แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ประจาปี 2560

แผนปฏิบัติการ สวรส. ประจาปี 2560
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ส่วนที่ 2 การบริหาร “มาตรา 17 ให้
ผู้ บ ริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นที่ ไม่ มี ส ถานะเป็ น นิ ติ บุ คคล 1จัด ทาแผนการด าเนิน งานประจ าปี ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วยผลการดาเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี และ
ประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อ นาเสนอคณะกรรมการบริหาร
พิจ ารณาอนุ มัติอย่ างน้ อยหกสิ บวัน ก่อนวั นเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี และให้ ส่ งกระทรวงการคลั งอย่างน้อย
สามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกากับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียนและติดตาม
การประเมินผลการดาเนินงาน”
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริหารทุนหมุนเวียนฯ ดังกล่าว สวรส. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2560 โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สวรส. ภายใต้ทิศทางการวิจัยด้านสุขภาพที่
สาคัญ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการปี 2560 และทิศทางการวิจัย/ ขอบเขตการดาเนินงาน
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสด และประมาณการรายรับรายจ่าย
ประจาปี

1

มาตารา 35 ให้นาบทบัญญัติในส่วนที่ 2 การบริหาร ส่วนที่ 3 คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ส่วนที่ 4 ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ส่วนที่ 5 การบัญชีและการตรวจสอบ ส่วนที่ 6 การประเมินผล ของหมวด 2 ทุนหมุนเวียนที่
ไม่มสี ถานะเป็นนิติบุคคลมาใช้บังคับกับทุนหมุนเวียนที่มสี ถานะเป็นนิติบุคคลซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัตเิ รื่องดังกล่าวไว้เป็นการ
เฉพาะโดยอนุโลม

ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา โดยย่อ
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาสามารถทาให้เกิดความรู้ ที่นาสู่การพัฒนาระบบ เช่น
1. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา: ประกอบด้วย โครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมและป้องกัน
การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย (AMR) มีการขับเคลื่อนไปสู่นโยบาย โดยการรณรงค์และพัฒนาการ
ควบคุ ม และป้ อ งกั น การดื้ อ ยาต้ า นจุ ล ชี พ ในระดั บ พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนต้ น แบบ รวมถึ ง เกิ ด ความร่ ว มมื อ
ระดับประเทศและระดับโลก โดยกาหนดเรื่อง AMR เป็นแผนงานสาคัญของประเทศ และนาเสนอการควบคุม
และป้องกันการดื้อยาฯ ระดับนานาชาติ ได้แก่ WHO, WHO SEARO
2. แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ และแผนวิจัยและประเมินนโยบายสุขภาพ: ประกอบด้วย
โครงการวิจัยด้านระบบอภิบาลสุขภาพและเขตสุขภาพ และประเมินนโยบายสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่นาไปสู่
นโยบายขยายบทบาทสู่ระดับเขตพื้นที่ แต่ในการนาไปขับเคลื่อนอาจยังไม่ครอบคลุมข้อค้นพบจากการวิจัย
ได้แก่ การปรับบทบาทกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่ National Health Authority โดยลดบทบาท Provider
และให้ความสาคัญกับท้องถิ่น
3. แผนวิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ: ประกอบด้วยโครงการวิจัยด้านการพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิ การสารวจสถานการณ์และความเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจาครอบครัว โดยมุ่งสร้างองค์
ความรู้ที่ทาให้เกิดสมดุลระหว่างการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนกับการให้บริการภาครัฐ รวมทั้งการ
พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพภายใต้กลไกเขตบริการสุขภาพ
4. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุ : ประกอบด้วย โครงการวิจัยด้านประชากร
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งอาจยังไม่ถึงการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายที่ชัดเจน แต่เกิดองค์ความรู้ /แนวปฏิบัติสาคัญ
สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ที่จะนาไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อส่งต่อให้กับ
ผู้กาหนดนโยบายพิจารณา/ตัดสินใจนาไปปฏิบัติต่อไป
5. แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ: ประกอบด้วย โครงการสารวจสุขภาพประชาชนไทย
ทาให้ทราบแนวโน้มสถานะสุขภาพของกลุ่มวัยต่างๆ ได้แก่ เด็ก 0-14 ปี มีแนวโน้มภาวะโภชนาการเกินสูงขึ้น
สาหรับวัยทางาน และวัยผู้สูงอายุ ทราบความชุกของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และสถานการณ์พฤติกรรม
สุขภาพ ที่เป็น ปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อยหลายโรค และนาไปสู่การดาเนินมาตรการแก้ไข
ป้องกัน การขับเคลื่อนนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง รวมทั้งการให้ความรู้ทางสื่อสาธารณะแก่ประชาชน
ทั่วไป

