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ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเคล็ดลับสําหรับคุณอํานวยประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเคล็ดลับสําหรับคุณอํานวยRR22RRุ ู ุุ ู ุ
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R2RR2R

 ไ   ใหความสําคัญกับงานประจําR และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

(Research implementation) กลบัไปพัฒนางานประจําp )
 งานวิจัยทั่วไปเนนการสรางความรูแบบ generic knowledge 

หรือความรที่สามารถนํามาใชไดโดยทั่วไป เนนการอธิบายใหนาเชื่อถือหรอความรูทสามารถนามาใชไดโดยทวไป เนนการอธบายใหนาเชอถอ

วา ผลที่เกิดนั้นมันเกิดเพราะอะไร มีทฤษฎีและขอมูลมาอางอิง และเขียน

ใ  ี ี ใ   ใ  ื่ ืออกมาใหมีเหตุมีผลใหเขาใจและนาเชือถือ 

 งานวิจัย R2R เปนการสราง specific knowledge ที่คอนขางp g
จํากัดเฉพาะบริบทนั้นๆ ที่เนนการพัฒนามากกวาเรื่องวิจัยอยางเดียว 



Work with ResearchWork with Research
((การวิจัยกับการทํางานการวิจัยกับการทํางาน))

 ื ่  ื ่  ความจําเปนของการวิจัยเพือใชในการพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับความจําเปนของการวิจัยเพือใชในการพัฒนาระบบสุขภาพในทุกระดับ

และทุกพื้นที่ และทุกพื้นที่ ((ในความเปนจริงไมมีวิธีการใดที่จะเหมาะสมกับทุกพื้นที่ ในความเปนจริงไมมีวิธีการใดที่จะเหมาะสมกับทุกพื้นที่ 

ทุกสถานการณ การวิจัยระบบสาธารณสุขจึงเปนทางออกที่สําคัญทุกสถานการณ การวิจัยระบบสาธารณสุขจึงเปนทางออกที่สําคัญ))

 การวิจัยคือการหาขอมลเพิ่มเติมและวิเคราะหขอมลที่มีอยใหเกิดเปนการวิจัยคือการหาขอมลเพิ่มเติมและวิเคราะหขอมลที่มีอยใหเกิดเปน การวจยคอการหาขอมูลเพมเตมและวเคราะหขอมูลทมอยูใหเกดเปนการวจยคอการหาขอมูลเพมเตมและวเคราะหขอมูลทมอยูใหเกดเปน

ความรูขึ้น ดังนั้นอะไรก็ตามที่เรายังรูไมพอ หรือตองการที่จะรูเพิ่ม ก็ความรูขึ้น ดังนั้นอะไรก็ตามที่เรายังรูไมพอ หรือตองการที่จะรูเพิ่ม ก็

ํ ิ ั ื่ ใ   ึ้ํ ิ ั ื่ ใ   ึ้ควรจะทําการวิจัยเพือใหรูมากขึนควรจะทําการวิจัยเพือใหรูมากขึน

 การวิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจแตละเรื่องของการบริหาร ไมการวิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจแตละเรื่องของการบริหาร ไม

จําเปนตองเปนวิจัยที่เปนไปตามหลักวิชาการวิจัยอยางเต็มรูปแบบเสมอจําเปนตองเปนวิจัยที่เปนไปตามหลักวิชาการวิจัยอยางเต็มรูปแบบเสมอ

ไป ไป แตควรเปนการวิจัยที่มงสนองตอการนํามาใชประโยชนเพื่อการแตควรเปนการวิจัยที่มงสนองตอการนํามาใชประโยชนเพื่อการไป ไป แตควรเปนการวจยทมุงสนองตอการนามาใชประโยชนเพอการแตควรเปนการวจยทมุงสนองตอการนามาใชประโยชนเพอการ

