แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2559

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
1. บทนา
แผนปฏิบัติการ สวรส. ปีงบประมาณ 2559 มีเป้าหมายเพื่อสร้างและจัดการความรู้ การวิจัยระบบ
สุขภาพ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปี 2558 – 2562 ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งมีเป้าประสงค์ เพื่อให้มีทิศ
ทางการวิจัยด้านสุ ขภาพของประเทศ มีองค์ความรู้ที่เพียงพอและทันสมัยในการกาหนดนโยบายหรือการ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์ คือ 1) การสร้างภาวะผู้นาในระบบวิจัยที่มีผลกระทบต่อ
ระบบสุขภาพ 2) การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 3) การพัฒนาขีดความสามารถในการ
วิจัยระบบสุขภาพ 4) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สวรส. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 เพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และมาตรการ/กลยุทธ์ใหม่ โดยแสดงผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการนี้เป็นแผนการดาเนินงาน สาหรับปีงบประมาณ 2559 โดยประมาณการงบประมาณที่
จาเป็นต้องใช้ ประกอบด้วยงบประมาณ 2 ส่วน คือ งบ สวรส. (งบประมาณปกติประจาปี และงบประมาณเงิน
คงเหลือสะสม) และงบอื่นๆ เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากแหล่งทุนภายนอก/องค์กรอื่นๆ
2. วัตถุประสงค์
1) สร้างและจัดการความรู้การวิจัยระบบสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ของ สวรส.
2) สื่อสารความรู้งานวิจัยระบบสุขภาพ เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจใช้ความรู้ในการเปลี่ยนแปลงระบบ
สุขภาพ และเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ
3) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภายในของ สวรส.
4) ส่งเสริมการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนเสริมการ
พัฒนาระบบสุขภาพ
3. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ
1) ดาเนินการภายใต้กลยุทธ์/มาตรการ ตามยุทธศาสตร์ สวรส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562
2) เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร สวรส.
3) มีการบริหารจัดการเพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงาน ด้วยการบูรณาการระหว่างแผนงาน/โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
4) มีการกาหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดชัดเจน
5) มีกลไกกากับติดตามแผน และในการปรับเกลี่ยงบประมาณระหว่างแผนงาน/โครงการ สามารถ
ปรับได้ไม่เกินร้อยละ 30

4. ผลงานสาคัญที่ผ่านมา
แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา ได้แก่ วิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพใน
ประเทศไทย การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการใช้ยาที่เหมาะสมในประเทศไทย
แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาด้าน Health Literacy
ติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอประจาครอบครัว
แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ ได้แก่ การศึกษาแนวทางบริหารราชการและการบริหารบุคลากร
ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ ได้แก่ รูปแบบ/นวัตกรรม บริการสุขภาพ อุปกรณ์
เครื่องมือสนับสนุนการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ และ
ประเมิน ผลการบริการฟื้น ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ด้านการทาความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลื่อนไหว (Orientation and Mobility Training)
แผนงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การจัดอัตรากาลัง และ
ความก้าวหน้าของบุคลากรในระดับบริหารในหน่วยบริหารสาธารณสุขส่วนภูมิภาค
แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ได้แก่ โครงการสารวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย
และนาข้อมูลจากการสารวจไปต่อยอด
แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ได้แก่ การผลิตนักวิจัยสาหรับพื้นที่เขต
สุขภาพ เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสุขภาพ
5. แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
แผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ 2559 อยู่ภายใต้กลุ่มแผนงาน 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มแผนงานวิจัย 2)
กลุ่มแผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย และ 3) กลุ่มแผนสนับสนุนการวิจัย โดยรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 13 แผน ได้แก่ แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา แผนงานพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศ แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
แผนงานวิจัยและประเมินนโยบายสุขภาพ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ แผนงานพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ แผนงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้าน
สุขภาพ แผนงานพัฒนาระบบวิจัยการแพทย์แผนไทย แผนงานวิจัย Implementation research ด้าน
อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ แผนงานเครือสถาบัน สวรส. แผนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย
2) กลุ่มแผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย ประกอบด้วย 2 แผน ได้แก่ แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย
ด้านนโยบายและระบบสุขภาพ แผนงานคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)
3) กลุ่มแผนสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย 6 แผน ได้แก่ แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไป
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนบริหารยุทธศาสตร์ แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา ICT แผนงานสื่อสารความรู้ ห้องสมุด วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

งบประมาณของแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 รวม 325.8493 ล้านบาท ประกอบด้วย
1) งบ สวรส. จานวน 172.7562 ล้านบาท (งบประมาณปกติประจาปี จานวน 30.6462 ล้านบาท งบ
จากบัญชีเครือสถาบันเดิม (สวปก. และ สคม.) ที่โอนมาเป็นส่วนงานของ สวรส. จานวน 42.9000 ล้านบาท
และงบประมาณที่ขอใช้จากเงินคงเหลือสะสมของ สวรส. จานวน 99.2100 ล้านบาท)
2) งบอื่นๆ จานวน 153.0931 ล้านบาท
โดยแสดงงบประมาณรายแผนงานเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2558 กับปีงบประมาณ 2559
ดังตารางที่ 1 แสดงผลลัพธ์ที่คาดหวัง และงบประมาณรายแผนงาน/โครงการ ดังตารางที่ 2
6. ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการเจรจากับกรมบัญชีกลางและบริษัท FPRI Advisory (บริษัทผู้ประเมิน) และพิจารณา
ปรับปรุงตัวชี้วัด เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่สอคล้องกับยุทธศาสตร์ สวรส. ดังภาพที่ ๑
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม พ.ศ.2558–กันยายน พ.ศ.2559
8. การติดตามประเมินผล
1) ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการรายแผนงาน/โครงการ ตามข้อตกลง
ปฏิบัติงานด้วยระบบ Software ในการติดตามโครงการวิจัย (Monitoring Management System : MMS)
2) ติดตามประเมินผลงานตามตัวชี้วัด และการจัดประชุมทบทวนการดาเนินงานกับผู้ประสาน
วิชาการ/ผู้จัดการงานวิจัย/ผู้รับผิดชอบ
3) ติดตามประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยคัดเลือกประเมินแผนงาน/โครงการที่มี
ความสาคัญสูง ซึ่งอาจใช้นักวิชาการจากภายนอก
9. ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 กับปีงบประมาณ 2559
แผนปี 2558 เสนอบอร์ด (บาท)
แผนปี 2559 เสนอบอร์ด (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม
รวม 85,406,700 194,348,711 279,755,411 172,756,200 153,093,093 325,849,293
1. กลุม่ แผนงานวิจัย
34,358,852 191,348,711 225,707,563 91,300,000 153,093,093 244,393,093
1) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา
3,200,000
3,200,000
7,500,000
7,500,000
2) แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
100,000
3,631,894
3,731,894
700,000
2,295,675
2,995,675
3) แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
2,026,800
2,026,800
2,600,000
2,600,000
4) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 13,521,852
13,521,852 8,000,000
8,000,000
5) แผนงานวิจัยและประเมินนโยบายสุขภาพ
5,900,000
5,900,000
5,000,000
5,000,000
6) แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและ
4,000,000 17,605,018 21,605,018 6,000,000
6,255,000 12,255,000
ผู้สูงอายุ
7) แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
3,500,000
3,500,000
1,000,000
1,000,000
8) แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ*
101,800,000 101,800,000
71,730,000 71,730,000
9) แผนงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ 2,110,200
2,110,200
3,300,000
3,300,000
10) แผนงานพัฒนาระบบวิจยั การแพทย์แผน
3,000,000
3,000,000
ไทย
11) แผนงานวิจัย Implementation research
10,000,000
10,000,000
ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
12) แผนงานเครือสถาบัน สวรส.
57,006,800 57,006,800
72,812,418 72,812,418
13) แผนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
11,305,000 11,305,000 44,200,000
44,200,000
สุขภาพไทย**
2. กลุม่ แผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย
624,068
3,000,000
3,624,068
8,700,000
8,700,000
14) แผนพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ***
500,000
3,000,000
3,500,000
15) แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยด้าน
111,600
111,600
5,000,000
5,000,000
นโยบายและระบบสุขภาพ
16) แผนงานคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.)**
3,700,000
3,700,000
17) แผนพัฒนาขีดความสามารถผูจ้ ัดการ
12,468
12,468
งานวิจัยและผู้ประสานงานวิชาการ****
3. กลุม่ แผนสนับสนุนการวิจัย
50,423,780
50,423,780 72,756,200
72,756,200
18) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไป
8,000,000
8,000,000
8,044,500
8,044,500
-ค่าสาธารณูปโภค
1,045,000
1,045,000
1,045,000
1,045,000
-งบอื่นภายใต้แผนพัฒนาระบบบริหารฯ
6,955,000
6,955,000
6,999,500
6,999,500
19) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27,689,618
27,689,618 35,601,200
35,601,200
-งบบุคลากร
25,780,275
25,780,275 29,601,200
29,601,200
-งบอื่นภายใต้แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1,909,343
1,909,343
6,000,000
6,000,000
20) แผนบริหารยุทธศาสตร์
6,126,762
6,126,762 19,280,500
19,280,500
21) แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบฯ
1,489,600
1,489,600
1,500,000
1,500,000
แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ
22) แผนพัฒนา ICT
23) แผนงานสื่อสารความรู้ ห้องสมุด วารสาร
วิจัยระบบสาธารณสุข

