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สวัสดีครับ ชาว R2R ทุกท่าน
ส�ำหรับ Newsletter R2R
ฉบับที่ 11 นี้ มาร่วมส่งความสุข
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
ไปด้วยกันกับเพือ่ นพ้องพีน่ อ้ ง
ชาว R2R ทุกท่าน ขอให้ปใี หม่นี้
มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา เริ่มต้น
กับสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่าง
มัน่ ใจ มีคนกล่าวว่า ปัญหา คือ
ของขวัญที่พระเจ้าประทานให้ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ผู้ที่มีความเพียร
และมีปัญญาเท่านั้นที่จะเปิดกล่องของขวัญนั้นได้ เพราะฉะนั้น
ของขวัญของชาว R2R ในปีใหม่นี้ คือ การขับเคลื่อนและสร้างสรรค์
งานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพพัฒนางานประจ�ำน�ำไปสูค่ วามสุขของผูป้ ฏิบตั งิ าน
และผู้รับบริการอย่างแท้จริง
ในฉบับต้อนรับปีใหม่นี้ ขอมอบของขวัญพิเศษให้กบั ชาว R2R ด้วย
บทสัมภาษณ์ของ ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหนึง่ ใน
ผู้ร่วมก่อตั้ง R2R ท่านได้พูดคุยถึงเรื่องราวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและ
แนวทางในอนาคตของ R2R ผมคิดว่าน่าจะช่วยเติมพลังใจให้คนหน้างาน
ที่ก�ำลังท�ำ R2R ได้แน่นอนครับ นอกจากนี้ เราจะพาไปรู้จักกับ R2R
Learning Center ที่จะเกิดโครงการน�ำร่องใน 2 เครือข่าย ได้แก่
R2R อุบลศรีโสธรเจริญ (โดย นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน) และ R2R
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R2R ของขวัญของคนท�ำงาน
ทุกระดับ ขยับทุกพื้นที่
เปิดกล่องความรู้ R2R Learning
Center เปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย
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แหล่งเรียนรู้ร่วมกันฉันพี่น้อง
สร้างงาน...
สาน (ใจ) คนด้วย R2R

หนังสือ R2R เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน
ทักษะส�ำคัญของคุณอ�ำนวย

ภาคตะวันออก (โดย นพ.ทนง ประสานพานิช) ส�ำหรับ
คอลัมน์ “เครือข่าย R2R” พาไปรู้ความเป็นมากว่าจะมาเป็น
เครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสินธุ์ โดย ดร. นพ.ธนชัย พนาพุฒิ
และ ดร.จงกลณี จันทรศิริ ประธานและเลขาฯเครือข่าย R2R
เขตสุขภาพที่ 7 และร่วมเรียนรู้ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์
จากคุณอ�ำนวยขั้นเทพ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สุ ด ท้ า ยผมขอแนะน� ำ คอลั ม น์ ใหม่ ข องเราที่ จ ะน� ำ เสนอ
หนังสือน่าอ่าน จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ปลุกพลังคน
หน้างานครับ
R2R ฉบับหน้าเราจะพาไปพบกับ R2R นอกบริบทสาธารณสุข
ซึง่ จะมีความแตกต่างจาก R2R ในบริบทสาธารณสุขและมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวอย่างไรนัน้ ต้องห้ามพลาด R2R ฉบับหน้า มาร่วมลุ้น
กันว่า R2R จะไปปรากฏตัวสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ ในบริบทใด
ไปพร้อมๆ กันนะครับ ก่อนจากกันไปในฉบับนี้ หากสมาชิกท่านใด
มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ R2R
Newsletter สามารถแนะน�ำ หรือหากท่านสนใจร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การท�ำงาน R2R ในบริบทของท่าน และสามารถตอบ
ค�ำถามชิงรางวัล รวมทั้งส่งผลงาน หรือร่วมเป็นนักเขียนใน R2R
Newsletter ติดต่อมาพูดคุยกันได้นะครับที่ r2r.thai@gmail.com
หรือ http:/www.r2rthailand.org หรือ Facebook “R2R Thailand
Fanclub” ครับ
รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจ�ำรัสเลิศ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

R2R ของขวัญของ
คนทำ�งานทุกระดับ ขยับทุกพื้นที่

R2R ถือก�ำเนิดที่ศิริราช ในปี พ.ศ. 2547
มีอาจารย์ผใู้ หญ่หลายท่านร่วมกันก่อตัง้ บุกเบิกและ
เป็นที่ปรึกษา มีการน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา
คนหน้างานจนเกิดผลงานวิจยั จากงานประจ�ำทีส่ ง่ ผล
ไปถึงผู้ป่วยได้จริง ท�ำให้แนวคิด R2R กลายเป็น
เครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพที่ได้
มาตรฐาน จนบัดนี้ 11 ปีแล้วที่ R2R ลงหลักปักฐาน
มีเครือข่ายน้อยใหญ่กระจายไปทั่วทั้งประเทศ
หนึง่ ในผูร้ ว่ มก่อตัง้ R2R คือ ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ
นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ถือเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่คอลัมน์สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้
ได้รบั เกียรติจากท่านมานัง่ พูดคุยถึงเรือ่ งราวตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั
และแนวทางในอนาคตของ R2R

Q: ในมุมมองของอาจารย์ R2R มีความส�ำคัญ
มากน้อยเพียงใดในระบบสาธารณสุขไทย
A: ผมคิดว่าองค์กรทุกแห่ง สถาบันทุกสถาบัน หรือ

แม้แต่สถานที่ที่ใช้กลุ่มคนเยอะๆท�ำงาน ทั้งงานที่ต้องใช้ความ
คิดสร้างสรรค์ หรืองานประจ�ำใดๆ ก็ตาม ควรน�ำ R2R ไปเป็น
หลักยึดในใจหรืออยูใ่ นความรูส้ กึ ในการท�ำงานของทุกคนเสมอ
เพราะการใส่แนวความคิด R2R เข้าไปในทุกสิ่งที่ท�ำสามารถก่อ
ให้เกิดการพัฒนาได้ในทุกๆ บริบท ยิง่ หากได้คำ� แนะน�ำหรือร่วม
ท�ำงานเป็นทีม องค์กรนัน้ จะก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และ
บุคลากรเองจะเกิดการพัฒนาควบคูไ่ ปพร้อมๆ กัน ผมมองว่า R2R
เป็นหลักการทีด่ มี ากๆ เพราะฉะนัน้ หากกลุม่ คนทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จจากการน�ำ R2R ไปใช้ เป็นผูน้ ำ� ในการกระตุน้ ให้หน่วยงาน
ต่างๆ คิดและท�ำนอกกรอบได้ จะกลายเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนา

หลายๆ คนมีความคิดว่าการท�ำงานประจ�ำนัน้ น่าเบื่อและ
ไม่ก่อให้เกิดผลอะไร ฉันท�ำงานให้ผ่านไปวันๆ สิ้นเดือนรอรับ
เงินเดือนท�ำเช่นนีซ้ �้ำไปซ�้ำมา กลายเป็นว่าไม่เกิดความสุขใน
การท�ำงาน แต่ถ้าเมื่อไรที่รู้สึกว่างานที่ท�ำเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
เขาจะมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานให้เกิดประโยชน์เพิม่ ขึน้
จะพัฒนาให้เกิดความร่วมมือมากขึ้น ทุกคนจะหันหน้ามาร่วม
กันท�ำงาน และก้าวไปสู่ความส�ำเร็จด้วยกัน
จุดเริม่ ต้น R2R ทีศ่ ริ ริ าช เกิดจากช่วงนัน้ การพัฒนาคุณภาพ
ประสบความส�ำเร็จแล้ว มีคนถามว่าพัฒนาคุณภาพส�ำเร็จแล้ว
การบริการมีประสิทธิภาพ ถ้าคนไข้เยอะขึน้ ภาระงานก็จะเพิม่ ขึน้
แล้วเราจะมีวธิ กี ารแก้ไขอย่างไร หลายคนไม่อยากพัฒนาให้ดเี พราะ
กลัวงานหนัก แต่ในทางกลับกัน ท�ำไมไม่คดิ ว่าถ้าเราสามารถท�ำให้
งานทีว่ า่ หนักนัน้ น�ำมาซึง่ ผลลัพธ์ทมี่ ปี ระโยชน์มากขึน้ และได้มา
พร้อมกับความสุขทีเ่ กิดขึน้ จากงานทีเ่ ราท�ำ มีคำ� ถามต่อมาว่าจะ
ท�ำได้หรือ...ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ละ่ และนีจ่ งึ เป็นทีม่ าของโครงการ R2R
สิง่ หนึง่ ทีผ่ มชอบใน R2R คือ แม้แต่รปภ.ก็ทำ� R2R ได้ นอกจากนี้
นักวิจัยระดับประเทศที่เมื่อก่อนอาจจะไม่เคยสนใจ R2R เลย
แต่เมือ่ เขาน�ำแนวคิดไปใช้กท็ ำ� ให้งานของเขาดีขนึ้ มันดีขนึ้ ได้ทกุ
ระดับ เพราะฉะนัน้ ท�ำไปเถอะ สังคมไทยในทุกระดับต้องการ R2R
ไม่ใช่เฉพาะในระบบสาธารณสุขหรือเฉพาะทางการแพทย์เท่านัน้

Q: ขณะนีท้ วั่ โลกเกิดกระแส Transformation เพือ่
ท�ำให้คนเกิด Transform วิธีคิด วิธีทำ� งาน ในมุมมอง
ของอาจารย์คิดว่าบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข
รวมทั้งสังคมไทยควรมี Transformation หรือไม่และ
ควรจะ Transform อย่างไร
A: คนเราทุกคนทีเ่ กิดมาโดยธรรมชาติกม็ กี าร Transform

มาตลอด แต่ Transform ไปตามสิ่งที่เขาเป็น โดยไม่ได้ตั้งใจว่า
ผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร เช่น เด็กโตมาเป็นวัยรุ่น วัยรุ่น
ชอบอะไรก็ไปท�ำอย่างนัน้ พอมาถึงช่วงวัยทีต่ อ้ งเข้าโรงเรียนก็เป็น
ไปตามขั้นตอน แต่โลกยุคปัจจุบันมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้น
จึงท�ำให้การ Transform เปลี่ยนไปตามกระแสวัตถุนิยม ตอนนี้
แม้แต่ตามต่างจังหวัด เด็กตัวเล็กๆ ที่นงั่ รอพ่อขายพวงมาลัยก็
เล่นแท็บเล็ต แล้วโลกจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จะกลายเป็น
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สังคมทีอ่ ยูก่ บั ตัวเองมากขึน้ ความสนใจต่อสิง่ แวดล้อมรอบตัวเริม่ ลดน้อย
ลงไปเรือ่ ยๆ เพราะเราพอใจตามความรูส้ กึ ของตนเอง หากปล่อยให้เป็น
อย่างนีไ้ ป ท้ายทีส่ ดุ ทุกคนก็จะอยูแ่ บบตัวใครตัวมัน แล้วสังคมของเราจะ
น่าอยู่ได้อย่างไร ยังมีคนอีกมากมายที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แย่มาก
สุขภาพไม่ดี ยังต้องการความช่วยเหลือ ถ้าเรามัวคิดถึงแต่ตวั เอง หรือท�ำ
ตามสิ่งที่ตัวเองชอบเราก็คงจะมองข้ามสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไป
สิง่ ทีเ่ ราจะท�ำได้ คือ การร่วมมือกันเพือ่ ช่วยคนอืน่ ให้มากขึน้ เพราะฉะนัน้
การ Transform หรือการจะเปลีย่ นสังคมไม่ใช่เรือ่ งง่าย ต้องเปลีย่ นตัง้ แต่ใน
บ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และทีท่ ำ� งาน นัน้ คือเราต้องช่วยกันในทุกๆระดับ
ขณะนี้ในโรงเรียนมีนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขก็ลงไปมีส่วนช่วยกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเราเชื่อว่า
ต้องเปลี่ยนตั้งแต่เด็ก โลกนีค้ ือโลกของการอยู่ร่วมกัน โลกนีค้ ือการ
พัฒนาจิตใจตัวเองให้ดีขึ้น จะให้แต่ความรู้ไม่ได้“Knowledge doesn’t
change anything.” คุณต้องลงมือท�ำ คุณต้องปฏิบัติ (practice)
ถ้าได้รับแต่ความรู้ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนจะไม่สามารถติดตัวกลาย
เป็นพฤติกรรม (behavior) ได้ เหมือนกับการปฏิบัติธรรม ท่อง 84,000
พระธรรมขันธ์ได้หมด แต่ไม่เคยปฏิบตั ิ แล้วชีวติ จะเปลีย่ นแปลงได้อย่างไร
ผลของการลงมือท�ำไม่ได้เปลีย่ นคนอืน่ แต่เปลีย่ นตัวเอง ความรูท้ ไี่ ด้มาต้อง
ปฏิบัติ ต้องฝึกฝนตัวเอง จนกระทั่งเป็นพฤติกรรม ซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่อง
ส�ำคัญต้องเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเข้ามาถึงที่ท�ำงาน นีค่ ือโลก
ทีผ่ มอยากให้นำ� R2R ไปเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนา และนีจ่ งึ เป็นทีม่ าว่าท�ำไม
กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ถ้ากระทรวงศึกษาธิการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แล้วเราจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มเวลารู้อย่างไร

