
                    “ เชือ่มพลงัเครอืขา่ย.....
                  ..ขยายคณุคา่งานประจาํ..”

      เครอืขา่ยมชีวีติ: Learn 2 Share 2 LAN                                                

…..You can………….. “ North R2R”



LOGO

นายสรุศกัดิ ์ ชยัชนะ
สาธารณสขุอําเภอเมอืงพะเยา

  ภาคเหนือ

ประธานชมรมสาธารณสขุแหง่ประเทศไทย 
ภาคเหนอื



     พวกเรากอ่เกดิ...มานานแคไ่หน ?

      สํานักงานผดุงครรภ์อนามัย.. และบ้านพกัเจ้าหน้าทีส่ธ.ในอดตี



   ความเป็นมาของสถานีอนามยั

2455 : โอสถสภา

2475 :  สุขศาลา - ช้ันที ่1  มแีพทย์    - ช้ันที ่2  ไม่มีแพทย์

2485 :  สถาปนา “ กระทรวงสาธารณสุข ”

2495 : สุขศาลาช้ัน 2   เป็น “ อนามยัช้ัน 2 ”

2515 :  สํานักงานผดุงครรภ์, และสถานีอนามัย

2535 :  ทศวรรษแห่งการพฒันาสถานีอนามัย

2545 :  ศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)

2554 : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล



        เราก่อเกดิ...มานานแค่ไหน ?

• 99  ปี  จาก   โอสถสภา

•    79  ปี  จาก  “ สุขศาลา  ช้ัน  2 ”

• 59  ปี จาก “  อนามยั ช้ัน 2  ”

• 39  ปี ทีใ่ช้ช่ือ “ สถานีอนามยั ”

• 20 ปี  แห่งทศวรรษพฒันาสถานีอนามยั

• 10  ปี พฒันาศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU)

•    ก้าวสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล





การประสานงานของชมรมสาธารณสขุแห่ง
ประเทศไทย

(มเีครือข่ายทกุระดับท่ัวประเทศ)

www.phcthai.net



ภาคีเครือข่ายชมรม

สมาคมวชิาชีพ สธ :   www.hpathailand.org

สมาคมหมออนามยั   :  www.mohanamai.com

ชมรมสถานีอนามยั :  www.hcothai.com

มูลนิธิหมออนามยั :   www.mohanamai.com



 นโยบาย รฐับาล และการเมอืง
 พ.ร.บ. สขุภาพแหง่ชาต ิปี 2551
 การปฏริปูระบบราชการ
 การปฏริปูระบบสขุภาพ
 ระบบการจดัสรรงบประมาณภายใต ้พ.ร.บ.

หลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ ปี 2545
 นโยบายถา่ยโอนตาม พ.ร.บ.กระจายอํานาจฯ
 ภาวะโรครอ้น  และวกิฤตภิยัธรรมชาต ิภยัพบิตั ิ
 สงัคม  พฤตกิรรม สิง่แวดลอ้ม

สถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง



 โครงสรา้งประชากรมวียัพึง่พงิสงูข ึน้
 เป็นปญัหาเกีย่วกบัพฤตกิรรมสขุภาพ
 โรคไมต่ดิตอ่เร ือ้รงั
 นโยบายดา้นสขุภาพ ของรฐับาล
 ผลกระทบจากภยัสขุภาพ จาก

สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง และวกิฤติ
ภยัธรรมชาติ

ปญัหาสขุภาพทีเ่ปลีย่นไป



สิง่ทีค่าดวา่อาจเกดิขึน้
ในทศวรรษหนา้

 นโยบายและการเมอืงเปลีย่นบอ่ย
 โครงสรา้งประชากรเปลีย่น 
 พฤตกิรรมสขุภาพเปลีย่น สูย่คุโลกาภวิฒันเ์ต็มที ่ปญัหา

