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เอกสารประกอบการบรรยาย 

ประชุมเชิงปฏิบตัิการวสิัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังท่ี 5   

SIMPLE : Concept in anesthesia  

ซ่ึงจดัระหวางวันที1่1-13 มีนาคม 2552 

 
เรื่อง 

 
“จาก CQI สู R2R : ความหวังของการพฒันาคุณภาพ 

สูความปลอดภัยของผูปวย” 
 

โดยกฤษณา   สําเรจ็ 
 

การพัฒนาคุณภาพบรกิารเปนกจิกรรมในชีวิตการทํางานประจําวนัที่หลีกเลี่ยง
ไมไดไปแลว  เนื่องจากสังคมมีการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการสื่อสารฉับไวเปดโอกาสใหประชาชนทัว่ไปเขาถงึและสามารถ
รับทราบขอมูลขาวสารเชิงลึกไดโดยตรงและรวดเร็วขึ้น  รวมถึงการรับรูเร่ืองสิทธิ
ผูปวยทีพ่ึงไดรับจากผูใหบริการเปนเหตุใหบุคลากรทางสาธารณสุขมคีวามเสีย่งสูง
ตอการถูกฟองรอง ถูกรองเรียนหรอืการวิพากษวิจารณ เผยแพรผานสื่อทาง website 
หากพบความผิดพลาดในการบริการหรือสรางความไมพอใจแกผูรับบรกิาร  เหลานี้
ลวนเปนภาวะคุกคามทัง้สิ้น  หากบุคลากรใหความรวมมือกับกระบวนการคุณภาพ
ปญหานี้อาจลดลงได 

 
การพัฒนาคุณภาพบรกิารของโรงพยาบาลจัดกระทําเพื่อใหผูปวยไดรับการ

ดูแลรักษาที่ปลอดภยั  มีความพยายามที่จะควบคุมคุณภาพบริการใหไดมาตรฐาน
ดวยแนวทางระบบประกันคุณภาพโรงพยาบาล เชนสถาบันพัฒนาและรับรองคณุภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) หรือท่ีเรียกกันจนตดิปากวา HA (Hospital Accreditation)   
หนวยงานสวนใหญจึงมคีวามพยายามในการแกไขปญหาการทํางานดวยการใชกรอบ
แนวคดิพัฒนาคุณภาพพื้นฐาน เชน Plan-Do-Check-Act (PDCA) หรือท่ีเรียกวา 
Deming  Cycle, Shewhart cycle, Deming Wheel หรือ Plan-Do-Study-Act ซ่ึง
เปนวงจรของการบริหารจัดการเพือ่ใหเกิดการปรับปรุงคณุภาพอยางตอเนื่อง 
(Continuous Quality Improvement : CQI)  

  ………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
“คําถามนี้อาจเปนขอสงสัยของบางคนที่เร่ิมสงัเกตเหน็คาํวา R2R เขามาใน

วงจรชีวิตของคนทํางานประจํา... ทําใหดูวาใกลตัว  และที่สําคญั คําคํานี้มาพรอมๆ
กับทีมแพทยท่ีรักการพฒันาคุณภาพ  ซ่ึงนั่นเปนนิมติรหมายที่ดีของวงการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล” 

แลวทําไม R2R จึงเปนความหวังของการพัฒนา
คุณภาพ...ตอจาก CQI 
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  ………………………………………………………………………………. 
 
1.   หลักการและแนวคิดของ R2R (Routine to Research)  
 
R2R คืออะไร  

ดร.นิภาพร ลครวงค เคยบนัทึกเลาไวในบนัทึกของ GotoKnow วา ......"อยา
มาบังคับใหทําวิจัย..."   นี่อาจเปนเสียงท่ีดังกึกกองในใจของคนหนางาน หรือในบาง
คราอาจเปลงเปนเสยีงออกมาใหไดยนิ .....(นภิาพร ลครวงค, 2551) 

ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช ผูเปนตนคดิคําวา R2R (วิจารณ 
พานิช, 2551) กลาววา  R2R ยอมาจาก Routine to Research  แปลวาพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย วัตถปุระสงคของ R2R ก็คือ การใชขอมลูและประสบการณจากงาน
การทํางานประจําธรรมดาๆทั่วๆไปในการสรางความรู 
 
อาจารยกลาวไวตอนหนึ่ง ใน “ภาค1 ต้ังหลกัที่ความคดิ  “R2R” ...อยาสําคัญ
(ผิด)วาเปนเปาหมาย” วา 
 
“ …R2R อาจเปนชื่อท่ีทําใหคนเขาใจผดิไดงาย  เพราะคดิวาหัวใจของเรื่องนีค้อืการ
ทําวิจัย  ซ่ึงเปนคําที่ทําใหคนบางกลุมเดนิหน.ี.. 
 
