
PMU สวรส. 

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ ์

ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 

เสวนา “การยกระดับคุณค่างานวิจัยในภูมิภาคภาคเหนือ :  

โอกาสและความท้าทายภายใต้มุมมองของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม”  

 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 มีนาคม 2563 



การยกระดับคุณค่างานวิจัยในภูมิภาคภาคเหนือ :  
โอกาสและความท้าทายภายใต้มุมมอง PMU 

• ทรัพยากร (in cash, in kind) และศักยภาพของอาจารย์ใน
สถาบันการศึกษา 

• ความเป็นหนึ่งเดียวและการบูรณาการ (ในหลายๆ สถาบันการศึกษาใน
ภาคเหนือ) 

• อ านาจและการสั่งการ (ให้อาจารย์ท าวิจัยที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 
มากกว่า ท าวิจัยที่อาจารย์แต่ละคนสนใจ) 

• ความเชื่อ คุณค่า และความหมาย (ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง) 
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สังคม 

เศรษฐกจิ 

Basic Research Utilization/Commercialization 

PMU ในการบริหารและจัดการทุนของไทย 

วช. 

บพค. 

บพท. 
สวรส. 

สวก. 
เกษตร 

สนช. 

บพข. 
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Program Management Unit ด้านสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

• หน่วยงานก าหนดนโยบายการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ 

• สวรส. ก าหนดโจทย์วิจัยบนพื้นฐานความต้องการของประเทศ /               
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข/นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

• สวรส. ท างานวิจัยบนพื้นฐานสภาพปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

เป้าหมาย 
 

เศรษฐกิจ 
 

 
สังคม 

 

 
สะสมความรู้ 

 

 
โครงสร้างฯ 

 - องค์ความรู้
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 
- ผลลัพธ/์ 
ผลกระทบ 
ด้านสุขภาพ 

วิจัยมุ่งเป้า 
มุ่งความเป็นธรรม 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

และคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

พัฒนา 
บุคลากรวิจัย 
มาตรฐานวิจัย 

เพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน  
ลดการน าเข้า  

ใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์

เกิดแนวปฏิบัติ การ
ปรับพฤติกรรม องค์
ความรู้เพ่ือแก้ปัญหา 
และการขับเคลื่อน 

สู่นโยบาย 

 
กรอบวิจัย 

(แผนงานวิจัย) 
 
 

 ก าลังคนด้านสุขภาพ 

 ระบบยา,เทคโนโลยีฯ 

 การเงินการคลังฯ ระบบอภิบาลสุขภาพ 

ระบบบริการสุขภาพ 

วิจัยด้าน NCD  

 SDH,กลุ่มวัย,ผู้ด้อยโอกาส, Health Literacy  

 
 

ส่งเสริม
ศักยภาพ

บุคลากรวิจัย
และมาตรฐาน

วิจัย 

 

สรุปภาพรวมของความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนา ววน.  
เป้าหมาย/ขั้นตอนแผนฯ/ตัวชี้วัด/ผลผลิต/กิจกรรม 

 
จ๊โนมิกส์ FS 

 

แผนฯ ววน. Platform2 ว.&น.เพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 

P.9 สังคมคุณภาพและความม่ันคง 
O2.9 KR2.3, 2.5, 2.9.1, 2.8.3 

Platform3 

P.10 O3.10 KR3.1, 
1.5 



แพลตฟอร์ม 2 วิจัยและสร้างนวัตกรรม 
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 

• O2 คนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชวีิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมี
คุณค่า และสามารถจัดการปัญหาท้าทายเรง่ด่วนส าคญัทางสงัคมของประเทศได้
อย่างเหมาะสม ด้วยองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม 

• KR2.3 การแก้ปัญหาภาระโรคที่เป็นปัญหา 1 ใน 3 ของประเทศ 

• KR2.9.1 นโยบายหรือมาตรการเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก ที่ได้จากองค์ความรู้ที่สร้างขึน้ จ านวน 5 นโยบายหรือมาตรการ 

• KR2.9.3 ภาระโรคที่เป็นปัญหา 1 ใน 3 ของประเทศลดลงร้อยละ 5 ต่อป ี

• KR2.8.1 ประชากร มีสุขภาพดีและพึ่งพาตัวเองได้ และลดอุบัติการณ์การเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 
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ต้องการงานวิจัยที่สัมพันธ์กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

   ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรอบรู้ 
ด้านสุขภาพ มีส่วนร่วมในการวางระบบ 

การดูแลสุขภาพ ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน 
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็น  

และอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการมีสุข
ภาวะ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ภายใต้ระบบสาธารณสุขที่เป็นเอกภาพ 

และการอภิบาลระบบทีดี่ 

เป้าหมาย 

ทบทวนสถานการณ ์
และแนวโน้ม  

ด้านสาธารณสุข 

เป้าพึงประสงค ์

ตัวชี้วัด 



ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข :  
ต้องการองค์ความรู้ในการสนับสนุน 

• ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ  คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (ประเด็น 
governance) 

• ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ  คณะกรรมการสารสนเทศสุขภาพ 
(ประเด็น Big data) 

• ระบบก าลังคนสุขภาพ ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก าลังคน
ด้านสุขภาพ  

• ระบบบริการปฐมภูมิ  การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและรักษาไว้ในระบบ  

• ระบบหลักประกันสุขภาพ  กลไกพัฒนามาตรฐานและการจัดการสารสนเทศ และการ
สร้างความม่ันคงด้านสุขภาพ โดยให้วัคซีนและการรักษาโรคติดต่อที่ก าหนดเพื่อความ
มั่นคงด้านสุขภาพกับทุกคนในประเทศไทย  
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กรอบวิจัยแผนงานระบบบริการ 
• การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพปฐมภูมใิห้มีความเขม้แข็ง เพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ท าให้เป็น
บริการแรกที่ประชาชนเลือกใช้  

• การวิจัยประเมินผลมาตรการสร้างเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคส าหรบั
ประชากรทั้งประเทศ เช่น การให้วัคซีน การตรวจร่างกาย  

• การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการท างานแบบบรูณาการและระบบเชือ่มต่อ
ระหว่างบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง ตาม service plan ของกระทรวงสาธารณสุข/ในกลุ่ม
ที่เป็นภาระโรค (BOD) เช่น หลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด อุบัติเหตุ 
มะเร็ง สุขภาพจิต   
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• การวิจัยเพ่ือออกแบบการจ้างงานและสิทธิประโยชน์รูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของก าลังคนในอนาคตและสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ของก าลังคนสุขภาพภาครัฐ 

• การวิจัยและพัฒนาระบบทะเบียนบุคลากรวิชาชีพและแพลทฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างสภาวิชาชีพและ กสธ. เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการก าลังคนสุขภาพของ
ประเทศไทยแบบบูรณาการ 

• การศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้ และการบริหารการกระจายทรัพยากรบุคคลเชื่อมโยง
กับทรัพยากรอื่นของระบบสุขภาพ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของบริการทางศัลยกรรมในระบบ
บริการสาธารณสุข 

• วิจัยเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการก าลังคนด้านสุขภาพของประชาชนและสังคม
ในอนาคต (ภายใต้บริบทมี AI) ที่ครอบคลุมบุคลากรวิชาชีพ (Professionals) และสาขา
สนับสนุน (Allied health) โดยค านึงถึงความสอดคล้องต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และระบาดวิทยา  
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กรอบวิจัยแผนงานระบบก าลังคนด้านสุขภาพ 



กรอบวิจัยแผนงานระบบยา , ระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
 • การประเมินการเข้าถึงยาในประเด็นต่างๆ รวมทั้งประสิทธิผลของนโยบายและ

ผลที่เกิดขึ้นต่อระบบยาในภาพรวม  

• สถานการณ์ของการเข้าถึงยาในภาคประชาชน 

• Model การใช้นโยบายราคายาในประเทศไทย 

• วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ ที่ผลิตใช้เองในประเทศ มี

คุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข้าและสามารถส่งออกสู่

ตลาดต่างประเทศได้ 

• นวัตกรรมทางการแพทย์ที่เหมาะสมสามารถน าไปใช้กับบริบทของสังคมไทย 

และเป็นความต้องการของประเทศ  
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• การสร้างเสริมสุขภาพและการปอ้งกันโรค : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
งานวิจัยเชิงระบบเกี่ยวกับ pandemic เช่น political economy of 
pandemic, ELSI (Ethical, Legal, Social Implication) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการด้านวัคซีน  
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เป้าหมาย 
•ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยี Genomic Medicine สามารถ
ยืดอายุผู้ป่วยมะเร็ง ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 
ลดการเกิดโรคเรื้อรัง และลดการแพ้ยารุนแรงลง  

• เกิดงานวิจัยด้าน Genomic Medicine ที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข
ปัจจุบัน 

• เกิดอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ รองรับความต้องการของประชาชน ทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 



โครงการภายใต้แผนงานจีโนมิกส์ (ปี 63,64) 

1. Whole Genome sequencing  

2.   ศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดการใช้ข้อมูลพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  

3.   พัฒนาระบบจัดเก็บ DNA และระบบบริการหาล าดับเบสจีโนม (การเตรียมการ/ สังเคราะห์

ตัวอย่างให้เป็น DNA)  

4.   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Genome Data Center (ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่ส าคัญ 

รองรับการบริหารจัดการ จัดเก็บ ประมวลผล และรักษาความปลอดภัยข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทย) 

5.   ผลิตบุคลากร ด้านชีวสารสนเทศจีโนมิกส์ แพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ และผู้ให้ค าปรึกษาด้านพันธุ

ศาสตร์ 

6.    สนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ การจัดท าแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการใช้

ประโยชน์การแพทย์จีโนมิกส์ 
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3.10.1.2 FS Genomics:  ปีงบประมาณ 2563  
แพลตฟอร์ม 3    การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
โปรแกรม P10    ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

ผลผลิต (Output)  
ผลลัพธ์ (Outcome) 

มีตัวอย่างส าหรับการถอดรหัสพันธุกรรมทั้ง
จีโนมในประชากรไทย จ านวนไม่น้อยกว่า 
5,000 ราย 

ได้ระบบการจัดเก็บและบริหารตัวอย่างส าหรับโครงการใน 4 กลุ่มโรค 
(มะเร็ง, rare disease, NCD, เภสัชพันธุศาสตร)์ 

ฐานข้อมูลพันธุกรรมประชากรไทยที่มี 
จ านวนข้อมูลไม่น้อยกว่า 5,000 ราย 

มีข้อมูลฐานพันธุกรรมประชากรไทยเริ่มต้นส าหรับการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลพันธุกรรมเพื่อขยายฐานในปีต่อๆ ไป  

โครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบคอมพิวเตอร์และ 
ด้านสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการ 
ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ที่ได้จากโครงการ 
จีโนมิกส์ประเทศไทย 

สามารถใช้ต่อยอดงานวิจัย รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการแพทย์แบบจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย า 

ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ระดับ 
จีโนมเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ 

ได้แนวทางการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและ
แม่นย ามากขึ้น ใน 2 กลุ่มโรค (กลุ่มโรคมะเร็ง : เต้านม รังไข่ ล าไส้
ใหญ,่ กลุ่มโรคหายาก : เช่น ผู้ป่วยโรค adult polycystic kidney, 
ความผิดปกติของทารกในครรภ์ก่อนคลอด) 



Platform Q1 (ปี 2563) Q2-4 (ปี 2563) 

Platform 2                                 

การวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม  

(Program9) 

-Approved            

Re-submit 

-พัฒนาข้อเสนอ

การวิจัย 

-จัดสรรทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัย (PMU สวรส. 

ประสานกับนักวิจัย) และติดตามประเมินผล 

Platform 3 

การวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แข่งขัน (Program10) 

-Call for 

proposal 

-พัฒนาข้อเสนอ

การวิจัย 

-จัดสรรทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง (PMU สวรส. ประสานกับนักวิจัย) 

-ด าเนินงานและบริหารจัดการตามกิจกรรม/

โครงการของ แผนปฏิบัติการจีโนมิกส์ฯ 

-ติดตามและประเมินผล 



กรอบวิจัย Cancer Genomic 
  1.ศึกษาโรคมะเร็ง เช่น การศึกษา epigenetic ในโรคมะเร็งที่มีลักษณะเฉพาะในคนไทย 

