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บทที่ ๑
สถานการณ์และปัจจัยที่สาคัญ
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มส่งผลต่อระบบสุขภาพ ได้แก่ โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข การเมืองและการปกครอง ที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบสุขภาพทั้งในเรื่องระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุข กระบวนการนโยบาย
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ภาพที่ ๑ แสดงปัจจัยภายนอกที่สง่ ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ

๑. ปัจจัยภายนอกที่สาคัญ
๑.๑ โลกาภิวัตน์ (Globalization and regionalization)
เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงทั้ งด้ านประชากร ทุน และข้อ มูล ข่า วสาร ผ่ านทางการค้ า
ระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายประชากรข้ามพรมแดนมีข้อจากัดลดลง แรงงานต่างชาติกลายเป็นกลไก
ขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในหลายพื้ น ที่ โรคติ ดต่ อข้ ามพรมแดนและแพร่ กระจายไปทั่ ว โลกพบได้ บ่อ ยขึ้ น ซึ่ ง
ผลกระทบดั ง กล่ า วไม่ จ ากั ด อยู่ เ ฉพาะด้ า นการค้ า เท่ า นั้ น แต่ ข ยายไปครอบคลุ ม ประเด็ น ทางด้ า นสั ง คม
วัฒนธรรม สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
๑.๒ การเปลี่ยนแปลงทางประชากร (Demographic change)
ประเทศไทยมีแนวโน้มคล้ายกับ หลายประเทศทั่วโลก ที่พบว่ามีประชากรย้ายเข้า
เมืองมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการย้ายถิ่นระหว่าง
พื้นที่มากขึ้น มีชาวต่างชาติ (immigration) เข้ามาทางานในทุกระดับ และยังพบปัญหาการกระจายรายได้
เกิดกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาส กลุ่มแรงงานข้ามชาติมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าจานวนประชากรสูงอายุ
ปี ๒๕๕๘ ในสังคมไทยเพิ่มขึ้นเกือบถึง ๑ ใน ๓ ของจานวนประชากรทั้งประเทศ โดยเฉพาะประชากรสูงอายุ
วัยปลาย (๘๐ ปีขึ้นไป) ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการทากิจวัตรประจาวัน และปัญหา
สุขภาพทีจ่ ะมีมากขึ้น
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๑.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Technology and IT)
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือในการ
ตรวจวินิจฉัยโรค และเครื่องมือในการรักษาโรค ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
พัฒนาการของตัวเทคโนโลยีเองและความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ที่ต้องการความมีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และได้ผล จึงทาให้ระบบบริการมีการพัฒนาและนาเข้า
เทคโนโลยีมาใช้ในระบบบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาแพงจึงส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
๑.๔ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครอง (Geopolitical and governance change)
การเมืองเข้ามามีส่วนอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชนมากขึ้น ผ่านทางนโยบายหรือการ
ออกกฎหมาย ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ เกิดจากแนวความคิดที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่งดึงเอา
ประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะออกมาใน
รูปแบบของพฤติกรรมความรุนแรง ความสัมพันธ์ของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงเชิงสภาพแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อสุขภาพ นโยบายด้านสุขภาพ รวมถึงส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม

๒. ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
๒.๑ การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา (Epidemiological change)
สถานการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่พบว่า
ส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ กลายเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังจากความเสื่อมของอวัยวะ หรือกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีการดารงชีวิตมากขึ้น และโรคจาก
สภาพแวดล้ อมที่ไม่ปลอดภัย เช่น อุบั ติเหตุจราจร มลภาวะในสิ่งแวดล้อม โรคจากสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน นอกจากนี้ยังพบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤติมมี ากขึ้น ทั้งจากสาธารณภัยต่างๆ และการระบาด
ของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้า
๒.๒ พฤติกรรมสุขภาพ (behavior)
พฤติกรรมทางเพศ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย
การใช้สารเสพติด การขับรถโดยประมาท พฤติกรรมทั้งหมดส่งผลต่อการเกิดโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
๒.๓ ระบบบริการสาธารณสุข (Health care system)
แนวคิดการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่เห็นได้ชัดเจนคือ การสร้างหลักประกัน
สุขภาพ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบริการสาธารณสุขทุกระดับมุ่งไปสู่เป้าหมายเพิ่มความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชน (equity) มีการจัดระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและยอมรับได้ (quality) และมี
การใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) โดยเน้นการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง
และมีการเชื่อมการจัดบริการสาธารณสุขต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ รวมทั้งการพึ่งตนเองด้านสุขภาพควบคู่ไปด้วย
จากการดาเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพได้เพิ่มขึ้น ช่วยลดภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ แต่ภาพรวมของประเทศกลับมี
แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ในขณะทีท่ รัพยากรสาธารณะเพื่อกิจการด้านสาธารณสุขมีสัดส่วนลดลง
โดยเฉพาะทรัพยากรและงบประมาณจากส่วนกลางมีจากัด ผนวกกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากร จึงเป็น
แรงกดดันและเป็นเรื่องท้าทายให้ระบบสุขภาพของประเทศต้องมีแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมค่าใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ความเสมอภาคในการรับบริการ รวมถึงการจัดการด้านกาลังคน
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๒.๔ กระบวนการนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับสุขภาพ (healthy public policy)
การประกาศใช้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ของระบบสุขภาพไทย เพราะได้ปฏิรูปแนวคิดว่าด้วย “สุขภาพ” ให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สั งคม และทางปั ญญา โดยใช้คาว่ า “สุ ขภาวะ” เพื่อสื่ อความหมายใหม่นี้ นอกจากนี้ยัง ได้พัฒ นากลไก/
โครงสร้างเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ
ส่วนกลาง ภาครัฐส่วนภูมิภาค ภาครัฐส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการจัดให้มี
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติและระดับพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น นอกจากนี้กฎหมายยังกาหนดให้
จัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
การดาเนินงานด้านสุขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในอีกด้านหนึ่ง สุขภาพก็มิได้จากัดขอบเขตอยู่แค่กระทรวงสาธารณสุข หรือแวดวงนักวิชาชีพ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกต่อไป แต่จะเกี่ยวพันเชื่อมโยงและส่งผลต่อกันข้ามภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาค
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย เพื่อการพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจระบบสุขภาพต้องสร้างประชากร
ให้มีสุขภาพดีอย่างไร หรือระบบสุขภาพจะมีส่วนในการสร้างผลผลิตมวลรวมของชาติได้อย่างไร กลายเป็น
โจทย์ที่เลี่ยงไม่ได้อีกต่อไป เช่นเดียวกับโจทย์ที่ว่าระบบสุขภาพต้องทาอะไรบ้างหรือปรับตัวอย่างไร เพื่ อให้
ประชากรที่มีโครงสร้างเปลี่ยนไป อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางชาติพันธ์และวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันได้ และ
ระบบสุขภาพลักษณะใดที่จะช่วยรักษาทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อมไว้ได้ แต่ในทางกลับกันการพัฒนาประเทศ
ในด้านต่างๆ ต้องคานึงถึงผลที่จะกระทบต่อสุขภาพของประชาชนด้วยเช่น กัน นั่นคือการพัฒนาระบบสุขภาพ
ไม่สามารถแยกส่วนจากการพัฒนาด้านอื่นๆ เช่นเดียวกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ก็ไม่สามารถมองข้ามประเด็น
หรือผลกระทบทางสุขภาพ ไม่อาจละเลยหรือละทิ้งใครไว้ ข้างหลังของกระบวนการพัฒนาได้ ดังที่เรียกว่า
Inclusive development

