
หวัขอ้วจิยั ขอ้ควรระวงั แนวปฏบิตัิ
1. โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพชมุชน (รพสต.)/ องคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.)

1. ระบบการเกบ็รกัษายาและ
เวชภณัฑข์อง รพสต.

2. การตดิตามการใชย้าของ

3. การพฒันาแบบตดิตามการ
ใชย้าของคนในชมุชน โดย
อสม.

4. การใชส้ารเคมใีนชมุชน
5. พฤตกิรรมการเขา้รบั

บรกิารดา้นสขุภาพของคน
ในชมุชน

6.
และผลติภณัฑส์ขุภาพของ
คนในชมุชน

7. การใชส้มุนไพรในการ
รกัษาโรคของคนในชุมชน

8. ความคงสภาพและการเกบ็
รกัษายาของคนในชุมชน

1. บุคคลากรของ รพสต. มี
อย่าไป

บุคลากรของ รพสต. มาก
จนเกนิไป

2.

การประสานงานตอ้งผ่าน อบต.
เพราะอาจเกดิความขดัแยง้ได้

3. อสม. ในแต่ละชุมชนมคีวาม
พรอ้มไม่เท่ากนั

4. การพฒันาหวัขอ้วจิยั ผูว้จิยัใน

พบใน
หน่วยงาน

5. ความพรอ้ม และความสนใจใน
การพฒันางานวจิยัของ รพสต.
ไม่เท่ากนั

1. พฒันาความรูด้า้นการวจิยัของ
บุคลากรใน รพสต. โดยการ
ฝึกอบรม

2. หวัขอ้วจิยัควรเป็นงานวจิยัใน
เชงิ R2R

3. .ความร่วมมอืของคณะ
และเป็นผูม้สีว่น

ร่วมในงานวจิยั
4. .

นําประเดน็หรอืหวัขอ้วจิยัไป
สอบถามความสนใจของหวัหน้า
ชุมชน ว่าตอ้งการใชป้ระโยชน์

การขอหนงัสอืรบัรองการใช้
ประโยชน์จากงานวจิยัในอนาคต

5. การลงไปทาํงานวจิยัในชมุชน
หลงัจากพดูคุย ตกลงกบันกัวจิยั
ในชมุชนเรยีบรอ้ยแลว้ ใหม้กีาร
ประสานงานอย่างเป็นทางการ
ผ่านผูนํ้าชุมชน

2. โรงเรยีนในเขตจงัหวดันครนายก
1. ระบบการจดัเกบ็ยาและ

เวชภณัฑข์องตูย้าหรอืหอ้ง
พยาบาลโรงเรยีน

2.
ของครสูอนวชิาสขุศกึษา

3. การพฒันากระบวนการให้

ประจาํเดอืน และยาแกป้วด

1. การวจิยัโดยใชต้วัอย่างเป็น
นกัเรยีน ควรศกึษาแนวปฏบิตัิ
ในการทาํจรยิธรรมการวจิยัใน
มนุษย์

2. ครหูรอือาจารยใ์นโรงเรยีน
ตอ้งการนําผลงานวจิยัไปใชใ้น

สดัสว่นความรบัผดิชอบใน
ผลงานวจิยัควรใชค้วาม

1. การวจิยักบัโรงเรยีนควรทาํ

ประสานงานกบัศกึษาธกิาร
จงัหวดั ใหศ้กึษาธกิาร
จงัหวดักาํหนดนโยบายลง

2. ควรศกึษานโยบายของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนถงึความ
ตอ้งการใชป้ระโยชน์จาก
งานวจิยั
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ประจาํเดอืน ใหก้บันกัเรยีน
มธัยม

4. การศกึษาพฤตกิรรมการใช้
ยารกัษาสวิของนกัเรยีน

5. การศกึษาพฤตกิรรมการใช้
ยาคลายเครยีดและลด
ความวติกกงัวลของ
นกัเรยีน

3. ควรศกึษาแผนพฒันา

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
พฒันาของจงัหวดั

4. การวจิยักบัโรงเรยีน
สามารถทาํในเชงิของการ

ทาํงานวจิยัร่วมกนั

3. สถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
การวจิยั มี 3 ลกัษณะ

1. การพฒันาหวัขอ้วจิยั
ร่วมกนั

2.
วจิยัใหใ้นบางสว่น

3.
ในบางสว่น

1.
เจ้าของทรพัย์สนิทางปญัญาจะเป็น
หน่วยงานของนักวจิยัหลกัถ้าไม่ตก
ลงกนัล่วงหน้า

1. เขา้ร่วมกจิกรรมการเผยแพร่

หน่วยงานต่างๆ เช่น วช.
สกว.
ทาํงานวจิยัในดา้นต่างๆ

2.

