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ตวัอยา่งบนัดาลใจ  

หยอดตาคนไขต้อ้งใช ้2 หลอด เอามารวมเป็นหลอดเดยีว 
ไดไ้หม รวมแบบไหนจงึจะไดผ้ลหมอืนหยอด 2 หลอด 

 
กอ่สรา้งแยะ ไมป่ลอดภยั ท าไงจะลดอบุตัเิหตจุากการ

กอ่สรา้ง  
 

เวรเปล ยา้ยคนไขจ้ากวอรด์หนึง่ไปอกีวอรด์หนึง่ เสยีเวลา
มาก ท าไงจะเร็วกวา่นีไ้ด ้ 



นึง่ของแยะ - ท ัง้ชา้ ท ัง้แฉะ ท ัง้เปลอืง แถมคณุภาพต า่ ท า
ไงใหเ้ร็ว ไมแ่ฉะ ไมเ่ปลอืง ปลอดเชือ้แน่ๆ  

 
คนไขค้มุเบาหวานไมไ่ด ้ใหค้วามรูก็้แลว้ ขูก็่แลว้  

ท าไงด ี
 

ใหย้าแคไ่หนจะปลอดภยั คา(สารพดั)สาย นานแคไ่หนไม่
เส ีย่งตดิเชือ้ แตไ่มต่อ้งเปลีย่นบอ่ยๆ 

 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

ตวัอยา่งบนัดาลใจ  



คนท างาน มคีวามฝนั อยากเห็นสิง่ทีด่ขี ึน้ 
 

ดขี ึน้ส าหรบัคนไข ้ 
(ปลอดภยั ไมส่ ิน้เปลอืง คมุโรคได ้หายเร็ว) 

 
ดขี ึน้ส าหรบัโรงพยาบาล 

(ผูร้บับรกิารถกูใจ ไมต่อ่วา่ ไมบ่น่ ไมร่อนาน ไมเ่ปลอืง
ทรพัยากร) 

 
ดขี ึน้ส าหรบัตวัเอง  

(ท างานงา่ยขึน้ ท างานเกดิประโยชนม์ากขึน้ ท างาน
นอ้ยลง แตป่ระโยชนเ์ทา่เกา่หรอืมากขึน้) 

ลกัษณะรว่ม 



คนท างานไมไ่ดอ้ยูเ่ฉยๆ แคฝ่นั  
 

คดิหาวธิที างานแบบใหม่ๆ   
 

และลงมอืท า  
 

แลว้ประเมนิวา่ดขี ึน้จรงิหรอืไม ่
 

ถา้ดก็ีเอาไปใชต้อ่ และแถมบอกตอ่  
(ดว้ยหรอืป่าว) 

ลกัษณะรว่ม 



R2R Reality check  

 อยากมีผลงานวิจยั (เหมือนอยากได ้ป เอก) ไดแ้ลว้นอนตายตาหลบั 

 อยากไดต้  าแหน่งทางวิชาการ (ตอนแรกอาจอยากไดแ้ต่งานวิจยั อยู่ๆ ไปกจ็ะบอกตวัเองวา่ มีผลงานแลว้ 
กน่็าจะไดต้  าแหน่งดว้ย) 

 ยงัเนน้ประกวด มากกวา่ การใชป้ระโยชน ์

 อยากให ้การท างานของตวัเองดีข้ึน (อาจไม่ได ้ผลงานวิจยั หรือไดผ้ลงานวิจยัท่ีถูกหาวา่ไม่มีคุณภาพดี
พอ)  

 อยากให ้ปชช ไดป้ระโยชนจ์ากการท างานของเรา ท่ีดีข้ึนเร่ือยๆ คู่ไปกบั การสร้างความรู้อยา่งเป็น
ระบบ 



R2R ท าแลว้ท าอีก จริงป่าวว 

 

 การพฒันางาน ตอ้งท าต่อเน่ือง (iterative spiral loop) แต่ยงัเกิดนอ้ย 
 สมมุติฐานการวจิยั/นวตักรรมแกปั้ญหา ตอ้งปรับเปล่ียนไปตามผลการวจิยัก่อนหนา้

นั้น (dynamic hypothesis) ถา้ท าวจิยัต่อเน่ืองเพื่อพฒันางานประจ า  
 ระบบการท างาน ตอ้งไม่เอ้ือให้คนท างาน ทดลองปรับเปล่ียน พฒันา (ไม่รีบลงโทษ/