๓. วาระปฏิรูปประเทศ
๓.๑ วาระปฏิรูประบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ
การขับเคลื่อนประเทศด้วยฐานความรู้และนวัตกรรม จาเป็นต้องมีระบบวิจัยที่เข้มแข็ง
และเป็นระบบมากขึ้น นาไปสู่การสร้างสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งเกิดผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อยอดการสร้างคุณค่าและมูลค่าภูมิปัญญาในทุก
ระดับ โดยผลที่คาดหวังจากแนวทางปฏิรูปที่สาคัญ ได้แก่ มีหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในระบบวิจัยที่ชัดเจน
เช่น หน่วยงานนโยบายวิจัยระดับชาติและระดับสาขา หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย เป็นต้ น มีกลไกด้านความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันผู้ผลิต และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงองค์กรชุมชนที่นาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อสังคมและเชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิจัยของประเทศ มีสถาบันวิจัยเฉพาะ
ทาง มีฐ านข้อมูล งานวิจัย ที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่ว มกันได้
ตลอดจนมีการวางแผนกาลังคนของระบบวิจัยของปะเทศ และมีการสร้างอาชีพนักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ
๓.๒ วาระปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ (ข้อเสนอปฏิรูปเร่งด่วน : การปฏิรูปการส่งเสริมอุตสาหกรรมยาและชีว
วัตถุเพื่อการส่งออกและความมั่นคงของประเทศ)
“ยา” เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย สี่ ใ นการด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมยา
ของไทยเป็นรูปแบบการแข่งขันด้า นราคาและเน้นด้านการตลาด ส่งผลให้นวัตกรรมในอุตสาหกรรมยาอยู่ใน
วงจากัด ขณะที่เทคโนโลยีการผลิต การวิจัย การพัฒ นาตารับยาของต่างประเทศมีความก้าวหน้าไปมาก
กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๔

รวมถึงกลุ่มโรคอุบัติใหม่ โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีความจาเป็นต้องอาศัยการนาเข้ายาและ
ชีววัตถุเพื่อรักษาผู้ป่วย สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางยาของระบบยาไทย ดังนั้น การส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมยาและชีววัตถุให้เป็นส่วนสาคัญหนึ่งในการขับเคลื่อน
ประเทศ จึงจาเป็นต้องพัฒนาความรู้นวัตกรรมตามวงจรห่วงโซ่คุณค่า ที่เริ่มตั้ งแต่กระบวนการพัฒนางานวิจัย
การพัฒนาตารับ สารออกฤทธิ์ทางยา ห้องปฏิบัติการวิจัย การวิจัยในคน ไปจนถึง การถ่ายทอดสู่ภาคส่วนด้าน
การผลิต โดยคาดหวังว่าการปฏิรูประบบ วทน. จะช่วยพัฒนาประเทศจากการเป็นผู้ซื้อยามาเป็นผู้ผลิตเพื่อการ
ส่งออก สามารถดึงดูดการลงทุน และสามารถตอบสนองต่อการรวมตัวของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีอุบัติการณ์ของ
โรคคล้ายคลึงกัน
ส าหรั บ ผลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการปฏิ รู ป ได้ แ ก่ มี ห น่ ว ยงานท าหน้ า ที่ บู ร ณาการ
การพัฒนาระบบยา มีระบบสนับสนุนเชิงกฎหมายที่มีความเป็นสากล ดึงดูดการลงทุนและเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงยา ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาเพื่อการส่งออก ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต และให้สามารถทดแทนการนาเข้ายาและชีววัต ถุ ทั้งนี้ จากผลที่คาดหวังให้
เกิดขึ้นดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในทางที่ดขี ึ้น กล่าวคือ มีความมั่นคงทางยา สามารถผลิตยาที่มี
คุณภาพได้เอง ยาที่ผลิตมีความเหมาะสมกับอุบัติการณ์ของโรคในภูมิภาค ห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยา
มีความเชื่ อมโยงกัน ได้ อย่ างต่ อเนื่ อ งและเข้ม แข็ ง เกิด ผู้ ผ ลิ ต ที่มี ศักยภาพ และมีบุ คลากรฐานความรู้ เพื่ อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมยาอย่างเพียงพอ
๓.๓ วาระปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
ระบบริการสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันยังเป็นไปในลักษณะแยกส่วน ทาให้เกิด
“ช่อ งว่ าง” ทั้ งด้า นการจั ดการทรั พ ยากรและการให้ บ ริก าร การให้ บริ การแบบเฉพาะกลุ่ ม ประกอบกั บ
สถานการณ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทาให้ประชาชนเข้ าถึงบริการสุขภาพได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งข้อเสนอวาระ
การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว โดยเปลี่ยนระบบของการบริหารจัดการ
จาก “โรงพยาบาลเป็นฐาน” เป็น “พื้นที่เป็นฐาน” แต่ไม่ลดความสาคัญของโรงพยาบาล รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การอภิบาลระบบสุขภาพพื้นที่/อาเภอ ที่จะเป็นจุดคานงัดของระบบริการสุขภาพจาก “โรค” เป็น “ประชาน”
เป็นศูนย์กลาง
ผลที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้แก่ ประชาชน
สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว มีส่วนร่วมต่อการกาหนดแนวทางเพื่อการจัดการสุขภาพ
ของตนเอง และได้รับบริการอย่างเท่าเทียมภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๔ วาระปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ
ความเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากร สภาพสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม พฤติ ก รรมการ
ใช้ชีวิต และสถานการณ์โรค เช่น โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า ฯลฯ รวมทั้งภาวะความมั่นคงและ
ความปลอดภัยทางอาหาร และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลให้การจัดการระบบเฝ้าระวังด้านการป้องกันโรคและภัยคุกคาม
สุขภาพยังไม่เป็นระบบที่ชัดเจน จึงเกิดข้อเสนอการปฏิรูประบบการส่งเสริมสุขภพและการป้องกันโรคขึ้น
เพื่อปรับระบบและบทบาทการให้บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค และภัยคุกคาม
สุขภาพ โดยทุกหน่วยงานภาครัฐต้องยึดหลักการ “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ” โดยวางระบบการเงินการคลัง
และการกระจายอานาจให้หน่วยงานระดับจังหวัดมีบทบาทในการบริหารด้านนโยบายและงบประมาณ ส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทในการปฏิบัติ และชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน
ได้แก่

