R2R  
6. ไมชัดเจนวามีองคความรูท่ีเกิดข้ึน คือ อะไร นำไปใช
ประโยชนในวงกวางไดอยางไร 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 ประสิทธิผลแนวทางปองกันการบาดเจ็บทางกายและสภาพ

จิตใจของสมาชิกในครอบครัวท่ีเกิดจากความรุนแรงโดย
การกระทำของผูดื่มสุราในครอบครัว อำเภอแหงหนึ่ง ใน
จังหวัดพิษณุโลก 

ไพรัตน อนอินทร 1. เปนโครงการท่ีนาสนใจ ท้ังนี้เรื่องแนวทางปองกันการ
บาดเจ็บทางกายและจิตใจ นาจะปรับกับปญหาอ่ืนๆดวย ไม
ตองจำกัดกับปญหาจากการดื่มสุรา 
 2. Step1,2 มีความสำคัญ อยากให Phase แรก เนน Step 
1,2 กอน  
 3. ตัวเลข 200 ครัวเรือน คำนวณมาจากอะไร?  
 4. ประชากร คือ ครอบครัวท่ีมีคนดื่มสุราและยังไมกอเหตุ 
หากยังไมมีการกอเหตุ แปลวาผูวิจัยตองการจะศึกษาใน
ลักษณะ Cohort ตัวตนจาก Disease - free samples แลว
ดูวาหลังไดแบบประเมินผลทางการบาดเจ็บทางรางกายและ
จิตใจเปนอยางไร ในกรณีนี้จะไดการประเมินในลักษณะ pre-
past study ถาเปนไปได นาจะมีกลุมเปรียบเทียบ ท่ีไมได 
intervention แลวมาวิเคราะหอีกทีจะดีกวา ยิ่งตอบโจทยวา 
intervention ท่ีลงไป มีประสิทธิผลเพียงไร 
 5. กระบวนการ และวิธีการ ควรทำใหเห็นแนวทางในการ
แกปญหา แนวทางการปองกัน มากกวาการสำรวจ และจะมี
กระบวนการอยางไร 
 6.  หัวขอนาสนใจ เปนประโยชนในการพัฒนาตอ ตอง
พัฒนาเชิง methodology ควรทำในลักษณะการแกปญหา
มากกวาสำรวจ 
 7. มีการศึกษาแนวทางการปองกัน ควรทำในเชิงจิตวิทยา 
มองวาโครงการเปนเพียงการพัฒนาศึกษาแนวทาง ยังไมถึง
ข้ันประเมินผล  



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
 8. โครงการนี้เปนประเด็นท่ีนาสนใจ วิธีการศึกษานาจะเปน
การพัฒนา การทบทวนปญหาท่ีกระตุนจุดรอบ A-I-C ควร
เปนการพัฒนาในเชิงจิตวิทยา และการสรางทักษะของ
ครอบครัวในการจัดการ แนะนำใหปรับ Methodology 

2 รูปแบบการเฝาระวังปองกันควบคุมควบปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพท่ี 2 

นิรมล พิมน้ำเย็น 1. มีหลายคําถามวิจัยอยูภายใตโครงการรมใหญ ตองใช
บุคลากรรวมวิจัยหลากหลาย เพ่ือใหครอบคลุมในการตอบ
คําถามวิจัยแตละโครงการยอยได 
2. วัตถุประสงคท่ี 3 ควรศึกษา Positivity rate ในแตละกลุม
ประชากร เชน ใน camp ตลาด หรือชุมชน เพ่ือใหทราบถึง
สถานการณในแตละ setting ไดอยางแมนยำยิ่งข้ึน 

3 การศึกษารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิผลการลดการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูงดวยกระบวนการ 3 หมอ ในเขตสุขภาพท่ี 
2   

สุประวีณ   ปภาดา
กุล 

ควรเปนการประเมินรูปแบบ 3 หมอ ในการปองกันโรคความ
ดันโลหิตสูงรวมดวย เนื่องจากโครงการ แนวนโยบาย 3 หมอ 
ในป 2564 ให implement ไปท่ัวประเทศ (ในป 2566 เปน
ท่ี 3) 

4 การประเมินประสิทธิผลในการควบคุมการโฆษณาบุหรี่
ไฟฟา ผานสื่อท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส
(ออนไลน) ในเขตภาคเหนือตอนลาง 

ฐิติพร กันวิหค 1. ใหรวมโครงการนี้กับโครงการการประเมินประสิทธิผล
มาตรการปองกันควบคุมการสูบบุหรี่ในเยาวชนท่ีสอดคลอง
กับการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ี  ในเขตภาคเหนือตอนลาง  
 2. พ้ืนท่ีศึกษาระบุวาเปนเขตภาคเหนือตอนลาง ซ่ึงอาจจะ
แคบเกินไป ทำใหเกิดประโยชนไมมาก การโฆษณาเปน
ลกัษณะออนไลนจึงไมไดเกิดเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือ
ตอนลาง หากขยายพ้ืนท่ีศึกษาใหกวางข้ึนจะเกิดประโยชน
มากกวานี้ 
 3. introduction มีการระบุปญหาบุหรี่ แตกลาวถึงปญหาท่ี
จำเพาะกับบุหรี่ไฟฟาไมมากนัก  



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
 4. ผูวิจัยระบุวาจะประเมินผลมาตรการควบคุมการโฆษณา
บุหรี่ไฟฟา ควรระบุใหเปนรูปธรรมวาจะประเมินมาตรการใด  
 5. ผูวิจัยระบุวาจะสอบถาม ประชาชน ประมาณ 400 คน 
คิดจาก sample size  formula อะไร 
 6. ผูวิจัยระบุวาจะประเมินท้ัง Efficiency , Effectiveness 
ท้ังแงงบประมาณ และ activities (ตามท่ีระบุใน 
conceptual framework)  นาจะตองใชกลไกหรือเครื่องมือ
วิจัยแบบอ่ืน เชน Health Technology assessment 
 7. หัวขอเหมาะสม แตตองปรับ Methodology ในการ
ประเมินประสิทธิผลไมใชเพียงการสัมภาษณประชากร และ
ควรปรับกรอบแนวคิดการวิจัย 

5 การประเมินประสิทธิผลมาตรการปองกันควบคุมการสูบ
บุหรี่ในเยาวชนท่ีสอดคลองกับการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ี  
ในเขตภาคเหนือตอนลาง 

ฐิติพร กันวิหค 1. รวมโครงการนี้เขากับโครงการการประเมินประสิทธิผลใน
การควบคุมการโฆษณาบุหรี่ไฟฟา ผานสื่อท่ีเก่ียวของ
โดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส(ออนไลน) ในเขตภาคเหนือตอนลาง 
โดยใหโครงการนี้เปนหลัก 
 2. เคยมีการประเมินในลักษณะนี้อยูบาง ดังนั้นประโยชนใน
การทำโครงการนี้อาจจะไมมาก 
 3. ควรพัฒนา Proposal ของป 65 กอน แนะนำใหคุณฐิติ
พร ดำเนินการรวมกับอ.วิรัตน (อ.หมู) 
 4. ควรปรับ Methodology  
 5. มาตรการปองกันการสูบบุหรี่ไฟฟาในท่ีนี้คืออะไร เพราะ
ปจจุบัน มาตรการปองกันการสูบบุหรี่ไฟฟามีอยูท่ัวไป บาง
มาตรการเปน Nationwide บางมาตรการเปน Area-
specific  



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
 6. ควรใชขอมูลระดับประเทศและดำเนินการโดยหนวยงาน
สวนกลาง เพ่ือ monitor ความชุกของการสูบบุหรี่ และทำ 
Impact evaluation วามาตรการตางๆทำใหเกิดผลอยางไร 
ซ่ึงสามารถใช Secondary data analysis ได และมีเทคนิค
วิเคราะหท่ีหลากหลาย เชน interrupted time series 
analysis  
 7. งานท่ีนาจะตอบโจทย สคร. 2 มากกวาคือ งานวิจัยเชิง
พัฒนา เพ่ือพัฒนาระบบติดตาม เฝาระวัง ปญหาของการสูบ
บุหรี่ หรือประเมินประสิทธิผลของระบบมากกวาประเมินวา
มาตรการตางๆไดผลเพียงไร 

6 การพัฒนารูปแบบระบบบริการเลิกบุหรี่ในระดับสถาน
บริการสูชุมชนท่ีบูรณาการในคลินิก NCD คุณภาพท่ีเปน
รูปธรรมและการเชื่อมโยงเปนเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือตอนลาง 

ฐิติพร กันวิหค 1. การเชื่อมโยงใหเครือขายมีประสิทธิภาพ ไมนาใชเวลานาน 
ควรทำแค 1 ป 
 2. ตองระบุใชชัดเจน วาทำไมตองพัฒนารวมกับ พชอ.  
 3. การวิจัยนี้สวนใหญใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการบริการเลิกบุหรี่ท่ีเหมาะสม เขาใจวามีงานวิจัย
ลักษณะนี้อยูเปนระยะๆ ดังนั้นนาจะถอดบทเรียนจาก
รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีเคยมีการวิจัยแลว โดยไมตองมีข้ันตอน
ในการพัฒนาข้ึนใหม หรือไมก็ Implement intervention 
ไดเลย แลวงานวิจัยเนนการเปลี่ยนแปลงของระดับการสูบ
บุหรี่กอนและหลังการ intervention  
  4. ควรกำหนดคราวๆวาจะใหมี Indicator อะไร ในการ
กำหนดความ "หมาะสม" ของ Intervention เชน ความ
เหมาะสมในแง validity effectiveness , satisfaction ,... 
ฯลฯ  



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
 5. two-stage cluster sampling: stage 1 คือ? stage 2 
คือ ?  
 6. ตองปรับวัตถุประสงค และ methodology  
 7. เม่ือมีการพัฒนาสูชุมชนแลว ควรตองมีการวัดผลอีกครั้ง  
 

7 นวัตกรรมการปองกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนเพ่ือลดการ
บาดเจ็บและการตายของกลุมผูสูงอายุท่ีสัญจรโดยการเดิน
เทาและขับข่ียานพาหนะ 2 ลอในชนบท โดยการมีสวนรวม
ของ พชอ.และเครือขายชุมชน ในพ้ืนท่ีอำเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

ไพรัตน  อนอินทร 1.มาตรการในการปองกันมีอะไรบาง 
2.ถาศึกษาเชิงระบาด ปจจัยเสี่ยงดี  
3.เพ่ิมการพัฒนานวัตกรรม ใหชัดเจน เพ่ิมรายละเอียดการ
เขียน protocol และงบประมาณไดชัดเจนยิ่งข้ึน 
4.ระเบียบวิธีวิจัยยังไมชัดเจน 
5.แนะนำใหทำท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
6.ถาจะทำเปนงานวิจัย ใหศึกษาอุบัติการณ ปจจัยเสี่ยง 
 ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมการปองกัน โดยไมผาน
กระบวนการ พชอ. เนื่องจาก พชอ. มีกระบวนการอยูแลว 
6.ทบทวนมาตรการในไทยและตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 พัฒนารูปแบบการปองกันควบคุมไวรัสตับอักเสบ บี ใน

มารดาสูทารกของเขตสุขภาพท่ี 3 
จุฬาลักษณ ฐิตินันทิ
วัฒน 

1. มีรูปแบบอยูแลว เปนลักษณะงานประจำ ไมแนใจวาจะ
พัฒนารูปแบบอะไร 
2. ซ่ึงการปองกันไวรัสตับอักเสบมีการรักษาดวยยาอยูแลว 
3. บทนำไมชัดเจน ไมแสดงเหตุผลในการศึกษา วาเหตุใดจึง
เลือกพ้ืนท่ีนี้ในการทำวิจัยตองอธิบายการวิจัยนี้ในพ้ืนท่ี
ดังกลาว  
4. รูปแบบมาตรฐานมีอยูแลว ตองพิจารณาหลักการและ
เหตุผลวาเปนปญหาในพ้ืนท่ีหรือไม 
มีรูปแบบการดำเนินการอยูแลวแตแนวทางการพัฒนารูแบบ
ยังไมชัด 
5.บทนำไมชัดเจน วาเหตุใดจึงตองดำเนินการ 
รูปแบบมาตรฐานมีอยูแลว ตองดูหลักการและเหตุผลวาเปน
ปญหาในพ้ืนท่ีหรือไม 
6. ไมพบการกำหนดกลุมตัวอยาง และพ้ืนท่ีในการดำเนินการ
วิจัย 
7. วัตถุประสงค ไมสอดคลองกับคำถามการวิจัย  
บทนำไมอธบิาย rationale หรือปญหาของท่ีทำใหตองมา
ดำเนินการวิจัย  
ทบทวนวรรณกรรมเพ่ิม นาจะมีการศึกษาแลว ?? 
เลือกพ้ืนท่ี pilot กอน 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุรี 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 ตนทุนและประสิทธิผลของการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
เขตสุขภาพท่ี 5 

