
การศึกษาการศึกษายุทธศาสตรการวิจัยสุขภาพยุทธศาสตรการวิจัยสุขภาพ

และกระบวนการและกระบวนการ

ในการจัดทํานโยบายการวิจัยสุขภาพในการจัดทํานโยบายการวิจัยสุขภาพ  
(Policy process) (Policy process) 

ของประเทศไทยของประเทศไทย

โดยโดย

นพนพ..ลือชาลือชา    วนรตันวนรตัน

สํานักวิชาการสาธารณสุขสํานักวิชาการสาธารณสุข  



ระบบสุขภาพที่ดีตองเปนระบบระบบสุขภาพที่ดีตองเปนระบบ    
(Knowledge(Knowledge--basedbased Health System) Health System) 

สรางและใชความรูในทุกขั้นตอนสรางและใชความรูในทุกขั้นตอน

โดยมีโดยมีการปรับเปลี่ยนกลไกการวิจัยการปรับเปลี่ยนกลไกการวิจัย    
สอดคลองกับสถานการณของประเทศสอดคลองกับสถานการณของประเทศ

กลไกการวิจัยที่ดีเปนการกลไกการวิจัยที่ดีเปนการลงทุนสําคัญที่ทําใหลงทุนสําคัญที่ทําให

ระบบสุขภาพเขมแข็งและตอบสนองตอปญหาระบบสุขภาพเขมแข็งและตอบสนองตอปญหา  



วัตถุประสงควัตถุประสงค

เพื่อเพื่อวิเคราะหวิเคราะหยุทธศาสตรการวจิัยสขุภาพและยุทธศาสตรการวจิัยสขุภาพและ      
กระบวนการในการจัดทํานโยบายการวิจัยสุขภาพกระบวนการในการจัดทํานโยบายการวิจัยสุขภาพ      
(Policy Process)(Policy Process)ของประเทศของประเทศไทยไทย

เพื่อเพื่อสังเคราะหขอเสนอในการดําเนินการกระบวนสังเคราะหขอเสนอในการดําเนินการกระบวน

การวิจัยสุขภาพของประเทศการวิจัยสุขภาพของประเทศ



ขอบเขตการศกึษาขอบเขตการศกึษา

1.  1.  เพือ่ศึกษาแนวคดิเพือ่ศึกษาแนวคดิ  กระบวนการและวิธีการกําหนดนโยบายกระบวนการและวิธีการกําหนดนโยบาย
การวิจัยของประเทศระดับนานาชาติการวิจัยของประเทศระดับนานาชาติ  

2. 2. เพื่อศึกษาสถานการณการวิจัยของประเทศเพื่อศึกษาสถานการณการวิจัยของประเทศ  อันนําสูการพัฒนาระบบอันนําสูการพัฒนาระบบ
วิจัยและระบบวิจัยสุขภาพของประเทศวิจัยและระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ

3. 3. เพือ่ศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายวิจัยของประเทศเพือ่ศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายวิจัยของประเทศ  
(Policy Process) (Policy Process) ในอดตีที่ดาํเนินการโดยในอดตีที่ดาํเนินการโดย  
SKP SKP ของกระทรวงของกระทรวง  สธสธ..และเครือขายและเครือขาย



ประกอบดวยประกอบดวย 2  2 สวนสวน  คือคือ
1.1. ศึกษาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของศึกษาขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของ

2.2. การสัมภาษณการสัมภาษณ  บุคคลที่มีประสบการณดานการวจิัยบุคคลที่มีประสบการณดานการวจิัย

สุขภาพสุขภาพ  

การวิเคราะหขอมลูการวิเคราะหขอมลู

การวิเคราะหเนื้อหาการวิเคราะหเนื้อหา((Content Analysis )Content Analysis )

