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ปาฐกถาพเิศษ เร่ือง  “R2R ในฝันที่อยากเห็น” 
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คุณรัชนีพร  แสงวงศ์ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โดย นพ. สมศักดิ์   ชุณหรัศมิ์  เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
        เครือข่าย R2Rของประเทศ เป็นลกัษณะSelf  organize  mechanism คือ ส่ิงท่ีก่อตวัข้ึนเองโดยธรรมชาติ
มีcore  team  R2R เร่ิมท่ีศิริราช ต่อมามีเครือข่ายประเทศไทย  การประชุมแต่ละคร้ังพูดถึงส่ิงท่ีท าให้ดีข้ึนมา
ได ้ คนเราทุกคนคงมีน้อยมากท่ีไม่เคยคิดจะท าส่ิงท่ีมีอยู่ให้ดีข้ึนเร่ือยๆ  30 ปีท่ีผ่านมาท าให้รู้ว่าเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขของไทยจดัเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีมีนวตักรรมสูงมาก ไม่เคยอยูเ่ฉย  ไม่ท าซ ้ าซาก 
  ฝัน 3มิติ ของ R2R 
 I. มิติคนท างาน ลกัษณะร่วมกนัของคนท า R2R คือ  1.ฝันอยากเห็นส่ิงท่ีดีข้ึน ส าหรับคนไข ้ประชาชน  
สุขภาพดี  รพ./หน่วยงานท่ีท างานของตนเอง ดีข้ึนส าหรับตวัเองมีการพฒันางานท่ีดีข้ึน  จุดส าคญัคือ ท า 
R2R แลว้มีความสุข  ท างานและวจิยัไปดว้ยกนั  อาจารยเ์คยท างานวิจยัพบวา่ คนท า  research  methodology   
นอ้ยลงเน่ืองจากทุกข์ตลอดกระบวนการ แต่มีความสุขคือสุขท่ีไดเ้รียนรู้ 2.ลงมือท าฝันคนส่วนมากมกัจะมี
ความฝันแต่ฝันเสร็จแลว้มกับอกตวัเองวา่อยา่ท าเลย  ความสามารถในการเซ็นเซอร์ตวัเองสูงมาก เพราะเรา
ไม่เห็นศกัยภาพของตนเอง  เราตอ้งคิดเสมอวา่ ทุกคนเกิดมาพร้อมศกัยภาพ R2R เป็นโอกาสร้ือฟ้ืนความ
กลา้  คิด ถาม เปล่ียนแปลง  ท าเสร็จแลว้กลา้ถามตนเอง ท าเสร็จดีข้ึนจริงหรือ    เรียกว่าการประเมิน การ
ประเมินก็คือ การวจิยัจากการท า Reality  check พบวา่บางคนท า R2R เพราะอยากไดง้านวิจยั อยากเห็นงาน
ท่ีดีข้ึน มีความรู้มากข้ึน แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือ การเอางานวจิยัมาใชป้ระโยชน์ 3.ความเป็นชุมชนเราท าR2Rเพราะ
อยากไดค้วามเป็นชุมชนไม่ใช่เพราะการอบรมหรือทุนวจิยั วนัน้ีท่านรู้สึกถึงความเป็นชุมชนหรือยงั อาจารย์
ประเวศ กล่าวไวว้า่ ชุมชนR2Rท างานเพราะเห็นประโยชน์ของงาน ท าไปสักพกัจะเห็นคุณค่าของการท างาน
ใหดี้ข้ึน ต่อมาจะไดค้วามรู้และการเรียนรู้  ท าไปเร่ือยๆจะเห็นวา่ชีวิตมีความหวงั ไม่อยูน่ิ่ง  ท าประโยชน์ให้
ผูอ่ื้น  พฒันาตนเอง  ทา้ทายความสามารถของตนเองวา่เรารู้ดีพอหรือยงั   
ฝันที่อยากเห็นหน้าตาของ R2R 3 มิติ คือ I.มิติของคนท างานวิธีการท างานเปล่ียนแปลงไปมีการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ คือมีการสร้างความรู้ใหม่ได ้ การท าR2Rคือ ท าให้งานดีข้ึนคู่ขนานกบัการสร้างความรู้ใหม่ ดงันั้น
งานวจิยัR2Rจึงเป็นความรู้ใหม่และเรามกัจะคิดวา่การท าวจิยัคือการท าใหเ้กิดความรู้สากล      