ตัดสินใจมากกวาตัดสินใจมากกวา



การวิจัยระบบสขภาพที่นํามาใชระดับปฏิบัติการการวิจัยระบบสขภาพที่นํามาใชระดับปฏิบัติการการวจยระบบสุขภาพทนามาใชระดบปฏบตการการวจยระบบสุขภาพทนามาใชระดบปฏบตการ

่ ่  การเพิมคุณภาพของกระบวนการวางแผนและบริหารจัดการใหการการเพิมคุณภาพของกระบวนการวางแผนและบริหารจัดการใหการ

จัดการบริการเปนไปอยางเปนระบบ อยูบนฐานของการใชขอมูลอยางจัดการบริการเปนไปอยางเปนระบบ อยูบนฐานของการใชขอมูลอยาง

แทจริง แทจริง ((ทั้งขอมูลที่มีอยูแลว และขอมูลที่อาจตองวิเคราะหหรือเก็บทั้งขอมูลที่มีอยูแลว และขอมูลที่อาจตองวิเคราะหหรือเก็บ

รวบรวมเพิ่มรวบรวมเพิ่ม))รวบรวมเพมรวบรวมเพม))

 มุงใหเกิดการตัดสินใจในแตละขั้นตอนที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพมุงใหเกิดการตัดสินใจในแตละขั้นตอนที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพ

ใ ปใ ปสูงสุดในการแกปญหาสูงสุดในการแกปญหา

 การนําวิจัยมาใชประกอบการตัดสินใจในลักษณะนี้เปนการวิจัยเชิงการนําวิจัยมาใชประกอบการตัดสินใจในลักษณะนี้เปนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ((Action Research) Action Research) ซึ่งมุงใหไดความรูมาแกปญหา ซึ่งมุงใหไดความรูมาแกปญหา 

มากกวามากกวาการสรางความรใหมโดยวิธีการที่ถกตองตามหลักวิชาการอยางการสรางความรใหมโดยวิธีการที่ถกตองตามหลักวิชาการอยางมากกวามากกวาการสรางความรูใหมโดยวธการทถูกตองตามหลกวชาการอยางการสรางความรูใหมโดยวธการทถูกตองตามหลกวชาการอยาง

เครงครัดเครงครัด



กิจกรรมในแตละกลวิธีกิจกรรมในแตละกลวิธี กลวิธีที่ กลวิธีที่ 11
••การประชุมแลกเปลีย่นการประชุมแลกเปลีย่น
ี ี ่่

สรางกระแส สรางกระแส RR22RR  
ใหเปนที่รจักและยอมรับใหเปนที่รจักและยอมรับ

เรียนรูเรียนรู
••การประกวดงานวจิยั  การประกวดงานวจิยั  
RR22R R ดีเดนประเภทตางๆดีเดนประเภทตางๆ
••  จัดทําจดหมายขาวและจัดทําจดหมายขาวและ

22

กลวิธีที ่กลวิธีที ่22 และ และ 33
••  จัดทําทะเบียนนักวิจยัในระดับจัดทําทะเบียนนักวิจยัในระดับ
พื้นที่พื้นที่
••  พัฒนาระบบที่ปรึกษานักวิจัยในพัฒนาระบบที่ปรึกษานักวิจัยใน

ั ื้ ี่ั ื้ ี่(( ั ิ ัั ิ ั RR22RR โสโส ใหเปนทรูจกแล ยอมรบใหเปนทรูจกแล ยอมรบ

ความรูความรู//ความเขาใจ ความเขาใจ RR22RR
เพิ่มขึ้น ความสับสนลดลงเพิ่มขึ้น ความสับสนลดลง

ความกระตอืรือรนของความกระตอืรือรนของ
หนวยงานในการทํา หนวยงานในการทํา RR22RR

วารสาร วารสาร RR22RRระดับพนทระดับพนท((นักวจยั  นักวจยั  RR22RR  อาวุโสอาวุโส
และอาจารยในสถาบันการศึกษาและอาจารยในสถาบันการศึกษา))
••  การพัฒนาระบบที่ปรึกษานักวิจัยการพัฒนาระบบที่ปรึกษานักวิจัย
ผานระบบ ผานระบบ InternetInternet  ((จัดทําจัดทํา
ฐานขอมลความรฐานขอมลความร online)online)

