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ระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศ
•• การเคลื่อนไหวในตางประเทศการเคลื่อนไหวในตางประเทศ

–– World Health OrganizationWorld Health Organization
•• International Conference on Health Research for International Conference on Health Research for 

Development (ICHRD)Development (ICHRD)
–– Council on Health Research and Development Council on Health Research and Development 

(COHRED)(COHRED)
–– Global Forum for Health Research (GFHR)Global Forum for Health Research (GFHR)
–– Rockefeller FoundationRockefeller Foundation



ระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศ
•• National health research system: Report of an international National health research system: Report of an international 

workshop, Chaworkshop, Cha--amam 20012001
–– ความเชื่อมโยงความเชื่อมโยง
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ระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศ
•• National health research system: Report of an international National health research system: Report of an international 

workshop, Chaworkshop, Cha--am 2001am 2001
–– Key Features of Health Research SystemKey Features of Health Research System

ผูใหผูให
ทุนวิจยัทุนวิจยั

ผูใชผูใช
ผลวิจยัผลวิจยั

ผูทําผูทํา
วจิัยวจิัย

หนวยงานจัดการหนวยงานจัดการ
การวิจัยระดับชาติการวิจัยระดับชาติ

องคกรวิจัยและพัฒนาองคกรวิจัยและพัฒนา

ธุรกิจเอกชนธุรกิจเอกชน

องคกรสุขภาพและวิจัยนานาชาติองคกรสุขภาพและวิจัยนานาชาติ

สถาบันดานสุขภาพของรัฐสถาบันดานสุขภาพของรัฐ
ผูใหบริการภาครัฐผูใหบริการภาครัฐ
และเอกชนและเอกชน
ธุรกิจเอกชนธุรกิจเอกชน
องคกรสุขภาพองคกรสุขภาพ
และวิจัยนานาชาติและวิจัยนานาชาติ

ชุมชนและชุมชนและ
กลุมประชาสังคมกลุมประชาสังคม

สาธารณะสาธารณะ

หนวยงานจัดการหนวยงานจัดการ
การวิจัยระดับชาติการวิจัยระดับชาติ

หนวยงานใหทุนวิจัยหนวยงานใหทุนวิจัย

ธุรกิจเอกชนธุรกิจเอกชน

องคกรสุขภาพและวิจัยนานาชาติองคกรสุขภาพและวิจัยนานาชาติ



ระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศ
•• National health research system: Report of an international National health research system: Report of an international 

workshop, Chaworkshop, Cha--amam 20012001
–– Roles and functions of health research systemsRoles and functions of health research systems

Set direction for health researchSet direction for health research
Identify prioritiesIdentify priorities
Develop relevant and goodDevelop relevant and good--quality proposalsquality proposals
Fund relevant researchFund relevant research
Provide management that ensures relevance, quality, efficiency, Provide management that ensures relevance, quality, efficiency, and ethical and ethical 
standardsstandards
Ensure the quality and utilization of research productsEnsure the quality and utilization of research products
Build sustainable infrastructure and capacity : Build sustainable infrastructure and capacity : ปจเจกปจเจก  องคกรและระบบองคกรและระบบ
Provide good governance to ensure maximum benefits and minimal hProvide good governance to ensure maximum benefits and minimal harm to HDarm to HD



ระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศระบบวิจัยสุขภาพในตางประเทศ
•• National health research system: Report of an international National health research system: Report of an international 

workshop, Chaworkshop, Cha--amam 20012001
ประเทศควรลงทุนในการวิจัยสุขภาพประมาณประเทศควรลงทุนในการวิจัยสุขภาพประมาณ  2% 2% ของรายจายของรายจาย
สุขภาพสุขภาพ      หนวยงานที่ทํางานดานสุขภาพควรลงทุนประมาณหนวยงานที่ทํางานดานสุขภาพควรลงทุนประมาณ  5% 5% 
ของงบประมาณแผนงานหรือโครงการตางๆของงบประมาณแผนงานหรือโครงการตางๆ  เพื่อสนับสนุนวิจัยเพื่อสนับสนุนวิจัย
สุขภาพสุขภาพ
ผลผลิตและผลกระทบผลผลิตและผลกระทบ    ตรงความตองการของบริบทของตรงความตองการของบริบทของ
ระบบสุขภาพของประเทศหรือไมระบบสุขภาพของประเทศหรือไม      ความรูถูกประเภทความรูถูกประเภท  (Right (Right 
type of knowledge)?type of knowledge)?



