กำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจยั (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 24 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศูนย์ กำรประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
R2R Clinic เรื่อง “กำรนำผลงำนวิจยั ไปใช้ ประโยชน์ Research Utilization”
ห้ อง Sapphire 203 เวลำ 09.00-10.30 น.

คุณนันทวดี คำดี
โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
1. รายชื่อวิทยากร
ผศ.นิวตั อุณฑพันธุ์ ศูนย์ วจิ ัยและฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตนครสวรรค์
คุณสุ พฒ
ั น์ สมจิตรสกุล โรงพยำบำลนำหว้ ำ
พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกสร คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร (ผูน้ าการสนทนา)
2. เนือ้ หำโดยสรุ ป
พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกสร สิ่ งที่สาคัญของ Research Utilization คือ การนาไปใช้ การทางานเป็ นทีม
การวางแผนที่ ดี ข้อมู ลต้องถู กต้อง มี วฒั นธรรมเป็ นเบื้ องหลัง ของความส าเร็ จในแต่ ล ะเรื่ อง แล้วจะทา
อย่างไรให้มีเวทีสาหรับผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย (Team working) CQI และ R2R ต่างกันอย่างไร
CQI คือการปรับปรุ งงานที่ ไม่หยุดยั้ง มีความต่อเนื่ อง มุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูร้ ับผลงาน โดยกำรใช้ กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ทั้งยังต้ องมีควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ดว้ ย
CQI ต้ องปรับปรุ งอยู่ 4 เรื่องคือ คุณภำพ ประสิ ทธิภำพ ประสิ ทธิผล และควำมปลอดภัย ของทุกคนที่มี
เกี่ยวข้ อง ส่ วน TQM (Total Quality Management) มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพ (ความเสมอต้นเสมอปลาย)
และ CQI มุ่ ง กำรควบคุ ม คุ ณ ภำพโดยมี เ ป้ ำหมำยปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ำรท ำงำนให้ ดี ก ว่ ำ เดิ ม (process
improvement) อย่ำงต่ อเนื่อง เน้ นกำรมีส่วนร่ วมของทุกคน
ผศ.นิวตั อุณฑพันธุ์ จากการทางานที่ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขต
นครสวรรค์ พบปั ญหาในการทางานหลายอย่างของนักวิจยั เพราะประชาชนรอบบึงบอระเพ็ดไม่ให้ความ
ร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เหตุผลเพราะนักวิจยั ทั้งหลายได้เข้าไปให้ความหวังพวกเขา และจากมา
โดยไม่ เ คยบอกผลของการศึ ก ษาวิ จ ัย นั้น ๆเลย และผลการวิ จ ัย เหล่ า นั้น ไม่ เ คยถู ก น ามาใช้ป ระโยชน์
เพราะฉะนั้น การที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การยอมรั บ และให้ ค วามร่ ว มมื อ จึ ง เป็ นงานที่ ย าก แล้ว ใครล่ ะ จะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ
กลยุทธ์ ทเี่ รำนำมำใช้ คือ การเชิญกลุ่มชาวบ้านรอบบึงบอระเพ็ด เช่น กลุ่มเลี้ยงบัว กลุ่มประมง เป็ นต้น
โดยหลีกเลีย่ งกำรเชิญหน่ วยงำนทีม่ ีควำมคิดด้ ำนลบไว้ ก่อน และเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบึงบอระเพ็ดเข้ามา
พูดคุยกัน การประชุมวันที่ 1 เราได้ใช้คุณอานวย ( FA) โดยจะต้องแจ้งข้อมูลพื้นฐานให้แก่ FA รับทราบ เปิ ด

