กำหนดกำรประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจัย (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 24 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศูนย์ กำรประชุ มอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
R2R ร้ อยแก่นสำรสิ นธ์ น้ องใหม่ ทไี่ ม่ ธรรมดำ
เวลำ 10.30 - 12.00 น. ห้ อง Sapphire 203
คุณวันรพี สมณช้ างเผือก
สปสช.เขต 8 อุดรธานี
นพ.รัฐวุฒิ สุ ขมี ผูต้ รวจราชการเขตบริ การที่ 7
นพ.วิศิษฐ์ สงวนวงศ์วาน โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์
นพ.ธนชัย พนาพุฒิ โรงพยาบาลขอนแก่น
ภญ.ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผูน้ าเสวนา ดร.จงกลณี จันทรศิริ โรงพยาบาลขอนแก่น

นพ.รัฐวุฒิ สุ ขมี ผู้ตรวจรำชกำรเขตบริกำรที่ 7 แลกเปลี่ยนประเด็น นโยบำยกำรขับเคลื่อน R2R ใน
พืน้ ที่ร้อยแก่ นสำรสิ ทธิิิ์ ด้านนโยบายเกี่ ยวกับการวิจยั เป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานยืนยันว่าสิ่ งที่ ทาถู กต้อง
หรื อไม่ ค้นหาคาตอบ จัดการอย่างเป็ นระบบ งานวิจยั ที่เรี ยกว่า R2R ปกติในพื้นที่ทากันอยู่ แต่ไม่ทราบว่านี้
คือ R2R และกระบวนการขั้นตอนที่ทาอาจไม่ครบถ้วน
เชิงนโยบำย ต้องทาความเข้าใจผูป้ ฏิบตั ิให้จดั ทาอย่างถูกต้องครบถ้วนกระบวนการ นี้ คือความคาดหวัง
จากนโยบาย ต้องการให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจยั ตั้งแต่ระดับพื้นที่ โดยเฉพาะ รพ.สต. การค้นหาทรัพยากร
ที่มีอยู่ การจัดทาลงทะเบียนผลงานหรื อนักวิจยั ในพื้นที่ พัฒนาจากส่ วนที่มีอยูเ่ ดิม
การให้ทุกคนได้รับทราบเริ่ มต้นอย่างไร มีกระบวนการงานอย่างไร จะทาให้คนที่ไม่เคยทาก็อยากทา
คนที่เก่ งแล้วก็ยกระดับการทางานขึ้นไป ทางนโยบายมี ความยินดี ที่จะให้การสนับสนุ นงบประมาณ ขอให้

ชัดเจนในงานที่ทา จะพัฒนากลุ่มไหน พัฒนาอะไร ในการสนับสนุนเชิงเครื อข่ายด้านวิชาการ นั้นมีอาจารย์ผรู้ ู้
มาช่วยพัฒนามากมาย อยากเห็นทุกหน่วยในสังกัดมีงาน R2R ที่นาไปสู่ การใช้ประโยชน์ได้
ดร.จงกลณี จันทรศิริ โรงพยำบำลขอนแก่ น ประมวลสรุ ป ในเชิ งนโยบำยขับเคลื่อนและสนับสนุ น
อย่ ำงแต่ นอน จัดทำทะเบียนทุนเดิมให้ ชัดเจน มีแผนพัฒนำศั กยภำพ แผนสนับสนุ นที่ชัดเจน นำไปสู่ กำร
พัฒนำผลงำนวิจัยทีน่ ำสู่ กำรใช้ ประโยชน์ ซึ่งตรงและสอดคล้องกับหลักกำรของ R2R
นพ.วิศิษฐ์ สงวนวงศ์ วำน โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิประสงค์ แลกเปลี่ยนถึงการขับเคลื่อนที่นาไปสู่ การ
พัฒนางานวิจยั ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ บทเรียน 20 ปี กำรขับเคลือ่ น R2R
เริ่มจำกกำรปรับกระบวนทัศน์ ทาความเข้าใจบุคลากรในองค์กร R2R ไม่ใช่เป้ าหมายองค์กร R2R
ไม่ใช่ของวิเศษ ใช้แก้ปัญหาทุกอย่างไม่ได้ R2R เป็ นเครื่ องมือพัฒนาวิธีคิดของบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
งาน พัฒนาองค์กรเป้ าหมายขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ต้ งั ไว้ เป้ าหมายของการพัฒนาคุณภาพคือเป็ นองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้
ทำไมต้ องพัฒนำคุณภำพ
 ลดต้นทุน
 ผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพดีข้ ึน
 คนงานดีข้ ึน
 ตามให้ทนั โลก
R2R แก้ ปัญหำทีป่ ลำยเหตุ
 วิธีคิดที่เป็ นวิทยาศาสตร์ หรื อการกระบวนการวิจยั เป็ นเครื่ องมือที่ใช้แก้ปัญหาได้จริ ง แม้แต่
พระพุทธเจ้าก็ยงั สอนเรื่ องนี้
 R2R คือ ความพยายามสอนให้บุคลากรที่ส่วนใหญ่จบปริ ญญาตรี หรื อน้อยกว่าทาวิจยั เป็ น
ทาไม? เพราะการศึกษาของเรากาหนดให้ปริ ญญาโทขึ้นไปจึงมีความสามารถทาวิจยั ได้ จึงเป็ น
อุปสรรคสาคัญ 1
 ต้องผลักดันให้ R2R อยูใ่ นหลักสู ตรปริ ญญาตรี หรื อน้อยกว่า