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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- ปรับวิธีการดาเนินงานในทุกขั้นตอนของหน่วยงานทุกระดับต้องใช้กระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
- การพัฒนากลไก “คณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด” และ “คณะกรรมการ
พัฒนานโยบายสาธารณสุขระดับชุมชนหรือท้องถิ่น”
- เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่พึง
ประสงค์ในการปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
- การพัฒนากฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบงานการสร้างเสริมสุขภาพ
ผลที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการปฏิรูประบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ได้แก่ ประชาชนมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามต่อสุขภาพลดลง
ชุมชนและท้องถิ่นมีระบบการจัดการและสนับสนุนการมีสุขภาพดีที่เข้มแข็ง ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ทั่วถึง และได้รับการคุ้มครองและปกป้องจากปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งมีความกระตือรือร้นต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี
๓.๕ วาระปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ
 การปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ระบบสุขภาพมีความซับซ้อนและสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ ทาให้การกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ทิศทางของระบบ รวมทั้งการประสานงานด้านการวางแผน การอภิบาลในภาพรวมยังขาดเอกภาพ
เนื่องจากอยู่ในการกากับของหลายหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การอภิบาลระบบสุขภาพมีความครอบคลุมด้านการ
วางแผน การคลั ง ก าลั ง คน ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ พื้ น ที่ จึ ง มี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายสุ ขภาพแห่ งชาติ ๓ ระดั บ ได้ แก่ คณะกรรมการก าหนดนโยบายสุ ขภาพแห่ งชาติ
คณะกรรมการสุขภาพเขต และคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่/อาเภอ ขึ้น
ผลที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้ านสุขภาพ ได้แก่
เกิดการอภิบาลระบบสุ ขภาพในทุกระดับ มีการบูรณาการการจัดบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สะดวก
ปลอดภัย ไร้รอยต่อ มีคุณภาพ และเป็นธรรม
 การปฏิรูประบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ
เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเติบโตเร็วกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการการคลังและกองทุนประกันสุขภาพต่าง ๆ ยังเป็นแบบแยกส่วน จึงจาเป็นต้องปฏิรูประบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ ดังนี้
- ออกพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงาน
กลางในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพต่าง ๆ
- บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศการบริการสุขภาพและการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างความยั่งยืนของการเงินการคลัง โดยการเพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์หรืออาหารและ
เครื่องดื่มที่เป็นภัยต่อสุขภาพ โดยผลักดันการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้ง
เพิ่มการประกันสุขภาพในกลุ่มประชากรต่าง ๆ
- กระจายอานาจการบริห ารจัดการจากส่ ว นกลางสู่ ส่ ว นภูมิภ าค เพื่อเสริมสร้ า ง
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณด้านสุขภาพ
ผลที่คาดว่าประชาชนจะได้รับจากการปฏิรูประบบการเงินการคลั งด้านสุ ขภาพ
ได้แก่ ประชาชนทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพที่รัฐจัดให้ มีความเสมอภาคในทุกกองทุนสุขภาพ มีระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสะท้อนข้อมูลปัญหาสุขภาพไปยังพื้นที่เพื่อการแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว มีการเชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงระดับทุติยภูมิ และมีความยั่งยืนในระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ
กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๖

๔. ประเด็นนโยบายที่สาคัญของกระทรวงสาธารณสุข
รั ฐ บาลมี เ ป้ า หมายให้ ป ระเทศมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ในส่ ว นของกระทรวงสาธารณสุ ข
มีหน้าที่ทาให้ประชาชนสุขภาพดี เป็นปัจจัยที่ทาให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ศาตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาธร ได้วางกรอบการทางานเพื่อให้
บรรลุนโยบายที่มอบไว้ สาหรับปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ จานวน ๘ ข้อ ดังนี้
๑) ทุกภาคส่วนมีความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชน บูรณาการ
ทางานร่วม ไม่ต่างคนต่างทา
๒) บริหารงานแบบมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล
๓) เน้ น การป้ อ งกั น โรคมากกว่ า การรอให้ ป่ ว ยแล้ ว รั ก ษา เช่ น การลดความแออั ด ใน
โรงพยาบาลใหญ่ ที่มุ่งเน้นการป้องกันโรค ให้ประชาชนสุขภาพดีในระดับครอบครัว ไปพร้อมๆ กับการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลไว้ร องรั บ เมื่อป่ ว ย โดยขอให้ เร่งดาเนินการให้ เห็ นผลภายใน ๒๐ เดือน เพราะเป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล
๔) สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดช่วงชีวิตทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่ใน
ครรภ์จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยจะผลักดันให้ให้ระบบสุขภาพระดับตาบลมีประสิทธิภาพ พัฒนาทีมหมอ
ครอบครัวให้เกิดผลชัดเจนในทุกหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
๕) ป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดบนท้องถนน ที่ประเทศไทยมี
อัตราการตายปีละ ๒๓,๐๐๐ คน เป็นอันดับ ๓ ของโลก ถ้าป้องกันได้จะช่วยประเทศประหยัดค่ารักษาได้กว่า
แสนล้านบาทต่อปี
๖) โภชนาการปลอดภัย เน้นคุ้มครองประชาชนในด้านสุขภาพ
๗) เน้นภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทยการพัฒนาสุขภาพ และ
๘) สร้างบทบาทสาธารณสุขให้เข้มแข็ง ทั้งในภูมิภาคและประชาคมโลก

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๗

บทที่ ๒
ยุทธศาสตร์ สวรส. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ ช่องว่างองค์ความรู้ที่บ่งชี้
ถึงโจทย์วิจัยในระบบสุขภาพในระยะต่อไป รวมทั้งการดาเนินงานที่ผ่านมา ผนวกกับบทบาทที่พึงประสงค์ของ
องค์กร สวรส. ในการดาเนินงานในอนาคต รวมทั้งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และมี
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ (สรุปประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นดังภาคผนวกที่ ๔)
น ามาประกอบการก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสง และยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ร ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
ผู้นาระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นาไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
(Leader in the Research Systems for Policy development to achieve Health of the Nations)
คาอธิบายประกอบ เมื่อสิ้นสุดการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้ สวรส. จะได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผู้นาระบบวิจัย ที่มีการจัดการความรู้ในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ชีวิต สังคม และเป็น
ระบบที่เกี่ยวข้องกับทุกคน เพื่อสร้างองค์ความรู้นาไปใช้กาหนดนโยบายหรือมาตรการสาคัญด้านการพัฒนา
สุขภาพได้
พันธกิจ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการสร้างและจัด การความรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนานโยบายที่นาไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
คาอธิบ ายประกอบ ภารกิจหลักของ สวรส. คือการทาให้ เกิดองค์ความรู้โ ดยเฉพาะจาก
งานวิจัยที่มีคุณภาพและมีเป้าหมายนาไปใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพที่ชัดเจน ตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการที่มีความเป็นพลวัต โดยเกิดจากการติดตามสถานการณ์ระบบสุขภาพ วิเคราะห์ และ
จัดลาดับความสาคัญอย่างสม่าเสมอ การประมวลสถานะองค์ความรู้ ระบุช่องว่างความรู้และโจทย์วิจัยที่จาเป็น
การน าเสนอเพื่ อฟั งความเห็ น ต่ อผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย การพั ฒ นาโครงการแผนงานวิ จัย การแสวงหาและ
สนั บ สนุน ทุนวิจัย การควบคุมคุณภาพมาตรฐานงานวิจัยและการพัฒ นาศักยภาพระบบวิจัยสุ ขภาพ การ
ประมวลความรู้ที่ได้จากการวิจัยและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพหรือปฏิรูประบบ
สุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้โดยคานึงถึงหลักการบริหารที่มุ่งประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๘

กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์
สวรส. จะดาเนินงานวิจัยระบบสุขภาพตามบริบทและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งในประเทศ ภูมิภาค และโลก
G lo b a l c o n te x t:
S o c ia l d e te rm in a n ts o f h e a lth , g lo b a liz a tio n a n d re g io n a liz a tio n , e m e rg in g in fe c tio u s
d is e a s e s a n d c lim a te c h a n g e

Health &
nonhealth

N a tio n a l c o n te x t:
S o c ia l s o lid a rity , a g in g s o c ie ty , h e a lth im p a c t a s s e s s m e n t, ro a d tra ffic
a c c id e n ts , d e c e n tra liz a tio n

H e a lth s y s te m c o n te x t:
U n iv e rs a l c o v e ra g e , N a tio n a l H e a lth A c t 2 0 0 7 a n d th e
n e w d e lib e ra tiv e p o lic y p ro c e s s , n o n -c o m m u n ic a b le
d is e a s e s

H e a lth re s e a rc h s y s te m
c o n te x t a n d H S R :
s te w a rd s h ip , c a p a c ity b u ild in g

ภาพที่ ๒ บริบทและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

เป้าประสงค์
๑. มีทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ
๒. มีองค์ความรู้ที่เพียงพอและทันสมัยในการกาหนดนโยบายหรือการนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
๑. จานวนและคุณภาพกลุ่มประเด็นการวิจัย (clusters) ด้านสุขภาพของประเทศ ตามลาดับ
ความสาคัญ และจานวน (ร้อยละ) ของประเด็นวิจัยที่ได้ไปดาเนินการวิจัย
๒. จานวน (ร้อยละ) ของงานวิจัยของ สวรส. ได้นาไปใช้ในการกาหนดนโยบายหรือมาตรการ
สาคัญในการพัฒนาด้านสุขภาพ
๓. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Cost-effectiveness) ของการบริหารงานวิจัย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างภาวะผู้นาในระบบวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างภาวะผู้นาในระบบวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อการวิเคราะห์จัดกลุ่มงานวิจัยและจัดลาดับความสาคัญของประเด็นวิจัยด้านสุขภาพ เพื่อ
ใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยสุขภาพของประเทศ
๑. กาหนดทิ ศ ทางการวิ จั ย ด้ า นสุ ขภาพของประเทศ โดยพั ฒ นาและร่ ว มในกลไก
กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม ด้วยการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ทั้งในสาขาด้ าน
กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๙

สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดทิศทางประเด็นวิจัยและจัดลาดับความสาคัญของประเด็นวิจัยด้าน
สุขภาพ (research mapping & priority setting) ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยการสังเคราะห์และ
ใช้ความรู้เพื่อเติมเต็มช่องว่างความรู้ที่มีอยู่ให้สามารถกาหนดนโยบายการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ หรือ
สร้างองค์ความรู้ที่จะนาไปสู่การการปฏิรูปด้านสุขภาพได้
๒. ผลักดันทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพ ในประเด็นที่มีลาดับความสาคัญสูง เพื่อให้หน่วย
วิจัยหรือสถาบันวิจัยที่มีความพร้อมได้นาไปดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ภารกิจหลัก ของ สวรส. มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของ
ประเทศ ในประเด็นที่มีลาดับความสาคัญสูงและเป็นช่องว่างความรู้ เพื่อใช้ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระบบสุขภาพของประเทศ ในระยะที่ผ่านมานั้น สวรส. มีบทบาท ในการสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ตลอดจน
มีกระบวนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยระบบสุขภาพไปสู่นโยบาย (Policy advocacy) เพื่อสุขภาพประชาชน
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานวิชาการ เครือสถาบัน และภาคีเครือข่ายที่มีศักยภาพทั้งในภาคส่วนสุขภาพ
(health sector) และภาคส่วนอื่นๆ (non health sector) ในการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพและการใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยตามที่มุ่งหวัง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ได้งานวิจัย (องค์ความรู้) ที่มีลาดับความสาคัญสูงที่ตอบสนองต่อการพัฒนาด้านสุขภาพ
๒. เพื่อสนับสนุนการนาผลงานวิจัยระบบสุขภาพไปสู่การใช้ประโยชน์
๓. เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลการวิจัยระบบสุขภาพของประเทศ
มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑. สร้างและจัดการความรู้ในประเด็นวิจัยระบบสุขภาพที่มีลาดับความสาคัญสูง
๑.๑ ปรั บ แผนงานวิ จั ย ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น วิ จั ย ระบบสุ ข ภาพที่ มี ล าดั บ
ความสาคัญสูง
๑.๒ ประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสาขา เพื่อสร้างคุณค่า
ของผลงานวิจัยระบบสุขภาพ
๑.๓ กาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานงานวิจัยระบบสุขภาพ
๑.๔ สร้างความร่วมกับภาคีต่างๆ ในการระดมทรัพยากรในการสร้างและจัดการความรู้
ด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
๒. การเชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ
๒.๑ สร้างกลไกการขับเคลื่อนผลการวิจัยระบบสุขภาพไปสู่ประโยชน์ (ทั้งการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายและเชิงพาณิชย์)
๒.๒ เผยแพร่ผลงานวิจัยระบบสุขภาพ ให้ผู้ใช้งานวิจัยเข้าถึงได้ง่ายและสามารถขับเคลื่อน
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยใช้รูปแบบการสื่อสารความรู้ที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารเฉพาะบุคคลกับผู้
กาหนดนโยบาย หรือการจัดทาวารสารวิชาการด้านการวิจัยระบบสุขภาพที่มีมาตรฐานวิชาการ เพื่อเผยแพร่
งานวิจัย เป็นต้น
๒.๓ พัฒนาคลังข้อมูลและความรู้เรื่องระบบสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่าย
องค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการจัดทาระบบข้อมูลงานวิจัยระบบ
สุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบบ on-line เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์โดยเชื่อมโยงและ
ต่อยอดจากระบบที่มีอยู่แล้ว
กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
สืบเนื่องจากการวิจัยระบบสุขภาพที่มีข้อจากัดทั้งในด้านบุคลากรการวิจัยและระบบงานวิจัย จึง
จาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้
มีบุคลากรที่เพียงพอและมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการประสานและบริหารจัดการการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจยั
ระบบสุ ขภาพ และมุ่งเน้ นการจั ดการความรู้ ด้านระบบสุ ขภาพ ให้ บุคลากรได้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ หรื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิจัยระบบสุขภาพ รวมทั้งการวิจัยในเรื่องที่จาเป็นในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาผู้ทาวิจัยได้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ สวรส. มีศักยภาพเชิงสถาบันในด้านวิจัยระบบสุขภาพ
๒. เพื่อให้มีบุคลากรที่มีขีดความสามารถด้านการวิจัยระบบสุขภาพและด้านบริหารจัดการ
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยและนักวิจัยของ
สวรส. และเครือข่าย
๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัยเชิงระบบ ผู้จัดการงานวิจัย และ
เครือข่ายในระดับต่างๆ ในการสร้างหรือบริหารจัดการงานวิจัย ระบบสุขภาพ ให้สามารถรองรับการร่วมงาน
หรือรักษาผู้มีขีดความสามารถสูง (maintaining the talents)
๑.๒ ส่งเสริม/กระตุ้นให้เกิดการพัฒนานักวิจัยเชิงระบบรายใหม่ รวมถึงนักวิจัยเชิงระบบ
ในระดับพื้นที่
๑.๓ ยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยระบบสุขภาพและบุคลากร สวรส. ในด้านการ
สร้างความร่วมมือ ระดมทรัพยากร รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
๑.๔ สนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒. พัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในการวิจัยเชิง
ระบบสุขภาพ เพื่อยกระดับหรือพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในเรื่องที่ประเทศยังขาดศักยภาพ รวมถึงความ
ร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดงานวิจัยในประเด็นที่เป็นช่องว่างความรู้ร่วมกันของระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก และเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและทรัพยากรทางด้านการวิจัยกับองค์กรวิจัยระดับภูมิภาคและระดับโลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารทุนวิจัยจาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือและการร่วมลงทุนจากภาคส่วนต่างๆ
ทาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยมาจากหลายแหล่ง ที่มีหลักเกณฑ์ /เงื่อนไข/ระเบียบ/ขั้นตอนการบริหารที่แตกต่าง
กัน จึงเห็นสมควรให้ความสาคัญกับการสร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย ให้เกิดความเป็น
เอกภาพและมีประสิทธิภาพ และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนประกอบการพิจารณาการร่วมหรือรับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการติดตามการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพผ่านการบริหาร
งานวิจัย สวรส. จึงมุ่งบริหารและพัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพของ สวรส. เกิดความเป็นเอกภาพ มีธรรมาภิบาล
และเป็นองค์กรคุณธรรม

