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 Lesson learn ท่ีเกิดจาก R2R นั้นเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆ โดยเริ่มต้นจากการท า HA ของศิริราช ซึ่งเป็นส่ิง
ท่ียากในสมัยนั้น เป็นการพัฒนาในทุกส่วนงาน แต่ผลลัพธ์ท่ีได้พบว่าการพัฒนาสามารถท าได้ ท าไมถึงมีผลงานวิจัย 
เนื่องจากศิริราชมีทรัพยากรเป็นจ านวนมากมาย เช่น ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในท่ีมีจ านวนมาก และเมื่อได้ไปเยี่ยม
หน่วยงาน พบว่าแม้แต่งานรักษาความปลอดภัยก็อยากท่ีจะพัฒนา จึงเป็นสาเหตุท่ีว่าเมื่อเกิดการพัฒนาแล้ว ก็
น่าจะพัฒนาได้ในทุกระดับ  
 ดังนั้น lesson learn ท่ีได้ บทเรียนข้อแรก คือเมื่อได้ HA แล้วท าอย่างไรจึงเกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็น
ความคิดของทุกคน  โดย เอ๊ะ... ขึ้นมาว่าต้องเกิดกระบวนการในการน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เรามีคนท่ี
ท้ังเก่งและดี แต่ก็ยังไม่เกิดผล จึงคิดวิธีการขึ้นมาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับ
วิธีการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ในศิริราชมาสร้างให้เกิดส่ิงท่ีดีๆ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
ประมาณ 12 ปีท่ีผ่านมา โดยมีปรมาจารย์ 4 ท่าน ได้แก่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี  ศ. นพ.วิจารณ์  พานิช             
ศ.นพ.ธาดา ยิบอินซอย และ นพ.สมศักด์ิ  ชุณหรัศมิ์ ได้เข้ามาท าให้เห็นภาพ พูดคุยกัน รวบรวมความรู้ให้เห็นถึง
ส่ิงท่ีต้องเกิดขึ้น  ศ. นพ.วิจารณ์  พานิช  ได้กล่าวว่า ขอใหจุ้ดเริ่มต้นต้องเกิดขึ้นท่ีใดท่ีหนึ่งก่อน ซึ่งศิริราชยินดีเป็น
จุดเริ่มต้น แต่ส่ิงท่ีเกิดขึ้น “ไม่ใช่ของศิริราช” จะต้องเป็นของพวกเราทุกคนท่ีจะน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ         
จึงเกิดบทเรียนท่ีว่า “เราเป็นจุดเร่ิมต้น แต่ไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นของพวกเราในอนาคต” 
 บทเรียนข้อท่ี 2 หลังจากตกลงว่าจะต้องเป็นไปตามแนวทางนี้ ศ. นพ.วิจารณ์  พานิช  จึงต้ังช่ือ R2R ซึ่ง
เป็นค าท่ีน่าจะติดปากติดใจได้ดี แต่มีการพูดกันว่า ค าว่า research ในความรู้สึกของคนไทยจะกลัวค านี้ ดังนั้นการ
ท า diagram ship ค าว่า research เป็นส่ิงท่ีต้องช่วยกัน ซึ่งความจริงแล้วค าว่า research คือการมองเห็นส่ิงต่างๆ       
ท่ีคิดอยู่เป็นประจ าทุกวันแล้วอยากท าให้ดีขึ้น เพียงแค่เราต้ังค าถามว่า “เราจะท าให้ดีขึ้นได้อย่างไร” ดังนั้นการท า 
Routine to Research จึงท าได้ในทุกระดับ ดังนั้นบทเรียนข้อท่ี 2 คือ “ต้องท าให้ research เป็นเร่ืองปกติ” 
 บทเรียนข้อท่ี 3 คือ ท า research แล้วต้องตอบค าถามได้แล้วกลับมาเป็น routine จาก routine       
ท าต่อไปเรื่อยๆ จะเกิดปัญหาข้ึนอีกว่าเราจะท าอย่างไร ก็จะวนกลับเป็น research อีกครั้ง ดังนั้น ความหมายของ 
R2R คือ “ไม่มีที่สิ้นสุด” 
  องค์กรส่วนใหญ่ต้องการความเป็น Excellence จากการค้นหาความหมายพบว่า excellence ไม่ใช่การ
ประสบความส าเร็จ แต่คือ “Spirit” จิตวิญญาณของการท่ีจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นเลิศ  ส่ิงเหล่านี้จึง
ควรปลูกฝังกับคนไทยทุกคน  



ดังนั้นโครงการ R2R คือจากงานประจ าสู่งานวิจัย สู่นโยบาย และลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่ิงท่ีกระทรวง
สาธารณะสุขและประเทศต้องการคือ outcome ไม่ได้ต้องการนโยบายเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการท า R2R ในทุก
ระดับจะน าความปล้ืมปิติมาสู่ผู้ท่ีเห็น และส่ิงท่ีได้คือผู้ท่ีท า 
 จากค าหนึ่งของกระทรวงสาธารณะสุข ท่ีว่า “เข้าใจ  เข้าถึง  พึ่งได้” R2R คือเข้าใจ เข้าใจว่างานท่ีท า 
สามารถพัฒนาได้ เข้าใจถึงสภาพนั้น  เข้าถึง คือเข้าถึงใจ (ในการปฏิบัติงาน) เนื่องจากการปฏิบัติงานแบบเดิม     
ทุกวันจะเกิดความเบื่อหน่าย แต่ในความเบื่อหน่ายนั้นจะมีไฟเล็กๆ ของความหวังท่ีจะพัฒนาให้เกิดส่ิงดีๆ ขึ้นใน
งานท่ีก าลังท าอยู่ และงานจะน าไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่ากับผู้รับบริการ นั่นคือความสุขท่ีเกิดขึ้น และน ามาซึ่งการพึ่งได้ โดย
งานท่ีพัฒนาขึ้นพึ่งได้ ทุกคนจะเกิดนโยบาย เกิดเครือข่ายขึ้น เมื่อทุกคนพึ่งได้ ก็คือ “Meta R2R”  ส่ิงเหล่านี้ไม่ได้
ใช้งบประมาณมากนักในการพัฒนา แต่ “ใช้ใจ ปัญญา และสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าการใช้เงิน” และส่ิงส าคัญ
ท่ีสุด คือ ความยั่งยืน ต้องให้ความรัก ความเช่ือใจต่อกัน (trust)  
 

Trust =      ความมีเกียรติ (celebrities) x ความเช่ือใจเช่ือได้ (reliability)  
                         ความเห็นแก่ตัว (อัตรา) (selfishness) 
 

 ดังนั้นเมื่อไหร่ท่ีให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีความไว้เนื้อเช่ือใจกันอย่างเต็มท่ี และความเห็นแก่ตัว (อัตรา) 
น้อย trust จะสูง เมื่อไหร่ trust สูง ความเห็นแก่ตัว (อัตรา) ไม่มีเลย trust จะเท่ากับ infinity คือไม่มีท่ีส้ินสุด       
จึงขอฝากทุกคนว่าความไว้เนื้อเช่ือใจ ให้ท าทุกอย่างเพื่อประชาชน ท าทุกอย่างเพื่อประเทศ แล้วประเทศไทยจะไม่
มีวันตกต่ า จะอยู่ด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 


