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จากการติ ด ตาม R2R มานานได้ ถ ามตั ว เองอยู่ 2 เรื่ อ ง คื อ “อะไรคื อ ความก้ า วหน้ า ของการท างาน R2R
วิวัฒนาการเป็นอย่างไร” และ “R2R annual forum ต้องมีการพัฒนาใหม่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพบความจริงที่ ว่า
การสนใจเรื่ อ งอะไรก็ ต ามจะไม่ ค งอยู่ ที่ เ ดิ ม จึ ง เป็ น ที่ ม าของการพู ด คุ ย กั บ ที ม งาน R2R ในเรื่ อ ง Implementation
research (IR) หรือ การวิ จั ย ที่ เกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบั ติ โดยมี โ อกาสเรีย นรู้แนวคิด นี้ หลั ง จากท า R2R มาแล้ ว 3-4 ปี
ซึ่งศิริราชถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ถ้า ทาในระดับประเทศจะยิ่งชัดมากขึ้น โดยมีความฝันว่าอยากเห็นคนรุ่นใหม่เขียน
บทความวิชาการ R2R ประเทศไทย ที่ได้ตีพิมพ์ใน international journal
สาหรับแนวคิด R2R นั้นไม่ควรแยกแยะมากเกินไป แต่ควรให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการทาวิจัยแบบเดิมๆ
กับ R2R ซึ่งจะไม่มี research methodology ของ R2R แต่เป็นการดูที่เป้าหมายของการทาวิจัย การทาให้งานปกติดีขึ้น
และท าให้ ค นที่ ต้ อ งการพั ฒ นางานหรื อ ท าวิ จั ย เกิ ด การเรี ย นรู้ สุ ด ท้ า ยอยากเห็ น ว่ า ระบบสุ ข ภาพไทยมี ก ารเรีย นรู้
เป็นสังคมไทยที่มีการเรียนรู้และวงการศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียน
สวรส. ในยุคแรกๆ มีการเชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศอินเดียมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อติดตามว่า สวรส.
เป็นอย่างไร Health system research มี Uni-methodology ใดบ้าง โดยได้ตอบคาถามว่า “มีการกาหนดโดยประโยชน์
ใช้ ส อย มี ป ระเด็ น เรื่ อ งงบประมาณ การพั ฒ นานโยบายที่ มี ค วามท้ า ทายมาก” ซึ่ ง การท า R2R มี ผ ลต่ อ นโยบาย
ถ้าเป็น R2R ในระดับประเทศจะเกิดประโยชน์และนาไปใช้อย่างไร มีคาตอบว่า “R2R เริ่มจากคนอยากพัฒนาหน้างาน
ไม่ ใช่ การบั งคั บเชิง นโยบาย ซึ่ ง สวรส มี น โยบาย Area base research อยู่ แล้ ว โดยชวนคนหน้างานมาท าโจทย์ วิจัย
ทา Health promotion งานก็จะเจริญก้าวหน้า ซึ่งตอบโจทย์ สรพ. ที่ว่า จะดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นได้อย่างไร
การทาวิจัยได้ดีต้องเป็ นวิจัยที่สามารถเป็น นโยบายลงสู่การปฏิบัติ ในระดับประเทศได้ โดยโจทย์สาคัญ คือ
เราสามารถทา R2R ที่อยากทา เห็นถึงปัญหา เกิดนโยบายที่ดีและเกิดผลลัพธ์ดี แต่ในบางครั้งนโยบายดีแต่ลง Implement
ได้ไม่ดี จึงต้องเล็งถึงปัญหานี้ในการทาวิจัย R2R

โดยปัญหา 4 ประเด็นที่เป็นเรื่องใหญ่ และท้าทายคนทางาน ได้แก่
1. ประชาชนมีสิทธิการรักษา มีระบบบริการที่อยู่บนฐานการดูแลความเจ็บป่วยเฉียบพลัน แต่ มีจานวน
ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น
2. ปัญหาสุขภาพที่มีปัจจัยซับซ้อน ต้องอาศัยความสามารถในการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้จากการลงมือทา
ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมคนไข้ จิตวิทยา ความซับซ้อนของปัญหา จึงต้องการวิธีคิดใหม่