Q: หลายครั้งที่นโยบายบางอย่างก�ำลังไปได้ดี คนท�ำงาน
รูส้ กึ สนุกเพราะผูบ้ ริหารให้การสนับสนุน แต่เมือ่ เปลีย่ นผูบ้ ริหาร
ทุกอย่างก็ชะงัก อาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้
A: ผูบ้ ริหารบางคนก็เป็นแบบนัน้ จริงๆ และคนไทยส่วนใหญ่กค็ ดิ อย่างนี้
ด้วย ตอนผมเข้ามาท�ำงานที่นี่ใหม่ๆ คนจะรู้สึกว่าทีมงานไม่เหมือนกัน
ต้องไม่เอานโยบายเดิม จนกระทั่งผมไปดูงานที่ต่างจังหวัด บางพื้นที่ไม่
เอาเรื่องทีมแพทย์หรือหมอครอบครัวมาน�ำเสนอเลย ผมต้องบอกเลยว่า
ส�ำหรับผม อะไรที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องหยุด ท�ำต่อเลย ยินดีสนับสนุนให้เกิน
ร้อยเลย ผมประกาศชัดเจนเลยว่าถ้าเป็น primary health care เรื่องทีม
หมอครอบครัวสนับสนุน 100% ให้ทีมหมอครอบครัวลงไปดูให้ครอบคลุม
ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ทุกหมู่บา้ น ไม่ใช่หมู่บา้ นนีท้ �ำคนแก่ อีกหมู่บา้ นท�ำ
เด็ก ส่วนอีกหมู่บ้านท�ำคนโตแล้ว
อย่างโรงเรียนไม้ไผ่ หรือโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา (ต.โคกกลาง
อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์) โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ และโรงเรียนสัตยาไส
(ต.ล�ำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุร)ี โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ก็ดมี าก
ท�ำไมถึงไม่กระจายไปที่อื่น ตอนนี้ สสส. ตั้งโรงเรียนสุขภาพ โรงเรียน
คุณธรรม (อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร) โดยศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย
ซึง่ มีอยูเ่ ป็นร้อยแห่ง ท�ำไมไม่มาท�ำร่วมกัน ควรจะวางแผนร่วมกันว่าตรงจุดไหน
จะมีโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุขภาพ ให้เป็นทั้งหมู่บา้ น ให้เกิดทั้งต�ำบล
กระทรวงสาธารณสุขก็ตอ้ งเข้าไปร่วมมือกับ อบต.และหน่วยงานอืน่ ๆ
ด้วย ต้องประเมินไปด้วยกัน โลกยุคปัจจุบนั นีต้ อ้ งบูรณาการ เราไม่สามารถ
ที่จะท�ำทุกอย่างคนเดียวได้ และผมคิดว่า R2R เข้าไปพัฒนาได้หมด
ทุกองค์กรไม่จ�ำเป็นต้องด้านสาธารณสุขเท่านัน้

Q: อาจารย์คดิ ว่า R2R น่าจะช่วยเสริมตรงส่วนใดเพือ่ ให้
Q: ผู้บริหารควรจะส่งสาร (message) ไปยังบุคลากร
ในกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับเกี่ยวกับ R2R อย่างไรให้ นโยบายทีอ่ าจารย์ฝนั อยากให้เกิดเป็นจริงขึน้ มาทัง้ คณะบริหาร
คณะด�ำเนินงาน
ได้ผล
A: ทุกกรมสามารถน�ำ R2R ไปใช้ได้ ไม่มงุ่ เน้นทีภ่ าคส่วนใด ควรจะแผ่ลง
A: เวลาทีเ่ ราส่งสารไป อันดับแรกต้องท�ำให้เขาเชือ่ (trust) เราก่อน

ซึ่งต้องใช้เวลา เมื่อเขาเชื่อก็ยังไม่พอ ต้องฝึกปฏิบัติจนเป็นพฤติกรรม
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญต้องหาคนต้นแบบให้ได้ ถ้าเขาไม่เชื่อ
R2R ก็คงหยุดอยู่แค่นนั้ สิ่งที่ผมเริ่มท�ำทันทีที่มาปฏิบัติหน้าที่ คือ สร้าง
ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอันใหญ่โตนี้ เพราะถ้าอยู่ๆ ไปผลักดัน
R2R ก่อนโดยที่ยังไม่ได้ท�ำอะไรเลย คนก็จะเกิดค�ำถามว่า R2R คืออะไร
หรือแม้จะมีโครงการท�ำ R2R อยู่แล้ว แต่ทีม R2R นัน้ เป็นที่ศรัทธาใน
หน่วยงานเขาหรือเปล่า ผมคิดว่าต้องท�ำให้เกิดความเห็นที่ใกล้เคียงกัน
ก่อน เมื่อคนสามัคคีกันแล้วทุกคนก็จะมุ่งเป้าเดียวกัน จากนัน้ ถึงค่อยๆ
ใส่สิ่งที่จะน�ำไปสู่การพัฒนาองค์กรแต่ยืนยันว่า R2R อยู่ในใจแน่นอน

จากประสบการณ์ของศิรริ าช การปลูกรากฐานของ R2R นัน้ เริม่ ต้น
จาก อาจารย์วิจารณ์ พานิช อาจารย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อาจารย์ธาดา
ยิบอินซอย และอาจารย์ประเวศ วะสี มาร่วมถ่ายทอดความรู้การบริหาร
จัดการ และจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของผู้น�ำ ท่านคณบดีศิริราช
นัน้ คือถ้าผูน้ ำ� ไม่ทำ� จริง ไม่สนับสนุน ไม่ลงมาร่วมด้วยหรือไม่ให้งบประมาณ
R2R คงไม่เกิด คงฝังรากฐานไม่ได้แบบนี้ ผมว่าทุกแห่งก็คล้ายกัน
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ไปหมด R2R ต้องเข้าไปท�ำทุกแห่ง ผมมาท�ำงานทีน่ ยี่ งั ไม่ครบปี ต้องใช้พลังเยอะ
โชคดีทคี่ นทีน่ มี่ ศี กั ยภาพมาก ท่านปลัดและรองปลัดเก่งทุกคน ถ้าจับให้ถกู จุด
ผมว่าไปได้ดีเลย

Q: ตอนนีเ้ รามีเครือข่าย R2R ทัว่ ประเทศ 9 เครือข่าย 12 เขต
อาจารย์คดิ ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีแนวทางการขับเคลือ่ น
งาน R2R อย่างไร
A: กระทรวงสาธารณสุขเป็นอาณาจักรทีใ่ หญ่ การจะเริม่ ต้นทัง้ หมด
พร้อมๆกัน น่าจะเป็นเรือ่ งทีย่ าก แต่หากมีหน่วยงานใด กรมใด ท�ำส�ำเร็จก็จะเป็น
แรงจูงใจทีด่ ที หี่ น่วยอืน่ ๆ จะให้ความสนใจ คิดว่าควรจะเริม่ ต้นทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพราะเป็นหน่วยงานทีไ่ ม่ใหญ่แต่มภี าระ
งานเยอะ ถ้าตรงนี้ส�ำเร็จก็จะสร้างความเชื่อถือให้ทุกๆ คนได้

ถือเป็นอีกก้าวส�ำคัญของ R2R ทีจ่ ะกรุยทางเข้าไปสูอ่ าณาจักรสุขภาพ
ยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างกระทรวงสาธารณสุข แม้จะเป็นก้าวทีท่ งั้ ใหญ่และยาก
แต่อกี นัยหนึง่ คือความท้าทายอย่างยิง่ ทีจ่ ะพิสจู น์อกี ครัง้ ว่า R2R จ�ำเป็นส�ำหรับ
ทุกคน ทุกองค์กร หากประสบความส�ำเร็จก็คมุ้ ค่ากับการทุม่ เทแรงกาย ใจ และเวลา
ชาว R2R คงต้องเอาใจช่วยกันแบบสุดพลังแล้วนะคะ

มอง Rา2ผRู้บริหาร
ผ่านสายต ly View)
(Butterf

เปิดกล่องความรู้ R2R
Learning Center

เปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย
นพ.ทนง ประสานพานิช

กุมารแพทย์ รพ.จันทบุรี

“แนวคิด R2R นัน้ เกิดขึน้ มาเป็นระยะเวลา
กว่า 11 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนา
งานประจ�ำสูง่ านวิจยั พัฒนาคน พัฒนางาน
ก่อให้เกิดองค์ความรูใ้ หม่ทนี่ �ำไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพงานในระบบสาธารณสุข ตอบสนอง
ความต้องการทัง้ ด้านศาสตร์และศิลป์จนเป็น
ที่เชื่อมั่น เติบโตขยายไปอย่างกว้างขวางเกิด
เป็นเครือข่าย R2R ทั่วทั้งประเทศ และจาก
ความต้องการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ทัง้ ในและนอกระบบ
สาธารณสุขนั้น การขับเคลื่อนโครงการฯ
ทั่วประเทศไทยจึงเกิดแนวคิดของการสร้าง
R2R Learning Center
เป็นโอกาสพิเศษอย่างยิง่ ทีเ่ ราได้รบั ความเห็น
จากบุคคลที่ร่วมท�ำงาน R2R ตั้งแต่เริ่มต้น
มาร่วมสานฝันให้เกิด R2R Learning
Center เป็นโครงการน�ำร่องขึน้ ใน 2 เครือข่าย
ได้แก่ เครือข่ายภาคตะวันออก และเครือข่าย
อุบลศรีโสธรเจริญ คือ นายแพทย์ทนง
ประสานพานิช โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี และนายแพทย์ วิ ศิ ษ ฎ์
สงวนวงศ์วาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 2 ท่านจะมาพูดคุย
บอกเล่าถึงมุมมองเกี่ยวกับแนวความคิด
รูปแบบ และแนวทางการด�ำเนินงาน R2R
Learning Center ที่จะถือก�ำเนิดขึ้นใน
เร็วๆ นี้ค่ะ”

หากเอ่ยชือ่ ของ นายแพทย์ทนง ประสานพานิช
เชือ่ ว่าชาว R2R คงคุน้ หน้าคุน้ ตาเป็นอย่างดี เพราะเขา
คนนีเ้ ป็นหนึง่ ในหัวหมูท่ ะลวงฟัน เป็นแนวหน้าทีช่ ว่ ย
ผลักดัน R2R ให้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงกว้าง
โดยเฉพาะในภาคตะวันออก วันนี้อาจารย์ทนง
จะมาบอกเล่าประสบการณ์การด�ำเนินงานด้าน R2R
ที่ผ่านมา และพาเราไปรู้จักกับ R2R Learning
Center แหล่งเรียนรู้สนับสนุนเผยแพร่แนวคิด
R2R ของแต่ละภูมิภาคกันค่ะ
Q: ในมุมมองของอาจารย์ R2R Learning
Center มีความส�ำคัญอย่างไรต่อการขับเคลือ่ น R2R
ในประเทศไทย
A: ในอดีตคนท�ำงานประจ�ำมักจะมองการวิจัยเป็นเรื่อง

ไกลตัวเป็นเรื่องยาก และคงไม่มีโอกาสได้เป็นนักวิจัย แต่ R2R
เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนมุมมองของคนท�ำงานประจ�ำให้เรียนรู้
การวิจยั ผ่านความส�ำเร็จของเพือ่ นร่วมงานทีเ่ ป็นคนท�ำงานเช่น
เดียวกัน R2R แสดงให้เห็นว่าการวิจัยไม่ใช่เรื่องของนักวิชาการ
เพียงกลุ่มเดียว การวิจัยเป็นสิ่งที่คู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ
งานประจ�ำ
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การวิจัยเป็นเรื่องยากเพราะจะต้องด�ำเนินการอย่าง
เป็นระบบระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่
น่าเชือ่ ถือ R2R ไม่ได้เปลีย่ นการวิจยั ให้เป็นเรือ่ งง่าย แต่ R2R
ช่วยให้คนท�ำงานประจ�ำเข้าใจถึงกระบวนการวิจยั และ
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำการวิจัยมาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพงานประจ�ำ ดังนัน้ โจทย์ทสี่ ำ� คัญใน
การขับเคลือ่ น R2R ก็คอื ท�ำอย่างไรให้การวิจยั ทีเ่ ป็น
เรือ่ งยาก กลายเป็นเรือ่ งทีค่ นท�ำงานเข้าใจได้งา่ ยขึน้
การขับเคลื่อนการวิจัยแบบเดิมๆ คือ
การจัดฝึกอบรมเป็นหลักสูตรเต็มรูปแบบ
ให้เรียนรู้กระบวนการวิจัยและความรู้ทางสถิติตั้งแต่ต้นจน
จบ ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่ายิ่งท�ำให้คนท�ำงาน
ประจ�ำมีมุมมองการวิจัยว่าเป็นเรื่องไกลตัว “R2R Learning
Center” น่าจะเป็นค�ำตอบของโจทย์นไี้ ด้ และน่าจะผลักดัน
ให้ R2R ก้าวต่อไปด้วยความยั่งยืน ควบคู่ไปกับความช่วย
เหลือของกลุ่มคุณอ�ำนวย (Facilitator)

Q: R2R Learning Center ที่ดีควรมีลักษณะ
อย่างไร
A: ก่อนอื่นเลยคงจะต้องมาตกลงกันก่อนว่า R2R

Learning Center จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เพื่อให้
เข้าใจตรงกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนตัว
ของผมตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น R2R Learning Center
น่าจะตอบโจทย์ที่ว่า ท�ำอย่างไรให้การวิจัยที่เป็นเรื่องยาก
กลายเป็นเรือ่ งทีค่ นท�ำงานเรียนรูก้ ระบวนการท�ำวิจยั ได้งา่ ยขึน้
จากโจทย์นจี้ งึ จะน�ำมาเขียนเป็นวัตถุประสงค์ให้เข้าใจตรงกัน
และจากวัตถุประสงค์ทไี่ ด้จงึ น�ำมาจัดโครงสร้างและวางแผน
การด�ำเนินงาน
ส�ำหรับโครงสร้างของ R2R Learning Center ในแต่ละ
พื้นที่นา่ จะรวบรวมนักวิชาการทางการวิจัยของแต่ละหน่วย
งานมาช่วยกันจัดตัง้ ทีมงาน เพือ่ ใช้ทรัพยากรบุคคลทีม่ อี ยูใ่ ห้
ได้ประโยชน์สูงสุด อาจมีนกั วิชาการจากส่วนกลางมาช่วย
เหลือในบางส่วน แต่ที่ส�ำคัญคือ นักวิชาการเหล่านีต้ ้องมี
แนวคิดของ R2R ตรงกัน เพราะปัจจุบันแนวคิดเรื่อง R2R
เริม่ ผิดเพีย้ นแตกต่างกันออกไปบ้าง อาจเป็นเพราะความไม่
เข้าใจจุดเริ่มต้น การขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือการก�ำหนด
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ให้เป็นนโยบายตามสมัยนิยมของฝ่ายบริหาร การปรับ
ให้นักวิชาการมีแนวคิดที่ตรงกันอาจเป็นเรื่องยาก
ซึ่งความเข้าใจร่วมกันในเรื่องเป้าหมายและแนวคิด
R2R น่าจะเป็นสิ่งแรกที่จะต้องท�ำก่อนที่จะด�ำเนินการ
R2R Learning Center