สขุภาพเปลีย่น
 สิง่แวดลอ้มเปลีย่น  ภยัธรรมชาตรินุแรงเพิม่มากขึน้  

ภาวะโรครอ้น ทาํใหธ้รรมชาตขิองโรคเปลีย่น
 ระบบบรกิาร จงึตอ้งปรบัเปลีย่น เชน่ การดแูลผูป่้วยที่

บา้น, จดัสถานทีร่บัเลีย้งดผููส้งูอายขุองเอกชน,องคก์ร
รบัจา้งอปท.บรกิารดแูลเยีย่มทีบ่า้น

 ท ัง้นี ้ ประชาชนและองคก์รชุมชน ตอ้งเขม้แข็งมากขึน้
    และตอ้งมบีทบาทอยา่งแทจ้รงิ

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.noblenet.org/merrimack/globalization.jpg&imgrefurl=http://irhakim.tblog.com/&h=202&w=208&sz=12&tbnid=mibSpSf1moAJ:&tbnh=97&tbnw=99&start=3&prev=/images?q=Globalization&hl=th&lr=&ie=UTF-8&sa=G�


ครอบครัวความพร้อมของตัวเองข้อมูลทันสมัย

ประสานพาหนะการคัดเลือกเส้นทาง

รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างบริษัทรถทัวร์/รถไฟ

ถงึกรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ

รถสองแถว

คัดเลือกชนิดพาหนะ

รา
กฐ

าน
กร

ะบ
วน

กา
ร

ภ
าคี

ป
ระ
ชา

ชน

ลองวเิคราะหต์วัเองดพูบวา่

มคีาํตอบ

คนืขอ้มลูใหชุ้มชน

มสีว่นรว่ม

ระบบบรกิารตอ้ง
พฒันา

ใหท้นัตอ่เหตกุารณ์

งานเยอะแยะ
บคุลากรมนีอ้ย

ตวัชีว้ดัมาก

เจา้นายหลายคน

ปญัหา
สาธารณสขุ
เปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา

ความคาดหวงั

ปชช.มมีากขึน้



LOGO

 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

แผนงานและกจิกรรมปี ๒๕๕๔

วนัที ่14  กรกฎาคม  2554
หอ้งประชุม มหาวทิยาลยัราชภฏั จ. ลําปาง



     ปี2526 นายทองคาํ สุวรรณจิตต์  อดตี สสอ.เมืองชลบุรี

•เร่ิมก่อตั้ง

•จากการ

รวมตวักนั    

ของสสอ.

•คร้ังแรก

•จ.ชลบุรี

จนถงึวนันี้

รวม28 ปี



นายสามัคค ี เดชกล้า

ความเป็นมา

ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
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 ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

แผนงานยุทธศาสตร์ชมรม

สาธารณสุขฯ ปี ๒๕๕๔

วนัที ่14  กรกฎาคม  2554
หอ้งประชุม มหาวทิยาลยัราชภฏั จ. ลําปาง



       ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้  ส่งเสริมความก้าวหน้า 

สวสัดกิาร พฒันาความเข้มแขง็ของภาคเีครือข่าย

สุขภาพทุกระดับ ให้สังคมยอมรับในวิชาชีพการ

สาธารณสุข

วิสัยทศัน์ (vision)



1. สร้างการรวมกลุ่มทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ของมวลสมาชิก

ชมรมฯ และส่ือสาธารณะ

2. สร้างความก้าวหน้า สวัสดิการ ขวัญกําลังใจของสมาชิกฯ ให้

ทาํงานอย่างมีความสุข สู่ทายาท

3. สร้างมาตรฐานวชิาชีพการสาธารณสุข

พนัธกจิ (Mission)

1

2

3

ขยายภาคเีครือข่าย4



6. พัฒนาชมรมให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ พัฒนาวิชาการ 

นวตักรรม และระเบียบกฎหมายให้ทนัสมัยเสมอ

7. สนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุขในระดับพืน้ที่  โดยสร้าง

บุคลากรที่ทรงคุณค่า มีคุณธรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการให้ได้

คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามวิถีแห่งการ

ดาํรงชีวติพอเพยีงอย่างยัง่ยนื

พนัธกจิ (Mission)

