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โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์

โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสขุภาพและชีวเวชศาสตร์

(11 ชุดโครงการ)
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โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสขุ

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)

โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และ

เวชภัณฑ์

โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสขุ

NCD, โรคติดเชื้อ, Healthy early life, CPG

โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์และ

เวชภัณฑ์
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โครงการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มการแพทย์

โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสขุ

NCD – CKD, Infectious – TB, EID

โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ 

  การตรวจวิเคราะห,์ ชุดทดสอบ

โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสขุ

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น, Dental care (Elder)

โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย ์

 Clinical Trial 
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Source “การขับเคลื่อนเพื่อปรบัปรงุกฎหมายและการกาํหนดพนัธกิจของหน่วยงานตามแนวทางการปฏิรปู” กรณี: “วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

          โดย รองนายกรัฐมนตร ี(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 



Source: lecture model Thailand 4.0  รมช.กระทรวงพาณิชย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์



Source: lecture model Thailand 4.0 รมช.กระทรวงพาณิชย์  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์



Source: lecture model Thailand 4.0 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์



Source: lecture model Thailand 4.0 รมช.กระทรวงพาณิชย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์



Priorities shared by key health research organizations
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New Therapeutics/Diagn.

Clin & Translational Research

Patient-Oriented Research & Care

Personalized Medicine

Environment & Health

Health Care Efficiency

Aging

Electronic Health Records

Child & Maternal Health

Access to Care

Mental Health

Chronic Diseases

Source CIHR-GACD meeting 2014
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๑) ประเด็นวิจัยด้านเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

๒) ประเด็นวิจัยด้านระบบโลจิสติกส์ 

๓) ประเด็นการวิจัยด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

๔) ประเด็นวิจัยด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๕) ประเด็นวิจัยด้านการท่องเที่ยว 

๖) ประเด็นวิจัยด้านการเป็นประชาคมอาเซียน 

๗) ประเด็นวิจัยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

๘) ประเด็นวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ 

      ๙) ประเด็นวิจัยด้านสังคมผู้สูงอาย ุ

๑๐) ประเด็นวิจัยด้านยาเสพติด

๑๑) ประเด็นวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 

๑๒) ประเด็นวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นวิจัยมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)



๑) งานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ

           (Health survey,  Health information)

๒) งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา และเพิ่มคุณภาพชีวิต

          ( WHO six building blocks of health system;

(ยาและเทคโนโลย,ี ข้อมูลข่าวสาร, การเงินการคลัง, ระบบบริการ, กําลังคน, ระบบอภิบาล สุขภาพ)

๓) งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 

๔) ประเด็นวิจัยอื่นๆ 

งานวิจัยรองรับประเด็นสุขภาพที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ (การบริการปฐมภูมิ และระบบประสุขภาพ)

งานวิจัยรองรับมติคณะรัฐมนตรี หรือยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพ

           (แผนป้องกันแก้ไขปัญหา EID, เชื้อดื้อยา, สมุนไพร, migrant health)

ประเด็นวิจัย สวรส.



เป้าหมายการวิจัยด้านสุขภาพ

มาตรการด้านสุขภาพ (Health Intervention)

 เกิดแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษา 

และฟื้นฟูสุขภาพจากการเจ็บป่วย 

 ปรับเปลี่ยนเวชปฏิบัติต่างๆ ให้เหมาะสม เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ป่วย

 ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ดูแลผู้ป่วย

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

(Technology Development) 

• เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพในประเทศ

• พัฒนาความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย

• ลดการพึ่งพา หรือการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด เพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ

การวิจัยระบบและนโยบายด้านสุขภาพ 

(Health Systems and Policy Research)

เกิดงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และสามารถนําไปใช้ในการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนนโยบาย



การแก้ไขปัญหาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ 

การกําหนดยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการวิจัย 

เพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดการบูรณการและเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์แท้จริง





กรอบการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ปัญหาพฤติกรรม การควบคุมอารมณ์ การจัดการตัวเองต่าํ ภาวะติดเกม การใช้ความรนุแรง การใช้สารเสพติด

Need

 องค์ความรู้ หรือข้อมูลด้านระบาดวิทยาสุขภาพจิตที่ทันสมัย เพื่อการนําไปใช้พัฒนาระบบการให้บริการ

สุขภาพจิตแก่เด็กและวัยรุ่น หรือนําไปใช้พัฒนานโยบาย

 เทคโนโลยี หรือเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นที่มีประสิทธิผล

 มาตรการ หรือวิธีการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูที่มีประสิทธิผลเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเด็ก

และวัยรุ่น หรือในกลุ่มที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน



กรอบการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

เงื่อนไขสําคัญ

 เป็นการวิจัยสหสาขา สหสถาบัน กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลาย 

 วิธีการวิจัยต้องมีกระบวนการที่เดก็หรอืวัยรุน่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง ผู้ดูแล หรือครู มีส่วนร่วม

ในการให้ข้อมูล และกําหนดรูปแบบมาตรการหรือวิธีการ

 มีการวัดประสิทธิผลของมาตรการ มีตัวชี้วัดทางสุขภาพจิตที่สอดคล้องทั้งในเชงิปริมาณและ

คุณภาพ และ/หรือตัวชี้วัดด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือตัวชี้วัดที่แสดงถึงการลดความเหลื่อมล้ํา



กรอบการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ

 การพัฒนาสุขภาพช่องปากเพื่อลดการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ เพิ่มคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงระบบบริการ

Need

 มาตรการ ระบบบริการ การจัดการ ที่มีประสิทธิผล เพื่อการส่งเสริม ป้องกันการสูญเสียฟันในผู้สูงอายุ

 นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ที่มีประสิทธิภาพชว่ยในการวินิจฉัย ให้บริการส่งเสริมป้องกัน เพื่อลดการ

สูญเสียฟันในผู้สูงอายุ หรือเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกัน



กรอบการวิจัยด้าน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การวิจัยเชิงคลนิิก (Clinical trial)

 การทดสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย เพิ่มความเหมาะสมกับผู้ใช้

เงื่อนไข

 มีการวิเคราะห์สิทธิบัตร

 มีการวิเคราะห์ Effectiveness ของเทคโนโลยีนั้น และเปรียบเทียบ cost 

 มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการดําเนินโครงการ และ ทํา Market analysis

 มีแผนการควบคุมคุณภาพการผลติ scale up  

 มีการวางแผนร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ 

 กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้คนจะต้องขออนุมัติการดําเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน



สวรส. จัดกระบวนการพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอโครงการ

  คัดกรองข้อเสนอโครงการ

     คัดเลือกข้อเสนอโครงการเพื่อสนบัสนนุทุน

นําเสนอคณะกรรมการรับรองผลการคัดเลือก

แจ้งผลการพิจารณา

ทําสัญญาดําเนินการวิจัย

วช.เปิดรับข้อเสนอโครงการ NRMS

กระบวนการบริหารจดัการ



เกณฑ์การพิจารณา (Proposal Evaluation) คะแนน

Proposal

1. หลักการและเหตุผล – สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา - gap ของปัญหา

- การ serve/แก้ปัญหา

10

2. วัตถุประสงค์ 10

3. การทบทวนวรรณกรรม และ theoretical framework /technical feasibility 20

4. ระเบียบวิธีวิจัย 20

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 10

6. การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 20

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 5

8. งบประมาณ 5

Total 100

Recommendation

- Researcher

- Overall Judgment (Grantable, Approved with revision, Reject)




