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โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562
นางสุภิญญา เกียรติพานิชกิจ
นางสาวชลธิชา ชัยหนองแปน
1. ที่มาและความสาคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 ของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ลดต้นทุน
เพิ่ ม ผลผลิ ต ในการด าเนิ น การต่ า งๆ บุ ค ลากรมี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ เน้ น การท างานที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ในการ
ปฏิบัติงาน เน้นการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาอนามัย
เด็กแรกเกิด – 5 ปี แบบองค์รวม (Holistic Health) ระดับประเทศในปี 2563” โดยมีพันธะกิจในการพัฒนา
องค์ความรู้/ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ /ประสานความร่ว มมือกับภาคีเครือข่าย/เป็นศูนย์การเรียนรู้และอ้ า งอิง
ด้านส่งเสริมพัฒนาอนามัยเด็กแรกเกิด – 5 ปี การที่จะทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้ หน่วยงานจะต้องมี
การขับเคลื่อนการดาเนินงานสร้างบรรยากาศการทางาน สนับสนุน ให้บุคลากรทุกระดับทั้งสายงานวิชาการ
และสายงานด้านการสนับสนุนงานวิชาการผลิต ผลงานวิจัย และ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ กระบวนการพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะมาช่วยพัฒนาบุคลากรสถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ให้ได้รับการพัฒนา ทักษะ องค์ความรู้ เพิ่มสมรรถนะ ทางการวิจัย และยังส่งผลให้งาน
ประจาได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นจากการทา R2R ซึ่งได้เริ่มดาเนินโครงการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2561 และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางสถาบัน
พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการ “ พั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย (Routine to research)
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562” เพื่อให้เกิดเป็นผลงานวิจัยมาพัฒนางานประจาสู่การสร้าง
นวัตกรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ
2) เพื่อนาผลงานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจา
3. ขั้นตอนการดาเนินงาน
โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ จัดทาขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนงานวิชาการในสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ การ
ประเมินผลใช้ “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงการดาเนินงาน ดังนี้
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สภาวะแวดล้อม
(Context
Evaluation : C )

ปัจจัยนาเข้า
(Input
Evaluation : I )

กระบวนการ
(Process
Evaluation : P )

ผลผลิต
(Product
Evaluation : P )

