
R2R กับการสร้างคุณค่า 
Service Plan 

นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย 
รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พระนครศรีอยุธยา 

ประธานเครือข่าย R2R ภาคกลาง 
 



นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา 
อ่างทอง สระบุรี   

ลพบุรี สิงห์บุรี นครนายก  

พ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน 

ประชากรรวม 5,286,633 คน 



Data : สปสช.(30 เม.ย.55) 

จ.ลพบุร ี
   จ านวน ปชก.676,004 คน 

หน่วยบริการ 
   รพท(S) 1 แห่ง  รพท. (M1) 2 แห่ง     
   รพช.(M2.F1-3) 9 แห่ง ศสม. 3 แห่ง 
   รพ.สต.ขนาดใหญ่ 11 แห่ง  
   รพ.สต.ท่ัวไป 122 แห่ง  

จ.นครนายก 
   จ านวน ปชก. 227,486 คน 

หน่วยบริการ 
   รพศ(S) 1 แห่ง รพช.(M2.F1-3) 3 แห่ง  ศสม. 1 แห่ง 
   รพ.สต.ขนาดใหญ่ 2 แห่ง  รพ.สต.ท่ัวไป 54 แห่ง  

จ.สระบุรี 
   จ านวน ปชก. 694,774 คน 

หน่วยบริการ 
   รพศ(A) 1 แห่ง รพท(S) 1 แห่ง รพช.(M2.F1-3) 10 แห่ง      
   ศสม. 3 แห่ง  รพ.สต.ขนาดใหญ่ 9 แห่ง รพ.สต.ท่ัวไป  
   117 แห่ง  

จ.ปทุมธานี 
   จ านวน ปชก. 1,232,528 คน 

หน่วยบริการ 
   รพท(S) 1 แห่ง รพช.(M2.F1-3) 7 แห่ง  ศสม. 2 แห่ง 
   รพ.สต.ขนาดใหญ่ 26 แห่ง  รพ.สต.ท่ัวไป 55 แห่ง  

จ.นนทบุรี 
 จ านวน ปชก. 1,161,358 คน 

หน่วยบริการ 
รพศ(A) 1 แห่ง รพช.(M2.F1-3)  5 
แห่ง  ศสม. 3 แห่ง  รพ.สต.ขนาด
ใหญ่ 27 แห่ง รพ.สต.ท่ัวไป  
46 แห่ง  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
 จ านวน ปชก. 827,721 คน 

หน่วยบริการ 
รพศ(A) 1 แห่ง รพท(S) 1 แห่ง 
รพช.(M2.F1-3)  14 แห่ง   
ศสม. 5 แห่ง  รพ.สต.ขนาดใหญ่ 7 
แห่ง รพ.สต.ท่ัวไป 198 แห่ง  

จ.สิงห์บุรี 
 จ านวน ปชก. 205,526 คน 

หน่วยบริการ 
รพท(S,M1) 2 แห่ง รพช.(M2.F1-3) 4 แห่ง   
ศสม. 1 แห่ง  รพ.สต.ขนาดใหญ่ 1 แห่ง 
รพ.สต.ท่ัวไป 46 แห่ง  

จ.อ่างทอง 
 จ านวน ปชก. 262,225 คน 

หน่วยบริการ 
รพท(S) 1 แห่ง รพช.(M2.F1-3)  6 
แห่ง  ศสม. 1 แห่ง  รพ.สต.ขนาด
ใหญ่ 3 แห่ง รพ.สต.ท่ัวไป 73 แห่ง  

ข้อมูลทั่วไป 



วิสยัทศัน์เขตบริการสขุภาพ ท่ี 4    8 จงัหวดัภาคกลางตอนบน 

(8 Provinces Upper Central Healthy  Area) 
เป็นผูน้ าด้านสขุภาพท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน  พฒันาระบบบริการอย่างต่อเน่ือง  
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีเข้มแขง็ สู่สขุภาวะท่ีดีของประชาชน  

พนัธกิจ 

1. พฒันาระบบบริการสขุภาพทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐาน 

2. เสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรทัง้ภาครฐั เอกชน ภาคประชาสงัคมให้ให้มี
คณุภาพและมีความสขุ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้
เข้มแขง็อย่างยัง่ยืน  

4. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิ5ภาพ 



ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ พ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน 
5 ยุทธศาสตร์  

1.ขับเคลื่อนและอภิบาลระบบสุขภาพ 8 จังหวัดภาคกลางตอนบนน าพาประชาชนไปสู่สุข
ภาวะที่ดี 

2.บูรณาการความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประชาชน และภาคีเครือข่ายให้เป็นเขตสุขภาพแห่งการเรียนรู้ 

4.พัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สนับสนุนการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 

5.พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มคุีณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นปัจจุบันโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 



บริหารงบประมาณ 
นพ.ไพโรจน์ สุรัตน์วานิช (CFO) 
นส.จิราพร บุญยเนตร   เลขานุการ 

ผังโครงสร้างส านักงานเขตบริการสุขภาพที่ 4 
ส านักงานเขตบริการสุขภาพ 

นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสด์ิ    CEO 
นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์       COO 
นายยุวภพ               เลขานุการ 

 

บริหารข้อมูลสารสนเทศ 
พญ.โศรญา ธรรมรักษ์   (CIO) 
นางระวีวรรณ รัศมีเพชรโสภณ   เลขานุการ  
 นายทนุบูรณ์ กองจินดา         ประจ าส านักงาน 

 

พัฒนาระบบบริการ 
นพ.สุรชัย โชคครรชิด (CSO) 
นายตรีศักด์ิ รีละออง    เลขานุการ 
นส.นสินี สุวรรณพานิช  ประจ าส านักงาน 

บริหารการเปลี่ยนแปลง 
นพ.ศิริชัย ล้ิมสกุล (CCO) 
นายสุพจน์       เลขานุการ 
 

 

บริหารก าลังคน 
นพ.อนันต์ กมลเนตร (CHRO) 
นส.จันทร์เพ็ญ กิติโสภา     เลขานุการ 
 
 



•สาขาโรคหวัใจและ
หลอดเลอืด 

•สาขาทารกแรกเกดิ 
•สาขาโรคมะเร็ง 
•สาขาอุบตัเิหตุ  

 
 

เข็มมุ่ง  



โรคหัวใจและหลอดเลือด 

สภาพปัญหา 
เขตบริการท่ี 4 มีอัตราตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจ 15.90 ต่อแสน
ประชากร 

การพัฒนาการบริการ 
1. มีเครือข่ายผู้เช่ียวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด 
2. พัฒนา Referral  system : 
สถาบันโรคทรวงอก ดูแล จังหวัดนนทบุรี อยุธยา อ่างทอง 
รพ.ธรรมศาสตร์ฯ   ดูแล ปทุมธานี สิงห์บุรี 
รพ.มศว. ดูแลนครนายก  / รพ.สระบุร ีดูแล สระบุร ีลพบุรี 
3. ลดระยะเวลารอคิวผ่าตัดโรคหัวใจ 

 
 
มาตรการ  
 
1.เครือข่ายโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน (Fast tract STEMI) เน้นการเข้าถึงยา SK และการท า PCI   
2. เครือข่ายโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือด (NSTEMI/UA Network) 3. ระบบการรักษาผู้ป่วยหัวใจ
ล้มเหลว (Heart failure clinic) 4. งานผ่าตัดหัวใจแบบเปิด 5. ระบบการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัว
ของเลือด 
 
 
 
 
   
   
   



โรคหลอดเลือดสมอง 

สภาพปัญหา 
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อย
เป็นสาเหตุการตายที่อยู่ใน Top 5 

การพัฒนาการบริการ 
1. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน
ลดลงร้อยละ 2 
2. อัตราเพ่ิมของโรคหลอดเลือดสมองลดลงร้อยละ 2-4 
3. อัตราการได้รับ Thrombolytic Agent ภายใน 3-4.5 
ช่ัวโมง เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20 

 
 
 
1. การจัดตัง้ Stroke unit ทุก รพ.ระดับ A และระดับ Sและ M1 ครบ 100 % ภายในปี 58 
2. โรงพยาบาลระดับ A และระดับ S ทุกแห่งสามารถให้ Thrombolytic agent ได้ในปี 58 
3. พัฒนา Referral system 4พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย(CPG) AC Stroke 

