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 นอกจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

จะมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการสราง

ความรูที่จำเปนในการพัฒนาระบบสุขภาพแลว 

บทบาทอีกดานหนึ่งที่มีความสำคัญไมนอยไปกวากัน

ก็คือ การผลักดันใหเกิดการใชประโยชนจากความรูที่

พัฒนาข้ึน ที่สำคัญคือ การสนับสนุนใหมีการพัฒนา

นโยบายสุขภาพบนพื้นฐานของความรู (evidence 

informed policy)  ในปงบประมาณ 2551 สวรส.ได

พยายามผลักดันงานในหลายๆ ดาน เพื่อใหสามารถ

บรรลุพันธกิจตามความคาดหวัง ความกาวหนาท่ี

สำคัญอาจสรุปไดเปน 4 ประเด็น ดังน้ี 

 

 1. การพัฒนาองคความรูและระบบจัดการความรู 
 การพัฒนาองคความรู ปงบประมาณ 2551 แผนงานวิจัยที่มีความคืบหนาในการพัฒนาชุดโครงการ

แลวเสร็จและสามารถดำเนินการไดคือ แผนงานวิจัยเรื่องการดูแลผูสูงอายุ แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ

สุขภาพกับส่ิงแวดลอม แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบยา และแผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลระบบ

สุขภาพ นอกจากน้ียังมีงานในดานการพัฒนาองคความรูเพื่อผลักดันสูระดับนโยบายท่ีอยูระหวางการดำเนิน

งานไดแก การสนับสนุนการยกรางธรรมนูญสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ   

การสนับสนุนคณะกรรมการกำลังคนสุขภาพแหงชาติ (มีขอเสนอเชิงนโยบายท่ีผานความเห็นชอบไดแก   

ราง พรบ. กองทุนชดเชยผูเสียหายจากการใชบริการสาธารณสุข และขอเสนอการแกไขปญหาความสัมพันธ

ระหวางแพทยกับผูปวย) การพัฒนาขอเสนอระบบบริการสุขภาพและลักษณะแพทยที่พึงประสงคเพื่อเสนอ

ตอการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแหงชาต ิ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2552  การพัฒนาระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ เพื่อทบทวนระบบการเบิกจายตรงของผูปวยนอกท่ีทำใหมี  

การเบิกจายเกินความจำเปน ทำใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูปวยนอกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  การ

พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนบริการปฐมภูม ิ เนนดานการเงินการคลังและกลไกบริหารจัดการใน

บทสรุปผลการดำเนินงาน 
โดย นายแพทยพงษพิสุทธ์ิ จงอุดมสุข  
ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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ระดับพื้นที่ เพื่อใหหนวยบริการปฐมภูมิทั้งภาครัฐ

และเอกชน สามารถจัดบริการแบบผสมผสานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 และเนือ่งจากสาเหตหุนึง่ของความขาดแคลน

งานวิจัยที่มีคุณภาพ คือ การขาดแคลนนักวิจัย   

สวรส. จึงไดดำเนินกลยุทธเพื่อใหมีนักวิจัยรุนใหม

เขารวมการวิจัยระบบสุขภาพมากขึ้น กลยุทธ

สำคัญที่ผานมาคือ 

 1. การสนับสนุน “งานวิจัยจากงานประจำ 
(Routine to Research)” เพื่อสงเสริมวัฒนธรรม

การใชความรูที่มีอยูในการพัฒนาและสรางนักวิจัย

รุนใหมๆ มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู R2R   

สูการพัฒนาในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2551 โดยมี  

ผู เขารวมประชุมใหความสนใจอยางมาก และ  

นำไปสูการลงนามความรวมมือ (MOU) ระหวาง 4 

หนวยงาน ประกอบดวยคณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และสวรส. ในการ

สนับสนุนงานดังกลาวในวันที่ 19 สิงหาคม 2551 

 2. การแสวงหาความรวมมือกับสถาบัน  

ทางวิชาการเพิ่มเติม โดย สวรส. ไดประสานกับ  

ผูบริหารสถาบันวิชาการตางๆ เพื่อแสวงหาความ

รวมมือทางวิชาการเพิ่มเติม อาทิ อธิการบดี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว คณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตร ผูอำนวยการสถาบันการสาธารณสุข

อาเซียน ม.มหิดล ศูนยวิจัยธรรมาภิบาล มหา-

วิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ จั ด ก า ร ค ว า ม รู 
ปงบประมาณ 2551 สวรส. รวมกับสำนักพัฒนา

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (HISO) ไดพัฒนา  

ขอเสนอ data sharing policy ขึ้น เพ่ือสงเสริมใหมี

การใชขอมูล/ฐานขอมูลงานวิจัย/สารตัวอยาง ใน

การสรางความรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต

ขอเสนอดังกลาวกำหนดใหมีการแตงตั้งคณะ

กรรมการขึ้น 1 คณะ เพื่อพิจารณาการขอใชขอมูล

จากนักวิชาการที่สนใจ นอกจากน้ียังมีการจัดตั้ง

เครือขายหนวยงานท่ีทำงานดานขอมูลสุขภาพ   

(Thai Health Information Network-THINK) มี

สำนักพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (HISO) 

เปนแกนนำเพื่อประสานหนวยงานที่เกี่ยวของให

เกิดการแลกเปล่ียนและใชขอมูล ท่ีมีอยู ใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ำซอนกรณีที่มีการ

พัฒนาระบบขอมูลขึ้นใหม และพัฒนาแนวทาง

ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ 
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 2. การสื่อสารความรูสูสาธารณะและการขับเคลื่อนนโยบายดวยความรู 
    (public communication and policy advocacy) 

 สวรส. ไดพยายามขยายบทบาทดังกลาว 

โดยกำหนดใหเปน 1 ใน 4 ยุทธศาสตรสำคัญ   

มีการปรับปรุงโครงสรางภายในเพ่ือรองรับบทบาท

ดังกลาว โดยจัดตั้ง “หนวยส่ือสารความรูและ
ขับเคลื่อนสังคม” ขึ้น เปนการจัดการภายใน  

ภายใตกรอบอัตรากำลังที่มีอยู  

 การสื่อสารความรูสูสาธารณะ ใชวิธีการ

จัดเวทีวิชาการโดยใชประเด็นที่กำลังเปนที่สนใจ 

รวมกับการปรับปรุงส่ือที่มีอยู เชน website 

จดหมายขาว วารสารวิจยัระบบสาธารณสุข รวมถึง

การเผยแพรความรูและขาวกิจกรรมผานสื่อมวลชน 

ประเด็นการส่ือสารความรูสูสาธารณะท่ีสำคัญใน

รอบปงบประมาณ 2551 ไดแก การแถลงขาว   

“การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4” การ

รณรงค เผยแพรความรู และทัศนคติใหมต อ   

“คนพิการ” (ดวยการจัดประกวดหนังสั้นสำหรับคน

พิการและจัดประชุมเพื่ อ เผยแพรภาพยนตร  

ดังกลาวพรอมกับงานวิชาการในประเด็นอ่ืนๆ 

พรอมท้ังเผยแพรทางโทรทัศนอีกหลายครั้ง) การ

แถลงขาว “ประสิทธิผลของวัคซีนปองกันมะเร็ง

ปากมดลูก” (เพื่อเผยแพรขอมูลจากงานวิจัยให

ประชาชนไดใชประกอบการพิจารณาการตัดสินใจ

ใชวัคซีน รวมทั้งกระตุนใหประชาชนกลุมเสี่ยง

สนใจไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก   

ซึ่งเปนแนวทางการปองกันท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดใน

ปจจุบัน) การแถลงขาว “รูปแบบการรณรงคเพื่อ

ปองกันโรคเอดสในกลุมเยาวชน” (เพื่อกระตุนให

ประชาชนเห็นความสำคัญของปญหาโรคเอดสใน

กลุมเยาวชนพรอมท้ังนำเสนอรูปแบบการรณรงค

ปองกันปญหาโรคเอดส)  

 กิจกรรมใหมคือ 1) การจัดทำสารคดีวิจัย  

เ พ่ือเผยแพรทางสถานีโทรทัศนในช่ือรายการ   

“Design for Life” หรือ “ชีวิตที่เลือกออกแบบได” 

โดยนำผลงานวิชาการของแตละเครือขายเผยแพร

เปนตอนๆ ละประมาณ 25 นาที  2) การประสาน

งานกับบรรณาธิการหนังสือพิมพตางๆ เพื่อสราง

ความรูความเขาใจ และหาโอกาสการมีพื้นที่ในสื่อ

หนังสือพิมพเพื่อเผยแพรความรูจากงานวิจัยระบบ

สุขภาพ  3) การจัดเวทีสนทนากับส่ือมวลชน  

เปนระยะๆ เพื่อสรางความรูความเขาใจ และเขา

รวมเปนเครือขายในการผลักดันยุทธศาสตรนี้ และ 

4) การศึกษาวิจัยเรื่องทรรศนะส่ือกับปญหาระบบ

สุขภาพและการวิจัยระบบสุขภาพ  
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 

 การขบัเคลือ่นนโยบายดวยความรู  สวรส. 

ไดประชุมหารือกับเครือขายที่ เกี่ยวของและมี  

ขอสรุปให สวรส. สนับสนุนการพัฒนาขอเสนอ  

และการขบัเคลือ่นนโยบายของเครอืขายทีม่ขีอจำกดั

ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ไดมีการดำเนินงานท่ีสำคัญ 

เชน การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อสันติสุข

ภาวะภาคใต การพัฒนาขอเสนอนโยบายสุขภาพ

เสนอตอพรรคการเมืองในการเลือกต้ังทั่วไปวันที่ 

23 ธันวาคม 2550 การแถลงขาวแนวทางการปฏริปู 

พรบ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ เปนตน 

 ผลการจัดกิจกรรมขับ เค ล่ือนนโยบาย  

ทีผ่านมา ทำใหบทบาท สวรส. ดานนีม้คีวามชัดเจน

มากขึน้ ขณะทีย่งัมปีญหาการจัดองคกร/การจัดการ

เพื่อรองรับการดำเนินงานดังกลาว แตก็ไดรับความ

รวมมือและความชวยเหลือจากองคกรที่เกี่ยวของ

ไมวาจะเปนภายในเครือขายเองหรือหนวยงาน

ภายนอก 

 

 3. การปรับยุทธศาสตรการทำงานเครอืขายของ สวรส. 
 เครือขายวิจัยระบบสุขภาพ นับเปนจุดแข็งของการบริหารจัดการงานวิจัยของ สวรส. ในชวงที่ผานมา   

และสงผลใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ จำนวนมาก อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาหลายประการในดานการ

บริหารจัดการเครือขายฯ ที่จำเปนตองไดรับการแกไข สวรส.จึงไดจัดใหมีการประชุมรวมกับเครือขายขึ้น

เปนการประจำ (ระยะแรกทุก 2 เดือนตอมาเปนทุกเดือน) โดยมีการหยิบยกประเด็นปญหาตางๆ ขึ้นมาหารือ

เปนระยะๆ จนนำไปสูขอสรุปหลายประเด็นท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาทิเชน สถานะของแตละเครือขาย

และรูปแบบนิติสัมพันธที่เหมาะสม การจัดกลุมงานวิจัยระบบสุขภาพเปน 6 กลุมหลัก เพื่อสนับสนุนใหมี  

การจัดทำยุทธศาสตรและกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน (ประสานโดย Research Area Coordinator: RAC ที่ 

สวรส. กำลังจัดใหมีขึ้น) โดยกลุมงานวิจัยดังกลาวประกอบดวย  1. กลุมงานวิจัยดานระบบบริการสุขภาพ   

(Health care delivery system)  2. กลุมงานวิจัยดานการเงินการคลังสุขภาพ (Health financing system)  

3. กลุมงานวิจัยดานกระบวนการนโยบายและธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ (Policy process and system 

governance)  4. กลุมงานวิจัยดานเคร่ืองมือพัฒนาระบบสุขภาพ (Health system development tools)    

5. กลุมงานวิจัยดานปจจัยเสี่ยงสุขภาพ (Health determinants)  6. กลุมงานวิจัยดานอ่ืนๆ (Miscellaneous) 

 ในสวนของการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริหารงานวิจัยของเครือขาย สวรส. ไดจัดตั้ง “หนวย
พัฒนาระบบการจัดการวิจัย” ขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานดังกลาว โดยเร่ิมจากการทบทวนและพัฒนาคูมือการ

บริหารจัดการงานวิจัย การปฐมนิเทศและการวางระบบบริหารสำหรับแผนงานวิจัยที่จัดตั้งขึ้นใหม การ

สนับสนุนดาน software (อยูระหวางการพัฒนา) และการนิเทศและแลกเปลี่ยนกับผูปฏิบัติงานอยาง

สม่ำเสมอ 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

 

 แมวาทีผ่านมา การดำเนินงานตามยทุธศาสตร 

4 ดานของ สวรส. (การพัฒนาองคความรู การ

เชือ่มโยงความรูสูการพฒันาระบบสขุภาพ การสราง

ความเขมแข็งการจัดการความรู และการขยาย

พันธมิตรทางยุทธศาสตร) จะมีความกาวหนา  

พอสมควร แตเริ่มมีการสะทอนจากกรรมการ 

เครือขายนักวิจัย และบุคลากร สวรส. ในหลาย

ประเด็นประกอบดวย 

 • เปาหมายรวม (common goal) ที่

เปนรูปธรรมยังไมชัดเจน ทำใหไมสามารถ

ระดมความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  

เพื่อใหประสานพลังไดอยางจริงจัง ทั้งนี้แผน

งานวิจัยตางๆ ยังประสานการดำเนินงานกัน

คอนขางนอย แมวาจะมีการจัดกลุมงานวิจัย

เปน 6 กลุม 

 • การผลักดันงานวิจัยที่เปนการวิจัย

เชิงระบบและเปนประเด็นใหญ ยังขาดความ

ชัดเจน แผนงานวิจัยที่พัฒนาข้ึนแมจะมี  

การวิเคราะหอยางเปนระบบจากนักวิชาการ

ที่เกี่ยวของ แตก็ไดรับเสียงสะทอนวา ยัง

ไมใชงานวิจัยเชิงระบบที่ใหญเพียงพอ 

 • บริบทของระบบวิจัยระบบสุขภาพ

เปลี่ยนไป เกิดเครือขายวิจัยระบบสุขภาพ  

ขึ้นเปนจำนวนมาก (ทั้งที่ เปนและไมเปน

หนวยงานภายในของ สวรส.) แตก็ยังไม

เพียงพอกับความตองการงานวิจัยเ พ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ นอกจาก

นี้ แตละเครือขายยังมีความเขมแข็งแตกตาง

กัน ขาดความชัดเจนในกลไกการพัฒนา  

นักวิจัยรุนใหม 

 • บางแผนงานวิจัยที่ดำเนินงานมา

อยางตอเนื่อง ขาดการทบทวนและประเมิน

ผล เพื่อดูความเหมาะสมสอดคลองกับ

สถานการณทีเ่ปลีย่นไป  

 สวรส. ไดจัดกระบวนการเ พ่ือทบทวน

ยุทธศาสตรในดานตางๆ พรอมทั้งสรางความ

ชัดเจนของทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมและ

กลยุทธหลักๆ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญดังน้ี 

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “กาวตอไป

การวิจัยระบบสุขภาพ” เพื่อทบทวนระบบ

การวิจัยระบบสุขภาพ (health systems 

research) ใน 3 ประเด็นสำคัญคือ 

งบประมาณเพื่อการวิจัยระบบสุขภาพ   

การเสริมสรางความเขมแข็งการวิจัยระบบ

สุขภาพ และการเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู

นโยบายและการปฏิบัติ ท้ังนี้ที่ประชุมได

เสนอใหความสำคัญกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของการวิจัยระบบสุขภาพ 
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 

 • การประชุมระดับภูมิภาค “Asia 

Pacific Preparatory Meeting for the   

2008 Global Ministerial Forum on 

Research for Health” โดยรวมกับองคการ

อนามัยโลก และ Bamako Secretariat   

มีการวิเคราะหภาพรวมระบบวิจัยสุขภาพ

ของประเทศที่คัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง   

(จีน เวียตนาม ศรีลังกา มาเลเซีย และไทย) 

และจัดทำ Bangkok Statement เพ่ือนำ

เสนอในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือน

พฤศจิกายน 2551 

 • การประเมินผล “งานวิจัยระบบ

สุขภาพระดับพ้ืนที่” โดยทีมนักวิชาการ

ภายนอก เนนการประเมินระดับยุทธศาสตร 

มีการนำเสนอผลการประเมินในการประชุม

คณะกรรมการ สวรส. และมีมติใหบูรณาการ 

สวรส. ภาคฯ เปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

และใหเนน “จังหวัด” เปนเปาหมายการวิจัย

ระบบสุขภาพระยะตอไป 

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการภายใน

องคกร  เพ่ือทบทวนพันธกิจและยุทธศาสตร

ของ สวรส. ท้ังนี้ที่ประชุมมีขอเสนอให   

สวรส. กำหนดเปาหมายระยะปานกลางที่

เปนรูปธรรม  

 การกำหนดประเด็นเปาหมายการพัฒนาท่ีมี

ความสำคัญ และเปาหมายระยะปานกลางของการ

วิจัยระบบสุขภาพ มีประเด็นทางเลือกดังน้ี 

 1) การสรางสุขภาพ หรือ “สรางนำซอม” 
เนื่องจากที่ผานมา หลังจากมีนโยบายหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา ระบบสุขภาพโดยรวมไดหันมาให

ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 

งานสรางเสริมสุขภาพทั้งท่ีเปนบริการสวนบุคคล   

(personal care) และ public health intervention 

ตางๆ ไดรับผลกระทบและยังไมสามารถปรับกลไก

เพ่ือสรางสมดุลได 

 2) การพัฒนาธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ ผล

ของการปฏิรูประบบสุขภาพที่ผานมา ทำใหเกิด

กลไกใหมขึ้นมาเปนจำนวนมาก แตความสัมพันธ

และบทบาทขององคกรตางๆ ยังไมเปนไปใน

ลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนา (unhealthy relation- 

ship) เทาท่ีควร ระบบยังมีปญหาเรื่องขาดความ

โปรงใส/ตรวจสอบได ระบบขาดประสิทธิภาพและ

ไมตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3) การพัฒนาระบบบริการที่มีหัวใจของ

ความเปนมนุษย เพื่อตอบสนองตอปญหาการ

เผชิญหนาระหวางผูใหบริการและประชาชน และ

การพัฒนาคุณภาพบริการใหเปนองครวมมากขึ้น 

 

 4. การเสริมสรางความเขมแข็ง 
   ในการดำเนินงานของสวรส. 
 ที่ผานมา สวรส. มีปญหาความตอเนื่องของ

การพัฒนา รวมท้ังขาดการปรับปรุงโครงสรางและ

ระบบงานภายในใหสอดคลองกับสถานการณที่

เปลี่ยนไป หลังการแตงตั้งผูอำนวยการ สวรส. คน

ใหมซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550 

เปนตนมา ปญหาตางๆ ไดรับการพิจารณาและ

แกไขผานกลไกการมีสวนรวมของบุคลากรภายใน

สวรส.และเครือขาย กลไกตัดสินใจและกลไก

สื่อสารตางๆ ภายในองคกรถูกจัดตั้งขึ้นและใชเปน

กลไกในการตัดสินใจ กำกับติดตามงาน และ

สื่อสารภายในองคกร กลไกดังกลาวประกอบดวย 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

 

 • คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรสถาบันฯ ประกอบดวย ผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ   

สวรส. และผูจัดการแผนงานวิจัยของเครือขายตางๆ ทำหนาท่ีเปนที่ปรึกษาในการตัดสินใจกำหนด

ยุทธศาสตรการดำเนินงานของ สวรส.และเครือขาย โดยมีการประชุมทุกเดือน 

 • คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ประกอบดวยผูอำนวยการและรองผูอำนวยการ สวรส. ผูจัดการ

งานวิจัยและหัวหนาหนวยงานตางๆ ภายในสวรส. ทำหนาท่ีตัดสินใจประเด็นเชิงบริหารตางๆ ของ   

สวรส. และเปนกลไกกำกับติดตามงาน โดยมีการประชุมทุกสัปดาห  

 • การประชุมเจาหนาที่ สวรส. เปนประจำทุกเดือน และการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจาหนาที่

และผูจัดการงานวิจัยของเครือขายฯ เปนระยะ 

 ท้ังนี้มีผลการปรับปรุงโครงสรางและระบบภายใน สวรส. ท่ีสำคัญๆ ดังน้ีคือ 

 1) การปรับปรุงโครงสรางภายใน มีการจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนขึ้นใหม 2 หนวยงาน   

(หนวยพัฒนาระบบการจัดการวิจัย และหนวยส่ือสารความรูและขับเคลื่อนสังคม) รวมทั้งปรับโครงสราง

หนวยจัดการความรูใหม โดยเสนอโครงสรางดังกลาวในท่ีประชุมคณะกรรมการ สวรส. ในการประชุมครั้งที่   

5/2550 เดือนตุลาคม 2550 

 2)  การปรับปรุงระบบสารสนเทศ (IT) เพ่ือใหระบบมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดให

มีเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูผานระบบ internet และสงเสริมวัฒนธรรมการใช IT ของบุคลากร สวรส. 

พรอมท้ังมีการพัฒนาระบบ software เพ่ือใชในการติดตามกำกับโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก   

สวรส. ใหม โดยใชตนแบบการพัฒนาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 3)  การจัดทำวัฒนธรรมและคานิยมองคกร รวมท้ังการสรางความชัดเจนเรื่องบทบาทและความ

กาวหนาของผูจัดการงานวิจัย (Research Manager) ของ สวรส.  