ระเบยีบวธิีวิจัยระเบยีบวธิีวิจัย



แนวคิดแนวคิด  กระบวนการกระบวนการ  และวิธีการและวิธีการ

กําหนดนโยบายการวิจยัสุขภาพกําหนดนโยบายการวิจยัสุขภาพ

ของประเทศของประเทศ  ในระดับนานาชาติในระดับนานาชาติ



กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกากรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

  นโยบายวิจัยระดับชาตินโยบายวิจัยระดับชาติ  ((รัฐบาลกลางรัฐบาลกลาง))  โดยโดย  National National 
Research  CouncilResearch  Council  มีบทบาทในการสรางมีบทบาทในการสราง  
Consensus BuildingConsensus Building  เพื่อกําหนดเปาหมายรวมกันเพื่อกําหนดเปาหมายรวมกัน

ของฝายตางของฝายตาง  ๆๆ  
  เนนการวิจัยที่เปนชุดโครงการที่มีเปาหมายชัดเจนเนนการวิจัยที่เปนชุดโครงการที่มีเปาหมายชัดเจน

การเชื่ อมโยงระหว างภาครัฐการเชื่ อมโยงระหว างภาครัฐ   สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาและ

ภาคเอกชนภาคเอกชน     ทําใหภาคเอกชนเขามามีบทบาททําใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทมากในการมากในการ

ลงทุนและพัฒนาดานการวิจัยลงทุนและพัฒนาดานการวิจัย



ระบบการวิจัยของระบบการวิจัยของ USA USA

มีจุดแข็งคือมีกฎหมายรองรับและกําหนดมีจุดแข็งคือมีกฎหมายรองรับและกําหนด                    

กฎเกณฑที่ชัดเจนกฎเกณฑที่ชัดเจน

บุคลากรมีความรูบุคลากรมีความรูและและความสามารถความสามารถ  ทุมเททุมเท  

กระบวนการจัดสรรงบประมาณมีความยดืหยุนกระบวนการจัดสรรงบประมาณมีความยดืหยุน

กระจายอํานาจคอนขางมากกระจายอํานาจคอนขางมากความความ



กรณีศึกษากรณีศึกษาประเทศประเทศสหราชสหราชอาณาจักรอาณาจักร

สร า งส ร า ง คว ามความ ร วมมื อ ร ะหว า งร ว มมื อ ร ะหว า ง หน ว ย ง านภาคหน ว ย ง านภาค รั ฐรั ฐ แล ะและ  
สถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษา  ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม

  การจัดลําดับความสําคัญการจัดลําดับความสําคัญ  สาระสําคัญสาระสําคัญ

1)1)  ความจําเปนของการจัดลําดับความสําคัญความจําเปนของการจัดลําดับความสําคัญ

2) 2) ความจําเปนในการสรางความรวมมือกับความจําเปนในการสรางความรวมมือกับ    
  ภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรม  

3) 3) ความจําเปนในการสรางความรวมมือความจําเปนในการสรางความรวมมือ  
ระหวางหนวยงานระหวางหนวยงาน

4) 4) การปรับปรุงองคกรวิจัยการปรับปรุงองคกรวจิัย



กรณีกรณีศึกษาสหศึกษาสหภาพยุภาพยุโรปโรป
  เปาหมายการพัฒนาสูเปาหมายการพัฒนาสู The most dynamic and  The most dynamic and 
competitive knowledge competitive knowledge –– based based 
economy in the world economy in the world 
  เปาหมายนโยบายวิจัยเปาหมายนโยบายวิจัย  คือคือ  สรางความเชื่อมโยงที่เขมแข็งสรางความเชื่อมโยงที่เขมแข็ง  
ระหวางกิจกรรมและองคกรตางๆระหวางกิจกรรมและองคกรตางๆ  

  กําหนดนโยบายการวิจัยที่มีลักษณะของความรวมมือจากกําหนดนโยบายการวิจัยที่มีลักษณะของความรวมมือจาก    
หลายประเทศหลายประเทศ  มีการกําหนดจะใชการวิจัยและพัฒนามีการกําหนดจะใชการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนไปสูเปาหมายนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย



กรณีศึกษาประเทศเยอรมันกรณีศึกษาประเทศเยอรมัน
มีลักษณะกระจายอํานาจมีลักษณะกระจายอํานาจ  มีความยืดหยุนและความเปนพลมีความยืดหยุนและความเปนพล

วัตรสูงวัตรสูง  
สถาบันวิจัยที่สําคัญสถาบันวิจัยที่สําคัญ  คือคือ Max Planck  Max Planck ซึ่งไดรับยกยองซึ่งไดรับยกยอง

วาเปนวาเปน Centre of Excellence  Centre of Excellence เปนองคกรอิสระเปนองคกรอิสระ

ภายใตการดูแลของสมาคมภายใตการดูแลของสมาคม Max Planck Society Max Planck Society
ความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของ

เยอรมันเยอรมัน   พบวาพบวา   มีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจนมีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจน   เกิดการเกิดการ

ถายทอดความรูและเทคโนโลยีถายทอดความรูและเทคโนโลยี



กรณีศึกษาประเทศสิงคโปรกรณีศึกษาประเทศสิงคโปร

เนนระบบนวัตกรรมแหงชาติเนนระบบนวัตกรรมแหงชาติ ( (National Innovation National Innovation 
System : NIS)System : NIS)
การจัดลําดับความสําคัญการจัดลําดับความสําคัญ  มีกลไกการตลาดเปนตัวขับเคลื่อนมีกลไกการตลาดเปนตัวขับเคลื่อน

จัดตั้งจัดตั้ง  Biomedical Research Council, Biomedical Research Council, 
BMRC BMRC เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมชีวการแพทยเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมชีวการแพทย  เนนการใหเนนการให

ความสาํคญัความสาํคญั Chief Excusive Office Chief Excusive Office, CEO , CEO ใหให

อิสระการทํางานเต็มที่ในระดบัองคกรอิสระการทํางานเต็มที่ในระดบัองคกร  



การจดัระบบวิจัยของสิงคโปรการจดัระบบวิจัยของสิงคโปร
ใหความสําคัญการคัดเลือกสาขาและตั้งเปนสภาวิจัยใหความสําคัญการคัดเลือกสาขาและตั้งเปนสภาวิจัย  
การกําหนดเปนแผนกลยุทธและนโยบายแหงชาติการกําหนดเปนแผนกลยุทธและนโยบายแหงชาติ  มีมี

เอกภาพในการดําเนินงานเอกภาพในการดําเนินงาน

กําหนดทิศทางกําหนดทิศทาง  เปาหมายการวิจัยและพัฒนาเปาหมายการวิจัยและพัฒนา

เศรษฐกิจฐานความรูเศรษฐกิจฐานความรู  และศักยภาพในการแขงขันและศักยภาพในการแขงขัน



การวิเคราะหสถานภาพของงานวิจยัในประเทศที่พัฒนาแลวการวิเคราะหสถานภาพของงานวิจยัในประเทศที่พัฒนาแลว

จากกรณีศึกษาจากกรณีศึกษา

  การมีระบบการสนับสนนุที่จริงจังและมคีวามตอเนื่องการมีระบบการสนับสนนุที่จริงจังและมคีวามตอเนื่อง

  มีความหลากหลายมีความหลากหลาย  ยดืหยุนและคลองตัวสูงยดืหยุนและคลองตัวสูง

  ความรวมมอืระหวางภาครัฐความรวมมอืระหวางภาครัฐ  ภาคธุรกิจเอกชนภาคธุรกิจเอกชน

อุตอุตสาหกรรมสาหกรรม



วิวัฒนาการการวิจัย
ของประเทศไทย
วิวัฒนาการการวิจัยวิวัฒนาการการวิจัย
ของประเทศไทยของประเทศไทย



สภาวิจัยแหงชาติสภาวิจัยแหงชาติ

สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย

มุงเนนการพัฒนานักวิจัยมุงเนนการพัฒนานักวิจัย
เพิ่มขดีความสามารถของนักวิจัยเพิ่มขดีความสามารถของนักวิจัย



การกอตั้งองคกรมหาชนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่สําคัญการกอตั้งองคกรมหาชนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่สําคัญ

สาํนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติสาํนักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ  ((สวทชสวทช.).)

