
การวิเคราะห์สภาพการณ์การดําเนินงานวิจัย
จากงานประจํา	

ในเขตสุขภาพที ่11	  และ 12	  
The Situation Analysis of R2R research at 11th and 12th 

regional health level	  
	

ปรียนุช  ชัยกองเกียรติ และ คณะ	
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชชนนี 

ยะลา	



	  1. เพื่อวิเคราะห์สภาพการณ์การดําเนินงานวิจัยจากงาน
ประจําในเขตสุขภาพที่ 11	  และ 12	  และการสนับสนุนการ
จากกลุ่มผู้ทําวิจัย ผู้อํานวยความสะดวก(facilitator) และผู้
บริหาร ในการนํางานวิจัยจากงานประจําไปใช้ประโยชน์ 
โดยการเผยแพร่ในเวทีวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต	ิ  
	  2.	  เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับผู้ทําวิจัยจากงานประจําในเขตสุขภาพที่ 11	  และ 12	  ตาม
องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้	  
	3.	  เพื่อประเมินผลการนําผลงานวิจัยจากงานประจําในเขต
สุขภาพที่ 11	  และ 12	  ไปใช้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการ องค์กร 
และสังคม ตามองค์ประกอบของระบบบริการสุขภาพ (Six 

building blocks)!

	

วัตถุประสงค์การวิจัย	



กรอบแนวคิดการวิจัย	



ผลการวิจัยเบื้องต้น	
� การศึกษาจากเอกสาร และสังเคราะห์
งานวิจัย R2R	  	

   - รวบรวมผลงานวิจัยหรือผลงาน
วิชาการR2R	  ที่ได้ตีพิมพ์และไม่ได้ตี
พิมพ์เผยแพร่ ในระหว่างปี พ.ศ. 2551	  -‐	  
2559	  	  โดยสืบค้นผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข	  
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    ผลงาน R2R	  ที่สืบค้นได	้
� มีมากที่สุดในองค์ประกอบการให้บริการสุขภาพ 
รองลงมาคือยาและเวชภัณฑ ์ 	

� ไม่มีผลงานวิจัย R2R	  ในองค์ประกอบ ภาวะผู้นํ
และธรรมาภิบาล  	

� งานวิจัยที่มีลักษณะเป็น Meta	  R2R	  ตามเกณฑ์นี้ มี 
2	  เรื่อง	  

1)   เป็นการเชื่อมโยงผลงานวิจัยที่เกิดขึ้น อย่างน้อย 2	  
ผลงานขึ้นไป	  	  	  

2)   เป็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปํญหาในงาน หรือใน
พื้นที	่  	  	  

3)   แต่ละเรื่องเป็นนักวิจัยหลักกลุ่มเดิม หรืออาจมีเพิ่ม
เติมเข้ามา 	  

4)   ขอบเขตการดําเนินงานอยู่ในระดับองค์กร หรือ
ระดับระหว่างองค์กร/สหสาขาวิชาชีพ	



� ผลงานเรื่อง การพัฒนาการบริหารยาในผู้
ป่วยเบาหวานมุสลิมช่วงถือศีลอดเดือนรอม
ฎอน (โดย ภญ. นิลนาถ  เจ๊ะยอ  โรงพยาบาล
หนองจิก จังหวัดปัตตานี)  	

� จัดอยู่ใน 6BB	  องค์ประกอบยาและเวชภัณฑ์  	
� เป็นผลงานวิจัยกึ่งทดลองที่มีการพัฒนาต่อ
เนื่องมาตั้งแต่ป ี2550	  2553	  2557	  และ 2559	  
แต่การขยายผลยังไม่มี  ยังคงอยู่ในระอับ
องค์กร	

Meta	  R2R	  เรื่องที ่1	  	  	



� ประสิทธิผลของระบบการส่งต่อผู้ป่วยดูแลต่อ
เนื่องที่บ้าน โรงพยาบาลยะลา (โดยนาง
เสาวคนธ์  อาจอาสา  โรงพยาบาลยะลา 
จังหวัดยะลา)  	

� ตอบ 6BB	  องค์ประกอบระบบสารสนเทศด้าน
สุขภาพ  	

� เริ่มจากโครงการ CQI	  ในป ี2557	  พัฒนาระบบ
งานเยี่ยมบ้านและการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่
บ้าน  ในป ี2558	  พัฒนาเป็น R2R	  เรื่องการ
พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน 
โดยพัฒนาระบบการส่งต่อเป็นโปรแกรม 
Home	  Health	  Care	

Meta	  R2R	  เรื่องที ่2	  	  	



� ในป ี2559	  ติดตามประเมินประสิทธิผลของระบบ
การส่งต่อผู้ป่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้านพบว่า ได้ผลเป็น
ที่น่าพอใจ มีการขยายผลไปโรงพยาบาลชุมชนทุก
อําเภอในจังหวัดยะลา 	