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๑

มาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑. พัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
๑.๑ ปรับโครงสร้างองค์กรรวมถึงการจัดการในลักษณะเครือสถาบัน /เครือข่ายวิจัย ให้
รองรับและขับเคลื่อนการจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับบริบท
๑.๒ กาหนดแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นมาตรฐาน มีความเป็นเอกภาพและ
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจตรงกัน และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด (เช่น เรื่องการจัดทาข้อตกลง การ
บริหารงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก การบริหารในลักษณะเครือสถาบัน ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา
และการเชื่อมต่อการใช้ประโยชน์ เป็นต้น)
๑.๓ พัฒนากลไกและเครื่องมือสาหรับการบริหารจัดการงานวิจัย (พัฒนา กากับติดตาม
และส่งเสริมการเผยแพร่/ใช้ประโยชน์) การติดตามผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ
๒. พัฒนากรอบ/หลักเกณฑ์การรับทุนวิจัยด้านสุขภาพและความร่วมมือจากภายนอกและ
เครือข่าย รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นระยะ
๓. ปรับกลไกการบริหารงานภายในองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๓.๑. กาหนดแนวปฏิบัติและบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในทุกขั้นตอน
๓.๒ รายงานผลการจัดสรรทุนและผลการดาเนินงานต่อสาธารณะเป็นประจา โดย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
๓.๓ สร้างกลไกสาหรับคณะกรรมการ สวรส. ในการประเมินการตอบสนองต่อทิศทางการ
วิจัยระบบสุขภาพ และที่คณะกรรมการ สวรส. กาหนดเป็นนโยบาย
๓.๔ พัฒนารูปแบบและกลไกการมีส่วนร่วมของบุคลากร สวรส. ในเรื่องที่กระทบต่อ
อนาคต ทิศทางขององค์กร และบุคลากร

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และมาตรการสาคัญ ของแผนยุทธศาสตร์ สวรส.

วิสัยทัศน์: ผู้นาระบบวิจัยเพือ่ การพัฒนานโยบายที่นาไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
(Leader in the Research Systems for Policy development to achieve Health of the Nations)
พันธกิจ: เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการสร้างและจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานโยบายที่นาไปสู่สุขภาพของประชาชาติ

(Leader in the Research Systems for Policy development
to achieve Health of the Nations)
ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์

๑. มีทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ
๒. มี อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ พี ย งพอและทั น สมั ย ในการก าหนดนโยบายหรื อ การ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

๑. จานวนและคุณภาพกลุ่มประเด็นการวิจัย (clusters) ด้านสุขภาพของประเทศ
ตามลาดับความสาคัญ และจานวน (ร้อยละ) ของประเด็นวิจัยที่ได้ไปดาเนินการวิจัย
๒. จานวน (ร้อยละ) ของงานวิจัยของ สวรส. ได้นาไปใช้ในการกาหนดนโยบายหรือ
มาตรการสาคัญในการพัฒนาด้านสุขภาพ
๓. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า (Cost-effectiveness) ของการบริหารงานวิจัย

๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ มาตรการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างภาวะผูน้ าในระบบวิจัย
ที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างและจัดการความรูเ้ พื่อ
พัฒนาระบบสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถใน
การวิจัยระบบสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการวิจัยระบบสุขภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
๑. ก าหนดทิ ศทางการวิ จัย ด้ า นสุ ข ภาพของ
ประเทศ อย่างมีส่วนร่วมและมีลาดับความสาคัญ
๒. ผลักดันการดาเนินการตามทิศทางการวิจัย
ด้านสุขภาพ

มาตรการ
๑. สร้างและจัดการความรู้ในประเด็นวิจัยระบบ
สุขภาพที่มลี าดับความสาคัญสูง ให้มีมาตรฐาน
และมีส่วนร่วม
๒. เชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ ให้
ผู้ใช้งานวิจัยเข้าถึงได้ง่าย

