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 เมื่อ 10 ปีก่อนโรงพยาบาล Tan Tock Seng ประเทศสิงคโปร์ มีความสัมพันธ์มีแนบแน่นกับโรงพยาบาลศิริราช 
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท า R2R และมีการท าสนธิสัญญาร่วมกัน มีการท าโครงการวิจัยชิ้นแรกเรื่อง “เวลารอคอยของ
ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย” ซึ่งได้รับรางวัลที่ 1 จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันก าลังด าเนินการท าโครงการวิจัยชิ้นที่ 2 เรื่อง
เก่ียวกับการมีแพทย์ส าหรับดูแลผู้สูงอายุในแผนกฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดอัตราการการนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วย 
 การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการเป็นสิ่งที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากประเทศ
สิงคโปรม์ีจ านวนประชากรเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเทศไทย ไม่เพียงแต่ในกลุ่มผู้ป่วย
หรือประชาชนเท่านั้น ยังรวมถึงบุคลากรด้านสุขภาพอีกด้วย ประเทศสิงคโปร์มีสาเหตุการเสียชีวิต 5 อันดับแรกคล้ายคลึง
กับประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเร้ือรัง ส่งผลให้เป็นภาระของระบบสุขภาพมากข้ึน ท าให้เกิดความต้องการในด้านการ
บริการ เช่น จ านวนเตียง ก าลังคน หรือปริมาณผลผลิตต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางสุขภาพ  
 โรงพยาบาล Tan Tock Seng มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นให้ประชาชนมีชีวิตยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีขึ้น การบริการของ
โรงพยาบาลจึงต้องครอบคลุมทุกมิติของการบริการทั้งการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ มีการกระจายการบริการสู่ภูมิภาคและ
ชุมขน โดยมีการเปลี่ยนการบริการจากเดิมซึ่งเน้นปริมาณมาเป็นการให้คุณค่ากับผู้ป่วย ญาติ และสังคมทุกระดับอย่าง
แทจ้ริง ซึ่งมีการปรึกษากันจากหลายฝ่ายทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย น าไปสู่การ
เป็นสถานบริการสุขภาพที่มีความเป็นเลิศในด้านค่ารักษาพยาบาล การศึกษา และการวิจัย  อีกทั้งยังจ าเป็นต้องหากลวิธี
ใหม่ๆ ในการให้บริการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีที่สุดเมื่อเข้ามารับบริการ 
 โรงพยาบาล Tan Tock Seng มีความหลากหลายทั้งด้านผู้รับการบริการมีหลายเชื้อชาติ เช่น จีน อเมริกา 
ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ด้านประชากรจะเป็นกลุ่ม Gen Y มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นประชากรที่เจริญเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และเป็นก าลังหลักในการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งด้านบุคลากรของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นวิชาชีพพยาบาลมากที่สุด ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ส าคัญที่
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โรงพยาบาล Tan Tock Seng จะพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพทั้งการดูแลแบบฉุกเฉินและการดูแลในชุมชนอย่างไร 
ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรส่วนใหญ่ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยที่เข้ามารับบริการ และให้เหมาะสมกับทรัพยากร
ของโรงพยาบาลมากที่สุด 
 ความยั่งยืนของระบบสุขภาพเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากที่ต้องจัดการกับปัญหาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอายุ
เฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น การเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ภาระของโรคเรื้อรัง และค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพที่สูงขึ้น ท าให้
เกิดแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพ ปี 2020 โดยมุ่งเน้นการบริการสู่ชุมชน การบริการที่คุ้มค่า และการดูแลสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากผู้บริหารส ารวจความต้องการและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่แต่ละคนในโรงพยาบาล เพื่อปรับปรุง
เนื้องานและสถานที่ท างาน จากนั้นจะน าความคิดเห็นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ 
น าไปสู่การเป็นค่านิยมขององค์กร 6 ประการ ได้แก ่ 

1. Clarity มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและก าหนดทิศทางการท างานร่วมกัน  
2. Respect ให้ความเคารพซึ่งกันและกันในฐานะผู้เชี่ยวชาญและให้ความส าคัญกับผลงานของแต่ละฝ่าย 
3. Equity มีความยุติธรรม ความเท่าเทียม และสร้างสรรค์ผลงาน 
4. Dialogue มีการพูดคุยและให้ข้อมูลป้อนกลับซึ่งกันและกันร่วมกับผู้ดูแลของพวกเราเกี่ยวกับความปลอดภัยและ

ความงดงามของสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
5. Opportunities มีการสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความต้องการ 
6. Quality of life มีการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน ทั้งด้านความปลอดภัยและกระจายทรัพยากรให้เกิดความ

สมดุล 
มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร  สนับสนุนการศึกษาจากงานประจ าสู่นวัตกรรมการบริการภายใน

หน่วยงานเพื่อความส าเร็จของการบริการ คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะไม่หยุดพัฒนาบุคลากร ไม่
หยุดการพัฒนาองค์กร ท าให้เกิดการขับเคลื่อนองค์กรเป็นวงล้อการพัฒนานวัตกรรมของการบริการ สู่การ เป็นศูนย์
นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งของการบริการ โดยการปรับกระบวนการให้บริการโดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม 
ตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมถึงความต้องการของบุคลากร หาจุดร่วมและพัฒนาการบริการนั้น 

ทั้งนี้ ปัจจัยของความส าเร็จในการพัฒนาวิธีการให้บริการนั้น โรงพยาบาล Tan Tock Seng ใช้หลัก 3Is ได้แก่ 
Inquire, Innovate และ Improve หลัก Inquire เป็นความรู้วิทยาการใหม่ๆ หรือการวิจัย ซึ่งต้องน ามาประยุกต์ใช้
ร่วมกับ Innovate เป็นสื่อหรือวิธีการใหม่ๆ จะเป็นการน าความรู้ที่ได้มาใช้จริง ซึ่งแนวคิดนี้ได้มาจากการท า R2R ของ
ประเทศไทย สุดท้ายคือน ามา Improve เป็นการปรับปรุงวิธีการให้มีคุณภาพ แล้วน ามาปฏิบัติจนเป็นมาตรฐาน ในส่วน
ของวิธีการท างานที่น ามาใช้ คือ Meta-Innovation cycle การพัฒนาการท างานให้ยั่งยืน ควรเริ่มจากการปรับระบบ
การท างาน (Care & Process redesign) โดยใช้ Lean management ให้กระบวนการท างานดีขึ้นก่อน จากนั้นน า
กระบวนการ AIR (Automation, IT, Robotic Innovation) มาช่วยในการท างาน จากนั้นเข้าสู่กระบวนการปรับภาระ
งานใหม่ (Job redesign) ให้เหมาะสมกับวิชาชีพตนเอง และปรับการประเมินภาระงานใหม่ ซึ่งการปรับภาระงานใหม่
ส าคัญมาก เนื่องจากจะส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน เกิดงานเพิ่มข้ึน และมีความปลอดภัยสูงขึ้น 
โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาล Tan Tock Seng ใช้กระบวนการนี้ในการพัฒนาหอผู้ป่วย (Ward of the 
future : WOF) โดยพยาบาลเป็นผู ้round ward เอง มีการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น เช่น การฉีด
ยาเข้าตาผู้ป่วยเป็นรายแรก  

Routine to Research (R2R) เปรียบเสมือน Innovate ซึ่ง R2R สามารถแก้ไขปัญหาในหน่วยงานและ
พัฒนาการบริการของโรงพยาบาลได้ ซึ่งความรู้จากภายนอกองค์กรอาจไม่สามารถใช้ได้เต็มรูปแบบ แต่ R2R จะสามารถ
ตอบโจทย์การท างานในบริบทของโรงพยาบาลได้ดีกว่า ซึ่งเป็นการค้นหาความรู้ใหม่หรือการน าความรู้เดิมน าใช้ในการ
ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งมีการให้คุณค่าของการสร้างความผูกพันของบุคลากรเหมือนครอบครัว การเคารพซึ่งกันและกัน  
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การพฒันาการสื่อสารให้รู้ทั่วถึงในทุกๆ กลุ่มงานขององค์กร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมี
ความสมดุลของคุณภาพชีวิตการท างาน จะส่งผลให้บุคลากรให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้บริหาร
เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดสิ่งเหล่านี้ ผู้บริหารควรมีแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ควรรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่าย ซึ่งอาจจัดเป็นเวทีผู้บริหารพบบุคลากร มีการพูดคุยรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจตรงกันมากข้ึน หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันพัฒนาระบบการบริการสุขภาพ จะท าให้ประชาชนมีชีวิตยืนยาวอย่าง
มีคุณภาพดังเช่นวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล  
  
 
 