(Explicit knowledge)  และความรู้แบบความรู้ในบริบทเฉพาะ (Tacit  knowledge) หรือ  context  specific  
knowledge ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีส าคญัในบริบทเฉพาะ ของตนเอง 
II .มิติระบบสนับสนุน  ปัจจุบนัมีแนวโนม้ดีข้ึนเร่ือยๆทั้งในและนอกองคก์ร คุณอ านวยเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน 
III. มิติเชิงระบบสุขภาพ  ส่วนใหญ่อยูใ่นบริบทเฉพาะตวั  แต่มีผลกระทบต่อระบบสากล 
    A.หน่วยบริการ,ประชาชน  ฝันอยากเห็น 
      1. คนท างานกับ R2R ทุกคนเลือกท าR2Rพฒันางานเป็นระยะ (ต่อเน่ือง) ไม่ตอ้งท าทุกเร่ืองตลอดเวลา 
แปลว่าทุกคนมีแรงจูงใจในการท างานดีข้ึน อ.เชิดชยักล่าวไวว้่า วงการธุรกิจมี concept การท างานโดยใช้
Lean คือการเอาวิจยัจบัในกระบวนการพฒันาคุณภาพ สรพ. เร่ิมท า R2R และท างานพฒันาคุณภาพถึงจุด
หน่ึงตอ้งมีคนอยากท าวจิยั 
      2. ความต่อเน่ือง และคุณภาพท่ีเปล่ียนไป  กลา้ตั้งค  าถาม  ตอบค าถามท่ียากและซบัซอ้น 
      3. ความรู้เท่าทัน การวิจยัท าให้ได้ความรู้ใหม่แต่อย่าเช่ือว่าวิจัยถูกทั้งหมด  ต้องตีความด้วยความ
ระมดัระวงัตอ้งมีการทบทวนความรู้  วิเคราะห์บริบทของตนเองโดยความรู้ท่ีเราผลิตและความรู้ของผูอ่ื้น 
R2R ฝึกใหเ้รารู้เท่าทนัความรู้  มีความสุข  ไดเ้รียนรู้มากข้ึน 
     วธีิการหาค าตอบวา่ดว้ยเร่ืองผลส าเร็จการท างานแบบใหม่ของคนท า R2Rมี 3เร่ือง 
     1.ตั้งค  าถาม ตั้งค  าถามเป็น คือ  เจ๋ง     2. มีidea แลว้ลองท า  
      3.การประเมิน ถา้มีไม่ครบถือวา่ไม่สมบูรณ์ มีหลายแบบ 
      สรุปคือ  อยากใหล้องของใหม่ๆไปเร่ือยๆ มี choice ใหเ้ลือกเสมอ 
    สองตัวอย่าง R2Rฝันอยากเห็น 
      1. วิเคราะห์การท างานท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่นการดูแลคนไขห้ลายๆคนดว้ยปัญหาเดียวกนั ซ ้ าๆกนั เป็นโอกาส
วิเคราะห์การท างานจากการเก็บขอ้มูลแลว้มองยอ้นหลงัปรับปรุงงานบางคร้ัง  ไม่ตอ้งมองหา innovation ท่ี
ไหน  
      2. วิเคราะห์เชิงระบบ  เห็นวา่ดีถา้จะให้ดีข้ึนตอ้งท าอยา่งไร โดยการตั้งค  าถาม ทดลองแลว้ไดผ้ล เราจะ
พฒันาระบบอยา่งไรจึงจะเกิดความต่อเน่ือง 
งานวจัิย  3  ประเภท 1.หาของใหม่ 2.วเิคราะห์ของเก่า 3.วเิคราะห์เชิงระบบ   
ต้องผ่านกระบวนการอย่างน้อย 2 อนั  
    1. การเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    2.การขยายผลแนวราบ  จากวธีิการท าวจิยัสู่การขยายผลการวจิยั   ท่ีส าคญัคือการขยายผลแนวราบ R2R ท่ี
ท  าไดผ้ลดีคนอ่ืนจะเอาไปใชห้รือไม่        แนวคิดคือการส่ือสารระหว่างคนท างาน ดงันั้นงาน R2R จดัข้ึน 
เขา้ประชุมแล้วเกิดป๊ิงแว๊บ ว่าเร่ืองใดน่าสนใจ น่าจะน าไปลองปฏิบติั  งานวิจยัหลายช้ินน่าจะน าไปใช้
ประโยชน์  ยกตวัอยา่ง ท่ี ศิริราชมีพยาบาลท่านหน่ึงอยากท าเร่ือง pain  score เป็นส่วนหน่ึงของ V/S เพราะ
คนไขส้วนใหญ่มี pain  การถามเร่ืองความปวดลดความทรมานของผูป่้วยลงได ้นบัเป็นตวัอยา่งการขยายผล
แนวราบ 



ระบบสนบัสนุน  ปัจจยัแห่งความส าคญัมี  2  ส่วน 
1. คนท างานท่ีกระตือรือร้น อยากท างานให้ดีข้ึนและ อยากท าวิจยั ความฝันจะถูกท าให้เป็นจริงได้