3. การดาเนินนโยบายที่มุ่งผลงานแต่หลงไปกับตัวชี้วัด เห็นปัญหาการบริหารงานและความไม่ต่อเนื่อง
4. การบริหารจัดการที่ลดทอนโอกาสแห่งการเรียนรู้จากการทางาน ถ้าใครอยากอยู่กับอนาคตได้ต้องมี
การปรับตัวและเรียนรู้
แนวโน้มการพัฒนานโยบายกับโอกาสใหม่ของคนทางาน ต้องใช้ความรู้ไม่ใช่แค่ทฤษฎี สร้างการมีส่วนร่ว ม
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย (คิด ทา และประเมิน ) เน้นการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตามแบบเรียนรู้
ร่วมกันและประเมินเพื่อให้เห็นความสาคัญของนโยบาย ในการนานโยบายสู่ประกาศนโยบายมักไม่สาเร็จซึ่งแนวโน้มของโลก
และประเทศไทยมักทาตามนโยบายเดิม จึงต้องพัฒนานโยบายใหม่เสมอ
สาหรับคนทางานแนวทางที่ควรปฏิบัติ คือมีความต้องการและโอกาสสร้างความรู้ ตลอดวงจรของการพัฒนา
นโยบาย ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย (policy formulation) การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย (policy implementation)
และการประเมินนโยบาย โดยความรู้ของนักวิชาการกับการพัฒนานโยบาย จะเป็นความรู้ในระดับการกาหนดนโยบาย
ซึง่ มักนาไปสู่การสั่งการโดยละเอียด คือ Model development from research จะไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสมในพื้นที่หลากหลาย (one size could not fit all) ดังนั้นการที่จะให้นโยบายสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ต้องหาทางสายกลาง ระหว่าง model จากการวิจัย ที่เน้นความรู้ทั่วไปกับการหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่
นักวิจัยที่ไม่ใช่คนหน้างานมักสนใจทา IR เพื่อตอบคาถาม why หรือประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
implementation strategies/interventions ต่างๆ เช่นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบแรงจูงใจ ซึ่งระบบที่ดีควรมี
ลักษณะที่มุ่งหาคาตอบทั่วไปได้ เพื่อให้บทสรุปนาไปใช้ประโยชน์ข้ามบริบทได้มากขึ้นและง่ายขึ้น คนหน้างานที่ทาวิจัยด้วย
จะมีคาถามวิจัยที่ต่างกัน แม้จะเป็นเพียงข้อคาถามทั่วไปก็อาจมีผลประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายได้ เช่นกัน สาหรับการ
ให้ความรู้หรือสื่ อสารเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนานโยบายได้ มีมาตรการ 4 อย่าง คือ 1) ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบาย ไม่จากัดเพียงความรู้จากการวิจัย จากนักวิชาการหรือส่วนกลางเท่านั้น 2) ความรู้จาก
คนทางานมีความสาคัญไม่แพ้ความรู้จากการวิจัยหรือนักวิชาการ 3) ความรู้จากคนทางาน มีข้อจากัดเรื่องการขยายผล
เพราะยังขาดการวิจัย หรือประเมินอย่างจริงจัง เพื่อให้มั่นใจว่า generalizable และ 4) ความรู้ของคนทางานสาคัญมาก
กับการทาให้นโยบายนาไปสู่การปฏิบัติ

โดยธรรมชาติของ R2R จะเกิดเงื่อนไขในการทางานของคนหน้างาน ที่อยากพัฒนางานให้ดีขึ้น หาวิธีประเมิน
หรือทาการวิจัยให้มั่นใจว่าวิธีใหม่ ทาให้ดีขึ้นจริง (quality improvement) ต้องทางานให้ได้ตามนโยบาย แต่ไม่อยากทา