 4)  การจัดใหมีกลไกจัดการความรู (Knowledge management) ภายใน เพื่อสนับสนุนการ

แลกเปล่ียนเรียนรูทั้งดานวิชาการและการจัดการ ท้ังน้ีมีการเชิญบุคลากรภายนอกมาใหความรูเปนระยะๆ 
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โดยสรุป 
 การเสริมสรางความเขมแข็งเครือขาย  

วิจัยระบบสุขภาพ ยังตองดำเนินการอยาง

ตอเนื่อง เน่ืองจากขอจำกัดในดานศักยภาพ

ของกลไกและบุคลากรในการวิจัยระบบ

สุขภาพในปจจุบัน ขณะท่ีความตองการงาน

วิจัยระบบสุขภาพมีมากขึ้น เปาหมาย

เบื้องตนของ สวรส. เนนการพัฒนาศักยภาพ

ของผูจัดการงานวิจัย เนื่องจากไมมีกลไก/

ระบบสนับสนุนอื่นเลยท่ีรองรับการพัฒนา

ศักยภาพดังกลาว 

 5)  การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ใหเปน

ปจจุบัน และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

บุคลากรไดดีขึ้น  

 ส วนการ เส ริมสร างความเขมแข็ งของ

เครือขายวิจัยระบบสุขภาพ มีการดำเนินการดังน้ี 

 1.  การเสนอขอบังคับวาดวยการจัดตั้งเครือ

สถาบันฯ ใหคณะกรรมการสวรส.พิจารณาเห็น

ชอบ ภายใตขอบังคับนี้ คณะกรรมการฯไดมอบ

อำนาจใหผูอำนวยการสวรส.ออกระเบียบวาดวย

การบริหารเครือสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหการบริหาร

จัดการมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น 

 2. การพัฒนา core competency ของ

ผูจดัการงานวจิยั  สวรส.ไดมอบหมายใหนกัวชิาการ

ทบทวนบทบาทของผูจัดการงานวิจัยและจัด

ประชุมเพ่ือหาขอสรุปเ ร่ืองบทบาท/สมรรถนะ  

ของผูจัดการงานวิจัย รวมทั้งรวมกันพัฒนาแบบ

ประเมินสมรรถนะของผูจัดการงานวิจัยดวยตนเอง 

ทั้งน้ีเพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาในระยะตอไป 

 3.  การพัฒนาชุดเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยและผูจัดการงานวิจัยดานสุขภาพ โดย   

สวรส. รวมกับมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาต ิ และ

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ   

(IHPP) ดวยความสนับสนุนจากองคการอนามัย

โลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEARO) 

ปจจุบันอยูระหวางการพัฒนาขอเสนอโครงการเพื่อ

ขอรับทุนสนับสนุนจากองคการอนามัยโลก 

 4.  การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูสำหรับ

ผูจัดการงานวิจัย มีการดำเนินการอยางตอเนื่อง

เดือนละ 1 คร้ัง  

 5.  การพัฒนาดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหนวย

วิจัย เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยอยางตอเน่ือง โดย สวรส. ได

มอบหมายใหนกัวิชาการพฒันาดชันชีีว้ดัดงักลาวขึน้ 

ขณะนีอ้ยูระหวางการดำเนินงาน 

 



HSRI 
ANNUAL REPORT 2008 

 



ขอมูลทั่วไป 
สวนท่ี 1 

   ความเปนมา 

   แผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัย 
  ระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553 
   บริบทของความรวมมือ 
   โครงสรางองคกร 
   งบประมาณ 
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ความเปนมา 
 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปน

หนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนนิติบุคคล จัดตั้งขึ้น

ตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 มีภารกิจในการบริหารจัดการความรู

เพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยมี

วัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไวในกฎหมายคือ 

  1. สำรวจศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการ

ตาง ๆ เพ่ือวางเปาหมาย นโยบายและจัดทำแผน

โครงการและมาตรการตางๆ ในการพัฒนาระบบ

สาธารณสุขของประเทศ 

 2. ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบาย

และแผนของรัฐบาล และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวของ เพ่ือกำหนดนโยบายและ

การวิจยัเพือ่พฒันาระบบสาธารณสุข รวมทัง้การนำ

ผลการวิจัยไปใชในการกำหนดนโยบายและแผน 

 3. สนับสนุนการวิจัย เพื่ อพัฒนาระบบ

สาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและสงเสริม

ความรวมมือในการวิจัยระบบสาธารณสุขระหวาง

ภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนนานาประเทศ รวมท้ัง

ดำเนินการวิจัยดานระบบสาธารณสุขท่ีมีความ

สำคัญตามนโยบายและไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวย

งานวิจัยอื่นดำเนินการ 

 4. สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก 

การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี

จากตางประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการ

ลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการเลือก 

การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีที่

มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 5. บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูและ

ผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแกหนวยงาน

ของรัฐ เอกชน และสาธารณชน 

 สวรส.ไดรับการออกแบบใหเปนหนวยงาน

ขนาดเล็ก ที่มีความยืดหยุนและคลองตัวสูง บริหาร

งานโดยคณะกรรมการสถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข 

ที่ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน ทำหนาท่ี
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ดูแลนโยบาย กำหนดทิศทางการดำเนินยุทธศาสตรแผนการวิจัยระบบสาธารณสุขของ สวรส.ใหสัมฤทธิผล

ตามพันธกิจ  

 ในปงบประมาณ 2550 สวรส.ไดจดัทำแผนยทุธศาสตรสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2551- 2553 

โดยไดทบทวนและปรับปรุงจากแผนยุทธศาสตรกอนหนานี้ คือ แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข พ.ศ. 2548- 2550 ดังมีรายละเอียดในหัวขอถัดไป 

 

แผนยุทธศาสตร 
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2551-2553 

 
 วิสัยทัศน 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนองคกร

หลักในการบริหารจัดการความรูเพ่ือนำไปสูการ

พัฒนาระบบสุขภาพ และสรางความเขมแข็งของ

ระบบสุขภาพผานกระบวนการจัดการความรู 

 
 พันธกิจ 

 บริหารจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตรที่มี

ความสำคัญ โดยการประสานและการทำงานรวม

กันของเครือขายนักวิจัยกับภาคีที่เกี่ยวของรวมถึง

ภาคประชาชนอยางใกลชิด 

 

 เปาประสงค 

 • การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อแกไข

ปญหาระบบสขุภาพของประเทศบนฐานของความรู 

 • การสื่อสารความรูในการพัฒนา/แกไข

ปญหาระบบสขุภาพไปสูผูกำหนดนโยบาย นักวชิาการ

และประชาชนท่ัวไปท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 • สวรส.และเครือขายวิจัยระบบสุขภาพ   

มีการจัดการความรูที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและ  

มุงเนนผลสัมฤทธิ์ในการนำความรูเหลาน้ีไปใชใน

การพัฒนาขอเสนอนโยบายสุขภาพ 

 • การขยายเครือขายวิจัยระบบสุขภาพ 

และการเชื่อมโยงสูเครือขายวิจัยระบบสุขภาพของ

นานาชาติ 
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  ยุทธศาสตร  
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาความรู 
 กลวิธี 
 1.1 สรางความรูเพื่อตอบสนองตอปญหาหรือความตองการในปจจุบัน 
 • องคความรูเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพ (governance system)   

  ในทุกระดับ 

 • องคความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลไกใหมตาม พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 และ  

  การสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 

 • องคความรูเพื่อการพัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

 • การประเมินผลนโยบายสุขภาพหรือนโยบายที่มีผลกระทบตอสุขภาพของรัฐบาล 

 • องคความรูเพื่อสนับสนุนการจัดการปญหาสุขภาพระดับพื้นที่ และการกระจายอำนาจดาน  

  สุขภาพ 

 1.2 สรางความรูเพื่อความพรอมในการจัดการกับปญหาในอนาคต 
 • องคความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคเร้ือรัง (chronic care model) และ  

  ระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ (health care system for the elderly)  

 • องคความรูเพื่อการพัฒนาระบบยา (drug system) ของประเทศ ใหมีประสิทธิภาพและมี  

  หลักประกันเรื่องคุณภาพ 

 • องคความรูเพื่อสนับสนุนการจัดการกับปญหาสุขภาพจากสิ่งแวดลอม  

 • องคความรูเพื่อการจัดการผลกระทบจากโลกาภิวัตนที่สงผลตอสุขภาพ 

 • องคความรูเพื่อการพัฒนาระบบการวิจัยสุขภาพของประเทศใหมีประสิทธิผลมากขึ้น 



 

21

รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

2. ยุทธศาสตรการเช่ือมโยงความรูสูการ
พัฒนาระบบสุขภาพ 
 กลวิธี 
 2.1  การประสานระหวางนักวิชาการและ

หนวยงานผูใชงานวิจัย เนนการประสานเชิงรุก 

ตั้งแตขั้นตอนการกำหนดหวัของานวจิยั การทบทวน

โครงการวิจยั การกำกบัและติดตามความกาวหนาใน

งานวจิยั   

 2.2 การพัฒนาคลังขอมูลและความรูเรื่อง

ระบบสุขภาพ เพื่อใชเปนแหลงขอมูลสำหรับการ

อางอิง รวมทั้งใชในการเผยแพรขอมูลความรูสู

สาธารณะ  

 2.3 การพัฒนากลไกสื่อสารความรูที่หลาก 

หลายและเหมาะกับกลุมเปาหมายแตละกลุม   

ทั้งการส่ือสารวงกวางและการสื่อสารแบบจำกัด 

โดยเชื่อมโยงกับประเด็นที่กำลังเปนที่สนใจ เพ่ือ

กระตุนใหเกิดกระแสการใชประโยชนจากความรูใน

การพัฒนา  

3. ยุทธศาสตรการ เสริมสร างความ
เขมแข็งของระบบการจัดการความรูของ 
สวรส. และเครือขาย 
 กลวิธี 
 3.1 การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ

และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ

ความรูของผูปฏิบัติงานใน สวรส. และเครือขาย   

 3.2 การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดธรรมา-

ภิบาลที่ดี (good governance) ในการจัดการงาน

วิจัยของ สวรส. และเครือขาย โดยกำหนดใหมี

มาตรฐานการดำเนินงานที่โปรงใส ตรวจสอบได  

 3.3 การประสานการดำเนินงานของเครือขาย 

ใหเกิดความเปนเอกภาพในการบรรลุเปาหมายของ

สถาบันฯ และสังเคราะห “ความรูใหม” ท่ีเกิดจาก

การบูรณาการความรูที่สรางโดยเครือขายและ

ผลักดันใหเปนประเด็นสาธารณะ ท้ังนีผ้านกลไก 

“คณะกรรมการบรหิารยทุธศาสตรสถาบันฯ”  

4. ยุทธศาสตรการขยายพันธมิตรทาง
ยุทธศาสตร 
 กลวิธี 
 4.1 การพัฒนาเครือขายนักวิจัยท่ีมีอยูใน

ปจจุบัน โดยประสานนักวิจัยที่สนใจเร่ืองเดียวกัน

ใหมาทำงานรวมกัน 

 4.2 การสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือ

พัฒนางานประจำ (routine to research – R2R) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยของบุคลากร

และสรางบรรยากาศการใชความรูเพื่อการแกไข

ปญหาและพัฒนาระบบสุขภาพ 

 4.3 การพัฒนาแผนงานวิจัยใหมๆ ที่ผนวก

รวมแผนงานพัฒนานักวิจัยในประเด็นดังกลาว

อยูในแผนงานดวย 

 4.4  การประสานใหมีการศึกษาวิจัยรวม

กันระหวางนักวิจัยภายในและตางประเทศ โดย

อาจเปนการขอสนับสนุนทุนวิจัยจากตางประเทศ 

หรือการสนับสนุนทุนวิจัยรวมกัน 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

1 : เครือสถาบัน 
2 : สถาบันภาคีและเครือขายวิจัยฯ 

1

11

1 1

2

2

2

2

2

2

2

2

ผูกำหนดนโยบาย 

ประชาชน 
ภาคประชาสังคม 

แหลงทุนวิจัย 
ภายนอก 

เงินสนับสนุนวิจัย 

สวรส. 

บริบทของความรวมมือ 
 สวรส.บริหารจัดการความรูเพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยดำเนินการผานเครือขายวิจัยตางๆ 

ไดแก เครือสถาบัน (5 แหง) สถาบันภาคี (3 แหง) และเครือขายวิจัยประเด็นเฉพาะตางๆ (มากกวา 15 แหง) 

การบริหารจัดการดังกลาวครอบคลุมตั้งแตการกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร การประสานความรวมมือ

จากเครือขายวิจัยทั้งหมดเพ่ือใหมีการดำเนินงานหนุนเสริม (synergy) กัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของแตละ

เครือขายวิจัยและเปาหมายยุทธศาสตรโดยรวม 

 
แผนภูมิแสดงบริบทการทำงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือขายวิจัย 
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร สวรส. 

ขยายพันธมิตร 
ทางยุทธศาสตร 

พัฒนาความรู 

คนหา พัฒนาและสงเสริม 
การใชองคความรู 

เสริมสราง 
เครือขายนักวิจัย พันธกิจ 

ประสานภาคีที่เกี่ยวของ 
และภาคประชาชน 

วิสัยทัศนของ สวรส. 
“เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการความรูเพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพ  

และสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ ผานกระบวนการจัดการความรู” 

เสริมสรางความเขมแข็ง 
ของ สวรส. และเครือขาย 

เชื่อมโยงความรู 
สูการพัฒนาระบบสุขภาพ 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (1) 

คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

กลุมสนับสนุน (18) 

หนวยสนับสนุนทั่วไป (10) 

หนวยสารสนเทศ (4) 

หนวยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (2) 

หนวยสื่อสารความรูและขับเคลื่อนสังคม (2) 

กลุมบริหารจัดการความรู (13) 

กลุมผูจัดการงานวิจัย (ุ6) 

รองผูอำนวยการ (1) 

คณะกรรมการ 
ติดตามประเมินผล 

กลุมผูประสานงานวิชาการ (7) 
 

โครงสรางองคกร 
 
 ปงบประมาณ 2551 สวรส.มีอัตรากำลัง ที่เปนเจาหนาท่ี 27 อัตรา  ท่ีเปนลูกจาง 6 อัตรา  รวมท้ังสิ้น 

33 อัตรา กระจายอยูตามหนวยตางๆ ดังแผนภูมิขางลางน้ี 

 
แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

งบประมาณ 
 
 คาใชจายเพื่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตรตางๆ รวมท้ังคาใชจายอื่นของสวรส. ในป 2551   

มีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนและชุดโครงการตามยุทธศาสตร 

งบประมาณ (ลานบาท) 
ของ สวรส. จากองคกรอ่ืน รวม 

1. การพัฒนาความรู 
    ความรูที่ตอบสนองตอปญหาปจจุบัน 

      ระบบวิจัยสุขภาพในเชิงประเด็นและพื้นที่ 

      ขอมูลขาวสารและการอภิบาลระบบสุขภาพ 

       ระบบบริการสุขภาพ 

      การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและปจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพ 

      หลักประกันสุขภาพและการเงินการคลังดานสุขภาพ 

    ความรูในการจัดการกับปญหาในอนาคต 

      การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 

      ระบบยาของประเทศ 

      ปญหาสุขภาพจากส่ิงแวดลอม 

      การพัฒนานโยบายการวิจัยสุขภาพของประเทศ 

59.8346 
43.8346 

17 

15.3346 

0 

0.5 

11 

16 
5 

5 

5 

1 

260.832 
260.832 

6.24 

102.912 

31.728 

119.952 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

320.6666 
304.666 

23.24 

118.2466 

31.728 

120.452 

11 

16 
5 

5 

5 

1 

2. การเชื่อมโยงความรูสูการพัฒนาระบบสุขภาพ 
      การประสานระหวางนักวิชาการและหนวยงานผูใชงานวิจัย 

      การพัฒนาคลังขอมูลและความรูเร่ืองระบบสุขภาพ 

      การพัฒนากลไกสื่อสารความรูที่หลากหลาย 

11 
3 

2.5 

5.5 

2.7648 
0 

0 

2.7648 

13.7648 
3 

2.5 

8.2648 

3. การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการจัดการความรูฯ 
      การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการ 

      การสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในการจัดการงานวิจัย 

      การประสานการดำเนินงานของเครือขาย 

4.2 
2 

1 

1.2 

0 
0 

0 

0 

4.2 
2 

1 

1.2 

4. การขยายพันธมิตรทางยุทธศาสตร 
      การพัฒนาเครือขายวิจัยในโรงพยาบาล 

      ศูนยประสานงานภมูภิาคเอเชียการจดัการงานวจิยัไขหวดันก (APAIR) 

5 
4 

1 

0 
0 

0 

5 
4 

1 

รวมเฉพาะงบตามยุทธศาสตร 80.0346 263.5968 343.6314 

      การสนับสนุนทั่วไป 

      งบกอสรางอาคารใหม ปที่ 1 

29.0768 

35 

10.9832 

0 

40.06 

35 

รวมงบทั้งหมด 144.1114 274.58 418.6914 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

 หมายเหตุ : ไมรวมงบโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล จำนวน   

40 ลานบาท เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหารเงินน้ีเปนการเฉพาะ และไมรวมงบเอดส จำนวน 465 ลานบาท 

เนื่องจากเปนโครงการเฉพาะ ท่ีมีระยะเวลาดำเนินการจำกัด 

 เชนเดียวกับในปงบประมาณที่ผานมา งบประมาณที่ใชในการดำเนินการสวนใหญ จะเปนไปเพ่ือ  

การพัฒนาความรู  โดยการพัฒนาความรู ใชเงินงบประมาณของ สวรส.โดยตรงจำนวน 59.8346 ลานบาท  

และใชเงินจากองคกรอื่นที่ทำขอตกลงกับ สวรส. เพ่ือให สวรส. เปนผูจัดการงานวิจัย จำนวน 260.832   

ลานบาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 320.6666 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.32 ของคาใชจายรวมตามยุทธศาสตร   

(343.6314 ลานบาท) หรือคิดเปนรอยละ 76.59 ของยอดเงินรวมท้ังหมด (418.6914 ลานบาท) 
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

เชื่อมโยงความรูและผูคน  
สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 



HSRI 
ANNUAL REPORT 2008 

 



   บทนำ  
   ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน 
   ผลการดำเนินงานของ สวรส. ตามยุทธศาสตร 
   ปญหา/อุปสรรค และ การแกไข/ขอเสนอแนะ 

สวนท่ี 2 

ผลการปฏิบัติงาน 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

บทนำ 

 ระบบสุขภาพของไทยในชวงทศวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก มีหนวยงานและกลไก  

ใหมๆ เกิดขึ้นโดยมีบทบาทที่แตกตางกันไปภายใตระบบสุขภาพ เชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ  

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แหงชาติ (สช.) และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) ทำใหกลไกหลักๆ ที่มีอยูเดิม เชน กระทรวง

สาธารณสุข จำเปนตองปรับบทบาทและความสัมพันธกับกลไกอื่นๆ ใหม พลวัตของระบบสุขภาพดังกลาว 

ทำใหการพัฒนาองคความรูเพื่อการสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพยิ่งมีความจำเปนมากยิ่งขึ้น ขณะ

เดียวกันมีหนวยงานและแผนงานตางๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือทำวิจัยและ หรือ บริหารจัดการความรูดานสุขภาพใน

ประเด็นเฉพาะเกิดขึ้นจำนวนมากในชวงเวลาดังกลาวเชนกัน ทำใหความตองการการบริหารจัดการและ

สังเคราะหความรูที่หลากประเด็นและหลายสาขาใหเสริมพลังกันและกันมีความจำเปนอยางยิ่ง 

 ปงบประมาณ 2551 เปนปที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เริ่มรุกออกไปเพ่ือขยายเครือขาย

พันธมิตรการวิจัย เพื่อใชประโยชนจากตนทุนการวิจัยสุขภาพท่ีมีอยูในประเทศและประเทศใกลเคียงใหมาก

ขึ้น เชน การผลักดันใหมีการวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research) สรางนักวิจัยหนาใหมที่อยูในระบบ

สุขภาพ สนับสนุนใหเกิดเครือขายวิจัยเพื่อสรางผลงานวิจัยสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ นอกจากน้ันยัง

ขยายพันธมิตรการวิจัยดานไขหวัดนกไปยังประเทศขางเคียงเพิ่มเติม ไดแก ลาว และ พมา และองคกรวิจัย

ระดับนานาชาติ ซึ่งเปนการตอยอดจากโครงการวิจัยในปที่แลวที่ทำรวมกันระหวาง ไทย จีน เวียดนาม 

อินโดนีเซีย และกัมพูชา 

 ถัดมา คอื การพฒันาใหองคกรมกีารบริหารจดัการทีม่มีาตรฐาน โดยการจัดทำตวัชีว้ดัผลการดำเนนิงาน

องคกรที่พัฒนารวมกับ บริษัทไทยเรทต้ิงแอนดอินเฟอรเมช่ันเซอรวิส จำกัด หรือ TRIS และกรมบัญชีกลาง 
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

ทั้งนี้ผลการประเมินตาม 18 ตัวช้ีวัดในป 2551    

สวรส. ไดคะแนนคดิเปนรอยละ 83.4%  

 ป 2551 สวรส.ไดพัฒนาซอฟตแวร เพ่ือใช

สนับสนุนการบริหารจัดการและติดตามงานวิจัย 

ชื่อ Monitoring and Management System   

(MMS) ทำหนาที่ จัดเก็บขอมูลโครงการวิจัย ขอมูล

นักวิจัย ลงทะเบียนโครงการวิจัย จัดทำขอตกลง 

ติดตามผลการดำเนินงานตามงวดงาน แจงเตือน

ความเสี่ยงที่การดำเนินงานโครงการจะลาชา และ 

ลวงเลยเวลากำหนดสงมอบงาน ปจจุบันมีการใช

ระบบดังกลาวทั่วทั้งองคกร และวางแผนจะขยาย

การใชงานระบบนี้กับเครือขายองคกรของ สวรส. 

ในปงบประมาณ 2552 โดยจะเปนโครงการทดลอง

นำรองกับองคกรเครือขาย 3 องคกรกอน 

 นอกจากการพัฒนาระบบการจัดการขอมูล

เพื่อสนับสนุนการบริหารและติดตามโครงการวิจัย

เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนแลว   สวรส.ยังได

ริเริ่มใหความสำคัญตอแผนการพัฒนาบุคลากร

ของ สวรส.และเครือขายสถาบัน โดยจะใชระยะ

เวลาดำเนินงานในชวงแรกเปนเวลาสามป เริ่มจาก

ป 2552 เปนตนไป มีเปาหมายเพื่อสรางระบบการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรดาน

การจัดการวิจัยระบบสุขภาพ เพ่ือรองรับความ

ตองการการจัดการงานวิจัยที่มีเพ่ิมขึ้น 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
ของการปฏิบัติงาน 
 

 1.  ภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด TRIS  
    ของสวรส. ปงบประมาณ 2551 
 ปงบประมาณ 2551 เปนปแรกที่สวรส.ไดรับการประเมินจาก TRIS (บริษัทไทยเรทติ้งแอนด  

อินเฟอรเมช่ันเซอรวิส จำกัด) หลังจากมีขอตกลงกับกรมบัญชีกลางซึ่งมีบริษัท TRIS เปนที่ปรึกษาใน

ปงบประมาณ 2550 โดยผลการดำเนินงานของปงบประมาณ 2551  สวรส.มีคะแนนการประเมินอยูในระดับ 

5 (คะแนนสูงสุด) จำนวน 12 ตัวช้ีวัด ระดับ 4 จำนวน 3 ตัวชี้วัด ระดับ 3 จำนวน 1 ตัวชี้วัด และระดับ 1 

จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผลรวมท้ังหมดไดคะแนน 416.25 คะแนน หรือ 83.25%  
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ผลการประเมินตามตัวชี้วัด TRIS ของสวรส. ปงบประมาณ 2551 

 
ตัวช้ีวัด น้ำหนัก คะแนน ผลการประเมิน 

1. ผลการดำเนินงานดานการเงิน 8 5 40 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราคาใชจายในการดำเนินงานตอคาใชจายรวม 8 5 40 

2. ผลการดำเนินงานดานปฏิบัติการ 45 3.8667 174.00 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : การสรางทุนวิชาการดานสุขภาพ 

  รอยละความสำเร็จการสรางงานวิชาการ  

  อตัราสวนจำนวนนกัวชิาการใหม 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 : ความสำเร็จในการสรางคลังขอมูลงานวิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ความสำเรจ็ของการถายทอดงานวิชาการ 

  การนำเสนอสูกลุมผูบริหารหรือกลุมที่เกี่ยวของ  

  เวทีวิชาการ  

  เว็บไซต   

  เอกสารส่ิงพิมพ  (วารสารหนังสือพิมพ)  

ตัวชี้วัดที่ 2.4 : ความสำเรจ็ในการขบัเคลือ่นเชงินโยบาย 
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5 

3 

2 
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14 
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5 

5 

5 

5 

4 

8 

20 

20 

 

25 

15 

10 

15 

56 

3. การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 15 4.0967 61.45 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ความพงึพอใจของผูใชงานวชิาการ 

  ผูบริหารหรือกลุมที่เกี่ยวของกับการกำหนดนโยบาย  

  นักวิจัย หรือ นักวิชาการ  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การดำเนนิการตามแผนปรบัปรงุการบริการ 

จากผลการสำรวจความพงึพอใจของผูใชงานวชิาการ  

5 

5 

5 

3.290 

4 

5 

15 

20 

25 

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 32 4.400 140.80 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : การจัดทำแผนแมบทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

  การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยขององคกรภาคี

เครือขาย 

  การพัฒนาเคร่ืองมือสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

    •   การพัฒนาคูมือบริหารจัดการงานวิจัย 

    •   การพัฒนา Software ระบบติดตามงานวิจัย 

    •   การจัดทำตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล   

ตัวชี้วัดที่ 4.3 : การดำเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร ประจำป 2551 
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รวม 416.25 

คะแนนรวม  คิดเปนรอยละ 83.25        
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 2.  ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเชื่อมโยงความรู 
    สูการพัฒนาระบบสุขภาพ ไดแก 
 
การพัฒนาขอเสนอนโยบาย/ยุทธศาสตรที่สำคัญๆ ไดแก 

 • การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อสันติสุขภาวะภาคใต สวรส.และภาคีเครือขาย ไดจัดใหมี

การสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายจากองคความรูที่มีอยูแลว แตกระจัดกระจายและขาดการสังเคราะหเชิง

ระบบ หลังจากนั้นไดจัดใหมีเวทีวิชาการในวันท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2550 เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูใน

กระบวนการจัดการความรูในสถานการณวิกฤต และจัดทำขอเสนอแนะเชิงระบบเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน 

สำหรับการนำเสนอตอผูแทนพรรคการเมืองตางๆ (เนื่องจากเปนชวงกอนหนาที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม 2550) โดยคาดหวังวาจะทำใหขอเสนอดังกลาวไดรับการบูรณาการเขา

เปนสวนหนึ่งของนโยบายพรรคการเมืองเหลานั้น  การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายคร้ังนี้ยังเปนจุดเริ่มตนที่

ทำใหมีการประสานการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงาน  

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ที่เกี่ยวของกับภาคใตทั้งหมด และนำไปสูการประสานกันอยางตอเนื่องใน

ระยะตอมา 

 • การพัฒนาขอเสนอนโยบายสุขภาพเสนอตอพรรคการเมือง  สวรส. ไดจัดใหมีการประชุม  

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขอเสนอจากเครือขายตางๆ ขึ้นในวันท่ี 30 กันยายน 2550 หลังจากน้ันไดจัดใหมี

การประชุมอีกอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาขอเสนอใหมีความชัดเจนมากขึ้น จนมีขอเสนอท่ีเปนรูปธรรมจำนวน 

5 ประเด็น สำหรับการนำเสนอตอผูแทนพรรคการเมืองตางๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน  

วันท่ี 23 ธันวาคม 2550  

 • การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือสนับสนุนบริการปฐมภูม ิ สวรส. มูลนิธิสาธารณสุข  

แหงชาติ  สปสช. และโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ไดรวมกันจัดเวทีพัฒนานโยบาย

เพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิ โดยเนนการพัฒนาขอเสนอระบบการเงินการคลัง และกลไกบริหารจัดการใน

ระดับพ้ืนที่ เพื่อใหหนวยบริการปฐมภูมิทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถจัดบริการแบบผสมผสานไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ และเน่ืองจากหนวยใหบริการหลักในระบบปฐมภูมิของประเทศคือหนวยงานภายใตโครงสราง

ของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีการเตรียมการนำเสนอขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตอ  

ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขอยางเปนทางการในโอกาสตอไป   

 • การประชุมระดับภูมิภาค “Asia Pacific Preparatory Meeting for the 2008 Global 
Ministerial Forum on Research for Health” ระหวางวันท่ี 10-12 มิถุนายน 2551 โดย สวรส. รวมกับ

องคการอนามัยโลก และ Bamako Secretariat จัดขึ้น โดย สวรส. รับผิดชอบงานดานวิชาการท้ังหมด   

ทั้งการวิเคราะหระบบวิจัยสุขภาพไทย เพ่ือเปน 1 ใน 5 กรณีศึกษาที่นำเสนอในการประชุมเพื่อวิเคราะหภาพ

รวมระบบวิจัยสุขภาพของประเทศที่คัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง (จีน เวียตนาม ศรีลังกา มาเลเซีย และไทย) 

และจัดทำขอเสนอ Bangkok Statement ซึ่งเปนการรวมมือกันวางแผนการพัฒนางานวิจัยระบบสุขภาพของ

ประเทศสมาชิก ทั้งนี้จะมีการนำเสนอในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีในเดือนพฤศจิกายน 2551  

 
การขับเคล่ือนสังคมเพ่ือรวมผลักดันนโยบายระบบสุขภาพผานการจัดเวทีวิชาการ  
ที่สำคัญๆ ไดแก 

 • เวทีวิชาการ “รัฐธรรมนูญกับสุขภาพและดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล” สวรส. ไดจัดเวทีวิชาการ 

เรื่อง รัฐธรรมนูญกับสุขภาพและดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาล  เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2551 มีผูเขารวมใหขอคิดเห็น

ประมาณ 50 คน ผูทบทวนวรรณกรรมสรุปวา ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ ประกอบดวย  1. ความรับผิดชอบ   

2. การกำหนดนโยบายแบบเปดใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกำหนดนโยบาย  3.การใชอำนาจท่ีถูกตอง

เหมาะสม  4. การมีสวนรวม  5. การตอบสนองความตองการของประชาชน  6. การรับฟงเสียงของประชาชน   

7. การตรวจสอบ  8. ความโปรงใส   9. การจัดสรรทรัพยากร 10. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน  

 • การแถลงขาวแนวทางการปฏิรูปพรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ขอเสนอการปฏิรูป   

พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถเปน 1 ใน 5 ขอเสนอนโยบายสำคัญที่เสนอตอพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 สวรส.และสำนักงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหลักประกัน

สุขภาพไทย (สวปก.) ไดพิจารณารวมกันแลวเห็นวา จำนวนอุบัติเหตุที่มีมากในชวงเทศกาลปใหม นาจะเปน

เงื่อนไขที่ดีในการกระตุนใหสาธารณชนเห็นความจำเปนในการปฏิรูประบบดังกลาว จึงไดจัดใหมี  
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การแถลงขาวตอสื่อมวลชนในวันที ่ 2 มกราคม 

2551 โดยช้ีแจงขอมูล เหตุผล และความจำเปนใน

การปฏิรูประบบดังกลาว ทั้งนี้คาดหวังความตื่นตัว

ของสังคมที่จะสนับสนุนการปฏิรูปดังกลาว  

 • การแถลงขาว “การสำรวจสุขภาพ
ประชาชนไทยครั้งที่ 4” ในวันที่ 29 พฤษภาคม 

2551 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงการท่ีหนวย

วิจัยในภูมิภาคตางๆ จะเขาไปสำรวจสุขภาพใน

พื้นที่ และขอความรวมมือจากประชาชนกรณีที่ได

รับการสุมเปนตัวอยาง แผนงานนี้ ไดรับความเห็น

ชอบจากคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 

2550 กลุมเปาหมายคือ วัยเด็ก วัยแรงงาน วัย

สูงอายุ จำนวน 32,000 คน ในพ้ืนที่ 4 ภาคของ

ประเทศ  และมีการจัดทำคูมือในการสำรวจ

สุขภาพ และจัดอบรมพนักงานสัมภาษณดวย  

 • การรณรงค เผยแพรความรู และ
ทัศนคติใหมตอ “คนพิการ” โดยแผนงานสราง

เสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.) รวมกับ 

สวรส. ไดจัดโครงการประกวดหนังส้ันสำหรับคน

พิการขึ้น และจัดประชุมเพื่อเผยแพรภาพยนตร  

ดังกลาว พรอมกับงานวิชาการในประเด็นอื่นๆ ใน

วันท่ี 17 มิถุนายน 2551 โดยมีผูเขารวมประชุมกวา 

800 คน และภาพยนตรดังกลาวยังไดรับการ

เผยแพรทางโทรทัศนอีกหลายคร้ัง  

 • การแถลงขาว “ประสิทธิผลของวัคซีน
ปองกันมะเร็งปากมดลูก” ในวันที่ 7 สิงหาคม 

2551 เพื่อเผยแพรขอมูลจากงานวิจัยใหประชาชน

ไดรับทราบ และใชประกอบการพิจารณาการ

ตัดสินใจใชวัคซีน รวมทั้งกระตุนใหประชาชนกลุม

เสี่ยงสนใจไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

ซึ่งเปนแนวทางการปองกันท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดใน

ปจจุบัน  

 • การแถลงขาว “รูปแบบการรณรงค
เพื่อปองกันโรคเอดสในกลุมเยาวชน” ในวันท่ี   

18 กันยายน 2551 โดย สวรส. รวมกับ สปสช. 

กระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการ

รณรงคเพื่อปองกันโรคเอดส เพื่อกระตุนให

ประชาชนเห็นความสำคัญของปญหาโรคเอดสใน

กลุมเยาวชน พรอมทั้งนำเสนอรูปแบบการรณรงค

ปองกันปญหาโรคเอดสที่ สวรส. ไดสนับสนุน

องคกรตางๆ ดำเนินการในพ้ืนท่ี  
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 3.  การรับรูงานวิจัยและความพึงพอใจของผูใชผลงานวิจัยของ สวรส. 
 ผลการสำรวจผูใชผลงานวิจัยของ สวรส โดยเก็บขอมูลระหวางเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2551 พบวา ผูใชผลงานวิจัยสวนใหญมีเปาหมายเพ่ือเพิ่มพูนความรูและพัฒนาตนเองสูงสุด   

คาเฉลี่ยเทากับ 4.34 (คะแนนสูงสุดคือ 5) รองลงมา คือ เพื่อการวิจัย คาเฉล่ียคือ 4.19 กรณีการรับรูแหลง

ขอมูลงานวิจัยของ สวรส สวนใหญรับรูผาน website (รอยละ 77.8) รองลงมา คือ ผานการแนะนำและ  

สื่อสิ่งพิมพของ สวรส. เชน วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข คิดเปนรอยละ 55.7 รองลงมาคือหนังสือวิชาการ

ของ สวรส. คิดเปนรอยละ 47.6  

 ความพึงพอใจของผูใชงานวิจัยของสวรส.อยูในระดับพึงพอใจมากที่คะแนนเฉล่ีย 4.03 ถาพิจารณา

แยกตามอาชีพ สามารถแสดงในรูปที ่2.1 ซึ่งพบวา กลุมอาจารยมีความพึงพอใจมากที่สุด (4.13) รองลงมา

คือเจาพนักงานสาธารณสุข (4.11) สวนกลุมแพทยมีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด (3.7) แตยังอยูใน

ระดับพึงพอใจมาก (คะแนนระหวาง 3.50 – 4.49) 

 
รูปที่ 2.1  คะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจตองานวิชาการของ สวรส. 
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  คะแนน 4.5 ขึ้นไป สำคัญมากที่สุด  
  3.50 – 4.49   สำคัญมาก  
  2.50 – 3.49   สำคัญปานกลาง  
  1.50 – 2.49   สำคัญนอย 
  นอยกวา 1.50  สำคัญนอยที่สุด 
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 ขอเสนอแนะตอประเด็นวิจัยที่อยากให สวรส. สรางงานวิจัยเพิ่มเติมมากท่ีสุดในสามอันดับแรก   

คือ งานวิจัยดานภัยคุกคามทางธรรมชาติที่มีผลตอสุขภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.10) กลไกและเคร่ืองมือ  

การจัดการกับปญหาสุขภาพจากสิ่งแวดลอม (คะแนนเฉลี่ย 3.06) และ งานวิจัยสนับสนุนการพัฒนาระบบ

การดูแลผูปวยโรคเร้ือรังและโรคไมติดตอ (คะแนนเฉล่ีย 3.05) ซึ่งเปนขอมูลที่มีประโยชนตอ สวรส. ในการ

กำหนดประเด็นวิจัยในปถัดไปเพื่อใหสอดคลองกับความตองการท่ีมีอยูในระบบสุขภาพ 

 
รูปที่ 2.2  คะแนนคาเฉลี่ยระดับความสำคัญตอประเด็นวิจัยที่ตองการให สวรส. ทำวิจัย 
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ภัยคุกคามทางธรรมชาติตอสุขภาพ 
การจัดการกับปญหาสุขภาพจากสิ่งแวดลอม 
ระบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังและโรคไมติดตอ 
ความปลอดภัยของผูปวย (patient safety) 
ประเมินผลนโยบายดานสุขภาพ 
พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพระบบยา 
กำลังคนดานสุขภาพ 
วิจัยเพื่อสนับสนุนกลไกตาม พรบ. สุขภาพแหงชาติ 
ระบบประกันสุขภาพผูสูงอายุ 
ธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ 
ระบบการดแลสุขภาพผูสูงอายุ 
การเงินการคลังระบบสุขภาพ 
การจัดการกับปญหาสุขภาพระหวางประเทศ เชน WTO, TRIPS และโรคอุบัติใหมตางๆ 
 

  ตั้งแต 4.5 ขึ้นไป พึงพอใจมากที่สุด 
  3.50 – 4.49   พึงพอใจมาก 
  2.50 – 3.49   พึงพอใจปานกลาง 
  1.50 – 2.49   พึงพอใจนอย 
  นอยกวา 1.50  พึงพอใจนอยที่สุด 
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ผลการดำเนินงาน 
ของ สวรส. ตามยุทธศาสตร 

 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความรู 
 ประกอบดวยแผนงานสำคัญที่มีความคืบหนาไดแก  

1.1 แผนงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

 ที่ผานมา ภายใตระบบสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพไทยมีพัฒนาการท่ีรวดเร็ว โดยเฉพาะความ

สำเร็จที่ทำใหประชาชนคนไทยทุกคนมีประกันสุขภาพถวนหนา ประกอบดวยระบบประกันสามระบบใหญ 

คือ ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการขาราชการ โดยระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนาคุมครองประชากรไทยมากท่ีสุด คือประมาณ 48 ลานคน ทิศทางการพัฒนา

ระบบหลักประกันสุขภาพไทยจากนี้ไปตองใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพบริการ ภายหลังจาก

ประสบผลสำเร็จจากการคุมครองในเชิงปริมาณ 

 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เปนหนวยงานหนึ่งภายใตการกำกับ

ของสวรส. ทำหนาที่วิจัย ติดตามและประเมินผลระบบหลักประกันสุขภาพของไทย ซ่ึงปจจุบันสามารถ

ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน ดวยระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 3 ระบบหลักดังกลาวแลว ระบบใน  

ภาพรวมยังจำเปนตองพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือสรางความเทาเทียม และยกระดับคุณภาพบริการ สำหรับ

ยทุธศาสตรการวิจยัสามปตัง้แตป 2551 – 2553 ของ สวปก. มีดงันี ้
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 1. ยุทธศาสตรการสรางความรู เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
ใหมีความสมดุล เปนการศึกษาภาพอนาคต

หลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ไทย เพื่อนำผลการศึกษาไปใชปรับปรุงเสนทาง   

(road map) ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา

ตามฉากทัศนที่เปนไปได และพัฒนากลไกเฝาระวัง

ที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจระหวางการพัฒนา

ระบบหลักประกัน เชน โครงการวิจัยพัฒนา  

ขอเสนอนโยบายสำหรับกลุมคนไรสถานะทาง

กฎหมาย ไรสัญชาติ และแรงงานตางดาว โครงการ

ศึกษาภาวะพึ่งพิงของผูสูงอายุในสถานดูแลและ  

คาใชจาย และโครงการศึกษาผลกระทบจาก

มาตรการบังคับใชสิท ธิ เหนือสิทธิบัตรยาใน  

ประเทศไทย  

 2. ยุทธศาสตรการสรางความรู เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
หลักประกันสุขภาพ มีชุดโครงการวิจัย คือ   

1) โครงการประเมินและพัฒนากลไกการจายเงิน

ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 2) โครงการ

ประเมินผลกระทบของระบบหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา 3) โครงการประเมินประสิทธิภาพตนทุน

สถานพยาบาล 4) โครงการประเมนิการใชเทคโนโลยี

ดานสุขภาพและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  

 3. ยุทธศาสตรการสรางความรู เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาบริการใหมีคุณภาพมาก
ขึ้น มีโครงการวิจัย คือ 1) โครงการประเมินผลการ

เขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 2) โครงการประเมิน

การใหบริการผูปวยเฉพาะโรคภายใตระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา ไดแก การประเมิน

โครงการผาตัดหัวใจ 8,000 ดวง และการประเมิน

โครงการใหบริการลางไตทางชองทอง 3) โครงการ

ทบทวนสิทธิประโยชนบริการฟนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย 4) โครงการประเมินระบบบริการ

ปฐมภูมิ 5) โครงการประเมินระบบบริการใหยา

ตานไวรัสเอดสภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ

ถวนหนา 

 4. ยุทธศาสตรการสรางความรู เพื่อ
สนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลแกระบบ
หลักประกันสุขภาพ มีชุดโครงการวิจัย คือ   

1) โครงการประเมินผลการบริหารงบประมาณ

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคภายใตระบบ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา 2) โครงการศึกษา

การอภิบาลระบบ เชน ศึกษาแนวทางการพัฒนา

ภารกิจกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาบทบาท

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการจัดบริการ

สาธารณสุข โครงการประเมินการดำเนินงานตาม 

พ.ร.บ. คุมครองผูประสบภัยจากรถ 3) โครงการ

ศึกษาและจัดทำขอเสนอเพื่อพัฒนาระบบขอมูล

ของระบบหลักประกันสุขภาพ 
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 เน่ืองจากปงบประมาณ 2551 เปนปแรกของ

การดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรตางๆ ดังกลาว 

หลายชุดโครงการจะแลวเสร็จในปงบประมาณ 

2552 ดังนั้น การนำผลวิจัยไปใชจึงนาจะเกิดขึ้นใน

ปงบประมาณถัดไป  

 

1.2 การวิจัยเพื่อการประเมินเทคโนโลยี
และนโยบายดานสุขภาพ 

 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย

ดานสุขภาพ (Health Intervention and Techno- 

logy Assessment Program หรือ HITAP) จัดตั้ง

ขึ้นในป 2550 โดยมีภารกิจเพ่ือทำการวิจัยประเมิน

เทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ไดรับทุน

สนับสนุนสวนใหญจากสี่หนวยงานหลัก ไดแก 

สสส. สวรส.  สปสช. และสำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งไดรับทุน

สนับสนุนจากหนวยงานอืน่ๆ ทีไ่มใชองคกรแสวงหา

กำไรท่ีมีความตองการใหทำการประเมินเทคโนโลยี

และนโยบายดานสุขภาพ เชน ธนาคารโลก และ 

Global Development Network 

 ป 2551 ซึง่เปนปที ่2 ของการดำเนนิโครงการ 

พบวา จำนวนงานวิจัยที่ดำเนินการมีจำนวนเพ่ิม

ขึ้นอยางมาก บางสวนของโครงการวิจัยที่ไมแลว

เสร็จในป 2550 และมาเสร็จสิ้นในปงบประมาณ 

2551 เชน 1) การประเมินทางเศรษฐศาสตรของยา

รักษาโรคตับอักเสบชนิดบีและชนิดซี 2) การตรวจ

คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีโดยใชสารคัดหลั่งใน

เยื่อบุชองปาก 3) การเสนอบริการคำปรึกษาและ

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีเปนบริการพ้ืนฐาน

ในโรงพยาบาลชุมชน เปนตน 

 การนำผลงานวิจัยไปใชเพื่อการตัดสินใจใน

เชิงนโยบาย หรือเพื่อสนับสนุนแนวทางการให

บริการสุขภาพน้ัน ที่ผานมา HITAP มิไดรอใหผล

การวิจัยเสร็จส้ินอยางสมบูรณกอนแลวจึงนำเสนอ

ผลงาน ในระหวางการศึกษาวิจัยใดๆ หากนักวิจัย

พบวาสามารถนำไปใชประโยชนตอผูใช ก็จะมีการ

นำเสนอขอคนพบเปนระยะ เชน การนำเสนอตอ

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาต ิ

และคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชนของ สปสช. 

ซึ่งทั้งสองคณะอนุกรรมการฯ น้ีมีความตองการนำ

ขอคนพบจากการวิจัยในระหวางการศึกษาไปใช

ประกอบการพิจารณา ท้ังน้ีเพื่อใหทันสถานการณ

ในการตัดสินน้ันๆ  
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 นอกจากนั้น ทั้งสองคณะอนุกรรมการฯ ยัง

ใหการรับรองคูมือการประเมินเทคโนโลยีทางการ

แพทย ที่ HITAP จัดทำขึ้นรวมกับผูเชี่ยวชาญจาก

หลายสถาบัน ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนตอการวาง

ฐานรากของระบบประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพที่

เชื่อมตอกับหนวยงานดานนโยบาย 

 ผลงานวจิยัสำคญัอกีชิน้ในป 2551 ที ่HITAP 

รวมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง

ประเทศ (International Health Policy Program : 

IHPP) ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจาก

ธนาคารโลก คือ การวิจัยและพัฒนาขอเสนอเชิง

ยุทธศาสตรและนโยบายสำหรับการปองกันและ

ควบคุมมะเร็งปากมดลูก นักวิจัยไดนำเสนอผลการ

วิจัยและขอเสนอแกหนวยงานดานนโยบายที่

เกี่ยวของ เชน กรมอนามัย และ สปสช. ทำใหเกิด

การปรับปรุงคุณภาพบริการการตรวจคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก และจัดบริการตรวจคัดกรองให

ครอบคลุมกลุมเปาหมายใหมากขึ้น นอกจากนี้ยังมี

ขอเสนอที่สำคัญคือ การเสนอวายังไมควรเรงรัด

การใชวัคซีนปองกันการติดเชื้อ Human papillo- 

mavirus เพราะยังมีราคาแพง ไมคุมคาเชิง

เศรษฐศาสตรในการนำมาจัดใหบริการแบบ

สาธารณะ  

 คณะนักวิจัยในโครงการน้ียังไดรับการแตงตั้ง

จาก สปสช.ใหเปนคณะทำงานที่เกี่ยวของกับการ

ขยายบริการตรวจคัดกรองภายใตระบบหลัก 

ประกันสุขภาพถวนหนา ถือเปนผลสำเร็จอีกกาวท่ี 

HITAP พัฒนาความเช่ือมโยงกับองคกรนโยบาย

สุขภาพไดทั้งในระดับการวิจัยเชิงนโยบายและการ

สนับสนุนดานวิชาการตอการดำเนินนโยบาย   

สงผลชวยพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการดำเนิน

งานใหมีคุณภาพมากขึ้น 

 นอกจากการสื่อสารงานวิจัยสูผู ใชที่ เปน

องคกรนโยบายแลว  HITAP ยังไดนำผลการวิจัย

ดั งกลาวผนวกกับขอมูลและความรูพื้ นฐาน  

เกี่ยวกับการปองกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกที่

ประชาชนควรทราบ ทำการส่ือสารสูสาธารณะ 

ผานการแถลงขาว ลงบทความในหนังสือพิมพ   

และใหความรูผานรายการโทรทัศน ซึ่งไดรับความ

รวมมือจากหลายหนวยงาน ไดแก กรมอนามัย   

สวรส. สวปก. และสสส. 

