
R2R ไหลลื่น กลมกลืนงานคุณภาพ  
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

วิภาพรรณ  หมื่นมา  
พยาบาลวิชาชพีช านาญการ    
๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  
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วิภาพรรณ  หมื่นมา  พยาบาลวิชาชพีช านาญการ    
๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  



“R2R ไหลลื่น กลมกลืนงานคุณภาพ” วิภาพรรณ หมื่นมา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

ปี 2546  ผ่าน HA ฉบับปีกาญจนาภิเษก  

ปี 2549 ผ่าน Reaccredit HAฉบับเฉลิมพระเกียรตฯิ 

20 ธันวาคม 2556 ผ่าน Accredit HA อีกครั้ง  

ปี 2542  เข้าสู่ HA 

Background โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง 



HA : การพัฒนางานให้มคีุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

CQI ในงาน
ประจ าให้มี
คุณภาพ 
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R2R : การท าวิจัยในงานประจ า 
ก าหนด

ปัญหาและ

วางแผน 

ทบทวน

วรรณกรรม 

ด าเนินการ 

สรุปผล 

ประยุกต์ใช ้

การท างาน
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คุณค่า 

“R2R ไหลลื่น กลมกลืนงานคุณภาพ” วิภาพรรณ หมื่นมา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 



“R2R ไหลลื่น กลมกลืนงานคุณภาพ” วิภาพรรณ หมื่นมา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

R2R  VS  HA 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

ก าหนด

ปัญหาและ

วางแผน 

ทบทวน

วรรณกรรม 

ด าเนินการ 

สรุปผล 
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ท า R2R อย่างไรให้ไหลลื่นไปกับ HA 
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ต่อยอด 
ถอด

บทเรียน 
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ทมีน าเฉพาะด้าน 
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ผู้บริหาร 

ผู้ปฏิบัต ิ

จุด
ประกาย 

หน่วยกล้าตาย 

หน่วยกล้าๆกลัวๆ 
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ผู้ปฏิบัต ิ

 ชวนไปดู 

 ชวนไปรู้ 

 ชวนปรับ 

 ชวนท า 

ทมีน าเฉพาะด้าน 

 ชวนไปดู 

 ชวนไปรู้ 

 ชวนปรับ 

 ชวนท า 

ผู้บริหาร 

 ชวนสนับสนุน 

 ขอไปดู 

 ชวนปรับ 

 ชวนน าเสนอ 
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ปี 2552  โครงการพัฒนาR2R 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ 33 คน 
 

 ได้ผลงาน R2R 29  โครงการ 

     ปิดโครงการได ้ร้อยละ 24.31 

     ระหว่างด าเนินการร้อยละ37.93 

     ไม่ได้ด าเนินการร้อยละ 37.93 
 

 งบประมาณ  81,300 จาก 

     เงินบ ารุง 45,000 + 36,300    

      (ร่วมจ่าย 33x1100) 
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 OR : การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลส่งเครื่องมอืงานห้องผ่าตัด 

 IPD : การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจ าหนา่ยในผู้ป่วยโรคปอด 

      อุดกั้นเรื้อรังแบบสหสาขาวิชาชีพ ในงานผูป่้วยใน 
 ทันตกรรม : พฤติกรรมการบริโภคขนมของเด็กก่อนวัยเรยีนศูนย์พัฒนา 
    เด็กเล็กหนองปลา สะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

 OPD : การพัฒนาระบบแจกบัตรคิว 

 NCD : ศึกษาผลการให้ค าปรกึษา ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ      
ลดภาวะ แทรกซ้อนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง   

 LR : การสร้างแบบแผนการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลเพื่อเสรมิ 
สร้าง พลังอ านาจในการเผชิญความเจ็บปวดของหญิงตั้งครรภร์ะยะคลอด 

 ER : การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีภาวะก าเรบิ 
เฉยีบพลันของพยาบาลวิชาชพีงานอุบัติเหตแุละฉุกเฉนิต่อการกลับมารักษาซ้ า 

                              ฯลฯ 

การเสริมพลังใน
การท าวิจัยจาก
งานประจ าของ

บุคลากร
โรงพยาบาล 
บ้านโฮ่ง  



ท า R2R อย่างไรให้ไหลลื่นไปกับ HA 

จุด
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Empower งานที่ท าให้เป็นงานวิจัย 
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    ดูง่าย หยิบได้ถูกต้อง 

   อุปกรณ์ยึดจับตลับฟิล์ม 

 อุปกรณ์ยึดสายเครื่องช่วยหายใจ 
แว่นตาเทวดาน้อย 

Empower งานที่ท าให้เป็นงานวิจัย 



“R2R ไหลล่ืน กลมกลืนงานคุณภาพ” วิภาพรรณ หมื่นมา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

o     พัฒนางานประจ าท่ีท าทุกวัน...ให้เป็นผลงานวจิัย 
o     เปลี่ยนปัญหาหน้างาน...ให้เปน็ผลงานวจิัย 

