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รองผู้อ ำนวยสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

กำรประชุม “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภำพ สู่กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์”

วันที่ 11 มกรำคม 2566 โรงแรมอัศวิน กรุงเทพฯ

ขับเคลื่อนงำนวิจัยสู่เป้ำหมำย
ด้วยหลักกำรใช้ OKR



OKR
• Objective and Key Results 

• เครื่องมือในกำรตั้งเป้ำหมำยและก ำหนดตัววัดผล
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• ข้อมูลโรคอุบัติใหม่ (โควิด-19) มีควำมจ ำเป็นต้องพัฒนำข้อมูลเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพทำงกำรแพทย์และระบบสำธำรณสุขให้เพียงพอ  

• ยกระดับกำรป้องกันและจัดสรรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุขเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง
ด้ำนสุขภำพ

• ควรมีกำรสรำงงำนวิจัยเพ่ือออกแบบระบบสุขภำพทั้งระบบบริกำรสุขภำพ ระบบ
ก ำลังคน ระบบขอมูลสุขภำพ ระบบยำและเวชภัณฑที่ไมใชยำ ระบบกำรเงินกำร
คลัง ระบบอภิบำลสุขภำพ ในกำรรับมือกับภัยสุขภำพ

• Communicable Disease (Covid-19, Influenza, วัณโรค)

• Non Communicable Disease : DM, HT, MI, Stroke, CKD, Asthma, COPD

• ก ำหนด OKR

•
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งำนวิจัย ... OKR ....
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สร้ำงควำมสำมำรถและยกระดับกำรให้บรกิำรจีโนมิกส์และ
กำรแพทย์แม่นย ำเพื่อใหเ้กิดบรกิำรกำรรกัษำที่มีควำมแม่นย ำสูง

N1 (S1P1) 

ผลสมัฤทธ์ิท่ีส ำคญั (Key Results) ระดบัผลลพัธ ์

เป้ำหมำย (Objective) ตำมยทุธศำสตรท่ี์ 1 กำรพฒันำเศรษฐกิจเพ่ือกำรแข่งขนัและพ่ึงตนเอง

ประเทศไทยสำมำรถยกระดับในกำรให้บริกำรจีโนมิกส์และกำรแพทย์แม่นย ำ 
สำมำรถให้บริกำรโดยโรงพยำบำลในประเทศได้อย่ำงแพร่หลำย โดยกำรใช้
ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

KR1 N1:  ประเทศไทยมีกำรให้บริกำรกำรแพทยจ์ีโนมิกส์และกำรแพทย์
แม่นย ำ (เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 10 รำยกำร) 

ส ำ นกังำ นค ณ ะกรรมกำ รส ง่เสรมิวทิย ำ ศ ำ ส ตร ์วจิ ยั  แล ะ



10/01/66 10:48 น. 5ส ำ นกังำ นค ณ ะกรรมกำ รส ง่เสรมิวทิย ำ ศ ำ ส ตร ์วจิ ยั  แล ะ

KR ปี 2567 แผนย่อย N1 สร้ำงควำมสำมำรถและยกระดับกำรให้บริกำรจีโนมิกส์และ
กำรแพทย์แม่นย ำเพ่ือให้เกิดบริกำรกำรรักษำที่มีควำมแม่นย ำสูง

KR (2566 – 2570) 2567

KR1 N1: ประเทศไทยมีกำรให้บริกำร
กำรแพทย์จีโนมิกส์และกำรแพทย์แม่นย ำ 
เพิ่มขึ้นจ ำนวน 10 รำยกำร

KR1 N1: เพิ่มขึ้นจ ำนวน 2 รำยกำร
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พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพN14 (S2P10) 

เป้ำหมำย (Objective) ตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 : ควำมมั่นคงทำงสุขภำพ

ยกระดับควำมมั่นคงทำงสุขภำพของประเทศให้พรอ้มรับโรคระบำดระดับชำติและ
โรคอุบัติใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสทิธิผล ด้วยกำรใช้ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพN15 (S2P10) 
พัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพN16 (S2P10) 
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N14 (S2P10) ผลสัมฤทธิ์ที่ส ำคัญ (Key Results) ระดับผลลัพธ์ ปี 2566-2570

