
 
 
 

R2R  & DHS : 
การใช้ R2R  เช่ือมโยงกับเครื่องมือต่างๆขับเคลือ่นนโยบาย 

และระบบบริการสาธารณสุขในจังหวัด 

 
 

                                                                                     นางเกศรินทร์    ไทยศรีวงศ์ 
                                           นักวชิาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านส่งเสริมพฒันา) 
                                                                      ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัจันทบุรี 

  
 



หน่วยบริหาร 

สสจ. 
สสอ. 

สนับสนุน 
ก ากับติดตาม 
ประเมินผล 

พัฒนายุทธศาสตร ์
ถ่ายทอดนโยบาย 

 

แผนปฏบิัติการ 
แบบบูรณาการ 

บูรณาการกิจกรรมเชิงรุก 

สปสช. 

นโยบาย จังหวัด 

บริการเชิงรุก 
(ชุมชน) 

บริการเชิงรับ 
(สถานบริการ) 

สุขภาวะ 

จิต กาย 

สังคม ปัญญา 

ส่งเสริมสุขภาพ  

คุ้มครองผู้บริโภค 
สร้างหลักประกันสุขภาพ 

ป้องกัน/ควบคุมโรค 

พื้นฟูสภาพ 

3o รพจ. 

2o รพช. 

1o รพ.สต./PCU 

หน่วยบริการ กรมวิชาการ 
กรมสป. 

อบจ. 

บูรณาการพ้ืนท่ีต้นแบบ 

บูรณาการกลุ่มเป้าหมาย 

บูรณาการแผนงาน 

อบต./เทศบาล 
กองทุนต าบล 

แผนยุทธศาสตร์ฯ 

 
Designed by Kes. 

ฯลฯ ฯลฯ 

     แผนภูมิ    :   ความเช่ือมโยงระบบสุขภาพจังหวดั 

รักษาพยาบาล 



   DHS   :   ระบบการท างานด้านสุขภาพเพิอ่แก้ไขปัญหา และขับเคลือ่นนโยบายสู่การปฏิบัตใินระดบัพืน้ที่           
                      โดยใช้อ าเภอเป็นฐาน  เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ผ่านกระบวนการช่ืนชม และการ          
                       จัดการความรู้แบบองิบริบทของพืน้ที่ 

 

DHS :  เช่ือมระบบบรกิารสาธารณสุข และระบบสุขภาพชุมชน ประเด็นส าคัญคอื  Unity &    

            Community participation ท าให้เกิดการท างานร่วมกัน  



เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน 



      
 วัยเรียน 

ลดปัญหาจากโรคไม่ติดต่อ 
      (  ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน   ลดตาย  ) 

   การดูแลสุขภาพทั่วถึง  
   โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

 ฝากท้องไว คลอดปลอดภัย 
 เติบโตสมวัย อารมณ์ดี  มีความสุข 

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ  IQและ EQ ได้มาตรฐาน  
ลดอัตราการตายจากการจมน้ า 

 
เชิงรุก  

.แพทย์
ทางเลือก 

. 
     เข้าถึง 
บริการ 

 
  ผลลัพธ์ภาพรวม  :  คลอดปลอดภัย เติบโตสมวัย สมองดี  มีความสุข ลดพฤติกรรมเสี่ยง 
                               ลดป่วย ลดภาระแทรกซ้อน ลดตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิต 
 

วัยรุ่น 

วัยท างาน 

    สตรีและ 
เด็กปฐมวัย 

ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ 

ลดพฤตกิรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(ลดอัตราการคลอดในแม่วัยรุ่น  

ลดการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล)์ 

สุข
ภาวะ 



ความรู ้ ปญัหา ความส าเร็จ 

การพัฒนางาน / ขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุข 

             
วจิัย KM 

                     ความรู.้....................คือพลังสู่ความส าเร็จ 



ท าไม?ต้องท า R2R 

R2R 

มี ปญัหา ที่ตอ้งการแกไ้ข 

มี เรื่อง ที่ตอ้ง ท า ใหดี้ข้ึน 

ตอ้งการ ค าตอบ ที่แม่นย า เช่ือถอืได ้ตอบดว้ย สามญัส านึกไม่ได ้

ตอ้งการพฒันางานและตนเอง 

R2R       :     พัฒนาคน    พัฒนางาน    พัฒนาองค์กร 



1. ดูแลสุขภาพประชาชนตามบริบทพื้นที ่

2. ข้อจ ากัดทรัพยากรในการจัดการ คน เงิน ของ  เวลา ฯลฯ 

 

