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ปงบประมาณ 2552 เปนปที่รัฐบาลมีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนำในการบริหารประเทศ แมความ
ขัดแยงทางการเมืองยังไมมีแนวโนมวาจะยุติ แตรัฐบาลก็สามารถบริหารบานเมืองและความขัดแยงตางๆ ได
อยางละมุนละมอม และผลักดันนโยบายตางๆ ออกมาเปนจำนวนมาก ทั้งดานการฟนฟูเศรษฐกิจและการ
สรางผลงานดานตางๆ ตัวอยางของนโยบายดานสาธารณสุข ไดแก การจายคาปวยการแกอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 600 บาทตอเดือน การยกฐานะสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล   
(รพ.สต.) โครงการบัตรเดียวใชบริการท่ีใดก็ไดในจังหวัด ฯลฯ ในขณะที่การระบาดของไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม 2009 ตั้งแตเดือนเมษายน 2552 เปนตนมา ทำใหกระทรวงสาธารณสุขตองทำงานหนักขึ้นใน  
การระดมความรวมมือจากทุกภาคสวนเพื่อควบคุมการระบาดดังกลาว นอกจากนี้ มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งท่ี 1 ในเดือนธันวาคม 2551 ทำใหสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ตองจัดกระบวนการ
เรงรัดใหมีการดำเนินการตามมติตางๆ และทำใหความตองการขอมูล/ความรูในประเด็นตางๆ เพ่ิมขึ้นอยาง
มาก ทั้งหมดเปนบริบทท่ีเกี่ยวของกับการทำงานของ สวรส. ในปที่ผานมาโดยสรุป 

จากการวิเคราะหความคืบหนาสำคัญๆ ของผลงานตามยุทธศาสตรของ สวรส. มีขอสังเกตในดานตางๆ 
ดังนี้ 

 การปรับยุทธศาสตรการวิจัยระบบสุขภาพ 

สวรส. ไดประชุมแลกเปล่ียนกับเครือสถาบันและเครือขายวิจัยตางๆ เมื่อเดือนกันยายน 2551 และเห็น
ชอบใหกำหนดประเด็น “การสรางเสริมสุขภาพ” เปนประเด็นเนนหนักการวิจัยระบบสุขภาพสำหรับป 2552 
โดยเนนหนักที่ประเด็น “Re-orientation of health care system and governing structures toward 
health promotion” และใชกรอบดังกลาวในการปรับการทำงานและการสนับสนุนงบประมาณใหแกเครือ
สถาบันและเครือขายวิจัยตางๆ การกำหนดใหมีประเด็นเนนหนักการวิจัยระบบสุขภาพเปนกรอบการดำเนิน
งานในปแรก ประสบปญหาพอสมควร เนื่องจากแตละเครือสถาบันและเครือขายวิจัยมีประเด็นการวิจัย

บทวิเคราะหผลการดำเนินงาน  
โดย นายแพทยพงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

่
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เนนหนักของตนเองอยูแลว อยางไรก็ตาม สวรส. ไดใชประเด็นการทบทวน “สามทศวรรษการสาธารณสุข
มูลฐานไทย” และ “การปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ” ซึ่งไดเริ่มดำเนินการมาตั้งแตกลางป 2551 เปน
จุดตั้งตน ทำใหสามารถระดมการมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาองคความรูและขับเคลื่อน
นโยบายตางๆ จนนำไปสูการจัดงาน “มหกรรมสุขภาพชุมชน” ครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ 2552 โดยมีผูเขา
รวมประชุมจำนวนมากกวา 4 พันคน และมีขอเสนอเชิงนโยบาย “แผนทศวรรษเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ.2553-2562” เพื่อเสนอใหรัฐบาลดำเนินการตอไป ซึ่งสอดคลองกับนโยบายที่
รัฐบาลไดแถลงไวตอรัฐสภา การกำหนดประเด็นเนนหนักการวิจัยระบบสุขภาพในแตละป อาจเปนประเด็น
ทางยุทธศาสตรที่ตองทบทวนวา เหมาะสมหรือไมและจะดำเนินการใหประสบผลสำเร็จไดอยางไร 
 
 นอกจากนี้ การที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เขามาสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรการวิจัยระบบสุขภาพ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุน
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติขึ้น1 มี ศ.นพ.วิจารณ พานิช เปนประธาน และมีผูอำนวยการ สวรส. 
เปนกรรมการและเลขานุการ จึงเปนโอกาสอันดีที่จะใชกลไกนี้ดึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน พรอมทั้ง
พัฒนาขอเสนอแผนยุทธศาสตรที่มีการทบทวนองคความรูและประเด็นตางๆ อยางรอบดานมากขึ้น 
 
 

 การผลักดันนโยบายตางๆ บนพื้นฐานความรู 
 
 เง่ือนไขสถานการณในปงบประมาณ 2552 เปดโอกาสให สวรส. สามารถผลักดันประเด็นนโยบายตางๆ 
บนพื้นฐานความรูไดมากขึ้น อยางไรก็ตาม ประสบการณการดำเนินงานที่ผานมาพบปจจัยสำคัญท่ีมีผลตอ
ความสำเร็จในการผลักดันนโยบายตางๆ ไดแก 
 
 1. การคัดเลือกประเด็นขอเสนอทางนโยบาย แมวาประเด็นสวนใหญจะอิงการศึกษาวิจัยและความรูที่มี
อยู แตอาจตองพิจารณาความเหมาะสมของชวงเวลาหรือจังหวะในการนำเสนอดวยวา มีความเปนไปไดที่
ฝายผูกำหนดนโยบายจะยอมรับได เนื่องจากรัฐบาลท่ีเริ่มเขามาบริหารประเทศจำเปนตองสรางการยอมรับ
อยางมากในระยะแรก ประเด็นนโยบายท่ีนำเสนอสวนใหญจึงคัดเลือกเฉพาะประเด็นที่ประชาชนสวนใหญได
ประโยชนโดยตรงที่เห็นไดงายและชัดเจน มีผูคัดคานไมมาก และสอดคลองกับนโยบายที่รัฐบาลไดแถลงไว
ตอรัฐสภา กรณีตัวอยางประเด็นนโยบายนี้ ไดแก ประเด็นนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล   
การจัดหนวยเฝาระวังผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจตอสุขภาพประชาชนไทย และการปฏิรูป พ.ร.บ. 
คุมครองผูประสบภัยจากรถ สำหรับประเด็นที่อาจมีผูคัดคานมาก เชน การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษา
พยาบาลขาราชการ อาจตองรอจังหวะที่หนวยงานท่ีเกี่ยวของและฝายผูกำหนดนโยบาย เห็นความจำเปนและ
ตองการการสนับสนุนทางดานวิชาการ 
 

1 คำส่ังคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ที่ 2/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 
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2. ความสมบูรณของขอเสนอทางนโยบาย หมายถึงขอเสนอที่ผานการทบทวน วิเคราะหขอมูล และ
ไตรตรองในประเด็นตางๆอยางรอบดาน ดวยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังตองมี  
ความสมบูรณในรายละเอียดของการปฏิบัติ (practical detail) ผูกำหนดนโยบายอาจไมสนใจความสมบูรณ
ทางวิชาการเทากับความสมบูรณของรายละเอียดในการปฏิบัติ (รายละเอียดของการปฏิบัติอยางนอยตอง
เพียงพอสำหรับการเร่ิมตน) และขอเสนอทางนโยบายสวนใหญมักขาดรายละเอียดในสวนน้ี เนื่องจาก  
นักวิชาการมักคิดวาผูกำหนดนโยบายนาจะสามารถพัฒนารายละเอียดเหลานี้ไดเอง (ซึ่งพบวาไมจริงในหลาย
กรณี) การพัฒนา “แผนทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล” เปนความพยายามในการ
พัฒนาขอเสนอทางนโยบาย ท่ีขยายรายละเอียดของขอเสนอถึงระดับกลไกและงบประมาณ ซ่ึงทำให  
ผูกำหนดนโยบายยอมรับไดงายขึ้น 
 
 3. ความสามารถของนักวิชาการในการสื่อสารกับผูกำหนดนโยบาย ยังมีขอจำกัดอยูมากและ  
นักวิชาการจำนวนมากขาดฉันทะที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถในสวนน้ี จึงเปนบทบาทหนาที่ของ
ผูจัดการงานวิจัยที่จะเสริมในบทบาทดังกลาว ผูจัดการงานวิจัยของ สวรส. เองท่ีเพิ่งเขามาปฏิบัติหนาที่   
มีความจำเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพนี้เชนกัน 
 
 4. การประสานงานระหวางองคกรตางๆที่มีพันธกิจใกลเคียงกัน สวรส. ไมไดเปนองคกรเดียวท่ีมี  
พันธกิจและความพยายามในการผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ การที่มีโอกาสทางนโยบายใหม
เกิดขึ้นในชวงท่ีผานมา และหลายองคกรพยายามผลักดันประเด็นนโยบายที่ใกลเคียงกัน ทำใหเกิดปญหา
การทำงานที่ซ้ำซอน และสรางความสับสนในผูเกี่ยวของระดับหนึ่ง สวรส. ไดประสานองคกรและนักวิชาการ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหการพัฒนา “เน้ือหาหลัก” ของขอเสนอทางนโยบายมีความเปนเอกภาพบนพื้นฐาน  
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ความรูเทาที่มีอยู ใหมากที่สุด สำหรับการผลักดันขอเสนอโดยองคกรตางๆ นั้น มีขอเสนอใหทุกองคกร  
ดำเนินการโดยอิสระผานชองทางท่ีแตละองคกรมี เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

 ระบบสนับสนุนเครือสถาบันและเครือขายวิจัยระบบสุขภาพ 
 
 สวรส. มีบทบาทหลักในดานการจัดการงานวิจัยผานเครือสถาบันและเครือขายวิจัยตางๆ การพัฒนา
ระบบสนับสนุนใหเครือสถาบันและเครือขายวิจัยสามารถบริหารจัดการงานวิจัยตามพันธกิจที่ไดรับมอบหมาย 
พรอมท้ังสามารถหนุนเสริมการทำงานซึ่งกันและกันไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนบทบาทหนาที่สำคัญของ 
สวรส. ในรอบปงบประมาณท่ีผานมา มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีขอสังเกตที่สำคัญ ดังนี้ 
 
 1. การสนับสนุนงบประมาณ สวรส. แกเครือขาย 
 ผลการประเมินการวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ผานกลไก สวรส. ภาคตางๆ โดยนักวิจัยภายนอก   
ไดสะทอนปญหาการสนับสนุนงบประมาณจาก สวรส. ไปยังเครือขายจำนวนมากในลักษณะอุดหนุน  
คาใชจายประจำ (fixed cost) โดยไมมีกำหนดระยะเวลาแนนอน ทำใหเกิดปญหาการพึ่งตนเองในระยะยาว 
ขณะเดียวกัน สวรส. ไมสามารถกำกับทิศทางการวิจัยของเครือขายเหลานี้ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของ 
สวรส. ได นอกจากน้ียังมีปญหาการอางอิงผลงานระหวางแหลงทุนตางๆ ดวย 
 
 สวรส. จึงไดปรับหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายในป 2552 ใหม โดยเนนสนับสนุน
เปนโครงการ (project based) และหากเปนไปไดควรเปนโครงการที่สอดคลองกับประเด็นเนนหนักของ   
สวรส. ในปนั้นๆ ดวย ผลของการปรับระบบสนับสนุนงบประมาณใหม ทำใหหลายเครือขาย มีการปรับ
ทิศทางงานวิจัยเนนหนัก อาทิ เชน สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) สถาบัน
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) ขณะที่บางเครือขาย มีขอจำกัด เชน 1) โครงการประเมินเทคโนโลย ี 
และนโยบายสุขภาพ (HITAP) เนื่องจากโครงการฯ มีกลไกการกำหนดประเด็นวิจัยที่มาจากการมีสวนรวม
ของฝายตางๆ อยูแลว 2) สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) เน่ืองจากเพ่ิงจัดตั้งใหมและ
มีภารกิจเฉพาะ และ 3) สถาบันสุขภาพวิถีไทย เน่ืองจากยังมีปญหาการบริหารจัดการและขาดความชัดเจน
เรื่องยุทธศาสตรในการดำเนินงาน 
 
 โดยสรุป รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณ สวรส. แกเครือขายตางๆ อาจตองมีความยืดหยุน   
โดยพิจารณาจากภารกิจ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และพัฒนาการของเครือขายนั้นๆ ทั้งนี้ควร
เนนสนับสนุนใหแตละองคกรสามารถพ่ึงพาตนเอง (ท้ังดานการเงินและการบริหารจัดการ) ไดในระยะยาว 
 
 2. การสนับสนุนใหเครือสถาบัน/เครือขายงานวิจัยเปนองคกรอิสระ 
 ปจจุบันเครือสถาบันที่สามารถพ่ึงตนเองทางการเงินได ไดแก สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) และสำนักพัฒนาระบบตรวจสอบ
การรักษาพยาบาล (สพตร.) ข้ันตอนการพัฒนาตอไป คือ การพัฒนาใหเครือสถาบันฯ เหลานี้มีอิสระในการ
บริหารจัดการดวยตนเอง ซ่ึงสามารถดำเนินการโดยการจัดตั้งเปนองคการมหาชน (ตาม พ.ร.บ.องคการ
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มหาชน พ.ศ.2542) หรือการออกเปนกฎหมายเฉพาะ กรณี พรพ. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหจัดตั้ง
เปนองคการมหาชนในการประชุมวันที่ 17 มีนาคม 2552 หลังจากผลักดันมาหลายรัฐบาล ความสำเร็จสวน
หนึ่งเกิดจากผลงานซึ่งเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง และ พรพ.ไดกลายเปนกลไกสำคัญอยางถาวรกลไก
หนึ่งในระบบบริการสุขภาพปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม ดวยขอจำกัดตามมติคณะรัฐมนตรีที่ใหชะลอการจัดตั้งองคการมหาชนใหม จนกวาจะมี  
ผลการประเมินที่ชัดเจน ทำใหความพยายามผลักดันเครือสถาบันตางๆท่ีเหลือใหเปนอิสระมีความยากลำบาก
ขึ้น แนวคิดเดิมท่ีตองการผลักดันใหทุกเครือขายเปนองคกรที่เปนนิติบุคคลจึงตองนำกลับมาทบทวนใหมถึง
ความเปนไปไดและเลือกผลักดันเฉพาะองคกรที่มีความเหมาะสมจริงๆ 

3. การสนับสนุนเครือขาย ในการจัดทำนิติกรรมเพื่อรับทุนสนับสนุนวิจัย 
ที่ผานมา มีเครือขายจำนวนหน่ึงที่มีขอจำกัดในการทำนิติกรรม (สัญญา) เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย

จากแหลงทุนดวยตนเอง และ สวรส. ไดสนับสนุนในขั้นตอนดังกลาว อยางไรก็ตาม การสนับสนุนนี้สราง
ภาระดานงานธุรการใหกับ สวรส. มากพอสมควร และเพิ่มขั้นตอนการจัดการเกินจำเปน สวรส.ไดทยอย  
ยุติการสนับสนุนเครือขายดังกลาวเมื่อสิ้นสุดสัญญาหรือตองตอสัญญาใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อแหลงทุน
มีความยืดหยุนในการทำนิติกรรมโดยตรงกับเครือขายมากขึ้น หรือเครือขายมีการจัดตั้งเปนนิติบุคคล   
(เชน มูลนิธิ) และสามารถทำนิติกรรมกับแหลงทุนเองไดโดยตรง อยางไรก็ตาม ยังมีเครือขายจำนวนหนึ่งที่
จำเปนตองไดรับการสนับสนุนแบบเดิมตอไป 
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 การยุติการสนับสนุนในลักษณะเชนน้ีของ สวรส. มิไดหมายถึง การยุติการประสานการทำงานรวมกัน  
ในลักษณะเครือขายวิจัยระบบสุขภาพ อยางไรก็ตาม อาจตองติดตามผลที่จะเกิดตามมาในแงของความ
สัมพันธระหวาง สวรส. กับเครือขายวิจัยฯ เหลานี้ในระยะตอไป 
 
 4. การบริหารจัดการเครือขายเปนกลุม (cluster) 
 ที่ผานมา สวรส.ไดแบงเครือขายทั้งหมดออกเปน 6 กลุม2 เพื่อใหการประสานงานระหวางเครือขายเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากดำเนินการมาระยะหนึ่ง พบวามีเครือขายเพียงกลุมเดียวคือ กลุม
วิจัยระบบบริการสุขภาพ (health care delivery system) มีการประชุมอยางตอเนื่อง เนื่องจากมีเครือขาย
จำนวนมากพอ และมีผูจัดการงานวิจัยที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 
 
 ดังนั้น อาจจำเปนตองทบทวนการจัดกลุมเครือขายวิจัยดังกลาว ใหเหลือเฉพาะเทาที่จำเปนและสามารถ
บริหารจัดการใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณและมีการประสานการทำงานกันไดจริง 
 
 

 การพฒันาองคความรูและเสริมสรางความเขมแขง็ของการบริหารจดัการงานวิจยั 
  
 สวรส. ไดกำหนดใหการพัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขมแข็งในเรื่อง“การบริหารจัดการงาน
วิจัย (research management)” เปนภารกิจหลักหนึ่งขององคกร โดยกำหนดเปาหมายและแผนการดำเนิน
งานในแตละปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยในป 2552 ไดเนนหนักประเด็นเรื่อง “การใชประโยชนจากงานวิจัย   
(research utilization)” และ “การกำกับติดตามและประเมินผล (monitoring & evaluation)” โดย
กระบวนการมีทั้งการทบทวนวรรณกรรม การถอดบทเรียนจากผูจัดการงานวิจัยของแผนงานตางๆ และการ
จัดทำกรณีศึกษา 
 
 การกำหนดประเด็นการพัฒนาความรูเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัย” เปนภารกิจหนึ่งของ สวรส. 
อาจชวยแกปญหาการขาดประเด็นการสรางความรูที่ สวรส. จะเปนผูพัฒนาขึ้นเองและเปนความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของ สวรส. เน่ืองจากประเด็นเฉพาะอื่นๆ เครือสถาบัน/เครือขายวิจัยฯ เปนผูดำเนินการอยูแลว 
 
 

2 กลุมเครือขายวิจัย 6 กลุมประกอบดวย 1) Health care delivery system 2) Health financing system   
 3) Governance and health policy 4) Health system development tools 5) Health determinants และ 6) Area   
 based health system research 
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 สรุป 
 
 เครือขายตางๆ ภายใตการสนับสนุนของ สวรส. ยังมีพัฒนาการในเชิงสถาบันไมเทาเทียมกัน ยังม ี 
ความจำเปนตองสนับสนุนการจัดการเชิงระบบอยางมาก ขณะเดียวกันตองพัฒนาการทำงานรวมกันของ
เครือขายวิจัยระบบสุขภาพในภาพรวมอยางตอเนื่อง พรอมๆ กับการขยายการทำงานรวมกับเครือขายวิจัยท่ี
ไมไดรับทุนสนับสนุนโดยตรงจาก สวรส. และแมวา สวรส.จะพยายามขยายพันธมิตรทางยุทธศาสตรผาน
หลายๆ กลไก แตจุดชี้ขาดแหงความสำเร็จนาจะอยูที่การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ และการทำงานรวมกัน
ระหวางภาคีตางๆ เพ่ือใหสามารถสรางความไววางใจ/ความเชื่อมั่นในการทำงานเพื่อไปสูเปาหมายเดียวกัน 
และรวมกันพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกันในระยะยาวดวย  
 
 ในดานการจัดลำดับความสำคัญ สวรส.จะตองมีความระมัดระวังมากขึ้นเรื่องสมดุลในการบริหารจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเด็นนโยบายเรงดวน กับประเด็นนโยบายระยะยาว ขณะเดียวกันในการ
สนับสนุนประเด็นนโยบายเรงดวน สวรส.จะใหความสำคัญกับการจัดความสัมพันธระหวางภาคีเครือขาย  
ผูเกี่ยวของ และรูปแบบการบริหารจัดการความรูเพื่อสรางความมั่นใจวา ขอมูล/ขอเสนอที่พัฒนาขึ้นมีความ
ครบถวนรอบดานและปราศจากอคติ นอกจากนี้ตองสรางสมดุลของการสนับสนุนโครงการวิจัยระยะสั้น 
แผนงานวิจัยระยะปานกลาง และระยะยาวใหเหมาะสม รวมทั้งตองทบทวนสถานการณอยางสม่ำเสมอและ
พัฒนาแผนงานวิจัยระยะปานกลางถึงระยะยาวขึ้นมาเพ่ิมเติม เพื่อรองรับการแกไขปญหาในอนาคตอยาง
ทันทวงที 
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GENERAL INFORMATION 
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 วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนหนวยงานของรัฐที่มีฐานะเปนนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตาม  
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีภารกิจในการบริหารจัดการความรูเพื่อนำไปสู
การพัฒนาระบบสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงคตามที่กำหนดไวในกฎหมายคือ 

ขอมูลทั่วไป 

1. สำรวจ ศึกษาและวเิคราะหทางวชิาการตางๆ 
เพื่อวางเปาหมาย นโยบายและจัดทำแผนโครงการ
และมาตรการตางๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ของประเทศ 

2. ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและ
แผนของรัฐบาล และหนวยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกำหนดนโยบายและการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนำผลการ
วิจัยไปใชในการกำหนดนโยบายและแผน 

3. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณ-
สุขของภาครัฐและภาคเอกชนและสงเสริมความ
รวมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมท้ังดำเนิน
การวิจัยดานระบบสาธารณสุขที่มีความสำคัญตาม
นโยบายและไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวยงานวิจัยอื่น
ดำเนินการ 

 4. สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก 
การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี
จากตางประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการ
ลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการเลือก 
การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี  
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 
 5. บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูและ  
ผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแกหนวยงาน
ของรัฐ เอกชน และสาธารณชน 
 
 สวรส. ไดรับการออกแบบใหเปนหนวยงาน
ขนาดเล็ก ท่ีมีความยืดหยุนและคลองตัวสูง บริหาร
งานโดยคณะกรรมการสถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ 
ที่ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน ทำหนาที่
ดูแลนโยบาย กำหนดทิศทางการดำเนินยุทธศาสตร
แผนการวิจัยระบบสาธารณสุขของ สวรส. ให
สัมฤทธิผลตามพันธกิจ 
 
 

ั ป  ั ั้
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 โครงสรางองคกร 

ปงบประมาณ 2551 สวรส. มีอัตรากำลังที่เปนเจาหนาที่ 27 อัตรา ที่เปนลูกจาง 6 อัตรา รวมท้ังสิ้น   
33 อัตรา กระจายอยูตามหนวยตางๆ ดังแผนภูมิขางลางนี้ 

คณะกรรมการติดตามประเมินผล 

รองผูอำนวยการ (1) 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 
 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (1) 
 

   
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 
  กลุมสนับสนุน (18)     กลุมบริหารจัดการความรู (13) 
  • หนวยสนับสนุนทั่วไป (10)    • กลุมผูจัดการงานวิจัย (6) 
  • หนวยสารสนเทศ (4)    • กลุมผูประสานงานวิชาการ (7) 
  • หนวยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (2)  
  • หนวยสื่อสารความรูและเคล่ือนไหวสังคม (2) 
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 บริบทของความรวมมือ 
 
 สวรส.บริหารจัดการความรูเพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยดำเนินการผานเครือขายวิจัยตางๆ 
ไดแก เครือสถาบัน (6 แหง) สถาบันภาคี (1 แหง) และเครือขายวิจัยประเด็นเฉพาะตางๆ (มากกวา 15 
แหง) การบริหารจัดการดังกลาวครอบคลุมตั้งแตการกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตร การประสานความ
รวมมือเครือขายวิจัยทั้งหมดเพ่ือใหมีการดำเนินงานหนุนเสริม (synergy) กัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
แตละเครือขายวิจัยและเปาหมายยุทธศาสตรโดยรวม 
 

แผนภูมิแสดงบริบทการทำงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและเครือขายวิจัย 
 
 

1 

1 1 

2 

2 

2 2 

2 

2 

2 

2 
1 1 

สวรส. 

