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คํานํา
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนองคกรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทําหนาที่บริหารจัดการใหเกิดงานวิจัยหรือ องคความรู ที่สามารถพัฒนาไปเปน
นโยบายในการพั ฒนาระบบสุ ขภาพหรือแกปญหาสาธารณสุขได ดังนั้น จึงกลาวไดวาการบริหารจัดการ
งานวิจัยเปนบทบาทหลักของ สวรส. และคูมือบริหารจัดการงานวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชควบคุมคุณภาพ
ของงานวิจัย
สวรส. หวั งเป น อย า งยิ่ งว า คู มื อบริ ห ารจั ดการงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ จ ะเป น แนวทางการปฏิ บั ติ ที่เ ป น
มาตรฐานและเปนประโยชนสําหรับนักวิจัย นักวิชาการ ผูปฏิบัติงานในโครงการที่รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จาก สวรส. ตลอดจนผูบริหารและผูปฏิบัติงานของ สวรส.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ธันวาคม 2560
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บทที่ 1
ขอมูลทั่วไป
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนองคกรของรัฐที่มีสถานะเปนนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ภายใตการกํากับของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
ทํ า การศึ ก ษา ค น คว า และวิ จั ย การพั ฒ นากิ จ การด า นสาธารณสุ ข อย า งมี ร ะบบ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งาน
สาธารณสุขเปนไปโดยถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ทั้งนี้ใหมี “คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ทําหนาที่เปนประธาน มีหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและโดยเฉพาะ ไดแก พิจารณาแผนหลัก
และแผนดําเนินงานของสถาบัน กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน กําหนดนโยบาย
และควบคุมดูแลการบริหารกองทุนและพิจารณาจัดสรรทุนสําหรับกิจกรรมหลักตางๆ ตลอดจนอนุมัติ
แผนการเงินและงบประมาณประจําป และใหมี “ผูอํานวยการ” คนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งดวยความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทําหนาที่บริหารกิจการของ สวรส. ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่
ของสถาบัน และตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ
ดังนี้

ตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สวรส. มีวัตถุประสงค

1. สํ า รวจ ศึ กษาและวิ เ คราะหทางวิช าการตางๆ เพื่อวางเปาหมาย นโยบาย และจัดทําแผน
โครงการ และมาตรการตางๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
2. ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนําผลการวิจัยไปใชใน
การกําหนดนโยบายและแผน
3. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชน และสงเสริมความ
รวมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งดําเนินการ
วิจัยดานระบบสาธารณสุขที่มีความสําคัญตามนโยบายและไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวยงานวิจัยอื่นดําเนินการ
4. สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการเลือก การรับ และการ
ถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพื่อใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
5. บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูและผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแกหนวยงานของ
รัฐ เอกชน และสาธารณชน
6. บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
กําหนด

7. กระทํา การอื่ นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสถาบัน หรือตามที่คณะกรรมการ
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ในการนี้ สวรส. จึงไดทบทวนสถานการณและปจจัยที่สําคัญ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบ
สุขภาพ ดังนี้
สถานการณและปจจัยที่สําคัญ
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนมสงผลตอระบบสุขภาพ ไดแก โลกาภิวัตน การเปลี่ยนแปลง
ทางประชากร การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข การเมืองและการปกครอง ที่สงผลกระทบ
ตอระบบสุขภาพทั้งในเรื่องระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ ระบบบริการสาธารณสุข กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ แสดงดังภาพที่ 1
Globalization
Epidemiological
change

Demographi

healthy
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Behavio
r
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ภาพที่ 1 แสดงปจจัยภายนอกที่สง ผลกระทบตอระบบสุขภาพ

1. ปจจัยภายนอกที่สําคัญ
1.1 โลกาภิวัตน (Globalization and regionalization)
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทั้งดานประชากร ทุน และขอมูล ขาวสาร ผานทางการคา
ระหวางประเทศ การเคลื่อนยายประชากรขามพรมแดนมีขอจํากัดลดลง แรงงานขามชาติกลายเปนกลไก
ขั บ เคลื่ อนเศรษฐกิ จ ในหลายพื้ น ที่ โรคติดตอขามพรมแดนและแพรกระจายไปทั่ว โลกพบไดบอยขึ้น ซึ่ง
ผลกระทบดั งกล าวไม จํ ากั ด อยู เ ฉพาะด า นการค าเท านั้ น แต ขยายไปครอบคลุม ประเด็ น ทางดา นสั ง คม
วัฒนธรรม สาธารณสุข สิ่งแวดลอม และอื่นๆ
1.2 การเปลี่ยนแปลงทางประชากร (Demographic change)
ประเทศไทยมีแนวโนมคลายกับหลายประเทศทั่วโลก ที่พบวามีประชากรยายเขา
เมื องมากขึ้น เนื่ องจากมี การขยายตั ว ของเมือง การเปลี่ย นรูป แบบเศรษฐกิจ ของประเทศ มีการยายถิ่น
ระหวางพื้นที่มากขึ้น มีชาวตางชาติ (immigration) เขามาทํางานในทุกระดับ และยังพบปญหาการกระจาย
รายได เกิดกลุมประชากรผูดอยโอกาส กลุมแรงงานขามชาติมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาจํานวนประชากร
สูงอายุ ป 2558 ในสังคมไทยเพิ่มขึ้นเกือบถึง 1 ใน 3 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ โดยเฉพาะประชากร
สูงอายุวัยปลาย (80 ปขึ้นไป) ที่ตองพึ่งพาผูอื่นทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการทํากิจวัตรประจําวัน และ
ปญหาสุขภาพที่จะมีมากขึ้น
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1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Technology and IT)
เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข ไดแก ยาและเวชภัณฑ เครื่องมือในการ
ตรวจวินิจฉัยโรค และเครื่องมือในการรักษาโรค ซึ่งมีความเจริญกาวหนาและเติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
พัฒนาการของตัวเทคโนโลยีเองและความตองการของผูบริโภค ทั้งในสวนของผูใหบริการและผูรับบริการ ที่
ตองการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และไดผล จึงทําใหระบบบริการมีการพัฒนาและนําเขา
เทคโนโลยีมาใชในระบบบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากเทคโนโลยีดังกลาวมีราคาแพงจึงสงผลให
คาใชจายดานสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
1.4 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการปกครอง (Geopolitical and governance change)
การเมืองเขามามีสวนอยูในวิถีชีวิตของประชาชนมากขึ้น ผานทางนโยบายหรือการ
ออกกฎหมาย ปญหาความขัดแยงทางการเมืองในประเทศ เกิดจากแนวความคิดที่แตกตางกัน สวนหนึ่ง
ประชาชนเขาไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะออกมาใน
รูปแบบของพฤติกรรมความรุนแรง ความสัมพันธของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงเชิงสภาพแวดลอมที่สงผล
ตอสุขภาพ นโยบายดานสุขภาพ รวมถึงสงผลตอวิถีชีวิตของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
2. ผลกระทบตอระบบสุขภาพ
2.1 การเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา (Epidemiological change)
สถานการณการเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่พบวา
สวนใหญเกิดจากโรคติดเชื้อที่สามารถปองกันได กลายเปนกลุมโรคเรื้อรังจากความเสื่อมของอวัยวะ หรือกลุม
โรคไมติดตอ เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและวิถีการดํารงชีวิตมากขึ้น และโรคจาก
สภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย เชน อุบัติเหตุจราจร มลภาวะในสิ่งแวดลอม โรคจากสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน นอกจากนี้ยังพบวาความเสี่ยงตอการเกิดภาวะวิกฤติมีมากขึ้น ทั้งจากสาธารณภัยตางๆ และการ
ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ํา
2.2 พฤติกรรมสุขภาพ (behavior)
พฤติกรรมทางเพศ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล การบริโภคอาหาร การออกกําลัง
กาย การใชสารเสพติด การขับรถโดยประมาท พฤติกรรมทั้งหมดสงผลตอการเกิดโรคทั้งโรคติดตอและโรคไมติดตอ
2.3 ระบบบริการสาธารณสุข (Health care system)
แนวคิดการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่เห็นไดชัดเจนคือ การสรางหลักประกัน
สุขภาพ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับมุงไปสูเปาหมายเพิ่มความเปนธรรมใหกับ
ประชาชน (equity) มีการจัดระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานและยอมรับได (quality) และ
มีการใชทรัพยากรดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ (efficiency) โดยเนนการดูแลประชาชนอยางตอเนื่อง
และมีการเชื่อมการจัดบริการสาธารณสุขตางๆ เขาดวยกัน โดยมุงสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และชุมชนมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ รวมทั้งการพึ่งตนเองดานสุขภาพควบคูไปดวย
จากการดํ าเนินนโยบายหลักประกัน สุขภาพถว นหนา ประชาชนมีโ อกาสเขาถึง
ระบบบริการสุขภาพไดเพิ่มขึ้น ชวยลดภาวะลมละลายจากคาใชจายดานสุขภาพ แตภาพรวมของประเทศ
กลับ มีแนวโน มคาใช จายดานสุขภาพที่สูงขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรสาธารณะเพื่อกิจ การดานสาธารณสุขมี
สัดสวนลดลง โดยเฉพาะทรัพยากรและงบประมาณจากสวนกลางมีจํากัด ผนวกกับปญหาการขาดแคลน
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บุคลากร จึงเปนแรงกดดันและเปนเรื่องทาทายใหระบบสุขภาพของประเทศตองมีแนวทางที่เหมาะสมในการ
ควบคุมคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา ความเสมอภาคในการรับบริการ รวมถึงการจัดการดานกําลังคน
2.4 กระบวนการนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับสุขภาพ (healthy public policy)
การประกาศใช พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนความเปลี่ยนแปลงครั้ง
ใหญของระบบสุขภาพไทย เพราะไดปฏิรูปแนวคิดวาดวย “สุขภาพ” ใหครอบคลุมทุกมิติทั้งทางกาย ทางจิต
ทางสังคม และทางปญญา โดยใชคําวา “สุขภาวะ” เพื่อสื่อความหมายใหมนี้ นอกจากนี้ยังไดพัฒนากลไก/
โครงสรางเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ
สวนกลาง ภาครัฐสวนภูมิภาค ภาครัฐสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการจัดใหมี
สมัชชาสุขภาพแหงชาติและระดับพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดให
จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพขึ้น เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และ
การดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในอี กด า นหนึ่ ง สุ ขภาพก็มิไดจํากัดขอบเขตอยูแคกระทรวงสาธารณสุข หรือแวดวงนัก
วิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุขอีกตอไป แตจะเกี่ยวพันเชื่อมโยงและสงผลตอกันขามภาคสวนตางๆ
ทั้งภาคสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย เพื่อการพัฒนาเติบโตทางเศรษฐกิจระบบสุขภาพตองสราง
ประชากรใหมีสุขภาพดีอยางไร หรือระบบสุขภาพจะมีสวนในการสรางผลผลิตมวลรวมของชาติไดอยางไร
กลายเปนโจทยที่เลี่ยงไมไดอีกตอไป เชนเดียวกับโจทยที่วาระบบสุขภาพตองทําอะไรบางหรือปรับตัวอยางไร
เพื่อใหประชากรที่มีโครงสรางเปลี่ยนไป อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางชาติพันธและวัฒนธรรมอยูรวมกันได
และระบบสุขภาพลักษณะใดที่จะชวยรักษาทั้งชีวิตและสิ่งแวดลอมไวได แตในทางกลับกันการพัฒนาประเทศ
ในดานตางๆ ตองคํานึงถึงผลที่จะกระทบตอสุขภาพของประชาชนดวยเชนกัน นั่นคือการพัฒนาระบบสุขภาพ
ไมสามารถแยกสวนจากการพัฒนาดานอื่นๆ เชนเดียวกับการพัฒนาดานอื่นๆ ก็ไมสามารถมองขามประเด็น
หรือผลกระทบทางสุขภาพ ไมอาจละเลยหรือละทิ้งใครไวขางหลังของกระบวนการพัฒนาได ดังที่เรียกวา
Inclusive development
3. วาระปฏิรูปประเทศ
3.1 วาระปฏิรูประบบวิจัยเพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานทางปญญาของประเทศ
การขับเคลื่อนประเทศดวยฐานความรูและนวัตกรรม จําเปนตองมีระบบวิจัยที่เขมแข็ง
และเปนระบบมากขึ้น นําไปสูการสรางสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไดอยาง
ยั่งยืน รวมทั้งเกิดผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคมและตอยอดการสรางคุณคาและมูลคาภูมิปญญาในทุก
ระดับ โดยผลที่คาดหวังจากแนวทางปฏิรูปที่สําคัญ ไดแก มีหนวยงานที่มีบทบาทหนาที่ในระบบวิจัยที่ชัดเจน
เชน หนวยงานนโยบายวิจัยระดับชาติและระดับสาขา หนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย เปนตน มีกลไกดานความ
รวมมือระหวางภาครัฐ สถาบันผูผลิต และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงองคกรชุมชนที่นําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนตอสังคมและเชิงพาณิชย รวมทั้งมีโครงสรางพื้นฐานของระบบวิจัยของประเทศ มีสถาบันวิจัยเฉพาะ
ทาง มีฐานขอมูลงานวิ จัยที่ ถูกต องเหมาะสม และสามารถเชื่อมโยงบู รณาการการใชป ระโยชน รวมกันได
ตลอดจนมีการวางแผนกําลังคนของระบบวิจัยของปะเทศ และมีการสรางอาชีพนักวิจัยใหเปนที่ยอมรับ
3.2 วาระปฏิรูประบบวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเปนโครงสราง
พื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ (ขอเสนอปฏิรูปเรงดวน : การปฏิรูปการสงเสริมอุตสาหกรรมยาและ
ชีววัตถุเพื่อการสงออกและความมั่นคงของประเทศ)
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“ยา” เป น หนึ่ ง ในปจ จั ย สี่ ใ นการดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย ซึ่ ง ป จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมยา
ของไทยเปนรูปแบบการแขงขันดานราคาและเนนดานการตลาด สงผลใหนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยาอยูใน
วงจํากัด ขณะที่เทคโนโลยีการผลิต การวิ จัย การพัฒนาตํารับ ยาของตางประเทศมี ความกาวหนาไปมาก
รวมถึงกลุมโรคอุบัติใหม โครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุ ที่มีความจําเปนตองอาศัยการนําเขายาและ
ชีววัตถุเพื่อรักษาผูปวย สะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงตอความมั่นคงทางยาของระบบยาไทย ดังนั้น การสงเสริม
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการลงทุนในอุตสาหกรรมยาและชีววัตถุใหเปนสวนสําคัญหนึ่งในการขับเคลื่อน
ประเทศ จึงจําเปนตองพัฒนาความรูนวัตกรรมตามวงจรหวงโซคุณคา ที่เริ่มตั้งแตกระบวนการพัฒนางานวิจัย
การพัฒนาตํารับ สารออกฤทธิ์ทางยา หองปฏิบัติการวิจัย การวิจัยในคน ไปจนถึง การถายทอดสูภาคสวน
ดานการผลิต โดยคาดหวังวาการปฏิรูประบบ วทน. จะชวยพัฒนาประเทศจากการเปนผูซื้อยามาเปนผูผลิต
เพื่อการสงออก สามารถดึงดูดการลงทุน และสามารถตอบสนองตอการรวมตัวของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมี
อุบัติการณของโรคคลายคลึงกัน
สํ า หรั บ ผลที่ คาดวา จะได รับ จากการปฏิรูป ไดแ ก มี ห นว ยงานทําหนาที่ บูร ณาการ
การพัฒนาระบบยา มีระบบสนับสนุนเชิงกฎหมายที่มีความเปนสากล ดึงดูดการลงทุนและเพิ่มโอกาสการ
เขาถึงยา ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาเพื่อการสงออก สงเสริมการวิจัย พัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยี
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผูผลิต และใหสามารถทดแทนการนําเขายาและชีววัตถุ ทั้งนี้ จากผลที่คาดหวังให
เกิดขึ้นดังกลาว จะสงผลกระทบตอประเทศไทยในทางที่ดีขึ้น กลาวคือ มีความมั่นคงทางยา สามารถผลิตยาที่
มีคุณภาพไดเอง ยาที่ผลิตมีความเหมาะสมกับอุบัติการณของโรคในภูมิภาค หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมยา
มีความเชื่ อมโยงกัน ได อยางต อเนื่องและเขมแข็ง เกิด ผูผลิ ตที่ มีศักยภาพ และมีบุคลากร ฐานความรูเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมยาอยางเพียงพอ
3.3 วาระปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
ระบบริการสุขภาพของประเทศไทยในปจจุบันยังเปนไปในลักษณะแยกสวน ทําใหเกิด
“ช องว า ง” ทั้ งด า นการจั ดการทรั พยากรและการใหบ ริการ การใหบ ริการแบบเฉพาะกลุม ประกอบกับ
สถานการณที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทําใหประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพไดไมทั่วถึง ซึ่งขอเสนอวาระ
การปฏิรูประบบบริการสุขภาพมีเปาหมายเพื่อลดชองวางดังกลาว โดยเปลี่ยนระบบของการบริหารจัดการ
จาก “โรงพยาบาลเปนฐาน” เปน “พื้นที่เปนฐาน” แตไมลดความสําคัญของโรงพยาบาล รวมทั้งสงเสริมใหมี
การอภิ บ าลระบบสุ ข ภาพพื้ น ที่ / อํ า เภอ ที่ จ ะเป น จุ ด คานงั ด ของระบบริ ก ารสุ ข ภาพจาก “โรค” เป น
“ประชาชน” เปนศูนยกลาง
ผลที่คาดวาประชาชนจะไดรับจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ไดแก ประชาชน
สามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพไดอยางรวดเร็ว มีสวนรวมตอการกําหนดแนวทางเพื่อการจัดการสุขภาพ
ของตนเอง และไดรับบริการอยางเทาเทียมภายใตการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.4 วาระปฏิรูปการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค และภัยคุกคามสุขภาพ
ความเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากร สภาพสั ง คม สิ่ ง แวดล อ ม พฤติ ก รรมการ
ใชชีวิต และสถานการณโรค เชน โรคไมติดตอ โรคอุบัติใหม โรคอุบัติซ้ํา ฯลฯ รวมทั้งภาวะความมั่นคงและ
ความปลอดภั ยทางอาหาร และปจจัยอื่ น ๆ ที่สงผลให การจัดการระบบเฝาระวังดานการปองกั นโรคและภัย
คุกคามสุขภาพยังไมเปนระบบที่ชัดเจน จึงเกิดขอเสนอการปฏิรูประบบการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคขึ้น เพื่อปรับระบบและบทบาทการใหบริการดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค และภัย
คุกคามสุขภาพ โดยทุกหนวยงานภาครัฐตองยึดหลักการ “ทุกนโยบายหวงใยสุขภาพ” โดยวางระบบการเงิน
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การคลั ง และการกระจายอํ า นาจให ห น ว ยงานระดั บ จั ง หวั ด มี บ ทบาทในการบริ ห ารด า นนโยบายและ
งบประมาณ สวนทองถิ่นมีบทบาทในการปฏิบัติ และชุมชนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและชุมชน ไดแก
- ป รั บ วิ ธี ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ทุ ก ขั้ น ต อ น ข อ ง ห น ว ย ง า น ทุ ก ร ะ ดั บ ต อ ง ใ ช
กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม
- การพัฒนากลไก “คณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด” และ “คณะกรรมการ
พัฒนานโยบายสาธารณสุขระดับชุมชนหรือทองถิ่น”
- เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทที่พึง
ประสงคในการปฏิบัติงานดานการสรางเสริมสุขภาพ
- การพัฒนากฎหมายเพื่อการปฏิรูประบบงานการสรางเสริมสุขภาพ
ผลที่คาดวาประชาชนจะไดรับจากการปฏิรูประบบการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรค ไดแก ประชาชนมีสุขภาพและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี ปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามตอสุขภาพ
ลดลง ชุมชนและทองถิ่นมีระบบการจัดการและสนับสนุนการมีสุขภาพดีที่เขมแข็ง ประชาชนไดรับบริการที่มี
คุณภาพ ทั่วถึง และไดรับการคุมครองและปกปองจากปจจัยเสี่ยง รวมทั้งมีความกระตือรือรนตอการสรางเสริม
สุขภาพที่ดี
3.5 วาระปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังดานสุขภาพ
 การปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพ
ระบบสุ ขภาพมี ความซั บซ อนและสั มพั น ธ กั บภาคส วนต าง ๆ ทํ าให การกํ าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร ทิศทางของระบบ รวมทั้งการประสานงานดานการวางแผน การอภิบาลในภาพรวมยังขาด
เอกภาพ เนื่องจากอยูใ นการกํากับของหลายหนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหการอภิบาลระบบสุขภาพมีความครอบคลุม
ดานการวางแผน การคลัง กําลังคน ทั้งในระดั บประเทศและระดับพื้นที่ จึ งมีการออกพระราชบั ญญัติจัดตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายสุ ขภาพแห งชาติ ๓ ระดั บ ได แก คณะกรรมการกํ าหนดนโยบายสุ ขภาพแห งชาติ
คณะกรรมการสุขภาพเขต และคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคระดับพื้นที่/อําเภอ ขึ้น
ผลที่คาดวาประชาชนจะไดรับจากการปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพ ไดแก
เกิดการอภิบาลระบบสุขภาพในทุกระดับ มีการบูรณาการการจัดบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สะดวก
ปลอดภัย ไรรอยตอ มีคุณภาพ และเปนธรรม
 การปฏิรูประบบการเงินการคลังดานสุขภาพ
เนื่องจากคาใชจายดานสุขภาพเติบโตเร็วกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการการคลังและกองทุนประกันสุขภาพตาง ๆ ยังเปนแบบแยกสวน จึงจําเปนตองปฏิรูประบบการเงินการ
คลังดานสุขภาพ ดังนี้
- ออกพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ให เ ป น
หนวยงานกลางในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตาง ๆ
- บูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศการบริการสุขภาพและการเบิกจายที่มีประสิทธิภาพ
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- สรางความยั่งยืนของการเงินการคลัง โดยการเพิ่มภาษีผลิตภัณฑหรืออาหารและ
เครื่องดื่มที่เปนภัยตอสุขภาพ โดยผลักดันการแกไขรางพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้ง
เพิ่มการประกันสุขภาพในกลุมประชากรตาง ๆ
- กระจายอํานาจการบริห ารจั ดการจากส วนกลางสูสว นภูมิภาค เพื่ อเสริมสราง
ประสิทธิภาพและความคุมคาของการใชงบประมาณดานสุขภาพ
ผลที่คาดวาประชาชนจะไดรับ จากการปฏิรูประบบการเงินการคลั งดานสุขภาพ
ไดแก ประชาชนทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานดานสุขภาพที่รัฐจัดให มีความเสมอภาคในทุกกองทุนสุขภาพ มีระบบ
ขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสะทอนขอมูลปญหาสุขภาพไปยังพื้นที่เพื่อการแกไขไดอยาง
รวดเร็ว มีการเชื่อมโยงบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิถึงระดับทุติยภูมิ และมีความยั่งยืนในระบบการเงินการคลัง
ดานสุขภาพ
4. ประเด็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงสาธารณสุข
รั ฐ บาลมี เ ป า หมายให ป ระเทศมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ในส ว นของกระทรวงสาธารณสุ ข
มีหนาที่ทําใหประชาชนสุขภาพดี เปนปจจัยที่ทําใหบรรลุเปาหมายของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ศาตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาธร ไดวางกรอบการทํางานเพื่อให
บรรลุนโยบายที่มอบไว สําหรับป 2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จํานวน 8 ขอ ดังนี้
1) ทุกภาคสวนมีความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพของประชาชน บูรณาการ
ทํางานรวม ไมตางคนตางทํา
2) บริหารงานแบบมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล
3) เน น การป อ งกั น โรคมากกว า การรอให ป ว ยแล ว รั ก ษา เช น การลดความแออั ด ใน
โรงพยาบาลใหญ ที่มุงเนนการปองกันโรค ใหประชาชนสุขภาพดีในระดับครอบครัว ไปพรอมๆ กับการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลไว ร องรั บ เมื่ อป ว ย โดยขอใหเรงดําเนิน การใหเห็น ผลภายใน 20 เดือน เพราะเปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
4) สรางเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตลอดชวงชีวิตทุกกลุมวัย ตั้งแตใน
ครรภจนถึงวาระสุดทายของชีวิต โดยจะผลักดันใหระบบสุขภาพระดับตําบลมีประสิทธิภาพ พัฒนาทีมหมอ
ครอบครัวใหเกิดผลชัดเจนในทุกหมูบาน ตําบล อําเภอ
5) ปองกันควบคุมการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิดบนทองถนน ที่ประเทศไทยมี
อัตราการตายปละ 23,000 คน เปนอันดับ 3 ของโลก ถาปองกันไดจะชวยประเทศประหยัดคารักษาไดกวา
แสนลานบาทตอป
6) โภชนาการปลอดภัย เนนคุมครองประชาชนในดานสุขภาพ
7) เนนภูมิปญญาไทย การแพทยแผนไทยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
8) สรางบทบาทสาธารณสุขใหเขมแข็ง ทั้งในภูมิภาคและประชาคมโลก
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2.1 วิสัยทัศน
“ผูนําระบบวิจัยที่สรางความรูเชิงประจักษ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”
คําอธิบายประกอบ เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรนี้ สวรส. จะไดรับการพัฒนาให
เปนผูนําระบบวิจัยที่มีการจัดการความรูในเรื่องที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน เพื่อสรางความรู
นําไปใชกําหนดนโยบายหรือมาตรการสําคัญดานการพัฒนาระบบสุขภาพ ทั้งนี้ความรูดังกลาวจะตองมีขอมูล
หรือหลักฐานชัดเจนที่สามารถอางอิงได
นิยามศัพท
“ความรูเชิงประจักษ” หมายถึง ความรูที่เปนหลักฐานแสดงความจริงของขอคนพบจากการวิจัย
“การพัฒนาระบบสุขภาพ” หมายถึง การศึกษา คนควา และวิจัย กิจการดานสาธารณสุข ในเชิง
สหวิทยาการ โดยสัมพันธกับศาสตรดานอื่น เชน สังคมศาสตร วิทยาศาสตร การแพทย เศรษฐศาสตร
จิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร เพื่อใหกิจการดานสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอยางมีระบบ และสามารถ
แกไขปญหาสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
(เอกสารฉบับนี้ใชคําวา “การพัฒนาระบบสาธารณสุข” และ“การพัฒนาระบบสุขภาพ” ใหทดแทน
กันได (interchangeably) เนื่องจากในชวงที่พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกาศใชในป
พ.ศ.2535 คําวา “ระบบสุขภาพ” ยังไมเปนที่แพรหลาย ตอมาคําวา “ระบบสุขภาพ” มีการแพรหลายมาก
ขึ้น (ปรากฏในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) ดังนั้นการนิยามคําวา “การพัฒนาระบบ
สุขภาพ” ตามที่กลาวไวขางตน จึงอาศัยคําจํากัดความคําวา “การพัฒนาระบบสาธารณสุข”ที่กําหนดตาม
มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535)
2.2 พันธกิจ
“พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู อยางมีทิศทางและมีสวนรวม”
คําอธิบายประกอบ ภารกิจหลักของ สวรส. คือการทําใหเกิดองคความรูโดยเฉพาะจากงานวิจัยที่มี
คุณภาพและมีเปาหมายในการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชในการสรางการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพที่
ชัดเจน ตอบสนองปญหาและความตองการที่มีความเปนพลวัต โดยเกิดจากการติดตามสถานการณระบบ
สุขภาพ วิเคราะห กําหนดทิศทางของการวิจัยดานสุขภาพ และจัดลําดับความสําคัญอยางสม่ําเสมอ การ
ประมวลสถานะองคความรู ระบุชองวางความรูและโจทยวิจัยที่จําเปน การนําเสนอเพื่อฟงความเห็นตอผูมี
สวนไดสวนเสีย การพัฒนาแผนงาน/โครงการวิจัย การแสวงหาและสนับสนุนทุนวิจัย การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานงานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพระบบวิจัยสุขภาพ การประมวลความรูที่ไดจากการวิจัยและ
สังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาดานสุขภาพหรือปฏิรูประบบสุขภาพอยางมีสวนรวม ทั้งนี้โดย
คํานึงถึงหลักการบริหารที่มุงประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2.3 คานิยม
ปจจุบันคานิยมองคกร สวรส. คือ FIRST คํานิยามแยกตามตัวอักษร ดังนี้
F หมายถึง future focus การมุง เนนอนาคต เปนสมรรถนะดานการวางแผนงาน ตั้งเปาหมายใน
การทํางาน คาดการณผลลัพธไปในอนาคต เพื่อใหการทํางานของตน หนวยงาน และองคกรประสบ
ความสําเร็จอยางสูงสุด มีเจตนาเพื่อบรรลุเปาหมายอนาคตขององคกร และเพื่อรองรับสภาวการณที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
I หมายถึง Integrity and Accountability ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ เปนสมรรถนะใน
การมีจิตสํานึก ตระหนัก การดํารงตนและมีความรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง และสังคม รวมทั้งประพฤติ
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ปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ โดยมุงหวังให
องคกร และสังคมโดยรวมไดรับผลประโยชนอยางสูงสุดและยั่งยืน
R คือ readiness to learn การเรียนรูอยูเสมอ เปนสมรรถนะใฝเรียนรู ศึกษาหาความรูทั้งที่เกี่ยวของ
โดยตรงและโดยออม เพื่อนํามาใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ สามารถเชื่อมโยงความรูและ
ขอมูลตางๆที่จําเปน และสามารถตอยอดความรูและความสามารถของตนเอง
S คือ system thinking การคิดอยางเปนระบบ เปนสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยาง
เปนระบบระเบียบ เปนขั้นเปนตอน สามารถปรับและประยุกตวิธีการทํางานใหเปนระบบเกิดประโยชนตอ
งานรับผิดชอบ หนวยงาน และองคกรโดยรวม
T คือ teamwork การทํางานเปนทีม คือสมรรถนะที่ใหความรวมมือ สนับสนุนเสริมแรงใหกําลังใจแก
เพื่อนรวมงาน ปรับตัวเขากับผูอื่นหรือผูรวมงาน แสดงบทบาทการเปนผูนําหรือผูตามไดอยางเหมาะสมในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
2.4 เปาประสงค
1) มีทิศทางการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ
2) มีองคความรูที่เพียงพอและทันสมัยในการกําหนดนโยบายหรือการนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาดานสุขภาพของประชาชน
3) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ “มีทิศทางวิจัย ใชประโยชนจากความรู มุงสูประสิทธิภาพ”
2.5 ตัวชี้วัด
1) จํานวนและคุณภาพกลุมประเด็นการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ ที่เรียงตามลําดับความสําคัญ
และจํานวน (รอยละ) ของประเด็นวิจัยที่ไดไปดําเนินการวิจัย
2) จํานวน (รอยละ) ของงานวิจัยของ สวรส. ไดนําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการสําคัญ
ในการพัฒนาดานสุขภาพ
3) ประสิทธิภาพและความคุมคา (Cost-effectiveness) ของการบริหารงานวิจัย
2.6 ยุทธศาสตร และยุทธวิธี
ยุทธศาสตร สวรส. ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบตอระบบ
สุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
คําสําคัญ “บริหารจัดการประสานดี มีระบบวิจัยที่เขมแข็ง เสริมแรงเคลื่อนความรูสูนโยบาย
เปาหมายระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
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สุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบตอระบบ

วัตถุประสงค เพื่อการวิเคราะหจัดทิศทางแผนงานวิจัยดานสุขภาพของประเทศและจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นวิจัยดานสุขภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและแผนพัฒนา
ของประเทศ เพื่อใชเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยสุขภาพของประเทศ
ยุทธวิธี ภายใตยุทธศาสตรที่ 1
1) กําหนดทิศทางแผนงานวิจัยดานสุขภาพของประเทศ และจัดลําดับความสําคัญ อยางมีสวนรวม
และมีการบูรณาการจากทุกภาคสวน
2) ผลักดันใหเกิดการวิจัยตามทิศทางการวิจัยดานสุขภาพ เพื่อใหหนวยวิจัยหรือสถาบันวิจัยที่มีความ
พรอมไดนําไปดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ภารกิจหลัก ของ สวรส. มุงเนนการวิจัยและสรางองคความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ ใน
ประเด็นที่มีลําดับความสําคัญสูงและเปนชองวางความรู เพื่อใชขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
สุขภาพของประเทศ ในระยะที่ผานมานั้น สวรส. มีบทบาท ในการสนับสนุนใหเกิดงานวิจัย ตลอดจนมี
กระบวนการขับเคลื่อนผลงานวิจัยระบบสุขภาพไปสูน โยบาย (Policy advocacy) เพื่อสุขภาพประชาชน
ภายใตความรวมมือของหนวยงานวิชาการ เครือสถาบัน และภาคีเครือขายที่มีศักยภาพทั้งในภาคสวนสุขภาพ
(health sector) และภาคสวนอื่นๆ (non health sector) ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ในการวิจัยที่
เกี่ยวของกับระบบสุขภาพและการใชประโยชนจากงานวิจัยตามที่มุงหวัง
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหได งานวิจั ย (องค ความรู) ตามทิศทางการวิจัยดานสุขภาพที่มีลําดับ ความสําคัญสูงที่
ตอบสนองตอการพัฒนาระบบสุขภาพ
2) เพื่อสนับสนุนการนําผลงานวิจัยระบบสุขภาพไปสูการใชประโยชน
ยุทธวิธี ภายใตยุทธศาสตรที่ 2
1) สงเสริมการสรางและจัดการความรูดานสุขภาพที่มีคุณภาพใหไดรับการยอมรับ และสอดคลองกับ
ปญหาระบบสุขภาพของประเทศ
2) ขับเคลื่อนงานวิจัยดานสุขภาพไปสูการกําหนดนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ในการพัฒนาดาน
สุขภาพ รวมทั้งสงเสริมการเผยแพร และใชประโยชนผลงานวิจัยดานสุขภาพ
3) เสริมสรางความรวมมือดานการวิจัยกับภาคเอกชน ที่สอดคลองกับประเด็นวิจัยสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
สืบเนื่องจากการวิจัยระบบสุขภาพที่มีขอจํากัดทั้งในดานบุคลากรการวิจัยและระบบงานวิจัย จึง
จําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยระบบสุขภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เพื่อใหมีบุคลากรที่เพียงพอและมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการประสานและบริหารจัดการการสรางองค
ความรูจากงานวิจัยระบบสุขภาพ และมุงเนนการจัดการความรูดานระบบสุขภาพ ใหบุคลากรไดมีการ
ถายทอดองคความรูหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูในการวิจัยระบบสุขภาพ รวมทั้งการวิจัยในเรื่องที่จําเปนในกรณีที่
ไมสามารถสรรหาผูทําวิจัยได
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วัตถุประสงค
1) เพื่อให สวรส. มีศักยภาพเชิงสถาบันในดานวิจัยระบบสุขภาพ
2) เพื่อใหมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถดานการวิจัยระบบสุขภาพและดานบริหารจัดการงานวิจัยได
อยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธวิธี ภายใตยุทธศาสตรที่ 3
1) พัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยและใหทุนนักวิจัยทางสุขภาพ
2) พัฒนาความรวมมือกับภายในประเทศไทย นานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในการ
วิจัยเชิงระบบสุขภาพ ใหเกิด Excellent center ทางการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน
โดย ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารทุนวิจัยจําเปนตองแสวงหาความรวมมือและการรวมลงทุนจากภาคสวนตางๆ ทําใหทุน
สนับสนุนการวิจัยมาจากหลายแหลง ที่มีหลักเกณฑ/เงื่อนไข/ระเบียบ/ขั้นตอนการบริหารที่แตกตางกัน จึง
เห็นสมควรใหความสําคัญกับการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย ใหเกิดความเปนเอกภาพ
และมีประสิทธิภาพ และมีหลักเกณฑที่ชัดเจนประกอบการพิจารณาการรวมหรือรับทุนสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการติดตามการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
ทั้งนี้ เพื่อใหทุกคนรวมเปนเจาของและมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพผานการบริหารงานวิจัย
สวรส. จึงมุงบริหารและพัฒนาองคกรใหมีธรรมาภิบาลและเปนองคกรคุณธรรม
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพของ สวรส. เกิดความเปนเอกภาพ มีธรรมาภิบาล
และเปนองคกรคุณธรรม
ยุทธวิธี ภายใตยุทธศาสตรที่ 4
1) พัฒนาองคกรที่มีคุณภาพดานการบริหารจัดการ โดยเนนการพัฒนาการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และตอบสนองจากตรวจสอบภายนอก
2) บริหารจัดการทุนและแหลงทุนเพื่อการวิจัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร สวรส. กับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติฉบับที่ 9
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร สวรส. กับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
Issues
1. Policy (Setting &
Supporting)

2. Knowledge Management

3. Development of
Research System
Competency & Partnership
Network

4. Supporting System &
Good Governance

ยุทธศาสตร สวรส.
ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพ และสอดคลอง ยุทธศาสตรที่ 1 เรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและสนองตอบตอ
กับยุทธศาสตรการวิจัยและแผนพัฒนาของประเทศ
ประเด็นเรงดวนตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหนวยงาน โดยรัฐ
ยุทธวิธี
ลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
1. กําหนดทิศทางแผนงานวิจัยดานสุขภาพ ของประเทศและจัดลําดับความสําคัญ อยางมีสวนรวม และมีการบูรณา
การจากทุกภาคสวน
2. ผลักดันใหเกิดการวิจยั ตามทิศทางการวิจัยดานสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ยุทธวิธี
1. สงเสริมการสรางและจัดการความรูดานสุขภาพที่มีคุณภาพใหไดรับการยอมรับ และสอดคลองกับปญหา
ระบบสุขภาพของประเทศ
2. ขับเคลื่อนงานวิจัยดานสุขภาพไปสูการกําหนดนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ในการพัฒนาดานสุขภาพ
รวมทั้งสงเสริมการเผยแพร และใชประโยชนผลงานวิจยั ดานสุขภาพ
3. เสริมสรางความรวมมือดานการวิจัยกับภาคเอกชน ที่สอดคลองกับประเด็นวิจัยสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
ยุทธวิธี
1. พัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยและใหทุนนักวิจยั ทางสุขภาพ
2. พัฒนาความรวมมือกับภายในประเทศไทย นานาชาติทั้งในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ในการวิจัยเชิงระบบ
สุขภาพ ใหเกิด Excellent center ทางการวิจยั
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจยั ระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล
ยุทธวิธี 1. พัฒนาองคกรที่มีคุณภาพดานการบริหารจัดการ โดยเนนการพัฒนาการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และตอบสนองจากตรวจสอบภายนอก
2. บริหารจัดการทุนและแหลงทุนเพื่อการวิจัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการนํากระบวนการวิจยั ผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีจากงานวิจยั ไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม โดยความรวมมือของภาคสวนตางๆ

ยุทธศาสตรที่ 4 เรงรัดพัฒนาระบบวิจัยของประเทศใหเขมแข็ง เปนเอกภาพ และยั่งยืน
รวมถึงสรางระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มจํานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 7 พัฒนาความรวมมือของเครือขายวิจยั ในประเทศและระหวางประเทศ

แผนยุทธศาสตร สวรส. พ.ศ. 2560 - 2564
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยม

ยุทธวิธี

ยุทธศาสตร

ผูนําระบบวิจัยที่สรางความรูเชิงประจักษ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย
พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู อยางมีทิศทางและมีสวนรวม
FIRST (F=Focus on the Future: การมุงเนนอนาคต, I=Integrity and Accountability: ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ, R=Readiness and Inspiration to Learn: การเรียนรูอยูเสมอ
S=System Approach: การทํางานอยางเปนระบบ, T=Teamwork and Partnership: การทํางานเปนทีม)
เปาประสงค
ตัวชี้วดั
1. จํานวนและคุณภาพกลุมประเด็นการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ ที่เรียงตามตามลําดับความสําคัญ และ
1. มีทิศทางการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ
จํานวน (รอยละ) ของประเด็นวิจัยที่ไดไปดําเนินการวิจัย
2. มีองคความรูที่เพียงพอและทันสมัยในการกําหนดนโยบายหรือการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาดานสุขภาพของ
2. จํานวน (รอยละ) ของงานวิจัยของ สวรส. ไดนําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการสําคัญในการพัฒนา
ประชาชน
ดานสุขภาพ
3. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
3. ประสิทธิภาพและความคุมคา (Cost-effectiveness) ของการบริหารงานวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 1
การสรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของ
งานวิจัยที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพและสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการวิจัยและแผนพัฒนาของประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2
การสรางและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจยั ระบบสุขภาพ
ใหมีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1. กําหนดทิศทางแผนงานวิจัยดานสุขภาพ ของ
ประเทศและจัดลําดับความสําคัญ อยางมีสวนรวม และ
มีการบูรณาการจากทุกภาคสวน
2. ผลักดันใหเกิดการวิจัยตามทิศทางการวิจัยดาน
สุขภาพ

1. สงเสริมการสรางและจัดการความรูดา นสุขภาพที่มี
คุณภาพใหไดรับการยอมรับ และสอดคลองกับปญหา
ระบบสุขภาพของประเทศ
2. ขับเคลื่อนงานวิจัยดานสุขภาพไปสูการกําหนด
นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ในการพัฒนาดาน
สุขภาพ รวมทั้งสงเสริมการเผยแพร และใช
ประโยชนผลงานวิจัยดานสุขภาพ
3. เสริมสรางความรวมมือดานการวิจัยกับภาคเอกชน ที่
สอดคลองกับประเด็นวิจัยสุขภาพ

1. พัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการงานวิจยั และใหทุนนักวิจยั ทางสุขภาพ
2. พัฒนาความรวมมือกับภายในประเทศไทย
นานาชาติทั้งในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ในการ
วิจัยเชิงระบบสุขภาพ ใหเกิด Excellent center
ทางการวิจยั

1. พัฒนาองคกรที่มีคุณภาพดานการบริหารจัดการ
โดยเนนการพัฒนาการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และตอบสนองจากตรวจสอบภายนอก
2. บริหารจัดการทุนและแหลงทุนเพื่อการวิจัยอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน
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กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร
สวรส. จะดําเนินงานวิจัยระบบ

สุขภาพตามบริบทและปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งในประเทศ ภูมิภาค และโลก
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ภาพที่ 2 บริบทและปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
เปาประสงค
1. มีทิศทางการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ
2. มีองคความรูที่เพียงพอและทันสมัยในการกําหนดนโยบายหรือการนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน
3. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. จํ า นวนและคุ ณภาพกลุมประเด็น การวิจั ย (clusters) ดานสุขภาพของประเทศ
ตามลําดับความสําคัญ และจํานวน (รอยละ) ของประเด็นวิจัยที่ไดนําไปดําเนินการวิจัย
2. จํ า นวน (ร อ ยละ) ของงานวิ จั ย ของ สวรส. ได นํ า ไปใช ใ นการกํ า หนดนโยบายหรื อ
มาตรการสําคัญในการพัฒนาดานสุขภาพ
3. ประสิทธิภาพและความคุมคา (Cost-effectiveness) ของการบริหารงานวิจัย
ชองวางความรูและขอบเขตงานวิจัยระบบสุขภาพ
ขอเสนอจากการปฏิรูป สวรส. ๑ เสนอวา ขอบเขตการวิจัยควรขยายใหครอบคลุมงานวิจัย
พื้นฐานที่สนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ รวมถึงทุกองคประกอบของระบบบริการสุขภาพ ๒ (six building
blocks) และปจจัยสังคมกําหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health) ไดแก การเปลี่ยนแปลงดาน
ประชากร สิ่งแวดลอม โรคติดเชื้ออุบัติใหม การวิจัยที่สนับสนุนนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีขอเสนอ
ดานการวิจัยเพื่อพัฒนากฎ ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพ โดยใหมีการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพในภาพรวมดวย ไดแก การจัดลําดับความสําคัญของประเด็น
วิจัยสุขภาพ กระบวนการเพื่อสรางความเขมแข็งการจัดการงานวิจัย และการพัฒนานักวิจัยระบบสุขภาพ
1