อยา่งไร  
2. กลไกสนบัสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งมี 5 ช. เป็นอย่างน้อย  เชียร์-ช้ี-ช่วย-ชม-เช่ือม  1ส.ไม่มีคือ

สตางค ์ องคก์รมีกลไกสนบัสนุนดงัน้ี 
      1.องคก์รมีการสนบัสนุนเป็นจริงเป็นจงั R2Rเป็นผลงานท่ีสมควรรับรางวลัโดยไม่ตอ้งรอวา่ผา่น
วชิาการหรือไม่ เพราะไม่มีผลประโยชน์เชิงวิชาการ เพราะท าให้เกิดงานท่ีดีข้ึน ซ่ึงผา่นกระบวนการ
สร้างความรู้และการเรียนรู้ 
      2.สนบัสนุนเชิงรุก  ไม่อยูน่ิ่งเฉย ท่ีผา่นมาตอ้งร้องขอความช่วยเหลือจากคุณอ านวย  อยากเห็นคุณ
อ านวยเชิงรุก  ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุน 
      3.สร้างส่ิงแวดลอ้มส่งเสริมการตั้งค  าถาม  หาค าตอบ  และแลกเปล่ียนเรียนรู้   เพราะงานประจ า
เยอะ  บางคนเอาชนะขอ้จ ากดัดว้ยการท างานนอกเวลา 
      4. สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก  เป็นไปได ้ อยากเห็นมหาวิทยาลยัมาส่งเสริม R2R แบบ
เขา้ใจR2R  ท่ีศิริราช การท า resaearch  methodology   มีมากข้ึนในบริบทของศิริราช 
มิติระบบสุขภาพ เกิดวฒันธรรมเชิงบวกในการท างานของอคก์ร 
      ท างาน R2R ให้มีผลกระทบกบัทั้งองค์กร  inspire  by  ศิริราช    ดร.วลัยาพร จงัหวดัแพร่  
เครือข่าย R2R ภาคเหนือตอนล่าง  เห็นวา่  R2 Rในการท างานของ HR ของระบบสุขภาพ ซ่ึงก็คือ 
ฝ่ายการเจา้หน้าท่ีเดิม พบว่า ยากมากในการท่ีจะคิดนอกกรอบ  ฝันว่าหน่วยบริการทั้งองค์กร มี
วฒันธรรมการท างานท่ีเปล่ียนไป  แปลว่า คนมีคุณภาพใหม่ ซ่ึงก็เป็นผลงานของ HRD นั่งเอง  
คนท างานทุกระดบั  เนน้วา่  ทุกระดบั ซ่ึงอาจจะหมายถึงคนเสิร์ฟน ้ าในงานR2R บ่อยๆทุกปีปีน้ีอาจ
มาน าเสนอR2Rได ้เพราะเราตอ้ง  กลา้คิด  กลา้ตั้งค  าถาม  กลา้หาค าตอบ  กลา้บอกค าตอบของตนเอง
ใหผู้อ่ื้นน าไปใช ้
         ระดับนโยบายประเทศ 
มีทั้ง  2  ส่วน  ส่วนท่ี1  เช่ือวา่ R2R เป็นกระบวนการส าคญัท าให้เกิดระบบสุขภาพแห่งการเรียนรู้  ท่ี
ส าคญักวา่นั้นอยากไดน้โยบายดีท่ีไม่ตอ้งรอสั่ง  ให้มาดูงานวิจยัท่ีพวกเราท า   สั่งให้เราท าวิจยัตามท่ี
เคา้อยากเห็น   คนท างานดา้นนโยบายท างานง่ายข้ึนเยอะ ถา้เขารู้จกัมาเรียนรู้วา่เราท าวจิยัอยา่งไร 
 ฝันอยากเห็น เราจะมีกลไกในกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็นกระทรวงระดับชาติ  มีพลังมาก เก็บ
ความรู้จากพวกเรา  ร้อยเรียงเป็นนโยบายท่ีเหมาะสม  เป็นมาตรการส่งเสริมไปใชต่้อไป ไม่ตอ้งสั่ง 

R2R ระดบัสากลเป็นความฝันท่ีอยากเห็นมากเพราะสากลไดป้ระโยชน์ 
     ในระดบัสากลฮือฮามากกบั implementation  research  IR   เป็นงานวิจยัท่ีส าคญัมากท่ีจะท า
ใหก้ารด าเนินงานตามนโยบายเกิดผลส าเร็จ 