1. เครือสถาบัน 2. สถาบันภาคีและเครือขายวิจัย 

ผูกำหนดนโยบาย 

ประชาชน 
ภาคประชาสังคม 

เงินสนับสนุนวิจัย 

เง
ินส

นับ
สน

ุนภ
าย

นอ
ก 

 เครือสถาบัน หมายถึง หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีฐานะเปนหนวยงานภายในของสวรส.เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของสวรส. 
 สถาบันภาคี หมายถึง หนวยงาน/องคกรที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสวรส. 
 เครือขายงานวิจัย หมายถึง หนวยงาน/องคกร/แผนงานที่ทำการศึกษาวิจัยดานระบบสาธารณสุขภายใต
การสนับสนุนของ สวรส. 
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วิสัยทัศน 

คนหา พัฒนา และสงเสริม 
การใชองคความรู  

พัฒนา 
ความรู 

ขยายพันธมิตร 
ทางยุทธศาสตร 

เสริมสรางเครือขาย 
นักวิจัย 

เชื่อมโยงความรูสูการ 
พัฒนาระบบสุขภาพ 

เสรมิสรางความเขมแขง็
ของ สวรส. และเครือขาย 

 
องคกรหลักในการบริหารจัดการความรู เพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพ  
และสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ ผานกระบวนการจัดการความรู 

 
 
 

ประสานภาคีที่เกี่ยวของและภาคประชาชน 
 
 

พันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร สวรส. 
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 แผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2551-2553 
 
วิสัยทัศน 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการความรูเพื่อนำไปสูการพัฒนาระบบ
สุขภาพ และสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพผานกระบวนการจัดการความรู 
 
พันธกิจ 
 บริหารจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพในประเด็นยุทธศาสตรที่มีความสำคัญ   
โดยการประสานและการทำงานรวมกันของเครือขายนักวิจัยกับภาคีที่เก่ียวของรวมถึงภาคประชาชนอยาง
ใกลชิด 
 
เปาประสงค 
 1. การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือแกไขปญหาระบบสุขภาพของประเทศบนฐานของความรู 
 2. การส่ือสารความรูในการพัฒนา/แกไขปญหาระบบสุขภาพไปสูผูกำหนดนโยบาย นักวิชาการและ
ประชาชนทั่วไปที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. สวรส. และเครือขายวิจัยระบบสุขภาพ มีการจัดการความรูที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุงเนน  
ผลสัมฤทธ์ิในการนำความรูเหลาน้ีไปใชในการพัฒนาขอเสนอนโยบายสุขภาพ 
 4. การขยายเครือขายวิจัยระบบสุขภาพ และการเชื่อมโยงสูเครือขายวิจัยระบบสุขภาพของนานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร  
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความรู ประกอบดวย 
  1.1 สรางความรูเพื่อตอบสนองตอปญหาหรือความตองการในปจจุบัน 
   1.1.1 องคความรูเพือ่สนับสนนุการพฒันาธรรมาภบิาลของระบบสขุภาพ (governance system)   
    ในทุกระดับ 
   1.1.2 องคความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนากลไกใหมตาม พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 และ  
    การสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
   1.1.3 องคความรูเพื่อการพัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา  
   1.1.4 การประเมินผลนโยบายสุขภาพหรือนโยบายที่มีผลกระทบตอสุขภาพของรัฐบาล 
   1.1.5 องคความรูเพื่อสนับสนุนการจัดการปญหาสุขภาพระดับพื้นที่ และการกระจายอำนาจดาน  
    สุขภาพ 
  1.2 สรางความรูเพื่อความพรอมในการจัดการกับปญหาในอนาคต 
      1.2.1 องคความรูเพือ่สนบัสนนุการพฒันาระบบการดแูลผูปวยโรคเรือ้รงั (chronic care model)   
    และระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ (health care system for the elderly)  
   1.2.2 องคความรูเพื่อการพัฒนาระบบยา (drug system) ของประเทศ ใหมีประสิทธิภาพและมี  
    หลักประกันเร่ืองคุณภาพ 
   1.2.3 องคความรูเพื่อสนับสนุนการจัดการกับปญหาสุขภาพจากสิ่งแวดลอม  
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   1.2.4 องคความรูเพื่อการจัดการผลกระทบจากโลกาภิวัตนที่สงผลตอสุขภาพ 
   1.2.5 องคความรูเพื่อการพัฒนาระบบการวิจัยสุขภาพของประเทศใหมีประสิทธิผลมากขึ้น 
  

2. ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงความรูสูการพัฒนาระบบสุขภาพ ประกอบดวย 
  2.1 การประสานระหวางนกัวชิาการและหนวยงานผูใชงานวจิยั เนนการประสานเชงิรกุ ตัง้แตขัน้ตอน  
   การกำหนดหวัของานวจิยั การทบทวนโครงการวจิยั การกำกบัและติดตามความกาวหนางานวจิยั   
  2.2 การพัฒนาคลังขอมูลและความรูเรื่องระบบสุขภาพ เพื่อใชเปนแหลงขอมูลสำหรับการอางอิง   
   รวมท้ังใชในการเผยแพรขอมูลความรูสูสาธารณะ  
  2.3 การพัฒนากลไกสื่อสารความรูที่หลากหลายและเหมาะกับกลุมเปาหมายแตละกลุม ทั้งการ  
   สื่อสารวงกวางและการส่ือสารแบบจำกัด โดยเชื่อมโยงกับประเด็นที่กำลังเปนที่สนใจ เพื่อ  
   กระตุนใหเกิดกระแสการใชประโยชนจากความรูในการพัฒนา  
  

3. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการจัดการความรูของ สวรส. และเครือขาย   
  ประกอบดวย 
  3.1 การพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการความรูของ  
   ผูปฏิบัติงาน สวรส. และเครือขาย   
  3.2 การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลที่ดี (good governance) ในการจัดการงานวิจัย  
   ของ สวรส. และเครือขาย โดยกำหนดใหมีมาตรฐานการดำเนินงานที่โปรงใส ตรวจสอบได  
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  3.3 การประสานการดำเนินงานของเครือขาย ใหเกิดความเปนเอกภาพในการบรรลุเปาหมายของ  
   สถาบันฯ และสังเคราะห “ความรูใหม” ที่เกิดจากการบูรณาการความรูที่สรางโดยเครือขายและ  
   ผลักดันใหเปนประเด็นสาธารณะ ท้ังนี้ผานกลไก “คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรสถาบันฯ”  
 
 4.  ยุทธศาสตรการขยายพันธมิตรทางยุทธศาสตร ประกอบดวย 
  4.1 การพัฒนาเครือขายนักวิจัยท่ีมีอยูในปจจุบัน โดยประสานนักวิจัยที่สนใจเรื่องเดียวกันมาทำงาน  
   รวมกัน 
  4.2 การสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (routine to research-R2R) เพื่อ  
   พัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยของบุคลากรและสรางบรรยากาศการใชความรูเพื่อการแกไขปญหา  
   และพัฒนาระบบสุขภาพ 
  4.3 การพฒันาแผนงานวจิยัใหมๆ  ท่ีผนวกรวมแผนงานพฒันานกัวจิยัในประเด็นดงักลาวอยูในแผนงานดวย 
  4.4 การประสานใหมีการศึกษาวิจัยรวมกันระหวางนักวิจัยภายในและตางประเทศ โดยอาจเปนการ  
   ขอสนับสนุนทุนวิจัยจากตางประเทศ หรือการสนับสนุนทุนวิจัยรวมกัน 

การพัฒนา 
ความรู 

58.78 
ลานบาท 

การเชื่อมโยง
ความรูสูการ
พัฒนาระบบ

สุขภาพ 

17.50 
ลานบาท 

การพัฒนา 
ความเขมแข็ง

ของ สวรส. และ
เครือขาย 

5.00 
ลานบาท 

การขยาย
พันธมิตรทาง
ยุทธศาสตร 

5.00 
ลานบาท 

บริหาร 
จัดการ 
ทั่วไป 

56.31 
ลานบาท 

รวมทั้งส้ิน 

142.59 
ลานบาท 

 งบประมาณ 
 
  รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจาก สวรส. ปงบประมาณ 2552 
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แผนการใชจายเงินสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 2552 
 

หนวย : ลานบาท 

ชุดโครงการวิจัย/โครงการ 
งบประมาณ 

สวรส.  
เงินจาก
แหลงอื่น  

รวม  

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความรู 56.78 540.81 597.59 

1.1 ระบบบริการสุขภาพ (health care delivery  system) 12 94.95 106.95 

     1.1.1 การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ 5 0 5 

     1.1.2 วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4 0 4 

     1.1.3 การสรางเสริมสุขภาพสำหรับผูพิการ 0 60.45 60.45 

     1.1.4 ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 3 0 3 

     1.1.5 แผนงานรวมสรางเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันฯ 0 34.5 34.5 

1.2 ระบบการเงินการคลังสุขภาพ (health financing system) 8.14 44.64 52.78 

     1.2.1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 8.14 10 18.18 

     1.2.2 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 0 24.94 24.94 

     1.2.3 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการใหบริการรักษาพยาบาล 0 9.7 9.7 

1.3 ระบบอภบิาลและนโยบายดานสขุภาพ (system governance and policy) 14.5 0 14.5 

     1.3.1 การกระจายอำนาจดานสุขภาพ 6 0 6 

     1.3.2 ธรรมาภิบาลที่ดีของระบบสุขภาพ 1.5 0 1.5 

     1.3.3 การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 4 0 4 

     1.3.4 การวจิัยในมนุษย 3 0 3 

1.4 ปจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพ (health determinant) 2 41.92 43.92 

     1.4.1 ศูนยวิจัยปญหาสุรา 0 0 0 

     1.4.2 ศูนยศึกษายาเสพติด 0 41.92 41.92 

     1.4.3 ปญหาสุขภาพจากสิ่งแวดลอม 2 0 2 

1.5 ระบบสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ (health system development) 9.14 51 60.14 

     1.5.1  ระบบขอมูลขาวสาร 0 44 44 

     1.5.2 การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย 6.14 0 6.14 

     1.5.3 ระบบสื่อสารสุขภาพสูประชาชน 3 7 10 

1.6 ระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ (area-base) 4 0 4 

     1.6.1 ระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ 4 0 4 
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ชุดโครงการวิจัย/โครงการ 
งบประมาณ 

สวรส.  
เงินจาก
แหลงอื่น  

รวม  

1.7 ระบบอื่นๆ (others) 7 308.30 315.30 

     1.7.1 ระบบยาของประเทศ 7 0 7 

     1.7.2 แผนงานควบคุมปองกันโรคเอดส 0 308.30 308.30 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเช่ือมโยงความรูสูการพัฒนาระบบสุขภาพ 17.5 0 17.5 

2.1 การพัฒนาคลังขอมูล และความรูเรื่องระบบสุขภาพ 1 0 1 

2.2 การพัฒนากลไกสื่อสารความรูที่หลากหลาย 5.5 0 5.5 

     2.2.1 หนวยสื่อสารความรูและขับเคลื่อนสังคม 4 0 4 

     2.2.2 การพัฒนา “วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข” 1.5 0 1.5 

2.3 การพัฒนาสารสนเทศ (ICT) 5 0 5 

2.4 การประชุมวิชาการ 6 0 6 

     2.4.1 การประชุมวิชาการ สวรส. 5 0 5 

     2.4.2 การประชุมวิชาการ PCU Expo  1 0 1 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาความเขมแข็งของ สวรส., เครือขาย 5 0.32 5.32 

3.1 การพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพไทย 0.5 0.32 0.82 

     3.1.1 ประเมินสถานการณระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ 0 0.32 0.32 

     3.1.2 พัฒนาการจัดทำ Research Mapping/Priority setting 0.5 0 0.5 

3.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของสวรส.และเครือขาย 0.5 0 0.5 

3.3 การพัฒนากำลังคนของสวรส.และเครือขาย (HR) 4 0 4 

ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายพันธมิตรทางยุทธศาสตร 5 40.02 45.02 

4.1 การพัฒนาเครือขายวิจัยในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจำ  
     (Routine to Research) 

5 0 5 

4.2 ศูนยประสานงานภูมิภาคเอเชียการจัดการงานวิจัยไขหวัดนก (APAIR) 0 0.083 0.08 

4.3 การประชุมวิชาการ PMAC 0 39.94 39.94 

รวมเฉพาะงบตามยุทธศาสตร 84.28 581.15 665.43 

แผนสนับสนุนทั่วไป 29 0 29 

งบกอสรางอาคาร สวรส. ปที่ 2 29.31 0 29.31 

รวมงบทั้งหมด 142.59 581.15 723.74 
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รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณจาก สวรส. ปงบประมาณ 2552 
หนวย : ลานบาท 

ยุทธศาสตร 
งบ 

ประมาณ 
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ 
ผลการ 

ใชจายเงิน 
งบประมาณ 
คงเหลือ 

1. การพัฒนาความรู 58.78 (3.11) 55.67 50.79 4.88 

 1.1 งานวิจัย 56.78 (3.00) 53.78 49.43 4.35 

     ระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 5.00  5.00 4.13 0.87 

     วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 4.00  4.00 5.51 -1.51 

     ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 3.00  3.00 3.00 - 

     สวปก. 8.139  8.14 8.10 0.039 

     กระจายอำนาจดานสุขภาพ 6.00  6.00 1.09 4.91 

     ธรรมาภิบาลท่ีดีของระบบสุขภาพ 1.50  1.50 1.18 0.32 

     การประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย 
     ดานสุขภาพ 

4.00  4.00 4.50 -0.50 

     การวิจัยในมนุษย 3.00  3.00 3.00 - 

     ปญหาสุขภาพจากสิ่งแวดลอม 2.00  2.00 2.04 -0.04 

     สสท. 6.139  6.14 3.25 2.89 

     ระบบสื่อสารสุขภาพสูประชาชน 3.00 -3.00 - - - 

     ระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ 4.00  4.00 2.61 1.39 

     ระบบยาของประเทศ 7.00  7.00 5.64 1.36 

     ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจตอสุขภาพ -  - 5.04 -5.04 

     อื่นๆ    0.34 -0.34 

 1.2 บริหารจัดการงานวิจัย  
     (จัดประชุม, เดินทาง) 

2.00 -0.11 1.89 1.36 0.53 

2. การเชื่อมโยงความรู 
   สูการพัฒนาระบบสุขภาพ 

17.50 (2.30) 15.20 11.21 3.99 

 2.1 การพัฒนาคลังขอมูล  
     และความรูเร่ืองระบบสุขภาพ 

1.00  1.00 0.66 0.34 

 2.2 การพัฒนากลไกสื่อสารความรู 
     ที่หลากหลาย 

  - - - 

     2.2.1 หนวยสื่อสารความรู 
           และขับเคล่ือนสังคม 

4.00  4.00 1.97 2.03 

     2.2.2 การพัฒนา “วารสารวิจัย 
           ระบบสาธารณสุข” 

1.50  1.50 1.12 0.38 
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ยุทธศาสตร 
งบ 

ประมาณ 
เพิ่ม/ลด

งบประมาณ 
รวม 

งบประมาณ 
ผลการ 

ใชจายเงิน 
งบประมาณ 
คงเหลือ 

 2.3 การพัฒนาสารสนเทศ (ICT) 5.00 -2.30 2.70 4.78 -2.08 

 2.4 การประชุมวิชาการ   - - - 

     2.4.1 การประชุมวิชาการ สวรส. 5.00  5.00 0.01 4.99 

     2.4.2 การประชุมวิชาการ PCU Expo  1.00  1.00 2.67 -1.67 

3. การพัฒนาความเขมแข็ง 
   ของสวรส.และเครือขาย 

5.00 - 5.00 2.67 2.33 

 3.1 การพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพไทย   - - - 

     3.1.1 ประเมินสถานการณระบบวิจัย 
           สุขภาพของประเทศ 

-  - - - 

     3.1.2 พัฒนาการจัดทำ Research  
           Mapping/Priority setting 

0.50  0.50 - 0.50 

 3.2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของ  
     สวรส. และเครือขาย 

0.50  0.50 0.15 0.35 

 3.3 การพัฒนากำลังคนของสวรส. 
     และเครือขาย (HR) 

4.00  4.00 2.52 1.48 

4. การขยายพันธมิตรทางยุทธศาสตร 5.00 0.11 5.11 3.98 1.13 

 4.1 การพัฒนาเครือขายวิจัยในรูปแบบ 
     งานวิจัยจากงานประจำ  
     (Routine to Research) 

5.00  5.00 3.87 1.13 

 4.2 ศูนยประสานงานภูมิภาคเอเชีย 
     การจดัการงานวจิยัไขหวดันก (APAIR)  

- 0.11 0.11 0.11 - 

 4.3 การประชุมวิชาการ PMAC -  - - - 

5. บริหารจัดการท่ัวไป 56.31 31.35 87.66 81.83 5.83 

 5.1 บริหารจัดการทั่วไป 27.00 5.30 32.30 26.47 5.83 

 5.2 กอสรางอาคาร สวรส. ปที่ 2 29.31 26.05 55.36 55.36 0.00 

รวมท้ังสิ้น 142.59 26.05 168.64 
150.47 
(89%) 

18.17 

หมายเหตุ  เงินงบประมาณ 168.64 ประกอบดวย 
    • เงินงบประมาณจากรัฐบาล 119.87 ลบ. 
    • เงินสมทบจากกองทุน 22.72 ลบ. 
    • เงินสมทบจากกองทุนเพ่ือสำรองจายคากอสราง 26.05 ลบ. 
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ACHIEVEMENTS 
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การเปลีย่นแปลงทางการเมืองกระทัง่นำไปสูการจดัตัง้รฐับาลใหม ภายใตการนำของพรรคประชาธิปตยใน
เดือนธันวาคม 2551 รวมท้ังการเคลื่อนไหวภายหลังการประกาศบังคับใช พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ   
พ.ศ. 2550 ทีน่ำไปสูการยกรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาต ิและการจดัประชมุสมชัชาสขุภาพแหงชาติ
ครั้งท่ี 1 ในเดือนธันวาคม 2551 ไดสรางโอกาสใหมในการขับเคลื่อนนโยบายดานสุขภาพ ขณะเดียวกันการ
ที่รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยมีนโยบายดานสุขภาพหลายนโยบาย อาทิ เชน การยกระดับสถานี
อนามัยเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล การจายคาตอบแทนใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 
(อสม.) การขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ 
ฯลฯ รวมท้ังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได 
ทำใหความตองการความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายตางๆ มีเพิ่มมากขึ้น เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
2552 อาจสรุปผลการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จำแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความรู 

ความคืบหนาของแผนงานวิจัยที่อยูภายใตการดูแลของสวรส.จัดกลุมไดเปน 4 กลุมดังนี้ 

 1.1 แผนงานวิจัยที่เริ่มดำเนินการใหม ประกอบดวย 

1.1.1 โครงการจัดต้ัง “หนวยเฝาระวังผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจตอสุขภาพคนไทย” ตั้งขึ้นที่สำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ดวยความสนับสนุนทางดานวิชาการจากสำนักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) สำนักงานสถิติแหงชาติ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต และสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ทั้งน้ีมีภารกิจในการเฝาระวังผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจตอสุขภาพ
คนไทยในมิติตางๆ รวมท้ังพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือบรรเทาผลกระทบดังกลาว ระยะเวลาดำเนินการ 

ผลการปฏิบัติงาน 
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1-2 ป ตอมาไดยายหนวยเฝาระวังดังกลาวมาอยูภายใต IHPP เพ่ือใหเกิดความคลองตัว การดำเนินงาน
ระยะแรกประสบปญหาการรวบรวมขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่อยูกันอยางกระจัดกระจาย อยางไรก็ตาม 
ขอมูลทั้งหมดพรอมผลการวิเคราะหจะแลวเสร็จและสามารถนำเสนอไดในเดือนพฤศจิกายน 2552  

1.1.2 โครงการเครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูนำการสรางสุขภาวะแนวใหม (คศน.) เนนพัฒนา
ศักยภาพผูนำในระบบสุขภาพ ผานกระบวนการเรียนรูและการทำงานรวมกันกับเครือขายองคกรตางๆ ที่มี
อยูในระบบสุขภาพ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และเครือขายองคกรที่เกี่ยวของ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ป (ป 2552-2554) 
 
  วัตถุประสงคของ คศน. คือ เพื่อสรางผูนำที่มีกระบวนทัศน ทักษะ ภาวะผูนำ ที่เอื้อตอการพัฒนาสุข
ภาวะของประชาชน ท้ังในระดับพื้นที่ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเพื่อใหเกิดเครือขายที่เขมแข็ง
ของผูนำหลากอาชีพจากหลายภาคสวนของสังคม เร่ิมดำเนินการมาต้ังแตเดือนมกราคม 2552 ท่ีผานมาได
จัดกิจกรรมตางๆ ตามแผน ไดแก การพัฒนาหลักสูตร การคัดเลือกผูรวมเรียนรู (ผูนำ) การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโครงการ การพัฒนาแหลงเรียนรู (Node) และผูสนับสนุนการเรียนรู (Mentors) การจัด
กระบวนการเรียนรู และการเตรียมการประเมินผล ขณะนี้โครงการมีความพรอมที่จะเริ่มดำเนินการตาม
หลักสูตรแลว และไดจัดปฐมนิเทศผูนำ คศน.รุน 1 จำนวน 17 คน เมื่อวันที่ 23 -25 กันยายน 2552 
 
 1.1.3 โครงการสำรวจการบริโภคยาสูบในผูใหญระดับโลกในประเทศไทย ดวยการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการอนามัยโลก และ CDC Foundation และดำเนินการโดยศูนยวิจัยและจัดการความรู
เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานสถิติแหงชาติ เริ่มดำเนินการเดือนมกราคม 2552 
สิ้นสุดการดำเนินงานเดือนกันยายน 2552 
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 1.1.4 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสูบทบาทผูกำหนดนโยบายและ
กำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ เปนโครงการระยะเวลา 6 เดือน (กันยายน 2551-มีนาคม 
2552) ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ไทย (สวปก.) เปนหนวยงานรับดำเนินการ 
 
 1.1.5 โครงการพัฒนานักวิเคราะหการเงินการคลังของโรงพยาบาล เปนโครงการระยะเวลา 6 เดือน 
(กมุภาพนัธ 2552-สิงหาคม 2552) ไดรบัการสนบัสนนุจากกระทรวงสาธารณสุข โดยม ีสวปก. เปนหนวยงาน
รับดำเนินการ 
 
 1.1.6 โครงการการวิจัยประเมินความคุมคาของวัคซีนปองกันโรคเอดส ในป พ.ศ.2546 กระทรวง
สาธารณสุข รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และกองทัพบก ไดรวมกันดำเนินงานเพื่อศึกษาวัคซีนปองกัน  
โรคเอดสชนิด Prime-Boost ในประเทศไทย ซึ่งเปนการศึกษาทดลองวัคซีนทางคลินิกระยะที่ 3   
เพื่อใหทราบประสิทธิผลของวัคซีนในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี การศึกษาดังกลาวดำเนินในประชากร
ทั่วไปอายุระหวาง 18-30 ป ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดชลบุรีและระยอง โดยมีอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย
วัคซีนจำนวน 16,402 ราย ซ่ึงอาสาสมัครท่ีไดรับวัคซีนครบ 6 เข็มใน 4 ครั้งจำนวน 13,976 ราย โดยคาดวา
จะมีการรายงานประสิทธิผลของวัคซีนใหสาธารณชนไดรับทราบภายในสัปดาหที ่4 ของเดือนกันยายน   
พ.ศ. 2552 
 
  หากผลการศึกษาระบุวาวัคซีนมีประสิทธิผลเปนที่นาพอใจ คำถามเชิงนโยบาย คือ วัคซีนควรมีราคา
เทาใดจงึมคีวามคุมคาในบริบทของประเทศไทย และ ณ ราคาทีแ่ตกตางกนั วคัซนีดังกลาวควรฉีดใหประชากร
จำนวนเทาใด ในกลุมทั่วไปหรือกลุมเส่ียงตอการติดเชื้อและการแพรเชื้อสูง และหากรัฐบาลสนับสนุนการฉีด
วัคซีนดังกลาว จะมีผลกระทบตองบประมาณท้ังในระยะสั้นและระยะยาวอยางไร สวรส.จึงรวมกับสำนักงาน
พฒันานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) พฒันาโครงรางงานวจิยัการประเมนิความคุมคาและผลกระทบ
ดานภาระงบประมาณของการนำวัคซีนเอดส Prime-Boost มาใชในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคคือ   
1. เพ่ือประเมินตนทุนประสิทธิผล ในหนวยของเงินลงทุนตอจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปองกันได และตนทุน
อรรถประโยชนในหนวยของเงินลงทุนตอปสุขภาวะของการใชวัคซีนเอดสPrime-Boost 2. เพื่อประเมิน  
ผลกระทบทางดานงบประมาณของประเทศในการใชมาตรการการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีที่มีความคุมคา
ที่สุด และผลกระทบทางดานการเงินการคลังจากการใหวัคซีนเอดส Prime-Boost ในประชากรกลุมตางๆ 
 