แผนปี 2558 เสนอบอร์ด (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม
3,367,800
3,367,800
3,750,000
3,750,000

แผนปี 2559 เสนอบอร์ด (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม
3,080,000
3,080,000
5,250,000
5,250,000

* สวรส. ทาสัญญากับ วช. สาหรับโครงการวิจยั มุ่งเป้าฯ ปี 2556-2558 (5 สัญญา) เป็นมูลค่า 413.25 ล้านบาท และได้รับงบประมาณปี 2556 จานวน 150.57 ล้านบาท ปี
2557 จานวน 77.90 ล้านบาท ปี 2558 จานวน 108.062 ล้านบาท ปี 2559 มีงบประมาณค้างรับจานวน 71.73 ล้านบาท
** เดิมเป็นเครือสถาบัน ที่จะโอนงบจากบัญชีเครือสถาบันเดิมมาเป็นส่วนงานของ สวรส.
*** ยกเลิกแผนงานนี้ในปี 2559 เนื่องจากร่าง พรบ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสุขภาพ เสร็จสิ้นในปี 2558
**** ยกเลิกแผนงานนี้ในปี 2559 ให้ไปรวมกับแผน 19

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และงบประมาณรายแผนงาน/โครงการ
แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
รวม

1. กลุม่ แผนงานวิจัย
1) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา
-วิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพใน
ประเทศไทย

-มีระบบการเฝ้าระวังการดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์ ในสัตว์
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคและการติดเชื้อในโรงพยาบาล
--ชุดโครงการวิจัยเพื่อการขับเคลือ่ นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา
-แนวทาง/คู่มือส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลเป้าหมายและการ
อย่างสมเหตุผล
ขยายผลในโรงพยาบาลอื่นๆ
-วิจัยและพัฒนาข้อมูลเภสัชเศรษฐศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณา -ข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการพิจารณาคัดเลือกรายการยา เพื่อบรรจุเข้าใน
คัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ
บัญชียาหลักแห่งชาติ
2) แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
-การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบตั ิซ้า
-เพิ่มความสามารถในการป้องกันและจัดการการระบาดของโรคและ/หรือการ
ภูมิภาคเอเชีย APEIR
ระบาดของโรคที่เกิดจากภัยคุกคามทางชีวภาพ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ในภูมิภาค
เอเซีย โดยเชื่อมกับงานวิจัย การเฝ้าระวัง การพัฒนานโยบายที่เกีย่ วข้อง
-การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบตั ิซ้า
-มีกรอบวิจัย One Health System Research และ มีนักวิชาการหน้าใหม่เพื่อ
ของไทย (TPEIR)
พัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
3) แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
-การศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงพยาบาล -มีชุดความรู้ประเด็นความเสี่ยงในการบริหารจัดการโรงพยาบาล กรอบความคิด
ของรัฐ/องค์การมหาชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
และเครื่องมือการประเมินความเสีย่ งและการจัดลาดับความเสีย่ ง แนวทางการ
วิเคราะห์สาเหตุและการจัดการความเสีย่ งกรณีของโรงพยาบาลภาครัฐ
-ได้ข้อเสนอการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลภาครัฐ
--การวิจัยและพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการ
- ข้อเสนอทางเลือก/แนวทางของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรอง
ตรวจคัดกรองสุขภาพในประเทศไทย
สุขภาพในประเทศไทย
-คู่มือ/แนวทางบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ สาหรับเผยแพร่ในหน่วยบริการต่างๆ

