แผนปฏิบตั ิการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๕
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แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) ปี งบประมาณ ๒๕๕๕

บทนา
แผนปฏิบตั ิการ สวรส. ปี งบประมาณ ๒๕๕๕ มีเป้ าหมายในการพัฒนาการวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
ให้สนองตอบต่อการจัดการความรู้ สู่ระบบสุ ขภาพที่ เป็ นธรรมและยัง่ ยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ขปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ภายใต้ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑. การพัฒนานโยบายสุ ขภาพที่สนับสนุนความเป็ นธรรม
๒. การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบอภิบาลสุ ขภาพ
๓. การพัฒนาความเข้มแข็งระบบสุ ขภาพชุมชน
๔. การสร้างความเป็ นธรรมในระบบหลักประกันสุ ขภาพ
๕. การพัฒนาระบบวิจยั สุ ขภาพ
จากการทบทวนการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ที่ผา่ นมา และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อ
กาหนดแผนการดาเนิ นงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยกาหนดกรอบการดาเนิ นงาน ภายใต้แผนงาน/
โครงการ ของแต่ละยุทธศาสตร์ เชิ งประเด็นตามกลุ่มงานวิจยั การบริ หารจัดการภายในองค์กร และผลลัพธ์
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕ สาหรับด้านงบประมาณที่จะใช้ดาเนิ นการ ส่ วนหนึ่ งเป็ นการสนับสนุ นจาก
งบประมาณปกติประจาปี ส่ วนที่สองเป็ นการแสวงหาความร่ วมมือจากแหล่งทุนภายนอก และส่ วนที่สาม
อาจจาเป็ นต้องใช้เงินจากกองทุนฯ ในบางกรณี ที่เป็ นการพัฒนาองค์กรเท่าที่จาเป็ น ดังนั้นจึงได้ประมาณ
การงบประมาณที่จาเป็ นต้องใช้ ประกอบด้วยส่ วนที่คาดว่าจะได้รับจากงบประมาณปกติ และจากการ
ประมาณการที่แสวงหาความร่ วมมือจากภาคีอื่นๆ มาประกอบในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการนี้
วัตถุประสงค์
๑. สร้างและจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภายใต้ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็น
๒. พัฒนาระบบสื่ อสารความรู้ ให้เข้มแข็ง เพื่อเสริ มพลังการตัดสิ นใจใช้ความรู้ ในการเปลี่ ยนแปลง
ระบบสุ ขภาพ
๓. พัฒนาประสิ ทธิภาพระบบการบริ หารจัดการภายในของ สวรส. และเครื อข่าย
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กรอบการดาเนินงาน
การดาเนิ นการภายใต้แ ผนปฏิ บ ตั ิ ก ารนี้ เน้นความเชื่ อมโยงของประเด็น ยุทธศาสตร์ ตามกลุ่ ม
งานวิจยั และการบริ หารจัดของ สวรส. ที่จะนาไปสู่ การจัดการความรู ้ สู่ระบบสุ ขภาพที่เป็ นธรรมและยัง่ ยืน
ดังแสดงในแผนภาพ