 
 
 
 
   
   
   

มาตรการ  



ทารกแรกเกิด 
สภาพปัญหา 
-เตียง NICU ท่ีรองรับในเครือข่ายไม่
เพียงพอต่อการบริการ  
-ระบบการรับส่งต่อทารกแรกเกิด
ออกนอกเขตฯ 

การพัฒนาการบริการ 
1. มกีารพัฒนาขีดความสามารถตามเกณฑ์(ลด 
Teenage Pregnancy, ฝากครรภ์ตามมาตรฐาน) 
2. เพิ่มเตียง NICU ปี 58   
              -รพ.A1 จาก 12 เป็น 16 เตียง 
              -รพ.A2 จาก 8 เป็น 12 เตียง 
              -รพ.S จาก 8 เป็น 10 เตียง 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา (screening ใน
ทารกกลุ่มเสี่ยง, จัดการระบบส่งต่อภายใน
เครือข่าย) 

 
 
มาตรการ  
1. เพ่ิมการเข้าถึงบริการ NICU  
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน                   
3. พัฒนาการส่งต่อภายในเครือข่าย 
 
 
 
   
   
   



มะเร็ง 
สภาพปัญหา 
-โรคมะเร็งยังเป็นปัญหาอันดับต้น
ในเขตบริการสุขภาพ 
- การบูรณาการทรัพยากรร่วมของ
เขตบริการ 

แผนการพัฒนาการบริการ 
1. Prevention 
2. Early Diagnosis(HPV testing, Breast Self Examination (BSE)+ 
Clinical Breast Examination (CBE), Fecal occult blood test 
,Mammography, Colonoscopy, Ultrasonography) 
3. Treatment เน้นการเข้าถึงการให้ยาเคมี และการวินิจฉัยได้รวดเร็ว 
4. Palliative Careทุกสถานบริการ 
5. การบูรณาการทรัพยากรร่วมกันกับโรงพยาบาลโรคมะเร็งท้ัง 2 แห่ง 

 
 
 
 
1. ป้องกันและรณรงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (Primary prevention)  2.การตรวจคัดกรองและวินิจฉัย
มะเร็งระยะต้น (Early diagnosis) 3.การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis)  4. การดูแลรักษาโรคมะเร็ง 
(Treatment)  5. รักษาเพ่ือประคับประคองผู้ป่วย (Palliative care) 6. สารสนเทศโรคมะเร็ง (Cancer 
informatics) 7. การวิจัยด้านมะเร็ง (Cancer research) 
   
 
 
 
   
   
   

มาตรการ 



อุบัติเหตุ 

สภาพปัญหา 
เส้นทางจราจรสายหลัก และเขตโรงงาน
อุตสาหกรรม มีการขนส่งสินค้า   

ผลการพัฒนาการบริการ 
1. ผลลัพธ์การด าเนินงานตามเป้าหมาย KPI 
2. การบูรณาการเครือข่ายบริการอุบัติเหต ุ
3. Fast tract head injury และ Multiple 
organ injury 
4. มรีะบบ Trauma Registry  
5. การบริการการแพทย์ฉุกเฉินตามมาตรฐาน
(DMERT) 
6. การทบทวนข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุ 

 
 
 
 
มาตรการ ก าหนดเกณฑ์ศูนย์อุบัติเหตุแต่ละระดบั โดยมีกรอบแนวคิดการพิจารณา
ปัญหา ล าดับความส าคัญ หาแนวทางแก้ไข และสถานบริการทุกระดับที่มีส่วนร่วม  
 
 
   
 
 
 
   
   
   



NCD 

สภาพปัญหา ผลการพฒันา
บรกิาร 

เป้าห
มาย
บรกิา
ร 

มาตรก
าร 

 
1.มแีนวทางการพฒันาระบบบรกิารสาขา NCD  
(DM HT COPD STROKE) 
2.มีการวางแผนการบรหิารจดัการผูป่้วย  NCD 
(DM HT COPD STROKE) 
3. โรงพยาบาลระดบั A และS ส่วนใหญ ่ มีเครื่อง 
CT scan ผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke 
4.มีโรงพยาบาลเครอืขา่ยส าหรบัผู้ป่วย Stroke 

