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ผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนินผูอํานวยการโรงพยาบาลสูงเนิน

1717  กรกฎาคมกรกฎาคม  25522552



1.1. ความหมายความหมาย R R2R2R  ในบริบทของโรงพยาบาลในบริบทของโรงพยาบาล

สูงเนินสูงเนิน

2.2. ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน R R2R2R  ในองคกรในองคกร  และและ

ประโยชนที่เกิดตอผูรับบรกิารประโยชนที่เกิดตอผูรับบรกิาร

3.3. กลยุทธที่ใชในการผลักดันใหเกิดกลยุทธที่ใชในการผลักดันใหเกิด R R2R 2R   
อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง

4.4. ผลกระทบของการดําเนินงานผลกระทบของการดําเนินงาน R R2R2R  ตอตอ  
เจาหนาที่เจาหนาที่//องคกรองคกร//ลกูคาลกูคา

ประเด็นแลกเปลี่ยนในเวทีประเด็นแลกเปลี่ยนในเวที



แนวคิดแนวคิด ( (concept) concept) การพฒันาการพฒันา  R2RR2R
1.1. R2R R2R สอดคลองสอดคลองกับการพัฒนากับการพัฒนา  HA/HPHHA/HPH

((overall scoring overall scoring --  คะแนนคะแนน  44  ประเมนิและปรับปรุงประเมนิและปรับปรุง))

2.    R2R 2.    R2R เปนการเปนการตอยอดตอยอด  คั่นกลางดวยคั่นกลางดวย  R2CQIR2CQI

““R2CQI  ..............> CQI2RR2CQI  ..............> CQI2R””  หรืออาจลัดขั้นตอนหรืออาจลัดขั้นตอน

““R2CQI  ..............> R2RR2CQI  ..............> R2R””

3.3. การจัดการความรูโดยการจัดการความรูโดย  

•• สรางสรางบรรยากาศบรรยากาศการเรียนรูการเรียนรู  (learning climate) (learning climate) สมัครใจรวมวิจัยสมัครใจรวมวิจัย

•• ทําทําความสําเร็จความสําเร็จใหดูเปนตัวอยางใหดูเปนตัวอยาง ( (social recognition theory)social recognition theory)

•• สรางสรางแรงจูงใจแรงจูงใจทั้งที่เปนตัวเงินทั้งที่เปนตัวเงิน  และไมใชตัวเงินและไมใชตัวเงิน  

•• สรางสรางและและหาเวทีหาเวทีใหนําเสนอใหนําเสนอ  ((เวทีเวที  show & share, show & share, เรื่องเลาความดีเรื่องเลาความดี,,   มหกรรมมหกรรม  CQI CQI ในใน
และนอกโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล))

•• ใชเทคนิคใชเทคนิค  ““เรื่องเลาความดีเรื่องเลาความดี  สรางคุณคางานประจําสรางคุณคางานประจํา  ทํางานวิจัยใหติดดนิทํางานวิจัยใหติดดนิ””

4.4. กลยุทธกลยุทธ  ““กัดไมปลอยกัดไมปลอย  ชี้นําตอเนื่องชี้นําตอเนื่อง  กระตุนการเก็บผลการปฏิบัติงานกระตุนการเก็บผลการปฏิบัติงาน””



การพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล
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(Nonaka & Takeuchi, 1995)(Nonaka & Takeuchi, 1995)

Models of Knowledge Conversion Models of Knowledge Conversion ‐‐ The SECI Model The SECI Model 

การสรางความรูการสรางความรู



Seci%20m1

การสรางความรูการสรางความรู



กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด
Knowledge Management System

Knowledge Profile            Knowledge   Link

Explicit K.

Document Database

Tacit K.