แผนงาน/โครงการวิจัย ของ สวรส. ที่ดําเนินการระหวางป 2555 - 2560 มีความสอดคลอง
กับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยประเด็นวิจัยสําคัญที่ควรดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาระบบสุขภาพ
เป น ไปตามผลลั พธ ที่คาดหวั ง รวมถึ งการจัดลําดับ ความสําคัญ ของโจทยวิจัย ภายใตชองวางความรูและ
ทิศทางการดําเนินงานวิจัยใหสอดคลองกับทิศทางของการพัฒนาระบบสุขภาพสรุปไดดังนี้
๑

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ปฏิรูป สวรส. กาวสูการวิจัยระบบสุขภาพในทศวรรษที่ ๓. ๒๕๕๕
ประกอบดวย ๑) ระบบบริการสุขภาพ ๒) กําลังคนดานสุขภาพ ๓) ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ ๔) การพัฒนาระบบยาและเทคโนโลยีทางการ
แพทย ๕) ระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ ๖) การอภิบาลระบบสุขภาพ
๒
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1. ด า นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ เช น การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงของลักษณะประชากรและแบบแผนของการเจ็บปวยและเสียชีวิต เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการ
เข าถึ งบริการสุขภาพ (โดยเฉพาะสํ าหรับกลุ มผูสูงอายุ คนพิการ ผู ดอยโอกาส เปน ตน ) รวมถึ งรู ปแบบการ
จัดบริการปฐมภูมิเพื่อดูแลประชาชนกอนเขาสูระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบสุขภาพภายใตแนวโนมขอจํากัดของทรัพยากร
2. ระบบการเงิ น การคลั ง เพื่ อ สุ ข ภาพ เช น ความเสมอภาคในการได รั บ บริ ก ารของ
ประชาชนทุกระดับ ทั้งประชากรยายถิ่น ประชากรผูดอยโอกาส แรงงานขามชาติ หรือเรื่องการลดความ
เหลื่อมล้ําในสิทธิประโยชนของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่บริหารจัดการโดยรัฐ เพื่อใหการบริหารจัดการ
ระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพเปนเครื่องมือหนึ่งในการกระจายรายได และสรางความเปนธรรมในระบบ
สุขภาพ
3. ระบบยาและเทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีดานสุขภาพเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก
และมีอิทธิ พลตอการออกแบบรูปแบบบริการ และกระทบตอคาใช จาย การใชยาและเทคโนโลยีเกินจําเป น
ปญหาการกระจายทรัพยากรและเทคโนโลยี เพื่อการดูแลผูปวยอยางไม ทั่วถึง การเขาสูสั งคมผูสูงอายุ และ
แนวโนมการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดํารงชีวิตและสภาพแวดลอม จึงจําเปนตองมีความรู กลไก และ
เครื่องมือในการประเมินความคุมคายาและเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการตรวจ ติดตาม รักษา
และปองกัน ในราคาที่เหมาะสมและคนไทยเขาถึงได การสงเสริมการดูแลสุขภาพดวยตัวเอง และรองรับผูสูงอายุ
4. ระบบกําลังคนดานสุขภาพ จําเปนตองมีองคความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการกําลังคน
ดานสุขภาพ การคาดการณความตองการและวางแผนการผลิตกําลังคน เพื่อประกันความเสมอภาคในการ
เขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
5. ระบบข อมู ล ข าวสารสุขภาพ การจัดการขอมูล สุขภาพใหเปน ระบบที่ครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ขอมูลมีความถูกตอง มีมาตรฐานและเขาถึงไดโดยมีกลไกการควบคุม กํากับ และการ
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนและขยายผลในการพัฒนาศักยภาพดาน
สุขภาพและดานอื่นๆ ตอไป
6. การอภิบาลระบบสุขภาพ (Health Governance and Governance for Health)
การพัฒนาความเขมแข็งของกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health system governance) ยังมีชองวาง
ความรูอยู อีกมาก คําว า “การอภิบาลระบบ” มีการใชมานานพอสมควร แต ก็ใหความหมายแตกตางกัน
สวรส. ใหความหมายของการอภิบาลระบบ หมายถึง การใชอํานาจรวมกันของกลไกและหนวยงานตางๆ ใน
การกํากับทิศทางการตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน สุขภาวะของประชาชน ดังนั้นกลไก
อภิบาลระบบสุขภาพจึงไมไดจํากัดที่กลไกภาครัฐเพียงอยางเดียว แตเปนปฏิสัมพันธของกลไกทั้งหมดในสังคม
ซึ่งแตละกลไกมีพลังอํานาจในมิติที่แตกตางกัน
จากแนวโนมของการกระจายอํานาจเพื่อใหมีความคลองตัวและมีอิสระในการตัดสินใจได
ทัน ท ว งที ตามสถานการณที่เ ปลี่ย นแปลงรวดเร็ว และไมแนน อน มีความตองการงานวิจัย การสรางความ
เขมแข็งดานการจัดการสุขภาพในระดับทองถิ่น สรางการมีสวนรวมของภาคประชาชน สรางความตระหนักถึง
บทบาทหนาที่ของแตละองคกรที่เชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศ และสรางระบบ
กลางในการติดตาม ตรวจสอบ
สวนประเด็น Governance for Health มีความสัมพันธกับแนวคิดทุกนโยบายหวงใย
สุขภาพ (Health in All Policies) สิ่งที่ควรพิจารณาควบคูไปพรอมกันคือ “ผูเลน”หรือ “ผูมีสวนไดเสีย”
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ในระบบสุขภาพปจจุบันเกิดขึ้นจํานวนมาก ไมเพียงหนวยงานในและนอกระบบสุขภาพ ยังรวมถึงภาคเอกชน
ภาคสังคมและประชาชนจํานวนมากที่ไดเขารวมเปนเจาของและมีสวนรวมในเรื่องสุขภาพในมิติตางๆ มากขึ้น
ตามลําดับ การจัดการระบบสุขภาพจึงไมอาจใชรูปแบบการอภิบาลโดยรัฐ (Government by State)
เพียงฝายเดียวอีกตอไป แตตองปรับการอภิบาลระบบสุขภาพไปสู การอภิบาลโดยเครือขาย (Governance
by Network) ทั้งภาครัฐ ทองถิ่น เอกชน สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพตางๆ
เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับ
การอภิบาลระบบโดยรัฐ และเชื่อมกับการอภิบาลระบบโดยตลาด (Governance by Market) เชน กลไก
และกฎระเบี ยบทางการค า การลงทุ น ในทิศทางสรางนําซอม และการมีสุขภาพดีถว นหนาพรอมไปกับ
ปรับเปลี่ยนจากการสั่งการหรือดําเนินการโดยหนวยงานใดๆ เพียงหนวยเดียว (Single Command) เปนการ
มีสวนรวมหรือสนับสนุนจากภาคีหุนสวน (Collective Leadership and Partnership) โดยมีกิจกรรมตางๆ
ที่ ส นั บ สนุ น การป อ งกั น ภั ย คุ ก คามสุ ข ภาพให เ กิ ด ความต อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น เช น ระบบการเงิ น การคลั ง
การตลาดเชิงสังคม การสื่อสารสุขภาพ การจัดการความรูและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
ความรูและเทคโนโลยี การใหความสําคัญกับการลงทุน การพัฒนานโยบาย แผนงานบนฐานหลักฐานเชิง
ประจักษ
7. การประเมินคุณคาทางสุขภาพในสังคมไทย แมจะเปนที่ตระหนักกันดีวา ระบบความรู
ของระบบสุขภาพไทยนั้ นมีเอกลั กษณที่ความเป นพหุลักษณ อันประกอบดวยองค ความรู ทางสายวิชาชี พ
(Professional or Medical knowledge) องคความรูสายภูมิปญญาทองถิ่น (Traditional knowledge)
และความรูภาคประชาชน (Popular knowledge) ซึ่งการเขาถึงความรูของแตละสายมีความแตกตางกัน แต
ก็สามารถเปน ทางเลือกในการดูแลและจัด การสุ ขภาพได ซึ่งในสว นของ Professional or Medical
knowledge นั้น เปนความรูเชิงประจักษที่งายตอการเผยแพรและถายทอด แตก็อาจยากตอการเขาใจและ
ยอมรับในบริบทสังคมวัฒนธรรมที่แตกตาง ความรูชุดนี้อยูใตกระบวนทัศนที่มองโรคภัยการเจ็บปวยเปนศัตรู
ที่ตองเอาชนะและควบคุมใหได ในที่สุดจึงชักนําใหเราตอสูกับความตายและสาเหตุการตายมาโดยตลอด และ
ยอมลงทุนเพื่อการนี้ไมวาจะตองใชทรัพยากรเทาไร ซึ่งในที่สุดก็ตองมาตอสูและควบคุมคาใชจายดานสุขภาพ
กันอีกชั้นหนึ่ง ในขณะที่ความรูอีกสองชุด คือ ความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น และความรูในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของภาคประชาชน จะเกิดจากมุมมองของการเห็นคุณคาภายในของการมีชีวิต ความสัมพันธและการ
เกื้อกูลกั นมากกว า ชุดความรูเหล านี้มองสุ ขภาพและการเจ็ บปวยในมุมที่แตกตาง ที่มุงไปสูการจัดสมดุ ล
ภายในมากกว า การปราบหรื อ ขจั ด ให ห มดไป แต ค วามรู เ หล า นี้ มั ก เป น ความรู ที่ อ ยู ใ นตั ว ผู ค น (Tacit
knowledge) เปน สว นใหญ ทํ าใหห ากไมมีการจัดการที่ดี ก็จ ะไมเกิดการแพรขยายของความรูเหลานี้
งานวิจัยและการจัดการความรูในระบบสุขภาพไทย จึงยังขาดแคลนชุดความรูที่มองสุขภาพในมุมของพลัง
และสมดุลภายในของมนุษย เมื่อสังคมเริ่มตองเผชิญกับความเจ็บปวยเรื้อรัง ความพิการ การสูงอายุ ที่รักษา
และเอาชนะไมได ระบบจึงตองการความรูอีกชุดหนึ่งเพื่อใหประชาชนมีทางเลือกมากขึ้น
จะเห็ นได ว า การบริ หารงานวิจัย ที่ผานมาถึงปจ จุบัน ครอบคลุมประเด็น ระบบริการและ
การคลั ง ด า นสุ ข ภาพเป น ส ว นใหญ ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาตามกรอบ “ระบบสุ ข ภาพ” ที่ ห มายถึ ง ระบบ
ความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ (จาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) หรือหมายถึ ง
ระบบและการจัดการทั้ งมวลที่สงผลกระทบต อสุขภาพ เปนระบบที่ ซอนทับกับเรื่องของชีวิ ตและสังคม
เป น ระบบที่ เ กี่ ย วข องกั บ ทุ ก คน และทุ กคนมี ส ว นเป น เจ า ของร ว มกั น ก็จ ะเห็ น ว า ยั ง มี ช อ งว า งความรู ที่
จําเปนตองศึกษาวิจัยอีกมาก เชน การศึกษาวิจัยระบบสุขภาพภาคประชาชน การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการ
สภาพแวดลอมและปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่เอื้อหรือเปนอุปสรรคตอสุขภาพ การศึกษาวิจัย
กลไก กติกา กฎหมายของชุมชนสังคมที่สนับสนุนการจัดการสุขภาพของประชาชน เปนตน และเมื่อคํานึงถึง
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บริบทโลก ภูมิภาค และประเทศในปจจุบัน อาจกลาวไดวาขอบเขตระบบสุขภาพนั้น ไดขยายไปไกลเกิน
กวาการรองรับความเปนพลเมืองภายใตเขตแดนการปกครองประเทศไปแลว การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
สุขภาพจึงอาจตองยกระดับ เปน “ระบบสุขภาพอาเซียน” เปนอยางนอย สมดุลดานสุขภาพในภูมิภาคจึง
เปนประเด็นทาทายที่สําคัญ
ประเด็นวิจัย และผลลัพธที่คาดหวัง
ประเด็นวิจัย

ผลลัพธที่คาดหวัง

1. ระบบบริการสุขภาพ
1.1 วิจัยและ
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

-วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ
-วิจัยเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

ขอ เสนอเชิ งนโยบายเพื่อ พัฒ นา
ระบบบริการปฐมภูมิ

-วิจยั รูปแบบบริการปฐมภูมิในเขต กทม. และปริมณฑล
-วิจัยความเปนไปไดทางการเงินและการจัดการ ของ รพศ./รพท. หาก
แยกการบริหารบริการปฐมภูมิในเขตเมืองออกไปเปนอิสระ
-ความหลากหลายของรูปแบบ ทีมสุขภาพประจําครอบครัว เมื่อนโยบาย
ถูกนําไปปฏิบัติ
-วิจัยพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิใหมีความเขมแข็งไดมาตรฐาน
-วิจยั ประเมินผลระบบบริการสุขภาพ
-วิจัยออกแบบสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการรักษาในระบบบริการ
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่สอดคลองกับการเปนสังคมเมือง
-วิ จั ย เพื่ อ สร า งความรู แ ละเทคโนโลยี ใ หม เ พื่ อ การสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ
ปองกันโรคที่เปนการเจ็บปวยทางกายและสุขภาพจิต
-ประเมินสถานการณการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

1.2 คนพิการ
ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส

-วิจัย เพื่ อพั ฒนาความรู ใหม เทคโนโลยี ระบบการดูแล และนโยบาย ขอเสนอรูปแบบการดูแลผูสูงอายุ
ผูพ ิการ ผูดอยโอกาส
สนับสนุนใหผูสูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูพิการ
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวและระยะกลาง
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื้อรัง
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปญหาสุขภาพ

1.3 การพัฒนา
ระบบสุขภาพ
ชุมชน

-วิจัยเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของระบบสุขภาพชุมชน

ขอ เสนอเชิ งนโยบายเพื่อ พัฒ นา
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูพิการในชุมชน ระบบการดูแลผูสูงอายุ ระบบสุขภาพชุมชน
ในชุมชน ระบบการดูแลโรคเรื้อรังในชุ มชน การทํางานเรื่ องเด็ กและ
เยาวชนในชุมชน และการจัดการกองทุนในชุมชน
-วิ จั ย เพื่ อสนั บ สนุ น การสร า งศักยภาพการจัดการตนเองดานสุขภาพ
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-วิจั ย เพื่อสนั บ สนุ น การปรั บ เปลี่ย นพฤติกรรมเสี่ยง สรางความรูและ
เทคโนโลยีใหมที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง สรางเสริมสุขภาพใน
ชุมชน
2. ระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพ
2.1 ระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ

-วิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําระหวางกองทุน

ข อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ เพิ่ ม
-วิ จั ย เพื่ อ หารู ป แบบที่ เ หมาะสมของกองทุ น สุ ข ภาพสํ า หรั บ ไทยใน ค ว า ม เ ป น ธ ร ร ม ใ น ร ะ บ บ
หลักประกัน
อนาคต
-วิจัยเพื่อสรางความเปนธรรมในระบบหลักประกันสุขภาพ

3. ระบบยา และเทคโนโลยีทางการแพทย
3.1 ระบบยา

วิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบยา

ข อ เสนอเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กลไกและ
เ ค รื่ อ ง มื อ ใ น ก า ร พั ฒ น า
ประสิทธิภาพระบบยา

พัฒ นาขอเสนอเชิงนโยบายและ
3.2 โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ -วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับโรคติดเชื้ออุบัติใหม
อุบัติใหม
-วิจัยเพื่อบูรณาการการทํางานรวมกันของหลายสาขาวิชาชีพเพื่อแกไข กลไกการปองกันโรคติดเชื้ออุบัติ
ปญหาที่เกิดจากผลกระทบรวมกันระหวางมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม ใหมในประเทศไทย
3.3 มุ ง เ ป า ด า น ประเด็นวิจัย NCD
ผลลัพธที่คาดหวัง NCD
สุขภาพ
-วิจัยเรื่องโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCD) ในประเด็นการปองกัน รักษา และ -มาตรการ แนวทางเวชปฏิ บั ติ
ดูแลผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง อยางมีประสิทธิภาพ
(clinical practice guideline;
CPG) หรือรูปแบบการดูแลและ
รักษาผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ที่
ชวยใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หรือชวยลดภาระคาใชจายในการ
รั ก ษาพยาบาล และการดู แ ล
ผูปวย รวมถึ งการนํ าผลงานวิจัย
ไป ใ ช ป ร ะโ ย ช น ต อย อ ด เ พื่ อ
ก อ ให เ กิ ด ผล ลั พ ธ ที่ ดี ต อ การ
พัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและการพัฒนา
ระบบสุ ข ภาพในภาพรวมของ
ประเทศ
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ประเด็นวิจัย Med Device

ผลลั พ ธ ที่ ค าดหวั ง
Med
-วิจัยเพื่อพัฒนาชุดทดสอบ เนนการพัฒนาการตรวจใหมีความไวและ Device
ความจํ า เพาะสู ง ตรวจได ในระยะตน ของโรค (early detection) -ประเทศไทยมี วั ส ดุ อุ ป กรณ
รวมถึงการตรวจคัดกรองและติดตามผลการรักษาและการปองกัน
เครื่องมือแพทย ชุดทดสอบฯ ใน
ราคาที่ เ หมาะสมและคนไทย
-วิจัยเพื่อพัฒนา วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือแพทย
สามารถเขาถึงไดมากขึ้น
-วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในผลิตภัณฑที่ใช
Advanced bio-technology ในการผลิตหรือใหบริการ
-วิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ สงเสริ มการดูแ ลสุข ภาพดว ยตัว เอง และ
รองรับสังคมสูงอายุ
-วิจัยเพื่อประเมินและติดตามการใชเทคโนโลยีดานสุขภาพ
4. ระบบกําลังคนดานสุขภาพ
4.1 กําลังคนดาน -วิจัยเพื่อคาดการณความตองการ และรูปแบบการบริหารจัดการกําลังคน -ขอเสนอการธํารงแพทยใหอยูใน
สุขภาพ
ดานสุขภาพของประเทศไทย
เขตชนบท
-วิจัยเพื่อประเมินมาตรการชดใชทุนของแพทย
-ประเมินมาตรการ financial / non financial incentive
-ประเมินการบริหารจัดการกําลังคนสุขภาพภาครัฐ

-ขอเสนอระบบการจ างงานและ
ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ เ หมาะสม
ทดแทนการเปนขาราชการ

4.2 พัฒนา
-วิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนเครื่องมือ R2R ในแวดวงบุคลากร -มีเครือขายวิจัย R2R ใน รพศ.
เครือขายวิจัย R2R สาธารณสุข
รพท. รพช. สสจ. สสอ. และเขต
บริการสุขภาพ
5. ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
5.1 การพัฒนา
ระบบขอมูล
สุขภาพ

-วิจัยเพื่อประเมินผลกระทบและความคุมคาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ เสนอเชิ งนโยบายเพื่อ พัฒ นา
ทางดานสุขภาพ
ระบบขอมูลสุขภาพ
-วิจัยและพัฒนาระบบขอมูล การจัดการขอมูลและการใชประโยชนขอมูล
สารสนเทศในงานวิจัยดานสุขภาพ
-วิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขาถึงขอมูลสุขภาพ
-การประเมินความนาเชื่อถือของระบบขอมูลสุขภาพ

5.2 พัฒนาระบบ -วิจัยเพื่อพัฒนาความเขมแข็งของระบบวิจัยสุขภาพ
วิจัยสุขภาพและ -วิจยั เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารขอมูลสุขภาพ
สื่อสารความรู

-ข อ เสนอเชิ ง นโยบายในการ
พั ฒ นาความเข ม แข็ ง ของกลไก
และระบบวิจัยสุขภาพ
-ข อ เสนอเชิ ง นโยบายในการ
พัฒนาชองทางสื่อสารความรูดาน
สุขภาพ
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6. การอภิบาลระบบสุขภาพ
6.1 ธรรมาภิบาล -วิจัยเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ ครอบคลุมประเด็นบทบาท ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนา
ระบบสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขในบริบทใหม โดยเฉพาะบทบาท National Health ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
Authority
-วิจัยเพื่อพัฒนาความสัมพันธระหวาง Provider และ Purchaser
-วิจัยเพื่อวิเคราะหความเปนไปไดของการสรางหนวยงานกลางในการ
ติดตาม ประเมินผลและการสรางความรวมมือในทุกภาคสวน
6.2 กระจาย
อํานาจดาน
สุขภาพ

-วิจัยเพื่อสนับสนุนการสรางความเขมแข็งดานสุขภาพในระดับทองถิ่น
-วิจัยปจจัยที่สงผลการกระจายอํานาจดานสุขภาพ
-วิจัยเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมใน
ระบบสุขภาพ

รู ป แบบการมี ส ว นร ว มของภาค
ประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ

-วิจั ยเพื่อพั ฒนาความเข มแข็ งของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ
6.3 วิจัยและ
-วิจยั ประเมินนโยบายรวมจาย (Co-Payment)
ประเมินนโยบาย -ประเมินนโยบายหมอครอบครัว
สุขภาพ
-ประเมินนโยบายเขตสุขภาพ