ระบบวิจัยสุขภาพในประเทศไทยระบบวิจัยสุขภาพในประเทศไทย

•• การดําเนินการที่ผานมาการดําเนินการที่ผานมา
– หนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุข
– สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 

(สกว.) และสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ
– สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

• 54 กลุมสาขาจัดเปน 3 กลุมใหญ: กลุมโรคอวัยวะ (17)  กลุมปญหาสขุภาพ (36)  กลุมกลไกเกือ้หนุน (11)
– มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ รวมกับ สกว.
– ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาล (2546)
– การปฏิรูประบบสุขภาพและราง พรบ.สุขภาพแหงชาติ



ระบบวิจัยสุขภาพในประเทศไทยระบบวิจัยสุขภาพในประเทศไทย
ความทาทายและปญหาทีส่ําคัญความทาทายและปญหาทีส่ําคัญ

การขาดความเขาใจและความตระหนกัในความสําคัญของการวจิัย   
–– วัฒนธรรมของการกําหนดนโยบายวัฒนธรรมของการกําหนดนโยบาย  วางแผนวางแผน    วางระบบวางระบบ  จัดโครงสรางองคกรจัดโครงสรางองคกร

และวิธีปฏิบัติที่ยังไมไดอยูบนฐานของความรูในบริบทของประเทศและวิธีปฏิบัติที่ยังไมไดอยูบนฐานของความรูในบริบทของประเทศ
–– มองไมเห็นความเชื่อมโยงของการวิจัยมองไมเห็นความเชื่อมโยงของการวิจัย  กับการพัฒนาองคประกอบของระบบกับการพัฒนาองคประกอบของระบบ

สุขภาพในดานอื่นๆสุขภาพในดานอื่นๆ    รวมถึงการผลิตและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและรวมถึงการผลิตและพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและ
การพัฒนาประเทศการพัฒนาประเทศ

การขาดแคลนทรัพยากรและการบรหิารทรัพยากรอยางไมคุมคา
–– นักวิจัยนักวิจัย  (Researcher)  (Researcher)  และผูชวยวิจัยและผูชวยวิจัย  (Research assistant)(Research assistant)
–– นักจัดการการวิจัยนักจัดการการวิจัย  (Research manager)(Research manager)
–– ทุนวิจัยทุนวิจัย  และงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยตลอดจนพัฒนานักวิจัยและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยตลอดจนพัฒนานักวิจัย
–– ระบบสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการวิจัยระบบสารสนเทศที่จําเปนสําหรับการวิจัย  และการกํากับดูแลระบบและการกํากับดูแลระบบ



ระบบวิจัยสุขภาพในประเทศไทยระบบวิจัยสุขภาพในประเทศไทย
ความทาทายและปญหาทีส่ําคัญความทาทายและปญหาทีส่ําคัญ

การวจิยัไมสมดุลการวจิยัไมสมดุล
–– มีการวิจัยในสิ่งที่ไมจําเปนมีการวิจัยในสิ่งที่ไมจําเปน    และไมไดวจิัยในสิ่งที่จําเปนและไมไดวจิัยในสิ่งที่จําเปน
–– การการวิจัยไมคอยมีความเชื่อมโยงกับโจทยวิจัยไมคอยมีความเชื่อมโยงกับโจทย  หรือผูใชผลงานหรือผูใชผลงาน  หรือผูกําหนดหรือผูกําหนด

นโยบายนโยบาย      งานวิจัยมักเกิดจากนักวิชาการหรือผูวิจัยคิดเองทําเองงานวิจัยมักเกิดจากนักวิชาการหรือผูวิจัยคิดเองทําเอง  หรืออาจหรืออาจ
กลาววาริเริ่มมาจากฝงผูผลิตเปนหลกักลาววาริเริ่มมาจากฝงผูผลิตเปนหลกั

–– ผูกําหนดนโยบายผลักดันการวิจัยผูกําหนดนโยบายผลักดันการวิจัย  ขาดความเขาใจในธรรมชาติของการวิจัยขาดความเขาใจในธรรมชาติของการวิจัย