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

KR1 P10:  ร้อยละของระบบสุขภำพแบบบูรณำกำรระดับประเทศและ/หรือพื้นที่ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ ซ่ึงเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรรับมือกับโรคอุบัติใหม่และ NCD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 80)
KR2 P10:  จ ำนวนหน่วยวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ที่มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะทำงด้ำนโรคอุบัติใหม่และ NCD มีจ ำนวนเพิ่มขึ้น และกระจำยในทุกภูมิภำค (เพิ่มขึ้นเป็น 25 แห่ง)
KR3 P10: จ ำนวนเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรรับมือกับโรค
อุบัติใหม่ และ NCD รวมถึงเทคโนโลยีที่สนับสนุนกำรเข้ำถึงบริกำร ที่ถูกน ำไปใช้และประชำชนเข้ำถึงบริกำรได้ 
(เพิ่มขึ้นจ ำนวน 100 ช้ิน)
KR4 P10: จ ำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย มำตรกำร และกำรบริหำรจัดกำรของระบบกำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงทำงสุขภำพของประเทศโดยใช้กำรวิจัยประเมินผลเชิงพัฒนำ (Developmental Evaluation) ใน
ระดับประเทศและพื้นที่ (เพิ่มขึ้นจ ำนวนปีละ 1 ชุด)
KR5 P10: จ ำนวนประชำชนที่ไดร้ับบริกำรจำกระบบสุขภำพแบบบูรณำกำรระดับประเทศและพื้นที่ ซึ่งใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรรับมือกับโรคระบำด ระดับชำติและ
โรคอุบัติใหม่ (เพิ่มขึ้นจ ำนวน 10,000,000 คน)



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร ์วิจยั และนวตักรรม | 8

หมำยเหตุ * สวรส. และ TCELS น ำส่ง KR ร่วมกนั เน่ืองจำกมีภำพกำรท ำงำนท่ีส่งต่อกนั ส ำหรบักำรบรรลเุป้ำหมำย

KR (2567) N14
พัฒนำระบบบริกำร
เพื่อยกระดับควำม
มั่นคงทำงสุขภำพ

N15
พัฒนำระบบสุขภำพ
ในกำรตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉินด้ำนสุขภำพ

และภัยสุขภำพ

N16
พัฒนำควำมเป็น
ธรรมในระบบ

สุขภำพ

KR1 P10: ร้อยละของระบบสุขภำพแบบบูรณำกำรระดับประเทศและ/หรือ
พื้นที่ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล ในกำรรับมือกับโรคอุบัติใหม่, NCD

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25

KR2 P10: จ ำนวนหน่วยวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนภำครัฐและ
ภำคเอกชน ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนโรคอุบัติใหม่, โรค NCD มี
จ ำนวนเพิ่มข้ึน

2 แห่ง 1 แห่ง 2 แห่ง

KR3 P10: จ ำนวนมำตรกำร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรรับมือกับโรคระบำดระดับชำติและโรคอุบัติ 
รวมถึงเทคโนโลยีที่สนับสนุนกำรเข้ำถึงบริกำร ที่ถูกน ำไปใช้และประชำชน
เข้ำถึงบริกำรได้ 

10 ชิ้น 10 ชิ้น 10 ชิ้น

KR4 P10: จ ำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย มำตรกำร และกำรบริหำรจัดกำร
ของระบบกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงสุขภำพของประเทศโดยใช้ กำรวิจัย
ประเมินผลเชิงพัฒนำ (Developmental Evaluation) ในระดับประเทศ
และพื้นที่ 

20 ข้อเสนอเชิงนโยบำย

KR5 P10: จ ำนวนประชำชนที่ได้รับบริกำรจำกระบบสุขภำพแบบบูรณำกำร
ระดับประเทศและพื้นที่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ ซึ่งเพิ่ม
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรรับมือกับโรคอุบัติใหม่, NCD

500,000 คน 500,000 คน 500,000 คน



โครงกำรกำรพัฒนำระบบระเบียนสุขภำพอิเลกทรอนิกส์ส่วนบุคคล 
เชื่อมต่อโปรแกรมกำรจัดกำรข้อมูลวัคซีนโควิด-19

(Line Official Account หมอพร้อม) ในพื้นที่เขตสุขภำพที่ 9

• KR1 (ร้อยละระบบสุขภำพแบบบูรณำกำร) พื้นที่ รพ.สต. ใช้เทคโนโลยีกำรรับข้อมูล
ประวัติกำรรักษำ เพ่ิมขึ้น จำกจ ำนวน 89 แห่ง ในเขต 9 และเขตสุขภำพอื่นๆ ที่สนใจ
เข้ำร่วมโครงกำร (เพ่ิมขึ้น 911 แห่ง) 