Q: บทบาทของ R2R Learning Center
ต่อวงการสาธารณสุขและสังคมไทยในอนาคต
จะเป็นอย่างไร
A: แน่นอน R2R ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างมาก ท�ำให้คนท�ำงานประจ�ำตระหนักถึงการท�ำงาน
ที่ต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์มากขึ้น มีความเป็น
อิสระในการคิดเพื่อพัฒนางานมากขึ้น มีความสุข
ในการท�ำงานประจ�ำมากขึน้ และเห็นความส�ำคัญและ
คุณค่าของตนเองมากขึ้น

มอง Rา2ผRู้บริหาร
ผ่านสายต ly View)
(Butterf

R2R Learning Center

แหล่งเรียนรู้ร่วมกันฉันพี่น้อง
นพ.วิศิษฏ์ สงวนวงศ์วาน

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ส่วนหนึง่ ที่ R2R ภาคอีสานเติบโตก้าวหน้าไปมาก
ปฏิเสธไม่ได้วา่ นายแพทย์วศิ ษิ ฎ์ สงวนวงศ์วาน
จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี มีบทบาทส�ำคัญมาก ทุกครั้งที่
R2R มีโครงการอะไรใหม่ๆ ที่อยากปลุกปั้นให้
สมาชิกได้รู้จัก หรือรับเป็นนโยบายไปปรับปรุง
งานภายในองค์กร ชื่อของนายแพทย์วิศิษฎ์
จะติดโผในรายชือ่ ผูร้ ว่ มขบวนการระดมไอเดียเสมอ
โปรเจ็กต์ R2R Learning Center ก็เช่นกัน
โฉมหน้า และบทบาทของ R2R Learning
Center ในวงการสาธารณสุขไทยทัง้ ในปัจจุบนั
และอนาคตในความคิดเห็นของอาจารย์จะเป็น
อย่างไร
Q: ในมุมมองของอาจารย์ R2R Learning
Center มีความส�ำคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อน
R2R ในประเทศไทย
A: R2R Learning Center มีจุดเริ่มต้นจากศิริราช

เพราะเป็นศูนย์กลางของ R2R ประเทศไทย มีการอบรม
Facilitator, Note Taker ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงาน
ที่อยู่ในเครือข่ายทั้งหลาย แต่ที่ผ่านมามีข้อจ�ำกัด คือ
ทีศ่ ริ ริ าชอบรมได้แค่ครัง้ เดียวต่อปีและรับจ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม
ได้ไม่มาก คนที่มาจากต่างจังหวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะ
ท�ำให้องค์กรหลายแห่งไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้

เราก็มาคุยกันว่าถ้าจะเพิ่มโอกาสให้กับคนที่อยู่ต่าง
จังหวัดในแต่ละภูมิภาคสามารถเข้าอบรมแบบเดียวกันนี้ได้
ก็น่าจะท�ำให้การด�ำเนินงานของ R2R สะดวกรวดเร็วขึ้น
ประกอบกับอาจารย์ผู้ใหญ่เคยบอกว่า ถ้าเครือข่ายไหน
พร้อมน่าจะมีการอบรมของเราเอง ก่อนหน้านี้เครือข่ายเรามี
อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ ตอนนีม้ เี ขตบริการ
เพิม่ ขึน้ คือ มุกดาหาร เราจึงเรียกตัวเองว่า “อุบลมุกศรีโสธรเจริญ”
เมื่อสองเดือนก่อนเราเลยลองท�ำดู เพราะว่าเสียงเรียกร้อง
ในเขตเยอะมากว่าน่าจะมีการอบรม Facilitator ขึ้นมา บวกกับ
บุคลากรในเครือข่ายของเราทีม่ ศี กั ยภาพ เคยเข้ารับการอบรมที่
ศิริราชและกระทรวงสาธารณสุข จึงปรึกษาอาจารย์เชิดชัยและ
อาจารย์อัครินทร์ เรียนเชิญทั้งสองท่านเป็นวิทยากรร่วมด้วย
จุดประสงค์ คือ หนึ่ง เพื่อให้เขตเห็นว่าเราอยากจะ
เชื่อมโยงกับส่วนกลาง และส่วนกลางก็ให้ความส�ำคัญ
สอง ให้อาจารย์ได้เห็นขบวนการที่เราท�ำ เพื่อที่อาจารย์
จะได้ให้ค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ หลังจากอบรมไป
แล้วเรารู้สึกว่าน่าจะพอท�ำการอบรมเรื่อง Facilitator นี้ได้ ส่วน
เรื่อง R2R Learning Center เราก็เคยเกริ่นๆ กันไว้หลายครั้ง
ว่าน่าจะมีศูนย์กลางเหล่านีก้ ระจายไปอยู่ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อ
เพิม่ โอกาสให้คนต่างจังหวัดได้เข้าถึงข้อมูลหรือการอบรมต่างๆ
แต่ยังไม่คุยรายละเอียดกันมากนัก

Q: R2R Learning Center ที่ดีควรมีลักษณะ
อย่างไร
A: เรามองว่า กระบวนการ R2R สามารถจะพัฒนา

ปรับเปลีย่ นการให้บริการต่อผูป้ ว่ ยได้ดี ซึง่ ประเด็นนีร้ ะดับปฏิบตั ิ
งานเห็นด้วยเยอะ ระดับบริหารอาจจะมีบางส่วนที่เริ่มเห็นว่า
มีประโยชน์จึงคิดต่อว่าถ้ามีศูนย์กลางเหล่านีข้ ึ้นมาน่าจะเพิ่ม
โอกาสให้บคุ ลากรทีม่ คี วามตัง้ ใจ ความมุง่ มัน่ ในการช่วยพัฒนา
ได้เข้ามาเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นประสบการณ์ และเป็นการเพิม่ โอกาส
ของ R2R ประเทศไทยทีม่ บี คุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพเข้ามาช่วยให้การ
ขับเคลื่อน R2R ไปได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ในด้านการจัดการอบรมของเราจะต่างกับกรุงเทพฯ ในแง่
บริบท เนือ้ หาการอบรมเราจะเน้นตัวอย่างหรือกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงพยาบาลต่างจังหวัด ซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพื่อให้เขา
น�ำกลับไปปฏิบัติงานได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังท�ำให้วิทยากรใน
พื้นที่มีโอกาสเพิ่มศักยภาพตัวเอง เมื่อก่อนอาจไปช่วยส่วนกลาง
แต่ตอนนีก้ ลายเป็นตัวหลักต้องเตรียมการต้องเพิม่ ความสามารถ
เพื่อให้เกิดความส�ำเร็จ

Q: บทบาทของ R2R Learning Center ต่อวงการ
สาธารณสุขและสังคมไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร
A: ผมมองว่าการใช้ R2R มาแก้ปญั หาหน้างานเป็นการแก้

ส�ำหรับ R2R Learning Center ตามที่ผมเข้าใจ นอกจาก
การอบรมแล้ว น่าจะเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับ R2R ทั้งหมดด้วย
เหมือนเป็นเครือข่ายหนึง่ ทีจ่ ะเชือ่ มโยงออนไลน์ไปในส่วนกลางเพือ่
ดึงข้อมูลต่างๆ ว่าผลงานทีผ่ า่ นมาของแต่ละท้องทีเ่ ป็นอย่างไร ซึง่
เป็นแหล่งที่ผู้มาใหม่สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้

อาจารย์โกมาตร (นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์)
เคยบรรยายเรื่อง System Thinking ได้ดีมาก คือ ไม่มีระบบใดๆ
สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว แต่จะมีระบบอื่นมาเชื่อมโยงไป
หมด ผมก็มองว่าระบบสาธารณสุขของเราน่าจะเชือ่ มโยงกับการ
ศึกษา ถ้าคนยอมรับว่า R2R ดี เราก็น่าจะผลักดันแนวคิด R2R
เข้าไปในหลักสูตรให้เด็กได้เรียนมากขึ้น ให้รู้วา่ วิจัยเป็นอย่างไร
R2R เป็นอย่างไร เมือ่ เรียนจบก็จะเข้าใจโดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งสอนเพิม่
คนรุ่นใหม่ที่เรียนจบมาท�ำงาน จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน คือเป็น
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารซึ่งหลักสูตรการศึกษาแบบนี้ จะท�ำให้
ผู้บริหารรุ่นต่อไปจะเข้าใจและรักการวิจัย

Q: R2R Learning Center ที่ดีควรจะมีลักษณะ
อย่างไร
A: ในมุมมองของผมคิดว่า

หนึง่ ควรตั้งหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระ โดยที่ R2R
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนเรื่องงบประมาณ อาจจะ
เข้ามาขอพื้นที่ในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ เป็นส�ำนักงาน เช่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือพืน้ ทีข่ องจังหวัดใดจังหวัดหนึง่ แล้ว
เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาจัดอบรมเป็นครั้งๆไป โดยมีวิทยากรจาก
ส่วนกลางเข้ามาเสริม แบบนีม้ ขี อ้ ดี คือ สามารถควบคุมคุณภาพได้
เพราะ R2R ประเทศไทยเป็นแม่งานจัดการเองทั้งหมด สมมติว่า
มีหลาย center ทั่วประเทศ ท�ำให้ในแต่ละปีสามารถขับเคลื่อน
ในทิศทางของตัวเองได้
สอง ตัง้ เป็นลักษณะหน่วยงานย่อยในสถาบันทีอ่ ยูใ่ นท้องถิน่
ซึ่งต้องเป็นการเจรจา ระหว่าง R2R ประเทศไทยกับหน่วยงาน
นัน้ ๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ
โรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ โดยทางสถาบันอาจสนับสนุน
ด้านสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์ตา่ งๆ อีกส่วนหนึง่ ส่วนกลาง
เป็นผู้สนับสนุนเพิ่มเติม
มีขอ้ ดี คือ ท�ำให้ภมู ภิ าคมีความเป็น
เจ้าของร่วมกัน แนวทางการท�ำงานสามารถ
ปรับให้เข้ากับบริบทท้องถิน่ ได้งา่ ย ประเด็น
ส�ำคัญ คือ ความเข้าใจและการยอมรับจาก
ผูบ้ ริหารว่าจะสนับสนุน
มากน้อยเพียงใด
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ปัญหาที่ปลายเหตุ ความหมายของค�ำว่าปลายเหตุ คือ ปัจจุบัน
บุคลากรทางสาธารณสุขส่วนใหญ่จบปริญญาตรี ซึ่งก็จะเห็นได้
ว่าปริญญาตรีไม่ได้สอนให้รู้จักกระบวนการวิจัย หรือสอนให้รู้ว่า
วิจัยมีประโยชน์อย่างไร ท�ำให้คนไม่ชอบวิจัย

ผมได้ฟังบรรยายของท่านอาจารย์วิจารณ์ (ศาสตราจารย์
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช) และอาจารย์ประเวศ (ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประเวศ วะสี) บอกว่าทีผ่ า่ นมาเราแก้ปญ
ั หา
โดยกระบวนการวิจัยได้ล�ำบาก เพราะหน่วยงานส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะเชิงอ�ำนาจสัง่ การทุกระดับ เพราะฉะนัน้ ต้องปรับทีว่ ธิ คี ดิ
ของผู้บริหาร ให้ผู้บริหารฟังเสียงของผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น
ในปีแรกๆ เราอาจจะเริ่มต้นด้วยการประชาสัมพันธ์ให้คน
สนใจ และเข้าใจถึง R2R ที่แท้จริงก่อน ล�ำดับต่อไปคือ ให้ความ
ส�ำคัญกับคุณภาพของงานวิจัย R2R ที่ออกมา ถ้าเป็นวิจัยที่มี
คุณภาพใครก็เอาไปใช้ได้หมดทั่วโลก ผมคิดว่าน่าจะต้องมีแผน
ระยะยาวว่าเป้าหมายและคุณภาพของงาน R2R ในอีกห้าปี สิบปี
ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
เมือ่ อ่านมาถึงบรรทัดนี้ หลายท่านคงจับตา
มองและเฝ้ารออย่างใจจดจ่อว่า R2R Learning
Center จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร เชื่อว่า
เมือ่ ภาพฝันนีเ้ ริม่
เป็นรูปเป็นร่างจับต้องได้
ชัดเจน โปรเจ็กต์
นี้จ ะมาช่ ว ยส่ ง เสริ ม
การท�ำงานของชาว
R2R ทั่วประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

อ�ำนวย
ก้าวไปpกirับinคgุณFlower)
(Ins

สร้างงาน...สาน(ใจ)คน
ด้วย

R2R

หลังเรียนจบคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม ก็เข้าท�ำงาน
ทีโ่ รงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮอ่ งสอน และย้ายไป
ประจ�ำทีโ่ รงพยาบาลปายซึง่ เป็นโรงพยาบาลชุมชน
แห่งหนึง่ ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ก่อนโชคชะตาจะพัด
พาให้มาอยูท่ โี่ รงพยาบาลปางมะผ้าอีกครัง้ และทีน่ เี่ อง
ที่ท�ำให้นายแพทย์หนุ่มไฟแรงคนนี้มีโอกาสได้รู้จัก
และสัมผัสกับ R2R ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูสู่โลก
ใบใหม่ในการท�ำงาน
หลายคนคงอยากรู้ว่าเส้นทางบนถนนสาย R2R ของเขา
เป็นมาอย่างไร จะท้าทายหรือมีอะไรให้เรียนรู้มากมายแค่ไหน
เขาพร้อมจะเล่าให้ฟังในบรรทัดถัดไปแล้วค่ะ