ต าหนิ คนชอบลอง) ไม่มีระบบให้รางวลักบัคนพฒันางานต่อเน่ือง (มากกวา่ 
คนท างานวจิยัเร่ืองเดียว) 

 



ความเป็นชุมชน R2R  

คนท างาน R2R อยากได ้ชุมชน มากกวา่ การอบรมและงบ
วจิยั  
เรียนรู้จากกนัและกนั 

การช่วยเหลือกนั ใหท้  างานวจิยัไดแ้มง้านประจ าจะหนกัหนา 
การเป็นก าลงัใจใหแ้ก่กนัและกนั เวลาเจอปัญหายากๆท่ีไม่คาดฝัน 



ระบบสนบัสนนุ 

 การสนบัสนุนทางวิชาการ ยงัเนน้ท่ี methodology training ตามหลกัวิชาการ 
ขาดการประยกุตใ์ห้เขา้กบับริบท 

 เนน้การตั้งโจทย ์ท่ี relevant นอ้ยกว่า methodology ท่ื excellent   
 อจ ยงัท าตวัเป็นผูรู้้ มากกว่า ผูม้าร่วมเรียนรู้ 

 คนท างานท่ีอยากท า R2R ยงัตอ้งอาศยัเครือข่ายนอกองคก์ร มีนอ้ยมากท่ีมีระบบ/ทีม 
สนบัสนุนภายในองคก์ร  

 ท่ีมีอยูก่อ็าจจะยงัท างานไม่ไดเ้ตม็ท่ี ดว้ยปัจจยัสารพดั (ทั้งการสนบัสนุน ทั้ง model 
การท างานท่ีเนน้การเป็นท่ีปรึกษา แบบตั้งรับ) 



• มติคินท างาน - วธิกีารท างานทีเ่ปลีย่นไป มกีารเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพ 
=> สรา้งความรูใ้หม ่ใชค้วามรูท้ีเ่กดิขึน้ รูเ้ทา่ทันความรูท้ีม่อียูแ่ละสรา้ง
ขึน้  

• มติริะบบสนบัสนนุ - ในองคก์ร / นอกองคก์ร 

• มติริะบบสขุภาพ  

       * หนว่ยบรกิาร,  ประชาชน 

         * ระดบันโยบายประเทศ 

         * ระดบัสากล  

 

 

ฝนั 3 มติ ิของ R2R 



•  คนท างานทกุคน เลอืกท า R2R เพือ่พฒันางานทีท่ าอยู ่เป็น
ระยะๆ - ไมต่อ้งท าทกุเร ือ่ง ตลอดเวลา 
 
•  การท า R2R มคีวามตอ่เนือ่ง และมคีณุภาพทีเ่พิม่ข ึน้ (กลา้ และ
สามารถหาค าตอบดว้ยวธิกีารทีซ่บัซอ้นขึน้) - ไมใ่ชท่ าแคเ่ร ือ่ง
เดยีว หรอืคร ัง้เดยีวแลว้ก็เลกิ หรอืคดิวา่ ใชว้ธิกีารแคน่ีก็้ดแีลว้ 
 
•  คนท างาน “รูเ้ทา่ทนั ความรู”้ และสามารถใชค้วามรู ้(ท ัง้ทีค่นอืน่
ท า และท าวจิยัเอง) 
 
•  คนท างานมคีวามสขุ เพราะไดเ้รยีนรู ้และไดเ้ห็นประโยชนท์ีเ่กดิ
ขึน้กบัคนอืน่ (คนไข ้เพือ่นรว่มงาน หรอื องคก์ร) 

คนท างาน กบั R2R 



มหีลาย pathways 

• ต ัง้ค าถาม => หาวธิที าแบบใหม ่=> ลงมอืท าตามวธิใีหม ่=> 
ประเมนิ ผลการกระท า 

• เหมอืน 1 แตจ่บลงทีก่ารประเมนิวา่ ท าแลว้ ชาวบา้นไดป้ระโยชน์
มากขึน้จรงิไหม (ประโยชน ์3 เสา้ _ ปชช การใหบ้รกิาร  
คนท างานบรกิาร)  

• เหมอืน 2 แตเ่ตมิเรือ่งการเก็บขอ้มูลพืน้ฐานกอ่นการลงมอืท าแบบ
ใหม ่ 

•  เหมอืนแบบที ่2 แตม่กีารออกแบบ ใหม้ตีวัควบคมุ/เปรยีบเทยีบ 
เพือ่ใหก้ารประเมนิผลทีเ่กดิข ึน้ มคีวามนา่เชือ่ถอืทางวชิาการมาก
ขึน้ 