การวจิยัมชีองวางและแยกเปนสวนๆการวจิยัมชีองวางและแยกเปนสวนๆ
–– ขาดกลไกในการประสานงานวิจัยสูเปาหมายรวมขาดกลไกในการประสานงานวิจัยสูเปาหมายรวม    การกําหนดทิศทางการการกําหนดทิศทางการ

วิจัยและจัดลําดบัความสําคัญไมมีการนําสูการปฏิบัติอยางจริงจังวิจัยและจัดลําดบัความสําคัญไมมีการนําสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
–– ความซ้ําซอนและการขาดความชัดเจนในบทบาทขององคกรในระดับนโยบายความซ้ําซอนและการขาดความชัดเจนในบทบาทขององคกรในระดับนโยบาย

วิจัยวิจัย    ประสานงานและจัดการงานวิจัยประสานงานและจัดการงานวิจัย    การใหทุนสนับสนุนการวิจัยและการใหทุนสนับสนุนการวิจัยและ
ปฏิบัติการวิจัยปฏิบัติการวิจัย
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ความทาทายและปญหาที่สําคัญความทาทายและปญหาที่สําคัญ
การขาดความครอบคลุมในโครงสรางของระบบกฎเกณฑการขาดความครอบคลุมในโครงสรางของระบบกฎเกณฑ  ขอบังคับขอบังคับ  
กฎหมายกฎหมาย  ตลอดจนเกณฑมาตรฐานตลอดจนเกณฑมาตรฐาน  
–– ไมสามารถชี้นําการปฏบิัติการวิจัยอยางถูกตองไมสามารถชี้นําการปฏบิัติการวิจัยอยางถูกตอง  มีจริยธรรมและมีจริยธรรมและ

จรรยาบรรณจรรยาบรรณ
–– ไมสามารถอนุรักษความเปนอสิระทางความคิดและความคิดสรางสรรคไวไมสามารถอนุรักษความเปนอสิระทางความคิดและความคิดสรางสรรคไว

คุณภาพของผลงานวจิัยที่ไมดีเทาที่ควรคุณภาพของผลงานวจิัยที่ไมดีเทาที่ควร
–– การขาดกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพการขาดกระบวนการกลั่นกรองคุณภาพ    เวทีในการวิพากษแลกเปลี่ยนเวทีในการวิพากษแลกเปลี่ยน

เรียนรูเรียนรู      การทํางานเพื่อสรางความเชี่ยวชาญในเชิงลึกที่มีความตอเนื่องการทํางานเพื่อสรางความเชี่ยวชาญในเชิงลึกที่มีความตอเนื่อง
–– ปญหาการขาดการใหความสําคัญเรื่องจริยธรรมปญหาการขาดการใหความสําคัญเรื่องจริยธรรม  และจรรยาบรรณและจรรยาบรรณ
–– รูปแบบการวิจัยใหมรูปแบบการวิจัยใหม  โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับการจัดการความรูโดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับการจัดการความรู  เริ่มเขามามีเริ่มเขามามี

บทบาทในการพัฒนามากขึ้นบทบาทในการพัฒนามากขึ้น    เราตองการความรูเราตองการความรู  เพื่อใชความรูเพื่อใชความรู



คุณสมบัติเฉพาะของการวจิัยคุณสมบัติเฉพาะของการวจิัย

ความจําเปนของเสรีภาพทางความคิดและความคิดริเริ่มสรางสรรคตอ
คุณภาพของงานวิจัย  ในขณะที่ตองมีการคิดและการปฏิบัติอยางเปน
ระบบ
ความเสี่ยงที่สูงในกระบวนการผลิตงานวิจัยที่อาจได หรือไมไดผลงานที่
คาดหวัง
ชองวางของเวลาระหวางความรูที่ไดจากการวิจัย และรูปธรรมหรือ
คุณคาจากกระบวนการใชความรูจากการวิจัย
การรักษาคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณของการวิจัย
ความเชื่อมโยงและความเปนสหสาขาวิทยาการของความรู  รวมถึงความ
จําเปนที่ตองอาศัยปจจัยสนับสนุนและความเกี่ยวเนื่องกับนโยบาย 
ระบบการดําเนินงาน องคกรและการปฏิบัติ ในระยะยาว 