 แมวาจะมีสัญญาณท่ีดีที่องคกรดานนโยบาย

ใหความสนใจตอการพัฒนานโยบายที่ตั้งอยูบน

หลักฐานเชิงประจักษมากขึ้น แตอุปสรรคสำคัญ

ของการดำเนินงาน คือ การขาดแคลนนักวิจัยดาน

การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ ที่ยัง

ปรากฎเปนปญหาอยูตั้งแตป 2550 ตอเนื่องจนถึง

ป 2551 
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 ยุทธศาสตรที่ HITAP ดำเนินการควบคูไปกับ

การศึกษาวิจัย และมีความสำคัญไมดอยไปกวากัน 

คือ การพัฒนานักวิจัยทางดานนี้ ซึ่งกิจกรรมสำคัญ

ที่ดำเนินงานในป 2551 ไดแก การจัดประชุม

วิชาการดานเภสัชเศรษฐศาสตร (International 

Society for Pharmacoeconomics and 

Outcomes Research : ISPOR Thailand annual 

conference) ในระหวางวันที่ 12-13 พฤษภาคม 

2551 ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารและ

นักวิชาการจำนวน 113 คน ทั้งจากภาครัฐและ  

ภาคเอกชน วัตถุประสงคของการจัดประชุมก็เพื่อ

กระตุนใหเกิดความสนใจตองานวิจัยทางดานนี้ 

กำหนดการประชุมประกอบดวย การนำเสนอความ

กาวหนาทางวิชาการที่ เกี่ยวของ ตามดวยการ

อบรมใหความรูเบื้องตนและปฏิบัติการสำหรับการ

วิจัยเพื่อประเมินความคุมคาทางการแพทย โดย

หวังวาบุคคลที่เขารับการอบรมจะนำแนวทางและ

วิธีการวิจัยที่ไดรับจากการอบรมไปใชประโยชนใน

การดำเนินการวิจัยในงานที่ตนเองเกี่ยวของ และ

คาดหวังวาจะมีนักวิจัยทางดานนี้เพิ่มมากข้ึนอยาง

ตอเนื่องทุกๆ ป 

 นอกจากนั้น HITAP ยังเปดโอกาสให  

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบัน

การศึกษาชั้นนำของประเทศเขารวมทำวิจัยเพื่อ

เปนวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ และในปนี้มี  

นักวิจัยจาก HITAP จำนวน 2 คนไดรับทุนวิจัยจาก

องคการอนามัยโลกเดินทางไปศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกท่ีประเทศเนเธอแลนดและอังกฤษ   

ในสาขาเศรษฐศาสตรสาธารณสุขและการคา

ระหวางประเทศและสุขภาพ HITAP เช่ือมั่นวาใน

อนาคตน้ัน บุคคลเหลานี้จะเปนกำลังสำคัญตอการ

สรางงานวิจัยทางดานนี้ ซึ่งเห็นไดชัดวามีความ

ตองการเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆขณะ 

 
1.3 แผนงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการ  
กระจายอำนาจดานสุขภาพ 

 การกระจายอำนาจดานสุขภาพกลับมาเปน

ประเด็นเชิงนโยบายตั้งแตป 2550 เนื่องจากครบ

กำหนดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการ  

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และงบประมาณที่จัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นยังไมสามารถทำไดตามเปาหมายท่ี

กำหนด (รอยละ 35 ของงบประมาณรายจาย

รัฐบาล) การทบทวนแผนปฏิบัติการการกระจาย 

อำนาจฯ รวมท้ังรูปแบบกระจายอำนาจดาน

สุขภาพจึง เปนภารกิจสำคัญที่ จะทำใหการ

พัฒนาการกระจายอำนาจดานสุขภาพเ กิด

ประโยชนแกประชาชนสูงสุด  
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 คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัย

เพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจดานสุขภาพของ   

สวรส.ไดกำหนดประเด็นวิจัยและยุทธศาสตรการ

พัฒนางานวิจัยเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจ

ดานสุขภาพ ประกอบดวยชุดโครงการวิจัย คือ   

1) การวิจัยแนวคิด 2) การวิจัยกลไก กระบวนการ

และบทบาทของกลไกตางๆ 3) การวิจัยประเมินผล 

4) การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการกระจายอำนาจ  

 งานวิจัยที่ดำเนินการโดย สวรส. ใน

ปงบประมาณ 2551 คือ 1) โครงการประเมิน

ศักยภาพและความพรอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน   

2) โครงการวิจัยสรุปบทเรียนการถายโอนสถานี

อนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการ

ศึกษาทั้งสองโครงการไดนำเสนอตอผูบริหารระดับ

สูงของกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงานสงเสริม

สาธารณสุขทองถิ่น และคณะกรรมการการ  

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

(คกถ.) คาดวาจะมีการนำผลการศึกษาไปใชเพื่อ

ปรับปรุงแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานในอนาคต

ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป นอกจากน้ันจะมี

การนำเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับ

บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการ

สุขภาพในเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 1   

ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 ดวย 

 

1.4 การบริหารจัดการความรู เพื่อการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

 โครงการบริหารจัดการความรูเพื่อการพัฒนา

ระบบบริการปฐมภูม ิ เปนโครงการหนึ่งภายใตแผน

งานรวมสรางเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา บริหารโดย สวรส. โครงการ  

ดังกลาวเริ่มดำเนินงานตั้งแต เดือนเมษายน 2551 

และจะส้ินสุดลงในเดือนตุลาคม 2552 มีเปาหมาย 

คือ เพ่ือจัดทำ 1) ขอเสนอทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือ

พัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิที่อยูภายใตกระทรวง

สาธารณสุข 2) ขอเสนอแนวทางการจัดสรร

งบประมาณสำหรับงานบริการปฐมภูม ิ3) ขอเสนอ

การพัฒนาบุคลากรบริการปฐมภูมิ  4) ขอเสนอ

ทางเลือกการพัฒนาการกระจายอำนาจบริการ

ปฐมภูมิ และ 5) ขอเสนอระบบการจัดการความรู

และเทคโนโลยีสนับสนุนการพัฒนาหนวยบริการ

ปฐมภูมิในการดูแลสุขภาพประชากรกลุมตางๆ 

การดำเนินงานจะเนนการสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยเดิมรวมกับประสบการณจากผูเกี่ยวของท่ี

หลากหลาย ผนวกกับการวิจัยใหมๆ ซึ่งที่ผานมา   

มีการสรางความรูเกี่ยวกับระบบบริการปฐมภูมิ

คอนขางมากพอควร  
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 ขอเสนอทั้งหมดแมวาจะไมแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ 2551 แตมีการนำเสนอสูเวทีระดับ

นโยบายในกระทรวงสาธารณสุขเปนระยะๆ เพ่ือ

สรางการมีสวนรวมและเพื่อใหไดรับขอเสนอแนะ

ตอการปรับปรุงขอเสนอตอไป โดยมีการนำเสนอ

ตอผูบริหารระดับสูงของกระทรวงอยางเปนทางการ

ในวันที่ 22  ธันวาคม 2551   และจะจัดพิมพเปน

หนังสือเผยแพรและนำเสนอในที่ประชุม “มหกรรม

สุขภาพชุมชน 2552 (Community Health & 

Primary Care Expo 2009)” ระหวางวันที่ 18 – 20 

กุมภาพันธ 2552 เพื่อใชสำหรับการวิพากษ 

วิจารณ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม หลังจากนั้น 

จะมีการนำไปใชประโยชนในการกำหนดแผนการ

พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษท่ี 4 ตอไป  

 
1.5 แผนงานการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ 

 แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ผูสงูอาย ุไดรบัการสนับสนนุงบประมาณจาก สวรส. 

และ สสส. แผนงานน้ีบริหารโดยมูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาผูสูงอายุไทย มีระยะเวลาดำเนินงาน

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2551 ถึงเดือนเมษายน 

2553 ภายใตแผนงานน้ีจะมีการวิจัยและพัฒนา  

ขอเสนอเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว

สำหรับผูสูงอายุ โดยเฉพาะในกลุมที่อยูในภาวะ

พึ่งพา เนื่องจากระบบบริการปจจุบันยังไมเอื้อตอ

การเขาถึงของกลุมนี้ โครงการจะแลวเสร็จใน  

ป 2552  

 นอกจากนั้น สวรส.ไดทำงานรวมกับมูลนิธิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย และ สสส. 

ดำเนินการพัฒนารูปแบบของระบบบำนาญสำหรับ

ผูสูงอายุไทย เพ่ือเปนหลักประกันรายไดแก

ประชาชนในวัยชรา โครงการน้ีจะแลวเสร็จใน  

ป 2552 เชนกัน 

 
1.6 แผนงานการพัฒนาระบบการสราง
เสริมสุขภาพคนพิการ 

 โครงการการพัฒนาระบบสรางเสริมสุขภาพ

คนพิการ เกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางสาม

หนวยงาน คือ สสส.  ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย และสวรส. แ ผ น ง า น นี้

ดำเนินงานมาตั้งแตป 2547 โดยมีกรอบความคิด

หลักในการพัฒนา คือ การมองวาคนพิการควรมี

สิทธิและไดรับโอกาสเทาเทียมกับบุคคลอื่นๆ ใน

การเขาถึงบริการทางสังคมและสุขภาพ ไมถูกเลือก

ปฏิบัติ และคนพิการตองมีโอกาสดำเนินชีวิตและ

พัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ ฉะน้ันทุก

โครงการของแผนงานจะเนนการทำงานกบัเครอืขาย

คนพิการ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน

พิการ รวมทั้งกระตุนและพัฒนากลไกการสื่อสารให

สังคมเขาใจคนพิการมากขึ้น  

 ปงบประมาณ 2551 เปนปสุดทายของการ

ดำเนินงานของแผนงานในระยะน้ี มีผลการดำเนิน

งานสำคัญ คือ  
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 1) การสังเคราะหความรูทั้งหมดที่เกิดขึ้น

จากการดำเนินงานรวมกบัคนพิการทีมุ่งใหเครอืขาย

คนพิการมีศักยภาพในการบริหารจัดการความรู  

 2) การพัฒนารวมกับเครือขายดานการผลิต

ภาพยนตรสั้นเพื่อผลิตภาพยนตรสั้นเกี่ยวกับคน

พิการและจัดทำโครงการประกวดภาพยนตรสั้น

เหลานี้ รวมทั้งกระตุนใหเกิดการส่ือสารประสบ-

การณ และประเด็นที่เกี่ยวของกับคนพิการใหเขาสู

สังคมมากขึ้น 

 3) การสรุปบทเรียนและจัดประชุมงาน

วิชาการดานความพิการ รวมกับนำเสนอภาพยนตร

สั้นเกี่ยวกับคนพิการที่รวมถึงภาพยนตรที่ เขา

ประกวดดวย 

 4) การพัฒนาชดุโครงการเพือ่พฒันาสขุภาพ

ของคนพิการในระยะตอไป ชุดโครงการนี้ไดรับการ

นำเสนอตอ สสส. เพ่ือพิจารณาแลว และเห็นความ

จำเปนที่ตองดำเนินงานตอไปอยางตอเนื่อง โดยได

รับการอนุมัติใหดำเนินงานตอไปอีก 3 ป ระหวาง  

ป 2552 - 2554  

 นอกจากนั้น สวรส. ไดจัดตั้งสถาบันสราง

เสริมสุขภาพคนพิการ ตามขอบังคับของ สวรส.   

ถือเปนการยกระดับจากเดิมที่เปนแผนงานข้ึนเปน

สถาบัน เพ่ือทำใหหนวยบริหารจัดการชุดโครงการ

คนพิการมีโครงสราง กลไก และขนาดที่สอดคลอง

กับภาระงานที่เพิ่มขึ้น และใหมีความคลองตัว  

เพ่ิมขึ้นดวย  

 
1.7 แผนงานพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ 

 แผนงานพัฒนากำลังคนดานสุขภาพไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจาก สวรส. และ สสส. 

โดยมุงหวังใหเกิดการวางแผน การผลิต และการ

พัฒนากำลังคนท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อตอบ

สนองตอความตองการของระบบสุขภาพโดยรวม 

มีโครงการท่ีสำคัญในป 2551 คือ โครงการวิจัยเพื่อ

การวางแผนกำลังคนกรณีการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 

3000 คน เพ่ือแกไขปญหาวิกฤตความรุนแรงใน

จังหวัดชายแดนใต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

พยาบาลในโครงการกลับไปทำงานในบทบาท

พยาบาลชุมชนในพื้นที่ที่เปนบานเกิด ดำเนินการ

โดย สวรส.ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

มีการนำขอเสนอเชิงนโยบายท่ีไดไปใชในการ

กำหนดนโยบายการจัดการกำลังคนในพื้นที่  

และนำเสนอตอคณะกรรมการกำลังคนแหงชาติ 

นอกจากนี้แผนงานนี้ไดจัดทำจุลสารราย 2 เดือน 

“ผีเสื้อขยับปก” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปน

เคร่ืองมือในการประสานและแลกเปล่ียนองคความ

รูระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับกำลังคน  และ

เผยแพรขอมูลขาวสารดานกำลังคนของประเทศ 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

กลุมเปาหมายของจุลสารนี้ คือ บุคลากรดาน

สาธารณสุข ผูบริหารในระดับนโยบายนักวิชาการ 

นักวิจัย นักจัดการความรูดานกำลังคน ในรอบปที่

ผานมาไดมีจุลสารออกมาแลว 5 ฉบับ (พิมพฉบับ

ละ 10,000 เลม) 

 
1.8 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาธรรมา-  
ภิบาลของระบบสุขภาพ 

 โครงการวิจัยที่ดำเนินการภายใตแผนงานนี ้

ไดแก โครงการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดธรรมาภิบาล  

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  เพ่ือใชเปน

เคร่ืองมือในการประเมินหนวยงานและกระตุนให

เกิดการพัฒนา ไดมีการนำเสนอผลการวิจัยแก  

ผูแทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (กพร.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

สำนักผูตรวจราชการฯ และผูแทนชมรมนายแพทย

สาธารณสุขจังหวัด ซึ่งทางชมรมฯ ไดใหความ

สนใจและขอเครื่องมือดัชนีชี้ วัดธรรมาภิบาล  

ดังกลาวไปประยุกตใช เพ่ือพัฒนาการดำเนินงาน

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตอไป นอกจากน้ี

ยังมีโครงการวิจัยเพื่อศึกษากลไกอภิบาลระบบ

สขุภาพของประเทศไทย ภายหลังมพีระราชบัญญตัิ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เพื่อเสนอตอกระทรวง

สาธารณสุข กรมตางๆ สปสช. สสส. สช. สวรส. 

และองคกรที่เกิดขึ้นใหมในระบบสุขภาพ 

 สวรส. ยังไดสนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร ในโครงการถอดบทเรียนสำนักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัทีม่รีะบบการทำงานทีด่ตีามกรอบ

ธรรมาภิบาลท่ีพฒันาขึน้ โดยศกึษาประสบการณการ

บริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การสงเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูและ

ประสบการณบริหารจัดการ ตลอดจนแนวทางใน

การพัฒนาตามรูปแบบ PMQA (Public sector 

Management Quality Award) และจะนำผลการ

ศึกษาความรูและประสบการณการบริหารจัดการ

ไปใชเผยแพร และเปนแบบอยางการพัฒนาใหกับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่ืนๆ ตอไป 

 
1.9 แผนงานการสำรวจแล ะปร ะ เมิน
สุขภาพประชาชนไทย 

 แผนงานการสำรวจและประเมินสุขภาพ

ประชาชนไทย เปนแผนงานหนึ่งภายใตการกำกับ

ของ สวรส. ที่ไดรับการอนุมัติใหดำเนินงานจาก

คณะรฐัมนตร ีท้ังนีใ้นปงบประมาณ 2551 แผนงาน

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานสามฝาย 

ไดแก สสส. 30 ลานบาท สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 27.57 ลานบาท และกรมอนามัย   

2 ลานบาท 

 การสำรวจคร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี 4 มีกลุมเปาหมาย

หลักคือ กลุมเด็ก กลุมผูใชแรงงาน และกลุม  

ผูสูงอายุ กลุมตัวอยางทั้งหมดประมาณ 32,000 

คน กระจายในพ้ืนท่ีทั้ง 4 ภาค มีการประชุมรวมกับ

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 1 ครั้ง เพ่ือนำเสนอ

แผนการใชขอมูลจากการสำรวจมาใชสนับสนุน
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

การพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมสำรวจไดเริ่มลงพื้นท่ี

เก็บขอมูลทั้ง 4 ภาค จำนวน 21 จังหวัด ตั้งแต

เดือนกรกฎาคม 2551 คาดวาจะแลวเสร็จในขั้น

ตอนการเก็บขอมูลในเดือนธันวาคม 2551 จากน้ัน

จะวิเคราะหขอมูล จัดทำรายงานการสำรวจ และ

จะสามารถนำไปใชประกอบการพัฒนานโยบายได

ในป 2552 

 
1.10 แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบยา 

 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา เปนแผน

ระยะ 3 ป เ ร่ิมต้ังแตป 2551 จนถึง 2553 มี

เปาหมายเพ่ือพัฒนาความรู กลไก และเครื่องมือ

พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบยา   

สวรส. ไดจัดทำแผนวิจัยและพัฒนารวมกับ  

หนวยวิจัยเภสัชศาสตรสังคม คณะเภสัชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยศึกษาทบทวนความ

รูที่มีอยู และจัดทำเปาหมายดานนโยบายและ

ประเด็นวิจัยเชิงนโยบายในชวงระยะเวลา 3 ป   

จากน้ันนำเสนอตอคณะกรรมการ สวรส. เพ่ือให

ความเห็นเพิ่มเติมและมีมติเห็นชอบใหดำเนินงาน 

แผนดังกลาวมี 4 ยุทธศาสตรประกอบดวย 

 1) การพัฒนาแผนที่ความรูระบบยา 

 2) การใชยาอยางสมเหตุผล 

 3) การพัฒนาระบบคุณภาพยา 

 4) การพัฒนาธรรมาภิบาลระบบยา 

 ปงบประมาณ 2551 มีการทำโครงการ

นำรองการใชยาปฏิชวีนะอยางสมเหตผุล (antibiotic 

smart use) ที่จังหวัดสระบุรี โดยรวมกับกระทรวง

สาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา กรมบัญชีกลาง สปสช และ WHO และเผยแพร

ความรูผานรายการ Design for Life ชองไทยทีวี 

เรื่อง การใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล  

 อีก 2 ชุดโครงการวิจัยท่ีดำเนินงานแตยังไม

แลวเสร็จ คือ การพัฒนาระบบการทบทวนทะเบียน

ตำรับยา และชุดโครงการท่ีจะขยายโครงการการใช

ยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมบุคลากรทางการแพทยและประชาชนให

ลดการใชยาปฏิชีวนะใน 3 โรค คือ โรคทองเสีย 

หวัดเจ็บคอ และบาดแผลฉีกขาด เพื่อลดความ

เสี่ยงจากการใชยาเกินจำเปน และมีการขยาย

โครงการนำรองไปท่ีอุบลราชธานี อยุธยา และ 

สมุทรสงคราม ในโรงพยาบาลกันตังและสถานี

อนามัยเครือขาย รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนใน

เครือโรงพยาบาลศรีวิจัยจำนวน 4 แหง 

 
1.11 แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
สุขภาพ 

 แผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ

เปนแผนหน่ึงภายใตการกำกับของสวรส. ไดรับทุน

สนับสนุนการพัฒนาจาก สสส. มีภารกิจในการ

พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพเพื่อการนำไปใช

ประโยชน และสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดที่

สะทอนเปาหมายของการพัฒนาระบบสุขภาพ

ตั้งแตระดับพ้ืนที่จนถึงระดับชาติ มีวิธีการทำงานที่

เนนการเช่ือมโยงกับองคกรภาคีเครือขายตางๆ เพื่อ

ใหเกิดการใชประโยชนจากขอมูลที่มีอยูในสวน  

ตางๆ รวมกัน 

 ในปงบประมาณ 2551 มีผลการดำเนินงาน

ดังน้ี 

 1) การจัดทำรางแผนยุทธศาสตรพัฒนา

ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ  

 2) การจัดทำรางธรรมนูญดานการสรางและ

เผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพ 



 

48

เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

 3) การสนับสนุนกระบวนการสรางเครือขาย

ขอมูลขาวสารสุขภาพ ไดแก เครือขาย Thai 

Health Information System Network (THINK) 

ประกอบดวยเครือขายยอยที่เปนเครือขายขอมูล

ตางๆ เชน ขอมูลการตาย ขอมูลโรคติดตอ ขอมูล  

โรคมะเร็ง ขอมูลอบุตัเิหตุ ขอมูลเภสชักรรม เปนตน 

 4) การจัดทำรายงานสถานการณดาน

สุขภาพ ไดแก รายงานสุขภาพคนไทย 2551 

 5) การพัฒนาระบบขอมูล ไดแก พัฒนา

ขอมูลสนับสนุนโครงการตางๆ เชน โครงการสำรวจ

สภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนคร้ังที่ 4 โครงการ

พัฒนาศักยภาพของระบบสารสนเทศอุบัติเหตุ

จราจร และโครงการพัฒนาคุณภาพสาเหตุการ

ตายนอกสถานพยาบาล เปนตน  

 6) การพัฒนาศักยภาพเครือขายวิเคราะห

ขอมูล ไดแก การจัดทำหลักสูตรวิเคราะหขอมูล

และสถิติโดยใชโปรแกรม R  

 7) การจดัทำสือ่รายงานขอมลู ไดแก จดหมาย

ขาวสุขภาพ จำนวน 5 ฉบับ ชุดนิทรรศการ 3 ชุด 

จดหมายขาวอิเลกทรอนิกสรายสัปดาห เปนตน 

 

1.12 แผนงานวิจัยแล ะพัฒนาร ะบบ
สื่อสารสุขภาพสูประชาชน 

 แผนงานนี้มีเปาหมายการวิจัยและพัฒนา 

คือ การสนับสนุนการสรางกลไกหรือชองทางที่

ทำใหประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพไดสะดวกข้ึน 

เปนแผนการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จาก สสส. ระหวางป 2551-2552 สำหรับ

ปงบประมาณ 2551 มีโครงการดังน้ี  

 1) วิจัยสรางความรูความเขาใจตอกลไกการ

สือ่สารสุขภาพภาคใต โดยทีมวจิยัจากมหาวทิยาลัย

สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

 2) การพัฒนามวลวิกฤติ (critical mass) ใน

กลุมนักสื่อสารสุขภาพ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูในพื้นที่สี่จังหวัด ไดแก แพร กาญจนบุรี 

นครปฐม และ สุพรรณบุรี โดยหวังวา จะเกิด

เครือขายเรียนรูของนักสื่อสารสุขภาพท่ียั่งยืน และ

ยังมีการขยายแนวคิดนี้เพื่อสรางเครือขายในพ้ืนที ่

3 จังหวัดชายแดนใต 

 3) การบูรณาการหลักสูตรพัฒนานักสื่อสาร

สุขภาพเขาสูการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทำการ

พัฒนาหลักสูตรเสร็จแลว และคาดวาจะมีมหา-

วิทยาลัยราชภัฏจำนวนกวา 13 แหงที่ตองการจะ

พัฒนาหลักสูตรดังกลาวในสถาบันตนเองอีกดวย 
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 4) การผลักดันผานกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ เพื่อใหเห็นความสำคัญตอการสื่อสารสุขภาพ 

จนมีบทบัญญัติและหมวดการเผยแพรขอมูลสุขภาพ โดยคาดวาจะชวยผลักดันความคิดนี้ลงสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพไดสะดวกขึ้น และมีบทบาทเปนผูสื่อสารสุขภาพ 

 
1.13 แผนงานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดลอม 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไดสนับสนุนการดำเนินงานชุดโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและ

ขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดลอม สำหรับปที่ 1 ในวงเงินงบประมาณ  5,000,000 บาท (หาลานบาท

ถวน) โดยแบงเปนงบประมาณเปนสองสวน สวนท่ีหน่ึง เปนงบบริหารจัดการ  1,900,000 บาท (หนึ่งลานเกา

แสนบาทถวน) สวนที่สองเปนงบสรางและพัฒนาองคความรู 3,100,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนบาทถวน)   

เริ่มตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 – 14 กรกฎาคม 2552 ซึ่งรับผิดชอบการบริหารจัดการโดยนางสาวยุวด ี

คาดการณไกล 

 

  2. ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงความรูสูการพัฒนาระบบสุขภาพ 
 
2.1 การระดมความเห็นเพื่อกำหนดยุทธศาสตรการวิจัยในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 

