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เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย 
ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R เล่ม 2



 ขบวนการ R2R ประเทศไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ INN 

(Individual, Node, Network) เปน็กลไกขบัเคลือ่น และใชก้ารจดัการความรู ้

(Knowledge Management) หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 

(Interactive Learning Through Action) เป็นเคร่ืองมือของการขับเคล่ือน 

 ท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับหนังสือ เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟือง 

ขบัเคลือ่น R2R เลม่ 1 โปรดหาหนงัสอืเลม่นัน้มาอา่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

คำนิยมที่ผมได้เขียนไว้ เป็นถ้อยคำที่ยังไม่ล้าสมัย อ่านได้ที่ http://

dspace.hsri.or.th/dspace/bitstream/123456789/3012/1/

hs1713-1.pdf 

 R2R (Routine to Research) เป็นส่ิงท่ีก่อตัวข้ึนภายในประเทศไทย 

ไม่ได้ลอกเลียนมาจากที่ใดๆ ทั้งสิ้น เป็นการก่อเกิดขึ้นตามธรรมชาติ     

ด้วยพลังของความเป็นมนุษย์ที่มีความปรารถนา (หรือจินตนาการ) ที่      

จะสรา้งสรรคส์ิง่ทีม่คีณุคา่ใหแ้กอ่งคก์ร (เริม่จากคณะแพทยศาสตรศ์ริริาช 

พยาบาล) แก่สังคมไทย และแก่เพื่อนมนุษย์ และด้วยคุณสมบัติของ           

ความเป็นมนุษย์ที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ การเอื้ออำนวยให้เกิดพลัง 

สร้างสรรค์รวมหมู่ (Collective Creativity) ของผู้ทำงานประจำ R2R      

จึงอุบัติข้ึน และเม่ือมีการสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนาจ (Empower) 

แก่ผู้ทำงานประจำ ให้ได้แสดงความสร้างสรรค์ของตนออกมาในลักษณะ

ของการสรา้งสรรคร์วมหมูท่ีก่วา้งออกไป จากเพยีงองคก์รเดยีวสูเ่ครอืขา่ย 

ทั้งประเทศ ปรากฏการณ์ R2R ประเทศไทยจึงเกิดขึ้น   

คำนิยม



 ปรากฏการณ์เช่นนี้ต้องการการสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ต้องการ 

การเรียนรู้ต่อเน่ือง และต้องการการกระตุ้นส่งเสริมเอ้ืออำนวย (Facilitate) 

ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับแรงบันดาลใจรวมหมู่ของคนหน้างาน หรือ 

คนทำงานประจำ ยกระดบัขดีความรูค้วามสามารถในการตัง้คำถาม เพือ่

นำไปสูก่ารดำเนนิการเพิม่คณุภาพของผลงานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยทีม่ขีอ้มลู 

หลักฐานท่ีแม่นยำเช่ือถือได้ นำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้เป็นความรู้ปฏิบัติ

ที่มีทฤษฎีหนุนได้   

 กล่าวง่ายๆ ว่า ขบวนการ R2R ต้องการกลไกขับเคล่ือนการเรียนรู้ 

ต่อเนื่อง

 บุคคลสำคญัทีสุ่ดที่ทำหน้าที่ขบัเคลื่อน อำนวยความสะดวกของ 

การเรียนรู้คือ “คุณอำนวย” (Knowledge Facilitator) คำกล่าวนี้พิสูจน์

แล้วด้วยผลการดำเนินงานของเครือข่าย R2R ประเทศไทย   

 การเสริมเพิ่มพลังให้แก่ “คุณอำนวย” จึงเป็นมาตรการเชิง  

ยุทธศาสตร์สำคัญของขบวนการ R2R ประเทศไทย โดยที่วิธีการส่งเสริม

เพิม่พลงักง็า่ย ใชเ้ครือ่งมอืเดยีวกนักบัเครือ่งมอืทำงานของ “คณุอำนวย” 

นั่นเอง เครื่องมือนั้นคือ การจัดการความรู้ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์จากการปฏิบัติในหมู่ “คุณอำนวย” และสังเคราะห์ออกมา 

เปน็หนงัสอืเผยแพร ่ดงัหนงัสอื เคลด็ไมล่บัคณุอำนวย ฟนัเฟอืงขบัเคลือ่น 

R2R เล่ม 1 ที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และจนบัดนี้ก็ยังไม่ล้าสมัย   

 หนังสือ เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคล่ือน R2R เล่ม 2 น้ี 

เข้มข้นขึ้นในการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ ถอดความรู้ออกมาจาก 

ประสบการณ์ของคุณอำนวย R2R ทั้งประเทศ ทำให้ได้ความรู้ปฏิบัติที่ 

หาอ่านจากแหล่งใดๆ ไม่ได้เลย หนังสือ เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย 

ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R เล่ม 2 นี้ จึงเป็นการนำเอา “ความรู้มือหนึ่ง” 



เกี่ยวกับการทำหน้าที่คุณอำนวย R2R ออกเผยแพร่เป็นหนังสือที่จัดทำ 

โดยคุณอำนวย จากความรู้ที่กลั่นออกมาจากการทำหน้าที่คุณอำนวย      

เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หค้ณุอำนวย R2R ทัง้หลายนำไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสม 

กับแต่ละสถานการณ์    

 หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือของคุณอำนวย โดยคุณอำนวย 

และเพื่อคุณอำนวย R2R 

 แต่เป้าหมายของการจัดทำหนังสือเล่มนี้ยิ่งใหญ่กว่านั้น เพราะ  

เราหวังให้หนังสือเล่มนี้เอื้ออำนาจ (Empower) คุณอำนวย R2R            

ให้ “ทำหน้าที่รับใช้ผู้อื่น” ซึ่ง “ผู้อื่น” ในที่นี้ก็คือเพื่อนร่วมงานที่เป็น      

คนหน้างานที่มีจริตและความเชื่อในการทำงานประจำให้เป็นงานพัฒนา 

พัฒนาคุณภาพของผลงานของตนอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ ที่ในภาษา KM 

เรียกว่า “คุณกิจ R2R” 

 หนังสือ เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R เล่ม 2 

จึงมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้สังคมไทยมีการขับเคลื่อนขบวนการ R2R 

อย่างมีพลัง ด้วยการลงมือทำของ “คุณกิจ” ที่เป็นคนหน้างาน หนุนด้วย 

พลังของ “คุณอำนวย” ที่มี ฉันทะ วิริยะ และปัญญา ในการทำหน้าที่ 

“คุณอำนวย” โดยที่ปัญญาในที่นี้เน้น “ปัญญาปฏิบัติ” (Phronesis) 

 หนังสือ เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R เล่ม 2 

บรรจุ “ปัญญาปฏิบัติ” (Phronesis) สำหรับ “คุณอำนวย R2R” 

ไว้ตลอดเล่ม ในรูปแบบที่อ่านสบายๆ 

   

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

           27 กุมภาพันธ์ 2555



 แนวคิด R2R และโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเกิดขึ้น  

ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อต่อยอด    

การพัฒนาคุณภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยสร้างความรู้ในการทำงาน 

ประจำ ปัจจุบันแนวคิด R2R ได้รับการขับเคลื่อนขยายไปทั่วประเทศไทย

ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบัน 

วิจัยระบบสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข

 หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนงาน R2R ให้สำเร็จคือการมี 

“คุณอำนวย” หรือ “Facilitator” ที่มีความสามารถทั้งศาสตร์การทำวิจัย

และศิลป์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ การเข้าถึงจิตใจของ “คุณกิจ” หรือ 

ผู้ปฏิบัติงานประจำหน้างานและการเชื่อมต่อถึง “คุณเอื้อ” หรือผู้บริหาร 

ขององคก์ร ผมในฐานะผูบ้รหิารองคก์รทีม่องเหน็คณุคา่ทีแ่ทจ้รงิของ R2R 

วา่เปน็เครือ่งมอืการบรหิารจดัการสมยัใหมท่ีท่ำใหผู้ป้ฏบิตังิานในองคก์ร

ทุกระดับได้แสดงศักยภาพของตนเองในการพัฒนางานพร้อมกับ 

การพัฒนาตนเอง อันเป็นสิ่งสำคัญในการขับดันองค์กรให้เป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้  ดังน้ัน ผู้บริหารจึงควรส่งเสริมให้เกิดระบบการสนับสนุน 

งาน R2R ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของคุณอำนวยในองค์กรส่งเสริม          

การรวมกลุม่ทำงานเปน็ชมุชนนกัปฏบิตั ิ (Community of Practice) และ 

ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมทั้งให้กำลังใจและชื่นชม 

ในการทำงานของคุณอำนวยอย่างสม่ำเสมอ 

คำนิยม



 หนังสือเคล็ดไม่ลับคุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R เล่มนี้ 

เป็นเล่มที่ 2 ที่ถอดความรู้จากประสบการณ์ชีวิตการปฏิบัติงานจริงของ

คณุอำนวยทีม่คีวามสามารถจากทัว่ประเทศ และไดถ้กูนำมาวเิคราะหจ์ดั

หมวดหมู่เพื่อให้อ่านง่าย ชวนให้ติดตามความรู้ที่ได้จึงเป็นเคล็ดวิชาที่ไม่

สามารถหาอ่านได้จากที่อื่นใด     

 เนือ้หาของหนงัสอืเลม่นีน้อกจากจะเปน็ประโยชนต์อ่การทำงาน

ของคุณอำนวยโดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อคุณกิจ คุณเอื้อ และ 

การพัฒนาสังคมไทยอีกด้วย      

                                         

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม  คชินทร

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

    5 มิถุนายน 2555



คำนำ

 เมือ่เอย่ถงึงานวจิยั ประโยคหรอืวลทีีห่ลายคนมกันำมาโยงใยคอื 

ยาก น่าเบื่อ น่าขยาด ขั้นตอนเยอะ ทำไปตามหน้าที่ มีแต่อาจารย์ 

ระดับมหาวิทยาลัยทำ 

 กิจกรรม R2R ที่ต่อยอดจากแนวคิดของ ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

ได้ให้การสนับสนุน จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสายใยที่โยงประโยคหรือ 

วลีเหล่านี้เข้ากับงานวิจัย โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ สวรส. ให้การ 

สนับสนุนกิจกรรมสร้างความรู้นี้ เรื่องน่ายินดีที่เกิดขึ้นอันถือเป็น            

ความสำเร็จอย่างหนึ่งของกิจกรรมคือ การได้เห็นคนทำงานหลายคน 

ไม่จำเพาะแต่นักวิชาการ หันมาให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้น   

ในการทำวิจัย เพื่อแก้ปัญหาที่ตนประสบจากงานประจำเพิ่มขึ้นอย่าง  

ต่อเนื่อง

 ด้วยฝันและเป้าหมายในการสนับสนุนกิจกรรม R2R  คือ               

การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในทุกองค์กร สร้างองค์กรแห่งการ 

เรียนรู้ในทุกอณูของระบบสุขภาพ โดยใช้การทำวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อน 

สวรส. อยากให้ทุกองค์กร ไม่จำเพาะแต่มหาวิทยาลัย มีใจรักในงานวิจัย 

และเห็นประโยชน์ของการทำวิจัยในการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน       

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดังกล่าวจะอาศัยกลไกสนับสนุนส่วนกลาง 

อย่างเดียวคงไม่พอ แต่ยังต้องอาศัย “ฟันเฟือง” ระดับภูมิภาคด้วย           



เพื่อเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการหนุนนำจิตวิญญาณของ R2R ให้แทรกซึม 

ไปทุกหย่อมหญ้า ไม่จำเพาะแต่ภาคสาธารณสุข 

 หนังสือเคล็ดไม่ลับคุณอำนวยเล่มนี้เป็นเสมือนภาคต่อของ 

หนังสือเล่มที่ 1 โดยนอกจากจะเสนอแนวทางที่ช่วยให้ทำวิจัยอย่างมี      

ความสุข และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารแล้ว ยังรวบรวมความรู้     

ของวิทยากรมากประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เดือนตุลาคม 2553 ความรู้เหล่าน้ีจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้าง

สมรรถภาพ “ฟนัเฟอืง” หรอื “คณุอำนวย” ตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการวจิยั 

ไล่ตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัย การดำเนินการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย            

เรื่อยไปจนถึงการแปลงผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ความรู้ควบคู่ความสุขจากการ 

อ่านหนังสือเล่มนี้ครับ

นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

มิถุนายน 2555 



 หลงัจากจดังานเคลด็ไมล่บัคณุอำนวยครัง้ที ่1 และถอดบทเรยีน 

รวมเลม่เปน็หนงัสอืเมือ่ราว 2 ปกีอ่น กไ็ดร้บัการตอบรบัจากสมาชกิ R2R 

ทั่วประเทศอย่างล้นหลาม และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางทีม R2R 

ศิริราช และ สวรส. จึงได้ร่วมมือกันจัดงานเคล็ดไม่ลับคุณอำนวยข้ึนอีกคร้ัง   

โดยเลือกบ้านผู้หว่านเป็นสถานที่จัดงานเช่นเดิม

 คร้ังน้ีนอกจากจะมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช มาร่วม 

เสวนาด้วยแล้ว ยังมีคุณอำนวยผู้มีประสบการณ์หลายท่านตบเท้าเข้ามา

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพนธ์ ทัศนิยม นายแพทย์วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน   

นายแพทย์สมบูรณ์ เทียนทอง ดอกเตอร์นิภาพร ลครวงศ์  นายแพทย์ทนง  

ประสานพานิช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ  

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์อนิรุธ ภัทรกาญจน์  แพทย์หญิงพัชรี  ย้ิมรัตนบวร 

และคุณอำนวยท่านอื่นๆ

 และเรายังได้รับเกียรติจากนายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 

ผู้อำนวยการ สวรส. นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

พระปกเกล้า มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะผู้บริหาร ซึ่งทั้งสองท่าน

ก็ได้ตอกย้ำให้เห็นว่า ผู้บริหารเปรียบเหมือนไฟเขียวที่ช่วยเปิดทางให้ 

ขบวนการ R2R ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบรื่น ผู้บริหารจึงถือเป็น 

ฟันเฟืองที่สำคัญมาก

จากใจ กองบรรณาธิการ



 สำหรบัเนือ้หาในการจดังานครัง้นีเ้รามุง่เนน้ลงลกึในรายละเอยีด

ของการทำงานวิจัย R2R มากขึ้น มีนักวิจัยมือใหม่และหน้าเก่าร่วมเล่า 

ประสบการณ์การทำวิจัยให้ฟังอย่างละเอียดต้ังแต่เร่ิมต้นจนจบเป็นช้ินงาน 

รวมท้ังข้ันตอนในการนำเสนอบนเวทีต่างๆ ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร นำเสนอ

แบบไหนจึงจะโดนใจคณะกรรมการ 

 นอกจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนเวทีแล้ว เรายังได้แบ่งกลุ่มให้     

สมาชิกทุกคนร่วมระดมสมองเพ่ือช่วยกันหาคำตอบตามโจทย์ท่ีได้รับ ซ่ึงก็

ทำให้เราได้เห็นพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคน R2R จากกิจกรรมน้ี 

จากน้ันก็เข้าสู่กิจกรรม Walk Rally โดยแต่ละกลุ่มต้องเวียนไปแต่ละฐาน        

ซ่ึงจะมีคุณอำนวยผู้เช่ียวชาญประจำอยู่ท่ีฐานเพ่ือถ่ายทอดเคล็ดวิชาต่างๆ 

เช่น การต้ังคำถามวิจัยให้คมชัด การเขียนระเบียบวิธีวิจัย การติดตาม 

งานวิจัยอย่างสร้างสรรค์ และวิธีเขียนบทคัดย่อให้โดนใจกรรมการ              

ซ่ึงจะเห็นว่าการเป็นคุณอำนวยท่ีดีน้ัน ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์   

 นอกจากนี ้เรากไ็มล่มืทีจ่ะสอดแทรกเนือ้หาสำคญั นัน่คอืการขยาย 

เครือข่าย R2R เพื่อให้เติบโตและเข้มแข็งไปทั่วประเทศ โดยมีเครือข่าย 

R2R ต้นแบบอย่างเครือข่าย R2R ภาคตะวันออกมาเผยเคล็ดลับของ         

การเติบโตและเข้มแข็งและมีแนวโน้มที่จะยั่งยืนในอนาคตข้างหน้าด้วย



 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือเล่มน้ีนอกจากจะทำให้ 

ท่านหยิบมาอ่านเพลินๆ ในยามว่างแล้ว ยังจะสามารถเป็นคู่มือในการเป็น 

คุณอำนวยท่ีดี หรือแม้กระท่ังเป็นเพ่ือนคู่คิดเม่ือยามรู้สึกท้อแท้ระหว่าง 

ทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย 

 หนังสือเล่มน้ีจะคอยย้ำเตือนว่า ท่านไม่ได้โดดเด่ียว ท่านไม่ได้ 

เดินคนเดียวบนถนนสาย R2R เราทุกคนจะเดินไปด้วยกัน

 You’ll never walk alone.

     ทีมกองบรรณาธิการ

       มิถุนายน 2555
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“จะไปไหนกันเหรอจ๊ะพิมพ์ ไปหลายคนเชียว ท่าทางสนุก” 

พิมพ์ชนก ที่กำลังหิ้วกระเป๋าเดินทางใบย่อมเดินตามคนอื่นๆ          

ซึ่งมุ่งหน้าไปขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถของโรงพยาบาลหันไป 

ยังต้นเสียง เห็น จริยา เพื่อนพยาบาลยืนส่งยิ้มให้ตรงบันไดทางขึ้น             

ตึกผู้ป่วยนอก พิมพ์ชนกยิ้มก่อนจะตอบกลับอย่างอารมณ์ดี

“ไปงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  R2R              

ที่บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม ที่พิมพ์เคยไป      

เมื่อปีท่ีแล้วจ้ะยา คร้ังน้ีพ่ีนุชก็ไปด้วยนะ”                  

พิมพ์ชนกพดูพลางทำทา่พยกัพเยดิไปทาง

นงนุช พยาบาลรุ่นพี่ที่ตอนนี้เดินหิ้ว  

กระเป๋าตัวปลิวไปถึงรถแล้ว 
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“ออ๋...ทีพ่มิพเ์คยเลา่ใหย้าฟงันะ่เหรอ เสยีดายจงัเลยทีไ่ปดว้ยไมไ่ด ้

พมิพอ์ยา่ลมืกลบัมาเลา่ใหย้าฟงับา้งนะ ยาเองกอ็ยากรูจ้กั R2R เหมอืนกนั 

เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะพิมพ์”

“ขอบใจจ้ะยา เที่ยวนี้ไปกันหลายคน คงได้อะไรกลับมาเยอะเลย 

งั้นพิมพ์ไปก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวเพื่อนๆ จะรอ แล้วเจอกัน บายจ้ะ” 

สองสาวโบกมือให้กันเป็นเชิงร่ำลา จริยามองตามพิมพ์ชนกจน 

ลับตา ก่อนจะเดินหายเข้าไปในตัวตึกผู้ป่วยนอกเพื่อเข้าเวรดึก ทางด้าน

พมิพช์นกกเ็ขา้ไปสมทบกบัเพือ่นรว่มทมี ซึง่นอกจากนงนชุ ผูเ้ปน็พยาบาล 

รุ่นพี่แล้ว ยังประกอบไปด้วย แพทย์หญิงฝนทิพย์ กุมารแพทย์ รสา 

นักกายภาพบำบัด และ เภสัชกรหญิงศิรินทร์ ที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน       

ท่าทางทุกคนตื่นเต้นเหมือนนักเรียนที่กำลังจะได้ไปทัศนศึกษา

สำหรับพิมพ์ชนก แม้ว่าจะเคยไปเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้                          

ที่บ้านผู้หว่านมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่เธอก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้ ครั้งก่อนเธอ       

ไปในฐานะแก้วเปล่าที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ R2R เลย ครั้งนี้เธอไปในฐานะ               

คุณอำนวยมือใหม่ท่ีแม้จะมีพ้ืนฐานเก่ียวกับ R2R มาบ้าง แต่ก็ยังถือว่าน้อย 

หากเทียบกับคนอื่นๆ 

เธอจึงต้ังปณิธานแน่วแน่ว่าเธอจะเก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์

ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และแน่นอนว่าเธอจะทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว  

เพื่อรองรับความรู้ที่รอเธออยู่ที่บ้านผู้หว่านอีกครั้ง
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รอบกายตอนนี้อึงอลไปด้วยเสียงพูดคุยปนเสียงหัวเราะของ               

เพ่ือนร่วมทางท่ีหยอกเอินกันอย่างคุ้นเคย พิมพ์ชนกทอดสายตาออกไป 

นอกหนา้ตา่งรถ ทอ้งฟา้กวา้งใหญเ่บือ้งหนา้นัน้เปน็สฟีา้ สรา้งความอบอุน่ 

คุ้นเคย และผ่อนคลายในใจอย่างประหลาด 

 

“คิดอะไรอยู่เหรอจ๊ะพิมพ์” นงนุชถาม ทำให้พิมพ์ชนกตื่นจาก 

ภวังค์

“พิมพ์กำลังคิดว่าไปบ้านผู้หว่านครั้งนี้เราจะไปเจออะไรบ้าง จะมี

อะไรเหมอืนหรอืแตกตา่งไปจากเดมิหรอืเปลา่ จะมคีนเกา่ๆ กลบัไปเหมอืน 

พมิพบ์า้งไหม กลวัไปแลว้เกอ้ กลวัทำอะไรไมถ่กู เพราะพวกเราเปน็ทมีใหม ่

และอกีสารพดัเลยคะ่พีน่ชุ” หญงิสาวตอบพยาบาลรุน่พีด่ว้ยรอยยิม้หวาน 

หากแต่น้ำเสียงมีแววกังวลเจืออยู่

“โธ่เอ๋ย พ่ีก็นึกว่าเร่ืองอะไร ท่ีแท้ก็เร่ืองน้ีเอง ไม่เอาน่า ทำใจให้สบาย 

ดีกว่า ปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติ อย่ากังวลไปเลย อย่างน้อย 

ครั้งนี้เราก็มากันหลายคน คงไม่เหงาหรอก ขี้คร้านพิมพ์จะเบื่อเสียงพี่ 

แล้วบอกให้พี่หยุดพูดแทบไม่ทัน” พูดจบนงนุชก็หัวเราะร่วนกับการแซว

ความช่างพูดของตัวเอง จนทำให้พิมพ์ชนกพลอยหัวเราะตามไปด้วย

“จรงิส ิแคม่พีีน่ชุคนเดยีวพมิพก์ไ็มเ่หงาแลว้” สองสาวหวัเราะใหก้นั 

อย่างรู้ใจ ก่อนจะเข้าร่วมวงสนทนากับเพื่อนร่วมคณะ ทิ้งความกังวลใจ 

ทั้งหลายไว้เบื้องหลัง...
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เช้าวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 

หน้าหนาวปีนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไรนักเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อากาศ 

เย็นสบายกำลังดี

“สวัสดีค่ะ มากันก่ีท่านคะ” เจ้าหน้าท่ีสาวของทีมศิริราชกล่าวทักทาย 

พิมพ์ชนกและคณะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมิตร 

“5 คนค่ะ” พิมพ์ชนกตอบพร้อมรอยย้ิมพิมพ์ใจอันเป็นเอกลักษณ์ 

พิมพ์ชนกจำเจ้าหน้าที่สาวท่าทางเป็นมิตรสองคนนี้ได้เป็นอย่างดี

จากปีที่แล้ว เพราะเจ้าหน้าที่สองคนนี้แหละที่ทำให้พิมพ์ชนกรู้สึกอุ่นใจ   

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบย่างเข้ามาที่บ้านผู้หว่านแห่งนี้ ครั้งนี้ก็เช่นกัน        

พิมพ์ชนกรู้สึกคล้ายได้กลับมาเจอเพื่อนเก่า

หลงัจากลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ พมิพช์นกกเ็ดนินำเพือ่นรว่มคณะ 

เข้าไปด้านในเพ่ือทานอาหารว่างรองท้อง ก่อนท่ีจะเดินเข้าไปในห้องประชุม   

เพื่อรอกิจกรรมแรกของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R 

เมือ่เจา้หนา้ทีส่าวทมีศริริาชประกาศผา่นไมโครโฟนวา่ใกลถ้งึเวลา 

เริ่มกิจกรรมแล้ว ทุกคนเริ่มทยอยเข้ามานั่งจับจองพื้นที่ ก่อนที่เจ้าหน้าที่

คนเดิมจะประกาศชื่อของวิทยากรท่านแรกหน้าเวที
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เปิดประตูบ้านผู้หว่านเปิดประตูบ้านผู้หว่าน
สู่กระบวนการ

เแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
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ทำวิจัย R2R เหมือนได้ “ตกสวรรค์”

พิมพ์ชนกจำชายสูงวัยหน้าตาใจดีซึ่งมีผมสีดอกเลาที่ยืนอยู่ 

เบือ้งหนา้ไดเ้ปน็อยา่งด ีปทีีแ่ลว้หญงิสาวไดเ้คลด็ลบัดีๆ  จาก ศาสตราจารย ์

นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กลับไปเป็นแนวทางในการทำวิจัย R2R เพื่อ 

พัฒนางานประจำ และปีนี้พิมพ์ชนกหวังว่าอาจารย์วิจารณ์จะมีเคล็ดลับ 

ดีๆ ใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ฟังอีก

หญิงสาวเปิดสมุดบันทึกคู่ใจ เตรียมตัวจดบันทึกทุกอย่างที่เป็น 

ประโยชน์ด้วยใจจดจ่อ 

“สวสัดคีรบั” อาจารยว์จิารณก์ลา่วทกัทายทกุคน 

ก่อนจะคลี่ยิ้มอบอุ่นและกวาดสายตาไปรอบๆ 

“ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 แล้วนะครับที่เรามา 

ประชุมกันท่ีน่ี เพ่ือมาแลกเปล่ียนเรียนรู้เคล็ดลับ

คุณอำนวย ผมว่าปีนี้อากาศดีกว่าปีที่แล้ว       
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ในบรรยากาศสบายๆ แบบนี้ ผมอยากให้บรรยากาศในการพูดคุยกัน 

เป็นไปแบบสบายๆ เพราะเป้าหมายที่เรามาเจอกันก็เพื่อที่จะมาเรียนรู้ 

ร่วมกัน” 

“ทุกท่านคงทราบแล้วว่าแนวทางของ R2R นั้นเริ่มต้นมาจาก 

ศริริาช ถงึวนันีก้ ็7 ปแีลว้ และคอ่ยๆ ขยับมาในระดับประเทศ ซ่ึงผมคิดว่า 

ในขณะน้ีเครือข่าย R2R ไมใ่ชข่องศริริาช หรอืของ สวรส. ไมใ่ชข่องใครคนใด 

คนหนึ่ง แต่เป็นของพวกเราทุกคน เป็นของประเทศไทย เพราะฉะนั้น        

การที่เรามาอยู่ร่วมกันในครั้งนี้ จะเป็นกระบวนการในการหาทาง              

ทำความเข้าใจ R2R วิธีการขับเคล่ือน รวมท้ังตัวบุคคลท่ีจะเป็นผู้ขับเคล่ือน

ซึ่งมีบทบาทสำคัญ นั่นคือ คุณอำนวย หรือ Facilitator นั่นเอง” 

“สิ่งที่ผมจะนำเสนอนี้ถือเป็นการทบทวน และเป็นการทำ 

ความเข้าใจของผม ในฐานะที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้ตั้งแต่ต้น 

บังเอิญว่า R2R เกิดขึ้นในระบบสุขภาพของเราเป็นแห่งแรก แต่ผม 

คิดว่าตัวคุณค่าของ R2R น้ัน สามารถทำได้ในทุกสายงาน ซ่ึง R2R จะทำให้ 

ระบบสุขภาพของประเทศไทยเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เป็นระบบที่เรียนรู้          

องค์กรที่เราอยู่ก็จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

ส่วนคนที่เข้ามาร่วมกระบวนการด้วยก็จะเป็นบุคคลเรียนรู้ (Learning 

Person)”

“เป้าหมายนี้เป็นแนวคิดสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของชีวิต 

ขององค์กร ของกลุ่มคน ของบุคคล ถ้าใครมีทักษะนี้ หรือเข้าไปอยู่ใน 

บรรยากาศแบบนี ้คนเหลา่นัน้จะคลา้ยๆ ได ้‘ตกสวรรค’์ คอื ตกไปอยู ่

ในทีท่ีด่ ีตามคำสอนทางศาสนาทีส่อนไวว้า่ คนเรานัน้ตอ้งหาทางเขา้ไป 

อยู่ในที่ที่ดี” 
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“ภาพที่ผมสังเกตเห็นก่อนที่จะมี R2R คือ คนจำนวนมากมัก 

มองงานประจำว่าเป็นสิ่งน่าเบื่อ ตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดว่า ‘ตายแล้ว ต้องไป 

ทำงานอกีแลว้หรอืนี’่ พอคดิแบบนีท้กุวนัชวีติกอ็บัเฉา แตต่วักระบวนการ 

R2R เปลีย่นแนวคดิงานประจำจากนา่เบือ่ ตำ่ตอ้ย ใหก้ลายเปน็ความสนกุ 

และทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่า”

“ผมขอยกตวัอยา่งงานเคลือ่นยา้ยคนไข ้(งานเปล) ของโรงพยาบาล 

ศิริราชให้ฟังนะครับ ผมสัมผัสได้ว่าสิ่งที่งานเคลื่อนย้ายคนไข้รู้สึกคือ 

เขาคือคนสำคัญ เพราะเขาเป็นจุดแรกที่สร้างความประทับใจและ                

ความอุน่ใจใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารดว้ยบรกิารทีด่ ีคำพดู และนำ้เสยีงทีส่ภุาพ 

ด้วยหน้าตาท่าทางที่เอื้ออาทร ส่วนรถเข็นที่ใช้ก็ต้องสะอาด และเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย”

“การสร้างความประทับใจเหล่านี้ทำให้เขาเป็น Somebody ไม่ใช่ 

Nobody ไม่ว่าตำแหน่งไหน ไม่ว่าหน้าที่ไหน ก็เป็น Somebody ที่ทำ           

ประโยชน์ให้แก่ผู้คนที่มาใช้บริการและสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรได้         

R2R จงึเปน็สว่นหนึง่ของการเปลีย่นวธิคีดิ เพราะใหค้วามสำคญัแกท่กุคน 

โดยเฉพาะ คนหน้างาน คนที่ทำงานประจำ ในสภาพนั้นจะเกิด CQI 

(Continuous Quality Improvement) อยู่ตลอด แนวคิดนี้ไม่ต้องเอ่ย           

แตเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตอิยูแ่ลว้ในทกุภาคสว่น ทกุคนไดป้ระโยชนห์มดเลย 

ที่สำคัญคือ สังคมได้ประโยชน์”

“จุดที่สำคัญคือ ตัวสมาชิกได้รับ ส.ป.ก. ซึ่ง ส. คือ ความสนุกและ 

ความสุขกับการทำงาน ซึ่งต้องมาร่วมกับเครือข่ายเยอะๆ มีกระบวนการ 

ขับเคลื่อน ป. คือ ปัญญา ประเทืองปัญญา การทำงานประจำจะทำให้  

เราเกิดปัญญา เก่งขึ้น เห็นวิธีทำงานที่แยบยลขึ้น ง่ายขึ้น เกิดผลดียิ่งขึ้น 

และ ก. คือ ก้าวหน้า เกิดความก้าวหน้า มีผลงานจากการที่เราพัฒนา 
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งานประจำ จนกลายเป็นมีวิธีการใหม่ๆ มีหลักฐาน มีข้อมูลบอกชัดเจน 

อธิบายวิธีการได้ว่า ทำไมถึงเกิดผลดี ทำไมอีกวิธีหนึ่งถึงเกิดผลดี        

น้อยกว่า มีความภูมิใจ และเรายังได้ประโยชน์ในการเลื่อนตำแหน่ง 

มีความก้าวหน้า” 

“ทั้งหมดนี้ เป้าหมายใหญ่ที่สุดอยู่ที่ว่า เราได้ให้การบริการที่ดีขึ้น 

มีความสุขจากการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น นั่นคือ ผู้ที่มารับบริการ 

เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนองค์กรของเรา เพราะถ้าการทำงานของเราดี         

ก็จะช่วยฉุดงานของคนอ่ืนให้ดีข้ึนไปด้วย เราก็ทำงานคล่องข้ึน เป็นประโยชน์ 

ต่อหน่วยงาน ทำให้หน่วยงานมีชื่อเสียง เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง 

และสังคมต่อไป” 

“การทำงานแบบไม่มีวิญญาณ ไม่มีชีวิตชีวา จะทำให้งานประจำ 

ไมม่คีณุคา่ ศริริาช และ สวรส. จงึนำ R2R มาขบัเคลือ่นระบบสาธารณสขุ 

ทั่วประเทศด้วยวิธีคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึ่งเป็น 

การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตั ิ(Action Learning) ใชเ้รือ่งราวของความสำเรจ็ 

เป็นตัวขับเคลื่อน เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่งพอเราคุยกันจนกระทั่ง

สนิทกันแล้ว เราก็จะเจอทั้งเรื่องที่ทำแล้วได้ผลและไม่ได้ผล ซึ่งก็ทำให้เรา

ได้เรียนรู้และปรับปรุงไปพร้อมๆ กัน” 

“นอกจากนี้ ยังเกิดการทำงาน ทฤษฎี และวิธีการต่างๆ ซึ่งไม่มี 

สูตรสำเร็จตายตัว และไม่มีตำราเล่มไหนเขียน ต้องทำไป เรียนรู้ไป             

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไป บางคนอาจจะรู้ทฤษฎีมากหน่อย            

กจ็ะมวีธิทีีก่รองเอาสว่นสำคญัไดม้ากหนอ่ย เพราะฉะนัน้ 2 วนันีผ้มอยากให ้

เราใชห้ลกัการนีใ้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั คนทีม่ปีระสบการณอ์ยูแ่ลว้

ผมก็อยากให้ทำตัวแบบสบายๆ เพราะจะทำให้จิตใจปลอดโปร่ง แล้วจะ 

สามารถเล่าประสบการณ์ออกมาได้ลึก” 
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“แล้วยิ่งถ้าเรามีคุณอำนวย (Facilitator) ที่เก่งก็จะทำให้เรา             

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ลึกและเชื่อมโยงกันมากขึ้น เพราะแท้ที่จริงแล้ว  

พวกเรามาที่นี่เพื่อมาฝึก เพื่อกลับไปเป็นคุณอำนวยในองค์กรของเราเอง 

เพราะฉะนั้นเทคนิคการเป็นคุณอำนวย เราก็ต้องเรียนหลายชั้น ภายใต้ 

บรรยากาศทีส่บายๆ ไมเ่ครยีด และไมก่งัวลวา่อนัไหนจะผดิ อนัไหนจะถกู 

ไมก่งัวลวา่ตรงตามตำราไหม ตรงตามทีอ่าจารยว์า่ไหม เราจะสงัเกตจาก 

ตวักระบวนการตา่งๆ ไดเ้อง ถา้จติใจของเราปลอดโปรง่ มอีสิระ เราจะกลา้ 

เลา่ในหลายๆ เรือ่ง นัน่หมายความวา่ Tacit Knowledge จะออกมาไดด้กีวา่ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะดีมาก จะดียิ่งขึ้นกว่าบรรยากาศที่คนมีแต่ 

ความกลัวนั่น กังวลนี่”

“ในการขับเคลื่อนเครือข่าย R2R เราก็ใช้พลัง K ที่ 2 และ K ที่ 3 

จรงิๆ แลว้คนทีส่ำคญัทีส่ดุในการทำ R2R กค็อืคนทำงานประจำทีเ่รยีกวา่ 

Knowledge Practitioner (KP) ผมก็เอามาตั้งเป็นคุณโน่น คุณนี่ เพื่อที่ 

จะสื่อสารว่าใครทำหน้าที่อะไร เช่น คุณกิจ คือ คนที่ทำกิจกรรม หรือคน 

ทำงานประจำ ที่จะทำให้งานประจำกลายเป็นงานวิจัยขึ้นมา” 

“คุณกิจมีหน้าที่ทำ Knowledge Sharing (KS) ว่าได้ลองเรื่องนั้น

เรื่องนี้แล้วได้ผลอย่างไรบ้าง นำมาแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมา 

ความรู้ก็จะเพิ่มขึ้น และตัวเทคนิคต่างๆ ในการปรับปรุงงานก็จะเพิ่มขึ้น 

โดยอัตโนมัติ แล้วเรามีประสบการณ์ทำกับคนที่พื้นความรู้แทบไม่มีเลย 

เช่น จบ ป.2-ป.3 เขียนตัวหนังสือก็ไม่กล้าให้ใครเห็น เพราะโย้เย้ 

เขียนผิดๆ ถูกๆ แต่พอเขามีความมั่นใจถึงจุดหนึ่ง เขาก็จะกล้าจด ซึ่งจะ 

เป็นประโยชน์กับงานของเขาเอง”
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“ในขณะเดียวกันก็มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้เยอะจากประสบการณ์

ตรง เทา่กบัวา่เราเนน้การทำ Success Story Telling คอืการมาแลกเปลีย่น 

เรื่องราวความสำเร็จ เพราะว่าในเรื่องเล่ามีความรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ซ่อนอยู่ ในกรณีของ 2 วันนี้ก็คือการทำหน้าที่คุณอำนวยของ R2R” 

“แต่ในกรณีของคุณกิจ เช่น คนงานห้องผ้ามาแลกเปลี่ยนกัน             

ถือเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนางาน ซึ่งตัวคุณกิจ 

กต็อ้งคอ่ยๆ เรยีนไป ปฏบิตัไิป กจ็ะเขา้ใจเอง เรยีนพวกทีเ่ปน็ทกัษะสำคญัๆ 

ของการเป็นคุณกิจที่ดี จะทำให้คุณกิจสามารถพัฒนาตัวเองจนกลายเป็น

นักวิจัยได้” 

“กับพวกเราเองในฐานะที่เป็นคุณอำนวย และหลายท่านก็เป็น 

คณุเอือ้ (ผูบ้รหิาร) ดว้ย ในสว่นของคณุอำนวย อาจารยส์มศกัดิ ์ชณุหรศัมิ ์

เคยพูดในเร่ืองของ 5 ช. ซ่ึงได้แก่ ชวน เชียร์ ช้ี ชม เช่ือม เอาไว้ ซ่ึงตัวคุณเอ้ือ 

หรือผู้บริหาร ส่วนสำคัญที่สุดคือ ชื่นชม แต่ไม่ชื่นชมแบบเปรอะไปทั่ว 

ตอ้งชืน่ชมแบบเขา้ใจ แบบรูเ้รือ่ง แลว้ตคีวามวา่ดอียา่งไร เพือ่ไปยใุหท้ำตอ่ 

เชน่ ถา้ทำอยา่งนีอ้กีหนอ่ยจะไปไดไ้กลนะ โอโ้ห โรงพยาบาลไดป้ระโยชน ์

เยอะเลย คนไข้ก็ได้อะไรเยอะเลย เป็นต้น”

“เท่ากับว่าเราได้สร้างมุมมอง ไปยั่วยุให้เขาทำต่อ ในลักษณะที่      

น่าจะทำได้ น่ีคือท่ีคุณเอ้ือควรเข้าไปร่วมทำความเข้าใจ แล้วจะรู้ว่าเขาทำแล้ว 

เกิดผลดีอย่างไรบ้าง และถ้าทำแบบนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไร ให้พยายาม 

ตีความ แล้วแนะนำ ถามถึงความคืบหน้าของการทำงานเป็นระยะ” 

“หรอืพอเจอคนทำงานกค็วรถามวา่ เขาอยากใหเ้ราสนบัสนนุอะไร 

ให้ความสำคัญกับเขา เช่น ชื่นชมในสิ่งที่เขาทำว่าเป็นประโยชน์ต่อคนไข้

อย่างไร หรือชักชวนเขา แนะนำให้ไปนำเสนอผลงานในการประชุมต่างๆ 
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เขาจะเกิดความภูมิใจในผลงาน และมีกำลังใจในการทำงานต่อไป 

นีก่ค็อืพลงัของ K ที ่2 และ  K ที ่3 ซึง่จรงิๆ แลว้กค็อื ตวับคุคลนัน่แหละครบั 

R2R เราก็จะเดินหน้าด้วยบทบาทง่ายๆ แบบนี้แหละ”

“ในฐานะคุณอำนวยก็จะทำหน้าที่หลากหลาย คุณอำนวย               

มีความสำคัญอย่างย่ิงในแง่ของการเช่ือมโยง อาจเป็นการเช่ือมโยงเครือข่าย 

ภายในโรงพยาบาลเอง เช่น ที่ศิริราชมีบุคลากรกว่า 14,000 คน 

มหีนว่ยงานหลายรอ้ยหนว่ยงาน เพราะฉะนัน้การเชือ่มโยงมคีวามสำคญั 

มาก บางทคีนทีท่ำงานคลา้ยๆ กนัแตไ่มไ่ดส้นใจกนั ไมรู่จ้กักนั กต็อ้งอาศยั 

คุณอำนวยนี่แหละในการเชื่อมโยง ให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 

เป็นเครือข่ายภายใน หรือในเรื่องเดียวกัน บางครั้งหน่วยงานภายในไม่มี 

Success Story Telling ก็สามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้” 

“ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ หลายครั้งที่คนหน้างานไม่มีช่องทาง 

เชื่อมโยงกับผู้บริหาร ตัวคุณอำนวยจะเชื่อมโยงกับผู้บริหารได้เก่งกว่า      

ก็จะทำให้ผู้บริหารได้รับรู้เรื่องราวดีๆ ของคนหน้างานที่เกิดขึ้นจาก           

งานประจำ สุดท้ายอาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายได้ สำหรับ 

การพัฒนางานนั้น หลายๆ ครั้งต้องเอาทฤษฎีเข้ามาอธิบายว่าทำไมถึง 

ทำได้แบบน้ี และเม่ือเข้าใจแล้ว คนปฏิบัติก็จะคิดหาวิธีท่ีจะทำได้ดีมากข้ึน 

ไปอีกด้วยมันสมองของเขาเอง จะยิ่งทำให้เกิดวงจรของการพัฒนางาน 

ประจำได้อย่างไม่จำกัด”

“เราทำ R2R อยู่ภายใต้ความเช่ือในความเป็นมนุษย์ว่า มนุษย์ทุกคน 

ไม่ว่าการศึกษา ตำแหน่ง หรือฐานะใด เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

เหมือนกันหมด น่ีคือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ ขอให้เราเอาคุณสมบัติ

นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้หลากหลาย” 
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“ใน 2 วันที่เราอยู่ร่วมกันในบ้านผู้หว่านแห่งนี้ เราต้องมาช่วยกัน 

คิดว่าคนที่เหมาะสมจะเป็นคุณอำนวยควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง เพื่อที่      

จะให้ผู้บริหารได้รู้และได้ไปชวนคนมาร่วม จะได้คนท่ีมาทำหน้าท่ีน้ีเพ่ิมข้ึน 

ทำให้เกิด ส.ป.ก. และทำงานได้ผลดีจริงๆ” 

“ผมลองคิดๆ ดู คุณสมบัติของ R2R ท่ีมีอย่างมากคือ OD (Organization 

Development), HRM (Human Resource Management), QD (Quality 

Development) R2R ถ้ามองอีกมุมหน่ึงคือการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงการพัฒนา 

บุคลากรในแนวคิดแบบไทยๆ ผมคิดว่ามีวิธีคิดท่ีต้ืนเกินไป คือใช้การอบรม 

เป็นหลัก เป็น Training Mode บางคนบอกว่าจะพัฒนาบุคลากร ถามว่า 

จะตอ้งจดัอบรมอะไรบา้ง ตอ้งสง่ไปอบรมทีไ่หนบา้ง อนันัน้กไ็มผ่ดินะครบั 

ผมว่าก็ดี แต่ควรจะมีน้ำหนักอยู่ซักประมาณ 30-40% เป็นอย่างมาก         

1 ใน 3 กำลังพอดี อีก 2 ใน 3 ต้องเป็น Learning Mode ซึง่ R2R เปน็หนึง่ 

ใน Learning Mode ดังนั้น R2R เป็นตัวสำคัญในการพัฒนาบุคลากร 

โดยใช้ Learning Mode” 

“ผมขอเสนออาจารย์เชิดชัยว่า สร้างเป็นเครือข่ายคุณอำนวย 

ขึ้นมาแล้ว ควรมีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกันด้วย ในการประชุม          

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R National Forum) 

เดือนกรกฎาคมของทุกปี อาจจัดให้มีการมอบรางวัลคุณอำนวยแห่งปี 

ไม่ใช่คนเดียวนะ อาจจะมี 30 คน ให้โล่ ให้รางวัลกันทุกคนเลย 

นอกจากจะไดร้างวลัแลว้ ทา่นตอ้งเลา่ดว้ยนะวา่ทา่นทำอยา่งไร จงึทำงาน 

จนถึงข้ันได้รับรางวัล น่ีคืออุบายในการท่ีจะทำให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ที่สนุก คึกคัก” 
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“ผมก็หวังว่าในช่วงเวลา 2 วันนี้ที่บ้านผู้หว่าน พวกเราจะได้ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดปัญญา บ้านผู้หว่านแท้จริงแล้วมีความหมาย  

ที่ดี มีหมายความว่าหว่านเมล็ดพืชแห่งความดี เป็นที่แห่งบุญกุศล เป็นที่ 

แห่งการทำความดีให้แก่ผู้อื่น ให้แก่สังคม ให้แก่โลก ซึ่งเป็นสถานที่            

ที่เหมาะมากเลยในการมาชุมนุมและมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขอให้ 

ทุกท่านมีความสุข และได้ประโยชน์จากการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ในช่วง 2 วันนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ” อาจารย์วิจารณ์กล่าว 

พิมพ์ชนกและเพื่อนร่วมคณะ รวมทั้งเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาร่วม         

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ปรบมือให้อาจารย์์์วิจารณ์ที่ท่านให้เกียรติ 

ขึ้นมากล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับ R2R และบทบาทของคุณอำนวยให้ฟัง 

เมื่อปีที่แล้วพิมพ์ชนกรู้สึกประทับใจอาจารย์วิจารณ์ เพราะ 

ความเป็นกันเอง การวางท่าทีสบายๆ อบอุ่น เป็นธรรมชาติ และเรียบง่าย

ของอาจารย์วิจารณ์ที่ช่วยลดความประหม่าของพิมพ์ชนกได้มากโข 

ปีน้ีก็เช่นกัน นอกจากความเป็นกันเองและเป็นมิตรของอาจารย์          

วจิารณท์ีพ่มิพช์นกรูส้กึคุน้เคยแลว้ ทา่นยงัใจดถีา่ยทอดความรูเ้รือ่ง R2R 

ใหฟ้งัอยา่งไมห่วงวชิา ทัง้ยงับอกเคลด็ลบัตา่งๆ ในการทำหนา้ทีค่ณุอำนวย 

ที่ดีด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์อย่างมาก

ยิง่เปน็การตอกยำ้ใหพ้มิพช์นกรูส้กึอุน่ใจ และมัน่ใจวา่ เวลาตอ่จากนี ้

ที่อยู่ในบ้านผู้หว่าน เธอและเพื่อนๆ ทั้งหมด จะได้รับวิชาในการทำ R2R 

และมิตรภาพกลับบ้านไปด้วย
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Before Action Review (BAR) 
    สบายๆ กับอาจารย์กะปุ๋ม

เสียงตบมือเกรียวกราวเมื่อครู่เงียบลง เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งต่อเวทีให้ 

ดร.นิภาพร ลครวงศ์ หรือที่ใครๆ ต่างก็คุ้นเคยกันในนาม อาจารย์กะปุ๋ม 

หญิงสาวร่างเล็กแต่บทบาทในแวดวง R2R นั้นไม่เล็ก ทั้งยังเก่งและแกร่ง 

จนเป็นแบบอย่างให้ใครหลายคนมานักต่อนักแล้ว

“สวัสดีค่ะ” อาจารย์กะปุ๋มส่งเสียงทักทายสมาชิกด้วยน้ำเสียง 

สดใส ใบหน้ายิ้มแย้ม แลดูเป็นมิตรเช่นเคย

“มองดหูนา้คา่ตากนั สว่นใหญเ่รา 

จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะ เรารอคอย 

กิจกรรมครั้งนี้มาเป็นปี หลังจากครั้งที่ 1 

เราจัดไปเมื่อ 12-13 ธันวาคม 2552 

กะปุ๋มคิดว่าเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนาน 

คนท่ีมีหัวใจเป็นคุณอำนวย เขาไม่ได้ 

ต้องการที่จะได้รางวัลหรอก รางวัล 
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จริงๆ ท่ีเขาได้รับก็คือความสุขท่ีเห็นคนอ่ืนมีความสุข เห็นคนอ่ืนมี ส.ป.ก.”

“การมาที่บ้านผู้หว่านครั้งนี้ ทำให้หัวใจเราคึกคัก เพราะเราได้ 

มาจูนกัน ช่วงของ BAR เป็นช่วงที่สำคัญ เพราะเราจะได้มาทำความรู้จัก 

กันให้ดียิ่งขึ้น บ้านผู้หว่านที่อาจารย์วิจารณ์บอกว่าเหมือนการหว่าน 

เมล็ดพันธุ์ ซึ่งจริงๆ การหว่านเมล็ดพันธุ์เราได้ลงมือหว่านไปแล้ว ในช่วง 

2 วันที่อยู่ที่นี่เป็นการบ่มเพาะ ที่พวกเราทุกคนมาช่วยกันรดน้ำพรวนดิน 

เมล็ดพันธุ์แห่งความสุขที่จะนำพาผู้คนหลุดจากโซ่ตรวนจากการทำงาน 

ประจำ”

“บางคนรู้สึกทุกข์ทรมานจากงานประจำ อยากจะลาออกจากงาน 

บ่นทุกวัน จนเกษียณอายุราชการ” อาจารย์กะปุ๋มพูดจบประโยคก็หัวเราะ

เสยีงใส กอ่นจะพดูตอ่ “และกพ็ดูวา่ ‘ถา้ฉนัมโีอกาส ฉนัจะลาออกจากงาน 

ฉนัจะเปลีย่นอาชพีใหม’่ นีค่อืคำพดูทีเ่ราไดย้นิบอ่ยๆ จากคนทำงานประจำ 

ขณะทีเ่ขายงัหายใจอยูน่ีเ้ราจะนำพาเขาอยา่งไรใหเ้ขารูส้กึมคีวามสขุ และ 

มีคุณค่า การท่ีคนเราจะรู้สึกมีคุณค่าก็คือการได้รู้สึกดี แต่ไม่ใช่แบบฟุ้งซ่าน 

หรือรู้สึกเป็นลบ (Negative) นะคะ ต้องรู้สึกดีจากหัวใจ รู้สึกเป็นบวก 

(Positive)”

“การคิดบวก คือ การคิดเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ซึ่งในขณะที่เรา 

ชว่ยเหลอืคนอืน่อยูน่ัน่แหละ คอืเรากำลงัชว่ยเหลอืตวัเราเองดว้ย เปน็การ 

ออกจากความทกุขข์องเรา เพราะขณะทีเ่ราไปชว่ยเหลอืคนอืน่ ความทกุข ์

ของเราก็จะถูกสะสางออกไปด้วย” อาจารย์กะปุ๋มกล่าวจบก็ยิ้มอย่าง            

เอื้ออารีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หลังจากทักทายกันพอหอมปากหอมคอแล้ว อาจารย์กะปุ๋มก็ให้      

ทุกคนฝึกผ่อนคลายความเครียดด้วยหลักการง่ายๆ ของชาวพุทธนั่นคือ 

การหายใจเข้า-ออกนั่นเอง 
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“ให้ทุกท่านหายใจให้สบาย ถ้าเรารู้สึกไม่สบาย ไหล่เราจะเกร็ง 

สังเกตง่ายๆ หลายท่านเกร็งนะคะ ถ้าเราหายใจสบายทุกส่วนจะผ่อนคลาย 

เร่ิมจากใบหน้าเราก็จะผ่อนคลาย แววตาจะเป็นประกาย หายใจเข้าสบาย 

หายใจออกสบาย ไมต่อ้งเกรง็คะ่ หายใจเขา้ ฉนัตืน่รู ้รูว้า่เรากำลงัหายใจอยู ่

หายใจออก ฉันเบิกบาน”

พิมพ์ชนกหายใจเข้า-ออกช้าๆ ตามคำแนะนำของอาจารย์กะปุ๋ม 

ตอนนี้รอบกายนิ่งสงบ มีเพียงเสียงนุ่มน่าฟังของอาจารย์กะปุ๋มเท่านั้น     

ที่คอยนำพาให้ทุกคนทำความรู้จักตัวเองด้วยการตามลมหายใจให้ทัน

“สังเกตเวลาเราหายใจออกเราจะรู้สึกผ่อนคลาย หายใจเข้าเราจะ 

เกร็งกว่าหายใจออก เหมือนการหายใจเข้าเราเอาความทุกข์เข้ามาไว้   

ในใจเรา แต่หายใจออกคือเราแบ่งปันความรู้สึกดีๆ สู่ผู้อื่น เหมือนดังที่ 

ท่านติช นัท ฮันห์ (พระนักบวชนิกายเซนชื่อดังชาวเวียดนาม ผู้ก่อตั้ง 

หมู่บ้านพลัมในประเทศฝรั่งเศส) กล่าวไว้”

“การหายใจออกเป็นการหายใจเพื่อผู้อื่น การหายใจเข้าเหมือน 

เราแบ่งปันความทุกข์เข้ามา เป็นการบ่มเพาะจิตของพระโพธิสัตว์ คือ 

การเสียสละ การทำเพื่อผู้อื่น เพราะฉะนั้นเราควรนั่งหายใจเข้าสบาย 

หายใจออกสบาย และก่อนจะเริ่มต้นกิจกรรมทั้ง 2 วันนี้ เราน่าจะทำ 

ความรู้จักกันก่อนนะคะ มีหลายท่านที่คุ้นเคยกันดี แต่ก็ยังมีหลายท่านที่

เพิ่งมาเจอกันเป็นครั้งแรก อยากให้ทุกคนเปิดใจว่าอะไรที่นำพาให้เรามา

เจอกันท่ีน่ี อะไรดึงดูดเรามา หรือใครอยากจะพูดอะไร ก็ตามสบายเลยค่ะ” 
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ดร.นิภาพร  ลครวงศ์
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พิมพ์ชนกจำความรู้สึกครั้งแรกในการแนะนำตัวเมื่อปีที่แล้วได้ดี       

ตอนนั้นเธอมีทั้งความประหม่าและกังวลใจสารพัด แต่เพราะความเป็น 

กันเองของอาจารย์กะปุ๋มนี่เอง ที่ทำให้เธอผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปได้ 

หญิงสาวนั่งยิ้มเงียบๆ ให้กับความเป๋อเปิ่นของตัวเองในวันวาน        

หากก็ไม่พ้นสายตาของนงนุชที่นั่งอยู่ข้างๆ ไปได้ 

“เปน็อะไรเหรอจะ๊พมิพ ์ยิม้นอ้ยยิม้ใหญ ่บอกกนัมัง่ส ิพีอ่ยากยิม้ดว้ย 

เพราะตอนนี้พี่กลัว มือเย็นไปหมดแล้ว ไม่รู้จะแนะนำตัวเองยังไง ไม่เคย 

พูดต่อหน้าคนเยอะๆ แบบนี้มาก่อน กลัวพูดผิดๆ ถูกๆ อายเขาแย่”           

เพื่อนรุ่นพี่สารภาพความในใจให้พิมพ์ชนกฟังหน้าซีดหน้าเซียวด้วย 

ความประหม่า จนพิมพ์ชนกอดเห็นใจไม่ได้ 

ภาพในวันวานย้อนกลับมาในห้วงคำนึงของพิมพ์ชนกอีกหน              

คร้ังกระโน้นสีหน้าของเธอก็คงไม่ต่างจากนงนุชกระมัง หนำซ้ำยังมาคนเดียว 

ยังดีท่ีมี ดวงใจ พยาบาลผู้เป็นเพ่ือนใหม่จากโรงพยาบาลภาคตะวันออก 

คอยอยู่เคียงข้าง เสียดายที่ปีนี้ดวงใจไม่ว่าง เลยไม่มีโอกาสได้เจอกัน           

แต่ตลอดปีที่ผ่านมาทั้งสองสาวก็ยังโทรศัพท์และอีเมลติดต่อถามไถ่ 

สารทุกข์สุกดิบกันเป็นระยะ โดยเฉพาะความคืบหน้าเรื่องการทำ R2R      

ทั้งพิมพ์ชนกและดวงใจต่างก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคอยให้กำลังใจ 

กันเป็นประจำ

พิมพ์ชนกดึงตัวเองกลับจากภวังค์ แล้วยื่นมือไปเกาะกุมมือของ 

รุน่พีเ่อาไว ้สมัผสัไดถ้งึความเยน็เฉยีบของมอืคูน่ัน้ หญงิสาวยิม้อยา่งอาร ี      

พร้อมพูดปลอบประโลมหวังให้เพื่อนรุ่นพี่คลายความกังวลใจ 
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“พี่นุชไม่ต้องกังวลนะคะ ทำตัวตามสบาย พี่นุชบอกพิมพ์เองไม่ใช่

เหรอว่าเรามาด้วยกัน ไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลย เด๋ียวพอถึงตาเราแนะนำตัว