กฤตยา  
โยธาประเสริฐ 

1. หัวขอ "ตนทุนและประสิทธิผลของการดำเนินการฯ" ควรมี
ความกระชับและชัดเจน จากท่ีพิจารณานาจะเปน "ตนทุน
ของการดำเนินงานมาตรการปองกันควบคุมโรค" มากกวา 
เนื่องจากจุดสุดทายของประสิทธิผล ไมไดนิยามหรือกำหนด
ลักษณะของผลลัพธ ซ่ึงอาจสงผลตอการวัดไว  
2. บทนำ ยืดยาวมากเกินไป ควรปรับใหกระชับตรงประเด็น 
เขาสูเรื่องคาใชจายหรือตนทุนในการดำเนินงานปองกัน
ควบคุมโรค โดยอาจพิจารณาไปถึงความคุมคาดวยหรือไม 
3. ระเบียบวิธีวิจัยไมชัดเจน และควรระบุวิธีการทาง
เศรษฐศาสตรสาธารณสุขในวิธีการศึกษา 

2 ผลการประยุกตใชการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน 
(IVM) ในการปองกันและควบคุมการระบาดโรค
ไขเลือดออก ตำบลบานพระแทน อำเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบรุี 

นันทปภัทร  
ศรีทองทา 

1. ผลการประยุกตใช แปลวาอะไร เขตเปนแนวคิดท่ีชัดเจน
แลวในการควบคุมยุงพาหะ ถาศึกษาประสิทธิผลของเขต
นาจะมีการศึกษาแลว  
2. ควรทบทวนเอกสารและวรรณกรรม ออกแบบหมูบาน
ทดลองกับหมูบานควบคุม ไมตอบโจทยเพราะไปบังคับใหทำ
เขตกับไมทำเขต  
3. เปนโครงการวิจัยนาน (3 ป) ซ่ึงนาจะนานเกินไป 
4. ควรทบทวนปรับปรุงคำถาม ระเบียบวิธีวิจัย  
5. ควรศึกษาปจจัย แหงความสำเร็จของหมูบานท่ีดำเนินการ 
IVM และเสนอแนะวิธีการท่ีจะขยายผลสูพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ  
6. การศึกษานี้จะตองระวัง bias และ confounding factor 
เชน selection bias, Hawthorne Effect เปนตน 
7. ไมมีกรอบแนวคิดการวิจัย  



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
8. เครื่องมือท่ีใชเปนการแสดงผล หลังการ Implement 
แนวทาง เพราะใน 1 หมูบานซ่ึงกระบวนการสรางการมีสวน
รวมไมไดเขียนชัดเจน ดังนั้น ผลการประเมินอาจจะออกมาไม
ดี   
9. การออกแบบเปนการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ควบคุมโรคใน 2 หมูบาน ซ่ึงหมูบานท่ีใช IVM เปนหมูบาน
ทดลอง สวนหมูบานท่ีไมไดใช IVM  เปนหมูบานเปรียบเทียบ 
แตในการวิเคราะหผล ไมไดแสดงวา จะนำขอมูลท้ัง 2 
หมูบานมาเปรียบเทียบกันอยางไร  
10. ควรคำนึงถึงความยั่งยนืของรูปแบบ IVM ท่ีจะ
ประยุกตใชดวย 
11. ชื่อเรื่องดี แตตองปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัย 
12. M&E เปนงานประจำ ไมตองใชงบประมาณวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุรี 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 ปจจัยท่ีมีอิทธิผลตอการเขารับบริการวัคซีนโควิด-19 ใน

ผูสูงอายุ พ้ืนท่ีเขตเมือง  เขตสุขภาพท่ี 6 
สมปอง  
โรจนรุงศศิธร 

การรับหรือไมรับวัคซีนนั้น มีสถานการณในแตละชวงเวลา
เปนปจจัยเหตุสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแกน 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเขารับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชนอายุ 18 
ปข้ึนไป ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 

คณยศ  ชัยอาจ 1. ควรระบุเหตุผลวาทําไมกําหนดการสํารวจประชากรเปา
หมายท่ีอายุ 20 ปข้ึนไป 
2. ควรศึกษาแบบ Time series เนื่องจากปจจัยท่ีเลือกจะ
รับวัคซีนนั้นจะแปรผันไปตามสถานการณและขอมูลข
าวสาร 
3. ควรตั้งคำถามวิจัย และเขียนกรอบแนวคิดออกมาโดย
แยกตัวละตัวแปรออกจากกัน โดยศึกษาเพ่ิมเติมเรื่อง 
Directed Acyclic graph การรับรู พฤติกรรม การ
ตัดสินใจฉีดวัคซีน ใหวาง factors อ่ืนๆ ลงใน pathway นี้ 
เพ่ือดูวาตองควบคุมตัวแปรใดบาง ในการหา Adjusted 
OR 
4. ควรปรับอายใุน Inclusion criteria ใหเปน 20 ปข้ึนไป
หรือไม เนื่องจากวัคซีนใชฉีดตัง้แตอายุ 18 ปข้ึนไป 

2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอความรอบรูเรื่องสุขภาพและการ
ปองกันโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังของแรงงานขามชาติ ในพ้ืนท่ี
เขตสุขภาพท่ี 7   

เนตรชนก พันธสุระ 1. ประชากรแรงงานขามชาติมีการเคลื่อนยายสูง และมีป
จจัยกวนท่ีเก่ียวของมากมายกับการรอบรู ผูวิจัยควร 
Literature review ในการสํารวจหรือศึกษาการวิจัยท่ี 
ผานมา จะทําใหกําหนดคําถามและขอบเขตการวิจัยได
ชัดเจนข้ึน 
2. ควรปรับกรอบแนวคิดการวิจัยใหมีความชัดเจน และ
แยกแตละปจจัยออกจากกัน health literacy แค 
disease prevention 
3. Inclusion criteria ระบุระยะเวลาท่ีจะตองการศึกษา
แรงงานตางชาติท่ีเขามาอาศัยอยูในไทยตั้งแตวันท่ี .... ถึง



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
วันท่ี .... (จะตัดแรงงานตางชาติท่ีอาศัยอยูในไทยเกิน 10 ป
หรือไม) 
4. Exclusion criteria ควรเพ่ิมเติมวาทางทีมผูวิจัยจะ
เตรียมลามไวใหกรณีท่ีแรงงานขามชาติไมสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยไวดวยเพ่ือตัดปญหา selection bias 

3 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรการการ
ปองกันควบคุมโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดี เขต
สุขภาพท่ี 7 

ชุติมา  วัชรกุล 1. ระเบียบวิธีวิจัยขาดความชัดเจน ไมไดระบุ
กลุมเปาหมายในการศึกษาประเมินผล รวมท้ังพ้ืนท่ี
ดำเนินการและวิธีการในการประเมิน 
2. ควรพิจารณาปรับปรุงใหมีความชัดเจน จึงจะสามารถ
นำมาประเมินผลในการวิจัยได 

4 การประเมินคุณภาพการวัดความดันโลหิตในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ
ท่ี 7 

ปรีญานงค ดงหงษ 1.หัวขอมีความนาสนใจ แตควรปรับแกระเบียบวิธีวิจัยให
ชัดเจนมากข้ึน ตามวัตถุประสงคของการศึกษา  
2.ใชเกณฑมาตรฐานในการวัดอยางไร ในการใช
เปรียบเทียบ 
3.ถาคำนวณจาก N ไมนาจะใชงบประมาณเยอะ 

5 โครงการพัฒนาพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
โดยสรางความรอบรูทางดานสุขภาพ  ผานกลไก พชอ. 

วาสนา สอนเพ็ง 1. ท่ีมาใหระบุปญหาพฤติกรรม THL ไขเลือดออกวามี
ปญหาอะไร อยางไรจึงจำเปนตองศึกษาวิจัยนี้  
2. ปรับคำถามการวิจัยใหกระชับเขาใจงาย   
3. แนบกรอบแนวคิด   
4. กระบวนการศึกษาใหครอบคลุมท้ัง 4  ดาน (P A O R) 
5. คำถามการวิจัยมีคุณคา ในการทำวิจัย แตวัตถุประสงค
และรูปแบบการวิจัยไมสอดคลองกับคำถามการวิจัย "การ
เสริมสราง Health literacy ใหแกอสม. สามารถนำไปสู
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนไดหรือไม" 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
6. เปนงานตามภารกิจ  
7. ควรทำเปน R2R  
8. ศึกษาใน 1 พ้ืนท่ี ไมสามารถบอกวัตถุประสงคการวิจัย
ได 

6 รูปแบบการบริหารจัดการนโยบายการจัดบริการสุขภาพ
สำหรับผูตองขังในการดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอ
ตามโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน 
กษัตริย ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 

สุพัตรา สิมมาทัน 1. ท่ีมาใหระบุขอมูลท่ีสะทอนการบริหารจัดการเรื่องนี้เปน
อยางไร จึงทำใหตองศึกษาวิจัยนี้  
2. ปรับคำถามการวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัยให
สอดคลองกัน 
3. ควรทำแคประเมินผลนโยบายเนื่องจากระบุวาการ
ประเมินผลมีจำกัดไมควรนำมาเปนรูปแบบ โดยไมมีขอมูล
เรื่องการประเมินผล 
4. วัตถุประสงคขอ 1 และ 2 ไมชัดเจนวาทำเพ่ืออะไร, 
ความรูท่ีไดจะนำมาใชประโยชนในวงกวางไดอยางไร 
5. วัตถุประสงคขอ 3 เปนภารกิจตามปกติ 

7 การพัฒนารูปแบบประเมินผลแบบมีสวนรวมบูรณาผานกลไก
คณะพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี (พชพ.) ในการดำเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง เขตสุขภาพท่ี 7 

วิภาพร ตนภูเขียว 1. ท่ีมาใหเพ่ิมเติมประเด็นรูปแบบการประเมินท่ีผานมา
เปนอยางไรจึงทำใหตองทำวิจัยนี้  
2. ระยะท่ี 4 ใหระบุเปนการประเมิน  
3. คำตอบการวิจัยไมมีประโยชนกับประชาชน ไมเห็น
ความชัดเจนวาเปนอยางไร ท่ีอาศัยการทำการประเมิน 
พชอ. 
4. เปนงานตามภารกิจ , ควรทำเปน R2R 
5. ไมชัดเจนวาองคความรูท่ีจะไดรับคืออะไร 

8 การประเมินตนทุนทางเศรษฐศาสตรในการปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออกเขตสุขภาพท่ี 7  ประเทศไทย 

กังสดาล   
สุวรรณรงค 

1. ท่ีมาใหระบุประเด็นปญหาการประเมินเรื่องนี้อยางไร
เพ่ือเปนท่ีมาของการวิจัยนี้  



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
2. ปรับคำถามการวิจัยใหกระชับชัดเจน  
3. ปรับวัตถุประสงคใหสอดคลองกับการวิจัย/คำถามวิจัย  
4. ปรับกรอบแนวคิดการวิจัยใหเพ่ิมความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร 
5. หัวขอเรื่องอาจเปนประโยชน แตระเบียบวิธีวิจัย 
เครื่องมือและขอมูลพิจารณายังไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
6. ควรปรับหัวขอวิจัยเปนการประเมินความคุมคา 
7. ควรแยกวิเคราะหระหวางเขตเมือง VS ก่ึงเมือง VS 
ชนบท 
8. ควรเพ่ิมพ้ืนท่ีศึกษาไปยังภูมิภาคอ่ืน (รวมกับกองแมลง
หรือ สคร.อ่ืน) โดยเฉพาะ กทม. 

9 การพัฒนารูปแบบการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ
แอลกอฮอลแบบมีสวนรวม เขตสุขภาพท่ี 7 

กานตญาณี   
เกียรติพนมแพ 

1. จดุประสงคของงานนี้คือการพัฒนารูปแบบการประเมิน 
ไมใชการประเมิน ดังนั้น ควรมีรายละเอียดวา แบบ
ประเมินท่ีจะสราง จะวัดอยางไรวาดีจริง ดีในแงใด เชน 
เทียบกับอะไรท่ีเปน Gold Standard ดีในแง Accuracy , 
validity , Efficiency , Effectiveness ? 
 2. แมวาผูวิจัยจะทำ PAR แต PAR เปนเพียงกระบวนการ 
ไมไดบอกวากรอบการประเมินจะใชอะไรเปน Outcome 
วาแบบประเมินนี้ดีจริง จึงนาจะเนนประเด็นนี้ดวย 
 3. ควรดำเนินการใหเปนการพัฒนารูปแบบใหสถานศึกษา
ดำเนินการปลอดบุหรี่/เหลา มากกวาการประเมินผล
สถานศึกษา 
 4. วิธีการดำเนินงานใหผลท่ีไมเกิดประโยชน ควรมีการ
เปรียบเทียบประเมินขอมูลในพ้ืนท่ี 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
 5.  ไมไดระบุคุณสมบัติท่ีพึงประสงคของสถานศึกษาท่ี
ปลอดบุหรี่และแอลกอฮอลท่ีดี 
 6. เปาหมายในการดำเนินงานไมชัดเจน โอกาสท่ีจะ
ประสบความเร็จเกิดไดยาก 

10 การเสริมสรางความรอบรูสุขภาพเพ่ือปองกันควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนกลุมเสี่ยงเขตสุขภาพ
ท่ี 7   

กานตญาณี   
เกียรติพนมแพ 

1. หัวขอนาสนใจ แตควรปรับ methodology และเนนใน
เรื่องการคิดและการตัดสินใจ มีปญหาในการใชคำวา ความ
รอบรู สามารถตีกรอบไวประมาณไหน ควรอธิบายให
ชัดเจน  
 2. คลายกับงานเพ่ือสงเสริม Health literacy ในหลายๆ
โครงการกอนหนา ถาเปนไปได กนว. อาจจะจัดทำ 
Program เรื่อง Health literacy ในหลายๆพ้ืนท่ี ใหมีการ 
standardize ซ่ึงคำถามใหเปนในแนวทางเดียวกัน  
 3. ควรระบุกลุมตัวอยางคราวๆวา สวน qualitative 
component จะใชก่ีคนในการพัฒนา intervention, 
กลุมเยาวชนท่ีจะไดรับการสำรวจตองการก่ีคน ตาม 
sample size calculation  
 4. อะไรเปนตัวแปรตามหลัก ตัวแปรตามหลักเปน 
Continuous หรือ categorial variable (ซ่ึงจะมีผลตอ
การบอกวาเครื่องมือวิเคราะหจะเปนอะไร) 
 5. ควรปรับวิธีการวิจัยใหเห็นภาพมากข้ึน ยังไมระบุ
รายละเอียดการใชเครื่องมือตางๆชัดเจน 

11 การประเมินความรอบรูดานสุขภาพการปองกันโรคและภัย
สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ
ท่ี 7 

รัชนีกร   
กุญแจทอง 

1. ควรรวมกับโครงการการประเมินความรอบรูดาน
สุขภาพการปองกันโรคและภัยสุขภาพจากควันบุหรี่มือสอง
ของแกนนำชุมชนในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 เพราะกรอบการ



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
ดำเนินงาน วิธีการดำเนินการงานเปนแบบเดียวกัน ควร
ดำเนินการปรับเปนโครงเดียวกัน  
 2. ควรแสดง sample size calculation & sample 
selection  
 3. การประเมินความรอบรู ควรประเมินใหครบทุกมิติของ
ปญหาบุหรี่ ไมเพียงแตเรื่องบุหรี่มือสอง 
  4. การปองกันปญหาบุหรี่มือสอง ไมควรจำกัดเฉพาะ
ความรอบรูของปจเจกบุคคล นาจะตองประเมิน 
contextual environment อ่ืนๆดวย เชน การ observe 
หรือ การ interview policy markers หรือผูนำชุมชน วา
มีมุมมองและขอเสนอแนะอะไรตอการปองกันปญหาบุหรี่
มือสอง  
 5. การประเมินความรอบรูอยางเดียวไมเกิดประโยชน 
การประเมินความรอบรูควรมี Action การมีสวนรวมของ
ทองถ่ินนาจะเกิดประโยชนมากกวา หากปรับแกเปนการ
จัดการความรอบรูดวยการมีสวนรวมนาจะเกิดประโยชน
มากกวา ใหคำนึงถึงการปฏิบัติมากกวา วาอยากเห็นอะไร 
ควรมี response และ action รวมดวย 
 6. ควรเจาะจงกลุมเปาหมาย การประเมินความรอบรูจาก
ควันบุหรี่ของประชาชน ไมคอยมีประโยชนแลว  ตองตี
กรอบปญหาใหแคบลง การศึกษาจะมีคุณคาข้ึน ควรมีการ
นำหนวยงานทองถ่ินเขามามีสวนรวมดวย 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
12 การประเมินความรอบรูดานสุขภาพการปองกันโรคและภัย

สุขภาพจากควันบุหรี่มือสองของแกนนำชุมชนในพ้ืนท่ีเขต
สุขภาพท่ี 7 

รัชนีกร   กุญแจทอง 1. ควรผนวกรวมกับแผนการวิจัยกอนหนา (การประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพการปองกันโรคและภัยสุขภาพจาก
ควันบุหรี่มือสองของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7) ท่ี
ทำโดยหัวหนาโครงการคนเดียวกัน แตทำในประชาชน (ซ่ึง
ประชาชนท่ัวไป ยอมรวมถึงแกนนำชุมชนดวย) ดังนั้น
ความเห็นอ่ืนๆจึงเหมือนกับความเห็นกอนหนานี้  
 2. ควรศึกษาท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

13 การพัฒนาบทเรียนออนไลนเพ่ือสรางความฉลาดทางสุขภาพ
เรื่องบุหรี่ไฟฟา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
อาชีวศึกษา 

เสาวลักษณ   
คัชมาตย 

1. แผนการดำเนินงานไมชัดเจน ในแผนการดำเนินงาน
ระบุไว 2 ป แตไมระบุรายละเอียดวาในแตละปจะทำอะไร  
 2. กรอบแนวคิดระบุวามีบทเรียนออนไลน แตไมมีการ
จัดการวาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเปาหมายได
ภายใน 2 ป  
 3. ควรเขียนใหชัดเจนวา unit ของการทำ RCT คืออะไร 
รร.หรือ อำเภอ หรือ จังหวัด  
 4. ตัวแปรท่ีจะดูเปนหลัก เปนลักษณะอยางไร ตัวแปร
ตอเนื่อง หรือ ตัวแปรกลุม เพราะในสวนวิเคราะหพูดรวมๆ
วาจะใชท้ังคาเฉลี่ย รอยละ  
 5. ควรระบุกระบวนการทำ Randomization มากกวานี้ 
เชน จะมี concealment ไหม มี Blinding ไหม  
 6. มีโครงการพัฒนาแบบเรียน online ตางๆมาเปนระยะ 
หากมีเรื่องบุหรี่ไฟฟาแลวอาจไมตองพัฒนาใหม แตเอา
แบบเรียนของโครงการตางๆ ท่ีพัฒนาแลวมาประเมินได
เลย อาจปรึกษา กนว. ในการจัดกระบวนการชวย 
identify information เหลานั้น 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
 7. วิธีการดำเนินงานจะงายข้ึนหากมีเครื่องมือ แต
เนื่องจากยังไมมีเครื่องมือในการดำเนินงานจึงตอง
ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือกอน 
 8. ควรปรับ Methodology ระบุใหชัดเจนวาเปนงาน
พัฒนาบทเรียนออนไลนหรือ ประเมินผลหลักสูตร ตอง
พัฒนากระบวนการศึกษา และ Review วาเคยมีการทำ
มาแลวหรือไม 

14 อุบัติการณของการติดเชื้อ HBV ในเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ท่ีเกิด
จากแมท่ีติดเชื้อไวรัสตับอักเสบป ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 

พิสมัย  สุระกาญจน 1. โครงการนี้ ใช secondary data ไมนาจะไดอุบัติการณ 
ไดเพียง prevalence  
2. วัตถุประสงค 3,4 เปนองคความรูท่ีดี แตมีการศึกษามา
กอนแลว 
3. กลุมตัวอยางเฉพาะเด็กท่ีเขาโครงการ จะเปรียบเทียบได
อยางไร เนื่องจากมี indication การใหยาจากแพทยอยู
แลว  
4. เปลี่ยนระเบียบวิธีวิจัยใหเก็บ primary data เพ่ือหา
อุบัติการณ 
5. ระเบียบวิธีวิจัย เขียนไมชัดเจน ไมระบุการเปรียบเทียบ 
6. งบประมาณสูงเกินไปสำหรับการศึกษา secondary 
data  
นักวิจัยยังขาดประสบการณ ควรใช secondary data ไม
นาจะไดอุบัติการณ ไดเพียง prevalence 
วัตถุประสงคขอ 3-4 ตองตรวจสอบดูวามีการศึกษาใน
ประเด็นไปหรือยัง 
Methodology ตองปรับ   



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
กลุมตัวอยางเฉพาะเด็กท่ีเขาโครงการ จะเปรียบเทียบได
อยางไร เนื่องจากมี indication  การใชยาจากแพทยอยุ
แลว 
เปลี่ยนระเบีบบวิธีวิจัยใหเก็บ primary data เพ่ือ 
ระเบียบวิธีวิจัยไมไดระบุการเปรียบเทียบ ในวัตถุประสงค
ขอ 3 4  
งบประมาณในการดำเนินการมากเกินไป 
 1. เพ่ิมสถิติ ท่ีใชทดสอบความสัมพันธ 
ระวังวาเปนการดำเนินงานประจำหรือไม 
ทบทวนแหลงขอมูล 

15 การทบทวนบทเรียนมาตรการปองกันพลัดตกหกลมใน
ผูสูงอายุในตางประเทศ 

ปรีญานงค ดงหงษ 1.ควรเปน systematic review 
2.ระเบียบวิธีวิจยั 5 ข้ันตอน ควรระบุรายละเอียด 
3.ฐานขอมูลควรมีมากกวา 10 ฐานขอมูล 
4.เพ่ิมขอเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับประเทศไทย 
5. เปรียบเทียบระหวางตางประเทศและประเทศไทย  
6.เปลี่ยนหัวขอการศึกษา : การศึกษามาตราการดวย
วิธีการเชิงระบบ (systematic review) 
7.แกไขคำผิด 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบการดื้อยาตานจุลชีพ 

ของเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส   
สมร นุมผอง ระเบียบวิธีวิจัยสามารถดําเนินการไดอยางมีความคุมทุน 

2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการไมมารับวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาของประชาชนในเขตสุขภาพท่ี 9 ท่ีถูกสุนัขหรือแมวกัด 

ธีรศักดิ์ พรหมพันใจ ในการทํา Case control study ตองระวัง Selection bias 
ซ่ึงการจับคูนั้น ปจจัยอายุ การศึกษา สามารถเปนปจจัยกวน
ท่ีสงผลตอการวัดผลได 

3 การศึกษาพัฒนารูปแบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดลอม ภายใตพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ.2562 ในพ้ืนท่ี
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

วิเศษ วริศรางกูล 1.ตองมีการถอดบทเรียน  
2.สคร.9 ทำนำรองแตไมควรทำอำเภอเดียว จะมีคุณคามาก
ข้ึนถาทำหลาย สคร. (3-4 สคร.) 
3.ถาเปนโครงการปกติท่ีวางไวอยูแลว ไมตองทำการศึกษา
วิจัย 
(อ.สมเกียรติ เปนท่ีปรึกษา) 

4 การพัฒนารูปแบบการบัญชาเหตุการณปองกันควบคุม
โรคติดตออุบัติใหมผานกลไก พชอ. 

