กำหนดกำรประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 24 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศูนย์ กำรประชุ มอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง "R2R ไหลลืน่ กลมกลืนงำนคุณภำพ"
เวลำ 13.00 - 14.30 น. ห้ อง Sapphire 204
คุณภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม
ผูน้ ำเสวนำ นพ.รัฐภูมิ ชำมพูนท โรงพยำบำลพุทธชินรำช
นำเสนอโดย คุณวิภำพรรณ หมื่นมำ โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง
คุณจุฬำรัตน์ สุ ริยำทัย โรงพยำบำลท่ำวังผำ
ในหน่ วยงำนของคุ ณวิภำพรรณมีกำรทำระบบ HA อยู่แล้ว ต่อมำเริ่ มมี กำรนำ R2R มำใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพร่ วมกับ HA เนื่องจำกมีควำมคล้ำยคลึงกันสำมำรถที่จะนำมำปรับให้เข้ำกันได้ ซึ่ งมี 4 ขั้นตอน
ด้วยกันในกำรปรั บ R2R ให้เข้ำกับ HA ของทำงรพ. ดำเนิ นกำรวนไปเรื่ อย ๆ เพื่อให้มีกำรพัฒนำคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่ อง โดยเริ่ มที่ กำรจุ ดประกำยในบุ คลำกรทุ กระดับทั้งผูป้ ฏิ บตั ิ ทีมนำเฉพำะด้ำน และผูบ้ ริ หำร
เมื่ อท ำออกมำมี ชิ้นงำนเกิ ดขึ้ นก็ เข้ำ สู่ ข้ นั ตอนกำรถ่ ำยทอด นำผลงำนไปเผยแพร่ ท้ งั ภำยในและภำยนอก
หน่ วยงำน และมีกำรต่อยอดงำนที่ทำให้เป็ นงำนวิจยั รวมทั้งส่ วนที่เป็ นนวัตกรรม สุ ดท้ำยเป็ นขั้นตอนกำร
ถอดบทเรี ยนเพื่อพัฒนำกระบวนกำรทำ R2R พัฒนำกำรส่ งเสริ มคุณภำพ/ดูแลผูป้ ่ วย กระบวนกำรดำเนินกำร
จะมีกำรสร้ำงแรงกระตุน้ ให้มีผสู ้ นใจเข้ำร่ วมส่ งผลงำนเข้ำประกวดโดยมีรำงวัลและประกำศนียบัตร
คุ ณ จุ ฬ ำรั ต น์ ให้ แ นวคิ ด ในกำรสร้ ำ งกระบวนกำรพัฒ นำงำนโดยมองว่ ำ ทุ ก ผลงำนมี คุ ณ ค่ ำ
กระบวนกำรคิดของบุคลำกรทุกคน ทุกชิ้ นงำนมีคุณค่ำแล้วนำสิ่ งเหล่ำนั้นมำพัฒนำงำนให้มีผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน
เป็ นเป้ ำสำคัญให้บุคลำกรมีควำมสุ ขในกำรทำงำน มุ่งให้ผมู ้ ำรับบริ กำรได้รับมำตรฐำนที่ดี มีควำมพึงพอใจ
หน่ วยงำนเป็ นที่ น่ำ ไว้วำงใจมี ควำมปลอดภัย มีกำรนำ KM กับ R2R มำใช้เป็ นพื้นฐำนในกำรขับเคลื่ อน
ระบบกำรพัฒนำคุณภำพ บุคลำกรทุกระดับต้องมีส่วนร่ วมในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรซึ่ งมำจำกปั ญหำหน้ำ
งำนของตน จุดแข็งจุดหนึ่ ง คือ ผูบ้ ริ หำรและบุคลำกรให้กำรสนับสนุ นและให้ควำมร่ วมมือ กระบวนกำร