 1.1.7 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขอเสนอ “ระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย” ในอดีตนั้น   
การดำเนินการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยอยูภายใตพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ฉบับท่ี 20 พ.ศ. 2542 ซึ่งไมจำกัดเฉพาะผูชันสูตรพลิกศพวาตองเปนแพทยเทานั้น   
แตภายหลังการประกาศใชพระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 23 
พ.ศ. 2548 สงผลใหแพทยไมสามารถมอบอำนาจใหผูอื่นไปกระทำการชันสูตรพลิกศพแทน อีกทั้งขอจำกัด
อื่นๆ เชน ในบางกรณีไมมีงบประมาณสำหรับการขนสงผูเสียชีวิตไปทำการชันสูตร ทำใหประชาชนเขาไมถึง
บริการที่ตนเองควรจะไดรับ 
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  สวรส. จึงรวมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ   
(สวทน.) จัดทำกรอบงานวิจัยเร่ือง “ภาพอนาคตของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อ 1. กำหนดภาพอนาคตและทางเลือกของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยท่ีพึง
ประสงค อันประกอบไปดวยแนวโนมที่เปนแรงผลักดัน ความไมแนนอน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ยุทธศาสตรที่นำไปสูภาพอนาคตในระยะเวลาที่กำหนด 2. กำหนดขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
ประเด็นดานกฎหมายของระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยโดยอาศัยการระดมสมองจากหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ และผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของในกระบวนการ ระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 
ถึงเดือนธันวาคม 2552 
 
 1.1.8 การประเมินโครงการ อสม. เชิงรุก : รางโครงการวิจัยไดพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีกอง
สนบัสนนุสขุภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ รวมลงทุนในโครงการดังกลาว 
 
 1.1.9 การประเมินโครงการบัตรเดียวใชบริการปฐมภูมิทั้งจังหวัด ภายหลังจากมีการประชุมพิจารณา
กัน 3 ครั้ง สปสช. ไดขอใหชะลอการดำเนินการ เพื่อดูความชัดเจนของนโยบายอีกครั้ง 
 
 1.1.10 การประเมินผลนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีการประสานงานกับ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) เพ่ือพัฒนากรอบการประเมิน และประสานขอรับการ
สนับสนุนจาก สสส. เพ่ือประเมินนโยบายดังกลาว 
 
 

 1.2  แผนงานวิจัยที่ดำเนินการตอเนื่อง  
 
  โดยแผนงานสำคัญที่มีความกาวหนาประกอบดวย 
 
 1.2.1 แผนงานวิจัยและพัฒนาธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ โครงการวิจัยที่ไดดำเนินการเสร็จสิ้นมี   
2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลของหนวยบริหารจัดการงานวิจัย และ โครงการศึกษา
กลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศหลังมีพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 2550  
  
  โครงการท่ีกำลังดำเนินการมี 2 โครงการประกอบดวย  
  (1) โครงการศึกษาประสบการณการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด       
   เปนการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดของ 7 จังหวัด ไดแก ลพบุรี สุโขทัย นครปฐม กระบ่ี อางทอง อุบลราชธานี และนครราชสีมา   
เพื่อเผยแพรความรู/แนวทางในการพัฒนาธรรมาภิบาลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการนำเสนอผล
เบื้องตนตอคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงานวิจัยและพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ 2 ครั้ง คาดวา
จะแลวเสร็จปลายเดือนตุลาคม 2552 
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  (2) โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของประชาชนตอระบบสุขภาพ  
   เปนโครงการสำรวจความเช่ือมั่นของประชาชนตอระบบสุขภาพ โดยใหความสำคัญตอประเด็นที่
มีสวนเก่ียวของในระบบสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ในดานตางๆ ที่ประชาชน
สามารถสัมผัสและเขาถึงได โดยสรางดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นที่ยึดกรอบแนวคิดสมรรถนะของระบบสุขภาพ
และกรอบหลักธรรมาภิบาล ขณะน้ีอยูระหวางการออกแบบดัชนีและสัมภาษณเจาะลึกผูเชี่ยวชาญในประเด็น
ตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของประชาชน 
 
 1.2.2 แผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจดานสุขภาพ การดำเนินงานที่แลวเสร็จคือ โครงการ
ประเมินผลการถายโอนสถานีอนามัยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประเมินผลการกระจายอำนาจดาน
สุขภาพรวมกับนักวิชาการจากธนาคารโลก (World Bank) ในระหวางวันที่ 18 มีนาคม-8 เมษายน 2552 
และการจัดทำผังพิสัยการวิจัย (research mapping) ในประเด็นการกระจายอำนาจดานสุขภาพ  
 
  โครงการท่ีกำลังดำเนินการมี 3 โครงการ ไดแก  
  (1) โครงการศึกษากระบวนการทางการเมืองในการกระจายอำนาจดานสุขภาพ 
   เปนการศึกษาขั้นตอนการดำเนินการถายโอนสถานีอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขอยางรอบ
ดานโดยเฉพาะกระบวนการทางการเมืองในการวางแผนและดำเนินการถายโอนสถานีอนามัย รวมถึงบริบท
ทางโครงสราง การเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รับถายโอน
สถานีอนามัย ขณะนี้การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนภูมิภาคเสร็จสิ้นแลว อยูในขั้นตอนการเก็บขอมูลจาก  
ผูกำหนดนโยบายจากสวนกลาง คาดวาจะแลวเสร็จเดือนพฤษภาคม 2553   
 
  (2) โครงการศึกษาการทบทวนบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพและจัด
ทำขอเสนอเชิงนโยบายเร่ืองรูปแบบการกระจายอำนาจดานสุขภาพ   
   เปนการศึกษาทบทวนบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในบทบาทของรัฐบาลสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาสังคมในการสราง
เสริมสุขภาพ โดยมีการศึกษาแนวคิดและกฎหมายเก่ียวกับการกระจายอำนาจดานสุขภาพของตางประเทศที่
มีผลบังคับใชเพื่อดำเนินการกระจายอำนาจ โครงการอยูในขั้นตอนสงผลการศึกษาการทบทวนบทบาท
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงคูมือบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดานการสรางเสริมสุขภาพ คาดวาจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2552   
 
  (3) โครงการติดตามความกาวหนามติสมัชชาสุขภาพแหงชาติประเด็นบทบาทองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกับการจัดการสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
   เปนโครงการที่ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) โดยมีการ
ประสานงานเพื่อสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน และแกนนำ
ชุมชนในการขับเคลื่อนและติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1   
รวมถึงวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมติฯ และจัดทำขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาและ
อุปสรรคที่คนพบ โดยอยูในขั้นการสรุปแบบสอบถาม คาดวาโครงการฯจะแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2552 
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  โครงการท่ีอยูระหวางการพัฒนาขอเสนอมี 1 โครงการคือ โครงการประเมินความคืบหนาการดำเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจ และจัดทำขอเสนอเพ่ือพัฒนากลไกนโยบายในการนำแผนกระจาย 
อำนาจไปสูการปฏบิตั ินอกจากน้ันแผนงานฯ ยงัไดมกีารจดัทำหนงัสอื “Previous steps on the road of Health 
Decentralization” ซ่ึงเปนการแปลเปนภาษาอังกฤษและดัดแปลงจากหนังสือ “กาวที่ผานไปบนเสนทาง
กระจายอำนาจดานสุขภาพ” หนังสือนี้จัดพิมพเปนรูปเลมและเผยแพรบนเว็บไซต www.hsri.or.th ดวย 
 
 1.2.3 แผนงานวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุ โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จไดแก โครงการพัฒนารูป
แบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวและชุมชนเขตเมืองและเขตชนบท โครงการศึกษารูปแบบการดูแลระยะ
ยาวในสถาบัน (องคความรูทั้งสองชุดนี้ไดมีการนำมาใชเปนปจจัยนำเขาสำหรับการประชุมสมัชชาผูสูงอายุ
แหงชาติวันที่ 7-8 เมษายน 2552 เพ่ือใหเกิดฉันทามติในขอเสนอตอการประชุมผูสูงอายุแหงชาติในวัน  
ผูสูงอายุแหงชาติในวันที่ 9 เม.ย. 2552 เพื่อรัฐบาลจะไดดำเนินการขับเคลื่อนใหเกิดผลในการปฏิบัติตอไป)
โครงการทบทวนองคความรูมิติตางๆ โครงการออกแบบระบบบำนาญผูสูงอายุ งานวิจัยเหลานี้มีขอสรุป
เบื้องตนดังน้ี 
 
  (1) รูปแบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวและชุมชน เขตเมือง ไดรายงานฉบับสมบูรณแลว   
มีขอเสนอเบื้องตน คือ  
   • การวางรากฐานสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว ควรมีนโยบายท่ีชัดเจนในการสงเสริม  
    สัมพันธภาพภายในครอบครัวใหมากขึ้น  
   • ควรมีโครงการเตรียมความพรอมของผูดูแลที่เปนสมาชิกในครอบครัว โดยเริ่มจากการ  
    สำรวจและข้ึนทะเบียนผูดูแลอยางไมเปนทางการ 
 
  (2) รูปแบบการดูแลระยะยาวในครอบครัวและชุมชน เขตชนบท ไดรายงานฉบับสมบูรณแลว ผล
การศึกษาโดยสรุป คือ 
   • ตัวแบบการดูแลที่ดีในครอบครัว ญาติในครอบครัวเปนองคประกอบแรกที่มีผลตอการ  
    ดูแลผูสูงอายุที่อยู ในภาวะพ่ึงพามากท่ีสุด และการจัดสภาพแวดลอมสำหรับผูสูงอายุ  
    เปนเร่ืองที่สำคัญ  
   • ตัวแบบการดูแลท่ีดี ในชุมชน จะตองมีการกำหนดนโยบายดานผูสูงอายุที่ เดนชัด   
    การกำหนดทีมการดูแล การบริหารทรัพยากร การมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีด ี และมี  
    การประเมินบริการ รวมทั้งสามารถใหการดูแลผูสูงอายุในระบบการดูแลระยะยาวได  
    อยางบูรณาการ ท้ังสุขภาพและสังคมที่บาน 
   • ระบบสนับสนุนที่สำคัญตอการดูแลผูสูงอายุที่ดี ในครอบครัวและในชุมชนคือการมี  
    ระบบฐานขอมูลท้ังเชิงสุขภาพและสังคม เพื่อใหการวางแผนเปนไปอยางบูรณาการ  
 
  (3) โครงการศึกษาระบบการดูแลระยะยาวในสถาบัน ไดรายงานฉบับสมบูรณที่นักวิจัยขออนุมัติจัด
พิมพเปนตำราเผยแพร ประเด็นสำคัญที่พบ คือ มีจำนวนสถานบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาวท้ังหมด 138 
แหง พบมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร 68 แหง (50%) รองลงมาคือภาคกลาง 42 แหง (30%) สถานดูแล
ผูสูงอายุระยะยาวทั่วทุกภาคของประเทศ พบวาไมมีความชัดเจนในวัตถุประสงค หลักเกณฑการรับผูสูงอายุ 



32

สว
รส

. ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ป 
25

52
 

และขอบเขตของบริการท่ีให จึงมีความซ้ำซอน และคาบเกี่ยวกันระหวางสถานดูแลประเภทตางๆ ในบานพัก
คนชราหรือสถานสงเคราะหเกือบทุกแหงมีผูสูงอายุที่ประสบปญหาปวยดวยโรคเร้ือรัง มีภาวะทุพพลภาพ   
อยูในภาวะพึ่งพา และใหบริการดูแลผูสูงอายุทุกระดับตั้งแตชวยเหลือตัวเองได จนถึงมีภาวะนอนติดเตียงที่
ตองใหสารน้ำทางสายยาง ผูสูงอายุรอยละ 86.8 มีโรคประจำตัว และยังพบวาสวนใหญมีโรคประจำตัว   
1 โรค คิดเปนรอยละ 33 มีโอกาสเกิดภาวะสมองเส่ือมรอยละ 41.6 มีภาวะพึ่งพาในระดับปานกลางถึง
พึ่งพาผูอื่นทั้งหมด คิดเปนรอยละ 60.3 การศึกษาน้ีมีขอเสนอแนะคือ 
   • สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุขั้นต่ำในสถานบริการแตละประเภท 
   • พัฒนาระบบการดูแลระยะยาวที่ครอบคลุมผูสูงอายุทุกสภาวะโดยมีการบูรณาการการ  
    ดูแล (integrated care) ท้ังทางดานสังคมและสุขภาพในสถานบริการ และจัดใหมี  
    บริการการพยาบาลสำหรับผูสูงอายุ เพื่อตอบสนองความตองการการดูแลในระดับสูง 
   • ควรกำหนดองคกรในกำกับดูแลและรับขึ้นทะเบียนสถานบริการที่ชัดเจน  
   • พัฒนาศักยภาพผูใหบริการ ท้ังที่อยูตามบานและในสถานบริการ 
   • สงเสริมใหสถานบริการจัดใหมีการบริการที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะบริการที่  
    สนับสนุนการดูแลในชุมชน 
 
  (4) การทบทวนองคความรูดานผูสูงอายุระหวางป 2545-2550 ไดขอเสนองานวิจัยที่ควรจะทำการ
ศึกษาตอไปดังน้ี 
   • การศึกษามาตรการจูงใจดานภาษีและไม ใชภาษีแกผูผลิตท่ีอยูอาศัย/สิ่งอำนวยความ  
    สะดวกในบานสำหรับผูสูงอายุ 
   • การวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการดูแลผูสูงอายุที่มีคุณภาพในครอบครัว 
   • การศึกษาแหลงที่มาของรายไดของผูสูงอายุและวิเคราะหความเหลื่อมล้ำระหวางระดับ  
    รายไดและแหลงที่มาของรายได   
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   • การศึกษาลักษณะการบริโภคของครัวเรือนผูสูงอายุเพื่อประโยชนการปรับตัวของธุรกิจ  
    หรืออุตสาหกรรมในสังคมสูงอายุ 
   • ศึกษาวิจัยเพื่อท่ีอยูอาศัยสำหรับผูสูงอายุที่มีฐานะยากจนโดยแยกเมืองและชนบท เนน  
    การใชเทคโนโลยีระดับชาวบาน 
 
  (5) การออกแบบระบบบำนาญเพ่ือผูสูงอาย ุ (งบประมาณ สสส.) สวรส. ไดรวมมือกับ สสส. ใน
การสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบบำนาญสำหรับผูสูงอายุ จนไดรายงานฉบับสมบูรณแลว จากนั้นไดพัฒนา
ขอเสนอเชงินโยบายรวมกบัสำนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั ภายใตการนำของคณะอนกุรรมการ
ผลักดันการออมเพ่ือการชราภาพท่ีแตงต้ังโดยคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ จนไดขอเสนอ "กองทุนการ
ออมแหงชาติ" เปนระบบบำนาญชราภาพที่ครอบคลุมประชากรไทยทุกคนท่ียังไมมีหลักประกัน ขอสรุปของ
ขอเสนอนี้คือ 
   • เปนระบบบำเหน็จบำนาญหลายช้ัน(Multi pillar Pension system) 
   • การจัดต้ังกองทุนการออมเพื่อการชราภาพ (กอช.) เปนการเติมเต็มระบบบำนาญที่ยัง  
    ขาดอยู คือ กลุมของแรงงานนอกระบบ ครอบคลุมผูมีอายุตั้งแต 20-60 ป สมาชิกจะ  
    ไดรับผลประโยชนตามบัญชีรายตัว โดยไดรับการรับประกันจากรัฐบาลในสวนของ  
    เงินตน รวมดอกผลขั้นต่ำไมนอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวประเภท 1 ป  
   • อัตราบำนาญไดจากบัญชีเงินสะสมรวมกับบัญชีเงินสมทบ คำนวณแบบบำนาญตลอด  
    อายุขัย หากเสียชีวิตกอนเวลาที่กำหนด ทายาทจะไดรับเงินคืนในสวนของบัญชีเงิน  
    สมทบท่ีเหลือ 
   • สมาชิกไดรับรายไดหลังเกษียณไปตลอดอายุขัย อยางนอยในระดับพื้นฐาน 
 
  สวนที่กำลังอยูระหวางดำเนินการคือ โครงการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกอนเขาสูวัยสูงอายุเพื่อ
การเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพและมีสุขภาพดี โครงการการสรางโอกาสการทำงานของผูสูงอายุ โครงการการ
เงินการคลังในการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เปนตน สวนโครงการที่อยูระหวาง
การพัฒนา คือ โครงการรูปแบบปฏิบัติการการดูแลระยะยาวในสถานบริการในประเทศไทย และแผนงาน
พัฒนาและจัดการความรูเพื่อสังเคราะหระบบการดูแลระยะยาวในประเทศไทย  
 
  นอกจากนี ้ สวรส. ยังไดรวมมือกับภาคีหลัก คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ   
(สสส.), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.)และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัด
เวทีนโยบายสาธารณะเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายบำนาญแหงชาติ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ไดขอเสนอที่คืบ
หนาถึงระดับจัดทำรางพระราชบัญญัติกองทุนการออมแหงชาติโดย สศค. ที่ผานครม.แลว 
 
 1.2.4 แผนงานวิจัยกำลังคนดานสุขภาพ โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จไดแก โครงการวิจัยเพื่อการ
วางแผนกำลังคนกรณีการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 3,000 คน เพ่ือแกไขปญหาวิกฤตความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนใต โครงการพัฒนาระบบขอมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข โดยพัฒนา
โปรแกรมเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลในทุกเรื่องสำหรับการบูรณาการในเชิงระบบ ซึ่งเปนการรวม
สนับสนุนงบประมาณโดย สปสช. กระทรวงสาธารณสุข แผนงานพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ และแผนงาน
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พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ โครงการศึกษาการเคล่ือนยายและการเปลี่ยนสถานภาพการทำเวชปฏิบัติ
ของแพทยในประเทศไทย เพ่ือดูอัตราการสูญเสียจากชนบท ภาครัฐ จากวิชาชีพแพทย และจากการศึกษา
ตอเนื่อง 
 
  ที่อยูระหวางการดำเนินการสรางองคความรู ไดแก 1.การศึกษาทบทวนขอมูลสถานการณกำลังคน
ดานสุขภาพ และขอเสนอเพ่ือการปรับปรุง  2.การพัฒนาระบบขอมูลกำลังคนดานสุขภาพในสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิ  3.การพัฒนาระบบการจัดการกำลังคนระดบัจังหวัด 4.การศึกษาทบทวนระบบการผลิตแพทย
และพยาบาลท่ีสอดคลองกับระบบสุขภาพและความตองการดานสุขภาพของประชาชน 5.การคาดการณ
ความตองการกำลังคนดานสุขภาพ ในอีก 20 ปขางหนา ภายใตการสนับสนุนรวมระหวาง แผนงานพัฒนา
กำลังคนดานสุขภาพและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) โดยไดดำเนินการในวิชาชีพแพทย 
ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เจาหนาที่สาธารณสุข กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย นักรังสี
เทคนิค นักเวชศาสตรธนาคารเลือด นักจิตวิทยาและจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักเทคโนโลยีหัวใจ
และทรวงอก 
 
 1.2.5 แผนงานวิจัยสุขภาพและส่ิงแวดลอม การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายได
ดำเนินการแลวทุกโครงการ ขณะนี้อยูระหวางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประเมินคุณภาพงานวิจัย 
ประกอบดวย 4 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพอันเนื่องมาจาก
สิ่งแวดลอมพื้นที่ อำเภอจะนะ จ.สงขลา 2) โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังผลกระทบทางสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ จ.ลำปาง ทั้ง 2 โครงการไดจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นกับนักวิชาการ ผูมีสวนไดสวนเสียไปแลว 2 ครั้ง และสังเคราะหขอเสนอตอการจัดระบบเฝาระวัง
ผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่รอบโรงไฟฟา 3) โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปญหาสุขภาพจากหมอกควัน
ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อวิเคราะหระบบเฝาระวังสุขภาพจากปญหาหมอกควันในภาคเหนือ โครงการนี้ได
ดำเนินการทบทวนระบบฯ และไดจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะเก่ียวกับมลพิษ
ทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม ขณะนี้ไดจัดเวทีสาธารณะ เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและอยูในระหวางสงรายงาน
เพื่อประเมินคุณภาพงาน 4) โครงการศึกษาหลักเกณฑการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดลอมและสุขภาพ   
ไดจัดเวทีระดมความคิดเห็นรวมกับผูพิพากษาและนักกฎหมาย ขณะนี้อยูระหวางการจัดทำเปนเอกสารคูมือ
สำหรับการใชประโยชนของนักกฎหมายสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ยังไดมีการสนับสนุนการทบทวนขอมูล   
2 โครงการ คือ 1) โครงการทบทวนและสังเคราะหบทเรียนจากคดีมาบตาพุด และ 2) โครงการศึกษา
สถานการณผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีตอระบบสุขภาพเชิงพื้นที่และเวลาในประเทศ
ไทย เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนสำหรับการวางแผนการศึกษาวิจัยในรายละเอียดในปตอไป 
 
 1.2.6 แผนงานสำรวจและประเมินสุขภาพประชาชนไทย การสำรวจกลุมตัวอยางในทุกภาครวม กทม. 
จำนวน 29,590 คนไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว ความครอบคลุมกลุมตัวอยางตามที่กำหนดรอยละ 93.3   
(ความครอบคลุมกลุมตัวอยางใน กทม. ต่ำสุดคือ รอยละ 86.5) ภายหลังการตรวจและวิเคราะหขอมูลดัง
กลาวแลว ไดมีการจัดประชุมนักวิชาการเพื่อรวมในการวิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆ อาทิ ภาวะ
โภชนาการ ภาวะสุขภาพผูสูงอายุ ขอมูลเด็ก เปนตน ทั้งนี้ มีการจัดอบรมเพ่ือใหความรูแกนักวิชาการที่จะ
เขามารวมดำเนินงานในประเด็น factor analysis รวม 2 ครั้ง มีการนำเสนอผลเบื้องตนตอคณะกรรมการ  
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ที่ปรึกษาวิชาการ 1 ครั้ง ถึงขณะนี้ (กันยายน 2552) กำลังจัดทำรายงานเบ้ืองตนเพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการ สวรส.ในเดือนตุลาคม 2552 คาดวาการเขียนรายงานผลการสำรวจจะแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม 2552 

1.2.7 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  (1) ขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบสวัสดิการคารักษาพยาบาลของขาราชการ (CSMBS)  
   มีการจัดทีมวิจัยระบบยาทำงานรวมกับ สวปก. สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ   
(สกส.) และกรมบัญชีกลาง รวมกับโรงพยาบาล 34 แหงที่มีคาใชจายดานยาสูงมาก เพื่อจดัทำแนวทางและ
ขอเสนอเชิงนโยบาย ในเบ้ืองตน โรงพยาบาลทั้ง 34 แหงจะใหความรวมมือในการจัดทำฐานขอมูลคาใชจาย
ดานยาและดานบริการ เพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหและหามาตรการท่ีเหมาะสม เชน จัดทำ Negative List, 
Reference pricing ทั้งน้ี กรมบัญชีกลางจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินการ 

  (2) พัฒนาเครือขายวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา  
   ไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “กรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา” วันท่ี 26-27 สิงหาคม 2552   
ผูเขารวมประชุมประกอบดวยคณาจารยจากคณะเภสัชศาสตรทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและเภสัชกร
โรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงรวม 90 คนมีเปาหมายเพื่อพัฒนากรอบประเด็นการวิจัยที่สำคัญ และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยระบบยาใหมีประสิทธิภาพ ผลที่ไดรับ คือ มีการจัดตั้งเครือขายวิจัยระบบยา ได
แนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระบบยา 
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  (3) โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ 4 โครงการ คือ 1) การทบทวนสถานการณเชื้อดื้อยาและ
มาตรการการแกไขปญหาเชื้อดื้อยาในนานาประเทศและในประเทศไทย 2) โครงการวิเคราะหและพยากรณ
คาใชจายยาผูปวยนอกในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป 3) โครงการประเมินการใชยากอนและหลัง
เบิกจายตรงของสวัสดิการขาราชการ ในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยจังหวัดพิษณุโลก และ 4) โครงการ 
Rapid Review งานวิจัยที่เกี่ยวของกับระบบยาของไทย  
 
  (4) โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินงาน 6 โครงการ คือ 1) การพัฒนารูปแบบทบทวนทะเบียนตำรับยา 
และ 2) การศึกษารูปแบบการขยายโครงการ Antibiotic Smart Use 3) โครงการพัฒนาระบบบัญชีรายจาย
ดานยาของประเทศ 4) การประเมินการบริหารจดัการโรคเบาหวานในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดัอบุลราชธานี 
5) การศึกษาขนาดและผลกระทบดานเศรษฐศาสตรของการครอบครองยาเกินความจำเปน และการแก
ปญหาตนทุนของสังคมไทยและสวัสดิการสังคมที่สูญเสียไปจากการขยายระยะเวลาคุมครองสิทธิบัตรยา : 
การศึกษาผลกระทบของทริปสผนวกตอการเขาถึงยา  
 