มาตรการ
๑. พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการบริหารจัดการงานวิจัยและนักวิจัย
ของ สวรส. และเครือข่าย
๒. พัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติทั้งในระดับ
ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก ในการวิ จั ย เชิ ง ระบบ
สุขภาพ

มาตรการ
๑. มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัย
ของ สวรส. ให้มีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนากรอบ/หลักเกณฑ์การรับทุนและความ
ร่วมมือจากภายนอกและเครือข่าย
๓. ปรับกลไกการบริหารงานภายในองค์กรโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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บทที่ ๓
ช่องว่างความรู้และขอบเขตงานวิจัยระบบสุขภาพ
ข้อเสนอจากการปฏิรูป สวรส.๑ เสนอว่า ขอบเขตการวิจัยควรขยายให้ครอบคลุมงานวิจัย
พื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ รวมถึงทุกองค์ประกอบของระบบบริการสุขภาพ ๒ (six building
blocks) และปัจจัยสังคมกาหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากร สิ่งแวดล้อม โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ การวิจัยที่สนับสนุนนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอด้าน
การวิจัยเพื่อพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
โดยให้มีการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพในภาพรวมด้วย ได้แก่ การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นวิจัยสุขภาพ
กระบวนการเพื่อสร้างความเข้มแข็งการจัดการงานวิจัย และการพัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ
แผนงาน/โครงการวิจัย ของ สวรส. ที่ดาเนินการระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ มีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยประเด็นวิจัยสาคัญที่ควรดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาระบบ
สุขภาพเป็นไปตามผลลัพธ์คาดหวัง รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของโจทย์วิจัยภายใต้ช่องว่างความรู้และ
ทิศทางการดาเนินงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาระบบสุขภาพสรุปได้ดังนี้
๑. ด้ า นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ เช่ น การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรและแบบแผนของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต เพื่อให้เกิด ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพ (โดยเฉพาะส าหรั บกลุ่ มผู้ สู งอายุ คนพิการ ผู้ ด้อยโอกาส เป็นต้น ) รวมถึง รูปแบบการ
จัดบริการปฐมภูมิเพื่อดู แลประชาชนก่อนเข้าสู่ระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบสุขภาพภายใต้แนวโน้มข้อจากัดของทรัพยากร
๒. ระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ เช่น ความเสมอภาคในการได้รับบริการของประชาชน
ทุกระดับ ทั้งประชากรย้ายถิ่น ประชากรผู้ด้อยโอกาส แรงงานข้ามชาติ หรือเรื่องการลดความเหลื่อมล้าในสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่บริหารจัดการโดยรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบการเงินการ
คลังเพื่อสุขภาพเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระจายรายได้ และสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ
๓. ระบบยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีด้านสุขภาพเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก
และมีอิทธิพลต่อการออกแบบรูปแบบบริการ และกระทบต่อค่าใช้จ่าย การใช้ยาและเทคโนโลยีเกินจาเป็น ปัญหา
การกระจายทรัพยากรและเทคโนโลยี เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างไม่ทั่วถึง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และแนวโน้มการ
เกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดารงชีวิตและสภาพแวดล้อม จึงจาเป็นต้องมีความรู้ กลไก และเครื่องมือในการ
ประเมินความคุ้มค่ายาและเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจ ติดตาม รักษา และป้องกัน ในราคา
ที่เหมาะสมและคนไทยเข้าถึงได้ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง และรองรับผู้สูงอายุ
๔. ระบบกาลังคนด้านสุขภาพ จาเป็นต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกาลังคน
ด้านสุขภาพ การคาดการณ์ความต้องการและวางแผนการผลิตกาลังคน เพื่อประกันความเสมอภาคในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
๑

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ปฏิรูป สวรส. ก้าวสู่การวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ ๓. ๒๕๕๕
ประกอบด้วย ๑) ระบบบริการสุขภาพ ๒) กาลังคนด้านสุขภาพ ๓) ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ๔) การพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ ๕) ระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ ๖) การอภิบาลระบบสุขภาพ
๒