3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและกาหนดจุดพัฒนา
3.2 การประชาสัมพันธ์โครงการ
3.3 การดาเนินงาน อบรมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย จานวน 7 ครั้ง กิจกรรมเป็นการ
บรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริง การนาเสนอความก้าวหน้า อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม ระบบพี่เลี้ยง/
เพื่อนช่วยเพื่อน
3.4 การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
4. ผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) เป็นโครงการที่สถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่ งชาติ จั ดทาขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่ อนงานวิช าการในสถาบันพัฒ นาอนามัยเด็กแห่ งชาติ
การประเมินผลใช้ “CIPP Model” 4 ด้าน ของสตัฟเฟิลบีม มาเรียบเรียงผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C ) จากการประเมินก่อนการดาเนินการโครงการ
พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 พบว่า
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ก่อตัง้ สถาบันฯ ดังนี้
- ปี 2558 มีการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยจานวน 1 เรื่อง คือ แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุ ต่ากว่า 3 ปี โดยอาศัยการมี ส่วนร่วมของนักวิชาการและครู ในศูนย์
วัลลภไทยเหนือ และสถานอนามัยเด็กกลาง
- ปี 2560 ทาได้เพียงทบทวนเรื่องเดิม เนื่องจากสภาพการทางานนักวิชาการมีการลาศึกษา ไปอบรม
พัฒนาหลายท่าน
- ปี 2561 ผู้บริหารโดย แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถาบัน พัฒ นา
อนามัยเด็กแห่ งชาติ มีนโยบายผลักดันให้มีการจั ดกิจกรรม/ขับเคลื่ อน งานวิชาการและนาผลงานมาเป็ น
เครื่องมือในการพัฒนางานประจา มีการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย จานวน 15 เรื่อง มีการเข้าร่วมประชุม
วิชาการประจ าปี ศูนย์ การแพทย์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิ ดล ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561
จานวน 15 เรื่อง (นาเสนอทุกเรื่องที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 6 ครั้ง และมีผลงานที่ผลิตในปี 2560 ร่วมนาเสนอ
1 เรื่อง) ได้รับรางวัล “ติดดาวหน่วยงานดีเด่นด้านผลงานวิชาการ” โดยมี ผศ.นพ.กาธร ตันติวิทยาทันต์ ผู้ช่วย
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ผู้อานวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ให้ เกียรติมอบรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลมอบให้กับหน่วยงานที่แสดงให้
เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพคนในเชิงวิชาการ โดยใช้หลักการวิจัยจากงานประจามาจับ เกิดการเรียนรู้ ผลิตผล
งานวิชาการ ซึ่งการพัฒนาเกิดขึ้นจริงอย่างเป็น รูปธรรม และเป็นระบบ และงานนาเสนอเวที Like Take
Award 2018 ของกรมอนามั ย ระหว่ า งวั น ที่ 19 เมษายน – 13 มิ ถุ น ายน 2561 จ านวน 1 เรื่ อ ง หั ว ข้ อ
“สัญลักษณ์สร้างวินัย” ผลจากการศึกษารูปแบบวิธีที่มี ผลให้เด็กกลุ่ม 3 ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ เข้าแถว
ทากิจกรรมหน้าเสาธง นาเสนอโดย นางสาวสุธาสิณี ชัยสุวรรณ์ และนางรัชนี พูลสุข ได้รับรางวัลชมเชยและ
เข้าร่วมนาเสนองานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ตามความสมัครใจในงานประชุมวิชาการประจาปีกรมอนามัย ครั้งที่
11 ปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2561 จานวน 12 เรื่อง
- ปี 2562 ผู้บริหารโดย แพทย์หญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถาบันพัฒนา
อนามัย เด็กแห่ งชาติ มี น โยบายผลั กดัน ให้มีการจัดกิจกรรม/ขับเคลื่ อน งานวิช าการ เพื่อพัฒ นาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิชาการ และนาผลงานมาเป็ นเครื่องมือในการพัฒนางานประจา
และได้สอบถามความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร มีผู้สนใจจานวน 31 คน มีการพัฒนางานประจาสู่
งานวิจัย จานวน 19 เรื่อง
2. ปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation : I ) จากการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้บริหาร
มี การมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ สนับสนุนจัดสรรงบประมาณจานวน 147,350 บาท และประสานขอ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมายผู้เข้าร่ว มโครงการ 35 คน เนื่องจากข้อจากัดของงบประมาณ เครื่องมือที่
สนับสนุน ทีมพี่เลี้ยงไม่เพียงพอ จึงได้เรียนเชิญท่านวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม ศูนย์
การแพทย์ กาญจนาภิเ ษก แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลั ยมหิ ดล และคณะ มาเป็นวิทยากร
โครงการในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเน้นการบรรยายและฝึกปฏิบัติ
3. กระบวนการดาเนินงาน (Process Evaluation : P )
3.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและกาหนดจุดพัฒนา เขียนโครงการและอนุมัติดาเนินงาน
3.2 การประชาสั มพัน ธ์โ ครงการ และกาหนดเกณฑ์คั ดผู้ เ ข้าร่ว มโครงการ ต้องสามารถเข้ า ร่ ว ม
โครงการอย่างน้อย ร้อยละ 80
3.3 การดาเนินงาน ระยะเวลาการอบรม ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 จัดอบรม
โครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย จานวน 7 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 - 6 จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่ม และ
ระบบพี่เลี้ยง/เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมประกอบด้วย
- การบรรยายให้ความรู้ โดยระบุปัญหาการวิจัย กาหนดตัวแปรการวิจัย กาหนดระเบียบ วิธีการวิจัย
กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง และเขียนโครงร่างงานวิจัย
- การฝึกปฏิบัติจริง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลเพื่อดาเนิน
งานวิจัย
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- การเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนาเสนอความก้าวหน้า เรื่องละ 5 นาที ในการนาเสนอ
แต่ละครั้ง เพื่อทราบความก้าวหน้าการดาเนินงาน ทีมวิทยากรให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเด็ น ให้ ส มบู ร ณ์ โดยการจั ด อบรมครั้ ง ที่ 7 เป็ น การน าเสนอผลของการศึ ก ษาในรู ป แบบปากเปล่ า
(Oral presentation) พร้อมมีโปสเตอร์ (Poster presentation) และเชิญผู้เชี่ยวชาญ นางอัมพร จันทวิบูลย์
รั กษาการตาแหน่ งนั กวิช าการสาธารณสุ ขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุ ขาภิบาล) , แพทย์ห ญิงสายพิณ โชติวิเชียร
ผอ.สานักโภชนาการ , ทพญ.สุวรรณา เอื้ออรรถการุณ สานักทันตสาธารณสุข , นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร
สานักส่งเสริมสุขภาพ มาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานวิจัยแก่ผู้นาเสนอผลงาน
3.4 กระบวนการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล มีผู้ประสานติดตามการดาเนินงาน
และแนะนาเพิ่มเติมข้อมูลที่สาคัญลงในรายงาน ก่อนส่งให้อาจารย์วิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงการ
ประชุมในแต่ละครั้ง
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P ) ประเมินโดยใช้ แบบสอบถามประเมินผลการ
เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

