
R2R  IR  และการพัฒนา
นโยบาย 

เปล่ียนคำสั่งเป็นปัญญาและการเรียนรู้  
 
 

                       
        

                 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ ์
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เรื่องใหญ่ท้าทายคนทำงาน 

•  ระบบบริการท่ีอยู่บนฐานการดูแลความเจ็บป่วยเฉียบพลัน แต่
ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากข้ึน 

•  ปัญหาสุขภาพท่ีมีปัจจัยซับซ้อน ต้องอาศัยความสามารถในการ
ปรับเปล่ียนและเรียนรู้จากการลงมือทำ 

•  การดำเนินนโยบายท่ีมุ่งผลงานแต่หลงไปกับตัวชี้วัด 

•  การบริหารจัดการท่ีลดทอนโอกาสแห่งการเรียนรู้จากการทำงาน 
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แนวโน้มการพัฒนานโยบาย 
กับโอกาสใหม่ของคนทำงาน 

•  ใช้ความรู้ _ ไม่ใช่แค่ทฤษฎี หรือความฝันของนักวิชาการอีกต่อไป 

•  สร้างการมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของกระบวนการนโยบาย_ คุณภาพ
การมีส่วนร่วมแตกต่างกันไป 

•  เน้นการนำนโยบายไปสู่การปฎิบัต_ิ สั่งละเอียดยาก และไม่ได้ผล 

•  ติดตามแบบเรียนรู้ร่วมกัน_ความรู้แฝงในคนทำงานสำคัญไม่แพ้ความ
รู้ในตำรา 

•  ประเมินเพ่ือให้เห็นความสำเร็จของนโยบาย (เจ้าของนโยบายก็อยาก
รู้/อยากบอก  สังคมก็เรียกร้องอยากรู้ว่าเกิดประโยชน์แค่ไหน)  
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มีความต้องการ และโอกาสสร้าง ความรู้  
ตลอดวงจรของการพัฒนานโยบาย 

 
 

ตั้งแต่ การกำหนดนโยบาย (policy formulation) 
 

ต่อไปถึงการปฎิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย  
(policy implementation) 

 
ไปจนถึง การประเมินนโยบาย (policy implementation) 
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ความรู ้(ของนักวิชาการ) กับ
การพัฒนานโยบาย 

•  ความรู้ในระดับ กำหนดนโยบายมักนำไปสู่การสั่งการโดยละเอียด 
=> model development from research 

•  Model จากการวิจัยไม่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้อย่งเหมาะ
สมในพ้ืนท่ีหลากหลาย => one size could not fit all 

•  อยากให้นโยบายสามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้จริงต้องหาทางสาย
กลาง ระหว่าง model จากการวิจัย (ท่ีเน้นเรื่อง generalizable 
knowledge) กับ การหาแนวปฎิบัติท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 
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IR กับการนำนโยบายไปสู่การ
ปฎิบัติ 

•  โดยธรรมชาติ IR มักมาพร้อมกับนโยบายท่ีมีฐานมาจาก model 
development หรือมีแนวทางค่อนข้างชัดเจนจากการวิจัยมาก่อน 
(best buy) => what works 

•  “คำถามวิจัย “สำคัญของ IR คือ “ทำอย่างไรจึงจะทำให้กลไกใน
ระบบนำความรู้หรือแนวทางท่ีได้ไปสู่การปฎิบัติจนได้ผล (บรรลุ
เป้าหมายหรือตัวชี้วัด) ตามนโยบายท่ีกำหนดข้ึน” – how? 

•  อีกคำถามคือ “ทำไม จึงทำได้ หรือทำไม่ได้” – why? 
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นักวิจัย กับ IR  

•  นักวิจัยท่ีไม่ใช่คนหน้างานมักสนใจทำ IR เพ่ือตอบคำถาม why  
หรีือ ประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ implementation 
strategies/interventions ต่างๆ เช่น  การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  ระบบแรงจูงใจ (เช่น P4P)  ระบบข้อมูลท่ีดีควรมี
ลักษณะอย่างไร => มุ่งหาคำตอบท่ี generalize ได้ เพ่ือให้บท
สรุปนำไปใช้ประโยชน์ข้ามบริบทได้มากข้ึน/ง่ายข้ึน 

•  คนหน้างานท่ีทำวิจัยด้วย (โดยเฉพาะนักวิจัย R2R) จะมีคำถาม
วิจัยท่ีต่างกัน แม้จะ generalize ไม่ได้ก็อาจมีผล/ประโยชน์ ต่อ
การพัฒนานโยบายได ้
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ใครท่ีสนใจ และอยากได้ IR 
•  กรมวิชาการ ท่ีมีหน้าท่ีต้องทำให้เกิดการทำงานตามนโยบาย _ 

