
ก ำหนดกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกงำนประจ ำสู่งำนวจัิย (R2R) คร้ังที ่7 

“เสริมพลงั สร้ำงคุณภำพ สู่สุขภำวะ” 

วนัที ่24  กรกฎำคม 2557 

ณ ช้ัน 2 อำคำรศูนย์กำรประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมืองทองธำนี 

R2R ร้อยแก่นสำรสินธ์ น้องใหม่ทีไ่ม่ธรรมดำ   

เวลำ 10.30 - 12.00 น. ห้อง Sapphire 203 

คุณวนัรพี  สมณช้างเผือก 

สปสช.เขต 8 อุดรธานี 

 

นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผูต้รวจราชการเขตบริการท่ี 7  

นพ.วศิิษฐ ์ สงวนวงศว์าน  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

นพ.ธนชยั  พนาพุฒิ  โรงพยาบาลขอนแก่น 

ภญ.ชุติมาภรณ์  ไชยสงค ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม   

ผูน้ าเสวนา  ดร.จงกลณี จนัทรศิริ   โรงพยาบาลขอนแก่น  

 

  

   นพ.รัฐวุฒิ  สุขมี  ผู้ตรวจรำชกำรเขตบริกำรที ่7  แลกเปล่ียนประเด็น  นโยบำยกำรขับเคลื่อน R2R ใน

พืน้ที่ร้อยแก่นสำรสิทธิิิ์   ด้านนโยบายเก่ียวกบัการวิจยั  เป็นหน้าท่ีของหน่วยงานยืนยนัว่าส่ิงท่ีท าถูกตอ้ง

หรือไม่  คน้หาค าตอบ  จดัการอยา่งเป็นระบบ  งานวิจยัท่ีเรียกวา่ R2R  ปกติในพื้นท่ีท ากนัอยู ่ แต่ไม่ทราบวา่น้ี

คือ R2R   และกระบวนการขั้นตอนท่ีท าอาจไม่ครบถว้น   

เชิงนโยบำย ตอ้งท าความเขา้ใจผูป้ฏิบติัใหจ้ดัท าอยา่งถูกตอ้งครบถว้นกระบวนการ   น้ีคือความคาดหวงั

จากนโยบาย   ตอ้งการใหเ้กิดการพฒันาผลงานวจิยั  ตั้งแต่ระดบัพื้นท่ี  โดยเฉพาะ รพ.สต.   การคน้หาทรัพยากร

ท่ีมีอยู ่ การจดัท าลงทะเบียนผลงานหรือนกัวจิยัในพื้นท่ี   พฒันาจากส่วนท่ีมีอยูเ่ดิม   

การให้ทุกคนไดรั้บทราบเร่ิมตน้อยา่งไร  มีกระบวนการงานอย่างไร  จะท าให้คนท่ีไม่เคยท าก็อยากท า   

คนท่ีเก่งแลว้ก็ยกระดบัการท างานข้ึนไป  ทางนโยบายมีความยินดีท่ีจะให้การสนบัสนุนงบประมาณ   ขอให้



ชดัเจนในงานท่ีท า  จะพฒันากลุ่มไหน  พฒันาอะไร  ในการสนบัสนุนเชิงเครือข่ายดา้นวชิาการ  นั้นมีอาจารยผ์ูรู้้

มาช่วยพฒันามากมาย  อยากเห็นทุกหน่วยในสังกดัมีงาน R2R  ท่ีน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ได ้ 

ดร.จงกลณี จันทรศิริ   โรงพยำบำลขอนแก่น    ประมวลสรุป ในเชิงนโยบำยขับเคลื่อนและสนับสนุน

อย่ำงแต่นอน  จัดท ำทะเบียนทุนเดิมให้ชัดเจน   มีแผนพัฒนำศักยภำพ  แผนสนับสนุนที่ชัดเจน   น ำไปสู่กำร

พฒันำผลงำนวจัิยทีน่ ำสู่กำรใช้ประโยชน์  ซ่ึงตรงและสอดคล้องกบัหลกักำรของ R2R     

นพ.วศิิษฐ์  สงวนวงศ์วำน  โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  แลกเปล่ียนถึงการขบัเคล่ือนท่ีน าไปสู่การ 

พฒันางานวิจยัในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์  บทเรียน 20 ปีกำรขับเคลือ่น R2R   

