
สรุปผลงาน 
คณะกรรมการพัฒนาบริการ 

สู่ความเป็นเลศิ 
3   กันยายน 2558  



คณะกรรมการฯ  ประจ าปี 2556  
 หวัหน้างานบริการพยาบาล     ที่ปรึกษา 
 รองหวัหน้าฯด้านพฒันาบริการสู่ความเป็นเลศิ  ประธานกรรมการ 
     นางอุบล จ๋วงพานิช 
 ผู้ช่วยฯหวัหน้าฯด้านพฒันาบริการสู่ความเป็นเลศิ  รองประธานกรรมการ  

นางพนอ เตชะอธิก 
 พยาบาลจากแผนกการพยาบาลต่างๆ     1    คน 
 นางสาวพรนิภา หาญละคร     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 นางวนิดา   พมิพา           เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                        รวม      20  คน 



หน้าที่รับผิดชอบ 

กล่ันกรองผลงานวิชาการ 
ให้ความรู้ เก่ียวกับการเตรียม

เอกสารทางวชิาการ กล่ันกรองผลงานวชิาการ 

KM 

จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกบ็องค์ความรู้ 

วิจัย 
ด้านการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม 



สรุปผลการด าเนินงาน 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ความเป็นเลิศดา้นงานวิจยั 
กลยทุธ์ ท่ี 2 สร้างและพฒันาบุคลากรดา้นวิจยัเพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยั  
มาตรการท่ี 1 พฒันาบุคลากรในหน่วยงานใหมี้ความเขา้ใจในการ
พฒันางานประจ าโดยใชง้านวิจยัเป็นฐาน 

  

 



KPI 
ดชันีช้ีวดั เป้าหมาย 2557 2558 

จ านวนทุนวจิัย 
ทีไ่ด้ /RG Em / R2R 

> 5 เร่ือง / ปี 23 /1/1 14/0/1 

จ านวนผลงานวจิัย 
ทีต่ีพมิพ์ในประเทศ 

> 5 เร่ือง / ปี 4 5 

จ านวนบุคลากรทีไ่ด้
รางวลัวจิัยระดบัชาติ 

   1 คน/ปี 2 4 

จ านวนผลงานวจิัยที่
น าเสนอ 

ในประเทศ 9 33 
 

ต่างประเทศ 10 21 
 



Research group R2R ปีท่ี 2  

ได้รับทุนกลุ่มวิจัย พัฒนางานประจ า 

   ให้เป็นวิจัย จ านวน 258,720 บาท  
ประจ าปี งบประมาณ 2558  

ตัง้แต่ 1 มีนาคม2558-1 มีนาคม 2559 
 



จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์ในประเทศ 
 อบุล จ๋วงพานิช จรีุพร อุ่นบญุเรือน จนัทราพร ลนุลดุ   อาทิตยา ประ
นดัสดุจ่าและทิพวรรณ ขรรศร. ศกึษาประสทิธิผลการกดจดุด้วย
ตนเองและใช้สายรัดข้อมือเพ่ือปอ้งกนัอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ ป่วย
มะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบ าบดั.วารสารการพยาบาลและการดแูลสขุภาพ 
2557; 32 ( 2) :107-114. 

 อบุลรัตน์ ต้อยมาเมือง  , เอกรินทร์  โชตกิวณิชย์ , แก้วใจ เทพสุ
ธรรมรัตน์ , ศริิลกัษณ์ อนนัต์ณฐัศริิ  ,    วายนู วจะโนภาส .  
อบุตักิารณ์และปัจจยัเสี่ยงของการตดิเชือ้ระบบทางเดนิปัสสาวะท่ี
สมัพนัธ์กบัการคาสายสวนปัสสาวะในผู้ ป่วยปลกูถ่ายไตวารสารการ
พยาบาลและการดแูลสขุภาพ 2558;33(1):115-26. 