๑. การพัฒ นานโยบายสุ ขภาพที่ส นั บสนุ นความเป็ นธรรม เน้น งานวิจยั ประเมินผลนโยบายที่
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องจากที่ผา่ นมา มีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเป็ นธรรมด้านสุ ขภาพ ซึ่ งจะนาไปสู่ การ
พัฒนา/ประเมินผลนโยบายเพื่อสนับสนุนความเป็ นธรรมในอนาคต
๒. การพัฒนาความเข้ มแข็งของระบบอภิบาลสุ ขภาพ ประกอบด้วยแผนงานวิจยั ที่สนับสนุนการ
กระจายอานาจด้า นสุ ข ภาพ การสร้ างความเข้ม แข็งขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการจัดการด้า น
สุ ขภาพ การพัฒนาข้อเสนอเพื่อปฏิรูปบทบาทและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุ ข โดยการมีส่วนร่ วมของ
ผูบ้ ริ หารกระทรวงสาธารณสุ ข
๓. การพัฒนาความเข้ มแข็งระบบสุ ขภาพชุ มชน เป็ นการสร้างความรู้เพื่อพัฒนานโยบาย กลไก
ระบบต่า งๆ ที่ สนับสนุ นการพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ ม ชนให้มีความเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบบริ ก ารปฐมภูมิ
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ระบบบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูพ้ ิการ การพัฒนาระบบสื่ อสารสุ ขภาพในชุ มชน การพัฒนางานวิจยั จากงาน
ประจา (R2R)
๔. การสร้ างความเป็ นธรรมในระบบหลักประกันสุ ขภาพ สนับสนุนการพัฒนาระบบกลไกกลางใน
การจ่ายเงิ นในระบบประกันสุ ขภาพ นโยบายด้านการเงินการคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นธรรม การวิจยั
และพัฒนาระบบยา การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบบริ การสุ ขภาพและมาตรฐานข้อมูลด้านสุ ขภาพ
๕. การพัฒนาระบบวิจัยสุ ขภาพ โดยพัฒนาให้ครอบคลุมองค์กรนโยบายวิจยั องค์กรให้ทุนวิจยั
องค์ก รวิจยั บุ ค ลากรวิจยั องค์ก รนโยบายสุ ข ภาพ อื่ น ๆ สามารถบู ร ณาการและเสริ ม สร้ า งการวิจ ัย ให้
ตอบสนองต่อทิ ศทางการพัฒนาระบบสุ ขภาพของประเทศ รวมทั้งการเกิ ดกลไกการประสานงานพัฒนา
ศักยภาพงานวิจยั และการพัฒนานโยบายวิจยั ระบบสุ ขภาพที่เป็ นรู ปธรรม รวมทั้งการสื่ อสารความรู้ และ
ผลักดันข้อเสนอนโยบาย
๖. การพัฒนาระบบบริ หารจัดการภายในองค์ กรและเครื อสถาบันฯ เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นการ
ของหน่วยพัฒนาความรู ้ พัฒนาศักยภาพระบบบริ หารจัดการองค์กรภายใน และสนับสนุ นการพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการเครื อข่ายสถาบันฯ ที่ประกอบด้วยระบบการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการ
ความเสี่ ยง การควบคุมภายใน การบริ หารยุทธศาสตร์ การเงิน&บัญชี และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๗. การพั ฒ นาอื่น ๆ เป็ นการสนับ สนุ น งานวิ จ ัย ระบบสุ ข ภาพ หรื อ การพัฒ นาด้า นอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ ท้ งั ๖ ที่กล่าวมาข้างต้น
ผลลัพธ์
ภายในสิ้ นปี งบประมาณ ๒๕๕๕ สวรส. และเครื อข่าย สวรส. มีความมุ่งหวังที่จะทาให้เกิดผลลัพธ์
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วดั ผลลัพธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

๑. การพัฒนานโยบาย
สุ ขภาพที่สนับสนุนความ
เป็ นธรรม
๒. การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของระบบอภิบาลสุ ขภาพ

• มีการประเมินผลนโยบายสุ ขภาพสาคัญ
• มีขอ้ เสนอเชิงนโยบายที่สนับสนุนความ
เป็ นธรรมด้านสุ ขภาพ
• มีขอ้ เสนอเชิงนโยบายการกระจายอานาจ
ด้านสุ ขภาพ

ไม่นอ้ ยกว่า ๓ เรื่ อง
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ เรื่ อง

๓. การพัฒนาความเข้มแข็ง
ระบบสุ ขภาพชุมชน

• มีรูปแบบนาร่ องระบบสุ ขภาพชุมชน ใน
ระดับอาเภอ
• มีนโยบายใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนา

ไม่นอ้ ยกว่า ๓ พื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า ๓ นโยบาย
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ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ระบบสุ ขภาพชุมชน
๔. การสร้างความเป็ นธรรม
ในระบบหลักประกันสุ ขภาพ

๕. การพัฒนาระบบวิจยั
สุ ขภาพ
๖. การพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการภายในองค์กรและ
เครื อสถาบันฯ

• มีระบบ/กลไก เครื่ องมือ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาข้อมูลสนับสนุนการกากับ
ติดตาม และประเมินระบบหลักประกัน
สุ ขภาพ
• มีขอ้ เสนอเพื่อการคลังและจัดสรร
งบประมาณสาหรับวิจยั สุ ขภาพสาคัญ
• มีการทบทวนระบบวิจยั สุ ขภาพไทย

x

• แผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริ หารจัดการภายในของ สวรส. และ
เครื อข่ายสถาบันฯ บรรลุตามเป้ าหมาย