เร่ิมจำกกำรปรับกระบวนทศัน์   ท าความเขา้ใจบุคลากรในองคก์ร   R2R ไม่ใช่เป้าหมายองคก์ร   R2R 

ไม่ใช่ของวเิศษ ใชแ้กปั้ญหาทุกอยา่งไม่ได ้  R2R เป็นเคร่ืองมือพฒันาวธีิคิดของบุคลากร เพื่อพฒันาคุณภาพของ

งาน พฒันาองคก์รเป้าหมายขององคก์รคือวสิัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้   เป้าหมายของการพฒันาคุณภาพคือเป็นองคก์รแห่ง

การเรียนรู้ 

ท ำไมต้องพฒันำคุณภำพ 

 ลดตน้ทุน 

 ผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 

 คนงานดีข้ึน 

 ตามใหท้นัโลก  

R2R แก้ปัญหำทีป่ลำยเหตุ 

 วธีิคิดท่ีเป็นวทิยาศาสตร์หรือการกระบวนการวจิยัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชแ้กปั้ญหาไดจ้ริง แมแ้ต่

พระพุทธเจา้ก็ยงัสอนเร่ืองน้ี 

 R2R คือ ความพยายามสอนใหบุ้คลากรท่ีส่วนใหญ่จบปริญญาตรีหรือนอ้ยกวา่ท าวจิยัเป็น  

ท าไม?  เพราะการศึกษาของเราก าหนดใหป้ริญญาโทข้ึนไปจึงมีความสามารถท าวจิยัได ้จึงเป็น

อุปสรรคส าคญั 1  

 ตอ้งผลกัดนัให ้R2R อยูใ่นหลกัสูตรปริญญาตรีหรือนอ้ยกวา่  

 

 



ประสบกำรณ์กำรพฒันำบุคลำกรศูนย์วจัิยโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ 2537-2557  

ปี 2537  เป็นการรวมกลุ่มกนัคร้ังแรกโดยไม่ไดต้ั้งใจของกลุ่มคนท่ีกลายมาเป็นก าลงัส าคญัของศูนยว์ิจยั  

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี   ปี 2539 ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข เสนอให้โรงพยาบาล

ใหญ่ๆของกระทรวงสาธารณสุขท าวจิยัปัญหาทอ้งถ่ิน โดยใหม้หาวทิยาลยัในภาคนั้นช่วยสนบัสนุนวชิาการ 

ปี 2540  International Short Course in Clinical Methodology and Biostatistics  

หลกัสูตรภาษาองักฤษ 3 เดือนคร่ึง ให้ทุน 3 รุ่น รุ่นละ 2 คน  / หลกัการเลือกผูเ้ขา้อบรม (สหวิชาชีพ เพื่อให้เกิด

เครือข่ายภายในโรงพยาบาล,ผูท่ี้ชอบสอน ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน ช่วยงานโรงพยาบาล)  ไดรั้บแนวคิด การสร้าง 

Critical mass ในโรงพยาบาล   อาจารยห์น่วยระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลยัขอนแก่น ไดช่้วยจดั “การอบรม

นกัวจิยัหนา้ใหม”่ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์เกิดกลุ่มระบาดวทิยาคลินิก ไม่เป็นทางการ  ไดร่้วมกบัทีม

อาจารยห์น่วยระบาด ไปวพิากษ ์โครงร่างการวจิยั ในโรงพยาบาลต่างๆ และในระดบักระทรวง 

ž  ปี 2550 ไดรั้บเลือกจากการเลือกตั้งเป็นหวัหนา้กลุ่มงานศลัยกรรม  มีแนวคิดวา่โรงพยาบาลจะพฒันาได้

อยา่งต่อเน่ือง บุคลากรของโรงพยาบาลจะตอ้งรู้และปฏิบติัไดจ้ริง 2 เร่ือง  1) ระบบฐานขอ้มูล เพื่อช่วยสะทอ้น

ปัญหาจากงานท่ีท าซ่ึงตอ้งใช ้IT  และ2) กระบวนการวิจยั เพื่อสามารถวเิคราะห์และแกปั้ญหาอยา่งเป็น

วทิยาศาสตร์ 

ž  อุปสรรคท่ีส าคญั คือ การแก้ปัญหาโดยใช้ระบบอ านาจในบา้นเรา  จนเกิดเป็นความเคยชิน  ท าให้