ผลการประเมินโครงการ
ตารางที่ 1 ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ข้อมูลทั่วไป

ร้อยละ

เพศ
- หญิง
- ชาย
ตาแหน่ง
- ครูพี่เลี้ยง/ผู้ช่วย/ผู้ดูแลเด็ก
- พยาบาลวิชาชีพ
- นักวิชาการ
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- อื่นๆ
วุฒิการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น

96.3
3.7
55.6
0.0
40.7
0.0
3.7
11.1
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-

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

14.8
14.8
51.9
1.4

-

ต่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31- 41 ปี
41 ปีขึ้นไป

0.0
18.5
29.6
51.9

อายุ

ประสบการณ์ในการทางาน
- ต่ากว่า 1 ปี
- 1 – 2 ปี
- 3 – 4 ปี
- 5 ปีขึ้นไป

7.4
22.2
3.7
66.7

จากการศึกษา ร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่
งานวิจัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 96.3 มีตาแหน่งครูพี่เลี้ยง/
ผู้ช่วย/ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 55.6 วุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.9 มีอายุ 41 ปีขึ้นไป ร้อยละ
51.9 และมีประสบการณ์ในการทางาน 5 ปีขึ้นไป ร้อยละ 66.7
ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จาแนกรายข้อ

ข้อคาถามความพึงพอใจ
1.ขั้นตอนกระบวนการ
1.1 การประชาสัมพันธ์
โครงการR2R
1.2 ความเหมาะสมของ
สถานที่

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
ที่สุด (ร้อยละ) กลาง (ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

xˉ

SD

แปล
ผล

33.3

51.1

14.8

0.0

0.0

4.1

0.6

มาก

37.0

51.9

11.1

0.0

0.0

4.2

0.5

มาก
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1.3 ความเหมาะสมของ
ระยะเวลา และช่วงเวลา
1.4 การจัดลาดับขั้นตอนของ
กิจกรรม
2. วิทยากร
2.1 ความรอบรู้ ในเนื้อหา
ของวิทยากร
2.2 ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้
2.3 ความเหมาะสมของ
วิทยากรในภาพรวม
3. การอานวยความสะดวก
3.1 เอกสาร
3.2 โสตทัศนูปกรณ์
3.3 เจ้าหน้าที่โครงการในการ
สนับสนุนงาน
3.4 อาหาร เครื่องดื่มและ
สถานที่
4. ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด
ทักษะและประสบการณ์ใหม่
จากโครงการ

22.2

40.7

33.3

3.7

0.0

3.8

0.8

มาก

18.5

51.9

29.6

0.0

0.0

3.8

0.6

มาก

48.1

25.9

22.2

3.7

0.0

4.1

0.8

มาก

44.4

33.3

18.5

3.7

0.0

4.1

0.8

มาก

48.1

40.7

11.1

0.0

0.0

4.3

0.6

มาก

14.8
22.2

44.4
44.4

37.0
33.3

3.7
0.0

0.0
0.0

3.7
3.8

0.7
0.7

มาก
มาก

18.5

51.9

29.6

0.0

0.0

3.8

0.6

มาก

18.5

48.1

29.6

3.7

0.0

3.8

0.7

มาก

44.4

40.7

14.8

0.0

0.0

4.2

0.7

มาก

ตารางที่ 2 จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จาแนกรายข้อ (ต่อ)
ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
ข้อคาถามความพึงพอใจ
SD แปล
ที่สุด (ร้อยละ) กลาง (ร้อยละ) (ร้อยละ) xˉ
ผล
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
4.2 ท่านสามารถนาสิ่งที่ได้รับ
จากโครงการนี้ไปใช้ในการ
51.9
37.0
11.1
0.0
0.0
4.4 0.6 มาก
ปฏิบัติงานประจา
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4.3 สิ่งที่ท่านได้รับจาก
โครงการครั้งนี้ตรงตามความ
คาดหวังของท่าน
4.4 สัดส่วนระหว่างการ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีกับ
ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม
4.5 โครงการในหลักสูตรR2R
เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถของท่าน

