
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข

วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 @ สบช.

โจทย์วิจัยในกำรขอทุนอุดหนุนกำรวิจัยจำก PMU สวรส.
และ

กำรเขียนข้อเสนอโครงกำรให้ได้รับทุนสนับสนุน









ยุทธศำสตร์ ววน. 2566-2570
• ยุทธศำสตร์ที่ 2 (S2) การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนา

อย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

– P10 (S2) ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

– N15 (S2P10) พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สุขภาพและภัยสุขภาพ



N15 (S2P10)  พัฒนำระบบสุขภำพในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพและภัยสุขภำพ
(โรคระบำดระดับชำติ โรคอุบัติใหม่ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง)



แผนงำนย่อยภำยใต้แผนงำนพัฒนำระบบสุขภำพ
ในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพและภัยสุขภำพ

• แผนงำนวิจัยระบบบริกำรสุขภำพ 

• แผนงำนวิจัยอภิบำลระบบสขุภำพ 

• แผนงำนวิจัยระบบก ำลังคนสขุภำพ 



ประเด็นวิจัย
1. ประเมินสถำนกำรณ์นโยบำยด้ำนระบบสุขภำพของประเทศไทยที่กับกำร
พัฒนำระบบสุขภำพในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพและภัยสุขภำพ 
2. ประเมินแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและภำวะคุกคำมต่อสุขภำพคน
ไทยทั้งด้ำนโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
3. พัฒนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อกำรเตรียมกำร กำรป้องกัน และกำร
ตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพและภัยสุขภำพ 
5. พัฒนำรูปแบบกำรบริกำรสุขภำพ 

– สำขำระบบบริกำรปฐมภูมิ 
– สำขำโรคไม่ติดต่อ (โรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง สำขำสุขภำพจิตและจิตเวช)
– โรคติดต่อ (covid-19)

แผนงำนวิจัยระบบบริกำรสุขภำพ 



ประเด็นวิจัย (ต่อ)

6. พัฒนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อพัฒนำศักยภำพของระบบบริกำร

7. รูปแบบระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ที่เหมำะสมในกำร
ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพและภัยสุขภำพ

8. รูปแบบระบบสุขภำพชุมชนที่เหมำะสมในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำน
สุขภำพและภัยสุขภำพ ผลลัพธ์กำรดูแลผู้ป่วยด้วยระบบกำรแยกกักตัวที่
บ้ำน ส ำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

9. ภำระโรค (Burden of Disease) ของโควิด-19



ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ

• ได้องค์ควำมรู้/ข้อเสนอเชิงนโยบำยตำมประเด็นวิจัยด้ำนระบบบริกำร
สุขภำพ

• ประชำชนได้รับ/เข้ำถึงบรกิำรเพิ่มขึ้นจำกระบบสขุภำพแบบบูรณำกำร
ระดับประเทศและพื้นที่มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัยใหม่ ที่เพิ่ม
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ในกำรรับมือกับโรค Covid-19 และ โรค NCDs

• เกิด Health Systems Intelligence Unit เพื่อท ำหน้ำทีป่ระเมิน
สถำนกำรณ์นโยบำยด้ำนระบบสุขภำพของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำระบบสขุภำพในกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนสุขภำพและภัยสุขภำพ



ประเด็นวิจัย
1. กำรพัฒนำข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรดูแลก ำกับนโยบำยสุขภำพ
2. บทบำท อบจ. ในกำรดูแลงำนด้ำนสุขภำพ ในฐำนะ Provider
3. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระจำยอ ำนำจ (ในรูปแบบกำรถ่ำยโอน รพ.สต. ให้ 
อบจ.) กับ พระรำชบัญญัติสุขภำพปฐมภูมิ
4. กำรติดตำมประเมินผลกำรถ่ำยโอน รพ.สต. ให้อบจ. ประเด็น รูปแบบบริกำร 
ก ำลังคน ระบบข้อมูล ระบบส่งต่อ กำรเงินกำรคลัง กำรอภิบำลระบบ
• ประเมินผลกลไกและกระบวนกำรในกำรตัดสินใจ ระดับประเทศ จังหวัด อ ำเภอ 

และต ำบล (ประเด็นกำรมีส่วนร่วมจำกภำคส่วนต่ำงๆ) 
• ประเมินกำรพัฒนำระบบข้อมูล พัฒนำศักยภำพ อบจ. กำรออกกฎหมำย กำรท ำ

หลักเกณฑ์

แผนงำนวิจัยอภิบำลระบบสุขภำพ



ประเด็นวิจัย (ต่อ)

5. ข้อเสนอเชิงนโยบำย มำตรกำร และกำรบริหำรจัดกำรของระบบ
กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงสุขภำพของประเทศ
6. แนวทำงกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนสุขภำพ กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่
ถูกต้อง ชัดเจน และเชื่อถือได้ ให้กับผู้ปฏิบัติงำนและประชำชน
7. รูปแบบกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจไปยังหน่วยงำนส่วน
ภูมิภำคและท้องถิ่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและด ำเนินงำนไปใน
ทิศทำงเดียวกันตำมควำมเหมำะสมของแต่ละพื้นที่กรณีศึกษำโรคโค
วิด-19



ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ

1. ได้องค์ควำมรู้/ข้อเสนอเชิงนโยบำยตำมประเด็นวิจัยด้ำนกำรอภิบำลระบบ
สุขภำพ

2. ระบบอภิบำลสุขภำพระดับประเทศและระดับพืน้ที่ มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรรับมือกับโควิด-19 และโรคไม่ติดต่อ