 



จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์ในประเทศ 
 สกุญัญา จนัหีบ. ผลการใช้แนวปฏิบตัิการพยาบาลเพ่ือการปอ้งกนั
และบรรเทาการเกิดช่องปากอกัเสบในผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่
ได้รับยาเคมีบ าบดั . วารสารวิจยัสถาบนั 2558; 3(2): 

 รุ่งทิวา ชอบช่ืน, ภทัรา วฒันพนัธุ์, โฉมพิไล นนัทรักษา, องัคณา ศรี
ขนัธ์  น า้ตาล แสนจนัทร์, ภทัรียา เกียรติมาลีสถิต และคณะ. การ
พฒันารูปแบบการวางแผนการจ าหน่ายผู้ ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ในระยะฟืน้ฟสูภาพ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสขุภาพ. 2558; 
38(1):21-8. 

 สภุาพ อิ่มอ้วน. ผลการสวดมนต์ตอ่การควบคมุความดนัโลหิตใน
ผู้ ป่วยความดนัโลหิตสงู. วารสารการพยาบาลและการดแูล
สขุภาพ.2558; 33(2):44-53. 

 



พยาบาลดีเด่น สาขาพยาบาลท่ีมีผลการด าเนินงานวิจยัดีเด่น 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคฯ ปี 2557 

นางสาวดาราวรรณ อกัษรวรรณ 



รางวลั R2R 2557 

 รางวลัดีเดน่ในการน าเสนอผลงานวิจยั
(R2R) เร่ือง ผลการใช้แนว
ปฏิบตักิารพยาบาลเพ่ือการปอ้งกนั
และบรรเทาการเกิดชอ่งปากอกัเสบใน
ผู้ ป่วยมะเร็งศีรษะและคอท่ีได้รับยา
เคมีบ าบดั ในการประชมุ แลกเปล่ียน
เรียนรู้จากงานประจ าสูง่านวิจยั 
routine to research ครัง้ท่ี 7 
ประชมุแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงาน
ประจ าสูง่านวิจยัครัง้ท่ี 7 "R2R เสริม
พลงั สร้างคณุภาพ สูส่ขุภาวะ" 
ระหวา่งวนัท่ี 23-25 กรกฎาคม 2557 
ณ อาคารศนูย์การประชมุอิมแพ็ค
ฟอร่ัม เมืองทองธานี" กรุงเทพฯ และ
ได้รับรางวลัในการน าเสนอผลงาน 
กลุม่งานบริการระดบัตตยิภมูิ โดย 
นางสาวสกุญัญา จนัหีบและ นางอบุล 
จว๋งพานิช 

 



รางวลัวิจยั ของสมาคมฯสาขาภาคฯ 8 สค 58 



รางวลัวิจยั ของสมาคมฯสาขาภาคฯ 8 สค 58 



รางวลัดีเดน่วิจยัสมาคมฯ  2558 



ประชมุวิชาการวิจยัสถาบนัเพื่อการพฒันาองค์กร 
สูค่วามเป็นเลิศ 8 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผลของการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การจ าแนกประเภทผูป่้วยต่อความสามารถ
ในการตัดสินใจบริหารอัตราก าลังของ
พยาบาลหัวหน้า เวร  โรงพยาบาลศ รี
นครินทร์ โดย นาง สุดถนอม กมลเลิศ 



งานด้านการกล่ันกรองผลงาน  

KM กรรมการกล่ันกรองแผนกฯ 
ประเมินค่างาน 59 เร่ือง 
อ่านผลงานวิเคราะห์เพื่อส่งภาระงานของ
พยาบาลช านาญการพเิศษ  284 เร่ือง 
พยาบาลเชี่ยวชาญ 5 คน (วิเคราะห์งาน 
6 เร่ือง วิจัยตีพมิพ์ 2 เร่ือง) 

 

 



15 ตลุาคม 57   km กบัคณะกรรมการกลัน่กรองผลงานทกุระดบั 



การจดัการความรู้ 

 ถอดบทเรียนให้กบั สสส กบัสมาคมบริบาลผู้ ป่วยระยะท้าย 8-9 
พฤศจิกายน 2557   

  ได้หนงัสือเร่ือง จิตวิญญาณคนไข้ประเมินกนัอยา่งไรดี การประเมิน
ทางจิตวิญญาณในผู้ ป่วยระยะท้าย  พค 2558 

 