• KR3 (จ ำนวนเทคโนโลยี) Smartphone และติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม (สำมำรถ
รับข้อมูล PHR) 1 ระบบ

• KR4 (ข้อเสนอเชิงนโยบำย) ข้อเสนอกำรด ำเนินงำนด้ำนธรรมำภิบำลข้อมูล และกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตำมพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

• KR5 (จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์) ประชำชนที่สมัครใช้งำน APPLICATION 
หมอพร้อม สำมำรถใช้งำนระบบ PHR ผ่ำนโทรศัพท์มือถือของตนเองได้ 1,000,000 คน
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โครงกำรวิจัยเพื่อพฒันำชุดกำรจัดบริกำรและวิธีกำรจ่ำยเงิน 
แบบมุ่งเน้นคุณค่ำส ำหรับกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคเบำหวำน

ในประชำชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบำหวำน

• KR4 : ข้อเสนอแนะเชงินโยบำยโมเดลกำรจัดบริกำรวิธีกำรจ่ำยเงนิแบบ
มุ่งเน้นคุณคำ่ส ำหรับกำรสง่เสรมิสุขภำพป้องกันโรคเบำหวำนใน
ประชำชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบำหวำน

• KR5 : สำมำรถลดจ ำนวนผู้ป่วยเบำหวำนในพื้นทีไ่ด้ 35%
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กำรพัฒนำตัวแบบระบบสุขภำพปฐมภูมิขององคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีและปรำจีนบุรี

• KR4 (ข้อเสนอเชงินโยบำย) 

• ข้อเสนอกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบบริกำร ระบบก ำลังคน ระบบข้อมูล
ระบบยำและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยำ ระบบกำรเงินกำรคลัง กำรอภิบำล  
รพ.สต. ถ่ำยโอน ไปยัง อบจ.
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5 Big Rock ปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมำจำกงำนวิจัย ของ สวรส. ตำม OKR ที่ก ำหนด

10/01/66 14:44 น. 12



แหล่งทุนต้องกำรอะไร สนใจอะไร

• สร้ำงองค์ควำมรู้ 

• ใช้ประโยชน์ → ตัดสินใจเชิงนโยบำยบนหลกัฐำนเชิงประจักษ์, 

ปรับแนวทำงปฏิบัต,ิ อ้ำงอิงผลงำนตีพิมพ)์

• สร้ำงข้อเสนอเชงินโยบำย 

• สร้ำงนักวิจัย/เครือขำ่ยนักวิจัย

• ประเมินผล (M&E)



เทคนิคกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยให้ได้รับทุน
❑ เขียนชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์ และระเบียบวิธีวิจัยเชื่อมโยงสอดคล้องกับควำมส ำคัญและ

ที่มำของปัญหำ

❑ เขียนควำมเป็นมำให้กระชับ ตรงประเด็น เขียนให้เห็นปัญหำจริงๆ ไม่ใช่เห็นแต่สิ่งที่ผู้วิจัย
อยำกวิจัย

❑PI ควรมีประสบกำรณ์ เขียนขนำดโครงกำรเหมำะสม จ ำนวนนักวิจัยเหมำะสม

❑ เขียนกิจกรรมด ำเนินกำรวิจัยให้ชัด สอดคล้องกับสิ่งที่จะวิจัย

❑ เขียนกรอบควำมคิดของกำรวิจัยให้สมเหตุสมผล

❑ เขียนงบประมำณให้เหมำะสม แสดงรำยจ่ำยที่สะท้อนกิจกรรมวิจัยตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรวิจัย

❑ระบุผู้ใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยให้ชัดเจน เม่ืองำนเสร็จจะได้น ำไปใช้ประโยชน์ให้ตรงเป้ำ
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สิ่งที่นักวิจัยควรรู้

• ให้ควำมส ำคัญกับ OKR และกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์

• ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวิจัย กับ งบประมำณ ต้องเหมำะสมกัน และ
สอดคล้องกับ Action plan

• ใช้เงินต้องถูกระเบียบ/หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยกำรสนับสนุนกำรวิจัย
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Thank you for your attention

Q &A
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