� มีการอบรมเพิ่มเติม และขยายผลไปยังจังหวัด
ปัตตานี และนราธิวาสในปัจจุบัน  	

� ได้รับรางวัลในการนําเสนอในเวทีวิชาการระดับ
ชาติ 	

� จัดเป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์ทั้งในระดับที่เกิดการ
พัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นชัดเจน  มีการขยายผล
ข้ามหน่วยงาน  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคม 
ผ่านการสัมมนา และอาจถึงระดับที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีผลกระทบต่อสังคมในวง
กว้างต่อไป	  

Meta	  R2R	  เรื่องที ่2	  	  	





	  R2R	  ที่ขยายผลในระดับจังหวัด 	
•  ชื่อผลงานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการส่ง
เสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ซีเย๊าะ  ตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา จังหวัด
ยะลา (นางซาริฟฟ่า โต๊ะหนู  รพ.สต.บาโงย
ซิแน) ขับเคลื่อน/ขยายผลการดําเนินงานไป
ทั้งจ.ยะลา	
•  ผลงานนําไปสู ่.. บาโงยซิแนโมเดล รูปแบบ
การให้บริการทันตกรรมเชิงรุก เพื่อควบคุมฟัน
ผุ ด้วยวิธี Smart	  Technique	   มีการอบรม 
dental	  nurse	  	  ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก เพื่อ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาด้านทันตสุขภาพ	



ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	
ประเภทผู้ให้

ข้อมูล	  

เขต
สุขภาพที่ 

11	  

เขต
สุขภาพที่ 

12	  

A	   ผู้บริหารในเขต/
จ ั ง ห ว ั ด	  

2	   2	  

B	   ผู้สนับสนุนในเขต	   4	   4	  

C	   ผ ู ้ สน ับสน ุนใน
จ ั ง ห ว ั ด	  

4	   4	  

รวมกล ุ ่มต ัวอย ่าง	   10	   10	  



ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานวิจัยจาก
งานประจํา-R2R	

� R2R	  เป็นสิ่งที่ด ีพัฒนาคน พัฒนางานได ้ใช้แก้
ปัญหาในการทํางานได้จริง เป็นงานวิจัยที่น่าตื่นเต้น  
ช่วยให้บุคคลหน้างานเข้าใจแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ได ้	

� R2R	  ควรเป็นผลลัพธ์หรือปลายทางของ
กระบวนการจัดการข้อมูลที่ดี  จะเห็นปัญหา  ถ้ามี
การทบทวนข้อมูล มีการดูตัวชี้วัด ดูเรื่องของ k.	  gap	  
ก็จะเห็นสิ่งที่จะเลือกมาทํา R2R  	

� แต่ปัจจุบัน R2R	  ส่วนใหญ่ยังเป็น C&D	  ไม่ได้มา
จากการใช้ข้อมูลที่ถูก  จากการมีพื้นฐานของ 
Information	  management	  	  จึงเป็นเหมือนการ
ตอนกิ่ง  ไม่ได้มาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี	  



การสนับสนุนนโยบายการทํางานวิจัยจาก
งานประจํา-R2R	

� โดยการจัดประชุมวิชาการในระดับจังหวัด  มี
การประกวดผลงาน ให้รางวัล  สนับสนุนผู้ที่ได้
รับรางวัลไปนําเสนอผลงานในระดับเขต และ
ระดับประเทศ และมีงบประมาณสนับสนุน	

� การสนับสนุนจากสํานักวิชาการ กระทรวง
สาธารณสุข  ในรูปแบบของคณะกรรมการ  
facilitator	  และพี่เลี้ยงนักวิจัย	

� มีเครือข่ายงาน R2R ทุกเขตสุขภาพ  และให้
เชื่อมโยงกับงาน service	  plan	  	  



การสนับสนุนนโยบายการทํางานวิจัยจาก
งานประจํา-R2R	

�  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  มีผลให้
เกิดนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี	

�  สนับสนุนนโยบายในเรื่องจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับ
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์  ร.พ.ทั่วไป  รับ
พิจารณาผลงาน R2R	  จากทุกอําเภอ	  	  

� 	  สนับสนุนการนําไปใช้ประโยชน์  ยังมีน้อย 
ส่วนใหญ่ใช้แก้ปัญหาในงาน ถ้าเป็นผลงาน
ส่งประกวด  ให้เผยแพร่บน website	  ของ
สํานักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข	



���

แนวทางการกํากับ ติดตาม เพื่อให้ R2R เป็น
ไปตามนโยบาย 	

�  ผู้รับผิดชอบของจังหวัดติดตามกันเอง 
ไม่มีแผน/มาตรการ	

�  ใช้เวทีวิชาการ  และมีผู้บริหารเข้าฟัง
การนําเสนอผลงาน  และรับทราบผล
งานของจังหวัด  ทําให้ผู้วิจัยมีแรงจูงใจ  
มีการตื่นตัวในการพัฒนาผลงาน	

�  การมีเครือข่าย R2R	  ระดับประเทศ  
และเวทีวิชาการระดับประเทศ  ช่วย
กระตุ้นการทําวิจัย	  