โอกาสความส าเร็จยากในการท างาน R2R ไป  การแกไ้ขเชิงการตดัสินใจตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูล  จะปรับ

ให้วฒันธรรมของหน่วยงานเขา้ไปใกล ้ R2R  มากข้ึน   ผูบ้ริหารขององคก์รตอ้งเขา้ใจแก่นแทข้อง R2R  จาก

ประสบการณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   ใช้หลกัในการขบัเคล่ือนใช้หลกัการ  สำมเหลี่ยมเขยือ้นภูเขำ  

สร้างความรู้และทีมงาน  เสนอผูบ้ริหาร และขยายผล  และใชห้ลกัการ  “ลุงโง่ยา้ยภูเขา”   ยกตัวอย่ำง                        

ž  ลุงโง่ย้ำยภูเขำตัวจริง คุณลุงดำสรำช แมนจิ หมู่บา้นกลัลอร์ อ าเภอคยา จงัหวดัมคธ รัฐพิหาร ประเทศ

อินเดีย   ขายแพะท่ีมีอยูเ่พียง 5-6 ตวัของเขาเพื่อซ้ือฆอ้น ส่ิว และเชือก  มายา้ยส่วนหน่ึงของทิวเขาหินท่ีสูง 7.6 

เมตร เพื่อสร้างทางยาว 110 เมตร กวา้ง 9.1 เมตร เพื่อไปยงัเมืองท่ีมีโรงพยาบาล จากระยะทางเดินออ้มเขา 73 

กิโลเมตร เหลือ1 กิโลเมตรเท่านั้น  ใชเ้วลา 22 ปี โดย 10 ปีแรกท าเอง อีก 12 ปีชาวบา้นมาช่วยกนัท า   

ž  กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์   ไดข้ออนุญาตบรรณารักษห์้องสมุด ยืม computer 3-4 

และมุมหน่ึงของหอ้งสมุดเพื่อสอน MS office ใหเ้จา้หนา้ท่ีหอ้งผา่ตดั ช่วงบ่ายของวนัจนัทร์ พุธ ศุกร์ ก าหนดให้



เจา้หนา้ท่ีในห้องผา่ตดัทุกระดบัเขา้เรียน ไดข้ออนุญาตบรรณารักษห์้องสมุด ยืม computer 3-4 และมุมหน่ึงของ

หอ้งสมุดเพื่อสอน MS office ใหเ้จา้หนา้ท่ีหอ้งผา่ตดั ช่วงบ่ายของวนัจนัทร์ พุธ ศุกร์ ก าหนดให้เจา้หนา้ท่ีในห้อง

ผา่ตดัทุกระดบัเขา้เรียน วนัหน่ึง มีอาจารยจ์ากคณะแพทยจุ์ฬามาดูงาน 2 คน  ผอ.กวีจึงพามาดูห้องสมุด และ พบ

ผมก าลงัสอนพอดี  อาจารย ์ทั้ง 2 ช่ืนชมผอ.กวมีาก วา่มีวสิัยทศัน์ยาวไกล สามารถท าใหแ้พทยร์ะดบัหวัหนา้กลุ่ม

งานมาช่วยสอนดว้ยตนเองได ้  วนัรุ่งข้ึน ผอ.กวีเรียกผมไปพบ และถามวา่มีทีมสอนหรือยงั ท่านจะท าห้องสอน 

Computer ให ้เบ้ืองตน้จะซ้ือ Computer ให้ใหม่ 42 ตวั พร้อมอุปกรณ์ตามตอ้งการ  1 เดือนถดัมาจึงเร่ิมเปิดสอน

ไดอ้ยา่งเป็นทางการ   

ž  ปี 2557  R2R เขต 10  กระทรวงไม่สามารถสนบัสนุนไดต้ลอดไป  จึงตอ้งเป็นความตอ้งการของ

หน่วยงานเอง  การด าเดินงานผสมผสาน  แนวราบโดยเขตบริการลกัษณะเป็นทางการ  แนวลึกโดยกลุ่มเครือข่าย

เดิมลกัษณะก่ึงทางการ  

ž  ข้อเสนอต่อระดับเขตและกระทรวงสำธำรณสุข  ลงทุนทรัพยากรพื้นฐาน   ระบบค้นหาวารสาร

การแพทย ์เช่น Journal@Ovid, CINAHL  ศูนยว์ิชาการ ต าราดา้นการวิจยั  ปรับหลกัสูตรปริญญาตรี ตอ้งวิจยัได้  