โอกำสให้ ทุกคนได้ ระบำย FA กล่าวเชิ ญชวน ชี้ ให้เห็นถึงปั ญหา และการนาบึงบอระเพ็ดมาใช้ประโยชน์
ร่ วมกัน ประชุมวันที่ 2 มีผเู ้ ข้าร่ วมมากขึ้นได้เห็นแนวควำมคิดสร้ ำงสรรค์ ได้มีโอกาสแสดงแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น เราได้จัดสิ่ งแวดล้ อมให้ เกิดควำมสบำยหูสบำยตำ เพื่อลดควำมขัดแย้ ง ได้เกิดข้ อตกลงร่ วมกัน 3
เรื่ อง ได้แก่ 1) การกาหนดขอบเขตให้ชดั เจน 2) ต้องมีการบริ หารระดับน้ า 3) มีคณะกรรมการที่ไว้ใจได้เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ หลังจากนั้นได้เกิดกำรสร้ ำงกลุ่มเล็กๆขึน้ (CoP) มำพูดคุยกันแล้ วถักทอให้ เป็ นเครือข่ ำย ดังนั้น
การจะทาอะไรนั้นเราต้องรู ้บริ บทนั้นๆเสี ยก่อน เมื่อทาเสร็ จแล้วเราจะต้องมีการคืนข้อมูล และจะคืนเมื่อไหร่
คืนมากน้อยแค่ไหน เก็บสิ่ งที่เป็ นปั ญหำด้ ำนลบที่จะก่ อให้ เกิดควำมขัดแย้ งไว้ ก่อน (ส่ วนนี้เรำไม่ ต้องไปคืน
ข้ อมูล)
สรุ ปได้วา่ “เมื่อทาวิจยั เสร็ จแล้วเห็นปัญหา เราต้องมีกระบวนการในการคืนข้อมูล”
คุณสุ พฒ
ั น์ สมจิตรสกุล จากการทางานเราพบว่ามีการระบาดของโรคอุจจาระร่ วง ได้มีการเก็บรวบรวม
เชิ งปริ มาณ ให้ความรู ้ ฝึ กการปฏิบตั ิ รณรงค์การล้างมือ แต่แล้วทาไมไม่ดีข้ ึน ในเมื่อเราก็ทาตามมาตรฐาน
วิชาชี พแล้ว จากการสอบถามชาวบ้าน เดิ มชาวบ้านแยกขยะแล้วนาไปกาจัดเอง เช่ น เผา หรื อฝั ง หรื อขาย
ตั้งแต่มี อบต. และแต่ละบ้านมีถงั ขยะอยู่หน้าบ้าน แต่ อบต.ไม่สามารถกาจัดขยะได้ ทาให้เริ่ มมี ทอ้ งเสี ย
เกิดขึ้น และสถานที่ทิ้งขยะคือรอยต่อของสองตาบลซึ่ งผูน้ าชุ มชนไม่ถูกกัน แล้วจะทาอย่างไร เรำต้ องหำผู้ที่
มีอิทธิพลต่ อบุคคลทั้งสองฝ่ ำยมำให้ กำรช่ วยเหลือเรำ นัน่ คือภรรยาของนายก อบต.มาช่ วยเจรจาหาข้อยุติ
ร่ วมกัน
สรุ ปว่า “การสารวจเก็บข้อมูลภายในกรอบ การสะท้อนข้อมูลกลับจะทาให้เห็ นปั ญหาและความเป็ น
จริ งของข้อมูลอย่างแท้จริ งและอาจจะได้วธิ ี การแก้ปัญหาในตัวเองก็ได้”
พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกสร “เมื่อมีปัญหาคาตอบสาเร็ จรู ปอาจจะไม่ดีจริ ง เราต้องหา Source ที่แท้จริ งให้
พบ” เมื่อมีปัญหาต้องเอาปั ญหาเป็ นตัวตั้ง เครื่ องมือในการค้นหาคาตอบนั้นคือการเลือกวิธีวิจยั กำรทำ R2R
ไม่ มีระเบียบวิธีวิจัยเฉพำะเจำะจงต้ องดู ที่ตัวปั ญหำเป็ นหลัก เพียงแค่นาเอาวิธีคิดทางการวิจยั เข้าไปช่ วย
แก้ไขปั ญหา
กำรทีจ่ ะทำให้ กำรคืนข้ อมูลสำเร็จ ต้องประกอบไปด้วย การรู้ Background ของ key person หรื อของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย การออกแบบกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง การใช้บริ การคุณอานวย การมีความคิดเชิ งบวก การ
จัดบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมนัง่ สบาย เพื่อลดความขัดแย้ง จึงจะทาให้การคืนข้อมูลได้เป็ นผลสาเร็ จ
ผศ.นิวัต อุณฑพันธุ์ “ในกระบวนการคืนข้อมูลไม่ตอ้ งจัดใหญ่โต แต่ตอ้ งเหมาะกับเรื่ องราว ภูมหลัง
และไม่ตอ้ งคืนทุกเรื่ อง”
คุณสุ พัฒน์ สมจิตรสกุล “การคืนข้อมูลอาจคืนโดยไม่รู้ตวั ในแบบการพูดคุยเป็ นรายบุคคลให้ทราบ
ปั ญหาเฉพาะตัว และต้องมีการกาหนด Key person ด้วย”
3. ข้ อเสนอแนะ/ข้ ออภิปรำย/ข้ อคิดเห็นทีเ่ กิดขึน้ ในทีป่ ระชุ ม

จากการที่นาเสนอปั ญหา และไม่ได้รับการตอบสนองนั้น แนะนาให้ใช้แนวทางการคืนข้อมูลด้วยการ
สร้างสรรค์ดา้ นความคิดและอารมณ์ การกระทาต้องมีความมุ่งมัน่ ชัดเจนอย่างแรงกล้าในการที่จะทาอะไร
บางอย่าง ก่อให้เกิ ดพันธะสัญญาต่อกัน ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะกังวล เพราะอาจจะมีการรวมตัวจัดตั้งกันเอง
เพื่อทาอะไรสักอย่าง เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า เราต้อง Empowerment และสนับสนุนช่วยเหลือ ประคับประคองใน
เรื่ องที่จาเป็ นให้สามารถลุกยืนได้ ปล่อยตามธรรมชาติไปก่อน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ู งอายุ ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การค้นข้อมูลให้ตวั เอง ออกจาก
พื้นที่ทุกครั้งต้องมานัง่ สรุ ปว่าได้อะไรจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ขอ้ เสนอแนะ นาสะท้อนภายในกลุ่ม
และจะต้องมีการคืนข้อมูลระหว่างทางในการทาวิจยั Action plan ทีด่ ี นำไปสู่ outcome & result ทีด่ ี