(2534)(2534)

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ((สกวสกว.).) (2535)(2535)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุสถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ  ((สวสวรสรส.).) (2535)(2535)



การกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจัยการกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจัย

  นนโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติ  ฉบับที่ฉบับที่  1             1             
((25202520--2524)2524)
  นนโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติ  ฉบับที่ฉบับที่  22

((25252525--2529)2529)
  นนโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติ  ฉบับที่ฉบับที่  3 3 

((25302530--2534)2534)
  นนโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติ  ฉบับที่ฉบับที่  44

((25352535--2539)2539)



การกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจยัการกําหนดนโยบายและแนวทางการวิจยั

  นน โยบายและแนวทางการ วิจั ยแห งชาติโยบายและแนวทางการ วิจั ยแห งชาติ   ฉบับ ที่ฉบับ ที่   5     5     
((25402540--2544)2544)
  นน โยบายและแนวทางการ วิจั ยแห งชา ติโยบายและแนวทางการ วิจั ยแห งชา ติ   ฉบับ ที่ฉบับ ที่   6     6     
((25452545--2549)2549)



นโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาตินโยบายและแนวทางการวิจัยแหงชาติ  ฉบบัที่ฉบบัที่  6 6 
(2545(2545--2549)2549)

มติมติ  ครมครม..  เมื่อเมื่อ  17 17 ธคธค.. 25452545

-- National Knowledge Policy (NKP)National Knowledge Policy (NKP)
-- Sectoral Knowledge Policy (SKP)Sectoral Knowledge Policy (SKP)

--  หนวยจัดการทุนวิจัยและหนวยปฏิบัติการงานวิจัยหนวยจัดการทุนวิจัยและหนวยปฏิบัติการงานวิจัย



ยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการยุทธศาสตรและแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ

ระยะปานกลางระยะปานกลาง((พพ..ศศ..25482548--25502550))

มุงเนนการมีสวนรวมทุกฝายมุงเนนการมีสวนรวมทุกฝาย  

SKPSKP



SKP SKP 

แผนงานวิจัยบูรณาการสาขาสุขภาพแผนงานวิจัยบูรณาการสาขาสุขภาพ  ปป 2548  2548 

วชวช..

กระบวนการเสนอของบประมาณวิจัยบูรณาการกระบวนการเสนอของบประมาณวิจัยบูรณาการ

ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ 2548 2548



การปรบัปรงุโครงสรางระบบการวิจัยของการปรบัปรงุโครงสรางระบบการวิจัยของ
ประเทศประเทศ

เห็นชอบในหลักของเรื่องเห็นชอบในหลักของเรื่อง  การปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหงานดานการการปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหงานดานการ

วิจัยมีความเปนเอกภาพและเปนระบบวิจัยมีความเปนเอกภาพและเปนระบบ

การกําหนดการกําหนดยุทธยุทธศาสตรและทิศทางศาสตรและทิศทาง  สอดคลองความจําเปนและความสอดคลองความจําเปนและความ

ตองการของประเทศตองการของประเทศ

การสนับสนุนสงเสริมการวิจัยควรใหความสําคัญทั้งในดานการวิจัยการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยควรใหความสําคัญทั้งในดานการวิจัย

ประยุกตประยุกต  ที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชในเชิงธุรกิจไดที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชในเชิงธุรกิจได  และการวิจัยและการวิจัย