ขอเสนอรปูแบบและกลไกการจดัการขอเสนอรปูแบบและกลไกการจดัการ
ของระบบวจิยัสุขภาพที่พึงประสงคของระบบวจิยัสุขภาพที่พึงประสงค

• ระบบวจิยัสุขภาพที่พึงประสงค
– ระบบที่มีทิศทาง ในขณะที่เปดโอกาสใหมีความ
หลากหลายและเอื้อใหมีความคิดสรางสรรคในการ
ทํางาน  สามารถตอบสนองตอเปาหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และสรางฐานทางปญญาเพื่อทําใหเกดิการ
พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศบนฐานของความรูได
อยางตอเนือ่ง  (ดดัแปลงจาก สมศักดิ์ ชุณหรศัมิ์ และคณะ 2546)



ขอเสนอรปูแบบและกลไกการจดัการขอเสนอรปูแบบและกลไกการจดัการ
ของระบบวจิยัสุขภาพที่พึงประสงคของระบบวจิยัสุขภาพที่พึงประสงค

•• รูปแบบและกลไกการจัดการที่พึงประสงครูปแบบและกลไกการจัดการที่พึงประสงค
– การจัดการใหเกิดทิศทางของการวิจัยที่ชัดเจน
– ในขณะที่มีระบบติดตามและดักจับความคิดสรางสรรคเพื่อนวัตกรรม
– เปนระบบทีส่รางความมุงมั่นในทิศทางการดําเนนิการ  มีการจัดองคกร

ที่เหมาะสมรองรับ
– มีการบรหิารทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานทีเ่พยีงพอ
– มีการพฒันาเพือ่สรางศักยภาพ มีการกระตุนจูงใจ
– มีระบบที่เอื้อตอการนาํผลการวิจัยหรือความรูที่ไดไปสูการใชประโยชน
– มีธรรมภิบาลในการจดัการ และมีการติดตามประเมินผลการจัดการ

ระบบ เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาระบบการจดัการตอไป    



ขอเสนอรปูแบบและกลไกการจดัการขอเสนอรปูแบบและกลไกการจดัการ
ของระบบวจิยัสุขภาพที่พึงประสงคของระบบวจิยัสุขภาพที่พึงประสงค

•• แนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร
ของการจัดการของการจัดการ

•• ระบบเพื่อการจัดการระบบวิจัยระบบเพื่อการจัดการระบบวิจัย
สุขภาพสุขภาพ

•• กลไกเพือ่การจัดการที่พึงประสงคกลไกเพือ่การจัดการที่พึงประสงค



แนวทางกําหนดยุทธศาสตรแนวทางกําหนดยุทธศาสตร
ของการจดัการระบบวิจัยสุขภาพของการจดัการระบบวิจัยสุขภาพ

1. Goal
integration

2. 
Horizontal
integration

3. Vertical 
integration

4. Management-
processes
integration

5. 
Longitudinal
integration



แนวคิดพื้นฐานของการจัดการประยุกตเพื่อการจัดการระบบวิจัยสุขภาพแนวคิดพื้นฐานของการจัดการประยุกตเพื่อการจัดการระบบวิจัยสุขภาพ

การจัดการความตองการการวิจัยการจัดการความตองการการวิจัย  (Demand management for research)(Demand management for research)

การวางแผนการวิจัยการวางแผนการวิจัย  (Research planning)(Research planning)

การจัดโครงสรางและระบบงานการจัดโครงสรางและระบบงาน  (Organization for research)(Organization for research)

การอํานวยการการวิจัยการอํานวยการการวิจัย
(Research program (Research program 

directing)directing)

การสรางขีดความสามารถการสรางขีดความสามารถ
และการสนับสนุนและการสนับสนุน

(Strengthening and support)(Strengthening and support)

การประเมินผลและกํากับดูแลการประเมินผลและกํากับดูแล  (Evaluation and control)(Evaluation and control)

การประยุกตและใชประโยชนการประยุกตและใชประโยชน  (Application and utilization)(Application and utilization)