ไม่นอ้ ยกว่า ๘๐%

x

งบประมาณ
งบประมาณของ สวรส. ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕ สานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พิจารณา
อนุมตั ิวงเงินเบื้องต้นจานวน ๑๓๔.๒๙ ล้านบาท แต่สาหรับงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิการนี้ประกอบด้วย
๑. งบประมาณของ สวรส. จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/ โครงการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และ
การบริ หารจัดการภายในองค์กร ประกอบด้วยงบประมาณจาก สวรส. จานวน ๑๐๙.๓๔ ล้านบาท
งบประมาณจากแหล่งทุนนอก จานวน ๒๔๑.๑๑ ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้ น ๓๕๐.๔๕ ล้านบาท
๒. งบประมาณของส านัก งานพัฒนาระบบการเงิ น การคลัง ด้า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สพคส.)
คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ พิจารณาเห็นชอบในการจัดทารายละเอียด
งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาอนุมตั ิการใช้งบประมาณสนับสนุนจากงบกลาง
ในการประชุ มเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ (สานักงบประมาณพิจารณาอนุ มตั ิ วงเงินจานวน ๒๓.๙๗
ล้านบาท ช่วงระยะเวลา ๕ เดือนของปี งบประมาณ ๒๕๕๔) และในปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ขอสนับสนุน
งบประมาณเป็ นการเฉพาะแยกจากรายการของ สวรส. จานวน ๔๒.๑๑ ล้านบาท
รวมงบประมาณในข้อที่ ๑ และ ๒ จาแนกเป็ นงบจาก สวรส. จานวน ๑๕๑.๔๕ ล้านบาท และงบ
จากแหล่งทุนนอก จานวน ๒๔๑.๑๑ ล้านบาท รวมเป็ นวงเงินทั้งสิ้ น ๓๙๒.๕๖ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังตาราง
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แผนงาน/โครงการภายใต้ แผนปฏิบัตกิ าร ปี งบประมาณ ๒๕๕๕
ส่ วนที่ ๑ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑: การพัฒนานโยบายสุ ขภาพทีส่ นับสนุนความเป็ นธรรม
แผนงาน/โครงการ
ชุดโครงการวิจยั และประเมินผล
นโยบายสุขภาพ
แผนงานวิจยั สังคมและสุขภาพ_
โครงการวิจยั ด้านสังคมเพื่อความเป็ น
ธรรมด้านสุขภาพ

แผนงานวิจยั และพัฒนาระบบบริ การ
ฟื้ นฟูฯ ระดับกลางและระยะยาว_ ชุด
โครงการด้านการสร้างเสริ มสุขภาพคน
พิการ

งบประมาณ
(บาท)
๕,๐๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์

- รายงานผลการประเมินผลนโยบายสุขภาพสาคัญ ไม่นอ้ ยกว่า ๓ เรื่ อง
- รายงานฐานข้อมูลนักวิจยั ประเมินนโยบาย
๗,๒๑๐,๐๐๐ - ข้อเสนอกลไกการจัดการความรู ้ดา้ นสังคมและสุขภาพที่เข้มแข็ง ภายใต้การพัฒนา
(แหล่งทุนนอก) ระบบสุขภาพ
- ชุดความรู ้ดา้ นแนวคิด ทฤษฎี และเครื่ องมือทางสังคมศาสตร์ การแพทย์ที่ช้ ีแนะ
แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับพลวัตและความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมด้านต่างๆ
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ - องค์ความรู ้ / ต้นแบบ / นโยบายการสร้างเสริ มสุขภาพคนพิการ ด้วยบริ การทาง
(สสส.)
สังคม และสวัสดิการที่จาเป็ น เช่น บริ การผูช้ ่วยเหลือคนพิการ บริ การปรับสภาพ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บ้านคนพิการ การเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงการมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ
(สปสช.)

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก

องค์ กรทีร่ ่ วม

สวรส.
สวรส.
สวรส.

สสพ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒: การพัฒนาความเข้ มแข็งของระบบอภิบาลสุ ขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนงานธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)
๗,๐๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์
- ข้อเสนอการปฏิรูปกลไกอภิบาลระบบสุขภาพ
- ข้อเสนอบทบาทภาคประชาชนในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุขภาพ
- รายงานการศึกษาการนามติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบตั ิ

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก

องค์ กรทีร่ ่ วม

สวรส.

สธ. มหาดไทย

สวรส.

ส ช . ส ป ส ช . IHPP
สธ. มหาดไทย

- รายงานการศึกษากลไกอภิบาลผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
- ข้อเสนอแนวทางปฏิบตั ิการบริ หารจัดการงานวิจยั โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แผนงานกระจายอานาจด้านสุขภาพ

๔,๐๐๐,๐๐๐

- รายงานการวิจยั เรื่ องความเป็ นธรรมระหว่างพื้นที่ที่มีการกระจายอานาจ
- รายงานการวิจยั เรื่ องการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรในพื้นที่ที่มีการกระจาย
อานาจ
- ข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบตั ิการกระจายอานาจด้านสุขภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓: การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน

แผนงาน/โครงการ
แผนงานวิจยั สังคมและสุขภาพ_การ
สร้างองค์ความรู ้วจิ ยั ภูมิปัญญาไทย
แผนงานวิจยั และพัฒนาระบบสื่ อสาร
สุขภาพในชุมชน โครงการวิจยั และ
พัฒนาระบบสื่ อสารสุขภาพในชุมชน
แผนงานวิจยั และพัฒนาระบบสื่ อสาร
สุขภาพในชุมชน_โครงการวิจยั การ
ประยุกต์ใช้เครื่ องมือ health literacy
เพื่อการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ

