กำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จำกงำนประจำสู่ งำนวิจยั (R2R) ครั้งที่ 7
“เสริมพลัง สร้ ำงคุณภำพ สู่ สุขภำวะ”
วันที่ 23 กรกฎำคม 2557
ณ ชั้น 2 อำคำรศู นย์ กำรประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั ผลงำน R2R ดีเด่ น เรื่ อง "พลังใจ พลังคน สร้ ำงชุมชน สู่ สุขภำวะทีย่ งั่ ยืน"
เวลำ 13.00 – 16.00 น. ห้ อง Sapphire 205
คุณกิตติมา พรหมจักร
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วิทยำกร คุณอังคณา วังทอง โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปั ตตานี

คุณสุมาลี คมขา โรงพยาบาลค้อวัง จ.ยโสธร

คุณพนาวรรณ์ ไมตรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม
คุณวันรพี สมณช้างเผือก สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี
คุณวัชรี กร ภิมาลย์ โรงพยาบาลท่าวังผา จ.น่าน

คุณนิยม บัวชุม โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลโนนสะอาด จ.นครพนมคุณ

สัมพันธ์ อัมพุธ สังกัด โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลหนองหล่ม จ.พะเยา
คุณพรวิภา ยาสมุทร์ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
ผู้นำสนทนำ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
ผศ.นิวตั อุณฑพันธุ์ ศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิทยาเขตนครสวรรค์

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ได้กล่าวเปิ ดการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยเริ่ มจากคุณอังคณา วังทอง ได้เล่าถึง
ผลงาน”การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเสริ มพลังดูแลผูป้ ่ วยจิตเภท อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี” มีการวางแผน โดยใช้
PDCA วิเคราะห์กาหนดปั ญหา อุปสรรค กาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เน้นการมีส่วนร่ วมของสหาสาขา ภาครัฐและ
ประชาชน มีความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่น (อิสลาม) ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ศึกษาพื้นที่ก่อนลงเยีย่ มบ้าน โดยใช้หลัก
จริ งจัง จริ งใจ จริ งจริ งในการทาวิจยั “ทาวิจยั เพื่อพัฒนาตนเอง ตั้งใจที่จะทา นาประโยชน์ไปใช้ในการทางาน”ในตอนท้าย
ผศ.นิวตั อุณฑพันธุ์ ได้เพิ่มเติม งานวิจยั นี้ได้มีการศีกษาบริ บทและนาข้อมูลมาปรับใช้ได้ดีเยีย่ ม
จากนั้นคุณสุมาลี คมขา ได้เล่าถึงปั จจัยความสาเร็ จการทาวิจยั “ผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการดูแล
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่บา้ น โรงพยาบาลค้อวัง” โดยเริ่ มจากกลุ่มอาสาสมัครที่พร้อมทางานด้วยใจมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
เดือนละ 1 ครั้ง ทาแผน PDCA ให้ความรู ้ฝึกอบรมปฎิบตั ิการอย่างสม่าเสมอ จัดทานิยามศัพท์เฉพาะข้อมูลให้กบั กลุ่มอาสา
โดยใช้ศพั ท์ส้ นั ๆ มีผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบให้ความช่วยเหลือ จัดทาคู่มือพร้อมใช้ มีการประเมินผลปรับปรุ งงานอยูต่ ลอด
นาผลงานวิจยั นี้ใช้กบั งานประจาเพื่อผูป้ ่ วย ในช่วงท้ายคุณสุมาลี คมขา ได้ให้ขอ้ คิด “การทา R2R เราทาเป็ นทีม สหวิชาชีพ
ทุกคนสาคัญ ทุกอย่างทาด้วยใจ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เพื่อองค์กร”
จากนั้นคุณพนาวรรณ์ ไมตรี ได้เล่าถึงปัจจัยความสาเร็ จการทาวิจยั “ยาใจถึงใจ สานสายใยถึงครอบครัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม” เน้นการมีส่วนร่ วมของสหาสาขาที่เข้มแข็ง (อาสาสมัครที่มีจิตอาสา)
ทางานร่ วมกับชุมชน จัดเวทีพดู คุยด้านการดาเนินการด้านสุขภาพจิตวางแผนกิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง อบรมให้ความรู ้

ติดตามประเมินผล และใช้เครื่ องมือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยผูป้ ่ วยด้วยกัน ในช่วงท้ายคุณพนาวรรณ์ ไมตรี ได้ให้ขอ้ คิด “การ
ทา R2R เป็ นเรื่ องง่าย เราทางานเป็ นทีม”
จากนั้นคุณวันรพี
หลักประกันสุขภาพตาบล