ปีงบประมาณ 2559 (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม
172,756,200 153,093,093 325,849,293
91,300,000 153,093,093 244,393,093
7,500,000
7,500,000

700,000

2,295,675

2,995,675

2,600,000

-

2,600,000

แผนงาน/โครงการ
4) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
-การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองแบบมีส่วนร่วม :
กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
--วิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะ
ท้ายในประเทศไทย
-โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาวะสาหรับประชากรต่างด้าวและ
บุคคลที่มีปญ
ั หาสถานะและสิทธิ

5) แผนงานวิจัยและประเมินนโยบายสุขภาพ
--การวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายทีมหมอครอบครัว
6) แผนงานวิจัยสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ
-ชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและผูส้ ูงอายุ

7) แผนงานวิจัยพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
-วิจัยพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลการสารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ปีงบประมาณ 2559 (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม
8,000,000
8,000,000

-ข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองแบบ
- มีชุดความรู้รูปแบบบริการ Hospice care/การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
- มีชุดความรู้ และข้อเสนอมาตรการระยะสั้นและระยะยาว(นโยบาย)เพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพให้รองรับการพัฒนาสุขภาวะสาหรับประชากรสาธารณสุขต่างด้าวใน
ประเทศไทย ที่รวมทั้งการดูแลสุขภาพในภาวะวิกฤต การส่งเสริมสุขภาพ
โดยเฉพาะอนามัยแม่และเด็ก การป้องกันและควบคุมโรค เช่น โรควัณโรค เป็นต้น
ทั้งนี้รวมถึงความรู้ในด้านการจัดการเพื่อแก้ปัญหาสถานะและสิทธิ อันเป็นปัจจัย
สาคัญในการเข้าถึงสิทธิและบริการที่จาเป็นด้วย
- มีข้อเสนอจากการติดตามการนามาตรการหรือนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มประสิทฺธิผลและประสิทธิภาพในการดาเนินการมาตรการหรือ
นโยบายนั้นๆ
5,000,000

-

5,000,000
1,000,000

6,000,000

6,255,000

12,255,000

1,000,000

-

1,000,000

- มีข้อเสนอด้านนโยบายการพัฒนาบริการปฐมภูมิและการพัฒนาทีมหมอ
ครอบครัว
-มีชุดความรู้ และข้อเสนอมาตรการระยะสั้นและระยะยาว(นโยบาย)เพื่อพัฒนา
ระบบสุขภาพให้รองรับการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและผูส้ ูงอายุ -มีข้อเสนอ
จากการติดตามการนามาตรการหรือนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเพิม่
ประสิทฺธผิ ลและประสิทธิภาพในการดาเนินการมาตรการหรือนโยบายนั้นๆ
-มีชุดความรู้ใหม่จากการประมวลผลข้อมูลจากการสารวจและประเมินสุขภาพ
ประชาชนไทยเผยแพร่ไปสู่การใช้งานของหน่วยงานด้านสุขภาพและนักวิจัยด้าน

แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ปีงบประมาณ 2559 (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม

สุขภาพ และ-มีระบบการประมวลผลข้อมูลจากฐานข้อมูลการสารวจด้านสุขภาพ
สาคัญๆ เพื่อสังเคราะห์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่สผู่ ู้ใช้ที่มีการใช้ประโยชน์ได้จริง
8) แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ
-ชุดโครงการวิจัยมุ่งเป้าที่ดาเนินการต่อเนื่องปี 2556-2558

9) แผนงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
-วิจัยเพื่อสังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายในการ
วางแผนความต้องการกาลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษ
หน้า
-การประเมินระบบฐานข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาตัวชี้วัดเชิงนโยบายกาลังคนด้านสุขภาพ
10) แผนงานวิจัยพัฒนาระบบวิจัยการแพทย์แผนไทย
-โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิจยั การแพทย์แผนไทย