6

 7



ยทุธศาสตร์ชมรม

ประชาชน

สุขภาพดี

 บุคลากรสาธารณสุข

มคีวามสุข

เสริมสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดบั

แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง การทํางานร่วมกบัภาคเีครือข่าย

ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง

โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน

ศึกษาระบบสาธารณสุขต่อการกระจายอาํนาจ 

และร่าง พรบ.วิชาชีพสาธารณสุข

อาํนวยการบริหารตามยุทธศาสตร์และภารกจิชมรม

1

2

3

4

5

6

พฒันาระบบข้อมูลให้มคุีณภาพและใช้การได้ด ี ,ทะเบียนสมาชิชมรม
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แผนงานและกจิกรรม

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

ปี 2554
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แผนงานและเป้าหมายการดาํเนินกจิการชมรมฯ ปี 2554

1 ต.ค. – ธ.ค.  53 ประสานงานเครือข่ายสร้างความเข้มแขง็องค์กร

จัดทาํแผนยุทธศาสตร์ชมรมฯ

2 ธ.ค. – ม.ค. 54 ชมรมฯและภาคเีครือข่ายพบ สสอ.ทั้งประเทศ 4ภาค

(ประชุม สสอ. 4 ภาค) สรุปข้อเสนอผู้บริหาร

3 มี.ค. - ก.ค. 54 ชมรมฯและภาคเีครือข่ายพบสมาชิก 4 ภาค

(ประชุมวชิาการ 4 ภาค)

ภาคอสีาน 11 - 13  พ.ค. 54  ณ จังหวดัขอนแก่น

                                         ภาคกลาง 11-12 มิ.ย.54  ณ  จังหวดัจันทบุรี

                                         ภาคใต้    7-8 ก.ค. 54  ณ  จังหวดัภูเกต็
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แผนงานและเป้าหมายการดาํเนินกจิการชมรมฯ ปี 2554

13 ก.ค. -14 ก.ค. 54 ชมรมฯและภาคเีครือข่ายประชุมวชิาการและคดัเลอืก   

                                          ผลงานนวตักรรมสาธารณสุขดีเด่นเขต 15,16  

                                          ณ ม.ราชภัฎจังหวดัลาํปาง

18 ก.ย.-19 ส.ค. 54           การประชุมวชิาการประจําปีชมรมสาธารณสุขฯ       

                                          เขต 17  ณ จังหวดัสุโขทยั

14 ก.ย.-16 ก.ย. 54 ประชุมวชิาการประจําปีชมรมสาธารณสุขแห่ง 

                                         ประเทศไทยและงานเกษียณอายุฯ (77 จังหวดั)         

ณ. ม.แม่ฟ้าหลวง จังหวดัเชียงราย
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แผนงานและเป้าหมายชมรมฯ ปี 2554

1. แผนการผลกัดนัและขบัเคลือ่น พรบ.วชิาชีพสาธารณสุข มอบ

สมาคมวชิาชีพสาธารณสุข โดย นายไพศาล   บางชวด  นายก

สมาคมวชิาชีพสาธารณสุข

ผู้ประสานชมรมฯ

1.  นายประสพ    สารสมัคร รองประธานชมรมฯ

2.  นายถวลิ     ตรีวรปรัชญ์ รองประธานชมรมฯ

 ความก้าวหน้าจะคุยกนัต่อใน วนัที ่ 14  กนัยายน  2554
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แผนงานและเป้าหมายชมรมฯ ปี 2554

2.  แผนคดัเลอืกรพสต./ สสอ.ยอดเยีย่มและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจําปี

มอบ   นายประสิทธ์ิ   คงนิสัย รองประธานชมรมฯ

      นายสมศักดิ์    บุตรแสงดี รองประธานชมรมฯ

      นายสุรศักดิ์     ชัยชนะ ประธานชมรมฯภาคเหนือ

1).  แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์แผนและแนวทางการดําเนินงาน