 

หลากเสน้ทางท างานใหด้ขี ึน้ 



น 

Output 
assessment 

Outcome 
evaluation 

Pre-post 
evaluation 

Case control 
RCT 



• วเิคราะหเ์ชงิระบบวา่ ทีท่ าแลว้ดขี ึน้ (ไมว่า่จะประเมนิแบบ
ไหนในหลายแบบทีว่า่มา) มมีติเิชงิระบบอยา่งไร (เพือ่ 
ท าใหข้ยายผลไดไ้มว่า่จะเป็นในองคก์รตวัเอง หรอืทีอ่ ืน่
จะเอาไปท าบา้ง จะไดจ้ดัต ัง้ / จดัการใหเ้กดิข ึน้ได)้ 

 

• เอาผลงานทีท่ าไปแลว้ (อาจท าหลายแบบ หรอืแบบ
เดยีว) มาวเิคราะห ์ผลทีเ่กดิข ึน้วา่ ไดผ้ลมากนอ้ยเพยีงไร 
หรอืม ีvariations มากนอ้ยเพยีงไร อะไรเป็นเหตปุจัจยั
ของผลอยา่งทีเ่ห็น/เป็น แลว้เอาไปปรบัปรงุการท างาน
ตามความรูท้ ีไ่ดม้า 

หลากเสน้ทางท างานใหด้ขี ึน้ 



เปลีย่นการท างานระดบัปจัเจก เปลีย่นการท างานระบบใหญ ่

คน้หา /ทดลอง นวตกรรม 

วเิคราะหจ์ากประสบการณ ์

วเิคราะหร์ะบบ 

เสนอแนะนโยบาย 

ขยายผลแนวราบ 

จากวิธีท าวิจยัสู่การขยายผลการวิจยั 



องคก์รทกุองคก์ร  
 
•   ลงทนุ และจัดตัง้กลไก สนับสนุนการท างานทีม่ ีR2R 
อยา่งจรงิจังและตอ่เนือ่ง 
 
•   ถอืเป็น ผลงาน (ไมใ่ชใ่นแงผ่ลงานวชิาการเทา่นัน้) 
 
•   มหีน่วย/ทมี สนับสนุน “เชงิรกุ” 
 
•   สรา้งสิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกัน 

ระบบสนบัสนนุ R2R 



หนว่ยวชิาการภายนอก 
 
• เขา้ใจแนวคดิ และปรัชญาของ R2R ทีม่มีากกวา่ 
การสรา้งงานวจัิย 

 
• เขา้ใจและคดิคน้ กระบวนการท างานวจัิย ที่
สอดคลอ้งกับบรบิทของ ค าถาม และ สิง่แวดลอ้มของ
คนท างาน มากกวา่ ยดึตดิกับ “มาตรฐาน” 
กระบวนการวจัิยในต ารา 

 
• เขา้มารว่มเรยีนรู ้การท าวจัิยทีน่ าไปสูก่ารพัฒนา
งาน  

 

ระบบสนบัสนนุ R2R 



หน่วยบรกิาร เกดิวฒันธรรมเชงิบวกในการท างานของ
องคก์ร  

คนท างานทกุระดับ กลา้คดิ กลา้สรา้งสรรค ์กลา้เรยีนรู ้ 
มกีารท างานเป็นทมี เคารพในความรูข้องผูอ้ ืน่ และพรอ้ม

เรยีนรูจ้าก ผูอ้ ืน่ (รวมถงึ ชมุชน ดว้ย) 
 

ประชาชน (ผูรั้บบรกิาร) ไดป้ระโยชนจ์ากคณุภาพบรกิารที่
ปรับปรงุตลอดเวลา และรว่มเป็นสว่นหนึง่ของการเรยีนรู ้

จากการท า R2R 
 

ระบบสขุภาพกบั R2R 



ระดบันโยบาย ไดป้ระโยชนจ์ากความรูท้ีเ่กดิขึน้ในงาน R2R โดย

ไมต่อ้งก าหนด agenda หรอืก าหนดโจทยใ์ห ้แตส่ามารถสงัเคราะห ์

ความรู ้ทีม่าจากการพัฒนางานผา่นกระบวนการ R2R  

 

ระดบันโยบาย เชือ่วา่ R2R เป็นกระบวนการส าคญัทีน่ าไปสูร่ะบบ

สขุภาพแหง่การเรยีนรู ้

 