Human Resource

ระบบงานที่สําคัญ  / กระบวนการดูแลผูปวยเกี่ยวของกับงาน

หัวขอ CoP

Infrastucture

Culture Leadership

Knowledge Map

(Apply , มาจาก Kim,Suh and Hwang)

รวบรวม/จัดเก็บ

ดึง        สกัด

interalization

externalization

Socialization

Combination







ทกุหนวยงานเสนอชือ่เรื่องโครงการทกุหนวยงานเสนอชือ่เรื่องโครงการ  R to CQI  R to CQI  เขารวมประกวดเขารวมประกวด  พรอมแจงพรอมแจง

ความจํานงคเขารวมตอยอดโครงการวิจัยความจํานงคเขารวมตอยอดโครงการวิจัย  CQI to Research / Routine to ResearchCQI to Research / Routine to Research

โดยมจีํานวนเรื่องแตละกลุมดังนี้โดยมจีํานวนเรื่องแตละกลุมดังนี้

วันที่  15-30 กันยายน  2551วันที่วันที่    1515--3030  กันยายนกันยายน    25512551



วันที่  1 – 2 ตุลาคม 2551วันที่วันที่    11 –– 22 ตุลาคมตุลาคม  25512551

ศูนยพัฒนาคณุภาพงานคัดเลือกผลงาน CQI เขารวมประกวดงาน HACC 

Forum ที่โคราชจัดที่มทส. ระหวางวันที่ 16-17 ตุลาคม  จํานวน 4 เรื่อง  ไดรับการ

คัดเลือกนําเสนอ Poster Presentation 2 เรื่อง ไดแก  

ผลลัพธผลลัพธ    ไดรับรางวัลดีเดน กลุมคลินิกบริการ ดานการสงเสริมสุขภาพ  เรื่อง   การพัฒนาเครือขาย

และสงเสริมสุขภาพผูพิการ  อ.สูงเนนิ (รางวัล 3,000 บาท) และรางวัล Popular Vote ในเรื่องเดียวกันอีก 

1 รางวัล  ( 1,000 บาท) และผูที่ไดรับการคัดเลือกรวมนําเสนอผลงาน ไดรับรางวัลเพิ่มเติมจากรพ.สูงเนนิ

เพื่อสรางขวัญกําลังใจ คนละ 500 บาท * 2 คน = 1,000 บาท



วันที่  30 มกราคม -1 กุมภาพันธ  2552วันที่วันที่    3030  มกราคมมกราคม  --11  กุมภาพันธกุมภาพันธ    25522552

จัดงานมหกรรมคุณภาพ CQI  ภายใต Theme “Lean & Seamless 

Healthcare” โดยเชิญเจาหนาทีจ่ากโรงพยาบาลตางๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เขา

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและมสีวนรวมในการคัดเลือกขวญัใจคุณภาพ  มผีูสนใจเขา

รวมกจิกรรมจากหนวยงานภายนอก  29 รพ.

ผลการประกวดโครงการ CQI  ไดนํางบประมาณจากสวรส. สวนหนึง่มอบให

สําหรับผูที่ไดรบัรางวัลผลงานคุณภาพดีเดนลําดับ 1, 2, 3 จํานวน 14,400 บาท  

เจาหนาที่ในรพเจาหนาที่ในรพ.. ((คนคน)) เจาหนา ที่จากเจาหนา ที่จาก
รพรพ ..อื่นอื่น((คนคน))

รวมรวม   ((คนคน))

30 มกราคม 2552 183 240 423

1 กุมภาพันธ 2552 145 269 414



คัดเลือกผลงาน CQI  เขารวมนําเสนอ Poster Presentation  งาน HA 

National Forum 10 ที่เมืองทองธานี  ระหวางวันที่  10 – 13 มีนาคม 2552

โดยสงผลงานทั้งหมด 5 เรื่อง  ไดรับการคัดเลือก 2 เรือ่ง ไดแก  “การพัฒนา

เครือขายดูแลผูพิการ  อ.สูงเนิน” และ “การปองกันอันตรายจากรังสี x-ray”

วันที่  19 มกราคม 2552วันที่วันที่    1919  มกราคมมกราคม  25522552



เขารวมนาํเสนอผลงานวิจัยงานวิชาการเขตเขารวมนาํเสนอผลงานวิจัยงานวิชาการเขต  1313  ที่ที่  จจ..สุรินทรสุรินทร