25 - 26  ม.ค.  54 ประชุมคณะกรรมการคร้ังที ่1 ทีจั่งหวดัเชียงใหม่

ก.พ. - เม.ย.   54 ประชุมสรุปเกณฑ์ฯเชิญผู้แทนกรม/กอง เข้าร่วม

                       (เวลานําเสนอรวมนวตักรรม 45 นาท)ี
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แผนงานและเป้าหมายชมรมฯ ปี 2554

2).  กาํหนดระยะเวลาประเมินคดัเลอืก

  ระดับจังหวดั/ระดับเขต       พ.ค. - มิ.ย.  54

ระดับภาคเหนือ 24-29 ก.ค.  54

(เชียงราย-พะเยา-เชียงใหม่-ลาํปาง-อุตรดติถ์-พษิณุโลก-นครสวรรค์-อุทยัธานี)

ระดับประเทศ 9-16 ส.ค.  54

14-15 ก.ย. 54  จัดประชุมวชิาการประจําปีมอบรางวลัพระราชทาน

                                      ณ.มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

                                      (เป้าหมาย รพสต.ละ 1 คน)
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3.  แผนการสร้างเครือข่ายทะเบียนสมาชิกและ

สวสัดกิารสงเคราะห์สมาชิกชมรมฯ   

          - การจัดตั้งสมาคม   ฌกส.  

          - การช่วยเหลอืมวลสมาชิกกรณปีระสบภยัพบัิต ิภัย  

            ธรรมชาต ิเช่น นํา้ท่วมภาคใต้
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4. แผนการผลกัดนัค่าตอบแทนพเิศษรองรับบุคลากร

ประจํา สสอ. (non uc) 

• รับสมัครผู้อาสาเป็นแกนนําและจัดทาํข้อมูลเพือ่

กาํหนดยทุธศาสตร์และขบัเคลือ่นอย่างเกาะตดิ

ต่อไป

• รับฟังข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ
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5.  แผนการผลกัดนัความก้าวหน้าของสมาชิก

1.  สสอ.ชํานาญการพเิศษทุกคน

2.  ผอ.รพ.สต. ชํานาญการพเิศษ

3.  สสอ. เช่ียวชาญในบางอาํเภอ

            4.  นวก.ประจาํสสอ. ชํานาญการพเิศษ

รอพบและฟังการบรรยายจาก นพ.สุพรรณ  ศรีธรรมา ทีป่รึกษากระทรวงฯ 

ในช่วงประชุมทีเ่ชียงราย  วนัที ่14-15  กนัยายน 2554 

          เพือ่จัดทาํข้อกาํหนด Road map ขบัเคลือ่นต่อไป
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6.  แผนงานการผลติวารสารชมรมสาธารณสุขฯ

วตัถุประสงค์ 1.  เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานทางวชิาการสมาชิก

    2.  เพือ่ส่งเสริมงานทางวชิาการ

    3.  ช่องทางการแสดงความคดิเห็น

จะออกเป็นรายไตรมาศ   ฉบับที ่ 1   ม.ค. – มี.ค  54

ฉบับที ่ 2  เม.ย. – มิ.ย.  54

ฉบับที ่ 3  ก.ค. – ก.ย.  54

ฉบับที ่ 4  ก.ย. – ธ.ค.  54
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6.  แผนงานการผลติวารสารชมรมสาธารณสุขฯ

    เชิญส่งข้อมูล / ผลงานทางวชิาการ / บทความทางวชิาการ

ได้ที ่หัวหน้าฝ่ายวชิาการ คุณปัณฐวทิญ์   มุ่งสมัครศรีกลุ

E – mail     pk1_boss@hotmail.com

Tel. 081 – 5935244

mailto:pk1_boss@hotmail.com�
mailto:pk1_boss@hotmail.com�
mailto:pk1_boss@hotmail.com�


30 บาท ใกล้บา้น ใกล้ใจ 

สรา้งสขุภาพดีถ้วนหน้า



จา่ยรายหวัตาม

จาํนวนประชากรใน

พืน้ทีร่บัผดิชอบ

รณรงค ์6 อ.