R2R เป็นแนวคดิ และวฒันธรรมการท างานทีแ่พรห่ลายไปในสากล 

น าไปสูก่ารสรา้ง learning health system 

ระบบสขุภาพกบั R2R 



R2R กับ IR 

 ในระดบั สากลพดูถึง implementation research (IR) วา่
เป็นงานวิจยัส าคญัมากท่ีจะท าให ้การด าเนินงานตามนโยบายเกิดผลส าเร็จ 

 Policy implementation ไม่อาจเกิดจาก policy 
directives and command แต่ตอ้งอาศยั ความรู้และ
ประสบการณ์ของคนท างานจริง 

 การท า IR ถา้จะใหดี้ ตอ้งมาจากคนท างานจริง ไม่ใช่ท าโดยนกัวิชาการ 
เพราะ IR มีเป้าหมายท าให ้การท างานเป็นจริง 



R2R กับ IR 

 ในขณะท่ี IR ยงัอยูท่ี่การวิจยัโดยคนท างาน เพ่ือให ้นโยบายประสบผลส าเร็จ  
 R2R ไปไกลกวา่ เพราะเป็นการวิจยัท่ีคนท างาน ท าเพ่ือพฒันางานในความ
รับผิดชอบ ไม่ตอ้งรอคนสั่ง 

 เป้าหมายเหมือนกนั คือ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน แต่จุดเร่ิมตน้
ต่างกนั 

 มีจุดร่วมอยูท่ี่การดีง ความรู้ในตวัคน มาสร้างการเปล่ียนแปลง 



R2R กับ IR 

 เขียน paper ไปตีพิมพใ์น วารสารนานาชาติ _ ตวัอยา่งงานวจิยัดีๆ ท่ีมาจาก
เครือข่าย R2R เขียนให้รู้วา่ ท่ีท าก็เพื่อท าให้งานดีข้ึน ไม่ใช่แค่ไดค้วามรู้ใหม่ หรือ
พิสูจน์ สมมุติฐาน หรือ การทดลองวธีิการท างานแบบใหม่ => paper ท่ีมีเน้ือหา 
เชิง system development  ไม่ใช่แค่ intervention 

testing(trial)/model development 

 Paper ถ่ายทอดวธีิการจดัการ และ impact  จากการส่งเสริมสนบัสนุนการท า 
R2R (embedding research) 
 Service impact,  
 HRH impact,  

 System/policy impact 



R2R กับ IR 

 ผลท่ีเกิดข้ึนทนัที คือ การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ของงานท่ีท า _ ประโยชน์
แก่ประชาชนท่ีเราดูแลสุขภาพ 

 ผลท่ีไดม้าพร้อมกนั คือความรู้ วา่ ท าอะไร ท าอยา่งไร จึงจะท าใหง้านท่ีท าดี
ข้ึน 

 ผลพลอยได ้คือ ประชาชนพอใจ 
 ผลประโยชนแ์ก่ตวัเอง คือ มีความสุข เพราะไดท้ าส่ิงท่ีดี ไดแ้กปั้ญหายากๆ ได้
ความรู้ไปบอกคนอ่ืน และไดเ้รียนรู้ไปพร้อมกนัวา่ ท าอะไร ท าอยา่งไร 



ความฝนั ไมไ่ดม้ไีวท้ าใหชุ้ม่ฉ ่าใจ 
  

แตม่ไีวท้า้ทาย 
 

ไมพ่อใจแคท่ีม่ ีและทีเ่ห็น  
ฝนัใหค้นอืน่ไดป้ระโยชนม์ากขึน้กวา่ทีเ่ป็นอยู ่ 

 
เป็นความฝนัทีม่คีา่ และเป็นแรงจงูใจส าคญัใหต้ามหาฝนั 

 
ฝนัอาจเกดิตอนหลบั  

แตต่ามหาฝนั ตอ้งตามตอนตืน่  
ไมไ่ปรอตามตอนหลบั 

 

ความฝนั และการลงมอืท า 



สร้าง learning health system 
(HS with R2R inside)  

 
ระบบท่ีมีจติส ำนึกใหม่แห่งการท างาน 

 
 การท างานท่ีดีคือกำรท ำงำนทีไ่ม่หยุดน่ิง 

 
 พฒันางานใหดี้ข้ึน เรียนรู้ตลอดเวลำ   
พฒันาตนใหดี้ข้ึน ผ่ำนกำรท ำงำน) 



ขอบคุณครบั 


