
  

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การสรางงานวิจัยจากงานประจําในระบบบริการสุขภาพการสรางงานวิจัยจากงานประจําในระบบบริการสุขภาพ

ภาคใตภาคใต    ครั้งที่ ครั้งที่ 11  ::  ““  RR22RR  ใครๆก็ทําไดใครๆก็ทําได  ””  

 

          หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันการใหบริการดานสุขภาพ ของโรงพยาบาลและ 

หนวยบริการปฐมภูมิในประเทศไทยมีการพัฒนาคุณภาพขึ้นอยางมาก 

ทั้งนี้โดยนํากระบวนการของ Hospital Accreditation และ Health 

Care center  Accreditation มาใช โดยมีการรับรองจากสถาบันที่ดูแล

ดานคุณภาพ   อยางไรก็ตามการพัฒนางานตางๆ ตองมีพื้นฐานมาจาก

องคความรูที่ถูกตอง ซึ่งไดมาจากการศึกษาผลงานที่มีผูศึกษาไวกอน

แลวหรือผูปฏิบัติงานนั้นเปนผูศึกษาเองก็ได     

งานวิจัยที่เนนผลงานที่เกิดจากปญหาที่พบในงานประจํา

ของผูปฏิบัติ และผูปฏิบัติเปนผูศึกษาหาวิธีมาแกปญหาและพัฒนา

งานของตนเองอยางถูกตองตามหลักการและสามารถเผยแพรใหผูอื่น

ได  มีชื่อเรียกกันวา การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ( Routine to 

Research, R2R) ซึ่งกําลังเปนที่สนใจของโรงพยาบาล และหนวย

บริการปฐมภูมิทั่วประเทศ   การทํางานวิจัยเชนนี้ก็จําเปนที่ผูวิจัยตอง

มีความรูพื้นฐานของการวิจัยบาง และเพื่อเสริมกําลังแรงใจของผูวิจัย

ก็ควรมีเครือขายที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันได    

โรงพยาบาลหาดใหญซึ่งเปนโรงพยาบาลศูนยของเขต

ภาคใตตอนลาง มีศักยภาพในการใหบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิจนถึง

ระดับตติยภูมิและเปนโรงเรียนแพทยของกระทรวงสาธารณสุขแหง

หนึ่งดวย   มีแนวคิดที่จะพัฒนางานดังกลาวใหเกิดเปนเครือขายของ

โรงพยาบาล และ หนวยบริการปฐมภูมิในเขตภาคใต โดยการเปนแม

ขายประสานงานและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงานวิจัย    เพื่อใหเกิดผล

งาน R2R ดังกลาวอยางเปนรูปธรรมไดงายขึ้น โดยการจัดอบรมให

ความรู ประยุกตความรูดานการวิจัยที่มักถูกมองวาเปนเรื่องยากให 

 

เปนเรื่องงายสําหรับการทําวิจัยแบบ R2R ใหมากที่สุด     

ดังเปาหมายหลักเพื่อสรางภาพลักษณใหเห็นวา  “R2R ใครๆก็ทําได” 

 

วัตถุประสงค 

 ใหบุคลากรสาธารณสุขในภาคใต เขาใจหลักการของการ

พัฒนางานประจําสูงานวิจัย ( R2R concept) และสามารถ

สรางงานวิจัยจากงานประจําไดเหมาะสม 

 จัดตั้งกลุมเครือขายการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยของ

โรงพยาบาล และหนวยบริการสาธารณสุขในเขตภาคใต  

(Southern R2R network) 

 กลุมเปาหมาย  

          แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข

สหวิชาชีพที่สนใจ  การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยจํานวน 100 คน 

         ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 ผูเขาอบรมสามารถเขาใจการพัฒนาการทํางานประจําสู

งานวิจัยไดถูกตอง  และเกิดแรงบันดาลใจใหสรางงานวิจัยใน

หนวยงานของตนเองไดอยางเหมาะสมโดยสามารถนําผลงานวิจัยนั้น

กลับมาใชในการดูแลผูปวยทั้งโดยทางตรงและทางออมได เพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริการใหเกิดความสุขทั้งผูใหบริการและผูรับบริการ 

 

 

 

โปรดสงใบสมัครพรอมหลักฐานการชําระเงินมาที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ภาคใต) 

กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ 

34 ถ.นิพัทธสงเคราะห 1  อ.หาดใหญ   จ.สงขลา   90110 

Tel: 074-273108  ,  081-7674657     Fax: 074-273107 

Website:www.gotoknow.org/blog/ichrsouth  

  

  

ใบสมัครโครงการใบสมัครโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การสรางงานวิจัยจากงานประจํา ของโรงพยาบาลในเขตภาคใตการสรางงานวิจัยจากงานประจํา ของโรงพยาบาลในเขตภาคใต 

ครั้งที่ ครั้งที่ 11    ::    ““  RR22RR ใคร ๆ ก็ทําได ใคร ๆ ก็ทําได  ””วันที่  วันที่  1166--1188 มิถุนายน  มิถุนายน 25532553  

ณณ  หองเกาแสหองเกาแสน ชั้น น ชั้น 9 9 โรงแรมลีการเดนพลาซาโรงแรมลีการเดนพลาซา  

     

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..................................................... 

(กรุณาเขียนตัวบรรจงเพื่อปองกันความผิดพลาดในการทําวุฒิบัตร) 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ................................................ 

เลขสมาชิกสภาการพยาบาล....................................................... 

ตําแหนงทางวิชาการ/บริหาร/บริการ................................................. 

ที่ทํางาน................................................ อําเภอ........................... 

จังหวัด..........................  โทรศัพท ............................................ 