ตามที่ส่วนกลางสั่ง หรือให้แนวทางมา เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือปรับแนวปฏิบัติ คาถามวิจัยสาคัญคือ “ทาอย่างไรจึงจะได้
ผลงานตามนโยบายที่ได้รับมา” การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ หมายถึงการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้ทุกฝ่ายในสัง คม
เกิดการทางานและทาหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย (สร้างเงื่อนไขและแรงจูงใจให้ผู้คนทาตาม) ในแวดวงสาธารณสุข
นโยบายสุขภาพมักถูกนาสู่การปฏิบัติผ่านแผนงานโครงการที่ กาหนดจากส่วนกลาง ซึ่งจากการบริหารแผนงานโครงการ
ตามนโยบายในอดีต ได้แก่ การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด นาแนวทางปฏิบัติหรือกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้
ผู้ปฏิบัตินาไปปฏิบัติ จัดทางบประมาณและจัดสรรไปให้หน่วยปฏิบัติ สื่อสารนโยบายให้รู้ (สั่งการในระบบ) สร้างระบบ
รายงานและติดตาม มีการนิเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทาตามที่ส่วนกลางกาหนด ผูกผลงานกับงบประมาณที่จะได้รับและความดี
ความชอบ โบนัส ส่วนแนวคิดใหม่ จะมีความแตกต่าง คือมีการให้กรอบการสนับสนุนงบประมาณ มีระบบรายงานและ
ผูกกับการจัดสรร (เบิกจ่าย) งบประมาณ มีทั้งแบบจ่ายก่ อนและแบบเบิกคืน มีระบบนิเทศติดตามที่เน้นการเรียนรู้จาก
พื้นที่และมีแนวทางปฏิบัติ แต่ไม่บังคับให้ต้องทาตามอย่างเคร่งครัด แต่ให้พื้นที่ (หน่วยปฏิบัติสามารถปรับเปลี่ยนได้)
ตัวอย่าง R2R ที่นาสู่การพัฒนานโยบาย เช่น รพ. ท่าวังผา กับการดูแลคนไข้ COPD พัฒนารูปแบบการดูแลคนไข้
COPD ทั้ ง จั ง หวั ด , R2R ในงานฉุ ก เฉิ น กั บ การพั ฒ นาระบบงานฉุ ก เฉิ น , เครื อ ข่ า ยบริ ก ารสุ ข ภาพทารกแรกเกิ ด
ในจังหวัดยโสธร, การพัฒนาเครือข่ายระบบบริบาลชะลอไตเสื่อมแบบไร้รอยต่อ จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น
ในการตั้งคาถามวิจัย R2R สู่ IR โจทย์วิจัย R2R ควรที่จะมุ่งหาวิธีทางานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดลงมา
แต่ไม่ได้บังคับให้ทาตามอย่างเข้มงวด ส่วนการขยายขอบเขตและความท้าทายในงาน R2R นั้นต้องหาแนวทาง รูปแบบ
จัดการงานวิจัย R2R ให้เกิดประโยชน์มากกว่าแค่หน่วยงานตัวเอง อาเภอ จังหวัด เขต ประเทศ โลก เพื่อเพิ่ม จานวน
meta R2R, R2P ให้มากขึ้น ตั้งโจทย์วิจัยที่จะช่วยให้นโยบายนาสู่การปฏิบัติ อย่างได้ผล ทา R2R โดยหารูปแบบในงานที่
อยู่ในนโยบาย หรือแนวปฏิบัติกว้างๆ ที่ได้รับมา และทา R2R เพื่อสะท้อนจุดอ่อน จุดแข็ง ของการสั่งการ/บริหารนโยบาย
โดยส่วนกลาง/จังหวัด
สุดท้ายประเด็นที่ต้ องให้ความสาคัญ คือ การทาวิจัย R2R/IR ให้เห็นถึงผลลัพธ์ (outcome) นั้นจะต้องคาถึง
หลากหลายมิ ติ ได้ แก่ Implementation outcomes, Service outcomes และ Client outcomes โดยอย่ า ลื ม ที่ จ ะ
สื่อสาร งาน R2R ไปในระดับนโยบายทั้งในองค์กร พื้นที่ ตาบล/อาเภอ/จังหวัด/เขต และในระดับประเทศ เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ สู่การสร้างนโยบายที่เหมาะสมและระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับโลก โรค และประชากร
ที่เปลี่ยนไป

