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แผนการดําเนินงานแผนการดําเนินงานแผนการดาเนนงานแผนการดาเนนงาน
ลําดับ ประเด็น วันที่

1 แตงตั้งคณะกรรมการ R2R ภาคกลาง 23 พ.ย. 53

ไป ึ ิ ิ2 การไปศึกษาระบบงาน R2R ร.พ.ศิริราช 16-17 ก.พ. 54

3 การจัด KM R2R สัญจร 2 ครั้ง 28 มี.ค. และญ

31พ.ค.54

4 การนําเสนอ ผลงาน R2R ในงานมหกรรม 20 22 เมษายน 544 การนาเสนอ ผลงาน R2R ในงานมหกรรม

วิชาการเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวน

หนา “เสริมพลังทางปญญา สรางคณคาคนทํางาน 

20-22 เมษายน 54

หนา “เสรมพลงทางปญญา สรางคุณคาคนทางาน 

เพื่อบริการที่ดีสูประชาชน” ที่ชะอํา 

ั ี ิ5 การพัฒนาการเขียนสารสนเทศ 17 -18 มิ.ย. 54



คณะกรรมการ เครือขาย คณะกรรมการ เครือขาย RR22RRภาคกลาง ภาคกลาง 

• ที่ปรึกษา นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย ผูตรวจราชการเขต 1ุ ฐ ู

นพ.ประเสริฐ  หลุยเจรญิ ผูตรวจราชการเขต 2

นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ผูตรวจราชการเขต 3

นพ.ทรงยศ ชัยชนะ สาธารณสุขนิเทศ

นพ.สมสินธุ ฉายวิจิตร ผอ.สปสช.เขต 4

นพ ชะลอ ศานติวรางคณา รองผอ สปสช เขต 4นพ.ชะลอ ศานตวรางคณา รองผอ.สปสช.เขต 4

• ประธาน นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยาุ ุ

• เลขานุการ นายจักรินทร ฆองวงษ         หัวหนากลุมงานสปสช.เขต 4 



คณะกรรมการ เครือขาย R2Rภาคกลาง (สปสช.เขต ๔ สระบุรี)ุ



การดําเนินงาน และ ปัจจัยสําเร็จการดําเนินงาน และ ปัจจัยสําเร็จการดาเนนงาน และ ปจจยสาเรจการดาเนนงาน และ ปจจยสาเรจ

ของของ



ผลลัพธการดําเนินงานผลลัพธการดําเนินงานผลลพธการดาเนนงานผลลพธการดาเนนงาน

• การดูงาน ร.พ.ศิริราช

(16-17 ก.พ. 54) กิจกรรม: เปนความรวมมือของ สวรส. R2Rศิริราช และ เครือขาย 

เปนบรรยากาศ KM ที่นํา Success Story มาพดคุยกัน y ู ุ

การผลักดันงานวจิัยในแตละขั้นตอนตั้งแตการตั้งคําถามการวิจัย การ design 

แผนการวิจัย จนถึงการนําวิจัยไปใชประโยชน แผนการวจย จนถงการนาวจยไปใชประโยชน 

การบรรยายภาคทฤษฎีและยกตัวอยางงานวจิัยใหเห็นภาพชัด เทคนิคเนน

การแลกเปลี่ยนองคความร บรรยากาศเชิงบวก Sh iการแลกเปลยนองคความรู บรรยากาศเชงบวก Sharing

ผลลัพธ: การอบรมไดทํา AAR พบวาผูเขารับเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะ

ํ ไปใ  ั  ึ่ ป ไ  ั ั ึ ิใ  ี่นําไปใชพัฒนาตอซงึเปนผลมาจากการไดสัมผัสถึงความภาคภูมิใจของผูที

ผานประสบการณสรางงานวิจัย 



ผลลัพธการดําเนินงาน

• R2R สัญจรครั้งที่ 1
กิจกรรม: นําเสนอ Success Story Telling จาก 

โรงพยาบาลปทมธานี 1 เรื่อง และโรงพยาบาลพระนัง่ญ

รพ.ปทุมธานี 

( ี )

โรงพยาบาลปทุมธาน 1 เรอง และโรงพยาบาลพระนง

เกลา 1 เรื่อง โดยมี 

(28 ม.ค. 54) อ.นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ เปนผูดําเนินรายการ

มีการนําเสนอโปสเตอรผลงานวิจัยและนวัตกรรม มการนาเสนอโปสเตอรผลงานวจยและนวตกรรม 

5 เรื่อง มีการบรรยายความรู เรื่องระเบียบวิธีวิจัย

ผลลัพธ: เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ไดเห็นงานวิจัยที่

นําปญหาจากงานประจํามาหาทางแกไข เปนเรื่องงายๆ นาปญหาจากงานประจามาหาทางแกไข เปนเรองงายๆ 