-

71,730,000

71,730,000

3,300,000

-

3,300,000

3,000,000

-

3,000,000

-มีชุดความรู้จากแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพปี 2556-2558 (ต่อเนื่อง)
-มีผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการประเมินความพร้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ระบบสุขภาพพร้อมข้อเสนอการใช้ประโยชน์งานวิจัยนั้นๆ และหากยังไม่พร้อมก็มี
ข้อเสนอในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายเชิงระบบที่ตั้งไว้
- มีข้อเสนอนโยบายระบบสุขภาพจากผลงานของแผนงานวิจัยมุ่งเป้าฯ
- มีผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
- มีข้อเสนอในการพัฒนาระบบวิจยั สุขภาพจากการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ
- รายงานสถานการณ์และแนวโน้มของระบบสุขภาพ ผลกระทบต่อความต้องการ
กาลังคนด้านสุขภาพ รวมถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกาลังคนฯ
- ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความต้องการกาลังคนด้านสุขภาพใน
ทศวรรษหน้า
-ข้อเสนอด้านระบบฐานข้อมูลกาลังคนด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดเชิง
นโยบายกาลังคนด้านสุขภาพ
- มีชุดความรู้ และข้อเสนอมาตรการระยะสั้นและระยะยาว(นโยบาย) เพื่อพัฒนา
ระบบวิจัยการแพทย์แผนไทยเพื่อรองรับการพัฒนาระบบสุขภาพด้านการแพทย์
แผนไทย ได้แก่ - การวิจัย Participatory assessment on “Thai Traditional
Medicine research systems capacity” (โดยใช้สถาบันวิจัยการแพทย์แผน
ไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางของการพัฒนาระบบฯ)
- การวิจัย Thai Traditional Medicine Research mapping, research gap

แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

identification & priority setting
- มีข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถระบบวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาระดับประเทศ กรอบและทิศทางการวิจัยโจทย์ที่มีความสาคัญใน
ระยะ 3-5 ปีข้างหน้า เสนอต่อภาคีทางยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้อง
11) แผนงานวิจัย Implementation research ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์
-โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย Implementation research
-มีชุดความรู้ สนับสนุนการนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีการแพทย์ไทยที่มคี วามพร้อม
ไปสู่การใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ ในระดับที่เป็น pilot scale ที่รวมถึง
ข้อเสนอการจัดการเชิงระบบตาม 6 health system building blocks เพื่อให้
คนที่มีความจาเป็นสามารถเข้าถึงบริการนั้นๆได้อย่างทั่วถึงและมีผลลัพธ์สุขภาพที่
ดีขึ้น ได้แก่ เครื่องช่วยฟังไทย, Applications ต่างๆ, ชุดตรวจ หรือ แนวทางเวช
ปฏิบัติฯ ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กาหนด
-มีข้อเสนอในการ scaling up การใช้ประโยชน์อุปกรณ์และเทคโนโลยีไทย
-มีชุดความรู้ ข้อเสนอนโยบาย และแนวทางการวิจัยมุ่งเป้าของระบบวิจัยสุขภาพ
ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพและเครื่องมือแพทย์
-มีชุดความรู้การวิจัยที่เป็น Health Technology Assessment จากเครือข่าย
วิจัยนโยบายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
-มีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการตัดสินใจเลือกใช้ Health technology ที่เหมาะสม
และคุ้มค่าในระบบสุขภาพ
12) แผนงานเครือสถาบัน สวรส.
-โครงการภายใต้แผนงานเครือสถาบัน สวรส.
-ผลงานของเครือสถาบัน สกส. สพตร. ศมสท.
13) แผนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
-ชุดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย

-มีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย รวมถึงองค์ความรู้ และ
ข้อเสนอจากผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย

ปีงบประมาณ 2559 (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม

10,000,000

-

10,000,000

-

72,812,418

72,812,418

44,200,000

-

44,200,000

แผนงาน/โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

2. กลุม่ แผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย
14) แผนพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ (ยกเลิกแผนงานนี้ในปี 2559

ปีงบประมาณ 2559 (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม
8,700,000
8,700,000
-

เนื่องจากร่าง พรบ.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั สุขภาพ เสร็จปี 2558)

15) แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ ของ
เขตสุขภาพระดับพื้นที่

-โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพและนโยบาย

16) แผนงานพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์_สคม.
-โครงการวิจัยพัฒนาภายใต้แผนงานคุ้มครองการวิจยั ในมนุษย์