แผนงานวิจยั และการจัดการความรู ้เพื่อ
สร้างระบบสุขภาพชุมชนตัวอย่าง
โครงการวิจยั และพัฒนาระบบเพือ่
เตรี ยมความพร้อมรับภาวะภัยพิบตั ิ

งบประมาณ
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์

ชุดความรู ้หมอพื้นบ้าน ระบบยาสมุนไพร และข้อเสนอการพัฒนาด้านภูมิปัญญา
ไทย
๓,๐๐๐,๐๐๐ - พัฒนาแผนการพัฒนาระบบการสื่ อสารสุขภาพในชุมชน
- ทบทวนเทคโนโลยีการสื่ อสารปั จจุบนั และอนาคตที่เป็ นทางเลือกการสื่ อสาร
สุขภาพในชุมชน
- พัฒนาเครื่ องมือประเมินการรับรู ้และเข้าใจข้อมูลสุขภาพในชุมชน
๒,๘๙๐,๐๐๐ - การนาเครื่ องมือ Health Literacy ไปใช้ออกแบบโปรแกรม self management และ
ติดตาม health literacy ของกลุ่มเป้ าหมายในระดับชุมชน (คาดว่าเป็ นระดับอาเภอ)
ในสี่ จงั หวัด
- Scales และ Items ของ health literacy อยูใ่ นแบบสอบถาม/หรื อผูเ้ กี่ยวข้องได้
ตัดสิ นใจที่จะบรรจุเข้าไปใน health exam survey ครั้งถัดไป
- มีวาระ health literacy ในเวทีการประชุม IUHPE ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยปี
๒๕๕๖
๑๖,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวแบบกลไก/กระบวนการการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชน
(แหล่งทุนนอก) - เครื อข่ายภาคีวจิ ยั และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
๑,๐๐๐,๐๐๐ ข้อเสนอรู ปแบบการบริ หารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นในระดับจังหวัดที่
(สวรส.)
สอดคล้องกับภาวะภัยพิบตั ิของพื้นที่ และการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านงบประมาณ
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ & การจ่าย โครงสร้างอัตรากาลังตามรู ปแบบบริ หารจัดการที่กาหนด

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก
สวรส.

องค์ กรทีร่ ่ วม
สปสช.

สวรส.

สวรส. สสพ. AIHD
และ Deakin
University, Australia

สวรส.

สสส., สธ.

สวรส. สพฉ. (สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิ น
แห่งชาติ) เครื อข่ายวิจยั
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แผนงาน/โครงการ

แผนงานวิจยั และพัฒนาระบบบริ การ
ปฐมภูมิ
แผนงานวิจยั และพัฒนาระบบบริ การ
สุขภาพ (สนับสนุนศูนย์วจิ ยั ระบบ
บริ การสุขภาพ)
แผนงานพัฒนาเครื อข่ายวิจยั R๒R

แผนงานวิจยั และพัฒนาระบบบริ การ
ฟื้ นฟูฯ ระดับกลางและระยะยาว_ ชุด
โครงการด้าน functional และอุปกรณ์
เครื่ องช่วยความพิการ

งบประมาณ
ผลลัพธ์
(บาท)
(แหล่งทุนนอก)
๕,๐๐๐,๐๐๐ - รายงานสถานการณ์ระบบบริ การปฐมภูมิ
(สวรส.),
- ข้อเสนอการพัฒนาระบบการดูแลผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังของบริ การระดับปฐมภูมิ

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก

องค์ กรทีร่ ่ วม

ภูมิภาค
สวรส. สพช. (สนง.
วิจยั และพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน)
สวรส. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๕,๐๐๐,๐๐๐

การจัดตั้งหน่วยงานวิจยั ที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการให้เกิดการวิจยั ด้านสุขภาพ และ
การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบบริ การสุขภาพของประเทศ

๕,๐๐๐,๐๐๐
(สวรส.)
๕,๐๐๐,๐๐๐
(สปสช.)
๓,๐๐๐,๐๐๐
(สปสช.)

มีเครื อข่าย R๒R ร่ วมกับ สสจ. และโรงพยาบาลที่เป็ น node สนับสนุนการทาวิจยั
และนาผลวิจยั ไปใช้

สวรส.

- องค์ความรู ้ / ต้นแบบ / ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาระบบบริ การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
- องค์ความรู ้ / ต้นแบบ / ข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนาระบบบริ การเครื่ องช่วยฟัง
และรถนัง่ คนพิการ

สสพ.