หนวยงานสนับสนุนและหนวยงานสนับสนุนและ
สงเสริม สงเสริม RR22RR  เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น

ฐานขอมูลความรู ฐานขอมูลความรู online)online)
••  จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหวางนักวิจัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนระหวางนักวิจัย
••  การฝกอบรมการวิจัย การฝกอบรมการวิจัย 

กลวิธีที่กลวิธีที่ 44

นักวิจัยในระดับพื้นที่นักวิจัยในระดับพื้นที่
มีจํานวนเพิ่มขึน้มีจํานวนเพิ่มขึน้

หนวยงานมคีวามเขมแข็งหนวยงานมคีวามเขมแข็ง
และพัฒนาตอเนื่องและพัฒนาตอเนื่อง

ระบบสนับสนุนและพัฒนาระบบสนับสนุนและพัฒนา
นักวิจัยในระดับพื้นที่นักวิจัยในระดับพื้นที่

กลวธท กลวธท 44
••    การสังเคราะหการสังเคราะห
ความรูจาก ความรูจาก RR22R R ในใน
ประเด็นรวมเชิงประเด็นรวมเชิง
นโยบายนโยบาย

นักวิจัย นักวิจัย RR22RR
มีศกัยภาพเพิ่มขึ้นมีศกัยภาพเพิ่มขึ้น

นักวิจัยระบบสุขภาพนักวิจัยระบบสุขภาพ
มีจํานวนเพิ่มขึน้มีจํานวนเพิ่มขึน้

ระบบสนับสนุนระบบสนับสนุน
RR22RR  to Rto R22PP

นโยบายนโยบาย
••  การใช การใช RR22R R เปนเปน
ฐานในการพัฒนาฐานในการพัฒนา
นักวิจัยเพือ่ทํางานนักวิจัยเพือ่ทํางาน
วิจัยระบบสุขภาพ วิจัยระบบสุขภาพ 

กลวิธีที ่กลวิธีที ่55
••  ถอดบทเรียนถอดบทเรียน

การพัฒนาองคความรูการพัฒนาองคความรู
ในการทํา ในการทํา RR22PP นักวิจยั นักวิจยั RR22PP ระบบสุขภาพเกิดการพัฒนาระบบสุขภาพเกิดการพัฒนา

แนวคิดแนวคิด//ความเขาใจความเขาใจ
เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ RR22PP
•• พัฒนาคูมือการพัฒนาคูมือการ
ดําเนินการทํา ดําเนินการทํา RR22PP



แผนงานพัฒนาเครือขายวิจัยแผนงานพัฒนาเครือขายวิจัย

ในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจําในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจํา

กลวิธีการทํางานกลวิธีการทํางาน

 เชื่อมคน เชื่อมคน  motivate motivate และ และ encourage encourage รวมถึง รวมถึง communication tool communication tool เชอมคน เชอมคน  motivate motivate และ และ encourage encourage รวมถง รวมถง communication tool communication tool 
development development เพื่อนําไปสู เพื่อนําไปสู local meeting local meeting ซึ่งการเชื่อมคนจะนําไปสูการซึ่งการเชื่อมคนจะนําไปสูการ

พัฒนาและใชเครื่องมือเชื่อมโยงอื่นๆ เชน พัฒนาและใชเครื่องมือเชื่อมโยงอื่นๆ เชน web blog  newsletterweb blog  newsletter  ในในพฒนาและใชเครองมอเชอมโยงอนๆ เชน พฒนาและใชเครองมอเชอมโยงอนๆ เชน web blog, newsletterweb blog, newsletter  ในใน

เว็บไซต เว็บไซต RR22RR

 เชื่อมความรู เชื่อมความรู   เชน เชน content content เรื่องเรื่อง ระบบบริการ การลดความแออัด การระบบบริการ การลดความแออัด การ