3. ผู้ก ำหนดนโยบำยในหน่วยบริหำรและหน่วยบริกำรในระบบสุขภำพ ผู้ใช้
ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย น ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจด้ำนกำร
อภิบำลระบบสุขภำพเพือ่พัฒนำระบบบริหำรและระบบบริกำร



ประเด็นวิจัย
1. ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรผลิตและพฒันำศักยภำพบุคลำกรดำ้นกำรแพทย์และสำธำรณสขุ 
(professional , Non-professional) ในกำรรับมือกับโรคระบำดระดับชำติและโรคไม่ติดตอ่
เรื้อรัง
2. ข้อเสนอกำรกระจำยบุคลำกรด้ำนกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขในกำรรับมือกับโรคระบำด
ระดับชำติ และโรคอุบัติใหม่
3. มำตรกำรและแนวทำงกำรธ ำรงรักษำบุคลำกรด้ำนกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุขในระบบสุขภำพ 
ท้ัง financial and non-financial incentive ในสถำนกำรณ์ปกติและสถำนกำรณ์ที่มีกำร
ระบำดของโรคติดต่อ
4. ข้อเสนอและแนวทำงกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นกำรแพทย์และสำธำรณสขุที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนระบำดวิทยำ บทบำทในกำรสืบสวน สอบสวนโรค ควบคุม และป้องกันกำรแพร่กระจำยของ
โรคที่เน้นสหสำขำวิชำชพี
5. รูปแบบกำรผลิตก ำลังคนด้ำนสุขภำพที่มีคุณภำพและมีจิตบริกำรดว้ยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ 

แผนงำนวิจัยระบบก ำลังคนสุขภำพ



ผลผลิต/ผลลัพธ/์ผลกระทบ

1. ได้องค์ควำมรู้/ข้อเสนอเชิงนโยบำยตำมประเด็นวิจัยด้ำนกำรก ำลังคนระบบสขุภำพ
2. เกิดกำรผลิต กำรกระจำย กำรพัฒนำก ำลังคน และกำรธ ำรงรักษำก ำลังคนด้ำนสุขภำพที่มี
ศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกลและประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดีจำกก ำลังคนด้ำนสุขภำพ
3. ก ำลังคนด้ำนสุขภำพระดับประเทศและระดับพ้ืนที่สำมำรถรับมอืกบัโควิด-19 และโรคไม่
ติดต่อ
4. ประชำชนได้รับบริกำรจำกก ำลังคนด้ำนสุขภำพที่มีประสิทธิภำพในสถำนกำรณ์กำรระบำด
โควิด-19 (สำยพันธุ์ต่ำงๆ ที่แปรเปลี่ยนไป เช่น delta, omicron) และโรคไม่ตดิต่อ
5. ผู้ก ำหนดนโยบำยในหน่วยบริหำรและหน่วยบริกำรในระบบสุขภำพ ผู้ใช้ประโยชน์จำก
ผลงำนวิจัย น ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจด้ำนก ำลังคนสุขภำพเพื่อพัฒนำ
ระบบบริหำรและระบบบริกำร



กำรเขียนขอทุน (proposal)

• หลักกำรและเหตุผล

• วัตถุประสงค์

• กำรทบทวนวรรณกรรม

• ระเบียบวิธีวิจัย

• Action plan

• แผนกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์

• ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับโครงกำร : ขยำยเวลำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด เก็บ
ข้อมูลไม่ได้

• PI track record
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คุณสมบัติผู้รับทุน

• เป็นอำจำรย์ หรือนักวิจัย หรือนักวิชำกำร ที่ท ำงำนสังกัด
สถำบันอุดมศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน หรือหน่วยงำนของรฐั/ ภำยใต้
ก ำกับของรัฐ 

• ผู้วิจัยหลัก (PI) มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำโท รวมถึงมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณใ์นสำขำวิจัยที่รับทุน

• สำมำรถด ำเนินงำนวิจัยได้ส ำเร็จลุลว่งตำมระยะเวลำโครงกำร รวมทั้ง
ประสำนงำนร่วมกับ ผู้ใช้ประโยชน์จำกกำรวิจัย เพื่อผลักดัน
ผลงำนวิจัยสู่กำรใช้ประโยชน์
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กำรกล่ันกรองโครงกำร

• พิจำรณำจำกขอบเขตโครงกำร เป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกำรวิจัย
ของ สวรส. ที่ก ำหนดไว้ รวมถึงกำรพิจำรณำศักยภำพ และควำม
น่ำเชื่อถือของนักวิจัย

กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร
• ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรผู้จัดกำรงำนวิจัย และกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก (Potential User, Policy maker, ผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนระเบียบวิธีวิจัย) 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำร
– ควำมชัดเจนของค ำถำมกำรวิจัย 

– เป้ำหมำยกำรใช้ประโยชน์ (ควรมีเอกสำรจำกหน่วยงำนที่คำดว่ำจะน ำ
ผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือรองรับว่ำหำกผลงำนวิจัยเสร็จอำจพิจำรณำ
น ำไปใช้ประโยชน์ R2P: Policy, Practice)

– กำรทบทวนวรรณกรรม 

– ระเบียบวิธีวิจัย

– กำรวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 

– กำรใช้ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำวิจัย (ในเชิงนโยบำย วิชำกำร ชุมชน/
สังคม คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจ/พำณิชย์ ตำมลักษณะโครงกำร)

– ประสบกำรณ์ของผู้เสนอโครงกำรและควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อเสนอ
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Thank you for your attention