เช่น มะเร็งท่อน้ าดี มะเร็งต่อมน้ าเหลือง  
2. การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของการใช้ประโยชน์จาก genomics data เช่น 
Prognosis biomarker , Screening test 
3. การพัฒนาระบบ cancer registry ท่ีสมบูรณ์ 
4.การคัดกรองในโรคมะเร็งพันธุกรรมที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น มะเร็งครอบครัว
ชนิดเต้านมและมะเร็งรังไข่  มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งในเด็ก  
5.การพัฒนาชุดตรวจที่เหมาะสมกับผู้ป่วยไทย ทั้งในส่วน Hereditary cancer และ 
Actionable Somatic ที่มีความถูกต้องในราคาที่เหมาะสม เพ่ือผลักดันเข้าสู่ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีจีโนมิกสไ์ด ้

6.แนวทางการใช้ยาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เหมาะสมในการใช้
ยา Herceptin (Extreme genotype) เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือ
ประสิทธิผลไม่ดี  

 
 
 
 

 

 

 



– ประสิทธิภาพและความคุม้คา่ของการใช้เทคโนโลยีจีโนมใน
การวินิจฉัยโรคพันธุกรรม 

– Clinical utility ของ genomics ในการดูแลรกัษา
กลุ่มโรคต่างๆ เช่น โรคชกัไม่ทราบสาเหต ุ
โรคหวัใจพิการแตก่ าเนิด 

 
 
 
 
 

 

 

กรอบวิจัย Rare Disease (Genomic) 
  



กรอบวิจัย  NCD (Genomic) 

– รูปแบบการกระจายตัวของ variants ที่สัมพันธ์กับ NCD และอาจ
มีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างออกไปจากลุ่มประชากรอื่น ถือเป็น 
novel discovery 

– Polygenic Risk Score  มีความจ าเพาะกับประชากร จะเกิด
ประโยชน์ในการท านายความเสี่ยงการเกิดโรค 

– Complex disease ท าให้รู้ Variants บางชนิดที่ถูกค้นพบว่า
จ าเพาะกับประชากรไทย และน าไปสู่แนวทางการรักษาหรือ
เป้าหมายของตลาดยาในภูมิภาค  

 
 
 
 
 

 

 



กรอบวิจัย  Pharmacogenomic 

– การศึกษาเภสัชพันธุศาสตร์ของการแพ้ยาอย่างรุนแรง 

– เภสัชพันธุศาสตร์ในเด็กออทิสติก 

– เภสัชพันธุศาสตร์ของยาต่างๆ 

– ธนาคารตัวอย่างและข้อมูลการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของ
ประเทศไทย  

– ระบบแปลผลยีนเภสัชพันธุศาสตร์จากข้อมูล whole genome 
sequencing 

 

 
 
 
 

 

 

 



หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ปี ๖๔ 

๑) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งตอบสนองความต้องการของประเทศด้าน

สุขภาพและระบุปัญหาหรือความจ าเป็นที่ต้องท าวิจัยเรื่องนั้นๆได้ชัดเจน 

๒) เป็นโครงการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ ไม่ใช่งานประจ า หรือการท ากิจกรรมที่น านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ  

๓) มีค าถาม/โจทย์วิจัยที่ชัดเจน  

๔) ความสมบูรณ์ของโครงการวิจัยเพียงพอที่ท าให้เข้าใจกรอบความคิดการวิจัยได้ 

๕) การออกแบบและระเบียบวิธีวิจัยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และโจทย์วิจัย 

๖) ประเภทการวิจัย เน้นการวิจัยเชิงระบบสุขภาพ หรือเป็นงานวิจัยสุขภาพที่มุ่งเป้าชัดเจน

และสามารถแสดงผลลัพธ์ หรือผลกระทบเชิงระบบสุขภาพได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๒-๓ ปี  

๗) นักวิจัย และทีมวิจัย มีศักยภาพ/ความเชี่ยวชาญ/คุณสมบัติ ที่สอดคล้องกับเรื่องที่จะท า

วิจัย ระดับความยากง่ายของงานวิจัย และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยเชิงระบบได ้ 

24 



Thank you for your attention 

25 


