วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ สวรส.
วิสัยทัศน์: “ผู้นาระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”
คำอธิบำยประกอบ เมื่อสิ้นสุดกำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์นี้ สวรส. จะได้รับกำรพัฒนำให้เป็นผู้นำ
ระบบวิจัยที่มีการจัดการความรู้ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อสร้ำงควำมรู้นำไปใช้กำหนด
นโยบำยหรือมำตรกำรสำคัญด้ำนกำรพัฒนำระบบสุขภำพ ทั้งนี้ควำมรู้ดังกล่ำวจะต้องมีข้ อมูลหรือหลักฐำนชัดเจนที่
สำมำรถอ้ำงอิงได้
นิยำมศัพท์
“ควำมรู้เชิงประจักษ์” หมำยถึง ควำมรู้ที่เป็นหลักฐำนแสดงควำมจริงของข้อค้นพบจำกกำรวิจัย
“กำรพัฒนำระบบสุขภำพ” หมำยถึง กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย กิจกำรด้ำนสำธำรณสุข ในเชิงสหวิทยำกำร
โดยสัมพันธ์กับศำสตร์ด้ำนอื่น เช่น สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ เศรษฐศำสตร์ จิตวิทยำ หรือพฤติกรรม
ศำสตร์ เพื่อให้กิจกำรด้ำนสำธำรณสุขสำมำรถพัฒนำไปอย่ำงมีระบบ และสำมำรถแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขอย่ำง มี
ประสิทธิภำพ
(เอกสำรฉบับนี้ใช้คำว่ำ “กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข” และ“กำรพัฒนำระบบสุขภำพ” ให้ทดแทนกันได้
(interchangeably) เนื่องจากในช่วงที่พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2535
คาว่า “ระบบสุขภาพ” ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ต่อมาคาว่า “ระบบสุขภาพ” มีการแพร่หลำยมำกขึ้น (ปรากฏใน
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) ดังนั้นกำรนิยำมคำว่ำ “กำรพัฒนำระบบสุขภำพ” ตำมที่กล่ำวไว้
ข้ำงต้น จึงอำศัยคำจำกั ดควำมคำว่ำ “กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข ”ที่กำหนดตำมมำตรำ 3 ของพระรำชบัญญัติ
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข พ.ศ.2535)
พันธกิจ: “พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้ อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม”
คำอธิบำยประกอบ ภำรกิจหลักของ สวรส. คือกำรทำให้เกิดองค์ควำมรู้โดยเฉพำะจำกงำนวิจัยที่มีคุณภำพ
และมี เ ป้ ำ หมำยในกำรน ำควำมรู้ ที่ ไ ด้ จ ำกกำรวิ จั ย ไปใช้ ใ นกำรสร้ ำ งกำรเปลี่ ย นแปลงในระบบสุ ข ภำพที่ ชั ด เจน
ตอบสนองปัญหำและควำมต้องกำรที่มีควำมเป็นพลวัต โดยเกิดจำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์ระบบสุขภำพ วิเครำะห์
กำหนดทิศทำงของกำรวิจัยด้ำนสุขภำพ และจัดลำดับควำมสำคัญอย่ำงสม่ำเสมอ กำรประมวลสถำนะองค์ควำมรู้ ระบุ
ช่องว่ำงควำมรู้ และโจทย์วิจั ยที่จ ำเป็ น กำรนำเสนอเพื่อฟังควำมเห็ นต่อผู้ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย กำรพัฒนำแผนงำน/
โครงกำรวิจัย กำรแสวงหำและสนับสนุนทุนวิจัย กำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนงำนวิจัยและกำรพัฒนำศักยภำพระบบ
วิจัยสุขภำพ กำรประมวลควำมรู้ที่ได้จำกกำรวิจัยและสังเครำะห์ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำด้ำนสุขภำพหรือปฏิรูป
ระบบสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงหลักกำรบริหำรที่มุ่งประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี
ยุทธศำสตร์ สวรส. ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ คือ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงทิศทำงและจัดลำดับควำมสำคัญของงำนวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำระบบสุขภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยระบบสุขภำพ
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรวิจัยระบบสุขภำพให้มีมำตรฐำนและยั่งยืน โดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล
คำสำคัญ “บริหำรจัดกำรประสำนดี มีระบบวิจัยที่เข้มแข็ง เสริมแรงเคลื่อนควำมรู้สู่นโยบำย เป้ำหมำยระบบ
สุขภำพไทยยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างทิศทางและจัดลาดับความสาคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อกำรวิเครำะห์จัดทิศทำงแผนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพของประเทศและจัด ลำดับควำมสำคัญของ
ประเด็นวิจัยด้ำนสุขภำพ โดยคำนึงถึงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยและแผนพัฒนำของประเทศ เพื่อใช้เป็น
กรอบนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรวิจัยสุขภำพของประเทศ
ยุทธวิธี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1
1) กำหนดทิศทำงแผนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพของประเทศ และจัดลำดับควำมสำคัญ อย่ำงมีส่วนร่วมและมี
กำรบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วน
2) ผลักดันให้เกิดกำรวิจัยตำมทิศทำงกำรวิจัยด้ำนสุขภำพ เพื่อให้หน่วยวิจัยหรือสถำบันวิจัยที่มีควำมพร้อมได้
นำไปดำเนินกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ภำรกิจหลัก ของ สวรส. มุ่งเน้นกำรวิจัยและสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับระบบสุขภำพของประเทศ ในประเด็นที่