นันทนา แตประเสริฐ 1. ชื่อเรื่องควรใชชื่อเต็มแลววงเล็บชื่อยอ  
2. ดานในเนื้อหาใชชื่อยอได   
3. ท่ีมาใหระบุวาไมเหมาะสมอยางไรจึงทำใหตองมา
ศึกษาวิจัยครั้งนี้  
4. ปรับการศึกษาเปนการศึกษาในกลุมเปาหมายท้ังหมด โดย
ไมมีกลุมตัวอยาง 
5. คำถามการวิจัยไมชัดเจนวา เหตุใดจึงเปนคำถาม การ
พัฒนาท้ัง 2 ระบบ สามารถดำเนินการไดโดยกระบวนการท่ี
ไมจำเปนตองวิจัย 
6. หัวขอวิจัยมีประโยชนนอยในวงกวาง/ควรทำเปน R2R  
7. การศึกษาใน พชอ.เพียงแหงเดียว ไมสามารถตอบโจทย
วิจัย และนำมาขยายผลได 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
5 ผลกระทบของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐในการดำเนินงาน

เฝาระวัง      วัณโรคปอดเชิงรุกในชุมชนนำรอง อำเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

สมร นุมผอง 1. ไมมีความชัดเจนวาเปน machine learning หรือ AI 
2. จะทำแบบทำนาย ตรวจจับ หรือ classify เปน AI อะไร 
ทำงานอยางไร มี AI แลวหรือยังไมมี? สราง AI ดวยวิธีอะไร  
3. ไมมี กรอบแนวคิด 
4. ตองอธิบายวา AI มีรายละเอียดอะไรบาง 
ไมมีความชัดเจนวาเปน machine learning หรือ AI 
ไมชัดเจนวาเปนการสราง AI หรือการประเมิน AI ท่ีสราง
เสร็จแลว 
ขอมูลรายละเอียดในการดำเนินงานไมไดระบุ 
คัดกรองโดยอาการ จะมีความไวไมเพียงพอ พิจารณาปจจัย
เสี่ยงอ่ืนๆ ดวย 
ไมขัดเจนวา เปนการสราง AI หรือ การประเมิน AI ท่ีสราง
เสร็จแลว 
1. ไมพบการกำหนดกลุมตัวอยาง และพ้ืนท่ีในการดำเนินการ
วิจัย 
2. วัตถุประสงค ไมสอดคลองกับคำถามการวิจัย 

 

 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 อุบลราชธานี 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 การพัฒนารูปแบบการสรางความรอบรู (Health Literacy) 

เรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีผานกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัด
อุบลราชธานี 

สุชญา สีหะวงษ 1. แกไขกรอบความคิดการวิจัยใหความชัดเจน เชน เดิมเปน
อยางไร แลวรูปแบบใหม (พชอ.) ขับเคลื่อนเปนอยางไร 
2. วิธีการสรางความรอบรูปรับใหมอยางไร เพ่ือใหแนวคิด
รูปแบบใหม และผลลัพธใหม 
3. กลไก/คณะกรรมการ พชอ. ดำเนินการอยางไร ทำวิธีใด 
เพ่ือใหเกิดการสรางความรอบรูของประชาชน ชุมชน จนเกิด
ผลลัพธท่ีตองการ 
4. ควรทบทวนวิธีการ/หลักการของ Health Literacy ใน
การสรางความรอบรู 
5. การวัดผลลัพธ  
- Health Literacy ท่ีชัดเจน (ใชตัวชี้วัดอะไร อยางไร) 
บริโภคดิบต่ำลง 
- อัตราปวย/ตาย ลดลง (เชน อัตราติดเชื้อลดลง อัตราตาย
มะเร็งทอน้ำดีไดลดลง/หรือผูปวยมะเร็งไดรับการรักษามาก
ข้ึน) 
6. เปนโครงการสําคัญตามนโยบายของกรม และสามารถ
ขยายผลไปยังโครงการอ่ืนๆ ตอไปได 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 การประเมินผลการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพ
ท่ี 11 

สุกาญดา หม่ืน
ราษฎร 

1. เนื่องจากผูทําการวิจัยทราบผลการประเมินกอนหนานั้นแลว ตอง
ระวัง bias ตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 
2. เปน Subjective ควรตองเพ่ิมการประเมินขอมูล เรื่อง 
ประสิทธิภาพ  
3. ระบบอาจมีเก่ียวของกับ IC เชน การเฝาระวัง การจัดสิ่งแวดลอม 
ระบบการกำจัดขยะติดเชื้อ เปนตน 

2 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการมารับบริการตรวจ
ติดตามผลการรักษาโรคไขมาลาเรียไมครบตามนัด  
ในภาคใตของประเทศไทย  ป 2566 

ยุทธพงศ  หม่ืน
ราษฎร 

1. ไขมาลาเรีย สำคัญคือการติดตามกับยาครบ ปจจัยท่ีไมมาตามนัด
ไมใชเรื่องท่ีเราไมทราบเลยจึงไมเกิดความรูใหมถาใหศึกษาวิจัย    
2. แตผูวิจัยตองคิดถึงนวัตกรรม IT อะไร ชวยใหการติดตามผูปวยไข
มาลาเรียมาพบได แบบ Telemed  
3. ประเด็นท่ีศึกษามีความสำคัญ โดยหากทราบปจจัยท่ีมีผลตอการ
ขาดนัด และวางแผนแกไขไดท่ีจะลดปญหาการดื้อยาได 
4. ควรเก็บขอมูลปจจัยทางฝง จนท./ระบบบริการดวย เชน ตรวจ
รักษาท่ีสถานบริการประเภทใด การออกใบนัด การติดตามการกินยา
โดยจนท./อสม. 
5. พ้ืนท่ีพบผูปวยมาลาเรียภาคใตสวนใหญเปนจังหวัดชายแดนท่ี
เหตุการณไมสงบ การลงไปปฏิบัติงานสนทนากลุมใหใชความ
ระมัดระวังดานความปลอดภัย 
6. ลดงบประมาณ เพราะผูปวยมาลาเรียนอยลงทุกป 

3 การพัฒนากลยุทธเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการ
ควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหมและโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา(COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบานในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

อนันต  ดำแปน 1. ควรระบุเหตุผลวาทําไมกําหนดการสํารวจประชากรเปาหมายท่ีอาย ุ
20 ปข้ึนไป 
2. ควรศึกษาแบบ Time series เนื่องจากปจจัยท่ีเลือกจะรับวัคซีน
นั้นจะแปรผันไปตามสถานการณและขอมูลขาวสาร 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
3. ควรตั้งคำถามวิจัย และเขียนกรอบแนวคิดออกมาโดยแยกตัวละตัว
แปรออกจากกัน โดยศึกษาเพ่ิมเติมเรื่อง Directed Acyclic graph 
การรับรู พฤติกรรม การตัดสินใจฉีดวัคซีน ใหวาง factors อ่ืนๆ ลงใน 
pathway นี้ เพ่ือดูวาตองควบคุมตัวแปรใดบาง ในการหา Adjusted 
OR 
4. ควรปรับอายุใน Inclusion criteria ใหเปน 20 ปข้ึนไปหรือไม 
เนื่องจากวัคซีนใชฉีดตั้งแตอายุ 18 ปข้ึนไป 

4 การปองกันควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในพ้ืนท่ีอุบัติการณโรคสูง เขตสุขภาพ
ท่ี 11 

ประภัสสร ดำแปน แผนบริการสุขภาพเปนนิยามโดยกวาง ตั้งแต Primary, Secondary 
หรือ Tertiary ผูวิจัยควร scope คําถามการวิจัยใหชัดเจนมากข้ึน 

5 ปจจัยทำนายการปฏิบัติการปองกันและควบคุมการ
แพรกระจายโรค Covid-19 ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล เขตสุขภาพท่ี 11 

สุกาญดา หม่ืน
ราษฎร 

ผูวิจยัทราบผลการประเมินเบื้องตนของแตละโรงพยาบาลแลว อาจมี
ผลทําใหเกิด Bias ขณะเก็บขอมูลการวิจัยได 

6 การศึกษาเชื้อ  Plasmodium knowlesi ใน ยุง
และคน ของพ้ืนท่ีแหลงแพรเชื้อ  ภาคใตตอนบน 

ยุพยง อัตตะ 1. นาสนใจ Plasmodium knowlesi ในยุงและคน งบ 755,000 
บาท คอนขางสูง และควรปรับลดงบ 
2. ตำแหนงท่ีจับยุงมีความเหมาะสมท่ีจะเปนแหลงท่ีติดโรค 
Plasmodium knowlesi หรือไม เนื่องจาก P. ชนิดนี้ มีแหลงรังโรค
ในสิ่ง macoaca ซ่ึงผูปวยจะตองไดรับเชื้อจากในปาลึกแตไมไดให
ประวัติการเดินทางท่ีแทจริง ดังนั้น หากเลือกตำแหนงนี้ไมตรงกับ
ความจริง ก็จะไมสามารถจับยุงท่ีเปนพาหะของ Plasmodium 
knowlesi ได 
3. ขาดรายละเอียดวา เชื้อ  Plasmodium knowlesi   มีความสำคัญ
อยางไร ทำไมจึงตองศึกษา 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
4. การตรวจโลหิตคนท่ีเขารับบริการจะสง PCR เฉพาะคนท่ีตรวจพบ
เชื้อหรือทุกคนท่ีมารับบริการ 
5. วัตถุประสงคและระเบียบวิธีวิจัยยังไมสอดคลองกัน  
6. ภาคใตตอนบนพบมาลาเรีย จังหวัดไหนมากท่ีสุด  
7. ใหเลือกทำจังหวัดท่ีศึกษา Pk. 

7 ประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน เพ่ือ
เสริมสรางความเขมแข็งดานการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรคติดตอนำโดยยุงลายในพ้ืนท่ีภาคใต
ตอนบน (เขตสุขภาพท่ี11) 

ดนัยณัฐ มัสจิต 1. มีนำเสนอแลววิจัยงบป 2565 หัวขอนี้มี สตม.ทำในพ้ืนท่ี SEZ 
และสคร.12 ก็เสนอทำหัวขอนี้   
2. วิธีคิดไมแตกตาง ประโยชนไมไดมีอะไรเพ่ิมเพราะเพียงประเมิน
ประสิทธิผลการใชแอป อสม.ออนไลนในการควบคุมโรคยงุลาย  
3. มีขอดีหรือมีประโยชนตอประชาชน อสม./หนวยงาน อปท. มี
ขอจำกัดอะไรบาง เพ่ือจะไดไปปรบัปรุงแอปและแนวทางใชแอป  
4. งบ 300,000 บาท เยอะเกินไป ควรปรับงบ 
5. ควรระบุรายละเอียดของการใชแอปพลิเคชั่น (จำนวนผูท่ีใช/พ้ืนท่ีท่ี
ใช)  
6. รายละเอียดของวิธีการศึกษา ยังไมครบถวน  
7. ระบุตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงประสิทธิผล 
8. ขาดรายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช ทำใหไมสามารถทราบไดวา 
ประเมินในเรื่องอะไรบาง   
9. ตามกรอบแนวคิดท่ีไดแสดงไว -ดานบริบท (C) -ดานปจจัยนำเขา 
(I) -ดานกระบวนการ (P) -ดานผลผลิต (P) ควรแสดงหัวขอยอย ๆใน
แตละดานท่ีจะประเมิน เพ่ือนำไปสู ผลการประเมิน ซ่ึงจะเปนตัวแปร
ตาม สวนผูใหขอมูลอาจไมตองแสดงไวในกรอบแนวคิด 
10. "ประสิทธิผล" วัดจากอะไร ควรระบุใหชัดเจน เชน -อัตรปวย
ลดลง -ดัชนีลูกน้ำยุงลายลดลง -จำนวน อสม.ใช App เทาไหร 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
11. ควรปรึกษากับทีมงานวิจัย การศึกษาประสิทธิผลการใชงาน
แอพพลิเคชั่นออนไลนเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งดานการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยยุงลาย ป 2565 
12. อยากใหทำท้ัง 14 จังหวัด ภาคใต ถามีงบประมาณพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 12 สงขลา 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 ปญญาประดิษฐเพ่ือการประเมินนับจำนวนไขยุงลาย 

(โครงการตอเนื่อง) 
โสภาวดี มูลเมฆ - 

2 การศึกษาความหลากหลายของปรสิตภายนอกและอัตรา
การติดเชื้อริกเก็ตเซียในสัตวกักตุนโรคจากพ้ืนท่ีแหลง 
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงเกษตรในพ้ืนท่ีภาคใตของ
ประเทศไทย (โครงการตอเนื่อง) 

วาสินี ศรีปลอง - 

3 การศึกษาความสัมพันธระหวางสารเคมีตอการดื้อและ
การกลายพันธุของยุงกนปลอง เพ่ือพยากรณพ้ืนท่ีการเกิด
โรคมาลาเรีย  