•ผป.ยงัรบับรกิารใน รพ.ตัง้แตทุ่ตยิ
ภูมขิึน้มา 
•จ านวน ผป.ทีค่วบคุมโรคได้ดยีงัไม่
เป็นไปตามเกณฑ ์
•คดักรองภาวะแทรกซ้อน ยงัไม่
ครอบคลุมตามเกณฑ ์
   (ตรวจตา และ เท้า) 
•NCD clinic คุณภาพ ใน รพ.
ระดบั F ขึน้มา ผา่นเกณฑย์งัไม่
ครบทุกแหง่ 

• พฒันา NCD Clinic คุณภาพ ใน รพ. ทุกระดบั 
และลงถงึระดบัปฐมภมู ิ  

• เน้นกระบวนการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพือ่ให้เกดิผลลพัธ์
การดูแลรกัษาทีด่ ี

• คดักรองภาวะแทรกซ้อนโดยบูรณาการกบัสาขาที่
เกีย่วขอ้ง ( ตา ไต เท้า Lab ) 

• ก าหนด/พฒันาบทบาท NCD System manager ทัง้
ระดบั จ. + อ. 

•NCD Clinic ผ่านเกณฑคุ์ณภาพทุกแห่ง 
•เน้นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เพือ่ผลลพัธก์าร
ดูแลรกัษาทีด่ ี
•จงัหวดัและอ าเภอ ด าเนินการโดย NCD board 



การพัฒนางาน R2R  
เขตบริการสุขภาพที่ 4  



1.เริ่มจากสร้างความเข้าใจในเป้าหมาย 
2.ต่อด้วยการเข้าถึงคุณค่าของ R2R ในงานประจ า 
3.แล้วจึงพัฒนาการสร้างนักวิจัยขึ้นในทุกระดับ  

กรอบแนวคิดในการเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนา 
ระบบสุขภาพด้วย R2R เขตบริการสุขภาพท่ี 4 



สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย 
แล้วสร้างสิ่งเหล่านี้ให้แก่บุคคลากรนักวิจัยR2R 

Imagination 
ความสามารถสร้างมโนภาพให้เป็นจริง  

รักและพยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย 

Intellectual 
เข้าใจตรรกะ เร่ืองราว มีเหตุมีผล  

system thinking  

Skill 
ทักษะหน้างาน วิธีวิจัย สถิติ  

การสร้าง treatment 

Professional Practice 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น  



Key Success 
 
 

“การให้คนได้เห็นคุณค่าของงานวิจัย” 

ได้เห็นว่าวิจัยสามารถสร้างประโยชน์แก่ตัวเอง  

แก่องค์กร และแก่งาน ได้อย่างแท้จริง 
 



ยุทธศาสตร์ 1 
การสร้างทัศนคติ 
แรงจูงใจ และการ

มีส่วนร่วมของ
เครือข่ายสุขภาพ
ในการวิจัยและ

การจัดการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ 2  
การพัฒนาการ

วิจัยและ 
การจัดการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ 3  
การสร้างระบบ

และกลไก
สนับสนุนการวิจัย
และการจัดการ

ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ 4  
การน าไปใช้

ประโยชน์และ
เผยแพร่องค์

ความรู้ 

การน า Action Plan ระดับกระทรวง สู่ระดับเขต 
Top Down และ Bottom Up 



ยุทธศาสตร์ 1 
 การสนับสนุนการ

พัฒนาวิชาการและ
เสริมสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ด้านสุขภาพ