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการปี 2560 และทิศทางการวิจัย/ ขอบเขตการดาเนินงาน
ความเป็นมา
สวรส. ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มแผนงานวิจัย
2. กลุ่มแผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย 3. กลุ่มแผนสนับสนุนการวิจัย 4. กลุ่มส่วนงานเฉพาะ โดยมีการ
ดาเนินการและรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มแผนงานวิจัย ประกอบด้วย 8 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา ผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยี 2) แผนงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ 3) แผนวิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ 4) แผนวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5) แผนวิจัยและพัฒนาด้านการเงินการคลังสุขภาพ 6)
แผนวิจัยและพัฒนาระบบอภิบาลสุขภาพ 7) แผนวิจัยพัฒนา Special target และปัจจัยทางสังคมที่กาหนด
สุขภาพ 8) แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ
แหล่งที่มาของโจทย์ /ประเด็นวิจัย 1) การจัดลาดับความสาคัญร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 2) การวิจัย
ต่อเนื่อง/ต่อยอดของ สวรส. 3) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Call for paper)
2. กลุ่มแผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานพัฒนาบุคลากร
ด้านวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ 2) แผนงานคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
3. กลุ่มแผนสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทั่วไป 2) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) แผนบริหารยุทธศาสตร์ 4) แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ
ภายใน 5) แผนพัฒนา ICT 6) แผนงานสื่อสารความรู้ และอื่นๆ
4. กลุ่มส่วนงานเฉพาะ ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน ได้แก่ 1) ส่วนงานสานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 2) ส่วนงานสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม.) 3) ส่วนงาน
มาตรฐานและบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข (สมสส.) 4) ส่วนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบ
บริการสาธารณสุข (สวตบ.)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 341.7757 ล้านบาท (งบตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560+
งบสะสมของ สวรส. จานวน 167.4991 ล้านบาท และงบจากแหล่งทุนอื่นๆ จานวน 174.2766 ล้านบาท)
วัตถุประสงค์ เพื่อ
1. สร้างองค์ความรู้ในการวิจัยด้านสุขภาพ และบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยด้าน
สุขภาพที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ และส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ให้ได้ตามมาตรฐาน
3. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการภายในองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ทิศทางการวิจัย/ ขอบเขตการดาเนินงาน เป้าหมาย ประเด็นวิจัย และงบประมาณที่ใช้
แสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติการปี 2560 และทิศทางการวิจัย / ขอบเขตการดาเนินงานในแต่ละ
แผนงาน ซึง่ ประกอบด้วยเป้าหมาย ประเด็นวิจัย และงบประมาณที่ใช้ ดังตารางที่ 1

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แผนงานวิจัยทั้งหมด ดาเนินการตามกระบวนงาน/คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย ของ สวรส. ที่มี
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การดาเนินงานวิจัย การนาผลงานวิจัยไปใช้
2. แผนงานพัฒนาต่างๆ รวมแผนงานสนับสนุน ดาเนินการภายใต้กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผน
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ
กาหนดตัว ชี้วัดให้ ส อดคล้ องกับ ตัว ชี้วัดผลการดาเนินงานที่กรมบัญชีกลาง ประเมิน สวรส .
รายละเอียดตามตารางที่ 2

มี

ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2559
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ สวรส. รับผิดชอบภาพรวมของแผนปฏิบัติการ โดยมอบหมายให้ผู้จัดการงานวิจัย /
หัวหน้าหน่วยงาน รับผิดชอบแผนงานที่เกี่ยวข้อง แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1 ทิศทางการวิจัย/ขอบเขตการดาเนินงาน เป้าหมาย ประเด็นวิจัย และงบประมาณ
1. กลุ่มแผนงานวิจัย (การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ)
แผนงานวิจัย