มีนักวิชาการและนกันโยบายท่ีเขา้ระบบยากมากเพราะนักวิชาการท่ีมีความรู้ท าวิจยัแทบตาย
คนท างานก็ไม่เอาไปท า คนมีนโยบายสั่งยงัไงก็ไม่ค่อยเกิด  
 ถา้จะให้ดีตอ้งมาจากคนท างานจริงไม่ใช่ท าโดยนกัวิชาการ ในขณะท่ี IR ยงัอยู่ท่ีการวิจยัโดย
คนท างานเพื่อใหน้โยบายประสบผลส าเร็จ แต่ R2R ไปไกลกวา่เพราะเป็นการวิจยัเพื่อพฒันางาน
ในความรับผดิชอบ ไม่ตอ้งรอคนสั่ง 
IR   คือ   การท าวจิยัโดยคนมีความรู้ 
R2R  คือ การท าวจิยัจากคนท่ีท างานประจ า   เป้าหมายคือ งานดีข้ึน  มีส่ิงดีๆเกิดข้ึน   
จุดเร่ิมไม่เหมือนกนัแต่มีจุดร่วมคือ การดึงความรู้  ศกัยภาพในตวัของคนของคน  การดึงศกัยภาพ
ของคนคือดึงความรู้แฝง  การท านวตักรรมต่างๆนบัเป็นความรู้แฝง อยากให้ช่วยกนัแชร์เร่ืองการ
เขียน  Paper ให้ฝร่ังอ่าน  ฝร่ังท่ีสนใจงานวิจยัรู้สึกต่ืนเตน้กบั R2R ของไทยวา่เราท า R2R แลว้
ไดผ้ลดีอยา่งไร    การเขียน  context  specific  knowledgeอยา่บอกเพียงวา่  อยากแกปั้ญหา  หา
นวตักรรมและประเมินผล แต่ตอ้งวิเคราะห์บริบทท่ีแตกต่างซ่ึงอาจท าให้เกิดความแตกต่าง  การ
เขียน paper ท่ีส าคญั ตอ้งบอกให้รู้ว่าเหตุปัจจยัท่ีอาจเขา้มาเก่ียวขอ้งมีอะไรบา้ง  ไม่ใช่ paper  
แบบ clinical  trial ซ่ึงเป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างเดียวแต่บอกว่าท่ีไม่ไดน้ั้นมีปัจจยัอะไรเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  คือกลา้บอกความแตกต่าง context  specific  knowledge  เอาให้ขา้มพรมแดน  มกัมี
หลายคนบอกวา่ความรู้ท่ีมีบริบทมนัขา้มพรมแดนไม่ได ้เราท าไดโ้ดยการบรรยายส่ิงท่ีเราท าบอก
ด้วยว่า  บริบทแวดล้อมเป็นอย่างไร  ถ้าไปเทียบกับบริบทท่ีแตกต่างต้องวิเคราะห์บริบทท่ี
แตกต่างดว้ย  ขา้มพรมแดนไม่ได ้เรามีวธีิการท่ีท าใหม้นัขา้มได ้ถา้นกัวชิาการท างานวจิยั แลว้เอา    
Model  development  research  ไปท าตามบล็อค เป็นคนท่ีลา้สมยัและจะพบกบัความผิดหวงั
เสมอ  เหมือนการท า organ  transplant  จะไม่ส าเร็จเพราะไม่ใช่เน้ือเยื่อและส่ิงแวดลอ้มของ
ตนเอง  ส่ิงท่ีดีกวา่นั้นคือ การถ่าย stem  cellในการวิจยั การถ่าย stem  cell ท าให้รู้ถึงแก่นแทข้อง  
model  มิติเชิงระบบท่ีท าให้งานส าเร็จ  ทฤษฎีและระบบท่ีเกิด model มีความส าคญัเหมือน stem  
cell  จึงเป็นท่ีมาของ R2R บทเรียนขา้มบริบท การท าR2Rท าให้การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน  ผลลพัธ์  
คือ ชาวบา้นไดป้ระโยชน์  ระบบไดป้ระโยชน์  คนเรามีความฝัน  ฝันแลว้ตอ้งลงมือท า  ตอ้งมี
แรงบนัดาลใจ  ยงัยนืยนัความจริงท่ีวา่ ระบบสุขภาพไทยโชคดี มีคนท างานไม่เคยอยูเ่ฉยๆ  บ่นก็
ไม่เลิกบ่นแต่ท าก็ไม่เลิกท า   เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน  ระบบพฒันาข้ึน   ความฝันเม่ือมีความ
ฝันตอ้งลงมือท า เป็นส่ิงดี มีคนท างานไม่อยูเ่ฉย (ไม่เลิกบ่นแต่ก็ไม่เลิกท า) 
 ฝันอยา่ใหเ้บลอ  ฝันเป็นความทา้ทายท่ีตอ้งเอามาแกไ้ข  ฝันตอนหลบั  ท าตอนต่ืน 
สร้าง Learning  health  system เป็นระบบท่ีมีจิตส านึกใหม่ในการท างาน : การท างานท่ีดีคือไม่
หยดุน่ิง งานดีข้ึนเร่ือยๆ  เรียนรู้ และพฒันาตนเองดีข้ึนเร่ือยๆ 

 