 1.2.8 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสูประชาชน (รสส.) แผนงานนี้ไดรับการสนับสนุน
จาก สสส. โดยดำเนินการตอเนื่องและสิ้นสุดแผนระยะที่ 3 ในเดือนมีนาคม 2552 มีผลงานสำคัญ
ประกอบดวย การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารสุขภาพและสามารถผลักดันจนไดรับการยอมรับจาก
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวใหเปนหลักสูตรหน่ึงในสถาบันการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพ (นสส.) ตอมาแผนงานนี้ได
รับการพิจารณาจาก สสส. ใหดำเนินงานตออีกเปนระยะท่ี 4 (เมษายน 2552-สิงหาคม 2553) มีผลงาน
สำคัญประกอบดวย 
 
  • การจัดเวทีเพื่อผลักดันใหเกิดนโยบาย และกลไกสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพระดับทองถิ่นอยาง
ตอเนื่อง (อุดรธานี อุบลราชธานี ราชบุรี อยุธยา ระยอง) ซึ่งมีผูเขารวมในเวทีอยางกวางขวาง อาทิ   
ผูบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) สื่อสารมวลชน และ
สถาบันอุดมศึกษา 
  • การสรางความรวมมือกับชมรมสื่อสารสุขภาพไทใหญ พัฒนาแผนดำเนินงานสื่อสารสุขภาพไท
ใหญ เพื่อสรางโอกาสและพัฒนาการส่ือสารสขุภาพใหแกกลุมชาติพันธุแรงงานไทใหญ 
  • การเชื่อมโยงประเด็นและแนวคิดการสื่อสารสุขภาพ กับกลไกการทำงานของธรรมนูญสุขภาพ   
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซึ่งจะมีการจัดเวทีการสื่อสารสุขภาพในภาวะวิกฤติทาง
สังคมในสมัชชาสุขภาพตอไป 
 
 1.2.9 แผนงานพัฒนาจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย ดำเนนิการโดย สถาบันพฒันาการคุมครองการวจิยัใน
มนุษย (สคม.) กิจกรรมสำคัญในปงบประมาณนี้คือ สคม.และ FERCAPไดจัดใหมีการประชุมวิชาการนานา
ชาติเรือ่ง “การเสรมิพลังผูมสีวนไดสวนเสยีในการวิจยัสขุภาพ: มุงสูการพฒันาความรบัผดิชอบดานจรยิธรรม
และการตรวจสอบได (International Conference on Empowering Stakeholders in Health Research: 
Towards Developing an Ethics of Accountability and Responsibility)” ณ โรงแรมรามา การเดน กรงุเทพฯ 
ระหวางวนัที ่24-25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 โดยประเทศไทยไดรบัเกยีรตเิปนเจาภาพในการประชมุครัง้นี ้เพือ่
รวมกันพฒันาการวจิยัในมนุษยใหไดมาตรฐานสากล โดยมีผูเขารวมประชมุ 250 คนจากเกอืบ 20 ประเทศทัว่โลก 
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  นอกจากนี้ สคม.ยังไดดำเนินการ 1) สำรวจการดำเนินการดานการคุมครองการวิจัยในมนุษยใน
ประเทศไทย ในโรงพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ จำนวน 130 แหง และการสำรวจสถานภาพและการดำเนิน
งานของคณะกรรมการวิจัยในคนในสวนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข) 2) สำรวจขอมูลเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพการดำเนินงานดานจริยธรรมการวิจัยในเครือขายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จำนวน 25 แหง    
3) สำรวจการดำเนินงานดานจริยธรรมการวิจัยในโรงพยาบาลศูนย 25 แหง  4) จัดประชุมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ระดับเขต 2 คร้ัง  5) จัดประชุมคณะกรรรมการจริยธรรม  
การวิจัยในมนุษย เพื่อพิจารณาและทบทวนโครงรางการวิจัย จำนวน 13 ครั้ง โดยมีการทบทวนโครงการ
วิจัยทั้งสิ้น 48 โครงการจาก 16 หนวยงาน จำนวนโครงการท้ังหมด ที่ไดรับการอนุมัติใหดำเนินการศึกษา
วิจัย จำนวน 28 เรื่อง  6) จัดพิมพหนังสือเพ่ือเผยแพรหลักจริยธรรมสากล อาทิ CIOMS, Nuremberg 
Code และหนังสือจริยธรรมในการวิจัยดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา (Nuffield Council on 
Bioethics) International Guidelines on Research Ethics ฉบับแปลภาษาไทย แจกใหเปนคูมือแก  
ผูเก่ียวของในการดำเนินงานโครงการทบทวนจริยธรรมการวิจัยในมนุษยและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมในมนุษย 7) รวมกับโครงการวิจัย เอช ไอ วี กองทัพสหรัฐอเมริกา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการท่ีปรึกษาจากชุมชน” (CAB ) ครั้งที่ 1 ในวันท่ี 13-14 มีนาคม 
2552 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2552 ณ โรงแรม 
Princeton Park Suites ดินแดง กทม. ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม Amari 
Atrium กทม. วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการทำงานวิจัยดานนี้อยางเปนระบบ ฯลฯ 
 
 1.2.10 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ดำเนินการโดย สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย(สวปก.) โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการไดแก การพัฒนาขอเสนอการสราง
หลักประกันสำหรับกลุมคนไรสถานะทางกฎหมาย การประเมินและพัฒนากลไกการจายเงิน การอภิบาล
ระบบหลักประกันสุขภาพ และการประเมินระบบบริการปฐมภูมิ ลาสุด สวรส. ไดประสานงานกับ สวปก. 
เพื่อใหพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบปญหาเรื่อง ระบบการเงินการคลังเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ ตั้งแตการ
ทบทวนชุดสิทธิประโยชนบริการสรางเสริมสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ บัญชีรายจายดานการสราง
เสริมสุขภาพ และประสิทธิภาพระบบการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพ โดยไดรับการสนับสนุนจาก สวรส. 
 
 1.2.11 แผนงานวิจัยเพื่อการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ  
  โครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จ ไดแก 1) การศึกษาบรรทัดฐานการประเมินคุณคาของสังคมตอการ
ลงทุนทางการแพทยและสาธารณสุข 2) การพัฒนาฐานขอมูลการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยสำหรับ
ประเทศไทย 3) การประเมินศักยภาพของการเสนอบริการใหคำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี
เปนบริการพื้นฐานในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย 5) การประเมินผลกระทบจากมาตรการใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรยา ในประเทศไทยระหวางป 2549-2551 6) การประเมินเทคโนโลยีการผาตัดฝงประสาทหูเทียม : 
มุมมองดานเศรษฐศาสตรและสังคม 7) นโยบายทันตสาธารณสุขไทย: เกาะติดปญหาใชวิชาการ สานสราง
ความรวมมือ 8) การคัดเลือกหัวขอสำหรับประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพสำหรับประเทศไทย 
ประจำป 2552 9) การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวัคซีนปองกันการติดเชื้อ Human papilloma virus   
(HPV) ผานส่ือสิ่งพิมพในประเทศไทย และผลตอความรู ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีนของประชาชนกลุม
เปาหมาย 
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  โครงการที่กำลังดำเนินการ ไดแก 1) การวัดน้ำหนักอรรถประโยชนของคุณภาพชีวิตในรูปแบบ  
ตางๆ เพ่ือใชในการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการใชทรัพยากรสาธารณสุขในประเทศไทย 
2) การจัดทำรายการตนทุนมาตรฐานเพื่อการประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพ 3) การวิจัยเพื่อกำหนดกรอบ
การตัดสินใจสำหรับการลงทุนดานสุขภาพ 4) การวิจัยภาระการคลังของการรักษาและคุณภาพชีวิตของ  
ผูปวยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามที่ไดรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และศูนยมะเร็งในประเทศ
ไทย 5) การศึกษาความเปนไปไดและความเหมาะสมของการใชเทคโนโลยี PET-CT ในประเทศไทย   
6) การประเมินตนทุนอรรถประโยชนของการใชยากลุม Cholinesterase inhibitors ในการรักษาโรคอัลไซ
เมอรระดับรุนแรงนอย 7) การประเมินตนทุนอรรถประโยชนของการปลูกถายเซลลตนกำเนิดเม็ดเลือด  
ในการรักษาผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาวกลุมมัยอิลอยดชนิดเฉียบพลัน ผูปวยไขกระดูกฝอชนิดรุนแรง และ  
ผูปวยโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 8) การประเมินตนทุนประสิทธิผลการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง
ชนิดบีและซี 9) การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติตอยาสมุนไพรของแพทยและบุคลากรสาธารณสุข   
10) โครงการประเมินความคุมคาของการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยสำหรับผูปวยในโรค
หลอดเลือดสมองภายใตบริบทประเทศไทย ในโรงพยาบาลศูนย 2 แหง 11) การศึกษามาตรการควบคุม
ราคายาสำหรับประเทศไทย 12) ความคุมคาของการตรวจกรองและวินิจฉัยกอนคลอดของกลุมอาการดาวน
กับการดูแลรักษาหลังคลอด 13) การประเมินความคุมคาของการรักษาเสริมดวยยาเคมีบำบัด (Adjuvant 
therapy) ในโรคมะเร็งลำไสใหญและทวารหนักระยะที่ 3 ในประชากรไทย 14) โครงการศึกษาเพ่ือกำหนด
กรอบความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชน 15) ความสมเหตุสมผลในการใชยา
ปฏิชีวนะกลุมที่มีมูลคาการใชสูง : กลุม carbapenems และกลุม third generation Cephalosporins   
16) ความคุมคาของการใสเลนสนิ่มเม่ือเทียบกับเลนสแข็งในการผาตัดตอกระจกในบริบทของประเทศไทย 
17) ความคุมคาและผลกระทบตอคาใชจายของการผาตัดผานกลอง (Laparoscopic Surgery) ในระบบ
ประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย 18) การประเมินความคุมคาทางการแพทยของการวินิจฉัยวัณโรคใน  
ผูปวยติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย 19) The role of health technology assessment evidence in 
decision making: the case of  Human papillomavirus vaccination 20) การประเมินความคุมคา  
และความเปนไปไดของการใชยาตานไวรัสสูตรยา 3 ตัวเปนสูตรมาตรฐานของการปองกันการถายทอดเชื้อ
เอชไอวีจากแมสูลูก 20) การประเมินผลสัมฤทธิ์และปจจัยที่มีผลตอโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวย
วิธี Pap smear และ Visual Inspection with Acetic Acid (VIA) 21) การประเมินผลสัมฤทธิ์และปจจัย  
ที่มีผลตอโครงการนำรองการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธีวีไอเอควบคูกับวิธีแปปสเมียร ในจังหวัด
เชียงใหมและนครศรีธรรมราช 22) การประเมินทางเศรษฐศาสตร การบริการพื้นฐาน การใหคำปรึกษาและ
ตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีแกผูมารับบริการที่แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย   
23) โครงการประเมนิประสทิธผิลของมาตรการสรางเสรมิสขุภาพในกลุมคนงานกอสรางและพนกังานโรงงาน 
 
  
 1.2.12 แผนงานการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการยกรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ   
สวรส.สนับสนุนกระบวนการยกรางธรรมนูญฯ โดยทำหนาที่เปนเลขานุการของคณะอนุกรรมการชุดที่ 1   
ในสวนของการพัฒนากรอบและยกรางในสวนของมาตรา 47 (1) (2) (3) ของ พรบ.สุขภาพแหงชาติ   
พ.ศ.2550 และสนับสนุนกระบวนการในภาพรวม รวมถึงการสรุปบทเรียนดวย ทั้งนี้สามารถพัฒนาขอเสนอ
และยกรางธรรมนูญฯ ไดตามกรอบเวลาที่กำหนดและเสนอใหที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และ  
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คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติพิจารณา โดยมีงานที่ดำเนินการตอเนื่องคือ การทบทวนระบบสุขภาพในมิติ
ทางจิตวิญญาณ (แลวเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2552) 

1.2.13 แผนงานสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) มีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบจายเงิน  
คารักษาพยาบาลผูปวยในใหแกกรมบัญชีกลาง โรงพยาบาลท่ีเขารวม 970 แหง ขอมูลผูปวยในกวา 3.3 
ลานราย ขอมูลที่ตรวจผานในปงบประมาณ 2552 ท้ังปประมาณ 8 แสนกวาราย ในปนี้มีโครงการสำคัญ
เพิ่มเติม คือ 1) การพัฒนาระบบสงและประมวลผลขอมูลการใหบริการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมสำหรับ
ผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทายในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ขอมูลลาสุดที่รายงานตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2551 ถึง มิถุนายน 2552 จากจำนวนสถานพยาบาล 4,237 แหง มีขอมูลคารักษาท่ีตรวจผาน  
ทั้งสิ้น 424,492 ราย  2) โครงการบริหารระบบการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานครใหแก
สถานพยาบาล ไดทำการจดทะเบียนผูมีสิทธิที่สมัครเขารวมโครงการระบบเบิกจายตรงกับสถานพยาบาลท่ี
เปนคูสัญญาในกทม.จำนวน 27 แหง มีการติดตั้งและใชระบบเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิ และ
ทำฐานขอมูลระบบการเบิกจายเงิน ตรวจสอบความถูกตองของจำนวนเงินจากเอกสารคำขอเบิกจากสถาน
พยาบาล โครงการน้ีไดรับการตอบรับอยางดีจากผูมีสิทธิ ระหวางเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2552 จำนวน  
ผูมีสิทธิที่ตองการรวมเขาโครงการเพ่ิมขึ้น 26,336 ราย ตัวเลขลาสุดของผูมีสิทธิเขารวมโครงการอยูระหวาง
การรวบรวม และสังเคราะหขอคนพบจากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย 
 
 1.2.14 แผนพัฒนาระบบตรวจสอบการใหบริการรักษาพยาบาล (สพตร.) สพตร. ไดรับทุนสนับสนุน
จากกรมบัญชีกลางใหพัฒนาระบบตรวจสอบการเบิกจายคารักษาพยาบาลผูปวยในและผูปวยนอกที่เขารับ
บริการในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อนำขอมูลจากการตรวจสอบไปใชพัฒนาแนวทางการเบิกจายและการใชยา
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ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การดำเนินการที่สำคัญ คือ การตรวจสอบบริการรักษาที่มีคาใชจายสูงตาม
โครงการเบิกจายตรงกรณีผูปวยโรคมะเร็ง มีการสุมตรวจเวชระเบียนผูปวยในท่ีมีการเบิกจายผิดปกติหลังมี
การประกาศใชการเบิกจายตาม DRG รายงานผลการดำเนินการชวงระหวางเดือนมีนาคม-สิงหาคม 2552  
นั้น การตรวจสอบการใชยามะเร็ง มีขอสรุปท่ีนาสนใจ คือ 1) การเพิ่มขนาดการใชยา Imatinib 600 mg 
เปน 800 mg ตอวัน ในรายที่ไมตอบสนองตอการรักษา พบวามีบางรายใหผลตอบสนอง และไมมีขอมูล
ชัดเจนวาการเพิ่มขนาดยาจะไปเพิ่มอุบัติการณ major molecular responses แตมีโอกาสเกิดผลขางเคียง
จากยาตัวนี้ ซึ่งสามารถนำขอมูลเหลาน้ีไปวิจัยตอยอดได 2) ในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การเปลี่ยน
จากยา Imatinib ไปเปนยาขนานท่ี 2 เชน Dasatinib และ Nilotinib ซึ่งเปนยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ 
โดยท่ียาทั้งสองตัวไมไดมีประสิทธิภาพที่ดีกวาอยางชัดเจน อาจไมเกิดประโยชนหรือไมคุมคา ขอเสนอตอ
กรมบัญชีกลาง คือ ตองใหมีการลงทะเบียนเพื่อใหไดขอมูลการใชยาขนานที่ 2 และไมใหยาท้ัง 2 ขนานอยู
ในระบบเบิกจายตรงผูปวยนอก เพื่อควบคุมการสั่งจายใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอผูปวยอยาง
แทจริง 
 
 

 1.3 แผนงานวิจัยตอเนื่องที่ไดรับทุนสนับสนุนระยะใหม  
 
 เปนแผนงานวิจัยที่ดำเนินการตอเน่ืองมาระยะหน่ึงและไดรับการประเมินวาควรสนับสนุนการดำเนินงาน
ในระยะตอไป ประกอบดวย 
 
 1.3.1 แผนงานศูนยวิจัยสุรา ศูนยวิจัยสุรา (ศวส.) ไดจัดตั้งมาเปนเวลา 4 ป ตั้งแตเดือนกันยายน   
พ.ศ. 2547 โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สสส. เปนแผน 1 ปในรอบแรก และในรอบถัดมาเปนแผน 3 ป   
(กันยายน 2548-ธันวาคม 2551) มีภารกิจในการสนับสนุนทางดานวิชาการเพื่อแกไขปญหาอันเกิดจาก  
การบริโภคสุราในประเทศไทย ผลการดำเนินงานท่ีผานมา ศวส.สามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสบความสำเร็จตามแผนที่กำหนด และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 สสส.จึงเห็นควรสนับสนุนแผนการดำเนินงานระยะตอไปอีก 3 ป (พ.ศ. 2552-
2554) ในวงเงิน 81.7 ลานบาท 
 
  ปงบประมาณท่ีผานมา ศวส. มีความคืบหนาในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
  (1) การเขารวมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในประชุมวิชาการ 35th Annual Alcohol 
Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society in Copenhagen May 30th to June 5th, 2009 
ที่ประเทศเดนมารค มีผูเขารวมประชุมเปนนักวิชาการจากนานาชาติ ประมาณ 250 คน มีการเสนอเอกสาร
วิชาการ ๒๑๔ papers ศวส.ไดนำเสนอผลงานวิจัย 2 Papers คือ 1.Alcohol Advertising on TV and in 
Newspaper in Thailand: 1 year monitoring result after Alcohol Control Act 2008 effective.   
2. Alcohol advertisement and Temptation-to-try among youth ประเด็นวิชาการท่ีนาสนใจจากการ
ประชุมวิชาการครั้งนี้ เชน การประเมินระดับความเห็นดวยตอนโยบายและมาตรการตางๆในการควบคุม
ปญหาจากการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของประชาชน  การศึกษาสถานการณ Alcopop และผลกระทบ
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ตอเยาวชน โครงการศึกษา Alcohol and Assault ระดับนานาชาติ การศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ 
Mixed Method การพัฒนาระบบเฝาระวังการบริโภคและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
การใชผลงานวิชาการในการใหความรูแกสังคมและผูกำหนดนโยบายผานสื่อ  
 
  (2) การวางแผนงานวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง แนวทาง
การดำเนินงานวิจัยระยะยาวประเด็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล (Cohort study) ท้ังนี้เนื่องจากการวิจัยใน
ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย สวนใหญเปนการวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะการ
สำรวจภาคตัดขวาง ยังขาดขอมูลสำคัญๆ เชน ขอมูลสาเหตุและกลไกของการดื่มและผลกระทบจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ไดจากการศึกษาในลักษณะวิจัยแบบ Case Control หรือ Cohort หรือ ขอมูลตางๆ
แบบองครวมโดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง ท้ังขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในประเด็นพฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมดานอุปทาน กลไกทางสังคมวัฒนธรรม ผลจากการมีมาตรการดำเนินการตางๆทั้งระดับประเทศ
และระดับชุมชน 
  (3) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการแผนงานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยดานนโยบายแอลกอฮอล เพื่อใหมี
กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ในสวนของการดูแลแผนงานพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยดานนโยบายแอลกอฮอล ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของประเทศไทยในดาน
นโยบายแอลกอฮอลที่สามารถนำมาใชประโยชนในกระบวนการนโยบาย  
 
 1.3.2 แผนงานการสรางเสรมิสขุภาพคนพิการในสงัคมไทย (สสพ.) สสพ.ไดรับทนุสนบัสนนุจาก สสส. 
ตั้งแตป พ.ศ.2547 โดยระยะแรกเปนแผนงานระยะเวลา 1 ป ตอมาไดรับการสนับสนุนตอเนื่องเปนแผนงาน
ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2548-2551) มีศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กระทรวง
สาธารณสุข เปนหนวยงานสำคัญในการบริหารจัดการ แผนงานเนนการสรางและจัดการความรูเก่ียวกับ
ความพิการ การสรางและพัฒนาเครือขายผูพิการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การสื่อสารสังคมและ
สงเสริมปฏิบัติการทางสังคมเพื่อสรางสุขภาวะผูพิการ ผลการดำเนินการในระยะที่ 2 ประสบความสำเร็จ
ดวยดี สสส. จึงสนับสนุนตอเนื่องในระยะที่ 3 อีก 3 ป (สิงหาคม 2551-กรกฎาคม 2554) ภายในวงเงิน 
148.8 ลานบาท 
 
  ในปงบประมาณ 2552 มีการดำเนินการเดน 1 โครงการ คือ โครงการศึกษาวิจัยการจัดกลุมโรครวม
และทางเลือกในการจายเงินสำหรับการบริการผูปวยในระยะก่ึงเฉียบพลันและไมเฉียบพลัน ซึ่งดำเนิน
ตอเนื่องจากปงบประมาณที่ผานมา โครงการยังไมแลวเสร็จ คาดวาจะแลวเสร็จในปงบประมาณ 2553   
ขณะนี้นักวิจัยกำลังตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และเก็บขอมูลเพิ่มเติม โครงการมีความลาชาเนื่องจาก
มีกระบวนการ peer review ท่ีเขมขน และงานบริการกลุมนี้ยังไมมีมาตรฐานบริการที่ชัดเจนในประเทศไทย 
ผลจากการวิจัยจะเปนขอเสนอใหองคกรประกันสุขภาพ โดยเฉพาะ สปสช. นำไปใชบริหารและจายเงิน  
คาบริการประเภทนี้ใหสอดคลองกับตนทุนบริการมากขึ้น สรางแรงจูงใจใหเกิดการใหบริการทั่วถึงและ
ครอบคลุม ลดโอกาสการเกิดความพิการถาวรโดยไมจำเปน 
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 1.4 แผนงานวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในระบบบริหารจัดการ/การปรับ  
    เปลี่ยนยุทธศาสตร 
 
 1.4.1 โครงการจัดการความรูเรื่องยาเสพติด (อสต.) เปนแผนงานระยะ 3 ป โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก 
สสส.เปนจำนวน 86.21 ลานบาท เร่ิมดำเนินงานตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 หลังการดำเนินงาน  
ครบ 1 ปพบวา โครงการมีความคืบหนานอย ผลงานไมไดเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด อีกท้ังผูจัดการ
โครงการมขีอจำกดัในเร่ืองทกัษะและความสามารถในการบรหิารจดัการ สวรส.จงึไดประสานงานกับ สสส. และ
คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ ในการปรับปรุงการวางแผนและการบริหารจัดการดังกลาว 
อยางไรก็ตาม หลังจากไดพยายามแกไขปญหามา 1 ปจนสิ้นสุดปที่สองของโครงการพบวา โครงการมี  
ความคืบหนาเพิ่มขึ้นไมมากเทาท่ีควร ผลการติดตามและประเมินภายในโดยนักวิชาการภายนอก ยืนยัน
ปญหาการบริหารจัดการโครงการดังกลาว คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 ของ สสส.จึงพิจารณายุติ
การดำเนินงานของโครงการดังกลาวภายในเดือนพฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ ใหโครงการยอยที่ไดรับการ
สนับสนุนไปแลวดำเนินการตอไปจนแลวเสร็จภายใตการดูแลโดยตรงจาก สวรส. 
 