ก็พูดตามท่ีเรารู้สึก ปีท่ีแล้วพิมพ์ก็เป็นแบบเดียวกับพ่ีนุชน่ีแหละค่ะ 

นึกแล้วก็อดขำตัวเองไม่ได้ ไม่รู้จะกังวลอะไร เพราะมีแต่คนใจดี และ 

น่ารักทั้งนั้น” พิมพ์ชนกคลี่ยิ้มให้นงนุช เพื่อนรุ่นพี่กระชับมือให้แน่นเข้า 

พร้อมกับยิ้มแหยๆ 

“เออ นัน่ส ิพีก่ล็มืไป อายจงั ตวัเองเปน็คนพดูเองแท้ๆ  แตก่ลบักลวั 

ซะเอง มันน่าเขกหัวตัวเองนัก นี่แน่ะ!” นงนุชทำท่าเขกหัวตัวเองเบาๆ        

ทีม่วัแตค่ดิฟุง้ซา่นปรงุแตง่ไปเอง กอ่นจะยดืตวัตรง สดูลมหายใจเขา้ลกึๆ 

แล้วค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกสบายๆ ตามที่อาจารย์กะปุ๋มแนะนำ แล้ว

มองไปข้างหน้าเพื่อดูว่าคนอื่นๆ แนะนำตัวเองกันอย่างไรบ้าง หวังลด 

ความประหม่า

เพ่ือนสมาชิกคนแรกท่ีลุกข้ึนแนะนำตัวเองคือ 

ชตุมิา ชยัมณ ีพยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลสนัปา่ตอง 

จ.เชยีงใหม ่เธอบอกวา่พอมคีวามรูเ้รือ่ง R2R มาบา้ง 

และอยากรู้มากขึ้นไปอีก

“อยากพัฒนางานประจำให้ดีขึ้น เลยลอง 

ศกึษาทฤษฎแีละอา่นงานวจิยั เพือ่หาแนวทางทีจ่ะทำ         

ให้เกิดประโยชน์กับคนไข้ได้มากที่สุด เป็นการทำงานแบบ R2R โดย 

ไม่รู้ตัวค่ะ หลังจากที่ทำแล้วได้ผลดีก็อยากจะเล่าให้คนอื่นฟัง คิดว่า             

เล่าในรูปแบบของการวิจัยน่าจะมีคุณค่าและน่าเชื่อถือมากกว่า ก็เลย 

แสวงหาที่ปรึกษา และได้ ดอกเตอร์ยุพิน เพียรมงคล จากคณะ                 

พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษา แม้ว่าอาจารย์ 

ไม่เข้าใจเรื่อง R2R แต่ก็มาช่วยสอนการทำวิจัยให้เราในระดับหนึ่ง” 
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“หลังจากนั้นก็ไปค้นคว้าข้อมูลและเขียนออกมาตามที่ตัวเอง  

เข้าใจ และส่งเข้าไปประกวดกับ สวรส. พอได้รับการคัดเลือกก็ยิ่งรู้สึก 

ฮึกเหิมมากขึ้น พอมาส่งประกวดกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ ก็ได้รับรางวัลอีก ก็ยิ่งทำให้รู้สึกกล้าหาญชาญชัยขึ้นไปอีก               

มคีวามรูส้กึวา่งานวจิยัไมใ่ชเ่รือ่งยาก ปญัหาทกุอยา่งแกไ้ขได ้ทีม่าในครัง้นี ้

เพราะอยากมาดเูคลด็ลบัวา่ การทีจ่ะกระตุน้ใหค้นหนัมาทำงานวจิยั R2R 

นั้น จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ”

ท่านต่อไปอาจารย์กะปุ๋มให้เครดิตว่าเป็น 

ขวญัใจชาว R2R นัน่คอื ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์(พเิศษ) 

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ กุมารแพทย์จาก 

โรงพยาบาลหาดใหญ ่จ.สงขลา ซึง่ปทีีแ่ลว้นายแพทย ์

ไพโรจน์ก็มา 

“ขอบคณุอาจารยก์ะปุม๋ทีย่นืนะครบั ถา้นัง่จะ 

นึกว่านอน เพราะอาจารย์กะปุ๋มตัวกะทัดรัด” นายแพทย์ไพโรจน์แซว 

อาจารย์กะปุ๋มอย่างคุ้นเคย เรียกเสียงหัวเราะจากสมาชิกในห้อง

“ขอบอกว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่บ่นว่าจะลาออกและจะย้ายงาน 

ทุกวัน แต่จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหน ทำงานอยู่โรงพยาบาลหาดใหญ่

มาประมาณ 20 ปแีลว้ แตย่งัไมเ่กษยีณนะครบั” พดูจบประโยคนายแพทย ์

หนุ่มใหญ่ก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดี ก่อนจะอธิบายต่อว่า “ผมเป็นคนชอบ 

ทำงาน ปีที่แล้วก็มาอบรมที่นี่ ผมชอบแนวคิดและทุกอย่างของ R2R 

ที่นำเสนอมาทั้งหมด ผมคิดว่ามันเปลี่ยนรูปโฉมของการทำงานประจำ”



เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย เล่ม 240

“จากเดมิทีเ่คยพยายามผลกัดนังานวจิยัในรปูแบบทีเ่ปน็วชิาการจา๋

เหลือเกิน ซึ่งมันยาก แต่ R2R มาเปลี่ยนรูปโฉมงานวิจัย ให้คึกคัก 

มีความสุข สนุก และผมก็ประกาศไว้ว่า ถ้าใครทำงานวิจัยไม่สนุก       

น่ันไม่ใช่ R2R อันน้ีผมยืมจากอาจารย์วิจารณ์และอาจารย์กะปุ๋มมาอีกที 

แล้วใช้แนวคิดน้ีก็ดูดีนะครับ และผมก็ยินดีท่ีได้มาพบกับทุกคนท่ีมีหัวใจ 

เดียวกัน” 

ทันทีที่นายแพทย์ไพโรจน์กล่าวแนะนำตัวเองจบ ถึงคราวของ 

อาจารย์กะปุ๋มเอาคืนบ้าง 

“อาจารย์ไพโรจน์เป็นตัวอย่างของคนพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 

เช่น เรื่องระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) พูดไปๆ คนนั่งหลับอาจารย์ก็

หยิบลูกอมขึ้นมาแจก ถ้าอยากเรียนรู้เรื่องของระเบียบวิธีวิจัย หรือ 

เรือ่งอะไรยากๆ อาจารยไ์พโรจนส์ามารถเลา่ใหส้นกุได ้เหมอืนดทูอลก์โชว”์ 

พดูจบอาจารยก์ะปุม๋ก็หัวเราะเสียงใส พลอยทำให้บรรยากาศในห้องประชุม 

ครึกคร้ืนข้ึนไปอีก

คนตอ่ไปทีล่กุขึน้แนะนำตวัเองคอื อบุลวรรณา 

เรือนทองดี จากโรงพยาบาลบางปลาม้า 

“อันดับแรกเลยต้องขอบคุณ สวรส. และศิริราช 

นะคะ ทีอ่นญุาตใหโ้รงพยาบาลบางปลามา้มา ตวัเอง 

เป็นคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จาก ส.ป.ก. R2R          

โรงพยาบาลบางปลาม้ามีจุดเริ่มเล็กๆ เม่ือปี 2551 

ท่ีได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของ สวรส. และกลับไปพัฒนา 

ตัวเอง พัฒนางาน จนมีความก้าวหน้าในอาชีพ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 

พยาบาลดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข ต้องขอบคุณทีมงาน R2R 

ทุกท่านนะคะ ท่ีให้โอกาสโรงพยาบาลบางปลาม้า” 
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“ตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาเราพยายามไปพูดที่สุพรรณบุรี ตอนนั้น 

ผู้คนงงงวยกับ R2R มาก ตอนนี้ที่สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพิ่งจะตั้ง 

เป็นชมรม R2R เล็กๆ ขึ้นมา ก็เลยคิดว่าวันนี้โรงพยาบาลบางปลาม้า       

มา 6 คน เราก็คาดหวังว่าจะนำเอาวิชาที่ได้รับในครั้งนี้ไปตั้งชมรม R2R 

ให้ใหญ่กว่าของ สสจ. ซักนิดนึง” อุบลวรรณาหัวเราะร่วนอย่างคนอารมณ์ดี 

กับการคิดการณ์ใหญ่ของตัวเอง 

ส่วน แพทย์หญิงจิตอัมพร เฟ่ืองแก้ว จักษุแพทย์ 

โรงพยาบาลโพธาราม กล่าวว่า

“โดยส่วนตัวแล้วยังใหม่กับ R2R อยู่มาก 

แต่ก็อยากทำความรู้จักให้มากขึ้น เพราะรู้สึกเบื่อ 

มากทีต่อ้งทำงานประจำทกุวนั พอไดม้ารูจ้กักบั R2R 

กท็ำใหเ้ราไดค้ดิอะไรอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากงานประจำ 

และทำให้เรารู้สึกสนุกกับมัน ก็เลยคิดว่าการมาเรียนรู้ในครั้งนี้น่าจะมี 

ประโยชน์ และทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขมากขึ้น”

ด้าน พันตรีหญิงนภาเพ็ญ จันทะขัมมา ผู้จัดการ

สำนักงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลค่ายสุรนารี 

จงัหวดันครราชสมีา บอกเลา่ถงึแรงบนัดาลใจในการ 

มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า

“อยากมาเรยีนรูก้ารเปน็คณุอำนวยทีด่ ีเพราะ 

จริงๆ แล้วหน้าที่คือเป็นคุณอำนวย และพยายามจะ 

ทำวิจัยร่วมกับ ‘คุณกิจ’ ในโรงพยาบาล ว่าจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำงาน 

ได้อย่างมีความสุข ตอนน้ีก็มีน้องๆ เข้ามาช่วย ปัญหาทุกอย่างในโรงพยาบาล 

เราพยายามทีจ่ะทำเปน็งานวจิยัเลก็ๆ เปน็ Mini Research อาจจะยงัไมถ่งึขัน้ 

R2R แต่ก็พยายามที่จะผลักดัน R2R ให้สนุกในโรงพยาบาลทหาร และ 
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อาจจะเผยแพร่เป็นเครือข่ายในโรงพยาบาลข้างๆ ด้วย ตั้งใจจะมาเรียนรู้

เต็มที่เลยค่ะ”

 

สำหรบั วเิชยีร ศรวีชิยั นกัวชิาการสาธารณสขุ 

จากโรงพยาบาลแม่วาง จ.เชียงใหม่ เล่าถึงที่มาของ

การตัดสินใจเข้าร่วมขบวนในเส้นทางสาย R2R 

เส้นนี้ให้ฟังว่า

“หนา้ทีป่ระจำของผมคอืรบัวเิคราะหข์อ้มลูให้

หัวหน้า หลังจากมีข้อมูลแล้วก็ต้องหาทางนำไปใช้       

ก็เร่ิมต้ังแต่รับจ้างวิเคราะห์ข้อมูลของปริญญาตรี ปริญญาโทบ้าง ก็ทำตัว       

เป็นผู้ให้คำปรึกษางานวิจัยโดยไม่ตั้งใจ ตอนนี้แม้แต่ตำรวจก็มาขอพึ่ง” 

เจ้าตัวหัวเราะร่วน พลอยทำให้เพื่อนๆ ในห้องหัวเราะตามไปด้วย 

“ผมอยากมาเข้าร่วมฟัง R2R หลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีโอกาส ครั้งนี้ 

โอกาสอำนวยก็เลยมา อยากมาฟังอาจารย์ทุกท่านถ่ายทอด R2R ให้ฟัง 

เผื่อจะได้นำความรู้กลับไปพัฒนางานประจำครับ” 

เพือ่นสมาชกิลกุขึน้แนะนำตวัเองคนแลว้คนเลา่ บา้งกม็ัน่ใจเตม็รอ้ย 

เพราะเคยมาแล้ว จึงไม่ต่ืนเวทีและไม่ประหม่าสายตาคนเยอะๆ ทว่าบางคน 

ที่เพิ่งมาครั้งแรกก็อดมือไม้สั่นไม่ได้ แต่สุดท้ายทุกคนก็สามารถทะลาย 

กำแพงแห่งความกังวลไปได้ พิมพ์ชนกแอบชำเลืองมองนงนุชก็เห็น 

เพื่อนรุ่นพี่ดูผ่อนคลายขึ้น นงนุชตั้งใจฟังและหัวเราะสนุกไปกับมุกตลก     

ของอาจารย์กะปุ๋มท่ีแซวเพ่ือนสมาชิกแต่ละคนขณะแนะนำตัวเอง 
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พรทิพย์ คนึงบุตร โรงพยาบาลปทุมธานี 

คือคนต่อไปที่ยกมือแนะนำตัวเอง

“เป็น R2R น้องใหม่ค่ะ เคยไปฟังการนำเสนอ 

ผลงาน R2R มาสองปีแล้ว คือปีท่ีแล้วกับปีน้ี เรารู้สึก 

ว่าโรงพยาบาลปทุมธานีมีการพัฒนาคุณภาพ มี CQI 

เยอะมากเลย แต่ทำไมเราเขียนเป็นงานวิจัย ไม่ได้ 

และตอนที่ไปฟัง R2R เมื่อปี 2551 เราไม่สามารถเข้าถึงวิทยากรได้เลย 

จนกระทั่งปี 2552 เราก็สามารถเข้าถึงอาจารย์กะปุ๋มได้ ซึ่งถือว่า 

โชคดมีาก เราอยากให ้R2R เกดิทีโ่รงพยาบาลของเรา ซึง่อาจารยก์น็า่รกั 

ให้คำปรึกษาอย่างดี และเราก็เชิญอาจารย์ไปเป็นวิทยากรท่ีโรงพยาบาล        

การมาอบรมครั้งนี้อาจารย์กะปุ๋มก็ชวนมาและติดต่อให้ เราก็คาดว่าจะ      

ได้รับการติดอาวุธให้ตัวเองและทีม เพื่อที่จะไปขยายเครือข่าย R2R ใน 

โรงพยาบาลค่ะ”

ต่อด้วย วิจิตรา นวลรัตน์สกุล สาธารณสุข 

จังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) ซึ่งออกตัวว่าปีที่แล้ว         

มาแบบมือใหม่และฉายเดี่ยว ปีนี้เธอมาเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้เรื่อง R2R

“เดิมทีดิฉันอยู่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์        

ภารกิจหลักคือจัดทำแผนและประเมินผล วันหนึ่ง         

กระทรวงปรับโครงสร้างให้งานวิจัยมาอยู่ที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ก็เลย         

ต้องเข้าไปศึกษานโยบายว่าทิศทางของวิจัยไปทางไหน ต่อมาทราบว่า    

มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล สวรส. และ สปสช. จงึชวนโรงพยาบาล 

ชุมชนทุกแห่งมาน่ังคุยกัน โดยท่ีตอนน้ันเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังต้ังเครือข่าย 

ตามที่อาจารย์พูดมาทั้งหมด” 
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“ตอนแรกกม็คีนตอ่ตา้น แตพ่อเราเดนิไปดว้ยกนั ทำใหเ้ราเหน็ขอ้ด ี

ของการทำงานวิจัย R2R การวิจัยแบบ R2R ต่างกับวิจัยเดิมคือ เราทำ 

แบบแบ่งปันความสุข ตอนนี้คนที่เคยต่อต้านเราในตอนแรกกลายเป็น        

คุณอำนวยท่ีมีคุณภาพคนหน่ึงของเราไปแล้ว สวรส. ได้ส่งอาจารย์กะปุ๋มไป

ช่วยแนะแนวให้เรา ก็ย่ิงทำให้รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้ว เป็นการให้โอกาส 

กับคนทำงานตัวเล็กๆ ได้พัฒนางานตัวเอง ครั้งนี้ดิฉันอยากมาเรียนรู้ไป

พร้อมกับทุกท่านค่ะ”

นอกจากหลายคนจะมาเดี่ยวแล้ว ยังมีอีก 

หลายคนทีม่าเปน็ทมีดว้ย นัน่คอืโรงพยาบาลสมเดจ็- 

พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ซึ่งประกอบไปด้วย 

ศิริลักษณ์ วิทยนคร  รัชยา โพธิชัย  วันเพ็ญ สุขส่ง   

วิไล จัตตุวัฒนา  ศรีวิไล ตระกูลเกษมสิร  พัชรี ดุลนิมิตร 

และรัสดาพร สันติวงษ์ โดยศิริลักษณ์ผู้เป็นพี่ใหญ่       

ของทีมเป็นตัวแทนบอกเล่าถึงที่มาของการแท็กทีม 

มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

“วันนี้ตั้งใจอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรก พวกเราตั้งใจมาเติมพลัง 

เติมเชื้อไฟคุณอำนวยให้กับตัวเอง เพราะทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกัน ไม่ว่า 

จะเป็นทีมในภาคตะวันออก เราก็ได้กัลยาณมิตร คือได้เพื่อนๆ จาก 

ภาคตะวนัออก มาทีน่ีเ่รากไ็ดเ้พือ่นจากเครอืขา่ยทัว่ประเทศ ประเดน็ทีส่อง 

หลังจากเครือข่ายภาคตะวันออกได้จัดการอบรมเรื่องคุณอำนวย ทาง          

โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา ก็ได้คุณอำนวยในฝ่ายการพยาบาลเพิ่ม        

9 คน ในคร้ังแรกท่ีตัวเองมา มีวัตถุประสงค์อยากรู้ว่าการทำ R2R แบบง่ายๆ 

แต่ทำอย่างไรก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ วันนี้ก็เลยต้องมาอีก เพื่อที่จะได้ 

ไปบอกน้องๆ ว่าท่ีง่ายๆ น่ะทำอย่างไร หวังว่าจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ค่ะ” 
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จากนั้นก็ถึงคิวของ นภาพร เฉลิมพรพงศ์ 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

“เคยมาเมื่อปีที่แล้ว วันน้ีได้มาแลกเปล่ียน 

ก็ประทับใจ ดีใจที่ได้มาอีก อยากมาเติมไฟ ดีใจที่ได้ 

มาเจอ อาจารย์วิจารณ์ อาจารย์กะปุ๋ม อาจารย์อัครินทร์ 

อาจารยเ์ชดิชยั และเพือ่นๆ ทกุคน คดิวา่ตอ่ไปถา้เรา 

ไปเจออะไร เราก็คงสามารถรับมือได้ มีคำหน่ึงท่ีอยากจะบอกต่อ                

จากหลักการลมหายใจของอาจารย์กะปุ๋มก็คือ ความทุกข์กลัวรอยยิ้ม 

ถ้ามีความทุกข์ ให้ยิ้มไว้นะคะ จะได้ปลอดโปร่ง มีความสุข และยิ้มได้”

ด้าน แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ ผู้จัดการ

งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

กล่าวว่า

“ดิฉันมาเพราะมีหน้าที่ต้องมาสังเกตการณ์   

เพราะได้ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย R2R มา 

โดยตลอด ซึ่งก็พบว่ามีหลายงานเหมือนกันนะคะ        

ที่พวกเราทำโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และก็เกิดตามจริตของตัวเอง     

และของหน่วยงาน ซึ่งมีผลกระทบในเชิงของระบบบริการ ไม่ว่าจะเป็น       

ในระบบของโรงพยาบาล หรือในระบบบริการของประเทศ ซ่ึงเป็นผลกระทบ 

ที่สำคัญ”

“ดงันัน้ ถา้หากวา่เรามโีอกาสทีจ่ะสง่เสรมิเครอืขา่ย R2R สามารถ 

ขยายผลให้นักวิจัย R2R เกิดศักยภาพเพ่ิมข้ึน มันก็จะเกิดผลกระทบอย่างแรง 

ต่อระบบบริการสุขภาพ และถ้าระบบบริการสุขภาพในภาพรวมของ            

ประเทศสามารถตอบสนองกับความต้องการได้จริงๆ คนทำงานก็จะมี 
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ความสุขมากขึ้น หลายๆ งานได้รับประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ            

ค่าตอบแทน นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบ ซึ่งเราอยากให้กำลังใจว่า       

เครือข่ายสามารถที่จะขยายศักยภาพของตัวเองเพื่อนำไปสู่ R2R2P         

(Routine to Research to Policy)”  

ก่อนที่จะถึงคิวพิมพ์ชนกแนะนำตัวเอง ไมโครโฟนก็ถูกส่งต่อมาให้ 

นงนุช ซ่ึงตอนน้ีมีท่าทีท่ีผ่อนคลายมากข้ึน นงนุชกล่าวแนะนำตัวส้ันๆ ว่า

“มาครัง้แรกคะ่ พอดเีพือ่นมาเมือ่ปทีีแ่ลว้ แลว้ไปเลา่ใหฟ้งั รูส้กึวา่ 

R2R มีประโยชน์จึงอยากมาด้วย ตื่นเต้นและดีใจมากที่มีโอกาสเข้ามา 

ร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ” นงนุชส่งยิ้ม      

สดใสอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลังพูดจบ จึงได้รับเสียงปรบมือ            

เป็นกำลังใจล้นหลามจนเจ้าตัวยิ้มแก้มปริ จากนั้นก็ยื่นไมโครโฟนให้  

พิมพ์ชนก ซึ่งหญิงสาวรอและพร้อมอยู่แล้ว

“ปีที่แล้วพิมพ์มีโอกาสได้มาเรียนรู้ R2R แล้วได้นำกลับไปพัฒนา 

งานประจำ ซึ่งก็ได้ผลดีมาก เพราะเมื่อแก้ไขปัญหาหน้างานได้ พิมพ์และ     

เพื่อนร่วมงานก็มีความสุขกับการทำงานประจำมากขึ้น เมื่อพวกเราซึ่ง         

เป็นผู้ให้บริการมีความสุขในการทำงาน คนไข้ก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

ปัญหาการไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับคนไข้ก็ลดน้อยลง พอรู้ข่าวว่า        

ปีนี้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก พิมพ์จึงพาเพื่อนๆ มาเข้าอบรมด้วย ซึ่ง       

พวกเราทุกคนต้ังใจจะมาเรียนรู้เคล็ดลับการเป็นคุณอำนวยจากทุกท่านกลับไป 

ต่อยอดงาน R2R ที่เราทำอยู่ เพื่อให้คนไข้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดค่ะ” 

เมื่อทุกคนกล่าวแนะนำตัวเองจบแล้ว อาจารย์กะปุ๋มก็ถือโอกาส    

อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของของกิจกรรม BAR ต่อทันที 
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“เหตผุลทีใ่หท้กุทา่นออกมาพดู หรอืแนะนำตวัเอง เพราะวา่เราได ้

เจอกันในงานแบบนี้แค่ปีละครั้ง พอได้มาเจอกันใครๆ ก็อยากบอก 

อยากพูด อยากเล่า เวลาท่ีได้พูด แววตาทุกท่านจะเป็นประกายมากเลยค่ะ 

มันคือการแบ่งปันความสุขให้แก่กันและกัน ทุกท่านท่ีมาท่ีน่ีมีเป้าหมาย 

เดียวกัน คือ อยากจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน อยากมาดูว่าแต่ 

ละแห่ง มีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง อย่าลืมว่าทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นต่อไปนี้คือ 

การตอ่จิก๊ซอวอ์กีครัง้ของคณุอำนวย ซึง่จะทำใหเ้ราฮกึเหมิ มกีำลงัใจ และ 

ขับเคลื่อนไปด้วยกัน”

“ความจริงแล้วช่วงเวลา BAR น้ีไม่ใช่แค่การมาแนะนำตัวเองเท่าน้ัน 

แต่คือช่วงเวลาที่เรามาถอดหัวใจและใคร่ครวญดูว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไร         

เพราะทุกครั้งที่เรามาต้องมาด้วยสติ ถ้าเรามาอย่างไร้สติเราจะไม่รูว่้า  

มาทำไม เป็นการมาแบบรู้ตัว หายใจเข้าเราต่ืนรู้ หายใจออกเราเบิกบาน”

“สองวันนี้เราจะมาร่วมกันบ่มเพาะให้หัวใจของเราเบ่งบานและ  

กระชุ่มกระชวยค่ะ” อาจารย์กะปุ๋มกล่าวก่อนจะปล่อยให้ทุกคนพัก               

รับประทานอาหารว่างที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้รอในห้องอาหารด้านหลัง
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ระหว่างน่ังรับประทานของว่างในช่วงเบรก พิมพ์ชนกสังเกตเห็นว่า       

ปีนี้มีเพื่อนสมาชิกมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหนาตาไม่แพ้ปีที่แล้ว           

บรรยากาศเปน็ไปดว้ยความชืน่มืน่และเปน็กนัเอง นัน่เปน็เพราะวา่สมาชกิ 

ส่วนใหญ่เคยมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว จึงมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี 

“บรรยากาศที่นี่ดี๊ดีเนอะพิมพ์ ไม่เหมือนที่พี่คิดไว้เลย แถมทุกคน

ที่มาที่นี่ก็ดูเป็นกันเอง ไม่ถือตัว ทั้งที่ก็มีแต่คนเก่งๆ ทั้งนั้น” นงนุชพูด      

กับพิมพ์ชนกอย่างอารมณ์ดี

“อืมๆ ใช่ๆ พี่เห็นด้วยกับนุช” รสาซึ่งกำลังนั่งเคี้ยวขนมตุ้ยๆ 

ออกความเห็นบ้าง แสดงให้เห็นว่าทุกคนเปิดใจพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์

ใหม่ในบ้านผู้หว่านแห่งนี้อย่างเต็มที่

“ใช่ค่ะพี่นุช พี่สา เพราะทุกคนทั้งเก่ง น่ารัก และเป็นกันเอง 

แบบนี้แหละ พิมพ์ถึงติดใจอยากมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อีกไงคะ แถมยังได้กำลังใจจากพี่น้องชาว R2R ทั้งเพื่อนเก่า 

และใหม่ด้วย” 

พูดจบพิมพ์ชนกก็ยิ้มอวดฟันขาว ก่อนจะชวนเพื่อน 

ร่วมทีมกลับเข้าไปข้างใน เพ่ือเตรียมตัวฟังบรรยายในช่วงต่อไป
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จากวันนั้นสู่วันนี้ จากวันนั้นสู่วันนี้ 
เครือข่าย R2R 
ภาคตะวันออก
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นายแพทย์ทนง ประสานพานิช
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เกา้อีท้ีถ่กูจดัเรยีงไวเ้ปน็ครึง่วงกลมเพือ่ทำกจิกรรม BAR ในชว่งแรก 

ตอนนีก้ำลงัถกูเจา้หนา้ทีเ่คลือ่นยา้ยและจดัใหเ้ปน็แถวเรยีงหนา้เพือ่เขา้สู่

ช่วงต่อไปของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นั่นคือช่วง “จากวันนั้นสู่วันนี้...

เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก” 

กจิกรรมในชว่งนีไ้ดร้บัเกยีรตจิาก นายแพทยด์าวฤกษ ์สนิธวุณชิย ์

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้          

ในฐานะ “คุณเอ้ือ” (ผู้บริหาร) ว่ามีบทบาทอย่างไร เครือข่าย R2R ของ 

ภาคตะวนัออกจงึเกดิขึน้ มกีจิกรรมทีต่อ่เนือ่ง และประสบความสำเรจ็ 

ได้ นอกจากนี้ นายแพทย์ทนง ประสานพานิช กุมารแพทย์ 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประธานเครือข่าย R2R        

ภาคตะวันออกก็มาเล่าถึงเคล็ดลับในการสร้าง

ทีมงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

ให้เพื่อนสมาชิกทั่วประเทศฟัง

   งาน R2R จะก้าวไกล 
เพราะคุณอำนวยเต็มใจทำ  หน้าที่
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โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ            

หัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย 

ระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ วิจิตรา นวลรัตน์สกุล 

สสจ. ชลบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกัน เมื่อพร้อมแล้วอาจารย์         

ทนงก็เริ่มเท้าความถึงที่มาที่ไปของเครือข่าย R2R ภาคตะวันออก ด้วย 

ท่าทีสบายๆ และเป็นกันเอง

“เครือข่าย R2R ภาคตะวันออกของเราเริ่มต้นมาจากแนวคิด INN 

ของอาจารย์วิจารณ์ พานิช ผมเคยอ่านที่ท่านเขียนไว้ดีมากใน Blog Go 

To Know เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 จากนั้นเราก็ตั้งเครือข่าย R2R 

ภาคตะวันออกขึ้น ประกอบด้วย สสจ.ชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลระยอง 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลตราด” 

“ในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเราวางแผนเป็น          

6 ระยะ ซึ่งระยะที่ 1-4 สำเร็จไปแล้ว ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง สำรวจตนเอง 

วางแผนดำเนนิการ และดำเนนิการใหบ้รรลเุปา้หมายทีว่างไว ้สว่นระยะที ่

5-6 คงต้องประเมินกันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรต่อ ซึ่งกิจกรรมตลอด 

ทั้งปีที่เราทำส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องการฝึกอบรม และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน 

เรยีนรู ้โดยมกีจิกรรมทัง้หมด 4-5 กจิกรรม เชน่ จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ฝกึอบรมดา้นจรยิธรรมในการทำวจิยั และฝกึอบรมคณุอำนวย นอกจากนี ้

ก็มีกิจกรรมอื่นๆ ที่เราทำร่วมกับเครือข่ายภาคใต้ด้วย”

“ซ่ึงเครือข่าย R2R ภาคใต้เชิญผมกับ คุณวิจิตรา นวลรัตน์สกุล สสจ.

ชลบุรี ไปพูดถึงแรงบันดาลใจในการก่อตั้งเครือข่าย R2R ภาคตะวันออก 

ให้ฟัง และเวลาเรามีกิจกรรมเราก็เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) 

นายแพทย์ไพโรจน์ บญุลกัษณศ์ริ ิและ แพทยห์ญงิหทยัทพิย ์ธรรมวริยิะกลุ 

มาบรรยายร่วมกับเครือข่ายของเราด้วย นอกจากนี้ เราก็มีโอกาส 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เครือข่ายนครชัยบุรินทร์ ที่งาน R2R Forum ครั้งที่ 

3 ด้วย ซึ่งจากกิจกรรมที่เราทำและจากการดำเนินงานที่เราทำร่วมกัน      

มาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง”

“อย่างไรก็ตาม เราต้องกลับมาประเมินตนเองว่าอะไรคือความสำเร็จ 

ที่ผ่านมาเครือข่ายของเราเคยส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

แต่ก็ไม่ได้รับรางวัล เราก็มานั่งทบทวนดูว่าที่ไม่ประสบความสำเร็จ 

เพราะอะไร จะไปถามใครดี ถ้าถามตัวเองหรือถามทีมงานก็คงจะเข้าข้าง

ตวัเอง เรากต็อ้งประเมนิและถามคนทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยี หรอืไดร้บัประโยชน ์

ในผลงาน จึงไปถามที่ สวรส.”

“ผมเขยีนในบลอ็กของ สวรส. ตัง้คำถามไปถงึ สวรส. วา่ นอกจาก 

ให้พวกเราจัดตั้งเครือข่ายสำเร็จแล้ว สวรส. มองความสำเร็จอะไรอีกบ้าง 

ผมก็แย็บไปนิดหน่ึงว่า สวรส. มองท่ีจำนวนหรือเปล่า เหมือนบางหน่วยงาน 

ที่มักจะเอาเงินอุดหนุนตามจำนวนผลงานไปวัดตัวเลข แล้วก็ให้เงิน 

ตามจำนวน”

“พอดี อาจารย์แต้ม-ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ตอบกลับมาว่า 

‘สวรส. ไม่ได้ดูท่ีจำนวนผลงาน’ พอได้คำตอบแบบน้ันผมหัวใจขยายพองโต

เลยครบั เพราะเหมอืนทีเ่ราคดิเลย อาจารยบ์อกวา่ สวรส. ดทูีพ่วกเราทำ 

วจิยัตา่งหาก ผลงานของเรามกีารพฒันาบคุลากรมัย้ ผมกเ็อามาแปลนะวา่ 

การพัฒนาบุคลากรก็คือ ส.ป.ก. ตามที่อาจารย์วิจารณ์เคยสอนพวกเรา 

เมื่อปีที่แล้ว”

“สวรส. มองวา่เรามใีจทำ มคีวามสขุ ประสบความสำเรจ็ มปีญัญา 

และมีความก้าวหน้า มั้ย เราก็กลับมาดูว่า การที่เรามาเป็นคุณอำนวย      

หรอืมาตัง้เครอืขา่ยนัน้เราทำดว้ยใจ หรอืวา่โดนบงัคบั ซึง่จากทีเ่ราสำรวจด ู

ก็พบว่า มีทั้งสมัครใจ ยินยอม สมยอม และจำยอม จำได้ว่าตอนที่ผมได้
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รบัการโหวตจากเพือ่นสมาชกิวา่ใหผ้มเปน็ประธานเครอืขา่ย ผมกง็งๆ นะ 

อาจารยเ์ชดิชยับอกวา่ใหผ้มเปน็ ผมก ็อา้ว เหรอ แบบนีเ้รยีกวา่อะไรครบั 

‘จำยอม’ ใช่ม้ัยครับ ผมก็รับหน้าท่ีไป และคิดว่าเด๋ียวก็คงมีการจัดต้ังทีมงาน 

มาทีหลัง” พูดจบประโยคอาจารย์ทนงก็หัวเราะสนุก พลอยทำให้เพื่อน 

สมาชิกหัวเราะครืนใหญ่ตามไปด้วย ก่อนจะพูดต่อด้วยท่าทีสบายๆ เช่นเดิม

“แต่ในปัจจุบันผมคิดว่าทุกคน ‘เต็มใจ’ นะครับ เชื่อว่าทุกคนมา  

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยความสมัครใจ ยกตัวอย่างผู้ที่มาจาก 

โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ปีที่แล้วไม่เหมือน 

อย่างนี้” เมื่อโดนแซวอย่างนั้น เสียงหัวเราะจึงดังมาจากกลุ่มของ 

โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชาบ้าง  

“ผมสังเกตได้ว่าตอนนี้ทุกคนมีความสุข ใน ส. แรกของ ส.ป.ก. 

เห็นได้จากที่ทุกคนมีรอยยิ้ม แต่ในใจของเขาคิดยังไง ผมก็เดาใจไม่ถูก 

เหมือนกัน เมื่อวันที่ 27-29 กันยายน 2553 มีการประชุมในเครือข่าย 

ของเรา มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถามว่า ความสุขในการเป็นคุณอำนวยของ          

พวกคุณคืออะไร เราได้ข้อมูลมาเต็มเลย เราดีใจมาก ซึ่งข้อมูลตรงนี้         

น่าจะนำมาประเมินความสุขของการเป็นคุณอำนวย และความสุขของ 

การเป็นเครือข่ายของเราได้”

“ผมก็แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่ง คือ ความสุขที่มีต่อตนเอง 

รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้รับการยอมรับ และดีใจที่ได้เป็นคุณอำนวย 

เป็นผู้ให้ มีจิตอาสา เป็นผู้ฟังที่ดี ใช้ความรู้ช่วยเหลือคนอื่น ได้เปิดหู 

เปิดตาแง้มกะลามาเจอโลกกว้าง ได้คิดบวก” 

“กลุ่มที่สอง คือ ได้นึกถึงงานวิจัยที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของ   

ตนเอง ไดเ้หน็ผูอ้ืน่ทำวจิยัแลว้ประสบความสำเรจ็ ไดเ้หน็ผูร้ว่มงานอยากทำ 

R2R มีความสุขในการทำงาน เห็นผู้ร่วมงานคิดว่าตัวเองมีค่า ไม่ต่อต้าน 
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ให้ความร่วมมือ มีความสุขที่ได้จุดประกายให้น้องๆ ได้พัฒนางานที่ดีขึ้น

และทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นความสุขที่ชัดเจนมาก คิดว่าเรา 

ประสบความสำเร็จ นอกจากเห็นรอยยิ้มแล้ว ความสุขที่เกิดขึ้นในใจ 

ของคุณอำนวย และผู้ทำงานนั้นก็ค่อนข้างที่จะงดงามพอสมควร ที่สำคัญ 

คือ เราได้ ส.ป.ก. มาครบทุกตัว คือ”

“ข้อที่ 1 ประสบความสำเร็จ ผมคิดว่าเราก็คงประสบความสำเร็จ

เป็นอย่างดี” 

“ข้อที่ 2 ปัญญา เรามีกิจกรรม มีผลงานเยอะแยะเลย แต่ทำไม 

ตอนไปงาน R2R Forum เราถึงส่งไปแค่ไม่กี่งาน 1-4 งานเอง ดังนั้น      

ปัญญาต้องเกิดขึ้นก่อนทำเครือข่าย เราจะวัดปัญญาตรงนั้นยังไง ซึ่งเรา 

ก็ได้ข้อสรุปว่า เราต้องแบ่งปันปัญญากันด้วย”

“ข้อที่ 3 ความก้าวหน้า ซึ่งจากการสอบถามคนหน้างานว่า          

การทำงาน R2R ทำใหช้วีติการทำงานของเขาดขีึน้ไดอ้ยา่งไร กไ็ดค้ำตอบ 

หลากหลาย เชน่ ดแูลคนไขด้ขีึน้ มคีวามสขุ ไดบ้ญุ เพิม่ความรูใ้นการทำงาน 

กระตุ้นให้ผู้อ่ืนมีความกระตือรือร้น แก้ปัญหาจากเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย”

“ผมมองว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองงานประจำแบบใหม่ นี่คือ            

ความก้าวหน้าในกระบวนการคิดของพวกเขา ผมดีใจที่เขาไม่ได้มองว่า 

จะไดเ้ลือ่นตำแหนง่ หรอืไดป้รบัเงนิเดอืนเพิม่ ซึง่นีแ่หละทำใหเ้ขาไดบ้รรล ุ

วัตถุประสงค์ ส.ป.ก. ที่อาจารย์วิจารณ์พูดไว้ นั่นคือ ไม่ใช่ทำงานไปวันๆ       

แต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำงาน”



57ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R

“สรุปก็คือว่า เครือข่ายหรือกิจกรรมที่เราดำเนินการมาตลอด 

ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ เราได้คุณอำนวยที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา แรกๆ 

อาจสมยอม แต่ตอนนี้ทุกคนสมัครใจ มีรอยยิ้ม ความสุขในใจที่งดงาม 

จะทำให้เรามีรอยยิ้ม ปัญญาที่เขามีอยู่ก็แบ่งปันสู่กันและกัน ที่สำคัญคือ

ความก้าวหน้าในการที่จะเปลี่ยนมุมมองในการทำงาน” 

“ก้าวต่อไปของเครือข่ายเราจะเดินหน้าให้มีคุณภาพ ผมตั้งเป้า 

อีกข้อเอาไว้ว่า เราจะสร้างความม่ันคงย่ังยืนให้กับเครือข่ายภาคตะวันออก 

ซึง่เปน็งานทีห่นกัมาก มทีัง้แรงตา้นและแรงดดู แตถ่า้มองกลบักนั การทำ 

R2R ทำให้งานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เราจะมีเวลามากขึ้น เพื่อไปพัฒนางาน 

ชิน้อืน่ๆ ไดด้ขีึน้ ถา้ใครทีย่งัทำไมไ่ด ้หรอืยงัไมเ่กง่ ไมเ่ปน็ไรนะครบั คนเรา 

ไมใ่ชว่า่จะเกดิมาแลว้เกง่ไปเสยีทกุเรือ่ง เราตอ้งเรยีนรูไ้ปเรือ่ยๆ การเรยีนรู ้

ไม่มีวันสิ้นสุดหรอกครับ ยิ่งเรียนยิ่งรู้ พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ สักวัน 

เราก็จะเก่งเอง”

“แรงหนุนก็สำคัญนะครับ โดยเฉพาะ คุณเอื้อ (ผู้บริหาร) ว่า 

เปิดไฟเขียวให้หรือเปล่า ถ้าเมื่อไหร่ไฟแดง R2R ก็คงจอดอยู่ตรงนั้น 

ถ้าอยากให้เจ้านายเปิดไฟเขียว เราต้อง ‘ทำ’ ก่อน สิ่งที่คุณอำนวยต้อง 

สื่อถึงคุณเอื้อให้ได้คือ ทำให้หัวหน้าเห็นว่าคนไข้ได้รับการดูแลที่ดี 

วิเคราะห์ปัญหาแล้วไปนำเสนอ รวมทั้งนำเอาปัญหาการทำงานและ KPI 

ที่ไม่ถึงเกณฑ์มาแก้ไข” 

“หรือเชิญหัวหน้าเข้าประชุม เชิญหัวหน้ามีส่วนร่วม เสนอความคืบหน้า 

ให้หัวหน้ารับทราบ นำเสนอผลงานของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีประสบความสำเร็จ 

ให้หัวหน้าทราบ แสดงให้หัวหน้าทราบว่า R2R ทำให้เกิดประโยชน์           

ตอ่หนว่ยงานอยา่งไร และใหเ้หน็วา่ R2R ไมเ่พิม่ภาระในงานประจำ ทำให ้

รู้ว่าถ้าลูกน้องยินดีทำ R2R หัวหน้าก็ต้องสนับสนุน สิ่งเหล่านี้ถ้าเราสื่อ 

ผ่านหัวหน้าไปถึงคุณเอื้อได้ ผมว่าคุณเอื้อจะเปิดไฟเขียวแน่นอนครับ”
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“สิ่งที่อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในตลอดทั้งปีที่ได้ทำมา 

ในฐานะที่ผมเป็นคุณอำนวย ส่วนตัวผมแล้วก็ค่อนข้างสับสนตัวเองอยู่        

เหมือนกันว่าตกลงผมเป็นคุณเอื้อหรือคุณอำนวยกันแน่” อาจารย์ทนง 

หัวเราะนิดหนึ่ง ก่อนจะพูดต่อว่า “แต่ในใจก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคุณอำนวย

ตลอด และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ผมได้รับคำเชิญ          

ให้มาเป็นที่ปรึกษาของโครงการ R2R ของโรงพยาบาลพระปกเกล้า”

“ผมยึดแนวคิดของอาจารย์วิจารณ์ที่เขียนในบทความเรื่อง ‘R2R 

อย่าสำคัญผิดคิดว่าเป็นเป้าหมาย’ ซ่ึงอยู่ในหนังสือเล่มแรกท่ีท่านเขียน           

‘สยบความจำเจในงานประจำด้วยงานวิจัย’ กล่าวไว้ว่า ถ้าเราจะทำให้ 

เกิดงาน R2R ในหน่วยงาน เราต้องเข้าใจธรรมชาติของงานวิจัยและนำไป 

ปฏิบัติ งานวิจัยกับหลักปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันนิดหนึ่ง เพราะงานวิจัย 

ค่อนข้างมีการดำเนินการที่เคร่งครัด คงต้องหาที่ปรึกษา บางทีเราก็ต้อง 

เป็นที่ปรึกษาให้เขาด้วย” 

“ผมตัง้ใจวา่ ถา้ใครอยากทำ R2R ใหเ้ขา้มาบอกผมไดเ้ลย เดีย๋วผม 

จัดการให้ ผมเปิดไฟเขียวให้ทุกเร่ืองเลย น่ีคือส่ิงท่ีผมยึดถือปฏิบัติ ข้อสุดท้าย 

ทีส่ำคญัทีส่ดุเลยคอื ‘การเริม่ตน้’ ถา้ไมม่หีนึง่กไ็มม่สีอง ผมพยายามปลกุ 

ให้มีหนึ่งให้ได้ ผมอยากฝากข้อคิดนี้ไว้ให้ทุกคนเอาไปฝึกปฏิบัตินะครับ” 

“สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การหาแนวร่วม ซึ่งวิธีการหาแนวร่วม

ของผมส่วนหนึ่งจำมาจากอาจารย์เชิดชัยนั่นคือ กลุ่มที่ 1 ผมเริ่มจาก 

Believer คือคนที่มีความเชื่อก่อน เพราะจะทำให้คุยกันรู้เรื่อง และไป 

ในทิศทางเดียวกัน ถ้าเริ่มจากคนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับเรา ดึงเข้า      

มาร่วมงานกันก็คงจะสร้างความลำบาก ผมก็พยายามมองหา Believer  

อยูต่ลอดวา่ใครทีม่คีวามรูเ้รือ่งวจิยั และเอาเรือ่งวจิยัมาใชป้ระโยชนจ์รงิๆ 

แตพ่อลองไปคยุกห็ายากเหมอืนกนันะครบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่นแพทย ์
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ด้วยกันที่พูดเรื่อง R2R บางคนก็พูดว่างานวิจัยมันเป็นงานชั้น 2 ทำไป 

ไม่เห็นได้อะไร พอเจอแบบนั้นเราก็ไม่อยากพูดอะไรต่อ ก็ปล่อยให้เขา 

ใจเย็นๆ ก่อนดีกว่า”

“กลุ่มที่ 2 ที่ผมจะไปสัมผัสคือกลุ่มที่มีผลงานวิจัย ซึ่งมีหลายกลุ่ม 

ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเราก็จะมีการประเมินผลงานกันอยู่เรื่อยๆ 

และพยายามดึงมาร่วมงานด้วย กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เราทำงานกับเขา 

ประจำ เช่น เวลาเรา Round Ward เราจะคุยกันว่าคนไข้มีปัญหาเรื่อง        

อะไร ปัญหาเหล่านั้นเราจะปรับปรุงอย่างไร พยายามชี้ให้ทีมเห็นปัญหา 

และสอนวิธีตั้งคำถาม ทำให้ได้งานวิจัยออกมา ซึ่งก็ได้หลาย Ward 

พอสมควร เช่น ที่หน่วยสูติฯ เด็กแรกเกิดและนมแม่ก็ทำวิจัยได้ อาจจะ 

ประสบความสำเร็จช้าหน่อย แต่ผลออกมาดีนะครับ” 

“ผมเชื่อว่าการที่เรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ดี ตอนเราทำ R2R 

ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเราเริ่มต้นด้วยการเกณฑ์คนเข้ามา ผมไป 

ปลกุระดมเลยนะ ใครอยากเปน็คณุอำนวย สง่ตวัแทนของตกึมา ตอนนัน้ 

ได้มาตั้ง 30 คนแน่ะ แล้วก็หายไปเรื่อยๆ เหลืออยู่คนสองคน จะเห็นว่า

เวลาเราจะทำอะไรซักอย่าง แล้วใช้วิธีเกณฑ์คนมามักจะไม่ประสบ 

ความสำเร็จ ขอเตือนว่าอย่าใช้วิธีนี้ อย่าเอาตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน

มาโดยที่เขาไม่ได้อยากมา เพราะมันจะไม่ยั่งยืน” 

“ผมขอฝากถึงวิธีเติมไฟให้กับคุณอำนวยไว้นิดหนึ่งนะครับ ถ้าเรา 

เติมไฟให้เขาเรื่อยๆ เขาก็จะมีความกระตือรือร้นอยากทำ R2R แต่ถ้าเรา 

นิง่ดดูาย ไมเ่ตมิเชือ้ไฟตอ่เนือ่ง ไฟของเขากจ็ะมอด การจดุไฟมนังา่ยนะครบั 

แตก่ารคอยเตมิเชือ้ไฟมนัลำบาก เราตอ้งทำเรือ่ยๆ ถา้เราไมเ่ตมิ มนัมอด 

แล้วจะจุดติดใหม่ยาก” 
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“ผมไปอ่านเจอเกี่ยวกับคุณอำนวยอยู่เรื่องหนึ่ง อยากเล่าสู่กันฟัง 

ผมสรปุมาจาก คณุจดูี ้บราวนด ์ซึง่เปน็เจา้ของเรือ่งมาอกีทวีา่ การทำงาน 

เกี่ยวกับด้านคุณภาพ เกี่ยวกับคุณอำนวย เวลาเราก่อกองไฟ ก็มีฟืน 

แต่พอฟืนอัดกันแน่นๆ ไฟจะติดยาก ต้องวางพ้ืนให้มีช่องว่างระหว่างกัน” 

“ไฟเปรียบเสมือนความมุ่งมั่นในการทำงาน เวลาเราสร้าง 

คุณอำนวยให้มีไฟอยากทำ R2R ตอนแรกที่เริ่มทำ อย่าเอาสิ่งที่เราอยาก

ใหเ้ขาทำไปสมุทีเ่ขาเยอะเกนิไป ใหม้ชีอ่งวา่งสำหรบัเขาบา้ง ถา้ไปอดัแนน่ 

มากเกินไป เดี๋ยวไฟไม่ติด หลังจากที่ไฟติดแล้ว เราต้องรู้ด้วยว่าจะ 

เติมฟืนยังไง บางคนโหมเติมฟืนแน่นมาก ไฟก็ลุกช้า เพราะฉะนั้นเวลา 

เราจุดไฟให้คุณอำนวยเสร็จแล้ว จงมองหาช่องว่างว่าเมื่อไหร่เราจะ 

เติมฟืนเข้าไป พัดให้ลุกขึ้นมาอีก ก่อนที่ไฟจะดับมอดลง”

“เวลาเราจะเตมิฟนืใหเ้ตมิทลีะทอ่น อยา่เรง่เตมิครัง้เดยีว และเวลา 

ไฟติดมันจะออกมาตามช่องซ้ายขวา ไฟจะมองหาช่องของมันเอง และไฟ

ก็จะเผาฟืนที่อยู่ตรงนั้นเอง โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว เปรียบได้กับ

เวลาที่ไฟของคุณอำนวยจะมอด หรือเวลาเรามอบหมายงานใหม่ให้เขา 

เราต้องหาจังหวะดีๆ ปล่อยไฟในตัวเขาลุกขึ้นมา แล้วก็ให้เขาจัดการกับ 

งานที่เรามอบหมายให้ด้วยตัวเอง อย่าไปบังคับเขา ให้เขาทำเองจะดีมาก 

ผมขอให้คุณอำนวยมีไฟในการทำงาน R2R ตลอดไปนะครับ”

เสียงปรบมือดังเกรียวกราวไปทั่วห้องประชุม พิมพ์ชนกปิดสมุด 

บันทึกคู่ใจวางไว้บนตัก ก่อนจะปรบมือให้อาจารย์ทนงด้วยความชื่นชม   

ระคนประทับใจในความรู้ความสามารถที่นายแพทย์หนุ่มใหญ่ได้มา            

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่มีประโยชน์ นายแพทย์ทนงโค้งศีรษะเล็กน้อย 

เพื่อน้อมรับเสียงปรบมือ
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จากนั้นอาจารย์เชิดชัยก็กล่าวแนะนำ นายแพทย์ดาวฤกษ์ 

สินธุวณิชย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ประสบการณ์การทำ R2R สู่ทุกคนฟัง พิมพ์ชนกจึงค่อยๆ ใช้มือ      

เล็กเรียวพลิกเปิดสมุดบันทึกเพื่อจดข้อความสำคัญอีกครั้ง

“สวัสดีครับทุกท่าน ครั้งนี้เป็นงานแรกที่ผมได้มา หลังจากที่ผม 

ตกงาน เพราะว่าโดนให้ออกจากงานเนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ” อาจารย์      

ดาวฤกษ์กล่าวทักทายเพื่อนสมาชิกพร้อมกับยิงมุกแซว 

ตัวเองอย่างอารมณ์ดี “ผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก 

มีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ ผมมองว่างานวิจัย R2R 

เป็นงานที่มีประโยชน์ที่ต้องทำ”

“ผมอยากใหเ้กดิการรวมตวักนัในภาคตะวนัออก 

โชคดีที่มีอาจารย์ทนงเป็นแกนนำ เพราะว่ามีแนวคิด 

คล้ายๆ กันจึงได้มาคุยกัน อาจารย์ทนงก็มีความเห็น 

รอย หมึกที่จางที่สุด มีพลังมากกว่า
        ความจำที่ดีที่สุด
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นายแพทย์ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์
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หลายๆ อย่างเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุน และเรื่องของแหล่งเรียนรู้ 

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสำคัญ เพราะแพทย์ท่ีออกไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆ ไม่มีผู้เช่ียวชาญ 

มาคอยสอน ต้องอาศัยหาข้อมูลในห้องสมุดแทน ซึ่งอาจารย์ทนงก็เป็น  

หวัเรีย่วหวัแรงทีส่ำคญัมาก ทา่นเกง่เรือ่งคอมพวิเตอร ์จงึไดเ้ขยีนโปรแกรม 

ห้องสมุดข้ึนมา แล้วเราก็เปล่ียนห้องสมุดปกติให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

มีหนังสือน้อยแต่สามารถค้นข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอด 24 

ชั่วโมง ซ่ึงก็ถือเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการค้นคว้าข้อมูลของเรา” 

“แต่ในช่วงที่ผมใกล้จะเกษียณอายุก็พบว่าทางภาคอีสานอย่าง         

ขอนแก่นและโคราชได้รวมตัวกันอย่างคึกคักมาก” อาจารย์ดาวฤกษ์ 

หัวเราะสนุก และพูดต่อว่า “อย่างไรก็ตาม สมัยนี้เราสามารถค้นคว้า 

ตามส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ได้ง่าย ซ่ึงผมดีใจท่ีมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 

ภาคตะวันออกขึ้นมา และมีความเข้มแข็งมากขึ้น” 

“ผมขอยกตัวอย่างเรื่องของการบริหารจัดการให้ฟัง ทุกท่านคง        

ทราบดีว่าทุกโรงพยาบาลจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ทุกแผนก วันดีคืนดี

ก็จะมีคนเดินเข้ามาบ่นว่า ‘คอมพิวเตอร์ของหนูมันช้าจังเลย อยากได้ 

เครื่องใหม่’ หรือบางคนก็บ่นว่า ‘ทำไมหนูได้คอมพิวเตอร์เก่าทุกปีเลย’ 

โรงพยาบาลที่ผมไปอยู่ ผมก็ตั้งนโยบายกำกับหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ 

วา่ อาจจะไมจ่ำเปน็ตอ้งซือ้คอมพวิเตอรเ์ครือ่งใหมท่กุป ีเพราะมวีธิบีรหิาร 

จัดการได้ เช่น คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สุด ดีที่สุด ต้องไปอยู่ในหน่วย 

ที่ใช้งานมากที่สุด คือหน่วยห้องยากับเวชระเบียน เป็นต้น” 
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“แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งค่อนข้าง 

ยุ่งนิดหน่อย ซ่ึงผมก็มีวิธีรับมือ เช่น ถ้ามีคนมาบอกว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช้า 

ผมก็จะบอกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ช้าหรอก แต่ใจคุณต่างหากที่ร้อน  

นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเราจะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาให้ในหน่วยงาน       

ที่จำเป็นต้องใช้มากที่สุด เมื่อใช้ไปซักระยะแล้วค่อยเวียนไปยังหน่วยงาน 

ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์น้อยที่สุด เรามีนโยบายว่าต้องมีการหมุนเวียน          

ทรัพยากรเพื่อให้คุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุด”

“อีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังคือ ตอนที่ผมปฏิบัติงานอยู่ที่ 

โรงพยาบาลน่าน ตอนนั้นอายุประมาณ 30 กว่าๆ ไฟแรงมาก ทั้งที่ไม่ได้ 

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่มีคนไข้นิ้วขาดมาผมก็อยากช่วยต่อนิ้วให้เขา 

พอถามเพือ่นวา่ตอ้งทำอยา่งไร เพือ่นกบ็อกวา่ตอ้งมกีลอ้ง และมเีครือ่งมอื 

เวลานั้นกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดราคาประมาณ 1-2 แสนบาท ตอนนั้น       

ผมทราบมาว่ามีบริษัทหนึ่งนำเข้ากล้องจุลทรรศน์จากโปแลนด์ราคา           

4 หมื่นบาท ผมก็ไปเอากล้องจุลทรรศน์มาตั้งไว้ แล้วผมก็ไปฝึกกับน้องๆ 

ท่ีเข้ามาก็ชวนกัน เพราะว่าตอนน้ันจบใหม่ คึกมาก ก็ไปทำ แต่ไม่สำเร็จ”

“นีก่ส็ะทอ้นใหเ้หน็วา่เปน็ความผดิพลาดอยา่งหนึง่ คอืเราอยากทำ 

แต่เครื่องไม้เครื่องมือมันแพง ผู้อำนวยการก็ไม่สามารถช่วยได้เต็มที่ แต่ 

เราก็ยังใช้อำนาจนอกเหนือไปบังคับบริษัทยาให้เอากล้องจุลทรรศน์          

มาตัง้ นีก่ท็ำใหเ้หน็นะครบัวา่ บางครัง้ความคดิของเราทีอ่ยากทำงาน กบั     

ความคิดของผู้บริหารไปด้วยกันไม่ได้”

“ผมคิดว่าทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานควรจะมานั่งคุยกัน โดยที่      

ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ลองทำในสิ่งที่เขาอยากทำ ให้     

เขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดดูบ้าง ถ้าการลองผิดลองถูกนั้นไม่ส่งผล 

เสียหายกับโรงพยาบาล อันนี้ก็เป็น R2R ของการบริหารเหมือนกัน 

และผมอยากเรียนย้ำว่า เวลาผ่านไปเร็ว อยากทำอะไรก็รีบทำนะครับ”
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“ผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่า ‘รอยหมึกที่จางที่สุด 

มีพลังมากกว่าความจำที่ดีที่สุด’ ผมอยากเรียนทุกท่านว่า เรามีโอกาส 

ที่จะทำอะไรหลายๆ อย่าง อย่าไปเชื่อว่าเราจะจำอะไรได้หมด เราจะต้อง

จดบันทึกและถ่ายทอดสิ่งที่เราทำไว้ เพื่อเป็นบันทึกรุ่นสู่รุ่นต่อไป งาน        

ชิ้นหนึ่งเราอาจทำไม่สำเร็จตอนนี้ แต่ในอนาคตอาจจะมีคนทำให้สำเร็จ 

ได้” อาจารย์ดาวฤกษ์กล่าวสรุป 
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วิจิตรา นวลรัตน์สกุล
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จากนั้นอาจารย์์เชิดชัยก็ส่งมอบหน้าที่ผู้ดำเนินรายการให้กับ 

วิจิตรา นวลรัตน์สกุล ต่อ “สวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้มา            