���

แนวทางการกํากับ ติดตาม เพื่อให้ R2R เป็น
ไปตามนโยบาย 	

�  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้วิจัยที่จัดต่อ
เนื่องปีละ 3 ครั้ง  ช่วยให้มีความมั่นใจใน
การทํา R2R	  และการนําเสนอผลงาน  ทั้ง
ในรูปแบบโปสเตอร์ และปากเปล่า	

�  ใช้ระบบการนิเทศงาน  ติดตาม timeline	  
ในแผนงาน/โครงการ	

�  ติดตามในการประชุมประจําเดือนของ
จังหวัด  โดยมีวาระอยู่ในงานพัฒนา
คุณภาพ	



ปัญหา/อุปสรรคในการนํานโยบายสู่
การปฏิบัติ	
�  ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที/่ผู้ทําวิจัย  ยังไม่
เข้าใจในการทํา R2R อย่างถ่องแท้  มอง
งาน R2R	  ได้ไม่ชัดเจน  งานที่ออกมาจึง
มักเป็นการลอกเลียนแบบ (ตอนกิ่ง)  ไม่
ได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ   ขาดความ
สามารถในการจัดการกับข้อมูล  และการ
วิเคราะห์  ขาดนักวิจัยที่เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่
ที่มีใจรัก	

�  ผลงานวิจัยยังเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐาน 
กระจัดกระจาย ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน มี 
meta	  R2R น้อยมาก	  



ปัญหา/อุปสรรคในการนํานโยบายสู่
การปฏิบัติ	
�  ผู้บริหารระดับจังหวัด หรือระดับเขต
สุขภาพ  ไม่ได้ให้ความสําคัญโดยตรง  
ไม่มีนโยบายชัดเจน มีผลให้ขาดแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด  	

�  ขาดฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการ ทุน 
สิ่งของ	  

�  ไม่มีมีผู้รับผิดชอบงาน R2R	  ในผัง
โครงสร้างองค์กร  และขาดระบบการ
จัดการข้อมูล(Information	  
Management)	  ที่ดี	  



งาน	  R2R	  ที่ดีควรจะเป็นอย่างไร 	

�  ผู้วิจัยจะเปลี่ยนมุมมอง มีหลักคิดและวิธีการที่เก่งขึ้น 
ทําให้เกิดความสุขในใจ  มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง  สร้าง
ความกลมเกลียว ส่งผลให้ความสุขในองค์กรมากขึ้น	

� นํามาใช้ได้ในการแก้ปัญหาหน้างานได้ เช่น care	  
process	  ดีขึ้น	

เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ พัฒนาจนเป็น best	  
practice	  

�  เกิดจากผู้วิจัยแบบเมล็ดพันธุ์ คนที่สนใจจริงๆมา
พัฒนาต่อยอด  เป็น R2R รากแก้ว ไม่ใช่กิ่งตอน	  

�  พัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร  เป็นวัฒนธรรม
คุณภาพ มองเห็นปัญหา  มีวิธีการแก้ปัญหาด้วย R2R	  	  
ทําเป็นทีมด้วยความสุข 	  



กลวิธีพัฒนางาน	  R2R	  to	  R2P	
�  มองจากล่างขึ้นบน รวบรวมความรู้ที่มี
กระจัดกระจายทุกจังหวัด ด้วยการจัดการที่ดี มี 
database	  สังเคราะห์ได้ว่า มีข้อมูลใดที่ตอบ
โจทย์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในเรื่องนั้นได้	

�  มองจากบนลงล่าง นโยบายเขต ควรแสดงขั้น
ตอนเจาะจงได้ อยากศึกษาเรื่องอะไร เพื่อปรับ
เปลี่ยนเรื่องใด	

�  การทํางานด้วยกันไม่แยกส่วนในระดับเขต เช่น 
กรรมการชุดแผนพัฒนาคุณภาพ ชุดจัดประชุม
วิชาการ ประกวดผลงาน และชุดการนําไปใช้
ประโยชน์  ควรร่วมคิด สื่อสารให้เข้าใจกันตั้งแต่
ต้น 	



รูปแบบการนํา R2R ไปใช้
ประโยชน์	

�  นําผลงานวิจัยมาใช้ในงาน  แก้ปัญหาได้
จริง เชื่อมกับ service	  plan	  	  พัฒนาต่อย
อดเป็น best	  practice	  ได้	

�  การแบ่งปัน  แลกเปลี่ยนความรู้ในเวที
วิชาการ  และขยายผลไปยังหน่วยงา
นอื่นๆได้  การตีพิมพ์ในวารสาร เป็นช่อง
ทางใหม่ในปีต่อไป	  

�  นําไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด  
หรือนํามากําหนดเป็นนโยบายให้สอดรับ
กับกระทรวงได้	

�  การพัฒนาต่อยอดจนเป็นสิทธิบัตร  ยัง
ไม่ม	ี