เป้าหมาย

1) ระบบยา ผลิตภัณฑ์ และ
เทคโนโลยี

-การขับเคลื่อนการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทยอย่าง
มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความรู้ และหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบพื้นฐาน
รวมทั้งประเด็นวิชาการ เศรษฐกิจ และสังคมเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกัน
การดื้อยาต้านจุลชีพ
-การสร้างต้นแบบ (model) ของ รพ.ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่ง
ครอบคลุมการใช้ยาในภาพรวม ไม่เพียงแค่เจาะจงเฉพาะยาต้านจุลชีพ โดย
ส่งเสริมในรพ.ทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน และสร้างเครือข่ายระหว่าง
โรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพเดียวกัน เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ขยายจากโรงพยาบาลนาร่อง 70 แห่ง นาไปสู่การขยายผลการวิจัย เพื่อให้เกิด
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลครอบคลุมทั่วประเทศ
-การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการแพทย์ จะเป็นการลดการ
นาเข้า เพิ่มการพึ่งพาตนเอง เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านสุขภาพของประชาชนภายใต้การใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล แต่พบว่า
ประเทศไทยมีผลงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์จานวนมากที่ไม่สามารถไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิงระบบ ทาให้ขาดโอกาสทั้งการพัฒนาระบบสุขภาพ การเพิ่ม
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันกับต่างประเทศ จึงควรเน้น
การนาผลงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้าสู่การใช้งานในระบบสุขภาพ
ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
-ให้ความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนที่สนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาพดีของประชาชน และรองรับความต้องการที่

2) กาลังคนด้านสุขภาพ

ประเด็นวิจัย
1.1 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

งบประมาณ
12,000,000

1.2 เทคโนโลยีในการควบคุม การค้นหา และการป้องกัน
โรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์

2.1 กาลังคนระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.
สต.) หรือหน่วยบริการปฐมภูมิรูปแบบอื่นๆ

3,000,000

แผนงานวิจัย

3) ระบบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ
4) ระบบบริการสุขภาพ

เป้าหมาย
หลากหลาย โดยคานึงถึงจานวนที่เพียงพอและกระจายตัวในระดับภูมิศาสตร์
ตามความแตกต่างของบริบทในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตและความสุข
ในการทางานของกาลังคนด้านสุขภาพ
-การวิจัยเพื่อเกิดระบบข้อมูลด้านสุขภาพ ในการติดตามและประเมินผลลัพธ์
การวางแผนและพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และรักษาพยาบาล ทั้งข้อมูลสุขภาพทั่วไปและข้อมูลสุขภาพกลุม่ เฉพาะ

ประเด็นวิจัย

งบประมาณ

2.2 การผลิต การธารง การจ้างงานกาลังคนภาครัฐ
เน้นหนักในระดับตาบลและอาเภอ
3.1 การสารวจข้อมูลสุขภาพทั่วไปทุกรอบห้าปี

3.2 การสารวจข้อมูลสุขภาพกลุ่มเฉพาะที่มีการเร่งรัด
เป้าหมาย
- ให้ความสาคัญกับการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ตอบสนองความจาเป็นอย่าง
4.1 District/Urban Health System ระบบบริการปฐม
ทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งต้องมีบริการระดับปฐมภูมิที่สามารถเชื่อมต่อประชาชน ภูมิ และการซื้อบริการสุขภาพขององค์กรปกครองส่วน
ชุมชน กับระบบบริการในโรงพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อ ทั้งนี้ระบบสุขภาพระดับ ท้องถิ่นจากกองทุนภาครัฐ
อาเภอ (District Health Systems) เป็นจุดยุทธศาสตร์ในเชิงระบบที่สาคัญ ซึ่ง
มีการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกัน
มาก และยังคงมีพื้นที่ที่มลี ักษณะเฉพาะ เช่น มีความเป็นเมืองสูง
(urban) ห่างไกล เป็นภูเขา ทะเล เกาะ (difficulty) หรือมีประชากรเคลื่อนย้าย
และต่างด้วยจานวนมาก ยากจน ที่ต้องการการวิจัยให้ได้ความรู้เพื่อพัฒนาต่อไป
- หัวใจสาคัญอันหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ คือ เรื่องคุณภาพและความ
4.2 คุณภาพและความปลอดภัยในระบบริการสุขภาพ
ปลอดภัย ซึ่งหากไม่ได้รับการวิจยั พัฒนา ก็อาจนาไปสู่การเกิดข้อผิดพลาดในการ
ให้บริการทางการแพทย์ (Medical errors) ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและ
ติดตามป้องกันควบคุมปัญหา ด้านหนึ่งต้องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลตามมาตรฐานเพื่อการรับรอง (HA) อีกด้านหนึ่งก็ต้องวิจัยพัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง ติดตามแก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายอย่าง
เหมาะสม
- ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
4.3 การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและ
ทางเลือก เพื่อให้คนไทยมีทางเลือกด้านสุขภาพ และการทาให้ไทยสามารถพึ่งพา การแพทย์ทางเลือก
ตนเองได้