ประสบกำรณ์ กำรพัฒนำบุคลำกรศูนย์ วจิ ัยโรงพยำบำลสรรพสิ ทธิประสงค์ 2537-2557
ปี 2537 เป็ นการรวมกลุ่มกันครั้งแรกโดยไม่ได้ต้ งั ใจของกลุ่มคนที่กลายมาเป็ นกาลังสาคัญของศูนย์วิจยั
โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ อุบลราชธานี ปี 2539 ร่ วมกับกระทรวงสาธารณสุ ข เสนอให้โรงพยาบาล
ใหญ่ๆของกระทรวงสาธารณสุ ขทาวิจยั ปั ญหาท้องถิ่น โดยให้มหาวิทยาลัยในภาคนั้นช่วยสนับสนุนวิชาการ
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หลักสู ตรภาษาอังกฤษ 3 เดือนครึ่ ง ให้ทุน 3 รุ่ น รุ่ นละ 2 คน / หลักการเลือกผูเ้ ข้าอบรม (สหวิชาชี พ เพื่อให้เกิด
เครื อข่ายภายในโรงพยาบาล,ผูท้ ี่ชอบสอน ชอบช่วยเหลือคนอื่น ช่วยงานโรงพยาบาล) ได้รับแนวคิด การสร้าง
Critical mass ในโรงพยาบาล อาจารย์หน่วยระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ช่วยจัด “การอบรม
นักวิจยั หน้าใหม่” ในโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ เกิดกลุ่มระบาดวิทยาคลินิก ไม่เป็ นทางการ ได้ร่วมกับทีม
อาจารย์หน่วยระบาด ไปวิพากษ์ โครงร่ างการวิจยั ในโรงพยาบาลต่างๆ และในระดับกระทรวง
ž ปี 2550 ได้รับเลือกจากการเลือกตั้งเป็ นหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม มีแนวคิดว่าโรงพยาบาลจะพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่ อง บุคลากรของโรงพยาบาลจะต้องรู ้และปฏิบตั ิได้จริ ง 2 เรื่ อง 1) ระบบฐานข้อมูล เพื่อช่วยสะท้อน
ปัญหาจากงานที่ทาซึ่ งต้องใช้ IT และ2) กระบวนการวิจยั เพื่อสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็ น
วิทยาศาสตร์
ž อุ ปสรรคที่ ส าคัญ คื อ การแก้ปัญหาโดยใช้ระบบอานาจในบ้านเรา จนเกิ ดเป็ นความเคยชิ น ท าให้
โอกาสความสาเร็ จยากในการทางาน R2R ไป การแก้ไขเชิ งการตัดสิ นใจต้องอยูบ่ นพื้นฐานของข้อมูล จะปรับ
ให้วฒั นธรรมของหน่วยงานเข้าไปใกล้ R2R มากขึ้น ผูบ้ ริ หารขององค์กรต้องเข้าใจแก่นแท้ของ R2R จาก
ประสบการณ์โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ ใช้หลักในการขับเคลื่อนใช้หลักการ สำมเหลี่ยมเขยือ้ นภูเขำ
สร้างความรู้และทีมงาน เสนอผูบ้ ริ หาร และขยายผล และใช้หลักการ “ลุงโง่ยา้ ยภูเขา” ยกตัวอย่ำง
ž ลุงโง่ ย้ำยภูเขำตัวจริ ง คุณลุงดำสรำช แมนจิ หมู่บา้ นกัลลอร์ อาเภอคยา จังหวัดมคธ รัฐพิหาร ประเทศ
อินเดีย ขายแพะที่มีอยูเ่ พียง 5-6 ตัวของเขาเพื่อซื้ อฆ้อน สิ่ ว และเชื อก มาย้ายส่ วนหนึ่ งของทิวเขาหิ นที่สูง 7.6
เมตร เพื่อสร้างทางยาว 110 เมตร กว้าง 9.1 เมตร เพื่อไปยังเมืองที่มีโรงพยาบาล จากระยะทางเดินอ้อมเขา 73
กิโลเมตร เหลือ1 กิโลเมตรเท่านั้น ใช้เวลา 22 ปี โดย 10 ปี แรกทาเอง อีก 12 ปี ชาวบ้านมาช่วยกันทา
ž กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ ำนคอมพิวเตอร์ ได้ขออนุญาตบรรณารักษ์ห้องสมุด ยืม computer 3-4
และมุมหนึ่งของห้องสมุดเพื่อสอน MS office ให้เจ้าหน้าที่หอ้ งผ่าตัด ช่วงบ่ายของวันจันทร์ พุธ ศุกร์ กาหนดให้

เจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัดทุกระดับเข้าเรี ยน ได้ขออนุญาตบรรณารักษ์ห้องสมุด ยืม computer 3-4 และมุมหนึ่งของ
ห้องสมุดเพื่อสอน MS office ให้เจ้าหน้าที่หอ้ งผ่าตัด ช่วงบ่ายของวันจันทร์ พุธ ศุกร์ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ในห้อง
ผ่าตัดทุกระดับเข้าเรี ยน วันหนึ่ง มีอาจารย์จากคณะแพทย์จุฬามาดูงาน 2 คน ผอ.กวีจึงพามาดูห้องสมุด และ พบ
ผมกาลังสอนพอดี อาจารย์ ทั้ง 2 ชื่นชมผอ.กวีมาก ว่ามีวสิ ัยทัศน์ยาวไกล สามารถทาให้แพทย์ระดับหัวหน้ากลุ่ม
งานมาช่วยสอนด้วยตนเองได้ วันรุ่ งขึ้น ผอ.กวีเรี ยกผมไปพบ และถามว่ามีทีมสอนหรื อยัง ท่านจะทาห้องสอน
Computer ให้ เบื้องต้นจะซื้ อ Computer ให้ใหม่ 42 ตัว พร้อมอุปกรณ์ตามต้องการ 1 เดือนถัดมาจึงเริ่ มเปิ ดสอน
ได้อย่างเป็ นทางการ
ž ปี 2557