จังหวัดปทุมธานี 

ยุทธศาสตร์ 2 
จัดท าแผนพัฒนา 
Facilitator ระดับ

อ าเภอ ( IDP ) 
ประกอบด้วย 

-Intensive Course 
วิจัยเชิงคุณภาพ + 
PAR + ทบทวนเชิง

ปริมาณ 
-เทคนิคการส่ือสารและ

น าเสนอผลงาน 
- Coaching 

ยุทธศาสตร์ 3
หลักสูตรส าหรับการ

เป็นพี่เล้ียงทีม 
Facilitator R2R เช่น 
Coaching การส่ือสาร 
การน าเสนองาน และ

การเขียน 

ยุทธศาสตร์ 4 
พัฒนาช่องทางส่ือสาร
จัดการความรู้ ได้แก่ 

การรวบรวม การสร้าง 
จัดระเบียบ 

แลกเปล่ียนกันระหว่าง
เครือข่ายสุขภาพของ
จังหวัด พัฒนา เว็ป

ไซด์ห้องสมุด ชุมชนนัก
ปฏิบัติ  

เชื่อมโยง Action Plan สู่ระดับจังหวัด        
1)ปทุมธานี  



เกิดคุณค่าความงามจาก R2R  
ตวัอย่าง: การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง อ าเภอเมือง
ปทุมธานี  



การวัดและการวิเคราะห์ผล 

ระดับการประเมิน 

ก่อน หลัง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

พึ่งพิงโดยสมบูรณ์ (0-4 คะแนน) 148 57.59 103 40.55 
พึ่งพารุนแรง  (0-4 คะแนน) 103 40.08 120 47.24 

พึ่งพาปานกลาง(0-4 คะแนน) 6 2.33 31 12.21 
ไม่พึ่งพา(มากกว่า 12คะแนน) 0 0 0 0 

ตารางการประเมิน ADL  แบ่งตามระดบัการพ่ึงพิง 

 จากการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตดิเตียงโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม พบว่าผู้ป่วย
ติดเตียงท่ีมีระดับความพงึพงิสมบูรณ์จ านวน 148 คน มีระดับความพงึพงิดีขึน้เป็นระดับพงึพงิ
รุนแรง จ านวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 28.37  และผู้ป่วยติดเตียงมีมีระดับความพึ่งพงิรุนแรงจ านวน 
103 คน มีระดับความพึ่งพงิเป็นระดับปานกลางจ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ24.27 ระดับความพงึ
พอใจของเจ้าหน้าท่ีในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในอ าเภอเมืองปทุมธานีจากจ านวน
หน่วยบริการ 21 แห่ง มีความพงึพอใจในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยตดิเตียงคดิเป็นร้อยละ 91  



ผลลัพธ์การพฒันา R2R ที่สร้างคุณค่า service plan  

1.เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงในพืน้ที่และง่ายต่อการดูแลลดภาระงานของ
เจ้าหน้าที่(ผู้ป่วยเข้าถึงบริการทุกราย) 
2.มีข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบันในแต่ละพืน้ที่(กระบวนการคืนข้อมูลสู่ชุมชน)เพื่อ
จัดท าโครงการในกองทุน สปสช. 
3.เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระหว่างภาครัฐ,ภาคท้องถ่ินและภาค
ประชาชนในการปัญหาในชุมชนเกิดนวัตกรรมใหม่ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
4.สนับสนุนการด าเนินงานของ DHS และตัวชีวั้ดในองค์กรด้านการดูแลเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยติดเตียงในพืน้ที่ 
5.มีแนวทางในการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษเพื่อขยายการดูแลไปใน
กลุ่มผู้พิการ 



ระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอ าเภอเมืองปทุมธาน(ีPathumtani Model) 

ส่งต่อผู้ป่วยจาก  
รพ.ปทุมธานี 

รพ.สต. 

ตดิตามเยีย่มตาม
มาตรฐาน 

Pt ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 

Pt  
มีภาวะแทรกซ้อน 

สสอ.เมอืง
ปทุมธานี 

ระบบเดมิ 

รพ.
ปทุมธาน ี รพ.สต. อสม./ผู้ดูแล อปท/ผู้น า

ชุมชน 

ระยะที1่ ระยะที2่ ระยะที3่ 

ตดิตามเยีย่มผู้ป่วยตามมาตรฐาน
โดยมี จนท.รพ.สต. อสม. ผู้

ดูแล,ผู้น าชุมชน,อปท 

ผลการเยีย่มผู้ป่วยตดิเตยีงในพืน้ที ่

ร่วมคิดร่วมท าทุกภาคส่วน 

เกิดแนวทางท างานร่วมกนั(CPG) 

ค้นหาความเข้มแข็งในชุมชน(ต้นทนุเดิม) 

การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามเย่ียม 
เทคนิคที่ได้ ผู้ดูแล 
3:1 