•• คัดเลือกผลงานวิจัยของเจาหนาที่คัดเลือกผลงานวิจัยของเจาหนาที่  เขารวมนําเสนอในการประชุมเขารวมนําเสนอในการประชุม

วิชาการสาธารณสุขเขตวิชาการสาธารณสุขเขต  1414  ครั้งที่ครั้งที่  1010 ระหวางวันที่ระหวางวันที่  1919--2020  กุมภาพันธกุมภาพันธ  25522552  

ที่โรงแรมทองธารินทรที่โรงแรมทองธารินทร  จังหวัดสุรินทรจังหวัดสุรินทร    โดยสงเนื้อหาเขารวมนําเสนอโดยสงเนื้อหาเขารวมนําเสนอ

ทั้งหมดทั้งหมด  77  เรื่องเรื่อง    ผานการคัดเลือกผานการคัดเลือก  11  เรื่องเรื่อง  ไดแกไดแก

““การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานควบคุมวัณโรคอยางมีสวนรวมการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานควบคุมวัณโรคอยางมีสวนรวม

อําเภอสูงเนนิอําเภอสูงเนนิ””

โดยผูที่ผานการคัดเลือกและไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจยัโดยผูที่ผานการคัดเลือกและไดเขารวมนําเสนอผลงานวิจยั  จะไดรับงบจะไดรับงบ

สนับสนุนสนับสนุน  เรื่องละเรื่องละ  1,0001,000  บาทบาท  

วันที่ 19 – 20 กมุภาพนัธ 2552วันที่วันที่  19 19 –– 20 20 กมุภาพนัธกมุภาพนัธ  25522552



เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู “จากงานประจําสูงานวิจัย (Routine To 

Research)” ครั้งที่ 2

- ไดรวมสงบทคัดยอผลงานวิจัยจากการตอยอด CQI To Research จํานวน 

10 เรื่อง เพื่อเขาประกวดรางวัลผลงาน R2R  ดีเดน  ซึ่งไดรับการคัดเลือกผลงาน 

R2R  ดีเดน ระดับทุติยภูมิ จํานวน 2 เรื่อง  ไดแก

16 -17 กรกฎาคม 255216 -17 กรกฎาคม 25522552

1. เสื้อสําหรับผูปวยที่ใชเครื่องควบคุม

การใหยากลุมเสี่ยงสูงทางเสนเลือด 

2. การเตรียมความพรอมในการฉีดยา
อินซูลินครั้งแรกของผูปวยเบาหวาน

ในโรงพยาบาล



เยีย่มสํารวจภายในทุกหนวยงานเยีย่มสํารวจภายในทุกหนวยงาน    เพื่อติดตามผลงานคณุภาพเพื่อติดตามผลงานคณุภาพ  

CQI CQI ปป  5252 โดยใหเตรียมเลาเรื่องโดยใหเตรียมเลาเรื่อง  (CQI  Story) (CQI  Story) ในงานมหกรรมในงานมหกรรม

คุณภาพโรงพยาบาลที่วางแผนจัดในวันที่คุณภาพโรงพยาบาลที่วางแผนจัดในวันที่  2828--2929  ตุลาคมตุลาคม  25522552

เนื้อหาโครงการพัฒนาคุณภาพเนนการตอยอดเนื้อหาโครงการพัฒนาคุณภาพเนนการตอยอด  CQI CQI ปป  5151  อาจเปนอาจเปน

การเก็บขอมูลตอเนื่องใหเพียงพอสําหรับการตอยอดเปนงานวิจัยการเก็บขอมูลตอเนื่องใหเพียงพอสําหรับการตอยอดเปนงานวิจัย  

หรือเปนการประเมินระบบที่วางไวจากการทําหรือเปนการประเมินระบบที่วางไวจากการทํา  CQI CQI ปป  5151  เพื่อการเพื่อการ

ปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้นปรับปรุงระบบใหดียิ่งขึ้น

20 ก.ค. - 17 ส.ค. 5220 ก.ค. - 17 ส.ค. 52



การจัดอบรมเชิงการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการปฏิบัติการ

CQI 2 R  CQI 2 R  

และและ  

R 2 RR 2 R

โรงพยาบาลสูงเนินโรงพยาบาลสูงเนิน



ครั้งที ่ 1 30 ตุลาคม 2551ครั้งที่ครั้งที่    11 3030  ตุลาคมตุลาคม  25512551
จัดอบรมจัดอบรม  R 2 CQI R 2 CQI และและ  R 2 R  R 2 R  ครั้งที่ครั้งที่  11 มีตัวแทนเจาหนาที่จากทุกฝายเขารวมอบรมจํานวนมีตัวแทนเจาหนาที่จากทุกฝายเขารวมอบรมจํานวน  

3838  คนคน  โดยในครั้งแรกเปนการทบทวนแนวคิดโดยในครั้งแรกเปนการทบทวนแนวคิด  Routine to CQIRoutine to CQI และและ  Routine to Research Routine to Research 44

ขั้นตอนขั้นตอน    ไดแกไดแก  

1.1.  ขั้นตอนของขั้นตอนของ  CQICQI

2. 2. เครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือสําหรับการพัฒนาคุณภาพ

3.3.  ความคิดสรางสรรคกับการพัฒนาคุณภาพความคิดสรางสรรคกับการพัฒนาคุณภาพ

4.4.  ขอมูลทางวิชาการขอมูลทางวิชาการ

  มีการวิเคราะหโครงรางที่เสนอมามีการวิเคราะหโครงรางที่เสนอมา  ชี้ประเด็นใหเห็นจุดออนในการเขียนโครงการชี้ประเด็นใหเห็นจุดออนในการเขียนโครงการ  เชนเชน  

--  การเขียนแนวคิดไมอิงการเขียนแนวคิดไมอิง  Evidence Based Evidence Based และสับสนกับการเขียนบริบทและสับสนกับการเขียนบริบท

--  การสรุปประเด็นปญหาไมชัดเจนการสรุปประเด็นปญหาไมชัดเจน  ไมมีขอมูลขนาดของปญหาไมมีขอมูลขนาดของปญหา

--  การกําหนดวัตถุประสงคและการกําหนดวัตถุประสงคและ  KPI KPI ไมสอดคลองกับปญหาไมสอดคลองกับปญหา

มอบหมายภารกิจมอบหมายภารกิจ    ใหทุกโครงการใหทุกโครงการ  R 2 CQI  R 2 CQI  นําประเด็นที่เขียนยังไมครบถวนนําประเด็นที่เขียนยังไมครบถวน  ถูกตองถูกตอง  ไปไป

ปรับปรุงแกไขปรับปรุงแกไข    ครั้งหนานัดปลายเดือนครั้งหนานัดปลายเดือน    พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25512551  เฉพาะกลุมที่สมัครใจเฉพาะกลุมที่สมัครใจ    1212 เรื่องเรื่อง    เพื่อเพื่อ

เตรียมตอยอดเตรียมตอยอด  CQI to ResearchCQI to Research / Routine to Research/ Routine to Research



1.1) ขัน้ตอน: กระบวนการทางวิทยาศาสตร

อริยสัจสี่ การพัฒนาคุณภาพ PDCA การ

วิจัย 
ดูแลผูปวย

อะไรเปนปญหาหรือ
โอกาสที่จะปรับปรุง 
(ทุกข) 

เราทํางานอยางไร 
เราทําไดดีเพียงใด 

Plan พรรณนา มีความผิดปกติ
อะไร 

อะไรเปนสาเหตุปญหา 
(สมุทัย) 

อะไรเปนสาเหตุของจุดออน  วิเคราะห อะไรเปนสาเหตุ 

อะไรเปนเปาหมายของ
การแกปญหา (นิโรธ) 

กระบวนการนั้นมีเปาหมาย
อะไร 

   