E-mail address :  ......................................................................... 

คาลงทะเบียน : คนละ 1,500  บาท กรุณากรุณา สงใบสมัครพรอมหลักฐาน 

การชําระเงินทาง โทรสารหมายเลข   074-273107  

                         ( ตั้งแตวันนี้ -  15พ.ค.53 ) 

      ชําระผานธนาคารกรุงไทย    สาขาโรงพยาบาลหาดใหญ      

 ชื่อบัญชี   สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ภาคใต   

  บัญชีเลขที่ 936-0-08562-6   (โปรดใหธนาคารระบุชื่อ-สกุล 

                เบอรโทร ใน  Comment  ของใบฝากดวย) 

        ธนาณัติสั่งจาย คุณแพรวพรรณ ตันสกุล ปณ.หาดใหญ 90110 

* ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาลงทะเบียนทุกกรณ ี* 

 อาหาร    :                ทั่วไป                       มุสลิม                        

ลงชื่อ............................................................................ผูสมัคร 

 ที่พัก : โรงแรมลีการเดนพลาซา   (อัตราสําหรับผูรวมประชุม 

หองเดี่ยว/คู   ราคาหอง1,050 บ./คืน พรอมอาหารเชา) 

สํารองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรมไดที่ 

Tel: 074-261111  fax: 074-353555 



                                    

 

 

    

พุธ  16 มิ.ย. 2553 

08.00 - 08.30  น.  ลงทะเบียน 

08.30 - 09.15 น. R2R มาหานะเธอ 

                                        ผศ.(พิเศษ) นพ. ไพโรจน บุญลักษณศิริ    รพศ.หาดใหญ    

09.15 - 10.15 น.        การตั้งคําถามวิจัยกับ R2R 

พญ. หทัยทิพย ธรรมวิริยะกุล   รพศ.หาดใหญ    

10.30 - 12.00 น.        การออกแบบงานวิจัยกับ R2R ภาค 1   

นพ. กรกช  ศรีเกื้อ  รพศ.หาดใหญ 

13.00 - 14.00 น.        การออกแบบงานวิจัยกับ R2R ภาค  2              

พญ. หทัยทิพย ธรรมวิริยะกุล  รพศ.หาดใหญ 

14.0 - 14.15 น. .....ตามหาคนคอ เดียวกัน …..     

พยบ.วรวรรณ  ตุลยสุข รพศ.หาดใหญ 

14.30 - 16.00 น.        ....รวมใจ 1....รวมคิด รวมสรางคําถามและ      

ออกแบบวิจัย.....   วิทยากรประจํากลุม  

 

พฤหัสบดี   17 มิ.ย. 2553 

08.30 - 09.30  น. วางแผนวิจัยใหสรรพเสร็จ..... ก็เหมือนทําสําเร็จไป

แลวครึ่งหนึ่ง   ผศ.(พิเศษ) นพ. ไพโรจน บุญลักษณศิริ     

09.30 - 10.30 น. การติดตอขอคาํปรึกษาทางไกลผาน Web  Blog 

พยบ.อมรรัตน  ลิ่มเฮง  รพศ.หาดใหญ 

10.45 - 12.00 น.       .....รวมใจ 2... รวมคิดรวมสรางเครื่องมือวิจัย... 

วิทยากรประจํากลุม 

13.00 - 14.00 น.  บรรยายวิชาการ  เรื่อง  “งานประจาํ ทําไดด ี

มีความสุข ดวย R2R” อ.นพ.อัครินทร  นิมมานนิตย          

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล    

14.00 - 15.00 น.  Lean R2R    ผศ.นพ.เชิดชัย  นพมณีจํารัสเลิศ   

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล    

 

 

15.15 - 15.45 น. การสนับสนุนการพัฒนางานประจําสู 

งานวิจัยระดับประเทศ และการจัดตั้ง 

เครือขาย R2R ภาคใต  

              ผศ.นพ.เชิดชัย  นพมณีจํารัสเลิศ  

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ   สวรส. 

15.45 - 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู “ประสบการณ การจัดตั้ง

เครือขาย R2R ในระดับภูมิภาค”  

นพ.ทนง ประสานพานิช รพศ.พระปกเกลา   

คุณวิจิตรา นวลรัตนสกุล  สสจ.ชลบุรี 

ผูดําเนนิรายการ:ผศ.(พิเศษ) นพ. ไพโรจน บุญลักษณศิริ     

18.00 - 20.00 น.       ประชุมตัวแทนเครือขาย R2R ภาคใต 

 

ศุกร  18  มิ.ย.  2553 

08.30 - 09.45  น. แลกเปลี่ยนเรียนรู “งานวิจัย  R2R บริบท PCU

สสอ. รพช. รพท. รพศ. ภาคใต” 

วิทยากร: 1. นพ.เอกรัฐ  จันทรวันเพ็ญ รพ.สิชล     

                   2. ทีมวิจัยภาคใต ที่ไดรับรางวัล R2R  

ผูดําเนนิรายการ:พญ.วรรณา อังคสุวรรณ รพศ.หาดใหญ 

Commentator:   

ผศ.(พิเศษ) นพ. ไพโรจน บุญลักษณศิริ     

ผศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ 

อ.นพ.อัครินทร นิมมานนิตย 

09.45 - 10.15 น.  เปดตัวเครือขาย R2R ภาคใต  โดย 

 ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิริ และทีม 

10.30 - 10.45 น. Question and answer 

10.45 - 11.15 น. After Action Review 

12.00 - 13.00 น. พิธีปดการอบรม     

                                 รับประทานอาหารกลางวัน 

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ                                          

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
 
 

  

 

กําหนดการกําหนดการ  