ปรับแนวคิด เรียนต่อโดยไม่หยดุเงินเดือน 

นพ.ธนชัย  พนำพุฒิ  ประธำนเขต R2R  ร้อยแก่นสำรสิทธ์   แลกเปล่ียนมุมมองวา่ R2R เป็นเคร่ืองมือ

สร้างคน พฒันาคุณภาพงาน  คนท างานมีความสุข   การท างาน R2R  ร้อยแก่นสารสิทธ์ เป็นการเร่ิมตน้ ท่ีตอ้ง

เรียนรู้อีกมาก  การรวมกลุ่มคนเก่า ๆ มาท างานใหม่ ๆ ดว้ยเคร่ืองมือ R2R และคิดวา่จะท างานอยา่งมีความสุข

มากข้ึน   

R2R เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างโดยคนไทย  อาจารยว์ิจารณ์  พาณิช  ตอ้งช่ืนชมท่านท่ีตั้งค  าน้ีข้ึน  งานวิจยั

โรงพยาบาลขอนแก่นเร่ิมตน้ใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี  ในปี 2538  สามารถเพิ่ม

งานวจิยัจากหลกัสิบเป็นหลกัร้อย  ภายใน 10 ปี  งานวจิยัส่วนใหญ่จะเป็นการต่อยอด   มีการจดัตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรม ในพ.ศ. 2549  จดัตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจยัในมนุษย ์ ปณิธำนงำนวิจัย คือ สร้ำงองค์กรแห่งกำร

เรียนรู้  ผลประโยชน์สุดทา้ย คือ ผูป่้วย   มีทีมนักวิจยัเขม้แข็ง  มีบทบาท facilitator ชวนท า   funding ให้ทุน

บริหารจดัการ  Implementation  น าใช้การพฒันานักวิจยั  การกระตุน้นักวิจยัท่ีมีประสบการณ์ฝึกให้เป็นผู ้

วพิากษ/์พี่เล้ียง  ,มีการซกัซ้อมน าเสนอผลงาน  , เกิดเป็นวฒันธรรมการวิจยัในโรงพยาบาลขอนแก่น   ผูบ้ริหาร

ให้ความส าคญั ไดรั้บรางวลัช่ืนชม  , น าผลการวิจยัคืนขอ้มูลให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  น าใช้ประโยชน์จาก

การวจิยั   ผลการด าเนินงานส่งผลใหเ้กิดนวตักรรมและรางวลัผลงานวจิยัดีเด่น 9 เร่ือง    



ก้ำวต่อไป  เร่ิมจาก 100 คนนกัวิจยั  เพิ่มเป็น 3,000 กวา่ราย และ เปิดตวัเป็นศูนยก์ลางวิจยั  ร่วมสร้าง

ความรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีเป็นเลิศ เพื่อสังคมสุขภาวะท่ีย ัง่ยืน  การเช่ือมกบั R2R เขต 7 ร้อยแก่นสารสิทธ์  

อาศยัช่องทางนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเปิดโอกาส บวกกบัมีทีมนกัวิจยัท่ีเขม้แข็ง  รวมเป็นเครือข่าย R2R 

ชั้นน าระดบัประเทศในปี 2560  มียุทธกำร 4 ป      1. เปิดใจ  รับ R2R   :  สนบัสนบันโยบายให้แนวคิดท่ีถูกตอ้ง

เก่ียวกบังาน R2R    2. เปิดตัว สนบัสนุนนโยบาย ให้ แนวคิดR2R และแรงบนัดาลใจ  3. เปิดศักยภำพ  และ4.   

เปิดกำรเรียนรู้   Facilitator (Methodologist, Statistician, Epidemiologist,Expert, Q Center, Ethics, Coach, Note 

taker)    Team-base Learning   คุณอ านวย – คุณกิจ     

สรุป  R2R เป็นเคร่ืองมือ จำกคนที่ใช้ควำมรู้ เป็นคนที่สร้ำงควำมรู้และใช้ควำมรู้  น ำไปสู่กำรมีวิธีคิด

และแก้ปัญหำได้ 

ภญ.ชุติมำภรณ์  ไชยสงค์  โรงพยำบำลมหำสำรคำม   แลกเปล่ียนเร่ือง  กลยุทธ์กำรท ำวิจัยคุณภำพ  จาก