โจทย์

วิจัย 

ผู้ท าวจิัย 

 ผลลัพธ์

งานวิจัย 

การน าผล

วิจัยไปใช ้
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o     พัฒนางานประจ าท่ีท าทุกวัน...ให้เป็นผลงานวจิัย 
o     เปลี่ยนปัญหาหน้างาน...ให้เปน็ผลงานวจิัย 

วัตถุ 

ประสงค์ 

ค าถาม 

การวิจัย 

วธิ ี

ด าเนนิการ 

เก็บข้อมูล

(สถิติ) 

ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
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ส่งเสริม สนับสนุนการน าเสนอและเผยแพร่ 
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ผลของการสร้างเสริมพลังอ านาจแบบกลุ่ม ต่อพฤติ กรรมการดูแลเท้า และ
คุณภาพชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดท่ี 2 ที่มแีผลที่เท้า 

ปัจจัยสาเหตุของการเลิกสูบบุหรี่ของผู้เข้าร่วมโครงการอดบุหรี่ โดย
การมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจในครอบครัว 

การพัฒนาระบบบริการเพื่อการเลิกบุหร่ี : NCD Clinic เลิกบุหร่ี 

การศึกษาผลการใช้หมอนเย็นลดปวดในผู้สูงอายุที่เซลล์เนื้อเยื่อขาอักเสบ  

การจัดการรายกรณใีนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่มภีาวะซับซ้อน  

ภาษาท้องถ่ินกับทันตสุขศึกษาในคลินิกหญิงมคีรรภ์ สถานีอนามัยบ้านห้วย
หละ 

สต๊ิกเกอร์สีบอกระดับการติดนิโคติน 
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การศึกษาผลการใช้ชุดนวัตกรรมเสริมพลังปอดและกล้ามเนื้อ ส าหรับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  

การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ชุดนวัตกรรมเสริมพลังปอดและกล้ามเนื้อ
ที่บ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

  การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง  

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเส่ียงต่อโรคเร้ือรัง        

  การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ ามันมะกอกเป็นส่ือน าเสียงในการฟังเสียง
หัวใจทารกในครรภ์ของผู้รับบริการห้องคลอด 

ฯลฯ 



ท า R2R อย่างไรให้ไหลลื่นไปกับ HA 

จุด

ประกาย 
ถ่ายทอด 
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พัฒนากระบวนการท า R2R 
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พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ/ดูแลผู้ป่วย 

ถอด
บทเรียน 

การน าเสนอและเผยแพร่ 
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โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

  

มรัีบบริการเพิ่มข้ึนจาก 30 คน (36 คร้ัง) เป็น 116 คน (310 คร้ัง) 
จ านวนการก าเริบเฉียบพลันจาก 135 คร้ังเพิ่มเป็น 486 คร้ัง 
มอีัตรากลับมารักษาซ้ าเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ7.86 เป็นร้อยละ8.25 
มอีัตราการกลับมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลซ้ าเพิ่มข้ึนจาก ร้อยละ 8.46 
เป็นร้อยละ 10.00  
มค่ีาใช้จ่ายสูง รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,281,978 บาท ในปี 2550 

แนวปฏบัิตทิางคลินิกตามหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ ในการฟื้นฟู
สมรรถภาพปอดส าหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(โรงพยาบาลท่าวังผา) 



ชุดนวัตกรรมเสริมพลังปอดและกล้ามเน้ือ 

การน าเสนอการวิจยัจากงานประจ า : R2R ของโรงพยาบาลบา้นโฮ่ง จงัหวดัล าพนู ปี 2552 เป่ากบประลองก าลัง  

พู่ขยายทรวง         

จกัรยานคนรวย 

ดมัเบลเศรษฐี 



การศึกษาผลการใช้ชุดนวัตกรรมเสริมพลังปอดและกล้ามเนื้อ 
ส าหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
เร้ือรัง  

การดูแลผู้ป่วยเร้ือรังท่ีบ้าน (โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง ก าลังใจท่ี              
มีให้กัน) 

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (ใช้ CCM) 



การศึกษาประสทิธิภาพของการใช้ชุดนวัตกรรมเสริมพลังปอด
และกล้ามเนื้อท่ีบ้านในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

การจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังท่ีมีภาวะ
ซับซ้อน 

การจัดการโรคอ้วนลงพุงท่ีมีภาวะซับซ้อนโดยใช้กิจกรรม         
ดีแพ็ค ร่วมกับนวัตกรรมจักรยานคนรวย 



“R2R ไหลล่ืน กลมกลืนงานคุณภาพ” วิภาพรรณ หมื่นมา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

การศึกษาผลการใช้หมอนเย็นลดปวดในผู้สูงอายุโรคเซลล์เนื้อเยื่อขาอักเสบ 



“R2R ไหลลื่น กลมกลืนงานคุณภาพ” วิภาพรรณ หมื่นมา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ ามันมะกอกเป็นสื่อน าเสียงในการฟังเสียง

หัวใจทารกในครรภ์ของผู้รับบริการห้องคลอด 