ขอเสนอการปรับปรุงนโยบาย

-ประเมินนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (PHPP)
-ประเมิ น นโยบายที่ รั ฐ บาลกํ า หนดและส ง ผลกระทบต อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน
7. การประเมินคุณคาทางสุขภาพในสังคมไทย
7.1 วิจัยสังคม
และสุขภาพ

-วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นานโยบายระดั บ ชาติ โดยบู ร ณาการนโยบาย กฎหมาย ข อ เสนอเชิ ง นโยบายในการ
มาตรการ แนวปฏิ บั ติ ข องทุ ก ภาคส ว นเกี่ ย วกั บ การจั ด การกั บ ป จ จั ย จัดการกับปจจัยคุกคามสุขภาพ
แวดลอมดานสังคมที่มีผลตอสุขภาพ
-วิจัยเพื่อพัฒนาระบบ และวิธีการในการติดตามประเมินผลของนโยบาย
สาธารณะ หรือนโยบายสุขภาพ
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บทที่ 2
การบริหารโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สวรส.
สวรส. ไดจัดทําแนวทางการบริหารโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สวรส. ขึ้น เพื่อใชเปน
กรอบในการบริหารโครงการ ทําใหมีหลักประกันวาการดําเนินงานในแตละขั้นตอนจะมีความชัดเจน มีการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ไดแบงขั้นตอนการบริหารโครงการ
ออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี้
1. การพิจารณาประเด็นวิจัยที่จะดําเนินการใหทุนสนับสนุน
2. การพัฒนาโครงการและการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
3. กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย
4. การจัดทําขอตกลงเพื่อใหการสนับสนุนการวิจัย
5. การเบิกจายงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
6. การกํากับติดตาม ประเมินผลงานวิจัย และการสงเสริมการนําไปใชประโยชน

1. การพิจารณาประเด็นวิจัยที่จะดําเนินการใหทุนสนับสนุน
ในเบื้ อ งต น สวรส.พิ จ ารณาประเด็ น ที่ จ ะสนั บ สนุ น การวิ จั ย เฉพาะที่ ส อดคล อ งกั บ ภารกิ จ ตาม
พระราชบัญญัติ สวรส. พ.ศ.2535 และสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สวรส.ในชวงเวลานั้นๆ ๓ นอกจากนั้นใน
แตละปยังอาจใชขอมูลการทบทวนสถานการณระบบสุขภาพ และจัดลําดับความสําคัญของปญหาสุขภาพของ
ประเทศ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล/กระทรวงสาธารณสุข ในดานสุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพ
ตลอดจนการรองขอความรวมมือจากหนวยงานที่มีหนาที่วิจัยดานสุขภาพและระบบสุขภาพ มาประกอบใน
การพิจารณาประเด็นการวิจัยที่จะใหการสนับสนุน แผนการดําเนินงานในแตละป เปนไปตามขั้นตอนการ
จั ด ทํ า แผนงบประมาณและแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข
2

2. การพัฒนาโครงการและการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
สวรส. ใหความสําคัญกับการพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับนักวิจัยในประเด็นที่มีความสนใจตรงกัน
และจะทํางานรวมกันเพื่อใหไดขอเสนอโครงการวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สวรส. อยางไรก็ตาม
นักวิจัยที่มีโครงการวิจัยประเด็นตามกรอบยุทธศาสตรสามารถเสนอโครงการดวยตนเอง หรือผานผูจัดการ
งานวิจัย (Research Manager : RM) ของ สวรส. ในระยะแรกโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทุนอาจเปน
เพียงโครงรางการวิจัย (Draft Proposal) แตเมื่อผานการปรึกษาหารือและพัฒนาโจทยวิจัยจนชัดเจนแลวจึง
คอยพัฒนาเปนโครงการวิจัยที่สมบูรณ (Full Proposal)
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน โดยหลักการแลวสามารถทําได 2 แบบหลักๆ คือ 1)
แบบเปดรับทั่วไป (open grant) ที่ผูใหทุนจัดทํากรอบความคิดและขอบเขตการวิจัยในประเด็นหนึ่งๆ แลว
ประกาศใหนักวิจัยจัดทําโครงรางการวิจัยมาเสนอ เพื่อผานกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย โดยมี
ผูจัดการงานวิจัยมองโจทยวิจัยและกรอบแนวคิด ตลอดจนการนํางานวิจัยไปใชประโยชนรวมกัน และ 2)
๓
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แบบเชิงรุก (Commissioning approach) ซึ่งมักใชกับงานวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะ นักวิจัยหายาก เชน
งานวิจัยเชิงระบบและนโยบายสุขภาพ ที่เปนภารกิจหลักของ สวรส. ทั้งนี้ การพัฒนาและเสนอโครงการวิจัย
มีแนวทางแบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1. กลุมโครงการวิจัยที่เปนแผนงานวิจัยใหม : จะเริ่มดวยการทบทวนงานวิจัยในประเด็นนั้นๆที่มีอยู
กอนหนาแลว และวิเคราะหหาชองวางความรูมาพัฒนาเปนโจทยวิจัย พรอมกับพัฒนากรอบความคิดงานวิจัย
ที่ทําอยางมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย ผูใชผลงานวิจัย และนักวิจัยในประเด็นนั้นๆ เมื่อสวนใหญเห็นชอบกับ
โจทยและกรอบความคิด จึงรวมกันมองหานักวิจัยที่เหมาะสมกับโจทย ซึ่งไดรับความเห็นชอบของผูที่รวมใน
กระบวนการพัฒนาโจทยและกรอบความคิดนั้นๆ แลวจึงมอบหมายใหนักวิจัยไปพัฒนาโครงรางการวิจัยมา
นําเสนอตอ สวรส.เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอไป
2. กลุมโครงการวิจัยที่เปนแผนงานวิจัยตอเนื่อง : มักมีงานวิจัยที่ดําเนินมากอนหนาแลว รวมทั้งอาจ
มี การนํ า ผลงานวิ จั ย ไปใช ป ระโยชน บ า งแลว แตยัง คงมีโ จทยที่ตอ งพัฒ นาการวิจั ย ตอเนื่ อง ทั้ง นี้ในกรณี
แผนงานใหญจะมีคณะกรรมการกํากับแผนงานวิจัยหรือที่ปรึกษาชวยมองในภาพรวมและกํากับทิศทางดวย
เมื่อระบุโจทยเพิ่มเติมไดก็จัดทํากรอบความคิดการวิจัยแลวนําเสนอขอความเห็นชอบกอนจะชวยกันมองหา/
เสนอว าควรจะเชิญใหทีมวิจั ยใดที่มีความถนัด ตรงกั บประเด็น นั้น ๆ รับ ไปพัฒ นาโครงรางงานวิ จัย เพื่ อมา
นําเสนอเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอไป
กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย
1. กรณีผูวิจัยเสนอโครงรางงานวิจัย ตามกรอบประเด็นการวิจัยที่ สวรส. กําหนด ตามแบบ
ขอเสนอโครงการวิจัย พรอมกับ Electronic file คณะกรรมการผูจัดการงานวิจัย สวรส. จะเปนผูพิจารณาใน
เบื้องตนวาโครงรางงานวิจัยนั้น มีความสอดคลองกับพันธกิจตามกรอบประเด็นการวิจัยของ สวรส. และขอ
ความเห็นชอบและขอเสนอแนะจาก Reviewer โดย สวรส.จะแจงใหผูวิจัยทราบผลการพิจารณาตอไป
2. กรณีผูวิจัยเสนอเปน เอกสารแนวคิด (Concept paper) ตามกรอบประเด็นการวิจัยที่ สวรส.
กําหนด สวรส.จะนําเขาสูกระบวนการพัฒนาโครงรางงานวิจัยรว มกันระหวางผูวิจั ย ผูใชประโยชน และ
นั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อง เพื่ อ ให ไ ด ข อ เสนอที่ ถู กต อ ง น า เชื่ อ ถื อและเป น ไปได แล ว จึ ง นํ าโครงร างวิ จัย ขอ
ความเห็นจาก reviewer ตอไป
3. เมื่อผูวิจัยปรับแกโครงรางงานวิจัยตามขอคิดเห็นที่ไดจากกระบวนการที่ สวรส. กําหนด จน
ไดขอเสนอโครงการวิจัย ที่ส มบูร ณ (Full proposal) แลว สวรส. อาจจัดใหมีการทบทวนขอเสนอโดย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานหรือจัดประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหความเห็นครั้งสุดทาย กอนการอนุมัติโครงการวิจัย
และจัดทําขอตกลงใหการสนับสนุนทุนวิจัยตอไป
4. ในกรณีที่โครงการนั้นอยูในแผนงานที่มีคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงานวิจัย (Steering
Committee) จะนําเสนอโครงการดังกลาวเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงานวิจัยทุกครั้ง
กอนขอความเห็นจาก reviewer หรือ สวรส.อาจจัดประชุมใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder forum)
พิจารณาและขอเสนอแนะ กอนขอความเห็นจาก reviewer ก็ได
5. ในกรณีที่โครงการเปนงานวิจัยที่ดําเนินการวิจัยในมนุษย ใหแนบเอกสารยืนยันความเห็นจาก
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (Ethical Committee : EC) มาดวย (งานวิจัยที่
ดําเนินการวิจัยในมนุษย หมายถึง งานวิจัยที่เกี่ยวของกับรางกายหรือสิ่งสงตรวจตางๆจากรางกายมนุษย
รวมถึงการศึกษาที่เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ และความรูสึกนึกคิดของมนุษย) โดยนักวิจัยสามารถขอรับ
แบบฟอรมการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยไดที่ สวนงานสถาบันการ
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คุมครองการวิจัยในมนุษย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นที่สามารถออกเอกสารยืนยันความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษยได
ในการนี้ นักวิจัยสามารถจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อโครงการ ภาษาไทย
ชื่อโครงการ ภาษาอังกฤษ
2. ความสอดคลองกับ
2.1 แผนงานวิจัยของ สวรส.
2.2 ประเด็นวิจัยของ สวรส.
3. รายละเอียดของโครงการ
3.1 หลักการและเหตุผล ระบุแนวคิดพื้นฐาน โจทยวิจัยที่สําคัญ ความสําคัญของปญหาและความ
จําเปนที่ตองทําวิจัย
เปนขอๆ

3.2 วัตถุประสงค ระบุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการวิจัยใหชัดเจนเรียงลําดับความสําคัญ
3.3 การทบทวนวรรณกรรม ระบุวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework)

3.5 ระเบียบวิธีวิจัยและการดําเนินงาน ระบุระเบียบวิธีวิจัย (research methodology) มุมมอง
แนวคิดและทฤษฎี ขั้นตอนการดําเนินงาน การเลือกตัวอยางและขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
วิธีการเก็บขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล
3.6 การวิเคราะหขอมูล
3.7 ขอบเขตของการวิจัย ระบุขอบเขตของการดําเนินงานวิจัยวาครอบคลุมถึงอะไรบาง จะทํา
อะไร และไมทําอะไร
3.8 ระยะเวลาการดําเนินงาน ระบุเวลาที่ใชในการดําเนินโครงการวิจัย ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่ง
สิ้นสุดโครงการ
3.9 แผนการดําเนินงาน (Action Plan) ระบุกิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงานวิจัย และ
ขั้นตอนโดยละเอียด แยกออกเปนรายป ในแตละปดําเนินกิจกรรมอะไรบาง ในชวงระยะเวลาใด ขั้นตอนของ
กิจกรรมแตละกิจกรรม รวมทั้งระบุงบประมาณที่ตองใชในแตละกิจกรรม ตามตัวอยางตารางแผนปฏิบัติการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

ปที่.......
เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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3.10 สถานที่ทําการวิจัย ทดลอง หรือการเก็บขอมูล ระบุสถานที่ที่จะใชในการทําการวิจัย การ
ทดลอง หรือการเก็บขอมูลใหชัดเจน พรอมทั้งเหตุผล
3.11 อุปกรณที่ใชในการวิจัย ระบุประเภทและจํานวนของอุปกรณที่จําเปนตองใช และอุปกรณการ
วิจัยที่มีอยูแลว (ถามี)
3.12 งบประมาณ ระบุรายละเอียดงบประมาณคาใชจายในการวิจัยรวมตลอดโครงการ แยก
ประเภทตามหมวดกิจกรรมในแตละป และระบุรายละเอียดงบประมาณในแตละกิจกรรม เพื่อใหสามารถเห็น
การคํานวณงบประมาณไดอยางชัดแจน ดังนี้
หมวดที่ 1 หมวดเงินคาตอบแทน
หมวดที่ 2 หมวดคาบริหารจัดการ
หมวดที่ 3 หมวดคาดําเนินงานของโครงการ
หมวดที่ 4 หมวดคาครุภัณฑ
หมวดที่ 5 หมวดคาธรรมเนียมสถาบัน
สําหรับโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาการดําเนินงานวิจัยมากกวา 1 ป ใหจัดทํารายละเอียดงบประมาณ
แยกแตละปใหชัดเจน
3.13 ประโยชนที่จะไดรับ ระบุความคาดหวังที่จะไดรับจากโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เชื่อมโยงผลงานวิจัยตอการพั ฒนาระบบสุขภาพในประเด็น นั้นๆ หรือในภาพรวม รวมทั้ งแผนการตีพิมพ
เผยแพร การนําเสนอผลงานวิจัย และอาจมีการเสนอแนวทางนําไปสูการ implement เชิงระบบตอไป
3.14 หนวยงานผูใชประโยชนจากงานวิจัย ระบุหนวยงานที่คาดวาจะเปนผูรับประโยชนโดยตรง
หรือโดยออมจากงานวิจัยนี้และจัดทําแผนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
3.15 ผลลัพธ (outcome) /ผลผลิต (output) ที่ไดจากงานวิจัย

ผลผลิต/ผลลัพธ
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3.16 ประวัติและประสบการณของหัวหนาโครงการ คณะผูวิจัย และที่ปรึกษา (ระบุบทบาท
หนาที่และสัดสวนความรับผิดชอบในโครงการ)
หนวยงานที่สังกัด
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

พรอมที่อยู เบอร
โทรศัพท

เบอรมือถือ
และอีเมล

ความรับผิดชอบตอโครงการ
ที่เสนอ
บทบาทหนาที่

คิดเปน
สัดสวน

FTE

คุณวุฒิ และ
สาขาที่
เชี่ยวชาญ

(%)
หัวหนา
โครงการ
ผูวิจัยรวม

3.17 หนังสืออนุญาตใหผูวิจัยดําเนินการวิจัย จากตนสังกัดของผูวิจัย (กรณีรับทุนในนามบุคคล
ธรรมดา)
กรณี ที่ หั ว หน า โครงการมี ป ระวั ติ ใ นการบริ ห ารโครงการอยู ใ นทะเบี ย นสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) สวรส. จะขอไมพิจารณาขอเสนอ
โครงการนั้นตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (ในราชกิจจานุเบกษา หนา 4
เลม 131 ตอนที่ 78 ก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557)
การจัดทํารายละเอียดงบประมาณ
คาใชจา ยในการบริหารโครงการแบงเปน 5 หมวด ดังตอไปนี้
1. หมวดคาตอบแทน หมายถึง เงินเดือนหรือคาตอบแทนของหัวหนาโครงการวิจัย ผูจัดการ
โครงการ นักวิจัย ผูชวยนักวิจัย นักวิชาการ ผูประสานงาน ที่ปรึกษา พนักงาน และลูกจาง ที่ปฏิบัติงานใน
โครงการฯ ทั้งนี้ตองไมเกิน รอยละ 30 ของงบประมาณทัง้ หมดของโครงการโดยไมรวมคาครุภัณฑ ยกเวน
การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) การวิจัยเชิงสังเคราะห (Research Synthesis) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีชาติพันธุวรรณา (Ethnography)
2. หมวดคาบริหารจัดการ หมายถึง คาใชจายที่ใชในการบริหารจัดการโครงการ เชน คาจัดทํา
รายงาน คาวัสดุสํานักงาน คาถายเอกสาร คาโทรศัพทประสานงาน คาเดินทางติดตอประสานงาน เปนตน
ทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 15 ของงบประมาณทั้งหมดของโครงการไมรวมคาครุภัณฑ
3. หมวดคาดําเนินงานของโครงการ หมายถึง คาใชจายในการปฏิบัติงานวิชาการ หรือการทํา
วิจัยและการวิเคราะหขอมูลของโครงการ เชน คาใชจายในการลงพื้นที่เก็บขอมูล คาตอบแทนการใหขอมูล
คาใชจายในการจัดประชุม คาสนับสนุนโครงการยอย เปนตน
4. หมวดคาครุภัณฑ หมายถึง คาใชจายที่จําเปนสําหรับการวิจัยโดยการจัดซื้อ จางทํา ทําเอง
หรือกรณีอื่นใด คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการประกอบ ดัดแปลงหรือตอเติม เพื่อใหมีสภาพหรือ
ประสิ ทธิ ภ าพดี ขึ้น เพื่ อใหได มาซึ่ งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของนั้น ที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานนาน
ประมาณ 1 ป และมีราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000 บาท เชน ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน เปนตน ตลอดจนคาตอบแทนที่ปรึกษาเพื่อการปรับปรุงครุภัณฑ
และคาตอบแทนที่ปรึกษาดําเนินการขึ้นรูปอุปกรณ ทั้งนี้ เปนไปตามการแยกประเภทของกรมบัญชีกลาง
5. หมวดคาธรรมเนียมสถาบันตนสังกัด กรณีที่สถาบันตนสังกัดที่มีระเบียบรองรับเทานั้น ไม
เกินรอยละ 10 ของงบประมาณรวมทั้งโครงการ โดยไมรวมคาครุภัณฑ (ถามี)
สวรส.จะดําเนินการตามระเบียบ ปปช. ในกรณีที่งบประมาณโครงการมีมูลคาตั้งแต 2,000,000
บาท ขึ้นไป ผูรับขอตกลงที่มิใชหนวยงานของรัฐมีหนาที่แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการในฐานะที่
เป น คู สั ญ ญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ ต อ กรมสรรพากรโดยตรง ตามมาตรา 103/7 วรรค 2 แห ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปรามปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
โดยมีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554
นักวิจัยตองชี้แจงรายละเอียดงบประมาณโครงการวิจัยในแตละกิจกรรม โดยแบงหมวดงบประมาณ
เปนคาตอบแทน คาบริหารจัดการ คาดําเนินงานของโครงการ คาครุภัณฑ (ถามี) และคาธรรมเนียมสถาบัน
(ถามี) การพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จะพิจารณาตามหลักเกณฑของ สวรส. โดยพิจารณาจาก
วิธีดําเนินการโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไมควรตั้งงบประมาณในลักษณะเหมาจาย เนื่องจากจะทําใหไม
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณได
แนวทางในการคํานวณเงินทุนสนับสนุนในหมวดคาตอบแทน
ผูรับขอตกลงตองใชจายเงินทุนสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑการใชจายเงินของ สวรส.
หรือระเบียบ ประกาศของตนสังกัด และสอดคลองกับแผนงบประมาณในโครงการที่เสนอขออนุมัติ ทั้งนี้
สวรส. ไดกําหนดหลักเกณฑการใชจายในแตละประเภทดังนี้
- แนวทางในการคํ า นวณ เงิ น เดื อ น ค า จ า งและค า ตอบแทน สํ า หรั บ นั ก วิ จั ย หั ว หน า โครงการ
(Principal Investigator) และนักวิจัย ซึ่งอาจปฏิบัติงานบางเวลา (Part-time researcher) ใหคํานวณจาก
สัดสวนของเวลาที่ใชในการทําวิจัยตอเวลาทํางานทั้งหมด ทั้งนี้ไมเกินรอยละ 40 หรือคิดคํานวณคาตอบแทน
โดยใชหลัก Full Time Equivalent (FTE)๔
ทั้งนี้ ใหมีอัตราเงินเดือนเต็มเวลาตามประเภทนักวิจัย ดังตอไปนี้
ประเภทนักวิจัย(แยกโดยใชประเภทของพนักงานราชการ)

อัตราเงินเดือน/เดือน

วิชาชีพเฉพาะ

11,000 - 45,000

เชี่ยวชาญเฉพาะ

40,000 - 70,000

เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับทั่วไป

ไมเกิน 100,000

เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับประเทศ

ไมเกิน 150,000

เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับสากล

ไมเกิน 200,000

ประยุกตจาก ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องคาตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ
วันที่ 24 มีนาคม 2558
๔

Full Time Equivalent (FTE) หนวยนับอัตรากําลัง โดยการเทียบกับชั่วโมงการทํางานของพนักงานเต็มเวลา หนึ่งคนในชวงเวลาหนึ่ง
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- แนวทางในการคํานวณ เงินเดือน คาจางและคาตอบแทน สําหรับ ผูชวยนักวิจัย ผูประสานงาน/
พนักงานโครงการ (Full-time) ใหมีอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ดังตอไปนี้
วุฒิการศึกษา

เงินเดือน (เริ่มตน)

ต่ํากวาปริญญาตรี

12,240

ปริญญาตรี

15,960

ปริญญาโท

19,680

ปริญญาเอก

24,000

อางอิงประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องคาตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ วันที่ 12
กุมภาพันธ 2556

คาใชจายในการบริหารโครงการ หมายถึง คาใชจายที่ใชดําเนินงานของโครงการ และคาใชจายใน
การบริหารงานวิจัย มีหลักเกณฑสําหรับการเบิกจายคาใชจายในการบริหารโครงการ ดังนี้
- การเบิกจายเงินตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาโครงการทุกครั้ง
- คาใชจายเบิกตามที่จายจริง ไมอนุญาตใหจายในลักษณะเหมาจาย
- ใหใชใบเสร็จรับเงินเปนเอกสารประกอบการเบิกจาย กรณีที่ไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับ
เงินได ใหใชใบสําคัญรับเงินพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนแทน
กรณีผูรับทุนที่เปนนิติบุคคลใหมีหนาที่ในการหักภาษี ณ ที่จายตามกฎหมาย

3. กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย
การพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยเริ่มที่การตรวจสอบโจทยและกรอบความคิดการวิจัยวาตรงตามที่
สวรส. กํา หนดหรือไม โดยคณะกรรมการผูจัดการงานวิจัย สวรส. แลว จึงไปสูการทํา Technical or
Scientific reviewer โดย External reviewer ที่เปนผูเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญในประเด็นวิจัยนั้นๆ
รวมทั้งในบางกรณีจะมีผูกําหนดนโยบายหรือผูมีสวนไดเสียที่จะเปนผูใชผลงานในอนาคตรวมใหความเห็นดวย
มีเกณฑจํานวน External reviewer ตอหนึ่งโครงการ ดังนี้
1) โครงการขนาดเล็ก (วงเงินไมเกิน 1 ลานบาท) ตองมีความเห็นจาก External reviewer อยางนอย 2 คน
2) โครงการขนาดใหญ (วงเงินเกิน 1 ลานบาท) ตองมีความเห็นจาก External reviewer อยางนอย 3 คน
การพิจารณาใหความเห็น ครอบคลุมชื่อโครงการ ประสบการณของนักวิจัย หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ กรอบแนวคิดการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะหขอมูล
การใชประโยชนผลงานวิจัย วัสดุอุปกรณที่ใชในการวิจัย ระยะเวลา งบประมาณ โดยใหสรุปเปนคะแนนตาม
หัวขอตอไปนี้
1. ความชัดเจนของคําถามการวิจัย (20%)
2. การทบทวนวรรณกรรม (10%)
3. ระเบียบวิธีวิจัย (20%)
4. การวิเคราะหผลการวิจัย (20%)
5. การใชประโยชนจากการวิจัย (20%)
6. ประสบการณของผูเสนอโครงการ (10%)
ผลการพิจารณาอาจเปนได ดังนี้ 1) อนุมัติ 2) อนุมัติถามีการปรับแก 3) ปฏิเสธ ซึ่งเมื่อ สวรส.
ไดรับผลการพิจารณาใหความเห็นตอขอเสนอโครงการจากผูเชี่ยวชาญมาแลว ก็จะแจงใหนักวิจัยทราบวา
ขอเสนอโครงการผานการอนุมัติหรือไม หากไดรับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไข ผูเสนอโครงการตองทําการปรับปรุง
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แกไขรายละเอียดโครงการตามผลการพิจารณาของ reviewer แลวสงคืนกลับมายัง สวรส. ภายในเวลาที่
กําหนด เมื่อผานการตรวจสอบความถูกตองครบถวนเรียบรอยแลว จึงไปสูขั้นตอนการสรุปผลการพิจารณาเพื่อ
อนุมัติใหการสนับสนุนทุนวิจัย
ในกรณีที่เปนการวิจัยในมนุษย จะตองแนบผลการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (EC) ดวย
โดยผูเสนอโครงการตองดําเนินการจัดสงขอเสนอโครงการเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษยพิจารณาและใหการรับรองกอนขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก สวรส.
โครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจาก สวรส.จะเขาสูกระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยตาม
ขั้นตอนที่ สวรส.กําหนด เพื่อใหไดโครงการที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชไดประโยชนสูงสุด กรณีโครงการที่
มีความสําคัญ สวรส.อาจนําเสนอใหคณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงานวิจัย หรือคณะกรรมการผูจัดการ
งานวิจัย สวรส. พิจารณาแทนแลวแตกรณี และในระหวางดําเนินการวิจัย ใหมีคณะกรรมการกํากับทิศทาง
งานวิจัยติดตามกาวหนาและคุณภาพงานวิจัยอยางใกลชิด
ผูเชี่ยวชาญภายนอกตองเปนผูไมมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออมกับโครงการที่พิจารณา
และผลการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยที่ขอการสนับสนุนงบประมาณทุกโครงการ จะตองบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษรทุกครั้ง

4. การจัดทําขอตกลงเพื่อสนับสนุนการวิจัย

เมื่อขอเสนอโครงการวิจัยผานการพิจารณาจนไดเปนขอเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ และไดรับ
การอนุ มัติ ใ ห ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย แล ว สวรส. จะจั ด ทํ า ข อ ตกลงและเอกสารแนบท ายตามแบบฟอร ม
มาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งการแบงงวดงานและงวดเงินใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการของโครงการวิจัย โดยผู
เสนอโครงการจะตองดํา เนิน การจั ดส งเอกสารประกอบการจัดทําขอตกลงมายัง สวรส. เพื่อไดจัดทําราง
ขอตกลงและเอกสารแนบทาย ซึ่งจะไดสงใหแกผูรับขอตกลงยืนยันและตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียด
ตางๆใหสอดคลองเหมาะสมกับการดําเนินโครงการวิจัย และสงคืนกลับมายัง สวรส. เพื่อจะไดจัดทําขอตกลง
ตอไป
เมื่อไดขอตกลงทั้ง 2 ฉบับ มีขอความถูกตองพรอมกับเอกสารแนบทาย ผูจัดการงานวิจัยหรือ นัก
บริหารโครงการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจะลงนามเปนพยานในขอตกลง และนําเสนอผูอํานวยการ สวรส.ลง
นามในขอตกลง แลวจัดสงขอตกลงใหผูรับขอตกลงเพื่อลงนามพรอมลายมือชื่อพรอมกับพยานรับขอตกลง เมื่อ
ขอตกลงที่ลงนามโดยผูรับขอตกลงและพยานผูรับขอตกลงเรียบรอยแลว ใหสงกลับคืนมาสวรส. และเมื่อ
ขอตกลงที่ลงนามครบสมบูรณจะเก็บไวที่ สวรส. 1 ชุด และมอบใหผูรับขอตกลง 1 ชุด
ผูรับขอตกลงตองดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (action plan) ซึ่งจะสอดคลองกับการแบงงวด
งาน/งวดเงินในแตละชวงระยะเวลา เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เงินสนับสนุนในงวด
ที่ 1 จายไดไมเกินรอยละ 30 ของงบประมาณทั้งหมด หากมีความจําเปนใหพิจารณาจากแผนปฏิบัติงานของ
โครงการเปนรายกรณี
การจั ดทํ า ข อตกลง สวรส. เพื่ อ สนั บ สนุน การวิ จัย จะตอ งมี เอกสารประกอบการจัด ทํา ขอ ตกลง
โครงการวิจัย ซึ่งตองจัดสงมาพรอมกับขอเสนอโครงการที่ผานการเห็นชอบแลว ดังนี้
เอกสารประกอบการจัดทําขอตกลง
กรณีผูรับขอตกลงเปนนิติบุคคล
1. หนังสืออนุญาตจากตนสังกัดใหหัวหนาโครงการวิจัยและผูรวมวิจัยทุกคนดําเนินการวิจัย
2. สําเนาเอกสารการจัดตั้งมูลนิธิ/สถาบัน
3. หมายเลขประจําตัวผูเสียภาษี กรณีเปนหนวยงานที่ไดรับยกเวนภาษีใหแนบเอกสารการ
ไดรับยกเวนภาษี"
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4. คําสั่งแตงตั้งหัวหนาหนวยงานและหนังสือมอบอํานาจการลงนามขอตกลง
5. กรณีที่มีการมอบอํานาจในการลงนามในขอตกลง ใหแนบหนังสือมอบอํานาจการลงนาม
ขอตกลง และคําสั่งแตงตั้งผูรับมอบอํานาจ
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการของผูมอบอํานาจ
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการผูรับมอบอํานาจ
8. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทเงินฝาก ของหนวยงานที่รับ
ขอตกลง
9. ระเบี ย บรั บ รองการคิด คา ธรรมเนี ย มสถาบั น ในกรณีที่ มีก ารคิด งบประมาณสว นนี้ ใ น
โครงการ
10. เอกสารยืนยันความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (EC) กรณี
ทําเปนโครงการวิจัยที่ดําเนินการวิจัยในมนุษย
หมายเหตุ: ใหรับรองสําเนาถูกตองครบทุกฉบับ
กรณีผูรับขอตกลงเปนบุคคลธรรมดา
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ
2. หนังสืออนุญาตใหผูวิจัยดําเนินการวิจัยจากตนสังกัดของผูวิจัย (กรณีที่เปนขาราชการหรือ
พนักงานราชการ หรือเจาหนาที่)
3. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทเงินฝาก (ที่เปดใหมเพื่อรับเงิน
สนับสนุนการวิจัยเทานั้น โดยเปดบัญชีเปนชื่อโครงการ หรือเปนชื่อผูรับทุน)
4. เอกสารยืนยันความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (EC) กรณี
ทําเปนโครงการวิจัยที่ดําเนินการวิจัยในมนุษย
หมายเหตุ: ใหรับรองสําเนาถูกตองครบทุกฉบับ

5. การเบิกจายงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
สวรส.จะมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองครบถวนของผลงานตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอตกลง
ตลอดจนตรวจสอบรายงานการใชจายเงินตามระเบียบ สวรส. ในกรณีที่ผลงานนําสงครบถวนแตรายงานการ
ใชเงินสนับสนุนโครงการงวดเงินที่ไดรับจาก สวรส.ไปแลว แสดงวามีงบประมาณคงเหลือในบัญชีมากกวารอย
ละ 50 ของงบประมาณงวดถัดไป สวรส.อาจพิจารณาอนุมัติจายเงินงวดตอไปเพียงบางสวนได ซึ่งเมื่อรวมกับ
จํานวนเงินที่เหลืออยูในบัญชีเงินฝากธนาคารแลว ตองเทากับจํานวนเงินที่จะใชในงวดงานถัดไป ทั้งนี้ ในแต
ละงวดงานใหสงผลงานเปนเอกสารพรอม electronic file ทุกงวดประกอบการขอเบิกจายทุนสนับสนุน
5.1 หลักเกณฑการจัดสงรายงานผลงานตามงวดงานงวดเงิน
สวรส. จะจ ายเงิ น สนั บ สนุ น โครงการวิจัย เปนรายงวดตามเงื่อนไขที่ไดร ะบุในขอตกลง เมื่อผูรับ
ขอตกลงดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ ใหสงเอกสารรายงานดังตอไปนี้
1. รายงานความกาวหนาดานวิชาการระหวางงวดหรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (เมื่อปดโครงการ)
ใหรายงานตามกิจกรรมที่กําหนดไวในเงื่อนไขการจายเงิน/กําหนดเวลาสงงานตามขอตกลง
2. รายงานการใช จ า ยเงิ น ให ร ายงานผลการใช จายเงิ น ตามกิ จ กรรมที่ ร ะบุไว ในรายละเอีย ด
งบประมาณแผนปฏิบัติการ หาก สวรส. ไดดําเนินการตรวจรับงานโครงการวิจัยแลว พบวานักวิจัยไมสามารถ
เก็ บ ข อมู ล จากกลุ มเป า หมายได ครบตามแผนปฏิบัติ การและแผนงบประมาณ สวรส. จะดํา เนิน การหั ก
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งบประมาณคาตอบแทน และ/หรือคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ และจะเบิกจายเงินงวดสุดทายใหเทากับผลงาน
ที่ไดดําเนินการเก็บขอมูลกลุมเปาหมายไดจริงเทานั้น
3. กรณีผูรับขอตกลงเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อเงินทุนสนับสนุนการวิจัยเปนการเฉพาะ หากยอด
คงเหลือตามรายงาน ไมตรงกับยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่รายงานตองแสดงรายการที่
ทําใหเกิดผลตางใหครบถวน
4. การรายงานความกาวหนาดานวิชาการ และการรายงานการใชจายเงินสนับสนุนตองสอดคลอง
กับกิจกรรมและระยะเวลาที่ระบุไวในแผนปฏิบัติการ (action plan)
5. กรณีที่นักวิจัยตองมานําเสนอผลงานวิจัยตอคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ
คณะกรรมการกํากับทิศทางแผนงานวิจัย หรือคณะกรรมการผูจัดการงานวิจัย สวรส. หรือที่ประชุมวิชาการ
หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ใหนักวิจัยนําผลจากที่ประชุมดังกลาวระบุในรายงานการวิจัยดวย
เมื่ อการดําเนิ นการวิ จัย เสร็จ สิ้น นักวิจั ยจะต องสง “ราง” รายงานวิจัย ให สวรส. เพื่อขอความ
เห็นชอบและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ (peer review) และจะแจงผล
ใหผูรับขอตกลงทราบ เพื่อปรับปรุงแกไขใหเปนรายงานผลงานวิจัยฉบับที่สมบูรณ หลังจากนั้นจึงจัดสงให
สวรส. พรอม electronic file เพื่อดําเนินการปดโครงการตามเงื่อนไขที่ระบุไวในขอตกลง
5.2 การปรับแผนปฏิบัติการและการขอขยายเวลา
ผูรับขอตกลงสามารถขอปรับแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของโครงการวิจัยได หากผลการ
ดําเนินงานไมเปนตามที่กําหนด ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองใชจายเงินสําหรับการวิจัยในหมวดคาดําเนินงาน
ของโครงการ (ยกเวนคาตอบแทนและหมวดครุภัณฑ) เปลี่ยนไปจากที่กําหนดไวในขอตกลง หรือตองการขอ
อนุมัติกิจกรรมเพิ่มเติมภายใตงบประมาณเทาเดิม ใหทําหนังสือชี้แจงเหตุผล ความจําเปนตอ สวรส. เพื่อให
ความเห็นชอบและอนุมัติกอนดําเนินการตอไป
5.2.1 การปรับวิธีการวิจัยและผลงานในแตละงวดงาน ตองแจงเปนลายลักษณอักษรให
สวรส. เพื่อพิจารณา เมื่อผานความเห็นชอบแลวจึงจะสามารถดําเนินการตอไปได
5.2.2 กรณีที่โครงการวิจัยมีความลาชากวากําหนดหรือมีเหตุขัดของในการดําเนินงาน ผูรับ
ขอตกลงสามารถขอขยายเวลาหรือขอแกไขปรับปรุงแผนการดําเนินงานได และตองเสนอกอนวันที่จะ
ครบกําหนดสิ้นสุดโครงการวิจัยตามขอตกลง อยางนอย 15 วัน หรือกอนครบกําหนดสัญญา ทั้งนี้ การ
ขยายเวลาทําไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดของโครงการ หรือรวมทั้งสิ้นไมเกิน 6 เดือน แตหากมี
ความลาชาไปอีก ผูรับขอตกลงตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลของความลาชา เพื่อขออนุมัติดําเนินการตอ
หากมีขอพิจ ารณาในประเด็นความลาชาอันเกิดจากปจ จัยที่นอกเหนือการควบคุมของนัก วิจัย ก็อาจ
อนุมัติใหผูรับขอตกลงดําเนินการตอไปได แตหากผูใหขอตกลงพิจารณาเหตุผลแลว เห็นวา เหตุผลของ
ผูรับขอตกลงไมเหมาะสม ผูใหขอตกลงอาจพิจารณายุติการสนับสนุนทุน
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5.2.3 การขอขยายระยะเวลาของโครงการวิจัย มีเงื่อนไขดังนี้
1) ใชงบประมาณตามที่ไดรับในวงเงินเดิม
2) งบประมาณหมวดคาตอบแทนเทาเดิม โดยไมจายเงินเดือนใหหัวหนาโครงการ นักวิจัย ที่ปรึกษา
หรือผูรวมโครงการในชวงของการขอขยายเวลาในการดําเนินงานโครงการวิจัย
3) ขอขยายระยะเวลาดําเนินการ ไดไมเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาทั้งหมดของโครงการวิจัย
4) โครงการวิจัยที่ไมสามารถสงผลงานไดครบถวน ตามที่ไดขอขยายเวลาไว สวรส.อาจพิจารณายุติ
โครงการวิจัย ทั้งนี้ สวรส. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไมจายเงินในงวดที่เหลือ
5.3 การเบิกจายงบประมาณงวดสุดทายกอนปดโครงการวิจัย
ผูรับขอตกลงตองนําสงเงินคงเหลือพรอมดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้น (ถามี) คืนใหแก สวรส. และ สวรส.จะ
สง(ราง)รายงานวิจัยเพื่อทํา Quality review โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญ (External reviewer) โดยมี
หัวขอการทบทวนคุณภาพโครงการวิจัยกอนปดโครงการ ดังนี้
1. การบรรลุวัตถุประสงค (15%)
2. ความเหมาะสมของขอมูลและวิธีวิเคราะหขอมูลเพื่อใหตอบคําถามหลักของงานวิจัย (15%)
3. ความถูกตองและความชัดเจนของการนําเสนอและการตีความตารางรูปภาพและสถิติตางๆ (15%)
4. ประโยชนของสิ่งที่คนพบ (15%)
5. ความสอดรับกับนโยบายของสิ่งที่คนพบ (20%)
6. โอกาสในการนําสิ่งที่คนพบไปใชประโยชน (20%)
การสรุปความเห็นจะแบงเปนเกณฑตามระดับคะแนนที่ได ระดับคะแนนเปนดังนี้
ดีมาก

คะแนน 91-100 คะแนน

ดี

คะแนน 81-90 คะแนน

คอนขางดี

คะแนน 71-80 คะแนน

พอใช

คะแนน 61-70 คะแนน

ปรับปรุง

คะแนน 51-60 คะแนน

ไมผานเกณฑ

คะแนนนอยกวา 51 คะแนน

ทั้งนี้ External reviewer อาจใหขอคิดเห็นตอ (ราง) รายงานการวิจัยในภาพรวม และขอเสนอวา
จากผลงานวิจัยนี้ ควรทําเรื่องใดตอไปอีก
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6. การกํากับติดตาม ประเมินผลงานวิจัย และการสงเสริมการนําไปใชประโยชน
สวรส. ไดจัดใหมีระบบและกลไกการติดตามการดําเนินโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน โดยมี
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการเชื่อมโยงผลงานทางวิชาการไปสูผูใชประโยชน แมวาจะเปนผลงานเบื้องตน เปนการ
สรางหลักประกันวาจะมีการนําผลงานทางวิชาการไปใชประโยชนอยางแทจริง
2. เพื่อใหมีความมั่นใจวาโครงการวิจัยสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ เปนการ
สนับสนุนการแกไขปญหาทางวิชาการและปญหาการดําเนินโครงการวิจัยในเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อใหมีความมั่นใจวา ผูรับขอตกลงใชจายเงินสนับสนุนโครงการวิจัยอยางเหมาะสม สอดคลอง
กับวัตถุประสงคโครงการวิจัยและหลักเกณฑการใชจายเงินของ สวรส.
6.1 การกํากับติดตามงานวิจัยของ สวรส.
สวรส. มีการกํากับติดตามโครงการวิจัยตามขอตกลง วาสามารถดําเนินงานวิจัยไดตามงวดงานที่
กําหนดหรือไม โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร นอกจากนั้น ยังมีการกํากับติดตามในภาพรวม
เชิงระบบที่จะติดตามเปนรายไตรมาส โดยนําเสนอพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการผูจัดการงานวิจัยของ
สวรส./คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร สวรส. และ/หรือคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยรายโครงการ ดําเนินการโดยระบบ External reviewer ดังไดกลาว
ไปแลว นอกจากนั้นยังมีการนําเสนอผลงานวิจัยและใหความเห็นชอบโดยคณะกรรมการกํากับทิศทางของแต
ละแผนงานวิจัย (ถามี)
นอกจากนั้น หนวยตรวจสอบภายในของ สวรส. จะมีการสุมตรวจสอบและติดตามการดําเนินงาน
ของแตละโครงการเปนระยะๆ เนนการดําเนินงานภายใตระเบียบของ สวรส. หรือระเบียบของตนสังกัดของ
ผูรับข อตกลง(ตามเงื่อนไขที่ระบุในขอตกลง) รวมถึงติดตามความกาวหนาของโครงการวิจัยภายใต ความ
เหมาะสมของการใชจายเงิน ทั้งนี้จะแจงผลการติดตามใหผูรับขอตกลงทราบทุกครั้ง เพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการบริหารโครงการตอไป
การติดตามประเมินอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเปนการประเมินภายนอก คือ การประเมินผลการดําเนินงาน
กองทุนเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขประจําปโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งเปนการประเมินทั้งมิติประสิทธิผล ในการ
สรางความรูจากการวิจัย การเผยแพร การใชประโยชนและการนําความรูที่ไดไปจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย
มิติประสิทธิภาพ มิติกระบวนการภายใน และการพัฒนาองคกร
6.2 การประเมินผลงานวิจัย
งานวิจัยทุกโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สวรส. จะมีการประเมินคุณภาพงาน โดยกระทําผาน
การทบทวนรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณโดยคณะผูเชี่ยวชาญ (peer review) กรณีที่ สวรส. เห็นวา
โครงการวิจัยนั้นเกิดความเสี่ยงตอการดําเนิ นงานโครงการ สวรส.อาจมีการประเมินผลระหวางโครงการ
(mid-term evaluation) และประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (final evaluation)
6.3 การสงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
การสงเสริมการนําความรูที่เปนผลงานวิจัยไปใชประโยชน มีการดําเนินงานในหลายรูปแบบ ไดแก
1. การนํารายงานวิจัยขึ้นเผยแพรทางเว็บไซตของ สวรส.
2. การสงเสริมการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ หรือการจัดพิมพรายงานการวิจัย
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3. การจัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีสาธารณะ
4. การจัดทํารายงานขาวเผยแพรผลงานวิจัยในสื่อสาธารณะ/สื่ออิเล็กทรอนิกส
5. การจัดทําเอกสารขอเสนอนโยบายที่อางอิงผลงานวิจัยนําเสนอผูเกี่ยวของในเวทีตางๆ ไดแก
- การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
- การประชุมผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข
- การประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
- การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
6. การสงเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัย

แนวทางปฏิบัติสําหรับผูรับขอตกลง
1. ผูรับขอตกลงในนามนิติบุคคลตองแจงบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สวรส.
โดยใหระบุชื่อบัญชีภายใตหนวยงานคูสัญญา ซึ่งอาจจะเปนบัญชีที่มีอยูแลวของหนวยงานหรือบัญชีที่เปดเปน
การเฉพาะก็ได และสามารถออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเปนหลักฐานการรับเงินในนามนิติบุคคลใหแก สวรส. ได
2. ผูรับขอตกลงในนามบุคคลธรรมดา ตองเปดบัญชีในนามผูรับขอตกลง ไมปะปนกับบัญชีเงินฝาก
ธนาคารสวนตัว ใชเฉพาะรับจายเงินของโครงการเทานั้น หรือเปดบัญชีใหมในนามโครงการ และเมื่อผูรับ
ขอตกลงรับเงินทุนงานวิจัยแลวใหผูรับขอตกลงลงนามในใบสําคัญรับเงินที่ สวรส. จัดสงไปใหและสงคืน
กลับมายัง สวรส. เพื่อเปนหลักฐานการรับเงิน
ทั้งนี้ หาก สวรส. ไมไ ดรั บใบเสร็จ รับเงิ น หรือใบสํา คัญรับเงิน ในแต ละงวด อาจพิจ ารณาไม
จายเงินในงวดถัดไปได
3. ผูรับขอตกลงสามารถเปดบัญชีประเภทกระแสรายวันควบคูกับบัญชีประเภทออมทรัพยไปดวยกัน
ได เพื่อใชสมุดเช็คในการเบิกถอน อยางไรก็ตาม ผูมีอํานาจลงนามในเช็คเพื่อจายชําระหนี้ใหใชหลักการ
เดียวกับการเบิกจายจากบัญชีประเภทออมทรัพย
" กรณีที่มีดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารที่เกิดขึ้นเฉพาะโครงการวิจัยที่ไดรับขอตกลงจาก สวรส. ถือ
เปนรายไดของ สวรส. ตองนําสงคืน สวรส. เมื่อปดโครงการ พรอมแนบหลักฐานการโอนเงินมายัง สวรส เวน
แตกรณีมีเหตุจําเปน ใหผูอํานวยการ สวรส อนุมัติเปนรายกรณี"
5. ใหผูรับขอตกลงมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการเงิน/บัญชี มีระบบควบคุมยอดคาใชจายเปนราย
กิจ กรรมหรื อโครงการยอย เพื่อติดตามการใชจายเงิ นในแตล ะหมวดใหเ ปน ไปตามแผนงบประมาณและ
เอกสาร สมุดบัญชี และทะเบียนตางๆ ที่ใช ใหเปนไปตามที่ สวรส. กําหนด
6. การเบิกจายเงินตองไดรับการอนุมัติจากหัวหนาโครงการ และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเงิน
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนกอนเสนอใหมีการสั่งจาย
6.1 การเบิ ก จ า ยเงิ น ทุ ก ครั้ ง ต อ งมี เ อกสารหลั ก ฐานครบถ ว น เช น ใบขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น การ
ค า ใช จ า ยในการจั ด ประชุ ม ใบส ง ของ/ใบแจ ง หนี้ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น และใบเสนอราคา เป น ต น โดยออก
ใบเสร็จรับเงินในนามโครงการวิจัยหรือในนามผูรับทุน หากรานคาหรือนิติบุคคลนั้นไมมีใบเสร็จรับเงินของ
ตนเอง ใหใชใบสําคัญรับเงินโดยหัวหนาโครงการลงนามรับรองในใบสําคัญรับเงินแทน

คูมือบริหารจัดการงานวิจัย ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2560

หนา 36

6.2 ผูรับขอตกลงตองจัดทําบัญชีใหเปนปจจุบัน พรอมทั้งตองเก็บหลักฐานการเบิกจายใหเปน
ระบบและเรียบรอยพรอมที่จะใหตรวจสอบไดตลอดเวลา
7. นักวิจัย / ผูประสานงาน /ที่ปรึกษา/ ผูรับทุนที่ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนหรือแบบเหมาจาย
แลว สวรส. ไมอนุญาตใหรับคาตอบแทนใด ๆ จากเงินสนับสนุนโครงการวิจัยเปนการเพิ่มเติมอีก ยกเวน การ
ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขงานวิจัยที่กําหนด การปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานใหสามารถเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางได ตามหลักเกณฑที่ สวรส. กําหนด หรือระเบียบ ประกาศ ของตนสังกัดผูรับทุน
8. กรณีมีการจัดจางบุคคลภายนอกทํางานวิจัยเฉพาะสวน ใหหัวหนาโครงการจัดทําขอตกลงเปน
ลายลักษณอักษรกับผูรับทุนนั้นโดยระบุขอบเขตของงาน (Term of Reference-TOR) ระยะเวลาสิ้นสุดและ
สงมอบผลงานใหชัดเจนและสอดคลองกับโครงการวิจัย ใหใชเปนหลักฐานประกอบการจัดจางบุคคลภายนอก
9. กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ ตองเปนครุภัณฑที่ระบุไวในแผนงบประมาณเทานั้น และใหหนวยงาน
ผูรับทุนลงทะเบียนพรอมกําหนดรหัสครุภัณฑดังกลาว และควบคุมครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบ เพื่อการ
ตรวจสอบตอไป หลังเสร็จสิ้นโครงการ ตองสงครุภัณฑคืน สวรส. ยกเวนแตจะมีการตกลงเปนอยางอื่น
10. จัดซื้อ/จัดจางใหเปนไปตามระเบียบพัสดุ สวรส. หรือของหนวยงานตนสังกัดผูรับขอตกลง โดย
ยึดหลักการตองไดวัสดุที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ทั้งนี้จะตองมีหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองและเก็บ
ไวเพื่อการตรวจสอบทุกครั้ง
11. สวรส. เปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่ตามกฎหมายในการหักภาษี ณ ที่จาย โดยสวรส. หักภาษี ณ
ที่จายในอัตรารอยละ 1 ของเงินที่จายในแตละงวด และนําสงกรมสรรพากร เมื่อหักภาษี ณ ที่จายแลว สวรส.
จะออกหนั งสื อรั บ รองการหั กภาษี ณ ที่จายใหแกผูถูกหักภาษีเก็บ ไวเปน หลักฐาน ยกเวน หนว ยงานที่มี
หลักฐานการไดรับยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย
12. นักวิจัยและบุคลากรในองคกร /มูลนิธิ/สมาคมที่ไดรับคาตอบแทน/คาจางจากโครงการภายใต
เงินสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีหนาที่และความรับผิดชอบที่ตองแจงเงินได
และเสียภาษีเงินไดในสวนนั้นตามกฎหมาย
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ภาคผนวก
แบบฟอรม
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แบบ รง. 1
แบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนโครงการงวดที่………………
ตั้งแตวันที่....................ถึงวันที่.....................
ชื่อโครงการ .............................................................. ขอตกลงเลขที่ (..............)

รายการ

ยอดยกมา
รายรับ
(ยอดคงเหลือจากงวดกอน) (เงินรับจาก สวรส.งวดนี้)
(1)
(2)

รายจาย
(คาใชจายในงวดนี้)
(3)

คาตอบแทน (PI)
คาตอบแทนทีมงาน
คาบริหารจัดการ
คาดําเนินงาน
คาครุภัณฑ
คาธรรมเนียมสถาบัน
รวม

-

ยอดคงเหลือ
(4)=(1)+(2)-(3)
-

- -

-

ดอกเบี้ยรับสะสม (ถามี)...................... บาท
เงินฝากธนาคารคงเหลือ ......................... บาท
ขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดตอไป งวดที่........... เปนเงิน ..................................... บาท
หมายเหตุ ระบุสาเหตุของผลตางระหวางสมุดเงินฝากธนาคาร และรายงานการเงิน
หรือ กรณีไมสามารถแนบสําเนาบัญชีธนาคารได ระบุ..............................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเงินสนับสนุนโครงการจาก สวรส. ไดนํามาใชอยางถูกตองตรงตามแผนงาน/โครงการที่ระบุไวใน
ขอตกลงทุกประการ และขอรับรองรายงานขางตน
ลงชื่อ ....................................... เจาหนาที่การเงินโครงการ
(................................................)
ลงชื่อ ....................................... หัวหนาโครงการ
(...........................................)
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แบบ รง. 2
แบบรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย งวดที่.........
ที่รับการสนับสนุนจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).
1. ชื่อโครงการ ...................................................................เลขที่ขอตกลง ..................................
2. ระยะเวลารายงาน ตั้งแต...................................................ถึง................................................
3. การขยายเวลาระหวางงวด (ถามี) ถึงวันที่.....................................................................................
4. ความกาวหนาของกิจกรรมที่ไดทําไปแลว เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดําเนินงาน (action plan)
ที่ตั้งไว/ผลการดําเนินงานตั้งแตตน จนถึงวันสุดทายของงวดที่รายงาน
กิจกรรมตามขอเสนอ
โครงการ

รายงานผลการดําเนินงานและ
หากกรณีไมสามารถดําเนินงาน
ได

ผลสรุปสําคัญของกิจกรรม

ตามแผนตองชี้แจงเหตุผล

5. โปรดประเมินสถานการณโครงการ
( ) ดําเนินการตามแผน (

) ลาชากวาแผน ( ) เร็วกวาแผน

ทั้งนี้ สวรส. ให ความสําคัญตอประวัตินักวิจัยที่ผลงานเปนไปตามกําหนดเวลา
6. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน (สรุปเปนขอ ๆ)
7. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดําเนินการในงวดตอไป (ระยะรายงานครั้งตอไป)
ระบุรายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาแผนงานโครงการ
(

) ทําตามแผนงานเดิม (กําหนดการปฏิบัติงาน) ที่ระบุไวในขอเสนอโครงการ

(

) มีการปรับ/เปลี่ยนแปลง (จากขอเสนอโครงการ) ระบุเรื่องหรือกิจกรรมรายละเอียดที่
เปลี่ยนแปลง เหตุผล และระยะเวลา

8. ขอคิดเห็นอื่น ๆ
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แบบ รง. 3
รายงานสรุปการเงินเพื่อปดโครงการ
ชื่อโครงการ ..............................................................
ขอตกลงเลขที่ (...........................)
งบประมาณไดรับอนุมัติ :
เงินสนับสนุน งวดที่ 1
เงินสนับสนุน งวดที่ 2
เงินสนับสนุน งวดที่ 3
เงินสนับสนุน งวดที่ 4
รวมงบประมาณไดรับอนุมัติ

=
=
=
=

ดอกเบี้ยรับสะสม
รวมรายจายทั้งสิ้น:
รายการ

........................
งบที่อนุมัติ
(1)

คาตอบแทน (PI)
คาตอบแทนทีมงาน
คาบริหารจัดการ
คาดําเนินงาน
คาครุภัณฑ
คาธรรมเนียมสถาบัน
รวม

-

สรุป
ขอนําสงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจํานวน
ขอนําสงเงินคงเหลือจํานวน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
จํานวนที่ใชจาย
(2)

ยอดคงเหลือ
(3)=(1)-(2)
-

-

........................
........................

บาท
บาท

ลงชื่อ ......................... เจาหนาที่การเงินโครงการ
(..........................................)
ลงชื่อ ......................... หัวหนาโครงการ
(.........................................)
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คําอธิบาย
1. แบบรายงานการใชจายเงินสนับสนุนโครงการงวดที่...... : ไดรับเงินงวดไหนใหใสเลขงวดนั้น
2. ระยะเวลาตั้งแตวันที่......ถึงวันที่.......: ใหใสตามระยะเวลาที่กําหนดไวในขอตกลง หรือตามระยะเวลาที่เกิดขึ้น
จริง แตไมเกินระยะเวลาที่กําหนดในขอตกลง
3. ชื่อโครงการ เลขที่ขอตกลง : ใสตามที่ระบุไวในขอตกลง
4. ชองรายการ รายการใดที่ไมมีใหเวนวางไว ไมตองลบออกไปจากรายงานการเงิน
5. รายรับ : ยอดรายรับที่ไดรับจาก สวรส. ในงวดปจจุบัน (กอนหักภาษี และคาธรรมเนียม)
6. รายจาย : ยอดคาใชจายที่เบิกจายไปในงวดนี้
7. ยอดคงเหลือ จะเปนยอดยกไปในงวดหนา
8. ดอกเบี้ยรับสะสม : ดอกเบี้ยรับที่ปรากฏในบัญชีเงินฝากธนาคารของโครงการตั้งแตเริ่มโครงการ จนถึง
ปจจุบัน
9. เงินฝากธนาคารคงเหลือ : ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารตามระยะเวลาทีกําหนดไวในขอตกลง หรือ
ตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง
10. ชองใดที่ไมใสขอมูลใหใส - (ขีด)
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แบบ รง. 4
แบบรายงานสรุปปดโครงการ
ชือ่ โครงการ.............................................................
เลขทีข่ อตกลง...................................
หัวหนาโครงการ (PI)......................................................................................................................................
ระยะเวลาโครงการ.........................................................................................................................................
งบประมาณโครงการ........................................................................................................................................
การขอขยายเวลา ครั้งที่1..............................ครั้งที่ 2.................................ครั้งที่ 3..............................
โดยมีเนื้อหา ดังนี้
1. สรุปยอโครงการ
2. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3. การนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
ผลผลิตและ
ผลลัพธ

รายละเอียด
การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน*

มิตินโยบาย

* หมายเหตุ

มิติเศรษฐกิจ/
พาณิชย

มิติการพัฒนา
สังคม /ชุมชน

กลุมเปาหมาย
เผยแพร/
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
มิติวิชาการ

1. การใชประโยชนมิตินโยบาย ไดแก การนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจในการบริหาร/ กําหนด
นโยบายโดย 1) ไดรับหนังสือขอขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 2) ไดรับ

หนังสือเรียนเชิญใหขอมูลประกอบการตัดสินใจ/กําหนดนโยบาย
2. การใชประโยชนมิติเศรษฐกิจ/พาณิชย ไดแก ไดรับหนังสือหรือหลักฐานอื่น แสดงความสนใจ
เพื่อเจรจาธุรกิจ, มีการซื้อ-ขาย เทคโนโลยีระหวางนักวิจัยและผูนําไปใชประโยชน, การจดลิขสิทธิ์
ของผลิตภัณฑจากผลงานวิจัย
3. การใชประโยชนมิติการพัฒนาสังคม /ชุมชน โดยการถายทอดเทคโนโลยีที่ไดจากงานวิจัยใน
กลุมเปาหมายที่กําหนด (อบรม, คูมือ, แผนพับ, โปสเตอร, เว็บไซต ฯลฯ) หรือไดรับหนังสือเรียน
เชิญใหความรูจากชุมชน/องคกร/ หนวยงานในพื้นที่ตางๆ
4. การใชประโยชนทางวิชาการ ไดแก ไดมีการอางอิงผลงานที่ตีพิมพวารสารวิชาการ
ระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ, ไดรับหนังสือเรียนเชิญเปนวิทยากรเพื่อใหความรูในกรอบของ
ผลงานวิจัยจากหนวยงานตางๆ รวมทั้งการจัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูจากงานวิจัย
4. รายการครุภัณฑที่สงคืน (ถามี)
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สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
แบบวิจารณรายงานผลการวิจัย โดยผูวิจารณภายนอก (QA)

คําแนะนํา :
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความเห็นจากผูวิจารณภายนอก
ทั้งนี้เพื่อนํามาใชพิจารณาปรับปรุงแกไขรายงานผลการวิจัยใหมีคุณภาพ มีความนาเชื่อถือ และสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง อยางไรก็ตาม สวรส.จะสงความเห็นจากทานไปใหนักวิจัย โดยไมระบุชื่อของ
ทาน
2. โปรดใหความเห็นโดยอิสระในหัวขอที่กําหนดใหจากประสบการณและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการของ
ทาน
3. แบบวิจารณนี้ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
• สวนของผูวิจารณ
• สวนรายงานผลการวิจัย
สวนของผูวิจารณ (โปรดเติมขอมูลใหครบถวนทุกขอ)
1. [ ] ขาพเจาตกลงที่จะเก็บรักษาและรับผิดชอบในการเก็บรักษาขอมูลรายงานผลการวิจัยเปนความลับ
ขาพเจาจะใชขอมูลเหลานั้นตามวัตถุประสงคในการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยตามที่ไดตกลงกับ สวรส. เทานั้น
และจะไมทําซ้ํา ไมคัดลอกหรือใหเอกสารเหลานี้ตอผูใดโดยไมไดรับอนุญาตจาก สวรส.
2. ทานมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียหรือมีการขัดกันของผลประโยชนของทานในฐานะผูวิจารณตอ
รายงานผลการวิจัยหรือไม
[ ] ไมมี
[ ] มี (โปรดระบุรายละเอียด
แลวสงแบบฟอรมคืน สวรส. โดยไมตองใหความเห็น)
3. สวรส. มีนโยบายปกปดขอคิดเห็นของทานเปนความลับ อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (6) ระบุใหผูใหขอมูลขาวสารตองแสดงความไมประสงคใหทางราชการนําไป
เปดเผยตอผูอื่นดวย
[ ] ยินดีใหเปดเผยตอผูอื่น
[ ] ไมยินดีใหเปดเผยตอผูอื่น
4. สวรส.ขอขอบคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสนี้ และจะดําเนินการจัดสงคาตอบแทนสําหรับกิจกรรม
ครั้งนี้ใหแกทานตอไป โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร (โปรดระบุ)
ชื่อบัญชี
ธนาคาร
สาขา
เลขที่
5. โปรดระบุที่อยูเพื่อการสงใบสําคัญรับเงินไปยังทานทางไปรษณีย
6. [ ] ไมประสงครับคาตอบแทน
ลงชื่อผูวิจารณ (Reviewer) :
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สวนรายงานผลการวิจัย
1. ชื่อโครงการ
2. ชื่อผูวิจัยหลัก
3. ใหคะแนน วิจารณและใหขอเสนอแนะ
หัวขอ ( item )
1. การบรรลุวตั ถุประสงค

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
15

2. ความเหมาะสมของขอมูล
และวิธีวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหตอบคําถามหลักของ
งานวิจัย

15

3. ความถูกตองและความ
ชัดเจนของการนําเสนอ และ
การตีความตาราง รูปภาพ
และสถิติตางๆ

15

4. ประโยชนของสิ่งที่คนพบ

15

5. ความสอดรับกับนโยบาย
ของสิ่งที่คนพบ

20

6. โอกาสในการนําสิ่งที่คนพบ
ไปใชประโยชน

20

รวม 100
หรือโปรดใหคะแนนในภาพรวม
 ดีมาก  ดี
 คอนขางดี

 พอใช
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วิจารณและขอเสนอแนะ
(สามารถเขียนเพิ่มในหนากระดาษอื่นได)

ระดับ
ดีมาก
 ปรับปรุง  ไมผานเกณฑ ดี
คอนขางดี
พอใช
ปรับปรุง
ไมผา นเกณฑ

คะแนน
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
นอยกวา 50
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4. ขอคิดเห็นตอ
4.1 ผลการวิจัย................................................................................................................................................................ …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
แบบวิจารณขอเสนอโครงการวิจัย โดยผูวิจารณภายนอก (Review proposal)

คําแนะนํา :
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความเห็นจากผูวิจารณภายนอก ทั้งนี้
เพื่อนํามาใชพิจารณาปรับปรุงแกไขใหไดขอเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ สวรส.จะสงความเห็นจากทานไป
ใหผูเสนอโครงการ
โดยไมระบุชื่อของทาน
2. โปรดใหความเห็นโดยอิสระในหัวขอที่กําหนดใหจากประสบการณและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการของทาน
3. แบบวิจารณนี้ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
• สวนของผูวิจารณ
• สวนขอเสนอโครงการวิจัย
สวนของผูวิจารณ (โปรดเติมขอมูลใหครบถวนทุกขอ)
1. [ ] ขาพเจาตกลงที่จะเก็บรักษาและรับผิดชอบในการเก็บรักษาขอมูลขอเสนอโครงการเปนความลับ
ขาพเจาจะใชขอมูลเหลานั้นตามวัตถุประสงคในการพิจารณากลั่นกรองงานวิจัยตามที่ไดตกลงกับ สวรส. เทานั้น
และจะไมทําซ้ํา ไมคัดลอกหรือใหเอกสารเหลานี้ตอผูใดโดยไมไดรับอนุญาตจาก สวรส.
2. ทานมีความเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียหรือมีการขัดกันของผลประโยชนของทานในฐานะผูวิจารณตอขอเสนอ
โครงการหรือไม
[ ] ไมมี
[ ] มี (โปรดระบุรายละเอียด
แลวสงแบบฟอรมคืน สวรส. โดยไมตองใหความเห็น)
3. สวรส. มีนโยบายปกปดขอคิดเห็นของทานเปนความลับ อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 15 (6) ระบุใหผูใหขอมูลขาวสารตองแสดงความไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผย
ตอผูอื่นดวย
[ ] ยินดีใหเปดเผยตอผูอื่น
[ ] ไมยินดีใหเปดเผยตอผูอื่น
4. สวรส.ขอขอบคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสนี้ และจะดําเนินการจัดสงคาตอบแทนสําหรับกิจกรรม
ครั้งนี้ใหแกทานตอไป โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร (โปรดระบุ)
ชื่อบัญชี
สาขา
เลขที่
5. โปรดระบุที่อยูเพื่อการสงใบสําคัญรับเงินไปยังทานทางไปรษณีย
6. [ ] ไมประสงครับคาตอบแทน
ลงชื่อผูวิจารณ (Reviewer) :
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สวนขอเสนอโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการ และชื่อผูวิจัยหลัก
2. ความเหมาะสมของชื่อโครงการและขอเสนอแนะ (ถามี)
3. ลักษณะโครงการโดยรวม (Overall project design)

3.1 หลักการและเหตุผล (Rationale - major problems, research questions, and justification)

3.2 วัตถุประสงค (Objective)