เปาหมายของการวิจัยสุขภาพเปาหมายของการวิจัยสุขภาพ

การปองกัน
และแกปญหา

สุขภาพ
ของประเทศ

การเสริม
ศักยภาพในการ
แขงขันและ
พึ่งพาตนเอง

ตอบสนอง
ประชาชน

สุขภาพ
ที่ดีขึน้ เปนธรรมความกาวหนา

ของวิชาการ
พื้นฐาน

เทคโนโลยี
ประยุกต คนไดรบั

การพัฒนา



การสงเสริมและการทําความเขาใจกับสภาวะสังคมความรู และสถานการณแวดลอมระบบสุขภาพ

การสรางความมุงมั่นทางการเมือง และการกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตรของการพัฒนา

วงจรวางแผนและจัดลาํดับความสาํคัญของการวิจัยภาพรวม และสาขา

การจัดโครงสราง 
กลไกและระบบงานที่

เกี่ยวของ

การจัดหา
และ

จัดระบบการ
ลงทุนในการ
วิจัยและ

อุดหนุนการ
วิจัย

การจัดการสถาบันที่มี
การดําเนินงานวิจัย

ระบบ
ฐานขอมูล 
สารสนเทศ

และการสือ่สาร

การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลดาน
การวิจัย

การเสริม
พลังทาง
ปญญาและ
การทําวิจัย

ของ
ประชาชน 
องคกรของ
รัฐ องคการ
ประชาสังคม
และองคกร
ธุรกิจ

การสราง
บรรยากาศและ
วัฒนธรรมการ

วิจัย

การจัดการ
ความรู

กระบวนการ
วิจัย

การใชประโยชนในภาคนโยบาย การผลิตและบริการการดูแลสขุภาพ

การจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา

กระบวนการ
ทางจริยธรรม

การปองกันและแกปญหาสขุภาพของประเทศการเสริมศักยภาพในการแขงขันและพึ่งพาตนเอง

กระบวนการทดสอบคุณคา
ของความรู (Validation)

การติดตาม
และ

ประเมินผล
ระบบวิจัย
สุขภาพ



•• หนวยนโยบายการวจิัยภาพรวมหนวยนโยบายการวจิัยภาพรวม
•• หนวยนโยบายการวจิัยระดับสาขาหนวยนโยบายการวจิัยระดับสาขา
•• หนวยจัดสรรทุนวจิัยหนวยจัดสรรทุนวจิัย  และจัดการการวิจัยและจัดการการวิจัย
•• หนวยปฏิบัติการวิจยัหนวยปฏิบัติการวิจยั
•• ชุมชนนักวิจัยชุมชนนักวิจัย
•• หนวยผลิตหรอืผูใชผลงานวิจัยหนวยผลิตหรอืผูใชผลงานวิจัย
•• หนวยประเมินผลการวิจยัหนวยประเมินผลการวิจยั
•• กลไกอิทธิพลกลไกอิทธิพล

กลไกหลักในระบบวิจัยสุขภาพกลไกหลักในระบบวิจัยสุขภาพ



การสงเสริมและการทําความเขาใจกับสภาวะสังคมความรู และสถานการณแวดลอมระบบสุขภาพ

การสรางความมุงมั่นทางการเมือง และการกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตรของการพัฒนา

วงจรวางแผนและจัดลาํดับความสาํคัญของการวิจัยภาพรวม และสาขา

การจัดโครงสราง 
กลไกและระบบงานที่

เกี่ยวของ

การจัดหา
และ

จัดระบบการ
ลงทุนในการ
วิจัยและ

อุดหนุนการ
วิจัย

การจัดการสถาบันที่มี
การดําเนินงานวิจัย

ระบบ
ฐานขอมูล 
สารสนเทศ

และการสือ่สาร

การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลดาน
การวิจัย

การเสริม
พลังทาง
ปญญาและ
การทําวิจัย

ของ
ประชาชน 
องคกรของ
รัฐ องคการ
ประชาสังคม
และองคกร
ธุรกิจ

การสราง
บรรยากาศและ
วัฒนธรรมการ

วิจัย

การจัดการ
ความรู

กระบวนการ
วิจัย

การใชประโยชนในภาคนโยบาย การผลิตและบริการการดูแลสขุภาพ

การจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา

กระบวนการ
ทางจริยธรรม

การปองกันและแกปญหาสขุภาพของประเทศการเสริมศักยภาพในการแขงขันและพึ่งพาตนเอง

กระบวนการทดสอบคุณคา
ของความรู (Validation)

