
นพ.วศิษิฎ ์สงวนวงศว์าน 

โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อบุลราชธาน ี

24 กรกฎาคม 2557 การประชุม R2R 2557 ศูนย์ประชุม Impact เมอืงทองธาน ี 



ปรับกระบวนทัศน ์

 R2R ไมใ่ชเ่ป้าหมายองคก์ร 

 R2R ไมใ่ชข่องวเิศษ ใชแ้กปั้ญหาทกุอยา่งไม่ได ้

 R2R เป็นเครือ่งมอืพัฒนาวธิคีดิของบคุลากร 
เพือ่พัฒนาคณุภาพของงาน พัฒนาองคก์ร 

 เป้าหมายขององคก์รคอืวสิยัทศัน์ทีต่ัง้ไว ้ 

 เป้าหมายของการพัฒนาคณุภาพคอืเป็นองคก์ร
แหง่การเรยีนรู ้ 
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ท าไมตอ้งพัฒนาคณุภาพ 

 ลดตน้ทนุ 

 ผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพดขีึน้ 

 คนงานดขีึน้ 

 

 ตามใหท้นัโลก 



R2R แกปั้ญหาทีป่ลายเหต ุ
 วธิคีดิทีเ่ป็นวทิยาศาสตรห์รอืการกระบวนการวจัิยเป็น
เครือ่งมอืทีใ่ชแ้กปั้ญหาไดจ้รงิ  

 แมแ้ตพ่ระพทุธเจา้กย็ังสอนเรือ่งนี้ 

 

 R2R คอืความพยายามสอนใหบ้คุลากรทีส่ว่นใหญจ่บ
ปรญิญาตรหีรอืนอ้ยกวา่ท าวจัิยเป็น  
ท าไม? 

 เพราะการศกึษาของเราก าหนดใหป้รญิญาโทขึน้ไปจงึ
มคีวามสามารถท าวจัิยได ้จงึเป็นอปุสรรคส าคัญ 1  

 

 ตอ้งผลักดันให ้R2R อยูใ่นหลักสตูรปรญิญาตรหีรอื
นอ้ยกวา่ 





R2R สรา้งวัฒนธรรมการท างานใหม ่

 อปุสรรคทีส่ าคญั2 คอืระบบการแกปั้ญหาโดย
ใชอ้ านาจสัง่การตามอ าเภอใจ และความเชือ่
ทีพ่สิจูนไ์มไ่ด ้โอกาสไมส่ าเร็จสงู 

 

 วฒันธรรมใหมค่อืการแกไ้ขปัญหาโดยใช ้

ความจรงิ ความรู ้ทีม่หีลกัฐานเชงิประจักษ์
เป็นฐานในการตดัสนิใจ  

 บคุลากรทกุระดบัโดยเฉพาะผูบ้รหิารตอ้ง
เขา้ใจ และยอมรับ 

 

 



ประสบการณ ์
การพฒันาบคุลากร 

ศนูยว์จิยั 
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

2537-2557 



2537 

 เป็นการรวมกลุ่มกนัคร ัง้แรกโดยไม่ได้ต ัง้ใจของกลุ่มคนทีก่ลายมา

เป็นก าลงัส าคญัของศูนย์วจิยั โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ 

อุบลราชธาน ี

2539 
 สวรส.ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข เสนอให้โรงพยาบาลใหญ่ๆของ

กระทรวงสาธารณสุขท าวจิยัปญัหาท้องถ ิน่ โดยให้มหาวทิยาลยัใน

ภาคน ัน้ช่วยสนบัสนุนวชิาการ 



2540 

 International Short Course in Clinical 
Methodology and Biostatistics  

หลกัสูตรภาษาองักฤษ 3 เดอืนครึง่ ให้ทุน 3 รุ่น รุ่นละ 2 คน 

 หลกัการเลอืกผูเ้ขา้อบรม 

สหวชิาชพี เพ ือ่ให้เกดิเครอืข่ายภายในโรงพยาบาล 

 ผูท้ ีช่อบสอน ชอบช่วยเหลอืคนอืน่ ช่วยงานโรงพยาบาล 



 ได้รบัแนวคดิ การสร้าง Critical mass ในโรงพยาบาล 

 อาจารย์หน่วยระบาดวทิยาคลนิกิ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้ช่วยจดั 

“การอบรมนกัวจิยัหนา้ใหม่” ในโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ 