คืนข้อมูลแก่ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อวางแผนแก้ไขใหม่ต่อไป 
มีนวัตกรรมในการดูแล 

ระบบใหม่โดยเน้นกระบวนการมส่ีวนรว่มใน
ชุมชนและผู้เกีย่วข้อง 



ยุทธศาสตร์ 
1 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนา
ความรู้ทักษะ ในการ
เขียนรายงานการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ 
2 

สนับสนุน การจัดท า
โครงการR2R ใน

พ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตร์ 
3 

พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารสาธารณสุข 

เชื่อมโยง Action Plan สู่ระดับจังหวัด 
2) อ่างทอง 



กิจกรรมครั้งที่ ๑  
เรียนรู้เกี่ยวกับห้องทันตกรรม 

และอุปกรณ์ 

กิจกรรมครั้งที่ ๒ เข้ารับ
บริการเคลือบฟลูออไรด ์

ทดลองน่ังเก้าอี ้
ท าฟัน 

ดูตัวแบบ
เคลือบ

ฟลูออไรด์ 
ผู้กล้าทดลองท า 



น าโปรแกรมทันตสุขศึกษามาใช้กับกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  พบว่า 

เด็กให้ความร่วมมือในการรับบริการทางทันตกรรมดีขึน้ โดยใช้เวลา 

ในการให้บริการลดลง  ให้บริการทันตกรรมส าเร็จมากขึน้  

ทันตบุคลากรท างานสะดวกขึ้น 

ลดการสูญเสียทรัพยากร 

การน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า 



ผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมการรับบริการทางทันตกรรมในเด็กก่อนวัยเรียน 
อ าเภอสามโก้  จังหวัดอ่างทอง (นางจิราพร บุญสันต์) 

การศึกษาผลการนวดไทยแบบราชส านักร่วมกับการประคบสมุนไพรต่ออาการปวดหลัง 
ในหญิงหลังคลอดปกติ (นางนิตยา บ ารุงเวช) 

ลักษณะการแพ้ยาและผ่ืนแพ้ยารุนแรงชนิด STEVEN JOHNSON SYNDROME และ  
TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS (ภญ. ปภัสรา วรรณทอง) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุต าบลนรสิงห์อ าเภอป่าโมก  
จ.อ่างทอง (นางมะลิวัลย์ ฟองเพชร) 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและออก
ก าลังกายของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสามโก้  จังหวัดอ่างทอง (สุวภัทร ค าโตนดและคณะ) 

Light source แบบประหยัด (นายวัชรินทร์ ลูกฟัก) 



กลยุทธ์ 1 
พฒันากลไก
การท างาน
รว่มกนัของ
เครอืขา่ยใน
การวจิยั 

กลยุทธ์ 2 
ปรบัทศันคติ
และสร้าง
แรงจงูใจ 
แรงบนัดาล
ใจตอ่การ
วจิยั  

 

กลยุทธ์ 3 
พฒันา
ศักยภาพ
คณะกรรม

การ
จรยิธรรม          
การวจิยั 

เชื่อมโยง Action Plan สู่ระดับจังหวัด   
3)  นครนายก 





ยุทธศาสตร ์
1 

พัฒนาเครือข่าย
และนักวิจัยให้

เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ 
2 

สนับสนุนและ
เผยแพร่ผลงาน

วิชาการ 

ยุทธศาสตร์  
3 

ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ เพื่อแบ่งปัน
ความรู้และเรียนรู้

ร่วมกัน 

เชื่อมโยง Action Plan สู่ระดับจังหวัด        
4) ลพบุร ี 



มหกรรมวิชาการ วันท่ี 4 กค 57 



•โครงการอบรม 

•การสนับสนุน (ท่ี
ปรึกษา/ การให้
ความรู้/ แหล่ง
สืบค้นข้อมูล /
เงินทุน / การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

• ผู้เข้าร่วมอบรม 
(ทัศนคติ / 
อุปสรรค) 

• โครงการ 
(ระยะเวลา / 

สถานที่ /
บุคลากร / 
อุปสรรค) 

