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แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19

แผนงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19
๑. เป้าหมาย
1) จานวนชุดความรู้สาธารณะเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการเมื่อประสบภัยพิบัติและภาวะวิกฤติ
เร่งด่วนอย่างเป็นระบบ
2) จานวนฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูลที่จาเป็นเพื่อการจัดการในระดับประเทศและระดับพื้นที่
3) จานวนนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัยพิบัติ
และภาวะวิกฤติเร่งด่วน
4) ร้อยละของนวัตกรรมและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นผลงานจาก ววน. เพื่อการจัดการภัย
พิบัติและภาวะวิกฤติเร่งด่วนที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
๒. ผลผลิต
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิ ด-19 ทั้งด้าน
การแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม
3. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
1) การวิจัยเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศไทย กรณีที่
สถานการณ์การระบาดได้ขยายตัวไปทั่วโลก (pandemic) รวมทั้ง การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในการ
เดินทางระหว่างประเทศ และในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
2) การวิจัย และพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ที่ช่วยลดอัตราป่วยตายและระยะเวลาในการพักรักษาตัว
ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3) การใช้ปั ญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเฝ้าระวัง วินิจฉัย
สอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19
4) การพัฒ นาชุดเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ ชุดตรวจวินิจฉัย และเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรองรับ
ปัญหาวิกฤต และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อการรองรับการระบาดในอนาคต และ
รองรับ ปั ญ หาโรคอุบั ติใหม่อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานใช้ประโยชน์ และถูก
นาไปใช้หลังเสร็จสิ้นโครงการ
5) การวิจัยและพัฒ นาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรที่ใช้ป้องกันหรือรักษาโรคโควิด -19 เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสมุนไพรไทยเพื่อนามาใช้ทางการแพทย์

-26) การวิจัยและพัฒ นาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) ที่พร้อมดาเนินการทดลองใน
มนุษย์ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดที่สามารถนาไปปรับใช้ในการวิจัยพัฒนาวัคซีนได้ในภาวะฉุกเฉิน
7) การวิจั ย และพั ฒ นาองค์ค วามรู้เพื่ อพัฒ นานโยบายและมาตรการด้านสาธารณสุ ข ในการ
แก้ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ
8) การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา รวมถึงชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากภาวะวิกฤตโควิด -19 และการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนโยบายและมาตรการ
ของรัฐต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
9) การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้า งความเข้ ม แข็ ง และความยั่ งยื น ทางเศรษฐกิ จ ต่ อ แรงงานที่
เคลื่อนย้ายกลับสู่ท้องถิ่น และแรงงานที่ต้องหางานใหม่
10) การพัฒ นาความเข้มแข็งของกลไกการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้ง
โรคติดต่ออุบัติใหม่เชิงพื้นที่ เช่น บทบาทของ อสม. อบต. และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด
11) การวิจัยโครงสร้างทะเบียนแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับมาตรการเยียวยาแรงงานทั้ งในและ
นอกระบบ รวมถึงแรงงานต่างด้าวให้ทั่วถึง
12) การวิจั ย ต้น แบบการบริ ห ารจัดการเศรษฐกิจ ชุม ชนในท้ องถิ่ น (National e-commerce
platform) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดการไหลออกของเงินตรงไปต่างประเทศ
13) การวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสาหรับจัดการ COVID – 19 และรองรับ
โรคอุบัติการณ์ใหม่ในอุดมคติ
14) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อบริหารจัดการ COVID – 19 และรองรับ
โรคอุบัติการณ์ใหม่
เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย
ข้อเสนอการวิจัยต้องมีลักษณะครบถ้วนทุกข้อ ดังต่อไปนี้
1) มีประเด็นวิจัยตามกรอบการวิจัยที่ วช. ประกาศ
2) มีลักษณะเป็นแผนงานวิจัยหรือโครงการวิจัย ซึ่งกรณีที่เป็นแผนงานวิจัยต้องประกอบด้วย
2.1) ต้องมีโครงการวิจัยย่อยอย่างน้อย 2 โครงการที่สามารถดาเนินการวิจัยในปีแรกที่เสนอ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม
2.2) รายชื่ อ โครงการวิ จั ย ย่ อ ย โปรดระบุ ร ายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ ชั ด เจน หรื อ เป็ น แนวคิ ด ใน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของแผนงานวิจัย
2.3 ) รายละเอียดงบประมาณ และตัวชี้วัดแยกรายปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถวัดได้จริง
3) การเขียนข้อเสนอการวิจัย ต้องจัดทาข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทยเท่านั้น
4) มี การบู ร ณาการงานวิจั ย ในลั ก ษณะสหสาขาวิช าการหรือบู รณาการระหว่างหน่ วยงานหรือ มี
การดาเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนาไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน
5) งบประมาณที่ เสนอขอต้ อ งมี ร ายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ไปตามระเบี ย บ และเหมาะสมกั บ
การดาเนินงานวิจัย
6) ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอการวิจัยนี้ ต้องไม่อยู่ในข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
กรณี มี การต่ อยอดจากงานวิจั ยเดิ มต้ องแสดงขอบเขตการด าเนิ นงานระหว่ างงานเดิ มและ
งานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนาทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย

-3มาดาเนินการวิจัยต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้าซ้อนหรือมีการดาเนินการวิจัย
มาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และเรียกเงินทุนวิจัยคืน
6) กรณีโครงการวิจัยที่เป็นการดาเนินงานในลักษณะการวิจัยร่วม (Co-funding) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ครุ ภั ณฑ์ หรื อสิ่ งก่ อสร้ าง จากหน่ วยงานอื่ น ให้ แสดงรายละเอี ยดการสนั บสนุ นดั งกล่ าวโดยระบุ
งบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ
7) วช. ถือว่าข้อเสนอการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากผู้อานวยการแผนงาน และหัวหน้า
โครงการวิจั ย ย่ อ ย หรื อ หั ว หน้ า โครงการวิ จั ย รวมทั้ งผู้ ร่ ว มวิ จั ย และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู งสุ ด ของหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดของผู้อานวยการแผนงาน หรือหัวหน้าโครงการวิจัย ระดับอธิการบดี อธิบดีหรือเทียบเท่าของภาครัฐ
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าของภาคเอกชนเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอ
การวิจัยดังกล่าว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม

สอบถามรายละเอียดรายละเอียดการเสนอขอรับทุน
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1) นางสาววรรณฐินี แก้วไทรย้อย ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
2) นางสาวมัลลิกา บุญฤทธิ์
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3) นางสาวจิราภรณ์ พุทธ์มีผล ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4) นางสาวสุทธิษา ปัญญา
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