R2R โลกใบใหม่ของนายแพทย์ไฟแรง

“ผมเริ่มมาท�ำงานที่โรงพยาบาลปางมะผ้าช่วงปี
พ.ศ. 2547-2548 โดยรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาและการให้
บริการในตอนนัน้ ที่นี่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 30 เตียง
มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 70 คน มีแพทย์คนเดียว คือ ท่าน
ผู้อ�ำนวยการ พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ซึ่งชาวบ้านมีสุขภาวะ
ยากล�ำบากมาก เพราะ 70% ของประชากรเป็นชาวเขาทั้ง
เผ่าลาหู่ ลีซู กะเหรี่ยง อยู่บนดอย การเดินทางยากล�ำบาก
ตอนนั้นโรงพยาบาลมีคู่มือบริการสุขภาพเกี่ยวกับการ
บูรณาการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยแม่และเด็กซึ่งผมก็เริ่ม
งานจากตรงนี้ และต่อยอดกระบวนการท�ำงานทีใ่ ห้พยาบาล
ทุกคนในโรงพยาบาลออกไปเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เช่น โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานทีเ่ ดินทางล�ำบาก
ไม่สามารถลงมาจากดอยได้“
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“ส่วนเรื่อง R2R ผมได้ยินมาบ้างก่อนย้ายไปประจ�ำ
อยู่ที่ปายช่วงปี พ.ศ. 2549 ตอนนั้นผมเขียนบล็อกจึง
ได้รู้จักกับอาจารย์กะปุ๋ม (ดร.นิภาพร ลครวงศ์) พอได้
ลองศึกษาก็รู้สึกว่า R2R น่าสนใจ จึงเชิญอาจารย์กะปุ๋ม
มาอบรม R2R ให้ชาวโรงพยาบาลปาย และเชิญเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลปางมะผ้าไปร่วมอบรมด้วย ตอนนัน้ จัด
workshop 2 รุ่นที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของผมในเรื่องการ
ขับเคลื่อนR2Rได้เรียนรู้และเข้าใจ concept แต่ภาพรวม
กลับกลายเป็นว่าที่โรงพยาบาลปายจุดไม่ค่อยติด กระแสก็
เงียบๆ ไป”
“จนกระทั่งผมย้ายกลับมาที่โรงพยาบาลปางมะผ้า
อีกครัง้ ได้เห็นพีๆ่ น้องๆนัดประชุมกันเรือ่ ง R2R ช่วงปี พ.ศ. 2556
และต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2557 ซึ่งทางทีมงานส่งผลงาน
R2R ไปประกวดระดับจังหวัด และได้รางวัลที่ 1 ของจังหวัด
ท�ำให้มีแรงกระตุ้นขึ้นมาว่า R2R มีความส�ำคัญเมื่อผมได้ขึ้น
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการจึงให้การสนับสนุนเต็มที่เริ่ม
การวางแผนตั้งแต่ต้นปีด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อปู
พื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้แน่นขึ้นด้วยการจัด workshop
โดยผมประสานและด�ำเนินการให้และได้ดำ� เนินการจัดอบรม
ไปจ�ำนวน 2 รุ่นแล้ว ประมาณ 80 คน ในบุคลากรทุกระดับ
ตัง้ แต่ระดับคนงานจนถึงแพทย์ นัน่ เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้
พวกเราได้เข้าใจ R2R จากนัน้ ก็คอยติดตามต่อเนื่องและให้
ก�ำลังใจทีมงานอย่างสม�่ำเสมอ”
“เราท�ำงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ระดับ
อ�ำเภอ และระดับจังหวัด ซึง่ ยุทธศาสตร์ทวี่ า่ จะคอยก�ำกับและ
ชีท้ ศิ ทางให้กบั การท�ำงานคือการพัฒนางานวิจยั ทางเครือข่าย
บริการสุขภาพปางมะผ้าก�ำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์นี้
และมีแผนตั้งแต่ต้นปีวา่ จะท�ำอะไรบ้าง มีผู้รับผิดชอบจาก
โรงพยาบาล ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบลเป็นตัวแทนหลัก ซึ่งตัวแทนจากหน่วยงาน
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ต่างๆ ที่เข้ามาเป็นกรรมการขับเคลื่อน ด�ำเนินงานโดย
จัดการประชุมทุก 2 เดือน เพื่อติดตามผลงานความก้าวหน้า
ของงานวิจัยและช่วยกันขับเคลื่อนให้ผลงานส�ำเร็จลุล่วง
ไปได้ เปิดโอกาสให้บุคลากรของเครือข่ายบริการสุขภาพ
ปางมะผ้ า เข้ า ประชุ ม ด้ า นงานวิ จั ย R2R ทั้ ง ใน
ส่ ว นของระดั บ อ� ำ เภอ จั ง หวั ด ประเทศ โดยเฉพาะ
การประชุมงานวิชาการระดับจังหวัด โดยจัดปีละครั้ง ซึ่งถือ
เป็นโอกาสดีที่จะได้ส่งผลงานวิจัยไปประกวดโดยก่อนหน้า
นัน้ เราจะจัดประกวดระดับอ�ำเภอก่อน แล้วปรับแก้ผลงาน
ให้ดีขึ้น จากนัน้ จึงส่งไปประกวดระดับจังหวัด เราท�ำแบบนี้
มา 2 ปีแล้วครับ”

อยากเป็นคุณอ�ำนวยขั้นเทพสเต็ปการท�ำงาน
ต้องต่อเนื่อง

“การที่จะเป็นคุณอ�ำนวยขั้นเทพได้นนั้ อันดับแรกคือ
ประสบการณ์ความเข้าใจ และมุมมองส่วนตัวถ้าองค์กรและ
บุคลากรมีความเข้าใจจะมีแต่ผลดีและสิ่งส�ำคัญที่สุดคือ
ผมเชื่อว่าถ้าองค์กรไหนพัฒนางานด้วยวิชาการและงานวิจัย
จะส่งผลโดยตรงต่อคนไข้”
“ความประทับใจที่สุดในฐานะคุณอ�ำนวยของผมคือ
การได้เห็นทีมงานมีความสุขใจ ความพอใจในการท�ำงาน
พืน้ ฐานส�ำคัญของเราคือการได้เรียนรู้ และท�ำ workshop กับ
อาจารย์กะปุ๋ม ซึ่งถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีมุมมอง
มีกระบวนทัศน์ที่ดี มี Positive Thinking ต่อเรื่อง R2R
ว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเกินไป ข้อต่อมาคือเวลาที่ได้รับรางวัล
ทุกคนจะมีความสุขมาก และเรามีรางวัลให้แก่ผู้ชนะการ
แข่งขันเป็นแรงจูงใจเล็กๆน้อยๆด้วย ซึ่งนอกจากผลงานจะ
น�ำชือ่ เสียงมาให้กบั บุคลากรและองค์กรแล้ว ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์
สูงสุดก็คือตัวคนไข้หรือผู้รับบริการนัน่ เอง”
“แนวทางส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ การเป็ น
คุ ณ อ� ำ นวยของผมมี ห ลั ก ง่ า ยๆ คื อ
Mindset หรือทัศนคติต่อเรื่อง R2R
ล�ำดับแรก คือต้องมีความเข้าใจ
ในเรื่อง R2R ระดับหนึง่ อาจจะ
ไม่ต้องเก่ง เพียงแต่ต้องรู้ว่าหัวใจ
ส�ำคัญของ R2R คืออะไร เมื่อเข้าใจ
พื้นฐานจะน�ำมาสู่การให้ความส�ำคัญ
ขัน้ ต่อไปจะเริม่ มองเห็นผลทีจ่ ะกระทบ
ต่อคุณภาพบริการ คุณภาพของบุคลากร
และองค์กร ซึง่ นีแ่ หละทีท่ ำ� ให้เราอยาก

อ�ำนวย
ก้าวไปpกirับinคgุณFlower)
(Ins

สนับสนุนทัง้ งบประมาณ บุคลากร
วิชาการสนับสนุน คอยให้
ก�ำลังใจ เกื้อกูลให้เกิดงาน
และผลลัพธ์ตรงนีข้ นึ้ มาได้”

R2R เป็นตัวเชือ่ ม
ให้ชมุ ชนและโรงพยาบาล
เป็นหนึ่งเดียว

“ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ R2R ของโรงพยาบาลปางมะผ้าประสบ
ความส�ำเร็จในมุมมองของผมคือ การพัฒนาตัวเองของเจ้าหน้าที่
มีการสื่อสารที่ดีด้วยสติ ท�ำให้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดได้ลึกซึ้ง
ตัวผลลัพธ์ของงานก็ทำ� ให้เกิดแรงบันดาลใจและความรูส้ กึ ทีเ่ ป็น
ทางบวกท�ำให้มีก�ำลังใจที่จะคิดและท�ำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป นีค่ ือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างใน ส่วนคนข้างนอกเขาก็จะเห็น
ว่าโรงพยาบาลปางมะผ้ามีมาตรฐานการท�ำงานที่ดีขึ้นจากเมื่อ
ก่อนไม่ผ่านการรับรอง HA คนไข้สว่ นใหญ่กอ็ ยูบ่ นดอยท�ำให้เป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึง มีการร้องเรียนค่อนข้างเยอะ แต่หลังจาก
ที่เราได้น�ำ R2R มาปรับปรุงการท�ำงานมาได้ 2 ปี ผลงานของ
เราได้รางวัลระดับจังหวัดและปีที่แล้วเราไปคว้ามาหลายรางวัล
ทั้งระดับผลงานและงานวิจัย เรามีความเป็นทีมสูง เช่น ไปร่วม
งาน R2R Forum จังหวัดอืน่ จะไปแค่หวั หน้า 1-2 คน แต่ปางมะผ้า
แท็กทีมไปประมาณ 20-30 คน ความเป็นทีม ท�ำให้ภาพลักษณ์
ของเราต่อคนนอกเปลี่ยนไป เรามีผลงานวิชาการ มีการพัฒนา
ผลงานสู่การน�ำไปปรับใช้ และเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการ นีค่ ือสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น”
“ส่วนตัวชีว้ ดั ในระดับชุมชนเราประเมิน 2 อย่าง คือประเมิน
จากค�ำร้องเรียนของคนไข้และประเมินจากความพึงพอใจ ซึ่งใน
ส่วนของการร้องเรียนน้อยลงมาก เหลือปีละ 1-2 เรือ่ ง ในด้านของ
ความพึงพอใจก็เพิ่มขึ้นเป็น 84% ซึ่งถือว่าเกินเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ที่
80% และล่าสุดผมก็ออกไปฟังเสียงประชาชนตามหมู่บ้านคนใน
ชุมชนให้การตอบรับอย่างดี ทุกคนมัน่ ใจ เชือ่ ใจต่อการให้บริการ
ของเรามากขึ้น คนไข้สามารถคุยปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด
เวลาที่มีปัญหา ทุกคนพร้อมให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้เราพัฒนาการ
ท�ำงานดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้โรงพยาบาลปางมะผ้าของเราเป็น
โรงพยาบาลของทุกคนและเป็นทีพ่ งึ่ ของชุมชนอย่างแท้จริงครับ”
นายแพทย์สุพัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยใบหน้าระบายยิ้ม

ปัจจัยส�ำคัญอย่างหนึ่งที่ท�ำให้บริการด้าน
สาธารณสุขของโรงพยาบาลปางมะผ้าประสบความ
ส�ำเร็จคือการท�ำงานเป็นทีมภายใต้ค่านิยมองค์กร
ที่เรียกว่า FAST ซึ่งมาจากค�ำว่า Family, Assist,
Service Mind และ Team บวกกับการน�ำ R2R
มาร่วมพัฒนาการท�ำงาน ยิ่งท�ำให้การบริการของ
โรงพยาบาลปางมะผ้าเข้าถึงประชาชนในพื้นที่
ซึ่งประกอบด้วยคนหลายชนเผ่าได้อย่างทั่วถึง

คุณพยอม มงคล หัวหน้า

พยาบาล พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
พิเศษโรงพยาบาลแห่งนี้ จะมาเล่าถึง
จุดเปลี่ยนในชีวิตว่าอะไรท�ำให้เธอ
ตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของ R2R และในบทบาทของ
คุณอ�ำนวยเอือ้ ให้เกิดความ
เปลีย่ นแปลงอะไรบ้าง ทัง้ ใน
แง่ปจั เจกและส่วนรวมไปฟัง
พร้อมกันเลยค่ะ

ความรักในงานบริการน�ำทางให้มาเจอ R2R

“จากทีอ่ ำ� เภอปางมะผ้าพบว่ามีสถิตเิ ด็กอายุตำ�่ กว่า
5 ขวบ มีอตั ราป่วยและอัตราการตายด้วยโรคปอดบวม
สูงมาก ดังนัน้ ส�ำนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานความร่วมมือมา และ
จัดสรรงบประมาณมาให้ เพื่อที่จะบูรณาการทั้งงาน
ส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาพยาบาล และงานชุมชน
เช่น ครู อสม. ผู้น�ำชุมชน ให้มาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้
ร่วมกัน เพื่อที่จะลดอัตราการตายของเด็กที่อายุ
ต�ำ่ กว่า 5 ขวบจากโรคปอดบวม ผลลัพธ์จากการร่วมแรง
ร่วมใจกันบวกกับการเสริมความรู้ให้ชาวบ้านในแต่ละ
ชุมชน โดยเฉพาะในผู้ปกครองและกลุ่มอสม.ท�ำให้
ปัจจุบันอัตราการตายด้วยโรคปอดบวมลดลง ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการท�ำ R2R”
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จุดเปลี่ยนที่ท�ำให้เกิดการขับเคลื่อนงาน R2R

“พี่เคยได้ยินเรื่องของ R2R เมื่อปี พ.ศ. 2544-2545 แต่ไม่
เข้าใจลึกซึง้ ว่าคืออะไร จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลปาง
มะผ้าเริม่ น�ำ R2R เข้ามาพัฒนาการท�ำงานในองค์กร พีก่ เ็ ริม่ รูจ้ กั
และสนใจ บวกกับเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้าเห็นความ
ส�ำคัญของงานวิชาการและได้จดั ท�ำแผนยุทธศาสตร์ชอื่ พัฒนางาน
วิชาการ งานวิจยั และนวัตกรรม โดยมอบหมายให้พเี่ ป็นประธาน
ขับเคลื่อนร่วมกับน้องๆ จึงได้เริ่มบทบาทการเป็นคุณอ�ำนวย
ตั้งแต่ตอนนัน้ ค่ะ ร่วมทีมงานตอนแรกได้ประมาณ 5-6 คน
โชคดีมากที่น้องๆ ในทีมส่วนมากจบปริญญาโทมามีความรู้
เรื่องงานวิจัยเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว จึงท�ำงานค่อนข้างง่าย โดย
พี่รับหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการ และคอยเสริมน้องๆ
ด้านแนวคิดหลักปฏิบัติ R2R ให้”