 ...คําวาการวิจัย หรือ research นั้น เปนคําทีฟ่งดูโก  ถามีงานวิจยัคนก็มักเอาไป
เปนผลงานวิชาการเพือ่ใชเลื่อนตาํแหนง  เลือ่นขั้นได  แตการวิจัยแบบ R2Rนั้น เปน
งานวิจยัแบบงายๆ  เพราะหัวใจจรงิๆไมไดอยูท่ีการวิจัย  แตอยูท่ีการพัฒนางาน  
โดยจดักระบวนการใหเกิดการเรียนรูอีกเพียงเลก็นอยก็สามารถทําให
กระบวนการพัฒนางานเกิดงานวิจัยท่ีสรางความรูออกมาอยางชดัเจนได  คนทําก็มี
ความภาคภมูิใจ  ไปเลาใหคนอืน่ฟงไดอยางเปนระบบ  เขียนออกมาได  และไดรับ
ผลประโยชนทุกฝาย... 
  
...ดังนั้น  ชื่อ R2R จึงมขีอดีอยู  แตถาไมระวงัก็อาจเขาใจผิด  แลวก็ไปหลงตดิอยู
กับคําวา “วิจัย” ท้ังๆท่ีหัวใจของ R2R คือการพัฒนางานไปพรอมกับการพัฒนาคน... 
 
...ท่ีผานมามักมีคําถามวางานวิจยัแบบไหนทีถ่ือวาเปน R2R ผมคิดวาคําตอบนัน้ไม
ตายตัว  แตละหนวยงานตองนยิามเอาเองใหเหมาะสมตอสถานการณและความ
ตองการของตน  อยางไรก็ตาม ผมจะลองใหคําตอบของผม ซ่ึงไมรับรองวาถูกตอง
...แตรับรองไดวาไมครบถวน 

 
หลักในการพิจารณาวางานศกึษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปน R2Rหรือไม ใหดูจาก 4 

สวน ไดแก 
• โจทยวิจัย  คําถามวจิัยของ R2R ตองมาจากงานประจํา  เปนการแกปญหา
หรือพัฒนางานประจํา 

• ผูทําวิจัย  ตองเปนผูทํางานประจํานั่นเองและตองเปนผูแสดงบทบาทหลัก
ของการวิจยั 
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• ผลลพัธของการวิจัย  ตองวดัท่ีผลที่เกิดตอตวัผูปวยหรือบริการที่มีผลตอ
ผูปวยโดยตรง  ไมใชวัดท่ีตัวชี้วัดทุติยภูมิเทานั้น เชน ระดับสารตางๆใน
รางกายหรอืผลการตรวจพิเศษตางๆ 

• การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  ผลการวิจยัตองวนกลบัไปกอผล
เปลีย่นแปลงตอการใหบริการผูปวยโดยตรง  หรือตอการจัดบริการผูปวย.....” 

 
อ.วิจารณ พานิช ยังบนัทึกบทความที่เก่ียวของกับ R2R ไวอีกมาก  (สามารถตดิตาม
อานไดใน GotoKnow)  และมีอีกหนึ่งบทความของอาจารยมีความชดัเจนเหลือเกิน
ในภาพของ R2R … อานบทความนี้บทความเดียวก็เทากบัไดคัมภีร R2R แลว 