การติดตาม
และ

ประเมินผล
ระบบวิจัย
สุขภาพ

1. 1. หนวยนโยบายหนวยนโยบาย
การวิจัยภาพรวมการวิจัยภาพรวม

1. 1. หนวยนโยบายหนวยนโยบาย
การวิจัยภาพรวมการวิจัยภาพรวม 8. 8. กลไกอิทธิพลกลไกอิทธิพล

8. 8. กลไกอิทธิพลกลไกอิทธิพล

2. 2. หนวยนโยบายหนวยนโยบาย
การวิจัยระดับสาขาการวิจัยระดับสาขา

3. 3. หนวยจัดสรรทุนหนวยจัดสรรทุน
และจัดการงานวิจัยและจัดการงานวิจัย

4. 4. หนวยปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการ
วิจัยวิจัย

4. 4. หนวยปฏิบัติการหนวยปฏิบัติการ
วิจัยวิจัย

3. 3. หนวยจัดสรรทุนหนวยจัดสรรทุน
และจัดการงานวิจัยและจัดการงานวิจัย

5. 5. ชุมชนนักวิจัยชุมชนนักวิจัย

7. 7. หนวยประเมินผลหนวยประเมินผล
การวิจัยการวิจัย

1. 1. หนวยนโยบายหนวยนโยบาย
การวิจัยภาพรวมการวิจัยภาพรวม

6. 6. หนวยผลิตหรือผูใชผลงานวิจัยหนวยผลิตหรือผูใชผลงานวิจัย

3. 3. หนวยจัดสรรทุนหนวยจัดสรรทุน
และจัดการงานวิจัยและจัดการงานวิจัย



การจัดการระบบวิจัยสุขภาพการจัดการระบบวิจัยสุขภาพ

การจัดการความตองการการวิจัยการจัดการความตองการการวิจัย  (Demand management for research)(Demand management for research)

การวางแผนการวิจัยการวางแผนการวิจัย  (Research planning)(Research planning)

การจัดโครงสรางและระบบงานการจัดโครงสรางและระบบงาน  (Organization for research)(Organization for research)

การอํานวยการการวิจัยการอํานวยการการวิจัย
(Research program (Research program 

directing)directing)

การสรางขีดความสามารถการสรางขีดความสามารถ
และการสนับสนุนและการสนับสนุน

(Strengthening and support)(Strengthening and support)

การประเมินผลและกํากับดูแลการประเมินผลและกํากับดูแล  (Evaluation and control)(Evaluation and control)

การประยุกตและใชประโยชนการประยุกตและใชประโยชน  (Application and utilization)(Application and utilization)



วงจรการวางแผนและจัดลําดบัความสําคญัของการวิจัย

กลไกกลไก  ::   หนวยนโยบายวิจัยภาพรวมและระดับสาขาหนวยนโยบายวิจัยภาพรวมและระดับสาขา

การวิเคราะหการวิเคราะห
สถานการณสถานการณ

การจัดลําดับการจัดลําดับ
ความสําคัญความสําคัญ

แผนระยะสั้นแผนระยะสั้น

แผนระยะยาวแผนระยะยาว

การสรางการสราง
แผนงานวิจัยแผนงานวิจัย

การวิเคราะหการวิเคราะห
ผูมีสวนไดสวนเสยีผูมีสวนไดสวนเสยี

•• แผนพัฒนาบุคลากรแผนพัฒนาบุคลากร
•• แผนพัฒนาแผนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานโครงสรางพื้นฐาน

••เกณฑพิจารณาเกณฑพิจารณา
••ผูมีสวนรวมผูมีสวนรวม

•• ยุทธศาสตรและนโยบายยุทธศาสตรและนโยบาย
ของการพัฒนาประเทศของการพัฒนาประเทศ
•• สัมมสัมมชาสุขภาพแหงชาติชาสุขภาพแหงชาติ

•• ชุมชนนักวิจัยชุมชนนักวิจัย
•• ประชาสังคมประชาสังคม
•• ชุมชนผูปฏิบัติงานชุมชนผูปฏิบัติงาน
•• ฐานขอมูลเชิงประจักษฐานขอมูลเชิงประจักษ

•• ดักจับความคิดดักจับความคิด


