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การพฒันาผลงานวชิาการ กบั HA 
• มุ่งให้งานประจ าเป็นผลงานวิชาการ 

(วิจัย/นวัตกรรม/ผลงานคุณภาพ/
เร่ืองเล่าพัฒนางาน) 

• มุ่งเน้นผลการด าเนินงานของงาน
หน่ึงงานใดดีขึน้ มีผลลัพธ์ที่ดีขึน้
กว่าที่ผ่านมา  

• มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับ 

• มุ่งเน้นพัฒนาหน่วยงานและองค์กร 



จุดแข็งและโอกาสขององค์กร โรงพยาบาลท่าวงัผา 

• ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการ ทั้ง โอกาสในการ
อบรม เวลา ทุนสนับสนุน การช่ืนชมยินดี และการสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานในเวทีวิชาการต่างๆทั้งในและนอกองค์กร 

 

 

 

 



Knowledge Management 



Appreciative Inquiry 

ค้นหาแก่นเชงิบวก : ความ
ประทับใจในองค์กร คือการ
ดูแลด้วยใจความเป็นมนุษย์ 

จนิตนาการในสิ่งที่องค์กรท าได้ ปัจจัยที่
ท าให้ส าเร็จ  คือ เป็นคนในท้องถิ่น  มีจติ

เอือ้อาทร เหน็ผู้ป่วยเป็นญาต ิ

ออกแบบ เสริมพลัง โครงการที่
ส าเร็จเกิดความร่วมมือกัน : ใช้
เร่ืองเล่า ถ่ายทอดการบริการที่
ดี ให้ผู้อ่ืนในองค์กรรับทราบ

ปฏบิัตติาม  

จุดหมายปลายทาง : การ
เปล่ียนแปลงเล็กๆที่ท าได้ทันที 
เกิดการขับเคล่ือนในองค์กร คือ 

ทุกคนเหน็ว่าเร่ิมต้นที่เรา 



Narrative medicine 

 



เราจะพาคุณกลบับ้าน 



Patient experience 

• อยากให้หมอนัด วนัเดยีวกบัคนข้างบ้าน เพือ่อาศัยรถมารพ. 

• หอบมาก เวลาเพือ่นบ้านเผาขยะ เมื่อบ่มยาสูบ 

• อยากให้มียาพ่นขยายหลอดลมรักษาที่ รพ.สต. จะได้ไม่ไปไกล 

• กนิยาไม่เป็น อ่านไม่ออก ตาไม่เห็นชัด อยู่กบัตาสองคน เลย
ไม่ได้กนิยา 

 



Community experience 

• ไม่มีผู้ดูแลหลกั ต้องท ามาหากนิ ถูกทิง้ตามล าพงั 

• ชุมชนไม่ทราบว่ามีผู้ป่วย หรือไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไร หรือไม่
ทราบว่าจะช่วยเหลอือย่างไร 

• ส่ิงแวดล้อมในชุมชน กระตุ้นอาการก าเริบ เช่น การเผาขยะ 

• ยากจน ไม่มีปัจจัยในการเอือ้อ านวยในการรักษาตวัทีบ้่าน 

• ศักยภาพ รพ.สต. (อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ทกัษะบุคลากร) 

• ชุมชนมีภูมิปัญญาในการดูแล แต่ถูกละเลย 



• ไม่รายงานผลเป็นความรู้สึก หรือสังเกตว่า........... 

• เร่ิมท า Mini research เช่น การรายงานการทิง้ขยะถูกต้อง
หรือไม่ 

• เอาข้อมูลในหน่วยงานมาวิเคราะห์ ทบทวน หา RCA 

• ผลงานวิชาการที่จัดท าสอดคล้องกับตัวช้ีวัดของหน่วยงาน 

• ใช้ EBP /CPG /สถิติเข้ามาช่วยยืนยันและพัฒนางาน 

 

 

เร่ิมกลนืกบังาน HA 



R2R 

 



การสร้างบรรยากาศการท างาน 

• ท าให้ดูว่าเป็นเร่ืองง่าย  ลองท าดูก่อน  ไม่ยากอย่างที่คดิ 

• เอางานประจ าที่ตนเองท าได้ดทีี่ภาคภูมิใจเขียนเป็นผลงานวชิาการ 

• สร้างบรรยากาศสบายๆ พีส่อนน้อง ท าให้ไม่เป็นยาขม 
 

 