3.3 การทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
[ ] มีความเกี่ยวของกับเรื่องที่จะทําการวิจัย (relevance to the research topic)
[ ] มีการทบทวนขอมูลที่จําเปนอยางเพียงพอ ( comprehensive literature review)
[ ] ควรเพิ่มเติม ระบุ
3.4 กรอบแนวคิด (Conceptual framework)

3.5 ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)
1) รูปแบบการวิจยั (Research design)

2) ความเที่ยงตรง / นาเชื่อถือของตัวชี้วัดหลัก (Validity / reliability of major parameters – if
applicable)

3) ความลําเอียงที่อาจจะเกิดขึ้น (Potential bias) มีมากนอยเพียงใด ถาหลีกเลี่ยงไมไดจะยอมรับไดเพียงใด
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3.6 การวิเคราะหขอมูล (Data analysis plans)
- วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูลที่จะใช (Statistical and data analysis techniques
to be used)
3.7 การใชประโยชนจากผลการวิจัย (Potential utilization of research results)
3.8 ระยะเวลา (Time frame)
3.9 งบประมาณ (Budget)
4. ประสบการณของคณะผูวิจัยและหัวหนาทีมวิจัย (comments on qualifications of PI and
staff)
5. คะแนนโดยสรุป (Overall score)
Items
คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ
1. ความชัดเจนของคําถามการวิจัย
20
2. การทบทวนวรรณกรรม
10
3. ระเบียบวิธีวิจัย
20
4. การวิเคราะหผลการวิจัย
20
5. การใชประโยชนจากการวิจัย
20
6. ประสบการณของผูเสนอโครงการ
10
รวม
100
6. ขอเสนอแนะ (Recommendations) ขอเสนอโครงการนี้ควรจะไดรับการ (This proposal, as is,
should be):
 อนุมัติ (Approved)
 อนุมัติ ถามีการปรับแก (Revision)
 ปฏิเสธ (Rejected)
7. ความเห็นอื่นๆ (Other comments)

8. ความเห็นลับเฉพาะตอ สวรส. (Confidential comments to HSRI)
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ภาคผนวก
การวิจัยเชิงสังเคราะห
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กระบวนการวิจัยเชิงสังเคราะห

จรวยพร ศรีศศลักษณ
ผูจัดการงานวิจัย

กระบวนการวิจัยเชิงสังเคราะหเปนรูปแบบการวิจัยเชิงระบบและนโยบายประเภทหนึ่ง ซึ่ง
กระบวนการสังเคราะหงานวิจัย (research synthesis) หมายถึง การนําผลงานวิจัยตั้งแต 2 ชิ้นขึ้นไปมา
บูรณาการ โดยมีจุดประสงคเพื่อนําผลการวิจัยทั้งหมดมาหาขอสรุปรวมกันในเรื่องที่ศึกษาโดยเปนการ
พัฒนาตอยอดจากผลงานวิจัยเดิม บางตําราจะเรียกการสังเคราะหงานวิจัยวาเปนปริทัศนงานวิจัย
(research review) เปนกระบวนการวิจัยตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร (research synthesis as a
scientific process) เพื่อตอบปญหาใดปญหาหนึ่งโดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปญหานั้น ๆ หลาย
เรื่องมาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติหรือวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอขอสรุปอยางเปน
ระบบเพื่อใหไดคําตอบปญหาวิจัยที่ตองการใหไดคําตอบที่เปนขอยุติ ๕
4

การมองปญหาอยางเปนองครวมคือลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงระบบและนโยบาย ซึ่ง
ตองอาศัยการทํางานและสื่อสารระหวางผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และอาศัยการดึงผูใชประโยชนจาก
งานวิจัยเขามามีสวนรวม โดยจําเปนตองมีการจัดประชุมผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อสังเคราะห
งานวิจัย โดยมีการนําเสนอขอสรุปในการแกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งงานวิจัยสุขภาพที่มองเชิงระบบมี
ความแตกตางจากงานวิจัยสุขภาพอื่นๆ เชน งานวิจัยเชิงสํารวจ งานวิจัยโดยใชวิธีการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อคนหาความถี่ของโรค อาการ ผลการรักษา งานวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งงานวิจัยดังกลาวมักมีการทําแบบ
แยกสว น แยกความชํ า นาญ นั กวิจัยกลุมหนึ่งอาจคิดคนตํารับยาสําหรับ รักษาการติดเชื้อไวรัส ซิกา
นักวิจั ยกลุมหนึ่ งอาจคิดคนกลยุทธปองกันการติดเชื้ อไวรัสซิ กา นักวิจั ยกลุมหนึ่ งอาจเปรียบเทีย บ
ประสิทธิภาพของมาตรการการเฝาระวังโรคไขซิการูปแบบตางๆ ในขณะที่นักวิจัยที่มองปญหาเชิงระบบ
จะพิจารณาปญหาโดยนําองคความรูทุกประเด็นมาประมวลรวมกับการวิเคราะหบริบททางระบาดวิทยา
เทคโนโลยีการเฝาระวัง กําลังคน การเงิน การอภิบาล เพื่อใหมั่นใจวานโยบายการเฝาระวังโรคไขซิกา
รูปแบบตางๆ ไดผานมาตรการที่พิสูจนประสิทธิภาพแลว จะครอบคลุมประชาชนทุกกลุม เมื่อมีการนํา
ออกมาประกาศใช
นอกจากนั้นงานวิจัยเชิงระบบยังมีความเชื่อมโยงกับนโยบายสุขภาพ ไมวาจะระดับทองถิ่น
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับโลก การศึกษาวิจัยปญหาเชิงระบบจึงเลี่ยงไมไดที่จะตองจัดประชุมเพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากผูกําหนดนโยบาย ผูบริหารสถานพยาบาล องคกรอิสระ องคกรเอกชน และชุมชน
เพื่อใหเห็นสภาพปญหาทุกแงมุม ซึ่งตางจากงานวิจัยสุขภาพสาขาอื่นที่อาจไมจําเปนตองระดมความ
คิดเห็นจากผูใชประโยชนหรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อลดอคติในการทําวิจัย ซึ่งเรื่องระเบียบวิธีวิจัยใน
งานวิจัยเชิงระบบ อาจไมไดเครงครัดเรื่องจํานวนกลุมตัวอยางที่ตองคํานวณใหไดเพื่อสามารถอนุมาน
กลับไปยังกลุมประชากร เหมือนกับงานวิจัยทั่วไป ดังนั้นขอสรุปที่ไดจากการสังเคราะหงานวิจัยจึงอาจไม
๕

Valentine, J. C. & Cooper, H. 2009. The Handbook of research synthesis and meta-analysis.
Russell Sage Foundation. New York.
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ชี้ชัดเด็ดขาดเทางานวิจัยอื่น เพราะผานกระบวนการรวบรวม วิเคราะห ตีความและแปลขอมูลที่ตางกัน
อยางไรก็ตามขอสรุปที่ไดก็มีความนาเชื่อถือไมตางจากงานวิจัยลักษณะอื่น เพราะไดจากการสืบคนสาเหตุ
อยางเปนขั้นเปนตอน ขอเสนอที่ไดจากงานวิจัยจึงอาจเหมาะสมที่สุดสําหรับสถานการณในขณะนั้น แลว
ยังสามารถนําไปแกปญหาในพื้นที่อื่นที่มีบริบทคลายคลึงกันไดดวย
ดังนั้ นกระบวนการสั งเคราะหงานวิจัย ในการวิจัย ระบบสุขภาพ จําเปนตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญของศาสตรหลายสาขามาผสมผสานกัน เชน ผูเชี่ยวชาญดานแพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร
ระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร เพื่อชวยกันระดมสมอง มองปญหา เชน ควร
จัดระบบกําลังคน งบประมาณ เทคโนโลยี อยางไรจึงจะทําใหเกิดการดําเนินงานหรือระบบบริการที่พึง
ประสงค จึงจําเปนตองกําหนดเปาหมายเชิงระบบที่ตองการพัฒนา ตองมีการทบทวนความรูวาดวยระบบ
ที่ตองการพัฒนา โดยการทบทวนความรูจากงานวิจัย หรือสัมภาษณผูมีประสบการณ หรือสังเกตรูปแบบ
ที่องคกรอื่นทําอยู ทําการวิเคราะหสวนขาดของระบบที่มีอยู วามีองคประกอบใดเปนสวนสําคัญที่ตอง
พัฒนา หลังจากนั้นจึ งวางแผนการวิจัย หรือทําการวิจัยเชิงสังเคราะหโดยรวบรวมจากผลการวิจัย ที่
เกี่ยวของเดิมที่มีอยู ใชหลักฐานเชิงประจักษมาถกแถลงเพื่อคลี่ปมปญหาในประเด็นตางๆ ของระบบ
สุขภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายที่เหมาะสมสําหรับนําไปปฏิบัติตอไป ซึ่งการจัด
ประชุ มระดมความคิดเห็น จากผู มีสว นไดสว นเสียเพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขปญ หาดานสุขภาพเพื่อ
กําหนดเปนนโยบาย หรือประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น ก็สามารถใหผลลัพธ
ทางการวิจัยไดเปนขอเสนอเชิงนโยบายที่เปนหลักฐานเชิงประจักษสําหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายได
เชนเดียวกัน ๖
การจั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น จากผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย อาจถือ เป น ขั้ น ตอนหนึ่ งของ
กระบวนการสังเคราะหงานวิจัยโดยมีนําเสนอขอสรุปของผลงานวิจัย (research of research) ตอผูมี
สวนไดสวนเสีย ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ฯลฯ เพื่อดูความเปนไปไดเชิงนโยบาย การยอมรับและความ
ร ว มมื อ ของผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ซึ่ ง นั ก วิ จั ย ต อ งทํ า การวิ เ คราะห ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย (Stakeholders
analysis) วา ใครคือผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ มีความสัมพันธตอประเด็นหนึ่งๆ ที่เรา
กําลั งพิ จ ารณา ไม ว า จะเป น คนที่ไดป ระโยชน เสีย ประโยชน บุคคลหรือหนว ยงานที่มีอํานาจหนาที่
โดยตรงในประเด็ น นั้ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการวิ เ คราะห ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย คื อ การศึ ก ษาบุ ค คลหรื อ
หนวยงานเหลานั้นอยางลึกซึ้ง พยายามเขาถึงความสนใจ พฤติกรรม ความตองการ ความรู จุดประสงค
ของการทํ า งาน อิ ทธิ พ ล อํ า นาจหน า ที่ ที่ มี จุ ด ยื น ต อประเด็ น ที่ กํ าลั ง พิ จ ารณา รวมไปถึ ง การศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด เพื่อนําขอมูลมาคาดการณรูปแบบการตอบสนอง หา
แนวทางในการเพิ่มการสนับสนุน ลดการตอตานคัดคาน รวบรวมกลุมที่มีความเห็นเหมือนกัน แยกกลุมที่
มีความเห็นแตกตางหรือคัดคาน ซึ่งผูที่จะทําการศึกษาผูที่มีสวนไดสวนเสีย เปนไดทั้งคนที่อยูในระบบ
(insider) และนอกระบบ (outsider) โดยจะมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน เชน ถาเปนคนที่อยูนอก
วงการ จะมีขอดีคือ มีความเปนกลาง สามารถมองปญหาจากแงมุมที่เปนกลางไมมีอคติ แตมีขอเสียคือ
ขาดความคุนเคยตอระบบ ตองใชเวลาในการเรียนรูวัฒนธรรมขององคกรและความรูเฉพาะ ขาดความ
เขาใจในระบบพืน้ ฐาน และตองใชเวลาในการสรางความสัมพันธระหวางผูที่ทําการศึกษาและผูที่ใหขอมูล
สวนถาเปนคนในก็จะมีขอดีขอเสียที่ตรงขามกัน ซึ่งเมื่อไดนําเสนอผลการวิจัยเชิงสังเคราะหตอผูมีสวนได
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สวนเสีย ผูกําหนดนโยบาย ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิแลวจะไดมีโอกาสนําผลงานไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด
กระบวนการสังเคราะหงานวิจัยมีขอบเขตการดําเนินงานครอบคลุมในเรื่องตางๆ ไดแก (1)
การสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎี หลักการของศาสตร (2) การสังเคราะหระเบียบวิธีวิจัย และ (3) การ
สังเคราะหขอคนพบจากผลงานวิจัย โดยการสังเคราะหงานวิจัยจะมีลักษณะสําคัญอยางนอย 5 ขอ ไดแก
1) การนําแนวคิด ทฤษฎี และหลักการของศาสตรที่หลากหลายในหัวขอเรื่องเดียวกัน มาทําการ
สรุปใหเห็นเปนแนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบใหมขึ้นมา
2) การสังเคราะหงานวิจัยจะเปนการสังเคราะหมาจากผลงานวิจัยตั้งแต 2 เรื่องขึ้นไปในหัวขอ
เรื่องเดียวกัน
3) การสังเคราะหงานวิจัยมีจุดประสงคเพื่อหาขอสรุปรวมจากผลงานวิจัยตางๆ หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งเปนการตกผลึกความคิดที่ไดมาจากผลงานวิจัยหลายชิ้น เพื่อใหไดขอสรุปรวมในหัวขอเรื่องที่ศึกษา
4) เปนการมุงหาขอสรุปหรือขอเสนอแนะทั่วไป (Generalization) ในหัวขอที่ศึกษา โดยใช
เหตุผลเชิงอุปมาน (Induction Reasoning) ซึ่งการใชเหตุผลเชิงอุปมานเปนวิธีการศึกษาที่ใชวิธีการนํา
ขอคนพบที่ได ปรากฏการณตางๆ เปนจํานวนมาก มาหาเปนขอสรุปทั่วไป เชน ในการสังเคราะห
งานวิจัยเรื่องความสําเร็จของการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร โดยศึกษาจากหนวยงานตางๆ ที่ประสบ
ผลสําเร็จ ปจจัยหนึ่งที่สําคัญที่พบวามีอิทธิพลตอความสําเร็จของการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรดาน
สุขภาพก็คือภาวะผูนํา (Leadership) ดังนั้นผูที่ทําหนาที่สังเคราะหงานวิจัยจะตองหาขอสรุปรวมกันให
ไดวาผูนําแตละหนวยงานในระบบสุขภาพที่ประสบผลสําเร็จลวนใชสไตลผูนําอยางไร เชน เนนการสราง
วิสัยทัศนรวม เนนการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียในทุกขั้นตอน เนนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เนน
การจูงใจ เปนตน
5) เป น การค น หาความเป น จริ ง ของปรากฏการณ ร ว มโดยใช ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารศึ ก ษาทาง
วิทยาศาสตร ที่ไดจากการสังเกตปรากฏการณหรือขอคนพบจากงานวิจัยชิ้นตางๆ มีการนํามาใชเหตุผล
เชิงอุปมาน รวมถึงอาจมีการนําขอสรุปรวมหรือขอสรุปทั่วไปหรือตนแบบใหมไปทดลองหรือ ทดสอบเพื่อ
หาความจริงตอไป
การสังเคราะหงานวิจัย (research synthesis) จําแนกได 2 ประเภทคือ การสังเคราะห
งานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research synthesis) และการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณ
(quantitative research synthesis)
1. การสังเคราะหงานวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการอานวิเคราะหรายงานวิจัยในประเด็นหัวขอที่
เกี่ยวของแลวนํามาเขียนสรุปเขาดวยกันเปนองคความรูของผูวิจัย Gilson (2014) กลาววา การ
สังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีเชิงคุณภาพ จะชวยใหเขาใจการวิจัยเชิงระบบและนโยบายดานสุขภาพไดดีขึ้น
ผานกระบวนการที่ไดเห็นมุมมองและการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญเพื่อที่จะสรุปทิศทาง แนวโนมหรือ
ขอเสนอที่ควรจะเปนและเหมาะสมกับบริบท ๗
2. การสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหจํานวน ตัวเลข หรือคาสถิติในประเด็น
หัวขอที่เกี่ยวของที่ปรากฏอยูในงานวิจัย แลวนํามาจัดกลุมและหมวดหมูทําใหไดขอสรุปใหม การ
สังเคราะหเชิงปริมาณจึงเปนการวิเคราะหผลวิเคราะห (analysis of analysis) หรือการวิเคราะหเชิง
ผสมผสาน (integrative analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย (research of research)
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วิธีการสังเคราะหงานวิจัยที่นิยมใชกันมี 2 วิธี
1. การสังเคราะหเนื้อหาสาระ ประกอบดวยสวนที่เปนลักษณะงานวิจัย รายละเอียดวิธีการ
ดําเนินการวิจัย และผลงานวิจัย โดยใชเทคนิคการวิเคราะหอภิมาน (meta-analysis) ซึ่งเปนวิธีการ
สังเคราะหเชิงปริมาณ ที่ตองใชระเบียบวิธีทางสถิติ เปนการนําเสนอขอคนพบจากงานวิจัยทุกเรื่องใน
หนวยมาตรฐานเดียวกัน และบูรณาการขอคนพบของรายงานการวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด พรอม
ทั้งแสดงใหเห็นความเกี่ยวของระหวางลักษณะงานวิจัย สามารถดําเนินการแบบงายๆ โดยใชวิธีการแจง
นับ
2. การสังเคราะหเนื้อหาสาระเฉพาะสวนที่เปนขอคนพบของรายงานการวิจัย โดยใชวิธีการ
สังเคราะหดวยวิธีการบรรยายเชิงคุณภาพ จะไดบทสรุปรวมขอคนพบของรายงานการวิจัยที่นํามา
สังเคราะหโดยอาจยังคงสาระของงานวิจัยแตละเรื่องไวดวย หรืออาจจะนําเสนอบทสรุปรวมลักษณะ
ภาพรวมโดยไมคงสาระของงานวิจัยแตละเรื่องก็ได
ขั้นตอนการสังเคราะหการวิจัยดวยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative research synthesis)
รายงานการวิจัยที่ตองการนํามาสังเคราะหควรมีอยางนอย 2-3 เลม ยิ่งมีรายงานการวิจัยมาก
ยิ่งทําใหไดขอสรุปที่ครอบคลุมและนําไปใชไดกวางขึ้น
ขั้นตอนการสังเคราะหรายงานการวิจัยมีดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบคุณภาพของรายงานการวิจัย ในสวนของวิธีดําเนินการวิจัย คุณภาพของขอมูล
และความนาเชื่อถือของผลการวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาผลการวิจัยที่นํามาสังเคราะหเปนงานวิจัยที่มี
คุณภาพ รายงานการวิจัยที่ไมมีคุณภาพเมื่อนํามาสังเคราะหก็จะใหขอสรุปรวมที่ไมมีคุณภาพดวย
2. การกําหนดประเด็น/ตัวแปรที่แสดงลักษณะของงานวิจัย เชน พื้นที่ทําการศึกษาวิจัย
ระยะเวลาที่ทําการวิจัย จํานวนของกลุมตัวอยางที่ทําวิจัย (เปนรายกรณี หรือเปนกลุมๆ) เปนตน
3. การจําแนกงานวิจัยออกตามประเด็นหลักสําคัญที่สนใจ เชน ลักษณะที่สําคัญ วิธีการที่ใชในการ
แกไขปญหา เปนตน
4. การวิเคราะหลักษณะงานวิจัย จัดหมวดหมูและทําการสังเคราะหโดยการแจงนับตามตัวแปรที่
สนใจ
ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัยดวยวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative research synthesis)
ขั้นตอนการสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณนั้นแสดงการวิเคราะหจําแนกลักษณะงานวิจัยซึ่งยึดผลที่
เกิดขึ้นเปนหลัก อยางไรก็ตาม การสังเคราะหในลักษณะนี้ยังไมไดใหรายละเอียดในเชิงเนื้อหาเกี่ยวกับ
กระบวนการที่ใชในการแกไขปญหา ผูวิจัยควรทําการสังเคราะหการวิจัยเชิงคุณภาพดวย โดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะหงานวิจัย 2) จัดหมวดหมูของงานวิจัยที่มี
เปาหมาย (ผลที่ตองการใหเกิดกับกลุมตัวอยาง) แบบเดียวกัน เชน งานวิจัยที่เนนการพัฒนา
ความสามารถผูบริหารระบบสุขภาพ งานวิจัยที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เมื่อนโยบาย
เปลี่ยนแลว วิธีคิดของผูจัดการระบบเปลี่ยนดวยหรือไม 3) วิเคราะหเนื้อหาในรายงานวิจัย เชน สภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้น วิธีการที่ใชในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเพื่อนําไปสูการคิดวิธีการแกไข แนวคิด
หลักการหรือวิธีการที่ใชในการพัฒนา ขั้นตอนการวางแผนและทดลองแกไขปญหา วิธีการเก็บขอมูลและ
ประเมินผล และที่สําคัญที่สุดคือผลการวิจัย เพื่อนํามาวิเคราะหความเหมือนหรือตางของสาระใน
งานวิจัย และสุดทายคือสังเคราะหผลการวิจัย เนนวิธีการที่ใชในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบ และ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น
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การสังเคราะหงานวิจัย อาศัยขั้นตอนกระบวนการของการวิจัยเหมือนกับการวิจัยอื่นๆ นั่น
คือ การกําหนดปญหาการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแปลผลและนําเสนอผลการวิจัยเชนเดียวกัน นอกจากนั้น
การสังเคราะหงานวิจัยยังใหความรูใหมแกผูสังเคราะหอีกดวย ดังนั้นการสังเคราะหงานวิจัยจึงเปน
งานวิจัยประเภทหนึ่ง ซึ่งผูสังเคราะหงานวิจัยควรมีความรูพื้นฐานที่สําคัญคือ ความรูในเนื้อหาที่วิจัย
ความรูในระเบียบวิธีวิจัย ความรูในหลักการวิเคราะหโดยใชคาสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอางอิง ซึ่ง
กระบวนการการสังเคราะหงานวิจัยเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่มีวิธีการ คือ 1) กําหนดปญหา
การวิจัย ในขั้นนี้ผูสังเคราะหงานวิจัยจะตองระบุสาระที่สนใจตองการศึกษาใหได 2) ตั้งวัตถุประสงค
งานวิจัย หมายถึง ผูสังเคราะหงานวิจัยจะตองระบุตัวแปร และกําหนดวัตถุประสงคในการศึกษาให
ชัดเจนเพื่อตอบปญหาการวิจัย 3) สรางเครื่องมือที่เก็บรวบรวมขอมูล เปนการเตรียมแบบบันทึกเพื่อ
สรุปผลการอานงานวิจัยแตละเรื่อง ซึ่งตองใหครอบคลุมตัวแปรที่ตองการศึกษาทั้งหมด 4) เก็บรวบรวม
ขอมูล ขั้นนี้เปนการคนหางานวิจัยมาสังเคราะห แหลงที่มีงานวิจัยสวนใหญคือ ฐานขอมูลของหองสมุด
เชน kb.hsri.or.th 5) วิเคราะหขอมูล ผูสังเคราะหงานวิจัยตองระบุวิธีการวิเคราะหงานวิจัย การ
วิเคราะหงานวิจัยมีหลายวิธี คือ วิธีการแจงนับ วิธีพิจารณาคานัยสําคัญ วิธีวิเคราะหเมตตา (Metaanalysis) สวนการนําเสนอผลการวิเคราะหมีวิธีเสนอไดหลายแบบ ไดแก การบรรยาย การเสนอดวย
คาสถิติ การเสนอดวยตารางประกอบการบรรยาย 6) แปรผลและการนําเสนอผลการวิจัย เปนการสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการสังเคราะหงานวิจัย มีขั้นตอนยอยๆ ได 1) คัดเลือก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ งานวิจัยที่เกี่ยวของที่จะนํามาสังเคราะห คือ งานวิจัยที่ระบุตัวแปรเดียวกัน และมี
กลุมตัวอยางใกลเคียงกัน ผูสังเคราะหงานวิจัยตองอานงานวิจัยเหลานั้นใหเขาใจกอนวามีความเกี่ยวของ
สอดคลองกับเรื่องหรือสาระที่ตองการสังเคราะหหรือไมเพียงใด 2) พิจารณาคุณภาพงานวิจัย การ
พิจารณาคัดเลือกงานวิจัย ที่มีคุณภาพเพื่อสั งเคราะหเป นสิ่ งจําเปน การพิจ ารณาคุณภาพงานวิจั ย
พิจารณาจากประเด็นความสอดคลองระหวางชื่อเรื่อง ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจั ย
วัตถุประสงคของการวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย ประเด็นการใหนิยามศัพท ตัวแปรที่เกี่ยวของและ
วัดได การวัดตัวแปรนั้นมีความเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด เครื่องมือที่ใชมีการระบุหรือบรรยายวิธีการ
สรางและการหาคุณภาพหรือไมอยางไร กลุมตัวอยาง ไดมาอยางเหมาะสมหรือไม การวิเคราะหขอมูล มี
ความถูกตองเหมาะสมหรือไม การนําเสนอผลสอดคลองกับชื่อเรื่อง วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย
หรือไม และประเด็นที่สําคัญคือจํานวนงานวิจัยที่มีตัวเลมจริงมีมากนอยเพียงใด งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
สาระหรือเรื่องที่ตองการศึกษา ตองมีจํานวนมากพอจึงจะสามารถทําการสังเคราะหงานวิจัยได อยางไรก็
ตาม Cooper (2007) กลาววาการสังเคราะหงานวิจัยเปนกระบวนการวิจัยที่มีระยะการดําเนินการตั้งแต
กําหนดปญหาเพื่อรวบรวมคําถามการวิจัยโดยหาหลักฐานเชิงประจักษที่ตรงกับกรณีหรือตั้งสมมติฐาน
ของการสังเคราะหงานวิจัย หลังจากนั้นทําการประเมินรายงานวิจัยทั้งในสวนของวิธีการวิจัยและการ
ดําเนินการศึกษาแลววิเคราะหหาหลักฐานจากแตละการศึกษา ตอมาทําการตีความผลที่ไดจากหลักฐาน
การวิจัยทั้งหมดและนําเสนอผลการศึกษา ๘
7