ที่จูงใจใหอยากจะทําวิจัยไดตอไป และสามารถนํามา

พัฒนางานไดจริงพฒนางานไดจรง



ผลลัพธการดําเนินงานผลลพธการดาเนนงาน

• R2R สัญจรครั้งที่ 2 (31 พ.ค. 54)

(เจาภาพคือ ลพบุรี + สิงหบรี)



ผลลัพธการดําเนินงาน

กิจกรรม  R2R สัญจร ลพบุรีญ ุ

         1.  การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย R2R ในรูปแบบ Poster

ํ ื่Presentation จํานวน 21 เรือง

          2. บรรยายวชิาการ เรื่อง “R2R กับการพัฒนาที่ยั่งยนื” 

               โดย อาจารยนายแพทยอัครินทร นิมมานนิตย

                คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล                คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล

         3.การนําเสนอผลงานวิจัย R2R หองยอยรวม 6 เรื่อง

ผลลัพธ เกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู และไดฝกพัฒนาศักยภาพ Fa



ผลลัพธการดําเนินงาน

การนําเสนอวิชาการในงานมหกรรมวิชาการ

เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ุ

“เสริมพลังทางปญญา สรางคุณคาคนทํางาน 

        เพื่อบริการที่ดีสประชาชน” 

กิจกรรม: การนําเสนอผลงานวิจัย 4 เรื่อง ใน

หองยอยโดยไดรับเกียรติ จาก อาจารย นพ.        เพอบรการทดสูประชาชน  

20-22 เมษายน 2554 โรงแรมฮอลิเดยอินน 

ํ ี

หองยอยโดยไดรบเกยรต จาก อาจารย นพ.

กุลธร เทพมงคล สงักัดภาควิชารังสีวิทยา 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เขามาทํา

่ชะอํา จ.เพชรบุรี หนาที่ในการใหคําปรึกษา

ผลลัพธ: เกิดการเผยแพรเกิดการเแลกเปลี่ยน

  ไ  ใองคความรู ไดรับความสนใจ อยาง

กวางขวาง ประโยชนตอผูวิจัยคือเห็น

แนวทางพัฒนางานวิจัยตอไปไดอีก เกิดการแนวทางพฒนางานวจยตอไปไดอก เกดการ

ตอยอดความรู การนําไปใชในงาน



ผลลัพธการดําเนินงาน

• กิจกรรม: อบรม กลยุทธการเปน Note 
Taker ที่ดี (เปนความรวมมือกับ สวรส. 
และ สคส )และ สคส.)

• ผลลัพธ: พัฒนาศักยภาพ การจับประเด็น 
การเปนคุณลิขิตที่ดี เพื่อใหสามารถสกัด
องคความรูไดอยางมีประสทิธิภาพแกทีม
คณะกรรมการ ตัวแทนเครอืขาย จํานวน 
4 ทาน และวางแผนขยายผลการพัฒนา4 ทาน และวางแผนขยายผลการพฒนา
ศักยภาพใหแก

      คณะทํางาน ตอไป



แผนตอไปแผนตอไป

• R2R สัญจรครั้งตอไป เจาภาพคือ นครนายก รวมกับ สระบุรี

• การพัฒนาศักยภาพเครือขาย เชน การทําขอมูล web site การทํา

คลังขอมูลวิจัย คลังผูเชี่ยวชาญู ู ญ

• การเรียนรูจาก Successor เครือขายอื่นๆ

• ทักษะการทํา KM การเปน คุณลิขิต คุณกิจ คุณอํานวย 



แผนตอไป (ตอ)( )

• การพัฒนาทีมสนับสนนวิชาการใหเกิดขึ้นในระดับหนวยงาน โดยการพฒนาทมสนบสนุนวชาการใหเกดขนในระดบหนวยงาน โดย

ในขั้นตน จะจัดอบรมทีมสนับสนุนวิชาการเครือขายงานประจําสู

การวิจัย เครือขายภาคกลาง (สปสช เขต 4 สระบรี)   ประจําปการวจย เครอขายภาคกลาง (สปสช.เขต 4 สระบุร)   ประจาป

งบประมาณ  2554 จํานวน 135 คน จากทุกจังหวัด (ทีมละ 3 คน)  

ื่  ี่ ป ี่ ี้ ใ ใ   ิ ื่ ใ เพือทําหนาทีเปนพีเลียงในการใหคําแนะนําทางดานวิชาการเพือให

เกิดผลงาน R2R ที่มีคุณคา และพัฒนางานไดอยางยั่งยืน





ขอขอบคุณขอขอบคุณุุ