นั่งเคียงคู่กับผู้รู้ทั้งหลายบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นี่ อยากจะพูดถึง               

อาจารย์ทนงนิดหน่ึงว่าท่านเป็นประธานด้วยความจำยอม แต่ทีมท้ังหลายน่ี 

สมยอม” วจิติรากลา่วทกัทายเพือ่นสมาชกิ และหยอดมกุแซวอาจารยท์นง 

ที่นั่งอยู่ข้างๆ อย่างคุ้นเคยและเป็นกันเอง

“แตห่ลงัจากทีอ่าจารยร์บัหนา้ทีป่ระธานเครอืขา่ย

แล้ว อาจารย์ก็ทำหน้าที่ด้วยหัวใจ จุดเด่น 

ของอาจารย์ก็คือ มีการสื่อสารถึงสมาชิก 

ตลอด และเน้นย้ำตลอดว่าให้สมาชิกคุยกัน 

เพราะส่ิงหน่ึงท่ีจะทำให้เครือข่ายอยู่ได้คือ 

เราต้องสื่อสารกัน”

ยุทธศาสตร์ EAST คัมภีร์พัฒนา R2R 
     ของเครือข่ายภาคตะวันออก
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“เราเริ่มต้นด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลย เหมือนมวยวัดน่ะค่ะ ซึ่งเป็น 

มวยวัดก็ดีนะ แต่เราก็คิดว่าต้องยกระดับตัวเองมาเป็นมวยอาชีพดีกว่าม้ัย  

ก็มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันท้ัง 6 องค์กร ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี          

สสจ.ชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาล 

พระปกเกล้า และโรงพยาบาลตราด ร่วมกันคิดว่าเราน่าจะทำอะไรที่เป็น

เรื่องเป็นราว เราก็เลยเขียนเป็นยุทธศาสตร์ขึ้นมา คิดกันจนหัวแทบ 

ระเบิดว่าจะเป็นยุทธศาสตร์อะไรดี สุดท้ายมาลงที่คำว่า EAST แปล          

เป็นไทยก็คือ ภาคตะวันออก นั่นเอง ซึ่งเราก็พยายามเดินไปตาม                         

แนวคิดนี้”

“เราเริ่มที่ E คือ Empower ไปให้ทุกหน่วย โดยเฉพาะแนวราบ 

นั่นคือเริ่มที่แนวเดียวกันก่อน หรือพูดอีกอย่างคือ จากแนวราบสู่แนวตั้ง 

พวกเราต้องมารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยไม่ต้องถูกบังคับ

มา ตอ้งประสานกลมกลนืเปน็เนือ้เดยีวกนัใหไ้ด ้แตว่า่ในการประสานงาน 

นั้นเราต้องยอมรับในธรรมชาติของคนนะคะ มันอาจจะไม่เป็นเนื้อเดียว 

ทัง้หมด แตก่ส็ามารถเดนิตอ่ไปไดเ้รือ่ยๆ ไมว่า่จะเจออปุสรรคอะไรระหวา่ง 

ทางก็ตาม”

“เราพยายามทำเรื่องของ E ในหลายประเด็น ที่เห็นชัดคือใน            

หน่วยงานเองก็ต้องประสานตัวเองไปสู่ผู้บริหาร แต่ในระดับเครือข่าย 

ภาคเรามกีารใชย้ทุธศาสตร ์EAST ชงเรือ่งขึน้ไปถงึระดบัผูบ้งัคบัการ เวลา 

มีการประชุมระดับเขตอาจารย์ดาวฤกษ์ก็จะรายงานเรื่องนี้เข้าไปบ้าง 

และผู้บริหารของจังหวัดอื่นๆ ก็ช่วยกันเปิดไฟเขียว” 

“สว่นตวั A ทีเ่ราใชค้อื Application หรอืการนำไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน ์

ก็เป็นเป้าหมายที่เราจะทำต่อไป”



69ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R

“อกีตวัหนึง่คอื S เรามเีวท ีSharing กนับอ่ยครัง้ ในแตล่ะครัง้กม็คีน 

มารว่มใจกนั หลายๆ คนมารว่มแลกเปลีย่นกนับอ่ยจนตอนนีก้ก็ลายเปน็

คุณอำนวยไปแล้วก็มี” 

“และตวัสดุทา้ย T คอืการทำงานเปน็ Teamwork มเีรือ่งอะไร เราก็ 

คุยกัน บางทีเราก็ผลัดกันเป็นเจ้าภาพประชุมหมุนเวียนกันไป ซ่ึงท่ีผ่านมาเรา 

ได้เดินทางไปทุกจังหวัดในเครือข่าย น่ีก็เป็นจุดหน่ึงท่ีเครือข่ายภาคตะวันออก 

ทำขึ้นมาและเดินไปเพื่อก้าวต่อไปของเราคือความยั่งยืน และมั่นคงค่ะ” 

วิจิตรากล่าวจบก็เรียกเสียงปรบมือจากเพื่อนสมาชิกได้อย่าง 

เกรียวกราว ด้านอาจารย์เชิดชัยได้กล่าวสรุปประเด็นในการแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ในช่วงนี้ว่า

“ผมขอกล่าวเสริมคุณวิจิตราในเร่ืองการรายงานเพ่ือให้ผู้บริหาร 

เปิดไฟเขียวให้นะครับว่า เครือข่าย R2R ภาคตะวันออกสามารถนำเสนอ       

ต่อคณะกรรมการเครือข่ายสู่ผู้บริหารเข้าสู่ระดับเขตและมีคำสั่งแต่งตั้ง 

เปน็ทางการวา่จะมเีครอืขา่ย R2R ภาคตะวนัออกเกดิขึน้ เวลาเรยีกประชมุ 

ก็จะไม่ใช่องค์กรท่ีก่อต้ังข้ึนมาลอยๆ เพราะมีลายลักษณ์อักษร คุณสามารถ 

ทีจ่ะลางานมาประชมุได ้เพราะฉะนัน้ถา้องคก์รไมไ่ดถ้กูรองรบั  เวลาเรยีก 

ประชุมก็ไม่รู้จะมากันได้อย่างไร” 

“จะเหน็วา่การมเีครอืขา่ยนัน้จะชว่ยเชือ่มโยงใหก้ารทำ R2R แตล่ะ 

โรงพยาบาลสะดวกง่ายขึ้น เพราะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้อยู่ใกล้ๆ คอย 

ชว่ยแลกเปล่ียน ซ่ึงถ้าเราหาเฉพาะในโรงพยาบาลของเราอาจจะขาดบางส่วน           

แต่การมีเครือข่ายมาดำเนินการร่วมกันจะทำให้เครือข่ายในโรงพยาบาล

ของเรามีความเข้มแข็งขึ้นด้วย และการตั้งเครือข่ายในระดับจังหวัด และ 

ระดับภูมิภาค ก็จะมีงบประมาณบางส่วนจากส่วนกลางเข้าไปเสริม โดย

ทีมศิริราชก็จะช่วยแนะนำและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรจาก 
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เครือข่ายอ่ืนๆ เพ่ือทำให้ทรัพยากรน้ันกระจายและถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนที่ทำให้การมีเครือข่ายในแต่ละภาคจะช่วยทำให้ 

กิจกรรม R2R เข้มแข็งและยั่งยืนครับ” อาจารย์์เชิดชัยกล่าวสรุป             

ก่อนจะพักเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

“วิทยากรแต่ละท่านเก่งๆ ทั้งนั้นเลยเนอะพิมพ์ ดูซิพี่จดซะสมุด 

บันทึกเยินไปหมด ข้อมูลมีประโยชน์ทั้งนั้น” นงนุชยื่นหน้ามาพูดกับ 

พิมพ์ชนกอย่างกระตือรือร้น

“พมิพก์เ็หมอืนกนัคะ่พีน่ชุ” หญงิสาวตอบยิม้ๆ “ไปคะ่ ไปทานขา้ว 

กนัเถอะ ชว่งบา่ยยงัมอีกีหลายหวัขอ้ใหเ้รามาเกบ็เกีย่วความรูก้นั” วา่แลว้ 

พิมพ์ชนกก็เดินนำหน้าเพื่อนร่วมทีมไปยังห้องอาหาร 

เจ้าหน้าท่ีของบ้านผู้หว่านจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ให้เลือกสรร 

หลากหลายเมนู มีทั้งอาหารคาวหวานดูละลานตาไปหมด นงนุชท่าทาง

มีความสุขกับมื้อกลางวันมากกว่าใครเพื่อน

“โอ๊ย! พี่ช้อบชอบ นอกจากบรรยากาศจะดีและมีความรู้เพียบแป

ล้ให้ตักตวงแล้ว อาหารก็อร่อยเหาะไปเลย คอยดูเถอะปีหน้าพี่จะไปขอ        

ท่านผู้อำนวยการมาอีก” นงนุชทำท่ามุ่งมั่นและหมายมาด ก่อนจะตัก        

อาหารเข้าปากเคี้ยวอย่างเอร็ดอร่อย พร้อมทำท่าหลับตาพริ้มแสดงให้  

เห็นว่าอาหารอร่อยจริงๆ ทำให้พิมพ์ชนกอดหัวเราะกับความขี้เล่นของ 

เพื่อนรุ่นพี่คนนี้ไม่ได้ หญิงสาวคิดในใจว่ามีนงนุชอยู่ใกล้ๆ นี่ไม่เหงา            

ตามที่เจ้าตัวได้การันตีสรรพคุณตัวเองก่อนออกเดินทางจริงๆ ด้วย
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พิมพ์ชนกกวาดตาไปรอบๆ ห้องอาหาร ยิ่งทำให้เธอรู้สึกอุ่นใจ        

ขึ้นอีกเท่าตัว เพราะนอกจากเธอจะมีนงนุช รสา แพทย์หญิงฝนทิพย์ และ   

เภสัชกรหญิงศิรินท์ร่วมทีมมาด้วยแล้ว ยังมีเพ่ือนสมาชิกท่ีเดินทางมาจาก       

ท่ัวประเทศอย่างคึกคักทำให้บรรยากาศดูครึกครื้นมากมาย มีเสียงพูดคุย

กันมาจากโต๊ะน้ันโต๊ะน้ีให้ได้ยินเป็นระยะ บ้างก็พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ 

กันทั่วไป บ้างก็ถือโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง R2R กันไปในตัว 

มองดูเผินๆ คล้ายกับว่าทุกคนกำลังสร้างเครือข่ายย่อมๆ กันขึ้น 

บนโต๊ะอาหาร หญิงสาวยิ้มให้กับที่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้า 
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สายลมเย็นในช่วงบ่ายพัดโบกโบยลอดทิวไม้บริเวณสวนหญ้า          

ริมสระน้ำของบ้านผู้หว่านเข้ามาปะทะผิวกาย ปลุกให้นงนุชรู้สึกสดชื่น 

ขึ้นมา หลังจากเพิ่งบ่นไปเมื่อครู่ว่า...

“โอย หนังท้องตึง หนังตาก็หย่อน พี่ชักง่วงแล้วสิพิมพ์…ฮ้าววว” 

พูดยังไม่ทันขาดคำ นงนุชก็ปิดปากหาวหวอดๆ ทำให้รสาที่ยืนอยู่ใกล้ๆ 

ยื่นมือมาหยิกเบาๆ ที่แขน 

“นี่แน่ะ! กินเสร็จปุ๊บก็ง่วงนอนปั๊บเลยนะยะ เด๋ียวจับโยนลงสระน้ำ

ให้ปลาตอดให้หายง่วงเลยน่ี” รสาจับไหล่ของนงนุชโยกไปมาทำท่าเหมือน

จะจับโยนลงไปในสระน้ำจริงๆ 

“โอย๊! คนอะไรไมรู่ ้ใจรา้ยทีส่ดุ ทำรา้ยผูห้ญงิบอบบางอยา่ง 

ฉันได้ลงคอ” นงนุชแกล้งร้องโอดโอยเรียกร้องความเห็นใจ 

ทำให ้พมิพช์นก แพทยห์ญงิฝนทพิย ์และเภสชักรหญงิศรินิทรอ์ด      

หัวเราะกับการหยอกเย้าระหว่างสองสาวรุ่นพี่ในกลุ่มไม่ได้ 

เมื่อเดินเล่นให้เม็ดข้าวลงไปเรียงเม็ดในกระเพาะแล้ว 

กไ็ดเ้วลากลบัเขา้ไปภายในหอ้งประชมุเพือ่เริม่กจิกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงบ่าย
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนกันกิจกรรมแลกเปลี่ยนกัน
ปันประสบการณ์
พี่น้องคุณอำนวย
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แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล
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ช่วงบ่ายนี้ นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ผู้จัดการโครงการ 

พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย 

มหิดล รับหน้าที่พิธีกร โดยมีวิทยากรที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ท่านคือ 

แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาล 

หาดใหญ่ จ.สงขลา เสาวนีย์ เนาวพาณิช พยาบาลประจำการ CCU 

หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผ่องใส  

เจนศุภการ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวังน้ำเขียว 

“ตอ้งบอกวา่ชว่งนีเ้ปน็ชว่งของนางเอกนะครบั” 

นายแพทย์อัครินทร์เกริ่นนำ 

“คนที่สำคัญมากๆ ที่ถือว่าเป็นฟันเฟือง

สำคญัของการสนบัสนนุ การทำงานของ R2R 

ก็คือคุณอำนวย มองหน้าแล้วเราจะรู้ได้เลย 

ว่านี่คือคุณอำนวย เรียกว่า Born to be         

เมื่อคิดว่า “ง่าย” 
    R2R ก็ “ไม่ยาก”
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เพราะมคีวามเปน็ธรรมชาตขิองคณุอำนวยอยูก่บัตวั เรามาดกูนันะครบัวา่ 

เคล็ดลับการเป็นคุณอำนวยที่ดี และทำงานได้จนประสบความสำเร็จนั้น 

แต่ละคนมีกลเม็ดเคล็ดลับอะไรบ้าง เริ่มกันที่อาจารย์หทัยทิพย์กัน          

เลยครับ”

พิมพ์ชนกจำได้ว่า ปีที่แล้วเธอได้รับบทเรียนมากมายจากอาจารย์

หทัยทิพย์กลับไปเป็นแนวทางในการทำงานวิจัย R2R ของตัวเอง ตอนนี้

พิมพ์ชนกจึงรู้สึกเหมือนได้กลับมาพบครูที่เคยสั่งสอนวิชาให้อีกครั้ง  

หญิงสาวกางสมุดบันทึกเล่มเล็กคู่ใจพร้อมบันทึกความรู้จากครู 

ประจำวิชา R2R ท่านนี้ลงไปในหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าอีกหน...

“ขอบคุณมากค่ะ ดีใจที่วันนี้ได้เป็นนางเอก” อาจารย์หทัยทิพย์        

หยอดมุกเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากทุกคน รวมทั้งพิมพ์ชนก           

“ตอนทีเ่รยีนจบแพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวั ดฉินัเคยทำงานวจิยัฉบบัหนึง่ 

รว่มกบั Primary Care ซึง่ต้องบริหารอะไรหลายอยา่ง รวมทัง้ทำสถิตดิว้ย 

พอทำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังเข้าไม่ถึงงานวิจัย เรียนยังไงก็ไม่เข้าใจ เพราะ 

มันยาก พอมีโอกาสได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษก็เลยเลือกเรียน   

วิจัยเพื่อต่อยอดในสิ่งที่เราไม่รู้”

“ปรากฏว่ารู้สึกสนุกกับการเรียนวิจัยมาก อยากไปเรียนทุกวัน 

ตอนเรียนก็คิดว่า เอ๊ะ ทำไมฝรั่งสอนวิจัยแล้วสนุก ก็นั่งเปรียบเทียบและ

หาข้อแตกต่างระหว่างการเรียนวิจัยของไทยและของฝรั่ง เพราะกลับมา  

เมอืงไทยดฉินักต็อ้งมาสอนนกัศกึษาแพทย ์อยากสอนใหเ้ขารูส้กึสนกุและ 

อยากเรียนทุกวันเหมือนเรา”
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“ตอนกลับมาใหม่ๆ ก็สอนนักศึกษาแพทย์ ควบคู่กับงานอื่นๆ          

ซึ่งชีวิตก็มีความสุขและราบรื่นดีนะคะ จนกระทั่งอาจารย์ไพโรจน์ 

[ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ] ก็มา 

ชกัชวนใหไ้ปอบรม R2R ทีศ่ริริาช ตอนนัน้กส็งสยั และตัง้คำถามกบัตวัเองวา่ 

ทำไมฝรั่งไม่เคยสอน R2R นะ แล้ว R2R มันคืออะไรเหรอ” เมื่อพูดถึง 

ตอนนี้ อาจารย์หทัยทิพย์ก็หัวเราะสนุก พลอยทำให้ห้องสัมมนาอึงมี่ 

ไปด้วยเสียงสรวลเสเฮฮา 

“ก็เลยไปค้นข้อมูลในกูเกิ้ล (www.google.com) ดู โดยพิมพ์คำว่า 

R2R ลงไป พอศกึษาดกูร็ูส้กึวา่ R2R นา่สนใจด ีกเ็ลยไปอบรมกบัอาจารย ์

ไพโรจน์และอาจารย์เจริญจากแผนกอายุรกรรม ตอนแรกก็กะไปดูงาน 

เฉยๆ ยังไม่อยากทำ แต่พอได้รู้แนวคิดของ R2R ว่าเป็นการนำปัญหา        

จากงานประจำมาทำวจิยัเพือ่กลบัไปพฒันางานประจำอกีท ีกเ็ลยรูส้กึสนใจ 

จึงคุยกับอาจารย์ไพโรจน์ว่า เรากลับไปทำ R2R ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

กนัเถอะ ซึง่อาจารยไ์พโรจนก์ใ็จด ีบอกวา่จะตัง้คลนิกิให ้เราจงึกลบัมารวม 

ทีมตั้ง คลินิก R2R ขึ้น ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราค่ะ”

“สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากทีม R2R ศิริราชก็คือ ถ้าเราจะทำงานวิจัย 

R2R ใหร้าบรืน่ คงไมข่ึน้อยูก่บัคณุอำนวยเทา่นัน้ เราจงึมองไปทีก่ลุม่คณุเอือ้ 

(ผู้บริหาร) ด้วย ซึ่งเราโชคดีมากที่มีคุณเอื้อที่ดีมากคอยช่วยมอง              

เชงิระบบใหเ้สรจ็สรรพเลย มรีะบบสนบัสนนุงบประมาณมาให ้เราชงเรือ่ง  

ขึน้ไปถงึผูบ้รหิารวา่ใหผ้ลกัดนัเปน็กลยทุธห์นึง่ของโรงพยาบาล เมือ่ R2R 

เปน็นโยบายของโรงพยาบาลกท็ำใหเ้ราทำงานงา่ยขึน้ มคีนสนใจทำ R2R 

มากขึ้นเรื่อยๆ เราก็ยิ่งอยากทำทุกวัน อย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำ 

คลนิกิ R2R คอื ไมง่า่ยเลยทีจ่ะทำใหเ้รือ่งยากเปน็เรือ่งเขา้ใจงา่ย แตก่ไ็มใ่ช ่

งานยากจนเกินขีดความสามารถของคน วิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือท่องไว้ว่า 

‘มันง่าย’ เมื่อเราบอกตัวเองว่าง่ายแล้ว เราก็จะรู้สึกว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรง 
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ทกุวนันีด้ฉินัหายใจเขา้ออกเปน็งานวจิยั นอนหลบักฝ็นัเหน็แต ่R2R คะ่” 

อาจารย์หทัยทิพย์กล่าวติดตลก

 

“แตล่ะคนทีเ่ขา้มาปรกึษาทีค่ลนิกิ R2R มกัจะมปีญัหาเหมอืนกนัคอื 

ไม่รู้จะตั้งคำถามวิจัยยังไง เราจึงจัด Workshop เรื่องการตั้งคำถามขึ้นมา 

เพื่อให้เขารู้ว่าคำถามที่ดีกับไม่ดีมันต่างกันยังไง และเพื่อเป็นการเปิด 

ชอ่งทางใหค้นหนา้งานทำ R2R ได ้อาจารยไ์พโรจนจ์งึเสนอใหท้ำ ระบาด 

R2R เพื่อให้เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดไปทั่วทุกหน่วยงานใน 

โรงพยาบาลหาดใหญ ่ซึง่การทำระบาด R2R มเีคลด็ลบัวา่ไมค่วรสอนคน 

ที่แผนกของเรา แต่ต้องไปเผยแพร่ที่แผนกอื่นๆ เช่น ดิฉันไปพูดที่แผนก 

อายุรกรรมของอาจารย์ไพโรจน์ ส่วนอาจารย์ไพโรจน์ก็มาพูดที่แผนก 

เวชกรรมของดิฉันและแผนกอื่นๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งกลยุทธ์นี้ก็ใช้ได้ผล 

นะคะ เพราะเวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะมีคนยิ้มให้เรา ทักทายเรา หรือ 

เดินเข้ามาหา มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง R2R” 

“มีอยู่ครั้งหนึ่ง ดิฉันกำลังยืนอยู่หน้าลิฟต์ อยู่ๆ ก็มีคนเดินเข้ามา 

ปรกึษางานวจิยั ซึง่ถอืวา่ประสบความสำเรจ็ในระดบัหนึง่ แตก่ม็บีา้งทีแ่รกๆ 

เดินเข้ามาปรึกษา ต่อมาก็จะออกตัวว่ายังทำไม่ถึงไหนเลย หลังๆ ก็ใช้ 

วิธีหลบหน้า” อาจารย์หทัยทิพย์เล่าไปหัวเราะไปอย่างอารมณ์ดีขณะยก

ตัวอย่าง “ก็ถือว่าเป็นอาการปกติของคนทำวิจัย R2R หลังๆ แค่มองตา 

กันก็พอเข้าใจแล้วค่ะว่า งานวิจัยบางชิ้นยังไม่ถึงไหน ซึ่งเราก็เข้าใจว่า 

แต่ละคนก็มีอุปสรรค เช่น อาจจะติดภาระหน้าที่จากงานประจำ หรือ 

เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เราก็ต้องให้โอกาสเขาด้วย เมื่อเขาเคลียร์งานต่างๆ 

ได้แล้ว เขาก็คงจะกลับมาสานต่องานวิจัยอีกครั้ง”

“นอกจากการทำคลินิก R2R และระบาด R2R แล้ว เรายังทำ 

Success Story Telling ด้วย ซึ่งเริ่มแรกเราเห็นตรงกันว่า แค่สามารถ  
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ตั้งคำถามวิจัยได้ก็ถือว่า Success แล้ว นอกจากนี้ เราก็พยายามหา           

โอกาสมาพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัเปน็ระยะ หรอืถา้ชว่งไหนเราม ี

เวลาว่างไม่ตรงกัน เราก็จะใช้วิธีอีเมลสื่อสารกันแทน แต่ส่วนใหญ่ก็จะมี 

โอกาสเจอกันเป็นระยะค่ะ” 

 “หน้าตาอาจารย์ดูเหมือนไม่ค่อยทุกข์เลย เคยท้อมั้ยครับ”           

อาจารยอ์คัรนิทรห์ยอดคำถามกบัอาจารยห์ทยัทพิย ์ราวกบัรูใ้จพมิพช์นก 

และเพื่อนๆ ในห้องสัมมนาว่ากำลังอยากรู้ประเด็นนี้อยู่เหมือนกัน

“ความจรงิแลว้สิง่ทีเ่หน็เปน็ภาพลวงตานะคะ” พดูแซวตวัเองเสรจ็ 

อาจารย์หทัยทิพย์หัวเราะเสียงใส “โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนท้อง่าย 

แต่ก็ท้อแค่แป๊บเดียว ในแต่ละวันมีเรื่องให้ท้อมากมายไปหมด เช่น เรื่อง 

เวลา เนือ่งจากดฉินัสวมหมวกหลายใบ ทัง้ทำ R2R ทัง้สอนนกัศกึษาแพทย ์

และยังต้องทำหน้าที่แพทย์รักษาคนไข้อีก รู้สึกว่าเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน 

มันน้อยมาก หลังๆ ก็มีเวลานอนน้อยลง จึงต้องบริหารเวลาดีๆ ว่าอะไร 

ควรทำก่อนหลัง”

“เมื่อรู้สึกเหนื่อย ดิฉันจะกลับมาสำรวจตัวเอง จะไม่ฝืนคิดต่อค่ะ 

เพราะนอกจากจะคิดไม่ออกแล้ว อาจจะเหนื่อยและเครียดมากกว่าเดิม 

ทางที่ดีคือวางไว้ก่อน แล้วไปทำกิจกรรมที่ชอบ เมื่อหายเครียดแล้วค่อย

กลับมาเริ่มต้นใหม่”

“เรื่องของอารมณ์ก็สำคัญ อย่าลืมว่าคุณอำนวยเป็นผู้ให้หรือ 

ผู้กระตุ้นนักวิจัย ถ้าเรากำลังมีอารมณ์พลุ่งพล่าน โมโห เหนื่อยเหลือเกิน 

แนะนำวา่อยา่นดัคยุงานกบันกัวจิยั เพราะเราอาจจะเผลอถา่ยทอดอารมณ ์

ให้เขา จะเป็นการบั่นทอนกำลังใจกันเปล่าๆ เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงค่ะ”
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“นอกจากนี้ ไม่ควรมองข้าม ‘ความไม่รู้’ นะคะ คุณอำนวยไม่ 

จำเปน็ตอ้งรูท้กุอยา่ง ขึน้อยูก่บัวา่เราอยูใ่นฐานะอะไร ซึง่ถา้เราไมรู่ก้ไ็มใ่ช ่

เรื่องผิด เพราะคุณอำนวยอาจจะไม่ได้เป็นนักสอน (Educator) แต่อาจ   

เปน็คนชกัชวนและกระตุน้ใหค้นอยากทำวจิยั คนทีเ่ราชวนมานัน้เขาอาจ

จะไมรู่ย้ิ่งกวา่คณุอำนวยอกี บางคนอยากทำวจิัยมาก มใีจเตม็รอ้ย แตต่ิด 

ปัญหาบางอย่าง เราก็ต้องให้เวลากับเขาเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสใน 

การเรียนรู้ บางครั้งพวกเราชอบตกหลุมพรางของระเบียบวิธีวิจัย คือ 

มปีญัหา มวีธิวีจิยัเรยีบรอ้ยแลว้ แตต่ัง้คำถามไมเ่ปน็ เพราะฉะนัน้เราตอ้ง 

เคาะคำถามมาก่อน ต่อมาก็คือเรื่องสถิติ”

“จำไดว้า่ตอนทีด่ฉินัเรยีนวจิยัทีป่ระเทศองักฤษ กบ็น่กบัอาจารยท์ี่

ปรึกษาซึ่งเป็นนักสถิติว่า ทำไมสถิติมันยากจังเลย ท่านก็เลยบอกว่า        

ทำไมพวกหมอถึงชอบยึดติดกับสถิตินักนะ สถิติมีไว้เพื่อช่วยตอบคำถาม 

สิ่งที่ต้องมาเป็นอันดับแรกคือ หมอวินิจฉัยการรักษาว่าอย่างไร แล้วหมอ 

ค่อยนำสถิติไปช่วยในการตัดสินใจ แต่ถ้าหมอนำเอาสถิตินี้มาขึ้นก่อน 

อย่างอื่น หมอกำลังเดินทางผิดนะ ดิฉันก็เลยได้คิดว่าจริงๆ แล้วต้องใช้       

แนวทางของวิชาชีพที่เราเรียนมามากกว่า แล้วก็ค่อยใช้สถิติมาวัดอีกที” 

“การที่จะเป็นคุณอำนวยที่ดีต้องคอยช่วยเหลือนักวิจัยได้ ควรมี 

คณุสมบตัหิลายๆ อยา่ง ซึง่โดยสว่นตวัดฉินัเปน็คนชอบคำวา่ RESEARCH 

ก็เลยใส่ตัวย่อ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า”

“R-Respect คือ เคารพผู้อื่น คนที่เดินเข้ามาหาเราคงคิดว่า 

สามารถพึง่พาเราได ้ไมอ่ยา่งนัน้คงไมเ่ดนิมาหาเราหรอก ดงันัน้ เราตอ้ง 

เคารพเขา ถ้าเราเคารพเขาแล้ว เขาก็จะอยากคุยกับเรา และเราต้องเปิด

ใจด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม”
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“E-Empathy คอื เหน็อกเหน็ใจ ชวนเขาคยุ ชวนเปดิใจถงึแรงจงูใจ 

ในการทำงาน ถามไถ่ถึงงานที่เขารับผิดชอบ แล้วเราจะได้รับข้อมูลดีๆ 

จากเขา”

“S-Spirit คือ มีน้ำใจ เชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ต้องมีสปิริต 

อย่างแน่นอน คุณอำนวยต้องมีน้ำใจ บางทีเราต้องเข้าใจคนที่มาปรึกษา

เราเขามามือเปล่า แต่เขามีใจ บางคนเดินเข้ามาบอกว่าอยากทำ แต่ไม่รู้ 

ว่าจะทำเรื่องอะไร เป็นหน้าที่ของคุณอำนวยที่ต้องช่วยให้คำแนะนำเขา      

พยายามตีโจทย์ให้แตกแล้วกลับมาถ่ายทอดให้เขาฟัง”

“E-Educate คือ เป็นนักสอน คุณอำนวยต้องมีความเป็น Educator 

ในตัว ต้องรู้ว่าควรสอนใครอย่างไร อย่างน้อยต้องมีเทคนิคในการสอนให้ 

เขา้ใจ งา่ย เพือ่ใหเ้ขาสามารถเรยีนรูเ้รือ่งนัน้ๆ ไดโ้ดยไมรู่ส้กึวา่ R2R เปน็ 

เรื่องยาก”

“A-Appreciate คือ ชื่นชมยินดี เราต้องรู้จักแสดงความชื่นชม       

ยินดี อย่างที่อาจารย์อัครินทร์ให้กำลังใจกับคนทำ R2R อยู่เสมอว่า 

เยี่ยมมาก ดีมาก เพื่อให้คนทำงานรู้สึกหัวใจพองโต และมีกำลังใจ           

ในการทำงานวิจัย”

“R-Routine คือ ทำให้เป็นงานประจำ พยายามทำให้งานวิจัย 

เป็นงานประจำ ให้อยู่ภายใน 8 ชั่วโมงในแต่ละวัน อย่าให้งานวิจัยตาม 

ไปเบยีดเบยีนชวีติสว่นตวัทีบ่า้น ตอ้งม ีDeadline ใหค้นทำงานวจิยัสง่งาน 

หรือคุณอำนวยเป็นคนนัดเองก็ได้”
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“C-Continue คือ ต่อเนื่อง ต้องทำให้เกิดความต่อเนื่อง ตั้งแต่ 

ต้นจนจบ”

“และเคล็ดลับข้อสุดท้าย H-Happiness คือ มีความสุข                        

ในระหว่างที่ทำ R2R ต้องมีความสุข”

“อยากจะฝากคณุอำนวยทกุคนไวซ้กั 3 ขอ้คะ่วา่ 1) ใหพ้ดูกนัตรงๆ 

เรื่องระเบียบวิธีวิจัย มีปัญหาอะไรสงสัยก็ถามกันให้เข้าใจ 2) ให้ลด 

ความเป็น Perfectionist ของตัวเองลงสักหน่อย อย่าคิดว่างานวิจัยที่เรา

ทำอยู่นั้นจะต้องออกมาดีเลิศประเสริฐศรีหาที่ติไม่ได้ แค่คิดเป็นและรู้สึก

อยากทำก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะ และ 3) คุณอำนวยมีหน้าที่กระตุ้น 

คนทำวิจัยให้คิดเป็น อย่าใส่ความคิดของตัวเองลงไป ไม่อย่างนั้นอาจจะ 

เกิดกรณีอ้างอิงชื่อกันขึ้นมา และอาจมีปัญหาตามมาได้ ดิฉันขอฝากไว้ 

เท่าน้ีค่ะ” เสียงปรบมือดังไปท่ัวห้องสัมมนาหลังจากท่ีอาจารย์หทัยทิพย์ 

กล่าวจบ
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คุณ อำนวยที่ดีต้องไม่มีคำว่า “บังคับ”  
       ในพจนานุกรมการทำงาน

วทิยากรในชว่งตอ่ไปคอื เสาวนยี ์ เนาวพาณชิ พยาบาลประจำการ 

CCU หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เสาวนีย์เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยมาร่วมงานเมื่อปีที่แล้ว 

และแน่นอนว่าปีนี้เธอกลับมาอีกครั้งในบทบาทของ           

คุณอำนวยที่เก่งและแกร่งขึ้น พิมพ์ชนกเตรียมรับกับ       

ความรู้ใหม่ที่พยาบาลสาวผู้นี้จะมาถ่ายทอดให้ฟัง 

“ก่อนจะมารู้จักกับ R2R ดิฉันเป็นพยาบาลประจำ       

อยู่ CCU เข้าเวรเช้า ดึก และต่อด้วยบ่าย วนอยู่อย่างนี้ทุกวัน  

เปน็ routine ไมค่อ่ยไดอ้อกมาดโูลกภายนอก แตจ่บัพลดัจบัผล ู

ไดไ้ปรว่มอบรม Workshop กบัทมี R2R ศริริาช เพราะหวัหนา้ 

ส่งไปพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน”
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เสาวนีย์ เนาวพาณิช
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“ตอนเข้าไปฟังก็ไม่ได้คิดอะไร หัวหน้าให้ไปก็ไป แต่ทางทีม R2R 

ศิริราชบอกว่าให้เราไปคิดมาว่าอยากทำงานวิจัยเรื่องอะไร คล้ายๆ 

ให้คิดเป็นงานพัฒนาคุณภาพ แต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจ ยังนึกว่าเป็นงาน 

QI (Quality Improvement) และ CQI (Continuous Quality Improvement) 

ธรรมดา จากน้ันก็กลับมาเขียนโครงร่างการวิจัย แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ 

นะคะ” 

“พอพน้มาสกัปสีองป ีWard ขา้งเคยีงมงีาน R2R แลว้ไดร้บัการชืน่ชม 

มกีารยกยอ่ง มปีระกวดโครงการตดิดาว เรากก็ลบัมาที ่Ward แลว้คยุกบั 

น้องๆ ว่า เอ๊ะ! Ward เราทำงานก็หนัก แต่ทำไมไม่มีใครเห็นผลงาน 

ก็เลยคุยกับอาจารย์ อาจารย์ก็ให้คำแนะนำที่ดีว่า คิดดูก็แล้วกันว่า 

เรามีปัญหาอะไร จากที่เราดูแลคนไข้ ก็ให้ทำเป็นลักษณะเหมือน CQI 

เขียนเป็นโครงการว่าเรามีปัญหา มีที่มา และความสำคัญเป็นอย่างไร”

“หลังจากที่ทำงานวิจัยเรื่องแรกสำเร็จ ตอนนั้นอาจารย์อัครินทร์ 

ชวนเข้าไปร่วมงานด้วย ก็ค่อยๆ เข้าไปเรียนรู้ ตอนนั้นรู้สึกดีใจที่อาจารย์

เห็นความสำคัญของเรา เพราะเราไม่เคยทำงานวิจัยมาก่อน ไม่เหมือน 

พวกแพทย์หรือพวกที่จบปริญญาโท ปริญญาเอกที่ทำงานวิจัยเป็นเรื่อง 

ปกต ิเปน็การเริม่ตน้จากศนูยเ์ลยกว็า่ได ้คอืตอ้งเรยีนรูใ้หมห่มดทกุอยา่ง 

แต่ว่าเรื่อง Sample Size เรื่องสถิติ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่และยากสำหรับ

เรา แต่โชคดีที่ได้อาจารย์อัครินทร์คอยให้คำปรึกษาตลอด” 

“เมื่อเริ่มคุ้นเคยกับ R2R แล้ว ก็ต้องมาทำความเข้าใจกับโจทย์ 

ใหม ่นัน่คอื การเปน็ Facilitator หรอืคณุอำนวย ตอนแรกทีไ่ดย้นิคำนีก้ง็งๆ 

วา่คอือะไร พอไดรู้ว้า่คณุอำนวยมหีนา้ทีย่งัไงบา้งกย็ิง่งง เพราะดฉินัยงัไม่

เคยให้กำลังใจหรือเข้าไปกระตุ้นทีมวิจัยเลยซักครั้ง มีแต่ทำหน้าที่             

ของตัวเองเท่าน้ัน อีกอย่างดิฉันก็เป็นผู้ดูแลเร่ืองงานพัฒนาคุณภาพของ 

Ward ท่ีต้องข้ึนเวรเช้า บ่าย ดึก จึงไม่ค่อยมีเวลา”
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“แต่หลังจากที่เข้ามาทำหน้าที่คุณอำนวยเต็มตัวแล้ว ดิฉันก็จะมา

นั่งทบทวนว่าเรามีงานอะไรบ้างที่ต้องพัฒนาใน Ward ซึ่งน้องๆ ในทีม 

กม็พีืน้ฐาน CQI กนัและคดิเกง่อยูแ่ลว้ แตด่ฉินัอยากกระตุน้ใหน้อ้งๆ ไดใ้ช ้

ความคิดในทางสร้างสรรค์เพื่อนำมาพัฒนางานประจำ ที่สำคัญอยากให้ 

น้องๆ ใน Ward มีความสุขในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานเช้าชามเย็นชาม         

ทำงานเสร็จกลับหอเอาขาพาดเตียงเพราะเมื่อยมากจากการเดินทั้งวัน      

เหมือนที่ครั้งหนึ่งดิฉันเองก็เคยเป็น ก่อนที่จะมารู้จัก R2R”

คำกลา่วทีว่า่ “คา่ของคน อยูท่ีผ่ลของงาน” ดจูะเปน็วลทีีเ่หมาะกบั 

เสาวนีย์ในสถานการณ์แบบนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะหลังจากที่ผลงาน

วิจัยของเธอประสบความสำเร็จ ทั้งตัวเธอและผลงานต่างก็ได้รับ              

การยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในและนอกหน่วยงาน แถมยังเป็นที่รู้จัก 

ในระดับนานาชาติด้วย

และแน่นอนว่าความฝันที่เธออยากให้น้องๆ ใน Ward ทำงาน       

อย่างมีความสุข และสนุกกับการคิดสร้างสรรค์นั้นก็เป็นจริงตามไปด้วย 

นัน่เปน็เพราะทกุคนยอมรบัในผลงานของเธอ ตวัเธอจงึไดร้บัการยอมรบั

ไปโดยปริยาย

เสาวนีย์จึงเปรียบเสมือนต้นแบบในการทำงานวิจัย R2R ประจำ 

หอผู้ป่วย

“หลังจากที่ได้รับรางวัลก็มีน้องๆ ใน Ward สนใจทำวิจัย R2R 

มากขึน้ กลา้เดนิเขา้มาปรกึษา รูจ้กัคดิอยา่งเปน็ระบบ สว่นดฉินัเองกร็ูส้กึ 

ว่าตัวเองมีคุณค่า จากท่ีเคยทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ก็มีแรงบันดาลใจ 

ในการทำงาน เพราะมีเรื่องให้คิด ให้พัฒนาอยู่เรื่อยๆ นอกจากนี้ ดิฉัน 

ยังทำหน้าที่เป็นตัว ‘เชื่อม’ คอยประสานงานให้น้องๆ นัดกับอาจารย์ได้ 
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สะดวกข้ึน บางคร้ังก็เข้าไปน่ังฟังประเด็นปัญหาด้วยว่าเขาจะทำอย่างไรบ้าง 

ซึ่งก็ค่อยๆ ปรับ และค่อยๆ ดีขึ้นค่ะ”

“แต่กว่าที่งานวิจัยชิ้นแรกจะประสบความสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับ 

ก็ต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะเหมือนกันค่ะ อุปสรรคของดิฉันก็คือ 

‘ความไม่รู้’ คือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ R2R เลย ต้องเริ่มจากศูนย์ และทำงาน 

หนักมาก อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือ ‘แรงต้าน’ จากเพื่อนร่วมงาน”

“มีคนอยู่สองกลุ่ม คือกลุ่มที่เห็นด้วยว่าเราทำงานวิจัยแล้วจะทำ   

ให้หน่วยงานได้รับประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ กับกลุ่มที่ต่อต้านซึ่งคิดว่า

เราเอาเวลางานไปทำวิจัย และได้ผลงานคนเดียว ซึ่งก็ทำให้รู้สึกหวั่นไหว

อยู่เหมือนกันนะคะ แต่โชคดีที่หัวหน้าหน่วยงาน (คุณเอื้อ) เข้าใจ            

และให้ความร่วมมือในการทำวิจัย ทั้งเรื่องของเวลาและการขอเวรไป 

อบรมต่างๆ”

“เมื่อผลงานประสบความสำเร็จ มันจะเป็นสิ่งที่พูดแทนเราเองค่ะ 

ทุกวันนี้คนที่เคยต่อต้านเรา ก็เข้ามาทำงานวิจัยด้วยกัน และยังคงอยู่ 

เคียงข้างกันไม่ไปไหน เพราะเขาได้เห็นแล้วว่างานวิจัยที่เราทำนั้น              

มีประโยชน์มากแค่ไหน คนไข้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น งานของเราได้รับ 

การพัฒนา ส่วนหน่วยงานก็ได้รับการยอมรับมากขึ้น”

“โดยส่วนตัวดิฉันเชื่อว่าคนที่เข้ามาทำหน้าที่คุณอำนวยส่วนใหญ่ 

ทุกคนมี ‘ใจ’ ที่อยากทำกันอยู่แล้ว แต่ก็อาจจะมีบ้างที่รู้สึกท้อ เหนื่อย 

กใ็หก้ำลงัใจกนัไป สว่นตวัแลว้เวลาทีรู่ส้กึทอ้หรอืเวลาโดนตมิากๆ กจ็ะหา 

คนที่เป็นเหมือนกระถางที่คอยพรวนดินหรือชื่นชมเรา ให้กำลังใจเรา         

เพราะบางครั้งเราเองก็ต้องการกำลังใจบ้าง” 
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“หรือเวลาเหนื่อยมากๆ ก็จะหยุดงานตรงหน้าเอาไว้ก่อน ไปทำ 

อะไรทีช่อบใหผ้อ่นคลาย เมือ่รูส้กึสบายใจคอ่ยกลบัมาทำใหม ่หรอืบางครัง้ 

มคีนพดูไมด่เีกีย่วกบัเรา เชน่ หาวา่เราทำงานเพือ่เอาหนา้ หรอืเพือ่ลา่รางวลั 

กไ็มต่อ้งไปใสใ่จ ไมต่อ้งเกบ็เอามาคดิใหร้กสมอง ถา้คดิวา่เราทำดทีีส่ดุแลว้ 

ก็จงตั้งใจทำต่อไป อย่าท้อ”

“ทีส่ำคญั ตอ้งมคีวามอดทนในการทำงาน เพราะมนัตอ้งมอียูแ่ลว้ 

ที่เราจะเจอเรื่องบั่นทอนจิตใจ ทั้งเรื่องคำพูดคน และความหนักหน่วง 

จากเนื้องาน อดทนในที่นี้คือ ต้องอดทนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ ดิฉัน

คดิวา่นา่จะเปน็คณุสมบตัทิีด่ทีีค่นทำงานทกุคนควรจะม ีและเปน็นสิยัทีด่ี

ในการทำงานด้วย”

“ในฐานะคณุอำนวยคนหนึง่ ดฉินัอยากจะแลกเปลีย่นประสบการณ ์

กับทุกท่านว่า อย่าไปบังคับคนทำวิจัย ให้คิดถึงใจเขาใจเรา ถ้าย้อนกลับ 

มาที่ตัวเราเอง เวลาที่ถูกบังคับให้ทำอะไรซักอย่าง มันจะไม่อยากทำ 

หรือถ้าทำก็ไม่ทน ทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิก แบบนี้เสียเวลาทั้งสองฝ่าย       

แนะนำให้เอาเวลาไปใส่ใจกับคนที่มีใจอยากจะทำดีกว่า”

“สำหรับคนที่ไม่อยากทำในตอนแรก ต้องปล่อยเขาไปก่อน ไม่แน่

ว่าผลงานที่ปรากฏอาจจะดึงดูดเขาให้เดินเข้ามาหาเราเองในภายหลัง        

ก็ได้ เพราะเทคนิคในการเข้าหาแต่ละคนน้ันย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดา 

อาจจะใช้วิธีสร้างสถานการณ์นิดๆ หน่อยๆ เช่น เอารูปของคนที่ได้            

รับรางวัลไปติดโชว์ตามบอร์ดประจำ Ward เอาไปคุยให้อาจารย์ฟังว่าคนไหน 

ได้รับรางวัลอะไร อาจารย์ก็จะชื่นชมคนที่ได้รับรางวัล ชื่นชมต่อหน้าคน

ทีไ่มอ่ยากเขา้รว่มกบัเรานัน่แหละ อาจจะเปน็การกระตุน้ใหเ้ขารูส้กึอยาก

ทำบ้าง อยากได้รับคำชื่นชมบ้าง”
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“ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนแค่เรา 

แนะนำเขา เขาก็อยากทำแล้ว เพราะเขามีใจตั้งแต่ต้น แต่กับบางคน          

ตัง้กำแพงบงัตัง้แตแ่รกเหมอืนกนั ไมเ่ปดิใจรบัทา่เดยีว เรากต็อ้งใชเ้ทคนคิ 

ในการตะล่อมเขาเข้ามา ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เราชวนเขานั้นมันเป็นสิ่ง     

ที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง และมีประโยชน์ทั้งต่อตัวของเขาเองและส่วนรวม แต่ 

อย่าลืมนะคะว่า อย่าใช้วิธีบังคับเด็ดขาด เพราะมันเป็นวิธีที่ไม่ยั่งยืน” 

“การทำหนา้ทีเ่ปน็คณุอำนวย เวลาเจอแรงกระทบบอ่ยๆ เขา้กร็ูส้กึ 

ท้อแท้และไฟมอดเหมือนกันค่ะ ถ้าจะรอให้คนอื่นเข้ามากระตุ้นเรา 

ตลอดคงเป็นไปไม่ได้ บางครั้งเราก็ต้องเติมเชื้อไฟให้ตัวเองด้วย อย่างตัว

ดฉินัเองจะกระตุน้ตวัเองบอ่ยๆ วา่ อยา่คดิวา่กำลงัเสยีสละ อยา่คดิวา่ทำงาน 

เพื่อส่วนรวม แต่เราทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และทำงานด้วยใจรัก ถ้าหากเรา

ไม่รักงานที่อยู่ตรงหน้า เราก็จะไม่มีความสุข และเมื่อไม่มีความสุข 

งานก็จะไม่สำเร็จ ตรงกันข้าม ถ้าเราทำงานด้วยใจรัก เราจะอยากทำงาน 

ทุกวัน และทำด้วยความสุขทุกนาทีค่ะ” เสาวนีย์กล่าวทิ้งท้ายไว้ได้ 

อย่างน่าคิด

พิมพ์ชนกเงยหน้าจากสมุดบันทึกคู่ใจมองไปยังเวทีขนาดย่อม          

ทีเ่สาวนยีน์ัง่อยูด่ว้ยความชืน่ชมระคนทึง่ใน “หวัจติหวัใจ” ของคณุอำนวย 

ต้นแบบ หญิงสาวปรบมือเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้เจ้าตัวสัมผัสและ      

รับรู้ว่ามีคนชื่นชมเธออยู่อีกหนึ่งคน 

เสยีงปรบมอืดงักกึกอ้งยาวนาน จนเสาวนยีย์ิม้แกม้ปร ิกอ่นจะกลา่ว 

ขอบคุณ และคืนไมโครโฟน คืนเวทีให้กับอาจารย์์อัครินทร์อีกครั้ง
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เสียงอาจารย์์อัครินทร์ประกาศผ่านไมโครโฟนว่าวิทยากร                  

คนต่อไปคือ ผ่องใส เจนศุภการ อดีตพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันเธอย้ายมาเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่โรงพยาบาล 

วังน้ำเขียว

พิมพ์ชนกตั้งใจฟังเช่นเคย ตากลมสวยคู่เดิมจับจ้องไปยังวิทยากร 

มือเล็กเรียวกระชับปากกาเพื่อเตรียมจดบันทึกประสบการณ์ใหม่ๆ 

ลงไปบนหน้ากระดาษขาว หญิงสาวอยากรู้ว่าในฐานะคุณอำนวย ผ่องใส

จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานอะไรให้ 

ฟงับา้ง จะสนกุสนาน โหด มนั ฮา หรอืนำ้ตาทว่มขนาดไหน 

อีกไม่กี่อึดใจเธอก็จะได้ฟังแล้ว

ณ หน้าเวที ผ่องใสเริ่มต้นเล่าย้อนไปใน        

ยคุทีเ่ธอทำงานอยูท่ีโ่รงพยาบาลสตัหบีวา่ แรกเริม่ 

เดิมทีเธอไม่รู้เลยว่า Facilitator คืออะไร และโดย

   “ความทุ่มเทและมุ่งม่ัน” ของ            
คุณอำนวยช่วยให้ทีมถึง ฝั่งฝัน
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ผ่องใส เจนศุภการ
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ส่วนตัวก็ไม่ได้คิดท่ีจะขวนขวายหรือค้นคว้าให้กระจ่าง ด้วยเพราะว่า               

ณ ตอนนั้นเธอไม่ได้มีความสนใจเป็นพื้นฐาน 

จนกระทั่งมีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้น เธอจึงเล่นบท “ตามน้ำ”

“ดิฉันรู้จัก R2R ด้วยความบังเอิญ จำได้ว่าตอนนั้นมีการทำ MOU 

(Memorandum of Understanding) ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัด  

กระทรวงสาธารณสุข มีการส่งหนังสือไปยังโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่ง               

โรงพยาบาลสัตหีบก็เป็นหนึ่งในนั้น”

“โรงพยาบาลสัตหีบเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ไม่มี 

หน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องของวิชาการหรืองานวิจัย ถ้าไม่ได้เรียนจบ     

ปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอกกไ็มม่ใีครรูจ้กังานวจิยั พอดดีฉินัเปน็ประธาน 

ศูนย์คุณภาพ และหนังสือเล่มนั้นก็ถูกส่งไปที่ศูนย์คุณภาพ เพราะมีคำว่า 

‘พัฒนางานประจำ’ ติดอยู่หน้าปก” ผ่องใสหัวเราะเสียงสดใสกับเหตุการณ์

ในอดีตที่ยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำ

“ถือว่าเป็นงานส้มหล่นก็ว่าได้ และด้วยนิสัยของคนที่ทำงาน 

คุณภาพ เมื่อได้รับมอบหมายงานมา ก็ต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุด จึงเป็น     

จุดเริ่มต้นที่ได้ทำความรู้จักกับ R2R และ Facilitator”

“ดิฉันจบปริญญาโทมา จึงพอมีพื้นฐานการทำวิจัยอยู่บ้าง แต่เป็น

งานวิจัยขึ้นหิ้งที่น้องในหน่วยงานเคยแซวว่า ‘อ่านไม่เห็นรู้เรื่องเลย’ ”         

ผ่องใสหัวเราะเสียงแจ่มใสอีกครั้ง 

“แม้ว่าดิฉันจะมีพื้นฐานเรื่องการทำงานวิจัยมาบ้าง แต่พอเห็น 

R2R ก็ยังงงๆ มึนๆ อยู่ จึงไปเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพามา  

อธิบายให้ฟังว่าคืออะไร เราก็เชิญบุคลากรทั้งโรงพยาบาลมาฟังด้วย 
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ตอนทีฟ่งัอาจารยอ์ธบิายจบ เกดิปรากฏการณ ์‘ไฟลกุโชน’ เตม็โรงพยาบาล 

สัตหีบเลยค่ะ บางคนมีไอเดียอยากทำงานวิจัย R2R ประมาณ 20 

เรื่องเห็นจะได้ แต่พอผ่านไปสองอาทิตย์ เหลือคนละเรื่องสองเรื่อง 

บางคนไม่เหลือเลย” เสียงฮาครืนดังขึ้นในห้องประชุมอีกครั้ง มุกตลก        

แบบไม่ตั้งใจของผ่องใสเรียกความสดใสให้เพื่อนสมาชิกในห้องประชุมได้

เป็นอย่างดี เธอเล่าต่ออย่างออกรสว่า

“เมื่อเห็นว่าทุกคนไฟมอดก่อนที่จะทันได้เริ่มต้นทำ R2R ดิฉันก็ 

เลยคิดว่าต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน ทำให้คนอื่นเห็นว่ามันดียังไง เมื่อเขาเห็น 

ผลที่ออกมา เขาก็น่าจะสนใจมาทำกับเราบ้าง และพอดีดิฉันเป็นหัวหน้า

ห้องคลอดด้วย ก็เลยเริ่มต้นที่ห้องคลอดก่อน รวบรวมทีมงานรวมตัวเอง 

ด้วยก็ 4 คน” 

“งานวิจัย R2R เรื่องแรกที่ทำคือเรื่องนมแม่ เราเก็บข้อมูลจากคน

ที่มาคลอดกับเรานี่แหละ ตอนนั้นได้งบประมาณมา 2 หมื่นบาท แต่พอ 

ลงมือทำจริงๆ เราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณก้อนนั้นเลย พอทำวิจัยสำเร็จ    

เราก็เอาผลงานไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการของจังหวัด ซ่ึง สสจ.ชลบุรี 

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี”

“จุดประสงค์ส่วนหนึ่งของการเอาผลงานไปนำเสนอคือเราอยาก 

ทำให้คนที่ยังไม่เคยทำ หรือไม่กล้าทำได้เห็นว่า พอทำสำเร็จแล้วมันมี 

ความภาคภูมิใจยังไง และมีประโยชน์ยังไงบ้าง เวลามีงานประชุม 

วิชาการประจำปี โรงพยาบาลจะให้โควต้าพยาบาลที่ทำงานวิจัย R2R 

ไปร่วมงาน คนที่ไม่ได้อยู่ในทีมก็จะรู้สึกอิจฉา และอยากไปบ้าง ก็ถือเป็น

การกระตุ้นความอยากของคนในหน่วยงานที่ยังไม่ได้ทำให้รู้สึกอยาก 

เข้ามาทำงานวิจัย R2R กับเรา”
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เมื่ออาจารย์อัครินทร์โยนคำถามให้ผ่องใสได้แสดงทัศนะว่า          

อะไรคืออุปสรรคในการทำหน้าที่คุณอำนวยของเธอ รวมทั้งปัญหาใน 

การทำวิจัย R2R ของโรงพยาบาลสัตหีบคืออะไร ผ่องใสเล่าให้ฟัง 

เสียงใสว่า

“เมื่อ R2R เริ่มเป็นที่รู้จัก เราก็เปิดหลักสูตรเพื่อสอนกระบวนการ

วิจัย ซึ่งดิฉันเป็นคนสอนเอง เพราะตอนนั้นมีดิฉันเป็น Facilitator 

เพียงคนเดียวในโรงพยาบาลสัตหีบ ก็มีคนสนใจเข้ามาสมัครเรียน 

มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นหลักสูตรทั้งปี สอนอาทิตย์ละ 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 

จากบ่าย 3-5 โมงเย็น สอนตั้งแต่การคิดหัวข้อในการตั้งคำถามให้เกิด 

งานวิจัยขึ้นมาให้ได้ และพองานวิจัยสำเร็จเราก็เอาไปนำเสนอในงาน 

ประชุมวิชาการอีก มันก็จะเกิดกระบวนการแบบนี้เรื่อยๆ ปีต่อมา             

ทาง สสจ.ชลบรุ ีกเ็ขา้มาสนบัสนนุงบประมาณ เพือ่ทีจ่ะใหเ้รานำมาพฒันา 

คนและพัฒนางานต่อไป” 

“บรรยากาศการทำวิจัย R2R ในโรงพยาบาลสัตหีบแรกๆ ก็มี 

ปัญหามากเหมือนกันค่ะ โดยเฉพาะการตีโจทย์ R2R ไม่แตก 

นักวิจัยบางคนคิดการใหญ่มาก ใช้สถิติสูงมาก คือยึดติดกับงานวิจัยแบบ

ทั่วไปมาก ตัวดิฉันเองก็ถามเพื่อนที่เรียนจบการประมวลผลและการวิจัย

ว่าต้องทำอย่างไร ถามเยอะจนตัวเองก็สับสน จนกระทั่งมาเจอ 

อาจารยก์ะปุม๋ ซึง่ถอืวา่โชคดมีาก ทา่นกแ็นะนำวา่ อยา่ไปยดึสถติมิากเกนิไป 

จะทำให้สับสน งานวิจัย R2R ไม่ได้ยากขนาดนั้น แค่รู้ว่าปัญหาหน้างาน 

คืออะไร แล้วเอามาตั้งเป็นคำถามวิจัยให้ได้ เดี๋ยวก็จะเป็นไปตาม 

กระบวนการของ R2R โดยอัตโนมัติเอง”

“สำหรับอุปสรรคต่อการทำหน้าที่คุณอำนวยและการทำงานวิจัย 

R2R ของโรงพยาบาลสัตหีบที่ดิฉันคิดว่าทำให้เสียเวลาและเสียพลังมาก

ที่สุดคือ ‘ความท้อแท้’ ของนักวิจัยค่ะ โดยเฉพาะหลังจากที่เก็บข้อมูล 
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เพื่อนำมาวิเคราะห์และเขียนสรุป นักวิจัยหลายคนเริ่มท้อเพราะไม่รู้          

จะเขียนอะไร ไม่อยากเขียน ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานวิจัยมาก”

“สิ่งที่ดิฉันใช้แก้ไขปัญหาความท้อแท้ของนักวิจัยในตอนนั้นคือ 

‘ความทุ่มเทและความมุ่งมั่น’ รวมทั้งเสียสละเวลาด้วย หลายครั้งที่ดิฉัน

ต้องกลับบ้านสองสามทุ่มเพื่อที่จะอยู่ช่วยนักวิจัยเขียนสรุปข้อมูล ก็รู้สึก 

เหนื่อยและท้อแท้เหมือนกันนะคะ เคยถามตัวเองว่าทำไมต้องมาเหนื่อย

มากมายขนาดนี้ แต่พอคิดว่าถ้าเราช่วยนักวิจัยทำงานได้สำเร็จ แล้วเขา 

ได้นำเสนอผลงาน เขาก็คงรู้สึกภูมิใจ ก็พอจะทำให้รู้สึกดีและมีกำลังใจ 

ในการทำงานขึ้นมาได้เยอะค่ะ”

“ในฐานะที่ดิฉันเป็นทั้งนักวิจัยและคุณอำนวย อยากจะฝากถึง 

เพื่อนๆ สมาชิก R2R และคุณอำนวยทั่วประเทศทุกคนว่า R2R ถือเป็น 

โอกาสในการพัฒนาตัวเองและพัฒนางานของเรา ไม่อยากให้ทุกคนทิ้ง 

โอกาสดีๆ แบบนี้ไปค่ะ ถ้าคุณเข้าถึงปรัชญาของ R2R แล้ว การเป็น 

คุณอำนวยจะนำพาความสุขมาให้คุณ และถ้าคุณมีนักวิจัยอยู่ในมือ            

อยา่ปลอ่ยใหเ้ขาหลดุมอืไปนะคะ ดแูลและเอาใจใสเ่ขาใหด้ ีเพราะสว่นหนึง่  

ของความภูมิใจในการทำหน้าที่คุณอำนวยคือนักวิจัยนี่แหละค่ะ” ผ่องใส 

กล่าวสรุปไว้เป็นแง่คิดดีๆ ให้เพื่อนสมาชิกได้ฉุกคิดและใคร่ครวญ

เมื่อวิทยากรทุกท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนครบหมดแล้ว อาจารย์  

อัครินทร์ก็กล่าวเสริมและสรุปในตอนท้ายว่า...

