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กรอบกำรวิจัยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ท่ี สวรส. รับผิดชอบหลัก 
2 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม 

P8 รองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
 

P9a แก้ไขปัญหำท้ำทำยและยกระดับกำรพัฒนำอย่ำง 
       ยั่งยืน ด้ำนสุขภำพ สังคมและควำมมั่นคงทุกมิติ  

O2.8 ใช้ควำมรู้ กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนำ
คนในทุกช่วงวัยให้มี คุณภำพชีวิตที่ดี  สำมำรถ
ด ำรงชีวิตด้วยตนเองได้อย่ำงมีคุณค่ำ และสร้ำง
กลไกที่เอื้อต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข พร้อม
รับสังคมสูงวัย 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับหรือ
เตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงวัย 
 
 
 

02.9a พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหำท้ำทำยด้ำนสุขภำพ สังคม พร้อมทั้งยกระดับกำร พัฒนำ
สังคมอย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเด็น ควำมขัดแย้ง 
ควำมรุนแรง ประสิทธิภำพของกำรบริหำร จัดกำรภำครัฐ 
กำรแพทย์ สุขภำพและสำธำรณสุข และควำมมั่นคงทุกมิต 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาระบบสุขภาพ. 
1) ระบบยา เวชภัณฑ์   2) เทคโนโลยีทางการแพทย์  
3) ก าลังคนด้านสุขภาพ    4) ระบบบริการสุขภาพ  
5) ระบบข้อมูลข่าวสารฯ   6) การเงินการคลังสุขภาพ 
7) ระบบอภิบาลสุขภาพ    8) กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

Platform 

Program 
 

OKR  
  

KR2.8.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมสูงวัย รวมถึงโครงสร้าง
ประชากร ระบบบริการ ระบบก าลังคน ระบบข้อมูล 
ระบบเทคโนโลยี ระบบการเงินการคลัง เป็นต้น 

KR2.9a.1 จ านวนองค์ความรู้เชิงระบบ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ท่ีตอบโจทย์ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับ การพัฒนา
อย่างย่ังยืนด้านสุขภาพและสังคม 

แผนงำน 



แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
แผนงำนวิจัย/OKR โจทย์/ประเด็นวิจัย 

1. ระบบยำ เวชภัณฑ ์
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a4 

1.1 ศึกษาสถานการณ์ความมั่นคงทางยา และบัญชีรายจ่ายค่ายาของประเทศ 
1.2 ความเป็นไปได้ในการใช้นโยบายราคายาในประเทศไทย และประมาณการผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
1.3 ศึกษาความคุ้มค่าของยาและการจัดการเชิงระบบของบัญชียาหลักแห่งชาติ 
1.4 ศึกษาสถานการณ์และวิจัยเชิงปฏิบัติการของการใช้ยาสมเหตุผลระดับประเทศ 
1.5 ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ และติดตามเฝ้าระวังการปฏิบัติและประเมินผลกระทบของ 
     นโยบายกัญชาทางการแพทย์  

2. เทคโนโลยีทำง
กำรแพทย์ 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a4 

2.1 การวิจัยพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ท่ีเป็นความต้องการของประเทศ เช่น ข้อเข่าเทียม สาย
สวนหัวใจ ชุดตรวจวิเคราะห์โรคแบบ point of care เป็นต้น  

2.2 การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
2.3 การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ  

3. ก ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a4 

3.1 การบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนในภาพรวมของระบบสุขภาพ/รองรับแผนปฏิรูปประเทศด้าน สธ. 
3.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาและก าหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศก าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
3.3 การวิจัยเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการต่างๆ ในภาครัฐ

และเอกชน จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรดิจิทัล 
3.4 การวิจัยเพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานด้านก าลังคนสุขภาพปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 

4. ระบบบริกำรสุขภำพ 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a4 

4.1 การวิจัยเพื่อก าหนดทิศทางและนโยบายการด าเนินงานด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิให้ชัดเจน 
4.2 การวิจัยเพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ (model development)   
4.3  การวิจัยเพื่อจัดบริการสุขภาพทุติยภูมิและตติยภูมิรองรับ pandemic  
4.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  
4.5 การประเมินนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการสุขภาพ 
4.6 การวิจัยและพัฒนานโยบายระบบบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทยในฉากทัศน์ต่างๆ 



แผนงำนวิจัย/OKR โจทย์/ประเด็นวิจัย 
5. ระบบข้อมูลข่ำวสำรสุขภำพ 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a4 

การพัฒนาระบบข้อมูลทางสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวัง ติดตามป้องกันโรค และเพิ่มประสิทธิผลของ
ระบบบริการทางการแพทย ์

6. กำรเงินกำรคลังสุขภำพ 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a4 

6.1 การประเมินความคุ้มค่าบริการสุขภาพ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านหลักประกันสุขภาพ 
6.2 การวิจัยเพื่อทดสอบโปรแกรมส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพ โดยใช้กลไกการจ่ายเงินเพื่อสร้าง

แรงจูงใจต่อผู้ให้บริการและประชาชนท่ีมุ่งผลลัพธ์ 

7. ระบบอภิบำลสุขภำพ 
Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a4 

7.1 การปฏิรูประบบการอภิบาลการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข   
7.2 การปฏิรูประบบการอภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้

ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อ 
7.3 การปฏิรูประบบการอภิบาลระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลท่ีบ้าน/

ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิ เชิงนวัตกรรม 
7.4 การปฏิรูประบบอภิบาลการด าเนินงานหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง   
7.5 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการคล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้าน

สุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น 
8. กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ  
ระเด็นที่ 8.1 Program 8 OKR 
O2.8  
ประเด็น 8.2-8.4 Program 9  
OKR:  O2.9a   
         KR 2.9a1-a4 

8.1 การวิจัยเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยหรือแก้ปัญหาสังคมสูงวัย  
8.2 วิจัยเพื่อการพัฒนามาตรการ ระบบ หรือนโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ 

กลุ่มเด็ก วัยรุ่น คนพิการ กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต แรงงานข้ามชาติ 
8.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาและยุติวัณโรค 
8.4 แนวทางการควบคุม การส่งเสริม การป้องกันและการรักษาโรคท่ีเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

และอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังด้วยตนเอง 

แผนงำนวิจัยมุ่งเป้ำด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 



กรอบกำรวิจัยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ท่ี สวรส. รับผิดชอบหลัก (ต่อ) 

3 กำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้ำทำยของสังคม 

P10 ยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันและวำงรำกฐำนทำงเศรษฐกิจเพื่อกำรพึ่งพำ 
      ตนเองในระดับประเทศ  

O3.10b กำรใช้วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ 
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เกษตรและอำหำร สุขภำพและกำรแพทย์  

 การวิจัยจีโนมิกสป์ระเทศไทย: งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการบริการ หรือระบบบริการ: 
 1) โรคมะเร็ง   2) กลุ่มโรคหายาก (Rare disease) 3) โรคไม่ติดต่อ (NCDs) 
 4) โรคติดเช้ือ (Infectious disease)  5) เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics) 

แผนงำนวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย 

KR3.1 จ านวนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา 
         เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
         ด้านเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ 

Program  
  

OKR  
  

แผนงำน 

Platform 



กรอบกำรวิจัยปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ท่ี สวรส. รับผิดชอบหลัก (ต่อ) 

กำรแก้ปัญหำวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ  

O17a ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรและฟื้นตัวอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
(Resilience) ต่อกำรเกิดภำวะวิกฤติเร่งด่วน
ของประเทศ  

KR17a.1 จ านวนชุดความรู้สาธารณะเกี่ยวกับปัญหา
และการจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ
เร่งด่วนอย่างเป็น ระบบ มีความรู ในการจัดการตนเอง 
KR17a.2 จ านวนฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลท่ีจ าเป็น
เพื่อการจัดการในระดับประเทศและระดับพื้นที่ 
KR17a.3 จ านวนนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายท่ีเป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัย
พิบัติ และภาวะวิกฤติ เร่งด่วน   
KR17a.4 ร้อยละของนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายท่ีเป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัย
พิบัติและภาวะ วิกฤติเร่งด่วน ท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

O17b ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรพึ่งตนเอง
ด้ำนควำมรู้ ก ำลังคนและโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน 
ววน. เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรภำวะวิกฤติเร่งด่วน
และกำรฟ้ืนตัวหลังภำวะวิกฤต  

KR17b.1 จ านวนข้อมูล/องค์ความรู้ระดับประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถร่วมกันจัดการ
ภาวะวิกฤติเร่งด่วน ได้ทันท่วงที และเหมาะสมกับ
สถานการณ์  
KR17b.2 จ านวนข้อมูลเพื่อการลงทุนในการ
พัฒนาก าลังคนและโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ที่
เกี่ยวข้องกับการรับมือภาวะ วิกฤติเร่งด่วนเพื่อให้
ประ เทศปรับตั ว ได้  มี ค วามมั่ นคง ในทุ ก มิ ต
  

Program   

OKR  
  



 แผนงำนวิจัยเพ่ือกำรแก้ปัญหำวิกฤติของประเทศด้ำนระบบสุขภำพ 

แผนงำน/ โครงกำร โจทย์/ประเด็นวิจัย 

กำรวิจัยเพ่ือสร้ำงควำม

เข้มแข็งของระบบสุขภำพ

ในกำรตอบสนองต่อโรค

ระบำดใหญ่ (Pandemic) 

1) การวิจัยเพื่อหาแนวทางลดการติดเชื้อ  ลดการป่วย ลดการตายจาก pandemic 

2) การวิจัยเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการควบคุมโรคระบาดใหญ่กับการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ

ของประชาชน การอยู่ดีของสังคม และการพัฒนาประเทศ    

3) การวิจัยเพื่อระบุข้อจ ากัดของระบบและกลไกต่างๆ ท่ีสามารถไม่ท างานในช่วงเริ่มต้นของการ

ระบาดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีการระบาดใหญ่คร้ังต่อไป   

4) การวิจัยเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันโรคระบาดใหญ่ 

5) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคระบาดใหญ่ที่ทันต่อ

สถานการณ์ 

6) การวิจัยเพื่อแสวงหาทางเลือกและยุทธศาสตร์การให้วัคซีนแก่กลุ่มเส่ียงหรือประชากรท่ัวไป 

7) การพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้าระวังขั้นสูงท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความรวดเร็วใน

การป้องกันโรค เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล ชุดตรวจวินิจฉัยโรค วัคซีน ยารักษาโรค เวชภัณฑ์

ทางการแพทย์ และการพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย    


