
สรินยา  งามทิพยวัฒนา
หัวหนาสํานักงานโครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

KM ในการสนับสนุน R2R



หัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรูหัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรู

•
 

ที่มา และ แนวคิด โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

(R2R) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

•
 

ผลที่คณะฯไดรับจากการดําเนนิการโครงการ R2R

•
 

โครงสรางการทํางาน R2R 

•
 

KM กับ R2R
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หัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรูหัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรู

•
 

ที่มา และ แนวคิด โครงการพัฒนางานประจําส
 

ู

งานวิจัย (R2R) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

•
 

ผลที่คณะฯไดรับจากการดําเนนิการโครงการ R2R

•
 

โครงสรางการทํางาน R2R 

•
 

KM กับ R2R
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โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจยั 
(Routine to Research: R2R Project)

 

โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจยั 
(Routine to Research: R2R Project)

ความเปนมา

•
 

เริ่มดําเนินการ มิถุนายน พ.ศ.
 

2547 

•
 

มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ เปนที่ปรึกษาใน       
การบริหารจัดการงานวิจัย

•
 

จัดตั้ง สํานักงานโครงการ R2R เพือ่บริหารจัด     
การงานวิจัยดานพัฒนาการบริการ (Health Services 
Research)
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คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาลคณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล

วิสัยทัศน
“เปนสถาบันทางการแพทยของแผนดิน  
มุงสูความเปนเลิศระดับสากล”

พันธกิจ
1.

 

จัดการ การศกึษา เพื่อผลติบัณฑิต  
บุคลากรทางการแพทยทุกระดับ  และ

 แพทยผูเชีย่วชาญเฉพาะทาง
2.

 

ทําการวจิัย สรางบรรยากาศทางวิชาการ  
3.

 

ใหบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพ  
คุณธรรม  ทันสมัย  ไดมาตรฐานสากล  
สอดคลองกับความตองการของประเทศ  
และนํามาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสดุ

 จากประชาชน  รวมทั้งชีน้ําสังคมไทยใน

 ดานสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ



แนวคิด โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจยั 
(Routine to Research: R2R Project)

 

แนวคิด โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจยั 
(Routine to Research: R2R Project)

•
 

ความเปนเลิศจําตองมี การเชือ่มโยงประสานงานระหวาง 
การศึกษา การวิจัย และ การบรกิาร

•
 

ผลงานวิจัยที่ตองการคือ ผลงานวิจัยที่สามารถนํามาใชประโยชน
 


ไดจริง หรือ “application to the benefit of mankind”

•
 

งานวิจัยจากงานประจํา (R2R) โดยผูปฏิบตัิงานประจํา ทําใหเกิด
 การแกปญหาในงานประจํา การสรางและใชความรูไดตรงประเดน็
 ที่สุด 



แนวคิด โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
(Routine to Research: R2R Project)

 

แนวคิด โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 
(Routine to Research: R2R Project)

•
 

โรงพยาบาลศิรริาชไดรับการรับรองจาก พ.ร.พ. ตั้งแตป พ.ศ.
 2545

•
 

คณะฯ ใชมาตรฐานสากล เพื่อมุงสูวิสัยทัศน และ รองรับการ
 ตรวจสอบจากองคกรภายนอก เชน HA/HPH, TQA, JCIA,

 
ISO 

และ MUQD เปนตน
•

 
ปจจัยความสําเร็จที่สําคัญที่สุดคือ “การพัฒนาคน”

 (Human Capital) และ คนมีความผกูพันตอองคกร 
•

 
กระบวนการทํางานวิจัยจากงานประจํา (R2R) เปนการสรางและ

 พัฒนาคน ในองคกรใหพรอมตอการพัฒนา โดยเรียนรูผาน   
การทํางานวิจัย สงเสริมให แสวงหาความรู ทบทวนความรู คิด

 วิเคราะห แกปญหา สรุปผล อยางเปนระบบ 
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โครงการ R2Rโครงการ R2R

พันธกิจ 
•

 
ดําเนินการใหเกดิระบบบริหารจัดการ เพือ่ผลักดัน 
สนับสนนุ และ อํานวยความสะดวกในการสรางงานวิจัย

 จากบริการสุขภาพ ที่ตอบสนองตอความตองการของ
 ผูปวย/ผูใชบริการ และสังคม 

•
 

ดําเนนิการจัดการความรู เพื่อสงเสริมการพัฒนาขีด
 ความสามารถของบุคลากรศิริราชใหสามารถตอบสนอง

 ตอทิศทางเปาหมายขององคกร
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หัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรูหัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรู

•
 

ที่มา และ แนวคิด โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

(R2R) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

•
 

ผลที่คณะฯไดรับจากการดําเนนิการโครงการ R2R

•
 

โครงสรางการทํางาน R2R 

•
 

KM กับ R2R
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ผลที่คณะฯไดรับจากโครงการ R2Rผลที่คณะฯไดรับจากโครงการ R2R

•
 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล วางแผนที่ยุทธศาสตร
 


เชื่อมโยง 3 พันธกิจหลัก คือ การศึกษา การวิจยั และ   
การบริการ ครอบคลุมทั้ง 4 สวน ตามหลัก Balanced 
Score Card คือ 

•
 

งาน R2R สนับสนุน การดําเนินการตามยุทธศาสตรตางๆ 
ใหเกิดผลลัพธ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ดี

1.
 