25.9

37.0

33.3

3.7

0.0

3.8

0.8

มาก

22.2

40.7

33.3

3.7

0.0

3.8

0.8

มาก

29.6

37.0

33.3

0.0

0.0

3.9

0.8

มาก

การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นามาเทียบกับเกณฑ์การประเมินผล
ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49
มีความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย ในสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จาแจกเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อ
4.2 สามารถนาสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานประจา (xˉ = 4.4) และมีคะแนนเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อ 3.1 เอกสาร (xˉ = 3.7)
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายคน โดยพิจารณาระดับความพึงพอใจจาก
ผลรวมของคะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ใช้การจัดช่วงระดับคะแนนโดยวิธีดังนี้
การจัดช่วงระดับคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= 80 – 49
3
= 10.34
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนสูงสุด 80 คะแนน และต่าสุด 49 คะแนน จึงได้จัดกลุ่ม
คะแนนเป็น 3 กลุ่ม มีช่วงคะแนนและความหมายดังนี้
60.70 – 80 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
50.35 – 60.69 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
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49 – 50.34

หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

ตารางที่ 3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจมาก (60.70 – 80 คะแนน )
มีความพึงพอใจปานกลาง (50.35 – 60.69 คะแนน )
มีความพึงพอใจน้อย (49 – 50.34 คะแนน )
ˉx =64.5, SD = 1.7

ร้อยละ
55.6
40.7
3.7

จากการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนมากมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ร้อยละ 55.6
รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 40.7 น้อยที่สุดระดับพึงพอใจน้อย ร้อยละ 3.7 โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจต่าสุดเท่ากับ 49 คะแนน สูงสุดเท่ากับ 80 คะแนน และมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 64.5
การเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิชาการ ปี 2562
- ตลาดนัดวิชาการสถาบันพัฒ นาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม
อาคารทีปังกรการุ ณยมิตร โดยได้รับเกียรติจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ รัก ษาการในตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) และทีมวิทยากรที่ปรึกษา นาโดย ผศ.พญ.ภัทรวลัย ตลึง
จิตร รองประธานคณะกรรมการR2Rแห่งประเทศไทย, แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผอ.สานักโภชนาการ
ทพญ.สุวรรณา เอื้ออรรถการุณ สานักทันตสาธารณสุข , นางจินตนา พัฒนพงศ์ธร สานักส่งเสริมสุขภาพ มาให้
ข้อเสนอแนะงานวิจัยแก่ผู้นาเสนอผลงาน
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นาเสนอเวที Like Take Award 2019 ของกรมอนามัย ในวันที่ 15 , 22 พฤษภาคม 2562
จานวน 7 เรื่อง ดังนี้
➢ ประเภทผลงานด้านจัดการความรู้ ประกวด วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 จานวน 6 เรื่อง
1. กิจกรรมปลูกข้าวต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย (เมล็ดข้าวของหนู) โดยนางสาวสิริมา พาลาภ ,นางสาวเบญญา ป้อมสะแก
2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการนอนหลับของเด็กปฐมวัย อายุ 1-2 ปีระหว่างการใช้เพลงบรรเลง
และเพลงกล่อมไทย (หลับไวโดยไม่พึ่งยา) โดย นางสาวน้าเพชร เกิดคล้าย และนางสาวธัญจิรา คลีวัง
3. การกระตุ้ น พั ฒ นาการด้ า นกล้ ามเนื้อ มั ด เล็ ก และสติ ปัญ ญาในเด็ ก ปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดยใช้
กิจกรรมร้อยสร้างรูป (มือน้อยๆกับร้อยสร้างรูป) โดย นางสาวรัตนา สมใจ และนางสาวสุปัญญา กุญโสพล
4. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทย
เหนือ (เล่นแร่แปรผัก) โดย นางภัคพีราพร สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน
5. การละเล่นพื้นบ้านเพื่ อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2 – 3ปี6เดือน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย (มอญซ่อนผ้า ม้าก้านกล้วย รวยสหาย) โดยนางวาสนา

