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1. กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ สวรส. (1)

มำตรำ 3 “กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข” หมำยถึง กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย กิจกำรด้ำนสำธำรณสุข ในเชิงสหวิทยำกำร โดย
สัมพันธ์กับศำสตร์ด้ำนอื่น เช่น สังคมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ เศรษฐศำสตร์ จิตวิทยำ หรือพฤติกรรมศำสตร์ เพื่อให้กิจกำร
ด้ำนสำธำรณสุขสำมำรถพัฒนำไปอย่ำงมีระบบ และสำมำรถแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

มำตรำ 11 วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งสถำบัน
1. ส ำรวจ ศึกษำและวิเครำะห์ทำงวิชำกำรต่ำงๆ เพื่อวำงเป้ำหมำย  นโยบำยและจัดท ำแผนโครงกำรและ มำตรกำรต่ำงๆ ในกำร

พัฒนำระบบสำธำรณสุขของประเทศ 
2. ประสำนงำนกับหน่วยงำนด้ำนนโยบำยและแผนของรัฐบำล และหน่วยงำนอื่นๆ ทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก ำหนด

นโยบำยกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำระบบสำธำรณสุข รวมท้ังกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผน
3. สนับสนุนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบสำธำรณสุขของภำครัฐและภำคเอกชนและส่งเสริมควำมร่วมมือกำรวิจัยระบบสำธำรณสุข

ระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน ตลอดจนนำนำประเทศ รวมทั้งด ำเนินกำรวิจัยด้ำนระบบสำธำรณสุขที่มีควำมส ำคัญตำมนโยบำย
และไม่มีหน่วยงำนวิจัยอื่นด ำเนินกำร

4. สนับสนุนกำรเพิ่มสมรรถนะในกำรเลือก กำรรับ และกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรและเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรจัดกำร
โครงกำรลงทุนและโครงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องกับกำรเลือก กำรรับ และกำรถ่ำยทอดวิทยำกำรและเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ 
เพื่อให้ได้วิทยำกำรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสม

5. บริกำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับควำมรู้และผลงำนวิจัยและวิชำกำรสำธำรณสุขแก่หน่วยงำนของรัฐ เอกชนและสำธำรณชน
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▪ - - วิจัยระบบ=> Policy Formation-Policy Evaluation-Policy Implementation
- วิจัยทางคลินิก=> Innovation, EC, Procedure 
- Human Resources=> นักวิจัย ผู้จัดการงานวิจัย นักบริหารโครงการ
-

1. กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ สวรส. (2)

- การวิจัยระบบสุขภาพ และศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  
- การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์/การวิจัยทางคลินิก

▪ พันธกิจ: การ “ออกแบบ” “พัฒนา” และ “สนับสนุน” การวิจัยสุขภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วม

▪ พัฒนาและด าเนินงาน “กำรจัดกำรงำนวิจัย (Research management)”

กำรวิจัย
สุขภำพ

▪ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลำกรวิจัย=> เพิ่มขีดความสามารถนักวิจัยระดับพื้นที่

▪ พัฒนาระบบประกันคุณภำพกำรวิจัย=> Review process, Ethics committee

▪ ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ำยวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

ภำพรวม



2. กรอบกำรวิจัยระบบสุขภำพ (1)

- กำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงประชำกร
และสังคมผู้สูงอำยุ
- ควำมคำดหวัง
ของประชำชน

- กำรเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอำกำศ

- กำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

- กำรขยำยตัวของ
ควำมเป็น “เมือง” 
(Urbanization)

- กำรกระจำยอ ำนำจ
(Decentralization)

OLITIC



2. กรอบกำรวิจัยระบบสุขภำพ (3)

ที่มา: ดัดแปลงจาก World Health Organization (WHO)



3. วิธีกำร/ ช่องทำงสนับสนุนทุนวิจัย 

Call for proposal Commissioning approach Contingency fund



(ร่ำง) ก ำหนดกำรจัดท ำกรอบกำรวิจัยและประกำศรับข้อเสนอโครงกำรวิจัย สวรส. ปีงบประมำณ พ.ศ.2567

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดท า (ร่าง) กรอบการวิจัย 
สวรส. ปี 67 (ต.ค.-ธ.ค. 65)

พิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัย              (1 เม.ย.-30 เม.ย.66)

ประกำศผลกำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรวิจัยเบื้องต้น (1 พ.ค. 66)

- เสนอร่างกรอบการวิจัย ปี 67 ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ สวรส. ( 4 ม.ค. 65)  

ประกำศกรอบและรับข้อเสนอโครงกำร (1 ก.พ.- 31 มี.ค.66)

ขั้นจัดท ำ ขั้นพิจำรณำ ประกำศรับ พิจำรณำ ขั้นพัฒนำ&Fill gap

พัฒนำโครงกำร (พ.ค.-ก.ค. 66)
บรรจุโครงกำรใน action plan 67 (ส.ค. 66)

✓29 ก.ย.65 เสนอ 
Impact pathway
✓ 15 ต.ค.-15 พ.ย. 65 
บันทึกค าของบ 67 ข้อมูลใน
ระบบ NRIIS

8 ธ.ค. 65 แนวทาง
ปรับปรุงค าขอและ
รายละเอียดแผนงานย่อย

ธ.ค.65-ม.ค.66 ปรับค า
ของบในระบบ NRIIS

- จัดเวที “เปิดพื้นท่ีวิจัยระบบสุขภำพ สู่กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์” (11 ม.ค. 66)

- เสนอร่างกรอบการวิจัย ปี 67 ในที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์วืจัย สวรส.  (ธ.ค. 65)  



เครือข่ำยวิจัย/ เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรทั้งในและต่ำงประเทศ (ปี 2561 – ปัจจุบัน)

เครือข่ำยวิจัย

ต่ำงประเทศ
Global Alliance for Chronic diseases (GACD)

ในประเทศ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์

สสจ.น่ำน

มหำวิทยำลัยมหิดล
คณะสังคมศาสตร์

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัว

มหำวิทยำลัย………

4. กำรพัฒนำเครือข่ำยวิจัย สวรส.

Genomics England

Health systems Research Network



5. ควำมท้ำทำยในโลกกำรท ำงำนยุคใหม่

สวรส. 
มุ่งพัฒนำสู่องค์กรสมรรถนะและธรรมำภิบำลสูง
▪ โครงสร้ำง บุคลำกร บทบำทหน้ำที่
▪ กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัย: คุณภำพและ

ประสิทธิภำพ
▪ สร้ำงองค์ควำมรู้/งำนวิจัยสุขภำพ
▪ สร้ำงควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย
▪ น ำผลงำนวิ จั ย ไปใช้ประโยชน์  สร้ ำ ง

ผลลัพธ์/ผลกระทบที่มีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ

▪ องค์กรคุณธรรมและธรรมำภิบำล



เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภำพ สู่กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
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