 1.4.2 แผนงานสุขภาพวิถีไทย (สถาบันสุขภาพวิถีไทย) สวรส.ไดสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
เก่ียวกับการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกมาตั้งแตป พ.ศ.2548 โดยสนับสนุน
เปนโครงการวิจัยยอยๆ และนำไปสูการผลักดันใหเกิดแผนยุทธศาสตรชาติการพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพ
วิถีไท (พ.ศ.2550-2554) โดยผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 ภายใตแผน
ยุทธศาสตรดังกลาวกำหนดใหมี “สถาบันสุขภาพวิถีไทย” ทำหนาที่เปนกลไกการสรางและจัดการความรู 
รวมถึงการสรางกำลังคนและชุมชนทางดานวิชาการในดานนี้ สวรส.จึงไดสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบัน
สุขภาพวิถีไทยขึ้นภายใต สวรส. และสนับสนุนงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมตาม
แผนฯ โดยไดรับงบสนับสนุนเพ่ิมเติมจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) อยางไรก็ตาม 
ภายหลังจากดำเนินการไปไดระยะหนึ่งพบวา สถาบันสุขภาพวิถีไทยยังไมสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามแผนฯไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร การสรางและจัดการความรูยังมีลักษณะกระจัดกระจาย และไม
สามารถสงผลกระทบที่จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายได ปญหาสวนหน่ึงเกิดจากการขาด
ผูจัดการเต็มเวลา (ซ่ึงไดรับการแกไขแลวและไดเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเดือนเมษายน 2552) ปญหาความ
ซ้ำซอนของบทบาทและการประสานงานกับกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และ
ปญหาความชัดเจนของยุทธศาสตรการทำงาน ทั้งนี้มีการประชุมกรรมการที่ปรึกษาหลายครั้งเพื่อประเมิน
สถานการณและแกไขปญหาการดำเนินงานดังกลาว อยางไรก็ตาม อาจตองมีการประเมินอยางรอบดาน  
อีกครั้งเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนการดำเนินงานตอไป 
 
  ผลงานดานการสรางองคความรูในปงบประมาณ 2552 มีชุดความรู คือ 1. การจัดการความรูยาไทย
และยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือกระตุนการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพร อันจะนำไปสูการบรรจุ
ยาสมุนไพรตำรับตางๆเขาสูบัญชียาหลักแหงชาติเพิ่มขึ้น 2. การสังคายนาองคความรูการแพทยพื้นบาน
อีสาน  3. การจัดการความรูการนวดไทยในการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ 
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1.4.3 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่ สวรส.ไดจัดใหมีการประเมินแผนงานวิจัย  
และพัฒนาระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ผานการดำเนินงานของสวรส.ภาคฯอยางเปนระบบและเสนอให  
คณะกรรมการสวรส.ทราบในการประชุมเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบใหยุติการสนับสนุน 
สวรส. ภาคฯในรูปแบบเดิม และใหพัฒนารูปแบบการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่ขึ้นใหมโดย  
ใชจังหวัดเปนฐาน (provincial based health systems research) สวรส.ไดจัดใหมีกระบวนการพัฒนา  
ขอเสนอขึ้นใหมในหลายรูปแบบ โดยดึงการมีสวนรวมของสวรส.ภาคฯเดิม หนวยงานอื่นที่มีการดำเนินงาน
ในลักษณะใกลเคียงกัน ไมวาจะเปน สสส. สปสช. หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
อยางไรก็ตาม ยังไมไดขอสรุปที่ชัดเจนวา สวรส. ควรจะมีบทบาทอยางไร ที่จะไมทับซอนและเสริมการ  
ดำเนินงานของหนวยงานอื่นในระดับพื้นที่ 
 
 1.4.4 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สวรส.ไดสนับสนุนแผนงานนี้อยางตอเนื่อง โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสปสช. โดยท้ังหมดดำเนินการผาน “สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชุมชน (สพช.)” อยางไรก็ตาม พบวามีการพัฒนาขอเสนอในระดับนโยบายคอนขางนอย สวนใหญเนนการ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบบริการปฐมภูมิในระดับพื้นที่ ผานการทำงานในรูปแบบเครือขาย  
การจัดการความรู สวรส.จึงไดขอความรวมมือจาก น.พ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ (มสช.) ในการจัดกระบวนการสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาว โดยไดรับการสนับสนุน
เพิ่มเติมจากโครงการสนับสนุนการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Health Care Reform Project) จนนำ
ไปสูการจัด Primary Care Forum (เปนวาระประจำเดือนละ 2 ครั้ง)และการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายตอ
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใตกระทรวงสาธารณสุขในระยะตอมา 
 



44

สว
รส

. ร
าย

งา
นป

ระ
จำ

ป 
25

52
 

  ตอมาผูอำนวยการสพช.(พ.ญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร) ไดรับคัดเลือกใหเปนผูอำนวยการสถาบันการ
สาธารณสุขอาเซียน (AIHD) มหาวิทยาลัยมหิดล ทำใหมีความจำเปนตองปรับโครงสราง กลไกและ
ยุทธศาสตรการดำเนินงานของสพช.ใหม โดยจัดตั้ง “สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)”   
(เปลี่ยนจาก “สถาบัน” เปน “สำนักงาน”) เปนสถาบันภาคีของสวรส.เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ภายใต
ความรวมมือระหวางสวรส.กับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหสามารถระดมความรวมมือ/การสนับสนุนจาก  
นักวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยมากขึ้น 
 
  ที่ผานมามีการดำเนินการสรางงานวิจัยและการจัดการความรู 5 เร่ือง ดังนี้ 
  (1) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายใตกระทรวงสาธารณสุข (ใชงบประมาณแผนงาน PP Link  
ของ สสส.) ดำเนินการโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) ไดขอเสนอที่มีการเสนออยางเปนทางการตอ
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2551 และเสนอตอผูเขารวมประชุมงานมหกรรม
สุขภาพชุมชนระหวางวันที่ 18-20 กุมภาพนัธ 2552 
 
  (2) โครงการศึกษาบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุน ดำเนินการโดย มสช. ไดขอเสนอ
แนวทางการบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมืองทั้งภาครัฐและเอกชน มีขอสรุปที่สำคัญคือ ภาระ
การตามจายเปนภาระทางการคลังอยางมาก หากจะสนับสนุนการดำเนินการตอไป สปสช. คงตองกำหนด
ราคากลางของคาบริการผูปวยนอกท่ีสงตอในอัตราเดียวกันทำนองเดียวกับ DRG ผูปวยใน และสวนใหญ
บริการปฐมภูมิทำงานเชิงรับในดานการรักษาพยาบาล มากกวางานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค 
 
  (3) โครงการทบทวน วิเคราะหและพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดหนวยบริการปฐมภูมิ ดำเนินการโดย   
มสช. ไดชุดตัวชี้วัดจำนวนหนึ่งท่ีพัฒนาโดยผูปฏิบัติงานปฐมภูมิ ที่มีความเปนไปไดในการปฏิบัติและไมเปน
ภาระมากเกินไปดังเชนเดิม ขอมูลชุดน้ีสามารถใชอางอิงในการจัดทำตัวชี้วัดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.) ตอไป 
 
  (4) การจัดการความรูเพื่อพัฒนา district health system และ รพ.สต. โดยสวรส.รวมกับองคกร
หลัก ไดแก สปสช., สสส., สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.), มสช. และสำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร (สนย.) กระทรวงสาธารณสุข ไดดำเนินการจัดทำ 
   (4.1) แผนพัฒนารพ.สต. 2552-2562 ท่ีมุงปรับโฉมหนวยบริการปฐมภูมิหรือสถานีอนามัย  
     เดิมใหทำงานเชิงรุก และมีศักยภาพในการใหบริการไดทุกดาน ทั้งสงเสริมสุขภาพ   
     ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ 
   (4.2) คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใน รพ.สต. โดยรวมมือกับกรมวิชาการตางๆ ใน  
     กระทรวงสาธารณสุข 
 
  ทั้งนี้ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีไดประกาศนโยบายรพ.สต.อยางเปนทางการ ในวันที่ 4 กันยายน 
2552 โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนการลงทุนตามโครงการไทยเขมแข็ง และ สสส. ใหงบประมาณการ
สนับสนุนดานวิชาการและติดตามประเมินผล ตลอดจนการประชาสัมพันธ 
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  (5) การสรางและจัดการความรูสำหรับการบริการปฐมภูมิ ในประเด็น การดูแลสุขภาพเด็ก วัยรุน 
และเยาวชน การพัฒนาศูนยแพทยชุมชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ การพัฒนาชุดความรูและ
ขอเสนอมาตรการในการจัดการโรคเบาหวานแบบบูรณาการประเด็นเฉพาะผูสูงอายุ        
 
  นอกจากน้ี ยังไดรวมกับภาคีสุขภาพตางๆ จัดกิจกรรมเวทีวิชาการงานมหกรรมสุขภาพชุมชน  
ระหวางวันที่ 18-20 กุมภาพันธ 2552 มีผูเขารวมประชุมประมาณ 4,000 คน สวนใหญเปนผูที่ปฏิบัติงาน  
ที่หนวยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ การประชุมประกอบดวย 2 สวนคือ สวน symposium ประกอบดวยการ
ประชุมวิชาการหองยอย 24 sessions และการประชุมระดับทิศทางและนโยบายในหองประชุมใหญ รวมทั้ง 
Exposition จัดแสดงผลงานนวัตกรรมของผูปฏิบัติงานปฐมภูมิที่มีผลงานโดดเดนหรือที่เปนความภาคภูมิใจ 
 
 1.4.5 แผนงานวิจัยกำลังคนดานสุขภาพ แผนงานวิจัยระยะแรก (ป 2548-2551) ท่ีไดรับการ
สนับสนุนจากสสส.สิ้นสุดโครงการลงภายในเดือนมกราคม 2552 (ขยายเวลาจากเดิมสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 
2551) แตสสส.ไดพิจารณาใหการสนับสนุนตออีก 3 ป อยางไรก็ตาม สวรส.ไดประสานงานกับสำนักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) แลวเห็นวา สสส. สามารถทำสัญญาโดยตรงกับ IHPP ซึ่งจะ
ชวยลดงานดานธุรการลง โดย สวรส. ยังสามารถทำงานรวมในฐานะเปนเครือขายไดอยู จึงไดประสานงาน
กับ สสส. เพื่อใหทำสัญญาสนับสนุนแผนงานวิจัยนี้ในระยะสองกับ IHPP โดยตรง 
 
 1.4.6 แผนงานวิจัยและพัฒนาขอมูลขาวสาร ไดดำเนินโครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
แหงชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2548-2553) โดยไดรับการสนับสนุนจาก สสส. บริหารโครงการโดยสำนักพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (HISO) เมื่อแผนงานไดดำเนินการมาถึงกึ่งหนึ่งของแผน (แผนระยะ 5 ป)   
สวรส.ไดจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อชวยกำหนดทิศทาง
การดำเนินงานของแผนงาน ที่จะสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของประเทศใน
ระยะยาว นอกจากนี้ไดจัดใหมีการศึกษาดูงานระบบขอมูลขาวสารสุขภาพที่ประเทศแคนาดา (โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากแผนงาน) และประเทศอังกฤษ (โดยการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการปฏิรูป
ระบบบริการสาธารณสุข) จนนำมาสูขอเสนอเบื้องตนในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ 
สำหรับจุดตั้งตนในการดำเนินงาน มีขอเสนอใหประสานการดำเนินงานของ HISO กับสำนักงานกลาง
สารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) สำนักงาน
สำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งนำไปสูการลงนามความรวมมือระหวาง
กระทรวงสาธารณสุขและ สวรส. เพ่ือพัฒนาระบบดังกลาว 
 
  การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพแหงชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2548-2553)   
ในชวงเดือนเมษายน 2552-กันยายน 2552 ท่ีผานมา แผนงานนี้ไดสนับสนุนภาคีเครือขายตางๆ ในการ
พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ ทั้งการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพเชิง
ประเด็น การพัฒนาระบบขอมูลเชิงพื้นที่ และการพัฒนามาตรฐานขอมูลสุขภาพ ในสวนของการพัฒนา
ระบบขอมลูทีเ่กีย่วของกบันโยบายและยุทธศาสตรระดบัชาต ิทางแผนงานไดดำเนินงานรวมกบัสำนกันโยบาย
และยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รางกรอบยุทธศาสตรขอมูลขาวสารสุขภาพระดับชาติ  
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  นอกจากนี้ ในสวนการพัฒนาศักยภาพเครือขายทางดานสุขภาพ ไดมีการจัดประชุมภาคีเครือขาย
สุขภาพระดับชาติที่มีชื่อเรียกวา THINK (Thai Health Information Network) อยางตอเนื่อง เริ่มตน  
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2551 ซึ่งที่ผานมาไดมีการจัดประชุมไปแลวทั้งสิ้น 8 คร้ัง การประชุมที่ผานมา
เปนการแลกเปลี่ยนระบบขอมูลสุขภาพที่มีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ อาทิ ฐานขอมูลการตาย   
การใชประโยชนจากขอมูลการสำมะโนประชากรของประเทศไทย และฐานขอมูลสุขภาพที่สำคัญที่จัดเก็บ  
ในระบบขอมูลแบบปกติ 
 
 1.4.7 แผนงานรวมสรางเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (PP Link) กำหนดสิ้นสุด
ระยะเวลาดำเนินการไวที่เดือนกันยายน 2552 คณะกรรมการประสานความรวมมือระหวางสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ไดมีมติเมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน พ.ศ. 2552  ใหมีการปดแผนงานรวมฯไวเพียงนี้ เนื่องจากไมสามารถดำเนินการไดตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งตอมาไดมีการขยายเวลาดำเนินการถึงเดือนมกราคม 2553 
 
  แผนงานนี้ประกอบดวย 4 แผนงานยอย คือ 1.ระบบบริการปฐมภูมิ (ดูในแผนงานวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพชุมชน หัวขอ 1.4.4) 2.ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 3.กองทุนสุขภาพตำบล และ 4.ระบบการ
จัดการเบาหวานและความดันโลหิตสูง สำหรับแผนงานยอย 2-4 มีผลงาน ดังนี้ 
 
  • ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ดำเนินโครงการยอย 3 โครงการ คือ  
  (1) โครงการพัฒนาขอเสนอกำลังคนในระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน มีขอเสนอเบื้องตนวา ควรมี
การวางแผนและดำเนินการรวมกันตั้งแตการผลิต การพัฒนา และการกระจายบุคลากร ปญหาที่สำคัญคือ   
การขาดแคลนศัลยแพทยอยางรุนแรงในสวนภูมิภาค การผลิตและพัฒนาบุคลากรตองพิจารณาการกระจาย 
อยางเสมอภาคดวย อยางไรก็ตามมีกรณีตัวอยางของบางโรงพยาบาลที่พัฒนาแพทยเวชศาสตรฉุกเฉิน และ
เกิดการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผล รวมกับการสรางระบบการปองกันการเจ็บปวยฉุกเฉินที่ผลักดันจาก
โรงพยาบาลไปสูชุมชน หรือกรณีตัวอยางที่ อบต.ใหการสนับสนุนทุนพัฒนาเวชกรฉุกเฉินเพื่อใหบริการใน
ชุมชน ทั้งนี้ขอเสนอท้ังหมดในการพัฒนากำลังคนจะแลวเสร็จปลายเดือนธันวาคม 2552 ขณะนี้ยังมีการเก็บ
ขอมูล และการรับฟงความคิดเห็นจากหลายฝายเพ่ิมเติม 
 
  (2) โครงการประเมินระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบใหบริการฉุกเฉิน
ที่มีการจัดระบบที่ดี ในสามกลุมการเจ็บปวยสำคัญ คือ การบาดเจ็บ อาการฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
และอาการฉุกเฉินจากโรคหลอดเลือดสมอง โครงการจะแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2552 
 
  (3) โครงการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีตอการจัดบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล เปนการ
ศึกษาโดยเลือกระบบบริการที่ดีจำนวนหนึ่งพรอมกับมีเกณฑจัดกลุมระบบ ยึดกรอบการพัฒนาคุณภาพ 
Malcolm Baldridge เปนเกณฑการคัดเลือก และพัฒนาตัวชี้วัดระบบบริการฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล 
ขณะน้ีไดรายงานฉบับรางแลว กำลังทบทวนโดยผูทรงคุณวุฒิอีกครั้งกอนปรับเปนรายงานฉบับสมบูรณ   
ผลการศึกษาไดนำเสนอใหแกคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินไปแลว คาดวาจะมีการนำตัวชี้วัดไปประยุกต
ใชเพื่อการบริหารจัดการที่ดีตอไป 
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  • กองทุนสุขภาพตำบล มีโครงการสำคัญ 2 โครงการ คือ  
  1. โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลโดยใชแผนท่ียุทธศาสตร เปนการใช
เครื่องมือแผนที่ยุทธศาสตรที่พัฒนาโดยกระบวนการมีสวนรวมจากชุมชนในการกำหนดแผนพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน โดยใชแผนที่ยุทธศาสตรในการจัดสรรงบประมาณ การกำกับติดตามและการประเมินผล ผลการใช
เครื่องมือแผนที่ยุทธศาสตรเปนที่นาพอใจในพ้ืนที่ทดลองเปนสวนใหญ ในท่ีสุด สปสช. กำหนดใหใชแผนท่ี
ยุทธศาสตรในการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลในทุกตำบลที่เขารวมโครงการ หลังจากนั้น ไดรวมกัน
เล็งเห็นความสำคัญที่ตองมีกลไกสนับสนุนการจัดการความรู ในระดับจังหวัด จึงไดระดมความเห็นจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายจังหวัดเพื่อรวมกันกำหนดโครงสรางหรือระบบจัดการความรูกองทุน
สุขภาพตำบลในระดับจังหวัด ขอเสนอเชิงโครงสรางการจัดการความรูในระดับจังหวัดจะแลวเสร็จในปลายป 
2552 
 
  (2) โครงการประเมินกองทุนสุขภาพตำบล เปนโครงการประเมินในระดับประเทศดวยจำนวน
ตัวอยาง 10% ของกองทุนสุขภาพตำบลที่มีหรือเกือบ 200 กองทุน ดำเนินการโดย ศูนยวิชาการ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีขอคนพบวากองทุนสุขภาพตำบลไดสรางการมีสวนรวมจากชุมชน
ไดมาก มีตัวอยางชัดเจนในหลายพ้ืนที่ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมจัดสรรงบประมาณ และสนับสนุน
การทำงานเชิงรุกดานสุขภาพ บางพื้นท่ีมีการริเริ่มดานการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน เชน สนับสนุนคาใช
จายในการอบรมและจัดจางใหมีเวชกรฉุกเฉินหนาดาน (first responder) ตัวอยางรูปธรรมการเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ สนับสนุนการตัดสินใจของ สปสช. ที่จะกาวตอไปใหมีกองทุนสุขภาพชุมชนอีกหลายพ้ืนที่ 
อยางไรก็ตาม ยังมีกองทุนอีกจำนวนหน่ึงที่ยังมีการใชงบจากกองทุนอยางไมมีประสิทธิภาพ  
 
  • ระบบการจัดการเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีโครงการที่สำคัญคือ โครงการพัฒนาระบบ
บูรณาการการปองกันและจัดการโรคเบาหวานในจังหวัดสกลนคร มีเปาหมายเพื่อสรางระบบบูรณาการ  
การปองกันและจัดการโรคท้ังจังหวัด เชื่อมตอตั้งแตระดับนโยบายจากจังหวัดสูการใหบริการในสถานบริการ
และการจัดการเบาวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โครงการมีการวิเคราะหบทบาทและโอกาสที่องคกร
หลักตางๆ ในจังหวัดจะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบรวมกัน ในระดับปฏิบัติการ ทีมใหบริการระดับ
ปฐมภูมิออกไปใหบริการในพื้นที่ พัฒนาแกนนำผูปวยใหสามารถตรวจวัดความดัน เจาะเลือด และจัด
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพในชุมชน ตัวอยางเชน การจัดโครงการใหเด็กนักเรียนรวมออกเปนทีมใหบริการกับ
เจาหนาที่เรียนรูเร่ืองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ชวยสื่อสารความรูออกไปในหลายๆ ทางเพ่ือกระตุน
การรับรู แมวาผลการดำเนินงานตามโครงการจะใหผลผลิตสอดคลองกับแผนโครงการ แตยังขาดการ
ประเมินผลอยางเปนระบบ โดยเฉพาะผลลัพธที่สงผลตอผูปวยในกลุมเสี่ยงระดับตางๆ ซึ่งควรจะมีการ
ประเมินผลและติดตามตอไปอีก 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การเชื่อมโยงความรูสูการพัฒนาระบบสุขภาพ 

สวรส. และเครือขายฯ ไดใชเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และกลไกตางๆที่เกิดจากพระราช
บัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ในการผลักดันนโยบายดานสุขภาพที่พัฒนามาจากฐานความรูจากงาน
วิจัยตางๆ และนำไปสูการตัดสินในบางประเด็นที่มีความสำคัญดังนี้ 

 2.1 วิกฤตเศรษฐกิจกับสุขภาพคนไทย 

วิกฤตทางการเงินที่เริ่มตนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2550 และลุกลามจนกลายเปนวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกในระยะตอมา ไดสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได เศรษฐกิจไทยเร่ิมไดรับผลกระทบใน
ชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2551 และถูกซ้ำเติมดวยวิกฤตทางการเมืองจนนำไปสูการปดสนามบินสุวรรณภูมิ  
ในเดือนธันวาคม 2551 สวรส.ไดรวมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)   
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือรับมือกับ
ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจดังกลาวในเดือนพฤศจิกายน 2551 และไดนำเสนอพรอมกับมีมติในท่ีประชุม
สมัชชาแหงชาติคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 และนำเสนอตอคณะกรรมการ สวรส. ในการประชุม
วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งหนวยเฝาระวังผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจตอสุขภาพ
คนไทย โดยระยะแรกจัดตั้งขึ้นภายใน สนย. แตตอมายายมาอยูภายใต IHPP เพื่อใหเกิดความคลองตัว   
การดำเนินงานระยะแรกประสบปญหาการรวบรวมขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่อยูกันอยางกระจัดกระจาย 
อยางไรก็ตาม ขอมูลทั้งหมดพรอมผลการวิเคราะหจะแลวเสร็จและสามารถนำเสนอไดในเดือนพฤศจิกายน 
2552 นี้ 
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 นอกจากนี้ สวรส. ยังไดรวมกับคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล จัดใหมี
การประชุมระหวางผูเชี่ยวชาญนานาชาติในหัวขอ “Global and national health system responses to 
current economic crisis” ในวันที่ 30 มกราคม 2552 โดยเปนสวนหนึ่งของการประชุมวิชาการรางวัล
สมเด็จเจาฟามหิดลป 2552 
 
 

 2.2 ขอเสนอทศวรรษท่ี 4 การสาธารณสุขมลูฐานไทยและระบบบรกิารปฐมภมูิ 
 
 การสาธารณสุขมูลฐานไดดำเนินการมาครบ 30 ปในป 2551 และทั่วโลกมีการเคลื่อนไหวอยางคึกคัก
เพื่อสรุปบทเรียนและขอเสนอสำหรับการดำเนินงานระยะตอไป การประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจาฟา
มหิดลในป 2551 ก็ไดกำหนดประเด็นเนนหนักเรื่องงานสาธารณสุขมูลฐานเชนกัน ภายใตหัวขอ “Three 
Decades of Primary Health Care: Reviewing the Past and Defining the Future” สวรส.ไดเริ่มจัด
กระบวนการเพื่อทบทวนประสบการณการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทยตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2551 
โดยมีสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ   
(มสช.) เปนองคกรภาคีที่สำคัญ ทั้งน้ีไดผนวกการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันนโยบายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการดังกลาวดวย 
 
 กิจกรรมภายใตกระบวนการดังกลาว มีตั้งแตการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาวิจัยยอยๆ โดย  
นักวิชาการ การจัดเวทีวิชาการ (forum) โดยองคกรภาคีตางๆ จนไดขอสรุปและประเด็นขอเสนอเชิง
นโยบาย โดยขอเสนอดังกลาวไดนำเสนอในเวที “มหกรรมสุขภาพชุมชน” ในระหวางวันที่ 18-20 กุมภาพันธ 
2552 นอกจากนี้ยังไดจัดเวทียอยๆ เพ่ือนำเสนอตอผูกำหนดนโยบายดังนี้ 
 • วันที่ 22 ธันวาคม 2551 นำเสนอตอรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ญ.ศิริพร กัญชนะ) 
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 นำเสนอตอคณะกรรมการสวรส. 
 • วันที่ 16 มีนาคม 2552 นำเสนอตอที่ประชุมผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

 2.3 ขอเสนอทศวรรษการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
 
 การที่รัฐบาลปจจุบันไดประกาศนโยบายยกระดับสถานีอนามัยเพื่อเปน “โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล” สวรส.เห็นเปนโอกาสที่จะทำใหสามารถผลักดันนโยบายพัฒนาบริการปฐมภูมิใหเปนรูปธรรม จึงได
เขาพบและแลกเปลี่ยนประเด็นนโยบายดังกลาวกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา   
แกวภราดัย) ในวันที่ 15 มกราคม 2552 และจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือพัฒนาขอเสนอนโยบายดังกลาวใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น โดยมี น.พ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน ท้ังนี้คณะทำงานเห็นควรจัดทำเปน
แผนทศวรรษการพัฒนา รพ.สต. ข้ึน เน่ืองจากเปนงานที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง คณะทำงานไดพัฒนา
ขอเสนอดังกลาวแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2552 และไดเผยแพรขอเสนอดังกลาวใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดใชในการผลักดันไปสูนโยบาย จนกระท่ังรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดแตงตั้งคณะทำงานขึ้น
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เพื่อดำเนินการตามแผนดังกลาว นอกจากนี้ยังไดนำเสนอกรอบแนวคิดและแผนดังกลาวตอนายกรัฐมนตรีใน
วันท่ี 18 มีนาคม 2552 ซ่ึงไดรับการสนับสนุนดวยดี 
 