ทดลองทางเลือก 
(มรรค) 

ทดลองทําใหดึขึ้น Do ทดลอง ใหการรักษา 

สังเกตผล วัดผลการทดลอง Check  ประเมินผล 
สรุปบทเรียน นําผลไปปฏิบัติเปนมาตรฐาน Act   
 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล CQI:03

Routineto (2)ResearchCQI-Continuous Quality Improvement to (2)ศก.พอเพียง



ครัง้ที่  2 20 พฤศจิกายน 2551ครัง้ที่ครัง้ที่    22 2020  พฤศจิกายนพฤศจิกายน  25512551

จัดอบรม R 2 CQI และ R 2 R  ครั้งที่ 2 กลุมเปาหมายเนนผูที่ตองการ

ตอยอด CQI 2 R มีเจาหนาทีเ่ขารวมอบรมทั้งหมด 26 คน เนื้อหา ใหความรูเรือ่ง

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร หรือลงวารสารวิชาการตางๆ 

จัดอบรม R2R ครั้งที่ 3 มีผูเขารวมอบรม    17 คน  โดยมีเนือ้หาเกี่ยวกับ

- นําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดเลือกนําเสนอในการประชุมวิชาการสาธารณสุขเขต “การ

พัฒนาแนวทางการดําเนินงานควบคุมวัณโรคอยางมีสวนรวมอําเภอสูงเนิน”

- งานวิจัย : คุณคาและการจัดการ ของ นพ.พงษพิสุทธิ์  จงอุดมสุข  สวรส.

- ตัวอยางการเขียนบทคัดยอและการเตรียมสงบทคัดยอเขารวมประกวดในเวที R2R ครั้งที่ 2

ครัง้ที่  3 18 มีนาคม 2552ครัง้ที่ครัง้ที่    33 1818  มีนาคมมีนาคม  25522552



CriteriaCriteria CRCR OROR ARAR
ObjectiveObjective Help expand scientific Help expand scientific 

knowledgeknowledge
Optimum decision making in a given situationOptimum decision making in a given situation

Contribution to Contribution to 
sciencescience

UniversalityUniversality In term of knowledge, results are situationalIn term of knowledge, results are situational

Utility for actionUtility for action Information for actionInformation for action Create a mathematical Create a mathematical 
modelmodel (possible to (possible to 
generalize)generalize)

Create a behavioral Create a behavioral 
modelmodel (possible to (possible to 
generalize)generalize)

Nature of Nature of 
approachapproach

NonNon--system oriented and system oriented and 
dede--contextualizedcontextualized

The approach is system orientedThe approach is system oriented

HypothesisHypothesis Static hypothesesStatic hypotheses Dynamic hypothesesDynamic hypotheses

Position of subjectPosition of subject The subject of investigation is external to the research The subject of investigation is external to the research 
processprocess

The subject is internalThe subject is internal

Position of Position of 
researcherresearcher

The researcher is neutral visThe researcher is neutral vis--àà--vis the actionvis the action The researcher is The researcher is 
involved in the actioninvolved in the action

Type of problem Type of problem 
studiedstudied

May be technical or socialMay be technical or social Predominantly technicalPredominantly technical Predominantly social and Predominantly social and 
behavioralbehavioral

Duration of Duration of 
researchresearch

variablevariable Long termLong term

Source: Grodos D and Mercenier P. 2000.



Health systems researchHealth systems research

Health
System

Research
SystemHealth Research Systems

Research not 
yet applied

Applied research

Macro-environment

Society, Finance, Politics, 
Education, Private Sector

Source: World Report on Knowledge for Better Health 2004, World Health Organization



