
กรอบคิดความมั่นคงทางสุขภาพ

มิติด้านความมั่นคงของประเทศ ต้องมีความมั่นคงด้านสุขภาพ
ของประชากรเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ.    

การสร้างความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นใด
ต้องใช้มุมมองแบบองค์รวม 
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การแก้ปัญหาต้องใช้หลายภาคส่วน และหลายสาขาการวิจัย 
ต้องท าให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัจจัยสาเหตุหรือภัยคุกคาม



ประชากรกลุ่มเปราะบาง

ประชากรกลุ่มเปราะบาง ครอบคลุมประชากรเสี่ยงต่อ
การเจ็บป่วย เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ เมื่อเทียบกับ
ประชากรทั่วไป ความต้องการด้านสุขภาพส าหรับ
ประชากรกลุ่มนี้จะซับซ้อน สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมที่ประชากรกลุ่มนี้เผชิญอยู่ และมีโอกาสที่จะ
เจ็บป่วยทั้งทางกายและจิตใจ .    

Populations, V., & Populations, V. (2010). Vulnerable Populations :, November 
2006, 348–352.

J. Flaskerud and B. Winslow, 1998, Nursing Research , 47, p. 70. Copyright 2011 by 
Wolters Kluwer Health

กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีมีครรภ์ 
และหรือร่วมกับมีภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดปัญหาสุขภาพ ซึ่งรวมถึงประชากรที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เผชิญวิกฤติทางสุขภาพ เช่น สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดภัยพิบัติ



They tend to fall off the 
radar of researchers, 
practitioners, and 
health care systems

https://www.forbes.com/sites/neilhowe/2019/05/
03/millennials-and-the-loneliness-
epidemic/?sh=5cbd33bc7676

DeAngelis, T. (2021, September). Can real-world data lead to 
better interventions. Monitor on Psychology, 52(6). 
http://www.apa.org/monitor/2021/09/news-real-world-data



…greater use of real-world data and evidence—patient 
information derived from medical and insurance records, surveys, qualitative interviews, 
patient reports from home, and other sources outside of controlled clinical trials—to better 
understand and treat people, including those who tend to be absent from or 
underrepresented in conventional research….

DeAngelis, T. (2021, September). Can real-world data lead to better interventions. Monitor on 
Psychology, 52(6). http://www.apa.org/monitor/2021/09/news-real-world-data

“Real-world data is messy data……because it’s messy, we want it, 
because it reflects the real context in which people live and 
operate.” 



Snyder, James & Pawloski, Jacob & Poisson, Laila. (2020). Developing Real-world Evidence-Ready 
Datasets: Time for Clinician Engagement. Current Oncology Reports. 22. 10.1007/s11912-020-00904-z. 
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ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และ
ปัจจัยแวดล้อม

การมีส่วนร่วมในการวิจัยกับ
กลุ่มเป้าหมาย องค์กรผู้มีส่วนได้
เสีย

03 มีผลลัพธ์ที่เป็นตัวแปรสะท้อนความ
ยั่งยืน



บทบาทนักวิจัยต่อการสร้าง
ผลกระทบจากการใช้ผลงานวิจัย

04



แผนงานวิจัยเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือการ
แก้ปัญหาสังคมสูงวัย 



ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มไปรับบริการสุขภาพมากกว่ากลุ่มช่วงอายุอ่ืน
โอกาส
นอกจากตรวจพบ รักษาปัญหาสุขภาพ 
การประเมินปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
การประสานเช่ือมโยงไปยังองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ความท้าทาย: การจัดการที่เป็นการแก้ปัญหาบูรณาการในหลากมิติ



How old you feel how old you want to be

Jennifer A. Bellingtier et al, Daily experiences of subjective age discordance and 
well-being., Psychology and Aging (2021). DOI: 10.1037/pag0000621

Your actual age



Subjective Health

Ahlqvist A, Nyfors H, Suhonen R. Factors associated with older people's independent 

living from the viewpoint of health and functional capacity: a register-based study. Nurs
Open. 2015;3(2):79-89. Published 2015 Nov 3. doi:10.1002/nop2.39