กจิกรรม PP ตาม

ปญัหาในพืน้ที่

การใหบ้รกิารผูป้ว่ย

นอก (OPD)

การใหบ้รกิารเยีย่ม

บา้น (Home Care)

จา่ยตามจาํนวน

บรกิารในหน่วย

บรกิาร

จา่ยตามจาํนวน

บรกิาร

เยีย่มบา้น

งบประมาณ Fix Cost 

บรหิาร, น้ําไฟ

กิจกรรม และงบประมาณ รพ.สต.



North R2R
ดร.วลัยาภรณ ์ ทงัสุภูติ

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่







ทีม่าของการพฒันางานประจําสู่งานวจิัยภาคเหนือ

1. ภาคเหนือเป็นภาคเดยีวทีไ่ม่มเีครือข่าย R2R และมกีารส่งผลงานนน้อยมาก

3. สสจ.แพร่ประสานทุก สสจ.  รพ. และสสอ. เชิญเข้าร่วมประชุมวชิาการ HR 

Forum 2010 & North R2R ในเดอืนกนัยายน 2553

2. สสจ.แพร่ประสานขอความร่วมมอืกบัทางศิริราช                                           

โดยรศ.นพ.เชิดชัย  นพมณีจํารัสเลศิ และทมีงาน

4. ผู้บริหารในเขต 16 เข้าร่วมเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้เกีย่วกบัประเดน็การสนับสนุนเชิง

นโยบายในการดําเนินงาน R2R ในหน่วยงาน

5. ผู้ตรวจเขต 16 เห็นควรให้นําเสนอเพือ่ขอความเห็นท่านรองปลดัฯ

6. รองปลดัฯ ซ่ึงท่านเห็นด้วยในการพฒันางานดงักล่าว  จึงได้ชิญท่านผู้ตรวจและเครือข่ายมา
ประชุม เพือ่รับฟังความคดิเห็น และกาํหนดทศิทางนโยบาย ในการดาํเนินการ

Presenter
Presentation Notes
ที่มาของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยภาคเหนือสสจ.แพร่ส่งบุคลากรเข้าร่วมงานประกวดผลงาน R2R ระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ซึ่งพบว่า ภาคเหนือเป็นภาคเดียวที่ไม่มีเครือข่าย R2R และมีการส่งผลงานนน้อยมาก  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วภาคเหนือเป็นภาคที่มีงานวิจัยจำนวนมาก และมีเครือข่ายวิจัยอยู่แล้วสสจ.แพร่จึงได้ประสานขอความร่วมมือกับทางศิริราช โดยรศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ และทีมงาน ซึ่งต้องส่งผลงานย้อนหลังที่จังหวัดได้เคยดำเนินงานในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มากกว่า 5 ปี ซึ่งใน 3 ปีหลังมานี้ใช้ชื่อว่า HR Forum ให้ทางท่านอาจารย์พิจารณาสสจ.แพร่ประสานงานทุก สสจ.  รพ. และสสอ. เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ HR Forum 2010 & North R2R ในเดือนกันยายน 2553 โดยได้รับเกียรติจาก       รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ อาจารย์ นพ.อัครินทร์  นิมมานนิตย์ ได้มาเป็นวิทยากรและช่วยในส่วนของการชี้แจงการสร้างเครือข่าย โดยมีข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้  		1) ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยให้มีการดำเนินการในระดับภาค โดยแบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง  	2) เวียนกันเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ 	3) จัดให้มีการประกวดผลงาน R2R ของภาคเหนือ 	4) มอบให้ สสจ.แพร่เป็นเจ้าภาพในครั้งแรก 	5) ให้มีการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการสนับสนุนเชิงนโยบาย และครอบคลุมทั้งภาคเหนือ 	6) ให้มีการจัดให้ความรู้สร้างความเข้าใจ R2R ในระดับภาคการจัดในครั้งนั้น ได้เชิญ ผู้บริหารเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการสนับสนุนเชิงนโยบายในการดำเนินการ R2R ในหน่วยงาน ได้แก่ นพ.สสจ.น่าน ผู้อำนวยการ รพ.เชียงคำ นพ.สสจ.แพร่ รวมทั้งสถาบันการศึกษา คือ รองผู้อำนวยการ วสส.พิษณุโลก ซึ่งพบว่าแต่ละหน่วยงานมีการดำเนินการอยุ่ในระดับหนึ่งแล้ว เพียงแต่ต้องการให้เกิดการรวมตัวเป้นภาค พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยื่นในการพัฒนาต่อไปสสจ.แพร่นำเรื่องดังกล่าวเรียนต่อท่านผู้ตรวจเขต 16 เห็นควรให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นท่านรองปลัดฯ ซึ่งท่านเห็นด้วยในการพัฒนางานดังกล่าว       จึงได้ชิญท่านผู้ตรวจและเครือข่ายมาประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และกำหนดทิศทางนโยบาย ในการดำเนินการ



