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"R2R กบัการเสรมิพลงัและสรา้งคุณค่า
ในงานสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.)  

และการพฒันาการบรกิาร (HA)" 
นพ.อนุวฒัน์ ศภุชติุกลุ 

สถาบนัรบัรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
การประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากงานประจ าสูง่านวจิยั (R2R) ครัง้ที ่7 

“เสรมิพลงั สรา้งคุณภาพ สูส่ขุภาวะ” 
ศูนยก์ารประชมุอมิแพค็ ฟอรมั เมอืงทองธาน ี
24 กรกฎาคม  2557 เวลา 14.30-16.00 น. 
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พืน้ฐานสูค่วามย ัง่ยนืของการพฒันา 

LEARNING ORGANIZATION 

CHANGE MANAGEMENT 

PHILOSOPHY 

STRATEGY 

STEPS 

TOOLS 

ไม่ว่าจะเป็น TQM, Lean, R2R ลว้นใชพ้ื้นฐานและจุดร่วมเดียวกนั 

ความแตกตา่ง 

PDSA. AMC, อรยิสจัสี,่  
DMAIC, scientific method 

Vision & Customer 
Improvement 
People & Learning 
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R2R เก่ียวขอ้งกบั CQI อยา่งไร 

Design 
(ออกแบบ) 

Action 
(ปฏิบติั) 

Learning 
(เรียนรู้ / ประเมิน) 

Improve 
(ปรบัปรงุ) 

Purpose/ 
Objective 

DALI 

จดุตัง้ต้นและเป้าหมายของ R2R และ CQI คือเรื่องเดียวกนั
วตัถดิุบและข้อมลูท่ีต้องการกเ็ป็นเรื่องเดียวกนั เพียงแต่ R2R 
เน้นความน่าเช่ือถือของข้อมลูและการสรปุผลให้มากขึน้ 
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R2R เก่ียวขอ้งกบั CQI อยา่งไร 

• CQI สามารถพฒันาไปสู่ R2R ได้ แต่ต้องตรวจสอบกระบวนการ
เกบ็ข้อมลูหรืออาจจะต้องจดัการเกบ็ข้อมลูใหม่ 

• มีเครื่องมืออีกมากมายท่ีจ าเป็นต้องพฒันามาใช้กบั R2R และ 
CQI เคร่ืองมือท่ีเรามีอิสระท่ีจะค้นหาความจริงได้ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น  
„ operation research 
„ system analysis 
„ Qualitative inquiry & research: narrative research, phenomenology, 

grounded theory, ethnography, & case study 
„ 6 sigma กเ็ป็นกระบวนการพฒันาท่ีใช้เครื่องมือวิจยัค่อนข้างมาก 
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การวจิยัทีน่ ามาใชใ้นการพฒันาบรกิาร 

Research Application 

Health policy research Healthcare governance 

Operation research Patient flow 

Outcome research Quality of life 

Health economic research Technology assessment 

Quality research Quality of care 

Behavior research Job motivation, compliance to Rx 

Program evaluation research Health promotion program 
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R2R to Practice 

• หวัใจคือเร่ืองของการสรา้งและใชค้วามรู ้

• การวิจยัเป็นยอดภูเขาน ้าแข็งของการสรา้งความรู ้

• ตอ้งสรา้งฐานของภูเขาน ้าแข็งใหม้ัน่คง 

• รูจ้กัตัง้ค  าถาม 

• รูวิ้ธีหาค าตอบ 

• จดัระบบค าตอบ 

• ฝังเขา้งานประจ  า 

วิธีคิดใหม่ 

การกระท าใหม่ 

ผลลพัธข์องงานใหม่ 
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การวิจยัเพ่ือสนบัสนุนคณุภาพ 

• เป็นการสวมหมวกสีขาวเพื่อแสวงหาความจรงิ 

• ความจรงิแสดงออกไดห้ลากหลายมากกว่าตวัเลข 

• พยายามตอบค าถามมากกว่าพยายามท าตามระเบียบวิธ ี

• ใชวิ้ธีผิดก็ไม่เป็นไร แต่ขอใหรู้ต้วัและปรบัปรุง 

• ค าตอบหน่ึง น ามาสู่ค  าถามต่อเน่ือง  โจทยวิ์จยัเริม่ตน้ไม่

จ  าเป็นตอ้งสมบูรณ ์

อยา่ติดกบัเครือ่งมือหรอืระเบียบวิธี 

ดว้ยการเริม่จากเครือ่งมือ 

หรอืใชเ้ครือ่งมือที่ตนเช่ียวชาญ 

ขอใหเ้ริม่จากปัญหาและโอกาสใชป้ระโยชน ์
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การประเมินตนเองและการวิจยั เป็นการส่องกระจก 

มีผูเ้ปรียบ TQM เหมือนกลอ้งโทรทรรศนท่ี์ดึงและขยายภาพ 

การวิจยัยิ่งมีก าลงัขยายมากกว่า 

ยิ่งเห็นชดัยิ่งตดัสินใจถูก 
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ส่องกระจกตามมิตคิุณภาพ 