- มีนักวิจัยของเขตสุขภาพทีส่ ามารถพัฒนาโจทย์และโครงร่างการวิจัยจาก
สถานการณ์ปัญหาและบริบทของเขตสุขภาพที่ปฏิบตั ิงานอยู่ และดาเนินการวิจัย
สาเร็จจนได้เป็นความรู้ที่นาไปใช้พัฒนาระบบสุขภาพในเขตสุขภาพนัน้ ๆ ด้าน
Health Promotion and Disease Prevention, ด้าน Health Service
Delivery, ด้าน Information system & Evaluation อย่างน้อยด้านละ 2 เรื่อง
- มีนักวิจัยที่เป็นหมออนามัยในรพ.สต., ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข,นักวิจัย R2R
(ต่อยอด)ที่สามารถพัฒนาโจทย์และโครงร่างการวิจัยจากสถานการณ์ปัญหาและ
บริบทชุมชนที่ตนปฏิบัติงานอยู่ และดาเนินการวิจยั สาเร็จจนได้เป็นความรู้ที่
นาไปใช้พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนหรือระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่นั้น
- มีเครือข่ายนักวิจัยและกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถการทาวิจัย
และการนาผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่(ส่วนภูมิภาค)
สาหรับกลุ่มเป้าหมายหมออนามัย, นักวิจัย R2R (ต่อยอด) และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่นั้นๆ
- จัดประชุมเครือข่ายวิชาการการแพทย์และสาธารณสุข 10 ครั้ง/ปี
- ส่งเสริมการทาวิจัยให้ถูกหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โดยการทบทวนและ
พิจารณาให้คาแนะนาโครงการวิจยั ด้านจริยธรรมการวิจยั ฯ โดยคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ส่วนงานสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยใน
มนุษย์ สวรส. (ที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ)
- จัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ รวมทั้งการ
คัดเลือกความรู้ที่เป็นภาษาต่างประเทศเพื่อ แปลและจัดพิมพ์เผยแพร่

5,000,000
1,500,000

-

5,000,000
1,500,000

3,500,000

-

3,500,000

3,700,000
3,700,000

-

3,700,000
3,700,000

แผนงาน/โครงการ
17) แผนพัฒนาขีดความสามารถผู้จัดการงานวิจัยและผู้
ประสานงานวิชาการ (ยกเลิกแผนงานนี้ในปี 2559 ให้ไปรวมกับ
แผน 19)
3. กลุม่ แผนสนับสนุนการวิจัย
18) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไป
-บริหารจัดการสานักงานทั่วไป
-งานบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ
-การสนับสนุนการทาบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ สวรส.
คณะอนุกรรมการต่างๆ คณะกรรมการบริหาร สวรส. และการ
ประชุมพนักงานและลูกจ้างสวรส.
19) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-งบบุคลากร
-โครงการภายใต้แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบทบาทคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน
คณะอนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
20) แผนบริหารยุทธศาสตร์
-งบกลาง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

-การบริหารจัดการสานักงานทั่วไป ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณ การเงิน
บัญชี ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้สอยต่างๆ รวมทั้งงานอาคาร การพัฒนางาน
สนับสนุน
- จัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร การประชุม
พนักงานและลูกจ้าง สวรส. และมีการจัดทาเอกสารการประชุมและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบให้ใช้อ้างอิงได้ ตลอดจนนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ มติที่ประชุม
มาพิจารณาดาเนินการ
-ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการเกื้อกูล
-จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของ สวรส. จัด/สนับสนุนการอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนากับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ใน
งานทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานและ
ลูกจ้าง สวรส. ให้เป็นปัจจุบัน
-จัดประชุม/อบรม-สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบทบาทคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
-สารองกรณีจาเป็น เร่งด่วน ฉุกเฉิน ตามการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา/
สนับสนุนภารกิจองค์กร

ปีงบประมาณ 2559 (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม
-

72,756,200
8,044,500
6,544,500

-

72,756,200
8,044,500
6,544,500

1,500,000

-

1,500,000

35,601,200
29,601,200
5,000,000

-

35,601,200
29,601,200
5,000,000

1,000,000
19,280,500
18,000,000

1,000,000
-

19,280,500
18,000,000

แผนงาน/โครงการ
-โครงการภายใต้แผนบริหารยุทธศาสตร์

21) แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
-โครงการจัดการความเสีย่ ง และตรวจสอบภายใน
22) แผนพัฒนา ICT
-โครงการภายใต้แผนพัฒนา ICT