สรางเสริมสุขภาพ ตองมีการ สรางเสริมสุขภาพ ตองมีการ review review จากแหลงอื่น ทั้งในประเทศและจากแหลงอื่น ทั้งในประเทศและุุ

ตางประเทศ เพื่อใหเกิด ตางประเทศ เพื่อใหเกิด Practical recommendation Practical recommendation ซึ่งการเชื่อมความรู จะซึ่งการเชื่อมความรู จะ

กอใหเกิด กอใหเกิด methodology Rmethodology R22RR  ที่จะใชในแตละบริบทที่จะใชในแตละบริบทกอใหเกด กอใหเกด methodology Rmethodology R22RR  ทจะใชในแตละบรบททจะใชในแตละบรบท





กลวิธีทํางาน กลวิธีทํางาน ((ตอตอ))กลวธทางาน กลวธทางาน ((ตอตอ))

เผยแพรผลงานวิจัย เผยแพรผลงานวิจัย RR22R R ใหไปถึงประชาชนใหไปถึงประชาชน : : 

ิ ิ์ิ ิ์Design for life(Thai PBS)Design for life(Thai PBS)  : : รพรพ..สรรพสิทธิ สรรพสิทธิ , , รพรพ..

มหาราช มหาราช   รพรพ พิษณโลกพิษณโลกมหาราช มหาราช , , รพรพ..พษณุโลกพษณุโลก

ชอง ชอง 9 9 ((สโมสรสขภาพสโมสรสขภาพ)) : : รพรพ สงเนินสงเนิน   รพรพ ธัญบรีธัญบรี   ชอง ชอง 9 9 ((สโมสรสุขภาพสโมสรสุขภาพ)) : : รพรพ..สูงเนนสูงเนน, , รพรพ..ธญบุรธญบุร, , 

รพรพ..บางปลามาบางปลามา





กลวิธีทํางาน กลวิธีทํางาน ((ตอตอ))กลวธทางาน กลวธทางาน ((ตอตอ))

 plan for future collaborative Rplan for future collaborative R22R R pp
11))เกิด เกิด multicenter study : multicenter study : แตละ แตละ unit unit อยูคนละที่และอยูคนละที่และshareshare  

common proposal (common proposal (อาจได อาจได proposalproposalของเครือขาย ของเครือขาย RR22RR ภาคภาคcommon  proposal (common  proposal (อาจได อาจได proposalproposalของเครอขาย ของเครอขาย RR22R R ภาคภาค

ตะวันออกตะวันออก))

)) b hb h  ii ใ ื้ ี่ ีใ ื้ ี่ ี22))  area base approacharea base approach  : R: R22R R มากกวา มากกวา 1 1 unit unit ในพนืทีเดยีวกนัในพนืทีเดยีวกนั

 หา หา potential researchers potential researchers  ดวยวิธี ดวยวิธี special approachspecial approach  pp p ppp pp
เพื่อใหเกิดการทํางานวิจัยเชิงระบบ ไดนักวิจัยหนาใหมในระบบสุขภาพเพื่อใหเกิดการทํางานวิจัยเชิงระบบ ไดนักวิจัยหนาใหมในระบบสุขภาพ

 System research (Synthesis knowledge for policy)System research (Synthesis knowledge for policy) System research (Synthesis knowledge for policy)System research (Synthesis knowledge for policy)



่ กลุมเปาหมาย
 บุคลากรสาธารณสุข/นักวิจัยR2R
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สสส. (แนวคด, แหลงทุน)

กสธ. กรมฯ(นโยบาย,แรงจูงใจ)
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 ระดับบุคคล
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     สวสส. สบช. กสพท. CRCN 
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ช.พยาบาลชุมชน สมาคมหมออนามัย

การจัดการความรู

    (web, SSS)

การฝกอบรมทางดาน

     การจัดการและวิธีวิจัย

การใหรางวัล

การสรางเครือขาย

 ั ป ็  ิ โทุนสนับสนนุประเด็นรวมเชิงนโยบาย

พิจารณาจริยธรรมพิจารณาจริยธรรม ใหทุนใหทุน ติดตามประเมินผลติดตามประเมินผลุุ



  ํํModel Model การทางานการทางาน

ผูสนับสนุน

R2R
ผูปฏิบัติ ผูบริหาร

R2R

สวรส.

