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บทบาทของ สวรส. ตอ 
การตอยอด R2R to policy 

 
 



สวรส. VS R2R 

•  สวรส. สนับสนุนงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) มาเปนเวลาหลายป  

•  ความตั้งใจเมื่อป 2550 : R2R จะชวยเสริมสรางบรรยากาศการทำงานโดย
ใชความรูใหแพรหลายไปสูทุกองคกรและเจาหนาที่ทุกระดับในองคกรนั้น  ๆ
โดยยึดหลักวา ทุกคนสามารถสรางความรูเองไดดวยงานวิจัย และการวิจัย

ไมใชเรื่องยากอยางที่คิด 

•  กระแสการทำ R2R แผขยายไปทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ทั้งในหนวย
บริหารและหนวยบริการ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

•  การลงทุนเรื่อง R2R จึงเปนการลงทุนที่คุมคาและจะนำไปสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
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สวรส. VS R2R2P 

•  ปจจุบัน 2560 : สวรส. ยกระดับ R2R à R2P 

•  วิสัยทัศน ผูนำระบบวิจัยที่สรางความรูเชิงประจักษเพื่อการพัฒนาระบบ
สุขภาพไทยโดยทำหนาที่ในการบริหารจัดการความรูเพื่อนำไปสูการพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

•  การที่จะทำใหระบบสุขภาพเขมแข็งไดนั้น กำลังคนสำคัญที่สุด  
•  ความรูมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตองมีการสรางกำลังคนเพื่อพัฒนา
องคความรูไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะใน
ยุคไทยแลนด 4.0 (ทำนอยไดมาก) เพื่อใหไปสู Wealth and Well being 
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บทบาทในชวงที่ผานมา 

•  สวรส. สนับสนุนงบประมาณการวิจัยใหหนวยบริการในสังกัด สธ.ในแตละ
เขต เพื่อใชผลการวิจัยไปกำหนดนโยบายและตัดสินใจบนหลักฐานเชิง
ประจักษ เชน ประเด็น Health Technology Assessment 

•  มีนักวิจัย R2R (ตอยอด) ที่สามารถพัฒนาโจทยและโครงรางการวิจัยจาก
สถานการณปญหาและบริบทชุมชนที่ตนปฏิบัติงานอยู และดำเนินการวิจัย
สำเร็จจนไดเปนความรูที่นำไปใชพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ได  
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การวิเคราะหตนทุนและผลลัพธในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่แผนกผูปวยนอก

ระหวางกองทุนประกันสุขภาพ 

รูปแบบการบริหารจัดการศูนยประสานการสงตอเขตสุขภาพที ่6  

ประเมินการใชเทคนิคการสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในผู

ปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2 

ตนทุน-อรรถประโยชนของการทำผาตัดเอ็นไขวหนาโดยการสองกลองเขาในโรง

พยาบาลทั่วไประดับ M1 ในเขตสุขภาพที่ 7 

ตัวอยางงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย 
-การวิเคราะหสภาพการณการดำเนินงานวิจัยจากงานประจำใน

เขตสุขภาพที่ 11และ 12 
 
 



บทบาทในชวงที่ผานมา (ตอ)!

•  นักวิจัยเขต 
•  สวรส. มีโครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพ ที่ไดดำเนินการพัฒนานักวิจัย
ในพื้นที่เขตสุขภาพและหนวยงานสังกัดกรมวิชาการตางๆ ของ สธ. จน
สามารถทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิจัยเชิงนโยบาย 

•  สามารถผลิตผลงานวิจัยได สอดรับกับทิศทางการปฏิรูปของกระทรวง
สาธารณสุขที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทำวิจัยเชิง
ระบบและนโยบาย (Health Systems and Policy Research)  
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การศึกษาระยะเวลาในการมารับการรักษาของผูปวยโรคสมองขาดเลือดในจังหวัดอุบลราชธาน ี

รูปแบบการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น : ในเขตบริการสุขภาพที่ 3 

การเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการภายหลังการใสฟนเทียมในผูสูงอายุโครงการฟนเทียมพระราชทาน:กรณีศึกษาเขตเครือขายบริการ

สุขภาพที ่2 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลรัฐเขตเครือขายบริการสุขภาพที ่3 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดบริการเขตบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือกของสถานบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 