“.... R2D ท่ีทําตอเนื่องจริงจังปรับแลวปรับเลา ผานวงจร PDCA เปนรอยคร้ัง ยอมมี
เร่ืองราวของความสําเรจ็มากมาย  เมื่อจะเขยีนเผยแพรความรูจากความสําเร็จนัน้ จะ
เขียนอยางไรใหนาเชื่อถือ   ใหผูอานมั่นใจวาไมใชผูเขยีนทําเองเออเอง    หรือเต็ม
ไปดวยการตีความที่เขาขางตนเอง 

...ผมกไ็มมีคําตอบ วาเขียนอยางไรด ี   ผมคดิวานาจะมีไดหลายวิธี หลาย
แบบ   และบางแบบก็ยงัไมเกิด   คอืเร่ืองแบบนี้ไมนาจะมรูีปแบบตายตัว    เรานาจะ
ชวยกันพัฒนาขึ้นเองไดดวย    คอืเราสามารถเปนผูนําของโลกได ถาเรากลาคดิกลา
ลอง และรวมตัวกันดําเนินการและพัฒนาอยางตอเนื่อง  

วิธีการหนึ่ง ท่ีอิงแนวคดิจากมุมของการวิจัย   คอืเลือกประเด็นทีค่ิดวามีความใหม 
หรือไมเคยมีใครรายงานมากอน    หยิบมารายงานเฉพาะสวนประเดน็นั้น    กลาวได
วาทําสิบ เอามารายงานเพียง ๑ – ๒    จะใหแนใจวาประเด็นนั้นใหมแน จะตองมี
ระบบวารสารวิชาการของประเทศ/โลก ใหคนจนจบสิน้ดนิฟา    มิฉะนั้นจะกลายเปน
วา “ใหมในกะลาครอบ” (ขออภยัในภาษาที่ไมสุภาพ)    ดังนั้นเราจะตองชวยกัน
พัฒนาระบบขอมูลของวารสารวิชาการไทยใหคนบทความวิจัย (ท่ีมคีุณภาพ) ไดงาย  

 เมื่อหยบิชิน้แลวก็ตองพิจารณาชิน้วาจะนําเสนออยางไรจึงจะนาเชื่อถือ  และชัดเจน
วาเปนความรูใหม    ถามตัวเองวา “หลักฐาน” ท่ีชวยยนืยนัความสําเรจ็นั้นคือ
อะไรบาง    ถามตัวเองวาคนที่ไมเชื่อหลักฐานนั้นเขาจะตั้งขอสงสยัหรือเถียง
อยางไร   ตองหาทางนาํเสนอแบบ “ยกการดสงู”  

ท่ีสําคญัอีกอยางหนึง่คอื อยาสรปุแบบ “ทําหนึ่ง สรปุสบิ”   ท่ีภาษาวิชาการเรียกวา 
extrapolation หรือ over-extrapolation   ตองสรุปอยางระมัดระวัง   ระบุการอิง
หลักฐานใหชัด    ระบุการตีความใหชดั   ระบุการคาดเดาใหชัด  

          ความสําเร็จมีมาก กวางขวาง    รายงานวิจัยตองเลือกนําเสนอประเดน็เดยีว 
ท่ีชัดเจนและมีหลักฐานเพียงพอใหนาเชื่อถือ    และเปนความรูใหมคูควรแกการ
ตีพมิพ 

วิจารณ พานิช 
๑ ก.ย. ๕๑ ” 
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2.    แนวคดิการทํา CQI (Continuous Quality Improvement) 
 
หลักการและแนวคิด CQI 

CQI  เปนการใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและความคดิสรางสรรคในการ
ปรับปรุงระบบงานเพือ่ตอบสนองความตองการของผูรับผลงานอยางไมหยดุยัง้ โดย
มุงสูความเปนเลิศ (บางทานอาจใชคําวา process improvement หรือ 
performance improvement) 
 
