
ก ำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้จำกงำนประจ ำสู่งำนวิจยั (R2R) คร้ังที่ 7 

“เสริมพลงั สร้ำงคุณภำพ สู่สุขภำวะ” 

วนัที่ 24  กรกฎำคม 2557 

ณ ช้ัน 2 อำคำรศูนย์กำรประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธำนี 

R2R Clinic เร่ือง “กำรน ำผลงำนวิจยัไปใช้ประโยชน์ Research Utilization” 

ห้อง Sapphire 203 เวลำ 09.00-10.30 น. 

คุณนันทวดี ค ำดี 
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ 

1. รายช่ือวทิยากร  
ผศ.นิวตั อุณฑพนัธ์ุ ศูนย์วจัิยและฝึกอบรมบึงบอระเพด็ มหำวทิยำลยัมหิดล วทิยำเขตนครสวรรค์ 

 คุณสุพฒัน์ สมจิตรสกุล โรงพยำบำลนำหว้ำ 
 พอ.นพ.ทวศัีกดิ์ นพเกสร คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยันเรศวร (ผูน้ าการสนทนา) 

2. เนือ้หำโดยสรุป  
พอ.นพ.ทวีศักดิ์ นพเกสร  ส่ิงท่ีส าคญัของ Research Utilization คือ การน าไปใช้ การท างานเป็นทีม 

การวางแผนท่ีดี ข้อมูลต้องถูกต้อง มีวฒันธรรมเป็นเบ้ืองหลงัของความส าเร็จในแต่ละเร่ือง แล้วจะท า
อยา่งไรใหมี้เวทีส าหรับผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย (Team working) CQI และ R2R ต่างกนัอยา่งไร 

CQI คือการปรับปรุงงานท่ีไม่หยุดย ั้ง มีความต่อเน่ือง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูรั้บผลงาน โดยกำรใช้กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ ทั้งยงัต้องมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ดว้ย 

CQI ต้องปรับปรุงอยู่ 4 เร่ืองคือ คุณภำพ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมปลอดภัย ของทุกคนที่มี
เกี่ยวข้อง ส่วน TQM (Total Quality Management) มุ่งเนน้การควบคุมคุณภาพ (ความเสมอตน้เสมอปลาย) 
และ CQI มุ่งกำรควบคุมคุณภำพโดยมีเป้ำหมำยปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนให้ดีกว่ำเดิม (process 
improvement) อย่ำงต่อเน่ือง เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกคน  

ผศ.นิวตั อุณฑพนัธ์ุ  จากการท างานท่ีศูนยว์จิยัและฝึกอบรมบึงบอระเพด็ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
นครสวรรค์ พบปัญหาในการท างานหลายอยา่งของนกัวิจยั เพราะประชาชนรอบบึงบอระเพ็ดไม่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เหตุผลเพราะนกัวิจยัทั้งหลายไดเ้ขา้ไปให้ความหวงัพวกเขา และจากมา
โดยไม่เคยบอกผลของการศึกษาวิจัยนั้ นๆเลย และผลการวิจัยเหล่านั้ นไม่เคยถูกน ามาใช้ประโยชน์ 
เพราะฉะนั้ นการท่ีจะท าให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือจึงเป็นงานท่ียาก แล้วใครล่ะจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบ 

 กลยุทธ์ทีเ่รำน ำมำใช้ คือ การเชิญกลุ่มชาวบา้นรอบบึงบอระเพด็ เช่น กลุ่มเล้ียงบวั กลุ่มประมง เป็นตน้ 
โดยหลกีเลีย่งกำรเชิญหน่วยงำนทีม่ีควำมคิดด้ำนลบไว้ก่อน และเชิญบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับึงบอระเพด็เขา้มา
พดูคุยกนั การประชุมวนัท่ี 1 เราไดใ้ชคุ้ณอ านวย ( FA) โดยจะตอ้งแจง้ขอ้มูลพื้นฐานใหแ้ก่ FA รับทราบ เปิด



โอกำสให้ทุกคนได้ระบำย   FA กล่าวเชิญชวน ช้ีให้เห็นถึงปัญหา และการน าบึงบอระเพด็มาใชป้ระโยชน์
ร่วมกนั ประชุมวนัท่ี 2 มีผูเ้ขา้ร่วมมากข้ึนไดเ้ห็นแนวควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไดมี้โอกาสแสดงแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น เราไดจั้ดส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำมสบำยหูสบำยตำ เพื่อลดควำมขัดแย้ง ได้เกิดข้อตกลงร่วมกัน 3 
เร่ือง ไดแ้ก่ 1) การก าหนดขอบเขตให้ชดัเจน 2) ตอ้งมีการบริหารระดบัน ้ า 3) มีคณะกรรมการท่ีไวใ้จไดเ้ป็น
ผูรั้บผดิชอบ หลงัจากนั้นไดเ้กิดกำรสร้ำงกลุ่มเล็กๆขึน้ (CoP) มำพูดคุยกันแล้วถักทอให้เป็นเครือข่ำย ดงันั้น 
การจะท าอะไรนั้นเราตอ้งรู้บริบทนั้นๆเสียก่อน เม่ือท าเสร็จแลว้เราจะตอ้งมีการคืนขอ้มูล และจะคืนเม่ือไหร่ 
คืนมากน้อยแค่ไหน เก็บส่ิงที่เป็นปัญหำด้ำนลบที่จะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งไว้ก่อน (ส่วนนี้เรำไม่ต้องไปคืน
ข้อมูล) 