6,000,000

17,000,000

แผนงานวิจัย
5) การเงินการคลังสุขภาพ

6. ระบบอภิบาลสุขภาพ

7) Special Target

เป้าหมาย
ความท้าทายสาคัญต่อการพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ คือ การ
สร้างระบบหลักประกันสุขภาพไทยให้มีความยั่งยืนมีความกลมกลืนระหว่าง
กองทุนประกันสุขภาพ ประชาชนไม่มีอุปสรรคเข้าถึงบริการ บริการที่ได้รับมี
คุณภาพ ปลอดภัย ประสิทธิภาพ และระบบสามารถจ่ายได้
งานวิจัยต้องสนับสนุนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการอภิบาลระบบที่สร้าง
ความกลมกลืนระหว่างกองทุนประกันสุขภาพและสร้างความยั่งยืน ครอบคลุม
การวิจัยด้านสิทธิประโยชน์ วิธีการหรือมาตรการที่จะได้รับงบประมาณและการ
จัดสรร การจ่ายเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพ การวิจัยและพัฒนาด้านระบบ
ข้อมูลและการบูรณาการการบริหารร่วมกันระหว่างกองทุนประกันสุขภาพไทย
-ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจ และการบูรณาการการทางานข้ามภาค
ส่วนและการเรียนรูส้ าหรับภาคีทั้งรัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสุขภาพ และร่วมรับผิดชอบนโยบายสุขภาพ โดย
คานึงถึงความยั่งยืน ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของระบบสุขภาพ

การเข้าถึงสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และประชากรที่มี
ลักษณะเฉพาะทางประชากร หรือเป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ยากลาบาก

ประเด็นวิจัย

งบประมาณ

5.1 ความกลมกลืนในระบบหลักประกันสุขภาพ

4,000,000

6.1 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
6.2 การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นและส่วนภูมภิ าค เช่น
เขตสุขภาพ, สสจ
6.3 การวิจัยสังเคราะห์นโยบายสุขภาพ และ
implementation research สาหรับนโยบาย/มาตรการ/
แนวทางที่สาคัญ
6.4 การส่งเสริมเครือข่ายวิจัย R2R
7.1 การวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(Implementation research นโยบายสาคัญ, การพัฒนา
กาลังคนรองรับนโยบายสาคัญ)
7.2 การวิจัยพัฒนาระบบบริการผูป้ ่วยจิตเวชทั้งด้านการ
รักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
7.3 การวิจัยพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใน
ชุมชน รวมถึง ระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือ Subacute care หรือ Intermediate care

9,000,000

40,000,000

แผนงานวิจัย

เป้าหมาย

ประเด็นวิจัย

งบประมาณ

7.4 การวิจัยพัฒนาระบบบริการ การเข้าถึงบริการ คณ
ภาพบริการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ผู้ป่วยอัมพาต
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคโลหิตจางจากธาลัสซีเมีย
7.5 การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อรองรับการมีประชากร
ข้ามชาติที่เข้าเมืองแบบไม่ปกติ และมีปญ
ั หาการรับรอง
สถานะบุคคล
7.6 การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ District Health
Systems ที่สร้างความครอบคลุมในการเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพและการเข้าถึงบริการ (Effective
coverage) ของประชากรที่มีความเสี่ยง
7.7 มาตรการด้านความแตกฉานด้านสุขภาพ (health
literacy interventions)และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของ กลุ่มเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและดูแล
ตนเองด้านสุขภาพในชุมชน
7.8 การสร้างเสริมสุขภาพสตรี, เด็กและเยาวชน รวมถึง
ระบบสุขภาพบูรณาการในโรงเรียน/ในชุมชน
รวม (7 แผน)

91,000,000

แผนงานการวิจัย
8) แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้าน
สุขภาพ_วช.