CQI มักจะใชแนวคดิ PDSA (Plan- Do- Study-Act) ซ่ึงเปนขัน้ตอนทาง
วิทยาศาสตร ไดแก 
      Plan คือ การวางแผนวาจะทดสอบความคดิอะไรเพื่อแกไขปญหา  ในการ
วางแผนนี้มรีายละเอยีดเพิ่มขึน้เพื่อใหกําหนดความคดิท่ีจะแกปญหาไดอยาง
เหมาะสม ไดแก 
 ๑) การวิเคราะหสภาพปญหา : วาปญหาเกิดขึน้ที่ไหน เมือ่ไร กับใคร อยางไร  
มีกระบวนการอะไรที่เก่ียวของ 
 ๒) การวิเคราะหระดับของปญหา : สามารถวดัขอมลูท่ีสะทอนระดับของ
ปญหาไดดวยวิธีใด 
 ๓) การวิเคราะหสาเหตุของปญหา : อะไรคือสาเหตุหลักๆ ของการเกิดปญหา  
สามารถวิเคราะหไปถึงสาเหตุรากเหงาไดหรือไม  มีขอมลูประกอบหรือไมวาสาเหตุ
ใดเปนสาเหตุสําคัญ 
 ๔) การวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา : เปนการนําสาเหตุรากเหงาที่
สําคญัมาวิเคราะหวาจะลดหรือขจดัออกไปไดอยางไร  โดยอาศยัแนวคิดเชิงกลยทุธ
และความคดิสรางสรรคประกอบกนั  ทางเลือกในการแกปญหาอาจจะมีหลาย
ทางเลือก อาจจะใชรวมกัน หรืออาจจะตองวิเคราะหเปรยีบเทียบเพื่อเลือกเอาอยาง
ใดอยางหนึง่  เม่ือไดทางเลือกแลว ยังตองวิเคราะหแรงหนุนแรงตานของผูเก่ียวของ
เพื่อวางแผนลดแรงตานและใชแรงหนุนใหเปนประโยชน 
      Do คือ การนําความคดิดงักลาวไปทดสอบ 
      Study คือ การวดัผลการทดสอบวาความคิดดังกลาวสามารถใชแกปญหาได
หรือไม 
      Act คือ การนําผลการทดสอบไปสูการปฏิบตัิในการทํางานประจําอยาง
สม่ําเสมอ 

จากแนวคดิรูปแบบ CQI ท่ีใชในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ท่ีเนน
รูปแบบที่เรียบงายและเรงการพัฒนา  เนนการทดสอบขนาดเล็ก  ทดสอบตอเนือ่ง 
ทดสอบหลายเรื่องพรอมกัน  จึงทําใหการทํากิจกรรมคณุภาพเปนไปไดงาย รวดเร็ว 
ทันใจ ซ่ึงตางกับกระบวนการในแนวคดิ R2R  

 ในป 2540  นพ.อนุวัฒน ศภุชตุิกุลและคณะไดสรุปรายงานการศึกษา 
โครงการวจิยัดําเนินงานพัฒนาคณุภาพบริการสุขภาพ (Quality Assurance of 
Hospital Services)โดยจดัทําเปนหนังสือ กาวแรกของ TQM/CQI ท่ีสอดแทรก
การใหขอมลูในเชงิปฏบิัติและปญหาที่เกิดขึ้น  ทําใหเกิดความเขาใจในการพัฒนา 
คุณภาพดวยปรัชญา TQM/CQI ซ่ึงเนนการปรบัปรุงกระบวนการและเนนการ
ตอบสนองของผูรับผลงานอยางตอเนื่อง (อนวัุฒน ศภุชตุิกุล, 2542)   
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ผูเขียนไดอานภาคผนวกแลวคดิวานาจะพอไดคําตอบบางวา  ทําไมจงึเกิด
ความพยายาม จาก CQI สู R2R : ความหวงัของการพัฒนาคุณภาพสูความ
ปลอดภัยของผูปวย จึงขอนํามาเลาตอใหทราบดงันี ้
 
“......ตัวอยางความผิดพลาดของการนาํปรัชญา TQM/CQI มาปฏิบติั 

• มองวา TQM/CQI เปนอีกโครงการหนึ่งเหมือนโครงการอื่นๆ  ไมไดมุงมั่นทีจ่ะ
ทําใหสอดแทรกเขาไปอยูในวัฒนธรรมขององคกรอยางแทจริง 

• ไมสามารถแสดงใหเห็นผลลัพธในระยะสั้นได 
• ไมไดมุงเนนผูปวยและลูกคาเปนศนูยกลาง 
• ไมสามารถเชื่อมโยงกับแผนงานหลกัของโรงพยาบาล และกับระบบบริหาร
ปกตไิด 