Stakeholders 
(customers)

2.
 

Internal process

3.
 

Financial 4.
 

Learning and 
growth

10
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งาน R2R สนับสนุน 
ยุทธศาสตร ของ

 คณะฯ
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Stakeholders/Customer: ใหบริการและผลผลิตที่มีคุณคา
 สูงแก ผูใหบริการและผูเกี่ยวของที่เปนกลุมเปาหมาย

S3: สรางงานวิจัยที่มีคุณคาสูง เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานทาง
 วิชาการที่ใชอางอิง (Produce impact research technology 

publication and citation)

–
 

สรางผลงานวิจัยที่สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง แกปญหาและ
 พัฒนาหนวยงาน 

–
 

มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในวารสารระดับภายในและ
 ภายนอกประเทศ (ปจจุบันกวา 20 ผลงาน) และ ผลงานจดอนุสิทธิบัตร 

(ปจจุบันมี 2 ผลงาน) และเพิ่มขึ้นในแตละปอยางตอเนื่อง

–
 

ผลงาน R2R ไดรับรางวัล และนําเสนอทั้งในประเทศและตางประเทศ
 จํานวนมาก 

ผลที่คณะฯไดรับจากโครงการ R2R

13



R2R Submitted Proposals, Conducting, Finished Projects,
 Publication and Publication without R2R Grant

June 1, 2004 to July 10, 2009
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Learning Organization
(Organizational Change)

R2R สรางองคกรแหงการเรียนรูและการบริหารจัดการความรู 



HA / HPH
 

/ JCIA

TQA

SIRIRAJ CULTURAL VALUES

MUQD สมศ, สกอ, ราชวิทยาลัย
ISO, GMP, GLC & others 

Tracer CPG / Caremap
Self Assessment
Internet Survey
Internal Control

CQI (PDCA) / Lean /
Safety Care 

BSC/

KPI

&

Bench

mark

I
N
N
O
V
A
T
I
O
N

K

M

R

2

R

สราง
วิจยั

ใช
บริการ

แบงปน
การเรียน
การสอน

ศิริราช
องคกรแหงความรู

มุงเนน
ผูใชบริการ
& บคุลากร

เครือขาย

สรางสัมพันธ
ผูมสีวนไดเสยี

Siriraj Excellence

HR&D 



เราจะทาํใหดีขึ้นอยางไร
(พัฒนา)

เราทําสิง่นั้นไดดีเพยีงใด 
(Benchmarking)

เราทําอะไรที่จะเปนเลิศไดตาม Vision
(Core / distinctive competency)

Best practice
Innovation / R2R

ชวยกนัพัฒนาคุณภาพดวยงานประจําอยางไร

มาตรฐาน

Networking & Social

“Quality”

“Culture/ Values”

“VISION”

“Safety”

คุณคา 
ประโยชนสุข

ทุกหนวยงาน

“SIRIRAJ”

Education
(แบงปน)

Clinical
Service

(ใช)

Research
(สราง)

บุคลากร 13,000 คน
นักศึกษา ผูฝกอบรม

จุดเนนการพัฒนา
 คุณภาพคณะฯ



หัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรูหัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรู

•
 

ที่มา และ แนวคิด โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

(R2R) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

•
 

ผลที่คณะฯไดรับจากการดําเนนิการโครงการ R2R

•
 

โครงสรางการทํางาน R2R 

•
 

KM กับ R2R
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•
 

External workshop •
 

ขอรูป



หัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรูหัวขอการแลกเปลีย่นเรียนรู

•
 

ที่มา และ แนวคิด โครงการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

(R2R) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

•
 

ผลที่คณะฯไดรับจากการดําเนนิการโครงการ R2R

•
 

โครงสรางการทํางาน R2R 

•
 

KM กับ R2R

21





ความคิดพื้นฐาน KM สําหรับ R2Rความคิดพื้นฐาน KM สําหรับ R2R

•
 

คน อยาก พฒันา งานของตัวเอง
•

 
คน อยาก มผีลงาน

•
 

คน อยาก มโีอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ 
และแสดงออก

•
 

R2R เกิดไดเอง ตามธรรมชาติ



Application of KM in R2R facilitationApplication of KM in R2R facilitation

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(Share & Learn Activities)
•การบอกเลาความสําเรจ็     
(Success Story Telling)

•การตั้งคําถามวิจัยจากปญหา
 งานประจํา (Routine 

to Research     Question 
Formulation)

•การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(Special CF meeting)