๘

Cooper, H. 2007. Evaluating and interpreting research syntheses in adult learning and
literacy. Cambridge MA: National Center for the Study of Adult learning and Literacy.
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กรณีศึกษา

บทสังเคราะหขอเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุข ในศตวรรษที่ ๒๑
วิธีการศึกษาเพื่อสังเคราะหงานวิจัย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดมอบหมายนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญงานวิจัยเชิงระบบและ
นโยบาย ใหทําการทบทวนเอกสาร (Document review) เชน งานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ
บทความ รายงาน กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ เพื่อจัดทําเอกสารขอเสนอการปรับบทบาทกระทรวง
สาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ ระบบสรางเสริมสุขภาพ ระบบควบคุมและปองกันโรค ระบบยาและ
การคุมครองผูบริโภค ที่มีกรอบประเด็นดังนี้
1. องคประกอบยอย (subsystem) ของแตละระบบ และบทบาทหนาที่ของแตละกลไก/
องคประกอบยอยพรอมทั้งความสัมพันธเชื่อมโยง
2. บริบทของแตละระบบยอยทั้ง 4 ระบบ ที่เปลี่ยนไปและแนวโนม โดยครอบคลุมการปรับ
บทบาทภาคีภาคสวนตางๆ ในแตละระบบยอยของระบบสุขภาพ
3. วิเคราะหบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบันที่เกี่ยวของกับระบบยอยทั้ง 4 ระบบ พรอม
ขอเสนอบทบาทใหมที่ครอบคลุมความสัมพันธกับกลไก/หนวยงานอื่นๆ ในระบบ
4. ขอเสนอการปรับโครงสรางกระทรวงสาธารณสุขตามบทบาทใหมในสวนที่เกี่ยวของกับระบบ
ยอยทั้ง 4 ระบบ พรอมการบริหารจัดการในชวงเปลี่ยนผาน
กรอบแนวคิดในการสังเคราะหงานวิจัย
ใชกรอบแนวคิดระบบสุขภาพขององคการอนามัยโลก (WHO Health System Framework)
เปนหลักในการพัฒนาขอเสนอ โดยกรอบแนวคิดดังกลาวระบุผลลัพธของระบบสุขภาพที่สําคัญ คือ การ
เขาถึง ความครอบคลุม คุณภาพและความปลอดภัย และผลสัมฤทธิ์นอกจากจะทําใหประชาชนมีสุขดีขึ้น
แลว ยังตองมีประสิทธิภาพ สรางเปนธรรม ปกปองคุมครองความเสี่ยงทั้งดานสังคมและการเงิน และ
สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนดวย โดยระบบสุขภาพที่จะบรรลุถึงเปาหมายเหลานี้ได
จะตองประกอบดวยองคประกอบพื้นฐานอยางนอย 6 ประการ (six building blocks) ไดแก 1) การ
ใหบริการ 2) บุคลากรดานสุขภาพ 3) สารสนเทศ 4) ผลิตภัณฑทางการแพทย วัคซีน และเทคโนโลยี 5)
การเงิน 6) ภาวะผูนําและการอภิบาล

รูปที่ 1 : กรอบแนวคิดระบบสุขภาพขององคการอนามัยโลก
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บทบาทสําคัญของภาครัฐ คือ การอภิบาลระบบ ซึ่งมีหนาที่สําคัญอยางนอย 6 ประการไดแก 1)
การกําหนดนโยบาย (Policy guidance) คือ การกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และการจัดลําดับความสําคัญของบริการประเภทตางๆ รวมถึงการ
กําหนดบทบาทของภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม 2) การสังเคราะหความรูและการดูภาพรวม คือ การ
หนุนใหเกิดการสราง การวิเคราะหและการใชองคความรูที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการติดตาม
และประเมินเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางการเมือง ผลกระทบของการปฏิรูปและผลลัพธของนโยบายแตละดาน
3) การประสานงานและสรางความรวมมือ ระหวางตัวแสดงทั้งในและนอกภาครัฐ รวมทั้งการโนมนาวให
เกิดการดําเนินการกับปจจัยกําหนดสุขภาพที่สําคัญและการเขาถึงบริการสุขภาพ ตลอดจนการสรางระบบ
สนับสนุนนโยบายสาธารณะและการรักษาการเชื่อมโยงระหวางภาคสวนตาง ๆ (joined up government)
4) การกํากับดูแล คือ การออกแบบและหนุนใหเกิดความเปนธรรมในการควบคุมและสรางแรงจูงใจ 5) การ
ออกแบบระบบ คือ การหนุนใหเกิดความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและโครงสรางตาง ๆ ในระบบ
สุขภาพ รวมถึงการลดความซ้ําซอนและลดความแตกแยกของระบบ 6) ความรับผิดชอบ คือ การหนุนใหตัว
แสดงในระบบสุขภาพทั้งหมดมีความสํานึกรับผิดชอบ มีความโปรงใส ตรวจสอบโดยสาธารณชนได ๙
การสังเคราะหงานวิจัยเรื่องขอเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ ใชกรอบแนวคิดของ
องคการอนามัยโลกในการวิเคราะห โดยพิจารณาวาภายใตบทบาทของแตละระบบยอยตางๆ ใน 4 ระบบ
ไดแก ระบบบริการสุขภาพ ระบบสรางเสริมสุขภาพ ระบบควบคุมปองกันโรค ระบบยาและการคุมครอง
ผูบริโภค บทบาทใดควรเปนบทบาทหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใตแนวคิดที่วา
1. กระทรวงสาธารณสุขควรเปน National Health Authority ที่ดูแลภาพรวมระบบสุขภาพ
ของประเทศ และประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานของหนวยงานและกลไกอื่นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ระบบสุขภาพที่พึงประสงค โดยสรุปคือ การทําหนาที่การอภิบาลระบบสุขภาพ
2. การอภิบาลระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีกลไกการจัดการความรูและ
ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพสนับสนุน
3. ภายใตบริบทที่มีภาคีภาคสวนตางๆ เขามาเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสุขภาพมากขึ้น
กระทรวงสาธารณสุ ขควรประสานใชพลังและจุดแข็งของภาคีภ าคสวนตางๆ เพื่อพัฒ นาระบบสุขภาพ
แทนที่จะแสดงบทบาทในการดําเนินการงานทุกสวนเองเหมือนในอดีต
จากเอกสารวิชาการ จํานวน 8 เรื่อง โดยเปนขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบยอย ทั้ง 4
ระบบ ระบบละ 2 เรื่องคูขนานกัน อาจเรียกไดวาเปนขอเสนอที่พัฒนาแบบ inside-out approach และ
outside-in approach ซึ่งไดมีการกําหนดกรอบที่ชัดเจน และรวบรวมหลักฐานการวิจัยเพื่อนํามาวิเคราะห
และตีความหรือเรียกวาผานกระบวนการสังเคราะหงานวิจัย โดยใชเอกสารวิชาการดังกลาวเปนปจจัยนําเขา
สําหรับการแลกเปลี่ยนอภิปรายและหาขอสรุปในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ไดเชิญผูมีสวนไดสวนเสีย ผู
กําหนดนโยบาย ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดพิจารณาขอเสนอการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ระบบสรางเสริมสุขภาพ ระบบควบคุมปองกันโรค ระบบยาและการคุมครองผูบริโภค
ดานสุขภาพ หลังจากนั้นไดมีการนําเสนอผลการสังเคราะหอีกครั้งหนึ่งโดยจัดทําเปนหนังสือบทสังเคราะห
ขอเสนอบทบาทกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 เพื่อเผยแพรใหกับผูกําหนดนโยบายใน
การเลือกตัดสินใจดําเนินการนโยบายเขตสุขภาพ ๑๐
8

9

๙

WHO. 2007. Everybody business : Strengthening health systems to improve health outcomes. WHO’s
framework for action. Geneva. World Health Organization.
๑๐

พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข และ จรวยพร ศรีศศลักษณ. 2554. บทสังเคราะหขอเสนอบทบาทกระทรวง
สาธารณสุขในศตวรรษที่ 21. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
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ภาคผนวก
หลักเกณฑการใชจายเงิน
และเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย
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หลักเกณฑการใชจายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจาย สําหรับผูขอรับสนับสนุนทุนวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐
ตามระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วาดวย คาตอบแทน คาใชจายในการจัดประชุม คาเลี้ยงรับรอง และคาใชจายเบ็ดเตล็ด พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูมีสิทธิ

ประเภทคาใชจาย
คาตอบแทน
๑. คณะทํางาน
๑. คาตอบแทนในการประชุม

๒.คณะกรรมการบริหารแผนงานวิจัย

อัตรา

หลักฐานการเบิกจาย.

2,000 บาท / ครั้ง
- ประธาน
- คณะทํางาน
1,500 บาท / ครั้ง
- ผูเขารวมประชุม 1,000 บาท / ครั้ง

- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน หรือที่เรียกชื่ออยางอื่น
- ใบขออนุมัติดําเนินการ/สัญญายืมเงิน
- หนังสือเชิญเขารวมประชุมสําหรับผูที่มิใช
คณะทํางาน
- ใบสําคัญรับเงิน
- ใบลงทะเบียน

- ประธาน
2,๕00 บาท / ครั้ง
- กรรมการ
๒,๐๐๐ บาท / ครั้ง
- ผูเขารวมประชุม 1,000 บาท / ครั้ง

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
- ใบขออนุมัติดําเนินการ/สัญญายืมเงิน
- หนังสือเชิญผูเขารวมประชุม
- ใบสําคัญรับเงิน
- ใบลงทะเบียน

๓. คณะกรรมการตรวจสอบทาง
วิชาการ
- ประธาน
2,๐00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ
๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง
- ผูเขารวมประชุม 1,000 บาท/ครั้ง
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ประเภทคาใชจาย
๒. คาตอบแทนที่ปรึกษา
วิชาการ

ผูมีสิทธิ

อัตรา

๑ . ที่ ป รึ ก ษ า วิ ช า ก า ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ - เขารวมหารือเพื่อใหคําปรึกษา หรือขอ
ตางประเทศ
คําแนะนํา รวมทั้งการสงเรื่องไปขอคําปรึกษา
หรือขอคําแนะนํา ใหเบิกจายไดในอัตรา ๑,๐๐๐
- ๗,๐๐๐ บาท/วัน หรือตอเรื่อง แลวแตกรณี
และไมเกิน 3 ครั้งตอโครงการ
๒. ผูตรวจสอบทางวิชาการ(Reviewer)
(หมายถึง ผูวิจารณ/ทบทวนเอกสาร
ขอเสนอโครงการวิจัย/รางรายงาน
วิจัย)

๓ . ค า ต อ บ แ ท น ผู ช ว ย ๑. ผูชวยปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

หลักฐานการเบิกจาย.
- หนังสือขออนุมัติเชิญที่ปรึกษาพรอมระบุเหตุผล และ
อัตราคาตอบแทนที่จะขอเบิกจาย
- คําสั่ง/หนังสือที่สถาบันมอบหมายหรือเชิญใหเขารวม
หารือใหคําปรึกษา หรือขอคําคําแนะนํา
- ใบสําคัญรับเงิน
- สรุปผลของการหารือจากผูขอเบิก

- พิจารณาขอเสนอ รางโครงการวิจัยหรือ
โครงการวิจัย (Full Proposal) ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐
บาท/โครงการ
และไมเกิน 3 ครั้งตอโครงการ
- พิจารณารายงานความกาวหนา (Progress
Report) ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท/โครงการ และ
ไมเกิน 3 ครั้งตอโครงการ
- พิจารณารางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Full
Research Report) ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท/
โครงการ และไมเกิน 3 ครั้งตอโครงการ

- หนังสืออนุมัติผูตรวจสอบทางวิชาการ (ระบุรายชื่อ
และอัตราคาตอบแทน)
- ใบสําคัญรับเงิน / หลักฐานการโอนเงิน
- แบบวิจารณขอเสนอโครงการวิจัย โดยผูวจิ ารณ
ภายนอก หรือ ที่เรียกชื่ออยางอื่น

- อัตราวันละ ๓๐๐-๑,๐๐๐ บาท

- หนังสือขออนุมัติผูชวยปฏิบัติงานพรอมระบุอัตรา
คาตอบแทน
- ใบสําคัญรับเงิน
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ประเภทคาใชจาย
คาใชจายในการจัดประชุม
และคาเลี้ยงรับรอง
๑ คาอาหาร

๒ อาหารวางและเครื่องดื่ม

๓ คาเชาสถานที่/เชาหอง
ประชุม
๔ คาเชาอุปกรณ

ผูมีสิทธิ

อัตรา

- เปนคาใชจายสําหรับผูเขารวมการ - เบิกไดตามที่จายจริงและโดยประหยัด
กรณีจัดประชุมในสํานักงาน
ประชุม อบรมและสัมมนา
- จัดครบทุกมื้อ
- การรับรองบุคคลภายนอกที่มาติดตอ
ไมเกินวันละ ๘๕๐ บาท/คน
สถาบัน
- จัดไมครบทุกมื้อ
ไมเกินวันละ ๖๐๐ บาท/คน
กรณีจัดประชุมนอกสํานักงาน
- จัดครบทุกมื้อ
ไมเกินวันละ ๑,๒๐๐ บาท/คน
- จัดไมครบทุกมื้อ
ไมเกินวันละ ๘๕๐ บาท/คน

หลักฐานการเบิกจาย.
- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม/เลี้ยงรับรอง
- รายชื่อผูเขารวมประชุม/ใบลงทะเบียน
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญรับเงินพรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรับจาง (กรณีไมสามารถเรียก
ใบเสร็จรับเงินได)

เบิกจายไดในอัตราตอครั้ง ดังนี้
กรณีจัดในสํานักงาน
ไมเกิน ๕๐ บาท/คน
กรณีจัดนอกสํานักงาน
ไมเกิน ๗๐ บาท/คน
เบิกไดตามที่จายจริงและโดยประหยัด
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ผูมีสิทธิ

ประเภทคาใชจาย
๕. คาตอบแทนวิทยากร

คาใชจายในการเดินทาง
๑. คาเชาที่พัก

๒. คาพาหนะ
๒.๑ คารถทัวร/รถไฟ
๒.๒ คาเครื่องบิน

-วิทยากรทั้งในและตางประเทศ
-พิธีกร

ภายในประเทศ
หัวหนาโครงการ/หัวหนาหนวย/ที่
ปรึกษาโครงการ/

อัตรา

หลักฐานการเบิกจาย.

- จายในอัตรา ๑,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท/ชม./คน

- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม/โครงการ
- หนังสือเชิญประชุม
- กําหนดการประชุมฯ
- ใบสําคัญรับเงิน

- จายตามจริงไมเกิน ๒,๒๐๐ บาท/วัน

- หนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
- หนังสือเชิญประชุม และกําหนดการประชุม(กรณี
เดินทางไปรวมประชุม)
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบ Folio หรือ รายละเอียดการเขาพัก
กรณีที่ โรงแรมไมส ามารถออก Folio ใหได จ ะต องมี
รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินใหครบถวน

นักวิจัยรวม/ผูประสานงานโครงการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ

- จายตามจริงไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท/วัน
ใหพักรวมกัน ตอ 1 หอง เวนแตเปนกรณีไม
เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนที่ไมอาจพักรวมกับ
ผูอื่นไดใหเบิกไดเทาที่จายในอัตราหองพักคน
เดียว

- ทุกระดับ

- เบิกจายตามจริง เหมาะสมประหยัด

นักวิจัย/นักวิจัยรวม/ผูประสานงาน
โครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ

- ชัน้ ประหยัด
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- หนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ประชุม
- ใบสําคัญรับเงิน
- หนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน/ประชุม
- ใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการ
เดินทาง (Itinerary Receipt)
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ผูมีสิทธิ

ประเภทคาใชจาย
๒.๓ คาเชารถยนต

- สําหรับนักวิจัย/นักวิจัยรวม/ผู
ประสานงานโครงการ/ที่ปรึกษา
โครงการผูเดินทางไปปฏิบัติงาน

อัตรา

หลักฐานการเบิกจาย.

- เบิกตามที่จายจริงโดยประหยัด

- หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ดําเนินการตามขั้นตอนพัสดุ

๒.๔ คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ - เฉพาะรถเชาเทานั้น
คาผานทาง
๒.๕ คาพาหนะรับจาง(TAXI) - ทุกระดับ

- เบิกไดตามที่จายจริง

- หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน/ใบผานทาง
- หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ใบสําคัญรับเงิน

๒.๖ คาพาหนะรับจางขาม
เขตจังหวัด
๒.๗ คาชดเชยยานพาหนะ
สวนตัว

- จายตามจริงไมเกินเที่ยวละ ๕๐๐ บาท

- ทุกระดับ
- ทุกระดับ

- เขต กทม.และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ และนครปฐม)รวมคาผานทาง
พิเศษ จายตามจริง ไมเกินเที่ยวละ ๗๐๐ บาท

- หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน
- ใบสําคัญรับเงิน/
- ชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนตสวนตัวกม.ละ - หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติงาน
๔ บาท หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
- ใบสําคัญรับเงิน/
- งดคาทางดวนพิเศษและคาวัสดุเชื้อเพลิง
- ชดเชยคาน้ํามันเชื้อเพลิงรถจักรยานยนต กม.
ละ ๒ บาท หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

หมายเหตุ
การสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางแกบุคคลซึ่งมิใชพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับพนักงานและลูกจางของสถาบัน
ยกเวน บุคคลซึ่งเปนขาราชการ สามารถเบิกจายตามระเบียบของทางราชการไดโดยอนุโลม พรอมแนบใบเสร็จรับเงินคาที่พักและ Folio หรือรายละเอียดการเขาพัก เปนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายดวยทุกครั้ง

คูมือบริหารจัดการงานวิจัย ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2560
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