 การสื่อสารผานเวทีประชุม “Asia Pacific Preparatory Meeting for 2008 Global Ministerial 
Forum on Research for Health” จัดข้ึนระหวางวันที่ 10-12 มิถุนายน 2551 เปนเวทีใหประเทศสมาชิกใน

เอเซียแปซิฟกรวมกันวิเคราะหสถานการณ กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของการวิจัยสุขภาพและนำ

ความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชในระดับนโยบายและการปฏิบัต ิ มีการรวมกันจัดทำประกาศ Bangkok 

Statement ที่มีเปาหมายเพื่อใหประเทศสมาชิกรวมกันกำหนดแผนการวิจัยระบบสุขภาพของประเทศสมาชิก 
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2.2 การส่ือสารความรูและขับเคลื่อนสังคม 

 การดำเนินงานสำคัญที่ผานมา ประกอบดวย 

 1) การจัดแถลงขาวและจัดงาน “เทศกาลภาพยนตรและการสัมมนาเรื่องความพิการ” มี

เปาหมายเพื่อใหสังคมตระหนักถึงสิทธิที่เหมาะสมของคนพิการ รับทราบถึงความเขาใจผิดหลายประการท่ี

สังคมมีตอคนพิการ และรวมถึงการแสดงใหสังคมเห็นถึงโอกาสการนำเสนอมุมมองและประเด็นที่เกี่ยวของ

กับคนพิการผานสื่อภาพยนตร หวังวาจะกระตุนการใชสื่อประเภทน้ีอยางกวางขวางเพื่อบอกเลาเรื่องราวของ

คนพิการที่คนสวนใหญยังเขาไมถึงและไมเขาใจอยางดีพอ 

 2) การจัดแถลงขาวและจัดงาน “R2R (Routine to Research): เสริมพลัง สรางสรรค และ
พัฒนา” จัดขึ้นระหวางวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2551 มีการนำเสนอนวตกรรมงานวิจัยจากสถานพยาบาล  

ทั่วประเทศ ดวยการนำเสนอผลงานวิจัยเดนใหเขาใจงายและสื่อสารผานทางโทรทัศน กระตุนใหสังคมและ

เครือขายตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อแกปญหา การสรางนวตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ความสำคัญของนโยบายดานสุขภาพ 

 3) การจัดแถลงขาวและจัดงานเร่ืองความเขาใจที่ถูกตองที่เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก มีเปาหมายเพื่อ

กระตุนใหสตรีใสใจการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และดวยวิธีการตรวจที่ปลอดภัยและประหยัด อีกท้ัง

หวังใหสังคมมีความเขาใจตอความคุมคาของการตรวจคัดกรองท่ีสูงกวาวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูก ซึ่งยัง

มีราคาแพง ไมเหมาะตอการกำหนดเปนสิทธิประโยชนของระบบประกันสุขภาพภาครัฐ โดยใชผลการวิจัยที่

แผนงาน HITAP จัดทำ นำมาใชสื่อสารและจัดทำเปนขอเสนอนโยบาย   ภายหลัง  สปสช. และกรมอนามัย 

เห็นดวยกับขอเสนอและยังไมประกาศใหวัคซีนปองกันมะเร็งปากมดลูกเปนสิทธิประโยชน แตใหการ

สนับสนุนการตรวจคัดกรอง โดยประกาศเปนบริการพื้นฐานแกสตรีที่เปนกลุมเปาหมายทุกคนท่ัวประเทศ 

 4) สรางส่ือสารคดี ในรายการ “ชีวิตที่ออกแบบได (Design for Life)” ออกอากาศทางสถานี

โทรทัศนไทยทีวี เวลา 11.30-12.00 น. ทุกวันศุกร ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 ถึง 9 มกราคม 2552 และ

ปรับเวลาออกอากาศ เปนชวง 15.30-16.00 น. ทุกวันศุกร ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม ถึง 27 มีนาคม 2552 โดย

ตั้งแตเริ่มออกอากาศจนถึง เดือนกันยายน 2551 มีการนำเสนอท้ังสิ้น 21 ตอน 
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ตารางท่ี 2.1  
ตอนท่ี วันออกอากาศ ชื่อตอน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

21 

2 พฤษภาคม 2551 

9 พฤษภาคม 2551 

16 พฤษภาคม 2551 

23 พฤษภาคม 2551 

30 พฤษภาคม 2551 

6 มิถุนายน 2551 

13 มิถุนายน 2551 

20 มิถุนายน 2551 

27 มิถุนายน 2551 

4 กรกฎาคม 2551 

11 กรกฎาคม 2551 

18 กรกฎาคม 2551 

25 กรกฎาคม 2551 

1 สิงหาคม 2551 

8 สิงหาคม 2551 

15 สิงหาคม 2551 

22 สิงหาคม 2551 

29 สิงหาคม 2551 

5 กันยายน 2551 

12 กันยายน 2551 

19 กันยายน 2551 

26 กันยายน 2551 

โลกตางใบของคนไขกับคุณหมอ 

จุดเปลี่ยนสถานีอนามัย 

ควันเพชฌฆาต 

ถอดรหัสโรคหัวใจ 

รับมือ เบาหวาน 

สุรา พิษรายของสังคมไทย 

เบื้องหลังหนังสั้น ความพิการ คนพิการ 

เสียงเงียบ 

R2R แกปญหา พัฒนางาน 

ระบบบริการ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

ชุมชนแหงการฟนฟูภูมิปญญา 

UD : การออกแบบเพื่อทุกชีวิต 

ใครจะคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

วกิฤตผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในอนาคต 

คนเลาเรื่องสุขภาพ 

จริยธรรมกับการวิจัยในมนุษย 

งดออกอากาศ (มีรายการพิเศษ) 

ภัยรายจากยาปฏิชีวนะ 

โรคราย เรนลับ 

HIV ไวรัสวายราย 

สุขภาพดี มีที่ใกลบาน 
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  3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของ 
   ระบบจัดการความรูของสวรส.และเครือขาย  
3.1 การแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อสรางเสริมความเขมแข็งในการจัดการงานวิจัย 

 ที่ผานมา สวรส.ไดรับความกรุณาจาก ศ.นพ.วิจารณ พานิช  ชวยเปนวิทยากรกระบวนการสนับสนุนให

ผูจัดการงานวิจัยและผูประสานงานวิจัยของ สรวส.ไดแลกเปล่ียนเรียนรูผานประสบการณการบริหารงาน

วิจัย โดยใชรูปแบบ Appreciative Inquiry  

 สวรส.จัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งหมด 4 คร้ัง ประเด็นสำคัญที่นาสนใจที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู มีดังนี้  

 1) การสรางเครือขายการวิจัย สามารถเร่ิมตนจากจุดเล็กๆของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานประจำ โดยทำ

วิจัยเพื่อแกปญหาหนางานของตัวเอง (Routine to Research) แลวสนับสนุนใหเกิดเปนเครือขาย จูงไปสู  

การพัฒนางานวิจัยสูนโยบาย (Routine to Policy) ดวยวิธีนี้ จะชวยปลดปลอยบุคลากรสาธารณสุขออกจาก

ทางตันที่อยูภายใตโครงสรางแนวด่ิง กระตุนใหเกิดการรวมกันทำงาน สวรส.ตองใหการสนับสนุน และเปน

เพื่อนรวมทางกับเครือขายเหลานี้ 

 2) การบริหารการจัดประชุม เปนเรื่องที่ไมควรมองขามรายละเอียด ต้ังแตการเชิญประชุม จะทำ

อยางไรใหผูไดรับเชิญรูสึกวา ควรสละเวลามาประชุม สิ่งสำคัญคือ การประชุมนั้นจะเกิดประโยชนอะไรตอไป

ทั้งตอสวนรวม สวรส. และผูเขารวมประชุม ซึ่งควรตระหนักวา การประชุมเปนเครื่องมือหนึ่งเพื่อกาวไปสู

เปาหมายที่สำคัญกวา 

 3) การทำใหนักวิจัยหรือองคกรวิจัยที่อยูในพื้นที่ที่ตัวเองถนัด ตระหนักถึงประโยชนที่ยิ่งใหญกวา และ

ยอมกาวขามขอบเขตพ้ืนที่ของตนเองออกมาทำงานรวมกับนักวิจัยหรือองคกรตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

สวนรวมอยางสูงสุด เปล่ียนจาก power based area ของความรูที่ตนเองมี เปน learning based area  

 4) การควบคุมกำกับการดำเนินงานวิจัยท่ีด ี คือ การลงแรงควบคุมใหนอยท่ีสุด แตไดผลลัพธตาม

กำหนด ความสำคญัของการกำกับตองเร่ิมต้ังแตแรก เพือ่ทำใหมคีวามเขาใจตรงกนัระหวางผูทำวจิยักบัผูใหทุน

วิจัย 

 5) การพัฒนา conceptual skill ของผูบริหารงานวิจัย ไมไดเกิดจากการอาน แตไดจากการฝกฝน

อยางตอเนื่อง ตั้งแตการตีความความคิดของคน คำจำกัดความ ความเขาใจ เพ่ือใหเกิดมโนภาพที่สูงขึ้น 

เชื่อมโยงกับส่ิงตางๆที่เกี่ยวของ เคร่ืองมือสำคัญท่ีชวยพัฒนา คือ ระบบการจัดการความรูที่สนับสนุนการ

แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ เรียนรูรวมกัน และสรางชุดความรูและความคิดท่ีเหนือขึ้นไป 
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 กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูที่ผานมา แม

มีการจัดเพียง 4 คร้ัง แตไดชวยทำใหบุคลากร

ภายในเกิดการเรียนรู สามารถนำประเด็นการ

ตีความ และขอสรุปที่ไดจากการแลกเปล่ียนไปใช

เพื่อการพัฒนาทักษะการบริหารงานวิจัย คาดวา

จะมีการจัดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปด

โอกาสใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน

วิจัยและนักวิจัยไดเขามามีสวนรวมเพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณอยางหลากหลายมากข้ึน และจะได

รวบรวมสาระตางๆนำไปจัดทำเปนความรูเพื่อ

เผยแพร พัฒนาบุคลากร และนำไปใชอางอิงตอไป  

 
3.2 การปรับกลไกความสัมพันธกับ
เครือขายการวิจัยเพื่อบรรลุเปาหมายที่มี
เอกภาพ 

 ในชวงแรกของการดำเนินงาน สวรส.เปนท้ัง

หนวยงานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย เมื่อ

ความตองการการพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางความรู

สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ทำให สวรส.ไมสามารถทำงานวิจัยภายในองคกร

ไดเองทั้งหมด ตองบริหารงานวิจัยผานเครือขาย

วิจัยระบบสุขภาพที่พัฒนาขึ้น ทำใหภารกิจการ

บริหารงานวิจัยเพ่ิมข้ึนและตองกำหนดยุทธศาสตร

สรางเครือขายพันธมิตรเพื่อสรางงานวิจัยในระยะ

ตอมา  

  เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเครือขายวิจัย

ระบบสุขภาพภายใต สวรส. คือ การจัดต้ังเครือขาย

วจิยัตางๆ ขึน้เปนองคกรกึง่อสิระ (semi-autonomy) 

หรือเปนเครือสถาบันภายใตการกำกับของ สวรส. 

โดยอาศัยมติคณะกรรมการและจัดทำขอบังคับ

เพื่อการจัดต้ังเครือสถาบันดังกลาว ในป 2551 

คณะกรรมการสวรส.ยังไดใหความเห็นชอบให  

ผูอำนวยการ สวรส. (ตามขอบังคับสวรส.วาดวย

การจัดต้ังเครือสถาบัน พ.ศ.2551) ออกระเบียบวา

ดวยการบริหารสำนักงานเครือสถาบันที่จัดตั้งขึ้น 

เพื่อใหมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น ปจจุบันมีเครือ

สถาบันท่ีเปนหนวยงานภายในของ สวรส. ท้ังหมด 

5 เครือสถาบันคือ  

 1) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (พรพ.)     

 2) สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยใน

มนุษย (สคม.)     

 3) สำนักงานกลางสารสนเทศบริ การ

สุขภาพ (สกส.)    

 4) สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษา

พยาบาล (สพตร.)    

 5) สถาบนัสรางเสรมิสุขภาพคนพิการ (สสพ.)   

 โดยแตละสถาบันจะมีคณะกรรมการอำนวย

การเครือสถาบัน ทำหนาที่กำหนดนโยบายและ

กำกับดูแลใหการบริหารงานของแตละเครือสถาบัน

เปนไปตามวัตถุประสงคที่คณะกรรมการสวรส.ให

ความเห็นชอบ เปนการสรางระบบบริหารงานที่มี

ความโปรงใส ตรวจสอบได แตยังคงความคลองตัว

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด 

 
3.3 การพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

 การพัฒนาความรูจำนวนมาก จำเปนตอง

เขาไปเกี่ยวของกับผูคน และอาจทำใหเกิดปญหา

การละเมิดสิทธิของผูคนเหลาน้ันได การมีระบบ

ควบคุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจึงเปนเร่ือง

จำเปนและเปนมาตรฐานการวจิยัทีน่านาประเทศให

ความสำคัญ สำหรับประเทศไทย จากการทบทวน

ปญหา พบวา  
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

 1) ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเรื่องการ

วิจัยในมนุษยเปนการเฉพาะ ซึ่งมีความพยายาม

มานาน แตไมประสบผลสำเร็จ ขณะที่ในตาง

ป ร ะ เ ท ศ จ ะ มี ร ะ บ บ แ ล ะ อ ง ค ก ร ก ล า ง จั ด ท ำ

มาตรฐานการวิจัยในมนุษย 

 2) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษยขาดการสนับสนุนที่เพียงพอตอการดำเนิน

งานอยางมีประสิทธิภาพ 

 3) ขาดการพัฒนาผูเชี่ยวชาญที่พิจารณา

และรวมติดตามตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยใน

มนุษย  

 จากปญหาดังกลาว สวรส. จึงไดจัดตั้ง

สถาบนัพฒันาการคุมครองการวจิยัในมนุษย (สคม.) 

ขึ้น มีภารกิจหลักคือ 1) ยกรางพระราชบัญญัติการ

วิจัยในมนุษย และผลักดันใหเกิดกฎหมายดังกลาว

ขึ้นในประเทศไทย 2) พัฒนาขอเสนอเพื่อการ

พัฒนาระบบ/กลไกการสนับสนุนการสรางระบบ

การคุมครองการวิจัยในมนุษย และ 3) สงเสริมและ

พัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในมนุษยของหนวยงานตางๆ ในประเทศ

ใหมีมาตรฐานและคุณภาพมากข้ึน 

 นอกจากนี้ สคม. ไดเตรียมการจัดประชุม

วิชาการนานาชาติ “การเสริมพลังผูมีสวนไดสวน

เสียในการวิจัยสุขภาพ: มุงสูการพัฒนาความ

รับผิดชอบดานจริยธรรมและการตรวจสอบที่จะจัด

ขึ้น ระหวางวันท่ี 24 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

และ และจัดทำหนังสือ International Guidelines 

on Research Ethics ฉบับแปลเปนภาษาไทย 

สำหรับเปนคูมือดำเนินงานแกผู เกี่ยวของ และ

กำลังดำเนินโครงการทบทวนสถานการณจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย เพื่อนำขอคนพบมาใชประกอบ

การยกราง พ.ร.บ.การวิจัยในมนุษย 

 

  4. ยุทธศาสตรการขยายพนัธมติร 
    ทางยุทธศาสตร 
4.1 การสรางเครือขายพัฒนางานวิจัย
จากงานประจำ (Routine to Research: 
R2R) 

 แนวคิดการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานดาน

สุขภาพใหมีศักยภาพในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

และใชการวิจัยแกปญหางานประจำ แมจะมิใช

เรื่องใหมในองคกรสมัยใหม แตสำหรับภาครัฐน้ัน

พบวา มีบุคลากรจำนวนมากที่มีศักยภาพดังกลาว 

แตยังขาดการพัฒนาและสรางระบบรองรับ รวมถึง

ขาดการสนับสนุนการสรางเครือขายการวิจัยใน

ประเด็นท่ีสนใจใหมีขนาดท่ีสามารถพัฒนาใหเปน

งานวิจัยเชิงนโยบายได การพัฒนานักวิจัยจากงาน

ประจำ นอกจากจะทำใหเกิดการพัฒนางานประจำ
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อยางตอเนื่องผานวิธีการวิจัยแลว ผลงานวิจัยที่นำไปใชในการตัดสินใจหรือนำไปใชแกไขและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน นาจะมีความเท่ียงตรงและสอดคลองกับสภาพปญหามากกวาการใชผลงานวิจัยจากภายนอก 

 สวรส. เร่ิมนำแนวคิดการทำงานวิจัยจากงานประจำมาใชพัฒนาเครือขายการวิจัยระบบสุขภาพในบาง

ประเด็น เชน เครือขายการพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล เครือขายการวิจัยเรื่องโรคเบาหวาน 

เครือขายการวิจัยการลดการสูญเสียทางการเงินจากการจายยาในโรงพยาบาล เปนตน แนวคิดนี้เกิดขึ้นจาก

การไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการจากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่ทำวิจัยจากงานประจำ

เปนระยะเวลาหน่ึงจนมีประสบการณในการบริหารจัดการบุคลากรผูใหบริการจำนวนมากใหมีศักยภาพทำ

วจิยัไดอยางมีคณุภาพ โรงพยาบาลเกิดการพัฒนาระบบคุณภาพบริการอยางตอเน่ือง มีผลงานวิจัยเชิงคลินิก

จำนวนมากที่ไดรับการตีพิมพทุกป ทั้งนี้ ผูที่มีบทบาทหลักในการประสาน ผลักดันให สวรส. นำยุทธศาสตร

ดังกลาวมาใช คือ ศ.นพ.วิจารณ พานิช 

 ป 2551 สวรส. ไดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง จากงานประจำสูงานวิจัย “R2R: เสริมพลัง 

สรางสรรค และพัฒนา” มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหงานวิจัย R2R เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในวง

กวาง และมีการประกวดงานวิจัย R2R เพ่ือสงเสริมขวัญและกำลังใจของนักวิจัย โดยมีผูเขารวมประชุม

จำนวน 1,400 .คน หลังจากการประชุมดังกลาวไดมีการลงนามรวมกันระหวางองคกร ไดแก กระทรวง

สาธารณสุข สปสช. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และ สวรส. องคกรทั้งหมดเห็นพองกันวา การวิจัย

จากงานประจำ นาจะเปนทางเลือกหลักในการพัฒนาใหประชาชนผูมีสิทธิไดรับบริการท่ีมีคุณภาพอยาง

ครอบคลุมมากขึ้น และสงผลตอการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยในดานการสรางนโยบายสุขภาพและขอ

เสนอเพ่ือการปฏิบัติที่รอบดานและมีคุณภาพมากขึ้น 

 ในปงบประมาณถัดไป สวรส. จะใหการสนับสนุนเครือขายวิจัยในแตละประเด็นใหมีการปฏิสัมพันธกัน

ในเครือขายใหมากขึ้น โดยคาดหวังวาจะจูงใจใหเกิดการสรางงานวิจัยเชิงระบบตอบสนองการพัฒนา

นโยบายในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่ที่เล็กท่ีสุด  เชน แนวทางการปฏิบัติงานที่จะสนับสนุนให

บุคลากรสามารถนำไปใชปรับปรุงงานบริการในองคกรเล็กๆ ของตนได 

 
4.2 สำนักงานความรวมมือโรคติดเชื้ออุบัติใหมประจำภูมิภาคเอเซีย Asian Partnership 
on Emerging Infectious Disease Research (APEIR) 

 โครงการวิจัยไขหวัดนกภายใตความรวมมือระดับภูมิภาคเอเชีย เริ่มตั้งแตป 2550 ปนี้ เปน  

ปที่ 2 ของการดำเนินงาน เปนโครงการรวมกันวิจัยระหวางประเทศ ไดแก ไทย จีน เวยีดนาม อนิโดนีเซีย และ

กัมพูชา ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก International Development Research Center: IDRC ประเทศ

แคนาดา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนางานวิจัยไขหวัดนกรวมกัน 2) พัฒนาระบบสนับสนุนการใชขอมูลรวม

กัน 3) พัฒนาเครือขายการวิจัยทั้งในระดับองคกรและนักวิจัยและรวมทั้งศักยภาพการวิจัย 4) พัฒนาการนำ
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

ความรู ผลงานวิจัยไปสูการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติงาน ปจจุบันอยูระหวางการทำวิจัยรวมกันในระดับ

ภูมิภาคและยังไมแลวเสร็จ มีโครงการวิจัยดังตอไปน้ี  

 1) Forming of Regional Network for Surveillance and Monitoring of Avian Influenza in   

  Migratory Birds 

 2) Socio-economic Impacts of HPAI (High Pathogenic Avian Influenza) Outbreaks and   

  Control Measures on Small-scale and Backyard Poultry Producers in Asia (2008-2009) 

 3) Characteristics and Dynamics of Backyard Poultry Raising Systems in Five Asian   

  Countries in relation to the Reduction and Management of Avian Influenza Risk  

 4) Comparative Studies on the Effectiveness of Control Measures in the Asian   

  Partnership Countries 

 5) Pandemic Influenza Preparedness : Policy Analysis (2008-2009) 

 สำหรับกิจกรรมทางวิชาการ มีการประชุม APEIR ในไทย 2 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการบริหาร APEIR 

อีก 2 ครั้ง และประชุม APEIR ภูมิภาคเอเชีย 1 คร้ัง ท่ีบาหลี อินโดนีเซีย และ เสียมราฐ กัมพูชา ไดขอสรุป

สำคัญ คือ ความจำเปนตองขยายขอบเขตการวิจัยใหครอบคลุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม (emerging infectious 

diseases) และความจำเปนตองขยายพันธมิตรไปยังประเทศลาว พมา และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

และองคกรระหวางประเทศตางๆ  

 นอกจากนี้ไดมีการลงนามในขอตกลงความรวมมือระหวาง สวรส. และ International Livestock 

Research Institute (ILRI) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 เพื่อสนับสนุนดานวิชาการแกเครือขาย APEIR ในการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไขหวัดนกและโรคอุบัติใหมในภูมิภาคเอเชีย  
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ปญหา/อุปสรรค  
และการแกไข/ขอเสนอแนะ 
 

 ในภาพรวมของการดำเนิน

งาน อาจสรุปปญหา/อุปสรรคที่

สำคัญๆ จากประสบการณที่พบ 

รวมทั้งวิธีการแกไขปญหาท่ีผานมา 

ซึ่งทำใหเกิดแนวคิด/ขอเสนอแนะ

ดังน้ี 

 

 

 1. การสื่อสารความรูสูสาธารณะ  
 การสื่อสารความรูสูสาธารณะที่ผานมา ยังทำไดคอนขางจำกัดและสวนใหญเปนการเผยแพรกิจกรรม

มากกวาความรู แตก็ทำใหองคกรเปนที่รูจักมากขึ้น สงผลใหเกิดเปนทุนทางสังคม (social capital) ในการ

ขับเคลื่อนนโยบายตอไป ขอจำกัดของการส่ือสารความรูสูสาธารณะประการหน่ึงก็คือ นักวิชาการของ

เครือขายตางๆ ยังไมไดใหความสำคัญตอการสื่อสารความรูสูสาธารณะอยางพอเพียง รวมทั้งขาด

ประสบการณและทักษะในการเผยแพรความรูสูสาธารณะ  

 สวรส.ไดจัดประชุมวิชาการ โดยเชิญผูแทนส่ือมวลชนท่ีมีประสบการณมาใหความรูและเทคนิคในการ

เขียนบทความและขาวเพื่อเผยแพรสูสังคมผานสื่อมวลชน อยางไรก็ตาม การจัดกิจกรรมเสริมทักษะดังกลาว