สมณช้างเผือก

ได้เล่าถึงปั จจัยความสาเร็ จการทาวิจยั

“รู ปแบบการสร้างผูป้ ระสานงาน

กลไกใหม่เพื่อการคุม้ ครองสิ ทธิและประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพโดยประชาชน”

เนื่องจากประชาชนไม่มีความรู ้เรื่ องหลักประกันสุขภาพ การสื่ อสารไม่ทวั่ ถึง จึงได้ร่วมกับทีมสหสาขาและผูท้ ี่มีจิตอาสา
จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อบรม ให้ขอ้ มูล ฝึ กปฏิบตั ิ จัดทาคู่มือโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ติดตามผลการดาเนินงาน
นาผลมาวิเคราะห์วางแผนดาเนินงาน ในช่วงท้ายคุณวันรพี สมณช้างเผือก ได้ให้ขอ้ คิด “การทา R2R ไม่ยาก เพราะเราทา
ของเราอยูแ่ ล้วนั้นคืองานประจา เพียงแต่ดึงข้อมูลออกมาให้เข้าสู่ระบบการวิจยั มุ่งมัน่ และตั้งใจ”
Workshop กลุ่มย่ อย โดย ผศ.นิวตั อุณฑพันธุ์ ศูนย์ วิจัยและฝึ กอบรมบึงบอระเพ็ด มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วิทยาเขตนครสวรรค์
คุณวัชรี กร

ภิมาลย์ เล่าถึงการทาวิจยั

“การพัฒนารู ปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดการดื่ม

แอลกอฮอล์ของประชาชน ตาบลสะเนียน อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน” งานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการณ์ ชุมชนช่วยกันและเข้ามามี
ส่วนร่ วม ตั้งกฏระเบียบในหมู่บา้ น เยีย่ มบ้านนอกเวลาทางาน วิเคราะห์ปัญหาสิ่ งแวดล้อม (การตากใบยาสูบ) ให้ผปู ้ ่ วยมา
เล่าให้ฟัง มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทบทวนปั ญหา หาแนวปฏิบตั ิ
คุณนิยม บัวชุม เล่าถึงการทาวิจยั “หมู่บา้ นต้นแบบ ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยชุมชนมีส่วนร่ วมที่บา้ นหนองย่างชิ้น
หมู่ 7 ตาบลหนองย่างชิ้น อาเภอเรณูนคร จ.นครพนม” ปัจจัยความสาเร็ จคือ ทีมสหสาขาที่มีความพร้อมในการทาวิจยั
หาต้นแบบสร้างหมูบ่ า้ น/ชุมชนต้นแบบการเลิกบุหรี่ มีป้ายเขตปลอดบุหรี่ ให้ความรู ้ จัดทาสมุดบันทึกประจาตัว เก็บข้อมูล
นาผลมาวิเคราะห์
คุณสัมพันธ์ อัมพุธ เล่าถึงการทาวิจยั “การเสริ มสร้างพลังชุมชนสูภ้ ยั วัณโรคอย่างมีคุณภาพตาบลหนองหล่ม
อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา” ใช้หลัก PDCA ศึกษาข้อมูลละเอียดทุกขั้นตอน มีพนั ธมิตรเครื อข่ายทั้งภายในและภายนอก
หาต้นแบบที่ดี ยกย่อง ชมเชย สร้างกาลังใจให้ผปู ้ ่ วย
คุณพรวิภา ยาสมุทร์ เล่าถึงการทาวิจยั “การจัดการรายกรณี ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังที่มีภาวะซับซ้อน อาเภอ
บ้านโฮ่ง

จ.ลาพูน” มีทีมสหสาชาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

ทาด้วยใจ คนไข้แต่ละคนมีปัญหาไม่

เหมือนกัน ต้องรักษาให้ครบบริ บทของคนไข้
ผศ.นิวตั อุณฑพันธุ์ ได้กล่าวว่า “การทา R2R เริ่ มจากการทางานประจา มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ อยากจะ
ทางานให้ดีข้ นึ ทบทวนข้อมูลและทฤษฎีข้ นั ตอนการดาเนินงาน หมุนเวียนตลอดเวลา ทาให้เกิด Tacit Knowledge และทา
ให้เกิดการจัดการความรู ้ (Knowledge Management) ในงานที่ทา”