กองพุฒ และนางสุนันท์ รุนเฉื่อย
6. การบอกลาขวดนมในวัยเตาะแตะ โดย นางสาวอนัญญา รักปัญญา , นางนภาทิพย์ ทองอม และ
นางสาวณิชกานต์ การสุข
➢ ประเภทผลงานด้านวิจัย ประกวด วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จานวน 1 เรื่อง
เรื่อง ผลการจัดชุดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการสาหรับเด็กที่มีภาวะ
เสี่ ย งและทุพโภชนาการ สถาบั น พัฒ นาอนามัยเด็กแห่ งชาติ กรมอนามัย (เพิ่มนมเสริ มไข่เ พื่อหญิงและ
ชายไทยในอนาคต) โดย นางสาวรัศมีแสง นาคอ่อน
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ผลการตั ด สิน สถาบั น พัฒ นาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ ประเภทงานวิจัย ในการ
ประกวดระดับส่วนกลาง เพื่อเข้ารอบระดับ Final ผลงานเรื่อง “เพิ่มนมเสริมไข่เพื่อหญิงและชายไทยใน
อนาคต” โดย นางสาวรั ศ มี แ สง นาคอ่ อ น และ ได้ รั บ รางวั ล ที่ 3 เรื่ อ ง “เมล็ ด ข้ า วของหนู ” โดย
นางสาวสิ ริ มา พาลาภ ,นางสาวเบญญา ป้อมสะแก และทุกงานที่ นาเสนอจะได้รับ ใบประกาศนี ย บั ต ร
เป็นรางวัลเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการพัฒนางานต่อไป

การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรสด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
➢ การประกวด LIKE Talk Award รอบ Final ระดับภูมิภาค
ผลการตัดสิน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทงานวิจัย
ในการประกวดระดับภูมิภาค ผลงานเรื่อง “เพิ่มนมเสริมไข่เพื่อหญิงและชายไทยในอนาคต” โดย นางสาว
รัศมีแสง นาคอ่อน ตาแหน่ง นักโภชนาการ
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➢ นาเสนอผลงานงานวิชาการ ประเภท Poster Presentation การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรี และ
เด็กปฐมวัย
1. กิจกรรมปลูกข้าวต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดย
นางสาวสิริมา พาลาภและนางสาวเบญญา ป้อมสะแก
2. การเปรียบเทียบระยะเวลาในการนอนหลับของเด็กปฐมวัย อายุ 1-2 ปีระหว่างการใช้เพลงบรรเลง
และเพลงกล่อมไทย โดย นางสาวน้าเพชร เกิดคล้ายและนางสาวธัญจิรา คลีวัง
3. การกระตุ้น พั ฒ นาการด้ านกล้ า มเนื้ อ มัด เล็ ก และสติปั ญ ญาในเด็ ก ปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดยใช้
กิจกรรมร้อยสร้างรูป โดย นางสาวรัตนา สมใจและนางสาวสุปัญญา กุลโสพล
4. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวั ยของศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทย
เหนือ โดย นางภัคพีราพร สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน
ผลงานที่นาเสนอในครั้งนี้ได้รับคาชื่นชมจากคณะกรรมการ ว่าผลงานที่ดี สามารถนาไปต่อยอดในการ
ทางานได้จริง และผู้เข้าร่วมการประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
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ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัยระดับประเทศ
(National Health R2R Forum) ประจาปี 2562 จานวน 5 เรื่อง
➢ ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจาปี 2562
ผลงานเรื่อง“โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานผักในเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็ก
วัลลภไทยเหนือ โดย นางภัคพีราพร สุขแก้ว และนางสาวอัญชลี ซัดเราะมาน” ได้นาเสนอผลงานดีเด่น ใน
หัวข้อ “ความปลอดภัย พัฒนาการเด็กสมวัย ใส่ใจแบบองค์รวม” ณ ห้องประชุมไอยรา โรงแรมพลูแมน
ราชา ออคิด จังหวัดข่อนแก่น ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562
➢ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน โปสเตอร์ “แววดี มีลุ้น100 ผลงาน” 2 เรื่อง ได้แก่
1. กิจกรรมปลูกข้าวต่อพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของข้าวในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย โดย นางสาวสิริมา พาลาภและนางสาวเบญญา ป้อมสะแก
2. การกระตุ้น พั ฒ นาการด้ านกล้ า มเนื้ อ มัด เล็ ก และสติปั ญ ญาในเด็ ก ปฐมวัย อายุ 2-3 ปี โดยใช้
กิจกรรมร้อยสร้างรูป โดย นางสาวรัตนา สมใจ และนางสาวสุปัญญา กุลโสพล
โดยจัดแสดงผลงาน ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ยโรงแรมพลูแมน ราชา ออคิด จังหวัดข่อนแก่น ระหว่างวันที่
30 ก.ค. – 2 ส.ค. 2562
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร วิทยากรและทีมที่ปรึกษาช่วยชี้แนะในการดาเนินการศึกษาวิจัย
นาไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนางานวิชาการ
2. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการทาการศึกษาของผู้วิจัย ที่จะพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงงานให้งานวิจัย
ประสบผลสาเร็จลุล่วง
3. การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก และเด็กปฐมวัย ในการทากิจกรรมและเก็บ
ข้อมูลงานวิจัย
6. ปัญหาและอุปสรรค
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1. ไม่มีความรู้ความชานาญ ไม่มีความมั่นใจ ไม่เข้าใจขั้นตอนของงานวิจัย รู้สึกยาก
2. ไม่มีเวลาค้นคว้าและทางานวิจัยไม่เต็มที่เนื่องจากมีหน้าที่รับผิดชอบควบคู่กัน การแบ่งเวลาไม่
เพียงพอ เวลากระชั้นสั้นเกินไป
3. การใช้คอมพิวเตอร์ การพิมพ์งานไม่สามารถทาได้ ไม่มีอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล เป็นปัญหา
4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาดีมาก แต่ผู้ทาขาดความรู้และประสบการณ์อย่างมาก
5. หัวข้อที่วิจัยค้นหาข้อมูลยาก เรียบเรียง วิเคราะห์ไม่เป็น
6. รู้สึกเครียดและกังวลใจมากในการแบ่งเวลาทางานวิจัย เนื่องจากงานประจาที่ต้องรับผิดชอบใน
หลายๆด้าน เช่น งานดูแลเด็ก งานกิจกรรม งานเนื้อหาวิชาการ ซึ่งทางานไม่ทันตามที่รับมอบหมาย
7. วันที่ต้องมาอบรม R2R ทาให้ครูไม่เพียงพอในการดูแลเด็ก ครูที่ต้องดูแลเด็กเกิดความเครียด
8. เพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจในการที่เราถูกเลือกมาทางานR2R เป็นปัญหาในการทางานครั้งนี้ เพื่อน
ร่วมงานบ่นว่าเขาเหนื่อยที่ต้องดูแลเด็ก
9. อยากให้ผู้ที่ทาR2R ทาอย่างมีความสุขเพื่องานที่สาเร็จ แต่เนื่องจากเวลา ภาระงานและกิจกรรมหรือ
สิ่งต่างๆรอบด้านมาพร้อมกันจนทาให้มีภาวะกดดัน
7. ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนางาน
1. อยากให้ผู้ที่ไม่เคยทา ได้มาทาเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่มาทาR2R ไม่ได้แค่มานั่งฟังเฉยๆ ต้องทางานวิจัยที่
ยากลาบาก ต้องคิด ต้องศึกษา ใช้เวลาในการค้นคว้า
2. การทาวิจัย R2R อยากให้เรียนรู้และทาความเข้าใจให้ลึกกว่านี้ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ
3. อยากให้หัวหน้าเลือกบุคลากรที่มีความสามารถมาทางาน R2R ผลงานวิจัยจะออกมาดี
4. ให้เพิ่มค่าตอบแทน/เงินเดือน/สวัสดิการ สาหรับคนที่ทา R2R
5. ของบประมาณสนับสนุนในการทากิจกรรม , ทาสื่ออุปกรณ์
6. ควร Review การเขียนวิจัย ให้ทุกคนได้รับความรู้พื้นฐานด้วยกัน เป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นก่อนทา
วิจัย
7. ควรมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาของสถาบันฯ สาหรับผู้วิจัย