Accept 

Access 

Appropriate 

Competency 

Continuity 

Coverage 

Effective 

Efficient 

Equity 

Humanize 

Responsive 

Safety 

Timeliness 
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Fruitful 

Higher maturity 

Higher score 

EIO 

Advanced HA (A-HA) 

Empowerment  

Evaluation 

Broad root 
Extended evaluation guide 

HA + SPA  + TQA + JCI 

Opportunity Review 
(Compliance Review) 

Performance Review 
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ค าถามเพ่ือตรวจสอบตนเอง ด าเนินการปรับปรุง 
ความรู้สึก ปัญหาอุปสรรคท่ีผู้ป่วยและ
ครอบครัวต้องเผชิญ เมื่อได้รับการส่งต่อไปรับ
บริการในระดับท่ีสูงขึ้นมีอะไรบ้าง 
  

สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ป่วยและครอบครัวเพิ่มเติม  
น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนปรับปรงุระบบงานของ
โรงพยาบาล รวมทั้งปรับปรงุระบบประสานงาน
กับโรงพยาบาลที่รบัการส่งต่อเพื่อสร้างความ
มั่นใจและความอบอุ่นใจแก่ผูป้ว่ยและครอบครวั 

ความรู้สึก ความมั่นใจของผู้ป่วยและครอบครัว
ต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน เป็นอย่างไร 
  

สัมภาษณ์เจาะลึกผู้ป่วยและครอบครัวเพิ่มเติม 
ติดตามคุณภาพของการดูแลที่เกิดข้ึน  วางแผน
ร่วมกันสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อให้ผูป้ว่ยและ
ครอบครัวมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
เช่น การพัฒนาศักยภาพ ทรัพยากร การสื่อสาร
ข้อมูล การให้ค าปรึกษาแก่สถานพยาบาล 

(2) องค์กรสร้างความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยบรกิารสขุภาพ ชุมชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผู้ปว่ยและบรูณาการกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพเข้าในกระบวนการดูแลผูป้่วย. 

SPA in Action 
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Performance Evaluation 
Framework 
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(1) Improve flow  

• ดึงออกจาก รพ.ใหเ้ร็วข้ึน  

• lean ระบบการใหบ้ริการ 

(2) Reduce users  

• พฒันาระบบบริการใกลบ้า้นอยา่ง seamless care 

• บริการสุขภาพชุมชน 

• การสรา้งเสริมสุขภาพ 

(3) Increase duration & points of service 

Concern ของผู้บริหาร: ลดความแออัด 
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การไดร้บัยา rt-PA 

ได ้guideline มาแลว้เกิดค าถามอะไร? 
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Alternative 
medicine 

Mainstream approach 
Standard medical care 
Conventional medicine 

Complementary 
medicine 

Complementary and alternative medicine (CAM) is the 

term for medical products and practices that are not 

part of standard care.  
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ตอนเชา้ มคีนไขค้วามดนัสงู 200/110 ER มาเอายาลดความดนัไป stat  
พอซกั 11 โมง หมอ (intern) กเ็ดนิมาหา ถามว่า “พีม่ยีาลดความดนัตวัไหน
ทีช่ว่ยใหค้วามดนัลงเรว็หน่อยมัย้ ทีไ่ดไ้ปความดนัไมล่ดเลย พอดคีนไขข้าด
นดั HT มาครึง่ปี แลว้วนันี้มแีผลบวมทีเ่หนอืขอ้เทา้ หมอจะเจาะหนองออก 
แต่ความดนัไมล่ด เลยไมก่ลา้ท า” 
ตอนแรกกบ็อกหมอว่า “ยาตวัอื่นๆ ทีเ่หลอืกใ็ชเ้วลานานกว่าจะออกฤทธิ ์หมอ
ใหค้นไขน้อนพกัอกีซกัหน่อยไหวมัย้ พีจ่ะลองคดิด”ู เสรจ็แลว้กเ็ลยว่า ลองเอา
วธิทีีเ่รยีนมาดดูกีว่า กเ็ดนิไปหาคนไขท้ีน่อนบนรถหน้า ER เพิง่วดัความดนั
ไปได ้190/110 กเ็ลยไปสอนคนไขห้ายใจใหจ้งัหวะยาวขึน้ แลว้กห็ายใจเขา้
หวัใจ แลว้กห็ายใจออกสง่พลงัมาทีศ่รีษะทีป่วด วงิเวยีน แลว้กเ็อามอืแตะที่
หวัใจคนไข ้หายใจสง่พลงัใหค้นไข ้(ตามทีเ่รยีนมา) หลงัจากนัน้ประมาณ 10 
นาท ีวดัความดนัใหมเ่หลอื 150/90 แลว้คนไขก้ไ็ดเ้จาะหนองเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 



• RCT 

• Long history 

• Self healing 

• Plausibility 

• Patients’ perception 

พิสูจนด์ว้ยการรบัรูข้องตนเอง ดว้ยใจที่เป็นกลาง 

จ  าเป็นตอ้งขจดัการ over claim ดว้ยหวงัผลประโยชนเ์ขา้ตน 
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อ่านรายงานวิจยั R2R 

แลว้ถาม So what? 

จะไดแ้นวคิดท่ีจะปรบัปรุงผลงาน 

และน าไปท าวิจยัตอ่ 