่ผูเกี่ยวของ



ประสบการณการสนับสนนประสบการณการสนับสนนประสบการณการสนบสนุนประสบการณการสนบสนุน

   ิ  ิ ิ  ิ  : : หนวยบรหารและหนวยบรการหนวยบรหารและหนวยบรการ

สปสชสปสช..  สสจสสจ..  สสอสสอ..

กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค สครสคร..  ศอศอ..

รพศรพศ. . รพทรพท..  รพชรพช..



ความสําคัญของ R2R กับระบบสขภาพความสาคญของ R2R กบระบบสุขภาพ

R R ิ ั ป ํ ใ  ั ป R to R : กระบวนการวิจัยเปนกระบวนการหาคําตอบใหกับปญหา
 Mandate ระบบสุขภาพุ

 วิจัยในเรื่องที่มีประโยชน :  R2R แกปญหา พัฒนางาน
 ผลงานวิจัยจากงานประจํา : ถกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผลงานวจยจากงานประจา : ถูกตองตามระเบยบวธวจย
 Team building : ทําการพัฒนางานประจํากันเปนทีม ชวยพัฒนานักวิจัย

 ใ  ี่  หนาใหม (พีชวยนอง)

 มีระบบการสนับสนุนการวิจัยที่ดี (R2R research promoting ุ p g
system)



How to conduct R2R 
in your setting

 Understand your routine job and continuous update 
your knowledge

 Perform regular Monitor and Evaluation
 Wish to improve your performance (PDCA)W s p v y p c ( )
 Find research question
 Find team หาคนทําวิจัย (พัฒนาศักยภาพ) Find team หาคนทาวจย (พฒนาศกยภาพ)

 Create system สรางกระบวนการบริหารจัดการ R2R (การบริหารจัดการ
ิ / ิ โ ิระบบวิจัย/การบริหารจัดการโครงการวิจัย)

 โครงสรางพื้นฐาน (access)



R2R (research question)R2R (research question)

  ไ ป ป ํ  ิ  ิดูวาขอไหนเปนงานประจําของเรา (หนวยบริหาร, หนวยบริการ)

 วิจัยเพื่อตอบโครงการสําคัญของหนวยงาน

่  วิจัยเพื่อพัฒนามาตรการ/นโยบายในการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู

 วิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการใหบริการ

 วิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการบริหารจัดการ/ทิศทาง (สสอ., สสจ.)

 Interesting hot issuess g ss s

backback



พัฒนาคนพฒนาคน

 Learning by doing
 Methodology : บางบริบทวิจัยเชิงคณภาพจะมีความสําคัญMethodology : บางบรบทวจยเชงคุณภาพจะมความสาคญ

มากกวาเชิงปริมาณ

 ีป่ ึ / สรางระบบทปีรึกษา/mentor
 ปญหาของงานวิจัย นักวิจัยชอบทํางานคนเดียว การรวมคิดรวมทํารวมญ

ใชประโยชนมีนอย

 ทํางานวิจัยเหมือนทํางานปร จํา ควรทํางานปร จําใหเปนงานวิจัย ทางานวจยเหมอนทางานประจา ควรทางานประจาใหเปนงานวจย



ระบบวิจัยR2RระบบวจยR2R

 นโยบายการวิจัย R2R
 งบประมาณการวิจัย R2Rงบประมาณการวจย R2R
 การพัฒนาโครงการวิจัย R2R(mentor ตองชวย)

 ดําเนินการวิจัย (ติดตามและประเมินผล)

 นําผลการวิจัยไปใชประโยชน (Research Utilization) นาผลการวจยไปใชประโยชน (Research Utilization)