R2R เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาส

“เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของอ�ำเภอปางมะผ้าเป็น
ภูเขาสูงและประชาชนหลากหลายชนเผ่าตั้งบ้านเรือนอยู่ที่
ภูเขาสูง จึงท�ำให้เขาเข้ามารับบริการด้านสุขภาพล�ำบาก เราก็
มีคำ� ถามในใจว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนในพืน้ ทีด่ งั กล่าวได้
อย่างไร เราจึงช่วยกันคิดช่วยกันท�ำ จนเกิดการให้บริการด้าน
สุขภาพแบบเชิงรุก โดยเข้าไปให้บริการที่หมู่บ้านเลย โดยเรา
เรียกบริการนี้วา่ “ PCU @ home ”

เทคนิคการเป็นคุณอ�ำนวยที่ดี

“อย่างแรกเลยเราต้องรักในการให้บริการ รักที่จะให้
ค�ำแนะน�ำกับน้องๆ ต้องเปิดใจให้กว้างเพือ่ รับฟังน้องๆ ด้วยใจ
ไม่ใช่ไปสั่ง แต่เป็นการชี้แนะ ให้ค�ำแนะน�ำว่าจะท�ำตรงนัน้
อย่างไร วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน แต่เราจะไม่บอกจุดอ่อนเขา
ตรงๆ ให้เขาได้คิดเอง เราเพียงแค่ตั้งค�ำถามน�ำ ต้องมีเวลา
ในการค้นคว้าข้อมูลและการวางแผนการท�ำงาน บางทีน้อง
ส่งงานมาให้เราดูว่าจะแก้ไขตรงนัน้ แต่เราไม่มีเวลาก็จะขาด
ความต่อเนื่องได้
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“นอกจากนี้ หน้าที่ส�ำคัญอีกข้อของคุณอ�ำนวยคือ
ต้ อ งคอยเชื่ อ มประสาน คอยอ� ำ นวยความสะดวก
คอยช่วยเหลือน้องๆ ในการท�ำงานวิจัย R2R เป็นครูผู้ให้
ความรู้ ช่วยชีแ้ นะและต้องมีเวทีให้นอ้ งๆได้พดู คุยแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ พี่คิดว่าน้องๆ ในกลุ่มส่วนใหญ่มีความสามารถ
มีแนวคิดและความรูท้ จี่ ะขับเคลือ่ นงานของตัวเองอยูแ่ ล้ว
แต่น้องๆ บางคนที่ไม่มีเวที ไม่มีความรู้ก็ต้องอาศัย
คุณอ�ำนวย คุณอ�ำนวยจึงมีความส�ำคัญกับงาน R2R มาก
เรียกว่าขาดไม่ได้ เป็นของคู่กันค่ะ
“ในความเห็นของพี่คิดว่าสิ่งที่จะท�ำให้คุณอ�ำนวย
ทุกคนมีก�ำลังใจคือการมีเวทีให้แสดงออกและมีพี่เลี้ยงที่
คอยกระตุน้ คอยให้คำ� แนะน�ำ ให้ความช่วยเหลือ ส�ำหรับ
เครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้าจะมีเวทีให้ทุกคนมา
น�ำเสนอผลงาน และมีทีมคุณอ�ำนวยให้ค�ำแนะน�ำว่าจะ
ปรับแก้ตรงไหนบ้าง หรือว่าอันนีด้ ีแล้ว ช่วยกันชี้จุดได้
เขาก็จะมีก�ำลังใจในการท�ำงาน
“ความเปลี่ยนแปลงหลังจากท�ำ R2R ที่เห็นเป็น
รูปธรรมคือได้อ่านหนังสือเยอะขึ้น ได้มองและวิเคราะห์
งานของตัวเองมากขึ้น ได้คิดต่อยอดว่าเราจะแก้ปัญหา
หน้างานอย่างไรจะท�ำให้งานของเราดีขึ้นอย่างไร ท�ำให้
ได้คดิ อยูต่ ลอด และงานก็ได้รบั การพัฒนาขึน้ เรือ่ ยๆเวลา
ที่มีงานวิชาการระดับจังหวัด พี่ก็ได้รับโอกาสจากท่าน
ผู้อ�ำนวยการเต็มที่ อย่างปีที่ผ่านมาพี่ก็พาน้องมาเกือบ
20- 30 คน ทุกคนก็ตนื่ ตาตืน่ ใจ ได้แนวทางในการกลับไป
พัฒนางานของตนเอง ท�ำให้องค์กรของเราตืน่ ตัวมีความ
สามัคคีกันมากขึ้น ผลงานได้รับการยอมรับมีชื่อเสียง
ทุกคนรู้สึกภูมิใจ ท�ำให้มีพลังที่จะพัฒนางานต่อไป”

รางวัลที่ประเมินค่าไม่ได้ของคุณอ�ำนวย

“สิง่ ทีป่ ระทับใจอับดับแรกคือผูบ้ ริหารของโรงพยาบาล
เพราะท่านคอยอ�ำนวยความสะดวกในเรือ่ งของงบประมาณ
และให้การสนับสนุนเราทุกอย่าง รวมทัง้ ก�ำลังแรงใจ อันนี้
ต้องขอบคุณคุณหมอสุพัฒน์ (นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า) ผู้บังคับบัญชา และ
พี่อรรถสิทธิ์ (นายอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ สาธารณสุข
อ�ำเภอปางมะผ้า) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ และเปิด
ช่องทางให้เราทั้งหมด ที่ส�ำคัญคือท่านผู้อ�ำนวยการได้
สนับสนุนให้น้องๆ มีโอกาสไปร่วม R2R ระดับประเทศ
2 ปีซอ้ น เป็นการเปิดกระบวนทัศน์ทเี่ ปิดตาเปิดใจให้นอ้ งๆ
ได้ไปเรียนรู้ความอลังการของเวทีระดับประเทศ

อ�ำนวย
ก้าวไปpกirับinคgุณFlower)
(Ins

“ความประทั บ ใจอี ก อย่ า ง คื อ
ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 เราได้เชิญอาจารย์กะปุ๋ม
(ดร.นิภาพร ลครวงศ์) กับอาจารย์ติ๋ว (เภสัชกรหญิงภาวดี
น้อยอาษา) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แล้วพี่สมเรียน
สุขโพธิญาณ ซึ่งท�ำงานในต�ำแหน่งลูกจ้างเป็นพนักงานเปล
และรับงานห้องบัตร ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้กับอาจารย์
ทั้งสองท่าน ซึ่งได้เขียนปัญหาหน้างานว่ามีอะไรบ้าง เช่น
เขาต้องท�ำงานหลายหน้าที่ ไม่วา่ จะบริการเปล บริการบัตรคิว
ชั่งน�้ำหนัก และวัดส่วนสูง เขาบอกว่าอยากท�ำงานหลายๆ
อย่างได้ในเวลาเดียวกัน แต่ไม่รู้จะท�ำอย่างไร เขาก็คิดมา
เรื่อยๆ จนได้นวัตกรรมชิ้นหนึง่ ซึ่งอาจารย์กะปุ๋มเรียกว่า
“ปุม่ ตึด้ เมือ่ กึด๊ เติง”เป็นภาษาเมือง ซึง่ หมายความว่า “กดปุม่
เมื่อคนไข้เสร็จแล้ว”โดยพอมีคนไข้มา เขาก็จะเข็นเปลไป
ห้องเอกซเรย์ จากนัน้ ก็กลับมาท�ำงาน พอเอกซเรย์เสร็จแล้ว
เจ้าหน้าที่ห้องเอกซเรย์ก็กด“ปุ่มตึ้ดเมื่อกึ๊ดเติง”พี่เขาก็จะรู้
ว่าต้องไปรับคนไข้
“พี่สมเรียนส่งผลงานชิ้นนี้ไปประกวดในระดับอ�ำเภอ
แล้วได้รางวัลชนะเลิศ จากนัน้ เราก็สง่ ผลงานชิน้ นีไ้ ปประกวด
ทีเ่ วทีระดับจังหวัดก็ได้รางวัลชนะเลิศอีก เป็นผลงานทีพ่ วกเรา
ภูมิใจมาก จากที่พี่สมเรียนเป็นคนงานธรรมดาๆ วันหนึง่
เขาสามารถก้าวขึ้นไปบนเวทีระดับจังหวัด และสามารถ
น�ำเสนอผลงานบนเวทีต่อหน้าคนเยอะๆได้ มันท�ำให้เขามี
ความสุข ภูมใิ จ และรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าค่ะ” คุณพยอมกล่าวทิง้ ท้าย
ด้วยน�้ำเสียงภาคภูมิใจแทนทีมงานของเธอ

หลายปีก่อน หน่วยงานสาธารณสุขใน
อ�ำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ก็คงเหมือน
หลายๆ พื้นที่ที่แทบไม่มีใครรู้ว่า R2R คือ
อะไร จนกระทั่งเมื่อราวปี พ.ศ. 2556 กระแส
R2R ได้ไหลผ่านมายังเครือข่ายบริการสุขภาพ
ปางมะผ้ารวมถึง รพ.สต.บ้านแม่ละนาแห่งนี้ และได้จดุ ประกาย
ให้ผบู้ ริหารรวมทัง้ บุคลากรให้มาปฏิวตั ติ วั เองเพือ่ พัฒนาการ
ท�ำงานให้ได้มาตรฐาน และที่ส�ำคัญ “ได้ใจผู้เข้ารับบริการ”
หนึง่ ในนัน้ มีคณ
ุ กร (คุณวรวิทย์ รัตนไพรวัลย์)
ผูอ้ ำ� นวยการ รพ.สต.บ้านแม่ละนา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮอ่ งสอน
รวมอยู่ด้วย ไปฟังเขาเล่าดีกว่าว่า แรงบันดาลใจในการมา
เป็นคุณอ�ำนวยของเขาเป็นอย่างไร

เพราะขวนขวายจึงกลายเป็นคุณอ�ำนวยคนเก่ง

“เดิมทีผมท�ำงานอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล(รพ.สต.)ผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เป็นคุณอ�ำนวย
หรอกครับ เพียงแต่ท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วก็
ท�ำงานวิจัย R2R เรื่อยๆ เมื่อมีโอกาสผมก็ลองน�ำเสนอ
ผลงานวิจยั ของตัวเองซึง่ ท�ำเกือบทุกปีใน รพ.สต. โดยน�ำเสนอ
ทั้งระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด และระดับกระทรวง เรียกได้
ว่าทีไ่ หนมีประชุมวิชาการผมส่งไปหมด ผมอาศัยการเรียนรู้
แบบครูพักลักจ�ำ ขวนขวายด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากที่อื่น และน�ำงานที่ตัวเอง
ท�ำเผยแพร่ทางวารสาร พอมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทุกคน
ก็เริ่มรู้จักผม อีกอย่างผมก็จบปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์ด้วย ท่านผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล (คุณหมอสุพัฒน์
ใจงาม) และพี่เก่ง (คุณพยอม มงคล) จึงชักชวนให้มา
ก่อตั้งทีม R2R แล้วให้ผมเป็นแกนน�ำครับ”
“ทีผ่ า่ นมาผมมีหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานให้คนทีท่ ำ� R2R ใน
ทุกรพ.สต.มาท�ำงานร่วมกัน ถ้าเป็นโรงพยาบาลปางมะผ้า
บางเรือ่ งทีน่ อ้ งๆ ต้องการความช่วยเหลือผมก็เป็นพีเ่ ลีย้ งให้
คล้ายเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยให้ความรู้โดยเฉพาะคนที่ไม่
เคยท�ำมาก่อน อาจต้องให้ความช่วยเหลือเยอะหน่อยครับ”

13

อ�ำนวย
ก้าวไปpกirับinคgุณFlower)
(Ins

ไม่ยากถ้าอยากเป็นคุณอ�ำนวยขั้นเทพ

“แม้วา่ ในระดับประเทศ R2R จะเกิดมาหลาย
ปีแล้ว แต่เครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้าแทบ
จะไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไร เมื่อผมได้รับมอบหมาย
ให้เป็นแกนน�ำในปี พ.ศ. 2556 ก็ศึกษาข้อมูลเพื่อดู
ตัวอย่างที่หลากหลาย ปี พ.ศ. 2557 เริ่มด�ำเนินการ
อย่างจริงจัง โดยแบ่งหน้าที่ให้ทุกคนรับผิดชอบโดย
เฉพาะ Facilitator (คุณอ�ำนวย) และผู้ท�ำวิจัยให้
ชัดเจนขึ้น และปี พ.ศ. 2558 เราก็ได้เชิญอาจารย์
กะปุ๋มและอาจารย์ติ๋วมาเป็นวิทยากรเรื่องการ
ขับเคลื่อน R2R โดยมีผมและพี่เก่งเป็น Facilitator
ซึ่งปีที่ผ่านมาเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้า
ส่งผลงานวิจยั เข้าประกวดทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับ
กระทรวงสาธารณสุข และเราก็ได้รับคัดเลือก
ถือได้วา่ ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่ ”