ครั้งที่  4 10 มิถุนายน 2552ครั้งที่ครั้งที่    44 10 มิถุนายน 2552

 จัดอบรม R2R ครั้งที่ 4 มีผูเขารวมอบรม    11 คน  โดยมี

เนือ้หาเกี่ยวกับ

- ระดับของการพัฒนา R2R

- เกณฑการตัดสิน R2R  ของสวรส. ป 52

- ผลการตัดสินบทคัดยอของรพ.สูงเนนิ และขอเสนอแนะการ

แกไขปรับปรุง

- ตัวอยางการเลาเรื่องผลงานคุณภาพดีเดน จากเวที R2R ป 51 

และฝกเลาเรื่องที่ผานการคัดเลอืก R2R ดีเดนป 52 ของรพ.สูงเนนิ

จํานวน 2 เรื่อง และสรุปประเดน็การเรียนรูพรอมขอเสนอแนะ



R2R R2R มกีี่ระดับมกีี่ระดับ  แตละระดับควรใชสถิติประเภทใดแตละระดับควรใชสถิติประเภทใด  

• R2R เปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหคิดอยางเปนระบบ ดังนั้นหากถามวามีกี่
ระดับ คงพอตอบไดวามี 2ระดับ (beginner, advance) ระดับแรก เปน R2Rระดับ
เริ่มตนสําหรับผูที่ยังไมมีประสบการณการทําวิจัยมากอน ซึ่งอาจเปน
ผูปฏิบัติงาน เปนคนหนางาน ซึ่งอยากจะพัฒนาตัวเอง แตไมรูเรื่องระเบียบวิธี
วิจัยมากนัก รูแตวาอยากจะทํางานใหดีขึ้น ระดับ beginner ควรใชสถิติเชิง
พรรณนา บอกคาเฉลี่ย รอยละ SD. และบรรยายความเปนไปเปนมาตาม
วัตถุประสงคที่อยากรูหรืออยากพัฒนาหรือเปนวิจัยประเมินผล (ถอดบทเรียน) 
ปญหาที่ผานมาเปนอยางไร (เหมอืน AAR : ความคาดหวัง ความเปนจริง ปญหา
อุปสรรคที่เจอ แนวทางแกไขควรเปนอยางไร) ใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
มาจัดการความรูเพื่อใหเกิด evidence base ในการตัดสินใจแกไขปญหานั้นๆ โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งในระดับ beginner เนนการใชกระบวนการ KM  
เพื่อใหรูแนวทางในการแกปญหา และควรมีที่ปรึกษาในการทําวิจัย R2R



• เมื่อไดผลงานวิจัยมาแลวผูเกี่ยวของควรชื่นชมนักวิจัยที่พยายามทํา อยาเพิ่งติ ถาคนคิดจะ
พัฒนางานใหดีขึ้น แตมีคนรอบขางคอยเปนอุปสรรคขัดขวาง ก็คงไมคิดอยากจะทํางานตอ 
และจะไมมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน ไมเหมือนกับ R2R ระดับ Advance เนื่องจาก
เปนผูมีประสบการณการวิจัยมาในระดับหนึ่ง จะพบเจอปญหามากขึ้น ตองคํานึงถึง EC 
(หากตองเกี่ยวของกับการวิจัยในมนุษย เชน ทดลองยา เจาะเลือด เวชระเบียน ฯลฯ) ตองมี
การ review literature อยางเขมขน สถิติที่ใชก็มีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (การทําวิจัยเชิง
คุณภาพ ตองฝงตัวกับกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลอยางรอบดาน และตองมีการคืนขอมูล)
สถิติเชิงปริมาณ เชน การศึกษาเปรียบเทียบ (t-test)วิเคราะหความสัมพนัธ (person's 
correlation)ซึ่งระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย และสถิติที่ใชขึ้นอยูกับโจทยวิจัยและ
วัตถุประสงคของการวิจัย หากออกแบบผิด สถิติผิด คําตอบก็ตอบไมตรงโจทย วิจัยเสร็จแลว
อาจไมตอบปญหาที่ตัวเองตองการรูก็เปนได  