1. MOU ระหวา่งผูต้รวจราชการฯ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ R2R ภาคเหนือ

3. ดาํเนินการ R2R ในรูปแบบเครือข่าย

4. แบ่งพื้นท่ีดาํเนินการเป็น 2 ส่วน คือ ภาคเหนือตอนบน และ

ตอนล่าง

5. สบัเปล่ียนกนัเป็นเจา้ภาพ

6. กาํหนดใหมี้การประกวด R2R ระดบัภาคเป็นประจาํทุกปี

ขอ้เสนอของตวัแทนหนว่ยงานตา่งๆในเขตภาคเหนอื
ทีเ่ขา้รว่มประชุม  HR Forum & North R2R

Presenter
Presentation Notes
ข้อเสนอจากการประชุมตัวแทนหน่วยงานในเขตภาคเหนือที่เข้าร่วมประชุม  HR Forum & North R2R วันที่ 19-22 กันยายน 2553มีมติดังต่อไปนี้ให้มีการจัดทำ MOU ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 4 เขต และ สสจ.ใน 17 จังหวัดภาคเหนือในการผลักดันงาน R2R แต่งตั้งคณะกรรมการ R2R ภาคเหนือกำหนดให้มีการดำเนินงาน R2R ในรูปแบบเครือข่าย โดยให้จังหวัดแพร่เป็นเจ้าภาพในครั้งแรก เนื่องจากมีประสบการณ์ แต่อาจให้ใช้สถานที่ในการดำเนินงานเป้นจังหวัดอื่นอาจมีการแบ่งพื้นที่ในการดำเนินงานหลังจากมีการ MOU แล้วเป็น 2 ส่วน คือ 1) ภาคเหนือตอนบน และ 2) ภาคเหนือตอนล่างสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการกำหนดใหมีการประกวด R2R ระดับภาคเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งประกวดในระดับประเทศต่อไป



1. เพือ่ใหม้กีารพฒันางานประจาํสูง่านวจิยัทีต่อบสนอง
ตอ่นโยบายผูบ้รหิาร เป้าหมายองคก์ร บคุลากร
ผูร้บับรกิาร และประชาชนในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอื  

2. เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิเวทใีนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดย
การจดักจิกรรมหรอืใชส้ือ่ตา่งๆในการพฒันา
ศกัยภาพของนกัวจิยั และใหเ้กดิเครอืขา่ยนกัวจิยัที่
สามารถทาํงานวจิยัรว่มกนัในเชงิระบบ เพือ่ใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงปรบัปรงุระบบสขุภาพในภาคเหนอื
อยา่งแทจ้รงิ 

3. เพือ่ใหห้นว่ยงานสาธารณสขุของภาคเหนอืมบีคุลากร
สาธารณสขุทีม่คีวามสามารถทางการวจิยั และมี
ผลงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชนต์อ่งานทางดา้น
สาธารณสขุ งานนโยบาย และงานสนบัสนนุอืน่ๆ