 

 2.4 การปฏิรูปการคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
 
 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ (IHPP) ไดเคยมีผลงานวิจัยและขอเสนอเพื่อการปฏิรูปการคุมครองผูประสบภัยจากรถมา
ตั้งแตป 2549 และผลงานดังกลาวไดเปนปจจัยนำเขาสำคัญในการยกรางแกไข พระราชบัญญัติคุมครอง  
ผูประสบภัยจากรถเมื่อครั้งสมัยสภานิติบัญญัติแหงชาติ(สนช.)ในป 2550 อยางไรก็ตาม เนื่องจากขาดการ
สนับสนุนทางดานนโยบาย รางกฎหมายดังกลาวจึงไมไดมีการนำเสนอสนช.เพื่อการพิจารณา  
 
 สวรส. รวมกับสวปก.และIHPPไดจัดใหมีกิจกรรมและเวทีขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวเปนระยะๆ ไดแก 
การแถลงขาวในโอกาสชวงวันหยุดตามเทศกาลตางๆ (เนื่องจากจะมีอุบัติเหตุจากรถและผูบาดเจ็บจำนวน
มาก) การจัดทำกรณีศึกษาผูไดรับผลกระทบจากระบบคุมครองผูประสบภัยจากรถ และการจัดเวทีวิชาการ
ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ 1 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม
ในเดือนธันวาคม 2551 และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข(นายมานิต นพอมรบดี)มาดูแล สวรส. สวรส. ไดมีโอกาสนำเสนอขอเสนอดังกลาว  
ในโอกาสท่ีทานมาตรวจเยี่ยมหนวยงานในวันที่ 2 มีนาคม 2552 และท่ีประชุมคณะที่ปรึกษาในวันที่ 5 
มีนาคม 2552 จนนำไปสูการจัดตั้งคณะทำงานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา  
ขอเสนอดังกลาว โดยมีผูอำนวยการสวรส.เปนเลขานุการคณะทำงาน  
 
 ตอมาภาคประชาชนไดดำเนินการรวบรวมรายชื่อผูที่เห็นดวยกับการมี พ.ร.บ.ฯ ฉบับใหม หรือใหมีการ
ยกเลกิ ในขณะเดยีวกนั ฝายวชิาการ ไดมกีารนำเสนอแนวคิดตอกระทรวงการคลัง ซ่ึงในระหวางนี ้มกีารจดัเวที
สาธารณะผานรายการของโทรทศันทวีีไทย มกีารแถลงขาว “ชำแหละพ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ : ภาค
นกัวชิาการปะทะภาคประชาชน” ในวนัท่ี 5 สิงหาคม 2552 และรวมกับกระทรวงการคลงัจดัเวทสีาธารณะและ
แถลงขาว เร่ือง “ความคุมครองผูประสบภยัจากรถภาคบงัคับ: เขมแขง็เพียงพอหรอืยัง” ในวนัที ่19 สงิหาคม 2552 
 
 

 2.5 การปฏิรูปสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
 
 สวรส. เคยแสดงบทบาทสนับสนุนกรมบัญชีกลางในการปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 จนนำไปสูการมีมติคณะรัฐมนตรีในป 2543 ใหจัดตั้ง
สำนกังานกลางสารสนเทศบรกิารสขุภาพ (สกส.) และสำนกัพฒันาระบบตรวจสอบการรกัษาพยาบาล (สพตร.) 
ขึน้ภายใน สวรส. ซ่ึงทัง้สองหนวยงานไดสนับสนนุทางดานวชิาการเพือ่การปฏริปูมาอยางตอเนือ่ง อยางไรก็ตาม 
ปญหาคาใชจายของระบบยังมีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเกือบรอยละ 20 ตอป โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังมี
ระบบการเบกิจายตรงสำหรับผูปวยนอก สวรส.ไดจดัใหมกีารประชมุหารอืระหวางผูบรหิารของกรมบญัชีกลาง 
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นักวิชาการจากสกส. สวปก. และ IHPP หลายคร้ัง และไดอาศัยเง่ือนไขการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สนับสนุน/
ผลกัดนัใหมกีารจดัตัง้คณะทำงานเพ่ือการปฏริปูสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขึน้อกีครัง้ คณะทำงานไดเริม่ประชมุ
ครั้งแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2552 ท้ังน้ีคาดหวังวาจะมีมาตรการควบคุมคาใชจายระยะสั้นเกิดขึ้นในที่สุด 
 
 

 2.6 การแกปญหาการบริโภคสุรา 
 
 ศวส. ไดจัดแถลงขาวประเด็น “การควบคุมการจำหนายเหลาปนและรานเหลารอบสถานศึกษา” ใน  
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.30-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีรายละเอียดของ
การแถลงขาวดังกลาวดังน้ี  
 • มกีารใชสือ่ 3 รปูแบบ คือ รายการโทรทัศน 5 รายการ หนังสอืพมิพ 13 รายการ และเว็บไซต 19 รายการ 
 • ประเด็นสำคัญ คือ ปญหาที่เกิดจากยาวชนกับสุรามีมาก ความหนาแนนของรานเหลารอบสถาน
ศึกษามีผลตอทัศนคติและการดื่มของเยาวชน รานเหลาหนาแนนรอบมหาวิทยาลัย 57 รานตอ 1 ตาราง
กิโลเมตร โรงเรียนและหอพักรายลอมดวยรานเหลา หอพักลักลอบขายสุราในหอ ซึ่งผิดกฎหมาย เหลาปนมี
ทุกมหาวิทยาลัยและประชิดรั้วมหาวิทยาลัย และขยายตัวอยางรวดเร็ว เปนประตูสูการดื่ม โดยเฉพาะผูหญิง 
 
 

 2.7 การนำเสนอผลการศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายอื่นๆ ตอผูกำหนดนโยบาย  
    และผูเกี่ยวของ โดยยังไมมีการตอบสนองที่เปนรูปธรรม ประกอบดวย 
 
 2.7.1 ผลประเมินการถายโอนสถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการนำเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการสวรส. ในเดือนธันวาคม 2551 และท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1 ในวันที่ 
11 ธันวาคม 2551 การนำเสนอในเวทีมหกรรมสุขภาพประชาชนในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 นอกจากนี้  
ยังไดแปลเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร และใชแลกเปลี่ยนกับผูเชี่ยวชาญจาก
ธนาคารโลก (World Bank) Loraine Hawkins ซึ่งมาชวยประเมินผลการกระจายอำนาจดานสุขภาพใน  
ภาพรวมของประเทศไทยในระหวางวันที่ 18 มีนาคม-วันที่ 8 เมษายน 2552 
 
 2.7.2 ผลกระทบจากมาตรการบังคบัใชสทิธเิหนอืสทิธบิตัรในประเทศไทย  HITAP สวรส. และ สวปก. 
ไดรวมกันประเมินผลกระทบจากการประกาศใชสิทธิตามสิทธิบัตรยา (CL) ของรัฐบาลไทย โดยเนน  
การประเมินดานการสงออกและการลงทุน ที่ยังพบวาแนวโนมการสงออกโดยรวมของประเทศก็ยังคงเพิ่มสูง
ขึ้น เชนเดียวกับแนวโนมการลงทุนจากตางประเทศก็ยังเพิ่มจาก 9,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2549 ข้ึนมา
เปน 17,000 ลานเหรียญสหรัฐ ในป 2550  อีกทั้ง ผลกระทบดานสังคมจิตวิทยา พบวา ดานบวกทำใหยามี
ราคาถูกลง สวนดานลบในสายตาชาวไทยเห็นวาการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแลวสูประเทศ
กำลังพัฒนาอ่ืนๆ จะลดลงในอนาคต ผลการศึกษาดังกลาวไดนำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ สวรส. ใน
เดือนกุมภาพันธ 2552 และไดจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟงขอคิดเห็นในการหาแนวทางที่เหมาะสมในวันที่  29 
กรกฎาคม 2552 มีผูบริหารจากกระทรวงสาธารณสุข สปสช. บริษัทยาภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาค
การเมือง รวมแลกเปล่ียนอยางกวางขวาง ซึ่งเปนประโยชนกบันักวิจัยในการดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 
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 2.7.3 มาตรการเพื่อการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล นำเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขในโอกาสเขาพบเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2552 และการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอการหาม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงเทศกาลสงกรานตในวันที่ 4 มีนาคม 2552 
 
 2.7.4 มาตรการเพื่อการควบคุมปองกันเอดสในกลุมเยาวชน นำเสนอในเวทีแถลงขาว “เอดสพุง! 
เยาวชนรวมพลังสังคมปองกันเอดส” ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานแถลงขาว เนนการใหประชาชนเห็นความสำคัญในการปองกันโรคเอดสโดยเฉพาะ
ในกลุมเยาวชน และการมีสวนรวมของเครือขายเยาวชนในการรณรงคเพื่อปองกันโรคเอดส 
 
 2.7.5 สถาปตยกรรมใหมของศูนยสุขภาพชุมชน เปนการนำเสนอผลการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
สถาปตยกรรมของศูนยสุขภาพชุมชนที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น และรูปแบบการจัดบริการ
ทีด่ำเนนิการโดยสำนกัวจิยัสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ดวยการสนบัสนนุจาก สปสช. ในวนัที ่13 มกราคม 2552 
 
 2.7.6 ระบบบำนาญผูสูงอายุ นำเสนอตอที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คุณหญิงสุพัตรา มาศดิษฐ และ  
คณะอนุกรรมการติดตามผลักดันการออมสำหรับวัยสูงอายุ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2552 
 
 2.7.7 การพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการทางการแพทย (Medical Hub) สวรส. 
รวมกับ สวปก. ไดพัฒนาขอเสนอและไดจัดเวทีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี 
เพื่อแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ตอมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผูกำหนดนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือขายไดนำเสนอผลการศึกษาและขอเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขอีกครั้ง ทั้งนี้เห็นควรพัฒนาประเด็นตางๆ ใหมีความชัดเจนมากขึ้น สวรส. จึงไดเปนแกน
ประสานเครือขายใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายใหเปนรูปธรรม โดยมีการประชุม  
รวมกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของไปแลวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 เมื่อแลวเสร็จจะนำเสนอใหคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (คสช.) พิจารณาในโอกาสตอไป 
 
 2.7.8 กำลังคนดานสุขภาพ มีการจัดสัมมนาหองยอยในท่ีประชุม มหกรรมสุขภาพชุมชน 2552   
ในเรื่อง “การจัดการกำลังคนเพื่อระบบสุขภาพชุมชน” ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ณ อาคารอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี และมีการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการสรางเสริมความสัมพันธระหวางผูปวยและ
บุคลากรทางการแพทย ขอเสนอการแกไขปญหาขาดแคลนแพทยในชนบท รวมทั้งการจัดทำเอกสารวิชาการ 
ไดแก หนงัสอื “วกิฤตกิำลงัคน: ทางออกหรอืทางตนั” หนงัสอื “แผนยุทธศาสตรทศวรรษกำลงัคนดานสขุภาพ
แหงชาต”ิ และหนงัสอื “The Strategic Plan for the Decade of National Human Resources for Health” 
 
 2.7.9 การวิเคราะหปญหาการส่ือสารสาธารณสุขในประเทศไทย สวรส.รวมกับ HITAP นำเสนอ
ปญหาการสื่อสารฯ ในเวทีสาธารณะ วันที่ 28 เมษายน 2552 มีผูเขารวมคือ ผูบริหารจากภาคสื่อมวลชน   
ผูแทนจากกระทรวงสาธารณสุข ประชาคมสุขภาพ โดยมีความคาดหวังใหผูที่เกี่ยวของกับการสื่อสารได  
รับทราบปญหา ขอเท็จจริง เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของขอมูล ซึ่งอาจทำใหประชาชนเขาใจผิด 
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ความคลาดเคล่ือนดังกลาวสวนหน่ึงเกิดจากความไมรับผิดชอบของภาคเอกชน ท่ีมีการโฆษณาเกินจริง หรือ
พยายามบิดเบือนขอเท็จจริง อาทิ การตรวจ/รักษามะเร็งปากมดลูก เปนตน   
 
 2.7.10 การใหบริการสุขภาพ : ผลกระทบจากวิกฤติการเมือง สวรส.และสถาบันการแพทยฉุกเฉิน  
แหงชาติ (สพฉ.) เสนอผลการศึกษาในเวทีสาธารณะเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เร่ือง “การรักษาชีวิต
ประชาชนในวิกฤติความไมสงบจากการชุมนุม” โดยเสนอขอคนพบประเด็นการจัดการทางการแพทย   
ในการรับมือเหตุรุนแรงจากความไมสงบทางการเมืองที่ผานมาวา ยังไมมีความชัดเจน แมจะมีความพยายาม 
แตการกระจายตัวของผูปวยยังคงมีการกระจุกตัวของผูปวยอยูในโรงพยาบาลที่ ใกลที่เกิดเหตุมากที่สุด   
รวมท้ังความปลอดภัยของบุคคลากรและทีมปฏิบัติการทางการแพทย ยังถูกละเลยไมไดรับความสำคัญเทาที่
ควร ท้ังนี้ การที่หนวยปฏิบัติการบางสวนตกเปนเปาหมายระหวางการปะทะ ยังเปนอีกประเด็นสำคัญที่
ตองหาทางแกไข รวมทั้งความเปนกลางของบุคลากร ซึ่งในเวทีมีการแลกเปลี่ยนอยางกวางขวาง นำไปสู  
การเสนอแนวทางการทำงานรวมกันของเครือขาย ท่ีจะพัฒนากระบวนการทำงานใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 
โดยมี สพฉ. เปนแกนประสานการดำเนินงานตอไป 
 
 2.7.11 การขยายความคุมครองประกันสังคมแกคูสมรสและบุตรของผูประกันตน จากการที่คณะ
รัฐมนตรีฯ ในการประชุมวันที่ 1 กันยายน 2552 มีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ   
ในการขยายความคุมครองประกันสังคมแกคูสมรสและบุตรของผูประกันตน สวรส.และเครือขาย จึงไดจัด
เวทีสาธารณะ เพื่อรับฟงขอเสนอมุมมองและแนวทางจากผูที่เกี่ยวของทั้งผูใชแรงงาน นักวิชาการ สำนักงาน
ประกันสังคม สปสช. ประเด็น “ทางเลือกนโยบายในการสรางหลักประกันสุขภาพครอบครัวผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคม” ในวันที่ 8 กันยายน 2552 เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานรวมกันตอไป 
ทั้งนี้ขอเสนอจากเวทีดังกลาวไดมีการนำเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติทราบใน
การประชุมวันที่ 14 กันยายน 2552 โดยคณะกรรมการไดเห็นชอบตามขอเสนอฯ โดยจะมีการนำเสนอ  
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 
 
 

 2.8 การเผยแพรขาวสารและความรูผานสือ่และชองทางตางๆ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

สื่อ/ชองทาง จำนวน 

หนังสือพิมพ/ส่ิงพิมพ    212 คร้ัง 

โทรทัศน 74 ครั้ง 

วิทยุ        12 ครั้ง 

เว็บไซตของสื่อตางๆ 14 ครั้ง 

เว็บไซตของสวรส. 96 คร้ัง 

สื่อสารคดี “Design for Life” ทางไทยทีวี 26 ตอน 

จดหมายขาวอิเล็กทรอนิกส (3 เดือน/ฉบับ) เริ่มเดือนมกราคม 2552 4 ฉบับ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งตอระบบจัดการความรู 
 
 

 3.1 การพัฒนาองคความรูเร่ืองการบรหิารจัดการงานวจิยั (research manage-   
    ment) และพัฒนาศักยภาพผูจัดการงานวิจัย (research manager) 
 
 • การจัดทำตนแบบสมรรถนะประจำตำแหนง (functional competency) สำหรับผูจัดการงานวิจัย   
  ดวยการมีสวนรวมของผูจัดการงานวิจัยของแผนงานวิจัยหลักของสวรส. และการสนับสนุนดาน  
  วิชาการจากบริษัทที่ปรึกษาดานการพัฒนาบุคลากร 
 • การประเมินศักยภาพผูจัดการงานวิจัยดวยตนเอง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนา  
  ศักยภาพผูจัดการงานวิจัย 
 • การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผูจัดการงานวิจัย โดยครอบคลุมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง  
  ผูจัดการงานวิจัยของสวรส.และเครือขาย (ดำเนินการตอเนื่องจากเดิมแตขยายรวมถึงเครือขาย)   
  การจัดทำกรณีศึกษาการใชผลงานวิจัย (research result utilization) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
  เพื่อระดมความเห็น และสรุปขอเสนอในการสงเสริมการใชผลงานวิจัยอยางเปนระบบ ทั้งนี้ไดรับ  
  การสนับสนุนจากองคการอนามัยโลก (จัดในเดือนมิถุนายน 2552) 
 
 

 3.2 การพัฒนาระบบติดตามกำกับแผนงาน/โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน  
    จาก สวรส.  
 
 โดยการจัดทำ workflow และมาตรฐานการกำกับติดตามแผนงาน/โครงการวิจัย การจัดทำโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ชวยในการกำกับติดตามงาน ที่สามารถสะทอนภาพสถานะของแตละโครงการอยางชัดเจน
และงายตอการใชงาน ทั้งนี้ สวรส.ไดพัฒนาซอฟตแวรติดตามโครงการวิจัยใหกับองคกรเครือขาย โดยมี
เปาหมายเพื่อสนับสนุนใหหนวยงานที่มีลักษณะการทำงานคลายกับ สวรส. ไดมีเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ และเชื่อมโยงฐานขอมูลนักวิชาการรวมกัน หนวยงานท่ี สวรส. พัฒนาและติดตั้ง
ซอฟตแวรดังกลาว พรอมกับอบรมการใชงานใหแลวจำนวน 3 หนวยงานไดแก 1) ศูนยวิจัยปญหาสุรา   
(ศวส.) 2) สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) และ 3) สำนักงานสรางเสริม
สุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.) 
 
 

 3.3 การจัดทำดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลหนวยบริหารจัดการงานวิจัย  
 
 เปนการพัฒนาดัชนีชี้วัดธรรมาภิบาลทั้งในสวนของดัชนีชี้วัดเชิงกระบวนการ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จและ
ผลกระทบของการดำเนินงาน เพ่ือวางแนวทางในการจัดเก็บขอมูลที่จำเปนสำหรับใชในการวัดประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของหนวยบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ โครงการอยูในขั้นเตรียม
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การสงรายงานเพ่ือประเมินคุณภาพงาน รวมถึงตีพิมพเผยแพร โดยงานวิจัยนี้เปนประโยชนตอการสนับสนุน
ใหเกิดธรรมาภิบาลท่ีดีในการจัดการงานวิจัยของ สวรส. และเครือขาย 

 3.4 การพัฒนาเครือสถาบันและเครือขาย  

ออกระเบียบบริหารจัดการเครือสถาบัน 7 ฉบับ 
1. ระเบียบบริหาร สถาบันพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) 
2. ระเบียบบริหาร สำนักงานกลางสารสนเทศและบริการสุขภาพ (สกส.) 
3. ระเบียบบริหาร สำนักงานพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล (สพตร.) 
4. ระเบียบบริหาร สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 
5. ระเบียบบริหาร สถาบันคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) 
6. ระเบียบบริหารสถาบันสุขภาพวิถีไทย (สสว.) 
7. ระเบียบบริหารสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 

กรณีสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ที่คณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติใหออกพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งเปนองคการมหาชน แตเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายคร้ัง ทำใหเรื่องไมมี
ความกาวหนาเทาที่ควร ตอมา สวรส.และผูอำนวยการพรพ.ไดเขาพบรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อขอใหสนับสนุนการออกพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งรัฐมนตรีไดใหการสนับสนุนดวยดี จนคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552  

HSRI Annual Report 2009 
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 3.5 การปรับระบบการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเครือสถาบันและเครือขายวิจัย  
 
 ผลจากการประเมิน สวรส. ภาคฯ สะทอนใหเห็นปญหาการสนับสนุนงบประมาณของ สวรส. ที่เปน  
คาใชจายประจำ (fixed cost) ของแผนงาน/โครงการตางๆ และสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยไมมีกำหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน สวรส.จึงปรับระบบสนับสนุนงบประมาณใหมดังนี้ 
 • การสนับสนุนงบประมาณสวรส.ในลักษณะคาใชจายประจำ จะใชเฉพาะกรณีที่เปนเครือสถาบันและ
เครือขายวิจัยที่จัดตั้งขึ้นใหมเทานั้นและจะมีการกำหนดระยะเวลาชัดเจน เพ่ือใหแตละเครือสถาบัน/
เครือขายวิจัยสามารถพ่ึงตนเองไดในระยะยาว 
 • การสนับสนุนงบประมาณ สวรส. แกเครือสถาบันและเครือขายวิจัย โดยท่ัวไปจะสนับสนุนในลักษณะ
โครงการ โดยตองเปนโครงการท่ีสามารถตอบสนองตอประเด็นเนนหนักของ สวรส. ในแตละป 
 
 

 3.6 การพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยระบบสุขภาพ  
 
 สวรส. และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดรวมกันจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ
วิจัยระบบสุขภาพเพื่อสนับสนุนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติขึ้น เพื่อเปนกลไกจัดทำยุทธศาสตร/
แผนการวิจัยระบบสุขภาพในภาพรวม เปนกรอบในการสนับสนุน/การดำเนินงานวิจัยระบบสุขภาพของ  
หนวยงานตางๆ เปนความคืบหนาในการพัฒนายุทธศาสตรการวจิยัระบบสขุภาพอีกขัน้หนึง่ หลงัจากที ่สวรส. 
ไดจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “กาวตอไปการวิจัยระบบสุขภาพ” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 
 
 นอกจากน้ี สวรส.รวมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) ดวยการสนับสนุน
งบประมาณจากองคการอนามัยโลก ยังไดจัดใหมีการศึกษาเพื่อวิเคราะหระบบวิจัยสุขภาพของประเทศ   
ในดานธรรมาภิบาล การลงทุนดานวิจัยสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผูจัดการงานวิจัย และการนำ
ความรูไปสูนโยบายและการปฏิบัติ โดยมีเปาหมายหลัก เพื่อบงชี้ประเด็นศักยภาพของการวิจัยดานสุขภาพ
ของประเทศ ที่มีความจำเปนตองพัฒนาอยางเรงดวน เครื่องมือตางๆ จะถูกนำไปใชกับประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคตอไป 
 
 

 3.7 การพัฒนาคลังขอมูลและความรูระบบสุขภาพ  
 
 ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย คือ  
 (1) การพัฒนาคลังขอมูลและความรูระบบสุขภาพของประเทศ สวรส.ไดพัฒนาซอฟตแวร เว็บไซตและ
ฐานขอมูล เพ่ือสรางศูนยกลาง (portal) รวบรวมขอมูลและความรูระบบสุขภาพของประเทศ ถึงขณะนี ้ 
ไดเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานตางๆมาไวในคลังขอมูลฯ เรียบรอยแลวจำนวน 5 หนวยงานไดแก สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย สำนักวิชาการสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ  
กรมควบคุมโรค  มีงานวิจัยในคลังขอมูล ฯ จำนวน 14,099 เรื่อง 
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 (2) การพัฒนาคลังขอมูลและความรูระบบสุขภาพของ สวรส. และองคกรเครือขาย สวรส. ไดพัฒนา
ซอฟตแวรสำหรับจัดการคลังขอมูลโดยใหมีฟงกชันการทำงานท่ีเสริมกับฟงกชันพื้นฐานเดิม โดยฟงกชันที่
ดำเนินการเสร็จแลว คือ1) ระบบสมาชิก (Member system) 2) ระบบ Multiside DSpace single search  
system  3) เทคนิคการเรียกดูขอมูลตามหมวดหมู/หัวเรื่อง  (Browse by Subjects) และ 4) ระบบจัดทำ
รายงานและสถิติ (Reports and statistics system) โดยผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานได 5 ประเภท   
รวมทั้งหมด 22 รายงาน สำหรับรายงานขอมูล (งานวิจัย บทความวิจัย เอกสารเผยแพร และเอกสาร  
นำเสนอ)ที่เพิ่มเขามาในคลังขอมูลมีทั้งหมด 433 เร่ือง 
 