สรุปไดว้า่ “เม่ือท าวจิยัเสร็จแลว้เห็นปัญหา เราตอ้งมีกระบวนการในการคืนขอ้มูล” 
คุณสุพฒัน์ สมจิตรสกุล จากการท างานเราพบวา่มีการระบาดของโรคอุจจาระร่วง ไดมี้การเก็บรวบรวม

เชิงปริมาณ ให้ความรู้ ฝึกการปฏิบติั รณรงค์การลา้งมือ แต่แลว้ท าไมไม่ดีข้ึน ในเม่ือเราก็ท าตามมาตรฐาน
วิชาชีพแลว้ จากการสอบถามชาวบา้น เดิมชาวบา้นแยกขยะแลว้น าไปก าจดัเอง เช่น เผา หรือฝัง หรือขาย 
ตั้งแต่มี อบต. และแต่ละบา้นมีถงัขยะอยู่หน้าบา้น แต่ อบต.ไม่สามารถก าจดัขยะได ้ท าให้เร่ิมมีทอ้งเสีย
เกิดข้ึน และสถานท่ีทิ้งขยะคือรอยต่อของสองต าบลซ่ึงผูน้ าชุมชนไม่ถูกกนั แลว้จะท าอยา่งไร เรำต้องหำผู้ที่
มีอิทธิพลต่อบุคคลทั้งสองฝ่ำยมำให้กำรช่วยเหลือเรำ นัน่คือภรรยาของนายก อบต.มาช่วยเจรจาหาขอ้ยุติ
ร่วมกนั 

สรุปว่า “การส ารวจเก็บขอ้มูลภายในกรอบ การสะทอ้นขอ้มูลกลบัจะท าให้เห็นปัญหาและความเป็น
จริงของขอ้มูลอยา่งแทจ้ริงและอาจจะไดว้ธีิการแกปั้ญหาในตวัเองก็ได”้ 

พอ.นพ.ทวศัีกดิ์ นพเกสร  “เม่ือมีปัญหาค าตอบส าเร็จรูปอาจจะไม่ดีจริง เราตอ้งหา Source ท่ีแทจ้ริงให้
พบ” เม่ือมีปัญหาตอ้งเอาปัญหาเป็นตวัตั้ง เคร่ืองมือในการคน้หาค าตอบนั้นคือการเลือกวิธีวิจยั กำรท ำ R2R 
ไม่มีระเบียบวิธีวิจัยเฉพำะเจำะจงต้องดูที่ตัวปัญหำเป็นหลัก เพียงแค่น าเอาวิธีคิดทางการวิจยัเขา้ไปช่วย
แกไ้ขปัญหา  

กำรทีจ่ะท ำให้กำรคืนข้อมูลส ำเร็จ ตอ้งประกอบไปดว้ย การรู้ Background ของ key person หรือของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย การออกแบบกลุ่มอยา่งเฉพาะเจาะจง การใชบ้ริการคุณอ านวย การมีความคิดเชิงบวก การ
จดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มนัง่สบาย เพื่อลดความขดัแยง้ จึงจะท าใหก้ารคืนขอ้มูลไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

ผศ.นิวัต อุณฑพันธ์ุ  “ในกระบวนการคืนขอ้มูลไม่ตอ้งจดัใหญ่โต แต่ตอ้งเหมาะกบัเร่ืองราว ภูมหลงั 
และไม่ตอ้งคืนทุกเร่ือง” 

คุณสุพัฒน์ สมจิตรสกุล “การคืนขอ้มูลอาจคืนโดยไม่รู้ตวั ในแบบการพูดคุยเป็นรายบุคคลให้ทราบ
ปัญหาเฉพาะตวั และตอ้งมีการก าหนด Key person ดว้ย” 

3. ข้อเสนอแนะ/ข้ออภิปรำย/ข้อคิดเห็นทีเ่กดิขึน้ในทีป่ระชุม  



จากการท่ีน าเสนอปัญหา และไม่ไดรั้บการตอบสนองนั้น แนะน าให้ใช้แนวทางการคืนขอ้มูลดว้ยการ
สร้างสรรคด์า้นความคิดและอารมณ์ การกระท าตอ้งมีความมุ่งมัน่ชดัเจนอยา่งแรงกลา้ในการท่ีจะท าอะไร
บางอย่าง ก่อให้เกิดพนัธะสัญญาต่อกนั ดงันั้นจึงไม่ควรท่ีจะกงัวล เพราะอาจจะมีการรวมตวัจดัตั้งกนัเอง 
เพื่อท าอะไรสักอยา่ง เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เราตอ้ง Empowerment และสนบัสนุนช่วยเหลือ ประคบัประคองใน
เร่ืองท่ีจ าเป็นใหส้ามารถลุกยนืได ้ปล่อยตามธรรมชาติไปก่อน 

การพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การคน้ขอ้มูลให้ตวัเอง ออกจาก
พื้นท่ีทุกคร้ังตอ้งมานัง่สรุปวา่ไดอ้ะไรจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดข้อ้เสนอแนะ น าสะทอ้นภายในกลุ่ม 
และจะตอ้งมีการคืนขอ้มูลระหวา่งทางในการท าวจิยั Action plan ทีด่ี น ำไปสู่ outcome & result ทีด่ี 

 