ลดอ้วน  ลดตายจากโรคหัวใจ  ลดเบาหวาน ป้องกันท้องร่วง  ลด
แม่วัยใส  ลดการสูบบุหรี่  เพ่ิมการออกกำลังกาย _ วิจัยเอง  
ทบทวนจากต่างประเทศ  ความรู้/ข้อสรุป/คำแนะนำ ากองค์กร
ระหว่างประเทศ 

•  สสส _ ความรู้/ตัวอย่างดีๆ มากมาย อยากให้เกิดการนำไปใช้
ประโยชน์ 

•  นักวิจัยและพัฒนา ท่ีมีผลงานวิจัย อยากขยายผล 

•  หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย ท่ีไม่อยากให้งานวิจัยข้ึนห้ิง 
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ความรู้จากคนทำงาน นำไปสู่
การพัฒนานโยบายได ้

•  ความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบาย ไม่ได้จำกัดเพียง
ความรู้จากการวิจัย จากนนักวิชาการ หรือ ส่วนกลางเท่าน้ัน 

•  ความรู้จากคนทำงานมีความสำคัญไม่แพ้ความรู้จากการวิจัย หรือ
นักวิชาการ 

•  ความรู้จากคนทำงาน มีข้อจำกัดเรื่องการขยายผล เพราะยังขาด
การวิจัย หรือประเมินอย่างจริงจัง เพ่ือให้มั่นใจว่า generalizable 
(context-specific vs generalizable knowledge) 

•  ความรู้ของคนทำงานสำคัญมากกับการ ทำให้นโยบายถูกนำไปสู่
การปฎิบัติ 
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R2R กับการนำนโยบายไปสู่
การปฎิบัติ 

•  โดยธรรมชาติ R2R จะเกิดใน 2 เงื่อนไขในการทำงานของคน
หน้างาน 

•  อยากพัฒนางานให้ดีข้ึน _ กาวิธี แล้วประเมิน หรือทำการวิจัย
ให้ท่ันใจว่า วิธีใหม่ทำให้ดีข้ึนจริง (quality improvement) 

•  ต้องทำงานให้ได้ตามนโยบาย แต่ไม่อยากทำตามท่ีส่วนกลาง
สั่ง หรือให้แนวทางมา => สร้างนวัตกรรม หรือปรับแนวปฎิบัต ิ 

•  คำถามวิจัยสำคัญคือ “ทำอย่างไรจึงจะได้ผลงานตามนโยบายท่ี
ได้รับมา” 
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การนำนโยบายไปสู่การปฎิบัต ิ

•  โดยท่ัวไป การนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติ หมายถึงการสร้างเครื่อง
มือ เพ่ือให้ทุกฝ่ายในสังคมเกิดการทำงานและทำหน้าท่ีเพือให้เป็น
ไปตามนโยบาย (สร้างเ่ือนไขและแรงจูงใจให้ผู้คนทำตาม) 

•  ในแวดวงสาธารณสุข นโยบายสุขภาพมักถูกนำสู่การปฎิบัติผ่าน
แผนงานโครงการท่ีกำหนดจากส่วนกลาง 
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การบริหารแผนงานโครงการ
ตามนโยบาย (อดีต) 

•  กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด 

•  ทำแนวทางปฎิบัติ หรือกิจกรรมท่ีจะให้การสนับสนุน เพ่ือให้ผู้ปฎิบัตินำ
ไปปฎิบัติ 

•  จัดทำงบประมาณและจัดสรรไปให้หน่วยปฎิบัติ 

•  สื่อสารนโยบายให้ทราบ/รับรู้ (สั่งการในระบบ) 

•  สร้างระบบรายงานและติดตามผล 

•  มีการนิเทศเพ่ือให้ผู้ปฎิบัติทำตามท่ีส่วนกลางกำหนด 

•  ผูกผลงานกับ งบประมาณท่ีจะได้รับ และความดีความชอบ โบนัส 
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การบริหารการปฎิบัติตาม
นโยบาย(แนวใหม่) 

•  กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด 

•  ให้กรอบการสนับสนุนงบประมาณ 

•  สื่อสารนโยบายให้ทราบ/รับรู้ (สั่งการในระบบ) 

•  มีระบบรายงาน และผูกกับการจัดสรร (เบิกจ่าย) งบประมาณ => มีท้ังแบบจ่าย
ก่อน และแบบเบิกคืน) 

•  มีระบบนิเทศติดตาม ท่ีเน้นการเรียนรู็จากพ้ืนท่ี 

•  ผูกผลงานกับ ความดีความชอบ และโบนัส 

•  มีแนวทางปฎิบัติ แต่ไม่บังคับให้ต้องทำตามอย่างเคร่งครัด แต่ให้พ้ืนท่ี(หน่วย
ปฎิบัติสามารถปรับเปล่ียนได้) 
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R2R กับการนำนโยบายไปสู่
การปฎิบัติ 

•  โดยธรรมชาติ R2R จะเกิดใน 2 เงื่อนไขในการทำงานของคน
หน้างาน 

•  อยากพัฒนางานให้ดีข้ึน _ กาวิธี แล้วประเมิน หรือทำการวิจัย
ให้ท่ันใจว่า วิธีใหม่ทำให้ดีข้ึนจริง (quality improvement) 