 (3) การถายทอดงานวิชาการทางเว็บไซตหองสมุด สวรส.ไดพยายามดำเนินกิจกรรมเผยแพร website 
ของสวรส.ใหเปนท่ีรูจกั โดยการจดักจิกรรมนทิรรศการคลงัขอมลูสญัจรเพ่ือแนะนำการคนขอมลู ดาวนโหลด 
งานวิจัย สวรส. และ สมัครสมาชิกคลังขอมูล จำนวน 2 ครั้ง ไดสมาชิกจำนวน 1,100 คน ปจจุบันหองสมดุ
ดิจิตอล สวรส. มีสมาชิกใหมเพื่อดาวนโหลดงานวิจัยฉบับเต็มเพิ่มขึ้นจำนวน 10,715 คน ต้ังแตเดือน
สิงหาคม 2552 ท่ีผานมา ทางหองสมุดไดมีการสงขอมูลรายงานวิจัยใหมใหผูใชทางอีเมลภายใตชื่อ รายงาน
วิจัยแนะนำ   
 
 (4) การพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) 
  • แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552-2556 (แผน ICT 4 ป) อยูในระยะ
จัดทำแผนแมบทและแผนปฏิบัติการใหมใหสอดคลองกับงาน และการพัฒนา ICT ของประเทศ โดยมีความ
คืบหนาของการจัดทำแผนแมบทคือ ไดรายงานผลการศึกษาเบื้องตน และกำลังจัดทำแผนแมบท  
ฉบับราง 
 
  • การพัฒนาเว็บเมล สวรส. ใหม เนื่องจากซอฟตแวรเว็บเมลเดิมของ สวรส. ไมรองรับความ
ตองการใชงานในปจจุบัน สวรส.จึงไดมีการทบทวนปญหาจากเว็บเมล และนำเสนอผลการทบทวนนี้แก  
คณะกรรมการบริหาร สวรส และไดขอสรุประบบเมลใหม โดยที่ระบบเมลใหมนี้เริ่มใชงานกับหนวย
สารสนเทศของ สวรส. และมีแผนใหองคกรเครือสถาบันของ สวรส.ใชเว็บเมลนี้ดวย โดยที่ สวรส.เปน  
ผูดูแลระบบเองท้ังหมด 
 
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศอ่ืนๆ สวรส.ไดจัดทำแผนปรับปรุงเว็บไซต สวรส.ที่มีวัตถุประสงค
หลักเพื่อการเผยแพรขาวสารและงานวิจัยสุขภาพ โดยจัดทำแผนดูแลและบำรุงรักษาระบบจัดการฐานขอมูล 
Oracle เพื่อใหมีศักยภาพรองรับการเรียกใชงานจาก application ตางๆ  รวมท้ังการบอกรับฐานขอมูล
ออนไลน Science Direct เพื่อให สวรส. และองคกรเครือขายไดใชประโยชนเพื่อการวิจัย 
 
 

 3.8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน โดยตรวจสอบระบบบริหารสำนักงาน   
  จำนวน 72 โครงการ ครอบคลุมดานการเงินและดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
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 3.9  การพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ มีการปรับปรุงระเบียบ   
  2 ฉบับ คือ ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขวาดวยคาใชจายในการเดินทาง พ.ศ. 2552 และ
ระเบียบสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขวาดวยคาตอบแทน คาใชจายในการจัดประชุม คาเลี้ยงรับรอง และคา
ใชจายเบ็ดเตล็ด พ.ศ. 2552 
 
 

 3.10  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง สวรส. และ  
  เครือขาย โดยจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรของ สวรส.และเครือขาย 1 คร้ัง และจัดประชุมสราง
ความสัมพันธที่ดีเพื่อแกไขปญหาอุปสรรครวมกันระหวาง สวรส.กับเครือขาย 5 คร้ัง 
 
 

 3.11 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ไดเขาสูฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย ( Thai Journal 
Citation Index Centre / TCI Center ) ซึ่งศูนยนี้ไดประกาศคา Impact Factors (TCI Impact Factors) 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป พ.ศ.2551 อยางเปนทางการแลวเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 (www.
kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html) ปรากฎวา คา Impact Factor ของวารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุขอยูเปนลำดับที่ 3 มีคาเทากับ 0.433 โดยมีบทความในวารสารวิจัยระบบสาธารณสุขไดรับการ
อางอิง 17 ครั้งในป 2551 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายพันธมิตรทางยุทธศาสตร 

 4.1 การวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) 

เครือขายงานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) ท่ีจัดตั้งขึ้นกอนและหลังการประชุม
วิชาการ R2R ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2551 ไดกลายเปนกลไกและกลวิธีหลักในการขยายพันธมิตรทาง
ยุทธศาสตรของสวรส. โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนกันอยางสม่ำเสมอ เนนประเด็นเฉพาะท่ีมีความสนใจ
รวมกัน เชน ระบบการดูแลผูปวยเบาหวาน (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551) การพัฒนาระบบบริการเพื่อลด
ความแออัดในโรงพยาบาล (วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552) การจัดทำเว็บไซตเพื่อเผยแพรแนวคิดและขอมูล
เกี่ยวกับ R2R มีฐานขอมูลนักวิจัย R2R ที่สามารถสืบคนเพื่อขยายเครือขายเชื่อมโยงระหวางนักวิจัย การ
พัฒนาระบบที่ปรึกษานักวิจัยดวยกระบวนการ training และ coaching ทั้งดานการบริหารจัดการและ
ระเบียบวิธีการวิจัย โดยจัดทำเปนฐานขอมูลความรูแบบ on-line รวมทั้งการสราง community of practice 
ที่มีการบอกเลาความสำเร็จของงาน R2R โดยสามารถเขาถึงไดทางhttp://www.hsri.or.th/r2r 

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ 2552  สวรส.รวมกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดจัดใหมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือผลักดันงานประจำสูงานวิจัยครั้งที่ 1/2552 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มีผูเขารวม
ประชุม 25 คน จาก 5 โรงพยาบาล (มีโรงพยาบาลสนใจสมัครเขารวม 20 แหง แตสามารถรับไดเพียง   
5 แหง) ไดแก รพ.หาดใหญ รพ.สกลนคร รพ.พระน่ังเกลา รพ.อางทอง และรพ.ราชพิพัฒน วัตถุประสงค
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หลักของการอบรมคร้ังน้ีคือ เพื่อพัฒนาใหโรงพยาบาลตางๆ เหลานี้ ซึ่งสวนใหญเปนโรงพยาบาลขนาดใหญ
มีความพรอมที่จะสนับสนุนทางดานวิชาการใหแกหนวยงานอื่นๆในพื้นที่ตอไป 

  วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 สวรส.ไดจัดประชุมวิชาการ R2R ประจำป 2552 มีการประกวดผลงาน 
R2R ดีเดนประเภทตางๆ เพ่ือสงเสริมขวัญกำลังใจของนักวิจัย R2R มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากหนวยงาน
ตางๆ ทั่วประเทศ รวมท้ังการตอยอดนำผลงาน R2R เพ่ือนำไปสูการผลักดันในระดับนโยบายตอไป 

 4.2 การจัดทำกรณีศึกษา (case study) รวมกับสถาบันพระบรมราชชนก 

สวรส.ไดรับมอบหมายใหเปนองคกรหลักในการจัดศึกษาดูงาน (field trip) ในการประชุมวิชาการรางวัล
สมเด็จเจาฟามหิดล (Prince Mahidol Award Conference) มาต้ังแตป 2551 โดยการศึกษาดูงานแตละครั้ง
จะมีการจัดทำเอกสารกรณีศึกษา (case studies report) และส่ือวิดีทัศนประกอบการศึกษาดูงานดวย 
สำหรับการประชุมในป 2552 ในประเด็นเนนหนักเรื่อง นโยบายสาธารณะดานสุขภาพ (healthy public 
policy) สวรส. ไดประสานความรวมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ในการระดมนักวิชาการจาก
วิทยาลัยพยาบาลตางๆ ในพื้นที่ศึกษาดูงาน เพ่ือจัดทำเอกสารกรณีศึกษาดังกลาว ซึ่งไดรับความรวมมือ
อยางดี มีนักวิชาการจากวิทยาลัยพยาบาลตางๆ เขารวมจำนวน 11 คน โดยนักวิชาการเหลานี้ยังไดอำนวย
ความสะดวกในวันท่ีมีการศึกษาดูงาน (วันที่ 28 มกราคม 2552) ของผูเชี่ยวชาญตางประเทศดวย ทั้งนี้   
สวรส. เห็นวาเพื่อเปนการขยายงานตอยอดจากความรวมมือนี้ จึงไดแลกเปลี่ยนกับฝายสนับสนุนงานวิจัย
ของ สบช. เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดที่จะสนับสนุนนักวิชาการจากวิทยาลัยตางๆ มาเขารวมงานวิจัยตาม
กรอบการวิจัยของสวรส. โดยอาจเร่ิมจากการเปนผูรวมวิจัยกอนที่จะเปนนักวิจัยหลักตอไปในอนาคต 
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 4.3 แผนงานความรวมมือภูมิภาคเอเชียการวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ำ  
    (APEIR: Asian Partnership for Emerging Infectious Disease Research) 
 

4.3.1 เครือขาย APEIR ระดับภูมิภาค จัดประชุม Regional APEIR 1 คร้ัง ประชุม APEIR Steering 
Committee 2 ครั้งและประชุมการยกรางแผนยุทธศาสตร APEIR 2 ครั้ง ผลลัพธคือมีการสรางเครือขาย
วิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม/อุบัติซ้ำ (EID) ของไทยและภูมิภาคเอเชีย และเห็นชอบใหขยายขอบเขตการวิจัย
ของ APEIR ใหครอบคลุมโรคติดเชื้ออุบัติใหมอื่นๆในภูมิภาค และไดจัดทำ APEIR Policy Brief เปนเอกสาร
ในการประชุม ASEAN+3 Health Ministers Special Session, 7-8 พ.ค. 2552 เรื่อง H1N1 ที่กรุงเทพฯ 
และขณะน้ีอยูระหวางการจัดทำราง APEIR Strategic Plan และพัฒนาโจทยวิจัยใหม (EIDs Regional 
Collaborative Research)  
 
  โครงการเดิมจำนวน 4 โครงการ ไดแก 
  (1) Forming of Regional Network for Surveillance and Monitoring of Avian Influenza in   
   Migratory Birds 
  (2) Socio-economic Impacts of HPAI Outbreaks and Control Measures on Small-scale   
   and Backyard Poultry Producers in Asia  
  (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) Pandemic Influenza Preparedness : Policy Analysis 
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  อยูระหวางการจัดทำ interim technical report สวนโครงการ Comparative Studies on the 
Effectiveness of Control Measures in the Asian Partnership Countries อยูระหวางการเก็บขอมูล 

4.3.2 Thai APEIR network (เครือขายความรวมมือการศึกษาวิจัยโรคอุบัติใหมอุบัติซ้ำของไทย) มี
การประชุม Thai APEIR Network รวม 5 ครั้ง เห็นชอบใหพัฒนาโจทยวิจัย EIDs รอบ 2 ไดแก 
  a. พัฒนาระบบเฝาระวังควบคุมปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  b. จัดทำ EID Research Mapping ของไทย 5 โรค Influenza, Enterovirus71, Chikungunya, 
Nipah และ Leptospirosis เพ่ือพัฒนาโจทยวิจัยท่ีจำเปนสำหรับประเทศไทย 

 4.4 การพัฒนาเครือขายวิจัยระบบยา 

เครือขายวิจัยระบบยาเพิ่งจัดตั้งขึ้นภายหลังการประชุมเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการวิจัยระบบยา เมื่อวันที่ 
26-27 สิงหาคม 2552 ซ่ึงผลจากท่ีประชุมดังกลาวเห็นชอบใหมีการจัดตั้งเครือขายนักวิจัยท่ีสนใจการพัฒนา
ระบบยาขึ้น ประกอบดวยผูแทนจากคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเครือขายดังกลาว
มีการประชุมตอเนื่องอีก 1 ครั้งเพื่อพัฒนารายละเอียดความรวมมือทางวิชาการในประเด็นวิจัยสำคัญ   
พรอมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมวิชาการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพรวมกัน 
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 ผลการประเมิน สวรส. ตามตัวชี้วัด TRIS ในปงบประมาณ 2552 
 
 บริษัทไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส จำกัด (TRIS) ไดประเมินผลการดำเนินงานดานตางๆ ของ 
สวรส.ในปงบประมาณ 2552 พบวา ในจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด สวรส. มีคะแนนการประเมินอยูใน
ระดับ 5 (คะแนนสูงสุด) จำนวน 11 ตัวชี้วัด ระดับ 4 จำนวน 3 ตัวชี้วัด และระดับ 1 จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผล
รวมทั้งหมดไดคะแนน 427.35 คะแนน หรือ 85.47% รายละเอียดดังนี้  
 
 

ระดับ 5 

11 

3 
2 

0 0 
ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 

จำนวนตัวชี้วัด รวม16 ตัวชี้วัด 

427.35 คะแนน 
85.47 เปอรเซ็นต 
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 ผลการประเมิน สวรส. ตามตัวชี้วัด TRIS ในปงบประมาณ 2552 
 

ตัวช้ีวัด น้ำหนัก คะแนน ผลการประเมิน 

1. ผลการดำเนินงานดานการเงิน (8) 5.0000  

   ตัวชี้วัดท่ี 1.1 อัตราคาใชจายในการดำเนินงานตอคาใชจายรวม 8 5.0000 40.00 

2. ผลการดำเนินงานดานปฏิบัติการ (45) 4.0451  

   ตัวชี้วัดที่ 2.1 : การสรางทุนวิชาการดานสุขภาพ (13) 2.5385  

     2.1.1 รอยละความสำเร็จการสรางงานวิชาการ  8 1.0000 8.00 

     2.1.2 จำนวนนักวิชาการใหม 5 5.0000 25.00 

   ตัวชี้วัดท่ี 2.2 : จำนวนหนวยงานที่สามารถเช่ือมโยงคลังขอมูล 
                  งานวิจัยระบบสุขภาพกับสวรส. 

7 5.0000 35.00 

   ตัวชี้วัดท่ี 2.3 : ความสำเร็จของการถายทอดงานวิชาการ (13) 4.8484  

     2.3.1 การนำเสนอสูกลุมผูบริหารหรือกลุมที่เกี่ยวของ  6 5.0000 30.00 

     2.3.2 เวทีวิชาการ  3 5.0000 15.00 

     2.3.3 เว็บไซต   2 4.0144 8.03 

     2.3.4 เอกสารสิ่งพิมพ  (วารสารหนังสอืพิมพ)  2 5.0000 10.00 

   ตัวชี้วัดท่ี 2.4 : ความสำเร็จในการขับเคล่ือนเชิงนโยบาย 12 4.2500 51.00 

3. การสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย (15) 5.0000  

   ตัวชี้วัดท่ี 3.1 : การดำเนินการตามแผนปรับปรุงการบริการจากผล 
                  การสำรวจความพึงพอใจของผูใชงานวิชาการ  

15 5.0000 75.00 

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (32) 4.0725  

   ตัวชี้วัดที่ 4.1 : การดำเนินงานตามแผนแมบทการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   8 1.8900 15.12 

   ตัวชี้วัดท่ี 4.2 : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (12) 4.6000  

     4.2.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ(รอยละ 30) 3.6 5.0000 18.00 

     4.2.2 การพัฒนา Software ระบบติดตามงานวิจัย(รอยละ 30) 3.6 5.0000 18.00 

     4.2.3 การจัดทำตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล (รอยละ 40)   4.8 4.0000 19.20 

   ตัวชี้วัดท่ี 4.3 : การดำเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                  และการส่ือสาร ประจำป 2552 

5 5.0000 25.00 

   ตวัชีว้ดัที ่4.4 : การจัดทำแผนพฒันาระบบกำกบัตดิตามและประเมินผลสำเรจ็ 7 5.0000 35.00 

รวม 100  427.35 

 
คะแนนรวม คิดเปนรอยละ 85.47 
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งบดุล 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 

งบดุล 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2552  2551  2552  2551  

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน     

เงินสดและรายการ 
เทียบเทาเงินสด 

725,782,687.32 534,953,640.56  496,639,271.44 429,209,887.62  

รายไดคางรับ 757,127.31 10,001,933.70  597,869.94 9,071,506.30  

เงินจายลวงหนาสินทรัพย 18,261,400.00 25,725,000.00  18,261,400.00 25,725,000.00  

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5,749,839.87 7,731,291.07  11,023,110.03 6,710,632.59  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 750,551,054.50 578,411,865.33  526,521,651.41 470,717,026.51 

สินทรัพยไมหมุนเวียน     

อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 81,711,579.22 18,838,781.87  74,391,562.76 11,897,743.87  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 3,356,239.55 0.00  2,142,732.37 605,100.90  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 85,067,818.77 18,838,781.97  76,534,295.13 12,502,844.77  

รวมสินทรัพย 835,618,873.27 597,250,647.20  603,055,946.54 483,219,871.28 

หนวย : บาท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

รายงานทางการเงิน  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 



67

HSRI Annual Report 2009 

งบดุล 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 
 
 

งบดุล 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2552  2551  2552  2551  

หนี้สิน     

หนี้สินหมุนเวียน     

คาใชจายคางจาย 3,852,783.44 29,253,297.47  4,143,490.95 38,390,534.67  

เงินสนับสนุนการวิจัย 
รอการรับรูเปนรายได 

332,864,656.16 194,331,831.38  276,892,347.07 187,148,174.97  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,149,402.45 15,587,161.60  116,515.24 509,084.16  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 337,866,842.05 239,172,290.45  281,152,353.26 226,047,793.80  

หนี้สินอื่น 4,156,558.00 3,556,031.00  4,156,558.00 3,556,031.00  

รวมหนี้สิน 342,023,400.05 242,728,321.45  285,308,911.26 229,603,824.80  

เงินกองทุน     

รายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 493,595,473.22 354,522,325.75  317,747,035.28 253,616,046.48  

รวมเงินกองทุน 493,595,473.22 354,522,325.75  317,747,035.28 253,616,046.48  

รวมหนี้สินและเงินกองทุน 835,618,873.27 597,250,647.20  603,055,946.54 483,219,871.28  

 
หนวย : บาท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบรายไดคาใชจาย 
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 
 
 

งบรายไดคาใชจาย 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2552  2551  2552  2551  

รายได     

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 119,868,500.00 120,464,900.00  119,868,500.00 120,464,900.00  

รายไดสนับสนุนการวิจัย 
จากหนวยงานอื่น 

427,549,372.91 355,914,298.79  419,249,741.09 350,672,163.89  

รายไดจากการจัดการอบรม 
และตรวจเยี่ยม  

45,752,500.00 64,708,000.00                  -   

รายไดอื่น 65,070,444.88 18,998,176.11  49,639,211.32 10,366,971.06  

รวมรายได 658,240,817.79 560,085,374.90  588,757,452.41 481,504,034.95  

คาใชจาย     

คาใชจายดานบุคลากร 83,962,743.81 51,554,499.01  17,687,418.71 16,298,443.87  

คาใชจายในการดำเนินงาน 103,280,591.68 75,516,061.78  33,903,512.42 20,654,458.60  

คาใชจายเงินสนับสนุนการวิจัย 407,325,934.22 352,340,982.35  471,622,043.62 359,520,290.16  

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 4,962,826.99 2,973,874.81  1,453,488.86 1,563,217.01  

รวมคาใชจาย 599,532,096.70 482,385,417.95  524,666,463.61 398,036,409.64  

รายไดสูงกวาคาใชจาย 
ที่เกิดจากการดำเนินงาน 

58,708,721.09 77,699,956.95  64,090,988.80 83,467,625.31  

กำไร (ขาดทุน) จากการ 
จำหนายสินทรัพย (สุทธิ) 

619,999.00 (402,154.20) 40,000.00 (107,601.55) 

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ 59,328,720.09 77,297,802.75  64,130,988.80 83,360,023.76  

 
หนวย : บาท  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบกระแสเงินสด 
สำหรับป ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 
 
 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2552  2551  2552  2551  

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดำเนินงาน 

    

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ 59,328,720.09 77,297,802.75 64,130,988.80 83,360,023.76  

ปรับกระทบยอดเปนกระแสเงิน 
สดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 

    

รับรูรายไดสูงกวาคาใชจายสะสม 
ณ ตนงวด สำหรับหนวยงานใหม
ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมใน
งวดบัญชีปจจุบัน 

171,109,725.12 0.00 0.00 0.00 

โอนสวนทุนในบัญชีของสถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล ณ 22 มิ.ย.52 เปน
ทุน ณ วันกอตั้งสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล 

(91,365,297.74) 0.00 0.00 0.00 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 4,962,826.99 2,973,874.81  1,458,488.51 1,563,217.01  

รายการปรับปรุงครุภัณฑ (675,034.62) 265,193.35  (95,035.62) (19,379.55) 

รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง 9,244,806.39 (6,992,287.48) 8,473,636.36 (8,476,178.29) 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) 
ลดลง 

1,981,451.20 (4,633,544.58) (4,312,477.44) (5,246,349.45) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  
(เพิ่มขึ้น) ลดลง 

(1,065,208.75) 23,412.19   

คาใชจายคางจาย (ลดลง) เพิม่ขึน้ (25,400,514.03) (29,118,602.29) (34,247,043.72) (15,396,678.81) 

เงินสนับสนุนการวิจัยรอ 
การรับรูเปนรายได เพิ่มขึ้น 

138,532,824.78 134,930,737.15  89,744,172.10 136,044,910.63  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (14,437,759.15) 13,005,808.30  (392,568.92) 380,696.15  

หนี้สินอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น 600,527.00 670,020.00  600,527.00 670,020.00  

กระแสเงินสดสุทธิไดมา 
จากกิจกรรมดำเนินงาน 

252,817,067.28 188,422,414.20  125,360,687.07 192,880,281.45  

 
หนวย : บาท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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งบกระแสเงินสด 
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551  
 
 

งบกระแสเงินสด 
งบการเงินรวม งบการเงิน สวรส. 

2552 2551  2552  2551  

กระแสเงินสด 
จากกิจกรรมลงทุน 

    

เงินสดรับ :     

จากการจำหนาย 
สินทรัพยถาวร 

620,000.00 0.00   40,000.00 0.00    

 620,000.00 0.00    40,000.00 0.00    

เงินสดจาย :     

จากการซื้อสินทรัพยถาวร (5,311,628.97) (3,447,036.91) (710,407.00) (1,305,040.99) 

จากการซื้อโปรแกรม 
คอมพิวเตอร 

(1,936,312.55) (438,935.54) (1,900,817.25) (408,850.00) 

จากการกอสรางอาคาร (55,360,079.00) (35,000,000.00) (55,360,079.00) (35,000,000.00) 

รวมเงินสดจาย (62,608,020.52) (38,885,972.45) (57,971,303.25)    (36,713,890.99) 

กระแสเงินสดสุทธิใชไป 
ในกิจกรรมลงทุน 

(61,988,020.52) (38,885,972.45) (57,931,303.25) (36,713,890.99) 

เงินสดและรายการเทียบเทา 
เงินสด เพิ่มขึ้นสุทธิ 

190,829,046.76 149,536,441.75  67,429,383.82 156,166,390.46  

เงินสดและรายการเทียบเทา 
เงินสด ณ วันตนงวด 

534,953,640.56 385,417,198.81  429,209,887.62 273,043,497.16  

เงินสดและรายการเทียบเทา 
เงินสด ณ วันสิ้นงวด 

725,782,687.32 534,953,640.56  496,639,271.44 429,209,887.62  

 
หนวย : บาท 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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ภาคผนวก 1 
ทีมงาน สวรส. 