เป้าหมาย

ประเด็นวิจัย

- การวิจัยด้านโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง
8.1 การวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- การวิจัยด้านโรคติดเชื้อที่ยังคงเป็นปัญหาของประเทศ เช่น TB โรคติด
เชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้า
- การวิจัยและพัฒนาวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยและเวชภัณฑ 8.2 การวิจัยด้านวัสดุอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย และเวชภัณฑ์
ในประเทศ ใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในและ ตาง
ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสามารถยกระดับ
คุณภาพในการรักษาพยาบาล
(กรอบวิจัย ประเด็น) มุงเนนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีตอยอด ที่เป็น
การวิจัยทางคลินิกและการพัฒนาเข้าสู่เชิงพาณิชย ของ
1.1 ชุดทดสอบ หรือเทคโนโลยีการตรวจสาหรับโรคที่มีผลกระทบดา
นสุขภาพในประเทศ ใหมีความไวและความจาเพาะสูง สามารถตรวจได
ในระยะ ตนของโรค(early detection) หรือการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ตรวจใหสะดวกรวดเร็วขึ้น ครอบคลุมหลายโรคหรือหลายสาเหตุในครั้ง
เดียว (multiplexdetection)
1.2 การพัฒนาต่อยอดชุดตรวจที่เป็น in house test kit แต่ได้ใช้จริง
กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วให้เข้าสู่การตลาดและภาคอุตสาหกรรม

งบประมาณ
120,000,000

2.

กลุ่มแผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย

แผนงาน
คาอธิบายโดยสรุป
9) แผนงาน
การจัดการงานวิจัย การพัฒนาหน่วยวิจัย และการพัฒนานักวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาบุคลากร จะช่วยให้ได้งานวิจัยทีม่ ีคุณภาพ การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปสู่
ด้านวิจัย
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพได้มากขึ้น
นโยบายและ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทาวิจัยฯและการจัดการงานวิจัย ของแต่ละ
ระบบสุขภาพ คนแต่ละคนหรือแต่ละหน่วยวิจัยมีจุดเด่นและปัญหาที่พบต่างกันไป เมื่อได้มา
แลกเปลีย่ นกันก็จะเพิม่ พูนประสบการณ์ให้กันและกันได้ และหากได้จัดการความรู้
เหล่านั้นอย่างเป็นระบบด้วยก็จะสามารถนาไปเผยแพร่ให้คนอื่นๆได้ใช้ประโยชน์
ด้วยได้
10) แผนงาน
คุ้มครองการ
วิจัยในมนุษย์

เป็นความจาเป็นในระบบวิจัยที่ตอ้ งมีการควบคุมกากับ และส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ให้ได้ตามมาตรฐาน ด้วยการอนุมัติการวิจัยในมนุษย์ผ่านคณะกรรมการพิจารณา
การศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข (The Ethical Review Committee for
Research in Human Subjects, Ministry of Public Health : EC)

กิจกรรม
- การพัฒนาศักยภาพนักจัดการงานวิจัยและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
งานวิ จั ย โดยการสร้ า งหลั กสู ตรและจั ดอบรม ที่ ใ ห้ผู้ เ ข้า อบรมใช้ โจทย์
งานวิจัยที่กาลังดาเนินการ หรือดาเนินการแล้วและต้องการนาไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงๆ
- การพัฒนานักวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ และการประชุมวิชาการ
ประจาปี
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการความรู้
- การออกแบบระบบการให้บริการ คาแนะนาการจัดการงานวิจัยและการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัย
- การให้บริการทบทวน ให้ความเห็น คาแนะนา และรับรองโครงการวิจัย
ในมนุษย์
- ขับเคลื่อนนโยบายและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และจัดการความรู้
ปฏิบัติการด้านการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
- กากับติดตามโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

งบประมาณ
7,000,000

3,000,000

3.

กลุ่มแผนสนับสนุนการวิจัย

แผนงาน/โครงการ
11) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไป
-บริหารจัดการสานักงานทั่วไป
-งานอื่นๆ ภายใต้แผนพัฒนาระบบบริหารฯ

12) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-งบบุคลากร
-โครงการภายใต้แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-พัฒนาบทบาทคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียน
คณะอนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
13) แผนบริหารยุทธศาสตร์
-โครงการภายใต้แผนบริหารยุทธศาสตร์

14) แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
-โครงการจัดการความเสี่ยง และตรวจสอบภายใน
15) แผนพัฒนา ICT
-โครงการภายใต้แผนพัฒนา ICT

