
ก ำหนดกำรประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้จำกงำนประจ ำสู่งำนวจิยั (R2R) คร้ังที ่7 

“เสริมพลงั สร้ำงคุณภำพ สู่สุขภำวะ” 

วนัที ่23  กรกฎำคม 2557 

ณ ช้ัน 2 อำคำรศูนย์กำรประชุมอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมอืงทองธำน ี

แลกเปลีย่นเรียนรู้กบัผลงำน R2R ดเีด่น เร่ือง "พลงัใจ พลงัคน สร้ำงชุมชน สู่สุขภำวะทีย่ัง่ยนื" 

เวลำ 13.00 – 16.00 น. ห้อง Sapphire 205 

คุณกิตติมา  พรหมจักร 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

วทิยำกร คุณองัคณา วงัทอง  โรงพยาบาลหนองจิก จ.ปัตตานี คุณสุมาลี คมข า โรงพยาบาลคอ้วงั จ.ยโสธร 

คุณพนาวรรณ์ ไมตรี  โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชธาตุพนม จ.นครพนม 

คุณวนัรพี สมณชา้งเผือก  ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี จ.อุดรธานี  

คุณวชัรีกร  ภิมาลย ์ โรงพยาบาลท่าวงัผา จ.น่าน คุณนิยม บวัชุม  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสะอาด จ.นครพนมคุณ

สมัพนัธ์ อมัพธุ  สงักดั โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหล่ม จ.พะเยา  

คุณพรวภิา  ยาสมุทร์ โรงพยาบาลบา้นโฮ่ง  จ.ล าพนู 

ผู้น ำสนทนำ     ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ผศ.นิวตั อุณฑพนัธ์ุ   ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมบึงบอระเพด็ มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตนครสวรรค ์

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ไดก้ล่าวเปิดการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเร่ิมจากคุณองัคณา วงัทอง ไดเ้ล่าถึง

ผลงาน”การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมพลงัดูแลผูป่้วยจิตเภท อ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี” มีการวางแผน โดยใช ้

PDCA วเิคราะห์ก าหนดปัญหา อุปสรรค ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน เนน้การมีส่วนร่วมของสหาสาขา ภาครัฐและ

ประชาชน มีความเขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (อิสลาม) ก่อใหเ้กิดชุมชนเขม้แขง็ ศึกษาพ้ืนท่ีก่อนลงเยีย่มบา้น โดยใชห้ลกั 

จริงจงั จริงใจ จริงจริงในการท าวจิยั “ท าวจิยัเพ่ือพฒันาตนเอง ตั้งใจท่ีจะท า น าประโยชน์ไปใชใ้นการท างาน”ในตอนทา้ย 

ผศ.นิวตั อุณฑพนัธ์ุ ไดเ้พ่ิมเติม งานวจิยัน้ีไดมี้การศีกษาบริบทและน าขอ้มูลมาปรับใชไ้ดดี้เยีย่ม  

จากนั้นคุณสุมาลี คมข า ไดเ้ล่าถึงปัจจยัความส าเร็จการท าวจิยั “ผลการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรในการดูแล

ผูป่้วยเบาหวานท่ีบา้น โรงพยาบาลคอ้วงั” โดยเร่ิมจากกลุ่มอาสาสมคัรท่ีพร้อมท างานดว้ยใจมาพดูคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั

เดือนละ 1 คร้ัง ท าแผน PDCA ใหค้วามรู้ฝึกอบรมปฎิบติัการอยา่งสม ่าเสมอ จดัท านิยามศพัทเ์ฉพาะขอ้มูลใหก้บักลุ่มอาสา

โดยใชศ้พัทส์ั้นๆ มีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบใหค้วามช่วยเหลือ จดัท าคู่มือพร้อมใช ้ มีการประเมินผลปรับปรุงงานอยูต่ลอด     

น าผลงานวจิยัน้ีใชก้บังานประจ าเพ่ือผูป่้วย ในช่วงทา้ยคุณสุมาลี คมข า ไดใ้หข้อ้คิด “การท า R2R เราท าเป็นทีม สหวชิาชีพ 

ทุกคนส าคญั ทุกอยา่งท าดว้ยใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือองคก์ร” 

จากนั้นคุณพนาวรรณ์ ไมตรี ไดเ้ล่าถึงปัจจยัความส าเร็จการท าวจิยั “ยาใจถึงใจ สานสายใยถึงครอบครัว 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชธาตุพนม จ.นครพนม” เนน้การมีส่วนร่วมของสหาสาขาท่ีเขม้แขง็ (อาสาสมคัรท่ีมีจิตอาสา) 

ท างานร่วมกบัชุมชน จดัเวทีพดูคุยดา้นการด าเนินการดา้นสุขภาพจิตวางแผนกิจกรรมเดือนละ 1 คร้ัง อบรมใหค้วามรู้ 