ผูอำนวยการ  นายแพทยพงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข 
รองผูอำนวยการ  - 
 
กลุมสนับสนุน   
หนวยสนับสนุนทั่วไป  
• นางระวีวรรณ ผดุงนานนท (หัวหนาหนวย) 
• นางสาวกชรัตน ขันธประโยชน 
• นางวันเพ็ญ ทินนา   
• นางสาวธัญญาภรณ บุญแสน   
• นางสาววิจิตรา รมสงฆ   
• นางอลิสา เขตคาม   
• นางสาวอารีรักษ นีละโยธิน 
• นางสาวฐานิตา ยิ้มเรือง 
• นางวันดี คลายกิ่งโพธ์ิ   
• นายสนม บัวทอง 
• นายเทพณรงค รมโพธิ์ชี 
• นางเพ็ญ ศรีเพ็ชร   
หนวยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
• นางณีนาถ สมหวัง (หัวหนาหนวย) 
• นางสาวโสภิชา เลาเกต 
หนวยสารสนเทศ 
• นางสาวอุทุมพร มยาเศรษฐ (หัวหนาหนวย) 
• นายภัทรินทร แสงบุตร   
• นายวิชานันท อุนจิตร   
• นางสาวภาวิณี โพธิรัชต  
หนวยสื่อสารความรูและเคลื่อนไหวสังคม 
• นางกุลธิดา จันทรเจริญ (หัวหนาหนวย) 
• นางฉัตรทิพย วงษปนแกว 
• นางสาวฐิติมา นวชินกุล 
 

กลุมบริหารจัดการความรู 
กลุมผูจัดการงานวิจัย 
• เภสัชกรสรชัย จำเนียรดำรงการ 
• แพทยหญิงลัดดา ดำริการเลิศ 
• เภสัชกรหญิงพรพิศ ศิลขวุธท 
• ดร.สุวรรณี ละออปกษิณ 
• นางกุลธิดา จันทรเจริญ 
• ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ 
• ทันตแพทยจเร วิชาไทย 
กลุมผูประสานงานวิชาการ 
• นางสุภาวดี นุชรินทร 
• นางสาววรรณพร บุญเรือง 
• นางสาวพัชราภรณ พัฒนภูติวงศ 
• นางวนิตา ชวยปลอด 
• นางสาวธนพร ทองศรี 
• นางฉัตรทิพย วงษปนแกว 
• นางสาวบุศราภรณ เพชรรุง 
 
 

HSRI Annual Report 2009 
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ภาคผนวก 2 
เครือขาย 

 เครือขายความรวมมือของ สวรส. ประกอบดวย เครือสถาบัน สถาบันภาคี และ  
 เครือขายงานวิจัย 
 เครือสถาบัน หมายถึง หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมีฐานะเปนหนวยงานภายใน  
    ของ สวรส. เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ สวรส. 
 สถาบันภาคี หมายถึง หนวยงาน/องคกรที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง  
    วิชาการกับ สวรส. 
 เครือขายงานวิจัย หมายถึง หนวยงาน/องคกร/แผนงานที่ทำการศึกษาวิจัยดาน  
        ระบบสาธารณสุขภายใตการสนับสนุนของ สวรส. 
 
 

 เครือสถาบัน ไดแก 
 
1. สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 
 นายแพทยสัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ (ผูอำนวยการ) 
 เลขที ่126/146 หมู 4 ชัน้ 5 (อาคาร 10 ชัน้) สถาบนับำราศนราดูร ซ.ตวิานนท 14 
 ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-9659616  
 โทรสาร 02-9659617  www.hisro.or.th 
2. สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 
 แพทยหญิงวัชรา ริ้วไพบูลย (ผูอำนวยการ) 
 เลขท่ี 88/26 ชั้น 2 ตึกพัฒนาวิชาการ ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทาง 
 การแพทยแหงชาต ิถ.ติวานนท อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000 โทรศพัท 02-9510830,  
 02-9510735 โทรสาร 02-9510830 ตอ 11  www.healthyability.com 
3. แผนงานพัฒนาระบบตรวจสอบการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาล (สพตร.) 
 แพทยหญิงสาวิตรี เมาฬกุลไพโรจน (ผูจัดการ) 
 เลขท่ี 979/101 ช้ัน 31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
 เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 โทรศพัท 02-2980365-6 โทรสาร 02-2980365-6 
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4. สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) 
 นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน (ผูอำนวยการ) 
 ตึกกรมวิทยาศาสตรการแพทย อาคาร 8 ช้ัน 7 (หอง702-703)  
 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
 โทรศัพท 02-5913517, 02-5913541 โทรสาร 02-5914125 www.ihrp.or.th     
5. สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

นายแพทยสุชาติ สรณสถาพร (ผูอำนวยการ) 
เลขที ่979/103-104 ชัน้ 31 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02-2980405-8 โทรสาร 02-2980409  
www.chi.or.th 

6. สถาบันสุขภาพวิถีไทย (สสว.) 
นางดารณี ออนชมจันทร (ผูอำนวยการ) 
ชัน้ 2 อาคารสวนกฬีากระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000  
โทรศัพท 02-5918572 ตอ 122, 102 โทรสาร 02-5918567    

                    
 สถาบันภาคี  ไดแก  

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) 
แพทยหญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร (ผูอำนวยการ) 
ชั้น 2 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถ.พุทธมณฑล 4  
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท 02-4419040-3 ตอ 32, 15  
โทรสาร 02-4419044 www.thaiichr.org 
 
 

 เครือขายงานวิจัย ไดแก 

1. ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 
 นายแพทยทักษพล ธรรมรังสี (ผูอำนวยการ) 
 เรอืนเตยหอม หลังอาคารคลังพสัด ุซ.สาธารณสขุ 5 ถ.ตวิานนท อ.เมอืง จ.นนทบุรี  
 11000 โทรศัพท 02-5902376 โทรสาร 02-5902376 www.cas.or.th 
2. สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ (สวค.) 
 นายแพทยฑิณกร โนรี (ผูจัดการ) 
 ชัน้ 3 อาคารคลงัพสัด ุกระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000  

โทรศัพท  02-5902396-7 โทรสาร 02-5902385 
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3. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) 
 นายแพทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย (ผูอำนวยการ) 
 ชัน้ 3 อาคารคลงัพสัด ุกระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000   

โทรศัพท 02-5901352, 02-5902364-5 โทรสาร 02-5901498  www.shi.or.th  
4. แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบส่ือสารสุขภาพสูประชาชน (รสส.) 
 รศ.ดร.โคทม อารียา (ผูจัดการ) 
 เลขที ่126/146 หมู 4 ชัน้ 4 (อาคาร 10 ชัน้) สถาบนับำราศนราดูร ซ.ตวิานนท 14  
 ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท  02-9511125, 02-9511252   
 โทรสาร 02-9510703 www.hcsthailand.com  
5. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)  
 นายแพทยวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร (ผูอำนวยการ) 
 ชัน้ 3 อาคารคลงัพสัด ุกระทรวงสาธารณสขุ ถ.ติวานนท อ.เมอืง จ.นนทบุร ี11000  
 โทรศัพท 02-5902366-7 โทรสาร 02-5902385  www.ihppthaigov.net  
6.  สำนักงานความรวมมือโรคติดเชื้ออุบัติใหมอุบัติซ้ำประจำภูมิภาคเอเชีย  
 เภสัชกรหญิงพรพิศ ศิลขวุธท / Dr.Dinh Xuan Tung 
 อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท  
 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-9511286-93 โทรสาร 02-9511295  
 www.apeiresearch.net  
7. สำนักงานความรวมมือ APEIR และ ILRI  
 เภสัชกรหญิงพรพิศ ศิลขวุธท / Dr.Unger Fred 
 อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท  
 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-9511286-93 โทรสาร 02-9511295   
8. แผนงานวิจัยพัฒนาระบบยา 
 เภสัชกรหญิงพรพิศ  ศิลขวุธท (ผูจัดการ)     
 อาคาร 3 ชั้น 5  ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท  
 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-951-1286 ตอ 149  
 โทรสาร 02-9511295 www.hsri.or.th  
9. แผนงานพัฒนาเครือขายวิจัยในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) 

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ (ผูจัดการ) 
อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-951-1286 ตอ 149  
โทรสาร 02-9511295 http://r2r.hsri.or.th  

10. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) 
นายแพทยยศ ตีระวัฒนานนท (หัวหนาโครงการ) 
ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท อ.เมือง  
จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-5904549, 02-5904374-5  
โทรสาร 02-5904369 www.hitap.net  
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11. สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) 
นายแพทยวิชัย เอกพลากร (ผูจัดการ) 
เลขที ่126/146 หมู 4 ชัน้ 5 (อาคาร 10 ชัน้) สถาบนับำราศนราดูร ซ.ตวิานนท 14 
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-9659616 ตอ 3  
โทรสาร 02-9659617 www.nheso.or.th  

12. สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ (HISO)   
นายแพทยพินิจ ฟาอำนวยผล (ผูอำนวยการ) 
หอง 3 ชั้น 3 อาคาร 4 Plus Building เลขท่ี 56/22-24 ซ.งามวงศวาน 4  
ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท 02-5892490-2 โทรสาร 02-5892493 www.hiso.or.th 

13. ศูนยประสานงานพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงคปองกันเอดส (ศรอ.) 
ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย (ผูอำนวยการ) 
เลขที ่41 ซ.พบิลูยวฒันา 3 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ  
10400 โทรศพัท 02-6187192, 02-6183057, 02-6183095 โทรสาร 02-6185235 

14. ศูนยประสานงานเครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูนำการสรางสุขภาวะแนวใหม  
(ศ.คศน.) 
นายแพทยวิรุฬ ล้ิมสวาท (ผูจัดการ) 
อาคารที่ทำการสวนกีฬาสาธารณสุข ชั้น 2 กระทรวงสาธารณสุข  
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท 02-5919378  
โทรสาร 02-5919378  www.wasi.or.th 

15. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
นางยุวดี คาดการณไกล (ผูจัดการ) 
เลขท่ี 637/1 ชั้น 4 อาคารพรอมพันธุ (ใกลซอย 3) ถ.ลาดพราว แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 02-9388826 โทรสาร 02-9388864 

16. มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) 
นายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศม์ิ (เลขาธิการมูลนิธิฯ) 
1168 ซอยพหลโยธนิ 22 ถ.พหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900  
โทรศัพท 02-5115855 โทรสาร 02-9392122 www.thainhf.org 

17. มูลนิธิสถาบันวจิัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) 
นายแพทยบรรลุ ศิริพานิช (ประธานมูลนิธิฯ)  
1168 ซอยพหลโยธนิ 22 ถ.พหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900  
โทรศัพท 02-5114963 โทรสาร 02-5114962 www.thaitgri.org 
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ลำดับ ชื่อเรื่อง ผูวิจัย/หนวยงานวิจัย

1 การศึกษาและพัฒนาระบบบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต นพ.สุวัฒน วิริยพงษสุกิจ

2 การพัฒนาระบบบริหารและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร

3 แผนงานพัฒนากำลังคนดานสุขภาพ ปที่ 2 และ 3 นพ.วิโรจน ต้ังเจริญเสถียร

4
การปฏิบัติงานวิชาการ แผนงาน “วิจัยและพัฒนาระบบสื่อสาร
สุขภาพสูประชาชน (รสส.) ระยะที่ 3”

นายโคทม อารียา

5
การประเมินผลการพัฒนาระบบและถอดบทเรียนจากการทดลอง
การถายโอนสถานีอนามัย ไปองคการบริหารสวนตำบล

อาจารยสมพันธ เตชะอธิก

6
การศึกษาภาพอนาคตและเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ยั่งยืนขอ
งประเทศไทย

นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์

7 การวิจัยเชิงสารคดี เร่ือง “คนชรา…..ชีวิตยามสนธยา” นางสาวอรสม สุทธิสาคร

8 การสรางเสริมสุขภาพตามวิถีมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ผศ.ดร.พงคเทพ สุธีรวุฒิ

9 การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 นพ.วิชัย เอกพลากร

10
การสังเคราะหความรูเพื่อสนับสนุนการยกรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ 
“การคุมครองผูบริโภคตามธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ”

รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ

11 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ทพ.ญ.ชื่นตา วิชชาวุธ

12
การพัฒนาตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

ผศ.วลัยภรณ อัตตะนันทน

13 การทบทวนสถานการณธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ นางมานวิภา อินทรทัต

14 การประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ ปที่ 2 นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท

15
การสังเคราะหความรู : ประเด็นการปองกันและควบคุมโรค
และปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ

นางสาวยุวดี คาดการณไกล

ภาคผนวก 3 
รายชื่องานวิชาการที่ไดรับทุนสนับสนุน 

จาก สวรส. และผลงานแลวเสร็จในป 2552 
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ลำดับ ช่ือเรื่อง ผูวิจัย/หนวยงานวิจัย

16 การพัฒนาการดำเนินการดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย นพ.วิชัย โชควิวัฒน

17
สาระสำคัญธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติตามพระราชบัญญัติสุขภา
พแหงชาติ พ.ศ. 2550

นพ.วิชัย โชควิวัฒน

18
สถานการณการกระจายอำนาจดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองทองถ่ิ
น พ.ศ.2542-2550

นางนิภาพรรณ สุขศิริ

19 การศึกษารูปแบบการขยายโครงการ Antibiotics Smart Use ภก.วินิต อัศวกิจวิรี

20
บทความวิชาการในการประชุมรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดล ประเด็น Health 
Public Policy

ดร.ละเอียด แจมจันทร

21 การทบทวนเอกสารวิชาการ “สถานการณเชื้อดื้อยาในประเทศไทย” รศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ

22
การทบทวนเอกสารวิชาการ “บทเรียนการแกไขปญหาเช้ือดื้อยาในประเทศ
ตางๆ”

ภญ.ดร.นิธิมา สุมประดิษฐ

23 การทบทวนเอกสารวิชาการ “สถานการณเชื้อดื้อยาในนานาประเทศ” ภญ.ดร.ศิริตรี สุทธจิตต

24
การวิเคราะหและพยากรณคาใชจายดานยาผูปวยนอกโรงพยาบาลศูน
ยและโรงพยาบาลทั่วไป ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ 
ประกันสุขภาพถวนหนา และกองทุนประกันสังคม

รศ.จ�ฬาภรณ ลิมวัฒนานนท

25
การประเมินการใชยากอนและหลังเบิกจายตรงของสวัสดิการขาราชการในโ
รงพยาบาลโรงเรียนแพทยในกรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.เพชรรัตน พงษเจริญสุข

26
การประเมินการใชยากอนและหลังการเบิกจายตรงของสวัสดิการขาราชการ
ในโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยในจังหวัดพิษณุโลก

รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ

27
การทบทวนอยางเร็ว (Rapid Review) งานวิจัยทีเกี่ยวของกับระบบยาของ
ประเทศไทย

รศ.ดร.ภิญุภา เปล่ียนบางชาง
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ภาคผนวก 4  
รายชื่องานที่ไดรับการตีพิมพเปนหนังสือ 

กาวที่ผานไป...บนเสนทางการกระจาย 
อำนาจดานสุขภาพ : ทบทวนการกระจาย 

อำนาจดานสาธารณสุขใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ระหวางป 2542-2550 

โดย ปรีดา แตอารักษ และคณะ 

ขอเสนอการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ภายใตกระทรวงสาธารณสุข 
โดย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสด์ิ 

Previous steps…on the road of health 
decentralization : review of 

decentralization of health services to 
local government organizations 

โดย Narintr Tima, editor 

พัฒนาการและขอเสนอ 
ทศวรรษที่สี่การสาธารณสุขมูลฐานไทย 

โดย ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ 

ทิศทางสาธารณสุขมูลฐาน 
ในทศวรรษท่ีสี่ของประเทศไทย 

โดย สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์  
และ พงษพิสุทธ์ิ จงอุดมสุข 

กาวตอไป...การวิจัยระบบสุขภาพ 
โดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 01 
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปที่ 3 
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2552 

โดย สมชัย บวรกิตติ, บรรณาธิการ 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปที่ 2 
ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2551 

สมชัย บวรกิตติและจรวยพร  
ศรีศศลักษณ, บรรณาธิการ 

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปที่ 3 
ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2552 

สมชัย บวรกิตติ, บรรณาธิการ 

หลายชีวิตในแสงอัสดง : บางฉากชีวิต
ของผูสูงอายุที่คุณอาจหลงลืม 

โดย อรสม สุทธิสาคร 

บันทึกเวชกรรมไทย 
โดย ประเวศ วะสี 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 01 

่

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2552 
สมชัย บวรกิตติ, บรรณาธิการ 
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การบูรณาการองคความรูบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลามกับการสรางเสริมสุขภาพ : 

อาหารและโภชนาการ 
โดย ซอฟยะห นิมะ และยูซูฟ นิมะ 

การบูรณาการองคความรู 
บทบัญญัติศาสนอิสลามกับการ 
สรางเสริมสุขภาพ : สุขภาพจิต 

โดย อิสมาอีล โดยิ 

บทเรียนสานพลังเครือขายเพื่อผูบริโภคภาคใต  
ถนอม ขุนเพ็ชรและวัฒนชัย มะโนมะยา, 
เรียบเรียง 

การดูแลสุขภาพสำหรับ 
ผูถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 
โดย มูหมัดดาโอะ เจะเลาะ  

และคณะ 

การบูรณาการองคความรูบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลามกับการสรางเสริมสุขภาพ : 

โรคเรื้อรัง (โรคหัวใจและหลอดเลือด  
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง) 

โดย มะหามะ เมาะมูลา และ ยูซูฟ นิมะ 

การบรูณาการองคความรู 
บทบัญญัติศาสนาอิสลามกับการ 
สรางเสริมสุขภาพ : ฑันตสุขภาพ 

โดย อัฎฮียะห มูดอ  

การจัดบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิม  
4 ชวงวัย : วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ  
และการดูแลผูปวยระยะสุดทาย 
โดย เดชา แซหลี และคณะ 

แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา : บทเรียน 
การพัฒนากระบวนการนโยบาย 

สุขภาวะภาคประชาชนจังหวัดสงขลา  
ระยะที่1 (2548-2551) 

โดย เครือขายสรางสุขภาพจังหวัดสงขลา 
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เคล็ดไมลับ R2R : บริบท 
โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชุมชน 

จรวยพร ศรีศศลักษณ, บรรณาธิการ 

เคล็ดไมลับ R2R : บริบทคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ, บรรณาธิการ 

เรียนรูจากบทเรียนของผูรวมเสนทาง : 
รวมบทคัดยอผลงาน R2R เลมที่2 ในการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูจากงานประจำ
สูงานวิจัย (Routine to research) R2R : 
เพิ่มคุณคา พัฒนาคนพัฒนางาน กลุม 3 
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลเอกชน กลุม4 โรงเรยีนแพทย/
มหาวิทยาลยั สำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 
จรวยพร ศรีศศลักษณ, บรรณาธิการ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 01 

เรียนรูจากบทเรียนของผูรวมเสนทาง : 
รวมบทคัดยอผลงาน R2R เลมที่1 ในการ
ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูจากงานประจำ
สูงานวิจยั (Routine to research) R2R : 
เพิ่มคุณคา พัฒนาคนพัฒนางาน กลุม 1
สถานีอนามัย/สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ กลุม2 โรงพยาบาลชุมชน 

จรวยพร ศรีศศลักษณ, บรรณาธิการ 

Improving population health  
through public policies a new challenge : 
case studies of Thailand 
โดย Health Systems  
Research Institute 
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จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2551 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2551 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 11 เดือนกุมภาพันธ 2552 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2551 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 10 เดือนมกราคม 2552 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 12 เดือนมีนาคม 2552 

   สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 02 

โดย หนวยประสานวิชาการ สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ กลุมตนคิด 
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จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 13 เดือนเมษายน 2552 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 15 เดือนมิถุนายน 2552 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 17 เดือนสิงหาคม 2552 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2552 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2552 

จดหมายขาวตนคิด ฉบับที่ 18 เดือนกันยายน 2552 

   สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ 02 

โดย หนวยประสานวิชาการ สำนักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ กลุมตนคิด 
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   ศูนยวิจัยปญหาสุรา 03 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ยุติ
วิกฤตปญหาสุราดวยกฏหมาย 

โดย ศูนยวิจัยปญหาสุรา 

การศึกษาตนทุนผลกระทบทางสังคม 
สุขภาพ และเศรษฐกิจของการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย 
โดย มนทรัตม ถาวรเจิรญทรัพย  

และคณะ 

รายงานสถานการณสุรา 
ประจำป พ.ศ.2551 

โดย บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ 

การเฝาระวังพฤติกรรมการบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและพฤติกรรม 
เสี่ยงตอสุขภาพของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในประเทศไทย 
โดย สาวิตรี อัษณางคกรชัย และคณะ 

การทบทวนองคความรูและการวิเคราะห
ทิศทางการวิจัยการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลในประเทศไทยพ.ศ.2493-2550 
โดย จุฑาภรณ แกวมุงคุณและคณะ 

การศึกษาตนทนุผลกระทบทาง 
สังคม สุขภาพ และเศรษฐกิจของการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศ

ไทย ฉบับพิมพครั้งที่ 2 
โดย มนทรัตม ถาวรเจิรญทรัพย  

และคณะ 
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แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบ 
สื่อสารสุขภาพสูประชาชน 

การดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู

สูงอายุไทย 

คูมือการใหบริการของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล 
โดย ชูชัย ศุภวงศและคณะ 

ทีมแพทยไทยพระราชทานใน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏ
ราชกมุารกบัความรวมมอืในการชวยเหลือ

ผูประสบภัยนารกีสในสหภาพพมา 
โดย เบญจพร ปญญายง, บรรณาธิการ 

   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย 

   มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ 

การส่ือสารสุขภาพทองถิ่น 
โดย ดวงพร คำนูณวัฒนและคณะ 

04 

06 

   สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 05 

07 
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alcoholism alcohollisten 
โดย ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 

การประเมินผลกระทบจากมาตรการ 
ใชสิทธิตามสิทธิบัตรยาในประเทศไทย 

ระหวางป 2549-2551 
โดย อินทิรา ยมาภัย และคณะ 

นโยบายฑัตสาธารณสุขไทย :  
เกาะติดปญหา ใชวิชาการ  
สานสรางความรวมมือ 

โดย วีระศักดิ์ พุทธาศรี และคณะ 

การประเมินเทคโนโลยีการผาตัด 
ฝงประสาทหูเทียม : มุมมองดาน

เศรษฐศาสตรและสังคม 
โดย ปฤษฐพร ก่ิงแกว และคณะ 

The potential of provider-intiated 
voluntary hiv counseling and testing 
at health care settings in Thailand 

โดย Yot Teerawattananon 

   โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 08 
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การศึกษาบรรทัดฐานการประเมิน 
คุณคาของสังคมตอการลงทุนทาง 

การแพทยและสาธารณสุข 
โดย มนทรัตม ถาวรเจริญทรัพย  

และคณะ 

เร่ืองเลาจากพ้ืนที่  
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล 
โดย วณี ปนประทีป,บรรณาธิการ 

Assessing the implications of 
Thailand’s government use licenses, 

issued in 2006-2008 
โครงการประเมินเทคโนโลยี 
และนโยบายดานสุขภาพ 

การเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 
วัคซีนปองกันการติดเชื้อ Human 

Papillomavirus ( HPV) ผานสื่อสิ่งพิมพ
ในประเทศไทยและผลตอความรู  
ทัศนคติ การตัดสินใจรับวัคซีน 

ของสตรีกลุมเปาหมาย  
โดย เชิญขวัญ ภุชฌงค 

   โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 

   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

คูมือหนวยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ 
โดย สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ 

08 

09 

10 
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แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับ 
การวิจัยในมนุษยของสภาองคการสากล

ดานวิทยาศาสตรการแพทยรวมกับ
องคการอนามัยโลก 

แปลโดย วิชัย โชควิวัฒน  
และทิพิชา โปษยานนท 

กฎนูเรมเบิรก 
วิชัย โชควิวัฒน, ผูแปล 

 
จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพใน

ประเทศกำลังพัฒนา 
วิชัย โชควิวัฒน, ผูแปล 

   สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย 

เครือขายรวมพัฒนาศักยภาพผูนำการสราง 
สุขภาวะแนวใหม 

หลังประติมาสาธารณสุข 
พงศธร พอกเพิ่มดี, บรรณาธิการ 

จากเคเดอรสูซานติกาผับจนถึงเสือปาพลาซา :  
ภาพสะทอนวิบัติภัยที่คนไทยตองจดจำ 
ปณณธร ชัชวรัตน และคณะ, บรรณาธิการ 

11 

แผนงานรวมสรางเสริมสุขภาพ 
กับระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

13 

12 
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การสังคายนาตำรายาพ้ืนบานอีสาน: 
กรณีไขหมากไม 

โดย อุษา กลิ่นหอม 

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2552-2554 เพื่อขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท 
สุขภาพวิถีไท (2550-2554) 
ประพจน เภตรากาศ, บรรณาธิการ 

การจัดการความรูยาไทยและยาจาก
สมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน 

โดย จิราพร ลิ้มปานนท และคณะ 

คูมือการนวดไทยเพื่อเสริมสราง 
สุขภาพผูสูงอายุ  

ประพจน เภตรากาศ, บรรณาธิการ 

   สถาบันสุขภาพวิถีไทย 14 
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ACTIVITIES 
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ภาพกิจกรรม 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และเครือขาย 
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www.hsri.or.th 



ภาคีเขมแข็ง 
รวมแรงจัดการความรู 
สูระบบสุขภาพกาวไกล 

รวมใจเปนหนึ่งเดียว 
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