วตัถปุระสงค์

Presenter
Presentation Notes
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายผู้บริหาร เป้าหมายองค์กร บุคลากรผู้ให้บุคลากร ผู้รับบริการ และประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ  เพื่อสนับสนุนให้เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมหรือใช้สื่อต่างๆในการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย และให้เกิดเครือข่ายนักวิจัยที่สามารถทำงานวิจัยร่วมกันในเชิงระบบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบสุขภาพในภาคเหนืออย่างแท้จริง เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขของภาคเหนือมีบุคลากรสาธารณสุขที่มีความสามารถทางการวิจัย และมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานทางด้านสาธารณสุข งานนโยบาย และงานสนับสนุนอื่นๆ



∗กสาธารณสขุทีป่ฏบิตังิานใน
ภาคเหนอื 17 จงัหวดั 
(4 เขตตรวจราชการฯ คอื เขต 15-
18)

∗ผูบ้รหิารทกุระดบัในเขตพืน้ที่
ภาคเหนอื

กลุม่เป้าหมายในการดาํเนนิการ



1. สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

2. สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

3. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล

4. สํานักตรวจราชการ เขต 15-17 

5. สมาคมสาธารณสุขจังหวดัแพร่

6. ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ)

7. วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรจังหวดัพษิณุโลก

8. มหาวทิยาลยัพะเยา

9. วทิยาลยัในสังกดักระทรวงสาธารณสุขในพืน้ทีภ่าคเหนือ

เครือข่ายในการดาํเนินงาน



1. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) 
∗ ดาํเนนิการใหเ้กดิเครอืขา่ยการจดัการทีส่นบัสนนุให้

บคุลากรดา้นสาธารณสขุทกุระดบัสามารถพฒันางาน
ประจําสูง่านวจิยั ทีส่ามารถนํามาใชใ้นการปรบัปรงุงาน
ประจําใหเ้กดิประโยชนต์อ่ผูป่้วยและสงัคมอยา่งแทจ้รงิ

∗ ดาํเนนิการสนบัสนนุใหเ้กดิเวทใีนการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
โดยการจดักจิกรรมหรอืใชส้ือ่ตา่งๆเพือ่พฒันาศกัยภาพ
ของนกัวจิยัและใหเ้กดิเครอืขา่ยนกัวจิยัทีส่ามารถทาํงาน
วจิยัรว่มกนัในเชงิระบบ เพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
ปรบัปรงุระบบสขุภาพในระดบัภมูภิาคและประเทศอยา่ง
แทจ้รงิ

บทบาทของหนว่ยงานตา่งๆทีเ่ก ีย่วขอ้ง



∗ มีบทบาทในการดําเนินการให้เก ิดระบบบริหาร
จดัการเพื่อผลกัดนั สนบัสนุน และอํานวยความ
สะดวกในการสรา้งงานวจิยัจาก                     การ
บรกิารสุขภาพในภาพรวมของประเทศทีต่อบสนอง
ต่อ                 ความตอ้งการของผูป่้วยและสงัคม 
รวมท ัง้ดําเนนิการจดัการความรูใ้นบรบิทและรปูแบบ
ที่ ห ล า ก ห ล า ย  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร พ ัฒ น า                   
ขดีความสามารถของบุคลากรทางดา้นสาธารณสุข 
อนัสามารถตอบสนองต่อทิศทางเป้าหมายของ
หนว่ยงาน 

2. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล



∗ สสจ.แพร่ในฐานะหน่วยบรหิารจดัการวจิยัของ
ภาคเหนอื (Region Research management 
unit) มหีนา้ทีใ่นการวางระบบบรหิารจดัการ
งานวจิยั และดําเนนิการจดัการเชงิรุกในการ
พฒันางานวจิยัและงานวชิาการใหมุ้ง่ไปสูค่วาม
เป็นเลศิทางวชิาการ เพื่อใหง้านวจิยัมคีวาม
เชื่อถอืไดท้างวชิาการมากยิง่ข ึน้ โดยใช้กล
ยทุธต์า่งๆในการดําเนนิการ ซึง่จะสง่ผลให ้เกดิ
กา ร พ ัฒ น า ก ร ะ บ ว น กา ร  น ว ัต ก ร ร ม  แ ล ะ
มา ต ร ฐ าน ก าร ดํ า เ นิน ง าน ด้า น ต่า ง ๆ ข อ ง
ระบบงานส าธารณ สุขในภาค เ หนือ  เ พื่อ
สนบัสนนุการดแูลสขุภาพประชาชน