• ระบบการพจิารณาความดคีวามชอบ  หรือการเลื่อนตําแหนง ไมสงเสริมให
เกิดแรงจงูใจและความรวมมือในการพัฒนาคณุภาพ 

• กําหนดเปาหมายไวสูงหรือต่ําเกินไป 
• วัฒนธรรมองคกรยังอยูในลักษณะของการควบคุมหรือสั่งการ  มีการเลน
การเมือง  มีความ  ครํ่าครึในการบริหารจัดการ 

• การฝกอบรมไมเพยีงพอหรือไมเหมาะสม  ไมไดเชื่อมโยงกับการปฏบิัตงิาน
จริง 

• ไมไดมุงเนนไปที่การพฒันาระบบงานหรือกระบวนการทํางาน 
• วิธีการปรับปรุงหรือการแกปญหาวนเวียนกบัความคดิแบบเดิมๆ  ไมไดใช
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคเทาที่ควร 

• ไมมีการเสรมิพลงัใหผูปฏิบตังิาน (empowerment) อยางแทจริง 
• ไมเห็นความจําเปนของการเปลีย่นแปลง  ไมสามารถจงูใจใหเจาหนาที่เห็น
ประโยชนของการเปลีย่นแปลง 

• ผูบริหารระดับสูงไมแสดงความมุงมั่นและทําเปนตัวอยางใหเห็น 
• ละเลยความสําคญัของความรบัผดิชอบของแตละคนในการปรับปรงุ 
• ใชขอมูลนอยเกินไป หรอืในทางกลบักันมุงเนนการวิเคราะหขอมูลมากเกินไป 
• ไมสามารถแสดงใหเห็นความเชือ่มโยงของกระบวนการทั้งหมด และทําใหแต
ละคนเห็นวาตัวเองยืนอยูตรงไหน........” 

 
ประเดน็ตางๆท่ีผูศึกษาวิจัยกลาวมานั้น  หลายขอไดผานการปรับปรุงไปได

บางแลว  และแมวาผลการศึกษาจะผานมาสิบปแลวแตผูเขียนเชื่อวาบางประเด็นก็
อาจจะยงัคงมีปรากฏอยู  และบางประเดน็ก็สามารถเลือกใชเคร่ืองมอืใหมท่ีเรียกวา 
R2R เขาไปยกระดบัการแกไขปญหาไดเพื่อใหผูบริหารหรือผูเก่ียวของยอมรบั...แม
จะเปนการวจิัยอยางงายๆก็ตาม... 

 

 
 
 
 

...อะไรเปนความแตกตางระหวางการแกปญหาดวย
กระบวนการ CQI และ R2R 
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ความตางระหวาง CQI กับ R2R และการเลือกใช 
 
 ในมุมมองของผูเขยีนนั้น  CQI และ R2R เปนเคร่ืองมือคุณภาพที่ถกูเลือกมา

แกไขปญหาเหมือนกัน นั่นคือ  “ปญหาจากการทํางานประจําวัน” ท่ีทํากันเปน 
routine  ประเด็นสําคญัอยูท่ีแตเดิมนัน้มักมองแยกสวนงานวิจยัออกจากงานบริการ  
ทําใหเปนอปุสรรคสําหรับนักปฏบิตัิการในการใชกระบวนการวิจัยแกไขปญหา  นัก
ปฏิบตัิการจาํนวนมากขาดโอกาสในการพัฒนาตนที่สอดคลองกับงานวิจัย เชน 
วิธีการสืบคนขอมูลเพิ่มเติม  การเกบ็ขอมูลท่ีเปนระบบ  ขาดการเรียนรู
กระบวนการวิจัย  การวิเคราะห เปนตน  เพราะภารกิจจากงานประจําก็มีมาก  ขาด
บุคลากรทํางานแทนเมือ่ตองไปเรยีน หรือขาดการสนบัสนุนที่จริงจงัจากผูนํา หรือมี
การสนับสนนุจากผูนําแตบคุลากรขาดความมุงมั่น 
 