พื้นฐานกอใหเกิดองคความรูดานตางๆของสังคมดวยพื้นฐานกอใหเกิดองคความรูดานตางๆของสงัคมดวย

ควรใหความสนใจดานการสงเสริมใหเกิดความตองการในงานวิจัยควรใหความสนใจดานการสงเสริมใหเกิดความตองการในงานวิจัย  และและ

นําผลวิจัยไปใชประโยชนทั้งในภาคธุรกิจและเอกชนนําผลวิจัยไปใชประโยชนทั้งในภาคธุรกิจและเอกชน

มติมติ……9 9 มีคมีค.. 4747……



การยกเลิกคณะทํางานดานนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติการยกเลิกคณะทํางานดานนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ  
ตามมติตามมติ  ครมครม..  เมื่อวนัที่เมื่อวนัที่  1717  ธคธค.. 4545  เนื่องจากระเบียบสํานักนายกที่เนื่องจากระเบียบสํานักนายกที่

ออกมามีคณะกรรมการออกมามีคณะกรรมการยุทธยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติครอบคลมุงานของศาสตรการวิจัยแหงชาติครอบคลมุงานของ

คณะทํางานดังกลาวแลวคณะทํางานดังกลาวแลว

กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติศาสตรการวิจัยแหงชาติ          
((ชั่วคราวชั่วคราว))  เพื่อทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการยุทธยุทธศาสตรการวิจัยศาสตรการวิจัย

แหงชาติแหงชาติ  จนกวาจะมีจนกวาจะมีการจัดตั้งองคการมหาชนการจัดตั้งองคการมหาชน  ตามขอเสนอเรียบรอยตามขอเสนอเรียบรอย

แลวแลว  โดยใหเปนองคกรขนาดเล็กโดยใหเปนองคกรขนาดเล็ก



วิเคราะหสถานการณวิเคราะหสถานการณ

  งบประมาณคอนขางจํากัดงบประมาณคอนขางจํากัด

  การสนับสนนุการลงทุนดานการวิจัยจากภาคการสนับสนนุการลงทุนดานการวิจัยจากภาค

ธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรมคอนขางนอยธุรกิจเอกชนและภาคอุตสาหกรรมคอนขางนอย

  การขาดแคลนผูจัดการงานวิจัยการขาดแคลนผูจัดการงานวิจัย



ปญหาและอุปสรรคปญหาและอุปสรรค

  ขาดการสรางกลไกใหเกิดความเชื่อมโยงขาดการสรางกลไกใหเกิดความเชื่อมโยง

องคกรตางๆองคกรตางๆ  ความหลากหลายขององคกรความหลากหลายขององคกร

วิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยยังคอนขางวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยยังคอนขาง

จํากัดจํากัด

  งบประมาณการพัฒนางานวิจัยของประเทศงบประมาณการพัฒนางานวิจัยของประเทศ

  จํากัดจํากัด



ขอเสนอโดยสรุปขอเสนอโดยสรุป

NKP NKP มีองคประกอบที่กวางและมีกลไกการมีองคประกอบที่กวางและมีกลไกการ
พัฒนานโยบายและพัฒนานโยบายและยุทธยุทธศาสตรที่เปดกวางศาสตรที่เปดกวาง

  สนับสนุนใหมีหนวยงานสนับสนุนใหมีหนวยงาน  องคกรและสถาบันการวิจัยองคกรและสถาบันการวิจัย
ใหหลากหลายใหหลากหลาย

รัฐตองกําหนดวงเงนิงบประมาณสนับสนุนการวจิัยที่รัฐตองกําหนดวงเงนิงบประมาณสนับสนุนการวจิัยที่
ชัดเจนชัดเจน

  การใหความสําคัญการสรางนักวิจัยและนักบริหารการใหความสําคัญการสรางนักวิจัยและนักบริหาร
งานวจิัยงานวจิัย