 เกดิกลุ่มระบาดวทิยาคลนิกิ ไม่เป็นทางการ 

 ได้ร่วมกบัทมีอาจารย์หน่วยระบาด ไปวพิากษ์ โครงร่างการวจิยั ใน

โรงพยาบาลต่างๆ และในระดบักระทรวง 

 



2542 

 จดัการอบรมการวจิยัให้กบับุคลากรโดยด าเนนิการเองท ัง้หมด และ

มกีารอบรมทุกปี 

 สนบัสนุนการวจิยัให้บุคลากรอย่างครบวงจร จดัการอบรม ให้

ค าปรกึษา ช่วยหาแหล่งทุน หาเวทนี  าเสนอ 

 ซ้อมการน าเสนอ แนะน า แก้ไข วธิกีารน าเสนอ โดยมบุีคลากรจาก

โรงพยาบาลชุมชน และ สสจ.ขอเขา้ร่วมด้วย เกดิเป็นความสมัพนัธ์ 

ช่วยเหลอืกนัแบบไม่เป็นทางการ 



2545 

 ได้รบัเลอืกจากการเลอืกต ัง้เป็นหวัหนา้กลุ่มงานศลัยกรรม 

 มแีนวคดิว่าโรงพยาบาลจะพฒันาได้อย่างต่อเน ือ่ง บุคลากรของ

โรงพยาบาลจะต้องรู้และปฏบิตัไิด้จรงิ 2 เรือ่ง  

1. ระบบฐานขอ้มูล เพ ือ่ช่วยสะท้อนปญัหาจากงานทีท่  าซ ึง่ต้องใช้ IT  

2. กระบวนการวจิยั เพ ือ่สามารถวเิคราะห์และแก้ปญัหาอย่างเป็น

วทิยาศาสตร์ 



 ได้รวบรวมทมีงานบุคลากรผูม้คีวามสามารถด้าน 

Computer เพ ือ่เตรยีมการอบรม 

 ขอให้ฝ่ายวชิาการของโรงพยาบาลจดัอบรม แต่ไม่ได้รบัการ

ตอบสนอง 

 จดัอบรมกลุ่มเลก็ๆเอง โดยใช้ทรพัยากรเท่าท ีม่ ี

 ใช้แนวคดิ สามเหล ีย่มเขย ือ้นภูเขา และลุงโง่ยา้ยภูเขา 



สามเหลี่ยมเขยือ้นภเูขา 
สร้างความรู้

และทีมงาน 

สร้างผลงาน  

หาแนวร่วม 

เสนอผูบ้ริหาร 

เพือ่ขยายผลท้ังองค์กร 



ลงุโง่ย้ายภเูขา 

“ลุงโง่”อว่ีกง  

ภูเขาไท่หงั และภูเขาหวางอู  

“เฒ่าเรืองปัญญา” จอืโส้ว   



ลงุโง่ย้ายภเูขาตัวจริง คุณลุงดาสราช แมนจิ  
หมู่บา้นกลัลอร์ อ าเภอคยา จงัหวดัมคธ รฐัพหิาร ประเทศอนิเดยี  



 ขายแพะท ีม่อียู่เพยีง 5-6 ตวัของเขาเพ ือ่ซ ื้อฆอ้น ส ิว่ และเชอืก  

 มายา้ยส่วนหน ึง่ของทวิเขาหนิท ีสู่ง 7.6 เมตร เพ ือ่สร้างทางยาว 110 
เมตร กว้าง 9.1 เมตร  

 เพ ือ่ไปยงัเมอืงท ีม่โีรงพยาบาล จากระยะทางเดนิอ้อมเขา 73 กโิลเมตร 
เหลอื1 กโิลเมตรเท่าน ัน้  

 ใช้เวลา 22 ปี โดย 10 ปีแรกท าเอง อกี 12 ปีชาวบา้นมาช่วยกนัท า 
 

 



 ได้ขออนุญาตบรรณารกัษ์ห้องสมุด ยมื computer 3-4 และมุมหน ึง่ของ

ห้องสมุดเพ ือ่สอน MS office ให้เจา้หนา้ทีห่้องผา่ตดั ช่วงบ่ายของวนั
จนัทร์ พุธ ศุกร์ ก าหนดให้เจา้หนา้ทีใ่นห้องผา่ตดัทุกระดบัเขา้เรยีน 