ขับเคลื่ อนเริ่ มที่กำรจัดกำรควำมรู ้ ซ่ ึ งพบว่ำบุคลำกรที่ปฏิบตั ิงำนมีควำมเชี่ ยวชำญ มีองค์ควำมรู ้ หลำกหลำย
กำรบริ กำรทำด้วยหัวใจกำรบริ กำรอย่ำงเต็มเปี่ ยม และพบว่ำแก่นแท้ของ รพ. คือ กำรบริ กำรด้วยหัวใจควำม
เป็ นมนุษย์ มีควำมเอื้ออำทรเห็นผูป้ ่ วยทุกคนเป็ นญำติเป็ นพี่นอ้ ง มีกำรร่ วมรับฟั งปั ญหำหน้ำงำนของผูป้ ฏิบตั ิ
และปั ญหำจำกผูป้ ่ วยโดยตรง จำกนั้นจึงเริ่ มนำสิ่ งเหล่ำนี้ มำผสมผสำนกับงำน HA เริ่ มทำเป็ น mini research

มีกำรรำยงำนข้อมูลที่ชดั เจนเป็ นร้อยละ นำข้อมูลในหน่ วยงำนมำวิเครำะห์ ผลงำนที่ทำต้องสอดคล้องกับ
ตัวชี้ วดั กระบวนกำรทำเริ่ มจำกให้เล่ ำงำนของตนเองที่ ได้ลองทำ สร้ ำงบรรยำกำศสบำย ๆ ในกำรพูดคุ ย
ประเด็น กระตุน้ โดยกำรมีรำงวัลในกำรส่ งผลงำนเข้ำประกวดและมีพี่เลี้ยงในกำรให้คำปรึ กษำ เปิ ดโอกำส
ให้ทุ กหน่ วยงำนและสหวิช ำชี พ เข้ำร่ วม จัดหำเวที นำเสนอทั้งภำยในและภำยนอกหน่ วยงำน มี กำรเชิ ญ
บุ ค ลำกรภำยนอกเข้ำ มำมี ส่ วนร่ วมในกำรประเมิ น มี ก ำรแสดงควำมชื่ นชมเพื่ อเป็ นก ำลัง ใจให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ
ส่ งเสริ มให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่ วม ผลที่ได้คือเจ้ำหน้ำที่มีควำมสุ ขในกำรปฏิบตั ิงำน
ในผูป้ ่ วย COPD ทำงรพ.บ้ำนโฮ่ง ได้ขอ้ มูลพื้นฐำนจำกกำรทำ HA มีกำรสร้ำงนวัตกรรมจำกวัสดุ
ง่ำยๆ นำมำใช้ได้จริ ง จำกนั้นนำมำทำวิจยั กึ่ งทดลองได้เป็ นชิ้ นงำน R2R และมีกำรนำมำพัฒนำต่อยอดไป
เรื่ อย ๆ ส่ วนทำงรพ.ท่ำวังผำ มีกำรนำข้อมูลทุกอย่ำงมำทำวิจยั และมีกำรพัฒนำมำโดยตลอด เพิ่มกำรทำงำน
ร่ วมกับชุ มชนทั้งในกระบวนกำรป้ องกันและรักษำ กำรนำ R2R มำสร้ำงระบบจะเป็ นแนวำงที่ดีในกำรช่วย
ลดกำร re-admit ของผูป้ ่ วยได้ กำรทำงำนจะต้องเป็ นกำรทำทั้งในเชิ งกว้ำงและเชิ งลึ ก กำรเขี ยนงำนก็มี
ควำมสำคัญควรมีกำรเก็บข้อมูลและนำเสนอในรู ปแบบงำนเขียนที่อ่ำนเข้ำใจง่ำย เพื่อให้ผอู ้ ่ำนมีควำมเข้ำใจ
และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง สิ่ งสำคัญในกำรทำ R2R คือ ทุกคนในองค์กรควรมีส่วนร่ วม ทั้งผูป้ ฏิบตั ิและ
ผูบ้ ริ หำร และอำจค่อย ๆ ดึงเอำภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกำรทำ ผลที่ได้จำกงำนที่ทำ คือ กำรทำงำน
จะมีควำมง่ำยขึ้นและผูป้ ฏิบตั ิงำนจะมีควำมสุ ขมำกขึ้น