การแกไขปญหางานประจําแบบพฒันาคุณภาพอยางงายๆ(PDCA ) ตาม
แนวคดิ HA คือ ตั้งเปา  เฝาดู  ปรบัเปลีย่น...ไปเรื่อยๆดูจะเปนอะไรทีง่ายกวา  การ
เก็บขอมลูของปรากฏการณท่ีมีจํานวนไมมาก ใชระยะเวลาสั้นๆ  เห็นเพียงแนวโนม
ของผลลัพธก็นําปญหานั้นมาแกไขเลย  จงึทําใหอาจเกดิความไมนาเชื่อถือของการ
สรุปผล   การแกปญหาดวยงานวิจยัท่ีตองผานกระบวนการอาน ทบทวนวรรณกรรม
วามีผูศึกษาเรื่องท่ีเก่ียวของอยางไร  ผลเปนอยางไร นาเชื่อถือพอทีจ่ะนํามาใช
หรือไม อาจทําใหเกิดความรูสึกอึดอัดเพราะรูสึกชา  เสยีเวลา แตผลลัพธท่ีไดคอื
ความคุมคาของการรอคอย   ดังนัน้จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกใชเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกับแตละปญหาที่ตองการแกไข 
 

ผูเขียนคดิวา  เมื่อเราพบปญหาการทํางานที่ตองการแกไข  ควรนําปญหามา
ทบทวนเบื้องตนกอนวา ปญหานั้นเกิดบอยหรือไม  ผลกระทบรุนแรงมากนอย
เพียงใด  บางปญหาอาจแกไขอยางงายๆดวยการทํา PDCA หรือ CQI อยางมี
หลักเกณฑเทานั้นก็เพยีงพอ  มีเวทีนําเสนอผลงานคุณภาพรองรบัการเขารวม
แลกเปลีย่นเรียนรูระหวางกันในวงกวาง เชน HA Regional Forum หรือ  HA 
National Forum  ทุกป   หากปญหานั้นแกไขยาก เชน PDCA หลายรอบแลว  
ผลลพัธยงัไมเปนทีพ่อใจหรือเปนปญหาที่ไมไดรับความสนใจจากผูนาํหรือ
ผูเก่ียวของ  ก็คงจําเปนตองเกบ็ขอมูลเพิม่เตมิมากขึ้น วิเคราะหอยางเปนระบบขึน้
เพื่อสนบัสนนุขอมูลปญหาที่สมควรไดรับการแกไข 

 
จากประสบการณของผูเขียนทีค่ลุกคลีกับงานคณุภาพมาพอควร  ไดทดลอง

ใช R2R แบบนักปฏบิัตกิารหนางาน  พอทราบไดวาการแกไขปญหางานประจําดวย 
R2R ไมงายนัก แมวาจะพยายามบอกวา...เปนการทําวิจยัอยางงายๆ...   และกไ็ม
ยากอยางทีค่ิดหากมพีี่เลี้ยงดานวจิยัคอยชวยเหลือ 

 
ท่ีวาไมงายเพราะตองอาศัยการคนควาหาความรูทางวิชาการเพิ่มเติมมากขึ้น  

เก็บและวิเคราะหขอมูลท่ีเปนระบบมากขึ้น  และตองหัดวพิากษวิจารณอยางมี
หลักเกณฑ 

 
ท่ีวาไมยากเพราะหากเทียบกระบวนการวิจัยแบบ R2R กับการทําวิจยัแบบ

อ่ืนๆนั้น  R2R เปนอะไรที่งายกวามาก  ยิ่งมีความสําเร็จของงานพัฒนาคุณภาพเดมิ
เปนทุน  นํามาเก็บขอมลูเพิ่มเติม  คนควาความรูหรือวิจัยท่ีเก่ียวของเพิ่มขึน้  และ
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เรียบเรยีงถอยคําที่อานแลวมีหลักวชิาการหรือขอมูลสนับสนุนที่สรางความนาเชือ่ถือ
เพราะมีการอางอิงถึงแหลงท่ีมาของขอมูลได  ก็จะเปนอะไรที่งายขึน้ 