มีลำดับควำมสำคัญสูงและเป็นช่องว่ำงควำมรู้ เพื่อใช้ขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภำพของประเทศ
ในระยะที่ผ่ำนมำนั้น สวรส. มีบทบำท ในกำรสนับสนุนให้เกิดงำนวิจัย ตลอดจนมีกระบวนกำรขับเคลื่อนผลงำนวิจัย
ระบบสุขภำพไปสู่นโยบำย (Policy advocacy) เพื่อสุขภำพประชำชน ภำยใต้ควำมร่วมมือของหน่วยงำนวิชำกำร
เครือสถำบัน และภำคีเครือข่ำยที่มีศักยภำพทั้งในภำคส่วนสุขภำพ (health sector) และภำคส่วนอื่นๆ (non health
sector) ทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน ในกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภำพและกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยตำมที่
มุ่งหวัง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้งำนวิจัย (องค์ควำมรู้) ตำมทิศทำงกำรวิจัยด้ำนสุขภำพที่มีลำดับควำมสำคัญสูงที่ ตอบสนองต่อ
กำรพัฒนำระบบสุขภำพ
2) เพื่อสนับสนุนกำรนำผลงำนวิจัยระบบสุขภำพไปสู่กำรใช้ประโยชน์
ยุทธวิธี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
1) ส่งเสริมกำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่มีคุณภำพให้ได้รับกำรยอมรับ และสอดคล้องกับปัญหำ
ระบบสุขภำพของประเทศ
2) ขับเคลื่อนงำนวิจัยด้ำนสุขภำพไปสู่กำรกำหนดนโยบำย แนวทำง หรือมำตรกำร ในกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ
รวมทั้งส่งเสริมกำรเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ
3) เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรวิจัยกับภำคเอกชน ที่สอดคล้องกับประเด็นวิจัยสุขภำพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
สืบเนื่องจำกกำรวิจัยระบบสุขภำพที่มีข้อจำกัดทั้งในด้ำนบุคลำกรกำรวิจัยและระบบงำนวิจัย จึงจำเป็นต้องให้
ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยระบบสุขภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้มีบุคลำกรที่
เพียงพอและมีขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นในกำรประสำนและบริหำรจัดกำรกำรสร้ำงองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยระบบ
สุขภำพ และมุ่งเน้นกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนระบบสุขภำพ ให้บุคลำกรได้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้หรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกำรวิจัยระบบสุขภำพ รวมทั้งกำรวิจัยในเรื่องที่จำเป็นในกรณีที่ไม่สำมำรถสรรหำผู้ทำวิจัยได้
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ สวรส. มีศักยภำพเชิงสถำบันในด้ำนวิจัยระบบสุขภำพ
2) เพื่อให้มีบุคลำกรที่มีขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยระบบสุขภำพและด้ำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ยุทธวิธี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3
1) พัฒนำและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและให้ทุนนักวิจัยทำงสุขภำพ
2) พัฒนำควำมร่วมมือกับภำยในประเทศไทย นำนำชำติทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก ในกำรวิจัยเชิง
ระบบสุขภำพ ให้เกิด Excellent center ทำงกำรวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพให้มีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ในกำรบริ ห ำรทุน วิจั ย จ ำเป็ น ต้ องแสวงหำควำมร่ว มมือ และกำรร่ ว มลงทุนจำกภำคส่ ว นต่ ำงๆ ท ำให้ ทุ น
สนับสนุนกำรวิจัยมำจำกหลำยแหล่ง ที่มีหลักเกณฑ์/เงื่อนไข/ระเบียบ/ขั้นตอนกำรบริหำรที่แตกต่ำงกัน จึงเห็นสมควร
ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย ให้เกิดควำมเป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพ
และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนประกอบกำรพิจำรณำกำรร่วมหรือรับทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอกทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรติดตำมกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยระบบสุขภำพ
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้ำของและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบสุขภำพผ่ำนกำรบริหำรงำนวิจัย สวรส.
จึงมุ่งบริหำรและพัฒนำองค์กรให้มีธรรมำภิบำลและเป็นองค์กรคุณธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยระบบสุขภำพของ สวรส . เกิดควำมเป็นเอกภำพ มีธรรมำภิบำล และเป็น
องค์กรคุณธรรม
ยุทธวิธี ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4
1) พัฒนำองค์กรที่มีคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยเน้นกำรพัฒนำกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน และตอบสนองจำกตรวจสอบภำยนอก
2) บริหำรจัดกำรทุนและแหล่งทุนเพื่อกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
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