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วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

บทบาทของ สวรส. ตอ
การตอยอด R2R to policy



สวรส. VS R2R
• สวรส. สนับสนุนงานวิจัยจากงานประจํา (R2R) มาเปนเวลาหลายป 
• ความตั้งใจเมื่อป 2550 : R2R จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทํางานโดย

ใชความรูใหแพรหลายไปสูทุกองคกรและเจาหนาที่ทุกระดบัในองคกรนั้นๆ 
โดยยึดหลักวา ทุกคนสามารถสรางความรูเองไดดวยงานวิจยั และการวิจัย
ไมใชเร่ืองยากอยางที่คิด

• กระแสการทํา R2R แผขยายไปทั้งในสวนกลางและภูมภิาค ท้ังในหนวย
บริหารและหนวยบริการ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

• การลงทุนเรื่อง R2R จึงเปนการลงทุนท่ีคุมคาและจะนําไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยนื 
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สวรส. VS R2R2P

• ปจจุบัน 2560 : สวรส. ยกระดับ R2R � R2P
• วิสยัทัศน ผูนําระบบวิจัยที่สรางความรูเชิงประจักษเพื่อการพัฒนาระบบ

สุขภาพไทยโดยทําหนาที่ในการบรหิารจัดการความรูเพื่อนําไปสูการพัฒนา
ระบบสุขภาพ

• การที่จะทําใหระบบสุขภาพเขมแข็งไดน้ัน กําลังคนสําคัญที่สุด 
• ความรูมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตองมีการสรางกําลังคนเพ่ือพัฒนา

องคความรูไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพในทางที่ดีข้ึน โดยเฉพาะใน
ยุคไทยแลนด 4.0 (ทํานอยไดมาก) เพื่อใหไปสู Wealth and Well being
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บทบาทในชวงที่ผานมา

• สวรส. สนับสนุนงบประมาณการวิจัยใหหนวยบริการในสังกัด สธ.ในแตละ
เขต เพื่อใชผลการวิจัยไปกําหนดนโยบายและตดัสินใจบนหลักฐานเชิง
ประจักษ เชน ประเด็น Health Technology Assessment

• มีนักวิจัย R2R (ตอยอด) ที่สามารถพัฒนาโจทยและโครงรางการวิจัยจาก
สถานการณปญหาและบริบทชุมชนที่ตนปฏิบัติงานอยู และดําเนินการ
วิจัยสําเร็จจนไดเปนความรูที่นําไปใชพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นท่ีได 
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ตวัอยางงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
-การวิเคราะหสภาพการณการดําเนินงานวิจัยจากงานประจําใน
เขตสุขภาพที่ 11และ 12



บทบาทในชวงที่ผานมา (ตอ)

• นักวิจัยเขต
• สวรส. มีโครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพ ที่ไดดาํเนินการพัฒนานักวจิัย

ในพื้นที่เขตสุขภาพและหนวยงานสังกัดกรมวิชาการตางๆ ของ สธ. จน
สามารถทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิจัยเชิงนโยบาย

• สามารถผลิตผลงานวิจยัได สอดรับกับทิศทางการปฏิรูปของกระทรวง
สาธารณสุขที่ตองการบคุลากรที่มีความรูความสามารถในการทําวิจัยเชิง
ระบบและนโยบาย (Health Systems and Policy Research) 
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ตวัอยางงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย



ทิศทางในอนาคต

• สวรส. ยังคงมียุทธศาสตรสรางและจัดการความรูเพ่ือพฒันาระบบสุขภาพ 
และยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ โดย
ยกระดับ R2R2P โดยใชกระบวนการ Implementation Research 
เพื่อใหสามารถประยุกตใชกับงานในลักษณะเชิงนโยบายไดอยางเหมาะสม
ตอไป
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9

1. Having policy relevance questions 
2. Providing results and comprehensive 

recommendations take into account 
• Context
• Reality
• Practicality 
• Budget impact analysis 
• Fiscal capacity
• CEA for choices of interventions 
• Supply side capacity assessment
• Etc.

How to do scientific sound policy research
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บทบาทของสวรส. 
ภายใตแผนการวิจัยชาติที่รองรับ Thailand 4.0 : 
เพ่ือใหผลงานวิจัยถูกนําไปใชประโยชนในดานตางๆ

-สงเสริมการสรางนักวจิัยหนาใหมและนักวิจัยเชี่ยวชาญ
     โดยทาํงานรวมกับเขตสุขภาพ เพ่ือสงเสริม R2R และวิจัยเร่ืองสําคัญตอยอดเปน
นโยบาย (R2P)
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แผนงานวิจัย Research program/ ประเด็น

1. ระบบยา 
เวชภัณฑ และ
เทคโนโลยี

1) ระบบยาและเวชภัณฑ

1.1) ระบบติดตามประเมินการบริโภคยาตานจุลชีพ ในระดับประเทศ (ผูประกอบการ ผูสั่งใชยา 
จนถึงระดับประชาชน)

1.2) การใชยาอยางสมเหตุผล
1.3) การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของยา (รวมทั้งวัคซีน) ที่จะนําเขาสูบัญชียาหลัก
แหงชาติ
2) ระบบเทคโนโลยี

2.1) การนําดิจิทัลเทคโนโลยี มาใชประโยชนในระบบสุขภาพ

2.2) การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใชประโยชนในระบบสุขภาพ

2.3) การลดอุบัติการณของการเกิดอาการท่ีไมพงึประสงคจากการใชยา ในระบบบริการ ดวย
ความรูทางเภสัชพนัธศุาสตร (Genomic medicine)
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2. กําลังคน 3) การพัฒนากาํลังคนท่ีบริการและสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

3. ระบบขอมูล 4) การสํารวจสภาวะสุขภาพ

4.1) การสํารวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เปนปญหาสาธารณสุข

4.2) การสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (Health exam survey)

5) มาตรฐานระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพ
4. ระบบบรกิาร 6) ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมอืง ทองถ่ิน และทองถ่ินรูปแบบพิเศษ

7) ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการชวยเหลือเบื้องตน 
เม่ือเกิดขอผิดพลาดทางการแพทย

8) สิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ

9) การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาระดับพ้ืนที่จังหวัด/เขตดวยกลไก R2P (Research to 
Policy)
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5. การเงนิการคลัง
สุขภาพ 10) การสรางความกลมกลืนคุณภาพบรกิาร ประสิทธิภาพ ความเปนธรรม ความยั่งยืน 

และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลกัประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

6. ระบบอภิบาลสุขภาพ
11) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

7. กลุมเปาหมายเฉพาะ 12) Migrant Health และการปรับปรุงระบบหลักประกันสขุภาพ สําหรับคนตางดาว
ในประเทศไทย

13) กลุมประชากรตางๆที่ไดรับผลจากการกําหนดดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ 
ครม.ที่เก่ียวของ

14) ความรอบรูดานสุขภาพ (health literacy)



Thank you for your attention

Q &A
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