HTA    +R2R, KM, CQI, วิจัย  อื่นๆ 
 

ความครอบคลุม คุ้มค่า พึ่งตนเองได ้ปลอดภัย  ทันต่อเหตุการณ์ = คุณภาพ 

   นโยบาย :  การตัดสินใจเชิงระบบในการใช้เทคโนโลยีสุขภาพ 
 

การวิจัย  :  กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ด้วยวีการที่เป็นระบบ เช่ือถือได้ 



  DHS 
 5 ข้ัน 

ผลสัมฤทธ์ิ
ตาม

ประเด็น
ODOP 

 
 

C การจัดบริการ 
ที่จ าเป็น 

 R2R & DHS   : การใช้R2Rเช่ือมโยงกบัเคร่ืองมอืต่างๆขับเคลือ่นระบบบริการสาธารณสุขในจังหวดั 

 

แผนสุขภาพ  
 

ทมีผู้วจิัย R2R 

? 

ผลลัพธ์ 
การวิจัย
และการใช้
ประโยชน์ 

โจทย์วจิยั 
แลกเปล่ียน 

เรียนรู้ 

ทีมงาน 

Plan 
Study 

Act 

Do  

Plan 



ขั้นท่ี 5 : การพฒันาบุคลากรเช่ือมโยงการดูแล มิติทาง
จิตใจและจิตวญิญาณ 

ขั้นที่ 4 : พฒันาบุคลากรเช่ือมโยงกระบวนการงานวจิัย
สู่นวตักรรม 

ขั้นที่ 3 : พฒันาบุคลากร เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้สู่
การปฏิบัตงิานประจ า 

ขั้นที่ 2 : พฒันาบุคลากรที่เน้นทักษะและองค์ความรู้ 
(  CBL , FM ) 

ขั้นท่ี 1: พฒันาบุคลากรตามความตอ้งการ 

R2R กบับันได 5 ขั้น DHS :  
Resource Sharing & Development 

- มีแผนพฒันาบุคลากร 

- มีแผนพฒันาบุคลากรดา้น
ความรู้และทกัษะสอดรับ
ความตอ้งการของพ้ืนท่ี 

- มีผลงาน R2R 

-  มีผลงานนวตักรรม
ในต าบลจดัการสุขภาพ 

-มบุีคลต้นแบบ 
-Success story 



ตัวอย่าง  
R2R เชิงนโยบาย  

  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ  



เครือข่ายบริการ   
สุขภาพ 

จังหวัด / เขต 

ศูนย์ประสาน
การส่งต่อ 

เครือข่ายบริการ 

ไร้รอยต่อ 

ระบบและกระบวนการด าเนินงาน 
มีความหลากหลายและไม่ชัดเจน 

การส่งต่อนอกเขตไม่ลดลง
การประสานงานมีปัญหา 



1. เพือ่ศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์ประสานการส่งต่อ 

     ระดับจังหวดัและระดับเขต ในเขตสุขภาพท่ี 6 ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 
2. เพือ่พฒันารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานการส่งต่อระดับจังหวดั และ 

     ระดับเขตท่ีเหมาะสมส าหรับเขตสุขภาพท่ี 6 



1.โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี 
2.เข็มมุ่ง และกรอบทิศทาง 
3.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
4.วิธีการด าเนินงาน 
5.การควบคุมก ากับ 
6.ผลการด าเนินงาน 
7.ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และเครือข่าย รวมถึงการใช้
ประโยชน ์
8.โปรแกรม Thai Refer 

       1.แผนปฏิบตัิการ/โครงการ/กิจกรรม 
       2.แหล่งและการจดัสรรงบประมาณ 
       3.ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.จ านวนและคุณสมบตัิของบุคลากร 
2.แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร 
3.ระบบการสร้างขวญัและก าลังใจ 

1.สถานที่ตั้งและวัสดุอุปกรณ ์
2.การจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ 
3.ความพอเพียง/ความคุ้มค่า/คุ้มทุนของ
วัสดุอุปกรณ์ (งบลงทุน) 

การบริหารจัดการ 
(Management) 

งบประมาณ 
(Money) 

บุคลากร 
(Man) 

วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) 

ศปสต.เขต6 

รระบบงานชัดเจน 
ส่งต่อนอกเขตลดลง 
ผู้รับบริการพึงพอใจ 

ศปสต. 
ท่ีพึงประสงค ์



การเรียนรู้ &พฒันาบนเส้นทาง R2R เขต 6  ;     

       
       

                

จัดเกบ็ข้อมูล 

 
รวบรวมข้อมูลเพือ่
การสังเคราะห์ 

 

 
เรียบเรียงวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล  

. 

- เคร่ืองมือการวิจยั  

-แบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์ 
-ท าเนยีบบุคลากร ศปสต. 

            -ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 

ข้อเสนอเชิงนโยบายพฒันาระบบงาน 