ยังไมพอเพียง ยังตองอาศัยกิจกรมมอ่ืนๆที่ชวยกระตุนความกระตือรือรนและความสนใจของนักวิชาการใน

เครือขายใหมากขึ้นอีก 

 

 2. การเคลื่อนไหวสังคมเพื่อผลักดันประเด็นสำคัญไปสูนโยบาย  
 เครอืขายสวรส.ประกอบดวยนกัวชิาการทีส่วนใหญสนใจในการสรางความรู (knowledge generation) 

แตขาดทักษะที่จะดำเนินการผลักดันใหมีการใชความรูนั้นไปสูการกำหนดนโยบาย แมจะเห็นวาเปนงานที่มี
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

ความสำคัญ นอกจากน้ียังพบวา นักวิชาการสวน

ใหญขาดทักษะในการพัฒนาขอเสนอทางนโยบาย

ที่เหมาะสมบนพ้ืนฐานความรูที่มีอยู เนื่องจากขาด

ความเขาใจบริบทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทำใหหลายๆ 

ขอเสนอกลายเปนขอเสนอที่ยากที่จะปฏิบัติ   

(impractical) และไมไดรับการยอมรับโดย  

ผูกำหนดนโยบาย นอกจากน้ี กิจกรรมขับเคลื่อน

นโยบายสวนใหญ ยังเปนกิจกรรมท่ีขับเคลื่อนผาน

สื่ อมวลชนโดยหวั งว าจะส งผลกระทบไปถึง  

ผูกำหนดนโยบาย อาจมีความจำเปนตองทบทวน

วา การเผยแพรความรูสูสาธารณะวงกวาง โดย

ปราศจากการเคล่ือนไหวทางสังคมกับผูเกี่ยวของ 

จะมีประสิทธิผลเพียงใด โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

การเผยแพรความรูดังกลาวมีตนทุนสูง และขาด

เปาหมายรูปธรรมที่ชัดเจน 

 สวรส. ไดประชุมหารอืกบัเครือขายทีเ่กีย่วของ 

และมีขอสรุปให สวรส.สนับสนุนการพัฒนา  

ขอเสนอและการขับเคลื่อนนโยบายของเครือขายที่

มีขอจำกัดในการดำเนินงาน โดยกำหนดประเด็น

และรูปแบบที่เหมาะสม ท้ังนี้คำนึงถึงองคความรูที่

มีอยูในขณะนั้น ทั้งนี้ไดมีการดำเนินงานที่สำคัญ 

เชนการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อสันติสุข

ภาวะภาคใต การพัฒนาขอเสนอนโยบายสุขภาพ

เสนอตอพรรคการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ  

วันท่ี 23 ธันวาคม 2550 เปนตน 

 ในระยะตอไป อาจตองพัฒนากิจกรรม

ขับเคล่ือนนโยบายรูปแบบอื่นมากข้ึน เชน การเขา

รวมเปนสวนหนึ่งของกลไกนโยบายและพัฒนาใน

ประเด็นปญหาสำคัญๆของระบบสุขภาพ (ปจจุบัน

มีเครือขายจำนวนหนึ่งดำเนินงานตามรูปแบบนี้อยู

แลว เชน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของขาราชการ โดยสำนักงานกลาง

สารสนเทศบริการสุขภาพ-สกส. การประเมินผล

การถายโอนสถานีอนามัยไปใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน การพัฒนาธรรมาภิบาลหนวยบริหาร

ระบบสุขภาพ ฯลฯ) 

 

 3. การปรบัยทุธศาสตรการทำงาน 
       ทำงานเครือขายของ สวรส.   
 ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือขายฯ 

ที่จำเปนตองไดรับการแกไข ไดแก 

 1) อนาคตของแตละเครือขายฯ เครือขาย

สวนใหญคาดหวังการไดรับการสนับสนุนใหเปน

องคกรอิสระ (ในรูปแบบตางๆ ในอนาคต) แตจนถึง

ปจจุบันมีเพียง 2 เครือขายเทานั้นที่สามารถดำเนิน

การไดเปนผลสำเร็จ (สำนักงานปฏิรูประบบ

สุขภาพแหงชาติ-สปรส. โดยมีกฎหมายเฉพาะ

รองรับ และสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล-พรพ. โดยการออกพระราชกฤษฎีกา

ตาม พรบ. องคการมหาชน พ.ศ.2542) โอกาสที่

องคกรอื่นๆ จะไดรับการสนับสนุนเปนไปไดยาก 

เน่ืองจากขอจำกัดของนโยบายปจจุบัน 

 2) ขีดความสามารถและธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการวิจัยของเครือขาย ผลการนิเทศ

ติดตามระบบบริหารจัดการวิจัยเครือขายพบวา 

หลายๆ เครือขายยังมีปญหาการบริหารจัดการโดย

เฉพาะการบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการงานวิจัย (งาน

วิจัยเสร็จตามเวลาและสงผลตอการพัฒนา) 

 3) ข อ จ ำ กั ด ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ  

นักวิชาการของแตละเครือขาย เนื่องจากจำนวน  

นักวิชาการท่ีจำกัดของแตละเครือขาย (ยกเวน 

IHPP และ HITAP) ทำใหยากตอการสรางกิจกรรม

ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพดังกลาว 
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ทางออกและขอเสนอแนะ 

 1) ขอจำกัดในการจัดตั้งเปนองคกรอิสระ

ภายใต พรบ.องคการมหาชน พ.ศ.2542 ทำให

เครือขายจำนวนหน่ึงเริ่มจัดต้ังเปนมูลนิธิ ซึ่งทำให

มีความคลองตัวมากขึ้น แตมีขอจำกัดความยุงยาก

ในการขอรับทุนจากสวนราชการ (เน่ืองจากตองอิง

ระเบียบพัสดุในการดำเนินงาน)  

 2) สำหรับเครือขายฯ ท่ียังไมพรอมจะเปน

องคกรอิสระ (ในรูปแบบมูลนิธิและอื่นๆ) สวรส. มี

ทางเลือกในการดำเนินการคือ การจัดตั้งขึ้นเปน

องคกรกึ่งอิสระหรือเปนเครือสถาบันฯ ซึ่งถือเปน

หนวยงานภายในของ สวรส. ซ่ึงปจจุบันสามารถ

ดำเนินการไดคลองตัวมากข้ึน โดยขอความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการสวรส. สวนการบริหารงาน

เครือสถาบันนั้น ผูอำนวยการ สวรส. สามารถ

พิจารณาออกระเบียบฯ ไดเอง 

 3) เครือขายสวนใหญใหความสำคัญ/ความ

สนใจปญหาเชิงการจัดการคอนขางนอย ทำใหการ

แลกเปลี่ยนและขอเสนอตางๆ มาจากทีมงานของ 

สวรส. เปนหลัก มีความจำเปนตองกระตุนให  

นักวิชาการเห็นความสำคัญของประเด็นการบริหาร

จัดการมากขึ้น เพื่อนำไปสูการมีธรรมาภิบาลของ

การบริหารจัดการงานวิจัย 

 

 4.  การผลักดันใหมีการสราง 
    ความรูที่จำเปนเพิ่มเติม  
 ขอจำกัดนี้สืบเนื่องมาจากขอจำกัดของ

จำนวนนักวิชาการที่มีศักยภาพ ทำใหการพัฒนา

ชุดโครงการวิจัยใหมๆ มีความเปนไปไดยากและใช

เวลาคอนขางนาน แมวาสวรส.จะพยายามดึงการมี

สวนรวมของนักวิจัยหนาใหมเขามาในกระบวนการ

มากขึ้น แตยังไมเพียงพอ  

 และแมวา การพัฒนาแผนงานวิจัยสามารถ

ดึงการมีสวนรวมขององคกรท่ีเกี่ยวของไดมาก 

ทำใหแผนงานวิจัยสามารถตอบสนองความ

ตองการของผูใชประโยชนไดระดับหน่ึง แตก็มีงาน

วิจัยจำนวนหนึ่งที่มุงเนนผลประโยชนระยะสั้น (ซึ่ง

เปนความตองการของผู เกี่ยวของ) ทำใหการ

พัฒนาสะดุดลง ท้ังนี้ อาจมีความจำเปนตอง

ทบทวน ใหมีการมุงเนนการมองภาพรวม และมอง

การพัฒนาระบบในระยะยาวดวย 

 

 5. ความเขมแข็งในการดำเนิน 
    งานของ สวรส.  
 เนื่องจาก สวรส.ยังขาดการประเมินการ

ดำเนินงานอยางจริงจัง อยางเปนระบบ และอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประเมินภายใน 

จึงทำใหการดำเนินงานที่ผานมายาวนานขาดการ
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พัฒนา สงผลตอความเขมแข็งในการดำเนินงานของสวรส.ในท่ีสุด สาเหตุสำคัญๆแหงปญหาดานความ

เขมแข็งไดแก 

 1) ปญหาขอจำกัดเร่ืองศักยภาพของบุคลากรของสวรส. ท่ีตองอาศัยเวลาในการพัฒนาอีก

ยาวนาน รวมทั้งตองอาศัยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง 

 2) ระบบงานของสวรส.ยังมีลักษณะรวมศูนยอำนาจ (centralization) อยูมาก การปรับปรุงระบบ

การบริหารจัดการในระยะตอไปคือ การกระจายอำนาจใหผูจัดการงานวิจัยทำหนาที่เปน Research 

Area Coordinator (RAC) ใหมากขึ้น  

 3) การพัฒนาบุคลากรของสวรส.รวมทั้งการพัฒนาคานิยมรวม (core value) ของบุคลากร   

ที่ผานมา สวรส. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดูแลประเด็นเร่ืองน้ีโดยตรง อาจมีความจำเปน

ตองจางผูเชี่ยวชาญภายนอกเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาดังกลาว 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน  
สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 



HSRI 
ANNUAL REPORT 2008 

 



   งบดุล 
   งบรายไดคาใชจาย 
   งบกระแสเงินสด 

รายงานทางการเงิน 
สวนท่ี 3 
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งบดุล 
ณ วันท่ี  30  กันยายน  2551 และ 2550 

 หนวย : บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2551  2550  2551  2550  

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินลงทุนระยะส้ัน 

รายไดคางรับ 

เงินจายลวงหนาสินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

 

 

347,595,407.59  

218,720,400.19  

10,001,933.70  

25,725,000.00  

8,221,791.07  

 

 

186,403,336.04  

199,013,862.77  

3,009,646.22  

0.00  

3,532,746.49  

 

 

284,156,764.53  

145,053,123.09  

9,071,506.30  

25,725,000.00  

6,710,632.59  

 

 

148,001,645.38  

125,041,851.78  

595,328.01  

0.00  

1,464,283.14  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 610,264,532.55  391,959,591.52  470,717,026.51 275,103,108.31  

สินทรัพยไมหมุนเวียน 
อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 

 

18,030,381.15  

942,247.87  

 

8,205,053.43  

872,197.19  

 

11,897,743.87  

605,100.90  

 

2,836,208.87  

358,543.22  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 18,972,629.02  9,077,250.62  12,502,844.77  3,194,752.09  

     

รวมสินทรัพย 629,237,161.57  401,036,842.14  483,219,871.28 278,297,860.40  
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งบดุล 
ณ วันที่  30  กันยายน  2551 และ 2550 

 หนวย : บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2551  2550  2551  2550  

หนี้สิน 
หนี้สินหมุนเวียน 
คาใชจายคางจาย 

เงินสนับสนุนการวิจัย 

   รอการรับรูเปนรายได  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินอื่น 

 

40,011,355.57 

225,804,046.67 

5,343,403.50 

271,158,805.74 
3,556,031.00 

 

59,630,560.05 

59,294,789.56 

1,757,693.01 

120,683,042.62 
4,248,330.85  

 

38,390,534.67 

187,148,174.97 

509,084.16 

226,047,793.80 
3,556,031.00  

 

 

53,787,213.48  

50,996,959.67  

 

128,388.01  

104,912,561.16  

4,248,330.85  

รวมหน้ีสิน 274,714,836.74   124,931,373.47  229,603,824.80  109,160,892.01  

เงินกองทุน 
รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 

 

354,522,324.83   

 

276,105,468.67   253,616,046.48 

  

169,136,968.39  

รวมเงินกองทุน 354,522,324.83  276,105,468.67   253,616,046.48 169,136,968.39   

     

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 629,237,161.57  401,036,842.14   483,219,871.28  278,297,860.40   
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งบรายไดคาใชจาย 
สำหรับป  สิ้นสุด วันที่  30  กันยายน  2551  และ 2550 

 หนวย : บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2551  2550  2551  2550  

รายได 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

รายไดสนับสนุนการวิจัย 

    จากหนวยงานอ่ืน 

รายไดจากการจัดการอบรม 

    และตรวจเย่ียม  

รายไดอื่น 

 

120,464,900.00  

377,238,732.05  

 

64,708,000.00  

 

19,070,005.29  

 

82,367,200.00  

359,116,982.94  

 

58,202,154.00  

 

26,313,956.28  

 

120,464,900.00  

350,672,163.89  

 

-    

 

10,366,971.06   

 

82,367,200.00  

327,885,323.16  

 

-    

 

16,708,323.54  

รวมรายได 581,481,637.34   526,000,293.22  481,504,034.95  426,960,846.70  

คาใชจาย 
คาใชจายดานบุคลากร 

คาใชจายในการดำเนินงาน 

คาใชจายเงินสนับสนุนการวิจัย 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจำหนาย 

 

 

54,960,515.51  

76,870,823.78  

368,911,895.66  

3,038,446.36 

 

 

47,269,634.67  

69,600,385.46  

342,327,477.36  

2,219,032.01 

 

16,298,443.87  

20,654,458.60  

359,520,290.16  

1,563,217.01  

 

14,068,491.67  

17,378,594.26  

340,320,411.10  

902,378.60  

รวมคาใชจาย 503,781,681.31  461,416,529.50   398,036,409.64 372,669,875.63 

รายไดสูงกวาคาใชจาย 

   ที่เกิดจากการดำเนินงาน 

กำไร(ขาดทุน)จากการจำหนาย 

   สินทรัพย (สุทธิ) 

77,699,956.03
 

(402,154.20)

64,583,763.72 

251,485.52

83,467,625.31 

(107,601.55)

54,290,971.07 

     

 251,485.52 

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ 77,297,801.83  64,835,249.24  83,360,023.76   54,542,456.59  
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งบกระแสเงินสด 
สำหรับป  ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550  

 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2551  2550  2551  2550  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำเนนิงาน 
รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ 77,297,801.83 64,835,249.24 83,360,023.76 54,542,456.59

  

 
ปรับกระทบยอดเปนกระแสเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 

รายการปรับปรุงครุภัณฑ 

รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 

คาใชจายคางจาย (ลดลง) เพิ่มขึ้น  

เงินสนับสนุนการวิจัยรอการรับรู 

   เปนรายได เพ่ิมขึ้น 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพ่ิมขึ้น 

หนี้สินอื่น (ลดลง) เพ่ิมขึ้น 

 

 

 

3,038,446.36  

288,605.54  

(6,992,287.48) 

(4,689,044.58) 

(19,619,204.48) 

166,402,952.44 

 

3,585,710.49  

670,020.00  

 

 

 

2,219,032.01  

(364,569.93) 

(667,450.46) 

830,766.43  

45,464,701.99  

41,289,571.00  

 

(1,705,340.43) 

78,292.00  

 

 

 

1,563,217.01  

(19,379.55) 

(8,476,178.29) 

(5,246,349.45) 

(15,396,678.81) 

136,044,910.63 

 

380,696.15  

670,020.00 

 

 

 

902,378.60  

(364,569.93) 

733,677.25  

291,510.97  

45,080,979.87  

24,988,537.35  

 

(1,646,906.49) 

78,292.00  

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
กิจกรรมดำเนินงาน 219,983,000.12  151,980,251.85  192,880,281.45   124,606,356.21  

 หนวย : บาท 
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งบกระแสเงินสด 
สำหรับป  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550  

 หนวย : บาท 

 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2551  2550  2551  2550  

 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดรับ : 
จากการจำหนายสินทรัพยถาวร 

เงินสดจาย : 
ลงทุนในเงินลงทุนระยะส้ัน 

จากการซื้อสินทรัพยถาวร 

จากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร 

จากการกอสรางอาคาร 

รวมเงินสดจาย 

 

 

-   

-    

 

(19,706,537.42) 

(3,630,066.15) 

(454,325.00) 

(35,000,000.00) 

(58,790,928.57)  

 

 

273,000.00  

273,000.00  

 

(51,073,129.16) 

(1,832,022.38) 

-    

                     -    

(52,905,151.54)  

 

 

-    

-    

 

(20,011,271.31) 

(1,305,040.99) 

(408,850.00) 

(35,000,000.00) 

(56,725,162.30) 

 

 

273,000.00  

273,000.00  

 

(36,080,923.57) 

(1,106,017.08) 

  -    

     -    

(37,186,940.65) 

กระแสเงินสดสุทธิใชไปใน
กิจกรรมลงทุน (58,790,928.57) (52,632,151.54) (56,725,162.30) (36,913,940.65) 

เงินสดและรายการเทียบเทา 

เงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 

เงินสดและรายการเทียบเทา 

เงินสด ณ วันตนงวด 

161,192,071.55  

 

186,403,336.04  

99,348,100.31  

 

87,055,235.73  

136,155,119.15  

 

148,001,645.38  

87,692,415.56  

 

60,309,229.82  

เงินสดและรายการเทียบเทา 
เงินสด ณ วันสิ้นงวด 347,595,407.59  186,403,336.04  284,156,764.53 148,001,645.38  



   โครงสรางองคกรและทีมงาน สวรส. 
   เครือขาย  
   รายชื่องานวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สวรส.  
  และผลงานแลวเสร็จในป 2551 
   รายชื่องานที่ไดรับการตีพิมพเปนหนังสือ 
   กระแสขาวในสื่อสิ่งพิมพที่มาจาก สวรส.  
  และเครือขาย (1 ต.ค. 2550-30 ก.ย. 2551) 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1  
โครงสรางองคกรและทีมงาน สวรส. 

กลุมสนับสนุน 
 

หนวยสนับสนุนทั่วไป 
นางระวีวรรณ  ผดุงนานนท (หัวหนาหนวย) 

นางสาวกชรัตน ขันธประโยชน   
นางวันเพ็ญ ทินนา   

นางสาวธัญญาภรณ  บุญแสน  
นางสาววิจิตรา  รมสงฆ  

นางอลิสา  เขตคาม   
นางสาวฐานิตา  ย้ิมเรือง   
นางวันดี  คลายกิ่งโพธิ์   

นายสนม  บัวทอง  
นายเทพณรงค  รมโพธิ์ชี   

นางเพ็ญ  ศรีเพ็ชร 

 
หนวยพฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยั 

นางณีนาถ  สมหวัง (หัวหนาหนวย) 
นางสาวอารีรักษ  นีละโยธิน 

 
หนวยสารสนเทศ 

นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ (หัวหนาหนวย) 
นายภัทรินทร  แสงบุตร    
นายวิชานันท  อุนจิตร   

นางสาวภาวิณี  โพธิรัชต 

 
หนวยสือ่สารความรูและขบัเคลือ่นสงัคม 
นางกุลธิดา  จันทรเจริญ (หัวหนาหนวย) 

นางฉัตรทิพย  วงษปนแกว   
นางสาวฐิติมา  นวชินกุล 

 

กลุมบริหารจัดการความรู 
 

กลุมผูจัดการงานวิจัย 
แพทยหญิงลัดดา  ดำริการเลิศ 
เภสัชกรหญิงพรพิศ  ศิลขวุธท 

ดร.สุวรรณี  ละออปกษิณ 
นางกุลธิดา  จันทรเจริญ 

แพทยหญิงอรพินท  มุกดาดิลก 
ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ 

ทันตแพทยจเร  วิชาไทย 

 
กลุมผูประสานงานวิชาการ 

นางสุภาวดี  นุชรินทร 
นางสาววรรณพร  บุญเรือง 

นางสาวพัชราภรณ  พัฒนภูติวงศ 
นางวนิตา  ชวยปลอด 
นางสาวธนพร  ทองศรี 

นางฉัตรทิพย  วงษปนแกว 
นางสาวบุศราภรณ  เพชรรุง 

 
 

ผูอำนวยการ 
นายแพทยพงษพิสุทธิ์  จงอุดมสุข 

รองผูอำนวยการ 
นายแพทยกิตตินันท  อนรรฆมณ ี
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แถวบนจากซายไปขวา : นางสาวธญัญาภรณ  บญุแสน  นางสาวอุทมุพร  มยาเศรษฐ  นางสาววรรณพร บุญเรอืง  

นายสนม  บวัทอง  นางอลิสา  เขตคาม  นางเพญ็  ศรเีพช็ร  นายภทัรนิทร  แสงบตุร  นางสาวอารรีกัษ  นลีะโยธนิ 

นายวิชานันท  อุนจิตร  นางสาวกชรัตน  ขันธประโยชน  นางสาวภาวิณี  โพธิรัชต  นายเทพณรงค  รมโพธ์ิชี    

นางวนิตา  ชวยปลอด  นางสาวฐิติมา  นวชินกุล  นางวันดี  คลายกิ่งโพธิ์  ภญ.พรพิศ  ศิลขวุธท 

 
แถวกลางจากซายไปขวา : นางสาววิจิตรา  รมสงฆ  นางณีนาถ  สมหวัง  นางระวีวรรณ  ผดุงนานนท    

ดร.สุวรรณี  ละออปกษิณ  นางกุลธิดา  จันทรเจริญ  นพ.พงษพิสุทธิ์  จงอุดมสุข  พญ.ลัดดา  ดำริการเลิศ    

นางสาวพัชราภรณ  พัฒนภูติวงศ  นางวันเพ็ญ  ทินนา  นางฉัตรทิพย  วงษปนแกว  นางสาวฐานิตา  ยิ้มเรือง 

 

แถวลางจากซายไปขวา : นางสุภาวดี  นุชรินทร  ทพ.จเร  วิชาไทย  ผศ.ดร.จรวยพร  ศรีศศลักษณ    

นางสาวธนภร  ทองศรี  นางสาวบุศราภรณ  เพชรรุง 
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ภาคผนวก 2 : เครือขาย 

เครือสถาบันของ สวรส.  

สถาบันพัฒนาและรับรอง 
คุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) 
นายแพทยอนุวัฒน ศุภชุติกุล  (ผูอำนวยการ) 
ชั้น 2 อาคารกรมการแพทย 6 ถ.ติวานนท  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   
โทรศัพท 02-9510102-3  www.ha.or.th 

สำนักงานกลางสารสนเทศ 
บริการสุขภาพ (สกส.) 
นายแพทยสุชาติ  สรณสถาพร  (ผูอำนวยการ) 
เลขที่ 979/103-104 ชั้น 31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร  
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400  โทรศัพท 02-2980405-8  www.chi.or.th 

 เครือขายความรวมมือของสวรส.ในการสรางสรรคงานวิจัยที่เปนประโยชนตอการพัฒนา
ระบบสาธารณสุขประกอบดวย  
 1. เครือสถาบัน คือ หนวยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยมีฐานะเปนหนวยงานภายในของสวรส.   
  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสวรส. 
 2. สถาบันภาคี คือ หนวยงาน/องคกรที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสวรส. 
 3.  เครือขายงานวิจัย คือ หนวยงาน/องคกร/แผนงานที่ทำการศึกษาวิจัยดานระบบ  
  สาธารณสุขภายใตการสนับสนุนของสวรส. 
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เครือสถาบันของ สวรส. (ตอ) 

สถาบันพัฒนาการคุมครอง 
การวิจัยในมนุษย (สคม.) 
นายแพทยวิชัย  โชควิวัฒน  (ผูอำนวยการ) 
ตึกกรมวิทยาศาสตรการแพทย อาคาร 8 ชั้น 7 (หอง702-3) 
กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท 02-5913517, 02-5913541 www.ihrp.or.th 
 
 

สถาบันสรางเสริมสุขภาพ 
คนพิการ (สสพ.) 
แพทยหญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย  (ผูอำนวยการ) 
88/26 ชัน้ 2 ตกึพฒันาวชิาการ ศนูยสรินิธรเพือ่การฟนฟสูมรรถภาพ

ทางการแพทยแหงชาติ ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพท 02-9510830, 02-9510735  www.healthyability.com 

 

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการ
ใหบริการรักษาพยาบาล (สพตร.) 
แพทยหญิงสาวิตรี  เมาฬกุลไพโรจน  (ผูจัดการ) 
เลขที่ 979/101 ชั้น 31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร  
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท 02-2980365-6 
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สถาบันภาคีของ สวรส. 