Independent living
ออกก าลังกายน้อย ล้มในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่สนใจดูแล
จัดการบ้าน บางครั้งรู้สึกเหงา มีปัญหางสขุภาพ ต้องกินยาเป็น
ประจ าหลายตัว (5 ตัวขึ้นไป)



แผนงานวิจัยเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือการแก้ปัญหาสังคมสูงวัย 

เน้นการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
จากสิ่งที่มีอยู่ เพื่อน ามา เป็นตัวแบบ เพื่อวิจัย
และพัฒนาร่วมกับเครือข่ายองค์กรตา่งๆที่
เกี่ยวข้อง โดยร่วมกับการเสรมิสร้างสมรรถนะ
ความรู้ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับเครือข่าย
องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสงัคม 

ความรู้ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ และอาจรวมถึงการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อสังคม

วิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนา สมรรถนะ
ด้านการนึกคิด (cognitive functions) 
สุขภาพจิต การออกก าลังกายใหเ้กดิขึ้น
ตลอดช่วงอายุ ลดการพึ่งพิงหรือมี
อิสระการด ารงชีวิต ครอบคลุมตั้งแตว่ัย
กลางคนถึงผู้สูงอายุ

ต้องเป็นงานวิจัยที่ยังไม่มีค าตอบ ค าตอบที่ได้ต้องใหม่ หรือเสริมกับความรู้เดิม 



แผนงานวิจัยเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือการแก้ปัญหาสังคมสูงวัย 

ประเด็นวิจัย
1. ครอบคลุมประชากรวัยแรงงานตอนปลาย และผู้สูงอายุตอนต้น 
2. มุ่งปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับครอบครัว ที่พักอาศัย
หลากหลายรูปแบบ สถานที่ท างาน ชุมชน และพื้นที่สาธารณะที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาสุขภาพ และสุขภาวะ
3. น าความรู้ แนวคิด ผลการวิจัยที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ ออกแบบ ทดสอบ
พัฒนาการวิจัยพัฒนาแนวทาง มาตรการ หรือนโยบาย



แผนงานวิจัยเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือการแก้ปัญหาสังคมสูงวัย 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
1.นโยบาย และหรือมาตรการเพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา 
2.มาตรการ แนวทาง เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกิดขึ้นจากผลลัพธ์งานวิจัย 
3.ระบบกลไกสนับสนุนการจัดการความรู้ และผลักดันการน าความรู้ / ผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์



มีใครบ้าง

สนับสนุนการท าวิจัยแก้ปัญหาให้แก่ประชากรกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คน
พิการ เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยสุขภาพจาก
สิ่งแวดล้อม หรือภัยพิบัต หรือประชากรที่เสี่ยงจะเปราะบาง

▪ ไม่ใช่โจทย์วิจัยพื้นฐาน 
▪ น ามาตรการ ต้นแบบบริการ หรือระบบที่มีอยู่ หรือเทคโนโลยีใหม่ 

ระบบใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผล น ามาวิจัยประยุกต์
ตรวจสอบ

▪ ผลวิจัยต้องน าไปสู่การเสนอปรับปรุงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง โดยที่ตัวชี้วัด
ต้องมีทั้ง ผลลัพธ์ทางสุขภาพ และกลุ่มตัวชี้วัดสะท้อนความยั่งยืนของ
ระบบ Online English school focuses on Thai children (bangkokpost.com)

คนพิการ3 - ข่าวชาวบ้าน (tvpoolonline.com)

แผนงานวิจัยระบบสุขภาพส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ลักษณะโจทย์ที่ต้องการ

https://www.bangkokpost.com/tech/1427882/online-english-school-focuses-on-thai-children
https://social.tvpoolonline.com/news/149819/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A33






รัฐลงทุนต่ ามาก เมื่อเทียบกับความส าคัญของการ
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เติบโตเป็นก าลังส าคัญของ
ประเทศชาติในอนาคต รอให้ถึงชั้นประถมก็สายเสีย
แล้ว..... งบประมาณพัฒนาเด็กช่วงอายุ 0-3ปี ในปี 