การจัดการโครงการการจดการโครงการ

 งานวิจัยไมใชงานประจํา แตสามารถทําวิจัยจากงานประจําได

 Research management เพื่อใหงานวิจัยมีคุณภาพไดขอมูลนาเชื่อถือ
 R r h m n m nt ื่ ใ  ิ   ส ํ ิ ไปไ  Research management เพอใหกจกรรมตางๆ สามารถดาเนนไปไดตาม

แผนที่กําหนดไว

f (  ึ ไ โ ) ี  ิ ใ Infrastructure (เขาถึงไดโดยสะดวก) มีผูรับผิดชอบชัดเจนในการสนับสนุน

วิชาการ ดูแลทรัพยากรสําหรับการวิจัย (หองสมุด หนังสือ วารสาร ผลงานวิจัย)

 ประสานงาน :  provide mentor, computer, software, คลินิก 

ผูปวย ฯลฯ



Mapping ResourceMapping Resource  RR22RRMapping ResourceMapping Resource  RR22R R 

ีี รพศรพศ..มหาราชนครราชสีมา มหาราชนครราชสีมา 

 รพศรพศ..ขอนแกนขอนแกน, , รพรพ..จิตเวชขอนแกนจิตเวชขอนแกน

 รพรพ..ชัยภูมิชัยภูมิ

 รพรพ บรีรัมยบรีรัมย รพรพ..บุรรมยบุรรมย

 รพรพ..สุรินทรสุรินทร

 รพรพ..สรรพสิทธิประสงค สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานีอุบลราชธานี

 รพรพ..ยโสธร ยโสธร  รพรพ..ยโสธร ยโสธร 

 รพรพ..เชียงรายประชานุเคราะหเชียงรายประชานุเคราะห



Mapping ResourceMapping Resource  RR22RR   ((ตอตอ))Mapping ResourceMapping Resource  RR22R R   ((ตอตอ))

 รพรพ..บานตาก บานตาก 

 รพรพ..พุทธชินราช พิษณุโลกพุทธชินราช พิษณุโลก

 ํํ รพรพ..ลําพูนลําพูน

 รพรพ..ลําปางลําปาง

 ใ ใ  รพรพ..หาดใหญหาดใหญ

 รพรพ..หลมสักหลมสัก

 สิสิ รพรพ..สชลสชล

 สสจสสจ..ศรีสะศรีสะเกษเกษ

 สสสส  สสจสสจ..นานนาน

 สสจสสจ..กาฬสินธุกาฬสินธุ

 สสสส ีี สสจสสจ..ชลบุรชลบุร



ฝนของแผนงาน ฝนของแผนงาน RR22RR สวรสสวรสฝนของแผนงาน ฝนของแผนงาน RR22R R สวรสสวรส..

 ChangeChange
 Knowledge SharingKnowledge Sharing Knowledge SharingKnowledge Sharing
 Capacity Building (Capacity Building (นักวิจัยเชิงระบบนักวิจัยเชิงระบบ))

 Management Unit Management Unit ((กลไกการบริหารจัดการกลไกการบริหารจัดการ))

 Mobilize researcher in fieldMobilize researcher in field มาสงานวิจัยเชิงระบบมาสงานวิจัยเชิงระบบ// Mobilize researcher in field Mobilize researcher in field มาสูงานวจยเชงระบบมาสูงานวจยเชงระบบ//
นโยบายนโยบาย

 RR22R network R network  research promotion unitresearch promotion unit  

 แมวมองหาแมวมองหา Research managerResearch managergg



OutputOutput 11stst phasephaseOutput Output 11 phasephase

็็ อยากจะเห็นอยากจะเห็น

 จํานวน จํานวน RR22R network R network : : 4 4 nodes nodes (Regional Hospital (Regional Hospital 
setting), setting), 10 10 nodes nodes (Community Hospital setting), (Community Hospital setting), 1 1 team team 
(Public Health Office)(Public Health Office)