“หลังจากที่นั่งฟังทั้งสามท่านจบแล้ว ผมพอจะเห็นที่มาที่ไปของ   

การตัดสินใจกระโดดเข้ามาทำงานวิจัย R2R จนกระทั่งพัฒนามาเป็น 

Facilitator ของแต่ละท่านแล้วนะครับ แบบอาจารย์หทัยทิพย์ก็เกิด 

จากการเรียนรู้ อยากพัฒนาหน่วยงานด้วยงานวิจัย และอยากทำให้งาน
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วิจัยเป็นเรื่องที่สนุก เข้าถึงได้ง่าย ส่วนคุณเสาวนีย์เป็นนักวิจัยมือรางวัล 

และอยากแสดงสปิริตให้คนอื่นเห็นว่าหน่วยงานของเธอก็ทำ R2R และ     

มุ่งมั่นตั้งใจทำจนประสบความสำเร็จ ส่วนคุณผ่องใสคล้ายๆ จะเกิดจาก 

การตกกระไดพลอยโจน แต่สุดท้ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่    

และทำได้อย่างดีที่สุด” 

“นอกจากนี้ เรายังได้เห็นเทคนิคในการทำงานของแต่ละท่านด้วย

ว่าเป็นอย่างไร ผมขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่า การทำวิจัย R2R นั้น เราใช้ 

สถิติและระเบียบวิธีวิจัยเป็นตัวช่วยในการตอบคำถามวิจัย แต่อย่าไป 

ยดึตดิกบัมนัมากจนทำใหเ้ราอดึอดั แทนทีจ่ะเปน็ตวัชว่ยเรา มนัอาจกลาย 

เป็นตัวขัดขวางเราแทน”

“อย่างปัญหาการจุดไฟน่ีเป็นปัญหาคลาสสิกของการเป็นคุณอำนวย 

เลยนะครับ สำหรับคนท่ีมีประสบการณ์เยอะแล้ว การจุดไฟก็คงไม่ใช่เร่ืองยาก 

อย่างเช่นอาจารย์กะปุ๋ม หรือแม้แต่การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายถึง 

Success Story Telling ก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการจุดไฟ”

“แต่สิ่งที่ยากกว่าการจุดไฟคือ จะทำอย่างไรให้ไฟลุกอยู่ตลอด        

อยา่งทีเ่ราเหน็ตวัอยา่งจากคณุผอ่งใสแลว้วา่ จากเริม่แรกมคีนอยากทำวจิยั 

R2R เกือบ 20 เรื่อง แต่เวลาผ่านไปเพียงแค่สองอาทิตย์เหลืออยู่             

ไม่กี่เรื่อง ซึ่งคุณผ่องใสก็มีวิธีเติมเชื้อไฟให้คนทำงานด้วยการแสดงให้    

คนทำงานเห็นคุณค่าในตัวเอง ย้ำเตือนให้ทุกคนรู้ว่าเขาก็ทำได้ ส่วนคุณเสาวนีย์ 

กใ็ชเ้ทคนคิการเปน็โมเดลทีด่ใีหเ้ขาเหน็ ถา้อยากไปกระตุน้ใครใหท้ำอะไร 

เรากต็อ้งเริม่ตน้ทีเ่รากอ่น ทำใหเ้ขาเหน็วา่เรากท็ำได ้แลว้เขากจ็ะอยากทำ 

ตามเราเอง”
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“หรืออย่างเทคนิคของอาจารย์หทัยทิพย์ก็น่าสนใจ ที่ให้กำลังใจ 

นักวิจัยด้วยการบอกว่า แค่ตั้งปัญหาการวิจัยเป็นก็ถือว่าสำเร็จไปแล้ว 

หนึง่ขัน้ ทำใหผ้มนกึถงึคำพดูของ ศาสตราจารยค์ลนิกิ นายแพทยป์ยิะสกล 

สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ท่านเคยสอนพวกเราว่า 

Think big, act small คดิใหใ้หญแ่ลว้แยกมาทำสว่นเลก็ๆ และ Find small 

success along the way มองหาความสำเร็จระหว่างทาง”

“ส่วนคุณเสาวนีย์ก็มีเทคนิคในการทำงานที่ชัดเจน ทั้งเรื่อง 

การจุดไฟให้ตัวเอง และการเป็นนักเชื่อม ผมคิดว่าคุณสมบัติที่ดีข้อหนึ่ง 

ของคุณอำนวย คือการเป็นนักเชื่อม สามารถเชื่อมผู้บริหารกับคนทำงาน 

เชื่อมอาจารย์แพทย์กับคนทำงาน หรือแม้แต่เชื่อมส่วนอื่นๆ เข้าด้วยกัน 

และอีกประเด็นหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือ การแบ่งปันความสำเร็จให้ทุกคน           

ในหน่วยงานได้ภูมิใจไปพร้อมกับเรา”

“นอกจากนี้คุณอำนวยที่ดี ต้องใช้หลักการ ‘5 ช. ช้าง’ เริ่มจาก   

ช. ชวน ให้เขามาเป็นแนวร่วม จากนั้นก็ใช้ ช. เชื่อม ต่อเลยนะครับ 

เชือ่มในทีน่ีค้อื เชือ่มคนทีไ่มม่คีวามรูก้บัคนทีม่คีวามรูเ้ขา้หากนั เชือ่มคน 

ที่เกี่ยวข้องเข้าหากัน และเชื่อมนักวิจัยกับผู้บริหาร”

“ช. ต่อไปคือ เชียร์ ให้กำลังใจเมื่อเขาเกิดความท้อ และต่อด้วย        

ช. ชม หมั่นรดน้ำทิพย์ชโลมใจกันบ่อยๆ เพื่อให้คนทำงานรู้สึกมีคุณค่า 

ว่าเขาก็ทำได้ สุดท้ายคือ ช. ชี้ ให้เขาเห็นว่าประเด็นที่จะทำงานวิจัยคือ 

อะไร คำถามที่ดีควรเป็นอะไร ไม่ใช่ตั้งคำถามอย่างไรก็ได้ แล้วบอกเขา  

ด้วยว่าระเบียบวิธีวิจัยจะใช้อะไร ไม่อย่างน้ันพอทำไปสักพักเราจะรู้สึกเบ่ือ 

เราอาจจะแค่ทำถูก (Something Right) แต่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำ 

(Do the Right Thing) ในท่ีสุดแล้วการทำงานวิจัยจะถูกนำไปใช้งานจริง”
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“ในเรื่องอารมณ์ของคนทำงาน อย่าลืมนะครับว่าคุณอำนวย            

ก็เป็นคนโกรธได้ หงุดหงิดได้ เพราะไม่ใช่พระอิฐพระปูน แต่เราต้องมีวิธี     

จัดการกับอารมณ์เหล่านั้นด้วยนะครับ ท่านอาจารย์ธาดา ยิบอินซอย 

เคยสอนพวกเราเสมอว่า ‘ที่พวกคุณทำงานหนัก อย่านึกว่าพวกคุณกำลัง 

เสียสละนะ ถ้าคุณคิดว่าคุณทำด้วยความเสียสละซักวันคุณจะหมดแรง 

แต่ถ้าคุณทำเพราะใจรัก คุณจะทำมันไปได้ตลอดชีวิตเลย’ ซึ่งพวกเรา         

ก็จำมาจนถึงทุกวันน้ี เหมือนท่ีคุณเสาวนีย์เองก็บอกตัวเองแบบน้ีเหมือนกัน”

“เวลาที่เราทำหน้าที่คุณอำนวยก็เหมือนการขี่จักรยานเหมือนกัน 

นะครับ ถ้าเราไม่ลองฝึกปั่นเอง ลองล้มเอง เจ็บเอง เราจะไม่มีวันเข้าใจ 

ความรู้สึกของคุณอำนวยได้เลย เพราะฉะนั้นต้องลองเข้ามาสัมผัส”             

อาจารย์์อัครินทร์กล่าวปิดท้ายช่วงนี้ได้อย่างกระชับ เข้าใจง่าย และ             

สมบูรณ์แบบในความคิดเห็นของพิมพ์ชนก

จากทีน่ัง่ฟงั นัง่จด นัง่ใครค่รวญตามวทิยากรทกุทา่น ทำใหพ้มิพช์นก 

ตระหนักรู้ว่า คุณสมบัติที่ดีและเป็นส่วนสำคัญมากของการเป็น 

คุณอำนวยคือ...

การมี “จิตสาธารณะ” และมี “หัวใจ” แห่งความเป็นนักบุกเบิก  

บางครัง้ในบางสถานการณอ์าจตอ้งมคีวามบา้บิน่เขา้มาดว้ย รวมทัง้ยงัตอ้ง 

มีความทุ่มเท และเสียสละอยู่เป็นนิจ

หญงิสาวนัง่นิง่ๆ เพือ่ฟงัเสยีงหวัใจของตวัเองวา่ ณ ขณะนีเ้ธอพรอ้ม 

แค่ไหน คำตอบที่ผุดขึ้นมาข้างในมันดังเบาๆ แต่หนักแน่นว่า

เธอพร้อมแล้ว!
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พธิกีรประกาศวา่ไดเ้วลาพกัรบัประทานอาหารวา่งพอด ีทกุคนเริม่ 

ทยอยลุกออกจากห้องสัมมนาเพื่อย้ายไปยังห้องรับประทานอาหาร

“กำลังนั่งคิดตามเพลินๆ ไม่น่าหมดเวลาก่อนเลย” นงนุชหันมา 

พูดกับพิมพ์ชนกขณะกำลังรับประทานอาหารว่าง “การเป็นคุณอำนวยนี่

ต้องทุ่มเทมากๆ เลยเนอะ ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ท้าทายแต่น่าภูมิใจ

มากเอาการ พี่ชักอยากจะรีบๆ กลับไปประกาศตัวว่าเป็นคุณอำนวยใน 

โรงพยาบาลของเราเร็วๆ เสียแล้วสิ”  นงนุชพูดพร้อมทำท่าขึงขังมุ่งมั่น

“อู๊ย แม่คู๊ณ...ทำเป็นขึงขังไฟลุกท่วมตัว ให้จบหลักสูตรก่อนเถอะย่ะ 

เหลือเวลาอีกตั้งวันกว่าๆ กับอีกหนึ่งคืน ระวังเถอะ พรุ่งนี้ไฟจะมอด 

ไมเ่หลอืแมแ้ตก่องขีเ้ถา้ ฉนัจะหวัเราะใหด้งัไปถงึโรงพยาบาลของเราเลย” 

รสาหยิกแกมหยอกแกล้งแหย่ให้ไฟฝันของนงนุชที่กำลังกระพือโหม         

แผ่วกำลังลง ส่งผลให้คนถูกแซวหน้าง้ำ บ่นกระปอดกระแปดเป็นหมีกินผ้ึง

“แหมๆ คนยังไม่ทันล้มอย่าเพิ่งข้ามนะจ๊ะ ไม่ได้ยินท่ีวิทยากร 

พูดเหรอว่า คนเราต้องหัดสร้างแรงจูงใจและจุดไฟ         

ให้ตัวเองบ้าง ไม่ใช่รอให้คนอื่นมากระตุ้น 

ฝ่ายเดียว คอยดูนะ ฉันจะเป็นคุณอำนวย 

ท่ีดีและเก่งให้เธอดู” 

พูดจบนงนุชก็ทำท่ามุ่งมั่น 

จนทุกคนอดขำในท่าทีของเธอไม่ได้
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Walk RallyWalk Rally 
สานภารกิจ

พิชิตความสำเร็จ



เคล็ดไม่ลับคุณอำนวย เล่ม 2104

• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส  จันทร์ประภาพ 
• แพทย์หญิงหทัยทิพย์  ธรรมวิริยะกุล
• นายแพทย์เอกรัฐ  จันทร์วันเพ็ญ
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หลังจากรับประทานอาหารว่างเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่า 

กิจกรรมช่วงต่อไปคือ Walk Rally ซึ่งแบ่งออกทั้งหมดเป็น 4 ฐาน และ  

แต่ละฐานจะมีวิทยากรหลักประจำฐานละ 3 ท่าน หลังจากฟังกติกากัน 

เรียบร้อยแล้ว ทุกคนก็แยกย้ายไปประจำฐานต่างๆ 

ฐาน 1 คือ ฐานแจกอาวุธให้คุณอำนวย: เทคนิคเหลาคำถาม 

วจิยัใหค้มกรบิ วิทยากรประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ฤหสั  

จนัทรป์ระภาพ จากคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  นายแพทยเ์อกรฐั  

จันทร์วันเพ็ญ จากโรงพยาบาลสิชล และ แพทย์หญิงหทัยทิพย์  ธรรมวิริยะกุล 

จากโรงพยาบาลหาดใหญ่

“ฐานเราจะมาเหลาคำถามวิจัยให้คม 

นะครับ เราทั้งสามคนจะทำหน้าที่ 

เหมือนกบเหลาดินสอสามเครื่อง  

ซึ่งตอนนี้เราจำเป็นต้องมีตัวอย่าง 

เทคนิคเหลาคำถาม  วิจัย
      ให้คมกริบ
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ทันตแพทย์หญิงศรีประภา ภูริธนสาร
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คำถาม ใครอยากลองเสนอคำถาม ก็ถามมาได้เลยนะครับ แล้วเราจะมา

ช่วยกันวิเคราะห์ว่าจะสามารถต่อยอด หรือพัฒนาเป็นคำถามวิจัยได้ 

หรือไม่” อาจารย์พฤหัสกล่าวเปิดฐาน

ส้ินเสียงของอาจารย์พฤหัส รอบตัวพิมพ์ชนกก็เงียบไปชั่วอึดใจ 

ก่อนที่ ทันตแพทย์หญิงศรีประภา ภูริธนสาร ทันตแพทย์สาวไฟแรงจาก 

โรงพยาบาลบางปลาม้าจะเป็นคนยกมือรับอาสาเล่าถึงที่มาของปัญหา 

หน้างาน และการต้ังคำถามงานวิจัยของเธอให้วิทยากรและเพ่ือนสมาชิกฟัง

“งานวจิยัทีด่ฉินัทำอยูค่ลา้ยๆ  Continuous Quality Improvement 

(CQI) ค่ะ ดิฉันทำงานด้านทันตกรรมมา 4 ปีแล้ว พอทำงานเข้าสู่ปีที่ 3 

ก็เริ่มสงสัยเรื่องภาวะแทรกซ้อน (Complication) หลังการรักษาทาง 

ทนัตกรรม เชน่ คนไขท้ีม่าตดัไหม คนไขผ้า่ฟนัคดุ คนไขท้ีไ่ดร้บัการผา่ตดั 

คนไข้ถอนฟัน คนไข้แคะรากนานๆ รวมทั้งคนไข้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงอยาก

รู้ว่าต้องทำยังไงเราจึงจะสามารถลดภาวะแทรกซ้อนตรงนี้ลงได้ ก็มีคน       

แนะนำวา่นา่จะมรีะบบเชงิรกุในการตดิตามคนไข ้เพราะวา่คนไขบ้างเคส

ที่มีภาวะแทรกซ้อนอาจจะไม่กลับมาหาเราก็ได้ และอยากรู้ว่าภาวะ 

แทรกซ้อนเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่า”

“เราจึงจัดระบบการติดตามผลคนไข้โดยเพิ่มการติดตาม                 

ทางโทรศัพท์หลังการรักษาประมาณ 7 วัน เพื่อดูการหายของแผลและ 

อาการปวด ถ้าเป็นเคสที่เสี่ยงต่อเลือดออกไม่หยุด (Bleed) คือคนไข้         

ที่ On Wafarin และให้เจาะเลือดเพื่อดูผล Off ยา แล้วต่อ INR                   

(International Normalized Ratio) ก่อนถอน หรือเป็นเคสที่เลือดออก 

ไม่หยุดหลังจากทำไปแล้ว 2 ชั่วโมง เราโทร.ติดตามอาการแค่วันแรก 

หลังการรักษา”
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“ตดิตามขอ้มลูมาประมาณ 9 เดอืนแลว้คะ่ พบวา่ภาวะแทรกซอ้น 

ไม่ได้ลดลง แต่เราค้นพบได้มากข้ึน ซ่ึงหากไม่ติดตามจะมีบางเคสหลุดไป 

เช่น คนไข้ที่มีอาการปวดแผลหลังถอนฟัน คนไข้ที่มีเลือดออกไม่หยุด 

พอถึงวันที่ 7 เราโทร.ตาม ถ้าแผลเขายังไม่หาย ก็จะให้คนไข้เข้ามาพบ           

ซึ่งการติดตามนี้ทำให้เราตามคนไข้ได้มากขึ้น”

“ดิฉันตั้งคำถามวิจัยว่า ‘การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในคนไข้   

ทนัตกรรมความเสีย่งสงู’ แตรู่ส้กึวา่ยงัไมค่อ่ยชดัเจน และไมใ่ชป่ระเดน็ทีเ่รา 

กำลังทำซะทีเดียว อยากปรับคำถามใหม่ให้คมมากข้ึน เพราะอยากนำผลงาน

ชิ้นนี้ไปนำเสนอในระดับจังหวัดค่ะ” ทันตแพทย์หญิงศรีประภากล่าว

“เท่าที่ผมนั่งฟังรู้สึกว่า เหมือนช่วงแรกยังอยู่ในช่วงหาข้อมูลว่า 

งานมีปัญหา แต่สเกลใหญ่หรือเล็กก็ยังไม่รู้ การตามผลก็ยังไม่ค่อยดี 

ไม่รู้ด้วยว่าใครจะมาช่วย คนสนับสนุนก็ยังไม่มี เลยตั้งหัวขึ้นมากว้างๆ 

ถามว่าเป็นงานวิจัยได้ม้ัย ก็ได้นะครับ แต่ยังไม่ได้เจาะจงลงไปอย่างชัดเจน 

และยังไม่มีข้อมูลพื้นฐานก่อนหน้านี้ว่าเป็นยังไง แต่เดี๋ยวเราจะช่วยกัน 

สรุปให้ ไม่ต้องกังวลนะครับ” อาจารย์พฤหัสกล่าวแสดงความคิดเห็น        

พร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับทันตแพทย์หญิงศรีประภาได้อุ่นใจว่า คำถาม 

วิจัยของเธอจะได้รับการเกลาให้คมขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านอาจารย์หทัยทิพย์ซึ่งนั่งอยู่ถัดไปอีกมุมหนึ่งของโต๊ะ หันไป        

สบตากับทันตแพทย์หญิงศรีประภาอย่างจริงใจและยิ้มเปิดเผย ก่อนจะ    

แสดงความคิดเห็นด้วยน้ำเสียงนุ่มเนิบน่าฟัง

“ถ้าดูจากหัวข้อแล้วเป็นงานประจำจริงๆ 100% เลยนะคะ แต่       

ปัญหาก็คือเราเก็บข้อมูลไปแล้วเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้วางแผนเลย            

วา่จะทำยงัไงด ีตอนแรกทีต่ัง้คำถามกย็งัไมรู่ด้ว้ยซำ้ กเ็หมอืนกบัเรากำลงัคดิ  

คำถามวิจัยขึ้นมาจากข้อมูลที่เรามีอยู่”



109ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R

“ดิฉันพอจะจับประเด็นได้ว่า คุณหมอศรีประภามีคนไข้ แล้วตาม 

คนไขท้างโทรศพัท ์แตป่รากฏวา่ภาวะแทรกซอ้นไมไ่ดล้ดลง ไมไ่ดล้ดปญัหา 

ของคนไข้เลย พอตั้งคำถามวิจัยแบบนั้น หากลองวิเคราะห์ข้อมูลดู ก็อาจ

ไม่พบความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อนเพราะเรายังไม่ได้ใส่ 

Intervention ลงไป เป็นเพียงการเก็บข้อมูลเฉยๆ ถ้าวิเคราะห์ (Analyze) 

ออกมาจริงๆ อาจจะได้ค่าเป็นศูนย์”

“คุณหมอศรีประภาคงมีสมมุติิิฐานว่าการติดตามนั้นเป็น              

Intervention อย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้เขาลด Complication เพียงแต่ว่า          

ตวั Intervention มนัไมช่ดั เพราะเราไมไ่ดไ้ปเนน้ตรงนัน้ ถา้เราตัง้ตน้คำถาม 

จากเครื่องมือ PICO ดูนะคะ นั่นคือ P-Population ให้เราตรวจสอบดู 

ก่อนว่าประชากรที่เราสนใจคือใคร I-Intervention คือสิ่งที่จะให้                

กับประชากรนั้นๆ ส่วน C-Comparison คือกลุ่มที่จะเปรียบเทียบ 

ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ และ O-Outcome คือผลลัพธ์ที่สำคัญที่จะ 

บอกว่า Intervention นั้นได้ผล”

“ซึ่งถ้าใช้ PICO ในงานวิจัยของคุณหมอศรีประภาจะออกมาเป็น 

แบบนี้ P คือ คนไข้ทันตกรรมความเสี่ยงสูง I คือ ระบบติดตามเชิงรุก        

C ไม่มี และ O คือภาวะแทรกซ้อน พอตั้งคำถามเสร็จมันเหมือนเป็น          

สมมตุิิฐิานของเราทีจ่ะกลบัมาตอบเราวา่ ตกลงการตดิตามมนัจะลดภาวะ 

แทรกซ้อนของเราจริงหรือเปล่า ส่วน Outcome อาจจะต้องปรับอีกที”

หลังจากฟังแพทย์หญิงหทัยทิพย์พูดแสดงความคิดเห็นแล้ว 

อาจารย์พฤหัสก็กล่าวเสริมว่า

“สำหรบักลุม่ทีจ่ะเปรยีบเทยีบถา้คดิอกีมมุอาจจะเปน็ Before and 

After Study ก็ได้นะครับ ถ้าคำถามของเราคือ การติดตามจะช่วย            

ลดภาวะแทรกซ้อนได้หรือเปล่า เราก็ต้องมีข้อมูลก่อนว่า ก่อนท่ีจะไปติดตาม 
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คนไข้นั้น ในกลุ่มนี้ภาวะแทรกซ้อนมีเท่าไหร่ และหลังจากที่ติดตามไป 

แล้วมันลดลงหรือเปล่า ถ้าเราตั้งคำถามไม่ดี คำตอบก็จะไม่ดี”

“คำถามกค็อืวา่ การไปตดิตามอยา่งเดยีวชว่ยลดจรงิเหรอ ถา้เปน็ 

แค่การโทร.มาถามสารทุกข์สุกดิบ แต่ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง เช่น 

ต้องมีการประเมินคนไข้ก่อนท่ีจะมาทำทันตกรรม ถ้าคนไหนมีความเส่ียงสูง 

เราจะมีขั้นตอนใดที่เหมาะสมกับคนไข้กลุ่มนี้ ซึ่งแบบนี้น่าจะใช่กว่ามั้ย       

ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ควรพิจารณานะครับ”

อาจารย์เอกรัฐซึ่ งนั่ งฟังมาโดยตลอดแสดงทัศนะในฐานะ 

คุณอำนวยรุ่นพี่ว่า...

“ผมเองก็เคยทำ CQI คล้ายๆ คุณหมอศรีประภาเหมือนกัน            

ผมเชื่อว่าคนที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยคำว่า CQI 

กนัมากอ่น เพราะเปน็พืน้ฐานของเรือ่งงานคณุภาพในโรงพยาบาล คำถาม 

คือว่า CQI จะมาแปลงเป็น R2R ได้ยังไง”

“ขั้นตอนที่หนึ่ง ต้องรู้จักกระบวนการ CQI ให้ชัดเจนก่อน                

วา่มนัเปน็กระบวนการคณุภาพ PTCA (Plan-Target-Check-Act) แตถ่า้ 

จะทำ CQI ตัวแรกที่ต้องทำคือตัว C ตัวแรกที่ย่อมาจาก Check ก็คือต้อง

ตรวจสอบสภาพปัจจุบันดูก่อนว่าเป็นอย่างไร ต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนก่อน 

ว่า Population คืออะไร แล้วปัจจุบันสภาพปัญหาคืออะไร เพราะฉะนั้น            

ภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการทำฟันที่คุณหมอศรีประภาอยากลด

ต้องให้ชัดเจนก่อนว่ามีจำนวนคนไข้กลุ่มนี้มากเท่าไหร่”

“ขั้นตอนที่สอง ของกระบวนการ PTCA ก็คือ T หรือ Target             

คอืตัง้เปา้วา่คณุจะทำไปเพือ่อะไร ตอ้งม ีTarget ทีช่ดัเจน คณุหมอศรปีระภา 

ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการทำไปเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนเรื่องไหน        
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แล้วมันจะต่อเนื่องไปที่การเลือกตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ เช่น ลดอัตรา 

การติดเชื้อในช่องปาก หรือลดอัตรา Bleeding”

 

“เมื่อตรวจสอบ (Check) แล้ว ตั้งเป้าหมายแล้ว มันก็จะเข้าสู่ 

กระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ต่อไป P หรือ Plan และ D 

หรือ Do เป็นขั้นตอนของ intervention ซึ่งจะตรงกับ PICO plan ก็คือว่า 

คุณจะให้ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ตั้งเป้าไว้ให้ชัดเจนว่า เรา 

จะทำอะไรในประเด็นที่เราตั้งเป้า แล้วก็ปฏิบัติ ซึ่ง Plan กับ Do จะกลาย 

เป็น Intervention ในงานวิจัยต่อไป” 

“มันจะเป็นตัวเปรียบเทียบในขั้นตอนต่อไปนั่นคือตัว C ตัวที่สอง 

Check ครัง้ทีส่อง คอื ตรวจสอบสภาพหลงัทำ ซึง่มนัจะเปน็ตวัเปรยีบเทยีบ 

หรือ Comparator ได้ด้วย พอตรวจสอบสภาพเสร็จคุณหมอศรีประภา 

อาจจะเจอว่าวิธีการ Intervention ที่คุณหมอทำได้ผลดีจริงๆ สามารถลด

อัตราภาวะแทรกซ้อนได้จริง น่าจะสามารถนำมาเป็นวิธีปฏิบัติใช้ในงาน

ประจำตอ่ไป มนักจ็ะกลายเปน็ A หรอื Action ไปสูม่าตรฐานในการทำงาน 

ประจำต่อไปได้ครับ” 

“จากประสบการณ์การทำงานวิจัยของผม กรณีนี้สามารถใช้หลัก 

PTCA ใน CQI ได ้แตว่า่เราตอ้งมารว่มกบัหลกัของงานวจิยัดว้ย ขัน้แรกสดุ 

คุณหมอต้องชัดเจนว่าจะทำเร่ืองอะไร ตรวจสอบสภาพให้ชัดเจน ต้ังเป้าหมาย 

ใหช้ดั แลว้มาดหูลกัของงานวจิยั PICO มนักจ็ะไปดว้ยกนัได”้ อาจารยเ์อกรฐั 

กล่าว

“ผมอยากถามคณุหมอศรปีระภานดิหนึง่ครบัวา่ ระหวา่ง 9 เดอืน 

ท่ีเก็บข้อมูลน้ันทำยังไงครับ” อาจารย์พฤหัสต้ังคำถามกับทันตแพทย์หญิง 

ศรีประภาอีกครั้ง
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“ดิฉันตรวจสอบโดยทำอยู่สองทางคือ การติดตามคลินิกเดิม        

แบบเชงิรบั คนไขเ้ขา้มาตดัไหม มาดแูผล ตดักระดกู หรอืตดิตามผลทีเ่รา 

ตดิตามอยูแ่ลว้ สว่นอกีทางหนึง่คอื เชงิรกุ เปน็คนไขท้ีโ่ทร.ตามเพือ่สอบถาม 

ภาวะแทรกซ้อน” ทันตแพทย์หญิงศรีประภาตอบคำถาม ก่อนจะอธิบาย 

เพิ่มเติมอย่างกระตือรือร้น 

 

“การนิยามคนไข้ท่ีมีความเส่ียงสูงเราก็กำหนดกันเองท่ีโรงพยาบาล 

ชมุชน ไมไ่ดไ้ปสบืคน้การกำหนดจาก Journal ใหช้ดัเจน เริม่แรกกจ็ะเปน็ 

คนไขท้ีม่ารบัการแตง่กระดกู ผา่ฟนัคดุ ซึง่แนน่อนอยูแ่ลว้ เพราะหตัถการนี ้

มีการบาดเจ็บสูง และเป็นงานยาก อีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่มมาคือกลุ่มคนไข้ที่

ต้องรับการถอนฟันนานมากกว่า 30 นาที แคะรากนาน และกลุ่มคนไข้

ที่เสี่ยงต่อการเลือดออกไม่หยุด ซึ่งก็จะแบ่งลงไปอีกเป็น 2 กลุ่มย่อยคือ 

คนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงติดเชื้อ หรือเลือดออกไม่หยุด คือ ถอนฟันที่มี 

การตดิเชือ้อยูก่อ่น เชน่ หนา้บวมมาแลว้ตดัสนิใจวา่จะถอน เรากจ็ะตดิตาม 

และอาจจะเป็นพวกใช้ยาที่มีความเสี่ยงที่จะเลือดออกไม่หยุดอยู่แล้ว 

หรือว่าถอนไป 2 ชั่วโมง ซึ่งจริงๆ แล้วเลือดต้องหยุดไหลแล้ว แต่คนไข้ 

กลับมาด้วยอาการเลือดออกไม่หยุด”

“ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็น่าจะทำให้ชัดเจนได้เหมือนกันนะครับ 

หมายความว่าควรกำหนดให้ Population ชัดขึ้น ไม่อย่างนั้นคุณหมอ         

จะเหนื่อยเองว่าจะต้องไปตามกี่คน การกำหนดให้ชัดจะลดภาระงาน          

ของเราลงไป เช่น เราบอกว่า หนึ่ง ลักษณะของการทำหัตถการ สอง         

ระยะเวลาในการผ่าตัดต้องนานกี่ชั่วโมง เช่น เกินครึ่งชั่วโมงนี่ก็สัญญาณ

ไม่ดีแล้ว หรือเกิน 45 นาทีก็ควรจะกำหนด เพื่อตัดส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง   

ออกไป และ สาม คือกลุ่มคนไข้ท่ีมีภาวะบางอย่างหรือโรคร่วมอยู่เดิม  

(Underlying Diseases) ก็พอจะจัดกลุ่มได้” 
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“แต่ตรงน้ีถ้ามีข้อมูลเดิมอยู่ เราก็สามารถท่ีจะไปทวนข้อมูลเดิมได้ 

ง่ายๆ อย่างท่ีอาจารย์เอกรัฐว่าไว้ เหมือนกับตรวจสอบดูก่อนว่าสภาพ 

ตอนน้ีเป็นอย่างไรคล้ายๆ กำหนดเกณฑ์คัดเลือกคนไข้ท่ีต้องการศึกษา 

(Inclusion Criteria) ถ้ากำหนดแล้วพบว่ามีคนไข้ท่ีต้องการศึกษาบางส่วน 

หลุดลอดออกไปก็ต้องไปปรับเพิ่มให้ครอบคลุมคนไข้ที่ต้องการศึกษา         

เพราะหากไม่ปรับเกณฑ์คัดเลือกจะทำให้ได้ข้อมูลไม่จริงตามท่ีเราต้องการ 

เมื่อได้ข้อมูลตรงนี้เราก็จะรู้ขนาดปัญหา ค่อยไปดูกันต่อว่าปัญหานั้น          

ยงัขาดขอ้มลูอะไรทีจ่ะมาปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาไดอ้กี นอกจากตัง้รบัและ 

โทร.ไปตามแลว้ เราจะตดิตามดว้ยชอ่งทางไหนไดอ้กีบา้ง เชน่ อเีมล หรอื 

เฟซบุ๊ค” อาจารย์พฤหัสแนะนำพร้อมกับตั้งคำถามในตัว

“บางครั้งโทร.ไปก็ติดต่อไม่ได้ค่ะ เพราะคนไข้ส่วนใหญ่จะเป็น 

ผู้สูงอายุ ก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นส่งไปรษณีย์แทน” ทันตแพทย์หญิง 

ศรีประภาตอบ

“เรื่องอายุคนไข้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ อายุในกลุ่มนี้จะมี 

ความเสี่ยงสูงในการทำหัตถการ ซึ่งก็น่าจะกำหนดเป็นเกณฑ์หนึ่งใน 

การคดัเลอืกคนไขเ้ขา้มาศกึษา ซึง่จะชว่ยตดัคนไขบ้างกลุม่ในสว่นทีไ่มไ่ด ้

เป็นเนื้อเดียวกันออกไป เหลือที่จำเพาะกับปัญหาที่เรามุ่งหวังจริงๆ”

“แล้วคนไข้กลุ่มนี้ ถ้าพบว่ามีการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากๆ            

จะกระทบกับการทำงานของเรายังไงเหรอครับ” อาจารยพ์ฤหัสต้ังคำถามต่อ

ทันตแพทย์หญิงศรีประภานั่งเรียบเรียงข้อมูลชั่วครู่ก่อนจะตอบ        

คำถามอาจารย์พฤหัสอย่างชัดถ้อยชัดคำ ไม่มีแววของความประหม่าให้เห็น 

แม้แต่น้อย มีแต่ความมุ่งมั่นในแววตา จนพิมพ์ชนกอดทึ่งไม่ได้ หญิงสาว 

แอบคิดในใจว่า น่ีถ้าเธอถูกต้ังคำถามต่อหน้าคนเยอะๆ แบบน้ีบ้าง คงทำตวั 

ไม่ถูกเป็นแน่ พิมพ์ชนกจึงรู้สึกชื่นชมทันตแพทย์สาวตรงหน้าอยู่เงียบๆ
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“คนไข้กลุ่มนี้จะเป็นตัวชี้วัดหลักถึงคุณภาพในการทำงานของทาง

ทันตกรรมเลยค่ะ กล่าวคือภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษาจะต้องไม่เยอะ 

เพราะว่าถ้าคนไข้เป็นอะไรปุ๊บมันก็จะมีผลกระทบเยอะ และมีโอกาส         

ในการฟ้องร้องเยอะ ซึ่งไม่เคยมีข้อมูลที่คนอื่นทำไว้เลย มีเฉพาะเคส          

ที่ผ่าฟันคุด ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการทบทวนอุบัติการณ์การเกิดภาวะ 

แทรกซ้อนน้ีของฝร่ัง ของประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลและยังไม่มี

การกำหนดนิยามของภาวะแทรกซ้อนเพื่อทำเป็นตัวชี้วัด รวมทั้งไม่มี       

รายงานทางวชิาการจากสถานบรกิารตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถเทยีบเคยีงกนั 

ว่าการพบภาวะแทรกซ้อนไม่ควรเกินเท่าใด ดิฉันก็เลยไม่รู้ว่าควรจะใช้ 

ตัวไหน”

“เป้าหมายที่เราต้องการคือลดภาวะแทรกซ้อนได้น้อยกว่า 10% 

โดยอาศัยการดูจากสถิติเก่าและปรับเอา ก็เลยไม่รู้ว่าเป้าหมายท่ีเราต้ังน้ัน 

ดูอิงจากวิชาการได้หรือเปล่า” ทันตแพทย์หญิงศรีประภาอธิบาย

ด้านอาจารย์หทัยทิพย์กล่าวเสริมว่า...

“คุณหมอศรีประภาคิดว่าตัวเลขหรือสถิติของอุบัติการณ์การเกิด 

ภาวะแทรกซ้อนนี้อาจจะยังไม่มีใช่มั้ยคะ ถ้าอย่างนั้นอาจมองข้ามไปอีก 

ข้ันตอนหน่ึงคือว่า คำถามวิจัยน้ีจะมีประโยชน์ยังไง สมมุติิิว่าผลวิจัยออกมา

แล้วพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนก่ีเปอร์เซ็นต์ของคนไข้กลุ่มท่ีต้องการศึกษา         

นัน้ เชน่ 50% หรอื 60% กอ็าจจะกลบัมาเปลีย่นวธิกีารทำงาน การดแูล 

รักษาคนไข้ของเราเหมือนกัน ดังนั้น เวลาตั้งคำถามวิจัยอาจจะต้องมอง 

ว่าผลที่ได้น่าจะเป็นยังไง เช่น ถ้าเป็นไปตามสมมุติิิฐานที่ตั้งเอาไว้แล้ว        

จะนำผลการวิจัยที่ได้กลับไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรต่อไป”
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“แต่ที่ดิฉันยังติดใจอยู่นิดหนึ่งก็คือ เรื่องเทคนิคการติดตามคนไข้

ทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ ที่คุณหมอศรีประภาบอกว่าน่าจะป้องกัน 

ภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการติดตามเพียงเท่านั้นจะได้ผลดี 

หรือเปล่า เพราะการติดตามสอบถามเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะส่งผล          

กับการลดลง หรือการป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ จึงต้องถามว่าเทคนิค             

การติดตามคนไข้ที่ว่านี้คืออะไร” 

ทันตแพทย์หญิงศรีประภาตอบคำถามของอาจารย์หทัยทิพย์ 

ด้วยน้ำเสียงฉะฉานชัดถ้อยชัดคำ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่า

“คำวา่ ‘ปอ้งกนั’ ถา้แกไ้ขเปน็ ‘แกไ้ขไดท้นัทว่งท’ี นา่จะดเูขา้ทา่กวา่ 

แต่คำค่อนข้างยาว ถ้าโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วพบว่าเขามีปัญหา 

เราจะให้เขากลับมา แต่มันน้อยมากเลยค่ะ ประมาณ 1-2 เคสเท่านั้น       

ที่เขากลับมาแล้วได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ซึ่งก็คือคนไข้ที่เป็น 

โรคเบาหวาน และมีอาการกระดูกเบ้าฟันแห้ง (Dry Socket) แต่สำหรับ

คนไขท้ีม่อีาการกระดกูเบา้ฟนัแหง้เราไมไ่ดเ้ยบ็ ไมไ่ดท้ำอะไร เราโทร.ตาม 

ให้เขามาทำแผลในกรณีที่ยังไม่หายปวด”

“และอีกเคสหนึ่งคือคนไข้เลือดไหลไม่หยุดเกินจากค่าปกติที่ควร 

จะเป็น แต่ยังไม่แสดงชัดในวันแรก พอวันที่สองเขากลับมาเอง เราก็รู้สึก

ว่าการติดตามแค่วันแรกไม่พอ แต่เราควรจะโทร.อีกกี่วันก็ยังไม่ทราบ 

เพราะถ้าให้โทร.ทุกวันก็คงเอากลับมาทำในงานประจำไม่ได้จริงๆ 

แล้วการที่เราหว่านโทร.ไปหลายๆ คน ประมาณสิบกว่าคนต่อเดือนนั้น 

ก็เกิดเป็นคำถามขึ้นมาอีกว่า ค่าโทรศัพท์ที่เราเสียไปกับผลที่ได้รับว่า 

‘แก้ไขได้ทันท่วงที’ มันคุ้มพอหรือเปล่า”
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“ดิฉันคิดว่าการติดตามผลด้วยการโทรศัพท์ตามคนไข้จะช่วยให้ 

เกิดการแก้ไขได้ทันท่วงที แต่ไม่ได้ไปช่วยลดปริมาณการ Loss follow up 

ซึ่งเคสเหล่านี้เรารู้อยู่แล้วว่าจะมีปัญหา เราก็ดึงเขากลับมาหาเรา แทนที่ 

เขาจะไปหาที่อื่น หรือเขาเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้น 

ถ้าเราสามารถพบแต่เน่ินๆ ก็จะรักษาได้ก่อนหรือถ้าเราเห็นว่าไม่ไหวจริงๆ 

เราก็ส่งไปรับการรักษาต่อได้ทัน”

เมื่อได้ฟังคำอธิบายของทันตแพทย์หญิงศรีประภาแล้ว อาจารย์ 

พฤหัสก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า

“ผมขอวกกลับไปยังคำถามท่ีว่าเราจะเหลาคำถามยังไงให้คมนะครับ 

แทนที่เราจะบอกว่า ‘ป้องกัน’ เราอาจจะเปลี่ยนคำถามใหม่ว่า ‘อะไรเป็น

ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นในคนไข้ในกลุ่มนี้’ เช่น อายุ 

ลักษณะการผ่าตัด ระยะเวลาการผ่าตัด เรื่องของภาวะหรือโรคร่วม             

เปรียบเทียบดูว่าส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวข้องกับการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หรือไม่ 

ตอนแรกอาจจะไม่ได้เป็นงานวิจัยท่ีสวยหรู แต่น่าจะสามารถพัฒนาต่อไป

เปน็งานวจิยัทีส่องวา่ ในกลุม่นีเ้ราเคยเจอขนาดปญัหาเทา่นี ้และพบปจัจยั 

ทีท่ำใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นตา่งๆ เราจะมกีารดแูลกลุม่คนเหลา่นีอ้ยา่งไร 

โดยใช้วิธีการที่ยังไม่มีใครทำมาก่อน ซึ่งจริงๆ แล้วก็คือเรื่องที่  

คุณหมอตั้งใจนั่นแหละ แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลส่วนแรก (ขนาดของ 

ปัญหา-จำนวนอุบัติการณ์ และปัจจัยเสี่ยง) ก็เลยยังดูเบลอๆ อยู่”

ในฐานะที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยควบคู่กับทำหน้าที่ 

คุณอำนวยด้วย อาจารย์์เอกรัฐแสดงความคิดเห็นว่า…

“ผมเคยทำเรือ่งแผลกดทบัหรอื Bed Sore ซึง่กอ่นหนา้นัน้ผมเคยทำ 

CQI มาก่อน ตอนแรกต้องการหาคำตอบว่า วิธีป้องกันแผลกดทับที่ดี 
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ทีส่ดุจะทำไดอ้ยา่งไร ผมเริม่จากคำถามทีว่า่ ‘ปจัจบุนั แผลกดทบัพบมาก 

แค่ไหน’ ผมต้องสำรวจว่าสถิติการเกิดแผลกดทับของโรงพยาบาลสิชล  

เป็นเท่าไหร่ กลุ่มไหนมีโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับมากที่สุด ปัจจัยเสี่ยง 

มอีะไรบา้ง ซึง่กค็อืขัน้ตอน Check ครัง้ทีห่นึง่ แลว้ผมกค็น้หาขอ้มลูยอ้นหลงั 

ไปซกัสองปวีา่พบแผลกดทบัในคนไขก้ลุม่ไหนบา้ง เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน

วา่คนไขก้ลุม่ใดมลีกัษณะอยา่งไรทีม่โีอกาสเกดิแผลกดทบัได ้เพือ่กำหนด 

เป็น Population ที่ชัดเจนเพื่อจะได้รับ Intervention ต่อไป” 

“พอผมวางเป้าท่ีชัดเจนแล้ว ผมก็มากำหนดเป็นเป้าหมาย (Target) 

ให้ชัด แล้วขั้นต่อไปจึงเป็นการวางแผนและปฏิบัติตาม คือ Plan และ Do 

จากนั้นก็ต้องมีการค้นคว้า เช่น ทบทวนวรรณกรรมว่าในประเทศไทย 

มทีีไ่หนทีท่ำเรือ่งแผลกดทบับา้ง ปรากฏวา่มนักม็หีลายๆ ทีใ่ชล้กูโปง่บา้ง 

หมอนรองบ้าง ใช้ใยมะพร้าวบ้าง เราก็เอามาเปรียบเทียบกับคนไข้ของเรา 

ว่าเหมาะสมหรือเปล่า แล้วก็ทดลองดู ระหว่างนั้นก็เก็บข้อมูลไปด้วย 

นีค่อืการทำ Intervention เปน็การนำ CQI ทีเ่ราทำอยูป่ระจำมาปรบัเขา้กบั 

R2R ถ้าคุณหมอศรีประภา Check ครั้งแรกแล้วก็จะได้ข้อมูลพื้นฐาน 

มากอ่น จากนัน้ถงึจะเขา้สูก่ระบวนการ PDCA ไดต้อ่ไปครบั” อาจารย์เ์อกรฐั 

กล่าว

อาจารย์หทัยทิพย์ลองต้ังคำถามวิจัยเป็นตัวอย่างให้ทันตแพทย์หญิง 

ศรีประภาเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

“ถ้าจะตั้งเป็นคำถามวิจัยอาจจะได้ 2 เรื่อง แต่คงต้องมาทีละเรื่อง 

ก่อน เรื่องแรกแทนที่จะเป็น ‘การป้องกันภาวะแทรกซ้อนในคนไข้ 

ทนัตกรรมทีม่คีวามเสีย่งสงู’ กล็ดระดบัลงมาหนอ่ย อาจจะยงัไมต่อ้งปอ้งกนั 

ก็คือ ‘ภาวะแทรกซ้อนในคนไข้ทันตกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการทำงาน

ปัจจุบันที่ทำอยู่’ เป็นอย่างไรบ้าง อุบัติการณ์หรือความชุกเป็นอย่างไร 
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ซ่ึงก็จะได้ขนาดของปัญหา เม่ือรู้ขนาดของปัญหาก็นำประสบการณ์ท่ีผ่านมา

ร่วมกับทบทวนวิธีป้องกันว่าวิธีติดตามแบบไหนน่าจะดีที่สุด เทคนิค 

ตดิตามบอ่ยแคไ่หนจงึจะดทีีส่ดุ กจ็ะคอ่ยๆ นำไปสู ่Intervention ถา้อยาก 

พิสูจน์ว่า Intervention นั้นดีจริง ซึ่ง Intervention นั้นต้องทำเหมือนกัน 

ทุกครั้งนะคะ ถ้าเราโทร.ไป บางทีก็ 2 วันครั้ง หรือบางทีก็ 3 วันครั้ง 

คนนี้โทร.บ่อย คนนั้นโทร.ไม่บ่อย ไม่เท่ากัน ก็ประเมินผลได้ไม่แม่นอีก” 

“เรื่องที่ 2 จะใช้ชื่อเดิมก็ได้ แต่เปลี่ยนตัวผลลัพธ์ซักนิดหนึ่ง             

เพราะเรายังไม่รู้ว่าเทคนิคติดตามของเราจะลด หรือป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ได้จริงหรือเปล่า แต่ถ้าคิดว่าเทคนิคติดตามที่กำลังจะคิดขึ้นใหม่สามารถ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้ จะใช้เหมือนเดิมก็ได้ แต่ถ้าคิดว่าเทคนิค            

ตดิตามนัน้จะแคช่ว่ยลดระดบัความรนุแรงของคนไข ้ชือ่เรือ่งกจ็ะปรบัเปน็ 

‘การลดระดับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนในคนไข้ที่มีความเสี่ยงสูง

ทางทันตกรรม’”

อาจารย์์พฤหัสกล่าวเสริมแพทย์หญิงหทัยทิพย์ว่า…

“แต่ถ้าเป็นช่ือท่ี 2 น้ีแสดงว่าเราต้องกำหนดนิยามของความรุนแรง

ด้วยนะครับว่า ก่อนให้ Intervention มักพบระดับไหน หลังให้ Intervention 

แล้วเปลี่ยนแปลงเป็นระดับไหน คือชื่อโครงการวิจัยมีผลต่อผลลัพธ์ที่เรา

ควรวัด จะตั้งยังไงก็ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับวิธีการทำวิจัย ถ้าจะเอาแบบ 

ชื่อนี้จริงๆ ก็ต้องบอกอย่างชัดเจนว่า Intervention ที่เราจะให้คนไข้ 

ต่อไปคืออะไรบ้าง ตั้งแต่ก่อนทำหัตถการเลยหรือเปล่า ระหว่างทำ 

หัตถการมี Intervention ด้วยหรือไม่ และหลังจากทำหัตถการเสร็จแล้ว 

อยู่ในหอคนไข้จะต้องให้พยาบาลหรือคนไข้ทำอะไร ผมคิดว่าทำไม่ยาก 

ไม่น่ามีปัญหา แต่ที่น่ากังวลใจคือการติดตามมันไม่ง่าย ซึ่งหลายคนก็จะ

เจอปัญหานี้เวลาเก็บข้อมูล พอเราจะตั้งใจทำ มีข้อมูลทุกอย่างชัดเจน 
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Intervention ระบุไปเรียบร้อย มีการกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการประเมิน       

เรียบร้อยแต่ถึงเวลาไม่สามารถติดตามผลลัพธ์คนไข้ได้” 

“เห็นคุณหมอศรีประภาบอกว่าตั้งใจจะกำหนดให้อัตราส่วนคนไข้

ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ถือว่า Intervention ได้ผลดี ตัดที่ 80% ดังนั้น 

การขาดการติดตาม (Lost follow up) ก็ต้องไม่เกิน 20% เราก็ต้อง        

พยายามให้อัตราที่สามารถนัดติดตามได้สูงกว่า 80% ถ้าเรารู้ธรรมชาติ

ของคนไข้ว่าหายไปเท่าไหร่ เราก็จะได้ไปบวกถูก สมมุติิิว่าการวิจัยนี้          

เราต้องการ 100 คน แต่ยอมรับการท่ีคนไข้ขาดการติดตามได้ไม่เกิน 20 คน 

ก็ต้องคิดเผ่ือไว้ว่าควรจะเก็บจำนวนคนไข้เท่าไหร่เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยได้อย่างมั่นใจ แต่ถ้าทีมงานของเราสุดยอดเลย อยู่ที่ไหน           

ก็บุกป่าฝ่าดงไปดึงคนไข้กลับมาได้ อันนี้มีการจัดระบบการติดตาม          

ตรงนี้ด้วย เพื่อจะให้งานเสร็จทันกำหนดระยะเวลาที่เราตั้งไว้” 

“จริงๆ แล้วหลักสำคัญของการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง         

(Sample Size) คือ ในกรณีที่เราตรวจไม่ได้ทั้งหมด พูดง่ายๆ ก็คือเราไม่ 

สามารถเก็บข้อมูลจากคนไข้ได้ทุกเคส แต่เราต้องการคนไข้จำนวนที่           

เหมาะสมและน้อยที่สุดเท่าที่สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ทำให้คนอื่น 

เชือ่เราวา่ ผลการวเิคราะหท์างสถติขิองเรานา่เชือ่ถอื หลกัการมนัมแีคน่ัน้ 

เอง นอกนั้นไม่มีอะไร ถ้าสามารถศึกษาในคนไข้ได้ทั้งหมด เราก็ศึกษา 

ทั้งหมด ถ้าไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากข้อจำกัดทางเวลาและงบประมาณ             

เราก็ศึกษาเท่าที่เรามีแรงจะทำได้ และมีหลักวิชาทางสถิติยืนยันว่า 

เหมาะสม” อาจารย์พฤหัสอธิบาย
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ด้านอาจารย์์เอกรัฐอธิบายเสริมว่า...