ผลงานวิจยัเร่ือง ผลลพัธ์และตน้ทุนของการใชย้า colistin และ tigecycline ในการรักษาโรคติดเช้ือแกรมลบใน

โรงพยาบาล   รำงวัลผลงำนวิชำกำรยอดเยี่ยมกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2556   แรงบนัดาลใจจากการจ่ายยาให้

ผูป่้วยทุกวนั   เกิดจากการตั้งค  าถามวา่   ท าไมยาโรงพยาบาลชอบใชย้า 2 ตวัน้ี   

 Colistin (ED) ราคาต่อหน่วย = 264 บาท  

 Tigecycline (NED) ราคาต่อหน่วย = 2,415 บาท  

ค ำถำมงำนวจัิย ยาทั้ง 2 ชนิดน้ี มีประสิทธิภาพในการรักษาแตกต่างกนัหรือไม่?   ไปคน้หาผลงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  และท าการศึกษาเองจากการ Review Chart  เปรียบเทียบค่าใชจ่้าย 2 ชนิด   รู้ค ำตอบข้อสรุปจำก

งำนวิจัย   การใชย้า colistin และ tigecycline มีประสิทธิผลในการรักษาไม่แตกต่างกนั แต่การใชย้า colistin มี

ตน้ทุนดา้นยาต ่ากวา่   เสนอเป็นนโยบายปรับปรุงการจ่ายยาช่วยให้โรงพยาบาลประหยดังบประมาณ จาก 10 

ลา้น เหลือ 2 ลา้น  คนไขไ้ดป้ระโยชน์เหมือนเดิม 

สรุปกลยุทธ์กำรท ำงำนวจัิยอย่ำงมีคุณภำพ 

1) กำรก ำหนดหัวข้อกำรวิจัย/ค ำถำมงำนวิจัย  เป็นองค์ความรู้ใหม่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ค าถามการวจิยัชดั วดัผลได ้

2) กำรออกแบบงำนวจัิย,  รูปแบบงานวิจยั การก าหนด inclusion, exclusion criteria,  การใชส้ถิติอยา่ง

ถูกตอ้ง  , การเลือกผลลพัธ์ของการศึกษา 



3) กำรสรุปผลกำรวจัิย  ตรงกบัผลลพัธ์ของการศึกษา ปราศจากอคติ  

4) กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร  ใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั  และ ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริม  

 

สุดทา้ย  นพ.รัฐวุฒิ สุขมี ผูต้รวจราชการเขตบริการท่ี 7   กล่าวสรุปเชิงบริหาร   การวิจยัในกระทรวง

สาธารณสุขท่ีผา่นมาเกิดแบบธรรมชาติ  ซ่ึงมีการสนบัสนุนมาตลอดแต่มีขอ้สังเกตวา่ มีการท ามา 20 ปี แอบ ๆ 

ซอ้นๆ ท า  เม่ือเกิดผลดี  ผูบ้ริหารสนบัสนุนก็เกิดผลงอกงามในพื้นท่ี   ขอ้ก าจดัของการสนบัสนุนท่ีผา่นมา  เร่ิม

จากเป็นโครงการลักษณะน าร่อง และสนับสนุนในลกัษณะโครงการวิจยั  ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนใน

ช่วงแรกและต่อไปจะถูกผลกัดนัใหเ้ป็นงานประจ า   เพื่อใหเ้กิดการบริหารจดัการท่ีดีในระดบัเขตพื้นท่ี  งานวิจยั

ทุกงานตอ้งมีการจดัหมวดหมู่ให้ชดัเจน  กระทรวงสาธารณสุขมีความยินดีท่ีจะสนบัสนุนงบประมาณภายใต้

แผนงานโครงการท่ีชดัเจนของพื้นท่ี  

  จากท่ีประชุม รองศาสตราจารยเ์ชิดชยั นพมณีจ ารัสเลิศ    ท่ีปรึกษา R2R  กล่าวช่ืนชมนอ้งใหม่ไฟแรง   

R2R ร้อยแก่นสารสิทธ์   และประเด็นฝาก  R2R  ตอ้งน าสู่การสร้างกระบวนการแห่งการเรียนรู้   Learning for 

transaction  และการสร้างสภาพแวดลอ้มให้เกิดการท าวิจยั   เครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสิทธ์ มีศกัยภาพจะเป็น   

Learning  Canter            

 

                         

 

   

  

 

 

 