โสภาวดี มูลเมฆ 1. หัวขอนาสนใจ สคร.12 ศึกษาในยุงลาย ใชงบวิจัยป 2564 และขอตอเน่ือง
ป 2565   
2. วิธีวิจัยไมตางกัน อยากใหรอผลวิจัย สคร.12 ออกมากอน แลวจึงมาเริม่
วิจัยน้ีหรือรอขอมลูเบ้ืองตน    
3. ผลวิจัยปแรกของยุงลายออกมาพิสูจนทราบมีประโยชน จึงมาขอ
งบประมาณวิจัยยุงกนปลองปถัดไป งบ 744,000 บาท ป 2564 และ 
644,000 บาท ป2565 ถาวิจัยยุงลายออกมาไมดี ก็ไมควรสนับสนุนวิจัย
ยุงกนปลอง ดวยแนวทางวิจัยแบบเดียวกันเพราะใชงบ 2 ป  
4. ควรเลือกจับยุงในพ้ืนท่ีมาลาเรยีชุกชุมซ้ำซาก (A1) ในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
สงขลาและนราธิวาส 
5. ควรนำผลการวิจัยท่ีไดมาสูขอเสนอแนะในการใชสารเคมี เพ่ือหลกีเลี่ยง
การดื้อยาของยุงกนปลอง 
6. การวิเคราะหขอมูล ควรแสดงความสัมพันธของพ้ืนท่ี พบยุงดื้อยากับการ
เกิดโรคมาลาเรยีดวย 
7. การตานทานของยุงพาหะนำโรคไขมาลาเรยียังนอยและไมเปนปญหาตอ
การควบคุมยุง 
8. พ้ืนท่ี สงขลา ยะลา นราธิวาส พ้ืนท่ีทำยาก  
9. ตองปรับงบประมาณ 

 



โครงการวิจัยปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ี ไมไดรับการสนับสนุน การดำเนินงานวิจัย 

กองโรคติดตอนำโดยแมลง 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 ประสิทธิศักยของวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะ

นำโรคไขเลือดออกในกาบสับปะรดสีแหลง
เพาะพันธุลูกน้ำยุงลายตามธรรมชาต ิ

เรวดี คำเลิศ 1. ทรายเคมีฟอสและ Bti ถูกพิสูจนทราบมีประสิทธิภาพในการฆาลูกน้ำ
อยูแลว จึงถูกใชมานาน จึงไมมีเหตุผลจะไปวิจัยประสิทธิศักย หรือ
ประสิทธิภาพอีก    
2.  การพบวากาบสับปะรดสีอาจเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายได เพราะมี
น้ำขังและมีน้ำนิ่ง จะใชวิธีการใด ทำใหสับปะรดสีไมเปนแหลงเพาะพันธุ  
3. เปนนวัตกรรมซ่ึงสอดคลองวิถีความเปนอยูของประชาชนท่ีนิยมปลูก
พืชสับปะรดมีกาบ/ชองใบท่ีมีน้ำขัง ไมเพียงแตสับปะรดสียังมีอีกหลาย
ชนิด  
4. เพ่ิมรายละเอียด ระเบียบวิธีการศึกษาในหองปฏิบัติการ 
5. ยังไมทราบขนาดปญหาเรื่องนี้ วาการปลูกสับปะรดสีมีมากนอย
เพียงใด พ้ืนท่ีทำการศึกษาเปนอยางไร แตถาทราบวากาบสับปะรดสีเปน
ปญหา ควรกำจัดท่ีตนตอสับปะรดอาจไมตองศึกษาขอมูล  
6. ขนาดตัวอยาง เชนสับปะรดสีตองใช เทาไหร หนวยนับเปนกาบหรือ
ตน  
7. Outcome ท่ีวัดคืออะไร มีหรือไมมีลูกน้ำ และ CI คืออะไร 
8. ควรมีการศึกษาก่ึงสนามเพ่ือควบคุมปจจัยอ่ืนท่ีสงผลกระทบตอการ
วิจัย (ไดนวัตกรรม คอนขางเล็ก มีขอจำกัดเยอะ 
9. อยากใหระบุวา พืชกาบใบมากกวาใบกาบสับปะรดสี 

 

 



กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับการเตรียมความ

พรอมในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
สุธิดา  
วรโชติธนันท 

1. แกชื่อเปน โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำหรับเตรียม
ความพรอมในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข   
2. ระบุปญหาใหชัดเจนวา EOC/ICS ท่ีผานมาขาดอะไร/ไมมีอะไรและ
จำเปนตองพัฒนาใหมีข้ึนโดยการวิจัยนี้   
3. ปรับคำถามการวิจัยใหชัดเจนมากข้ึน สอดคลองกับปญหาท่ีตองการ
พัฒนา   
4. ปรับวัตถุประสงคใหสอดคลองกับคำถามการวิจัย  
5. ปรับกรอบแนวคิดในการวิจัยใหสอดคลองกับประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัย 
6. ขาดความชัดเจนวาโปรแกรมการพัฒนามีลักษณะอยางไร เชื่อได
อยางไรวาจะทำใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
7. ระเบียบวิธวีิจัยสบัสน   
8. เปนการดำเนินงานตามภารกิจการเตรียมความพรอมความพรอม
รับมือภาวะฉุกเฉิน ไมควรดำเนินการในลักษณะงานวิจัย 
9. อานแลวยังไมเขาใจวาจะมี Intervention คือการใสโปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะ หรือเพียงแตสงรอบตามไปถาม ซ่ึงยังไมรูวาจะถามเรื่องอะไร 
10. วัตถุประสงค (ในแงการวิจัย) ไมชัดเจน 
11. ไมชัดเจนวาตนแบบท่ีจะพัฒนาข้ึนมาจากงานวิจัย คือ อะไรใบกาบ
สับปะรดส ี

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนา
โครงการ 

ขอเสนอแนะ 

1 ปจจัยทำนายการตัดสินใจรับวัคซีนปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ผูปฏิบัติงานประจำชองทางเขาออกประเทศ
ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย 

นันทิดา   
ศรีจันทร 

1. ปจจัยการรับวัคซีนนั้น ตองศึกษาเปนแบบ Time series 
2. หลักการและเหตุผลไมชัดเจน ปญหาคือเจาหนาท่ีดานไมประสงคฉีดวัคซีน จึงจะ
ศึกษาปจจัยแตไมมีขอมูลประกอบการปฏิเสธ วามีมากนอยเพียงใด เปนปญหาจุดใด  
3. ดานมีความหลากหลาย ท้ังทางบก อากาศ มีปจจัยเสี่ยงตางกัน ควรจัดทำขอมูล
พ้ืนฐานใหชัดเจนวามีผูไมประสงคฉีดเทาใด หรือจะศึกษาดูปจจัยท่ีแตกตางกัน
ระหวางผูตองการฉีดและไมตองการฉีด 

2 การพัฒนาโปรแกรมการเสริมพลังเพ่ือ
ผลักดันการสรางพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบา
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ
อำเภอในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

นภักสรณ   
บงจภร 

ระเบียบวิธีวิจัยไมชัดเจน ควรทบทวนวรรณกรรมวาในพ้ืนท่ีเคยมีผูทําการศึกษามาก
อนหรือไม 

3 การศึกษาหาปจจัยท่ีทำใหเกิดการขาดนัด 
ของผูปวยวัณโรคปอด ในจังหวัดเชียงใหม 

ชูสกุล พิริยะ 1. ปจจัย loss to follow up มีผูศึกษามาเยอะแลว และไมใชปญหาหลักในพ้ืนท่ี  
2. ระยะเวลาศึกษา 2 ป ยาวนานเกินไป 
มีการศึกษามาเยอะแลว และไมใชปญหาหลักในพ้ืนท่ี 
เพ่ิม background info ของจ. เชียงใหม 
ขาดนัด ไมเทากับ ขาดยา 
มีผลการศึกษาปจจัยฯ จำนวนมาก ไมควรทำซ้ำอีก 
ควรศึกษาสาเหตุ และแกไข 
นาจะเปนการดำเนินงานตามปกต ิผลการศกึษาน้ันจะไป generallized ในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  ไดอยางไร 
 1. วัตถุประสงคของการนัด..หากขาดนัดจะเกิดผลกระทบอยางไร นาจะเปนประเด็นปญหาเพ่ือ
ศึกษาหาแนวทางการแกไข 
 2. การศึกษายอนหลัง (ป 2652) กลุมตัวอยางท่ีคาดวาจะใชดำเนินการ อาจใหขอมูลไดไม
สมบูรณ 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 2 พิษณุโลก 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 โครงการพัฒนาการบันทึกรหัสโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอมในระบบ 
43 แฟม ของหนวยบริการสาธารณสุขเขตสุขภาพ
ท่ี 2 

กอบโชค   
วุฒิโชติวณิชยกิจ  

1. โครงสราง proposal ขาดเนื้อหาสนับสนุนท่ีสอดคลองกับหัวขอ  
2.วิเคราะหปญหาและเหตุผล ไมชัดเจน 
3.ควรตั้งคำถามและวัตถุประสงคใหสอดคลองกับปญหา 
4.การประเมินระบบเฝาระวังไมชัด 
5. มีลักษณะคลายงาน routine  
6. ใชงบปกติ 

2 ปจจัยท่ีสงผลตอการเขารับการรักษาโรคหลอด
เลือดสมองในกลุมเสี่ยงจังหวัดสุโขทัย 

ศุภวรรณ คำมูล 1.รายละเอียดโครงการวิจัยไมชัดเจน 
2.ไมชัดเจนวาเปนคนไข stroke หรือไม  
3.ชื่อโครงการบงชี้ถึงโรค stroke อะไรท่ีทำใหมารักษาไดตรง หรือ
ทันเวลา 
4.วัตถุประสงคไมชัดเจน วาจะบงชี้ถึงอะไร 
5.ปจจัย เชน อะไรท่ีทำใหมารักษาไดทันเวลา 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 3 นครสวรรค 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 รูปแบบการพัฒนาความรอบรูในความรวมมือการ

เวนระยะหางทางสังคมเพ่ือการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของ ผูสูงอายุ เขตภาคกลาง
ตอนบน ประเทศไทย 

สวรรยา  
สิริภคมงคล 

1. กรอบวิธีวิจัยความรอบรูดังกลาวนั้น มุงเนนเพียงปจจัยหลัก คือ ความ
รอบรูของผูสูงอายุ แตมิไดคํานึงถึงปจจัยเสริม ปจจัยกวน ท่ีจะสงผลใหผู
สูงอายุดําเนินการระยะหางได เชน พฤติกรรมของคนในครอบครัว 
บริบททางสังคมในพ้ืนท่ี เปนตน 
2. เหตุใดจึงมีเฉพาะเวนระยะหาง มาตรการท่ีตองคูกัน คือ D M H เพ่ือ
ปองกันโรค หากเวนระยะหาง ไมสวมแมสก็ติดเชื้อได  
3. มีปจจัยอ่ืนรวม เชน ระบบอากาศ  
4. ควรสรางความรอบรูในการปองกัน  



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
5. ควรตองมีผลของมาตรการจะเกิดประโยชนมากถามีการศึกษาในกลุม
เสี่ยงหลักในการแพรระบาด เชน แรงงานตางดาว อาชีพเสี่ยงเชน 
พนักงานบริการ เปนตน 

2 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสื่อสารความ
เสี่ยงโรคและภัยสุขภาพเพ่ือการปองกันควบคุมโรค 
COVID-19 ในเขตสุขภาพท่ี 3 

นเรศน  
ฐิตินันทิวัฒน 

1. ระเบียบวิธีวิจัยไมชัดเจน ไมไดระบุประชากรเปาหมาย  
2. ยังไมมีความชัดเจนของปญหาท่ีแทจริงของการสื่อสาร การประเมิน
ประสิทธิภาพการสื่อสารจะดำเนินการชองทางใด อยางไร  
3. หากมีขอมูลของกรม เพ่ือวิเคราะหปญหาและทำใหชัดเจน จะมี
ประโยชนมาก 