“คำถามทีผ่มเคยเจอบอ่ยๆ เวลาทำงานใน PCU คอื มคีนไขก้ลุม่หนึง่ 

ทีม่าดว้ยอาการชอ็กจากพวกแมลงสตัวก์ดัตอ่ย และกนิยาหรอืแพ้อะไรมา 

(Anaphylaxis Shock) ผมจึงอยากรู้ว่าอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะนี้            

คืออะไร แค่นี้ก็เป็นคำถามวิจัยได้แล้ว ส่วนการเก็บข้อมูลไม่ต้องคำนวณ 

Sample Size ก็พอได้ครับ เพราะว่าเราเก็บได้หมดเลย อาจจะต้องดูใน      

เรื่องของประเภทของคำถามงานวิจัยของเราด้วย ถ้าเป็นงานวิจัยที่เรา        

ต้องเปรียบเทียบหรือมีการคัดเลือกกลุ่มประชากร ก็ต้องคำนวณออกมา 

แต่ถ้าบางประเภทที่ต้องเก็บไปข้างหน้าเรื่อยๆ อาจไม่ต้องก็ได้”

 

เมื่อถกปัญหาในการตั้งคำถามวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้                    

ถึงเทคนิคเหลาคำถามวิจัยให้คมกริบจนครบเวลาที่กำหนดแล้ว อาจารย์ 

หทัยทิพย์ก็กล่าวสรุป Walk Rally ในฐานที่หนึ่ง

“ดิฉันขอสรุปฐานเหลาคำถามยังไงให้คมกริบเป็นตัว PICO นะคะ 

ปญัหาคอืเรามกัจะตัง้คำถามวจิยัแลว้ตวั I-Intervention กบั O-Outcome 

ไม่ไปด้วยกัน ลองตรวจสอบดีๆ นะคะ ตัว P-Population สำคัญตรงที่       

ตอ้งบอกใหไ้ดว้า่จะศกึษาเกบ็ขอ้มลูในคนไขก้ลุม่ไหน ซึง่จะเปน็ตวับอกวา่ 

กลุ่มนั้นมีความหมายกับเราขนาดไหน และจะบอกว่าเราจะไปทบทวน        

วรรณกรรมการศึกษาท่ีเคยมีมาก่อนในคนไข้กลุ่มไหนดี ส่วนตัว I-Intervention 

เป็นตัวบ่งชี้ว่าตัว O-Outcome ควรกำหนดเป็นอะไร เพราะฉะนั้นถ้า          

I หรือ Intervention เป็นอย่างหนึ่ง Outcome ไปวัดอีกอย่างหนึ่ง 

มันก็เลยจบลงด้วยกันไม่ได้ ส่วนตัว C-Comparison จะมีหรือไม่มี 

ขึ้นอยู่กับเรา” แพทย์หญิงหทัยทิพย์กล่าวสรุป
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อาจารย์์เชิดชัย ซ่ึงน่ังฟังอยู่ด้านหลังได้แสดงความคิดเห็นเสริม 

จากวิทยากรทั้งสามท่านว่า

“จริงๆ แล้วเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับ ดูเหมือนกับว่าถ้าเรา 

สามารถก้าวไปสู่การพัฒนา แล้วรู้สาเหตุท่ีทำให้คนไข้เกิดปัญหาเหล่าน้ัน 

แล้ว จากนั้นเราก็มาวางแผนต่อได้ว่า สาเหตุที่เกิดเป็นอะไร แล้วเรา          

จะวางแผนเตรียมคนไข้ก่อนยังไงบ้าง และมีคำแนะนำอะไรบ้าง สุดท้าย

ก็ดูว่าคนไข้เกิดภาวะแทรกซ้อนลดลงหรือเปล่า ผมว่าน่าจะทำให้งาน   

ของเรามเีปา้หมาย และตวัเปรยีบเทยีบของเรากจ็ะชดัขึน้ กลบัไปทบทวน         

ดูก็ได้ว่าในคนไข้คนเดียวกัน มีอะไรที่ต่างกันบ้าง แล้วจึงมาปรับตาม 

บริบทเรา” 

“ต้องยอมรับว่าฝรั่งทำได้ แต่ทำไมเราทำไม่ได้ เพราะเราไม่มี 

เครือ่งมอืแบบเขา เพราะเราไมม่ทีรพัยากรแบบเขา แตเ่รากเ็อามาประยกุต ์

และกลายเป็น Intervention ของเราได้ และ Intervention ตัวนี้ก็จะ 

ชัดขึ้นเรื่อยๆ ว่าหมายถึงอะไร ในคนไข้กลุ่มไหน ทำแล้วเราจะได้อะไร        

แต่กลุ่มประชากรที่เราเลือกควรจะเป็นแบบที่เราเจอบ่อยๆ เป็นปัญหา       

ทีเ่ราพบบอ่ย กลายเปน็วา่จะทำใหง้านเราเดนิหนา้ได ้และเรากป็ดิงานได ้

พอเจอปัญหาแบบนี้เราก็เอาไปแก้ไขปรับปรุงได้ ผมคิดว่ากรอบตรงนี้ 

น่าจะทำให้คำถามของเราคมขึ้น” 

“ท้ายที่สุดก็จะรู้ว่า คำถามวิจัยนี่สำคัญมาก เพราะจะตามมา 

ดว้ยขัน้ตอนอกีมากมาย คำถามเราชดัเจน ประเภทของคำถามจะถกูบงัคบั      

ว่าระเบียบวิธีวิจัยควรจะเป็นอะไร เช่น ถ้าคำถามบอกว่าอยากรู้แค่ขนาด

ของปญัหา กจ็ะเปน็รปูแบบวธิวีจิยัแบบหนึง่ แตถ่า้คำถามเราคอื อยากรูว้า่ 

ดีกว่าหรือเปล่า รูปแบบวิธีวิจัยก็จะเป็นอีกแบบ และถ้าเราอยากรู้ 

ว่าดีกว่ามั้ย ขนาดเป็นเท่าไหร่ ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ (Outcome) ต้องชัด 
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ตามมาอีก ดังนั้น คำถามจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญ คือต้องชัดและไม่กว้าง 

เกินไป”

“และวัตถุประสงค์ของคำถามวิจัย อันดับแรกต้องไม่เยอะเกินไป 

อยา่โลภมาก คำถามวจิยัหลกัตอ้งมคีำถามเดยีว แตค่ำถามรองจะมกีีข่อ้กไ็ด ้

หมายความว่า ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่เสียดายมาก เพราะว่าวัตถุประสงค์ 

จะตามมาด้วย Outcome ว่าจะวัดยังไง เราต้องเอาตัวแรกที่สำคัญที่สุด       

เพื่อคำนวณขนาดตัวอย่างให้มันเหมาะสม บางครั้งไม่ต้องคำนวณก็ได้        

แต่บางคร้ังต้องคำนวณเพ่ือให้เหมาะสม เราจะเห็นว่ามีกระบวนการต่อเน่ือง

ตามมาเปน็ลำดบั และแตล่ะขัน้ตอนไมไ่ดอ้ยูอ่ยา่งโดดๆ แตเ่ปน็จดุเริม่ตน้ 

ที่ทำให้เกิดขั้นตอนต่างๆ ตามมา”

“แน่นอนว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ แต่สิ่งที่สำคัญ 

ของ R2R คอืถามคำถามทีถ่กูตอ้งกบัปญัหางานของเรา ถา้เราแกป้ญัหานีไ้ด ้

งานเราจะดีขึ้น และคนไข้ได้ประโยชน์ แต่ที่สำคัญคือต้องหาว่า 

คำถามนั้นอยู่ตรงไหน ส่วนที่เหลือตามมานั้น ทีมคุณอำนวยก็จะช่วยกัน 

ถ้าเราถามคำถามไม่ดี แม้วิธีวิจัยดีมาก สถิติสวยหรู แต่ได้มาก็ไม่ได้ช่วย 

อะไรเราเลย ในขณะทีห่ลายเรือ่งถกูตพีมิพ ์คนสนใจ เพราะคำถามมนัโดนใจ 

บางชิ้นวิธีวิจัยพื้นๆ มากเลย แต่ได้ตีพิมพ์ไปต่างประเทศ มันน่าอิจฉานะ 

แต่จริงๆ แล้วเป็นเพราะว่าคำถามของเขาโดนใจ ดังนั้น เราต้องมานั่งคุย

กันว่าปัญหาของเราคืออะไร ยิ่งไม่เคยมีคนทำ นั่นแหละควรทำ”

“งานวิจัยทุกชิ้นต้องคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างหมดแหละครับ 

ยกเวน้บางเรือ่ง เชน่ เราศกึษาทัง้หมดของกลุม่เรา แบบนีก้ไ็มต่อ้งคำนวณ 

แลว้เพราะเราเอาหมด เพยีงแตว่า่ทีเ่ราเอาหมดมนัมากหรอืนอ้ย เรากต็อ้ง 

มาพิจารณากันอีกที” อาจารย์เชิดชัยกล่าวสรุปทิ้งท้ายให้ทุกคนกลับ 

ไปขบคิด
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พมิพช์นกเงยหนา้จากสมดุบนัทกึคูใ่จ พรอ้มกบัวางปากกาในมอืลง 

เพื่อปรบมือแสดงความชื่นชมและขอบคุณวิทยากรทุกท่านในฐานนี้ที่ 

กรุณาให้ความรู้อย่างไม่หวงวิชา 

ได้เวลาเวียนไปยังฐานที่ 2 แล้ว หญิงสาวอยากรู้เหลือเกินว่าใน 

ฐานที่ 2 จะมีอะไรให้เธอได้เรียนรู้และตักตวงเติมลงไปในแก้วเปล่าที่ 

เธอพกพามาด้วย
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• แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนิรุธ ภัทรกาญจน์
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บรรยากาศรอบตัวของพิมพ์ชนกตอนนี้คึกคักและค่อนไปทาง 

อลหม่านเล็กน้อย เพราะทุกคนกำลังเดินเปลี่ยนฐาน มองเผินๆ เหมือน 

เป็นการเดินสวนสนามย่อมๆ ทำให้พิมพ์ชนกพลอยรู้สึกกระฉับกระเฉง    

ไปกับภาพความกระตือรือร้นของเพื่อนๆ สมาชิกนั้นด้วย

ความอลหม่านเมื่อครู่สงบลงแล้ว เพราะทุกคนเข้าประจำฐาน 

เรียบร้อย ตอนนี้พิมพ์ชนกอยู่ใน ฐาน 2 แจกอาวุธให้คุณอำนวย: ลับคม

ปัญญาด้วยระเบียบวิธีวิจัยง่ายๆ สไตล์ R2R ซึ่งฐานนี้ได้รับเกียรติจาก 

วิทยากร 3 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนิรุธ ภัทรากาญจน์ 

จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) 

นายแพทย์ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ 

จากโรงพยาบาล หาดใหญ่ และ 

แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร 

จากโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ลับคม ปัญญาด้วยระเบียบวิธีวิจัย
         ง่ายๆ สไตล์ R2R 
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วิทยากรท่านแรกที่เริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยคือ 

อาจารย์ไพโรจน์ ซึ่งชาว R2R ขาประจำต่างก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดี ด้วย          

แพทย์หนุ่มใหญ่ท่านนี้เป็นกูรูด้านการทำวิจัย R2R มานานปี อีกทั้งยัง             

เป็นคนอารมณ์ดีและมองโลกในแง่บวกเสมอ 

“สวัสดีครับ ผ่านฐานท่ี 1 กันมาแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับ ยากม้ัย” 

อาจารย์์ไพโรจน์ทักทายสมาชิกสั้นๆ พร้อมทั้งกวาดสายตาและส่งยิ้ม 

ทักทายทุกคนด้วยความเป็นมิตร ก่อนจะเริ่มพูดคุยถึงหัวข้อการเสวนา 

ดว้ยทา่ททีีเ่ปน็ธรรมชาต ิหากคนนอกมองเขา้มาในฐานที ่2 เพยีงผวิเผนิ 

อาจจะรูส้กึวา่เพือ่นกำลงันัง่เลา่ประสบการณช์วีติใหเ้พือ่นฟงั ทัง้ทีเ่นือ้หา 

ในการพูดคุยเป็นเรื่องงานวิจัยที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องวิชาการ นี่กระมัง           

เสน่ห์ของนายแพทย์ไพโรจน์ที่อาจารย์กะปุ๋มแซวในช่วง BAR เพราะเขา 

สามารถเปลี่ยนเรื่องเครียดให้เป็นเรื่องสนุกได้

พิมพ์ชนกอมยิ้มกับภาพก่อนหน้านี้ที่ผุดขึ้นในหัว ก่อนจะดึงสติ        

ให้กลับมาอยู่กับภาพและเนื้อหาตรงหน้าที่นายแพทย์ไพโรจน์กำลัง 

บรรยายอยู่ 

“เราอาจจะบอกไม่ได้ว่าระเบียบวิธีวิจัยอันไหนเป็นแบบง่ายหรือ 

ยาก ซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อน มันขึ้นอยู่กับฐานที่ 1 ที่เราผ่านมา นั่นคือ 

คำถามวิจัยของเราเป็นแบบไหน ระเบียบวิธีวิจัยก็จะขึ้นกับคำถามนั้นๆ”

“กอ่นอืน่ตอ้งทำความเขา้ใจใหต้รงกนักอ่นวา่ วธิวีจิยั กบั ระเบยีบ 

วิธีวิจัย ไม่เหมือนกันนะครับ วิธีวิจัย คือ ขั้นตอนการทำ เราทำอะไรเรา 

ก็เขียนไป ถูกผิดเราก็ไม่รู้ ส่วนระเบียบวิธีวิจัยต้องมีขั้นตอนหรือหลักการ

ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งคนที่คิดวิธีมาตรฐานเหล่านี้คือนักวิจัยทั่วโลก 

แล้วมาลงความเห็นและตกลงกันว่า ถ้าคุณจะศึกษาแบบนี้ควรมีระเบียบ

วิธีวิจัยแบบนี้นะ” 
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“สาเหตุที่กำหนดระเบียบวิธีวิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ 

ขอ้สรุปผลวจิยัถกูตอ้งแมน่ยำปราศจากอคตมิากทีส่ดุ หากผูว้จิยัแตล่ะคน 

ทำเหมือนกันผลก็ควรจะออกมาตรงกัน และสามารถเทียบเคียงได้              

ผลการวิจัยจะได้มีความน่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นระเบียบวิธีวิจัยเป็นตัวช่วย 

สนับสนุนให้คำถามวิจัยของเราน่าเชื่อถือ เราต้องมองในแง่ดีนะครับว่า 

ระเบียบวิธีวิจัยช่วยเรา”

อาจารย์์ไพโรจน์อธิบายว่า ระเบียบวิธีวิจัยประกอบไปด้วย 

รปูแบบการวจิยั (Study Design) การเลอืกตวัอยา่ง รวมทัง้สถติวิเิคราะห ์

ที่เหมาะสมกับระเบียบวิธีวิจัยนั้นๆ ก่อนจะขยายความให้ทุกคนฟัง 

เพิ่มเติมว่า

“รปูแบบการวจิยัประกอบดว้ยเชงิพรรณา เชงิทดลอง เชงิคณุภาพ 

และเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็จะมีมาตรฐานว่าต้องทำอย่างไร 

บ้าง คำว่า Case-Control เป็นลักษณะของการศึกษาย้อนหลัง ร่วมกับ 

การถูกเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ส่วนคำว่า Cohort Study เป็นรูปแบบ 

การตดิตามกลุม่คนไขไ้ปขา้งหนา้ เปน็ไดท้ัง้ตดิตามไปขา้งหนา้ในอนาคต 

(Prospective Cohort) และติดตามไปข้างหน้าโดยเริ่มจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

(Retrospective Cohort) ก็ได้ โดยการเก็บข้อมูลจะเร่ิมต้นจากจุดหน่ึงไป

ยังอีกจุดหนึ่งแต่ละวิธีก็จะมีรูปแบบของตัวเอง” อาจารย์ไพโรจน์อธิบาย

 

อาจารย์อนิรุธกล่าวเสริมว่า การทำงานวิจัยที่มีหลักการและหา      

คำตอบให้ได้จะต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) เพื่อที่จะช่วย 

ควบคุมงานวิจัยชิ้นนั้นๆ ให้ได้ 

“สิ่งที่เราต้องการคือความจริงที่ไม่มีความคลาดเคลื่อน แต่ถ้าจะ 

ให้ได้ความจริงถึง 100% คงยากที่เราทำได้คือต้องพยายามทำให้ 

คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ซึ่งตามทฤษฎีมี 2 แบบ คือ ความคลาดเคลื่อน 
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เชิงระบบ (Bias หรือ อคติ) และความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random 

Error) ซึง่แบบหลงัเกดิขึน้โดยธรรมชาตขิองมนัเอง เราไมต่อ้งไปยุง่กบัมนั 

เพราะควบคมุไมไ่ด ้ใหใ้ชว้ธิทีางสถติทิีเ่หมาะสมเขา้ไปเพือ่ควบคมุ แตส่ิง่ที ่

เราต้องทำก็คือควบคุม Bias ให้ได้ ด้วยการออกแบบระเบียบวิจัยที่ 

เหมาะกับปัญหา เพื่อป้องกันอคติที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ระเบียบวิธีวิจัยที่ 

เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจำเป็น” 

“อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือความเหมาะสมทางด้าน 

จริยธรรม หรือ Ethical Consideration เพราะบางครั้งระเบียบวิธีวิจัย          

ที่เราตั้งใจทำอาจล่วงเกินสิทธิของคนไข้ได้ แต่ละประเด็นที่เราต้องนึกถึง

เมื่อร่างโครงการวิจัยคือ เรื่องของระเบียบวิธีวิจัยแล้วเราจะศึกษาใน         

ประชากรกลุม่ไหนทีจ่ะเหมาะสมเพือ่ตอบคำถามเราไดก้ค็อื ประชากรกลุม่ 

ที่เป็นตัวแทน เพราะเราจะเอามาทั้งหมดก็ไม่ได้ ต้องเอามาบางส่วน 

ต่อให้เขียนดีหรือสวยหรูยังไง แต่ถ้าสมมุติิิว่าทำจริงไม่เป็นไปตามโครงร่าง 

ของเราก็เสียหายเหมือนกัน และอันดับสุดท้ายเป็นการวัดผลการวิจัย 

ก็คือตัววัดที่เราประเมิน ต้องใช้เครื่องมือวัดซึ่งจำเป็นต้องเชื่อถือได้ 

เช่นกัน”

“เกณฑก์ารแบง่ระเบยีบวธิวีจิยั ( Study Design) ใช ้3 หลกัเกณฑ ์

ง่ายๆ คือ หลักเกณฑ์แรก ถ้าสมมุติิิว่าไม่มีการเปรียบเทียบระหว่าง  

กลุ่มคนไข้ใดๆ เลยเราก็พูดกันว่าเชิงพรรณนา (Descriptive Study) 

ซึ่งเป็นวิธีที่เราใช้ส่วนใหญ่ แต่ถ้าถามว่าน้ำหนักความน่าเชื่อถือมีมาก 

หรือเปล่า เนื่องจากไม่ได้เทียบกับใครเลย จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน 

เชงิระบบ มอีคต ิ(Bias) สงูมาก เชน่ ผลการวจิยัพบอบุตักิารณ ์ผลลพัธท์ีด่ ี

หรอืไมด่มีกีีเ่ปอรเ์ซน็ต ์ตวัเลขสงู ตวัเลขตำ่ แตพ่อเอาไปเทยีบกบัคนอืน่หรอื 

ผลการวจิยัในคนไขก้ลุม่อืน่ๆ อาจจะสงูจรงิ หรอืไมส่งูจรงิกไ็ด ้ถา้สมมตุิิวิา่ 

มีการเปรียบเทียบ 2-4 กลุ่มก็เรียกว่า เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

(Analytical Study)”
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“หลักเกณฑ์ที่สอง ถ้าโครงการวิจัยมีการประเมินผลลัพธ์และ            

วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ถ้ามีการทำอะไรกับกลุ่มประชากร       

ด้วย เช่น มีการรักษา มีการให้คำปรึกษา หรือมีมาตรการใดๆ ที่เป็น 

Intervention เรียกว่ามีการให้ Intervention ในกลุ่มการทดลองก็จะเรียก

ว่าเป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Study) แต่ถ้าไม่มีการให้          

อะไรกับกลุ่มประชากรก็จะเรียกเป็นการศึกษาเชิงสังเกต (Observational 

Study) ซึ่งอาจจะมีคนไข้กลุ่มเดียวหรือสองกลุ่มก็ได้” 

“ใน Observational Study ยังแบ่งย่อยไปได้อีกเป็นการศึกษา 

Case-Control เป็นการศึกษาย้อนหลังไป หลังจากที่เราเจอว่ามีโรคหรือ 

ไม่มีโรค มีภาวะหรือไม่มีภาวะที่ต้องการศึกษาในคนไข้รายนั้นๆ แล้ว         

ทำการวิจัยโดยค้นข้อมูลย้อนกลับไปว่าคนไข้รายนั้นๆ มีปัจจัยเสี่ยงที่เรา 

ต้องการศึกษาหรือเปล่า และมีการเปรียบเทียบการมีหรือไม่มีปัจจัยเสี่ยง

ระหว่างกลุ่มท่ีเป็นโรคและกลุ่มไม่เป็นโรค ส่วนการศึกษาแบบ Cohort             

เป็นการศึกษาโดยเริ่มต้นจากกลุ่มคนไข้ที่มีและไม่มีปัจจัยเสี่ยง แล้วตาม

ไปดูว่ามีโรคหรือภาวะที่ต้องการศึกษาเกิดขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเอง แต่ถ้า 

สมมุติิิว่าศึกษาคนไข้ ณ เวลาจุดใดจุดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน 

อนาคต คนไข้เดินเข้ามา ณ วันนั้นก็เอาข้อมูลวันนั้นวันเดียวก็ถือเป็น 

การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-Sectional Study)” 

“หลักเกณฑ์ท่ีสาม ถ้าแบ่งการศึกษาตามช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล 

(Timeline) สมมุติิิว่าเราต้องการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง โดยเก็บข้อมูล         

ณ ปัจจุบันแล้วย้อนไปถึงอดีตก็เรียกว่าการศึกษาย้อนหลังหรือ Retrospective 

Study ถ้าสมมุติิิว่าเก็บข้อมูล ณ เวลาได้เวลาหนึ่ง แล้วเก็บต่อไปข้างหน้า 

ก็เรียกการศึกษาไปข้างหน้า หรือ Prospective Study หรืออาจจะเรียกว่า 

Cohort Study ก็ได้ แต่คำว่า Cohort Study  อาจจะเร่ิมต้น ณ อดีตก็ได้นะครับ 

ไม่จำเป็นต้องเริ่ม ณ ปัจจุบันเท่านั้น แบบนี้เรียกว่า Retrospective           

Cohort”
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“สมมุติิิว่าเรากับคนไข้แล้วไปศึกษา 1 ปีข้างหน้าก็เรียกว่า Prospective 

Study ถ้าผมเปรียบเทียบสองกลุ่มคือ Analytical Study มี Intervention 

ลงไปก็เป็น Experimental Study ถ้าทั้งสองอันเอามารวมกัน ก็จะเป็น 

Experimental Analytical Study ตัวอย่างเช่น กลุ่มหนึ่งมียารักษา 

อีกกลุ่มหนึ่งไม่มียารักษา แบบนี้ก็ถือว่าเป็น Experimental Analytical 

Study ”

“อีกตัวอย่างหนึ่งคือเป็นกลุ่มเดียว แต่ต้องการศึกษาแบบก่อน 

และหลัง (Before and After Study) หลังจากที่ให้ Intervention ไปแล้ว 

อกีประมาณ 2-3 เดอืนขา้งหนา้มกีารประเมนิผลวา่เปน็อยา่งไร กถ็อืเปน็ 

Analytical Study เหมือนกัน และถ้ามี Intervention ด้วยก็เป็น                  

Experimental Study เหมือนกัน เพียงแต่อันนี้เป็นกลุ่มเดียว นี่แค่เป็น 

ตัวอย่างนะครับ ไม่ต้องไปสนใจมากว่าคำที่ใช้คืออะไร มันเป็นรูปแบบ 

เท่านั้นเอง”

“ท่ีสำคัญ ทุกๆ โครงการวิจัยควรต้องมีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

(Sample Size) นะครับ สมมุติิิว่ามีจำนวนคนไข้ท้ังหมดประมาณ           

5,000 คน ถ้าจะไปเก็บข้อมูลทั้งหมดก็อาจไม่คุ้ม ถ้าจริงๆ เก็บแค่ 500 

คนก็สามารถตอบคำถามได้แล้ว เราเก็บแค่นี้ก็ได้ จุดประสงค์ของ 

การคำนวณ Sample Size ก็เพื่อลดความเสี่ยงว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่แม่น 

ดังนั้น ไม่ว่าโครงการวิจัยใดๆ ก็ตาม ควรมีการคำนวณ Sample Size ไม่ 

ต้องไปนั่งท่องสูตรนะครับว่าจะเอาสูตรไหนคำนวณ แค่บอกประโยคแรก 

กับนักสถิติไปว่า ขนาดของผลการวิจัยที่เราคาดหวังไว้ควรเป็นเท่านี้ถึง 

จะตอบคำถามได้ว่า Intervention ที่เราให้มีความสัมพันธ์กับ Outcome 

ที่เราต้องการ เช่น ออกกำลังกายอย่างเข้มข้นวิธีหนึ่ง ต้องทำให้ดัชนี 

มวลกาย (BMI) ลดจาก 30 เป็น 25 จึงจะถือว่าการออกกำลังกายวิธีนี้

มีประโยชน์จริง มีนัยสำคัญทางคลินิก (Clinical Signifif icant)”
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“ตัวเลข BMI ต่างกัน 5 เราถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งเราก็เอาเลข 5 

เปน็ตวัเลขทีบ่อกความสำคญัของขนาดของผลการวจิยัทีเ่ราคดิวา่มากพอ

ที่จะบอกว่าการรักษานั้นดีแล้ว แต่ว่าการกำหนดค่าความแตกต่างนี้ก็  

ต้องอ้างอิงการศึกษาด้วยนะครับ ไม่ใช่คิดไปเองว่าเลข 5 มีความสำคัญ 

ห้ามนั่งเทียน เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอารายงานมาดูด้วยว่าที่เขาเคยเขียน

ไว้นั้นเป็นอย่างไร”

นอกจากนี ้อาจารยอ์นริธุยงัอธบิายดว้ยวา่ ระหวา่งการดำเนนิการ 

ศึกษาไปเร่ือยๆ น้ันมีส่ิงท่ีต้องพึงระวังอยู่ 3 ประเภท น่ันคือ Compliance, 

Contamination และ Co-intervention เมื่อถึงตรงนี้พิมพ์ชนกใช้ปากกา        

เน้นข้อความเพื่อให้เด่นและจำได้เมื่อเวลานำไปปฏิบัติงานจริง

“การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของการวิจัย (Compliance) 

คือ สมมุติิิว่าเราจัดให้คนไข้อยู่ในกลุ่มไหน เราต้องทำให้มั่นใจที่สุดว่า        

คนไข้จะได้รับการรักษาที่วางแผนไว้ให้สำหรับกลุ่มนั้นจริงๆ อย่าไป 

พูดกับคนไข้ในแบบออกคำสั่ง อย่าเขียนในกระดาษอย่างเดียว ต้องมีวิธี

ที่จะคุยกันในกลุ่มทีมงานว่าจะใช้กลยุทธ์ยังไงให้งานวิจัยบรรลุผล เช่น       

ทำให้คนไข้กินยาหรือปฏิบัติตัวตามที่เรากำหนด เพื่อให้การวัดผลมี 

ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เพราะไม่อย่างนั้นจะเสียเวลา ถ้าเราไม่มี 

การวางแผนแลว้สมมตุิิวิา่ม ีCompliance ทีไ่มด่ ีกจ็ะเปน็อยา่งนัน้ไปเรือ่ยๆ 

จนถึงปลายทาง แล้วผลการวิจัยของเราก็อาจไม่บรรลุตามเป้าหมาย” 

“การปนเปื้อนของปัจจัยที่ต้องการศึกษา (Contamination) คือ      

การที่คนไข้กินยาหรือได้รับการรักษาที่จริงๆ แล้วจัดไว้สำหรับคนไข้ 

กลุ่มอื่นในการวิจัยของเรา ถือว่าเป็น Contamination เพราะมีผลทำให้       

ความแตกต่างระหว่างยาหรือการรักษาที่ทดสอบลดลงด้วย”
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“การได้รับปัจจัยอ่ืนนอกจากปัจจัยท่ีนักวิจัยกำหนด (Co-intervention) 

คือ กลุ่มประชากรของเรากินยาหรือได้รับการรักษาอื่นๆ นอกเหนือ 

จากที่เราจัดให้ อาจจะกินด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ได้ ยาที่กินจะได้ผล 

หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ขอกินไว้ก่อน ก็อาจทำให้ผลการรักษาคลาดเคล่ือนได้”

“คำ 3 คำนี้เราจะต้องนึกถึงเสมอขณะดำเนินการวิจัย เพ่ือไม่ให้ 

เกิดปัญหาระหว่างทาง ส่ิงท่ีจะต้องทำก็คือว่า การเตรียมผู้เก็บข้อมูลหรือ     

ผู้วัดผล โดยผู้วัดผลต้องได้รับการฝึกให้สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน 

ที่เราตั้งเอาไว้ ไม่อย่างนั้นอาจจะผิดพลาดได้ คือวัดผิดวิธี วัดไม่เป็น 

มาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะผิดพลาดได้ ยิ่งการประเมินผลที่ 

ซับซ้อนจะยิ่งแย่ ยิ่งยาก”

“อีกหนึ่งเรื่องที่อยากบอกคือ เรื่องของเครื่องมือวัดผลที่ใช้เป็น 

แบบสอบถาม (Questionnaire) สมมุติิิว่าเป็น Questionnaire ที่สร้างขึ้น

มาใหม่ยังไม่ถูกวัดว่าใช้งานได้ มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ก็ไม่สามารถ 

นำไปใช้ได้ แบบสอบถามจะต้องได้รับการทดสอบว่าสามารถวัดแล้ว 

นำผลไปใช้ได้ จึงจะสามารถกำหนดให้ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบสอบถามนั้น

เป็นผลลัพธ์หรือตัวแปรหลักได้ เพราะฉะนั้นเวลานำแบบสอบถามของ 

ใครมาใช้เราต้องระมัดระวังด้วย” อาจารย์อนิรุธอธิบาย

“หลายคนอาจจะกำลังคดิในใจว่า ฟังดูไมเ่หน็ง่ายเหมือนที่คดิเลย

ใช่มั้ยครับ” 

อาจารย์ไพโรจน์ซึ่งนั่งอยู่ติดกับอาจารย์์อนิรุธพูดติดตลก ทำให้    

บรรยากาศดูผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากที่ทุกคนตั้งใจฟังอย่าง

จดจ่อและจดบันทึกใจความสำคัญอย่างขะมักเขม้น 
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“เม่ือซักครู่อาจารย์อนิรุธได้ทบทวนศัพท์วิชาการท่ีเก่ียวกับการทำ 

วิจัยให้ฟัง ซึ่งเป็นเรื่องระเบียบวิธีวิจัย และกฎเกณฑ์ตามมาตรฐานที่เขา 

ต้ังไว้ เวลาท่ีเราจะเขียนระเบียบวิธีวิจัยเราก็ต้องเขียนช่ือไปตามมาตรฐาน 

นัน่แหละครบั อยา่ไปเขยีนวา่ระเบยีบวธิวีจิยัคอืระเบยีบวธิวีจิยัแบบ R2R 

นะครับ เพราะว่าไม่มี แต่ R2R เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการพัฒนางาน        

โดยจะวิจัยในเรื่องที่เป็นปัญหาของงานประจำของเรา”

ด้านอาจารย์อนิรุธกล่าวว่า...

“ถ้าสมมุติิิว่าเราทำไม่ได้ตรงตามที่เล่ามา เราจะทำวิจัยได้มั้ย 

หรือว่าเราจะต้องโยนมันท้ิงไป หลายๆ คร้ังเราก็ทำไม่ได้ครบตามน้ีท้ังหมด 

ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาที่อาจจะเจอบ่อยเวลามีนักวิจัยมาขอคำปรึกษาคือ 

อาจารย์ขา/ครับ เราทำแค่ปีเดียวได้มั้ย Sample Size แค่นี้พอมั้ย 

มีแรงทำแค่นี้ ผมขอตอบว่า ทำไปเถอะ ห้ามพูดคำว่า อย่า เด็ดขาด 

ต้องพูดในเชิงบวก เอาไว้ก่อน เช่น ดีมาก เยี่ยมมาก ทำต่อไป แต่ว่า... 

ตอ้งมแีตเ่สมอนะครบั ถา้ไมม่คีำวา่แต ่เหมอืนเราปลอ่ยเขาทางใครทางมนั 

เหมือนเราไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ เมื่อเขามาบอกปัญหากับเรา สิ่งที่เราต้องทำ

ก็คือถามถึงต้นเหตุของปัญหา ตั้งใจรับฟัง และให้คำแนะนำเขา”

“อันดับแรกต้องเริ่มต้นด้วยคำถามคืออะไร ต้องมีคอนเซ็ปต์ของ 

คำถามจริงๆ คำถามนั้นต้องทำให้เรารู้สึกว่ามันบีบคั้นเราเหลือเกิน เรา 

ต้องการคำตอบแน่ๆ และถ้ากลุ่มตัวอย่างเราไม่พอ เช่น นักสถิติอาจจะ 

คำนวณมาใหเ้รา 120 ราย แตเ่รามปีระมาณ 10 ราย เรากเ็กบ็ไปเรือ่ยๆ 

จนถึง 120 ราย แต่กรณีที่เราต้องเก็บข้อมูลนานไปจะทำให้แปลผลยาก 

เพราะว่าปัจจุบันกับอนาคตอาจจะมีปัจจัยแวดล้อมไม่เหมือนกันนะ 

ถ้าถามผมว่าควรทำวิจัยมั้ย ผมขอตอบว่า ทำไปเลย เพราะมันเป็นชีวิต 

และปัญหาจริง แล้วมันมีแค่นี้เราก็ต้องทำแค่นี้ แต่ระเบียบวิธีวิจัยเราก็       

ต้องมานั่งคุยกันอีกทีนะครับว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุด”
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“ถ้าขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ เช่น คำนวณ 

มาพบว่ามากเกินไป ก่อนท่ีจะหมดหวัง ก็มีวิธีว่าเราจะทำยังไงให้ได้คนไข้ 

เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตรงนี้ต้องมีคนเกี่ยวข้อง หรือร่วมมือกับ 

เราเยอะ งานวิจัยชิ้นนั้นอาจต้องทำให้เป็นลักษณะสหสถาบัน (Multi 

Center) หลายๆ ตึก หรือหลายสถาบัน/หน่วยงาน ซ่ึงก็จะวุ่นวายมากข้ึน

ไปอีกระดับหน่ึงในการบริหารจัดการแค่นั้นเองครับ”

“อีกลักษณะหนึ่งเป็นการนำเอาข้อมูลเดิมที่เรามีสะสมมาแล้ว 

ตั้งแต่อดีตมาใช้ แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง นั่นคือเราไปเก็บข้อมูลเก่า ซึ่ง

เราไม่ได้วาดหวังหรือวางแผนว่าจะไปเก็บ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ 

ข้อมูลครบถ้วนก็น้อย โอกาสที่จะเกิดการคลาดเคลื่อน หรือ Bias สูงกว่า 

เพราะเราไม่รู้ว่าประชากรที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ถูกควบคุม 

หรือมีปัจจัยแวดล้อมเหมือนหรือต่างกับปัจจุบันท่ีกำลังคิดถึงอยู่หรือเปล่า 

ซึ่งคงไม่เหมือนกัน แต่ก็ยอมรับได้ในระดับหนึ่งหากเราพบคนไข้ที่ 

ต้องการศึกษานั้นน้อยมากๆ ก็ไป Retrospective อาจจะทำเป็นรูปแบบ 

Historical Cohort หรือ Case-Control ก็ได้” นายแพทย์อนิรุธกล่าว

ด้านอาจารย์พัชรีได้แสดงความคิดเห็นในฐานะคุณอำนวยรุ่นพี่ 

ว่า...

“เวลาเราเลอืกใชร้ะเบยีบวธิวีจิยั คำถามเดยีวกนัเรามกัมหีลายวธิี

ให้เลือกได้ แต่เราจะต้องอธิบายให้ผู้วิจัยเข้าใจว่าแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสีย 

ยังไง เรามักจะเลือกวิธีที่ง่ายกว่า แต่ก็ต้องพิจารณาต่อด้วยว่าวิธีง่ายของ

เรามีข้อดีข้อเสียอย่างไร สามารถตอบคำถามได้ข้อสรุปที่แม่นยำหรือไม่ 

เช่น หากเราจะเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยชนิดที่ศึกษาข้อมูลย้อนหลัง         

(Retrospective) มีข้อดีอย่างไร และมีโอกาสเกิดอคติมากเพียงใด และคำตอบ 

ที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายหรือไม่ เพราะหากเราเลือกคำถาม
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หรือเลือกวิธีวิจัยท่ีไม่ดี ก็จะมีปัญหาตอนนำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

จริง (Implementation) โรงพยาบาลอ่ืนก็ไม่อยากเอาไปใช้ หอผู้ป่วยอ่ืนจะเอา 

ไปใช้ก็ไม่กล้า เพราะเป็นคำถามที่ตอบได้ไม่หมด แก้ปัญหาได้ไม่หมด” 

“เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกวิธีวิจัยที่ดี นอกจากจะเชิญชวนคนอื่น 

เข้าเป็นทีมทำงานได้ และตอบคำถามได้ทั้งหมดแล้ว ยังสามารถนำผล   

การวิจัยมาสู่การปฏิบัติงานได้ง่าย ในฐานะคุณอำนวย สิ่งที่คุณอำนวย 

จะช่วยผู้วิจัยใหม่ก็คือเร่ือง Co-intervention, Compliance และ Contamination 

ซึ่งบางทีนักวิจัยอาจไม่ได้คำนึงถึง เราก็ต้องค่อยๆ ตะล่อมถามว่าถ้าเป็น

หมอคนอื่นเขาจะทำแบบนี้มั้ย เพื่อที่จะให้เขาระวังว่า ถ้ามีโอกาสเกิด 

Contamination ขึน้มา เขาจะมวีธิปีอ้งกนัแกไ้ขยงัไง เราอาจไมต่อ้งใชศ้พัท ์

แบบนีก้ไ็ด ้แตเ่ราเปน็คนคอยถามเพือ่ทีจ่ะหาวา่ในระเบยีบวธิวีจิยัทีผู่ว้จิยั

วางแผนไว้มีโอกาสอะไรบ้างที่จะทำให้ผลการวิจัยเกิดอคติได้” อาจารย์ 

พัชรีกล่าว

เมื่อวิทยากรทั้งสามท่านได้อธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยง่ายๆ สไตล์ 

R2R ในมุมมองของตัวเองจบแล้ว ทันตแพทย์หญิงศรีประภาก็ยกมือถาม

ตอ่ยอดจากฐานที ่1 ในประเดน็ทีเ่ธอยงัสงสยั เพราะอยากไดค้วามกระจา่ง 

ให้กับงานวิจัยที่เธอกำลังเพียรทำอยู่ตอนนี้

“อยากถามเกีย่วกบัเครือ่งมอืวดัคะ่ ตอนนีก้ำลงัทำการวจิยัเกีย่วกบั 

เครื่องครอบเครื่องปั่นปรอท เพื่อป้องกันไม่ให้ไอปรอทออกมาปนเปื้อน 

บคุลากร และผลการวจิยัพบวา่เครือ่งครอบนีป้อ้งกนัไมไ่ดร้อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์

พอผลออกมาเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าปรอทออกมาเท่าไหร่ ก่อนทำและ 

หลังทำต่างกันแค่ไหน คือเราต้องการวัดไอปรอท อยากรู้ว่าประเด็นนี้จะ

ทำเป็นงานวิจัยได้มั้ยคะ” ทันตแพทย์์ศรีประภาตั้งคำถาม
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อาจารย์อนิรุธนั่งฟังคำถามของทันตแพทย์หญิงศรีประภาอย่าง  

ตั้งใจ ก่อนจะค่อยๆ เรียบเรียงข้อมูลวิชาการให้ออกมาเป็นคำอธิบายที่ 

เข้าใจง่าย เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับสมาชิกคนอื่นๆ รวมทั้งพิมพ์ชนกที่ 

นั่งฟังอยู่ด้วยว่า...

“ถ้าสมมุติิิว่าทำเครื่องมือป้องกันอะไรบางอย่าง นำมาศึกษาวิจัย 

แล้ววัดผลลัพธ์ สิ่งที่เราต้องการรู้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ใช่มั้ยครับ 

เพราะฉะนั้นผลลัพธ์สุดท้าย (F ifinal Outcome) ต้องเป็นระดับที่เราวัดได้ 

ในเลือดของคน เพราะในที่สุดเราต้องศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทาง 

คลินิกที่เราทำอยู่ปัจจุบัน (Clinical Practice) ถ้าสมมุติิิว่ามีเครื่องวัด   

ไอปรอทในสภาวะแวดลอ้ม ซึง่ผมไมรู่ว้า่มหีรอืเปลา่ กค็วรจะตอ้งมขีอ้มลู      

การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณไอปรอทที่วัดได้จากเครื่องนี้กับ            

ปรมิาณสารปรอทในเลอืดของผูป้ฏบิตั ิ ซึง่ในการวจิยันีไ้อปรอทในสภาวะ 

แวดล้อมท่ีวัดได้จากเคร่ืองวัดน้ีเรียกว่าเป็นผลลัพธ์กลางทาง (Intermediate 

Outcome) ก่อน อันนี้ต้องไปหาข้อมูล เพราะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของ 

การจดัระบบการวจิยัวา่ เราจะไปวดั ณ ระยะเทา่ไหรจ่ากทีเ่ราวางอยู ่อาจ 

เป็น 1 เมตร 2 เมตร 3 เมตร ” 

“แต่คงต้องไปศึกษาข้อมูลของไอปรอทก่อนโดยเฉพาะคุณสมบัติ 

ทางกายภาพด้วยว่ามีการกระจายอย่างไร แล้วจะค้างอยู่ในอากาศนาน 

เทา่ไหร ่คอืตอ้งศกึษาโดยเริม่ตน้จากคำถามวจิยั แลว้กไ็ปทบทวนคน้ควา้ 

ความรู้ก่อนวางแผนออกแบบระเบียบวิธีวิจัย” 

“นอกจากนี้ ต้องไปศึกษา Eff icacy คือ การศึกษาแบบควบคุม 

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพอุดมคติที่เราต้องการ แต่ความจริงเราไม่ 

อยากได้แบบนั้น เพราะเราคงต้องการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 

นัน่คอื นัง่ทำงานจรงิในอณุหภมูจิรงิ ซึง่แบบนีไ้มเ่รยีกวา่ Effif icacy แตเ่ปน็ 
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Effectiveness แต่ถ้าถามว่า Eff icacy ต้องทำหรือเปล่า ขอบอกว่า 

ต้องทำนะครับ คือทำแบบควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างให้ได้ข้อมูลก่อน 

แตถ่า้มนัซบัซอ้นมากๆ กต็อ้งเลอืกควบคมุสิง่แวดลอ้มอนัใดอนัหนึง่ทีค่ดิ

ว่าคุ้มค่าที่จะทำการศึกษาให้คนเห็นก่อน”

“แต่ผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆ ที่เราต้องการ (F ifinal Target Outcome) 

เป็นเรื่องที่เกิดในสถานที่จริง การทำงานจริง ช่วงเวลาที่ทำงานจริงๆ 

(แบบ Effectiveness) ว่าไอปรอทที่เหลืออยู่จากเครื่องป้องกันนี้ยังเป็น 

อันตรายต่อคนหรือเปล่า แต่การศึกษาแบบ Effif icacy ท่ีควบคุมส่ิงแวดล้อม 

ทุกอย่าง ก็ต้องทำเหมือนกัน”

“ผมขอแนะนำวา่ ถา้งานวจิยัชิน้ไหนกต็ามทีใ่ชง้บไมม่าก (เงนิและ 

แรงงาน) ทำไปเลย แต่ให้ทบทวนค้นคว้าความรู้ก่อนนะครับ หรืออาจ 

ปรึกษาคนที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ดีกว่าที่จะต้องมานั่งทบทวนเอง 

และทุกงานวิจัย R2R ที่ทำ นอกจากนำผลการวิจัยกลับมาใช้ประโยชน์ 

ในการทำงานประจำแลว้ ผมจะไมโ่ยนรายงานการวจิยัทิง้เดด็ขาด ยงัไงผม 

ก็จะขอตีพิมพ์ แล้วแต่ว่ากรรมการผู้ประเมินจะยอมรับ หรือวิจารณ์ 

กลับมา มันอาจจะไม่เลิศเลอจนถึงขั้นนำไปเสนอระดับนานาชาติ แต่ 

ระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศก็ถือว่าโอเคแล้ว”

“งานทุกอย่างของเรามีคุณค่าอยู่ในตัวเองเสมอ ผลงานท่ีทำถ้าตาม

หลักการวิธีวิจัยท่ีดีแล้วย่อมน่าเช่ือถือ แค่เร่ืองของขนาดกลุ่มตัวอย่างไม่พอ 

ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะตีพิมพ์ผลงานของเรา แต่ว่าสิ่งนี้จะเป็น 

ข้อจำกัด เป็นอุปสรรคเท่าน้ัน เราควรคิดในแง่ดีว่าชาวโลกต้องเอาข้อมูล 

ของเราไปใช้ต่อ” อาจารยอ์นิรุธกล่าวกล้ัวหัวเราะ ก่อนจะสรุปส้ันๆ ว่า
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“ถา้มองในแงด่คีอือยา่งนอ้ยขอ้มลูของเรากส็ามารถชว่ยงานวจิยัที่

จะเกิดขึ้นต่อไปให้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้โดยไม่ต้องไปเสียเวลาทำ 

วิจัยนำร่องก็ได้ ที่สำคัญ อย่าพยายามสร้างข้อจำกัดตัวเองให้อยู่แค่ว่า 

‘ดแูลว้มนัไมด่ ีงานออกมาไมน่า่จะดนีะ’ ทัง้ทีเ่ราเองกย็งัไมใ่ห ้ใครเขาดเูลย 

เราต้องให้เขาดูก่อน” อาจารย์อนิรุธแนะนำ

หลังจากท่ีน่ังฟังเงียบๆ มาได้ซักพัก อาจารยพั์ชรีก็กล่าวเสริมว่า...

“ในกรณีที่ เรานำแบบสอบถามของคนอื่นมาใช้ ถ้าเจ้าของ            

แบบสอบถามมกีารทดสอบคณุสมบตัมิาแลว้กส็ามารถใชไ้ดเ้ลย เพยีงแต ่

เวลาเรานำมาใช้เราก็ต้องขออนุญาตเจ้าของแบบสอบถามก่อน บางครั้ง 

อาจมีค่าใช้จ่ายด้วย และอย่าลืมอ้างถึงตัวรายงานการวิจัยผลการสร้าง 

และทดสอบแบบสอบถามของเขาด้วยนะคะ จึงจะสามารถใช้ได้” 

“ต้องให้แน่ใจด้วยนะคะว่า เขาใช้แบบสอบถามนี้ในคนไข้แบบ 

เดียวกับของเรา ไม่ใช่เขาใช้กับคนไข้ประเภทหนึ่ง แต่เราเอามาใช้กับ 

คนไข้อีกประเภทหนึ่ง แบบนั้นไม่ได้ เพราะแบบสอบถามนั้นต้องมีกลุ่ม 

ประชากรที่เหมือนกัน เหมือนกับเวลาที่เราจะนำผลการวิจัยอื่นมาใช้กับ

คนไขเ้รา เรากต็อ้งดวูา่กลุม่ประชากรทีร่ายงานผลการวจิยันัน้เหมอืนกบั

คนไข้ที่เราจะนำไปใช้หรือเปล่า”

“สมมุติิิว่าแบบสอบถามออกแบบเอาไปใช้กับคนไข้ที่มีความรู้สึก 

ซึมเศร้ากับชีวิต แต่เราเอาไปใช้กับคนไข้ที่เป็น Bipolar Disorder 

บางทีเฮฮาปาร์ตี้ บางทีเศร้า บางทีก็ใช้ไม่ได้สำหรับกลุ่มคนประเภทนั้น 

หรือช่วงอายุก็มีผล สมมุติิิว่าเขาใช้แบบสอบถามสำหรับวัยรุ่น เช่น 18-20 ปี 

แต่เราไปใช้กับเด็ก 9 ขวบ มันก็ไม่เหมาะอยู่ดี เพราะฉะนั้นเราต้อง             

ประเมินข้อจำกัดของเครื่องมือวัดด้วยว่าคืออะไร” อาจารย์พัชรีกล่าว 
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กอ่นหนา้นีพ้มิพช์นกเคยกงัวลและสงสยัในบางประเดน็ โดยเฉพาะ 

เร่ืองระเบียบวิธีวิจัย แต่เม่ือได้มาน่ังฟังผู้เช่ียวชาญอธิบายให้ฟังด้วยภาษา 

เข้าใจง่ายและเห็นภาพ ทำให้พิมพ์ชนกได้รับความกระจ่างและคลาย 

ความกังวลลงไปได้มากโข เพราะข้อมูลทุกอย่างที่ท่านวิทยากรอธิบาย   

ล้วนแต่มีคุณค่าและมีความสำคัญในการทำวิจัย R2R

หญิงสาวปรบมือแสดงความชื่นชมและขอบคุณวิทยากรใจดีทั้ง         

3 ท่าน ก่อนจะย้ายไปยังฐานที่ 3
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• คุณลดาทิพย์  สุวรรณ
• ดร.นิภาพร  ลครวงศ์ 
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การเวียนไปยังแต่ละฐาน การได้น่ังฟังวิทยากรแต่ละท่านแลกเปล่ียน  

เรยีนรูป้ระสบการณใ์นมมุมองของพมิพช์นก เหมอืนเปน็การนำจิก๊ซอวม์า 

ต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ และตอนนี้ภาพของการทำหน้าที่คุณอำนวย

ก็ปะติดปะต่อมาได้ร่วมครึ่งภาพแล้ว 

ดร.นิภาพร  ลครวงศ์ หรือ อาจารย์กะปุ๋ม จากโรงพยาบาลยโสธร 

และ ลดาทิพย์ สุวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นั่งรอ 

อยู่ก่อนแล้วใน ฐาน 3 เครื่องราง R2R สำหรับ Facilitator: เทคนิค 

การติดตามอย่างสร้างสรรค์ในงาน R2R 

อาจารย์กะปุ๋มส่งยิ้มมาแต่ไกล        

พรอ้มกบัทกัทายเสยีงใสตามสไตลส์าว

อารมณ์ดี ส่วนลดาทิพย์แม้จาก 

ภาพภายนอกจะเป็นคนนิ่งๆ และ 

พดูนอ้ย ทวา่เมือ่ไดม้านัง่พดูคยุกนั

   เทคนิคการติดตาม
อย่างสร้างสรรค์ในงาน  R2R
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ในบรรยากาศทีเ่ปน็กนัเองแบบนีแ้ลว้ พมิพช์นกสมัผสัไดว้า่ เธอเปน็คนที ่

ยิ้มง่าย คุยเก่ง และรวยอารมณ์ขันคนหนึ่งเลยทีเดียว 

“กะปุ๋มคิดว่าการที่เรามา 2 วันนี้ เราไม่ได้มารับอย่างเดียว เรา 

มาเรียนรู้การให้ด้วย” อาจารย์กะปุ๋มเกริ่น ก่อนจะเริ่มแลกเปลี่ยน 

ประสบการณ์ในฐานะวิทยากร 

“เราจะมาฝึกในเรื่องของการให้ก่อน อยากให้ทุกท่านบอกเล่า          

หน่อยว่าที่ผ่านมาการที่เราขับเคลื่อน R2R เรามีวิธีการติดตามนักวิจัย 

R2R หรือติดตามกระบวนการ R2R ในบริบทของโครงการหรือในหน่วย

งานของเราอย่างไร” 

อาจารย์กะปุ๋มโยนไม้ให้ วิจิตรา สิงห์อาภรณ์  

จากโรงพยาบาลตราดเป็นคนแรก ซึ่งเจ้าตัวก็รับไม้ 

ตอ่อยา่งไมเ่คอะเขนิ ดว้ยเพราะคุน้เคยกนัเปน็อยา่งด ี

อยูแ่ลว้ วจิติราเลา่ใหฟ้งัวา่มวีธิตีดิตามงานวจิยั R2R 

ในเชงิบวก (Positive) แบบไมใ่หน้กัวจิยัรูต้วั โดยเธอ 

ให้เหตุผลว่า วิธีน้ีไม่ทำให้นักวิจัยรู้สึกกดดันและอึดอัด

“เราใชว้ธิแีจง้ขอไปทางหวัหนา้พยาบาลเพือ่ขอเวลาทำวจิยั โดยขอ 

เดือนละ 2 วัน คือศุกร์เว้นศุกร์ ซึ่งไม่ว่าน้องที่ทำวิจัยจะติดเวร หรือติด 

ภารกิจงานประจำอื่นๆ วันนี้จะเป็นวันฟรีเดย์ของเขา ซึ่งคำว่าฟรีเดย์จะ 

ทำให้เขารู้สึกไม่อึดอัดหรือลำบากใจกับการมาทำงานวิจัยในช่วงเวลา 

งานประจำ เพราะเราขอหัวหน้าหน่วยงานของเขาแล้ว”

“บรรยากาศการตดิตามงานของเรากค็อื การนัง่พดูคยุแลกเปลีย่น 

ความคิดเห็นระหว่างคนที่ทำ R2R ด้วยกัน ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบว่า 

เปน็ยงัไงบา้ง ทำไปถงึไหนแลว้ มปีญัหาอะไร ตดิขดัตรงไหนกใ็หเ้ขาเลา่มา 
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ถ้าเขามีปัญหาอะไรในการทำวิจัยเขาก็สามารถถามคุณอำนวยได้เลย          

หรอืใครมคีวามกา้วหนา้ในการทำวจิยัยงัไงกเ็ลา่สูเ่พือ่นๆ ฟงั เปน็การแชร ์

และหาทางออกร่วมกันค่ะ”

“หลักๆ คือเราใช้พลังในทางบวกมาเป็นตัวดึงดูดและเป็นตัวเช่ือม 

จะทำให้เราติดตามงานได้ดี และโชคดีท่ีเราเร่ิมต้นจากผู้ท่ีสมัครใจจริงๆ          

และมีการติดต่อประสานงานกันโดยตรง จึงไม่มีปัญหาเรื่องนักวิจัย         

หล่นหายระหว่างทาง” 

“ถือเป็นความโชคดีของเราก็ว่าได้ ที่ชมรมโรงพยาบาลชุมชนให้ 

โควต้าในการส่ง Proposal ตอนนั้นทุกคนก็กังวลว่าเขียนแล้วจะผ่าน 

การพิจารณาไหม จึงไม่กล้าเขียน ดิฉันก็ยังไม่เก่ง เลยไม่มั่นใจว่าจะดู 

Proposal ทุกเรื่องให้ผ่านการพิจารณาได้หมดหรือเปล่า โชคดีที่ได้ 

คุณอันธิกา ดะระวานิช ซึ่งกำลังเรียนปริญญาเอกมาช่วยดูให้ ก็ช่วยกัน        

เขียนไปแก้ไปค่ะ พอเขียนผ่าน ก็มีกำลังใจมากขึ้น” วิจิตรากล่าว

สำห รับ ปัญหาในการ ติดตามงานของ 

แพทย์หญิงจิตอัมพร เฟ่ืองแก้ว จากโรงพยาบาล 

โพธาราม คือ การกระตุ้นให้คนอยากทำ R2R              

เน่ืองจากภาระงานประจำท่ีมีเยอะจึงใช้วิธีก่ึงเชิญชวน

กึ่งบังคับโดยการจัดประกวด ซึ่งเธอชี้แจงว่าไม่ใช่ 

การบังคับแบบ ‘ต้องส่ง’ แต่เป็นไปในทิศทางที่ว่า 

ใครเสร็จก็ส่งมา ใครไม่เสร็จก็ไม่เป็นไร หากใครทำ 

เสร็จก็จะได้รับการพิจารณาส่งเข้าประกวด โดยจะมีวิทยากรมาช่วยให้ 

ข้อคิดและเสนอแนะให้อีกที
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“ตอนแรกเราก็กังวลว่าจะไม่มีใครกล้าส่ง แต่ผลปรากฏว่ามีคน 

ส่งเข้ามา 30 กว่าเรื่อง ซึ่งถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลโพธาราม

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีประมาณ 300 กว่าเตียง บุคลากรไม่เยอะ 

ซึ่งตอนที่ทุกคนนำเสนอ ก็ทำให้เรารู้ว่านักวิจัยของเรามีศักยภาพแค่ไหน 

เข้าใจ R2R หรือเปล่า แล้วเข้าใจในระดับไหน”

“ดิฉันสังเกตได้อย่างหนึ่งคือ ตอนที่เราใกล้ประกาศผลคะแนน        

ทุกคนกระตือรือร้นมากและอยากรู้ว่าของตัวเองได้คะแนนเท่าไร และ         

ตอนทีว่ทิยากรชว่ยใหข้อ้คดิและเสนอแนะงานกลบัไปนัน้ ผลลพัธค์อืทกุคน 

ภมูใิจ การทีเ่ขาไดรู้ถ้งึขอ้ดขีอ้ดอ้ยของงานวจิยัตวัเอง จะทำใหเ้ขาสามารถ 

กลับไปปรับปรุงงานของเขาได้ถูกจุด ส่วนคนที่ไม่ได้รางวัลก็สนุกขำๆ ไป 

ไม่เป็นไร แต่ที่เหนือความคาดหมายคือ ทุกคนกล้ามาฟัง กล้าเรียนรู้ 

และกล้าเปิดใจรับ R2R มากขึ้น”

ด้าน ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ จากสำนักงาน 

สาธารณสขุจงัหวดัแพร ่แลกเปลีย่นประสบการณใ์ห ้

เพื่อนๆ ฟังว่า ได้ทำงานพัฒนาคุณภาพเพื่อแก้ไข       

ปัญหาหน้างานมาก่อนท่ีจะได้รู้จัก R2R 

“เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นงานวิจัย   

หรือเปล่า แต่เราบอกคนท่ีอยากพัฒนางานประจำของ 

ตัวเองว่า ถ้าอยากทำก็ส่งมาเลย จะเป็นงานวิชาการหรือไม่ใช่วิชาการ  

ก็ได้ ส่งมาก่อน เด๋ียวค่อยมาช่วยกันดู คร้ังแรกท่ีเราจัดเวทีประกวด เป้าหมาย

ของเราคืออยากเปิดเวทีไว้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ใจหนึ่งเราก็กลัว

ว่าจะไม่มีใครสนใจ จึงใช้เทคนิคหลอกล่อนิดหน่อย คือเอาใบประกาศ 

มาเป็นรางวัลจูงใจ ซึ่งคนที่ได้รับใบประกาศก็จะรู้สึกภูมิใจ ปีต่อมาเราก็ 

เปลี่ยนเป็นเงินรางวัลซึ่งถือว่าเป็นเงินรางวัลเล็กๆ น้อยๆ คนก็เริ่มส่งมา 

เยอะข้ึนเร่ือยๆ ไม่ใช่เพราะเงินรางวัล แต่เป็นเพราะความง่ายของการเข้าถึง 
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เวทีประกวดงานวิชาการ และยังได้รับคำช่ืนชมจากทีมงานและผู้บริหาร 

ทุกระดับ ยิ่งทำให้คนที่ส่งผลงานประกวดมีความภาคภูมิใจ และอยาก 

พัฒนาผลงาน”

“หลงัจากนัน้เรากเ็ริม่มกีารวพิากษผ์ลงาน และสง่เขา้ประกวดระดบั 

กระทรวง ปรากฏว่าคนของเราโดนวิพากษ์เยอะมาก ทำให้เขารู้สึกแย่ 

แต่เราก็ฮึดสู้ใหม่ กลับมาเริ่มต้นจัดประกวดวิจัยภายในจังหวัด โดยเชิญ 

คณะกรรมการวิพากษ์ภายในจังหวัด นักวิจัยก็โดนวิพากษ์จนรู้สึกท้อ 

และหงอยไปหลายคนเลย แต่เราก็กลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้ง โดยปรับ       

วิธีการพัฒนานักวิจัยเป็นแบบเชิงรุก โดยใช้เทคนิคพี่สอนน้องหรือ 

เพื่อนช่วยเพื่อน พอเรารู้ว่ากระทรวงเปิดรับสมัครอีกเราก็อยากส่งเข้า 

ประกวดเพือ่แกม้อื  วธิกีารของเราคอืจะโทร.ตามนอ้งๆ วา่สนใจอยากสง่ 

เข้าประกวดที่กระทรวงไหม เขาก็บอกว่าไม่ทำแล้ว เพราะเคยโดน              

คณะกรรมการวิพากษ์กลับมาแล้วเสียกำลังใจ เราก็ปลอบเขากลับไปว่า 

คณะกรรมการเขากว็จิารณไ์ปตามหลกัวชิาการ ไมม่อีะไรหรอก สง่มาเถอะ 

เด๋ียวเราจะช่วยปรับแก้ไขให้เอง ก็พยายามให้กำลังใจเขา และทำให้เขารู้สึกม่ันใจ” 

“พอเขาส่งมาปุ๊บเราก็ช่วยปรับแก้ไข โดยประสานทีมงานที่มี 

ความเชีย่วชาญดา้นตา่งๆ ซึง่กจ็ะมทีมีงานชว่ยดรูะเบยีบวธิวีจิยั สว่นคนที ่          

เชี่ยวชาญด้านงานคุณภาพก็ดูเนื้อหาวิชาการไป แก้ไขแบบตัวต่อตัว 

แก้แล้วแก้อีก ครั้งแล้วครั้งเล่า สิ่งที่เราเจอคือนักวิจัยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย 

มีกำลังใจ แม้กระท่ังวันหยุดและหลังเลิกงานก็จะเข้ามาพบเพ่ือขอคำปรึกษา 

เสมอ  เมือ่เอกสารพรอ้มเรากจ็ะซอ้มการนำเสนอ จำลองเหตกุารณเ์หมอืน 

เวทีจริงเลย แต่งตัวให้เหมือน จัดห้องให้เหมือน ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจเต็มร้อย 

เมือ่สง่เขา้ประกวดจรงิในเวทปีระชมุวชิาการกระทรวงสาธารณสขุ  ตอ้งไป 

นำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการจริง เขาก็ทำได้ดี และไม่ประหม่าเมื่อโดน

วิพากษ์กลับมา ทำให้เราได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นมาแล้วถึง           

4 รางวัล และยังทำให้นักวิจัยได้มีโอกาสได้พัฒนาผลงานดีเด่นเป็นผลงาน 
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ยอดเยีย่มของกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่มคีำพดูของนกัวจิยัทา่นหนึง่วา่ ‘พี่

มีโอกาสดีที่ได้ไปพัฒนาผลงานวิจัยระดับยอดเยี่ยม ถึงแม้จะไม่ได้รางวัล 

ยอดเยี่ยม พี่ก็ได้ความรู้อะไรเยอะแยะ แล้วอาจารย์ท่านพูดเหมือนที่ 

ปยุแนะนำพีเ่ลย ปหีนา้พีค่ดิจะพฒันาเรือ่งนีต้อ่ใหม้คีณุภาพมากขึน้ ขยาย 

พื้นที่ในการศึกษา และจะขอความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อกำหนดเป็น 

นโยบาย แล้วพี่จะมาปรึกษานะ’ ได้ฟังแบบนี้เราก็ภูมิใจ”

“การทำงานของเราเป็นไปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ก็เลยทำให้รู้สึก 

ผูกพันกันและอยากทำวิจัย ผลงานที่ได้รางวัล นักวิจัยก็ได้รับการชื่นชม 

จากผูบ้รหิาร เพือ่นๆ ใหก้ารยอมรบัในผลงาน ไดเ้งนิเดอืนเพิม่ ไดเ้ลือ่นขัน้ 

ซึง่ทำใหเ้ขารูส้กึภมูใิจ และมกีำลงัใจทีอ่ยากจะทำงานมากขึน้  สว่นผลงาน 

ทีไ่มไ่ดร้บัรางวลั นกัวจิยักม็คีวามรูส้กึยนิดทีีไ่ดร้บัการพฒันา มคีวามผกูพนั 

กบัทมีทีใ่หค้ำปรกึษางานวจิยั มคีวามภมูใิจทีไ่ดร้บัคำชืน่ชมจากผูบ้รหิาร 

และทมีนกัวจิยัดว้ยกนัเอง และจะไดร้บัการพฒันาตอ่ไปเปน็ทมีทีป่รกึษา

งานวิจัยของอำเภอ ทำให้เราได้กำเนิดเป็นครอบครัวนักวิจัยของจังหวัดแพร่”

หลังจากนั่งฟังตัวแทนของแต่ละโรงพยาบาลเล่าประสบการณ์ใน 

การติดตามงาน R2R จบแล้ว อาจารย์กะปุ๋มก็ระบายยิ้มที่มุมปาก ก่อน

จะแสดงทัศนะให้ทุกคนฟังอย่างเป็นกันเอง

“จากที่ฟังคุณหมอกุ้ง (แพทย์หญิงจิตอัมพร เฟื่องแก้ว) เล่ามา       

ทำให้เราเห็นภาพว่าโรงพยาบาลโพธารามใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น 

ตัวติดตามงาน ใช้การสังเกตเวลาที่คนขึ้นมานำเสนองาน ทำให้เห็น 

ความลึกซึ้ง ได้เข้าใจถึงงานแต่ละชิ้น ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร เราจะ 

เติมอะไรให้เขา และงานของเขาจะต่อยอดอะไรได้บ้าง เพ่ิมเข้าไปอีก ซ่ึงเป็น 

อกีเทคนคิหนึง่วา่ เวลาทีเ่ราจดังานเราอยา่มองแคว่า่ใหเ้ขาไดแ้ลกเปลีย่น 

เรียนรู้ แต่เราสามารถใช้เป็นโอกาสในการกำกับหรือติดตามงานได้ด้วย 

ซึ่งถือเป็นเรื่องของการเรียนรู้เลยนะคะ เรียกว่า ฐานแห่งการเรียนรู้ คือ 
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เราจะใส่การเรียนรู้เพ่ิมตรงไหน ประเด็นไหน จะป้อนอะไรเข้าไป เวทีแบบน้ี

แหละท่ีจะทำให้เรามองเห็นภาพชัดเจนข้ึน”

“มหีลายแหง่ใชแ้ผนยทุธศาสตรเ์ปน็ตวักำกบัตดิตามกม็ ีอนันีก้จ็ะ 

เปน็ภาพของจงัหวดั เชน่ ทีป่ตัตานมี ี3 เทคนคิ Meeting, One Page และ 

R2R Round ซึ่ง Meeting ก็คือการพบปะสังสรรค์กัน ส่วน One Page คือ 

การเอาข้อมูลไปแปะทุกที่ในโรงพยาบาล เพื่อเตือนหรือเพิ่มองค์ความรู้ 

เข้าไป สำหรับ R2R Round คือการเดิน เดินไปในแต่ละหอผู้ป่วยว่า             

ทำอะไรถึงไหน แล้วก็สังเกตดูว่ามีใครอยากให้ช่วยมั้ย เป็นการสนอง 

ความต้องการตามบุคลิกลักษณะของ R2R” 

“ในขณะที่บางแห่งก็อาจจะใช้วิธีจับเข่าคุย นี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่ง

ซึ่งอาจารย์เชิดชัยใช้กับทีมศิริราชอยู่ คือ อย่าไปสร้างความกดดันให้เขา 

เช่นถามว่า ทำเสร็จหรือยัง ทำได้ถึงไหนแล้ว แต่ควรถามเขาว่า วันนี้เขา 

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ขาดอะไรท่ียังไม่ได้เรียนรู้ มีอะไรท่ีเราจะเพ่ิมและเสริม 

เขา้ไป และอกีเทคนคิทีอ่าจารยเ์ชดิชยัใชก้ค็อื อาจารยไ์มไ่ดเ้ปน็คณุอำนวย 

ให้เพียงทีมเดียว แต่อาจารย์เอาทีมวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งมาเรียนรู้จากอีก        

กลุ่มหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระตุ้นกันและกันไปในตัว หรือจะเรียกว่า 

เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนก็ได้”

“ขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะ อย่างเวลาที่แลกเปลี่ยน

เรยีนรูก้นัในกลุม่ อนัดบัแรกเลยตอ้งใหน้กัวจิยัถามกนัเอง ตดิขดัตรงไหน 

ให้เขาอธิบายกันเอง การฟังและพูดภาษาเดียวกัน จะทำให้บรรยากาศ      

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น เพราะบางครั้งนักวิจัยเขา   

อาจจะเกร็งเวลาต้องมานั่งฟังภาษาวิจัยหรือศัพท์เทคนิคเฉพาะ จากนั้น 

คุณอำนวยก็ค่อยเสริมในส่วนที่ตกหล่น วิธีนี้จะลดความกดดันระหว่าง 

คณุอำนวยกบันกัวจิยัดว้ย เปน็อกีเทคนคิหนึง่ทีด่ฉินัเคยใช ้ซึง่เทคนคิเพือ่น 

ช่วยเพื่อน หรือพี่ช่วยน้องจะทำให้เกิดความยั่งยืน”
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“เทคนิคนี้น่าสนใจนะพิมพ์ พี่ว่าน่าจะเวิร์คนะ ถ้าเรานำไปใช้ใน 

โรงพยาบาลของเรา” 

นงนุชซึ่งนั่งฟังอยู่ข้างๆ พิมพ์ชนกกระซิบกระซาบพอให้ได้ยินกัน 

สองคน ดว้ยเกรงวา่จะรบกวนสมาธเิพือ่นคนอืน่ๆ และวทิยากร พมิพช์นก 

พยักหน้ารับและระบายยิ้มน้อยๆ ให้กับพยาบาลรุ่นพี่ ก่อนจะใช้ปากกา       

ไฮไลต์ป้ายลงไปบนเนื้อหาสำคัญที่เพิ่งจดไปเมื่อครู่ ระหว่างนั้นอาจารย์ 

กะปุ๋มยังคงบรรยายเสียงใส

“วกกลบัมาในสว่นของ สสจ.แพรก่นับา้ง กะปุม๋คดิวา่มนัเปน็ขัน้ตอน 

ในการพัฒนาของมนุษย์อย่างหนึ่ง ความงดงามของทีมคุณอำนวย สสจ.