คณะแพทย์ฯ ศิริราช
สธ. สปสช. สวสส.
สพช. และเครื อข่ายฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔: การสร้ างความเป็ นธรรมในระบบหลักประกันสุ ขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนงานวิจยั ระบบยา

แผนบริ หารและตรวจสอบเวชระเบียน
บริ การสุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)
๕,๔๕๐,๐๐๐

ผลลัพธ์

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก

- ข้อเสนอเชิงนโยบายในการควบคุมราคายาที่เป็ นรู ปธรรมในระดับประเทศ

สวรส. IHPP

- ข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาของการครอบครองยาเกินจาเป็ น

สวรส.

- คู่มือการตรวจสอบสิ ทธิบตั รที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ทางยา

สวรส.

- แนวทางการพัฒนาระบบการใช้ยาที่เหมาะสมในเชิงนโยบาย และแนวทางการ
ประยุกต์องค์ความรู ้ในการส่งเสริ มการใช้ยาที่เหมาะสมของประเทศ
- การพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายวิจยั ระบบยา (PSRN) ทั้งจากภาครัฐ สถาบัน ภาคี
เครื อข่าย
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - รายงานการตรวจไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ โรงพยาบาล
(แหล่งทุนนอก) - รายงานการสุ่มตรวจทั้งรัฐและเอกชน
- แนวทางการตรวจสอบยาที่มีราคาสูงก่อนการเบิกจ่าย เช่น โรคมะเร็ ง

สวรส.
สวรส.

องค์ กรทีร่ ่ วม
สวปก. สปสช. อย.
สธ.
สปสช.
กรมบัญชีกลาง สปส.
สภาเภสัช
สธ. กรมทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
สวปก. สปสช. อย.
สธ.
สวปก. สปสช. อย.
สธ. มหาวิทยาลัย

สกส.(สานักงานกลาง
สารสนเทศบริ การสุขภาพ)

สพตร.(สานักงานพัฒนา
ระบบตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล)

แผนงานบริ หารสารสนเทศบริ การ
สุขภาพ ภายใต้ สกส.
แผนงานวิจยั ประเมินผล และพัฒนา

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บริ หารและพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล (DRG) กับ กรมบัญชีกลาง
(แหล่งทุนนอก) สานักงานประกันสังคม สปสช.
๕,๐๐๐,๐๐๐ ข้อเสนอในการพัฒนารู ปแบบการจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์

สวรส. สกส.

กรมบัญชีกลาง

สวปก.

สวรส. สปสช.
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แผนงาน/โครงการ
ระบบประกันสุขภาพ

งบประมาณ
ผลลัพธ์
(บาท)
(สวรส.),
รายงานการวิจยั และพัฒนาระบบการจ่ายล่วงหน้าตามภาระเสี่ ยง
๓๘,๐๐๐,๐๐๐
(แหล่งทุนนอก) รายงานสถานการณ์แนวโน้มการคลัง/บริ การสาธารณสุข ตามแบบจาลอง
ข้อเสนอกลไกการควบคุมค่าใช้จ่าย การกระจายเงิน และการซื้อบริ การ

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก
สวปก.
สวปก.
สวปก.

องค์ กรทีร่ ่ วม
สวรส.
กรมบัญชีกลาง
สวรส. สปสช.
สวรส. สปสช.

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕: การพัฒนาระบบวิจยั สุ ขภาพ
แผนงาน/โครงการ
แผนงานพัฒนาระบบวิจยั สุขภาพ

แผนงานพัฒนาการคุม้ ครองการวิจยั ใน
มนุษย์ ภายใต้สถาบันคุม้ ครองการวิจยั
ในมนุษย์ (สคม.)
แผนพัฒนาการสื่ อสารความรู ้และ
ผลักดันข้อเสนอนโยบาย

งบประมาณ
(บาท)
๓,๐๐๐,๐๐๐
(สวรส.)
๓,๐๐๐,๐๐๐
(วช.)

๓,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์
- แนวทางการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นวิจยั สุขภาพและการวิจยั ระบบ
สุขภาพที่มีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
- ข้อเสนอการพัฒนาศักยภาพกาลังคนวิจยั สุขภาพ (นักวิจยั ในแต่ละสาขา และนัก
จัดการงานวิจยั )
- งานวิจยั สุขภาพที่บูรณาการกับหลากหลายสาขาสุขภาพ และวิจยั สาขาอื่นๆ ไม่
น้อยกว่า ๓ เรื่ อง และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศเชิงบูรณาการ
- ข้อเสนอการพัฒนาเครื อข่ายคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมในมนุษย์

- ข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกิดจากผลงานวิจยั ได้ถูกนาเสนอไปยังผูก้ าหนดนโยบาย
และนาไปใช้ประกอบในการวางแผนนโยบายสุขภาพด้านต่างๆ

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก
สวรส.