3 การพัฒนารูปแบบวัดปลอดโรคติดตอ ในพ้ืนท่ีเขต
เมืองของเขตสุขภาพท่ี 3 

นเรศน  
ฐิตินันทิวัฒน 

1. ควรระบุปญหาท่ีจะดำเนินการใหชัดเจน เชน ท่ีวัดมีการระบาดของ
โรคบอย จำนวนเทาใด และมีสาเหตุจากการขาดระบบ/กระบวนการ
จัดการอะไร จึงเปนท่ีมาของการ "พัฒนารูปแบบวัดปลอดโรค"  
2. จากท่ีพิจารณานาจะเริ่มศึกษา "ปจจัยท่ีกอใหเกิดการระบาดของโรค
ในวัด" เปนปจจัยแรกมากวา เนื่องจากไมเปนภาพของขอ 1) 
3. หากจะพัฒนารูปแบบ ควรศึกษารายละเอียดของการดำเนินการท่ี
อ่ืนๆ มาเปรีบเทียบ เพ่ือใชในการพัฒนารูปแบบฯ ในการปองกันควบคุม
โรคตอไป จะดียิ่งข้ึนและทำไดรวดเร็วข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. ผลลัพธ/ผลผลิตไมสอดคลองกับหัวขอวิจัย 
5. หากปรับประเด็นใหชัดเจนระบุปญหาและแนวทางวิจัยท่ีจะตอบ
ปญหาไดสอดคลองจะสามารถดำเนินการเปนโครงการวิจัยไดในอนาคต  
6.คําถามวิจัย คําจํากัดความโรคติดตอไมชัดเจน ไมมีระเบียบวิธีวิจัย 

4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบรโิภคอาหารในการ
ปองกันโรคไขหูดับ ในเขตสุขภาพท่ี 3 

จุฬาลักษณ  
ฐิตินันทิวัฒน 

ไมมีระเบียบวิธีวิจัย ประชากรศึกษาไมชัดเจน 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
5 ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสื่อสารความ

เสี่ยงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกโดยการมี
สวนรวมของชุมชน ในเขตสุขภาพท่ี 3 

นเรศน  
ฐิตินันทิวัฒน 

1. การควบคุมไขเลือดออก ตองมีการสื่อสาร และการมีสวนรวมของ
ปชช.ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเรารูมามากแลวและมีผูวิจัยศึกษารูปแบบสื่อสาร และ
วัดประสิทธิภาพของการสื่อสาร จำนวนมาก จึงไมควรสนับสนุนใหทำอีก 
2. รูปแบบการสื่อสารท่ีจะใช มีแลวหรือยัง   
3. เพ่ิมข้ันตอนและวิธีการวิจัย  
4. ควรทำเปน systematic review  จะไดประโยชนมากกวา เนื่องจาก
มีการศึกษาประเภทนี้มีจำนวนมากแลว  
5. เนื่องจากไดรับการสนับสนุนในป 2565 แลว 
6. ขาดรายละเอียดเรื่องกรอบแนวคิด เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน    
7. เปนโครงการ 3 ป (2564-2566) ซ่ึงนาจะนานเกินไป  
8. การทบทวนรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงท่ีเปนอยูในปจจุบัน กอนวา
เปนอยางไร มีปญหาอุปสรรคอยางไร กอนจะทำการประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบ  
9. รูปแบบการสื่อสาร คืออะไร ใชเครื่องมืออะไร พัฒนามาอยางไร  
10. การประเมินประสิทธิภาพของ "รูปแบบการสื่อสาร" วัดท่ี 
Outcome อะไร  เชน ความรู พฤติกรรม อัตราปวย   
11. กลุมประชากรท่ีศึกษา คือ ใคร พ้ืนท่ีใด กลุมประชากรใด  ของเขต 
3 สุมอยางไร   
12. ขอใหแสดงใหเห็น รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงการปองกันควบคุม
โรคไขเลือดออกโดยการมีสวนรวมของชุมชน ในเขตสุขภาพท่ี 3 ท่ีจะลง
ไปประเมิน  
13. ระเบียบวิธีวิจัยไมชัดเจน 
14. ขาดการพัฒนาเชิงระบบ 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
6 การพัฒนารูปแบบดำเนินงานศูนยปฏิบัติการตอบ

โตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขเพ่ือตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินการระบาดของโรคอุบัติใหมระดับอำเภอ
โดยใชกระบวนการของคณะกรรมการพัฒนาชีวิต
อำเภอ เขตภาคเหนือตอนลาง ประเทศไทย 

สำราญ  
สิริภคมงคล 

1. แกชื่อเปน การพัฒนารูปแบบดำเนินงานศูนยปฏิบัตการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุขเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉินการระบาดของโรคอุบัติ
ใหมโดยใชกระบวนการบริหารจัดการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอำเภอ เขตภาคเหนือตอนลาง ประเทศไทย   
2. เพ่ิมเติมขอมูลสถานการณ COVID ประเทศไทย   
3. ปรับคำถามการวิจัยและใชคำเต็ม  
4. ปรับวัตถุประสงคและใชคำเต็ม  
5. ปรับกรอบแนวคิดการวิจัย 
6. สถานการณและบริบทของระบบการปองกันควบคุมโรคในป 2566 
อาจไมใช EOC หรือ พชอ.การศึกษาอิทธิพลของ 2 แนวคิดในป 2566 
ไมนาจะมีประโยชนตอประชาชนหรือระบบการทำงาน 
7. หัวขอ/ประเด็นท่ีจะศึกษามีประโยชนนอยหากมุงเนนแคเรื่อง พชอ.
ท่ีมาเก่ียวของกับ EOC 
8. การศึกษาใน พชอ. เพียง 1-2 แหง ไมสามารถตอบโจทยวิจัยไดและ
ความรูท่ีไดไมสามารถนำมาขยายผลได 
9. ควรทำเปน R2R 

 

 

 

 

 

 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 ราชบุรี 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนา
โครงการ 

ขอเสนอแนะ 

1 ความรอบรูดานสุขภาพ การสื่อสารความเสี่ยง 
และพฤติกรรมการปองกนั โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน เขตสุขภาพท่ี 5 

ขวัญตา สุธรรม ประชากรศึกษาและระเบียบวิธีวิจัยไมชัดเจน 

2 ประสิทธิผลของโปรแกรมชวยสอนสุขศึกษาผาน
เกมมือถือเรื่องการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในเขตสุขภาพท่ี 5 

ภควัต กุลจันทร ควรระบุเพ่ิมเติมวาโปรแกรมชวยสอนมีเนื้อหาอยางไรบาง และหลังจากท่ี
ศึกษาเสร็จจะมีการนำโปรแกรมนั้นมาใชกับกลุมควบคุมไดหรือไม อยางไร 

3 พฤติกรรมในปองกันการแพรกระจายเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจของประชาชนท่ีอาศัยอยูตามแนว
ชายแดนชองทางเขาออกประเทศไทย-เมียนมาร 
ในอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สิรภัทร  
วิริยะวงศานุกูล 

ประชากรศึกษาและระเบียบวิธีวิจัยไมชัดเจน 

4 ประสิทธิผลการคนหาผุปวยเชิงรุก ในการควบคุม
โรคไขมาลาเรีย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สุลาวรรณ  
เงินยวง 

สรุปไมสนับสนุนใหทำ ไมเขาใจวาเรื่องนี้ตางกันอยางไร กับ เรื่อง 
ประสิทธิภาพการคนหาผูปวยเชิงรุก ในการควบคุมโรคไขมาลาเรีย ใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ของนายประกอบ น้ำแกว 
1.ควรเพ่ิมรายละเอียดของโครงการท้ังหมด 
2. ขาดรายละเอียดของโครงรางการวิจัย เชน กรอบแนวคิด ทำใหไม
สามารถพิจารณาความเหมาะสมได 
3. การคนหาเชิงรุกเปนงานท่ีตองทำอยูแลวตามมาตรการ 1-3-7 คำถาม&
ระเบียบวิธีวิจัย ไมไดแสดงวาทำอะไรแตกตางจากการทำมาตรการ 1-3-7 
4.การเสนอโครงการวิจัย ตองมีรายละเอียดโครงการมากกวานี้ 
5.ใชงบประมาณปกติดำเนินการได  2.ใชงบกองทุนโลก 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนา
โครงการ 

ขอเสนอแนะ 

5 ประสิทธิภาพการคนหาผูปวยเชิงรุก ในการควบคุม
โรคไขมาลาเรีย ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประกอบ  
น้ำแกว 

1. ควบคุมไขมาลาเรียจะตองมีกิจกรรมคนหาเชิงรุกอยูแลว  ทำไมตองไป
วัดประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของกิจกรรมคนหาเชิงรุก   
2. ปญหาขณะนี้คืออะไร ขาดคน ขาดงบประมาณไปทำกิจกรรมใชหรือไม 
จะตองปรับการทำงานเชนใด  
3. การศึกษาแบบ Descriptive epidemiological study มาตรการคือ 
การคนหาเชิงรุก Active case finding  
4. ขอใหอธิบายมาตรการใหชัดเจนวา มาตรการเชิงรุก หมายถึงอะไร 
ดำเนินการอะไรบาง นอกจากการคาหาเชิงรุกแลว มาตราการตอยุงไดทำ
หรือไม มาตราการตอคนดานการใหความรูประชาสัมพันธมีผลหรือไม   
5. การเปรียบเทียบอัตราปวยในแตละป ชวง 2560 - 2564 ควรวิเคราะห
เจาะลึกในรายหมูบาน  
6. วิเคราะหปจจัยท่ีเปนตัวแปรกวน (confounding factor) เพ่ิมเติมดวย 
7.ขาดรายละเอียดท่ีสำคัญ เชน กรอบแนวคิด   
8. เปนการศึกษาขอมูลยอนหลังเพ่ือเปรียบเทียบอัตราปวยมาลาเรีย ป 
2560 - 2564 ซ่ึงขาดรายละเอียดวาจะวัดประสิทธิภาพคนหาผูปวยเชิงรุก
อยางไร 
9. การคนหาเชิงรุกเปนงาน ปกติของมาตรการ 1-3-7 คำถาม & ระเบียบ
วิธีวิจัย ไมไดแสดงวา ทำอะไรแตกตางจากงานปกติ 
ลักษณะการดำเนินการไมใชงานวิจัย 
10. ใชงบประมาณกองทุนโลกได 

6 ประสิทธิผลของการใชบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  
(E – learning) สำหรับพนักงานเจาหนาท่ีตาม

ธีรเนตร  
พานิชเจริญ 

1. งานนี้ไมไดของบประมาณและสามารถดำเนินการเปนสวนหนึ่งของงาน 
Routine ไดเลย (R2R) 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนา
โครงการ 

ขอเสนอแนะ 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 
2551 

 2. ถาจะทำ E-learning อยูแลว นาจะผนวกเรื่อง E-learning ของการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับ E-learning เรื่องอ่ืนๆ เชน บุหรี่ , long 
term case  
 3. ควรมีการประเมินความรูและเจตคติของเจาพนักงานเปนระยะ โดยถา
ทำ E-learning แลวประเมินกอนแลว คอนขางจะเปนการประเมินความรู
แบบภาคตัดขวาง ซ่ึงความรูเพ่ิมข้ึน/ลดลง ตามเวลา การประเมินครั้งเดียว
จึงมีประโยชนคอนขางนอย   
 4. ควรเปลี่ยนชื่อรื่องวาเปนการพัฒนาหลักสูตร E-learning แลวประเมิน
คุณภาพเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูเรียนกับผูท่ี
ไมไดเขาเรียนหลักสูตร และสามารถขยายกลุมตัวอยางเปนระดับประเทศ
หรือในพ้ืนท่ีได 
 5.  ควรมีการประเมินความรูกอน-หลัง เรียน 

7 ทัศนคติตอการใชถุงยางอนามัยของวัยรุนชายใน
จังหวัดราชบุร ี

ศุภลักษณ  
แยมสกุล 

1. มีการศึกษามาแลว  
2. มีการดำเนินการศึกษาในประเด็นเรื่องนี้แลว 
ควรเปลี่ยนคำถามวิจัยควรเปลี่ยนคำถามวิจัย 
1. ไมไดกำหนดขนาดของประชากร และชวงเวลาการศึกษา 
 2. เพ่ิมกลุมตัวอยาง เพ่ือใหผลการวิจัยมีความนาเชื่อถือ 
- ยังไมเห็นประโยชนของการนำไปใชประโยชนจากวิจัยนี้ ไดชัดเจน 
นาจะมีผลการศึกษาฯ แลว 
ควรศึกษาสาเหตุเชิงลึก และแกปญหา 

8 การเปรียบเทียบผลการตรวจหาลำดับเบสยีนดื้อ
ของเชื้อเอชไอวีดวยวิธี next generation  

ศุภฤกษ  
โกมลศิริ 

ควรเปลี่ยนคำถามวิจัย เปนการทดสอบท่ีมีรายงานแลววาสามารถนำมาใช
ได  
มีการดำเนินการศึกษาในประเด็นเรื่องนี้แลว 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนา
โครงการ 