แพรค่อื การทำงานเปน็ทมี เปน็เทคนคิตดิตามอยา่งสรา้งสรรค ์รว่มทกุข ์

ร่วมสุข และมีหัวอกเดียวกัน ไม่ว่าเราจะทำงานกับทีมไหน เราต้องทำตัว

ให้กลมกลืนกับทีมนั้นๆ นี่คือความเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ

การกำกับติดตามงาน” 

“ถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือ เป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่ต้นเลย เหมือน 

เลี้ยงลูกหนึ่งคน เริ่มตั้งแต่อุ้มท้อง คลอด ฟูมฟักดูแล โตขึ้นหน่อยก็พา 

ไปเข้าโรงเรียน แต่งตัว เตรียมสมุดดินสอและจัดกระเป๋านักเรียนให้         

จากน้ันก็จูงมือพาไปฝากให้ครูช่วยดูแล ระหว่างน้ันพ่อแม่ก็น่ังอยู่หลังห้อง 

สังเกตดูว่าลูกเรียนอะไร กลับมาตอนเย็นก็ช่วยเสริมในส่วนที่ยังตกหล่น

ให้ลูก พอใกล้สอบก็ต้องติวหนังสือให้ลูก แล้วพาเขาไปสอบ พอลูกสอบ  

ได้ก็ให้รางวัลหน่อยเพื่อให้เขามีกำลังใจ” อาจารย์กะปุ๋มกล่าว

พมิพช์นกพอทราบขอ้มลูมาบา้งวา่ ขณะนีแ้นวคดิ R2R ไดแ้พรห่ลาย 

และมเีครอืขา่ยไปทัว่ประเทศซึง่เกดิจากความสำเรจ็ของศริริาช และหลายๆ 

องค์กรก็มองว่าศิริราชเป็นต้นแบบ ขณะนี้พิมพ์ชนกรู้สึกว่าตัวเองโชคดี       
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มากที่ได้มีโอกาสรับฟังแนวคิดของวิทยากรของทีมศิริราชหลายๆ ท่าน   

ซ่ึงฐานน้ีก็ได้รับเกียรติจากลดาทิพย์ หน่ึงในทีม R2R ศิริราชมาแลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน R2R ตลอดจนการติดตามงานนักวิจัย 

บุคลิกภายนอกของลดาทิพย์ยังคงนิ่ง แต่เมื่อเอ่ยปากบอกเล่าถึง 

ประสบการณ์การทำงาน R2R น้ำเสียงของเธอกลับดูมีชีวิตชีวาและน่าฟัง 

พิมพ์ชนกตั้งข้อสังเกตว่า ยิ่งลดาทิพย์บรรยาย ประกายในดวงตาของ  

เธอยิ่งเต้นระริก บ่งบอกถึงความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดเรื่องราว              

สู่เหล่าสมาชิกที่กำลังตั้งอกตั้งใจฟัง

“ศิริราชเป็นองค์กรใหญ่ มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะ” ลดาทิพย์พูด 

และทิ้งช่วงครู่หนึ่ง ก่อนจะอธิบายต่อ

“เรามนีกัวจิยัเกอืบทกุหนว่ยงาน รวมทัง้ Back Off ice ทัง้มอืใหมแ่ละ 

มือเก่า ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำวิจัยต่างกัน และอีกทั้ง R2R ศิริราช 

ยงัเปน็หนว่ยงานทีใ่หท้นุทำวจิยัดว้ย ดงันัน้ เราจงึจำเปน็ตอ้งมกีารตดิตาม 

งานเพื่อให้งานวิจัยเสร็จตามกำหนดที่ผู้วิจัยทำสัญญากับ R2R และมี 

คุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับสากล ซึ่งเราก็มีเทคนิคการติดตามทั้งที่เป็น

ทางการ และไม่เป็นทางการ” 

“แบบเป็นทางการ คือ จะมีการทำหนังสือแจ้งเตือนให้ส่งรายงาน

ความก้าวหน้า การดำเนินงาน รายงานการเงิน รายงานเล่มจบหรือ  

รายงานฉบับสมบูรณ์ ส่วน แบบไม่เป็นทางการ คือ บางครั้งเราพยายาม 

หาเรื่องโทร.ถามสารทุกข์สุกดิบ ถามเรื่องอื่นๆ เลียบๆ เคียงๆ เรื่องงาน 

และสังเกต ก็พอจะทราบความเคลื่อนไหวของงานวิจัยที่เขาทำได้”
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“เรามกีารตดิตามงาน 3 ระยะ คอื ระยะพฒันาหรอืเขยีนโครงการ 

วิจัย ระยะพิจารณาโครงการวิจัยและทุน และระยะดำเนินการวิจัย โดยมี

ผู้ประสานงานวิจัยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามแต่ละระยะ”

“ระยะพฒันาโครงรา่งวจิยัหรอืระยะเริม่ตน้ เปน็ชว่งเขยีนโครงการ 

วิจัยเพื่อส่งขอรับทุน R2R โดยคุณอำนวยจะมีการนัดคุยกับทีมวิจัยเป็น 

ระยะ โดยผู้ประสานงานจะเป็นคนคอยประสานนัดและโทร.แจ้งเตือน”

“ระยะพิจารณาทุน จะเป็นการติดตามการปรับแก้ไขตามข้อเสนอ

แนะของผู้ประเมินโครงการวิจัย และการติดตามเอกสารเพื่อทำสัญญา 

รับทุน”

“ส่วน ระยะดำเนินการวิจัย จะเป็นการติดตามความก้าวหน้า 

ของการดำเนินงานวิจัย และให้ความช่วยเหลือในประเด็นที่ติดขัดหรือมี 

ปัญหาในระหว่างทำวิจัย โดยเรามีโครงการ ‘สานสัมพันธ์ ช่วยเหลือกัน 

ฉันพี่น้อง’ ซึ่งจะลงไปเยี่ยมถึงที่” 

“เราใช้ เทคนิคเชิงรุก ในการติดตามงาน คือติดตามทางโทรศัพท์ 

และออกจดหมายแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าว่ามีนัดกับอาจารย์วันไหน 

จะครบกำหนดส่งรายงานต่างๆ เมื่อไหร่ และลงไปเยี่ยม”

แม้การประสานโทร.นัดคิวล่วงหน้าส่วนใหญ่จะดูราบรื่น แต่ก็มี        

บ้างบางครั้งที่มีปัญหาในการตามงาน ลดาทิพย์เล่าให้ฟังว่า

“มีเหมือนกันค่ะที่ตามงานนักวิจัยไม่ได้ เพราะภาระงานประจำ 

เขาบีบรัด เวลาผู้ประสานงานโทร.ไปนัด เขาก็มีบ่ายเบี่ยงไม่อยากคุย 

หรอืบางคนกต็อบกลบัมาเสยีงออ่ยๆ วา่ยงัทำไมเ่สรจ็เลย ซึง่จดุนีเ้รากเ็ขา้ใจ 
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ลดาทิพย์  สุวรรณ
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นะคะว่า เขาอาจจะกลัวและไม่กล้ามาหา แต่เราก็จะย้ำกับเขาเสมอว่า 

ทำได้แค่ไหนแค่นั้น ไม่ต้องเครียดมีปัญหาตรงไหนก็เข้ามาคุยกัน ทาง       

ทมี R2R ยนิดใีหก้ารชว่ยเหลอื การนดัคยุกนัมขีอ้ดตีรงทีว่า่ สามารถชีแ้นะ 

หรือช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาที่ติดขัดได้เลย ดีกว่าเขาไปนั่งเครียด 

คนเดียว” 

“อีกวิธีที่เราใช้คือ เราจะไปเยี่ยมเขาในพื้นที่จริงขณะที่เขากำลัง 

ทำวิจัย (ระยะดำเนินการวิจัย) แต่ต้องไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเราไปตามงาน 

เพราะเขาจะอึดอัด กดดัน และเครียดได้ เราใช้วิธีคล้ายๆ ทำกิจกรรม 

ไปเยีย่มไปทวัร ์ตามทีท่า่นอาจารยว์จิารณเ์คยกลา่วไวว้า่ กจิกรรมทกุอยา่ง 

ที่เราทำเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ได้ไปตรวจสอบ ไม่ได้ไปจับผิด หรือไป

ตดิตามเขาอยา่งเปน็ทางการมาก พดูงา่ยๆ กค็อื ตามงานแบบไมต่ามงาน 

ตามหลกัแลว้เราเปน็แหลง่ทนุ เราตอ้งคอยตดิตามงานอยูแ่ลว้  เพือ่ใหง้าน 

สำเร็จและมีคุณภาพ แต่เราก็ต้องใช้เทคนิคที่นิ่มนวล และวิธีที่ไม่เป็น 

ทางการกับเขา จะได้รู้สึกสบายใจทั้งสองฝ่าย ทั้งเราและเขา”

“ช่วงแรกๆ ที่ไปเยี่ยมทีมวิจัยก็พบปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน

คะ่ ทัง้ในเรือ่งของการคดัเลอืกอาสาสมคัรเขา้การวจิยั เรือ่งการสุม่ตวัอยา่ง 

ทีมงาน R2R จึงมาคุยกันและหาทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับทีมอื่นๆ 

ตั้งแต่เริ่มดำเนินการวิจัย โดยให้ทีมน้องใหม่ที่เขียนโครงการวิจัยเสร็จ          

เรยีบรอ้ยแลว้แตอ่ยูใ่นระหวา่งรออนมุตัจิากคณะกรรมการจรยิธรรมการ

วิจัยในคนไปเรียนรู้กับเราด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดได้ 

ไว้แต่เนิ่นๆ ดีกว่าผิดพลาดไปแล้วมาตามแก้ไขทีหลัง เพราะบางครั้งอาจ

สายไปจนแก้ไขไม่ทัน”

“ก่อนไปเยี่ยมทีมน้องใหม่เขาก็เครียดนะคะ เพราะยังไม่รู้ว่าต้อง 

ทำอะไร แต่เราก็บอกว่าเราไปเรียนรู้ด้วยกัน เพื่อที่ว่าเมื่อถึงเวลาที่เขาทำ
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เองแล้วจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วถูกต้อง หรือสิ่งไหนไม่ควรทำ เพื่อไม่ให้ 

เกิดปัญหาซ้ำอีก พอเราอธิบายไปแบบนั้นเขาก็เข้าใจและผ่อนคลายขึ้น  

ระหว่างลงไปเยี่ยมติดตามเราก็บอกกับทีมวิจัยที่เราไปเยี่ยมว่าเราไป 

ช่วยเหลือ ใครมีประเด็นไหนติดขัดก็ปรึกษาได้เลย จะได้ร่วมกัน 

หาวิธีแก้ไข เรายินดีให้คำแนะนำและช่วยเหลือ”

“นอกจากนี้ เนื่องจากโครงการวิจัยมีจำนวนมาก เราก็จะมีตาราง 

กำหนดเวลา (Timeline) ในการติดตามการรายงานความก้าวหน้าและ 

การส่งรายงานของทีม โดยโทร.ติดตาม รวมทั้งออกหนังสือแจ้งให้ทราบ 

ก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนว่า เขาต้องส่งรายงานมาให้เราเมื่อไหร่  

คอืเราจะใหเ้วลาเขาไดต้ัง้หลกับา้ง ไมใ่ชต่ามกะทนัหนั เพราะเขาเตรยีมตวั 

ไม่ทัน จะกลายเป็นว่าเราไปกดดันเขา ทำให้เขารู้สึกเครียดได้ เม่ือเขา          

ส่งมาแล้วเราก็ต้องตรวจสอบว่าดำเนินงานได้ตามเป้าที่วางไว้หรือเปล่า 

ถา้ไมเ่ปน็ไปตามแผนทีว่างไว ้เรากต็อ้งโทร.ไปถามวา่เขามปีระเดน็ไหนมัย้ 

ที่อยากให้เราช่วยเหลือ”

“เวลาโทร.ไปสอบถามก็ต้องมีเทคนิคในการพูดคุยด้วยนะคะ อาจ

จะพูดตะล่อมถามไถ่เรื่องส่วนตัวว่าเป็นอย่างไรบ้าง อย่ามุ่งไปที่เรื่องงาน

อย่างเดียว ถามสารทุกข์สุกดิบเขาบ้าง เขาอาจจะมีภาระงานท่ีหนักอยู่แล้ว 

เพราะฉะนั้นการตามงานที่จะให้ได้ผลเราต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ด้วยค่ะ จะทำให้บรรยากาศการติดตามงานเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากข้ึน” 

“ถ้าเขากังวลเรื่องระเบียบวิธีวิจัยเราก็ต้องให้ความมั่นใจกับเขาว่า 

ไมรู่ ้หรอืรูไ้มล่กึกไ็มเ่ปน็ไร ไมต่อ้งกลวั เดีย๋วเราจะประสานกบัอาจารยใ์ห ้

แลว้กม็าคยุกนั มปีญัหาสงสยัตรงไหนถามอาจารยไ์ดเ้ลย ใหก้ำลงัใจและ 

ยืดหยุ่นได้ ช้านิดหน่อยไม่เป็นไร ถ้าไม่สะดวกหรือติดขัดอะไร อย่างน้อย 

ก็ให้โทร.มาแจ้งเราหน่อยก็แล้วกัน เขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปบีบบังคับ 

อะไรมาก งานก็จะไปได้ราบรื่น” 
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“ที่สำคัญ เราต้องมีความจริงใจกับเขานะคะ แสดงให้เขาเห็นว่า 

เราอยากช่วยเหลือเขาจริงๆ ซึ่งเราอาจจะตามทั้งเชิงรุก และใช้เทคนิค 

สว่นตวั เพือ่ดวูา่จะเขา้ถงึตวัเขาไดอ้ยา่งไร ชว่งไหนเหมาะสม ตอ้งยดืหยุน่ 

ไม่อย่างนั้นเขาจะถอย เช่น โทร.ไปอาจจะไม่รับสายเลย ถ้ารู้ว่าโทร.จาก 

R2R เขาก็จะบอกไม่อยู่เลย” เมื่อพูดถึงตรงนี้ลดาทิพย์ก็หัวเราะสนุก 

ทำให้พิมพ์ชนกและคนอื่นๆ พลอยนึกขันตามไปด้วย 

“นี่คือปัญหาที่เราเคยเจอ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจและเห็นใจ 

เขาด้วย อย่าตึงมาก เดี๋ยวมันจะขาด หย่อนได้ก็หย่อนค่ะ” ลดาทิพย์ 

กล่าวทิ้งท้าย

“จากที่ฟังเทคนิคของศิริราชเข้าใจได้ว่า หน้าที่ของคุณอำนวย         

คือ ติดตามและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องไม่หยุด ซึ่งกลยุทธ์นี้สามารถ 

ปรบัเปลีย่นไปตามสถานการณ์” อาจารย์กะปุ๋มกล่าว ก่อนจะแสดงมุมมอง 

ของตัวเองเพ่ิมเติม

“สว่นตวัแลว้กะปุม๋คดิวา่การเขา้ไปตามงาน กอ่นอืน่ตอ้งใชใ้จกอ่น 

ใจของคุณอำนวย คุณอำนวยในความหมายของกะปุ๋มไม่ใช่อยากให้เขา 

ทำวิจัยเสร็จ แต่อยากให้เขาไม่หยุดนิ่งที่จะทำ เพราะเรามองเห็นแล้วว่า 

คณุคา่ทีเ่ขาไดน้ัน้คอืเกดิการเรยีนรู ้คณุอำนวยตอ้งถามตวัเองกอ่นวา่เรา

มีทัศนคติต่อ R2R ในแง่มุมไหน ถ้าในแง่ที่ว่าการวิจัยต้องได้เรื่องหนึ่ง 

เรื่องนะ การติดตามของเราก็อาจจะซีเรียสหน่อย แต่ถ้าเป็นแง่มุมอยาก 

ใหเ้ขาไดเ้รยีนรูแ้ละมคีวามสขุกบัการทำงาน การตดิตามกจ็ะใหบ้รรยากาศ 

ที่ไม่ค่อยกดดัน คุณอำนวยก็ไม่ต้องกดดัน นักวิจัยก็ไม่รู้สึกว่าถูกกดดัน” 

“สำหรับเทคนิคส่วนตัวเวลาไปติดตามงาน เทคนิคแรกก็คือ ‘ย้ิม’ ค่ะ 

เขาว่าคนท่ีย้ิมได้คือคนท่ีเป็นนายของตัวเอง การติดตามอย่างสร้างสรรค์ 

คุณอำนวยก็ต้องไปฝึกยิ้มนะคะ คือธรรมชาติของคนทำงาน พอเห็นหน้า
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เราเขาก็จะรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกตามงาน เราก็ต้องรีบบอกออกไปก่อนเลยว่า 

‘ไม่ได้มาตาม R2R ค่ะ’ แล้วก็คุยเรื่องอื่น แต่ความจริงเรามาตาม R2R” 

อาจารย์กะปุ๋มหัวเราะสนุก เม่ือพูดถึงเทคนิคของคุณอำนวยในแบบท่ีเธอใช้อยู่

“สำหรบัคนทีก่ำลงัทำอยูเ่รากพ็ยายามไมไ่ปแตะเขา เราเชือ่วา่โดย 

ธรรมชาติของคน เมื่อเขาเห็นหน้าเราเขาจะตระหนักรู้อยู่แล้ว แต่พอช่วง

เทศกาลปลายปีก็จะเริ่มนำเสนอผลงาน เขาจะเดินเข้ามา นี่คือธรรมชาติ 

ของยโสธรนะคะ คนนั้นทำถึงตรงนี้ คนนี้ติดตรงนั้น ใครมีปัญหาอะไร 

ก็ช่วยๆ กัน ของยโสธรแตกต่างจากของศิริราชหน่อยหน่ึงคือ ไม่ถูกบังคับ 

ด้วยทุน เลยใช้แบบ Informal ได้ค่อนข้างสบายใจท้ังคุณอำนวยและนักวิจัย” 

“อย่าลืมนะคะว่า การจะเป็นคุณอำนวยที่ดีได้ ต้องพยายามสร้าง

อารมณ์และใจของเราให้มองทุกอย่างเป็น R2R ให้ได้ เมื่อถึงเวลาที่เรา 

ไปตดิตามงานกบันกัวจิยั มนัจะเปน็ธรรมชาต ิเหมอืนเราเดนิไปถามเขาวา่ 

‘วันนี้ทานข้าวหรือยังคะ’ กะปุ๋มเชื่อว่า เทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งของ 

การตดิตามอยา่งสรา้งสรรค ์คอืตอ้งทำใหเ้ปน็ธรรมชาต ิทำดว้ยใจ ทำดว้ย 

ความเกื้อกูลกัน จะทำให้คุณอำนวยและนักวิจัยเป็นหนึ่งเดียวกัน และ 

ทำให้การทำงานยั่งยืนค่ะ” อาจารย์กะปุ๋มสรุปทิ้งท้ายฝากไว้ให้ขบคิด

พมิพช์นกเดนิออกจากฐานนีด้ว้ยความรูส้กึเตม็ตืน้ในหวัใจ เพราะ 

ทั้งเพื่อนสมาชิก ทั้งอาจารย์กะปุ๋มและคุณลดาทิพย์ต่างก็แลกเปลี่ยน           

เรียนรู้ประสบการณ์กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 

ทำใหเ้ธอและเพือ่นๆ ตา่งกไ็ดม้มุมองใหม่ๆ  ในการเปน็คณุอำนวย 

ที่ดีว่าต้องทำอย่างไรบ้าง 
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พิมพ์ชนกและเพื่อนสมาชิกภายในกลุ่มเวียนมายังฐาน 4 ซึ่งเป็น 

ฐานสุดท้ายในกิจกรรม Walk Rally 

ฐานนี้มีชื่อว่า เครื่องราง R2R สำหรับ Facilitator: เขียนบทคัดย่อ 

อยา่งไรใหไ้ดร้างวลั โดยม ีรองศาสตราจารย ์นายแพทยส์มพนธ ์ ทศันยิม 

จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์วิศิษฎ์  สงวนวงศ์วาน 

จากโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์จ.อบุลราชธาน ีและ นายแพทยก์ลุธร  

เทพมงคล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมเป็นวิทยากร

จะวา่ไปแลว้ พมิพช์นกเคยอา่นคอลมัน ์

เคล็ดลับรับรางวัล (Prize of Hawk) ของ 

อาจารย์สมพนธ์  ที่ตีพิมพ์ลงใน R2R         

Newsletter มาบา้งแลว้ ซึง่เนือ้หาในคอลมัน์

ดงักลา่วเปน็การบอกเลา่ถงึเทคนคิการเขยีน

บทคัดย่อที่ดีให้โดนใจกรรมการ แต่ก็เป็น 

เขียน บทคัดย่ออย่างไรให้ได้รางวัล
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• นายแพทย์วิศิษฎ์  สงวนวงศ์วาน 
• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพนธ์  ทัศนิยม 
• นายแพทย์กุลธร  เทพมงคล
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การติดตามผลงานผ่านตัวอักษร การได้มานั่งฟังเองกับหู ได้เห็น                

หน้าค่าตากันแบบนี้ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง หญิงสาวจึงตั้งใจฟัง 

และเตรียมตัวจดบันทึก เพราะไม่อยากพลาดข้อมูลสำคัญ 

“ที่เราต้องเขียนบทคัดย่อ เพราะคนไม่อยากอ่านอะไรยาวๆ เขา 

อยากรู้แค่ประเด็นหลักๆ เท่านั้นเอง” อาจารย์์สมพนธ์เป็นคนเริ่ม            

ตัดริบบิ้นในวงเสวนา

“การเขียนบทคัดย่อ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ย่อความ เป็นการเขียน 

ให้ได้ใจความส้ันๆ และครบถ้วน ซึ่งถ้าใครเคยสังเกตในวารสารต่างๆ จะ    

เห็นว่าแต่ละเล่มนั้นมีรูปแบบการเขียนบทคัดย่อที่เราเรียกว่า แก้ผ้า 

แตส่ำหรบัการเขยีนบทคดัยอ่ของ R2R จะแตกตา่งจากเลม่อืน่ตรงทีม่กีาร 

นุ่งผ้า” 

อาจารยส์มพนธเ์วน้ชว่งนดิหนึง่ และกอ่นทีเ่หลา่สมาชกิในกลุม่จะ

ฉงนงงงวยมากไปกว่านี้ เขาก็รีบขยายความของคำว่า “นุ่งผ้า” ต่อ 

ทันที

“อาจารย์วิจารณ์ พานิช ให้คำจำกัดความของการเขียนบทคัดย่อ

แบบนุ่งผ้าเอาไว้ว่า เป็นการเขียนเพื่อให้ทราบว่าท่านทำสำเร็จได้อย่างไร 

ผู้อื่นที่จะนำผลงานของท่านไปใช้จะได้เข้าใจ เพราะแต่ละหน่วยงานมี 

บริบทไม่เหมือนกัน ซึ่งบริบทในที่นี้คือ ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน คนไข้      

ลักษณะของพื้นที่และสภาพการทำงานเป็นอย่างไร เอื้อให้ท่านทำได้ 

หรือไม่”

“บทคัดย่อแบบแก้ผ้าอาจจะต้องการทราบเฉพาะผลสำเร็จ แต่ 

บทคัดย่อแบบนุ่งผ้าของ R2R ไม่ต้องการแค่นั้น แต่เราต้องการทราบอีก 

4 เรื่อง คือ 1) การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ เพราะ 
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งานวิจัย R2R ต้องตอบโจทย์ปัญหาหน้างานของคุณได้ กล่าวคือ ปัญหา 

ในงานประจำได้รับการแก้ไข คุณมีความสุขและสนุกกับการทำงานประจำ 

มากขึ้น คนไข้ได้รับการบริการที่ดีขึ้น และองค์กรได้รับการพัฒนา             

2) บทเรยีนทีไ่ดร้บั ระหวา่งทีค่ณุทำงานวจิยัแตล่ะชิน้ คณุไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง 

ทั้งการแก้ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้า ทั้งความสุขและความเศร้า         

แล้วคนที่จะมาศึกษางานวิจัยของคุณเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง         

3) ปัจจัยแห่งผลสำเร็จ กว่าที่งานวิจัยของคุณจะประสบความสำเร็จนั้น 

ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น ทีมงาน การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ทุน 

แหล่งข้อมูล และอื่นๆ 4) การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเวลาและทุน ตลอดจนการให้กำลังใจในรูปแบบต่างๆ”

“สำหรับการเขียนชื่อเรื่องของบทคัดย่อนั้น ต้องสั้น กระชับ 

ได้ใจความ ดึงดูด ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่ควรมีคำย่อ หรือ 

คำทีส่ือ่ความหมายกำกวมไมช่ดัเจน ใหเ้ขยีนคำเตม็เอาไวก้อ่น ถา้จำเปน็ 

ต้องใช้คำย่อจริงๆ ค่อยไปใช้ในเนื้อเรื่องก็ได้ โดยให้เขียนคำเต็มและ           

วงเล็บด้วยคำย่อในครั้งแรกที่เอ่ยถึงในเนื้อเรื่อง จากนั้นก็ใช้คำย่อต่อไป 

ได้เลย นอกจากไม่ควรมีคำย่อแล้ว ชื่อเรื่องที่เหมาะสมควรมีคุณลักษณะ

เด่นอีก 3 ประการ คือ 1) ระบุโรคหรือประเด็นที่ทำวิจัย 2) บอกสิ่งที่       

เรากระทำต่อโรคหรือประเด็นที่ทำวิจัยนั้น 3) ควรมีความชัดเจน เฉพาะ 

เจาะจง และสมบูรณ์ในตัวเอง”

“นอกจากนี้ การเขียนเนื้อเรื่องบทคัดย่อต้องชวนให้น่าอ่าน หาก

ผู้วิจัยต้องการบอกถึงเทคนิคง่ายๆ ในการเฝ้าระวัง ถ้าเพิ่มคำว่า ‘ง่ายๆ’ 

เขา้ไปดว้ย จะทำใหน้า่สนใจและชวนใหค้นอยากอา่นมากขึน้ เชน่ เทคนคิ 

ง่ายๆ ในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก เป็นต้น อีกวิธีหนึ่งคือ ลองเขียน 

ไปกอ่นตามทีเ่ราคดิขึน้มาได ้แลว้ใหผู้อ้ืน่ชว่ยอา่นและแสดงความคดิเหน็ 

หากมีการเสนอทางเลือกในการปรับปรุงหลากหลายวิธี ให้เราเป็นคน        
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ตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะกับเรามากที่สุด และอย่าลืมว่า บทคัดย่อที่ดี     

นั้นต้องมีที่มาที่ไปของวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร่าวๆ ด้วย เขียนซัก 

ประมาณ 3-4 บรรทัดก็พอ”

“ที่สำคัญ หากทางบรรณาธิการอ่านต้นฉบับบทคัดย่อแล้วขอให้ 

เราแก้ไข ไม่ว่าจะแก้ไขกี่รอบ ผมขอแนะนำว่าให้แก้เถอะครับ นี่เป็น          

สัญญาณที่ดีว่าบรรณาธิการต้องการจะตีพิมพ์งานของคุณ เพราะถ้าเขา 

ไม่สนใจ เขาไม่แก้หรอกครับ อย่างมากก็โยนลงถังขยะ เพราะฉะนั้นถ้ามี 

การขอให้แก้ไขให้คุณ Always say yes! ไปเลยครับ” อาจารย์สมพนธ์ 

กล่าวแนะนำ

นอกจากข้อแนะนำข้างต้นแล้ว อาจารย์สมพนธ์ยังย้ำด้วยว่า            

การเขียนบทคัดย่อที่ดีต้องไม่ลืมระบุด้วยว่า งานวิจัยชิ้นนั้นๆ เก็บข้อมูล 

ที่ไหน และแหล่งข้อมูลคือใคร ต้องเขียนให้ละเอียด

“สมมุติิิว่าคุณจะไปให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมลูกน้ำยุงลาย 

คุณก็ต้องบอกว่า intervention หรือสิ่งที่เราทำหรือให้กับกลุ่มศึกษาคือ 

อะไร เช่น การให้ความรู้ เราจะวัดความรู้นั้นยังไง เคยมีข้อมูลการวัด 

ความรูน้ีม้ากอ่นหรอืเปลา่ ใชแ้บบสอบถามอะไรในการวดั ถามดว้ยวธิไีหน 

ใครเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม ในกรณีของเราจะเป็นการวัดแบบก่อนให้ 

ความรู้และหลังให้ความรู้ และเปรียบเทียบผลของ Dichotomous Data 

ด้านสถิติ T-test หรือ Chi-square Test”

“สำหรับผลการศึกษา ให้เลือกเอาเรื่องหลักๆ มาซักหนึ่งหรือ 

สองเรื่องก็พอ และให้ระบุมาเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ เช่น  

สมมตุิิวิา่เดมิทคีา่เฉลีย่วดัได ้8 แลว้หลงัวดัได ้8.5 แตป่ญัหาทีเ่ราพบบอ่ยคอื 

บางคนเขียนมาแค่ค่า p แล้วก็มานั่งชื่นชมกับค่า p<0.00005 ยิ่งได้ 0 
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เยอะยิ่งภูมิใจ ซึ่งแบบนี้มันเป็นการเข้าใจผิด ดังนั้น เวลาเขียนให้ระบุผล

การศึกษาที่เป็นร้อยละด้วย และไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นตารางรูปภาพ        

แคเ่ขยีนบรรยายใหเ้หน็ภาพการเปลีย่นแปลงของ p อยา่งมนียัสำคญัทาง 

สถิติก็พอ”

“สว่นสดุทา้ยของการเขยีนบทคดัยอ่คอืการสรปุผล (Conclusion) 

นั่นคือ ผลการศึกษาที่ได้เป็นยังไง การให้ความรู้เรื่องการควบคุมลูกน้ำ 

ยงุลายนีท้ำใหช้าวบา้นมคีวามรูเ้พิม่ขึน้มัย้ หรอืตอ้งทำวจิยัตอ่ ซึง่ปญัหาที ่

เราเจอบ่อยมากคือ การสรุปผลไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่ทำมาเลย เช่น 

ทำวิจัยหาอุบัติการณ์ แต่กลับไปพูดถึงเรื่องการรักษาพยาบาลเสียเป็น 

ส่วนใหญ่ ซึ่งมันเป็นคนละเรื่อง อยากให้ทุกท่านระวังประเด็นนี้ให้มาก 

นะครับ” 

“ในการประกวดผลงาน R2R ดีเด่นของทุกปี ความยาวของ            

บทคดัยอ่กำหนดเอาไวว้า่ไมเ่กนิ 2 หนา้กระดาษ A4 Font Angsana New 

ขนาด 16 Single Space ซึ่งเรามีแบบฟอร์มให้อยู่แล้วว่ากั้นหน้ากั้นหลัง

ยังไง ที่สำคัญ อยากให้ส่งบทคัดย่อมาแต่เนิ่นๆ เพื่อที่คณะกรรมการจะ 

ได้มีเวลาในการอ่านต้นฉบับ ตัดสิน และแจ้งผล ก่อนจะส่งคืนให้คุณไป      

ซ้อมนำเสนอภายในกลางเดือนมิถุนายน เพราะเราประกวดกันประมาณ

กลางเดอืนกรกฎาคมของทกุป ีและถา้เรือ่งไหนทีไ่มผ่า่น เราจะเขยีนเหตผุล 

อธิบายให้หมด เพื่อที่ท่านจะได้กลับไปแก้ไขปรับปรุงได้ถูกจุด ขอฝากไว้ 

แค่นี้แหละครับ” อาจารย์สมพนธ์กล่าว ก่อนจะคืนเวทีให้อาจารย์ 

กุลธรต่อ
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เท่าที่พิมพ์ชนกรับทราบมา อาจารย์สมพนธ์ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ดา้นการคดัเลอืกบทคดัยอ่ ถอืเปน็เดีย่วมอืหนึง่ของวงการ R2R เลยกว็า่ได ้

ซึ่ง นายแพทย์กุลธร  เทพมงคล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ยืนยันข้อนี้ได้เป็นอย่างดี

“วันนี้พวกเราโชคดีมากครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมพนธ์  

คณะกรรมการประกวดผลงาน R2R ท่ีมาให้ความรู้กับเราด้วยตัวเอง ซ่ึง        

ท่านต้องทำงานหนักมากในการรวบรวมบทคัดย่อในแต่ละปี และท่าน   

ต้องใช้พลังและสมาธิอย่างมากในการแก้ไขบทคัดย่อให้มีความสมบูรณ์ 

มากข้ึน ก่อนท่ีจะส่งให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณา”              

อาจารย์กุลธรเกร่ินก่อนจะแสดงมุมมองในฐานะท่ีเป็นหน่ึงในคณะกรรมการ

คัดกรองบทคัดย่อ

“ผมจะมาบอกกลเม็ดเคล็ดลับของกรรมการในการให้คะแนน 

บทคัดย่อแต่ละชิ้นนะครับ ประเด็นแรก ที่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็น 

พิเศษก็คือว่า Theme งานในปีนั้นๆ คืออะไร ตรงนี้มี 20 คะแนน 

ถ้าท่านส่งบทคัดย่อมาไม่ตรงกับ Theme โอกาสที่ท่านจะได้คะแนน 

หรือได้รับรางวัลก็น้อยลง อย่างเช่นปีที่แล้ว เป็นเรื่องของการนำผลวิจัย 

ไปใช้ประโยชน์ตรงๆ เลย ถ้าท่านส่งบทคัดย่อมา ทุกส่วนดีหมด แต่ผลงาน

กลับไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์เลย โอกาสท่ีท่านจะได้รับรางวัลก็น้อยมาก” 

“ประเด็นท่ีสอง คือ มาตรฐานในการให้คะแนน คล้ายๆ เป็น Check 

List ของคณะกรรมการที่จะให้คะแนนตรงกัน ซึ่งจุดที่จะทำให้ได้คะแนน 

ค่อนข้างเยอะและมีความสำคัญคือ วิธีคิดคำถามวิจัยและประเด็นที่            

สอดคล้องกับงานประจำท่ีท่านกำลังทำอยู่ จุดน้ี 20 คะแนน เพราะฉะน้ันท่าน 

ต้องอธิบายให้ชัดเจน เพื่อที่จะดึงคะแนนจากคณะกรรมการให้เต็มที่”
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“ประเด็นท่ีสาม คือ การทบทวนองค์ความรู้บวกกับระเบียบวิธีวิจัย 

ประมาณ 10 คะแนน เป็นจุดที่ไม่เน้นมากนัก แต่ท่านก็ต้องทบทวน  

องค์ความรู้ให้ชัดเจน ซึ่งประเด็นที่คณะกรรมการจะสอบถามค่อนข้าง 

บ่อยคือ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นของเก่าหรือใหม่ ที่อื่นเคยทำมาแล้วหรือยัง 

หรือท่านทำเป็นคนแรก ต้องอธิบายให้ชัดเจนด้วยนะครับ”

“ประเด็นท่ีส่ี คือ ผลการศึกษา 10 คะแนน ตามท่ีอาจารย์สมพนธ์

ได้บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นว่าต้องระบุค่า p กับค่าเปอร์เซ็นต์มาให้ครบ 

บางคนบอกเฉพาะค่า p มาก็จะเสียคะแนนในส่วนนี้ไป”

“ประเด็นที่ห้า คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน และองค์กรว่ามี Impact อะไรบ้าง 10 คะแนน”

“ประเด็นที่หก คือ บทเรียนที่ได้รับ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และ      

การสนับสนุนที่ได้รับหรือประเด็นนุ่งผ้าที่อาจารย์สมพนธ์ได้อธิบายไป 

แล้ว 10 คะแนน”

“ผมอยากใหท้กุทา่นสงัเกตตรงนีไ้วเ้ลยนะครบัวา่ ประเดน็ Theme 

หลกัในการนำไปใชป้ระโยชน ์20 คะแนน ระดบัการนำไปใชป้ระโยชนอ์กี 

10 คะแนน ดังนั้น Theme หลักของปีนั้นๆ ท่านจะได้คะแนนไปทั้งหมด 

30 คะแนน เป็นประเด็นหลักที่ท่านต้องพิจารณาให้ดี และที่สำคัญมาก 

อกีขอ้หนึง่คอื ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ทา่นเปน็คนแรกทีท่ำ หรอืคดัลอก 

ที่อื่นมาทำ แล้วถ้าท่านคัดลอกมาได้ต่อยอดอะไรจากต้นฉบับหรือเปล่า 

ถ้าท่านติดอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสได้รับรางวัล คณะกรรมการจะถามเรื่องนี้

มากเป็นพิเศษ ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับ” อาจารย์กุลธรกล่าว
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สำหรับวิทยากรท่านสุดท้ายในฐานนี้คือ นายแพทย์วิศิษฎ์ 

สงวนวงศ์วาน จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ซึ่ง    

เป็นหนึ่งในคณะกรรมการอีกท่านหนึ่งที่ต้องทำหน้าที่ในการคัดเลือก 

ต้นฉบับบทคัดย่อ

“สวัสดีครับทุกท่าน” อาจารย์์วิศิษฎ์เริ่มพูดคุยทักทายกับเหล่า 

สมาชิกด้วยท่าทีที่เป็นกันเอง 

“ก่อนอื่นผมอยากจะบอกทุกท่านให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่า 

เจตนาในการจัดประชุมของ สวรส. ไม่ใช่การแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตาย 

แต่เราต้องการสรรหาเรื่องราวดีๆ มีประโยชน์เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อ และ

เราต้องการให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงาน” 

“จะเห็นได้ว่าอาจารย์สมพนธ์ท่านทำงานหนักมากในการอ่านต้นฉบับ

บทคัดย่อ ทั้งนี้ อาจารย์พยายามที่จะตัดให้น้อยที่สุด และดูว่าชิ้นไหน 

จะสามารถแกไ้ขตรงไหนไดบ้า้ง ซึง่เปน็งานทีห่นกั เพราะตอ้งอา่นตน้ฉบบั 

เป็นร้อยๆ ชิ้น ตอนนี้เราก็หวังว่าทางคุณอำนวยจะช่วยคัดกรองเบื้องต้น

ให้ก่อน เพราะฉะน้ันเราอยากฝากให้คุณอำนวยเข้าไปศึกษารายละเอียด       

ในอินเทอร์เน็ตว่ากติกาของแต่ละปีเป็นอย่างไร และที่สำคัญ อยากให้ดู 

จุดมุ่งหมายของ R2R ที่ผ่านมาว่าคืออะไร”

“อนัดบัแรกใหค้ดักรองเบือ้งตน้กอ่นวา่เปน็งาน R2R จรงิหรอืเปลา่ 

R2R หมายถึงงานที่เราทำประจำ และคนทำจะต้องเป็นเจ้าของงาน 

นอกจากนี้ ให้ดูว่างานที่ส่งเข้ามาเป็น Policy มั้ย อย่างในปีที่ผ่านมาก็มี 

การแกป้ญัหาดว้ยการสง่ Case Management เขา้มา ถงึแมว้า่ผลจะออกมาด ี

แต่เราถือว่าไม่ใช่เรื่องที่เจ้าของเรื่องคิดวิธีแก้ปัญหาเอง ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้

ก็จะไม่ได้รางวัล เพราะไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่”
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“อีกวิธีหนึ่งคือ การที่บทคัดย่อจะดีหรือไม่ดี วิธีดูง่ายๆ คือ เมื่อ    

ได้เรื่องมาแล้วให้คุณอำนวยช่วยอ่านซัก 2-3 คน ถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจ 

ในจุดไหน แสดงว่ายังเขียนไม่ดี ยิ่งถ้าได้คนที่อยู่นอกวงการมาช่วยอ่านก็

จะยิ่งดี จะได้มุมมองที่หลากหลาย เราคิดว่าทั้งคุณอำนวย สวรส. และ       

ผู้ที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันคัดกรองบทคัดย่อ R2R ดีๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ 

เกิดประโยชน์ต่อไป”

“อีกเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้คือ R2R เป็นเรื่องที่เราแก้ไขปัญหา 

แล้วนำมาใช้ประโยชน์ จึงยังมีหลายเรื่องที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการแก้ไข 

ปัญหาแต่ผู้เขียนใจร้อนรีบส่ง เช่น ไม่ยอมเขียนปัจจัยของการเกิดปัญหา

นั้นๆ ทำให้ข้อมูลในส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์ขาดไป แบบนี้โอกาส

ที่จะได้รับรางวัลก็น้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจจะทำให้ผู้ทำ 

เสยีกำลงัใจ ไมท่ำวจิยัชิน้นัน้ตอ่ เปลีย่นเรือ่งใหมเ่ลย อยากแนะนำใหผู้ท้ำ 

ใจเย็นๆ ให้หาวิธีแก้ไขก่อน เม่ือสมบูรณ์แล้วค่อยส่ง เพราะการประชุมวิชาการ 

R2R ยงัจดัเรือ่ยๆ ทกุป ียงัเปดิโอกาสใหค้ณุไดแ้สดงผลงานอกีนานครบั” 

อาจารย์วิศิษฎ์กล่าว

กิจกรรม Walk Rally ปิดฉากลงอย่างชื่นมื่น ซึ่งก็เป็นเวลาค่ำแล้ว 

เสยีงประกาศจากพธิกีรสาวคนเดมิดงัผา่นลำโพงมาวา่ ใหท้กุคนพกัผอ่น 

ตามอัธยาศัยได้ แล้วประมาณหกโมงเย็นค่อยมารับประทานอาหารค่ำ 

กันที่ห้องอาหาร

พิมพ์ชนกชวนนงนุชและชาวคณะที่กำลังยืนบิดขี้เกียจน้อยๆ เพื่อ

คลายความเมื่อยขบอยู่มุมห้องให้ออกไปสูดอากาศข้างนอก ทั้ง 5 สาว 

เดนิลดัเลาะไปตามรมินำ้ กอ่นจะไปหยดุอยูท่ีศ่าลารมินำ้ รบัเอาความเยน็ 

ของยามค่ำ และความชุ่มฉ่ำของละอองน้ำจากน้ำพุกลางสระน้ำ 
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“แป๊บๆ ก็จะหมดวันแล้ว เวลาคุณภาพน่ีช่างผ่านไปไวจริงๆ เลยเนอะ” 

นงนุชสาวช่างพูดเอ่ยเสียงเจื้อยแจ้วทำลายความเงียบ

“อืม พิมพ์อยากให้สองวันนี้มีวันละ 48 ชั่วโมงจังเลยค่ะพี่นุช            

อยากได้ความรู้กลับไปตุนไว้เพื่อเป็นคู่มือในการเป็นคุณอำนวยเยอะๆ” 

พิมพ์ชนกว่า

“พี่เห็นพิมพ์จดยิกๆ ใหญ่เลย เดี๋ยวคืนนี้พี่ขอลอกหน่อยนะ พี่จด 

ไม่ทัน จดไม่เก่งอ้ะ” เภสัชกรหญิงศิรินทร์เปรยขึ้นมาเสียงอ่อน ขณะที่        

รสากับแพทย์หญิงฝนทิพย์ก็พยักเพยิดเชิงขอร่วมวงด้วย

“ได้เลยค่ะพี่รินทร์” พิมพ์ชนกพูดพลางยิ้มดวงตาเป็นประกาย

ระหว่างที่ 5 สาวกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้น ก็มีเพื่อน

สมาชิกซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลจากภาคใต้เข้ามาร่วม 

พูดคุยด้วย ทำให้บรรยากาศในวงสนทนาครึกครื้นขึ้นอีกเท่าตัว

บทสนทนาส่วนใหญ่คือประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ 

นอกนั้นก็เป็นการทักทายไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบตามประสาเพื่อนใหม่ที่ 

เพิง่ไดรู้จ้กักนั ยิง่คยุกย็ิง่รูส้กึถกูคอ กอ่นสาวๆ จะชวนกนัเขา้ไปรบัประทาน 

อาหารเย็น

เป็นอีกหนึ่งปีที่พิมพ์ชนกรู้สึกอุ่นใจและไม่โดดเดี่ยว...
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แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สู่การนำสรุปบทเรียน
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เช้าวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2553 

เสยีงพดูคยุหยอกลอ้กนัของเหลา่สมาชกิ R2R ระหวา่งรบัประทาน 

อาหารเช้า ช่วยขับให้บรรยากาศดูคึกคักกระปรี้กระเปร่า 

“ฮ้าววว...อุ๊ปส์!” เสียงหาวของนงนุชขาดหายเข้าไปในลำคอ 

เมื่อมือของรสายื่นเข้ามาตบเบาๆ เป็นเชิงแกล้งที่ปากของสาวช่างจ้อ

“อะไรของเธอยะ ตะวันโด่งจนแสงจะ 

แยงก้นอยู่แล้ว ยังจะหาวอีก ได้ข่าวว่าเมื่อ

คืนหลับก่อนใครเพื่อนเลย” รสาเย้า

“ฮ้าววว...” นงนุชยังหาวต่อ ง่วงก็ 

ส่วนหนึ่ง แต่ใจนึกอยากแกล้งยั่วรสา 

มากกว่า “ฉันต้องรีบเข้านอนในเวลาที่ 

    ล้อมวงจับเข่าเม้าท์
เรื่องทำสวน  R2R 
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เหมาะสม ไมด่กึเกนิไป ไมง่ัน้ หนา้จะมนั สวิจะขึน้ เดีย๋วหมดสวยกนัพอด”ี 

นงนุชเจื้อยแจ้วเอาคืนบ้าง ทำให้พิมพ์ชนก แพทย์หญิงฝนทิพย์ และ            

เภสัชกรหญิงศิรินทร์พลอยหัวเราะคิกคักไปกับการหยอกเย้ากระเซ้าแหย่ 

ของสองสาวรุ่นพี่ในกลุ่ม

พิมพ์ชนกกวาดสายตามองบรรยากาศโดยรวมภายในห้องอาหาร 

แล้วภาพความสนุกสนานของการร้องคาราโอเกะของเหล่าสมาชิก R2R 

เมื่อคืนก็หวนกลับเข้ามาในห้วงคำนึงของหญิงสาว 

เมื่อวานนี้แม้บางช่วงการบรรยายของวิทยากรจะเน้นเนื้อหาด้าน 

วิชาการไปบ้าง แต่เมื่อถึงเวลาผ่อนคลายในตอนค่ำ บรรดาอาจารย์             

ผู้ใหญ่หลายท่านก็พร้อมใจกันออกมาสนุกสนานกันอย่างเต็มที่และ 

ไม่ถือตัว จึงไม่แปลกเลยที่เช้านี้ทุกคนจะตื่นขึ้นมาแล้วอารมณ์ดี พูดคุย     

ทักทายกันอย่างถูกคอและรู้สึกคุ้นเคยกันมากขึ้น 

ราวแปดโมง หลงัรบัประทานอาหารเชา้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ อาจารย ์

กะปุ๋มก็เริ่มนำสรุปบทเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วหนึ่งวันหนึ่งคืน  

“เมือ่คนืเปน็อยา่งไรกนับา้งคะ สนกุมัย้ ถา้ใครไมไ่ดอ้ยูใ่นเหตกุารณ ์

ถือว่ามาไม่ถึงบ้านผู้หว่านนะคะ” อาจารย์กะปุ๋มกล่าวทักทายเพื่อน 

สมาชิก “เป็นอีกปีที่มาแล้วมีความสุข โดยเฉพาะได้ฟังอาจารย์เชิดชัย 

รอ้งเพลงอสัน-ีวสนัต ์ตอ้งหลบัตาฟงัแลว้จนิตนาการเอา เพราะถา้ลมืตาจะ 

เหน็อาจารยย์นืนิง่ เหมอืนบรรยายวชิาการ” อาจารยก์ะปุม๋พดูแซวอาจารย ์

เชิดชัย เรียกเสียงหัวเราะครื้นเครงจากทุกคน พิมพ์ชนกพลอยหัวเราะไป 

ด้วย เพราะภาพที่อาจารย์เชิดชัยยืนร้องเพลงนั้น เป็นอย่างที่อาจารย์ 

กะปุ๋มแซวจริงๆ ด้านอาจารย์เชิดชัยได้แต่น่ังอมย้ิมกับการหยิกแกมหยอก 

ของอาจารย์กะปุ๋ม
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“เมื่อวานอาจารย์ทนงพูดถึงที่มาที่ไปของการเข้ามาเป็นประธาน 

เครือข่าย R2R ภาคตะวันออกให้ฟังว่า ครั้งแรก ‘จำยอม’ เพราะว่าถูก          

เพื่อนเสนอชื่อตอนที่อาจารย์ไปเข้าห้องน้ำ จวนตัวแล้วจะไม่รับก็ไม่ได้ 

จากนั้นก็ ‘ยินยอม’ และเมื่อเข้ามาแล้วก็ ‘สมยอม’ รับตำแหน่ง” มุกของ

อาจารย์กะปุ๋มเรียกเสียงหัวเราะอีกครืนใหญ่

“จากวันนั้นถึงวันนี้  สิ่งที่ เราได้เรียนรู้จากเครือข่าย R2R 

ภาคตะวันออกก็คือว่า เครือข่ายนี้เป็นต้นแบบในเรื่องการจับมือกัน 

จูงมือกัน เพ่ือร่วมมือกันทำส่ิงดีๆ ซ่ึงจากการท่ีกะปุ๋มได้มีโอกาสไปเรียนรู้ 

จากที่นี่ก็รู้สึกประทับใจ เพราะไม่มีใครเป็นนายใคร ไม่มีการเกี่ยงงอน 

ว่างานนี้เป็นของฉัน งานนั้นเป็นของคุณ แต่ทุกคนต่างเป็นกัลยาณมิตร 

ของกนัและกนั มคีวามรูส้กึรว่มกนัเปน็หนึง่เดยีว เพือ่ขบัเคลือ่นการทำงาน 

ของเครือข่ายให้ก้าวไปข้างหน้า”

“สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้อาจารย์ทนงและคุณอำนวยของ 

เครือข่าย R2R ภาคตะวันออกลุกขึ้นมาทำคือ การที่ได้เห็นว่าทุกคนมีใจ 

อยากช่วยกัน อาจารย์ทนงยกตัวอย่างโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 

วา่ นอ้งบางคนแลกเวรกนัแลว้จา่ยเงนิคา่ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รว่มกจิกรรม

เอง พอเหน็อยา่งนัน้จะไมช่ว่ยกท็นไมไ่ด ้ชว่ยอะไรไดก้ช็ว่ย และกผ็า่นมนั 

ไปด้วยกัน”

“บ่อยครั้งที่กะปุ๋มได้ยินได้ฟังมาว่า เมื่อคุณอำนวยทำงานไปถึง         

จดุหนึง่แลว้จะรูส้กึเหนือ่ยและคดิวา่ทำไมทกุอยา่งมาคา้งอยูท่ีเ่ราหมด เลย 

จะทำยังไงให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ด้วยดี ‘ช่วงก้าวข้าม’ ตรงนี้แหละที่          

เป็นจุดท้าทายว่าจะผ่านไปได้ยังไง ความเหนื่อย ความท้อเป็นเรื่อง 

ปกติที่ต้องเจอ ซึ่งคาถาของการก้าวข้ามอุปสรรคของคุณอำนวยคือ 

‘อดทน’  พอเราผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ไปได้แล้ว ก็จะเป็นช่วง 

‘รับรางวัล’ ซ่ึงมันจะมาในรูปของความอ่ิมอกอ่ิมใจ หรือท่ีเรียกว่า ‘ปีติสุข’”
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“ถ้าใครยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ให้ลองนึกภาพว่ากำลังทำสวน 

ปลูกต้นไม้ จะช่วยให้ไม่ท้อ พอปลูกต้นนี้ตาย แต่ยังเหลือเมล็ดพันธุ์อยู่ 

ก็ลองบ่มเพาะใหม่ คุณอำนวยก็เปรียบเหมือนชาวสวน ต้องเริ่มจาก 

ขั้นตอนมองหาพื้นดิน เตรียมดิน คุณอำนวยบางคนอาจจะโชคดีไปเจอ 

ดินร่วนซุย หว่านเมล็ดอะไรลงไปก็เจริญงอกงาม บางคนโชคร้ายหน่อยก็

อาจจะไปเจอดินเหนียว บางคนก็ไปเจอดินแตกระแหงเหมือนทุ่งกุลาร้องไห้ 

ให้ท่องคาถานี้ไว้นะคะ ‘อดทน’ ถ้าอดทนซักนิดคุณจะได้ผลผลิตที่มี 

คุณภาพ อย่างทุ่งกุลาร้องไห้ตอนน้ีสามารถปลูกข้าวหอมมะลิส่งออกนอก 

ได้แล้วนะคะ ไม่ธรรมดาเลย หลายคนอาจจะเจอดินลูกรังเหมือน       

อาจารย์ทนง” อาจารย์กะปุ๋มหันไปแซวนายแพทย์ทนงซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกล 

เรียกเสียงหัวเราะอีกครั้ง 

“ถา้เจอแบบนีก้ต็อ้งออกแรงกนัหนกัหนอ่ย กวา่จะพรวนดนิ กวา่จะ 

รดนำ้ กวา่เมลด็จะงอก บางคนอาจจะยงัหาพืน้ดนิไมเ่จอ แตก่ย็งัพยายาม 

หาต่อไปโดยไม่ท้อ บางคนเจอพื้นดินแล้ว แต่โหมรดน้ำพรวนดินมากไป 

เมล็ดพันธุ์ก็อาจจะตายเอาได้ง่ายๆ เพราะฉะนั้นต้องรู้จักธรรมชาติของ 

เมล็ดพันธุ์ที่เราเพาะด้วยนะคะ นี่คือขบวนการของคุณอำนวย”

“เอาละค่ะ หลังจากผ่านไปหน่ึงวันหน่ึงคืน กะปุ๋มอยากรู้ว่าชาวสวน

แต่ละท่านได้เรียนรู้อะไรจากการทำสวน R2R ที่เรามาแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูก้นัเมือ่วานบา้ง มใีครอยากทบทวนความจำบา้งคะ” อาจารยก์ะปุม๋ 

โยนคำถามไปยังทุกคน 

นภาพร เฉลมิพรพงศ ์จากโรงพยาบาลพระปกเกลา้ คอืคนแรกทีเ่ผย 

ความรู้สึก เธอรับไมโครโฟนจากอาจารย์กะปุ๋ม แล้วส่งยิ้มเป็นใบเบิกทาง 

เพื่อลดความประหม่า
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“ก่อนอื่นต้องยอมรับนะคะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนอ่านหนังสือน้อย 

บางทเีวลาคน้เจอขอ้มลูบางอยา่ง กไ็มแ่นใ่จวา่ใชห่รอืเปลา่ แตพ่อไดเ้ขา้ฐาน 

แตล่ะฐาน เมือ่วานทำใหไ้ดค้วามรูม้ากมายทีไ่มเ่คยรูม้ากอ่น ทีพ่อรูอ้ยูแ่ลว้ 

ก็ทำให้เรามีความม่ันใจมากข้ึน ท่ีสำคัญการเข้าฐานทำให้ได้ฝึกแลกเปล่ียน

เรียนรู้กันโดยไม่ต้องกลัวว่าจะผิด เพราะที่นี่เปิดกว้างเรื่องการแสดง 

ความคดิเหน็ ทำใหเ้รากลา้ทีจ่ะพดู กลา้ทีจ่ะเสนอความคดิเหน็ โดยไมต่อ้ง 

กลัวว่าใครจะมาจับผิด เพราะไม่มีผิด ไม่มีถูก ทุกอย่างยอมรับได้หมด        

การมีความคิดเห็นที่แตกต่างทำให้เรามองมุมอื่นที่กว้างและหลากหลาย 

นอกเหนือจากมุมของเราเอง สุดท้ายก็อยู่ที่เราว่าจะเลือกสิ่งไหนที่เหมาะ 

กับเรามากที่สุด”

คนตอ่ไปทีล่กุขึน้แสดงความคดิเหน็ คอื กรกฏ 

เจริญสุข จากโรงพยาบาลชลบุรี ซ่ึงถือว่าเป็นคุณอำนวย

น้องใหม่ไฟแรง

“การได้เข้าร่วมฐานเมื่อวานเหมือนได้มา        

เตมิเตม็ในสว่นทีเ่ราทำตกหลน่ไประหวา่งการทำงาน         

ได้เรียนรู้วิธีการทำงานจากวิทยากร ได้เปิดมุมมอง 

ใหม่ๆ ในการทำหน้าที่คุณอำนวย โดยเฉพาะประเด็นของระเบียบวิธีวิจัย

ที่วิทยากรบอกว่าให้ทำไปเถอะ ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นระเบียบวิธีวิจัย 

แบบไหน ซึ่งมันตรงใจเรา เพราะที่ผ่านมาเราจะกังวลสารพัด กลัวว่ามัน 

จะไม่ใช่ มันจะไม่ถูก หรืออย่างฐานที่สี่เรื่องการเขียนบทคัดย่ออย่างไรให้

โดนใจคณะกรรมการ ก็ได้เกร็ดความรู้เยอะมาก ทำให้ได้รู้ว่าการเขียน  

บทคัดย่อแบบนุ่งผ้ากับไม่นุ่งผ้าต่างกันอย่างไร”
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“ชอบที่อาจารย์เชิดชัยบอกว่า ทุกกิจกรรมที่เราทำคือการเรียนรู้ 

ทัง้สิน้ ไมม่สีญูเปลา่ อยา่งเชน่ การลงไปตดิตามงานกบัผูว้จิยั ถา้เปน็ไปได ้

ก็ควรพาทีมใหม่ๆ ลงไปเรียนรู้ด้วย ถือเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

หรือ Learning by doing ซึ่งเป็นวิธีที่ยั่งยืน เพราะการลงมือทำเองจะทำ 

ใหเ้ราเขา้ใจ และประทบัใจมากทีท่า่นอาจารยว์จิารณบ์อกวา่ เปา้หมายของ 

การทำงาน R2R คือคนไข้ต้องได้รับบริการที่ดี ส่วนเจ้าของผลงานก็จะ 

รู้สึกอิ่มเอมใจ และมีความสุขกับการทำงาน”

สำหรับ สายทิพย์ อานโพธ์ิทอง จากโรงพยาบาล 

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

กล่าวว่า

“จำได้ว่ามาครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วจะรู้สึกงงๆ       

วา่เราจะมาเอาเคลด็ลบัคณุอำนวยไดย้งัไง พอมาปนีีเ้ร่ิมจับทิศทางถูกเพราะ 

มีพื้นฐานจากปีที่แล้ว การเข้าฐานเมื่อวานส่วนตัวคิดว่าเป็นการดึงเอา 

ความรู้ หรือประเด็นปัญหาจากผู้เข้าร่วมอบรมโดยตรงแล้วถอดออกมา  

เป็นบทเรียนที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพจริงๆ ทำให้เห็นว่าถ้าเราเจอปัญหา 

แบบน้ีบ้าง เราจะแก้ไขอย่างไร อย่างเช่นการเขียนบทคัดย่อ มีหลายคน 

ยงัไมรู่ว้า่มาตรฐานที ่สวรส. กำหนดไวเ้ปน็อยา่งไร พอไดฟ้งัทา่นวทิยากร 

อธิบายให้ฟังก็มองเห็นภาพว่าต่อไป เราต้องปฏิบัติอย่างไรในการเขียน 

บทคัดย่อแต่ละครั้ง อย่างน้อยเราก็ได้ไอเดียที่จะกลับไปทำงานค่ะ”

ด้าน สัญญา แพทย์จะเกร็ง จากโรงพยาบาล 

สมเด็จพระยุพราช สายบุรี จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า

“ผมเพิ่งรู้จัก R2R เมื่อปีที่แล้วจากเครือข่าย 

R2R ภาคใต้ของอาจารย์ไพโรจน์ ยังถือว่าอยู่ในช่วง 

เตาะแตะ การมาครั้งนี้ทำให้ผมได้แง่คิดอย่างหนึ่ง  
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ซึ่งผมประทับใจมากนั่นคือ ถ้าจะรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยทำ R2R 

มันไม่มีวันพร้อมหรอก ถ้าอยากทำให้ลงมือทำเลย ทำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ 

พร้อมเอง ผมก็คิดว่า เออ จริงนะ ผมรอให้ตัวเองพร้อมตั้งนานแล้ว 

แต่ไม่เคยพร้อมซักที ผมกะว่ากลับไปคราวนี้จะลงมือทำเลย ไม่รอ 

ให้พร้อมแล้วครับ” 

ส่วน แพทย์หญิงพัชรี ยิ้มรัตนบวร จาก 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์กล่าวสั้นๆ ว่า

“สิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าฐานเมื่อวาน 

คอื นอกจากทมีงาน และบรรยากาศทีด่ใีนการทำงาน 

แลว้ ทมีผูส้นบัสนนุกม็สีว่นสำคญัมากในการทำงาน 

R2R ค่ะ”

อาจารยก์ะปุม๋กลา่วขอบคณุทกุคนทีแ่ลกเปลีย่นมมุมองทีม่คีณุคา่

ต่อการถอดบทเรียนคุณอำนวย พร้อมแสดงความคิดเห็นของตัวเองด้วยว่า

“เมื่อวานนี้ ในแต่ละฐานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ บางฐานก็เป็น 

ศาสตร์ที่น่าปวดหัว แต่อาจารย์ประจำฐานก็พยายามใส่ศิลปะเข้าไปเพื่อ 

ให้เข้าใจง่าย ได้ทั้งวิชาการและความบันเทิงไปพร้อมกัน พอตกเย็นก็เป็น

การแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในอีกรูปแบบหน่ึง คือการได้เรียนรู้ผ่านบรรยากาศ

บนโต๊ะอาหาร จริงๆ แล้ว KM (Knowledge Management) ไม่ต้องมา 

ตั้งท่าหรอกค่ะว่าจะทำเมื่อไหร่ หรือที่ไหน สามารถ K ได้ทุกที่นั่นแหละ 

กระทั่งหน้าห้องน้ำเราก็ยัง K กันได้เลย เพราะหูเราได้ยิน ตาเรามองเห็น 

กายเราสมัผสัและรูส้กึ ลิน้รบัรส ใจรบัรูส้ิง่ตา่งๆ รอบตวั กระบวนการเรยีนรู ้

ก็จะเกิดข้ึนตลอดเวลา แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าตัวเองไม่ใช่คุณอำนวย 

ตอนนีย้งัไมใ่ชก่ไ็มเ่ปน็ไร แตใ่หส้มมตุิิวิา่เราเปน็คณุอำนวยไปกอ่น คอ่ยๆ 
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เรยีนรูไ้ปเรือ่ยๆ แลว้เรากจ็ะรูเ้ทคนคิการเปน็คณุอำนวย จากนัน้เรากก็ลบั 

ไปลงมือปฏิบัติ ตอนนั้นแหละเราถึงจะเป็นคุณอำนวยอย่างเต็มตัว”

“กะปุ๋มอยากให้สมมุติิิต่ออีกว่า คุณอำนวยที่ดีก็เปรียบเหมือน          

ชาวสวนที่ช่วยกันบ่มเพาะและปลูกเมล็ดพันธุ์ แล้ววันหนึ่งต้น R2R ของ 

ประเทศไทยก็จะเกิดข้ึน ดีไม่ดีมันอาจจะหว่านไปแถวลาว พม่า เวียดนาม ก็ได้ 

นะคะ เป็น R2R เพ่ือนบ้าน” อาจารย์กะปุ๋มเรียกเสียงหัวเราะครืนใหญ่อีกคร้ัง 

“วันนี้เราก็จะได้เรียนรู้กันอีกประมาณครึ่งวัน จากนั้นจะแยกย้าย

กันเพื่อนำพลังที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ไปช่วยกันเพาะปลูกกล้า 

R2R ในพื้นดินของเราต่อไป ด้วยใจที่ปรารถนาดี อดทน และมุ่งมั่น 

ตั้งใจจริงนะคะ” อาจารย์กะปุ๋มกล่าวทิ้งท้าย 

เสียงปรบมือดังเกรียวกราวเมื่ออาจารย์กะปุ๋มกล่าวจบ พิมพ์ชนก

นึกชื่นชมอาจารย์กะปุ๋มอยู่ในใจว่าสามารถสรุปเรื่องต่างๆ ให้เข้าใจง่าย 

ทั้งยังมีมุกตลกแพรวพราวชวนหัวเราะตามสไตล์สาวอารมณ์ดี 

จะวา่ไปแลว้เธอประทบัใจอาจารยก์ะปุม๋มาตัง้แตป่ทีีแ่ลว้ โดยเฉพาะ 

การเปน็คนมองโลกในแงด่ทีีส่ามารถเปลีย่นวกิฤตเิปน็โอกาสได ้แมจ้ะเจอ 

อุปสรรคอะไรก็สามารถยิ้มได้เสมอ

นี่กระมัง คุณสมบัติอันดับต้นๆ ที่คุณอำนวยที่ดีพึงมี หญิงสาว 

นึกในใจ 
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R2RR2R 
กับเคล็ดวิชาสำหรับ

คุณอำนวย 
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นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์
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การนำสรุปบทเรียนดำเนินไปราว 30 นาที อาจารย์กะปุ๋มก็          

ส่งไมโครโฟนคืนเวทีให้กับ นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ผู้จัดการ 

โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ซึ่งรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วง เคล็ดวิชาสำหรับคุณอำนวย ต่อ 

“จากกจิกรรม Walk Rally เมือ่วาน ผมสงัเกตเหน็ 

หลายท่านอาจจะงงๆ หน่อย แต่หลังจากที่ได้ฟัง 

ความรู้สึกของทุกท่านในเช้านี้ ทำให้ผมอุ่นใจ เพราะ 

หลายๆ ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและสรุป           

ประเด็นสำคัญที่ได้ฟังเมื่อวานออกมาได้ดี และมี 

ใจความสำคญั นีค่อืคณุลกัษณะของคณุอำนวยทีด่ ีซึง่ 

ตวัผมเองกไ็ดเ้รยีนรูอ้ะไรจากทกุทา่นเยอะเหมอืนกนั” 

อาจารย์อัครินทร์กล่าว ก่อนท่ีจะพาทุกคนเข้าสู่กิจกรรม 

ช่วงต่อไป

ระดม สมอง ต่อจิ๊กซอว์ R2R 
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“หน้าท่ีส่วนหน่ึงของคุณอำนวยคือการประสานและปฏิสัมพันธ์ 

กับคนหลายๆ ฝ่าย ถือเป็นเคล็ดลับในการขับเคลื่อนงาน R2R ในแต่ละ 

องค์กรเลยก็ว่าได้ กิจกรรมช่วงต่อไปเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ  

บริหารคนที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อน R2R ซึ่งเราใช้ชื่อกิจกรรมว่า ‘เคล็ดวิชา 

สำหรบัคณุอำนวย’ โดยเราจะแบง่เปน็ 4 กลุม่ 4 หวัขอ้ เพือ่ใหแ้ตล่ะกลุม่ 

ร่วมกันระดมสมองและแลกเปล่ียนประสบการณ์กันประมาณหน่ึงช่ัวโมง”

“กลุ่มแรก ได้รับโจทย์ เคล็ดวิชาจับหัวใจฝ่ายบริหาร คือจะทำ         

อย่างไรให้ผู้บริหารเห็นด้วยและให้การสนับสนุนเรา โดยมีพี่เลี้ยงประจำ

กลุ่มสองท่านคือ นายแพทย์ทนง ประสานพานิช จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า 

และ ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่” 

“ส่วนโจทย์ของ กลุ่มที่สอง คือ เคล็ดวิชาสรรหาจอมยุทธ์ช่วย 

เรื่องระเบียบวิธีวิจัย จะทำอย่างไรเพื่อที่จะสรรหาคนมาช่วยเราเรื่อง 

ระเบียบวิธีวิจัย เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะรู้เร่ืองระเบียบวิธีวิจัยด้วยตัวเอง  

แล้วจะสามารถไปให้คำปรึกษาทั้งหมด คุณอำนวยต้อง ‘ยอมไม่รู้’ ด้วย 

เหมือนกันนะครับ เพราะความไม่รู้เป็นบ่อเกิดในการสร้างปัญญาของเราได้ 

กลุ่มนี้มีพ่ีเล้ียงประจำกลุ่มสองท่านคือ คุณสายทิพย์ อานโพธ์ิทอง จาก 

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ คุณมาลี งามประเสริฐ 

จากโรงพยาบาลศิริราช”

“สำหรับโจทย์ที่ กลุ่มที่สาม ได้รับคือ เคล็ดวิชานำพาผลงานวิจัย

ไปสูก่ารปฏบิตั ิถอืเปน็เคลด็ลบัทีส่ำคญัมากอกีเรือ่งหนึง่ คอืถา้เรากระตุน้ 

ใหเ้กดิงานวจิยัขึน้มาแลว้มแีคง่านวจิยัแตไ่มม่กีารนำไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิก็

คงเกิดประโยชน์น้อย คุณอำนวยเองก็จะรู้สึกเหนื่อยล้า ส่วนกลุ่มคนที่ทำ

งานวิจัยก็อาจจะรู้สึกว่างานวิจัยที่เขาทำขึ้นมามีประโยชน์จริงหรือเปล่า      

แต่ในทางกลับกันถ้าเขาเห็นว่าผลงานวิจัยของเขาถูกนำไปใช้ได้จริง              

เปล่ียนแปลงการทำงานของเขาให้ดีข้ึน ทำให้คนไข้ได้รับการบริการท่ีดีข้ึน 
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ลองนึกดูว่าคนทำงานจะคึกและฮึกเหิมแค่ไหน โดยมี คุณเอื้องพร 

พิทักษ์สังข์ และ คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช จากโรงพยาบาลศิริราช 

เป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม”

“และโจทย์ของ กลุ่มที่ 4 คือ เคล็ดวิชาพาคึก กระตุกต่อมฮึกเหิม

คณุอำนวยและนกัวจิยั นีก่เ็ปน็อกีเรือ่งหนึง่ทีส่ำคญัมากๆ ระหวา่งทำงาน 

คุณอำนวยหลายท่านอาจจะเคยรู้สึกท้อและเหนื่อยล้า แล้วเราจะมีวิธี        

กระตุกให้คุณอำนวยรู้สึกคึกและฮึกเหิมได้อย่างไร กลุ่มนี้มี ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย ์(พเิศษ) นายแพทยไ์พโรจน ์บญุลกัษณศ์ริ ิจากโรงพยาบาล 

หาดใหญ่ และ นายแพทย์เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ จากโรงพยาบาลสิชล 

เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม”

“ผมขออนุญาตปล่อยให้ทุกท่านได้ไประดมสมองกันก่อน โดย          

แต่ละกลุ่มจะมีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นเราจะมา               

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเลา่สูก่นัฟงันะครบั” เมือ่อธบิายรายละเอยีดจบแลว้ 

อาจารย์อัครินทร์ก็ปล่อยให้ทุกกลุ่มแยกย้ายกันไป

เจ้าหน้าที่จัดโต๊ะสำหรับกลุ่มย่อยเตรียมพร้อมไว้รอท่าอยู่แล้ว           

โดยไม่ได้วางกรอบกติกาไว้เคร่งครัดมากนัก หากกลุ่มไหนอยากออกไป

นั่งรับลมเย็นๆ ด้านนอกห้องสัมมนาก็ได้ สมาชิกบางกลุ่มจึงเปลี่ยน            

บรรยากาศออกไปตั้งวงสนทนาอยู่ใต้ทิวไม้ริมสระน้ำด้านนอก

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มแม้จะดูจริงจังแต่  

ก็ไม่เคร่งเครียด ทุกกลุ่ม ทุกคนต่างก็ระดมสมองกันอย่างขมีขมันและ 

ผ่อนคลายไปในตัว มีเสียงหัวเราะดังให้ได้ยินเป็นระยะ จนกระท่ังครบกำหนด 

เวลาหนึ่งชั่วโมง 
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วิจิตรา สิงห์อาภรณ์
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    เคล็ดวิชาในการจับ  หัวใจ
         ฝ่ายบริหาร

หนึ่งชั่วโมงสำหรับการระดมสมองผ่านไปแล้ว ตอนนี้ทุกคนต่างก็

มานั่งรวมกันในห้องสัมมนา เพื่อเตรียมนำเสนอหน้าเวทีในช่วง แบ่งปัน 

เคลด็วชิาแจกอาวธุ โดยม ีนายแพทยก์ลุธร เทพมงคล จากคณะแพทยศาสตร ์

ศิริราชพยาบาลรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ

“หลังจากท่ีแต่ละกลุ่มได้ระดมสมองแลกเปล่ียนกันในกลุ่มแล้ว           

ช่วงนี้เราจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนๆ 

อกีสามกลุม่ฟงัดว้ยนะครบัวา่ เราไดพ้ดูคยุอะไรกนับา้ง โดยเราจะใหเ้วลา 

ในการนำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ระหว่างนั้นวิทยากรท่านไหนอยากจะ   

เพิ่มเติมในประเด็นไหนก็สามารถเสริมได้เลย เชิญกลุ่มแรก 

ครับ” อาจารย์กุลธรกล่าวเปิดเวทีในช่วงนี้

ตวัแทนของกลุม่แรกทีจ่ะออกมาแลกเปลีย่น

เรียนรู้ในหัวข้อ เคล็ดวิชาในการจับหัวใจฝ่าย 

บรหิาร คอื วจิติรา สงิหอ์าภรณ ์จากโรงพยาบาล 
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ตราด แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที 

R2R แตล่ลีาการนำเสนอของเธอกล็ืน่ไหล นำ้เสยีงชดัถอ้ยชดัคำ ไมต่ืน่เวท ี

ไมต่ระหนกเมือ่ตอ้งอยูต่อ่หนา้คนจำนวนมาก ธรรมชาตมิากจนไมน่า่เชือ่ 

ว่าเธอคือน้องใหม่บนเวที R2R ณ บ้านผู้หว่านแห่งนี้

“เราเชื่อว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการทำ R2R ใน 

องค์กร แต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องความยั่งยืนมากกว่า” วิจิตรา 

เกริ่นนำด้วยเสียงดังฉะฉาน กวาดสายตาไปทั่วห้องด้วยท่าทีมั่นใจ

“สำหรับองค์กรไหนที่ผู้บริหารยังไม่ เห็นความสำคัญหรือ 

ให้การสนับสนุน R2R เรามีเทคนิคง่ายๆ ในการโน้มน้าวใจผู้บริหารคือ 

ให้ใช้หลักธรรมชาติของมนุษย์ หมายความว่า มนุษย์ทุกคนจะมี                  

ความสนใจในสิง่ทีต่วัเองไดร้บัประโยชน ์เพราะฉะนัน้เราตอ้งเปดิประเดน็ 

เพื่อโน้มน้าวผู้บริหารก่อนว่า ถ้าให้การสนับสนุน R2R แล้วผู้บริหาร 

จะได้อะไร จากนั้นค่อยอธิบายรายละเอียด อย่าเริ่มต้นด้วยการพูด            

ถึงสิ่งที่ผู้บริหารจะเสียประโยชน์เด็ดขาด เช่น การทำ R2R ต้องใช้ 

งบประมาณเท่าไหร่ เสียเวลาแค่ไหน ถ้าเร่ิมต้นแบบน้ีไม่ว่าผู้บริหารคนไหน 

ก็ไม่อยากฟัง”

“สำหรับโรงพยาบาลที่ทำงานพัฒนาคุณภาพ ก็สามารถอธิบาย 

ใหผู้บ้รหิารเหน็ภาพไดว้า่นำเอา R2R ไปตอ่ยอดไดเ้ลย R2R เปน็เครือ่งมอื 

ในการช่วยพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น       

แต่ถ้าโรงพยาบาลของเราไม่ได้ทำงานพัฒนาคุณภาพ ผู้บริหารก็อาจจะ 

ไมเ่หน็ดว้ย เพราะมองวา่ไมเ่หน็จำเปน็ตอ้งทำวจิยักอ็ยูไ่ด ้ทกุวนันีก้ด็อียูแ่ลว้ 

ถา้เปน็แบบนีเ้รากต็อ้งไปดวูา่องคก์รอืน่ทำไหม แลว้ยกตวัอยา่งมานำเสนอ 

โดยพยายามชี้ให้ผู้บริหารเห็นว่าองค์กรอื่นๆ ทำแล้วผลเป็นอย่างไร ถ้า  

องค์กรของเราไม่ทำจะล้าหลังกว่าหน่วยงานอื่น เช่น เวลา สสจ. จัดงาน 
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ประกวดองค์กรอื่นๆ นำเสนอผลงานกันมากมาย แต่องค์กรของเราไม่มี 

ผลงานเลย ถ้าหยิบประเด็นนี้มากระตุ้น รับรองว่าผู้บริหารจะต้องสนใจ” 

“เป็นที่ทราบกันดีว่า ถ้าใครอยู่ในกรรมการ HR ต้องทำรายงาน 

ตัวชี้วัดผลงาน มีบางองค์กรออกนโยบายมาบังคับเลยว่า หน่วยงานหนึ่ง

จะต้องมีงานวิจัยหนึ่งเรื่อง ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ แต่ถ้าจะให้ดีต้อง 

ทำเป็นเฉพาะตัวไปเลย จะทำให้ได้งานวิจัยเยอะขึ้น แต่ต้องดูบริบทก่อน 

แลว้กน็ำเสนอผลงานเชงิประจกัษ ์ซึง่กอ็าจจะพบปญัหาอกีวา่ โรงพยาบาล 

บางแหง่ไมค่อ่ยมทีนุ ถา้เจอกรณแีบบนีต้อ้งเปลีย่นกลยทุธ ์ไมว่า่ผูบ้รหิาร 

คนไหนก็ชอบการลงทุนน้อยแต่ได้ผลประโยชน์เยอะ (Cost-Effective)       

ถ้าคุณยกประเด็นนี้ขึ้นมานำเสนอแล้วผู้บริหารจะรับฟัง”

“ถ้าผู้บริหารไม่สนใจ อาจจะให้คุณอำนวยไปช่วยผลักดันอีกแรง 

นอกจากน้ัน ยังมีช่องทางอ่ืนอีกคือ องค์กรของคุณกำลังมีปัญหาอะไรบ้าง 

แล้วให้เลือกปัญหาที่ตรงใจผู้บริหารมานำเสนอ โดยเฉพาะปัญหาที่ 

ผู้บริหารอยากแก้แต่ยังแก้ไม่ได้ ก็ให้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพไปเลยว่า ปัญหา 

แบบนี้ต้องแก้ด้วยงานวิจัย เพราะงานวิจัยเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งใครก็ค้านไม่ได้ ลงทุนหน่อยสักเรื่องหนึ่ง พยายามย้ำว่างานวิจัย R2R 

จะช่วยแก้ไขปัญหาในองค์กรได้อย่างไรบ้าง”

“อีกวิธีหนึ่งคือการล็อบบี้ในแนวราบ อาจรายงานผู้บริหารไปว่า 

จริงๆ แล้วคุณมีงานอยู่ในมือแล้วนะ งานชิ้นนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว แต่ยังขาด

เงินสนับสนุนอีกนิดหน่อย และจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

เรื่องโอกาสในการออกไปเปิดหูเปิดตาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร 

ภายนอกบา้ง เพือ่เปดิโลกทศันแ์ละมมีมุมองใหม่ๆ  ในการพฒันางานตอ่ไป 

ถือเป็นอีกเคล็ดลับในการจับหัวใจผู้บริหาร” 
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“นอกจากนี้ การเรียนรู้ลักษณะของผู้บริหารว่าชอบหรือไม่ชอบ   

อะไรเปน็เรือ่งทีส่ำคญัอยา่งยิง่คะ่ ถา้เราจะเขา้หาผูบ้รหิาร เราตอ้งจบัทาง 

ของผู้บริหารได้ถูกต้อง บางครั้งอาจต้องยกเครดิตให้ท่านก่อน เหมือนที่

อาจารย์สมพนธ์ยกตัวอย่างให้ฟังในกิจกรรม Walk Rally ในฐานที่ 4 ว่า  

เวลาเขียนบทคัดย่อให้ระบุชื่อผู้บริหารเป็นคนแรก เวลาคณะกรรมการ  

โทร.มาแจ้งให้ผู้บริหารแก้ไขบทคัดย่อ ตอนนั้นแหละผู้บริหารจะรู้เองว่า 

เรากำลังสร้างผลงานให้องค์กร ในกรณีที่ผู้บริหารชอบอยู่เบื้องหลัง 

เราก็เป็นคนนำเสนอเอง แต่อย่าลืมให้เครดิตท่านเป็นอันดับหนึ่งนะคะ 

พูดในเชิงชื่นชมว่า งานนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดการสนับสนุนจาก 

ผู้บริหาร และต้องพูดอย่างนี้ในทุกเวทีที่เราไปนำเสนอ” 

“และสิ่งสำคัญที่สุด คือเรื่องของ Cost-Effective ครั้งแรกๆ อาจ  

พิจารณางานที่ลดค่าใช้จ่ายก่อน ถ้าเป็นไปได้ให้ทำออกมาเป็นตัวเลขให้ 

เห็นเลยว่าลดค่าใช้จ่ายแค่ไหน ต่อให้ผู้บริหารใจแข็งอย่างไรก็ต้องยอมค่ะ”

“ส่วนข้อสุดท้าย เราจะทำอย่างไรให้ผู้บริหารสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

เพราะถา้ไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุ เมือ่ทำไปเรือ่ยๆ คนทำจะลา้และออ่นแรง 

ได้ ถ้าผู้บริหารไม่เข้าใจจะไม่รู้หรอกว่าการทำวิจัยหนึ่งเรื่องไม่ใช่เรื่องง่าย

ไมใ่ชว่า่สนบัสนนุเงนิเพือ่ใหไ้ปอบรมแลว้วจิยัจะเสรจ็ งานวจิยัจะออกมาด ี

เราต้องวางแผนในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี เช่น การลงพื้นที่ เราต้องหา 

ข้อมูล เราต้องหากลุ่มตัวอย่าง เราต้องคิดทุกอย่าง และอาจจะต้องทำ 

นอกเหนือเวลางานประจำ” 
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“ถา้จะใหย้ัง่ยนืตอ้งทำใหผู้บ้รหิารเหน็ความสำคญั พยายามผลกัดนั 

ให้ได้รับการกำหนดให้เป็นแผนระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรให้ได้ 

เม่ือเรากำหนดแผนแล้ว ในระยะยาวต้องติดตามผลว่า แต่ละเร่ืองดำเนินการ 

ไปถึงไหนแล้ว แล้วผลงานจะออกมาเมื่อไร วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

ให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ออกมาทุกขั้นตอน ถ้าเป็นไปได้ควร            

ผลักดันให้เป็นนโยบายขององค์กรเพ่ือเป็นตัวช้ีวัดผลงานไปเลยว่า อย่างน้อย

ในแต่ละปีจะกำหนดให้แต่ละหน่วยงานทำงานวิจัยกี่เรื่อง จะได้เกิด 

ความยั่งยืน แต่ต้องเริ่มแต่น้อย อย่าให้เกินกำลัง” 

“เม่ือกำหนดแผนได้แล้วจึงค่อยขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรม จากน้ัน

ก็ทำการประเมินผลความก้าวหน้า ที่สำคัญ เราต้องรู้จักสไตล์ของ 

ผู้บริหารด้วยว่าเป็นอย่างไร ผู้บริหารบางท่านอาจชอบให้เรารายงาน 

บ่อยๆ เราก็ต้องพยายามนำเสนออย่างต่อเนื่อง แต่ผู้บริหารบางท่าน 

อาจจะภารกจิรดัตวั ไมค่อ่ยมเีวลาพจิารณารายละเอยีดเรากเ็นน้รายงาน

ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ใหไ้ดต้ามกำหนด เมือ่ผูบ้รหิารเหน็ผลงาน การสนบัสนนุ 

จากผู้บริหารก็จะมาง่ายขึ้น” วิจิตรากล่าวทิ้งท้าย

ด้าน อาจารย์ทนง ประสานพานิช จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า 

แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากวิจิตรา ในฐานะพ่ีเล้ียงกลุ่มท่ีหน่ึง

“ผมอยากเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่า การผลักดัน

ให้งานวิจัยไปอยู่ในนโยบายขององค์กรเพื่อเป็นตัวชี้วัดผลงาน หรือเป็น   

ตัวกำหนดการเลื่อนขั้นหรือขึ้นเงินเดือนอาจจะทำให้เกิดผลเสียได้           

เช่น เกิดความกดดัน ทั้งตัวคนที่ทำวิจัยและคนที่ไม่ได้ทำวิจัย เมื่อเกิด      

ความกดดันก็จะทำให้หมดสนุกในการทำงาน ไม่มีความสุข อาจขัดกับ 

แนวคดิของการทำ R2R ได ้ซึง่คงตอ้งทำใหเ้กดิความสมดลุ อยากฝากไวใ้ห ้

ระวังจุดนี้กันด้วยนะครับ” อาจารย์์ทนงกล่าว
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“ขอบคุณคุณวิจิตราและอาจารย์ทนงครับ” อาจารย์์กุลธรกล่าว   

ก่อนจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า

“การทีเ่รามาแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัแบบนี ้ผมวา่มปีระโยชน ์

มากๆ เลยนะครับ ผมขอแชร์เพิ่มนิดหนึ่งว่า จริงๆ แล้วนิยามคำว่า 

ก้าวหน้า คงไม่ได้แปลว่าต้องได้เลื่อนสองขั้น หรือได้เลื่อนเงินเดือน แต่ 

ความก้าวหน้ามันเกิดขึ้นทันทีที่เราทำงานวิจัยเสร็จ การที่เราได้ทำอะไร 

ใหม่ๆ แล้วนำเสนอให้ผู้บริหารทราบน่ันแหละ ผมคิดว่าตำแหน่งเราก้าวหน้า 

และมีความสุขแล้ว”

“ส่วนประเด็นอื่นๆ ผมว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่ง

เราต้องมีวิธีบริหารจัดการให้ดี สักวันหน่ึงเบ้ืองบนอาจมองเห็นความต้ังใจ

จริงของเรา โดยมีผลงานเป็นตัวพิสูจน์” 

อาจารย์กุลธรกล่าวให้ท้ิงท้ายให้ทุกคนไปขบคิด ก่อนจะส่งไมโครโฟน 

ให้กับกลุ่มต่อไป ซึ่งตอนนี้พร้อมอยู่แล้ว  
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“เชิญตัวแทนกลุ่มที่สองต่อเลยครับ” 

หลังจากอาจารย์กุลธรกล่าวจบ แสวง ขาวแก้ว ตัวแทนกลุ่มท่ีสอง 

ก็ออกมานำเสนอในหัวข้อ เคล็ดวิชาสรรหาจอมยุทธ์ช่วยเร่ืองระเบียบวิธีวิจัย 

พิมพ์ชนกค่อยๆ ใช้นิ้วมือเล็กเรียวพลิกเปิดสมุดบันทึกคู่ใจหน้า 

ต่อไป เพ่ือเตรียมจดข้อมูล โดยมีนงนุชแกล้งชะโงกหน้ามาดูหน้ากระดาษ

ของพิมพ์ชนกอยู่ใกล้ๆ โดยไม่วายแซวตามประสาคนอารมณ์ดีว่า

“โอโ้ห! ดสูมดุบนัทกึของพมิพส์ ิจดไดเ้ยอะเลย”           

พูดจบเจ้าตัวก็ยิ้มกริ่มก่อนจะหันไปทางด้านหน้า 

เวทีเพื่อฟังตัวแทนกลุ่มที่สองออกมาสรุปด้วย 

ทา่ทขีงึขงั พมิพช์นกไดแ้ตย่ิม้มมุปากเพราะขำใน

กริยาท่าทางของนงนุช 

เคล็ด วิชาสรรหาจอมยุทธ์
         ช่วยเรื่องระเบียบวิธีวิจัย 
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แสวง ขาวแก้ว
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“ตามบทบาทหนา้ทีข่องเราคอืการเปน็คณุอำนวย” แสวงเกริน่นำ 

ก่อนจะขยายความว่า 

“คำว่า ‘คุณอำนวย’ ก็บอกในตัวอยู่แล้วนะครับว่า ‘เป็นผู้อำนวย 

ความสะดวก’ ซึง่คณุอำนวยไมจ่ำเปน็ตอ้งเกง่ทกุเรือ่ง บางคนอาจจะมภีาระ 

หลายๆ อย่างให้รับผิดชอบในเวลาเดียวกัน อาจจะทำให้รู้สึกว่าสามารถ

รับมือกับทุกปัญหาได้ แต่อย่าลืมว่าเราไม่ใช่ทศกัณฐ์ เราต้องสรรหาผู้ที่ 

จะมาชว่ยเราได ้ซึง่คนทีจ่ะเขา้มาชว่ยเรานัน้ตอ้งไมถ่กูบงัคบัมา อยา่งนอ้ย 

เขาก็ควรเข้ามาด้วยความเต็มใจ หรือมีใจรักที่จะทำ”

“โดยมีเราคอย ชวน เชียร์ ชี้ ชม เชื่อม เขาเป็นระยะ โดยเฉพาะ 

การเชื่อมนักวิจัยกับผู้บริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะอย่างน้อย 

ผู้บริหาร หรือ ‘คุณเอื้อ’ จะเป็นผู้เปิดไฟเขียวให้เกิดยุทธศาสตร์ในการ 

ทำงาน เมื่อนักวิจัยได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากผู้บริหารแล้ว เขาก็จะมี

กำลงัใจในการทำงานวจิยัดีๆ  ออกมา สิง่ทีต่ามมานัน้ นอกจากตวัผลงาน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ องค์กรได้ประโยชน์ ตัวเขามีความสุข 

และสนกุกบัการทำงานแลว้ เขาอาจจะไดร้บัผลพลอยไดอ้ืน่ๆ เชน่ รางวลั 

จากเวทีประกวดต่างๆ หรือกำลังใจจากผู้บริหารด้วย”

“นอกจากนี้ การทำงานวิจัย R2R ยังเป็นการทำงานจิตอาสา ซึ่ง 

เป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เพราะเป็นการหาแนวทางใน 

การแก้ปัญหาการทำงาน เพื่อทำให้งานบริการดีขึ้น ทั้งคนให้บริการและ

คนที่มารับบริการต่างก็ได้รับประโยชน์ด้วยกัน สุขใจไปคนละแบบ” 
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“ในฐานะที่คุณอำนวยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานวิจัย 

กจ็ะพลอยไดร้บัอานสิงสไ์ปดว้ย ทีเ่หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนเลยคอื มคีวามสขุใจ 

อยู่ลึกๆ เหมือนที่อาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆ ท่านได้เคยพูดเอาไว้ว่า การเป็น 

คุณอำนวย เป็นการทำงานแบบปิดทองหลังพระ แม้ไม่มีผลงานให้คนอื่น 

เหน็ แมไ้มม่ใีครรูว้า่เราอยูเ่บือ้งหลงั แตเ่รารูว้า่เราทำอะไร อิม่ใจและภมูใิจ 

อยู่ลึกๆ นี่แหละครับที่เรียกว่า ‘ปีติสุข’ ใครไม่รู้ แต่เรารู้”

“เมื่องานวิจัยประสบความสำเร็จ คุณอำนวยต้องพยายาม                

แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้หเ้กดิการขยายผลในวงกวา้งดว้ย งา่ยๆ เลยคอื การจดั 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน คุณอำนวยต้องคอยทำหน้าที่ 

อำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ว่าพอผลงานสำเร็จไปหนึ่งชิ้น 

แล้วเลิกเลยนะครับ ทำอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้เกิดการขยายผล และ 

เกิดความยั่งยืน”

“ที่สำคัญคือ คุณอำนวยต้องเป็นโค้ชด้วย คอยขัดเกลา หรือแก้ไข 

เวลามีคนในทีมมาขอคำปรึกษา โดยเฉพาะการประสานงาน หรือ 

การสรรหาทรพัยากรตา่งๆ ทีน่กัวจิยัตอ้งการ เรากต็อ้งมองหาทรพัยากร 

ในหน่วยงานของเราว่ามีอะไรบ้าง ในหน่วยงานมีห้องสมุดไหม หรือต้อง

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหน ใครบ้างที่มีความรู้ด้านวิจัย และ 

พอจะช่วยเหลือเราได้ เวลามีคำถามด้านสถิติ เรารู้หรือไม่ว่าจะต้อง 

ไปถามใคร”

“แหล่งค้นคว้าข้อมูลก็สำคัญ เช่น ห้องสมุด หรืออินเทอร์เน็ต           

ยิง่ถา้มเีครอืขา่ยในการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัผา่นเวบ็บอรด์ เวบ็ไซต ์อเีมล 

ตลอดจนสื่อออนไลน์อื่นๆ ก็จะยิ่งดีมาก ถือเป็นการสื่อสารที่ทำให้เกิด 

ความยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะในยุคปัจจุบันไม่ว่าสถาบันไหนก็จะมี   

เวบ็บอรด์เพือ่แลกเปลีย่นมมุมองกนัอยูแ่ลว้ เราตอ้งใชส้ือ่ออนไลนใ์หเ้ปน็

ประโยชน์ครับ”
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“ถ้าเป็นไปได้เราต้องรู้ว่าหน่วยงานของเรามีคนจบปริญญาตรี 

ปรญิญาโท หรอืปรญิญาเอกมากนอ้ยแคไ่หน ถา้เราสามารถดงึคนเหลา่นี ้

เข้ามาร่วมทีมได้ก็จะเป็นเรื่องดี เพราะอย่างน้อยก็มีพื้นฐานการทำวิจัย 

มาบา้งแลว้ จะทำใหส้ามารถตอ่ยอดการทำงานวจิยั R2R ไดง้า่ย เรยีกได ้

ว่า การมีทีมงานดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” 

“นอกจากนี้ เราคงต้องทำหน้าที่เชื่อมกับหน่วยงานภายนอกด้วย 

เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือ 

แม้แต่ในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสถานีอนามัย 

ซึ่งคนเก่งๆ บางคนอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ในเขตเมืองก็ได้ อาจจะอยู่ 

ในชนบทที่ทุรกันดาร แต่มีความเชี่ยวชาญมาก สามารถเป็นแหล่งข้อมูล

ชั้นดีให้กับงานวิจัยของเราได้ จะเห็นได้ว่าคนเก่งไม่จำเป็นต้องอยู่ใน 

สถาบันใหญ่ๆ เท่านั้น”

“อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นเราต้องพึ่งพาตัวเองก่อน อย่างน้อยเรา        

ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยอยู่บ้าง คุณอำนวยไม่ต้อง 

เก่งมาก แต่อย่างน้อยต้องสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานต่างๆ ได้ ทั้งใน 

และนอกองค์กร ในขณะที่ไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยอื่นๆ เราก็ต้อง

พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

เป็นลักษณะ Win-Win ทั้งสองฝ่าย” แสวงกล่าว
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หลังจากแสวงกล่าวจบ อาจารย์เชิดชัยได้แสดงความคิดเห็น 

เพิ่มเติมว่า...

“ผมขอเสริมเรื่องระเบียบวิธีวิจัยซักเล็กน้อยนะครับว่า เราอย่าไป

หวังว่าคนในหน่วยงานของเราจะรู้ทุกอย่าง เราอาจจะตัดตอนเรื่อง 

กระบวนการทำวิจัย เช่น การค้นหา การตั้งคำถาม และเราต้องหาคนที่

ถนัดทางด้านนี้ด้วย เพื่อร่วมกันทำงานเป็นทีม แต่อย่าไปหวังว่าในหนึ่ง    

โครงการคนใดคนหนึง่จะตอ้งทำตัง้แตต่น้จนจบ เพราะเขาเองกค็งไมไ่หว 

เหมือนกัน อย่างน้อยๆ การค้นหาว่าใครเคยทำงานวิจัยมาบ้างก็น่าจะไม่

ยากเกินไปนัก”

“เมื่อได้คนเหล่านี้มาร่วมทีมแล้วเราก็ส่งไม้ต่อ ใครถนัดด้านไหน 

ก็มอบหมายให้เขาทำ แล้วเราก็ช่วยกันทำเป็นทีม จนกระทั่งมีเรื่องของ 

สถติเิขา้มาเกีย่วขอ้ง ซึง่เราอาจจะไมถ่นดั กอ็าจจะตดิตอ่ภายนอก ซึง่การ 

มีเครือข่ายก็จะสามารถเชื่อมโยงให้เราไปหาผู้ที่รู้เรื่องของเทคนิคเหล่านี้ 

ได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พยายามพึ่งทีมของเราให้ได้มากที่สุดก่อน      

เพราะจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนของเราด้วย และทีมของเรา

กจ็ะมคีวามชำนาญมากขึน้เรือ่ยๆ และเกดิความยัง่ยนืมากกวา่ ขอฝากไว ้

แค่นี้ครับ” อาจารย์เชิดชัยกล่าว

เนือ่งจากมเีวลาคอ่นขา้งจำกดั อาจารย์ก์ลุธรกลา่วขอบคณุและรบั

ไมโครโฟนจากอาจารย์เชิดชัย ก่อนที่จะมอบเวทีให้กับกลุ่มที่สามต่อไป
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สำหรบัตวัแทนของกลุม่ทีส่ามทีอ่อกมานำเสนอในหวัขอ้ เคลด็วชิา 

นำพาผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ คือ ธวัชชัย เขื่อนแก้ว จากสำนักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดแพร่

“สวัสดีครับ ผมเป็นตัวแทนของกลุ่มที่สาม”

 

ธวัชชัยกล่าวทักทายทุกคนพร้อมรอยยิ้ม น้ำเสียงที่กล่าวทักทาย 

ในตอนแรกติดจะประหม่าเล็กน้อย แต่เมื่อเขาค่อยๆ กวาดสายตาไป          

ประสานกับทุกคนจนทั่วทั้งห้องแล้ว อาการประหม่าของเขาก็ดีขึ้น จน 

ค่อยๆ เป็นปกติและเป็นธรรมชาติในที่สุด 

“กลุม่เราไดข้อ้สรปุวา่ การทีจ่ะนำงานวจิยั 

R2R ไปสู่การปฏิบัติได้ดีนั้น ต้องวางแผนไว้  

ตั้งแต่ก่อนดำเนินการ และต้องดูด้วยนะครับว่า     

แต่ละโครงการที่เราวางแผนจะทำนั้นเหมาะสม

เคล็ดวิชานำพาผลงาน  วิจัย
     ไปสู่การปฏิบัติ
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ธวัชชัย เขื่อนแก้ว
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กบัสภาพปญัหาหนา้งานประจำทีเ่ราทำอยูห่รอืเปลา่ บางปญัหากค็อ่นขา้ง 

ยุ่งยากซับซ้อน ไม่เหมาะต่อการนำมาทำงานวิจัย”

“ทีส่ำคญั จะตอ้ง งา่ย ตอ่การปฏบิตัจิรงิดว้ย ไมใ่ชท่ำใหเ้ขารูส้กึวา่ 

มีภาระเพิ่ม อย่างเช่นบางหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบที่ยุ่งยากอยู่แล้ว       

ถ้าเอาอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนไปเพิ่มเติมให้ แน่นอนว่าเขาต้องมี  

ปฏิกิริยาในเชิงต่อต้านเป็นธรรมดา”

“เรือ่งของ งบประมาณ กส็ำคญั คอืกอ่นอืน่ตอ้งทำความเขา้ใจกอ่น 

นะครับว่า งานวิจัยบางชิ้นแทบจะไม่ต้องใช้งบประมาณเลย แต่งานวิจัย 

บางชิน้กใ็ชง้บประมาณคอ่นขา้งเยอะ หรอืใชท้รพัยากรตา่งๆ คอ่นขา้งมาก 

จึงจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรให้ดี และต้องเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เข้ามาประชุมหรือรับรู้ร่วมกัน จะทำให้งานขับเคลื่อนไปได้”

“นอกจากน้ี ควรมีการเชิญผู้ท่ีทำงานวิจัย R2R สำเร็จมาทำ กิจกรรม 

Success story telling ให้นักวิจัยดูเพ่ือเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจ

ดว้ย หรอืจะจดัเวทเีพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นักไ็ด ้และอกีอยา่งทีข่าดไมไ่ดค้อื 

การนำเอาผลงานวจิยัชิน้ใดชิน้หนึง่มาขยายผลตอ่ นโยบายทีช่ดัเจนกเ็ปน็ 

สิ่งสำคัญ เพราะคนทำงานจะไม่หลงทาง และทำงานได้อย่างเต็มที่”

“การนำเสนอผลงานเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารระดับจังหวัด หรือ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ก็จะช่วยผลักดันให้ขยายผลต่อในระดับ   

พืน้ทีอ่ืน่ๆ ได ้รวมทัง้การประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรผ่ลงาน เชน่ แผน่พบั 

ก็มีส่วนสำคัญ เพราะจะทำให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อประสานงานเพื่อ 

ดำเนินการต่อได้ เมื่อดำเนินการได้สักระยะแล้วต้องมีการติดตามผล       

ต่อเนื่องด้วยนะครับ อาจจะสามเดือน หรือหกเดือนก็ได้ว่า ทำไปแล้วได้

ผลสำเร็จตามที่ผลงานวิจัยเขาระบุหรือไม่”  
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“ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างการทำงาน การมีทีมที่เป็นสหสาขา

จะชว่ยไดม้าก เพราะงานวจิยั R2R ตอ้งทำเปน็ทมี ยิง่มคีวามหลากหลาย 

ในทมีงานกย็ิง่สง่ผลดมีากเทา่นัน้ หลงัจากการดำเนนิการของการวจิยัไป

สู่การปฏิบัติแล้ว ถ้าเรามีการขยายผลต่อในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาก 

เทา่ไร ผลงานวจิยัชิน้นัน้กจ็ะมคีวามสำเรจ็มากขึน้เทา่นัน้ และในทา้ยทีส่ดุ 

เรากจ็ะไดร้บัรางวลัเปน็ ส.ป.ก. (ส. คอื ความสขุ ความสนกุในการทำงาน 

ป. คือ ประเทืองปัญญา เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น เข้าใจและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 

ไดด้ขีึน้ สว่น ก. คอื เกดิความกา้วหนา้ เกดิผลงานวชิาการ) ตามทีอ่าจารย ์

วิจารณ์เคยกล่าวเอาไว้ครับ” ธวัชชัยกล่าว

พมิพช์นกเงยหนา้ขึน้จากสมดุบนัทกึ วางปากกา แลว้ปรบมอืใหก้บั 

ธวัชชัยยาวนาน ก่อนจะหันไปทางนงนุชซึ่งตอนนี้กำลังยิ้มกว้าง ดวงตา 

เป็นประกาย และมี “ไฟ” เต้นระริกอยู่ในดวงตาคู่นั้น ทำให้พิมพ์ชนก 

รู้สึกมั่นใจอยู่ลึกๆ ว่า กลับบ้านไปคราวนี้เธอไม่โดดเดี่ยวแน่นอน 

อย่างน้อยก็มีนงนุช พยาบาลรุ่นพี่คนนี้นี่แหละที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่ 

เธอไม่ห่างบนเส้นทาง R2R 

เพือ่แผว้ถางพืน้ทีร่กเรือ้รว่มมอืรว่มใจกนัทำสวน R2R ในพืน้ทีข่อง 

พวกเธอเอง
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เคล็ด วิชาพาคึกกระตุกต่อมฮึกเหิม
         คุณอำนวยและนักวิจัย

“ผมขอยกเวทใีหก้บักลุม่ทีส่ีเ่ลยนะครบั กลุม่นีอ้าจจะเรยีกวา่สำคญั 

ที่สุดก็ว่าได้ เพราะว่ากำลังใจจากคุณอำนวยเป็นสิ่งที่จะผลักดันให้เกิด 

การกระทำในสามข้อแรก” อาจารย์กุลธรกล่าว

กลุ่มที่สี่คือกลุ่มสุดท้ายที่จะออกมานำเสนอในหัวข้อ เคล็ดวิชา         

พาคึกกระตุกต่อมฮึกเหิมคุณอำนวยและนักวิจัย โดย พรทิพย์ คนึงบุตร 

จากโรงพยาบาลปทุมธานี

“เคล็ดลับในการกระตุ้นให้ตัวเองให้ฮึกเหิมนั้น          

คุณอำนวยต้องสำรวจตัวเองทุกวันว่า วันนี้ยังหายใจ 

เขา้สบาย หายใจออกตืน่รูห้รอืเปลา่ ไมใ่ชว่า่วนันีห้ายใจ 

เข้าก็จะตาย หายใจออกทุกข์ระทม แบบนี้ไม่ได้นะคะ      

สำรวจตัวเองว่าเราพร้อมที่จะทำงานหรือยัง”  
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พรทิพย์ คนึงบุตร
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“อาจารย์อัครินทร์เคยบอกว่า ในการทำงานต้องหา 3 ก. ให้เจอ 

ขออนุญาตอาจารย์นำมาบอกต่อนะคะ คือถ้าวันไหนรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ 

พร้อมให้หา ก. กระโถน เลยนะคะ กระโถนในที่นี้คือคนที่เราสามารถ 

ระบายความอึดอัดขัดข้องใจได้ มีไว้หลายๆ คนยิ่งดี เพราะการได้ระบาย      

ความอึดอัดออกไปบ้างจะทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจขึ้น กระโถนไม่ 

จำเป็นต้องให้คำแนะนำปรึกษาได้ แค่เต็มใจรับฟังเราก็พอ”

“เมื่อระบายใส่กระโถนเสร็จแล้วก็ให้ไปหาคนที่เป็น ก. กระถาง      

ซึ่งหมายถึงคนที่เป็นแนวร่วมและคอยสนับสนุนเรา เพื่อให้เขาช่วยรดน้ำ

พรวนดินให้ใจเรา ทำให้จิตใจเราผ่องแผ้ว และมีกำลังใจในการทำงาน 

บางทีแค่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลใจ R2R มันก็เป็นอย่างนี้แหละ อย่าไป 

คาดหวัง แต่ทำให้ดีที่สุด แม้ว่างานวิจัยยังไม่เกิด แต่ได้หัวข้อวิจัยมาก่อน

ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้ว แค่นี้ก็สามารถกระตุกต่อมฮึกเหิมของเราให้กลับ

มาคึกได้แล้ว”  

“จากนั้นก็หา ก. กระจก คือคนที่สามารถสะท้อนตัวตนของเราได้

อย่างชัดเจน สามารถวิจารณ์เราตรงๆ ได้ว่าควรรักษาอะไรไว้ หรือควร 

ปรับปรุงตรงไหน เราทำดี หรือไม่ดี”

“คุณอำนวยต้องสร้างทัศนคติที่ดี และสร้างศรัทธาให้กับตัวเอง 

ทุกวัน ว่าสิ่งที่เราทำนั้นได้ประโยชน์มากมาย คนไข้ได้ประโยชน์ ส่วนเรา

ซึ่งเป็นคนทำงานก็มีความสุข การคิดแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกฮึกเหิมอยู่ 

ตลอดเวลา คดิบวกเขา้ไว ้ทกุปญัหามทีางออก ถา้เราคดิวา่ทกุทางออกมแีต ่

ปัญหา เราจะไปไม่รอด ปัญหามีไว้เพื่อแก้ ไม่ได้มีไว้แบก อุปสรรคต่างๆ 

มันจะทำให้เราได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะไปเรื่อยๆ และหล่อหลอมให้เรา 

เข้มแข็ง”
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“นอกจากนี้ คุณอำนวยต้องหาโมเดลที่ดี สมมุติิิว่าคุณอำนวย 

คนนี้ทำหน้าที่ได้ดีมากเลย เราควรดูเป็นตัวอย่างว่าทำไมเขาถึงทำได้ดี 

ทำไมไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับ แล้วเขาเป็นคุณอำนวยที่ดีได้อย่างไร 

ไปเรียนรู้ร่วมกับเขาดูซิว่า การเป็นคุณอำนวยที่ดีเริ่มอย่างไร ตัวอย่างที่  

เห็นได้ชัดเจนคืออาจารย์หทัยทิพย์ที่แค่ยืนอยู่หน้าลิฟต์ก็มีคนเข้ามาหา 

มาปรึกษาว่าอยากทำ R2R เมื่อไปเรียนรู้ร่วมกับเขาแล้ว ก็ให้เก็บโมเดล 

ของเขาไว้ เผื่อวันข้างหน้าเราจะได้เป็นโมเดลของคุณอำนวยบ้าง”