ติดตามประเมินผล และใชเ้คร่ืองมือ “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” โดยผูป่้วยดว้ยกนั ในช่วงทา้ยคุณพนาวรรณ์ ไมตรี ไดใ้หข้อ้คิด “การ

ท า R2R เป็นเร่ืองง่าย เราท างานเป็นทีม” 

จากนั้นคุณวนัรพี สมณชา้งเผอืก ไดเ้ล่าถึงปัจจยัความส าเร็จการท าวจิยั “รูปแบบการสร้างผูป้ระสานงาน

หลกัประกนัสุขภาพต าบล กลไกใหม่เพ่ือการคุม้ครองสิทธิและประชาสมัพนัธ์ระบบหลกัประกนัสุขภาพโดยประชาชน” 

เน่ืองจากประชาชนไม่มีความรู้เร่ืองหลกัประกนัสุขภาพ การส่ือสารไม่ทัว่ถึง จึงไดร่้วมกบัทีมสหสาขาและผูท่ี้มีจิตอาสา 

จดัการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ อบรม ใหข้อ้มูล ฝึกปฏิบติั จดัท าคู่มือโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ติดตามผลการด าเนินงาน    

น าผลมาวเิคราะห์วางแผนด าเนินงาน ในช่วงทา้ยคุณวนัรพี สมณชา้งเผือก ไดใ้หข้อ้คิด “การท า R2R ไม่ยาก เพราะเราท า

ของเราอยูแ่ลว้นั้นคืองานประจ า เพียงแต่ดึงขอ้มูลออกมาใหเ้ขา้สู่ระบบการวจิยั มุ่งมัน่และตั้งใจ” 

Workshop กลุ่มย่อย โดย ผศ.นิวตั อุณฑพันธ์ุ   ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพด็ มหาวิทยาลยัมหิดล  

วิทยาเขตนครสวรรค์ 

คุณวชัรีกร ภิมาลย ์ เล่าถึงการท าวจิยั “การพฒันารูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดการด่ืม

แอลกอฮอลข์องประชาชน ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน” งานวจิยัเชิงปฏิบติัการณ์ ชุมชนช่วยกนัและเขา้มามี

ส่วนร่วม ตั้งกฏระเบียบในหมู่บา้น เยีย่มบา้นนอกเวลาท างาน วเิคราะห์ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (การตากใบยาสูบ) ใหผู้ป่้วยมา

เล่าใหฟั้ง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทบทวนปัญหา หาแนวปฏิบติั 

คุณนิยม บวัชุม เล่าถึงการท าวจิยั “หมู่บา้นตน้แบบ ลด ละ เลิกบุหร่ี โดยชุมชนมีส่วนร่วมท่ีบา้นหนองยา่งช้ิน    

หมู่ 7 ต าบลหนองยา่งช้ิน อ าเภอเรณูนคร จ.นครพนม” ปัจจยัความส าเร็จคือ ทีมสหสาขาท่ีมีความพร้อมในการท าวจิยั       

หาตน้แบบสร้างหมู่บา้น/ชุมชนตน้แบบการเลิกบุหร่ี มีป้ายเขตปลอดบุหร่ี ใหค้วามรู้ จดัท าสมุดบนัทึกประจ าตวั เก็บขอ้มูล

น าผลมาวเิคราะห์ 

คุณสมัพนัธ์ อมัพธุ เล่าถึงการท าวจิยั “การเสริมสร้างพลงัชุมชนสูภ้ยัวณัโรคอยา่งมีคุณภาพต าบลหนองหล่ม       

อ.ดอกค าใต ้ จ.พะเยา” ใชห้ลกั PDCA ศึกษาขอ้มูลละเอียดทุกขั้นตอน มีพนัธมิตรเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก             

หาตน้แบบท่ีดี ยกยอ่ง ชมเชย สร้างก าลงัใจใหผู้ป่้วย 

คุณพรวภิา  ยาสมุทร์ เล่าถึงการท าวจิยั “การจดัการรายกรณีในผูป่้วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังท่ีมีภาวะซบัซอ้น อ าเภอ

บา้นโฮ่ง  จ.ล าพนู” มีทีมสหสาชาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  ท าดว้ยใจ คนไขแ้ต่ละคนมีปัญหาไม่

เหมือนกนั ตอ้งรักษาใหค้รบบริบทของคนไข ้ 

ผศ.นิวตั อุณฑพนัธ์ุ ไดก้ล่าววา่ “การท า R2R เร่ิมจากการท างานประจ า มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ อยากจะ

ท างานใหดี้ข้ึน ทบทวนขอ้มูลและทฤษฎีขั้นตอนการด าเนินงาน หมุนเวยีนตลอดเวลา ท าใหเ้กิด Tacit Knowledge และท า

ใหเ้กิดการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ในงานท่ีท า” 

 