วิเคราะหสถานการณและปจจัยที่มีผลกระทบตอความสำเร็จของงานอนามัยแม และเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโดยชุมชนมีสวนรวมเพื่อลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ตนทุน-ประสิทธิผลของการใหบริการยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลชุมชน 

การประเมินผลการดำเนินงานเครือขายสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดตาก 

การพัฒนารูปแบบการปองกันการปวยโรคเบาหวานชนิดที ่ 2 ในประชาชนกลุมเสี่ยง  

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการของหนวยงานสาธารณสุขในเขตบริการสุขภาพที ่12 

ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพขอมูลการใหบริการผูปวยนอกและการใหบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (21 แฟมมาตรฐาน) ของ

บุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดชลบุร ี

ตัวอยางงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย 



ทิศทางในอนาคต 

•  สวรส. ยังคงมียุทธศาสตรสรางและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ 
และยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ โดยยก
ระดับ R2R2P โดยใชกระบวนการ Implementation Research เพื่อให

สามารถประยุกตใชกับงานในลักษณะเชิงนโยบายไดอยางเหมาะสมตอไป 
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1.  Having policy relevance questions  
2.  Providing results and comprehensive 

recommendations take into account  

•  Context 
•  Reality 

•  Practicality  
•  Budget impact analysis  
•  Fiscal capacity 

•  CEA for choices of interventions  
•  Supply side capacity assessment 
•  Etc.    

How to do scientific sound policy research 
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Source:  NHCO!



บทบาทของสวรส.  

ภายใตแผนการวิจัยชาติที่รองรับ Thailand 4.0 :  

เพื่อใหผลงานวิจัยถูกนำไปใชประโยชนในดานตางๆ 

 

-สงเสริมการสรางนักวิจัยหนาใหมและนักวิจัยเชี่ยวชาญ 
     โดยทำงานรวมกับเขตสุขภาพ เพื่อสงเสริม R2R และวิจัยเรื่องสำคัญตอยอดเปน
นโยบาย (R2P)!
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แผนงานวิจัย 
Research program/ ประเด็น 

1. ระบบยา 
เวชภัณฑ 
และ
เทคโนโลย ี

1) ระบบยาและเวชภัณฑ 

1.1) ระบบติดตามประเมินการบริโภคยาตานจุลชีพ ในระดับประเทศ (ผูประกอบการ 
ผูสั่งใชยา จนถึงระดับประชาชน) 

1.2) การใชยาอยางสมเหตุผล 

1.3) การประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของยา (รวมทั้งวัคซีน) ที่จะนำเขาสู
บัญชียาหลักแหงชาติ 

2) ระบบเทคโนโลยี 

2.1) การนำดิจิทัลเทคโนโลยี มาใชประโยชนในระบบสุขภาพ 

2.2) การถายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใชประโยชนในระบบสุขภาพ 

2.3) การลดอุบัติการณของการเกิดอาการที่ไมพึงประสงคจากการใชยา ในระบบบริการ 
ดวยความรูทางเภสัชพันธุศาสตร (Genomic medicine) 
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2. กำลังคน 
3) การพัฒนากำลังคนที่บริการและสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ 

3. ระบบขอมูล 
4) การสำรวจสภาวะสุขภาพ 

4.1) การสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เปนปญหา
สาธารณสุข 

4.2) การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (Health exam survey) 

5) มาตรฐานระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพ 
4. ระบบ
บริการ 

6) ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ทองถิ่น และทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 

7) ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการ
ชวยเหลือเบื้องตน เมื่อเกิดขอผิดพลาดทางการแพทย 

8) สิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

9) การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาระดับพื้นที่จังหวัด/เขตดวยกลไก R2P 
(Research to Policy) 
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5. การเงินการคลัง
สุขภาพ  10) การสรางความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ 

ความเปนธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง 
ของระบบหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย 

6. ระบบอภิบาล
สุขภาพ  11) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

7. กลุมเปาหมาย
เฉพาะ 

12) Migrant Health และการปรับปรุงระบบหลักประกัน
สุขภาพ สำหรับคนตางดาวในประเทศไทย 

13) กลุมประชากรตางๆที่ไดรับผลจากการกำหนดดวย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวของ 

14) ความรอบรูดานสุขภาพ (health literacy) 



Thank you for your attention 

Q &A 
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