องค์ กรทีร่ ่ วม
สวทน. วช. สช. สกว.

สคม. (สถาบัน
พัฒนาการคุม้ ครองการ
วิจยั ในมนุษย์)
สวรส.
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ผลลัพธ์

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก

องค์ กรทีร่ ่ วม

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก

องค์ กรทีร่ ่ วม

- มีการสื่ อสารและขับเคลื่อนประเด็นจากงานวิจยั ของ สวรส.หรื อเครื อสถาบัน อย่าง
น้อย ๓ ประเด็น
- พัฒนาการสื่ อสารภายใน สวรส. โดยมีพ้นื ที่ส่วนกลางที่สร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคน
ได้ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลงาน/สาระน่ารู ้ทวั่ ไป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- วารสารวิจยั ระบบสาธารณสุข ๔ ฉบับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์ กรและเครือสถาบันฯ
แผนงาน/โครงการ
การบริ หารจัดการสานักงานทัว่ ไป

งบประมาณ
(บาท)
๓๓,๐๐๐,๐๐๐

จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข
พัฒนาระบบบริ หารจัดการภายในที่ดี

๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

พัฒนาระบบสนับสนุน

๕๐๐,๐๐๐

พัฒนาระบบการบริ หารแผน

๕๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์
การบริ หารจัดการด้านค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และสิ ทธิประโยชน์เกื้อกูล
ต่างๆ
การจัดประชุม และรายงานการประชุม ๖ ครั้ง

สวรส.

บรรลุตวั ชี้วดั ที่กาหนดไม่นอ้ ยกว่า ๘๐% ที่ต้ งั ไว้สาหรับระบบการจัดการความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย และการทาสัญญาของแผนวิจยั
ต่างๆกับแหล่งทุน
- มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- มีการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
- มีระบบพัฒนาคุณภาพ เช่น ๕ ส.
- มีรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิการ อย่างน้อย ๒ ครั้ง

สวรส. และเครื อข่าย
สถาบันฯ
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์

แผนบริ หารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

๒,๐๐๐,๐๐๐

แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

๕,๐๐๐,๐๐๐

แผนพัฒนาคลังข้อมูล
แผนพัฒนาห้องสมุด

๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

ผลลัพธ์

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก

องค์ กรทีร่ ่ วม

ผลลัพธ์

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก

องค์ กรทีร่ ่ วม

- ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเฝ้ าระวังควบคุม และป้ องกันโรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ า
- การพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ระดับภูมิภาคเอเชีย

สวรส.
(APEIR Coordinating
Office)

สกว. วช. สสส.
สวทช. สธ. ก.เกษตร
ก.ทรัพยากรฯ
มหาวิทยาลัย FAO,
WHO, OIE,IHPP,
IDRC

- มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริ หารแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตั ิการ
- มีระบบบริ หารแผนยุทธศาสตร์เชื่อมโยง สวรส. และ เครื อข่ายสถาบันฯ
- โปรแกรม orientation & reorientation บุคลากร
- ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์การจัดการทรัพยากรบุคคล
- บรรลุตวั ชี้วดั การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนที่กาหนดไม่นอ้ ยกว่า ๘๐%
- พัฒนา E-office และระบบข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผล
- บรรลุตวั ชี้วดั การพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแผนที่กาหนดไม่นอ้ ยกว่า ๘๐%
มีฐานความรู ้ที่สาคัญสาหรับการวิจยั
- บริ การและเผยแพร่ ขอ้ มูลองค์ความรู ้งานวิจยั และพัฒนาระบบ E-Book

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗: การพัฒนาอืน่ ๆ
แผนงาน/โครงการ
แผนงานความร่ วมมือภูมิภาคเอเชียวิจยั
โรคติดเชื้ออุบตั ิใหม่อบุ ตั ิซ้ า (APEIR :
Asia Partnership for Emerging
Infectious Disease research)

งบประมาณ
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
(สวรส.)
๓๖,๔๐๐,๐๐๐
(IDRC)

13

แผนงาน/โครงการ
การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ า
มหิ ดล (PMAC)

โครงการเครื อข่ายร่ วมพัฒนาศักยภาพ
ผูน้ าการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คสน.)

งบประมาณ
(บาท)
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
(มูลนิธิรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ า
มหิ ดล)
๗,๐๐๐,๐๐๐
(สสส.)

ผลลัพธ์

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ดา้ นสาธารณสุข การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ของ
บุคลากรและนักวิชาการด้านสาธารณสุขจากทัว่ ประเทศที่สนใจ

สวรส.