กิจกรรม
- ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ
การบริหารจัดการสานักงานทั่วไป ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณ การเงิน บัญชี ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยต่างๆ รวมทั้ง
งานอาคาร การพัฒนางานสนับสนุน การสนับสนุนบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการ สวรส. คณะกรรมการบริหาร
คณะอนุกรรมการ/คณะทางานต่างๆ ที่คณะกรรมการ สวรส. มอบหมาย และการประชุมพนักงาน และลูกจ้าง สวรส.
-ค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
-จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรของ สวรส. จัด/สนับสนุนการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนากับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการทบทวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ใน
งานทรัพยากรมนุษย์ การปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง สวรส. ให้เป็นปัจจุบัน
-การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
-จัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานเพือ่ การพัฒนาบทบาทคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

งบประมาณ
8,050,000
1,911,400
6,138,600

34,363,100
29,863,100
3,500,000

1,00,0000
1,606,000

-ทบทวนแผนยุทธศาสตร์, จัดทาคาของบประมาณ แผนปฏิบัติการ
-จัดทากรอบตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลกองทุนฯ
-ประเมินแผนงานสาคัญ พิจารณาทัง้ ผลลัพธ์และผลกระทบ โดยคัดเลือกแผนงาน/ โครงการสาคัญมาประเมิน
-พัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพด้านการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการ TQM
1,500,000
-บรรลุตัวชี้วัดที่กาหนดสาหรับระบบการจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3,420,000
-บรรลุตัวชี้วัดที่กาหนดสาหรับการบริหารทุนหมุนเวียนในด้านการ พัฒนาระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

แผนงาน/โครงการ
16) แผนงานสื่อสารความรู้ ห้องสมุด วารสาร
วิจัยระบบสาธารณสุข
-โครงการสื่อสารความรู้

กิจกรรม

-มีการจัดทาประเด็นหรือเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดการสื่อสาร'งานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ
-มีการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายการ สื่อสารสุขภาพ-จัดกิจกรรมการสื่อสารภายใน
องค์กร และพัฒนาระบบประสานข้อมูลส่วน ทีเ่ กี่ยวข้อง

-โครงการบริหารจัดการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

-มีการตีพิมพ์เป็น e-Journal ปีละ 5 ฉบับ แต่ละฉบับ ประกอบด้วย 8-10 บทความ

-โครงการพัฒนาห้องสมุด

-การบริการจัดการห้องสมุด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เพื่อยกระดับการให้บริการ สร้างความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน ของบุคลากร 4 หน่วยงาน และสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-โครงการประชุมวิชาการ สวรส. ประจาปี 2560

-จัดการประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยระบบสุขภาพ กับภาคีเครือข่ายวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง

4.

งบประมาณ
4,660,000

กลุ่มส่วนงานเฉพาะ

แผนงาน/โครงการ
17) ส่วนงาน สวปก.
18) ส่วนงาน สคม.
19) ส่วนงาน สมสส.
20) ส่วนงาน สวตบ.

กิจกรรม
-งบประมาณรายจ่ายตามด้านบุคลากรและภารกิจการดาเนินงานของ ส่วนงาน สกปก.
-งบประมาณรายจ่ายตามด้านบุคลากรและภารกิจการดาเนินงานของ ส่วนงาน สคม.
-งบประมาณรายจ่ายตามด้านบุคลากรและภารกิจการดาเนินงานของ ส่วนงาน สมสส. (สกส. ศรท. และ ศมสท.)
-งบประมาณรายจ่ายตามด้านบุคลากรและภารกิจการดาเนินงานของ ส่วนงาน สวตบ.

งบประมาณ
67,176,592

ตารางที่ 2 (ร่าง) ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน ปี 2560
ตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง ประเมิน สวรส.
ด้านที่ 1 การเงิน
ตัวชี้วัดที่ 1.1
ร้อยละของค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนวิจัยต่อค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด
ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ร้อยละความพึงพอใจของการใช้ผลงานวิชาการของกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2.2

ด้านที 3 การปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดที่ 3.1

ตัวชี้วัดที่ 3.2

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์*
2.2.1 การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย
2.2.2 การใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในมิติวิชาการ มิติการพัฒนาสังคม/ชุมชน และมิติ
เศรษฐกิจ/พาณิชย์
การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง
3.1.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่าย ที่ได้รับอนุมัต*ิ
3.1.2 การรายงานการรับจ่าย และการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
3.2.1 ร้อยละประเด็นการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศตามลาดับความสาคัญที่ได้ไปดาเนินการวิจยั *
3.2.2 การประเมินคุณภาพประเด็นการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศตามลาดับความสาคัญ
3.2.3 ร้อยละความสาเร็จของโครงการวิจัย
3.2.4 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นต่อปีของนักวิจัยใหม่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ*

ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 4.1
บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน
ตัวชี้วัดที่ 4.2
การบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ 4.3
การควบคุมภายใน

หน่วยวัด

(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์วัด

ร้อยละ

78.11

ร้อยละ

10
20
10

เรื่อง
ครั้ง

5
5

5
60

85

50
5
ระดับ
ระดับ

3.50
1.50

5
5

15
10
10
10

100
100
90
36

45
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

20
4
3
3

5
5
5

ตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง ประเมิน สวรส.