R2R’s workshop
•

 
ผูสอน ก็คือ ผูปฏิบตัิงานเอง

•
 

เกิดการถายทอดความรู 
ระหวางผูปฏิบัติงาน ดวย

 ภาษาของผูปฏิบัติงาน

•
 

R2R เปน พีเ่ลี้ยง

•
 

บรรยายนอย การปฏิบัติงาน
 จริงมาก 

Application of KM in R2R facilitationApplication of KM in R2R facilitation



สรางเวที
•

 
ใหรางวัล ชืน่ชม เชิดชู ขยาย

 ผลความสําเร็จของผูวิจัยเพื่อ
 พัฒนางานประจํา โดย

 ผูบริหาร
•

 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

 บุคลากรทั้งภายใน และ 
ภายนอกคณะฯ

•
 

ประชมุวชิาการประจําป 
(Annual R2R Conference)

Application of KM in R2R facilitationApplication of KM in R2R facilitation



Website R2R
•

 
เผยแพรความรูที่ดักจับ

 มาไดจากวิทยากร
 ภายใน และ ภายนอก 

คณะฯ
•

 
Slide and Sound

•
 

เวทีความรู

Application of KM in R2R facilitation

www.si.mahidol.ac.th/r2r



Application of KM in R2R facilitationApplication of KM in R2R facilitation
โครงการสานสัมพันธ ชวยเหลอื

 กัน ฉันทพี่นอง
•สําหรบัโครงการที่รับทุนและกําลัง

 ดาํเนินการวิจยั 
•เรียนรูจากประสบการณจริง 
• เปนพี่เลี้ยงใหนักวิจัยทั้งใหมและ

 เกา
•เรียนรู และ ปฏิบัตติามมาตรฐาน 
GCP
•Research Tour สําหรับนักวิจัย

 หนาใหม หรอื มีปญหาใกลเคยีง
 กัน



R2R & Siriraj’s ExperienceR2R & Siriraj’s Experience

•
 

Is a tool for “CHANGE”

–
 

Quality Improvement

–
 

Human Resources Development: Research 

Minded Staff

–
 

Harmonization of Staff  

–
 

Organizational KPI leverage

“พัฒนาคน พัฒนางาน สรางความสามัคคี”



S Seniority

พี่นอง กัลยาณมิตร  เปนทีม  เรียนรูรวมกัน

I Integrity

ความซื่อสัตย  ใชขอมูลจริงในการทํางาน

R
Responsibility

ความรับผิดชอบ  ใหความสําคัญแกผูใชบริการ  สังคม  และบุคลากร              มุง
 ผลลัพธ   สรางคุณคา

I Innovation

มีความคดิสรางสรรค พัฒนาตอเนื่อง ใฝรู

R Respect

ใหเกียรติกัน  เห็นคุณคาของคนทุกระดับ

A Altruism

คํานึงถึงประโยชนของผูอื่น  และสวนรวมเปนที่ตั้ง  

J
Journey to excellence and sustainability

มุงมั่นพัฒนาสูความเปนเลิศ และยั่งยืน
มีวิสัยทัศน  เปนระบบ  คลองตัว

Siriraj Culture Values

R2R ทํางานตาม Siriraj Culture ทุกขอ



เกียรติยศ และ ความภูมิใจ
 รางวัล Asian Hospital Management

 

เกียรติยศ และ ความภูมิใจ
 รางวัล Asian Hospital Management

•
 

ดาน Human Resource 
Development ป ค.ศ.

 
2007

•
 

โรงพยาบาลภาครัฐแหงแรกและแหง
 เดียวในประเทศไทยในปจจุบันที่รับ

 รางวัลนี้

•
 

เพราะ งาน R2R สามารถทําใหเกิด
 ประโยชนกับบุคลากรจํานวนมากใน
 องคกร สงเสริมการสื่อสารที่ดีระหวาง

 กัน ลดการสูญเสีย (waste) ใน       
การทํางาน และ ทําใหบุคลากรพัฒนา

 เรียนรูไปไดตลอดชีวิต
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MOU R2R ศิริราช-สวรส
 19 สิงหาคม 2551 โรงแรม Royal Princess หลานหลวง

 

MOU R2R ศิริราช-สวรส
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การดําเนินการเบื้องตนเพื่อสนับสนนุการจัดการความรู    
เพื่อสนับสนนุงาน R2R ในระดับประเทศ
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
 ผลักดันงานประจําสูงานวิจัย 

•เห็น การทํางานจริง การสนับสนุน
 และการอํานวยความสะดวกการสราง

 งาน R2R และโครงสรางการทํางาน
•การรับปรึกษางานวิจัย R2R 
•การจัดกิจกรรมเรื่องเลาความสําเร็จ 
•การจัดกิจกรรมตั้งคําถามวิจัย 
•กิจกรรมสานสัมพันธฯ
•ตัวอยางการใชประโยชนจากงานวิจัย
•กลุมเล็ก 5 รพ. รพ.ละ 5 คน



งาน ประชุม R2R สวรส.งาน ประชุม R2R สวรส.
http://r2r.hsri.or.th/

http://r2r.hsri.or.th/
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