 
• ก าหนดเป็นนโยบายและตัวช้ีวดัด้านการพฒันาวชิาการและการ
วจิัยในองค์กร โดย หนึ่งหน่วยงาน   หนึ่งผลงาน (วจิัย/
นวตักรรม/ผลงานคุณภาพ/เร่ืองเล่าพฒันางาน) 

• ก าหนดทีมผู้รับผดิชอบมีที่ปรึกษา 
 



• ประชุมติดตามอย่างต่อเน่ือง กระตุ้นเป็นระยะ 1-2 คร้ัง ต่อ
เดือน *** 

• ใช้ระบบพี่เลีย้ง และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ *** 

กจิกรรมด าเนินการ 



• เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงาน และ สหสาขาวิชาชีพเข้าร่วม 
• ช่ืนชมยินดี และ เสนอผลงานประกอบการพิจาณาความดี
ความชอบ 

กจิกรรมด าเนินการ 



ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรค COPD 

• ผู้ป่วย COPD มีอตัรา re admitted สูง high cost  

• น าเอาโปรแกรม pulmonary rehabilitation ในผู้ป่วย COPD ที่
เหมาะสมกบั รพช. 6 ขั้นตอนจาก American Association of 
Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, 1999  

• พบว่า 6MWT เพิม่ขึน้ re admitted ลดลง และ                     
คุณภาพชีวติดขีึน้ ค่าใช้จ่ายลดลง 



สาเหตุยาเหลอืในผู้ป่วย COPD 

• จากการเยีย่มบ้าน COPD พบว่ามียาเหลอืที่บ้านผู้ป่วยจ านวน
มาก  จึงท าวจิัยเพือ่ค้นหาสาเหตุยาเหลอื คอื ไม่เข้าใจวธีิกนิยา 
อาศัยตามล าพงั อ่านหนังสือไม่ได้ ไม่ทราบว่าแพทย์เปลีย่น
ขนาดยาให้ยงัคงกนิเท่าเดมิ 

• น าผลที่ได้รับมาปรับปรุงระบบการบริหารยา COPD            ใช้
ถุงยาลดโลกร้อน น ายามาด้วยทุกคร้ัง/สร้างนวตักรรม              
แผงยาตัวอย่าง  /empower การกนิยา พ่นยา                              
และให้ชุมชนอาสามีส่วนร่วม 



 
การใช้ C/S score ในการประเมนิหญงิตั้งครรภ์เส่ียงต่อ CPD 

 
• หญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดพบว่า มีอตัรา refer จาก emergency  

CPD  ส่งผลให้ ทารกมีภาวะ birth asphyxia  มารดามี
ภาวะแทรกซ้อน /รพช. ไม่มีสูติแพทย์ /ไม่สามารถ C/S ได้ 

• จึงได้น า C/S score  due to CPD มาประเมินเป็นข้อมูล            
ในการประกอบการพจิารณา refer  เพือ่ลดภาวะแทรกซ้อน 
พบว่า birth asphyxia  มารดามีภาวะแทรกซ้อน ลดลง 



 
นวตักรรมระบบประปาอตัโนมตัิ 

 • ระบบน า้ประปามักจะหมด หยุดไหลตอนเช้าเวลา 7.00-8.00 น 
ซ่ึงเป็นเวลาที่ แผนกผู้ป่วย และที่บ้านพกั ใช้น าจ านวนมาก ใน
การช าระล้างอุปกรณ์ การท าความสะอาด และการอาบน า้ เกดิ
ปัญหาบ่อยคร้ังต้อง call ช่างประปามาเปิดระบบสูบน า้ 

• ช่างประปาจึงคดิสร้างระบบประปาอตัโนมัติ โดยใช้              
แนวคดิลูกลอย ของระบบลูกลอยของชักโครก  เมื่อ               
ระดบัน า้ลดลงระดบัหน่ึงป้ัมน า้จะเปิดการสูบน า้อตัโนมัติ 

• ท าให้มีน า้ใช้อุปโภคในโรงพยาบาลตลอด 24 ชม. ทุกคนพงึ
พอใจ 



ปี 2553 : จดัเวทีการน าเสนอ ภายในโรงพยาบาล 

ปี 2553 : หลายผลงานได้น าเสนอและได้รับรางวลั
ผลงานดเีด่น  



การด าเนินการสร้างผลงานวชิาการ ในปี 2554 

• การจัดอบรมวิชาการโดย รศ.นพ.สมชาติ  โตรักษา ม.มหิดล   2 คร้ัง   

 