3. พฒันาโครงร่างวจิยัร่วมกนั
ควรเป็นชุดโครงการวจิยั โดย
ใหแ้ต่ละหน่วยงานเป็นหวัหน้า

ในการบรหิารจดัการ
งบประมาณการวจิยั และการ
ใชป้ระโยชน์จากการตพีมิพ์
ผลงานวจิยั หรอืการนํา
ผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์

4.

ศกัยภาพทาํไดจ้รงิๆ และ
สามารถทาํงานวจิยัไดเ้สรจ็

ผลต่อการ่วมมอืกนัในอนาคต
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4. โรงงานอุตสาหกรรมยา
หวัขอ้วจิยัเป็นในเชงิ การวจิยัและ
พฒันา (R&D)
เช่น การพฒันาตํารบัยา การพฒันา
วธิวีเิคราะหย์า

1.

ความลบัของบรษิทัยา เช่น
สตูรตํารบัยา หรอื
กระบวนการพฒันาสารช่วย
บางอย่าง

2.

อุตสาหกรรมยาจา้งทาํวจิยั
โรงงานยาจะเป็นเจา้ของ
ผลงานวจิยั อาจารยไ์ม่สามารถ
นําผลงานวจิยัไปตพีมิพ์
เผยแพร่ได้ ยกเวน้จะมกีาร
บนัทกึขอ้ตกลงไวล่้วงหน้า

1. สาํรวจความตอ้งการใช้
งานวจิยัของโรงงานยา

2. กาํหนดโจทยว์จิยัโดยโรงงาน
อุตสาหกรรมยา

3. พฒันาโครงร่างวจิยัร่วมกนั
4. .

วจิยัหรอืวสัดุอุปกรณ์ สารเคมี
กบัโรงงานอตุสาหกรรมยา

5. หนงัสอืสง่มอบงานวจิยั
สามารถนํามาใชเ้ป็นหลกัฐาน
ในการรบัรองการใชป้ระโยชน์
จากงานวจิยัได้

5. กลุ่มวสิาหกจิชุมชน
การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ ของกลุ่ม

วสิาหกจิชุมชนมคีวามหลากหลาย
1. ประสานความร่วมมอืและวาง

แผนการทาํงานร่วมกบั สสจ.

ผลติภณัฑจ์ากวสิาหกจิชมุชน
2. สาํรวจความตอ้งการรบับรกิาร

และพฒันาผลติภณัฑ์
3.

มาตรฐานดา้นการผลติ
มาตรฐานของผลติภณัฑใ์หก้บั
กลุ่มวสิาหกจิชมุชน

4.

ผลติโดยวสิาหกจิชุมชน
5. ใหบ้รกิารวชิาการโดยการให้

คาํปรกึษากบักลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนเป็นรายๆ ไป และ
สอบถามความตอ้งการในการ
ใชง้านวจิยัไปพฒันา
ผลติภณัฑ์
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6. ใชโ้จทยว์จิยัจากความ

ตอ้งการของกลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนมาเป็นหวัขอ้ในการวจิยั

6. โรงพยาบาล
1. การศกึษาความคงสภาพ

ของยาเตรยีมเฉพาะคราว
2. การพฒันาฐานขอ้มลู

ดา้นยากบัผูป้ว่ยโรคต่างๆ
3.

ประสทิธภิาพในการใชย้า
ใหถู้กตอ้งของผูป้ว่ย

4. การศกึษา ADR

1. ใหค้วามสาํคญักบัจรยิธรรม
การวจิยัในมนุษย์

2. การแบ่งสดัสว่นความ
รบัผดิชอบในงานวจิยัตอ้งได้

2 ฝา่ย

1. ตดิต่อประสานงานผ่าน
กระบวนการฝึกงานหรอื
ความรูจ้กัสว่นตวั

2. พฒันาโจทยว์จิยัจากความ
ตอ้งการใชผ้ลงานวจิยัของ
โรงพยาบาล

3. พฒันาโครงร่างวจิยัร่วมกนั
4.

วจิยั และสดัสว่นความ
รบัผดิชอบในงานวจิยั

5. ทาํงานวจิยัและสรุปผล
งานวจิยัร่วมกนั

6. ใหห้วัหน้าหน่วยงานเซน็
รบัรองการใชป้ระโยชน์จาก
งานวจิยั


