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วิสัยทัศน์ “ผู้น าระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” 

พันธกิจ “พัฒนาระบบวิจัย เพ่ือขับเคลื่อนความรู้ อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม” 

ภารกิจ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
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    “การพัฒนาระบบสาธารณสุข” หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า และวิจัย กิจการ
ด้านสาธารณสุข ในเชิงสหวิทยาการ โดยสัมพันธ์กับศาสตร์ด้านอื่น เช่น สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อให้กิจการ
ด้านสาธารณสุขสามารถพัฒนาไป อย่างมีระบบ และสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ค าจ ากัดความค าว่า “การพัฒนาระบบสาธารณสุข” ที่ก าหนดตามมาตรา 3  
ของพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 
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Six Building Blocks of a Health System 

Source: Monitoring the building blocks of health systems:  
A handbook of indicator and their measurement strategies – WHO 2010 

System Inputs Overall Goals/Outcomes 
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การเสนอของบประมาณ 
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของ สวรส. ปีงบประมาณ 2562 

1. โปรแกรมวิจัยภายใต้กรอบแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย  
   (Spearhead) ด้านสังคม 
2. โปรแกรมวิจัยระบบสุขภาพภายใต้ Six building blocks 
3. แผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
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Lot 1 Lot 2 Lot 3 

• Biologics 
• Modern Agriculture 
• Functional 

Ingredient 
• IoT & Big Data 

• Healthy and Productive Aging 

• คนไทย 4.0 & เยาวชนไทย 4.0 

• Healthcare Service and 
Devices 

• Regional and Provincial 
Development (Province 4.0) 

• Robotics and 
Automation 

• Digital Content 
• Biofuel 

• Thailand to ASEAN and to 
the World 

• Government 4.0 
• Water Management System 
• Climate Change Mitigation 

and Adaptation 

• Bio-energy 
• Energy Efficiency 
• Energy Storage 
• Next-generation 

Automotive 
• Logistics 
• ................ 

• ความมั่นคงของประเทศ 
• Smart and Livable Cities 
• Natural Resource 

Management and 
Utilization 

• Health Promotion and 
Disease Prevention 

• .................... 

Spearhead R&I Program 
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1. ตอบสนองการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
.  

Spearhead Research & Innovation Program ของ สวรส. 
หลักเกณฑ์ (Criteria) 

2. ตอบสนองต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายประเทศ 

 
3. ปัญหาสุขภาพของประเทศท่ีเป็นภาระสูง  

 
4. การพัฒนาระบบส าหรับกลุ่มเป้าหมายส าคัญ  

 
5. การท างานร่วมกับการวิจัยต้นน  า (Biomed, Basic science)  

 
6. สอดคล้องกับแผนงานวิจยัภายใตยุ้ทธศาสตร์ สวรส. 
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Spearhead Research & Innovation Program ของ สวรส. 
Spearhead R&I Program 

Lot 1 
ประเด็น ผู้รับผิดชอบ 

 Health care Service 

and Devices:  

1. ปฏิรูปสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญ 

       1.1 ระบบบริการปฐมภูมิ (Primary care) 

         1.2 ระบบหลักประกันสุขภาพ 

2.    วัณโรค (TB) 

3.    Migrant Health 

4.    โรคติดเชื้ออุบัติใหม/่อุบัติซ้้า (Emerging Infectious Diseases: EID)  

5.    การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) & การใช้ยา

อย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use :RDU) 

6. การดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care) 

7. สุขภาพจิต (Mental health) 

8.     กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCD) 

ได้แก่ DM, CKD 

9.    ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 

จรวยพร 

จเร 

จเร 

วัชรา 

นพคุณ 

นพคุณ 

 

จรวยพร 

วัชรา 

จรวยพร 

 

จเร 

 คนไทย 4.0/เยาวชน 4.0 10.  บ้าบัดยาเสพติดในวัยรุ่น   วัชรา 9 



1. โปรแกรมวิจัยภายใต้กรอบแผนบรูณาการยุทธศาสตร์เปา้หมาย  
   (Spearhead) ด้านสังคม  

- โปรแกรมวิจัยและพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขเพื่อรองรับการปฏิรูประบบสาธารณสุข 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
  (ระบบบริการปฐมภูมิ, ระบบหลักประกันสุขภาพ,…) 
- โปรแกรมวิจัยเพื่อแก้ปัญหาวัณโรคในประเทศไทย 
- โปรแกรมวิจัยและพัฒนาระบบยาและการควบคุมป้องกันโรคติดเชื ออุบัติใหม่อุบัติซ  า 
- โปรแกรมวิจัยและพัฒนาโรคเรื อรัง (CKD, DM, บริการจิตเวช) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
- โปรแกรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการบ าบัดยาเสพติดในวัยรุ่น 

ระยะเวลา 5 ปี และงบประมาณ 50-60 ล้านบาทต่อโปรแกรม 
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2. โปรแกรมวิจัยระบบสุขภาพภายใต้ Six building blocks  
- โปรแกรมวิจัยระบบสุขภาพภายใต้ Six building blocks งบประมาณรวม 97.70 ล้านบาท 

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 

เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้าง

องค์ความรู้พื นฐานของประเทศ 

เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ 

 แผนงาน/โปรแกรมภายใต้ระบบสุขภาพ 

77 ลบ. 

   1. ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี (40 ลบ.) 
   2. ระบบบริการสุขภาพ  (15 ลบ.) 
   3. การเงินการคลังสุขภาพ (5 ลบ.) 

   4. ประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (17 ลบ.) 

 แผนงาน/โปรแกรมภายใต้ระบบสุขภาพ  

16.20  ลบ. 

1.. ก้าลังคนด้านสุขภาพ (5 ลบ.) 

2. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (6.20 ลบ.) 

3. ระบบอภิบาลสุขภาพ  (5 ลบ.) 

 แผนงาน/โปรแกรม  4.50 ลบ. 

1. การพัฒนาบุคลากรวิจัยและเครือข่าย 

   วิจัย (นักวิจัยใหม่ นักวิจัยเชี่ยวชาญ  

    ผู้จัดการงานวิจัย) (3 ลบ.) 

2. การพัฒนามาตรฐานวิจัยในคน (1.50  ลบ.) 

 

  ตัวชี วัด 

       ผลงานวิจัยน้าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน

การก้าหนดนโยบาย หรือน้าไปใช้ประโยชน์ด้าน

สังคม ชุมชน ร้อยละ 60 ของแผนงาน 

 ตัวชี วัด  

   ผลงานวิจัย สามารถใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ ใน

การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การตีพิมพ์ รวมทั้งเป็น

แนวทางแก้ปัญหาการด้าเนินงานของหน่วยงาน 

ร้อยละ 60 ของแผนงาน 

 ตัวชี วัด 

 1. สนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนานักวิจัย

ใหม/่นักวิจัยเชี่ยวชาญ จ้านวน 4 สถาบัน  

 2. นักวิจัยใหม่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 30 ต่อปี และ

นักวิจัยเชี่ยวชาญเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

 3. มีการพัฒนาวิชาการและขีดความสามารถของ

โรงพยาบาลภูมิภาค รองรับการวิจัยทางคลินิก โดย

ให้มีจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Ethic 

Committee:  EC) ภายใต้มาตรฐาน WHO 

จ้านวน 200 โรงพยาบาล 
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3. แผนงานการวิจัยท่ีมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ  

 
ข้อเสนอปี 2562 งบประมาณรวม 64.30 ล้านบาท 
- โครงการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข 40 ล้านบาท 
- โครงการวิจัยด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ 20.30 ล้านบาท 
 

หมายเหตุ น่าจะมีโครงการต่อเนื่องงบ วช. ปี 2562 จ้านวน 22 โครงการ 
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