
เครือข่าย R2R น้องใหม่ร้อยแก่นสารสินธ์ 
เขตบริการสุขภาพที่ 7 

ดร.จงกลณี จันทรศิริ 
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ยุทธศาสตร 4  ป 
ป 1  เปดรับ R2R 
ป 2 

ป 3 

ป 4 

เปดศักยภาพ 
เปดตัว 

เปดการเรียนรู 



ป 1  เปดรับ R2R 
 เปดนโยบายการขับเคลื่อน R2R เขต7 

1 • นโยบาย 
2 • โครงสร้าง 
3 • สร้างคน 
4 • สนับสนุน 
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ป 1  เปดรับ R2R 
Ø  จัดตั้งกก.R2R ร้อยแก่นสารสินธ์ 
Ø  ร่วมจัดทําแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย

กับสธ 
Ø  เปิดศักยภาพแกนนํา 
Ø  อบรมระยะสั้น”การขับเคลื่อนงาน

ประจําสู่งานวิจัยที่ศิริราช” 
Ø  ส่งอบรม FA ขั้นเทพ 
Ø  แกนนําขับเคลื่อน R2R 
Ø  เครือข่ายร้อยแก่นสารสินธ์ 



แกนนําเข้าอบรม “Facilitator”  
ระหว่างวันที ่29-30 กรกฎาคม 

2557 ระยะเวลา 3 วัน จํานวน 10 
คน  



การประชุมโครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ 
 “การขับเคลื่อนงานประจําสู่งานวิจัย Routine to 

Research (R2R) สําหรับองค์กร” 
วันที ่3-4 เมษายน 2557 

โรงแรมเซนทาราแกรนด์ จังหวัดขอนแก่น 

เวทีขับเคลื่อนนโยบายระดับเขต 



ใหความรู และแนวคิด R2R 0

สนับสนุนนโยบาย 
ให้ความรู้ แนวคิดR2R 



Success Storytelling  
โดยนักวิจัยที่ประสบความสําเร็จ 



Workshop ตั้งคําถามการวิจัย 
และพัฒนาโครงร่างวิจัย 



วางแผนการจัดตั้งเครือข่ายทีมที่ปรึกษา 
และวิทยากร R2R 

ประชุมคณะกรรมการR2R 
เขตบริการุขภาพที่ 7 



เครือข่ายวิจัย R2R ร้อยแก่นสารสินธ์ 
เครือข่ายที่ปรึกษา 

เครือข่ายวิทยากร 



เครือข่ายนักวิจัยR2R ร้อยแก่นสารสินธ์ 
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ป 2  เปดตัว 
Ø “ระดมพลคน R2R” 
Ø “จัดประชุมขับเคลื่อน
งานประจําสู่งานวิจัย 
(R2R) สําหรับ
องค์กร” 

Ø ปรากฎการณ์ 4 in 1 
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สนับสนุนนโยบาย 
ใหความรู แนวคิดR2R 

1 
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Success Storytelling  
โดยนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จ 

2 



Page  17 

3  Workshop ตั้งคำถามการวิจัย 
และพัฒนาโครงรางวิจัย 
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จัดตั้ง 3 เครือขาย  
§ เครือขายที่ปรึกษา 
§ เครือขายวิทยากร  
§ เครือขายนักวัจัย  

4 
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ป 3  เปดศักยภาพ 
เปิดตัวน้องใหม ่เครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสินธ์ 

การประชุม R2R National 
Forum ครั้งที่ 7  

ระหว่างวันที ่23-25 กรกฎาคม 
2557 

 ณ.ศูนย์ประชุมเมืองทองธาน ี
กทม.  



ประกาศนโยบายสนับสนุน R2R  
โดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 
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เสนอผลงานวิจัยR2Rเขาประกวด 

ไดรับรางวัล 3 ผลงาน 
รางวัลผลงาน R2R ดีเดนกลุมงานบริการระดับปฐมภูมิ 

รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
งาน IC ในรพ.สต.เครือขายโรงพยาบาลขอนแกน 

ที่ประสบความสำเร็จและนำสูความยั่งยืน 
โดย นางวราภรณ ประทุมนันท  

โรงพยาบาลขอนแกนและคณะ 
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รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น 
กลุ่มงานบริการระดับทุติยภูมิ 

ผลการพัฒนา CKD Alert Pop Up 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ้ด 

โดย  ภญ. ณิชมน อาวรณื 
โรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด   
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รางวัลผลงาน R2R ดีเดน 
กลุมงานบริการระดับตติยภูมิ 

ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาล 
เพื่อการป้องกันและบรรเทาการเกิดช่องปากอักเสบในผู้ป่วย