* จ านวน
ผลงานทาง
วิชาการ 26 

เรื่อง 

การตัดสินใจเพ่ือ
วางแผน 

การตัดสินใจเพ่ือ
ก าหนด

โครงสร้างของ
โครงการ 

การตัดสินใจ
เพ่ือน า

โครงการไป
ปฏิบัต ิ

การ
ตัดสินใจ

เพื่อ
ทบทวน
โครงการ 

การประเมิน INPUT การประเมิน ผลลัพธ์ 

เชื่อมโยง action plan สู่ระดับหน่วยงาน (รพ.สระบุรี)  



 FA ในพื้นท่ี 
 การสนับสนุนจาก

นโยบายและผู้บริหาร     

เข้าใจ  เข้าถึง  และต้องการพัฒนา  

* ช้ี  

• ชวน  

• เช่ือม  

• เชียร์  

• ชม  

อยากท าให้ดีกว่าน้ี หาวิธีใหม่ๆ ง่ายๆ ใช่ๆ คนไข้ได้ประโยชน์  

ทุกครั้ง ทุกเดือน 

แสวงหาวิทยากร  สร้างแรงบันดาลใจ  

สนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 

ชื่นชมในทุกเวที มีเวทีให้น าเสนอ...ค้นหาดาวเด่น ..พัฒนาทีม FA 

* ผลงาน R2R   จ านวน 24 เรื่อง 

พัฒนางานในพ้ืนท่ี 

เชื่อมโยงAction Plan สู่ ระดับเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (รพ.สระบุรี)  



ตัวอย่าง R2R พัฒนาระบบสุขภาพ service plan 
 NCD 

 ผลของโปรแกรมการพยาบาลครอบครัวตามรูปแบบความเชื่อความ
เจ็บป่วยต่อพฤติกรรมสุขภาพผู้ปว่ยโรคความดันโลหิตสงู และ
พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวในการดูแลสุขภาพผู้ปว่ย 

 ประสิทธิผลของการใช้แนวทางปฏิบตัิทางคลนิิกส าหรับการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

    โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 



ตัวอย่าง R2R พัฒนาระบบสุขภาพ service plan  
“DM” 

 การพัฒนาแบบบันทึกการเฝ้าระวังระดับน้ าตาลในเลือดด้วยตนเอง ของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ที่รับการรักษาในเขตอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

 ผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในช่วงเดือน
รอมฎอน ของผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 

 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนอ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

 ผลการศึกษาปัญหาการใช้ยาและการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะรายต่อระดบัน้ าตาลใน
เลือด (FBS) และการใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 ผลของการใช้วิธีการตรวจหาระดับน้ าตาลในเลือดด้วยเครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดชนิด
พกพา กับเครื่องตรวจแบบอัตโนมัตทิี่ใช้ในห้องปฏิบัตกิาร 

 การประเมินคุณภาพการตรวจวัดระดับน้ าตาลด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์ ณ จุดดูแลผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสระบุร ี

 

 



ตัวอย่าง R2R พัฒนาระบบสุขภาพ service plan  
“ผู้ป่วยมะเร็ง” 

 การเกิดภาวะภูมิไวเกินจากยาเคมีบ าบัดกลุ่ม Taxane  

 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัตกิารพยาบาลทางคลินิกต่อภาวะเยื่อบชุ่องปากอักเสบ
ในผู้ป่วย มะเร็งศีรษะและคอที่ได้รบัรังสรีักษา และ/หรือเคมีบ าบัด 

 อัตราการรอดชีวิตของโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลศูนย์สระบุรี ปี พ.ศ. 2550–2555  

 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ท่ีได้รับเคมีบ าบัดครบ 6 ครั้ง  

 ผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ าเหลืองชนิด Non - Hodgkin’s lymphoma ด้วยยา
เคมีบ าบัด  

 การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กมะเร็งเมด็เลือดขาว กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลสระบุร ี

 



ตัวอย่าง R2R พัฒนาระบบสุขภาพ service plan  
“การสร้างสุขภาพ” 

 ผลของโปรแกรมการเสริมพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีภาวะอ้วนลงพุงของ  
 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการนวดกดจุด สะท้อน

เท้าเพื่อการรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 การออกก าลังกาย 5 ท่าเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี  
 ศึกษาอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลนครนายก  
 ผลการใช้รูปแบบการให้ข้อมูลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่กระดูกขาหัก จากอุบัติเหตุ