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
(สวรส. ภาคใต มอ.) 
ผศ.ดร.พงศเทพ  สุธีรวุฒิ (ผูอำนวยการ) 
ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ต.คอหงษ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท/โทรสาร 074-451168  www.southhsri.psu.ac.th 
 

สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน (สวรส.อีสาน มข.) 
ผศ.ดร.ภัทระ  แสนไชยสุริยา (ผูจัดการ) 
หนวยระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002  
โทรศพัท/โทรสาร  043-202962, 043-202834 
 

สถานจัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สวรส.เหนือ มช.) 
ดร.ศักดา  พรึงลำภู  (ผูจัดการ) 
หอง 104 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200  โทรศัพท 053-942660-2   

โทรสาร  053-942663 www.nhsri.org 
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เครือขายงานวิจัยของ สวรส.  

ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 
นายแพทยบัณฑิต  ศรไพศาล  (ผูอำนวยการ) 
อาคารสถาบันวิจัยสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร  
75/1 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท 02-3544600  โทรสาร 02-3544600  
www.cas.or.th 
 

โครงการจัดการองคความรูเรื่อง 
ยาเสพติด (อสต.) 
นายแพทยอรรถพล  สุคนธาภิรมย ณ พัทลุง (ผูจัดการ) 
เลขที่ 495 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400  โทรศัพท 02-2460172-3  www.akm.in.th 
 

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ (IHPP) 
นายแพทยวิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร  (ผูอำนวยการ) 
ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข  
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท 02-5902366-7  www.ihppthaigov.net 
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เครือขายงานวิจัยของ สวรส. (ตอ) 

สำนักงานวิจัยและพัฒนา 
กำลังคนดานสุขภาพ (สวค.) 
นายแพทยฑิณกร  โนรี  (ผูจัดการ) 
ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข 
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท  02-5902396-7 
 

แผนงานรวมสรางเสริมสุขภาพกับ
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
ทันตแพทยจเร  วิชาไทย  (ผูจัดการ) 
เลขที่ 126 หมู 4 ช้ัน 5 (อาคาร 10 ชั้น)  
สถาบันบำราศนราดูร ซ.ติวานนท 14 ถ.ติวานนท  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท 02-9659616 
 

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  
(สวสส.) 
นายแพทยโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย  (ผูอำนวยการ)  
ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุ กระทรวงสาธารณสุข  
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท  
02-5902364, 02-5901352  www.shi.or.th 
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เครือขายงานวิจัยของ สวรส. (ตอ) 

 

 

 

สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย (สวปก.) 
นายแพทยสัมฤทธิ์  ศรีธำรงสวัสดิ์  (ผูอำนวยการ) 
เลขที่ 126 หมู 4 ช้ัน 5 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร   

ซ.ติวานนท 14 ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

โทรศัพท 02-9659616  www.hisro.or.th 

 
 

สำนักงานสำรวจสุขภาพ 
ประชาชนไทย (สสท.) 
นายแพทยวิชัย  เอกพลากร  (ผูจัดการ)  
เลขที่ 126 หมู 4 ช้ัน 5 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร  

ซ.ติวานนท 14 ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

โทรศัพท 02-9659616  www.nheso.or.th 

 

สำนักงานพัฒนาระบบขอมูล 
ขาวสารสุขภาพ (HISO)   
นายแพทยพินิจ  ฟาอำนวยผล  (ผูอำนวยการ) 
เลขที่ 70/7 อาคารเอ ไอ นนท ชั้น 4 ถ.ติวานนท  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท 02-5800931-2  
www.hiso.or.th 
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 โครงการประเมินเทคโนโลยีและ 
นโยบายดานสุขภาพ (HITAP) 
นายแพทยยศ  ตีระวัฒนานนท  (หัวหนาโครงการ) 
ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

โทรศัพท 02-5904549, 02-5904374-5  www.hitap.net 

 

สถาบันสุขภาพวิถีไทย 
นายแพทยประพจน  เภตรากาศ (ผูอำนวยการ) 
ชั้น 2 อาคารสวนกีฬากระทรวงสาธารณสุข  

ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

โทรศัพท  02-5918572 ตอ 102 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) 
แพทยหญิงสุพัตรา  ศรีวณิชชากร (ผูอำนวยการ) 
อาคาร 3 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   

โทรศัพท  02-5901851-2  www.thaiichr.org 

 

 
เครือขายงานวิจัยของ สวรส. (ตอ) 
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เครือขายงานวิจัยของ สวรส. (ตอ) 

 

 

เครือขายประสานงานวิจัย 
คลินิกสหสถาบัน (CRCN) 
ศ.นพ.ปยทัศน  ทัศนาวิวัฒน  (ผูจัดการ) 
ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บำราศนราดูร  

126 ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 110003  โทรศัพท 02-9510873,  

02-9511482, 02-9510352  www.crcn.in.th 

 

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบส่ือสาร 
สุขภาพสูประชาชน (รสส.) 
รศ.ดร.โคทม  อารียา (ผูจัดการ) 
ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  บำราศนราดูร  

126 ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท  02-9511125, 

02-9511252  www.hcsthailand.com 

 

 

สำนักงานความรวมมือโรคติดเชื้ออุบัติใหมประจำ 
ภูมิภาคเอเซีย Asian Partnership on Emerging 
Infectious Disease Research (APEIR) 
ภญ.พรพิศ  ศิลขวุธท / Dr.Dinh Xuan Tung 
อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
ถ. ติวานนท  อ. เมือง  จ. นนทบุรี 11000   
โทรศัพท 02-9511286-93  www.apeiresearch.net 
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เครือขายงานวิจัยของ สวรส. (ตอ) 

International Livestocks Research 
Institute (ILRI) 
Dr.Unger Fred 
(ผูเชี่ยวชาญระบาดวิทยาดาน Animal Health) 
อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

ถ.ตวิานนท อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000  โทรศัพท 02-9511286-93 
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สานพลังเครือขาย  
สรางสรรควิจัย เพื่อคนไทยทุกคน 
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ภาคผนวก 3 
รายชื่องานวิจัย 
ที่ไดรับทุนสนับสนุนจาก สวรส. และผลงานแลวเสร็จในป 2551 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผูวิจัย/หนวยงานวิจัย 

1 การสำรวจการเขาถึงสถานพยาบาลของผูปวยที่เสียชีวิต พ.ศ.2548-2549 วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร 

2 
การพัฒนาตรวจสอบเวชระเบียน สำหรับการรักษาพยาบาล 

สวัสดิการขาราชการ ป 2549 
สาวิตรี  เมาฬกุลไพโรจน 

3 การพัฒนาระบบการเบิกจายคารักษาพยาบาล ป 2549 สุชาติ  สรณสถาพร 

4 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาสารสนเทศระบบยา เสาวคนธ  รัตนวิจิตราศิลป 

5 ภาวะการณเชื้อดื้อยาในประเทศไทย พรเทพ  จันทวานิช 

6 
การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานสรางเสริม 

สุขภาพของหนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
สุพัตรา  ศรีวณิชชากร 

7 การเฝาระวังและปองกันโรคไตวายเร้ือรัง เบื้องตน ลีนา  องอาจยุทธ 

8 การกำหนดยุทธศาสตรการวิจัยดานสุขภาพ สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ 

9 

การพัฒนายุทธศาสตรและกลไกจำเพาะดานสุขภาพเพื่อสนับสนุน 

การดำเนินการตามยุทธศาสตรของประเทศ ในการแกปญหา 

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (คณะที่2) 

ธาดา  ยิบอินซอย 

10 
การสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลในระบบ 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติป 2550 
อนุวัฒน  ศุภชุติกุล 

11 
การพัฒนาระบบรับ/สงและประมวลผลขอมูลการรักษาพยาบาลผูปวยใน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยใชเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม ป 2550 
สุชาติ  สรณสถาพร 

12 โครงการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานบริการปฐมภูมิ สุพัตรา  ศรีวณิชชากร 

13 
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของผูปวย  

(Patient Safety) 
อนุวัฒน  ศุภชตุิกุล 

14 โครงการการวิจัยและกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพและแกวิกฤติสุขภาพไทย อรพินท  มุกดาดิลก 

15 

การวางแผนความตองการแพทยแผนไทยประยุกตของสถานบริการภาครัฐ

ในทศวรรษหนา(ป51-60)และการจัดตั้งเครือขายสถาบันการศึกษาแพทย

แผนไทย 

ฑิณกร  โนรี 

16 
การพัฒนาโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กำลังคน 
ขวัญชัย  วิศิษฐานนท 
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ลำดับ ชื่อเร่ือง ผูวิจัย/หนวยงานวิจัย 

17 การสงเสริมการใชบัญชียาสมุนไพร พ.ศ.2549 ในบัญชียาหลักแหงชาติ วีรพงษ  เกรียงสินยศ 

18 
การพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนดานการแพทย

แผนไทย 
วิชัย  โชควิวัฒน 

19 การพัฒนาระบบเบิกจายคารักษาพยาบาล ปงบประมาณ 2550 สุชาติ  สรณสถาพร 

20 
การพัฒนาตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับการรักษาพยาบาลสวัสดิการ

ขาราชการ ปงบประมาณ 2550 
สาวิตรี  เมาฬกุลไพโรจน 

21 
การทบทวนงานวิจัยไทยและนานาชาติ “โรคเรื้อรังและเบาหวาน”  

ในประเด็นจำเพาะ 
วิโรจน  เจียมจรัสรังษี 

22 โครงการศึกษาทบทวนสถานการณการกระจายอำนาจดานสุขภาพสูทองถิ่น ปรีดา  แตอารักษ 

23 
โครงการคลังเก็บตัวอยางโครงการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัย

ประชากรไทย ประจำป 2550 
ปฐม  สวรรคปญญาเลิศ 

24 
การสังเคราะหองคความรูเร่ือง ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ : มิติ

ทางกฎหมาย 
ไพศาล  ลิ้มสถิตย 

25 
โครงการวิจัยประเมินความพึงพอใจ ของผูใชงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข 
ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ 

26 การประเมินการดำเนินการตามพรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ สัมฤทธิ์  ศรีธำรงสวัสดิ์ 

27 
การทบทวนบทเรียนจากตางประเทศ เพ่ือเปนองคความรูในการกำหนด

กระบวนการยกรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร 

28 
Pandemic Influenza Preparedness :Policy Analysis การใชวัคซีน

สำหรับสัตวปก 
ฉันทนา  ผดุงทศ 

29 
การทบทวน และสังเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแบบประเมินสมรรถนะ

ระบบสุขภาพ 

ดรณุี  ภูขาว 

อินทิรา  ยมาภัย  

จอมขวัญ  โยธาสมุทร 

30 
การสังเคราะหความรูเพื่อสนับสนุนการยกรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ 

(ประเด็นที่ 9 และประเด็นที่ 10) 
ดวงพร  คำนูณวัฒน 

31 
การศึกษาและสังเคราะหองคความรูการวิจัยจากงานประจำ (R2R) 

Routine to Research ในระบบบริการปฐมภูมิ 
โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย 

32 
Pandemic Influenza Preparedness : Policy Analysis การใชยาตาน

ไวรัส 
เพชรรัตน  พงษเจริญสุข 

33 
โครงการ Policy Analysis : การรวบรวมขอมูลความรูเกี่ยวกับยาตานไวรัส

ไขหวัดนกไขหวัดใหญ 
ยุวดี  วงษกระจาง 

34 การพัฒนาตัวช้ีวัดระบบสุขภาพในมุมมองประชาชน 
อินทิรา  ยมาภัย  

จอมขวัญ  โยธาสมุทร 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

 

ภาคผนวก 4 
รายชื่องานที่ไดรับการตีพิมพเปนหนังสือ 

7 Case Studies of Innovative  
Primary Health Care in Thailand  
โดย  Health Systems Research Institute 

นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพชุมชน  
กฤษณะ สุวรรณภูมิ 
บรรณาธิการ 
 

การจัดการงานวิจัย : แกวิกฤตใต  
โดย  พงศเทพ สุธีรวุฒิ 

ขอมูลการเฝาระวังเพ่ือ 
เยียวยาสังคม  
โดย  สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ 

ระบบบริการสุขภาพในภาวะวิกฤต  
โดย  สุวัฒน  วิริยะพงษสุกิจ และคณะ 

วาระทางสังคม  
โดย  คณะทำงานวาระทางสังคม 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
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มิติเศรษฐกิจ สังคม  
ภายใตพหุวัฒนธรรม  
ปยะ กิจถาวร (รวบรวม) 

อิสลาม : วิถีแหงชีวิต  
มัสลัน มาหะมะ 
บรรณาธิการ 
 

กระบวนทัศนอิสลามเพ่ือการพัฒนา  
โดย  ซาการียา บิณยูซูฟ 

แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัย 
ระบบสาธารณสุข 2551-2553  
โดย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

การแพทยและการดูแลผูปวยท่ี
สอดคลองกับวิถีมุสลิม  
ยูซูฟ นิมะ / สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 
บรรณาธิการ 
 

นโยบายสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ของคนไทย : ขอเสนอนโยบาย 
สุขภาพสำคัญเสนอตอพรรค 
การเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป  
โดย  เครือขายนักวิชาการดาน 
สุขภาพ 

การจัดบริการปฐมภูมิ การดูแล 
โรคเบาหวานในพื้นที่พิเศษ  
จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส  
สงขลา สตูล  
พณพัฒณ โตเจริญวาณิช 
บรรณาธิการ 
 

ที่แหงนี้รักษาดวยความสุข 
โดย  อรสม  สุทธิสาคร 
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เมื่อรวมมือฟนฟูกูไทย...จากภัยพิบัต ิ
สึนามิ : 60 กรณีนาศึกษาของความ 
รวมไมรวมมือเพ่ือการจัดการภัยพิบัต ิ
ในประเทศไทย (2547-2550)  
โดย  เกษม วัฒนชัย 
ที่ปรึกษาโครงการถอดรหัส 
ขอเรียนรูเพื่อการอยูดีฯ 
 

บทคัดยอผลงาน R2R ในการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรูจากงานประจำสูงาน
วิจัย (Routine to Research)  
R2R : เสริมพลัง สรางสรรค  
และพัฒนา 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 
บรรณาธิการ 

เพื่อความพรอมพอตอภัยพิบัติของ
ชุมชนทองถิ่น : กรณีนาศึกษา ณ ใจกลาง
คล่ืนคล่ังของคนน้ำเค็ม ประเด็นการ 
ถอดเก็บรหัสการจัดการตนเองเพื่อ 
ความพรอมพอตอภัยพิบัติในอนาคต 
ของคนน้ำเค็ม จากบทเรียนของคลื่น 
ยักษใตทะเลเมื่อ 26 ธันวาคม 2547 
จนถึงปจจุบัน 
โดย  ศูนยประสานงานชุมชนบานน้ำเค็ม 

การดูแลสุขภาพสำหรับผูถือศีลอด 
ในเดือนรอมฏอน 
โดย  มูหมัดดาโอะ เจะเลาะและคณะ 

วิจัยเชิงคุณภาพ :  
การเรียนรูจากงานประจำ  
โดย  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย  
และคณะ 

R2R : Routine to Research  
สยบงานจำเจดวยการวิจัยสูโลกใหมของงานประจำ 

 จรวยพร ศรีศศลักษณ 
บรรณาธิการ 
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2551  

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  
ปที่ 1 ฉบับที่ 3-4  ต.ค.-ธ.ค 2550  
(ฉบับเสริม2) 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  
ปที่ 1 ฉบับที่ 3-4  ต.ค.-ธ.ค 2550 
โดย  สมชัย บวรกิตติ 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2551  
(ฉบับเสริม4)  

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  
ปที่ 2 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2551  
 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2551 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2551  
(ฉบับเสริม5) 

วารสารวิจัย 
ระบบสาธารณสุข  

สมชัย บวรกิตติ  

จรวยพร ศรีศศลักษณ 

บรรณาธิการ 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  
ปที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2551  
(ฉบับเสริม3)  



88
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การศึกษาทบทวนการดำเนินการ 
ลดการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
ในประเทศไทย พ.ศ. 2540-2550  
และบทบาทของ สสส. 
โดย  ศิตาพร ยังคง และคณะ 

การทบทวนวรรณกรรม การประเมิน 
การใช Insulin analoque ในการ 
รักษาผูปวยเบาหวาน  
โดย  จันทนา พัฒนเภสัช 

การประเมินความคุมคาทางการแพทย 
ของการใชยากลุม HMG-CoA 
reductase inhibitor ( Statin )  
เพื่อปองกันโรคหัวใจและหลอด 
เลือดชนิดปฐมภูมิ 
โดย  ยุพิน ตามธีรนนทและคณะ 

การประเมินตนทุน-อรรถประโยชน  
ของการใชยา Recombinant Human 
Erythropoietin เพ่ือแกไขภาวะโลหิตจาง
ที่เกิดจากยาเคมีบำบัดในผูปวยมะเร็ง 
ในประเทศไทย 
โดย  จิราพรรณ เรืองรองและคณะ 

การนำชุดตรวจแอนติบอดีตอเชื้อ 
เอชไอวีในน้ำจากชองปากดวยวิธี 
รวดเร็วมาใชในระบบบริการสุขภาพ 
ของไทย:การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบาย 
โดย  อดุลย โมฮาราและคณะ 

การประเมินตนทุนประสิทธิผล 
และตนทุนอรรถประโยชนของการ 
คัดกรองและการใชยาเพื่อปองกัน 
กระดูกหักในหญิงวัยหลังหมด
ประจำเดือนที่เปนโรคกระดูกพรุน  
โดย  อุษาวดี มาลีวงศและคณะ 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 
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ฝา ขาม ความ บา 
โดย  วีระศักดิ์ จันทรสงแสง 
 

หนังสือคูมือ : Disability film  
award 2008 โครงการเวทีสัญจร 
และประกวดหนังสั้นหัวขอ  
“ความพิการ” 
ธิดา ผลิตผลการพิมพ 
บรรณาธิการ 
 

ภูมิปญญาหมอพื้นบานคนพิการ 
โดย  ปารณัฐ สุขสุทธิ์และคณะ 
 

กิจกรรมเรียนรูและเขาใจ  
โครงการเรียนรูเพื่อเขาใจ 
โดย  ชมรมกลุมเพื่อน 2000 
 

หนังหุมกระดูก 
โดย  โอปอล ประภาวดี 
 

คน, พิการ, สื่อ, สาร, สังคม :  
นานาทัศนะวาดวยความพิการ 
และพื้นที่สื่อสารทางสังคม 
โอปอล ประภาวดี 
บรรณาธิการ 
 

สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ 
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สุขภาพปฐมภูมิ บริการปฐมภูมิ :  
จากปรัชญาสูปฏิบัติการสุขภาพมิติใหม 
โดย  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย  
ประชาธิป กะทา 
 

สถานภาพการบริโภคสุรา พ.ศ.2550 
สาวิตรี อัษณางคกรชัย 
บรรณาธิการ 

สุราไมใชสินคาธรรมดา :  
สิบปากวาไมเทาตาเห็น 
จุฑาภรณ แกวมุงคุณ  บรรณาธิการ 
 

สิทธิสุขภาพ สิทธิมนุษยชน 
โดย  สุรสม กฤษณะจูฑะ และคณะ 
 

สุขภาพสังคม : ความขัดแยง  
ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ 
โดย  พระไพศาล วิสาโลและคณะ 
 

การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ  
คร้ังที่ 3 สุราไมใชสินคาธรรมดา 
ศูนยวิจัยปญหาสุรา 
 

ยากับชุมชน : มิติทางสังคมวัฒนธรรม 
โดย  โกมาตร จึงเสถียรทรัพย  
และคณะ 

สถานการณการนำเขาสุรา และ 
ผลกระทบของการทำขอตกลง 
การคาเสรีกับตางประเทศ 
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 

สำนักวิจัยสังคม 
และสุขภาพ 

ศูนยวิจัยปญหาสุรา 
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ผีเสื้อขยับปก ปที่ 1 ฉบับท่ี 3 
สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคน 
ดานสุขภาพ 

การสื่อสารสุขภาพ 
โดย  ปาจรีย ธนะสมบูรณกิจ 
บรรณาธิการ 

การพัฒนาหลักสูตรการส่ือสารสุขภาพ 
โดย แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบ
สื่อสารสุขภาพสูชุมชน 

ผีเส้ือขยับปก ปที่ 1 ฉบับที่  4 
สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคน 
ดานสุขภาพ 

ผีเส้ือขยับปก ปที่ 1 ฉบับที่ 6 
สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคน 
ดานสุขภาพ 

ผีเสื้อขยับปก ปที่ 1 ฉบับที่ 5 
สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคน 
ดานสุขภาพ 

ผีเสื้อขยับปก ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (7) 
สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคน 
ดานสุขภาพ 

แผนงานวิจัยและ
พัฒนาระบบสื่อสาร
สุขภาพสูประชาชน 

สำนักงานวิจัย 
และพัฒนากำลัง
คนดานสุขภาพ 
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จดหมายขาวตนคิด ปที่ 1 ฉบับท่ี 4 
โดย  สำนักงานพัฒนาระบบขอมูล 
ขาวสารสุขภาพ 

จดหมายขาวตนคิด ปที่ 1 ฉบับที่ 2โดย  
โดย  สำนักงานพัฒนาระบบขอมูล 
ขาวสารสุขภาพ 

จดหมายขาวตนคิด ปที่ 1 ฉบับท่ี 1 
โดย  สำนักงานพัฒนาระบบขอมูล 
ขาวสารสุขภาพ 

จดหมายขาวตนคิด ปที่ 1 ฉบับที่ 5 
โดย  สำนักงานพัฒนาระบบขอมูล 
ขาวสารสุขภาพ 

การทบทวนสถานการณเพ่ือนำสูการราง
ธรรมนูญสุขภาพมาตรา 47 (7) ภูมิปญญา
ทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย  
การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก 
โดย  ประพจน เภตรากาศ 
 

จดหมายขาวตนคิด ปที่ 1 ฉบับที่ 3 
โดย  สำนักงานพัฒนาระบบขอมูล 
ขาวสารสุขภาพ 

จดหมายขาวตนคิด ปที่ 1 ฉบับที่ 6 
โดย  สำนักงานพัฒนาระบบขอมูล 
ขาวสารสุขภาพ 

สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 

สถาบันสุขภาพวิถีไทย 
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จดหมายเหตุการใชสิทธิกับ 
สิทธิบัตรยาของประเทศไทย  
โดย  แผนงานพัฒนาศักยภาพ 
และสมรรถนะดานการสรางเสริม
สุขภาพของไทย 

ปฏิญญาเฮลซิงกิของแพทยสมาคม 
โลก (ค.ศ.2000) หลักการจริยธรรม
สำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย 
ที่เกี่ยวของกับมนุษย 
ผูแปล  วิชัย โชควิวัฒน 