“ส�ำหรับผมแล้ว รู้สึกประทับใจในเรื่องของการส่ง
ผลงานเข้าประกวด ไม่วา่ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับ
กระทรวง นอกจากนี้ เราก็ได้สง่ ไปประกวดทีศ่ นู ย์สริ นิ ธรใน
หัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั คัดเลือกให้นำ� เสนอระดับประเทศ
ซึ่งก็ได้รับรางวัลอีก จนได้ตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสาร
ก็ยงิ่ ท�ำให้ประทับใจ และเป็นก�ำลังใจทีส่ ำ� คัญในการท�ำงาน”
“ผมคิดว่าการเป็นคุณอ�ำนวยขั้นเทพนัน้ ไม่ยากถ้ามี
ความมุ่งมั่นตั้งใจและหมั่นขวนขวาย ผมยึดหลัก 5 ช ของ
อาจารย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คือ ชวน เชียร์ ชี้แนะ ชื่นชม
และเชื่อม เพื่อท�ำความเข้าใจในการท�ำ R2R อย่างต่อเนื่อง
คอยเติมเต็มในส่วนที่ผู้ท�ำวิจัยยังขาดอยู่ คอยให้ก�ำลังใจ
คนทีท่ ำ� R2R และสิง่ ทีล่ มื ไม่ได้เลยคือเราต้องย�ำ้ กับผูท้ ำ� R2R
ว่าผูท้ จี่ ะได้รบั ประโยชน์จากการท�ำงานของเรามากทีส่ ดุ คือ
ประชาชนที่มาใช้บริการของเรา รองลงมาคือการพัฒนา
หน่วยงานและองค์กรของเราให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพ
ระดับสากล”
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R2R เป็นอาวุธที่ช่วยเพิ่มจุดแข็ง อุดจุดอ่อน

“หลายปีทผี่ ่านมาทีผ่ มเข้ามาท�ำ R2R ผมภูมใิ จกับผลงาน
ที่เกิดขึ้นหลายๆ ชิ้นที่ผมท�ำ ผมได้ศึกษางานของคนอื่นด้วย
ไม่วา่ จะเป็นการศึกษาเพิม่ เติมหาความรูจ้ ากเว็บไซต์และวารสาร
ต่างๆ เป็นการพัฒนางานของตัวเองทุกวัน ซึง่ นอกจากผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในเครือข่ายบริการสุขภาพปางมะผ้าด้วย ทุกคนกระตือรือร้น
มากขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะมาพัฒนางานหน้างานของตัวเองและปรับปรุง
หน่วยงานของเราให้ดีขึ้น”
“ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานของเราจะได้พัฒนา
งานให้ดยี งิ่ ขึน้ เพราะว่าหน่วยงานในระดับ รพ.สต. ใกล้ชดิ กับ
ประชาชนมากทีส่ ดุ จากเดิมทีช่ มุ ชนมองว่าระบบการให้บริการ
เราไม่ค่อยดี ถึงขนาดเคยเจอปัญหาเวลาออกนอกพื้นที่โดน
ล้อเลียนว่าท�ำไมออกให้บริการช�ำรุด ยาก็ไม่พอ จุดให้บริการ
ต่างๆ ก็ไม่เพียงพอ เอกสารทีเ่ ตรียมมาก็ไม่พอ เจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่มี
ความพร้อมในการให้บริการ ผู้มารับบริการก็สับสน ท�ำให้
ปั่นป่วนพอสมควร แต่หลังจากเราน�ำ R2R มาช่วยและพัฒนา
ปรับปรุงทัง้ ในสถานบริการและนอกสถานบริการในแบบเชิงรุก
ตอนนี้ระดับความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้นถึง 97%
เจ้าหน้าทีเ่ องก็มคี วามพึงพอใจเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ทุกคนมีความสุข
ในการท�ำงานมากขึ้น งานก็มีคุณภาพมากขึ้น”

“ในปี พ.ศ. 2559 เราจะใช้ Intervention เรื่อง R2R
โดยให้ความรู้เรื่องวิชาการทั้งในโรงพยาบาลปางมะผ้า
สาธารณสุขอ�ำเภอ และรพ.สต.ทุกแห่ง จะมีตัวอย่าง
รูปแบบที่ท�ำ R2R แล้วประสบความส�ำเร็จมาเล่าให้ฟัง
มี Workshop ให้คนทีม่ าประชุมวิชาการท�ำกิจกรรมร่วมกัน
มอบหมายให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น แผนกบริการผูป้ ว่ ยนอก
แผนกบริการผู้ป่วยใน งานห้องคลอด งานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน งานเวชระเบียน งานเภสัชกรรมฯ งานทันตกรรม
งานแผนงาน งานกายภาพบ�ำบัด งานแพทย์แผนไทย ฯลฯ
ร่วมกันเมื่อท�ำถึงระยะหนึ่ง เราก็จะประเมิน โดยให้
ทุกคนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าในระดับโรงพยาบาล
ท�ำ R2R มาแล้วได้อะไรบ้าง สิ่งที่ท�ำตอบโจทย์สุขภาพ
หรือไม่อย่างไร หรือหากในระดับ รพ.สต. ตอบโจทย์
Primary Care Award (PCA) หรือไม่ หลังมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีการคัดเลือกผลงานเพื่อน�ำเสนอ
ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเราเก็บข้อมูลว่าสิ่งที่ท�ำร่วมกัน
ได้ขับเคลื่อนการท�ำงานในเครือข่ายของเราอย่างไรบ้าง
เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูในอนาคตครับ” คุณกรกล่าว
พร้อมรอยยิ้ม

เพราะมีผบู้ ริหารทีเ่ ข้าใจและเห็นความ
ส�ำคัญของการใช้ R2R เป็นเครื่องมือใน
การเปิดประตูสกู่ ารพัฒนางาน สนับสนุน
ให้คณ
ุ อ�ำนวยมีเรีย่ วแรงในการขับเคลือ่ น
พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
อย่างเต็มที่ ท�ำให้ถงึ แม้อำ� เภอปางมะผ้าจะ
เป็นภูเขาสูง ประชาชนหลากหลายชนเผ่า
ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพที่ดีอีกต่อไป
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หนังสือ R2R

เติมใจ...เติมไฟ...เติมฝัน...
ทักษะสำ�คัญของ

คุณอำ�นวย
“ถือได้ว่าเป็นหนังสือรวม “ปัญญาปฏิบัติ” ของคุณอ�ำนวย R2R
ที่มีอยู่เล่มเดียวในโลก ไม่ซำ�้ แบบใคร กลั่นกรองออกมาจากใจ
จารเป็นอักษรสื่อสารด้วยภาษาธรรมดาๆ
ไม่เป็นวิชาการที่ยุ่งยาก จึงเป็นหนังสือที่อ่านง่าย อ่านสนุก”
ค�ำนิยมโดย ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช
แด่
“คุณอำ�นวย...ผู้ ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมรัก”
ขอขอบคุณ...
เพื่อนพี่น้องคุณอำ�นวย R2R ขั้นเทพทุกท่�น
กับก�รร่วมแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์อันล้ำ�ค่�
ที่เกิดจ�กก�รลงมือทำ�จริงในเส้นท�งก�รเป็นคุณอำ�นวย
ทุกประสบก�รณ์ได้ถูกรวบรวมไว้ ในหนังสือ

“เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน
ทักษะสำ�คัญของคุณอำ�นวย”

แง่มุมดีดีในวิถีท�งก�รเป็นคุณอำ�นวยที่ได้รับจ�กท่�น
จะได้รับก�รถ่�ยทอดสู่คุณอำ�นวยรุ่นใหม่ต่อไป...
ด้วยรัก R2R ประเทศไทย
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เชื่อว่าหลายๆครั้งมักเกิดค�ำถามเหล่านีข้ ึ้นระหว่างเส้นทางของ
คุณอ�ำนวย (Facilitator) ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการพัฒนางานประจ�ำของหลายๆ ท่าน
... เป็นคุณอ�ำนวยอย่างไรให้มีความสุข ?
... เป็นคุณอ�ำนวยอย่างไรจึงจะโดนใจ ผู้บริหารและผู้วิจัย ?
... เป็นคุณอ�ำนวยอย่างไร จึงจะเติมเต็มหัวใจตัวเองและคนรอบข้างได้ ?
วันนี้เรามีคู่มือดีๆ กลั่นกรองจากประสบการณ์ของ “คุณอ�ำนวย
ขั้นเทพ” ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบหนังสือคู่มือขนาดพกพาด้วย
ภาษาทีเ่ รียบง่าย ผังรวบยอดความคิดทีน่ า่ สนใจ รวบรวมคุณสมบัติ
และกลเม็ดเคล็ดลับของบุคคล ผู้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของการขับเคลื่อนงานวิจัย R2R นัน่ คือ คุณอ�ำนวย
(Facilitator) โดยได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผ่าน
กิจกรรม World Caféé โดยผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการท�ำงาน
ขับเคลื่อนการวิจัย R2R ผู้ที่เคยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกฝน
คุณอ�ำนวยขัน้ เทพ (จัดโดยโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ�ำ
สู่งานวิจัยระดับประเทศ) อีกทั้งยังได้เชิญคุณอ�ำนวยของเจ้าของ
ผลงาน R2R ที่ส่งเข้าประกวดในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
งานประจ�ำสู่งานวิจัยประจ�ำปีในหลายๆปีที่ผา่ นมา ร่วมถ่ายทอด
กลเม็ดเคล็ดลับดีๆ ในครั้งนีด้ ้วย
16 16

ดังนัน้ จึงเชื่อได้เลยว่าคู่มือเล่มนี้เป็นความรู้ที่ผ่านการ
ปฏิบัติ ทดลองมาซ�้ำแล้วซ�้ำเล่า ว่าสามารถได้ผลใน
หลากหลายบริบทอย่างแน่นอน
นอกเหนื อ จากนี้ ไม่ เพี ย งจะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
คุณอ�ำนวยเท่านัน้ หากท่านเป็นผูบ้ ริหารหรือคุณเอือ้
สามารถใช้เป็นประโยชน์เลือกผู้ที่น่าจะเหมาะเป็น
คุณอ�ำนวย R2R และช่วยมองหาช่องทางอ�ำนวยความสะดวกให้
คุณอ�ำนวยได้ฝึกฝนทักษะที่จ�ำเป็นในการท�ำงาน หากท่านเป็น
คุณอ�ำนวยท่านจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการท�ำงานให้ราบรื่น และ
ได้ผลดีมากขึ้น นอกจากนี้หากท่านเป็นผู้เริ่มท�ำงานวิจัย R2R
หรือคุณกิจ ท่านอาจใช้มองหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็น
คุณอ�ำนวยของท่านและทราบว่าท่านควรฝึกฝนเพิม่ เติมในเรือ่ งใด
เพื่อยกระดับตนเองเป็นคุณอ�ำนวยได้ในที่สุด
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการอ่านหนังสือเล่มนี้ ขอแนะน�ำ
ให้ผู้อ่านใช้จินตนาการในการตีความจากแผนผังความคิด (Mind
Map) แล้วจึงอ่านข้อขยายความอย่างสั้นในส่วนต่อของแต่ละ
ประเด็น ขอให้ทา่ นมีความสุขและเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือ
เล่มน้อยเล่มนีน้ ะคะ
สามารถดาวน์โหลดหนังสือ เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน ทักษะส�ำคัญ
ของคุณอ�ำนวย ได้ที่ http://www.r2rthailand.org/resources/
book/list หากท่านใดอ่านเเล้วสามารถเข้ามาแชร์ความคิดเห็น
ได้ที่เพจ R2R Thailand Fanclub ทาง Facebook แล้วมาร่วม
แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ร่วมกันนะคะ

การเลือกและวัดผลลัพธ์
ของงานวิจัย
(Outcome measurement)
(ตอนที่ 2)

ความคลาดเคลื่อนของการเลือกและวัดผลลัพธ์
เมือ่ เลือกดัชนีของผลลัพธ์ทถี่ กู ต้องได้แล้ว ก็มนั่ ใจได้ระดับหนึง่
ว่าการศึกษานีจ้ ะน่าเชือ่ ถือ แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งพิจารณาอีกประเด็นหนึง่ คือ
ความคลาดเคลื่อน (Error) ของผลลัพธ์ ซึ่งเกิดจาก 3 สาเหตุคือ
1. เกิดโดยบังเอิญ (Chance) หมายถึง ค่าที่วัดได้จะมี
ความไม่แน่นอน แม้ว่าเราจะวางแผนการศึกษาไว้อย่างรัดกุมระดับ
หนึง่ แล้ว โดยก�ำจัดอคติตา่ งๆ ค่าคลาดเคลือ่ นของผลลัพธ์จะแสดง
ด้วยค่า 95% confidence interval หรือแสดงเป็นค่า Probability
ของการเกิดตาม Null Hypothesis ค่านี้หรือค่าที่เราคุ้นเคยกันคือ
P-value < 0.05 นัน่ เอง
2. อคติจากการวัด (Measurement Bias) เกิดได้กับตัว
เครื่องมือวัดเอง เช่น การอ่านขีดสเกลวัดของเครื่องชั่งน�้ำหนักจะ
คลาดเคลือ่ นได้มากกว่าอ่านจากเครือ่ งทีแ่ สดงเป็นตัวเลข (Digital)
หรือเกิดจากตัวบุคคลทีเ่ ป็นผูป้ ระเมินผล เช่น ผูป้ ระเมินพยายามจะ
บอกว่าอาการ Sepsis ดีขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับ IVIG เปรียบเทียบกับ
กลุ่มที่ให้สารที่ไม่ใช่ยา (Placebo) เพราะรู้มาก่อนว่าผู้ป่วยแต่ละ
คนได้ถูกแบ่งกลุ่มอยู่กลุ่มไหน การลดอคติเรื่องนีจ้ ึงต้อง “ปิดบัง”
ผู้ประเมินผลไม่ให้รู้การแบ่งกลุ่มมาก่อน เรียกว่า Blinding และ
ตัววัดเองก็ตอ้ งระบุวา่ อาการดีขนึ้ นัน้ วัดจากอะไรบ้างทีเ่ ป็นรูปธรรม
มากที่สุด เช่น จ�ำนวนวันที่นอนใน ICU ระดับของไข้วัดเป็นองศา
เซลเซียส เป็นต้น
หมายเหตุ อคติเกิดได้ในหลายขัน้ ตอน ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเก็บ
ข้อมูล เช่น ในการศึกษาเชิงสังเกต Case Control Study ก็อาจเกิด
recall bias ได้ คือบอกข้อมูลผิดเนื่องจากจ�ำไม่ได้แม่นย�ำ เป็นต้น
3. ตัวแปร (Variables) ที่เราไม่ได้สนใจแต่มีอิทธิพลต่อ
ผลลัพธ์ โดยตรง มีปนกันตามธรรมชาติอยู่แล้ว เรียกว่า ตัวกวน
(Confounders) วิธกี ารก�ำจัดตัวกวนโดยการไม่สนใจตัวแปรตัวนัน้ ไม่ได้
กลับกันเราต้อง
สนใจเป็นพิเศษ
ค� ำ แนะน� ำ ใน
ก า ร ล ด อ ค ติ
จากตัวกวน ได้แก่ ก�ำจัด

ic
R2R gCSlinecret)