2562 จ านวน 58,508 ล้านบาท หรือ 22,806 
บาท/คน/ปี เทียบงบเพื่อการศึกษาของเด็กวัย 3-
17 ปี จ านวน 405,174 ล้านบาท หรือ 34,837 บาท/
คน/ปี สูงกว่างบเด็กก่อนอนุบาลถึง 1.5 เท่า

52,781

Research Focus: Development of children 0-3



แผนงานวิจัยระบบสุขภาพส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ประเด็นวิจัย 
▪ เป็นบริการสุขภาพที่กลุ่มเปราะบางมีโอกาส

เข้าถึงน้อยกว่าประชากรทั่วไป
▪ เป็นการวิจัยที่ใช้สหสาขาวิจัย
▪ เป็นการวิจัยที่ต้องเพิ่มศักยภาพการวิจัยให้แก่

บุคลากรสาธารณสุข กลุ่มบุคลากร องค์กรที่
เกี่ยวข้อง เช่น การค้นหา การใช้ข้อมูล การ
วางแผน ก ากับติดตาม ประเมิน 

▪ เป็นการวิจัยที่ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
▪ รายงานวิจัย และต้นฉบับบทความวิจัย
▪ ข้อเสนอด้านนโยบาย มาตรการใหม่ ทั้งในส่วนนโยบาย

ประเทศ ภูมิภาค อ าเภอ 
▪ มาตรการ วิธีการในทางปฏิบัติที่บุคลากรปฏิบัติการในส่วนหน้า 

สามารถน าไปใช้ได้
▪ แนวทางการการผลักดันการน าไปใช้ประโยชน์ การก ากับ

ติดตามประเมินผล 
▪ ตัวชี้วัดด้านสุขภาพและตัวชี้วัดมิติความยั่งยืน มีพัฒนาการที่ดี

ขึ้น
▪ เครื่องมือการวิจัย คู่มือการด าเนินงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้

ประยุกต์ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ในบริบทอื่น 
▪ จ านวนและศักยภาพนักวิจัยในพ้ืนที่วิจัย เพิ่มขึ้น



สนับสนุนการวิจัยเพื่อ
▪ ประเมินความคุ้มค่าของบริการหรือชุดบริการสุขภาพที่มีล าดับความส าคัญและ

จ าเป็นต้องมีการประเมิน ก่อนน าผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อก าหนดเป็น
สิทธิประโยชน์พื้นฐาน 

▪ ศึกษาความเป็นไปได้ของบริการสุขภาพหากเป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ใน
กรณีที่ต้องขยายการ คุ้มครองในระบบบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพรัฐ 

▪ จัดท าข้อเสนอทางนโยบายและการด าเนินงาน หากต้องขยายผลการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ไปสู่ ระบบประกันสุขภาพรัฐทั้งสามระบบ

แผนงานวิจัยระบบการเงินการคลังสุขภาพ



แผนงานวิจัยระบบการเงินการคลังสุขภาพ
ประเด็นวิจัย 
เป็นประเด็นวิจัยที่ได้จากการคัดเลือกผ่านกลไกการคัดเลือกจากคณะท างานด้าน
เศรษฐศาสตร สาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือก าหนดประเภทและ
ขอบเขตบริการดานสาธารณสุขใน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
▪ รายงานวิจัยประเมินความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ และข้อเสนอทางนโยบาย/การด าเนินงาน เพื่อ 

น าไปพิจารณาก าหนดเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐาน 
▪ มีนโยบายก าหนดให้บริการสุขภาพที่ท าการวิจัยเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐาน อย่างน้อยภายใต้ระบบ 

ประกันสุขภาพแห่งชาติ 
▪ จากข้อ 2 ต้องมีชุดตัวชี้วัดเพื่อน ามาใช้ก ากับติดตาม ประเมินผลการเข้าถึงบริการดังกล่าว ที่จะ 

น ามาใช้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อ



ปัญหาและโจทย์ที่ใช่ 

what we seek is not 
always to be found in 

the lit area.

https://www.alexanderdunlop.ie/post/decision-science-brand-strategy



จากภาพใหญ่สู่ภาพย่อย

https://www.pexels.com/



Concepts ต้องมา

https://www.pexels.com/



https://www.pexels.com/