R2R เขต 10 กระทรวงไม่สามารถสนับสนุ นได้ตลอดไป จึงต้องเป็ นความต้องการของ

หน่วยงานเอง การดาเดินงานผสมผสาน แนวราบโดยเขตบริ การลักษณะเป็ นทางการ แนวลึกโดยกลุ่มเครื อข่าย
เดิมลักษณะกึ่งทางการ
ž ข้ อ เสนอต่ อ ระดั บ เขตและกระทรวงสำธำรณสุ ข ลงทุ น ทรั พ ยากรพื้ น ฐาน ระบบค้น หาวารสาร
การแพทย์ เช่น Journal@Ovid, CINAHL ศูนย์วิชาการ ตาราด้านการวิจยั ปรับหลักสู ตรปริ ญญาตรี ต้องวิจยั ได้
ปรับแนวคิด เรี ยนต่อโดยไม่หยุดเงินเดือน
นพ.ธนชั ย พนำพุฒิ ประธำนเขต R2R ร้ อยแก่ นสำรสิ ทธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองว่า R2R เป็ นเครื่ องมือ
สร้างคน พัฒนาคุณภาพงาน คนทางานมีความสุ ข การทางาน R2R ร้อยแก่นสารสิ ทธ์ เป็ นการเริ่ มต้น ที่ตอ้ ง
เรี ยนรู ้อีกมาก การรวมกลุ่มคนเก่า ๆ มาทางานใหม่ ๆ ด้วยเครื่ องมือ R2R และคิดว่าจะทางานอย่างมีความสุ ข
มากขึ้น
R2R เป็ นเครื่ องมือที่สร้ างโดยคนไทย อาจารย์วิจารณ์ พาณิ ช ต้องชื่ นชมท่านที่ต้ งั คานี้ ข้ ึน งานวิจยั
โรงพยาบาลขอนแก่นเริ่ มต้นใกล้เคียงกับโรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์อุบลราชธานี ในปี 2538 สามารถเพิ่ม
งานวิจยั จากหลักสิ บเป็ นหลักร้อย ภายใน 10 ปี งานวิจยั ส่ วนใหญ่จะเป็ นการต่อยอด มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริ ยธรรม ในพ.ศ. 2549 จัดตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมวิจยั ในมนุ ษย์ ปณิธำนงำนวิจัย คือ สร้ ำงองค์ กรแห่ งกำร
เรี ยนรู้ ผลประโยชน์สุดท้าย คือ ผูป้ ่ วย มีทีมนักวิจยั เข้มแข็ง มีบทบาท facilitator ชวนทา funding ให้ทุน
บริ หารจัดการ Implementation นาใช้การพัฒนานักวิจยั การกระตุน้ นักวิจยั ที่มีประสบการณ์ ฝึกให้เป็ นผู้
วิพากษ์/พี่เลี้ยง ,มีการซักซ้อมนาเสนอผลงาน , เกิดเป็ นวัฒนธรรมการวิจยั ในโรงพยาบาลขอนแก่น ผูบ้ ริ หาร
ให้ความสาคัญ ได้รับรางวัลชื่นชม , นาผลการวิจยั คืนข้อมูลให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาใช้ประโยชน์จาก
การวิจยั ผลการดาเนินงานส่ งผลให้เกิดนวัตกรรมและรางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น 9 เรื่ อง

ก้ ำวต่ อไป เริ่ มจาก 100 คนนักวิจยั เพิ่มเป็ น 3,000 กว่าราย และ เปิ ดตัวเป็ นศูนย์กลางวิจยั ร่ วมสร้าง
ความรู ้ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ที่เป็ นเลิศ เพื่อสังคมสุ ขภาวะที่ยงั่ ยืน การเชื่ อมกับ R2R เขต 7 ร้อยแก่นสารสิ ทธ์
อาศัยช่ องทางนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ขเปิ ดโอกาส บวกกับมีทีมนักวิจยั ที่เข้มแข็ง รวมเป็ นเครื อข่าย R2R
ชั้นนาระดับประเทศในปี 2560 มียุทธกำร 4 ป 1. เปิ ดใจ รับ R2R : สนับสนับนโยบายให้แนวคิดที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับงาน R2R 2. เปิ ดตัว สนับสนุนนโยบาย ให้ แนวคิดR2R และแรงบันดาลใจ 3. เปิ ดศักยภำพ และ4.
เปิ ดกำรเรี ยนรู้ Facilitator (Methodologist, Statistician, Epidemiologist,Expert, Q Center, Ethics, Coach, Note
taker) Team-base Learning คุณอานวย – คุณกิจ
สรุ ป R2R เป็ นเครื่ องมือ จำกคนที่ใช้ ควำมรู้ เป็ นคนที่สร้ ำงควำมรู้ และใช้ ควำมรู้ นำไปสู่ กำรมีวิธีคิด
และแก้ปัญหำได้
ภญ.ชุ ติมำภรณ์ ไชยสงค์ โรงพยำบำลมหำสำรคำม แลกเปลี่ยนเรื่ อง กลยุทธ์ กำรทำวิจัยคุณภำพ จาก
ผลงานวิจยั เรื่ อง ผลลัพธ์และต้นทุนของการใช้ยา colistin และ tigecycline ในการรักษาโรคติดเชื้ อแกรมลบใน
โรงพยาบาล

รำงวัลผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุ ข ปี 2556 แรงบันดาลใจจากการจ่ายยาให้

ผูป้ ่ วยทุกวัน เกิดจากการตั้งคาถามว่า ทาไมยาโรงพยาบาลชอบใช้ยา 2 ตัวนี้
 Colistin (ED) ราคาต่อหน่วย = 264 บาท
 Tigecycline (NED) ราคาต่อหน่วย = 2,415 บาท
คำถำมงำนวิจัย ยาทั้ง 2 ชนิดนี้ มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาแตกต่างกันหรื อไม่? ไปค้นหาผลงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง และทาการศึกษาเองจากการ Review Chart เปรี ยบเทียบค่าใช้จ่าย 2 ชนิ ด รู้ คำตอบข้ อสรุ ปจำก
งำนวิจัย การใช้ยา colistin และ tigecycline มีประสิ ทธิ ผลในการรักษาไม่แตกต่างกัน แต่การใช้ยา colistin มี
ต้นทุนด้านยาต่ ากว่า เสนอเป็ นนโยบายปรับปรุ งการจ่ายยาช่วยให้โรงพยาบาลประหยัดงบประมาณ จาก 10
ล้าน เหลือ 2 ล้าน คนไข้ได้ประโยชน์เหมือนเดิม
สรุ ปกลยุทธ์ กำรทำงำนวิจัยอย่ ำงมีคุณภำพ
1) กำรกำหนดหัวข้ อกำรวิจัย /คำถำมงำนวิจัย เป็ นองค์ความรู ้ใหม่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
คาถามการวิจยั ชัด วัดผลได้
2) กำรออกแบบงำนวิจัย, รู ปแบบงานวิจยั การกาหนด inclusion, exclusion criteria, การใช้สถิติอย่าง
ถูกต้อง , การเลือกผลลัพธ์ของการศึกษา

3) กำรสรุ ปผลกำรวิจัย ตรงกับผลลัพธ์ของการศึกษา ปราศจากอคติ
4) กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั และ ให้การสนับสนุน ส่ งเสริ ม
สุ ดท้าย นพ.รัฐวุฒิ สุ ขมี ผูต้ รวจราชการเขตบริ การที่ 7 กล่าวสรุ ปเชิ งบริ หาร การวิจยั ในกระทรวง
สาธารณสุ ขที่ผา่ นมาเกิดแบบธรรมชาติ ซึ่ งมีการสนับสนุนมาตลอดแต่มีขอ้ สังเกตว่า มีการทามา 20 ปี แอบ ๆ
ซ้อนๆ ทา เมื่อเกิดผลดี ผูบ้ ริ หารสนับสนุ นก็เกิดผลงอกงามในพื้นที่ ข้อกาจัดของการสนับสนุ นที่ผา่ นมา เริ่ ม
จากเป็ นโครงการลัก ษณะนาร่ อง และสนับ สนุ นในลัก ษณะโครงการวิจยั ส่ วนใหญ่ เป็ นการสนับ สนุ นใน
ช่วงแรกและต่อไปจะถูกผลักดันให้เป็ นงานประจา เพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการที่ดีในระดับเขตพื้นที่ งานวิจยั
ทุกงานต้องมีการจัดหมวดหมู่ให้ชดั เจน กระทรวงสาธารณสุ ขมีความยินดีที่จะสนับสนุ นงบประมาณภายใต้
แผนงานโครงการที่ชดั เจนของพื้นที่
จากที่ประชุม รองศาสตราจารย์เชิดชัย นพมณี จารัสเลิศ ที่ปรึ กษา R2R กล่าวชื่ นชมน้องใหม่ไฟแรง
R2R ร้อยแก่นสารสิ ทธ์ และประเด็นฝาก R2R ต้องนาสู่ การสร้างกระบวนการแห่ งการเรี ยนรู ้ Learning for
transaction และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการทาวิจยั เครื อข่าย R2R ร้อยแก่นสารสิ ทธ์ มีศกั ยภาพจะเป็ น
Learning Canter