จราจร โรงพยาบาลนครนายก 
 ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเที่ยงของแบบคัดกรองบุคคล เสียการสื่อความ สระบุรี: SD-

SLP-01 



ตัวอย่าง R2R พัฒนาระบบสุขภาพ service plan  
“ทารกแรกเกิด” 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการใช้ NP-CPAPในผู้ป่วยทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสระบุรี  

 ผลของการใช้ Warm chain ในการป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ าในทารกแรกเกิด 2 ชั่วโมงแรก
หลังคลอด 

 พัฒนาการจัดการความเจ็บปวดในทารกแรกเกิด  

 การพัฒนาแนวทางการส่งต่อทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ า  

 



ตัวอย่าง R2R พัฒนาระบบสุขภาพ service plan  
“จิตเวช” 

- การไม่มาตรวจตามนัดของผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  

- พลังสุขภาพจิตของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning disorder) ที่มา
รับบริการที่คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสระบุรี 

 



ตวัอย่างงานวิจยัปฏิบติัการ ท่ีช่วยสนับสนุนนโยบาย 

โครงการพัฒนาโรงพยาบาล  
“บริการประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่าย” จ. พระนครศรีอยุธยา 

 

 เพื่อ พัฒนาบริการเชิงรุก เพิ่มประสิทธิภาพของหนว่ยบริการระดับปฐมภูม ิให้
ประชาชนไปใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูม ิเป็นการลดความแออัดของโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ เมื่อมีกรณีรุนแรงเกินกว่าขีดความสามารถที่หน่วยบริการปฐมภูมจิะท าได้ 
สามารถส่งต่อมายังโรงพยาบาลศูนย์ได้ โดยผ่านศูนย์ส่งต่อ นอกจากนี้ศูนย์ส่งต่อยังมี
บริการ การให้ค าปรึกษา และการนัดหมายให้มีความสะดวกและคล่องตัวข้ึน ใน
ขณะเดียวกันโรงพยาบาลศูนย์ก็ส่งผู้ป่วยโรค ไม่ซับซ้อน และโรคเรื้อรังกลับไปรบั
บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิทั้ง 10 แห่ง  



โครงการพัฒนาโรงพยาบาล “บริการประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่าย”จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
โรงพยาบาลศูนย์ 
  จัดระบบคัดกรองผู้ป่วย    จัดรถรับส่งผู้ป่วย 
  บริการคลินิกเฉพาะทาง    คลินิกสวัสดิการและประกันสังคม  
                                                             คลินิกนอกเวลาราชการ เพ่ือข้าราชการ 

หน่วยบริการปฐมภูมิ 
  รักษาโรคท่ัวไปส าหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
  ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ดูแลประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบร่วมกับสถานี 

 สถานีอนามัยในเครือข่าย  
  คลินิกสุขภาพเด็กดีบริการฉีดวัคซีน 
  ปรับปรุงโครงสร้างด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ 

ตวัอย่างงานวิจยัปฏิบติัการ ท่ีช่วยสนับสนุนนโยบาย 



ตตยิภมู ิ

ทุติยภูมิ 
ปฐมภูม ิ

 

ก้าวต่อไปงานR2R สนับสนุน  
SERVICE  PLAN เขตบริการสุขภาพที่ 4 
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DHS : UCARE ; Unity / Community / 
Appreciation / Resource / Essential  
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
1.การก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาที่ชัดเจนในระดับเขตบริการสุขภาพ 

2.การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาตั้งแต่ระดับเขตบริการสุขภาพ 
ไปสู่ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาลจนถึงระดับท้องถิ่น  

3.การก าหนดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนในการผลักดันSP การท า R2R 
ในระดับจังหวัด 

4.การจัดเวทีเผยแพร่ผลงานที่หลากหลายรูปแบบ 

 4.1.การน าเนอในเวทีประชุมวิชาการ 

 4.2.การเสนอทางวารสารวิชาการ 



เมื่อตะวันสีทองผ่องอ าไพ  
ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน 

 
 
 
 
 

ร่วมสร้างสุขภาวะผ่าน 
R2R  

 