 

 

• เชิญที่ปรึกษางานวิจัย ดร.กัตติกา  ธนะขว้าง จาก รพร.ปัว 

• การประชุมสมาชิก เพื่อสร้างความต่อเน่ือง  1-2 คร้ัง ต่อเดือน 

• การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมจากโรงพยาบาลท่าวังผาจ านวน 20 
ทุน 

 



• ผลการดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรังต่อเน่ืองที่บ้าน 

• ผลการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิตแบบมีส่วนร่วม 

• ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว 

• การพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 

• ผลของการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่มีปัญหา
ซับซ้อนด้วยการจัดการรายกรณี 

 

 
       

 

ปี 2554 ตัวอย่างผลงานที่สามารถท าให้ผลลัพธ์การท างานดีขึน้ 



ปี 2554 : ประกวดผลงานวชิาการและนวตักรรมระดบัโรงพยาบาล  

 



ปี 2554 : ผลงานที่ได้รับรางวลั 

• รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น และนวัตกรรมดีเด่น ระดับจังหวัดน่าน 
จ านวน 8 เร่ือง 

• รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น  ปี 2554 เร่ือง Antibiotic smart used  พบว่า
ลดการใช้ AB ใน 3 กลุ่มโรค ผป.พึงพอใจ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

 

 



ปี 2554 : ได้รับรางวลัในเวทีวชิาการกระทรวงสาธารณสุข 

• ผลการด าเนินการหน่วยจ่ายกลางรูปแบบใหม่ พบว่า NI ลดลง , 
จนท.พงึพอใจ , ความเพยีงพอของอุปกรณ์ปราศจากเช้ือเพิม่ขึน้ 

• นวตักรรมก๊อกโมเดร์ิน พบว่า อุปกรณ์สะอาด และลดระยะเวลา
การท างาน 



การด าเนินการผลงานวชิาการ ในปี 2555 

• จัดอบรมวิชาการ “สถิติเบือ้งต้น” โดย  ดร.เด่นพงษ์  วงศ์วิจิตร  

 

 

 

• จัดอบรมวิชาการ “น าเสนออย่างไรให้ถูกใจกรรมการ” โดย  คุณชุติมา  ชัย
มณี รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

 

 



ปี 2555  : ได้รับทุนวจิยัจาก NCD Network กสธ. 

• วิจัยเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การศึกษาการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดก้ัน อย่างต่อเน่ือง” 
ร่วมกับ รพ.สต.ดอนตัน และ รพ.สต.บ้านแหน  พบว่า ผู้ป่วยมี self care 
เพิ่มขึน้ , DVAS ลดลง, 6MWT เพิ่มขึน้ , ผู้สูบบุหร่ีสามารถเลิกสูบได้ 

 



ปี 2555 : ประกวดผลงานวิชาการและนวัตกรรมระดบัโรงพยาบาล 

 



• การประเมินการใช้ยา seretide ในผู้ป่วย COPD 

• ผลการใช้  SBGM ติดตามระดบัน า้ตาลในผู้ป่วย DM  

• ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้พกิารทางการมองเห็น 

• นวตักรรมการตัดสต๊อกด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 

• นวตักรรมโปรแกรมการรายงานข้อมูลเมื่อเกดิอุทกภยั 

• นวตักรรม Lab delivery 

• ผลการมีส่วนร่วมของบิดาในการคลอดของหญิงครรภ์แรก 

 

ปี 2555 ตัวอย่างผลงานที่สามารถท าให้ผลลัพธ์การท างานดีขึน้ 



ปี 2555 : ผลงานที่ได้รับรางวลั 

• รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น และนวัตกรรมดีเด่น ระดับจังหวัดน่าน 
จ านวน 5 เร่ือง 

• ผลงานวิจัยดีเด่น R2R   เร่ืองการดูแลผู้พิการแบบมีชุมชนเป็นฐาน 

 