•  ต้องทำงานให้ได้ตามนโยบาย แต่ไม่อยากทำตามท่ีส่วนกลาง
สั่ง หรือให้แนวทางมา => สร้างนวัตกรรม หรือปรับแนวปฎิบัต ิ 

•  คำถามวิจัยสำคัญคือ “ทำอย่างไรจึงจะได้ผลงานตามนโยบายท่ี
ได้รับมา” 
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R2R ท่ีนำสู่การพัฒนา
นโยบาย 

•  รพ ท่าวังผา กับการดูแลคนไข้ COPD - พัฒนารูปแบบการดูแล
คนไข้ COPD ท้ังจังหวัด 

•  R2R ในงานฉุกเฉิน กับการพัฒนาระบบงานฉุกเฉิน โโย สพฉ 

•  เครือข่ายบริการสุขภาพทารกแรกเกิดใน จังหวัดยโสธร 

•  การพัฒนาเครือข่ายระบบบริบาลชะลอไตเสื่อมแบบไร้รอยต่อ
จังหวัดปทุมธานี 
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ตั้งคำถามวิจัย R2R สู่ IR 
•  โจทย์ R2R ท่ีมุ่งหาวิธีทำงานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนดลงมา แต่ไม่ได้บังคับให้ทำตา

มอย่างเข้มงวด (หรือกำหนดมาแต่คนทำงานเชื่อว่าวิธีของตัวเองดีกว่า) ก็เป็น IR ประเภทหน่ึง 
=> embeded IR 

•  R2R หากตั้งคำถามวิจัย  

•  เพ่ือวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของกระบวนการ นำนโยบายไปสู่การปฎิบัติ (ในบริบทของตัว
เอง)  

•  การสื่อสาร/สั่งการนโยบาย เหมาะสม/ได้ผล มากน้อยเพียงไร 

•  กลยุทธ์การนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติ เหมาะสมเพียงไร _ การพัฒนาศักยภาพ ระบบ
แรงจูงใจ  การสนับสนุน งปม  เครื่องมือ/เทคโนโลยี  ฯลฯ 

•  ประเมินว่า รูปแบบท่ีสั่งมาได้ผลหรือไม่ได้ผลมากน้อยเพียงไร (เพระาอะไร) ก็เป็น IR อีก
แบบหน่ึง _ คลินิควัยรุ่น (ในห้างสรรพสินค้า)   ลดเค็ม/ลดหวานในขนม   healthy break  
ฯลฯ 
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R2R

Modified from Nhan Tran: 
Towards Learning Health 

Systems – Embedded 
Implementation Research
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การเรียนรู้/ 
พัฒนาภายใน 

การวิจัย 
(RCT, non-RCT, 

HPSR) 

ความรู้ในตัว 
(นวัตกรรม 
ความรู้แฝง) 

การพัฒนางาน 

การกำหนดนโยบาย 

การปฎิบัติตาม 
นโยบาย 

R2R

R2R

 implementation
 strategy

(scaling up)

สุขภาพ ประชาชน  
ดีข้ึน 

การจัดกาความรู้รายบุคคล 

IR

R2P
นวัตกรรม 

Knowledge 
translation

IR

Learning health system with R2R IR inside!
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นิเทศ 
อย่างเรียนรู้ร่วมกัน 

Knowledge validation
Quality research



ขยายขอบเขตและความ
ท้าทายในงาน R2R 

•  หาแนวทาง/รูปแบบจัดการงานวิจัย R2R ให้เกิดประโยชน์
มากกว่าแค่ หน่วยงานตัวเอง _ อำเภอ  จังหวัด  เขต  ประเทศ  
โลก=> เพ่ิม meta R2R, R2P 

•  ตั้งโจทย์วิจัยท่ีจะช่วยให้นโยบาย(ท่ีมาจากข้างบน) นำสู่การปฎิบัติ 
อย่างได้ผล 

•  ทำ R2R หารูปแบบในงานท่ีอยู่ในนโยบาย หรือแนวปฎิบัติ
กว้างๆท่ีได้รับมา 

•  ทำ R2R เพ่ือสะท้อนจุดอ่อน จุดแข็ง ของการสั่งการ/บริหาร
นโยบายโดยส่วนกลาง/จว 
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ทำวิจัย R2R/IR ให้เห็นถึงผลลัพธ์ (outcome) หลากมิติ 
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อย่าลืมการสื่อสาร งาน R2R ระดับนโยบาย  
ท้ังในิงค์กร  พ้ืนท่ี ตำบล/อำเภอ/จว/เขต 

และในระดับ ประเทศ 

เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฎิบัติ 
(interactive learning thru actions) 

สู่การสร้างนโยบายท่ีเหมาะสม  
และระบบสุขภาพท่ีสอดคล้องกับ โลก โรค และประชากรท่ีเปล่ียนไป 
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