พัฒนานักวิจยั หน้าใหม่ หรื อนักจัดการงานวิจยั อย่างน้อย ๑ คน

สวรส.

องค์ กรทีร่ ่ วม

ส่ วนที่ ๒ สานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุ ขภาพแห่ งชาติ
(ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔: การสร้ างความเป็ นธรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ)
แผนปฏิบัตกิ าร
แผนงาน/โครงการ
แผนงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพภายใต้ สพคส.

งบประมาณ
ผลลัพธ์
(บาท)
๔๒,๑๑๔,๘๕๕ วิธี/ระบบการจ่ายเงินให้กบั สถานบริ การ และพัฒนาระบบสนับสนุนข้อมูล casemix
(Coding clinic,Call centre, Monitoring, Standard data set)
-คู่มือชุดมาตรฐานข้อมูลสาหรับทะเบียนโรคเรื้ อรัง DM/HT และการส่งต่อผูป้ ่ วย
และนาร่ องการใช้งานใน ๓ จังหวัด
-แนวทางการจัดตั้งสานักงานกลางพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๕-๑๐ ปี

องค์ กร/หน่ วยงานหลัก
สวรส.
สวรส.

สวรส.

องค์ กรทีร่ ่ วม
สกส. สพตร. สวปก.
สปสช.
สธ. สปสช. สวปก.

สกส. สพตร. สวปก.
สปสช. สปส.
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สรุ ปงบประมาณรวมจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วย: ล้านบาท
งบ สวรส.

ประเด็นยุทธศาสตร์

งบนอก

รวม

จานวนเงิน %
จานวนเงิน
%
จานวนเงิน
๕.๐๐ ๓.๓%
๖๐.๒๑ ๒๕.๐%
๖๕.๒๑

๑.นโยบายสุขภาพที่สนับสนุนความเป็ นธรรม
๒.การพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพ

๑๑.๐๐ ๗.๓%

๓.การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
๔.การสร้างความเป็ นธรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ
๕.พัฒนาระบบวิจยั สุขภาพ

-

%
๑๖.๖%

๐.๐%

๑๑.๐๐

๒.๘%

๒๗.๘๙ ๑๘.๔%

๓๑.๕๐ ๑๓.๑%

๕๙.๓๙

๑๕.๑%

๕๒.๕๖ ๓๔.๗%

๙๓.๐๐ ๓๘.๖%

๑๔๕.๕๖

๓๗.๑%

๑๐.๐๐ ๖.๖%

๓.๐๐

๑.๒%

๑๓.๐๐

๓.๓%

๔๔.๕๐ ๒๙.๔%

-

๐.๐%

๔๔.๕๐

๑๑.๓%

๐.๕๐ ๐.๓%

๕๓.๔๐ ๒๑.๑%

๕๓.๙๐

๑๓.๗%

รวม

๑๕๑.๔๕ ๑๐๐.๐%

๒๔๑.๑๑ ๑๐๐.๐%

๓๙๒.๕๖

๑๐๐.๐%

%

๓๘.๖%

๖๑.๔%

๖.ระบบบริ หารจัดการภายในองค์กรและเครื อสถาบัน
๗.อื่นๆ

๑๐๐.๐%

งบประมาณ และสั ดส่ วนงบประมาณทีค่ าดว่าจะใช้ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕
จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
หน่วย: ล้านบาท

ทั้งนี้ สวรส. ได้มีการเสนอปรับแผนในการประชุมคณะกรรมการ สวรส. ครั้งที่ /๒๕๕๕ รายละเอียดดัง
ภาคผนวก ก
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ภาคผนวก ก
ปรับแผนงบประมาณสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๕
หลักการ
ดำเนินกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ และเป้ ำประสงค์เดิม ที่ได้นำเสนอแผนปฏิบตั ิกำรปี ๒๕๕๕ ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรสถำบันวิจยั สำธำรณสุข ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ สิ งหำคม ๒๕๕๔ ที่ผำ่ นมำ ดังนี้
แผนยุทธศาสตร์ สวรส. ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ มุ่งเน้นกำรจัดกำรควำมรู ้ สู่ระบบสุขภำพที่เป็ นธรรมและยัง่ ยืน
เป้ าประสงค์
๑. กำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู ้เพื่อระบบสุขภำพที่เป็ นธรรม ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ คือ กำรพัฒนำ
นโยบำยสุขภำพที่สนับสนุนควำมเป็ นธรรม กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของระบบอภิบำลสุขภำพ กำรพัฒนำควำมเข้มแข็ง
ระบบสุขภำพชุมชน และกำรสร้ำงควำมเป็ นธรรมในระบบหลักประกันสุขภำพ
๒. กำรพัฒนำระบบวิจยั สุขภำพ
๓. กำรพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กรและเครื อสถำบันฯ
๔. กำรพัฒนำอื่นๆ
เหตุผลของการปรับแผนงบประมาณ
สถานการณ์อทุ กภัย
- การพิจารณางบประมาณตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๕ ของรัฐบาล ที่มีการใช้ งบประมาณ
ส่วนหนึง่ ช่วยเหลือวิกฤตอุทกภัย
- คานึงถึงความสอดคล้ องกับศักยภาพและระยะเวลาดาเนินงาน ภายใต้ เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ เดิม
สรุ ปงบประมาณปี ๒๕๕๕
-