การด าเนินการผลงานวชิาการในปี 2556 

• สนับสนุนผู้ปฏิบัติ / ลูกจ้าง ให้ท าผลงานวชิาการมากขึน้ 
• โรงพยาบาล ให้ทุนวจัิย/นวตักรรม สนับสนุนการขอรับทุนจาก
แหล่งอืน่  จ านวน 33 ทุน 

• จัดการอบรม narrative medicine (เร่ืองเล่าพฒันางาน) 
• จัดการอบรมวจัิยเชิงคุณภาพ  โดย ดร.เด่นพงษ์ วงศ์วจิิตร 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  28-29 มีนาคม 2556 

    โดยมีเครือข่าย คปสอ.ท่าวงัผา รพ.ทุ่งช้าง รพ.แม่จริม และรพ.
น่าน  



งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2556 



รางวลัผลงานวจิัย ปี 2556 

• รางวลัผลงานวชิาการชนะเลศิ ผลการพฒันารูปแบบการ
บริการอาหารผู้ป่วย เวทีวชิาการสาธารณสุขจังหวดัน่าน 2556  
ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารเฉพาะโรค และผสมผสาน
วฒันธรรมท้องถิ่น รวมทั้งได้รับตามเวลาที่ผู้ป่วยพงึพอใจ 

• รางวลัผลงาน R2R ดเีด่น การพฒันารูปแบบการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพกิารในชุมชน เวทีวชิาการ สวรส.ระดบัเขต  
2556  ส่งผลให้ผู้พกิาร เข้าถึงบริการใกล้บ้าน สามารถมี
ความสามารถท ากจิวตัรประจ าวนัได้มากขึน้ มีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึน้  
 



รางวลัผลงานวจิัย ปี 2556 
• รางวัลผลงาน R2R กระบวนการติดตามการสอดคล้องรายการยาต่อเน่ืองใน

หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลท่าวังผา ปี 2556 เวทีวิชาการ สวรส.ระดับเขต  
2556  พบว่ามีการพัฒนาการส่ังยา ลดไขมันตรงตามเกณฑ์มากขึน้  

• รางวัลผลงาน R2R ผลการพัฒนารูปแบบการใช้ขวดสบู่เหลวล้างมือใน
โรงพยาบาล เวทีวิชาการ สวรส.ระดับเขต  2556  พบว่า ลด NI จากการล้าง
มือที่ปนเป้ือนจากสบู่เหลว 

• รางวัลผู้บริหาร ที่สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย R2R ดีเด่น เวทีวิชาการ 
สวรส.ระดับเขต  2556 (FA)  : นพ.ดิเรก  สุดแดน                                       
และนางจุฬารัตน์ สุริยาทัย 

 





งานวจิยัโดยชุมชน โดย อสม.ต าบลท่าวงัผา 

 



ผลลพัธ์ทีเ่กนิความคาดหวงั 

• เจ้าหน้าที่มีความสุข มีความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง ได้รับ
การยอมรับ ช่ืนชม และมีโอกาสไปเสนอผลงานในเวทีต่างๆ เป็น
การเปิดมุมมองในการพฒันางานให้กว้างขึน้  โดยเฉพาะระดบัผู้
ปฏิบัติ และ ลูกจ้าง 

• สสจ.น่านได้ถอดบทเรียน และให้โรงพยาบาลท่าวงัผาเป็นแกน
น าในการพฒันาทรัพยากรบุคคลด้านวชิาการระดบัจังหวดั 



เคลด็ไม่ลบั 
 

พฒันางานตามตัวช้ีวดั 
ทุกผลงาน....มีคุณค่าสร้างงานได้ 

สร้างบรรยากาศ  
ชวนกนิข้าว .... เล่าสู่กนัฟัง 



บทเรียนทีไ่ด้รับ 

• งาน HA กบังานวชิาการ คอืงานที่เราพฒันาคุณภาพ
ด้วยกระบวนการวชิาการ แล้วมกีารวดัผลลพัธ์ที่
น่าเช่ือถือ   ส่งผลให้งานคุณภาพน้ันมผีลลพัธ์ที่ดขีึน้ 
ผู้รับบริการปลอดภัย และไว้วางใจในบริการ 

• ความเช่ือมัน่ และ ศรัทธา ในบุคลากรสาธารณสุขทุก
ระดบัมศัีกยภาพ สามารถพฒันางานตนเองให้เกดิ
ผลลพัธ์ที่ดไีด้  
 



สวัสดีค่ะ 