“คณุอำนวยตอ้งพยายามกระตุน้ทมีดว้ยวา่ อยา่หยดุยัง้การเรยีนรู ้

ไม่ต้องกลัว ให้เรียนรู้ไปด้วยกัน เพราะคุณอำนวยเองก็ไม่ได้เก่งไปกว่า 

คนอื่น ที่สำคัญ ต้องบอกตัวเองเสมอว่า ความสำเร็จไม่ใช่หนทางของ 

ความสุข แต่ความสุขต่างหากที่เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ จะทำให้เรา 

รู้สึกชื่นใจ ถ้าเวลาเจอปัญหาหนักๆ อย่าหนี ให้เผชิญหน้ากับมันไปเลย 

ให้ท่องไว้เลยว่า คนดีชอบแก้ไข แล้วบั้นปลายของความมุ่งมั่นพยายามก็

จะส่งผลอันหอมหวานมาให้เราเอง เพียงแค่ให้เราอดทนไว้” 

“เมื่อทำแบบนี้บ่อยๆ ทุกวันๆ คุณอำนวยก็จะไม่หมดไฟ และเมื่อ

ครบหนึ่งปีคุณอำนวยก็มาเจอกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าสุขของ             

คณุอำนวยในแตล่ะแหง่นัน้เปน็อยา่งไร แลว้แตล่ะแหง่มวีธิเีพิม่สขุ ลดทกุข ์

กันอย่างไร นี่ก็จะเป็นการกระตุกต่อมฮึกเหิมอีก”

“ไม่เพียงแต่ต้องคอยกระตุ้นตัวเองเท่านั้น แต่คุณอำนวยที่ดีต้อง 

คอยกระตุ้นนักวิจัยด้วย ในกรณีที่ทีมวิจัยรู้สึกท้อแท้ เหนื่อยหน่ายกับ 

การทำวิจัย เราต้องคอยปลอบเขา ถ้าเราเห็นรอยรั่ว หรือช่องโหว่ที่ทำให้

ทมีรูส้กึทอ้ เรากห็าวธิอีดุซะ แตต่อ้งหาคำตอบใหไ้ดก้อ่นวา่ ทำไมนกัวจิยั 

ถึงท้อแท้ เป็นเพราะเขาขาดความรู้หรือเปล่า เราต้องมองเขาอย่างเข้าใจ 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพราะก่อนที่เราจะมาเป็นคุณอำนวย ตัวเราเอง 
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กไ็มเ่กง่ หรอืแมแ้ตบ่างคนทีจ่บปรญิญาโทมา กเ็หนือ่ยและทอ้แทก้บัการทำ 

วิจัยเหมือนกัน”

“ดังนั้น เมื่อเขาไม่รู้ เราก็ต้องสร้างความรู้ให้กับเขา อาจจะจัด           

ฝึกอบรมหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขามีไฟ       

ซึ่งถ้าเป็นไปได้อย่าอบรมแบบวิชาการเกินไป ต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบา 

วชิาการดว้ย บนัเทงิดว้ย จะไดไ้มเ่ครยีด ถา้ไดว้ทิยากรอยา่งอาจารยก์ะปุม๋ 

ไปชว่ยกจ็ะดมีากเลย คนทำงานจะไดรู้ว้า่ สามารถทำ R2R อยา่งมคีวามสขุ 

และสนุกได้”

“เรื่องการให้กำลังใจกันก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน บาง 

หน่วยงานมีโครงการทำวิจัยเยอะมาก ประมาณยี่สิบเรื่องต่อปี แค่ได้ยิน 

บางคนก็ท้อแล้ว ยิ่งถ้าทำไปได้ซักระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ได้ผลงานไป 

รายงานผู้บริหาร ก็จะยิ่งท้อ คราวนี้แหละเป็นหน้าที่ของคุณอำนวยที่จะ

ตอ้งใหก้ำลงัใจ คอืการจะทำงานอะไรซกัอยา่งใหค้ดิใหญไ่ด ้แตค่ณุอำนวย 

ต้องเข้าไปกระตุ้นเขาว่าให้เริ่มทำเล็กๆ ก่อน โดยจุดทีละประเด็น แล้ว    

หาความสำเรจ็ของแตล่ะจดุทีเ่ขาทำไดเ้พือ่ไปชืน่ชมใหก้ำลงัใจเขา เมือ่เขา 

มีกำลังใจ ก็จะสามารถไปต่อได้ และเม่ือทำจนสำเร็จเขาก็จะรู้สึกภูมิใจ 

ในตัวเอง อย่าลืมนะคะว่า ความสำเร็จทีละเล็กละน้อยจะนำไปสู่ความสำเร็จ

ที่ยิ่งใหญ่ได้”  

“ส่วนใหญ่นักวิจัยจะท้อแท้มากท่ีสุดเวลาท่ีส่งงานไปแล้วคุณอำนวย 

ไม่มีเวลาดูให้ เพราะฉะนั้นคุณอำนวยเองก็ต้องพยายามให้เวลากับ 

นักวิจัยด้วย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก พยายามดูงานให้เขาให้เร็วที่สุดเท่าที่ 

จะทำได ้การรอคอยนานๆ อาจจะทำใหเ้ขาเสยีกำลงัใจ และเผลอๆ อาจทำ 

ให้เขาหมดไฟได้ ดังนั้น คุณอำนวยต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ อย่า 

ทิ้งช่วงไปนานๆ” 
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“อีกวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักวิจัยมีแรงฮึกเหิมคือ การรายงานให้

ผูบ้รหิารทราบความกา้วหนา้ในการดำเนนิงานของนกัวจิยั ถอืเปน็จติวทิยา 

อย่างหนึ่งนะคะ เพราะการได้รับการยอมรับจากผู้บริหารจะช่วยกระตุ้น 

ให้เกิดกำลังใจที่จะทำต่อไปค่ะ”  

“สุดท้าย สิ่งที่ขาดไม่ได้และถือว่าสำคัญมากคือ การจัดเวที              

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อชื่นชมความสำเร็จซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน 

จะทำให้นักวิจัยมีความสุขและมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้นำเสนอผลงานของ 

ตัวเอง ที่สำคัญ คุณอำนวยเองต้องเป็นกัลยาณมิตร คือ มิตรที่ไม่หวัง 

ผลประโยชน์ตอบแทน แต่ทำเพราะอยากช่วย และเมื่อผลงานประสบ        

ความสำเร็จก็มีความยินดีอย่างจริงใจ แล้วงานก็จะเดินหน้าต่อไปได้ 

อย่างราบรื่นและยั่งยืนค่ะ” พรทิพย์กล่าวสรุป

หลังจากตัวแทนของแต่ละกลุ่มสรุปแล้ว อาจารย์เชิดชัยซ่ึงน่ังฟัง         

และสังเกตการณ์มาตลอดได้แสดงทัศนะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

“จากที่สังเกตการเข้าฐานเมื่อวาน ผมรู้สึกว่าเราอาจกังวลใน         

บางเรือ่งมากเกนิไป เชน่ เรือ่งระเบยีบวธิวีจิยั เพราะเปน็เรือ่งทีเ่ราไมถ่นดั 

จึงทำให้เรากลัว และทำให้เราพุ่งความสนใจไปอยู่ตรงนั้น แต่ผมว่าสิ่งที่ 

ผู้วิจัยควรจะกังวลมากที่สุดก็คือการตั้งคำถามวิจัยนะครับว่า คำถามของ 

เราชัดหรือยัง สอดคล้องกับปัญหาของเรามั้ย เมื่อรู้แล้วเหลาให้คม 

เพราะถ้าคำถามไม่ชัด ไม่คม ทุกอย่างจะสะเปะสะปะไปหมด ไม่มีใคร 

ชว่ยทา่นไดน้ะครบั สว่นเรือ่งระเบยีบวธิวีจิยั ถา้มปีญัหาเราสามารถปรกึษา 

ผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำ R2R เพราะงานวิจัยหลายๆ เรื่องก็ 

ไม่ต้องใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซ้อน ขอฝากไว้นะครับ” อาจารย์เชิดชัย 

กล่าว
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“กะปุ๋มขอแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะ” ด้านอาจารย์กะปุ๋ม

ก็ขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมบ้าง

“ตอนนี้เหมือนเรากำลังกลัวโรคที่ยังไม่เกิดขึ้น และกังวลไปว่าถ้า 

เราป่วยเป็นโรคนี้เราจะไปหาหมอเก่งๆ ได้ที่ไหน ซึ่งเราถูกสอนให้คิด 

แบบนี้มาตลอด ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องเปลี่ยนกระบวนการคิดใหม่โดย 

ให้คิดว่าหมอที่เก่งที่สุดคือตัวเรา เราจะรู้อาการเจ็บป่วยของเราดีที่สุด      

เพราะฉะนั้นคุณอำนวยคือคนที่จะไปดึงศักยภาพของคนทำงานให้รู้เรื่อง 

ระเบียบวิธีวิจัย ไม่ต้องวิ่งไปหาหรอกค่ะว่าคนไหนเก่งที่สุด แต่ให้มองว่า 

เราจะสร้างความเป็นหมอในตัวเราได้ยังไง”

“ก่อนที่เราจะให้นักวิจัยหรือคนหน้างานได้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัย     

เราต้องทำให้เขาลดความหวาดกลัวลงไปก่อน แล้วค่อยๆ เรียนรู้ สำหรับคน 

ทีเ่คยเรยีนปรญิญาโทและเอกจะรูเ้ลยวา่อาจารยม์หาวทิยาลยักอ็าจไมไ่ด ้

รู้ทุกเร่ืองเช่นกัน แต่เราผ่านงานวิจัยในตอนน้ันมาได้เพราะเราเรียนรู้ด้วย 

ตัวเอง ส่วนอาจารย์เป็นคนดึงศักยภาพของเรา ดังน้ัน หน้าท่ีของคุณอำนวย 

คือให้กำลังใจเขา ให้เขาค่อยๆ เรียนรู้และถอดรหัสความหวาดกลัว 

ความสงสัย และความไม่รู้ด้วยตัวของเขาเอง แล้วเขาจะมีความชำนาญ 

ในเรื่องนั้นๆ สมมุติิิว่าทำวิจัย 4 เรื่อง ก็จะชำนาญระเบียบวิธีวิจัย ให้      

นักวิจัยฝึกเป็นจอมยุทธ์ด้วยตัวของเขาเอง ขอบคุณค่ะ” 

อาจารย์อัครินทร์เป็นอีกท่านหนึ่งที่แสดงความคิดเห็น...

“จริงๆ ต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้เป็นความหวาดกลัวที่คลาสสิกมาก 

เพราะคนทีจ่ะเริม่ตน้ทำงานวจิยัหรอืเปน็คณุอำนวยมกัจะกลวัระเบยีบวธิี

วิจัย ผมคิดว่าที่อาจารย์เชิดชัยและอาจารย์กะปุ๋มบอกเมื่อสักครู่นั้น 

ชัดเจนแล้วนะครับ จริงๆ แล้วระเบียบวิธีวิจัยคือส่วนเสริมเข้ามา แต่ที่ 

สำคัญมากที่สุดคือ คำถามวิจัยนะครับ เราต้องมองให้ออกว่า คำถาม 
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แบบไหนที่น่าตอบ คำถามแบบไหนที่มีประโยชน์ คำถามแบบไหนที่  

ตอบไดแ้ลว้จะเกดิผลกระทบ (Impact) ทำใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงใหช้วีติ 

เราดีขึ้น ทำให้การบริการของเราดีขึ้นด้วย”

“ที่ศิริราชก็เป็นนะครับ ไม่ว่าจะเป็น พี่เอื้อง-เอื้องพร พิทักษ์สังข์ 

ฝ่ายการพยาบาล พี่หนิง-เสาวนีย์ เนาวพาณิช พยาบาลประจำการ CCU 

หออภบิาลคนไขโ้รคหวัใจ และ พีอ่า๋-มาล ีงามประเสรฐิ งานการพยาบาล 

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา จะเดนิเขา้มาปรกึษาดว้ยเรือ่งสถติ ิเรือ่งระเบยีบ- 

วิธีวิจัยทั้งนั้น ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ากังวลอะไรเลย ถ้าเราหาทีมมา          

ชว่ยเหลอืแลว้ทำวจิยัไดซ้กัหนึง่เรือ่ง ทกุคนจะรูเ้รือ่งระเบยีบวธิวีจิยัขึน้มา

อีกระดับหนึ่ง จนถึงตอนนี้ก็จะเริ่มคุ้นเคยแล้ว เราก็สามารถชวนพี่ๆ           

ที่เป็นนักวิจัยให้เปลี่ยนมาเป็นคุณอำนวยได้ ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นกลยุทธ์ใน

การแตกตัวเลยก็ว่าได้”

“ผมชอบคำวา่ ‘ทาบกิง่’ มากเลย คอืหาคนมาทาบกิง่เพือ่เอาความรู ้

ออกมา ถ้าอยากได้คุณอำนวยรุ่นใหม่ที่เก่ง คุณอำนวยคนเก่าก็ต้อง  

เสนอตัวให้เขาทาบกิ่งด้วยนะครับ เป็นการดึงเอาความรู้ออกมาใช้โดย 

เร็วที่สุด”

“ผมขอยกตัวอย่างที่อาจารย์ของผมเคยเปรียบเทียบไว้ให้ฟังว่า         

การฟังความสำเร็จที่คนอื่นเล่ามาอย่างเดียวมันไม่พอ ต้องลงมือทำด้วย 

พอลองลงมือเราก็จะรู้ว่าเราถนัดแบบไหน ถ้าเปรียบกับการว่ายน้ำเราก็ 

จะรูว้า่วา่ยทา่ไหนถงึจะเหมาะกบัเรา แตจ่ะเปน็ทา่ไหนไมส่ำคญั ขอใหว้า่ย 

ไปถงึฝัง่ เพราะฉะนัน้การจะเปน็นกัวจิยั หรอืคณุอำนวย ตอ้งลงมอืทำเลย 

นะครับ ทั้งหมดคือการเรียนรู้ ชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวมากมาย อย่าง     

มากร้อยปีนี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้ว ถ้าเรามีความทุกข์ซัก 1 ปี นี่ก็เท่ากับ 

หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของชีวิตเราแล้ว ผมขอให้กำลังใจทุกท่าน ให้หาความสุข 

ในชีวิตการทำงานได้ทุกวันนะครับ” 
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ด้านอาจารย์์วิศิษฎ์กล่าวให้แง่คิดกับทุกคนเพียงสั้นๆ ว่า…

“ถ้าอยากให้ R2R เกิดความยั่งยืน ต้องกลับมามองว่าทีมเรายัง 

ขาดอะไรแล้วเสริมสิ่งนั้นเข้าไป อาจจะอ่านหนังสือเพิ่มเติม หรือเรียนต่อ 

ก็ได้ จะช่วยทำให้เรามีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้นครับ” 

“ขอบคณุวทิยากรทกุทา่นมากครบั กอ่นจะปดิเบรกชว่งนี ้ผมอยาก 

จะฝากไว้สั้นๆ ว่า ถ้ายามใดที่ท้อใจ ขอให้นึกถึงกำลังใจที่เกิดจากวันนี้        

อย่าลืมว่าทุกอย่างเป็นบทเรียนได้ทั้งหมด ปัญหาทุกเรื่องมีทางออก        

คุณไม่ได้อยู่คนเดียว แต่เรามีซึ่งกันและกัน ขอบคุณครับ” อาจารย์กุลธร         

มอบเวทีคืนให้กับพิธีกรสาวจากทีมศิริราช เพื่อเข้าสู่ช่วงต่อไป
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ฝันให้ไกล ไปให้ถึงฝั่งฝัน
 

ฝันให้ไกล ไปให้ถึงฝั่งฝัน 
การดำเนินงานต่อไป

ของโครงการ R2R สวรส. 
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
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การสัมมนาช่วงเช้าดำเนินไปอย่างเข้มข้นและลื่นไหล แม้ว่าเวลา 

จะผ่านไปครึ่งค่อนวันแล้ว ทว่าทุกคนยังคงตั้งอกตั้งใจรับฟังองค์ความรู้      

ที่วิทยากรแต่ละท่านได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนลืมไปเลยว่าขณะนี้          

เข็มนาฬิกาเดินไปใกล้ถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้ว

หัวข้อสุดท้ายสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้คือ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง 

ฝัง่ฝนั การดำเนนิงานตอ่ไปของโครงการ R2R สวรส.” ซึง่ถอืวา่มสีำคญัมาก 

เพราะเป็นการพูดคุยถึงอนาคตของ R2R ว่าจะก้าวเดินไปใน 

ทิศทางไหน โดยมีอาจารย์เชิดชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการ

“ผมคงไม่รบกวนเวลารับประทานอาหารกลางวัน 

ของทุกท่านมากนักนะครับ” อาจารย์เชิดชัยกล่าวทักทาย 

ทุกคนอีกครั้ง 

บนถนนสาย R2R 
  ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้
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“สำหรับช่วงน้ีถือว่ามีความสำคัญมาก เราจึงเชิญ นายแพทย์พงษ์พิสุทธ์ิ 

จงอดุมสขุ ผูอ้ำนวยการ สวรส. มารว่มแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นั ทา่นจะมาพดู 

ถึงทิศทางการสนับสนุนของ สวรส. ที่มีต่อ R2R ว่าจะเป็นอย่างไร ส่วน 

ผมก็จะพูดถึงโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากการลงนามความรว่มมอืทาง

วิชาการร่วมกันของ สวรส. สปสช. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล        

และกระทรวงสาธารณสุขว่าการสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย ในรอบปีที่ 

ผ่านมาเป็นอย่างไร แล้วปีหน้าจะเน้นตรงไหนบ้าง”

“ก่อนอื่นผมขออนุญาตยกลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรม- 

ราชชนกมาอ่านให้ฟังว่า True success is not in the learning, but in 

its application to the benef ifit of mankind. คือรู้อย่างเดียวไม่พอ ต้อง      

เอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนอ์ยา่งสงูสดุ R2R กเ็หมอืนกนั ทำวจิยัอยา่งเดยีว 

ไม่พอ หากได้แต่ความรู้ (Knowledge) แต่ถ้าไม่นำไปสู่การปฏิบัติ (Practice) 

ก็ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด และสืบเน่ืองจากลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 จึงเกิดโครงการสนับสนุนการพัฒนางาน

ประจำสู่งานวิจัยขึ้นมา” 

“โดยมคีวามเหน็ตรงกนัวา่ R2R เปน็เครือ่งมอืพฒันาคน (Human 

Resource Development) พัฒนากระบวนทัศน์ (Mental Media) เกิด 

วัฏจักรการเรียนรู้ของบุคลากร (Deep Learning Cycle) เพื่อพัฒนา         

งานประจำ (Service Policy Development) พัฒนาองค์กร (Organization  

Development) เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น เป้าหมายของ R2R 

จึงไม่ได้มุ่งเน้นท่ีจำนวนผลงานวิจัย แต่เน้นท่ีรากฐานของการพัฒนาคน” 

“ตอนทำ Routine to Research สิ่งที่ได้คือความรู้ (Knowledge) 

หลังจากนั้น Research to Routine ก็คือ การนำผลวิจัยไปใช้พัฒนางาน 

การบรกิารทีด่ขีึน้ (Implement) แตถ่า้ไมท่ำใหเ้กดิการเรยีนรู ้(Learning) 

องค์กรก็จะไม่ย่ังยืน เพราะฉะน้ันต้องสร้างให้บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้ 
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ตลอดเวลา เวลาทำงานก็สังเกตและมองหาจุดท่ีจะพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 

จุดไหนที่ต้องปรับปรุงก็มองหาโอกาสพัฒนา อาจทำเป็นงานวิจัยก็ได้         

ตรงนี้บุคลากรจะต้องเกิดการเรียนรู้ ถ้ามีคนมาทำให้เราอย่างเดียว 

เราจะไมเ่กดิการเรยีนรู ้และไมย่ัง่ยนื อยา่งไรกต็าม การเรยีนรูต้อ้งอาศยั 

KM เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญด้วย” 

“หลักในการสร้างเครือข่ายเราใช้ Starfish Model ก็คือ ใช้ 

ความสัมพันธ์แนวราบ ไม่ใช่ลักษณะสายบังคับบัญชา แต่เราทำงาน 

เชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้นในแต่ละจุดจะมีอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ 

ไม่มีใครสั่งใคร ทุกคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน” 

“อาจารย์วิจารณ์ได้ให้แนวคิด INN Model แก่พวกเรา ซ่ึง I ก็คือ              

Individual เป็นการรวมตัวกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เช่น 

โรงพยาบาล สสจ. จากนั้นหา Individual ในพื้นที่ของเราที่พร้อมที่สุด    

ให้เป็น Node แล้ว Individual และ Node ก็มารวมตัวกันเป็นเครือข่าย 

(Network)” 

“ยกตวัอยา่งเครอืขา่ยภาคตะวนัออก ม ีIndividual คอื โรงพยาบาล 

ชลบุรี สสจ.ชลบุรี โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลตราด โดยมมีตริว่มกนั 

ว่าเลือกโรงพยาบาลพระปกเกล้าให้เป็น Node แล้ว Node ก็รวมตัวกับ 

Individual ทัง้หลายเปน็เครอืขา่ย ซึง่โครงการ R2R สวรส. กจ็ะไปสนบัสนนุ 

โดยตรงที่เครือข่ายนี้แหละครับ”

“ขณะนี้มีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้ว 3 เครือข่าย คือ เครือข่าย              

ภาคตะวันออก เครือข่ายนครชัยบุรินทร์ และเครือข่ายภาคใต้ เรายังขาดอยู่อีก       

2 ที่ คือ ภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่งตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่ดี เพราะว่าเรา

เริ่มไปผูกมิตรกับทั้ง 2 ภาค และภาคกลางก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้ว  

ท้ายที่สุดก็หวังว่าเราจะมี R2R ทั้งแผ่นดิน”
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“สำหรับแผนในอนาคต เราจะพยายามจัดกิจกรรม Link, Share, 

Learn เราจะทำ Knowledge Capture จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผสานกับ

ภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ พัฒนา Website  R2R สวรส. ให้

เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีให้สมาชิกได้เข้ามา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย”

“ถา้เรามองในภาพใหญ ่ INN Network เราจะมเีครอืขา่ยในภาคเหนอื 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในอนาคต

แตล่ะเครอืขา่ยคงจะตอ้งเชือ่มโยงไปถงึระดบัปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและตตยิภมู ิ

ทั้งนี้ ในแต่ละจังหวัดควรมีเครือข่ายระดับจังหวัดด้วย เพื่อที่จะสามารถ      

เชื่อมโยงกับเครือข่ายในภูมิภาคได้ อะไรที่เราขาดเราก็ไปขอเชื่อมกับ 

เครอืขา่ยใกลบ้า้นเรา และถา้เครอืขา่ยใกลบ้า้นเราไมพ่รอ้มเรากส็ามารถ

มาเชื่อมกับส่วนกลางได้ นั่นคือโมเดลที่เราคิดว่าจะทำให้เกิดกระบวนการ 

เรียนรู้ไปในทุกๆ จุด โดยมีการเช่ือมประสานกันเป็นเครือข่าย INN” 

“ส่วนโครงการ Link, Share, Learn ในระดับภูมิภาค โครงการฯ

ก็จะสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในระยะแรกเพื่อให้เครือข่ายตั้งตัวได้ 

ในการจัดกิจกรรมระดับภูมิภาค เช่น Success Story Telling ให้สมาชิก 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อปลุกนักวิจัย ปลุกคุณอำนวยทั้งหลาย  

อาจจะจัดอบรมเรื่องระเบียบวิธีวิจัยอย่างที่อาจารย์วิศิษฎ์แนะนำ ซึ่งจะ   

เปน็การประสานกนัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ดงัทีไ่ดจ้ดั Workshop พฒันา 

คุณอำนวยไปแล้ว โดยเราก็สนับสนุนงบประมาณไปส่วนหน่ึง และเชิญ 

วิทยากรหลายๆ ท่านไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

“การรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อเป็นกลุ่มของการช่วยเหลือซึ่งกัน 

และกนั เชน่ หากตอ้งการทีป่รกึษา (Consultant) เครอืขา่ยจะชว่ยกนัอยา่งไร 

หรือถ้ามีปัญหาในเรื่องการขออนุมัติการทำวิจัยจากคณะกรรมการ              

จริยธรรมการวิจัยในคนจะแก้อย่างไร ตัวอย่างของการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือ 
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กันน้ีคือ ภาคตะวันออก จดัอบรมเพือ่สรา้ง Ethic Committee ในเครอืขา่ย 

เรากส็นบัสนนุงบสว่นหนึง่สำหรบัเครอืขา่ย ไมไ่ดส้นบัสนนุทีโ่รงพยาบาล 

ใดโรงพยาบาลหนึ่ง เพราะฉะนั้นถ้าท่านสามารถรวมเครือข่ายได้ จะช่วย 

ทำให้ท่านได้สร้างชุมชน R2R ของท่านขึ้นมา” 

“สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย 

(R2R Forum) ที่จัดปีละครั้ง พวกเราก็จะพยายามสนับสนุนให้เครือข่าย

มีบทบาทในการร่วมกิจกรรมมากขึ้น ท่านจะมีเวทีในระดับชาติมากข้ึน        

และจากการเดินสายพบปะกับผู้บริหารโรงพยาบาลต่างๆ ตอนน้ีผมเช่ือว่า 

ถ้าท่านพูดกับหัวหน้าหรือผู้อำนวยการ เรื่อง R2R หลายท่านก็จะรู้จัก 

แตถ่า้ไมรู่จ้กั กถ็อืเปน็โอกาสในการสือ่สารใหท้า่นทราบวา่ใครๆ กท็ำ R2R 

กัน เวลาคุยกับผู้บริหารก็จะง่ายขึ้น” 

“ส่วนบทบาทของภาคีต่างๆ เช่น สรพ. ก็นำ R2R เป็นเกณฑ์ 

(Criteria) ข้อหนึ่งในการประเมินโรงพยาบาลว่า ถ้าจะได้คะแนนระดับ 

4-5 ต้องมีการทำงาน R2R ด้วย สำหรับ สสส. สวรส. สปสช. ก็มีส่วน 

ช่วยกระตุ้น และเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการทำให้ทั้งหมดเชื่อมโยง 

กันจนเกิดบูรณาการในการขับเคลื่อน R2R ทั้งประเทศ สำหรับกิจกรรม 

ต่างๆ เราก็เก็บภาพรวบรวมไว้เพ่ือทำเป็นหนังสือ เป็น R2R Newsletter  

หรอืรวบรวมทำเปน็บทเรยีนในรปูแบบตา่งๆ เชน่ Multimedia ขึน้เวบ็ไซต ์

เป็นต้น เราจะเน้นตรงนี้มากขึ้น” 

“และเราจะพัฒนาฐานข้อมูลนักวิจัยและคุณอำนวยโดยจะทำ        

การสำรวจข้อมูลจากนักวิจัยและคุณอำนวยในแต่ละภูมิภาคที่มาร่วม 

กิจกรรม Workshop เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน นอกจากน้ี องค์ความรู้ท้ังหลายเราก็จะรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ เช่น                        

องค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ท่านดูว่าระเบียบวิธีวิจัยทำยังไง 

ตัวอย่างเป็นยังไง ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลให้ค้นหาข้อมูลได้”
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“นอกจากนี้ แผนการทำงานของ R2R ในอนาคตเราอาจจะทำ 

E-journal ของเราเองกไ็ด ้เพือ่เปน็แหลง่ขอ้มลูในการเผยแพรผ่ลงาน R2R  

ส่วนในด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้แพร่หลายนั้น ตอนนี้เราพยายาม 

ที่จะมองดูว่างาน R2R ที่ผ่านมา 3-4 ปี มีอะไรบ้างที่จะทำเป็น R2R2P 

คือ จาก R2R สู่ Policy ซึ่ง สวรส. ได้ร่วมมือกับ สปสช. ในการคัดเลือก 

ผลงาน R2R ที่โดดเด่นมาขยายผลในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ใน 

ขั้นตอนการดำเนินการ”

“นีก่เ็ปน็ภาพรวมทัง้หมดของการขบัเคลือ่น R2R ประเทศไทยใหเ้กดิ 

ความยั่งยืน และออกดอกออกผลที่งดงาม หลายท่านอาจรู้สึกว่าตัวเอง 

เป็นคนทำงานตัวเล็กๆ จับพลัดจับผลูมาที่นี่ สุดท้ายมีภาระอันหนักอึ้ง 

มากมาย แต่ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับ” 

ระหว่างนี้อาจารย์เชิดชัยเปิดภาพสไลด์หอยทากที่กำลังจะข้ามไป

อีกฝั่งให้ทุกคนดู ซึ่งระยะห่างของทั้งสองฝั่งค่อนข้างกว้าง

“ทา่นคดิวา่หอยทากตวันีจ้ะขา้มไปไดไ้หมครบั ตวัมนัเองกไ็มแ่นใ่จ 

ว่าตัวเองจะทำได้หรือไม่ มันมองซ้ายมองขวา หาทางหลีกเลี่ยง แต่ยังไง 

กต็อ้งเดนิขา้มไปใหไ้ด ้เจา้หอยทากกเ็ลยพยายามขา้ม ตอนแรกหวัมนัทิม่ 

จนเกือบตก แต่สุดท้ายก็ข้ามได้จริงๆ เหมือนกับพวกเราท่ีต้องก้าวผ่าน          

ปัญหาจากงานประจำที่ไม่มีใครแก้แทนเราได้นอกจากตัวเราเองไปให้ได้ 

เห็นมั้ยครับว่า Nothing Impossible ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้” 

“หลายท่านจะเห็นว่า ตอนแรกที่เราเจอปัญหาภาพในหัวจะ          

มวัมาก แตถ่า้เราแกป้ญัหาได ้ภาพนัน้กจ็ะสวา่งและสวยงาม มคีนบอกวา่ 

ปัญหาคือของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับพวกเราทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
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คนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะแกะกล่องของขวัญออกได้ ถ้าเราอยู่กับปัญหา 

ไปนานๆ เราอาจไมรู่ส้กึวา่ปญัหาเปน็ของขวญั จนกระทัง่เราแกป้ญัหานัน้ได ้

โอ้โห! เป็นอะไรที่ทำให้เรามีความสุข ทำให้เรามีความสำคัญ และตรงน้ัน

แหละถึงจะบอกได้ว่าน่ันคือของขวัญ เราหลงผิดไปนานว่ามันคือปัญหา” 

“ผมชอบภาพนี้มาก” อาจารย์์เชิดชัยชี้ไปที่ภาพในสไลด์ ซึ่ง            

เป็นภาพของทหารคนหนึ่งถือดาบทำสงครามด้วยใบหน้าเคร่งเครียด                

อาจารย์์เชิดชัยอธิบายด้วยน้ำเสียงเนิบช้าน่าฟังตามสไตล์

“ทกุทา่นเหน็ภาพนีม้ัย้ครบั เมือ่ซกัครูม่หีลายคนพดูวา่ งานประจำ 

ก็ยุ่งอยู่แล้ว จะเอาเวลาที่ไหนมาทำงาน R2R ภาพนี้ทหารกำลังรบกันอยู่

ด้วยการใช้ดาบ แล้วมีคนมาเสนอปืนกลให้ แต่ทหารปฏิเสธว่า ฉันไม่มี 

เวลามาคุยด้วยหรอกนะ ฉันกำลังยุ่งกับการรบอยู่ เหมือนกับเราท่ีชอบอ้างว่า 

ไม่มีเวลา เม่ือมีใครมาเสนออะไรใหม่ๆ ให้ ก็จะอ้างว่าฉันกำลังรบอยู่กับงาน 

ประจำ” คำบรรยายภาพของอาจารย์เชิดชัยเรียกเสียงหัวเราะครืนใหญ่

“โอ๊ย! ฉันยุ่งจะตายอยู่แล้ว งานประจำก็เยอะแล้วยังจะมาเรียกให้

ฉนัทำ R2R อกี เปน็ไงครบั ทา่นวา่คลา้ยกนัมัย้ มนัคลา้ยกนัมากเลยนะครบั 

มคีนมาเสนอปนืกลใหส้งครามครัง้นีส้งบเรว็ขึน้ กเ็หมอืนเรามงีานประจำ 

มากมาย แลว้มคีนมาเสนอวา่มาทำ R2R เถอะ มนัจะแกป้ญัหางานประจำ 

ไดน้ะ แตเ่ราบอกไปวา่ไมม่เีวลา อยา่มายุง่กบัฉนั ผมคดิวา่ภาพนีน้า่สนใจ 

และอยากจะฝากเอาไว้ให้ทุกคนไปคิดต่อด้วยนะครับว่า จะสนใจปืนกล 

หรือยังอยากจับดาบทำสงครามต่อ ขอบคุณครับ” 

อาจารย์์เชิดชัยกล่าว แล้วมอบไมโครโฟนให้อาจารย์์พงษ์พิสุทธ์ิต่อ
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นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
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R2R ความหวังของ
         ระบบสาธารณสุขไทย

“ขอบคุณอาจารย์เชิดชัยครับ” นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 

ผู้อำนวยการ สวรส. รับช่วงต่อจากอาจารย์์เชิดชัย

“ธรรมดาท่านจะเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยได้ฟังท่านพูดอะไรที่เป็น 

เชิงปรัชญาเท่าไหร่ วันนี้มาฟังแล้วรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะมาก จริงๆ แล้ว 

อาจารย์เชิดชัยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง นับว่า 

เป็นปรมาจารย์อย่างแท้จริง” 

“สวรส. เข้ามาสนับสนุนทีม R2R ระดับประเทศปีน้ีเป็นปีท่ี 3 กำลัง 

จะเข้าปีท่ี 4 แล้ว อาจารย์ผู้ใหญ่ต้ังคำถามกับผมอยู่บ่อยคร้ัง 

วา่ ‘สวรส. อยากเหน็อะไร’ แลว้เรือ่งนีต้รงกบัภารกจิของ 

สวรส. หรอืเปลา่ เมือ่อาทติยท์ีแ่ลว้ผมเพิง่ไป 

เป็นวิทยากรที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ 

มาเลเซยี เขากำลงัจะทำแผนปฏริปูสขุภาพ
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ครั้งใหญ่ เพราะว่านายกรัฐมนตรีของเขาประกาศว่า ตอนนี้รายได้เฉลี่ย 

ของประชากรต่อคนต่อปีของเขา ตกอยู่ที่ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วน 

ของไทยตกอยู่ท่ีประมาณ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เราจนกว่าเขาอยู่ประมาณ 

ครึ่งหนึ่ง” 

“เขาตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2020 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า เขาจะเป็น 

ประเทศพัฒนาแล้ว คือรายได้เฉลี่ยต่อประชากรต่อคนต่อปีจะอยู่ที่ 

15,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ผมคิดว่าเขาทำได้นะครับ เพราะเขาไม่ค่อยมี

ปัญหาด้านการเมืองระดับประเทศเหมือนเรา”

“เขาตั้งคำถามกับตัวเองว่า แล้วระบบสุขภาพของเขาเมื่อไปอยู่ 

ในฐานะที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ต้องปรับปรุงอะไรกันบ้าง ตอนนี้เขา

กำลังจะทำพิมพ์เขียวสำหรับปฏิรูประบบสุขภาพ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

มาประมาณ 150 คน ในจำนวนนัน้มผีูเ้ชีย่วชาญจากประเทศไทย เกาหล ี

ฮ่องกง สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ซึ่งผมเป็นตัวแทนประเทศไทย”

“ตอนที่ผมเล่าถึงการพัฒนาระบบของเราให้ฟัง เขาทึ่งนะครับ 

ก่อนหน้านั้นผมไปอินโดนีเซีย ระหว่างกินข้าวบนโต๊ะอาหารร่วมกันผมก็

เล่าเหมือนกันว่าเรามีงาน R2R แบบไหน ซึ่งเขาก็ทึ่งมากเช่นกัน 

และบอกว่าเราคิดได้ยังไงกับวิธี Approach แบบนี้ หลายครั้งเขาก็ถามว่า

เคล็ดลับความสำเร็จ (Key of Success) ของประเทศไทยในเรื่องของ 

ระบบสุขภาพคืออะไร” 

“ผมมองว่าบางครั้งบางคราวเราก็มีความกลุ้มอกกลุ้มใจกับ 

ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่เยอะนะครับ การได้ออกไปดูโลกที่กว้างขึ้นเราจะ 

เห็นว่า สิ่งที่เราเผชิญหน้าอยู่มันเล็กน้อยมากเลย เมื่อเทียบกับสิ่งที่ 

คนอื่นเขากำลังเผชิญหน้าอยู่” 
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“ย้อนกลับมาถึงตรงนี้ เขาก็ถามว่า Key of Success คืออะไร ผม

ก็บอกว่าการยอมที่จะลงทุนพัฒนาให้คนเรามีศักยภาพและมีคุณภาพ 

มากยิง่ขึน้ และการลงทนุพวกนีต้อ้งใชเ้วลา ผมขอเรยีนตามตรงวา่ตอนที่

เราเลือกทำงานร่วมกับศิริราช เรามองเรื่องนี้เป็นการลงทุน ซึ่งทุนที่           

สำคญัทีจ่ะเกดิขึน้คอืผูค้นทีเ่ขา้มารว่มขบวนการ R2R ตรงนี ้ทำใหผ้มนกึถงึ 

การประชุมที่ผ่านๆ มาว่า คนที่มาร่วมขบวนการ R2R มีความชัดเจนใน 

เรื่องความคิด ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก”

“ผมรู้สึกว่าถ้าผมทำอะไรแล้วได้ใช้ความรู้ จะมีความสุขอย่างมาก 

แทนทีจ่ะเปน็ใครซกัคนเปน็คนมาสัง่ใหผ้มทำ เพราะนัน่เทา่กบัมาดถูกูวา่

เราคิดเองไม่เป็น ไม่มีศักยภาพในการจัดการกับปัญหา เพราะฉะนั้น 

ผมจึงยึดหลักว่า ถ้าทำงานแล้วรู้สึกว่าได้ทำตามความรู้ที่ได้เรียนมา มัน

จะทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้น และผมก็จะส่งเสริมลูกน้องอยู่ 

ตลอดว่า จงทำในสิ่งที่ควรจะทำ แต่ลูกน้องผมก็จะค้านว่า ไม่ได้หรอก 

เดี๋ยว สสจ. จะมาตรวจ กลัวสารพัดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้มั้ย  ผมก็

บอกวา่ทำไมเราไมด่ปูญัหาของเราละ่ และแกป้ญัหาของเรา แทนทีจ่ะไปแก ้

ปัญหาของ สสจ. ในเรื่องของตัวชี้วัดต่างๆ” 

“โดยรวมผมรู้สึกชื่นใจที่ขบวนการเคลื่อนตัวของ R2R จนถึง 

ปัจจุบันทำให้คนของเรามีศักยภาพ มีทักษะในการบริหารจัดการกับ 

ผูบ้รหิารดว้ย ซึง่ผมเรยีนตามตรงวา่ทกัษะเหลา่นีเ้ปน็เรือ่งทีส่ำคญั เพราะ 

ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนที่ผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอด และเรื่อง        

เหลา่นีเ้ปน็เรือ่งของการบรหิารจดัการ ซึง่ถา้ใครสามารถจดัการไดด้ ีกจ็ะ 

ไม่ถูกแรงกดดันมากนัก และไม่เป็นทุกข์กับมันเกินไป และมันก็เป็น 

เช่นนั้นเอง”
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“ผู้บริหารทุกคนมาเด๋ียวก็ไป ถ้าเขามาแล้วไม่ค่อยให้การสนับสนุน 

เทา่ไหร ่อยา่งมากเรากท็ำกนัในหมูเ่ลก็ๆ ของเรานีแ่หละ ทีส่ำคญัอยา่งที่

อาจารย์วิศิษฎ์กล่าวไว้ว่า พวกเราเหนียวแน่นกับสิ่งที่พวกเราอยากจะ 

ทำมากน้อยแค่ไหน เรามีความสุขกับมันมากน้อยแค่ไหน ผู้บริหารเขา 

เป็นคนอื่น ถ้าเขามาแล้วส่งผลในเชิงบวกเราก็ทำมากขึ้น ถ้าเขามาแล้ว 

ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรา เราก็ทำของเราไปตามอัตภาพ อย่าไปใส่ใจ 

ให้มากนัก”

“เวลาผมเห็นการรวมกลุ่มกันของคนทำงาน ผมคิดว่านี่แหละคือ 

ความหวังของระบบสาธารณสุขไทย ผู้บริหารเป็นปัจจัยเอื้อ หรืออาจจะ 

เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคบ้างในบางครั้งบางคราว แต่อย่าให้ตรงนั้นเป็น 

ตัวชี้อนาคตของเราทั้งหมด”

“ผมเองอยู่ สวรส. ก็มีวาระ ตอนนี้ผมเป็นผู้อำนวยการ สวรส. 

ไปหนึ่งวาระแล้ว ท่านอาจารย์วิจารณ์ในฐานะบอร์ดผู้บริหารก็กรุณา 

ประเมินว่าให้อยู่ต่อไปอีก 3 ปี ตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งปี ก็ยังเหลืออีก 2 

ปีคร่ึง ผมเรียนตามตรงเลยว่าผมยังมีความสุขท่ีจะสนับสนุนให้ขบวนการน้ี

ขับเคลื่อนต่อไป เพราะการขับเคลื่อนตรงนี้เป็นอนาคตในระยะยาว              

อย่างที่บอกว่าการสร้างคนจะเนรมิตให้เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่ได้ 

เรายังมีเวลาอีก 2 ปีในวาระของผม ที่ผมจะสนับสนุนต่อไป” 

“ปัญหาของเราก็คือว่าถ้าผมไป คนใหม่มาจะเป็นอุปสรรคมั้ย 

อนันีผ้มคาดการณไ์มไ่ด ้แตผ่มคดิถงึความยัง่ยนืในระยะยาว ถา้ตอ่ไปเรา 

สามารถทำให้ R2R เป็นขบวนการที่ไม่อิงอยู่แค่การมี สวรส. และ สปสช. 

สนับสนุน ผมว่าพวกเราทุกคนมีศักยภาพ มีพลัง เราจะทำให้ขบวนการ 

ตรงนี้ไม่ยึดติดอยู่กับองค์กรหรือบุคคล เราต้องทำให้กลายเป็น Capital 

Asset หรือเป็นทุนทางสังคมของประเทศ แน่นอนว่าต้องขึ้นอยู่กับ 

ขบวนการ ซึ่งผมคิดว่าวิธีคิดสำคัญมาก” 
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“ฝากไวใ้หพ้วกเราชว่ยกนัคดิตอ่ไปดว้ยนะครบัวา่ เราเหน็การเตบิโต 

ของ พรพ. ที่ตอนนี้กลายเป็น สรพ. เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเขาก็สามารถ 

ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ คนที่เข้ามาร่วมขบวนอาจจะต้องช่วยกันทำให้ 

R2R เดินต่อไปได้ โดยไม่ให้เหมือนกับว่ามีใครเข้ามาเป็นผู้สนับสนุน 

ตลอดเวลา สรพ. เองเขาก็ใช้ระบบว่าใครจะเข้าไปต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง  

ผมคิดว่าเราอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการพัฒนา”

“เราอยากทำให้ R2R กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนมาช่วยกัน 

แบกรบัทนุของสว่นรวม เวลาตอ้งการให ้R2R เกดิขึน้ในทกุพืน้ที ่เรากม็า 

ช่วยกันลงขันทำให้เกิด แต่ในช่วงแรกที่พยายามจะทำให้ R2R ตั้งหลัก 

ปักฐานได้ สวรส. ก็เข้ามาช่วย ผมขอฝากให้พวกเราคิดในระยะยาว 

ด้วยนะครับว่า เราควรจะทำยังไงต่อไป”

“อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ในอนาคตเราจะต้องขยับไปอีกขั้นหนึ่งของ

การสร้างนักวิจัยและการพัฒนาคุณภาพของระบบวิธีคิดในการทำงาน       

ไปสู่การทำงานในเชิงมหภาคมากขึ้นสำหรับคนที่มีความสนใจ ซึ่งเป็น 

ลักษณะความสนใจเฉพาะราย”

“ผมชอบยกตวัอยา่งกรณ ีคณุหมอยศ (ดร. นพ.ยศ ตรีะวฒันานนท)์

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Action Research ในระดับพื้นที่ ซึ่งผมเอง 

รับผิดชอบโครงการอยู่ต้ังแต่ปี 2539 สมัยผมเพ่ิงเข้ามาทำงานท่ีกระทรวง- 

สาธารณสุขคร้ังแรก เราทำโครงการปฏิรูประบบสุขภาพกับ คุณหมอสงวน 

(นพ.สงวน นติยารมัภพ์งศ)์ ซึง่ตอนนีท้า่นเสยีชวีติไปแลว้ เรากท็ำใน 4-5 

จังหวัด ร่วมกันพัฒนาระบบบริการขึ้นมา โดยให้อิงกับปัญหาของแต่ละ 

พื้นที่ ตอนนั้นเราบอกว่า Free Style ใครเห็นปัญหาอะไร อยากจะทำก็ 

ทำไปเลย แต่ในแต่ละปีให้มาแชร์กันนะ” 
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“ตอนนั้นคุณหมอยศบอกว่า ‘พี่ ผมไม่อยากเป็นหมอโรงพยาบาล

อีกแล้ว ผมอยากทำงานวิชาการเต็มที่’ แล้วท่านก็เริ่มตัดสินใจเปลี่ยนวิถี

ชีวิตมาเป็นนักวิจัย พอเป็นนักวิจัยแล้วท่านอยากไปเรียน เราก็หาทุนส่ง 

ไปเรยีน ในทีส่ดุกก็ลบัมาตัง้หนว่ยงาน มนีกัศกึษาปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

ทำงานด้วยตั้ง 60-70 คน อีกคนหนึ่งคือ คุณหมอเล็ก (พญ.ศิริวรรณ 

ทิพยรังสฤษฏิ์) ซึ่งอยู่ขอนแก่น นี่คือตัวอย่างของคนจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่า 

สนุกกับการทำวิจัย และอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ไม่ใช่

ทำงานบริการแล้วเอากระบวนการวิจัยมาพัฒนางานตัวเองต่อไป” 

“ผมขอฝากพวกเราไวท้กุคนนะครบัวา่ ถา้ทำงาน R2R ไประยะหนึง่ 

แล้ว เกิดอยากเป็นแบบคุณหมอยศ หรือคุณหมอเล็ก และท่านอื่นๆ ซึ่ง

ตอนนี้เปลี่ยนจากการทำงานในระบบบริการมาเป็นนักวิจัยมืออาชีพแล้ว 

ประตูบานนี้เปิดกว้างเสมอ”

“ผมไม่ได้บอกว่าคนทำ R2R ทั้งหมดต้องมาเป็น Professional        

Researcher นะครับ แต่ถ้าใครอยากจะเป็น ตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่ง

ที่เรากำลังจะจัดการกันอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างอนาคตของประเทศเรา      

เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการต่อสู้ในเชิงของการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศ

ในอนาคตน้ัน ต้องการความรู้อย่างมาก เพราะระบบมีความซับซ้อนข้ึนเยอะ” 

“นี่คือส่วนที่ R2R จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบโดยรวม ซึ่ง 

สวรส. และหน่วยงานต่างๆ ก็ช่วยกันอยู่ แต่อย่างที่บอกว่าถ้าพวกเรายัง

มีความสุขที่จะขับเคลื่อนระบบที่เราดูแลอยู่ในปัจจุบันให้สามารถดูแล 

ประชาชนให้ดีข้ึน นำไปสู่การบริการท่ีทำให้คนไข้พึงพอใจ ไม่ได้หมายความว่า 

คุณค่าของสิ่งนี้จะน้อยไปกว่าความเป็นนักวิจัยมืออาชีพ แต่คุณค่าของ      

งานท่ีเราทำอยู่น้ันมันเห็นเป็นตัวตนชัดๆ เลยนะครับ น่ันคือ คนไข้มีความสุข 

มากข้ึน สุขภาพดีข้ึน ดังน้ัน อย่าไปดูแคลนว่าแค่ทำในโรงพยาบาลของเรา 

ท่ีจังหวัดของเราจะไม่มีคุณค่า มันมีครับ ข้ึนอยู่กับว่าเราชอบแบบไหน”
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“เพราะฉะนั้นผมกับทุกท่าน และทีมศิริราชจะได้ทำงานร่วมกัน 

ต่อไป ผมคิดว่าการที่เราเดินมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอ 

สมควร เรามเีปา้หมายทีย่ิง่ใหญร่ว่มกนัในอนาคต ผมคดิวา่มนัคงจะไมไ่กล 

เกินไป เราคงจะไปถึงในสักวัน ขอบคุณครับ” อาจารย์์พงษ์พิสุทธิ์               

กล่าวปิดท้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคน

การสัมมนาในช่วงเช้าปิดฉากลงด้วยความชื่นมื่น ผู้เข้าร่วมงาน     

มารวมตัวกันที่ห้องรับประทานอาหาร ระหว่างนั้นอาจารย์เชิดชัย 

กท็ำหนา้ทีด่ำเนนิรายการในชว่ง ลงอาคม...คณุอำนวย หรอื After Action 

Review (AAR) บนโต๊ะอาหารไปด้วย 

ถือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ก่อนแยกย้ายกนั 

เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ 

เป็นกันเอง 

เมื่อถึงเวลาเดินทางกลับ ทุกคนต่างร่ำลากันด้วยรอยยิ้มแห่ง 

มิตรภาพ ทวา่ก็แฝงไวด้้วยความอาลัยอาวรณ์ ปนีี้เป็นอีกครั้งทีต่อกย้ำให้

พิมพ์ชนกรู้สึกว่า เธอและเพื่อนๆ ชาว R2R จะไม่มีวันโดดเดี่ยว จากปีที่

แล้วเธอเป็นน้องใหม่ที่มีพื้นฐาน R2R เป็นศูนย์ เธอพกแก้วเปล่ามา        

ตักตวงเอาความรู้เพื่อกลับไปต่อยอดการทำงานของเธอ

ปีนี้แม้เธอจะมีพื้นฐาน R2R มาบ้าง ทว่าการท่ีเธอทำตัวเป็น 

น้ำคร่ึงแก้ว เพ่ือตักตวงเอาเคล็ดวิชาในการเป็นคุณอำนวยท่ีดีจากเหล่า 

วิทยากร และเพื่อนร่วมงานทุกคน ยิ่งทำให้เธอรู้สึกมั่นใจที่จะก้าวเดิน 

ต่อไปบนเส้นทางสาย R2R หญิงสาวยิ้มในหน้าให้กับตัวเอง ก่อนจะ 

โบกมืออำลาเพื่อนๆ ลากกระเป๋าเดินทางขึ้นรถตู้
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“ใจหายเหมือนกันเนอะ เวลาผ่านไปเร้วเร็ว...” เสียงของนงนุช 

ช่วยดึงให้พิมพ์ชนกตื่นจากภวังค์

“นัน่สคิะพีน่ชุ นีก่ระมงัทีเ่คา้วา่ ชว่งเวลาดีๆ  มกัจะผา่นไปไวเหมอืน 

โกหก” น้ำเสียงของพิมพ์ชนกแผ่วเบา

“ถ้าปีหน้าศิริราชกับ สวรส. จัดงานนี้อีก พี่จะแลกเวรมาอีก 

คอยดเูถอะ” นงนชุทำทา่หมายมัน่ พรอ้มเชดิหนา้นอ้ยๆ ทำใหร้สาคูป่รบั 

เจ้าเก่าอดหมั่นเขี้ยวไม่ได้ ใช้มือบี้จมูกของนงนุชจนเจ้าตัวโวยวายว่า 

หายใจไมอ่อก รสาหวัเราะคกิคกั พลอยทำใหพ้มิพช์นก แพทยห์ญงิฝนทพิย ์ 

และเภสัชกรหญิงศิรินทร์อดหัวเราะสนุกไปกับการหยอกเย้ากระเซ้าแหย่

ของสองสาวไม่ได้

รถตู้ค่อยๆ เคลื่อนตัวออกจากบ้านผู้หว่านสู่ถนนใหญ่มุ่งหน้าพา 

ห้าสาวกลับบ้าน แดดบ่ายลามเลียไล่หลังรถตู้คล้ายต้องการสั่งลา        

คร้ังสุดท้าย พิมพ์ชนกหันไปมองประตูทางเข้าบ้านผู้หว่านเพ่ือเป็นการอำลา 

พลางบอกตัวเองว่า หากมีโอกาสกลับมาท่ีน่ีอีกคร้ัง เธอหวังใจเหลือเกินว่า 

จะมีเร่ืองสนุกๆ จากการทำหน้าท่ีคุณอำนวยมาเล่าสู่เพ่ือนๆ ชาว R2R ฟังบ้าง

หญงิสาวทิง้ความอาลยัไวเ้บือ้งหลงั กอ่นจะมองตรงไป

ยังเส้นทางข้างหน้าด้วยแววตามุ่งมั่น พร้อมกระซิบ 

บอกตัวเองในใจว่า เธอจะไม่ปล่อยให้ไฟที่         

กำลงัลกุโชนมอดดบัไปโดยไมไ่ดก้ระพอืตอ่ 

เธอจะไม่มีวันให้การมาอบรมคร้ังน้ีสูญเปล่า

เธอจะเป็นคุณอำนวยที่ดีให้ได้...
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คณะกรรมการกำกับทิศทางแผนงาน (Steering Committee) ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พาณิช   ที่ปรึกษา

2. นายแพทย์สมศักดิ์ ขุณหรัศมิ์   ประธานกรรมการ

3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   กรรมการ

4. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   กรรมการ

5. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   กรรมการ

6. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   กรรมการ

7. ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  กรรมการ

 (องค์การมหาชน)   

8. ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพ   กรรมการ

9. หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข  กรรมการ

 กระทรวงสาธารณสุข   

10. ประธานชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย   กรรมการ

11. ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาล   กรรมการ

12. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ

 ระบบสุขภาพชุมชน   

13. ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กรรมการ

14. ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   กรรมการ

15. ประธานชมรมแพทย์ชนบท   กรรมการ

16. นายกสภาการพยาบาล   กรรมการ

17. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข   กรรมการ

18. ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล กรรมการ

 กระทรวงสาธารณสุข   

19. ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย   กรรมการ

20. ประธานเครือข่าย R2R ภาคเหนือ   กรรมการ

21. ประธานเครือข่าย R2R ภาคกลาง   กรรมการ

22. ประธานเครือข่าย R2R ภาคตะวันออก   กรรมการ

23. ประธานเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ   กรรมการ

24. ประธานเครือข่าย R2R นครชัยบุรินทร์   กรรมการ

25. ประธานเครือข่าย R2R ภาคใต้   กรรมการ

26. ประธานเครือข่าย R2R ภาคตะวันตก   กรรมการ



27. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพนธ์ ทัศนิยม   กรรมการ

28. แพทย์หญิงสมสิริ สกลสัตยาทร   กรรมการ

29. พันเอก นายแพทย์ทวีศักดิ์ นพเกสร   กรรมการ

30. นายแพทย์สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล   กรรมการ

31. นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย   กรรมการ

32. นายแพทย์นิทัศน์ รายวา   กรรมการ

33. นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ   กรรมการ

34. นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์   กรรมการ

35. นายแพทย์คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร   กรรมการ

36. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานแผนงาน ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช   ที่ปรึกษา

2. นายแพทย์สมศักดิ์ ขุณหรัศมิ์   ที่ปรึกษา

3. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   ประธานกรรมการ

4. นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง   กรรมการ

5. นางพนิต มโนการ   กรรมการ

6. ดอกเตอร์ นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์   กรรมการ

7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ เทียนทอง   กรรมการ

8.  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพนธ์ ทัศนิยม   กรรมการ

9.  นางจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์   กรรมการ

10. นายแพทย์คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร กรรมการ

11. นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์   กรรมการ

12. ดอกเตอร์นิภาพร ลครวงศ์   กรรมการ

13. นางทัศนีย์ ญาณะ   กรรมการ

14. ประธานเครือข่าย R2R ภาคเหนือ   กรรมการ

15. ประธานเครือข่าย R2R ภาคกลาง   กรรมการ

16. ประธานเครือข่าย R2R ภาคตะวันออก   กรรมการ

17. ประธานเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ   กรรมการ

18. ประธานเครือข่าย R2R นครชัยบุรินทร์   กรรมการ

19. ประธานเครือข่าย R2R ภาคใต้   กรรมการ

20. ประธานเครือข่าย R2R ภาคตะวันตก   กรรมการ

21. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ  กรรมการและเลขานุการ





คุณอำนวย
เคล็ด ไม่ลับ

ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R

เล่ม 2

.

เคล็ดไม่ลับคุณ
อำนวย

ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R
เล่ม 2

.

แผนงานพฒันาเครอืขา่ยวจิยัในรปูแบบงานวจิยัจากงานประจำ (R2R) 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข                                      
เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2832-9200 โทรสาร : 0-2832-9201
http://r2r.hsri.or.th

“คุณค่าของ R2R นั้น 

สามารถทำได้ในทุกสายงาน ซึ่ง R2R 

จะทำให้ระบบสุขภาพของประเทศไทย

เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เป็นระบบที่เรียนรู้          

องค์กรที่เราอยู่ก็จะเป็น องค์กรแห่ง

การเรียนรู้ (Learning Organization) 

ส่วนคนที่เข้ามาร่วมกระบวนการด้วย

ก็จะเป็น บุคคลเรียนรู้ 

(Learning Person)

”
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ราคา 300 บาท