 
หากเทียบการแกไขปญหาในชวงเวลาสั้นๆ ก็กลาพดูวา... R2R ยังรูสกึยุงยาก

กวา CQI อยูบางเชนกนั  เพียงแตถาตองการใหขอมูลท่ีไดมคีวามนาเชื่อถือ  อางอิง
ได  และสามารถเผยแพรเปนแบบอยางแกผูอ่ืนได  การทาํ R2R ก็เปนชองทางที่
สามารถทําไดไมยากจนเกินไป และทาทายคนทํางานใหมีฝนที่จะทําใหได  นํามาซึ่ง
การพัฒนาตนเองไดอยางดีทีเดยีว 

 
จะวาไปแลว  R2R เปนความฝนของคนทํา HA ท่ียกขดีความสามารถของ

ผูปฏบิัตงิานใหแสดงศักยภาพไดเตม็ท่ีจริงๆ 
 
อยางไรกด็ี  ไมวาจะนําเอา CQI หรือ R2R มาใชในการแกไขปญหาการ

ทํางาน ก็ควรระลึกถึงเสมอวา ท้ังสองชนดิเปนเพยีงเครื่องมือๆหนึ่งเทานั้น  
ความสําเรจ็ของการแกไขปญหาในงานพัฒนาคุณภาพอาจจะตองอาศัยเคร่ืองมือ
อ่ืนๆประกอบ  และการแกไขปญหาจะประสบผลสําเร็จหรือไม  อยูท่ีทีมผูปฏบิัตงิาน
จริงๆมากกวา  เพราะเปาหมายการแกไขปญหานั้นหาใชความมีหนามีตาหรือ
ความสําเรจ็ท่ีไดจากการทําวิจัยเปนไม   หาใชการที่ไดนาํเสนอผลงานบนเวทโีกหรู
ไม   หาใชแหลงเงินทนุคาตอบแทนหรือรางวัลการประกวดไม   เปาหมายที่แทจริง
คือการหาหนทางแกไขปญหาเพื่อความปลอดภัยของผูปวยอยางไมหลงทาง 

 
และนั่นคือความสุขใจของคนทํางานหนางานอยางแทจริง 

 
 



 8

บรรณานกุรม 
 

1. กิตติวัฒน สิริเกษมสุข, ธเนศ กิตตธิาดาชัยกุล และอนศุาสตร แทบ
ทาม.[ม.ป.ป.]. เดมมิง่ (Dr. W. Edwards Deming).  คนเมือ่ 19 
กุมภาพนัธ 2552, จาก  http://www.kmitl.ac.th/ie/know/qc02_1.pdf .       

2. จรวยพร ศรีศศลักษณและอภญิญา ตันทวีวงศ บก. R2R : Routine to 
Research สยบงานจาํเจดวยการวิจัย สูโลกใหมของงานประจํา. 
นนทบุรี : สหมิตรพร้ินติง้แอนดพับลิชชิ่ง จํากดั, 2551. 

3. นิภาพร ลครวงค . คนเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2552, จาก  
gotoknow.org/blog/kapoomr2r/193051 

4. มังกร ประพนัธวัฒนะ. เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสูตร HA 303. 
HACC KKU, 2547. 

5. วิจารณ พานิช.KMI Thailand. คนเมื่อ 15 กุมภาพนัธ 2552, จาก  
www.kmi.or.th 

6. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. [ม.ป.ป.]. การพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง (CQI). คนเมื่อ 17 กุมภาพนัธ 2552, จาก
http://hospital.moph.go.th/phetchabun/ha/cqi/10_CQI.ppt 

7. อนุวัฒน ศภุชุติกุล. กาวแรกของ TQM/CQI ในโรงพยาบาล. สถาบัน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ : บริษัท ดีไซร จํากัด, 
2541. 

8. Walton and Edwards Deming, 1986. The Deming Cycle PDSA.   
Retrieved February 19, 2009, from   
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_demingcycle.html 

9. Wikipedia, the free encyclopedia. PDCA. Retrieved February 19, 
2009, from http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA 

   10. isoeasy. The Deming cycle.(2006). Retrieved February 19, 2009,   
         from http://pdca.wordpress.com/2006/05/12/the-deming-cycle/ 
   11. Paul Arveson ,1998. The Deming Cycle.    Retrieved February 19,  
         2009, from  
          
http://www.balancedscorecard.org/TheDemingCycle/tabid/112/Default.asp
x 
 

 
 

 
 
 