การจดัการความรู้ 

 ถอดบทเรียนในการประชมุการประชมุวิชาการคณุภาพระดบัภมูิภาคครัง้ที่ 12 
(Northeast Regional HA Forum): จินตนาการสร้างสรรค์คณุภาพ 
ประจ าปี 2558 ณ  โรงแรมพลูแมนราชา ออคิดขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 



จัดอบรม R2R 
 อบรมเชิงปฏบิัตกิาร เร่ือง การขับเคล่ือนการพัฒนา
งานประจ าสู่งานวจิัย (R2R) ประจ าปี 2558 

 ครัง้ที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30-16.00  
(น าเสนอแนวคิดวจิัย ทมีวจิัยและพี่เลีย้ง) 
ครัง้ที่ 2 วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.30-16.00     
(ผู้ที่น าเสนอแนวคดิวจิัย ทมีวจิัยและพี่เลีย้ง) 
ครัง้ที่ 3 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30-16.00 
(ผู้บริหาร ผตก หวัหน้าตกึและผู้สนใจ รวมทัง้            
ผู้ที่น าเสนอแนวคดิวจิัย ทมีวจิัยและพี่เลีย้ง) 
 



R2R phase1 



R2R phase 2 



R2R phase 3 



R2R phase 3 



ผลการอบรม R2R 
 จ านวนพยาบาลเข้าอบรมวนัท่ี 23 ,30เมษายน 2558 และ  

11-12 พฤษภาคม 25558 ครัง้ละ  60  คน  
 น าเสนอโครงร่างวิจยั 18 เร่ือง 
 งานวิจยัท่ีขอทนุวจิยัสถาบนั ท าส าเร็จ สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์  

10 เร่ือง 
 จ านวนงานวิจยัท่ีสง่ขอรับทนุวิจยัคณะแพทยศาสตร์ ปี 2558  

จ านวน  10 ทนุ 
 



อบรมและสร้างเครือข่าย 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย 
เร่ือง การพัฒนาระบบบริการพยาบาล
เฉพาะทางและการปฏบิัตกิารพยาบาลขัน้
สูงสู่ความเป็นเลิศ 31 สิงหาคม 2558 
 



KM มี 4 กลุ่ม  

1 กลุ่มการจัดระบบบริการพยาบาลเฉพาะ
ทางของผู้ปฏบิัตกิารพยาบาลขัน้สูง  
2 กลุ่มผู้สูงอายุ  
3 กลุ่มเบาหวาน  
4 กลุ่มการจัดระบบบริการพยาบาลเฉพาะ
ทาง 

26 



ภาพกิจกรรม 



ผลลัพธ์ 
 มีผู้ เข้าร่วมประชมุ 80 
คน 

 ได้ Knowledge 

asset 4 เร่ือง ตาม
ประเดน็แลกเปลี่ยน 

 ได้แนวทางในการดแูล
ผู้ ป่วย  

 ทราบ KPI ของการดแูล 
 ได้สร้างเครือขา่ย 
 ได้เห็นรูปแบบที่ชดัเจน
ของ รพ. 

 ได้แรงจงูใจในการ
ปฏิบตัิงาน 



อบรมเขียนอย่างไรให้ได้ตีพมิพ์  
วิทยากร จากบรรณาธิการวารสาร
พยาบาลและสขุภาพ 

 จดัอบรม วนัท่ี 24 พย 57 

เวลา 13.30-16.00 ผู้ เข้า
อบรม 15 คน 

 จ านวนผู้ เขียนบทความวิจยั 
ตีพิมพ์ 5 เร่ือง 

 ก าลงัอยูร่ะหวา่งพิจารณา  3  
เร่ือง 



อบรมเชิงปฏิบตัิการ patient profile 

 จดัอบรมวนัท่ี 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-15.30  

 จ านวนผู้ เข้าอบรม 20 คน 
 จ านวน patient profile 5 ฐาน 



อบรม การวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม  
Microsoft excel  

 จดัวนัท่ี 23 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-15.30น  
 จ านวนผู้ เข้าอบรม 30 คน 

 



ส่ิงที่คาดหวงั 
อยากให้ทุกคนไปถงึเป้าหมาย 



ต้องฝ่าฟัน   
เพ่ือจะก้าวเดนิ 



ส่ิงที่เป็นจริง 
สามารถเห็นได้ 



สวสัดค่ีะ 