มะเร็งศรีษะและคอ ที่ได้รับยาเคมีบําบัด 
โดย สุกัญญา จันหีบ 

สังกัดหอผู้ป่วย 5 จ. แผนกการพยาบาลบําบัดพิเศษ 
งานบริการพยาบาล  รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น 
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ป 4  เปดการเรียนรู 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย

เครือช่ายภาคเหนือ-ภาคอีสาน 
จ.อุบลราชธานี 

 §  รวมนำเสนอผลงาน  Success 
story telling 
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จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนเครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสินธ์ 



โครงสร้างคณะกรรมการ R2R เขต 
คณะกรรมการพัฒนางานประจาให้

เป็นงานวิจัย 
ประธาน 1 ท่าน 
รองประธาน 1 ท่าน 
กรรมการ 17 ท่าน 
เลขานุการ 1 ท่าน 
ผู้ช่วยเลขานุการ 7 ท่าน 

รวม 27 ท่าน 



 
ก.กาหนดประเด็นแผนงาน/โครงการสนับสนุน
วิชาการและงานวิจัยที่สอดรับ 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการของเขตบริการ
สุขภาพที่ ๗   
ข. สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการ
พัฒนางานวิชาการจากงานประจา 
ให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research : R๒R) 
อย่างเป็นรูปธรรม   
ค. สร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือทั้งภาครัฐ
และเอกชนอย่างจริงจัง   
ง. รวบรวมและคัดเลือกผลงาน เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ   
จ. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   

บทบาทหน้าที่  
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§ “เปนเครือขาย R2R ชั้นนำของประเทศ ในป 2560” 

วิสัยทัศน์ 
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1.สงเสริม สนับสนุนใหเกิดการนำแนวคิด R2R มาใชในการพัฒนาคน 
พัฒนางาน พัฒนาองคกร 
2.สงเสริมใหเปนองคกรแหงการเรียนรูในบุคลากรดานสุขภาพทุกระดับ 
3.สรางความรวมมือกับเครือขาย R2R ทุกระดับ 
4.สรางองคความรูใหมครอบคลุม ดานบริหาร บริการ วิชาการ  และ
เทคโนโลยี 

พันธกิจ 



เป้าหมาย 
1. เกิดชุมชนนักวิจัย R2R ในโรงพยาบาล และเครือข่ายวิจัย R2R ระดับเขต ประเทศ 
2. บุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับมีทัศนคติ และความเข้าใจที่ถูกต้องต่องานวิจัย R2R 
3. บุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะในการพัฒนางานด้วยงานวิจัย R2R 
4.  เพิ่มคุณภาพบริการ จากการแก้ปัญหาหน้างานด้วยงานวิจัย 
5.  เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ 



ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างทัศนคติ  ปรับวิธีคิด และสร้างแรงจูงใจ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 : เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยด้านสุขภาพทุกระดับ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : บริหารจัดการเพื่อนําผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

  เพื่อพัฒนาสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
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แผน HR ที่นําเสนอผู้ตรวจราชการเขต 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลา  
งบประมาณ ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. พัฒนาศักยภาพ
กรรมการเพื่อขับ
เคลื่อน R2R จังหวัดละ 
2 คน 

- 8 คน 8  คน 8 คน 160,000 บาท 
(20,000 บาท/
คน) 

2. ส่งอบรม Advance 
Facilitator  

- 4 คน 4 คน 4 คน 300,000 บาท 
(25,000 บาท/
คน) 

3.  ส่งอบรม CEU มข. 
4 เดือน 

- 4 คน 4 คน 4 คน 1,200,000 
บาท 
(100,000 
บาท/คน 

4. จัดประชุมพัฒนา
โครงร่างงานวิจัย R2R  

- 1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 800,000 บาท 
(ครั้งละ 
200,000 
บาท) 

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นําเสนอผลงาน
วิจัย  

1ครั้ง 
 

1ครั้ง 1ครั้ง 1ครั้ง 800,000 บาท 
(ครั้งละ 
200,000 
บาท) 

6. สนับสนุนการประชุม
กรรม 

1 ครั้ง 1 ครั้ง  1 ครั้ง 1 ครั้ง 200,000 บาท 

รวมเงิน 250,0
00 

710,
000 

710,0
00 

710,
000 

2,580,000 
บาท 
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ปัจจัยความสําเร็จ 

§  การจัดการข้อมูล 
§  การจัดทุน 
§  การออกแบบการบริหารจัดการ 
§  การทําความร่วมมือ/ข้อตกลง 



แผนการขับเคลื่อนงาน R2R อย่างไม่หยุดยั้ง 
v  สร้างคน 

v   สร้างโอกาส 

v  สร้างงาน 

Show & Share  เรียนรู้และแบ่งปัน 

สร้างทัน  จัดการ นําใช้ ทุน 
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ต่อยอดด้วยการพัฒนาศักยภาพ 
คุณอํานวยขั้นมหาเทพ 
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Thank you 