 จํานวนนักวิจัย จํานวนนักวิจัย RR22RR
 จํานวนนักวิจัยเชิงระบบจํานวนนักวิจัยเชิงระบบ(policy researcher)(policy researcher) จานวนนกวจยเชงระบบจานวนนกวจยเชงระบบ(policy researcher)(policy researcher)
 จํานวน จํานวน research research ที่มี ที่มี high impact high impact ตอการตัดสินใจในระดับนโยบายตอการตัดสินใจในระดับนโยบาย



ChangeChangeChangeChange

 Hospital settingHospital setting
 Community settingCommunity setting Community settingCommunity setting
 Population setting (PHO)Population setting (PHO)



AgreementAgreementAgreementAgreement

 Not funding Not funding esp. small esp. small grant Rgrant R22R R researchresearch
 Model RModel R22R teamR team Model RModel R22R teamR team
 Need Knowledge ManagementNeed Knowledge Management



Next stepNext stepNext stepNext step

 เครือขาย เครือขาย RR22R R ทําทําแผน กิจกรรม เปาหมายการดําเนินงาน แผน กิจกรรม เปาหมายการดําเนินงาน 

 TimeframeTimeframe พรอมจะเริ่มพรอมจะเริ่มงานงานTimeframe Timeframe พรอมจะเรมพรอมจะเรมงานงาน

 Timeline Timeline สงสง proposal proposal & work plan& work plan



NodeNodeNodeNode

 Individual node Individual node 
 Hospital nodeHospital node Hospital nodeHospital node
 Provincial nodeProvincial node
 Regional nodeRegional node



ความสัมพันธระหวาง ความสัมพันธระหวาง nodenodeอื่นๆ กับ อื่นๆ กับ สวรสสวรส   ความสมพนธระหวาง ความสมพนธระหวาง nodenodeอนๆ กบ อนๆ กบ สวรสสวรส..  

11. R. R22R R กลาง กลาง สวรสสวรส  ทําหนาที่เปน ทําหนาที่เปน managermanager--  supportsupport  ให ให nodenode  ทํางานไดทํางานได

ใ  ิ ัใ  ิ ั dd ใ ํ ใ ใ ํ ใ  dd  ั ื ่ั ื ่ RR22RR22. . ใหอิสระกับ ใหอิสระกับ nodenode  ในการทํางาน ขอให ในการทํางาน ขอให nodenode  ลองรางลองรางแผนการขับเคลือน แผนการขับเคลือน RR22R R 
ในหนวยงานรอบๆ ในหนวยงานรอบๆ 

33   NodeNode  จะไดรับการ จะไดรับการ supportsupport  ดังนี้ ดังนี้ 33. . NodeNode  จะไดรบการ จะไดรบการ supportsupport  ดงน ดงน 

 11. . คาใชจายบางสวนตามคาใชจายบางสวนตามขอ ขอ 2 2 สําหรับขับเคลื่อนสําหรับขับเคลื่อนRR22RRในหนวยงานในหนวยงานที่อยูที่อยู
รอบรอบ  รวมทั้งการจัดกิจกรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรม KMKM  ในแตละภมิภาคเอง ในแตละภมิภาคเอง ูู

 22. . เชิญรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ เชิญรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ nodenode  อื่นๆ อื่นๆ (R(R22RR--สวรสสวรส  เปนผูเปนผูจัดจัด) ) 

 33..ไดสิทธิ์เปนภาคีไดสิทธิ์เปนภาคีเมื่อมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประจําป เมื่อมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประจําป ((มหกรรม มหกรรม RR22R R ุ ูุ ู ((
1515--16 16 กคกค.. 25532553) )   เพื่อนําผลงานเพื่อนําผลงานRR22RRที่เกิดขึ้นในแตละเครือขายมาแสดงที่เกิดขึ้นในแตละเครือขายมาแสดง
เพื่อใหผูทํา เพื่อใหผูทํา RR22R R ไดรับการ ไดรับการ recognitionrecognition





Thank you for your attention

website http://r2r.hsri.or.thwebsite http://r2r.hsri.or.th
email address r2r@hsri.or.th