แนวทางการดำเนินการจัดต้ังและการทำ
หนาที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลขอมูล
และความปลอดภัยหรือดีเอสเอ็มบี 
ผูแปล  วิชัย โชควิวัฒน 
 

รายงานเบลมองต 
ผูแปล  วิชัย โชควิวัฒน 
 

Patient safety goal : simple 
อนุวัฒน ศุภชุติกุล 
 

การพัฒนากำลังคนภูมิปญญาไท  
สุขภาพวิถีไท 
โดย  สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 
บรรณาธิการ 

สถาบันพัฒนา 
การคุมครอง 
การวิจัยในมนุษย  

สถาบันพัฒนา 
และรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

กรมพัฒนาการแพทย 
แผนไทยและการแพทย 
ทางเลือก 



 

94

เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

ภาคผนวก 5  
กระแสขาวในสื่อสิ่งพิมพ 
ที่มาจาก สวรส. และเครือขาย (1 ต.ค. 2550-30 ก.ย. 2551) 

เดือน ประเด็นขาว/บทความ แหลงสื่อ วันที่เผยแพร 

ตุลาคม 

2550 

เผยเหตุทำคนไทยอวน ยี้ผัก-หม่ำฟาสตฟูด ผูจัดการออนไลน 2 ต.ค.50 

เมินกินผักหวังรณรงคชวงเจ ไทยโพสต เอ็กซไซท 3 ต.ค.50 

“คนไทยยี้ผักผลไม” เหอฟาสตฟูด ตนตอโรคอวน สยามรัฐ 4 ต.ค.50 

กฎหมาย “ภาษีสุรา” ความเปนธรรมนั้นอยูที่ไหน? เนชั่นสุดสัปดาห 5-11 ต.ค.50 

ยิ่งแกยิ่งกินผัก-ผลไมนอย มติชน 6 ต.ค.50 

หมอชี้ปญหาสุขภาพซ้ำเติมคนใต เบาหวาน-หัวใจ-เครียด พุง ประชาไท 6 ต.ค.50 

คนไทยยี้ ผัก ผลไม เหอฟาสตฟูด ตนตอโรคอวน สยามธุรกิจ 6-9 ต.ค.50 

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย เดลินิวส 8 ต.ค.50 

เรงรัฐรณรงคกินผักรับเทศกาลกินเจ เดลินิวส 8 ต.ค.50 

สวรส.เผยคนไทยย้ีผักผลไม เหอฟาสตฟูด ตนตอโรคอวน บิสิเนสไทย 8-14 ต.ค.50 

“ภัยอวน” ยังคุกคาม 8 ปทะลุ 1.5 พันลาน มติชน 10 ต.ค.50 

คนไทยอวนอันดับ 5 ในเอเชียทหารครึ่งกองทัพน้ำหนักเกิน กรุงเทพธุรกิจ 10 ต.ค.50 

แฉคนไทยอวนอันดับ 5 เอเชีย ทหารพุงพลุย บานเมือง 10 ต.ค.50 

ผุดศูนยแพทยชุมชนตนแบบในเมืองหลวง โลกวันนี้ 17 ต.ค.50 

“กินเจ” สะพัด 6 พันลาน สวนทางพฤติกรรมคนไทยบริโภคผัก

ผลไมตกเกณฑมาตรฐาน 
มติชนสุดสัปดาห 19-25 ต.ค.50 

ดึง 7 โรงพยาบาลในกรุงรวมลดความแออัดหลังคนไขลน ไทยรัฐ 25 ต.ค.50 

สำรวจสุขภาพคน 3 จังหวัดใต ไทยโพสต 26 ต.ค.50 

เรงปลุก “คนไทยไรพุง” “อวน-อวน” ท้ังเปลือง-ทั้งเสี่ยง!! เดลินิวส 30 ต.ค.50 

ไฟใตลามสุขภาพ คนปวย-เครียดพุง! ขาวสด 30 ต.ค.50 

พฤศจิกายน 

2550 

ภาคประชาชน - สื่อเปดเวทีตลาดนัดชูกลยุทธ “ติดดาว” 

ชำแหละนโยบายพรรค 
คม ชัด ลึก 3 พ.ย.50 

สัมมนาจัดการความรู 3 จังหวัดใต ไทยโพสต 3 พ.ย.50 

นโยบายคุณภาพตองมาจากภาคประชาชน โพสตทูเดย 3 พ.ย.50 
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เดือน ประเด็นขาว/บทความ แหลงสื่อ วันที่เผยแพร 

พฤศจิกายน 

2550 

ตลาดนัดนโยบายภาคประชาชน กรุงเทพธุรกิจ 5 พ.ย.50 

จัดการความรูเพื่อสันติสุข 3 จังหวัดใต คม ชัด ลึก 7 พ.ย.50 

“ติดดาว” นโยบายพรรคการเมืองขับเคลื่อนประชาธิปไตยยั่งยืน ไทยโพสต 7 พ.ย.50 

การจัดการความรูเพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต มติชน 7 พ.ย.50 

“ตลาดนัดนโยบาย” จินตนาการใหมเพื่อคนไทย 

ลุกขึ้นสูพรอมกัน! 

ผูจัดการรายวัน 

บานเมือง 

7 พ.ย.50 

8 พ.ย.50 

ผาทางตันฟนวิกฤติระบบสุขภาพชายแดนใต www.thaipr.net 8 พ.ย.50 

Research grants for South The Nation 9 พ.ย.50 

Army urged not to spy at South healthcare units The Nation 12 พ.ย.50 

นโยบายดับไฟใต ไทยรัฐ 12 พ.ย.50 

วิกฤตสุขภาพ...ซ้ำเติมคนใตขาดแคลนบุคลากรแพทย-พยาบาล แนวหนา 13 พ.ย.50 

สวรส.ผนึก 6 องคกรวิจัยภัยใต เนนการมีสวนรวม สรางสุข

ภาวะ 
อปท.นิวส รายปกษ 16-30 พ.ย.50 

ไฟใตไมกระทบการยายถิ่น บางกอกทูเดย 18 พ.ย.50 

หญิงไทยเครียด ยอดติดเหลาพุง ทะเลาะแมผัว คม ชัด ลึก 22 พ.ย.50 

พบแอลกอฮอลตนเหตุติดเอดส ไทยโพสต เอ็กซไซท 22-23 พ.ย.50 

ติดเหลาเพราะแมผัว แมบานกงดับกลุม จน-เครียดดื่มหนัก ไทยโพสต เอ็กซไซท 22 พ.ย.50 

แฉ70% ติดเอดสเพราะด่ืมเหลา ขาวสด 22 พ.ย.50 

ขี้เหลา-ขี้ยาอวก ผานกม.รีดภาษี ชี้ศก.พัง 2 แสนลาน ไทยโพสต 23 พ.ย.50 

ผลวิจัยชี้พิษน้ำเมาปเดียวสูญ 2 แสนลาน กรุงเทพธุรกิจ 23 พ.ย.50 

เก็บภาษีเหลาตามดีกรีฉลุย ผูจัดการรายวัน 23 พ.ย.50 

“คอเหลา”หนาเจ่ือน มติ สนช. รับหลักการรางกฎหมายรีดภาษี

ราคาขยับตาม “ดีกรี” 
แนวหนา 23 พ.ย.50 

คนไทยกินผัก ผลไมนอย เส่ียงโรคอวน เบาหวาน แนวหนา 23 พ.ย.50 

นักวิชาการเปดเวทียำนโยบายเศรษฐกิจ 6 พรรค ขายฝน-ไร

แหลงเงิน 
โพสตทูเดย 24 พ.ย.50 

ไฟเขียวเก็บภาษีหักคอขี้เมา สงผลผลิตเศรษฐกิจแสนลานบาท แนวหนา 26 พ.ย.50 

รณรงคดื่มไมขับ เดลินิวส 26 พ.ย.50 

“สุรา”ไมใชสินคาธรรมดา เดลินิวส 26 พ.ย.50 

ธันวาคม 

2550 

First 35 healthcare units go local The Nation 1 ธ.ค.50 

เพิ่มภาษีลดปญหา “พ.ร.บ.สุรา”  “หวัง” ที่ยังตองลุน? เดลินิวส 1 ธ.ค.50 

ผาวิกฤตกำลังคนดานสุขภาพ คสช. ต้ังทีมชู 5 ยุทธศาสตรแกไข พิมพไทย 2 ธ.ค.50 



 

96

เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

เดือน ประเด็นขาว/บทความ แหลงสื่อ วันที่เผยแพร 

ธันวาคม 

2550 

PET-CT Scan เทคโนโลยีตรวจมะเร็ง เดลินิวส 6 ธ.ค.50 

เวทีติดดาวนโยบายพรรคการเมือง พิมพไทย 7 ธ.ค.50 

คนกับแกลมชั้นดีของ “สุรา” แนวคิดเยี่ยมของหนุมรุนใหม มติชน 7 ธ.ค.50 

ตะลงึ!ผลวิจยัชีแ้อลกอฮอลสงผลตอเศรษฐกจิกวา 2 แสนลานบาท สยามธุรกิจ 8-11 ธ.ค.50 

สวรส.ประเมินผลการถายโอน สอ.ไป อบต. สยามรัฐ 10 ธ.ค.50 

คนไทยยี้ผักและผลไม ตนตอโรคอวน ซายแมก แมกกาซีน 12 ธ.ค.50 

ถายโอนสถานีอนามัย หลีกเลี่ยงไมไดแลว สยามรัฐ 14 ธ.ค.50 

PET-CT Scan วารสารวงการแพทย 16-31 ธ.ค.50 

5 ป คดีผาตัดไสติ่งตาย...คนไข+หมอ=เหยื่อของระบบ ผูจัดการรายวัน 20 ธ.ค.50 

สวรส.หนุนกองทุนชดเชยฯ สยามรัฐ 22 ธ.ค.50 

ปใหมนี้...ขอที “อยาเมา” กรุงเทพธุรกิจ 24 ธ.ค.50 

ตั้งกองทุนชดเชยผูเสียหาย ลดปญหาผูปวยฟองแพทย กรุงเทพธุรกิจ 31 ธ.ค.50 

มกราคม 

2551 

สวรส.ผลักดันกฎหมายคุมครองผูประสบภัยใหมเยียวยาผู

ประสบภัยจากรถ 
mcot news 2 ม.ค.51 

เผยยอดจายเบี้ยประกันภัยรถ 15 ปโตกวาหมื่นลานแตสวน

ใหญใชเปนคานายหนามากกวารักษาพยาบาล 
ผูจัดการออนไลน 5 ม.ค.51 

ผูขับรถบนถนนระวัง...!! ถูกเบี้ยวประกันพ.ร.บ.ชดเชยอุบัติเหตุ แนวหนา 8 ม.ค.51 

เหยื่อรุนแรง “กับแกลม” สุรา ขาวสด 14 ม.ค.51 

เลิกพ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ เดลินิวส 15 ม.ค.51 

หมอฝากรัฐบาลใหมแกกม.ประกันพ.ร.บ. ไทยรัฐ 16 ม.ค.51 

สวรส.หนุนกองทุนชดเชยฯ หวังลดการฟองรองแพทย ย้ำไม

กระทบภาครัฐ 
การศึกษา อัพเกรด 17-24 ม.ค.51 

พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ความหวงัของผูประสบเหตุ อาคารที่ดิน อัพเกรด 18-25 ม.ค.51 

3 องคกรสขุภาพ-มข.-ภาคอีสีาน รวมดนันโยบายสาธารณย่ังยนื มติชน 18 ม.ค.51 

นักวิชาการสวรส. แนะสรางความเช่ือมั่นเจาหนาที่หลังโอน

สถานีอนามัยไปอปท. 
mcot news 27 ม.ค.51 

กุมภาพันธ 

2551 

หนุนตั้งองคกรแทนแพทยสภาไกลเกลี่ยขอพิพาทหมอ-คนไข มติชน 12 ก.พ.51 

เครือขายผูบริโภค “ลา 1 หมื่นรายชื่อ” ดันกม.ผูประสบภัย กรุงเทพธุรกิจ 13 ก.พ.51 

สวรส.เชิญ ไชยา รวมถกนโยบายสาธารณสุข mcot news 20 ก.พ.51 

เสนอต้ังทุนพันล.ชวยผูเสียหายทางการแพทย-โอนกรมบัญชี

กลางดูกองทุนแทน 
ผูจัดการออนไลน 20 ก.พ.51 
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

เดือน ประเด็นขาว/บทความ แหลงสื่อ วันที่เผยแพร 

กุมภาพันธ 

2551 

จี้ตั้งกองทุนผูเสียหายทางการแพทย กรุงเทพธุรกิจ 21 ก.พ.51 

ชงต้ังกองทุน 1 พันล.เยียวยาผูปวยโยกบัญชีกลางคุมกม.ผู

ประสบภัยจากรถ 
ผูจัดการรายวัน 21 ก.พ.51 

ชงพรบ.คุมครองผูเสียหายแกฟองหมอ โพสตทูเดย 21 ก.พ.51 

กองทุนชดเชยผูเสียหายจากการใชบริการสาธารณสุข เดลินิวส 25 ก.พ.51 

เสนทางนโยบายบนความตองการของประชาชน 
ไทยรัฐ 

ขาวสด 

26 ก.พ.51 

27 ก.พ.51 

7 Health issues tagged as urgent The Nation 28 ก.พ.51 

วันที่คนไขฟองหมอ ทางออกท่ีไมใชคุกมีไหม? ประชาชาติธุรกิจ 
28 ก.พ.- 

2 มี.ค.51 

มีนาคม 

2551 

ภาคีสุขภาพเสนอ 7 นโยบายกดดัน “รัฐบาลสมัคร” ปฏิรูประบบ กรุงเทพธุรกิจ 3 มี.ค.51 

นโยบายสุขภาพบนความจริงของสังคม มติชน 10 มี.ค.51 

ผูปวยคาน “สมัคร” ดันกม.ปองหมอ กรุงเทพธุรกิจ 18 มี.ค.51 

ไทยเจอวิกฤตดื้อยาปฏิชีวนะ เหตุใชยาเกินจำเปน ผูจัดการออนไลน 19 มี.ค.51 

แพทยย้ำ 3 โรคเจ็บคอ –ทองเดิน-บาดแผลไมตองใชยาแก

อักเสบปองกันเชื้อดื้อยา 
สำนักขาวไทย 19 มี.ค.51 

สวรส.แฉคนไทยใชยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อจนดื้อยา 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน 

กรุงเทพธุรกิจ 

19 มี.ค.51 

20 มี.ค.51 

คนไทยกนิยาเกนิ7.6หม่ืนลาน/ป หมอวนิจิฉัยผดิ-ผูปวยรองขอม่ัว มติชน 20 มี.ค.51 

ไทยเจอวิกฤตดื้อยาปฏิชีวนะ ใช1.6หม่ืนล./ป-จี้เลิกใชพร่ำเพรื่อ ผูจัดการรายวัน 20 มี.ค.51 

คนไทยใชยาเกินจำเปน คม ชัด ลึก 20 มี.ค.51 

ไทยวิกฤตดื้อยาแกอักเสบ-เหตุใชยาผิด ขาวสด 20 มี.ค.51 

คนไทยใชยาปฏิชีวนะเฟอ “ม่ัวทั้งเจ็บคอ-ทองเสีย” ไทยโพสต 20 มี.ค.51 

ใชยาผิด ขาวสด 21 มี.ค.51 

สวรส.เตือนกินยาผิด-กินยาพร่ำเพรื่อ เสี่ยงวิกฤต 

“เช้ือโรคดื้อยา”อาการไมหาย จายเงินเปลือง 
ประชาไท 21 มี.ค.51 

วาดวยกฎหมายสองฉบับเรื่องของ “หมอ” กับ “คนปวย” เนชั่นสุดสัปดาห 
28 มี.ค.- 

3 เม.ย.51 

3 โรครักษาไดไมตองใชยาปฏิชีวนะ เดลินิวส 31 มี.ค.51 

เมษายน 

2551 
รื้อกม.คุมครองผูปวยใหม มุงเยียวยา-ไมเนนหาคนผิด ผูจัดการรายวัน 24 เม.ย.51 
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เชื่อมโยงความรูและผูคน สูหนทางสรางความมั่นคงระบบสุขภาพ 

เดือน ประเด็นขาว/บทความ แหลงสื่อ วันที่เผยแพร 

พฤษภาคม 

2551 

คนไทย 11 ลาน เผชิญความดันฯ สูง สธ.เผยตาย ชม.ละ 5 ราย ผูจัดการออนไลน 16 พ.ค.51 

นักวิชาการสธ.เผยงานวิจัยตัดจีเอสพีไมเกี่ยวซีแอล ชี้ไมกระทบ

สินคาสงออก 
ผูจัดการออนไลน 29 พ.ค.51 

ทุม 50 ลานสำรวจสุขภาพคนไทย เดลินิวส 30 พ.ค.51 

ตัดจีเอสพีไมเกี่ยวซีแอล นักวิจัยยันไมกระทบสงออก มติชน 30 พ.ค.51 

ปจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรังเพ่ิม 3 เทา มติชน 30 พ.ค.51 

มิถุนายน 

2551 

สุมสำรวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจรางกาย เดลินิวส 2 มิ.ย.51 

ไทยขาดแคลนนักวิจัย เหตุรัฐขี้เหนียวใหงบต่ำ จ้ีเอกชนยื่นมือ

รวมลงทุน 
ผูจัดการรายวัน 11 มิ.ย.51  

เผยไทยขาดนักวิจัย รัฐใหแค 500 ลานต่ำกวามาตรฐานโลก ผูจัดการออนไลน 11 มิ.ย.51 

หนังสั้นคนพิการ สรางดวยสองมือและหัวใจ ผูจัดการรายวัน 11 มิ.ย.51  

ผลวิจัยระบุซีแอลยามะเร็งชวยลดคาใชจายสุขภาพ 3 พันกวา

ลาน 
เดลินิวส 16 มิ.ย.51 

หมอเตือนโจฮิตไอพอด-เอ็มพี3 ฟงมากหูดับ/จี้รัฐรีดภาษีชวย

พิการ 
มติชน 18 มิ.ย.51 

หมอเตือนเด็กไทยฟงเอ็มพี3-ไอพอดนาน เสี่ยงพิการทางหู ผูจัดการออนไลน 18 มิ.ย.51 

แพทยเตือนวัยรุนติดเอ็มพี3 โอกาสเสี่ยง”หูหนวก-หูตึง”สูง กรุงเทพธุรกิจ 18 มิ.ย.51 

แพทยเตือน “วัยรุนไทย” ฟงเอ็มพี3-ไอพอดหูพัง ไทยโพสต 18 มิ.ย.51 

เปดเทศกาลหนังสั้น-เวทีคนพิการ กระตุนสิทธิเทาเทียม ไทยโพสต 18 มิ.ย.51 

“เก็บยิ้ม” หนังส้ันคนพิการ ผูจัดการรายวัน 19 มิ.ย.51  

หนังสั้นคนพิการแตไมใชสำหรับคนพิการ บานเมือง 19 มิ.ย.51 

สาวกรุงครองแชมปขี้เมา สาวเหนือกลายเปนสิงหอมควัน ไทยโพสต 25 มิ.ย.51 

กรกฎาคม 

2551 

พบกางเกงวิเศษตัวละ 180 บาทตรวจมะเร็งปากมดลูกได คม ชัด ลึก 3 ก.ค.51 

กางเกงใสตรวจมะเร็งปากมดลูก เดลินิวส 3 ก.ค.51 

“กางเกงวิเศษ” เช็กแปปสเมียร ไทยโพสต 3 ก.ค.51 

COMPENSATION CLAIMS RISING EVERY YEAR The Nation 7 ก.ค.51 

รพ.บางปลามาพัฒนา “กางเกงวิเศษ” สยามรัฐ 7 ก.ค.51 

รมช.คานเพ่ิมคาปรับ เรียกถกรายไดหมอ มติชน 22 ก.ค.51 

ชี้แพทยสภาประโยชนทับซอนขวางขึ้นคาปรับหมอหนีใชทุน มติชน 23 ก.ค.51 

สรุปสถานการณงดเหลาเขาพรรษา สังคมไทยยังนาเปนหวง แนวหนา 23 ก.ค.51 

สรุปสถานการณงดเหลาเขาพรรษา สังคมไทยยังนาเปนหวง แนวหนา 23 ก.ค.51 
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รายงานประจำป 2551 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

เดือน ประเด็นขาว/บทความ แหลงสื่อ วันที่เผยแพร 

กรกฎาคม 

2551 

แนะเอกชนผลิตหมอเอง โพสตทูเดย 24 ก.ค.51 

เกียรติยศ-ภาคภูมิใจ จูงใจใหแพทยอยากทำงานชนบท คม ชัด ลึก 28 ก.ค.51 

สิงหาคม 

2551 

สวรส. หนุนทุมงบแกปญหาสาธารณสุข กรุงเทพธุรกิจ 2 ส.ค.51 

“รัฐ” อัด 4 หมื่นลาน เมกะโปรเจคสุขภาพ กรุงเทพธุรกิจ 2 ส.ค.51 

ลูกประคบไทยขึ้นแทนโอลิมปค มติชน 5 ส.ค.51 

ม.หัวเฉียวเปดวิชาใหม เดลินิวส 6 ส.ค.51 

จีนเหมาลูกประคบไทยนวดนักกีฬา บานเมือง 6 ส.ค.51 

เตือนสาวหลงเช่ือเปนเหยื่อวัคซีนมะเร็งปากมดลูก!  

เผยเกิน30-มีเซ็กซฉีดไปไรประโยชน 
ผูจัดการออนไลน 7 ส.ค.51 

อีก 5 ปเหยื่อมะเร็งปากมดลูกพุงหมื่นคน ไทยโพสต 8 ส.ค.51 

ตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี มติชน 15 ส.ค.51 

พัฒนาหลักสูตรการส่ือสารสุขภาพ ขาวสด 18 ส.ค.51 

ผนึกกำลังสรางงานวิจัยลดเบาหวาน บานเมือง 18 ส.ค.51 

ผนึกกำลัง 4 สถาบันแกปญหาเบาหวาน-ยา-รพ.แออัด ยึด

ตนแบบศิริราช 
ผูจัดการออนไลน 19 ส.ค.51 

แกปญหารพ.แออัด คมชัดลึก 20 ส.ค.51 

ศิริราชหันใชยาชาปายผาตัดพังผืดใตลิ้นเด็ก  

หมดหวงดูดนมปกติ (R2R) 
คมชัดลึก 20 ส.ค.51 

ไทยนำแนวทางวิจัยR2R แกปญหาโรคเบาหวาน-ความดันสูง MCOT NEWS 20 ส.ค.51 

แพทยศิริราชใชยาชาเฉพาะท่ีผาพังผืดใตลิ้นเด็กแทนดมยาสลบ 

(R2R) 
MCOT NEWS 20 ส.ค.51 

4 สถาบันพัฒนาระบบ“อารทูอาร”แกปญหาสาธารณสุขครบ

วงจร 
มติชน 20 ส.ค.51 

ยาชาชวยผาล้ินทารกดูดนมแม ขาวสด 21 ส.ค.51 

กันยายน 

2551 

คลินิกสาขาตัวแปรลดความแออดั รพ.แพร บานเมือง 1 ก.ย.51 

สงขลาพอเพียง มติชน 9 ก.ย.51 

วางศิลาฤกษศูนยการสรางและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบ

สุขภาพ : อาคารสุขภาพแหงชาติ 

มติชน 

สุดสัปดาห 
19 ก.ย.51 

รวมกันเปนหนึ่ง ประสานแผนคนพิการ แรงงานนอกระบบ คน

สูงอายุ 
มติชน 23 ก.ย.51 

คุณคาที่ซอนอยูในพาราลิมปกเกมส บานเมือง 25ก.ย.51 

เด็กลด คนแกเพิ่ม ปรากฏการณนาหวงของสังคมไทย ผูจัดการออนไลน 28 ก.ย.51 
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