ขอเสนอแนะ 

sequencing กับวธิีมาตรฐาน sanger 
sequencing 

เพ่ิม background info ของ test 
ทบทวน Diagnostic test 

9 การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป 
(พ.ศ.2561-2565)ของสำนักงานปองกันควบคุม
โรคท่ี 5  จังหวัดราชบุรี 

นิรมล ศิริมนตรี 1. เปนงานตามภารกิจ ควรใชงบปกติประเมินโดยไมตองทำวิจัย  
2. ประโยชนของการวิจัยมีจำกัด ท้ังในแงผูไดรับประโยชนจากการวิจัย
และการนำผลการวิจัยไปประยุกตใชในองคกรอ่ืน 
จะประเมินดานไหนบาง และประเมินอยางไร 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุรี 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 

 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบระบบเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายในสถานบันเทิงประเภทผับและ
บาร ในระยะหลังการระบาดของเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

สุพัฒน เล็กพันธ 1. ระเบียบวิธีวิจัย และการวัดผลไมชัดเจน 
2. มีการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีไมไดมีการพัฒนารูปแบบการเฝา
ระวังหรือไม 
3. หากวางแผนจะทำประเมิน กอน-หลัง การพัฒนารูปแบบเฝาระวัง 
ควรศึกษาเรื่องวิธีผลตาง 2 ชั้น หรือ Difference in Difference 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 7 ขอนแกน 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 การประเมินทักษะการคิดวิเคราะหตามหลักโยนิโส

มนสิการกับการสื่อสารการระบาด COVID-19 
บุคลากรเครือขายสำนักงานปองกันควบคุมโรค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สคร.7, 8, 9, 10)   

นาฏยา  
ปญโญวัฒน 

1. ชื่อโครงการควรปรับเปน "การประเมินความรู ทัศนคติ และการใช
หลักโยนิโสมนสิการกับการสื่อสารฯ" นาจะตอบโจทยวิจัยมากกวา. (KAP 
Survey)  
2. เดิมคำถามวิจัยไมสอดคลองกับผลลัพธ/ผลผลิต/ผลท่ีคาดหวัง 
(สอบถามการใช แตตอบความเห็น)  
3. หากปรับหัวขอวิจัยและปรับระเบียบวิธีวิจัยใหม จะสามารถ
ดำเนินการได และจะเกิดประโยชนมากจากการศึกษานี้ 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
4. ประชากรศึกษาไมชัดเจน 

2 รูปแบบการคิดเชิงออกแบบในการนำนโยบายสู
การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาศูนยเด็กเล็กตนแบบ ตาม
มาตรฐานศูนยเด็กเล็กปลอดโรคของศูนยเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลนคร เขตสุขภาพท่ี 7 

ประวีณา   
สัชชาพงษ 

มีการศึกษาวิจัยศูนยเด็กเล็กปลอดโรคหลายงานวิจัย ผูวิจัยควรทบทวน
เพ่ือตั้งคําถามวิจัยใหมีขอบเขตชัดเจน 

3 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนารูปแบบ
ความรูดานสุขภาพเรื่องโรคพยาธิใบไมตับในพ้ืนท่ี
เสี่ยงสูงเขตสุขภาพท่ี 7 

วราพร  สุดบุญมา 1. ควรระบุปญหาท่ีพบหรือท่ีตองการแกไขใหชัดเจน เชน ประชาชนขาด
องคความรู (จะไดใหความรู) ขาดกระบวนการการสรางความรู รูปแบบ
การให/สรางองคความรู ขาดกลไกหรือวิธีการสรางความรู ตองการทราบ
รูปแบบ/ลักษณะของความรูเพ่ือจะไกวางแนวทางหาคำตอบในการวิจัย 
2. ระบุผลลัพธหรือผลท่ีคาดวาจะไดรับใหชัดเจน ซ่ึงท่ีระบุมาไม
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยหรือประเด็นท่ีจะศึกษา 
3. หากปรับโครงรางการวิจัยโดยสามารถระบุปญหา/วัตถุประสงคท่ี
ชัดเจนและกำหนดผลลัพธหรือผลผลิต ผลท่ีคาดวาจะไดรับไดตรงตามท่ี
ตองการ จะทำใหไดวิธีการ/ระเบียบการวิจัยสอดรับและสามารถ
ดำเนินการวิจัยตอไปไดตามท่ีกำหนด 

4 รูปแบบการจัดการปญหาตะก่ัวจากการทำงานของ
ผูประกอบอาชีพถวงแหอวน บานเหลาเกวียนหัก 
ตำบลบานทุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

พิรวรรณ  
วังอุปดชา 

1.ปรับ methodology การดำเนินงานไมสอดคลองกัน 
2.ถาทำเพ่ือแกปญหาควรมุงเนนนวัตกรรมเพ่ือหาองคความรูใหม 
3.ถาศึกษาแคอาชีพนี้มีการปองกันฝุนอยางไรไมควรทำ 

5 การทวนสอบความถูกตองของวิธีวิเคราะหหา
ปริมาณสารตะก่ัวในเลือดโดยเครื่อง GFAAS 

ปวีณา กมลรักษ 1. ใหดำเนินการในลักษณะงานประจำไดเอง 

6 การพัฒนารูปแบบการปองกันการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากการใช
รถจักรยานยนตในเด็กและเยาวชน เขตสุขภาพท่ี 
7 

กรรณิการ  
ตฤณวุฒิพงษ 

ใหไปคุยกับกองบาดเจ็บ งบ สสส. 
แบงเปนโครงการยอยในโครงการใหญ 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
7 การประเมินผลการดำเนินงานปองกันเด็กจมน้ำใน

พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 
เพชรัตน พันอน 1.เปนโครงการประเมินผลมาตรการท่ีดำเนินงานไปตามงบประมาณปกติ 

ควรอยูในข้ันตอนใชงบประมาณปกติในการ 
2.ถามีการเพ่ิมความรูทางวิชาการ ใหมาเรียนรูกับโครงการ ป 65 ท่ีเปน
การประเมินผล 

8 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความรอบรูดานสุขภาพ
และพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออกของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา
พ้ืนท่ีเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7   

วนิดา 
อินทรสังขาร 

1. ไขเลือดออกเรารูจักมานาน เด็กนักเรียนคือกลุมเสี่ยง บางพ้ืนท่ีถูก
ระบุระบาดติดเชื้อซ้ำซากมีสาเหตุ และปจจัยจากอะไร  
2. ความรอบรูสุขภาพ คือ อะไร เรื่องเกาในชื่อใหมหรือไม    
3. ชวยเพ่ิมหรือยกระดับความรอบรู และจะวัดระดับความรอบรูอยางไร  
4. กรอบแนวคิด ขอมูลท่ัวไปท่ีแสดงถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ
รอบรูดานสุขภาพ ควรทบทวนเอกสารวรรณกรรมวายังมีปจจัยอ่ืนอีก
หรือไม เชน ปจจัยดานครอบครัว สังคม สิ่งแวดลอม     
5. ปรับปรุงวิธีการศึกษาใหชัดเจนโดยเฉพาะการสำรวจกลุมตัวอยางและ
การสุมตัวอยางยังไมชัดเจน  
6. การใชสถิติควรใช multiple regression ตอจาก Pearson's  
Correlation  
7. มีการศึกษาในลักษณะนี้และศึกษาปจจัยเดียวกันนี้คอนขางมาก 
เสนอแนะใหศึกษาแบบ Systematic review จะไดประโยชนมากกวา 
8. การวัดพฤติกรรมดวยแบบสอบถามเพียงครั้งเดียว แบบ Cross-
sectional อาจไมไดขอมูลพฤติกรรมท่ีแทจริง 
9. ควรเสนอระเบียบวิธีวิจัยใหชัดเจนมากข้ึน 
10. ระดับเด็กนักเรียนประถมศึกษาตอนตนหรือตอนปลาย ควรระบุวา
ศึกษาระดับไหน 

9 การพัฒนารูปแบบชุมชนรอบรูดานสุขภาพลดเค็ม
ลดเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

สุวัฒนา  
ออนประสงค 

1.การเปนรูปแบบชุมชนลดเค็ม นาจะมีการทำโครงการวิจัยในลักษณะนี้
มาคอนขางเยอะและไดบทสรุปแลว 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
2.ชุมชนลดเค็มควรครอบคลุมกลุมตัวอยาง ประชาชนท่ัวไปดวย 
นอกจากกลุมความดันโลหิตสูง 
3.รูปแบบชุมชน ถาจะใหมีความยั่งยืน ควรมีกลุมตัวอยางจากทองถ่ิน/
กองทุน และสวนท่ีเก่ียวของดานสุขภาพเขามารวมดวย 

10 การพัฒนาตัวบงชี้การประเมินประสิทธิภาพการคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูง ในระดับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 7 

เสาวลักษณ   
คัชมาตย 

1.ตองแกระเบียบวิธีวิจัยใหมคอนขางเยอะ 
2.การประเมินประสิทธิภาพการคัดกรอง องคประกอบไมคอยชัดเจน 
เชน หากจะประเมินประสิทธิภาพของผูปวยเบาหวานจะมีตัวบงชี้ชัดเจน 
แตหากจะประเมินผูปวยความดันโลหิตสูง ตัวบงชี้อาจไมชัดเจนเหมือ
เบาหวาน การคัดกรองความดันโลหิตสูง ใชแคชวงอายุ อาจจะวัดยาก 
3.การพัฒนาตัวบงชี้ ในการประเมินประสิทธิภาพการคัดกรอง ความดัน
โลหิตสูง อาจสงผลไมมากกับการลดปญหา NCD จากความดันโลหิตสูง 
เนื่องจากปจจุบันเกิน 90% (ผลการคัดกรอง) การพัฒนาตัวบงชี้การคัด
กรองท่ีสงผลตอความดันโลหิตสูง นาจะไดประโยชนโดยการปรับคำถาม
งานวิจัย และทำการศึกษาจะไดประโยชนมากข้ึน 

11 การพัฒนารูปแบบการลดการบริโภคเค็มในกลุม
สงสัยปวยโรคความดันโลหิตสงู เขตสุขภาพท่ี 7 

กรรณิการ  
ตฤณวุฒิพงษ 

1.โครงการวิจัยลักษณะนี้มีคนทำคอนขางเยอะแลว นาจะทำซ้ำ 
2.กรอบแนวคิด ระบุถึงนโยบายชุมชน นาจะออกมาในรูปแบบเดิม 
3.รูปแบบการลดการบริโภคเกลือโซเดียม สามารถเพ่ิมเติมกลุมท่ี
รับประทานเค็มเกินนอกเหนือไปจากกลุมสงสัยความดันโลหิตสูง 

12 ปจจัยเสี่ยงและปจจัยกำหนดทางสังคมท่ีสงผลตอ
การระบาดของโรคเบาหวาน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของสำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  7 จังหวัด
ขอนแกน 

ปรีญานงค  
ดงหงษ 

1.การทำวิจัยทำในกลุมคนทำงาน อสม. ลักษณะโครงการไมคอยชัดเจน 
2.ปจจัยเสี่ยงและปจจัยกำหนดของสังคม มีการทบทวน และ reviews 
ใหขอสรุปแลว สามารถนำมาใชอางอิงไดโดยไมตองทำการวิจัยใหม ถา
จะทำงานวิจัยควรใชปจจัยเสี่ยงตางๆ มาเพ่ือลดผลกระทบการระบาด
ของโรคเบาหวานโดยการศึกษาวิจัย แนวทาง/นวัตกรรม ตอยอดจาก
ความรูท่ีมี 



สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 

 
 

การพัฒนารูปแบบการสรางความรอบรูทางสุขภาพ
ของประชาชนกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เขต
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ญาดา  โตอุตชนม 1.โครงการวิจัยลักษณะนี้มีคนทำคอนขางเยอะแลว นาจะทำซ้ำ
Difference in Difference 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 10 อุบลราชธานี 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 

 
 

รูปแบบการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวี เอดส 
ในคูผลเลือดตาง กรณีศึกษาโรงพยาบาลมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร เขตรับผิดชอบสำนักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี 10  จังหวัดอุบลราชธาน ี