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
-ทบทวนแผนยุทธศาสตร์, จัดทาคาของบประมาณ แผนปฏิบตั ิการ
-จัดทากรอบตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลกองทุนฯ
-ประเมินแผนงานที่มีความสาคัญ พิจารณาทั้งผลลัพธ์และผลกระทบ โดยคัดเลือก
แผนงาน/โครงการที่มรี ะยะเวลาดาเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 5 แผนงาน
-บรรลุตัวชี้วัดที่กาหนดสาหรับระบบการจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
-บรรลุตัวชี้วัดที่กาหนดสาหรับการบริหารทุนหมุนเวียนในด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

23) แผนงานสื่อสารความรู้ ห้องสมุด วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
-โครงการสื่อสารความรู้
-มีการจัดทาประเด็นหรือเนื้อหาความรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อการสื่อสาร รวมทั้ง
จัดการสื่อสารผลงานวิจัยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ
-มีการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ประเด็นจากการวิจัยระบบ
สุขภาพกับเครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายการสื่อสารสุขภาพ
-จัดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร และประสานข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้อง
-โครงการริหารจัดการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
-มีการจัดทาวารสารวิชาการ สวรส.เป็นแบบ e-Journal ปีละ 3 ฉบับ แต่ละฉบับ
จะประกอบไปด้วย 8-10 บทความ และถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 จากประเมินกลุ่ม
วารสารในฐานข้อมูล TCI
-โครงการพัฒนาห้องสมุด
-การบริการจัดการห้องสมุด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความเป็นเจ้าของร่วมกันของบุคลากร 4
หน่วยงาน และสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก
-โครงการประชุมวิชาการ สวรส. ประจาปี 2559
-จัดการประชุมวิชาการประจาปี สวรส. เพื่อแลกเปลีย่ นและเผยแพร่องค์ความรู้
จากผลงานวิจยั ระบบสุขภาพ กับภาคีเครือข่ายวิชาการที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ 2559 (บาท)
สวรส.
งบอื่นๆ
รวม
1,280,500
1,280,500

1,500,000
1,500,000

-

1,500,000
1,500,000

3,080,000
3,080,000

-

3,080,000
3,080,000

5,250,000
1,000,000

-

5,250,000
1,000,000

1,000,000

-

1,000,000

250,000

-

250,000

3,000,000

-

3,000,000

ภาพที่ ๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ และมาตรการสาคัญ ของแผนยุทธศาสตร์ สวรส.
วิสัยทัศน์: ผู้นาระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นาไปสูส่ ุขภาพของประชาชาติ
(Leader in the Research Systems for Policy development to achieve Health of the Nations)
พันธกิจ: เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการสร้างและจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมเพือ่ พัฒนานโยบายที่นาไปสู่สุขภาพของประชาชาติ
(Leader in the Research Systems for Policy development to achieve Health of the Nations)
เป้าประสงค์
๑. มีทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ
๒. มีองค์ความรู้ทเี่ พียงพอและทันสมัยในการกาหนดนโยบายหรือการ
นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน
๓. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
๑. จานวนและคุณภาพกลุม่ ประเด็นการวิจัย (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
มาตรการ
๑. กาหนดทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพของ
ประเทศ อย่างมีส่วนร่วมและมีลาดับความสาคัญ
๒. ผลักดันการดาเนินการตามทิศทางการวิจัย
ด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างและจัดการความรูเ้ พื่อ
พัฒนาระบบสุขภาพ
มาตรการ
๑. สร้างและจัดการความรู้ในประเด็นวิจัยระบบ
สุขภาพที่มลี าดับความสาคัญสูง ให้มีมาตรฐาน
และมีส่วนร่วม
๒. เชื่อมโยงความรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ ให้
ผู้ใช้งานวิจัยเข้าถึงได้ง่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถใน
การวิจัยระบบสุขภาพ
มาตรการ
๑. พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการบริหารจัดการงานวิจัยและนักวิจยั
ของ สวรส. และเครือข่าย
๒. พัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก ในการวิจัยเชิงระบบ
สุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
วิจัยระบบสุขภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

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