 วนัหน ึง่ มอีาจารย์จากคณะแพทย์จุฬามาดูงาน 2 คน 

 ผอ.กวจีงึพามาดูห้องสมุด และ พบผมก าลงัสอนพอด ี

 อาจารย์ ท ัง้ 2 ช ืน่ชมผอ.กวมีาก ว่ามวีสิยัทศัน์ยาวไกล สามารถท าให้แพทย์ระดบั

หวัหนา้กลุ่มงานมาช่วยสอนด้วยตนเองได้  

 วนัรุ่งข ึน้ ผอ.กวเีรยีกผมไปพบ และถามว่ามทีมีสอนหรอืยงั ท่านจะท าห้องสอน 

Computer ให้ เบ ือ้งต้นจะซื้อ Computer ให้ใหม่ 42 ตวั พร้อม
อุปกรณ์ตามต้องการ  

 1 เดอืนถดัมาจงึเริม่เปิดสอนได้อย่างเป็นทางการ 











2546 
 ต ัง้ศูนย์วจิยั     

2547 
 คณะกรรมการรบัรองจรยิธรรมการวจิยัในมนุษย์ 











 



 



2547-2549 

 สวรส.อสิาน (อ.ภทัระ แสนไชยสุรยิา, นพ.สมพล ทศันยิม) 





พ.ศ. 2550 

2550 
R2R ประเทศไทย 



บ้านผู้หว่าน 



Note taker 



Success story telling 

 



 
วิทยากรR2R 
 
 1. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนสุีรนิทร์ 

 2. สปสช.10 

 3. รพ. นครราชสมีา 

 4. สสจ.นครพนม 

 5. รพ. พระศรมีหาโพธิ ์

 6. รพ.สกลนคร 

 7. สสอ.วารนิช าราบ 

 8. โรงพยาบาลโนนคูณ 

 9. สคร.7 

10. คณะเภสชั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 

 

11. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนขีอนแก่น 

12. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนกีาจนบุรี 

13. วทิยาลยัการสาธารณสุขขอนแก่นและ 8 สถาบนั 

14. กรมป่าไม้ (โครงการพระราชด าร)ิ 

15. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

16. วทิยาลยัการสาธารณสุขยะลา 

17. รพ.อ านาจเจรญิ 

18. คณะเกษตร มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี

19. รพ.สรรสทิธริะสงค์ อุบลาชธาน ี

20. การประชุมวชิาการเขต 10 ปี 2557 



2554 

 เครอืข่าย “อุบลศรโีสธรเจรญิ” 

31 มกราคม 2554 

17 หน่วยงาน 



29/10/2553 

19/11/2553 



 



 

อบรมจริยธรรมการวจิยัในมนษุย์ 





2557 
R2R เขต 10 

 กระทรวงไม่สามารถสนบัสนุนได้ตลอดไป 

 จงึต้องเป็นความต้องการของหน่วยงานเอง 

 การด าเดนิงานผสมผสาน 

 แนวราบโดยเขตบรกิารลกัษณะเป็นทางการ 

 แนวลกึโดยกลุ่มเครอืข่ายเดมิลกัษณะก ึง่ทางการ 



ลักษณะ เขตบริการ เครือข่าย R2R เดิม 

1.ทีม่ากรรมการ โดยต าแหน่ง โดยสมคัรใจและอาสา 

2.ความเขา้ใจ R2R ม/ีไม่ม ี มมีาก 

3.ระยะเวลาท างาน ส ัน้ ยาว/ยาวมาก 

4.งบประมาณ กระทรวง/เขต สถานบรกิาร/เขต 

5.ลกัษณะกจิกรรม แบบท ัว่ไป แบบท ัว่ไป/แบบเจาะลกึ 

6.ทีม่ากจิกรรม ส ัง่การ เสนอขอท า 

7.ตวัช ีว้ดั เนน้ปรมิาณ เนน้คุณภาพ 

8.กลุม่เป้าหมาย ผูม้ศีกัยภาพ ท ัง้หน่วยงาน 

9.เป้าหมายสุดท้าย ตามนโยบาย องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

เปรียบเทียบลักษณะเครือข่าย 



ข้อเสนอต่อระดบัเขตและกระทรวงสาธารณสุข 

 ลงทุนทรพัยากรพ ืน้ฐาน  

 ระบบค้นหาวารสารการแพทย์ เช่น Journal@Ovid, 

CINAHL 

 ศูนย์วชิาการ ต าราด้านการวจิยั  

 ปรบัหลกัสูตรปรญิญาตร ีต้องวจิยัได้ 

 ปรบัแนวคดิ เรยีนต่อโดยไม่หยุดเงนิเดอืน 

 



ขอบคุณครับ 