3.  สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัแพร่

Presenter
Presentation Notes
3.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่�	สสจ.แพร่ในฐานะหน่วยบริหารจัดการวิจัยของภาคเหนือ (Region Research management unit) มีหน้าที่ในการวางระบบบริหารจัดการงานวิจัย และดำเนินการจัดการเชิงรุกในการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการให้มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อให้งานวิจัยมีความเชื่อถือได้ทางวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆในการดำเนินการ ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนากระบวนการ นวัตกรรม และมาตรฐานการดำเนินงานด้านต่างๆของระบบงานสาธารณสุขในภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชน



∗  งบประมาณในการทําวจิยัใหบู้รณาการ
เขา้กบังานประจาํ 

∗  งบประมาณในการจดัประกวด R2R 
ระดบัภาค ใชว้ธิกีารเก็บค่าลงทะเบยีน 
และขอสนบัสนนุจาก สวรส.บางสว่น

งบประมาณในการดาํเนนิการ



1. สร้างกระแส R2R ให้เป็นที่รู ้จกัและยอมรบัใน
พืน้ทีภ่าคเหนอื

2. จดักิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เพื่อสร้าง
ความรู ้ความเขา้ใจ และลดความสบัสนกบังาน 
R2R

3. สนบัสนุนและกระตุน้เตอืนการพฒันา R2R อยา่ง
ตอ่เนือ่ง และเป็นระบบ

4. พฒันาระบบการทาํงานวจิยัระดบัภาคเหนอื โดยมี
การจดัทําทะเบยีนนกัวจิยั ผลงานวจิยั ทีป่รกึษา
งานวจิยั 

5. สงัเคราะหค์วามรูจ้าก R2R ในประเด็นร่วมเพือ่
เป็นฐานในการพฒันานกัวจิยั 

ยทุธศาสตรก์ารดาํเนนิงาน



1. การบรูณาการกบัชมรมสาธารณสขุฯ
ภาคเหนอื

2. รปูแบบการดาํเนนิงาน
3. เจา้ภาพการดาํเนนิงานคร ัง้แรก
4. MOU ระหวา่งผูบ้รหิาร 

1) เขต  (2/4 เขต)
2) ชมรมสาธารณสขุฯภาพเหนอื (2/4 เขต)
3) หนว่ยงานทีส่นใจ

5. การประกวดผลงานระดบัภาค

ประเด็นเพือ่พจิารณา





ขอ

ทรง

พระ

เจริญ

ยิง่

ยนืนาน


	                    “ เชื่อมพลังเครือข่าย.....�                  ..ขยายคุณค่างานประจำ..”��      เครือข่ายมีชีวิต: Learn 2 Share 2 LAN                                                �        …..You can………….. “ North R2R”
	นายสุรศักดิ์  ชัยชนะ�สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	สิ่งที่คาดว่าอาจเกิดขึ้น�ในทศวรรษหน้า
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	นายสามัคคี  เดชกล้า
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	ยุทธศาสตร์ชมรม
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	30 บาท ใกล้บ้าน ใกล้ใจ �สร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า
	Slide Number 33
	North R2R
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	ที่มาของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยภาคเหนือ
	ข้อเสนอของตัวแทนหน่วยงานต่างๆในเขตภาคเหนือ�ที่เข้าร่วมประชุม  HR Forum & North R2R
	วัตถุประสงค์
	กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการ
	เครือข่ายในการดำเนินงาน
	บทบาทของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
	2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
	3.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่�
	งบประมาณในการดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน�
	ประเด็นเพื่อพิจารณา
	Slide Number 48
	ขอ�ทรง�พระ�เจริญ�ยิ่ง�ยืนนาน