พัชมณ  
เจริญนาวี 

1. ระยะเวลา 3 ป ในการศึกษานานเกินไปไมทันตอการใชงาน 1. 
ระยะเวลา 3 ป นาจะเปนการขยายพ้ืนท่ีนำ ผล pilot จากพ้ืนท่ีศึกษา 1 
รพ. ขยายไปใชและประเมินผล 
2. ระเบียบวิธีการวิจัย ตองปรับใหใชประโยชนไดมากข้ึน แควัดผลแค
รูปแบบ ระเบียบวิธวีิจัย 
3. การท่ีจะเกิดคูผลเลือดตางไมเกิดเยอะ ยังไมมีรูปแบบท่ีพิเศษ (การมี
บุตรโดยไมใหมีการติดเชื้อ*)  
4. หากเพ่ิมการศึกษาเรื่องการมีบุตรโดยไมใหมีการติดเชื้อ จะนาสนใจ
มากข้ึน  
5. ควรขยายพ้ืนท่ีการศึกษา 
กรณีไมมีผูดำเนินการเปนหัวขอท่ีนาสนใจ 
ตองเนนไปใหตรงจุดในการศึกษา ในกรณีท่ีอยากมีบุตรประเด็นนี้
นาสนใจ 
นาจะมีผลการศึกษาแลว ?? 
โครงการลักษณะนี้มักมีปญหาในการเขียนโครงการวิจัย ควรแยกเขียน
เปนทำละ step  
2. ความเหมาะสมของกลุมตัวอยาง ท่ีจะนำมาศึกษา 



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
2 การสำรวจสถานการณการตีตราและการเลือก

ปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพท่ี 
10 จังหวัดอุบลราชธานี 

พัชมณ   
เจริญนาวี 

1. ปรับคำถามวิจัยใหสอดคลองกับโครงการวิจัย  
2. ปรับวัตถุประสงคใหสอดคลองกับคำถามวิจัย  
3. ปรับกรอบแนวคิดใหเปนความสัมพันธระหวางตัวแปร 
4. ขาดการแสดงใหเห็นวาผูวิจัยมีความสามารถในการวัดขนาดหรือ
ความรุนแรงของการตีตรา 
5. ควรขยายพ้ืนท่ี , ทำในภาพรวมของประเทศ (รวมกับกองเอดส, สคร.
อ่ืน) 

สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 11 นครศรีธรรมราช 

ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
1 

 
 

การพัฒนาโปรแกรม Malaria XP เพ่ือการจัดการ
ผูปวยมาลาเรียเชิงระบบ ศูนยควบคุมโรคติดตอนำ
โดยแมลงท่ี 11.1 จังหวัดพังงา 

พรทิพย ไพร
สุวรรณ 

1. ไมเขาใจวา Malaria XP  ตางจาก malaria online ท่ีใชอยูในขณะนี้
อยางไร จะใหใครเปนคนใชโปรแกรม จะตองใชคน จางคนไปลง
โปรแกรมลงขอมูลใหม หรือไม เพราะหนวยบริการเขามีระบบ HDC, 
HosXP, JHCIS   
2. ออกเอกสารผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ คืออะไร   
3. ขณะนี้ทาง รพ. มีระบบขอมูล mLab-LIS , รพ.สต.ไมมี ขอใหทบทวน
ใหม วาจะทำอะไรควรทำหรือไม 
4. ขาดรายละเอียดของโปรแกรม Malaria XP วามีตัวแปรอะไรบาง   
5. ปรับปรุงอะไรบาง  
6. ควรเพ่ิมรายละเอียดของวิธีการศึกษา 
7. จากขอมูลโปรแกรม Malaria XP เปนโปรแกรมบันทึกประวัติการ
รักษารายบุคคล และสามารถประมวลผลออกมาเปนผลการตรวจเชื้อ
ทางหองปฏิบัติการ ยังไมชัดเจน วาจะสามารถจัดการผูปวยเชิงระบบได
อยางไร   



ลำดับ ช่ือโครงการ หัวหนาโครงการ ขอเสนอแนะ 
8. กรมควบคุมโรคมี Malaria Online อยูแลว ซ่ึงสามารถรายงานผล
และติดตามการรักษาผูปวยเฉพาะรายได รวมถึงประเมินมาตรการ 1-3-
7 การพัฒนา  Malaria XP มีความซ้ำซอนหรือไม เจาหนาท่ีตองบันทึก
ขอมูลท้ัง Malaria Online และ Malaria XP  
9. ควรมีการประสานกับ ระบบมาลาเรียออนไลน วาสามารถเพ่ิมเติม
ขอมูลเหลานี้เขาไปในระบบไดหรือไม 
10. ควรเปนงาน Routine   
11. ใชงบกองทุนโลก 

2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกในผูท่ีมีความเสี่ยงสูง
ในเขตภาคใตตอนบนของประเทศไทย 

มนตชนก  
เต็มภาชนะ 

1. ผูมีความเสี่ยงสูง สุดทายก็คือเด็กและเยาวชน อยูท่ีพฤติกรรมเสี่ยง
ของคนกลุมนี้คืออะไร ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมมีอะไร 
ไขเลือดออกเรารูจักมานาน ผูวิจัยควรทบทวนเอกสารวรรณกรรม หา
ชองวางความรู  
2. การเขียนโครงการยังไมมีการเชื่อมโยง เหตุ-ผลท่ีดีพอ  
3. คำถามวิจัยและความเปนมาของปญหาและวัตถุประสงคยังไม
สอดคลอง ควรแสดงเหตุผลความจำเปน วัตถุประสงค และระเบียบวิธี
วิจัยใหมีความเฉพาะเจาะจง 
4. คำถามการวิจัยกับชื่อโครงการไมสอดคลองกันวาตองการศึกษาปจจัย
ท่ีมีผลกับพฤติกรรม หรือ พฤติกรรมและปจจัยอะไรท่ีมีผลตอการแพร
ระบาดไมชัดเจนวาตองการวัด Outcome อะไร  
5. ขาดรายละเอียดของวิธีการศึกษาท่ีสำคัญ  
6. มีการศึกษาแบบนี้จำนวนมากเสนอแนะใหทำ Systematic review 
ไดประโยชนมากกวา 
7. ไมพบกรอบแนวคิดการวิจัย  
8. ควรแสดงเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลดวย   
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9. เขาใจวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันโรค เคยมี
การคนพบไวแลว อาจจะตองทบทวน วรรณกรรมท่ีผานมา เพ่ือให
งานวิจัยนี้มีความควบคุมมากยิ่งข้ึน 
10. ไมนาทำแคภาคใตตอนบน นาจะทำท้ัง 14 จังหวัดภาคใตมากกวา 

3 การเปรียบเทียบการสกัดสารพันธุกรรมแบคทีเรีย
อยางงายดวยวิธี Chelex กับการสกัดสาร
พันธุกรรมแบคทีเรียดวยชุดน้ำยาสำเร็จรูป เพ่ือ
ตรวจหาแบคทีเรียกอโรคทางเพศสัมพันธ 7 ชนิด 
ในศูนยสาธิตบริการโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี11 นครศรีธรรมราช   

ชญานิน จันทระ 1. มีการศึกษาเรื่องนี้แลว  
2. ควรเปลี่ยนรูปแบบการทำ เปลี่ยนคำถามวิจัย  
มีการศึกษาและตีพิมพแลว  
เปลี่ยนรูปแบบการทำ เชนการนำไปใช เปลี่ยนวิธีทำ ประชากรบางกลุม 
เปลี่ยน test เปลี่ยนคำถามวิจัย 
1. การกำหนดพ้ืนท่ีและกลุมตัวอยาง และระยะเวลาท่ีจะทำการศึกษา 
2. เพ่ิมตัวแปรตน ท่ีเปนปจจัยรวมใหเกิดการสะทอนผลไปยังตัวแปรตาม 
เปนการทดสอบท่ีมีรายงานแลววาสามารถนำมาใชได ควรเปลี่ยนคำถาม
การวิจัย หรือ อธิบายวา แตกตาง จากวิธี CHELEX ทีมีรายงานอยางไร 
- Garrow SC, Smith DW, Harnett GBThe diagnosis of 
chlamydia, gonorrhea, and trichomonas infections by self-
obtained low vaginal swabs, in remote northern Australian 
clinical practice Sexually Transmitted Infections 2002;78:278-
281. 
เพ่ิม background info ของ test 
ทบทวน Diagnostic test 

4 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการยอมรับการสงเสริม
การใชถุงยางอนามัยและการกระจายถุงยาง
อนามัยของเยาวชนชาวไทยในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 
11 ประเทศไทย 

ธนพล  
ฉายประทีป 

1. มีผลการศึกษาอยูแลว  
2. * กนว.ตรวจสอบวามีคนทำหรือยัง ถายัง ให Class B 
3. ในพ้ืนท่ีเขต 11 แตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆอยางไร ตองศึกษาขอมูล
เพ่ิมเติมเรื่องศาสนากับการใชถุงยาง  
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4. ควรดูปจจัยท่ีมีความสัมพันธกัน หรือปจจัยสงเสริมท่ีทำใหไมใชถุงยาง  
5. ศึกษาถุงยางอนามัยในสตรีดวยหรือไม  
มีขอมูลผลการศึกษาอยูแลว 
มอบกนว.ตรวจสอบวาผูดำเนินการศึกษาในประเด็นนี้หรือยัง 
ชื่อหาปจจัยไดยาก ในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพท่ี 11 แตกตางจากบริบทสภาพ
พ้ืนท่ีอ่ืนอยางไร 
การศึกษาในกลุมมุสลิมในการใชถุงยาง 
มีหลายท่ีศึกษาอยู นาจะดูปจจัยบางประการ หรือปจจัยสงเสริมท่ีทำให
ไมใชถุงยาง 
นิยามของถุงยางอนามัยระหวางถุงยางสตรี ชายดวยหรือไม 
นาจะมีผลการศึกษาฯ แลว 
ควรศึกษาสาเหตุเชิงลึก และแกปญหา 
- ควรศึกษาเรื่องกระบวนการยกเวนขอคำยินยอมจากผูปกครอง และขอ
ปรึกษา EC เรื่องการเขาหาอาสาสมัคร 
1. หากท่ีอ่ืนมีการศึกษาปจจัยแลว ควรนำเปนกรอบการศึกษา เพ่ือหา
ความสัมพันธบางประการ ท่ีเปนปจจัยนำหรือปจจัยสงเสริม 

5 การศึกษาความพรอม และศักยภาพในการจัดตั้ง
สถานท่ีกักกันท่ีรัฐกำหนดในพ้ืนท่ี (Local 
Quarantine) ระดับอำเภอ พ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 11 

สุธีระ ขนอม 1. แกชื่อเปน การศึกษาความพรอมและศักยภาพการจัดตั้งสถานท่ีกักกัน
ท่ีรัฐกำหนดระดับพ้ืนท่ี (Local Quarantine) ของอำเภอ ในเขตสุขภาพ
ท่ี 11    
2. ท่ีมาและเหตุผลเบื้องตนใหระบุขอมูลเพ่ิมเติม จำนวนในพ้ืนท่ี 11 
และสถานการณ COVID , LQ ท่ีมีอยูแลว , ความจำเปนท่ีตองศึกษาคือ
อะไร   
3. ปรับคำถาม/วัตถุประสงคใหสอดคลองกันและเขาใจไดงาย   
4. กรอบแนวคิด เพ่ิมเติมงบประมาณคาใชจาย/ความตองการสนับสนุน  
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5. ระบุวิธีเลือกกลุมตัวอยางและระบุจำนวนท่ีจะศึกษาหรือหากศึกษา
จากปชก.ท้ังหมดก็ระบุใหชัดเจน  
6. ใหอธิบายวิธีการใชเครื่องมือแตละอันวาใชกับกลุมใด/อยางไร  
7. ระบุผลผลิตใหสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากกรอบแนวคิด 
8. ตองทำปนี้ถึงจะมีประโยชน ไมใชป 2566    
9. สิ่งท่ีวัตถุประสงค และ Methodology ยังไมชัดเจนดวย   
10. จะวัดศักยภาพและความพรอมดานไหนบางและวัดไดอยางไร 
11. ไมมีขนาดตัวอยาง เชนจะทำในก่ีอำเภอ ๆ ละก่ีคน ท่ีจะเปนขอมูล
ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
12. เปนการดำเนินการตามภารกิจการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือการ
ระบาด (ไมควรดำเนินการในลักษณะการวิจัย) 
13. ไมชัดเจนวาองคความรูใหมท่ีจะเกิดข้ึน (นอกเหนือจากสวนท่ีเปน
ภารกิจ) คืออะไร 

 