เป้ ำประสงค์

งบเดิม (ล้ำนบำท)

งบ สวรส.
๑) กำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู ้เพื่อระบบสุขภำพที่เป็ นธรรม
๙๖.๔๕
๒) กำรพัฒนำระบบวิจยั สุขภำพ
๑๐.๐๐
๓) กำรพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กรและเครื อสถำบันฯ
๔๔.๕๐
๔) กำรพัฒนำอื่นๆ
๐.๕๐
รวมทั้งสิ้น ๑๕๑.๔๕
ร้อยละ ๓๘.๕๘
ลดลง (ล้ำนบำท)

งบนอก
๑๘๔.๗๑
๓.๐๐
๕๓.๔๐
๒๔๑.๑๑
๖๑.๔๒

งบหลังปรับ (ล้ำนบำท)
งบ สวรส.
๗๔.๘๕
๑๐.๐๐
๔๔.๕๙
๐.๕๐
๑๒๙.๙๔
๓๕.๕๙
๒๑.๕๑

งบนอก
๑๗๘.๗๑
๓.๐๐
๕๓.๔๐
๒๓๕.๑๑
๖๔.๔๑
๖.๐๐
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รายการงบประมาณทีป่ รับ
งบเดิม (ล้ านบาท)
เป้าประสงค์ / แผนงาน/ โครงการ

งบ สวรส.

งบนอก

งบหลังปรับ (ล้ านบาท)
งบ สวรส.

งบนอก

เป้าประสงค์ ท่ ี ๑ การจัดการความรู้เพื่อระบบสุขภาพที่เป็ นธรรม
- แผนงานวิจยั และพัฒนาระบบสือ่ สารสุขภาพในชุมชน_
โครงการวิจยั การประยุกต์ใช้ เครื่องมือ health literacy

๒.๘๙

- แผนงานวิจยั และการจัดการความรู้ เพื่อสร้ างระบบสุขภาพชุมชน

-

๑๖.๕๐

- ชุดโครงการวิจยั และพัฒนาการเตรี ยมความพร้ อมรับภาวะภัยพิบตั ิ
- การสารวจสุขภาพประชาชนไทย

๑.๐๐
-

๑๐.๐๐
-

๓.๐๐
๐.๔๐

๑๐.๐๐
-

- การพัฒนาระบบการเงินการคลังด้ านสุขภาพของ สพคส.

๒๒.๘๑

-

๕.๐๐

-

- ศูนย์พฒ
ั นากลุม่ โรคร่วมไทย (Thai CaseMix Centre)

๑๓.๕๔

-

๕.๐๐

-

- การพัฒนามาตรฐานระบบข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ

๕.๗๖

-

๕.๐๐

-

-

๓.๕๐

-

- ประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพไทย
เป้าประสงค์ ท่ ี ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์ กรและเครือสถาบันฯ

-

๒.๕๐

๑๐.๕๐

- การบริ หารจัดการสานักงานทัว่ ไป

๓๒.๓๗

-

๓๑.๔๙

-

- จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

๐.๕๐

-

๐.๗๙

-

- พัฒนาระบบสนับสนุน

๐.๕๐

-

๐.๔๐

-

- พัฒนาระบบการบริ หารแผนยุทธศาสตร์

๐.๕๐

-

๒.๐๕

-

- แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

๕.๐๐

-

๔.๘๘

-

- แผนงานพัฒนาคลังข้ อมูล

๐.๕๐

-

๐.๑๐

-

- แผนงานพัฒนาห้ องสมุด

๑.๐๐

-

๐.๗๕

-

ปี ๒๕๕๓
๑๑๓.๕๒

ปี ๒๕๕๔
๑๑๔.๘๘

ปี ๒๕๕๕
๑๒๙.๙๔

๓๒๑.๑๒
๔๓๔.๖๔

๒๑๗.๒๑
๓๓๒.๐๙

๒๓๕.๑๑
๓๖๕.๐๕

เปรียบเทียบงบประมาณระหว่ าง ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
งบประมาณ (ล้ านบาท)
งบ สวรส.
งบนอก
รวม
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