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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๕. ระบบข้ อมูล ข่า วสารสุข ภาพ การจัดการข้อ มูล สุ ข ภาพให้ เป็ นระบบที่ค รอบคลุ มทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน ข้อมูลมีความถูกต้อง มีมาตรฐานและเข้าถึงได้โดยมีกลไกการควบคุม กากับ และการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนาข้อมูล ไปใช้ประโยชน์และขยายผลในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สุขภาพและด้านอื่นๆ ต่อไป
๖. การอภิบาลระบบสุขภาพ (Heal th Governance and Governance for Health)
การพัฒนาความเข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health system governance) ยังมีช่องว่าง
ความรู้อยู่อีกมาก คาว่า “การอภิบาลระบบ” มีการใช้มานานพอสมควร แต่ก็ให้ความหมายแตกต่างกัน สวรส.
ให้ความหมายของการอภิบาลระบบ หมายถึง การใช้อานาจร่วมกันของกลไกและหน่วยงานต่างๆ ในการกากับ
ทิศทางการตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น สุขภาวะของประชาชน ดังนั้นกลไกอภิบาลระบบ
สุขภาพจึงไม่ได้จากัดที่กลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่เป็นปฏิสัมพันธ์ของกลไกทั้งหมดในสังคม ซึ่งแต่ละกลไก
มีพลังอานาจในมิติที่แตกต่างกัน
จากแนวโน้มของการกระจายอานาจเพื่อให้มีความคล่องตัวและมีอิสระในการตัดสินใจได้
ทันท่วงทีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและไม่แน่นอน มีความต้องการงานวิจัยการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการจัดการสุขภาพในระดับท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้างความตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของแต่ละองค์กรที่เชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศ และสร้างระบบกลางในการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ส่วนประเด็น Governance for Health มีความสัมพันธ์กับแนวคิดทุกนโยบายห่วงใย
สุขภาพ (Health in All Policies) สิ่งที่ควรพิจารณาควบคู่ไปพร้อมกันคือ “ผู้เล่น”หรือ “ผู้มีส่วนได้เสีย”
ในระบบสุขภาพปัจจุบันเกิดขึ้นจานวนมาก ไม่เพียงหน่วยงานในและนอกระบบสุขภาพ ยังรวมถึงภาคเอกชน
ภาคสังคมและประชาชนจานวนมากที่ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในเรื่องสุขภาพในมิติต่างๆ มากขึ้น
ตามลาดับ การจัดการระบบสุขภาพจึงไม่อาจใช้รูปแบบการอภิบาลโดยรัฐ (Government by State)
เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่ต้องปรับการอภิบาลระบบสุขภาพไปสู่ การอภิบาลโดยเครือข่าย (Governance by
Network) ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพต่างๆ เพื่อให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการ
อภิบาลระบบโดยรัฐ และเชื่อมกับการอภิบาลระบบโดยตลาด (Governance by Market) เช่น กลไกและ
กฎระเบียบทางการค้า การลงทุน ในทิศทางสร้างนาซ่อม และการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าพร้อมไปกับปรับเปลี่ยน
จากการสั่งการหรือดาเนินการโดยหน่วยงานใดๆ เพียงหน่วยเดียว (Single Command) เป็นการมีส่วนร่วม
หรือสนับสนุนจากภาคีหุ้นส่วน (Collective Leadership and Partnership) โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่สนับสนุน
การป้องกันภัยคุกคามสุขภาพให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ระบบการเงินการคลัง การตลาดเชิงสังคม
การสื่อสารสุขภาพ การจัดการความรู้และนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี
การให้ความสาคัญกับการลงทุน การพัฒนานโยบาย แผนงานบนฐานหลักฐานเชิงประจักษ์
๗. การประเมินคุณค่าทางสุขภาพในสังคมไทย แม้จะเป็นที่ตระหนักกันดีว่า ระบบความรู้
ของระบบสุ ขภาพไทยนั้ น มีเอกลั กษณ์ที่ความเป็นพหุ ลั กษณ์ อันประกอบด้ว ยองค์ความรู้ทางสายวิช าชีพ
(Professional or Medical knowledge) องค์ความรู้สายภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional knowledge) และ
ความรู้ภาคประชาชน (Popular knowledge) ซึ่งการเข้าถึงความรู้ของแต่ละสายมีความแตกต่างกัน แต่ก็
สามารถเป็ น ทางเลื อกในการดูแ ลและจั ด การสุ ขภาพได้ ซึ่ งในส่ ว นของ Professional or Medical
knowledge นั้น เป็นความรู้เชิงประจักษ์ที่ง่ายต่อการเผยแพร่และถ่ายทอด แต่ก็อาจยากต่อการเข้าใจและ
ยอมรับในบริบทสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความรู้ชุดนี้อยู่ใต้กระบวนทัศน์ที่มองโรคภัยการเจ็บป่วยเป็นศัตรูที่
ต้องเอาชนะและควบคุมให้ได้ ในที่สุดจึงชักนาให้เราต่อสู่กับความตายและสาเหตุการตายมาโดยตลอด และ
กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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ยอมลงทุนเพื่อการนี้ไม่ว่าจะต้องใช้ทรัพยากรเท่าไร ซึ่งในที่สุดก็ต้องมาต่อสู่และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
กันอีกชั้นหนึ่ง ในขณะที่ความรู้อีกสองชุด คือ ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของภาคประชาชน จะเกิดจากมุมมองของการเห็นคุณค่าภายในของการมีชีวิต ความสัมพันธ์และการ
เกื้อกูลกันมากกว่า ชุดความรู้เหล่านี้มองสุขภาพและการเจ็บป่วยในมุมที่แตกต่าง ที่มุ่งไปสู่การจัดสมดุลภายใน
มากกว่าการปราบหรือขจัดให้หมดไป แต่ความรู้เหล่านี้มักเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวผู้คน (Tacit knowledge) เป็น
ส่วนใหญ่ ทาให้หากไม่มีการจัดการที่ดี ก็จะไม่เกิดการแพร่ ขยายของความรู้เหล่านี้ งานวิจัยและการจัดการ
ความรู้ในระบบสุขภาพไทย จึงยังขาดแคลนชุดความรู้ที่มองสุขภาพในมุมของพลังและสมดุลภายในของมนุษย์
เมื่อสังคมเริ่มต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง ความพิการ การสูงอายุ ที่รักษาและเอาชนะไม่ได้ ระบบจึง
ต้องการความรู้อีกชุดหนึ่งเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น
จะเห็ น ได้ ว่า การบริ ห ารงานวิ จัย ที่ผ่ านมาถึง ปัจ จุบั นครอบคลุ ม ประเด็น ระบบริก ารและ
การคลั ง ด้ า นสุ ข ภาพเป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาตามกรอบ “ระบบสุ ข ภาพ” ที่ ห มายถึ ง ระบบ
ความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (จาก พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) หรือหมายถึง
ระบบและการจัด การทั้งมวลที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นระบบที่ซ้อนทับกับเรื่องของชีวิตและสั งคม
เป็ น ระบบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก คน และทุ ก คนมี ส่ ว นเป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น ก็ จ ะเห็ น ว่ า ยั ง มี ช่ อ งว่ า งความรู้ ที่
จาเป็นต้องศึกษาวิจัยอีกมาก เช่ น การศึกษาวิจัยระบบสุขภาพภาคประชาชน การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการ
สภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อสุขภาพ การศึกษาวิจัยกลไก
กติกา กฎหมายของชุมชนสังคมที่สนับสนุนการจัดการสุขภาพของประชาชน เป็นต้น และเมื่อคานึงถึงบริบท
โลก ภูมิภาค และประเทศในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าขอบเขตระบบสุขภาพนั้น ได้ขยายไปไกลเกินกว่า
การรองรับความเป็นพลเมืองภายใต้เขตแดนการปกครองประเทศไปแล้ว การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
จึงอาจต้ องยกระดั บ เป็น “ระบบสุขภาพอาเซียน” เป็นอย่างน้อย สมดุล ด้านสุ ขภาพในภูมิภาคจึงเป็ น
ประเด็นท้าทายที่สาคัญ

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๖

บทที่ ๔
ประเด็นวิจัย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ประเด็นวิจัย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

๑. ระบบบริการสุขภาพ
๑.๑ วิจัยและ
-วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ
ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ พั ฒ นาระบบ
พัฒนาระบบ
-วิจัยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
บริการปฐมภูมิ
บริการสุขภาพ
-วิจัยรูปแบบบริการปฐมภูมิในเขต กทม. และปริมณฑล
-วิจัยความเป็นไปได้ทางการเงินและการจัดการ ของ รพศ./รพท. หากแยกการบริหาร
บริการปฐมภูมิในเขตเมืองออกไปเป็นอิสระ
-ความหลากหลายของรูปแบบ ทีมสุขภาพประจาครอบครัว เมื่อนโยบายถูกนาไปปฏิบัติ
-วิจัยพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็งได้มาตรฐาน
-วิจัยประเมินผลระบบบริการสุขภาพ
-วิจัยออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการรักษาในระบบบริการ
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับการเป็นสังคมเมือง
-วิจัยเพื่อสร้างความรู้และเทคโนโลยีใหม่เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่เป็นการ
เจ็บป่วยทางกายและสุขภาพจิต
-ประเมินสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
๑.๒ คนพิการ
ผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส

-วิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ เทคโนโลยี ระบบการดูแล และนโยบายสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุมสี ุขภาพและคุณภาพชีวติ ดีขึ้น
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้พกิ าร
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาวและระยะกลาง
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื้อรัง
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพ

๑.๓ การพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ชุมชน

-วิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชน
ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ พั ฒ นาระบบ
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้พกิ ารในชุมชน ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ระบบ สุขภาพชุมชน
การดูแลโรคเรื้อรังในชุมชน การทางานเรื่องเด็กและเยาวชนในชุมชน และการจัดการ
กองทุนในชุมชน
-วิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพการจัดการตนเองด้านสุขภาพ สร้างระบบการ
สร้างเสริมสุขภาพป้องกันความเสีย่ ง นโยบายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เทคโนโลยีใหม่ที่
มีทางเลือกเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่สอดคล้องกับความหลากหลายของประชากร
ในชุมชน
-วิจัยเพื่อสนับสนุนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเสี่ยง สร้างความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

๒. ระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ
๒.๑ ระบบ
-วิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้าระหว่างกองทุน
หลักประกัน
-วิจัยเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมของกองทุนสุขภาพสาหรับไทยในอนาคต
สุขภาพ
-วิจัยเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ

ข้ อ เสนอรู ป แบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มความเป็น
ธรรมในระบบหลักประกัน

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๗

ประเด็นวิจัย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

๓. ระบบยา และเทคโนโลยีทางการแพทย์
๓.๑ ระบบยา
วิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบยา

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกลไกและเครื่องมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบยา

๓.๒ โรคติดเชื้อ
อุบัติใหม่

-วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
-วิจัยเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกันของหลายสาขาวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากผลกระทบร่วมกันระหว่างมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

พั ฒ นาข้ อ เสนอเชิ งนโยบายและกลไก
การป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ อุ บั ติ ใ หม่ ใ น
ประเทศไทย

๓.๓ มุ่งเป้าด้าน
สุขภาพ

ประเด็นวิจัย NCD
-วิจัยเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ในประเด็นการป้องกัน รักษา และดูแลผู้ป่วยโรค
ไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง NCD
-มาตรการ แนวทางเวชปฏิบัติ (clinical
practice guideline; CPG) หรือ
รูปแบบการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคไม่
ติด ต่ อ เรื้ อ รั ง ที่ ช่วยให้ ผู้ป่ ว ยมีคุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น หรือช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการรั ก ษาพยาบาล และการดู แ ล
ผู้ ป่ ว ย รวมถึ ง การน าผลงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ดี ต่ อ การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพและ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและการ
พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพในภาพรวมของ
ประเทศ

ประเด็นวิจัย Med Device
-วิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดสอบ เน้นการพัฒนาการตรวจให้มีความไวและความจาเพาะสูง
ตรวจได้ในระยะต้นของโรค (early detection) รวมถึงการตรวจคัดกรองและติดตาม
ผลการรักษาและการป้องกัน
-วิจัยเพื่อพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์
-วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ Advanced
bio-technology ในการผลิตหรือให้บริการ
-วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง และรองรับสังคมสูงอายุ
-วิจัยเพื่อประเมินและติดตามการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง Med Device
-ประเทศไทยมีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
แพทย์ ชุดทดสอบฯ ในราคาที่เหมาะสม
และคนไทยสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

๔. ระบบกาลังคนด้านสุขภาพ
๔.๑ กาลังคนด้าน -วิจัยเพื่อคาดการณ์ความต้องการ และรูปแบบการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
สุขภาพ
ของประเทศไทย
-วิจัยเพื่อประเมินมาตรการชดใช้ทนุ ของแพทย์
-ประเมินมาตรการ financial / non financial incentive
-ประเมินการบริหารจัดการกาลังคนสุขภาพภาครัฐ
๔.๒ พัฒนา
-วิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเครื่องมือ R๒R ในแวดวงบุคลากรสาธารณสุข
เครือข่ายวิจัย R๒R

-ข้ อ เสนอการธ ารงแพทย์ ใ ห้ อ ยู่ ใ นเขต
ชนบท
-ข้อเสนอระบบการจ้างงานและชุดสิทธิ
ประโยชน์ ที่ เหมาะสมทดแทนการเป็ น
ข้าราชการ
-มีเครือข่ายวิจัย R๒R ใน รพศ. รพท.
รพช. สสจ. สสอ. และเขตบริ ก าร
สุขภาพ

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๘

ประเด็นวิจัย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

๕. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
๕.๑ การพัฒนา
-วิจัยเพื่อประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสุขภาพ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ พั ฒ นาระบบ
ระบบข้อมูล
-วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูล การจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสุขภาพ
สุขภาพ
ในงานวิจัยด้านสุขภาพ
-วิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ
-การประเมินความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลสุขภาพ
๕.๒ พัฒนาระบบ
วิจัยสุขภาพและ
สื่อสารความรู้

-วิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของระบบวิจัยสุขภาพ
-วิจัยเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ

๖. การอภิบาลระบบสุขภาพ
๖.๑ ธรรมาภิบาล -วิจัยเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ ครอบคลุมประเด็นบทบาทกระทรวง
ระบบสุขภาพ
สาธารณสุขในบริบทใหม่ โดยเฉพาะบทบาท National Health Authority
-วิจัยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง Provider และ Purchaser
-วิจัยเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการสร้างหน่วยงานกลางในการติดตาม
ประเมินผลและการสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน

-ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของกลไกและระบบวิจัยสุขภาพ
-ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในการพั ฒ นา
ช่องทางสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพ
ข้อ เสนอเชิ งนโยบายในการพั ฒนาธรร
มาภิบาลระบบสุขภาพ

๖.๒ กระจาย
อานาจด้าน
สุขภาพ

-วิจัยเพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่น
-วิจัยปัจจัยที่ส่งผลการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
-วิจัยเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในระบบ
สุขภาพ
-วิจัยเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ

รู ป แ บ บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ภ า ค
ประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ

๖.๓ วิจัยและ
ประเมินนโยบาย
สุขภาพ

-วิจัยประเมินนโยบายร่วมจ่าย (Co-Payment)
-ประเมินนโยบายหมอครอบครัว
-ประเมินนโยบายเขตสุขภาพ
-ประเมินนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (PHPP)
-ประเมินนโยบายทีร่ ัฐบาลกาหนดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ข้อเสนอการปรับปรุงนโยบาย

๗. การประเมินคุณค่าทางสุขภาพในสังคมไทย
๗.๑ วิจัยสังคม
-วิจัยเพื่อพัฒนานโยบายระดับชาติ โดยบูรณาการนโยบาย กฎหมาย มาตรการ แนว
และสุขภาพ
ปฏิบัติของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการจัดการกับปัจจัยแวดล้อมด้านสังคมที่มีผลต่อ
สุขภาพ
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ และวิธีการในการติดตามประเมินผลของนโยบายสาธารณะ
หรือนโยบายสุขภาพ

ข้อ เสนอเชิ งนโยบายในการจั ด การกั บ
ปัจจัยคุกคามสุขภาพ

กรอบการสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

๑๙