(Bloomin

ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ประธานเครือข่าย R2R ภาคใต้

โดย Restriction ใช้ Exclusion Criteria เช่น คัดผู้ป่วยที่อาการ
หนักมากออกไป กรณีที่เราก�ำจัดออกไม่ได้การเลือกเข้าก็มีวิธี
ดังนี้ การจับคู่ให้ตัวกวนกระจายเท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม เรียกว่า
Matching การท�ำ Randomization หรือ Random Allocation
ใน Experimental Study จะช่วยให้การกระจายของตัว
กวนเหมือนกันมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม และวิธีสุดท้ายโดย
การน�ำสถิติวิเคราะห์เข้ามาช่วยไข ได้แก่ การวิเคราะห์
แจกแจงเป็นกลุ่มย่อยที่มีและไม่มีตัวกวนเหล่านัน้ และหา
ค่าเฉลี่ยใหม่ เรียกว่า Stratification การวิเคราะห์ Multiple
Regression Analysis นอกจากนี้ การใช้สถิตขิ นั้ สูงเหมือนการ
ท�ำ Pseudo-Randomization ใหม่ โดยน�ำเอา Confounders
ที่มีหลายตัวมาปรับเป็นค่ าคะแนนสมมุติขึ้น เรียกว่ า
Propensity Score1 เป็นต้น

สรุป เริ่มต้นดีก็เหมือนท�ำส�ำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
(Well begun is half done)
การพิจารณาเรือ่ งผลลัพธ์ ควรก�ำหนดและใส่ให้ชดั เจน
ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการตัง้ และเหลาค�ำถามวิจยั ตามแนว PICO แล้ว
สิง่ ทีพ่ บบ่อยของการใส่ Outcome ในค�ำถามวิจยั ทีแ่ ตกออกมา
เป็น PICO แล้วคือ O มักจะถูกเขียนเป็น “ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ”
เช่น เพื่อลดอัตราการตายของไข้เลือดออก เพื่อพัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกแบบมีแบบแผน หรือการใส่ค�ำที่
กว้างเกินไป เช่น ผูป้ ว่ ยหืดทีใ่ ช้ยาใหม่ดขี นึ้ กว่าการใช้ยาเดิม
เขียนเพียงว่า อาการดีขึ้น แต่ไม่ระบุให้ชัดเจนว่าตัววัดของ
อาการนัน้ คืออะไรบ้าง ตัวหลักคืออะไร จึงควรก�ำหนดให้เป็น
รูปธรรมไปเลย เช่น ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระยะเวลา
ทีไ่ ม่มอี าการก�ำเริบ คะแนนของอาการหอบ (อัตราการหายใจ
เสียง Wheezing Chest Retraction) เป็นต้น
หวังว่าบทความชิ้นนี้ของผมคงท�ำให้ทุกท่านเข้าใจ
“การเลื อ กและวั ด ผลลั พ ธ์ ข องงานวิ จั ย (Outcome
Measurement)” มากขึ้นนะครับ
แล้วพบกันใหม่เมื่อโอกาสอ�ำนวยครับ

เอกสารอ่านเพิม่ เติม

1. Peter CA. An Introduction to Propensity Score Methods
for Reducing the Effects of Confounding in Observational Studies.
Multivariate Behav Res. 2011; 46(3): 399–424.
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ผู ้ ฟ ั ง ที่ ดี
ต้องมีทกั ษะอย่างไร
“เข้าใจเหตุผล และ
ความคิดของฉันทั้งๆ ที่
มันค้านกับความรูส้ กึ ของคุณ”
“คุ ณ ไม่ ไ ด้ ดึ ง ปั ญ หาไปจากฉัน
แต่ คุ ณ ไว้ ใจฉัน ให้ จั ด การกั บ มั นด้ ว ยตั ว ของฉัน เอง”
“คุณค่อยๆ เข้ามาอยู่ในโลกของฉันแล้วปล่อยให้ฉัน
เป็นอย่างที่ฉนั ต้องการ” หลากหลายความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การฟัง
ส่วนหนึง่ จากบทสนทนาในคลิปวีดิโอ เป้ อารักษ์ กับ
การฟังที่จะเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของเขา* จุดเด่นของคลิปนี้
คือ ต้องการให้ผู้ฟังได้ลองคิดว่าที่ผ่านมานัน้ เราเป็นผู้ฟัง
ทีด่ จี ริงๆ แล้วหรือไม่ ถ้าค�ำตอบคือ ไม่ อยากให้ลองติดตาม
บทความพิเศษนีก้ ันค่ะ
การฟังเป็นทักษะทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ของมนุษย์
เพราะก่อนที่คนเราจะสามารถพูด อ่าน เขียนได้นนั้ จะต้อง
มีทกั ษะการฟังก่อนเป็นล�ำดับแรก การเรียนรูต้ า่ งๆ เกิดจาก
การฟังแล้วท�ำตาม ซึ่งในการท�ำงานทักษะการฟังส�ำคัญ
อย่างยิ่ง เพราะต้องฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อจับใจความ
สรุปความ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงาน หากเราไม่เข้าใจ
ก็จะไม่สามารถท�ำงานได้สำ� เร็จหรืองานนัน้ อาจจะไม่มคี ณ
ุ ภาพ
ซึ่ง ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ได้กล่าวว่า
18

การฟังโดยทั่วไปเกิดขึ้นเพื่อตอบกลับ
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ อาศัยกลไกที่ส�ำคัญ คือ
สมอง แต่การฟังอย่างลึกซึง้ คือ การฟังอย่างตัง้ ใจ
ด้วยใจที่เป็นกลาง และใช้ใจเป็นกลไกส�ำคัญในการรับฟัง
เมื่อน�ำมาเชื่อมโยงกับการท�ำงานของคุณอ�ำนวย
การฟังอย่างตั้งใจนัน้ มีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าการฟัง
ทั่วๆไป เพราะเมื่อผู้ฟังเปิดใจรับฟังโดยปราศจากอคติ
จะท�ำให้สามารถรับฟังเรื่องราวหรือปัญหาของผู้วิจัยได้
อย่างครบถ้วน ท�ำให้เราเข้าใจเขาได้มากขึ้น ผู้วิจัยก็เกิด
ความรูส้ กึ ทีด่ ี ทีไ่ ด้บอกเล่าความรูส้ กึ ให้กบั คนทีพ่ ร้อมรับฟัง
และเมื่อนัน้ เองความกลัวปัญหาที่มีอยู่มากมายในความคิด
ของเขาก็จะน้อยลง และน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาทีเ่ หมาะสม
ทุกท่านสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การฟังฉบับเต็มได้ในคลิป “Deep Listening มหัศจรรย์
แห่งการฟังอย่างลึกซึ้ง” โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
ที่คลังความรู้ เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนา เว็บไซต์
http://www.r2rthailand.org
*ที่มา เป็นเอก รัตนเรือง. (2015, November 2). ชื่อเรื่อง
เป้ อารักษ์ กับการฟังที่จะเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของเขา [Video file]. Video
posted to http://youtu.be/oD0LwD39_XM
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สร้างแลนด์มาร์คใหม่

เที่ยวเมืองไทย เติมไฟคนท�ำงาน

“สะลวงนอก” บอกต่อเลยว่า
มาเชียงใหม่แล้ว...ต้องแวะ

ผศ. ดร. ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ ภาควิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระพุทธบาทสี่รอยที่แม่ริม ไม่แปลก
ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วเชียงใหม่...แต่เส้นทาง
ที่ขับผ่านบ้านสะลวงนอก จากถนนสาย
หลักแม่ริมนีน่ ่าสนใจจะเป็นแลนด์มาร์ค
ใหม่ที่บอกเลยว่า ถ้าได้รู้จักแล้วอยากจะ
แวะมาแน่ ๆ
ปักหมุดจุดแรกง่ายๆ ที่ “รพ.สต.สะลวงนอก”
สถานพยาบาลเล็กๆ ไกลเมืองทีส่ วยเหมือนรีสอร์ท
จุดน่าสนใจอยูท่ คี่ ลินกิ แพทย์แผนไทยทีต่ งั้ อยู่
ข้างๆ คุณตาฝนหมอโบราณประจ�ำคลินกิ แผนไทย
วัย 81 ปี เล่าว่าทีน่ เี่ ปิดมาแล้ว 16 ปี โดยก่อนหน้าที่
จะจัดตัง้ ได้นนั้ มีการจัดอบรมนวดและอบสมุนไพร
โดยวิทยากรด้านสมุนไพร จากนัน้ ทางหมู่บ้านก็ได้
รวมกลุม่ และคุณตาเป็นประธาน ตอนนีส้ มาชิกแยก
ย้ายกันไปท�ำมาหากินอย่างอื่น เหลือแค่ตาฝนกับ
คุณยายดูแลและให้บริการนวดลูกประคบ กดจุด อบ
สมุนไพร (ประกอบด้วย ไพล ผักฮ้วนหมู หมากผู้
หมากแม่ ไมยราบเล็ก หญ้านิ่วหนู การบูร พิมเสน
เป็นต้น) และจ�ำหน่ายชาสมุนไพรบ�ำรุงร่างกาย
คุณตาฝนยังเป็นผู้ที่สามารถอ่านภาษาล้านนาใน
ต�ำรากระดาษสาที่เกี่ยวกับชื่อต�ำรับและสรรพคุณ
สมุนไพร ต�ำรายันต์ล้านนาที่ใช้ในการแก้เคล็ด
คุณไสย และต�ำราเรียกขวัญทางเหนือที่จารึกบน
ใบลานใช้ในพิธีส�ำคัญต่างๆ

ถ้าสนใจวิถชี มุ ชน
คนดอยต้องแวะไปที่
”บ้านห้วยเต่ารู” ของ
ชาวม้ง และบ้านแม่กะ๊ เปียง
ของชาวปกาเกอะญอ
ระหว่างทางการขึ้นไป
ยังหมู่บ้านแม่ก๊ะเปียง
นั้น รายล้ อ มไปด้ ว ย
ต้นไผ่ ชาเมีย่ ง ยางพารา
และอีกสารพัดทีท่ ำ� ให้เราเห็นเสน่หค์ วามหลากหลายทางธรรมชาติ
ทีพ่ บได้นอ้ ยมากในเมือง หมูบ่ า้ นนีน้ บั ถือศาสนาคริสต์เพียงหมูบ่ ้าน
เดียวในบรรดาแปดหมูบ่ า้ นของต�ำบลสะลวง และมีคริสตจักรของ
หมูบ่ า้ นเป็นศูนย์กลางยึดเหนีย่ วจิตใจ อากาศทีห่ มูบ่ า้ นจะเย็นสบาย
ตลอดปี ในบ้านดั้งเดิมของชาวปกาเกอะญอจึงมีการจุดเตาผิงไฟ
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ไว้ภายในบ้านเพื่อให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว ซึ่งตอนนี้พบบ้านแบบนี้ได้น้อย
มาก เพราะส่วนใหญ่ได้ถูกกระแสนิยมของการสร้างบ้านแบบสมัยใหม่ด้วย
ไม้หรือปูนก่ออิฐมาทดแทนเนื่องจากแข็งแรงกว่ามาก
วิถีชีวิตคนในสะลวงนอกก็ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ให้เรียนรู้ มีการท�ำ
น�้ำอบจากส่วนประกอบและวิธีท�ำเริ่มจากต�ำก�ำยานในครกให้ละเอียดเป็นผง
แล้วใส่ผงก�ำยาน 2 ช้อนโต๊ะ ลงในถ้วยผสมให้เข้ากับผงจันทร์เทศ ผิวมะกรูด
ขี้ผึ้ง น�้ำตาลทรายขาว น�้ำตาลทรายแดง จากนัน้ เติมน�้ำประมาณครึ่งหม้อ
ใส่ใบเนียม (หอมด่วนหลวง) ใบเตยลงไปพอให้มกี ลิน่ หอม และเปลือกชะลูด 2
ก�ำมือลงผสมในหม้อ ต้มจนได้นำ�้ สีนำ�้ ตาลอ่อนๆ จึงจุดเทียนอบวางลงบนคันทวน
ใส่ในหม้อ ปิดฝาหม้อรอจนควันเทียนหมดแล้วเอาออกมาจุดใหม่ประมาณ
4-5 รอบหรือจนกว่าจะหอม หลังจากอบควันเทียนรอบสุดท้ายเสร็จก็เปลี่ยน
มาเป็นใส่ตะคันลงไปแทนแล้วท�ำเหมือนเดิม จนกระทัง่ ได้กลิน่ หอมทีต่ อ้ งการ
เรียกว่า’การร�่ำ’ ใส่เเป้งร�่ำ (แป้งหิน) กับพิมเสนในที่กรองเเล้วเอาหัวน�้ำหอม
กลิ่นที่ชอบค่อยๆ หยดลงบนเเป้งร�่ำเเล้วบดจนเข้ากันใส่ลงในถ้วยจากนัน้
กรองเเล้วบรรจุลงภาชนะ
ก่อนกลับแนะน�ำให้แวะ “ร้านชาเพชรบุรรี ามา”
ร้านชาสวยๆ นั่งสบายกับใบชาที่เจ้าของร้าน
เลือกสรรอบหลายกลิ่นและรสแบบเฉพาะตัวเพื่อ
ขายที่ร้านและส่งออกไปหลายที่ อาหารตามสั่ง
และบานอฟฟีห่ รือฮันนีโ่ ทสต์อบของทีน่ กี่ อ็ ร่อยท�ำ
ให้ฟินไม่แพ้บรรยากาศโดยรอบจริงๆ
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สร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง

วันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสร้างสรรค์ของ
นักวิจัยจากทั่วทั้งประเทศ และชาวแฟนคลับ R2R ที่น่ารักมาฝากค่ะ เริ่มต้น
ด้วยการกล่าวปาฐกถาเปิดงานโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ในหัวข้อ
“R2R สร้างสรรค์สกู่ ารเปลีย่ นแปลง” ทีถ่ อื เป็นการจุดประกายความคิด ความ
สร้างสรรค์ สร้างพลังให้กับคนหน้างานอย่างมากเลยทีเดียว จากนัน้ ผู้เข้า
ร่วมงานได้เลือกเข้าห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆตามความสนใจ ผ่าน
Road Map สมุดเส้นทางการเดินฉบับพกพาสุดน่ารัก สีสันสดใส ที่บอก
รายละเอียดในงานอย่างครบครัน พร้อมกับ Tips ดีๆ ทีจ่ ะช่วยในการตัดสินใจ
ผ่านไอคอนน่ารักๆ ได้แก่ หนอนน้อย แรกพบสบตา บอกให้รวู้ า่ ห้องนีม้ ี Session
ที่เหมาะกับท่านที่สนใจอยากเริ่มต้นรู้จัก R2R ผีเสื้อแสนสวย โบยบินสรรหา
กระบวนยุทธ์ บอกให้รู้ว่าห้องนี้มี Session ที่เหมาะกับนักวิจัย R2R ที่ช�่ำชอง
แล้ว หรือจะเป็น ดอกไม้ผลิบาน ที่บอกให้รู้ว่าห้องนี้มี Session ที่เหมาะกับ
ผู้สนใจจากทุกวงการ ซึ่งวิทยากรในแต่ละห้องได้เตรียมเนื้อหาที่เข้มข้นและ
ค�ำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้

ส�ำหรับในปีนนี้ อกจากจะมีนทิ รรศการแสดงผลงาน R2R ดีเด่น การ
บรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากไปด้วยประสบการณ์จาก
ทั่วทั้งประเทศแล้ว ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตา่ งๆ ล้วนมีความเข้มข้นเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็น Session Work shop R2R ด้านการศึกษาในปีนี้ได้รับผลตอบรับ
อย่างล้นหลาม มีผู้สนใจเข้ารับฟังจ�ำนวนมาก แสดงให้เห็นว่า R2R เริ่มแผ่
ขยายอย่างกว้างขวางไปในวงการต่างๆ ของประเทศไทย ช่างเป็นเรือ่ งน่ายินดี
จริงๆ ค่ะ ต้องยอมรับว่าการประชุมครัง้ นี้ นอกจากจะได้ความรู้และเคล็ดลับ
ในการพัฒนางาน R2R กลับไปแล้ว เชือ่ ว่าผูร้ ว่ มงานหลายๆ ท่านกลับไปพร้อม
Inspiration ที่เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียว สุดท้ายนีข้ อแสดงความยินดีกับ
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล มาร่วมกันสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่
หยุดยั้งด้วยกันนะคะ
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ทีร่ กั ทุกท่าน ขอให้ปนี ี้
สวสั ดีปใี หม่ พุทธศกั ราช 2559 ชาว R2R
ส�ำหรบั ฉบบั นีเ้ รากม็ ขี า่ วสาร
เป็นปีทสี่ ดใส เริม่ ต้นท�ำสิง่ ใหมก่ นั นะคะ
ทราบทั่วกันค่ะ
มาเล่าสู่กันฟังให้แฟนคลับ R2R ได้รับ
กพัฒนางานประจำ� สูง่ าน
ขอเริม่ ต้นปีดว้ ยการเปิดบ้านตอ้ นรบั นั
p ในหัวข้อ
วิจัยทุกท่านเขา้ ร่วมกิจกรรม Worksho

การขับเคลื่อนงานประจ�ำสู่งาน2Rวิ)จัย
Routine to Research (R
ส�ำหรับองค์กร
9 ณ คณะแพทยศาสตร์
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 255
้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย
ศิริราชพยาบาล ภายในงานท่านจะได
ss Story Telling เคล็ดลับการ
อาทิ การฝึกจัดการความรู้ด้วย Succe
ลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ติดตามโครงการวิจัยให้ส�ำเร็จ และการแ
คะ
ค�ำถามงานวิจัย เป็นต้น แล้วพบกันนะ
ารครั้งที่ 9 ที่จะเกิดขึ้น
กลับมาอีกครั้งส�ำหรับงานประชุมวิชาก
ญนักพัฒนางานประจ�ำสู่งาน
ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 จึงขอเชิ
น ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
วิจัยทั้งรุ่นเก๋าและรุ่นใหม่ไฟแรงทุกท่า
ลงานเขา้ ประกวดในชว่ งเดอื น
เพือ่ ชิงรางวัล R2R ดีเด่น เปิดรับสมคั รผ
้ทาง www.r2rthailand.org
เมษายนนนี้ ะคะ ติดตามรายละเอียดได
d-Fanclub มาร่วมกจิ กรรม
หรอื www.facebook.com/R2R-Thailan
กันเยอะๆ นะคะ
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กว่าจะมาเป็น

เครือข่าย

ร้อยแก่นสารสินธุ์
ดร.จงกลณี จันทรศิริ
ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ
เลขาฯและประธานเครือข่าย R2R
เขตสุขภาพที่ 7

จุดเริ่มต้นของ “เครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสินธุ์”

“เครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสินธุ”์ เป็นเครือข่ายทีเ่ กิดจาก
การรวมตัวของคณะท�ำงานจาก 4 จังหวัด ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัยของเขตสุขภาพที่ 7
อย่างเป็นทางการ ด้วยนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขที่
ต้องการขับเคลือ่ นงาน R2R ทัง้ แผ่นดิน โดยมีเป้าหมายเพือ่ สร้าง
เครือข่ายทางวิชาการ และการวิจัยที่เข้มแข็ง สามารถพัฒนา
งานประจ�ำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R2R) ที่ดี
มีคุณค่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบได้

ที่ยวne)
Zo

“กรรมการน้องใหม่ แต่เป็นคนเก่าที่เก๋า” มาจากการ
เลือกสรรจากคนท�ำงานเดิมในแวดวงคนท�ำงานคุณภาพ
ทัง้ งานด้านบริการ ด้านวิชาการและวิจยั ซึง่ แต่เดิมแต่ละจังหวัด
มีตน้ ทุนการท�ำงานวิจยั อยูแ่ ล้วในระดับหนึง่ ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งที่
ไม่นา่ หนักใจมากนักต่อการขับเคลือ่ นพันธกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เนื่องจากผ่านประสบการณ์การท�ำงานมาแล้ว เพียงแต่ครั้งนี้
เป็นการต่อยอดงานเดิมภายใต้ชื่อใหม่เท่านัน้
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เริ่มต้น…และต่อไป กับการท�ำงานของ
“เครือข่ายน้องใหม่ไฟแรงสูง”

ชื่อนี้เราไม่ได้ตั้งเอง แต่ถูกขนานนามจากแวดวง
เครือข่าย R2R อืน่ ๆ ให้เราเป็น “เครือข่ายน้องใหม่ไฟแรงสูง”
ซึ่งอาจมาจากการสัมผัสรู้จากคนอื่นที่เห็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนของเราแบบก้าวกระโดด ทั้งที่เราเพิ่งปรากฏชื่อ
อย่างเป็นทางการในนามของ “เครือข่าย R2R ร้อยแก่น
สารสินธุ์” ในเวที R2R Forum ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์ประชุม
อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี อีกทั้งมีการรวมตัวกันของ
เครือข่าย R2R อืน่ ๆ มานานแล้ว โดยเฉพาะเครือข่ายในเขต
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เครือข่ายนครชัยบุรนิ ทร์
เครือข่ายอุบลศรีโสธรเจริญ และแต่ละเครือข่ายมีการ
แสดงผลงานในเวที R2R Forum มาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่
ปรากฏผลงานทีเ่ รียกว่า R2R ในนามของเครือข่ายร้อยแก่น
สารสินธุเ์ ลย มีเพียงผลงานของบุคลากรทีส่ ง่ มาในนามของ
โรงพยาบาลต้นสังกัดเท่านัน้ และเราก็พบว่าในเวที R2R
Forum ที่ผ่านมาทั้ง 6 ครั้งนัน้ มีผลงานจากบุคลากรใน
เครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุน์ ำ� เสนอทุกปี และหลายผลงาน
ได้รบั รางวัล จึงอาจกล่าวได้วา่ ในเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์
ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีคนรู้จักและท�ำ R2R อยู่แล้ว
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ด้วยเหตุนจี้ ึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “เครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสินธุ์ น้องใหม่
ไฟแรงสูง” ด้วยการ “รวมคน รวมทุน รวมศักยภาพ รวมงาน” โดยเปิดตัวในเวที
R2R Forum ครั้งที่ 7 เป็นการรวมตัวของคณะกรรมการและประกาศให้นกั วิจัย
ทั้งในเขตจังหวัดเครือข่ายและเครือข่ายอื่นๆ รับรู้โดยจัดกิจกรรมเปิดตัว ประกาศ
วิสัยทัศน์ พันธกิจน�ำเสนอผลงาน มอบรางวัลให้นกั วิจัยที่ได้รับ
รางวัลผลงาน R2R ทั้งที่ผ่านมาและปัจจุบัน

เบื้องหลัง…กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อน

2 (สอง) กลยุทธ์หลัก ทีใ่ ช้ คือ กลยุทธ์ “4 ร” และ “4 ป”
เริ่มต้นด้วย กลยุทธ์ 4 ร. “รวมคน รวมทุน รวมศักยภาพ
รวมงาน” โดยค้นหาทุนเดิมที่มีอยู่ เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
จึงเป็นทีม่ าของทีมคณะกรรมการ และทีม Facilitators ในระดับเขต
ร่วมกันจัดท�ำวิสยั ทัศน์คอื “เป็นเครือข่าย R2R ชัน้ น�ำของประเทศใน
ปี 2560” ด้วยพันธกิจ คือ “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”
และน�ำเสนอต่อผู้บริหารในระดับนโยบาย เพื่อก�ำหนดเป็นนโยบาย
หลักของเขตสุขภาพ จึงเป็นที่มาของทุน งบประมาณสนับสนุน
การขับเคลือ่ นแผนงาน โครงการให้บรรลุเป้าหมายทีร่ ว่ มกันก�ำหนด

ตามด้วยกลยุทธ์ “4 ป.” คือ “เปิดรับ R2R เปิดตัว เปิดศักยภาพ
เปิดการเรียนรู้” โดย
1. เปิดรับ R2R ด้วยการเปิดนโยบายการขับเคลื่อน R2R เขต 7
จัดตัง้ คณะกรรมการ R2R ร้อยแก่นสารสินธ์ ร่วมจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
งานวิจัยกับกระทรวงสาธารณสุข เปิดศักยภาพแกนน�ำด้วยการอบรม
ระยะสั้น”การขับเคลื่อนงานประจ�ำสู่งานวิจัย ตามด้วยส่งอบรม FA
ขั้นเทพ ที่จัดโดยโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย
ระดับประเทศ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2. เปิดตัว โดยการ “ระดมพลคน R2R” จัดประชุมขับเคลือ่ น
งานประจ�ำสู่งานวิจัย (R2R) ส�ำหรับองค์กรส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์
4 in 1 ได้แก่ 1) ได้รับการสนับสนุนนโยบายและความรู้ แนวคิด R2R
จากผู้บริหารระดับนโยบายและกูรู R2R ระดับประเทศจากศิริราช
2) ได้เรียนรู้ Success Story Telling โดยนักวิจัยที่ประสบความส�ำเร็จ
3) เกิด Workshop ตั้งค�ำถามการวิจัยและพัฒนาโครงร่างวิจัย
4) เกิดการจัดตั้ง 3 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายที่ปรึกษา เครือข่าย
วิทยากร และเครือข่ายนักวัจัย
3. เปิดศักยภาพ โดยเปิดตัว ให้ความส�ำคัญ ประกาศเกียรติคณ
ุ
สร้างขวัญ ก�ำลังใจ และสนับสนุนให้นกั วิจัยมีโอกาสแสดงผลงาน
4. เปิดการเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้ทีมงานร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ บั เครือข่าย R2R ทัง้ ในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
เพื่อติดอาวุธทีมงามให้เรียนรู้กลยุทธ์การขับเคลื่อน R2R
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จากกลยุทธ์ “4 ร” และ “4 ป” ก่อให้เกิดพลังการ
ขับเคลื่อนโดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ 1) สร้างทัศนคติ
ปรับวิธีคิด และสร้างแรงจูงใจ 2) เสริมสร้างสมรรถนะ
นักวิจยั ด้านสุขภาพทุกระดับ 3) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจยั ครบวงจร ประกอบด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่
1) Mapping และขึ้นทะเบียนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลจาก
เครือข่ายร้อยแก่นสารสินธ์ุ 2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“จาก Success Story สู่ Inspiration ในการท�ำ R2R” ระดับเขต
3) พัฒนา Facilitators เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย R2R เช่น
ส่งตัวแทนจากเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธ์ุ อบรม Facilitators
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ Facilitators
4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย
5) จัดประกวดผลงาน R2R ระดับเขต
บทเรียนที่เราได้รับจากการขับเคลื่อน R2R ท�ำให้เรา
เรียนรู้ว่า “การขับเคลื่อน R2R ให้มีชีวิตต้องปรับเปลี่ยน
วิธีคิด และสร้างฐานเรียนรู้แบบเชิงรุก” ส�ำหรับฝันของเรา
คือ เราจะเป็นเครือข่าย R2R ที่เข้มแข็ง มีการเรียนรู้ที่เป็น
พลวัต ดูแล ช่วยเหลือกันและกัน อย่างทรงพลัง เพือ่ สร้างคน
สร้างทีม สร้างงาน สร้างองค์กร เพื่อประชาชนได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพ สู่สุขภาวะที่ดี ด้วยการเข้าถึงและเข้าใจ