หน่วยวัด

(ร้อยละ)

ค่าเกณฑ์วัด

ตัวชี้วัดที่ 4.4
การตรวจสอบภายใน
ระดับ
3
5
ตัวชี้วัดที่ 4.5
การบริหารจัดการสารสนเทศ
ระดับ
3
5
ตัวชี้วัดที่ 4.6
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ
4
5
หมายเหตุ * ตัวชี้วัดที่เสนอต่อสานักงบประมาณในแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างที่สานักงบประมาณให้ทุกหน่วยงานมีการมีพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
ทังนี้ การกาหนดกรอบหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2560 อยู่ระหว่างการจัดทาร่วมกับกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา เพื่อจะนาเสนอคณะกรรมการ สวรส.
ผ่านคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ต่อไป

ตารางที่ 3 แผนงาน งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ
แผนปี 2560 (บาท)

แผนงาน

งบ สวรส.
รวม

1. กลุ่มแผนงานวิจัย
1) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา เวชภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีการแพทย์
2) แผนงานวิจัยและพัฒนากาลังคนด้านสุขภาพ
3) แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
4) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5) แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านการเงินการคลังสุขภาพ
6) แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ
7) แผนงานวิจัยพัฒนา Special Target, SDH

รวม

167,499,100
91,000,000
12,000,000

174,276,592
120,000,000
-

341,775,692

3,000,000
6,000,000

-

3,000,000 จรวยพร
6,000,000 จุไรรัตน์
17,000,000 วัชรา, จรวยพร

-

4,000,000 ถาวร
9,000,000 จรวยพร
40,000,000 วัชรา, จเร

17,000,000
4,000,000
9,000,000

8) แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพของประเทศ
2. กลุ่มแผนพัฒนาการจัดการงานวิจัย

40,000,000
10,000,000

120,000,000
-

9) แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยด้านนโยบายฯ
10) แผนงานคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
3. กลุ่มแผนสนับสนุนการวิจัย

7,000,000
3,000,000
53,599,100

-

8,050,000
1,911,400
6,138,600
34,363,100
29,863,100
4,500,000
1,606,000
1,500,000
3,420,000
4,660,000
12,900,000
12,500,000
400,000
-

-

11) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการทั่วไป
-ค่าสาธารณูปโภค+ค่าเช่ารถ
-งบภายใต้แผนพัฒนาระบบบริหารฯ ที่ต้องใช้เงินสะสม
12) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-งบบุคลากร
-งบอื่นภายใต้แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13) แผนบริหารยุทธศาสตร์
14) แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
15) แผนพัฒนา ICT
16) แผนงานสื่อสารความรู้ ห้องสมุด วารสารฯ
4. กลุ่มส่วนงานเฉพาะ
17) ส่วนงาน สวปก.
18) ส่วนงาน สคม.
19) ส่วนงาน สมสส.
20) ส่วนงาน สวตบ. ( สพตร.เดิม)

ผู้รับผิดชอบ

งบอื่นๆ

54,276,592
9,400,000
600,000
33,416,592
10,860,000

211,000,000
12,000,000 นพคุณ

120,000,000 จเร, จุไรรัตน์
10,000,000
7,000,000 วัชรา
3,000,000 วัชรา
53,599,100
8,050,000
1,911,400
6,138,600
34,363,100
29,863,100
4,500,000
1,606,000
1,500,000
3,420,000
4,660,000
67,176,592
21,900,000
1,000,000
33,416,592
10,860,000

วิชญา

อุทุมพร

ธีรธัช
โสภิชา
อุทุมพร
นิธิภา, จุไรรัตน์
ถาวร
วัชรา
บุญชัย
สาวิตรี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการเงิน
ประกอบด้วย ประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี ประมาณการกระแสเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประมาณการรายรับรายจ่ายประจาปี
2. ประมาณการกระแสเงินสด