• แตอยาลืมวาทําR2R แลวตองมีความสุขนะคะ เพราะเหตุผลที่เราทําคือทําเพื่อลดภาระงาน
ของเรา และผูปวยไดรับการบริการที่ดีขึ้นคะ และอยาลืมคํานงึถึงการนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนดวยนะคะ เพราะ concept คือ Routine to Research to Routine (พัฒนางานประจําสู
งานวิจัยและนํากลับไปพัฒนางานประจําอีกครั้งหนึ่ง)

R2R R2R มกีี่ระดับมกีี่ระดับ  แตละระดับควรใชสถิติประเภทใดแตละระดับควรใชสถิติประเภทใด  



รบกวนถามวาเมื่อไหรจะประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลรบกวนถามวาเมื่อไหรจะประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัล  R2R R2R ดีเดนประจําปดีเดนประจําป

25522552  ถาไมไดรางวัลจะไดสมัครเขารวมประชุมในวันที่ถาไมไดรางวัลจะไดสมัครเขารวมประชุมในวันที่1616--1717  กคกค..นี้ครับนี้ครับ  

• การตัดสินผลงานที่สงเขามาประกวด ไมไดดูคายคะ สวรส.แตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายฝาย 
โดยเกณฑการตัดสินรางวัล R2R ของสวรส.คํานึงถึงวาผลงานที่สงเขามาประกวดมีวิธีคิดและกระบวนการที่
เปนที่มาของคําถามวิจัยจากปญหางานประจําอยางไร โดยมีเกณฑที่เราประกาศไวตั้งแตเปดรับสมัครผลงาน
ดังนี้
1.ความสําคัญของปญหา
2.ความคิดสรางสรรค
3.มีการทบทวนองคความรูอยางเปนระบบ
4.มีระเบยีบวิธีการวิจัยที่นาเชื่อถือ
5.ประโยชนของผลงานวิจัยในดานตางๆ เชน เชิงวิชาการ, เชิงพาณิชย, เชิงนโยบายของโรงพยาบาล, สราง
ความเขมแข็งของบุคลากรในโรงพยาบาล และการพัฒนาคุณภาพงาน
6.มีประโยชนในการสรางความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรในองคกร

คําประกาศรางวัลผลงานที่ไดรับรางวัล R2R ดีเดนในปนี้ (2552)
1.ผลงานนั้นสามารถแกไขปญหาทางดานสาธารณสุข/ การแพทยไดอยางกวางขวาง มีความเกี่ยวของใน
หลายหนวยงาน
2.เปนการสรางนวตักรรมใหมในการทํางาน สามารถใชประโยชนไดมาก
3.สามารถนําไปตอยอด/ ขยายผลใชในระดับปฏิบัติไดทั่วประเทศ



ปญหาและอุปสรรค
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและติดตามความกาวหนา  โครงการ CQI to R อาจ

ขาดความตอเนื่องหรือสะดุดบางเล็กนอย จากภารกิจงานประจํา แตไดรับการ

กระตุนเตือนจากทีมนํา

แผนการดําเนินงานอยางตอเนือ่ง

1.ใหทุกเรื่องที่เขาโครงการ R 2 R ไดนําเสนอผลงานในเวทีแลกเปลี่ยนดาน

วิชาการตางๆ และเขียนบทความลงวารสารวิชาการ  พรอมจัดระบบคลังความรูของ

โรงพยาบาล

2. ขยายผลผูที่สนใจเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติมในปตอไป 

ใหครบทุกหนวยงาน

3. สนับสนุนงบประมาณจากเงินบํารุงเพื่อสรางแรงจูงใจในการสรางผลงาน

วิชาการอยางตอเนื่อง



1. เสริมแรงจูงใจใหเจาหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพ

งานและสรรคสรางผลงานนวตกรรมอยางตอเนื่อง

2. สามารถผลักดันกิจกรรม R 2 CQI ของเจาหนาที่ 

พัฒนาตอยอดสูงานวิจัยโดยความสมัครใจ  มีการ

วิเคราะหขอมูลปญหาที่ชัดเจนมากขึ้น   วางระบบ

แนวทางการประเมินผลลัพธกอนหลังที่เปนรูปธรรม

ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการ






