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• การทํางานเปนทีม มีระบบการเชื่อมประสานของเครือขาย
• ผูนํา และ คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เห็นความสําคัญของ 

R2R และนําเขาสูระดับของนโยบายการพัฒนา
• มีการกระตุนใหทุกหนวยงานเขาใจหลักการทํางานของ R2R
• การเชื่อมประสาน และวางแผน 
• การจัดหาอาจารยผูใหความรูในเรื่องของสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย 
• การจัดหาแหลงขอมูลตางๆ internet, search engine

ตนทุนแหงความสุขในการบริหารเครือขายบริการสุขภาพ อําเภอสิชล 
จ.นครศรีธรรมราช



กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแตป2543กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแตป2543

5ส,HA,HPH,HNQA,QA,CQI,R2R



โครงการมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 5 ป 2552

นําเสนอผลงานและนวัตกรรมเดนในรอบป

**ทุกหนวยงานเสนอผลงานอยางนอยปทุกหนวยงานเสนอผลงานอยางนอยปละละ11-- 22  เรื่องเรื่อง
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(Routine to 
Research)



R2R
(Routine to 
Research)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข



หนึ่งปที่ผานมา.....

การขับเคลื่อน R2R ในโรงพยาบาลสิชล



เปดตัว....

โดย ผอ.รพ.สิชล    4 สิงหาคม 2552



ปูฐานความรู....

อาจารยวิจัยทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



ซักถามการทําวิจัยอยางเปนกันเอง



Group discussion for research proposal



เติมเต็ม และ แลกเปลี่ยน อยางตอเนื่อง...

องคความรูการทําวิจัย ตอบคําถามปญหาที่พบ



การศึกษาเปรียบเทียบเทคนคิการใหสุขศึกษาดวยทมีสห

วิชาชีพ กับ การใหความรูโรคเบาหวานทั่วไป ที่มีผลตอ
การควบคมุระดบัน้าํตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด 

(HbA1C) ของกลุมผูปวยเบาหวาน ชนดิที่2 
โรงพยาบาลสิชล 

ทีมวิจัย : แพทย พยาบาลวิชาชีพ
เภสัชกร โภชนากร



คําถามจากงานประจํา



กลุมทดลอง: เทคนิคการใหสุขศึกษาดวยทีมสหวิชาชีพ

• โภชนากร ใหัคําแนะนําผูปวยเรื่องอาหารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ

รับประทานอาหาร



กลุมควบคุม: การใหความรูโรคเบาหวานทั่วไป

• พยาบาลประจําคลินิกใหสุขศึกษารายกลุม  ใหความรูทั่วไปในโรคที่ผูปวย



ผลการศึกษา
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ผลการศึกษา
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สรุปผลการศึกษาและการนําไปใชประโยชน

• กลุมทดลอง มีจํานวนผูปวยเบาหวานที่มีระดับ HbA1C ลดลง
กวาเดิม  มากกวากลุมควบคุม  

• ระดับ HbA1C  ที่ลดลง เฉลี่ยรอยละตอรายลดลงไดมากกวา
กลุมควบคุม 

• การดูแลผูปวยเบาหวานใหมีความรูความเขาใจในเรื่องโรคเบาหวาน

และเขาใจเลือกรับประทานอาหารใหถูกชนิดและถูกสัดสวนปริมาณ

อาหารหรือแคลรอรี่ ที่จะรับประทานไดในแตละวันตามความ
ตองการของรางกาย ผูปวยเบาหวานจะสามารถควบคุมและลด
ระดับน้ําตาลในเลือดลงได



เวทีการนําเสนอผลงาน R2R

18 มิถุนายน 2552



ทีมคณะอาจารยผูวิพากย



บรรยากาศ ผูเขารวมประชุม



การมอบรางวัลผลงานทีเ่ขารอบ



ประกาศผลรางวัลการนําเสนอบนเวที



คุณคาของการไดทํา R2R และการรวมผลักดัน 
ขับเคลื่อนเครือขาย R2R ของโรงพยาบาลสิชล

• R2R สรางคนใหชางคิดและใฝเรียนรู ใหรูจักกระบวนการวิจัย
ในการทํางาน ชวยแกปญหา

• R2R เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ เปนการพัฒนางาน
ประจํา ที่ใชกระบวนการของงานวิจัยเขามาชวยในการเกบ็ขอมูลให
เปนระบบมากขึ้น แลวทําใหงานที่ออกมามีคุณภาพตามหลักเกณฑ
ของการวิจัยมากยิ่งขึ้น



• R2R ของโรงพยาบาลสิชลในอนาคตจะเปนไปในทิศทางใด?

• R2R จะเปนตัวขับเคลื่อนใหการพัฒนางานประจําดียิ่งขึ้น
• เปนเครื่องมือที่สามารถนําไปใชงานไดดี ชวยใหคนทํางานประจํา

ทํางานไดอยางมีความสุข เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ทํา และ เกิดแรง
กระตุนใหเขาอยากทํางานใหดียิ่งขึ้น

• ทีมบริหารใหการสนับสนุน มีการทํา R2R ในทุกหนวยงาน เกิดเปน
ภาพรวมขององคกรแหงการเรียนรู

• การขยายเครือขายวิจัย สูหนวยบริการปฐมภูมิ(สอ., PCU)

แผนการดําเนินงานครั้งตอไป...กาวตอไปของR2R



แผนการดําเนินงานครั้งตอไป...กาวตอไปของR2R
• สําหรับคนที่เริ่มตน อยามองวาเปนงานวิจัยที่ยาก พยายามมองวาจะทํา

อยางไรใหงานประจําเราดีขึ้นกวาเดิม หาวาอะไรคือปญหา หาทางแก 
วิธีการแกปญหาจะใชเครื่องมือชวยไดอยางไร ศึกษาขอมูลที่เคยมีใคร
ศึกษามาแลว อยากใหมองงานประจําของคุณกอนถาทําใหดีแลว เรื่อง
อื่นๆ จะเคลื่อนเขามาหาคุณเอง 

• เริ่มจาก ศรทัธา เชื่อมั่นในการทํางาน ทําใจใหชอบกอน ใหคิดวา
สามารถเกิดประโยชนตอคนใชกอน สิ่งตางๆ ก็จะตามมาเอง



Take home message

• R2R คือการมุงเนนการแกปญหาและ พัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 

• ทําวันนีใ้หดีกวาเมื่อวาน ทําวันพรุงนีใ้หดีกวาวันนี้


