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Con    tentContent

R2R Newsletter ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 แล้วนะครับ ซึ่งเนื้อหาก็     

ยงัคงเนน้ทีจ่ะนำเสนอความกา้วหนา้การดำเนนิงานของเครอืขา่ย R2R 

ตลอดจนเกรด็ความรู ้เคลด็ลบัตา่งๆ และความเคลือ่นไหวของเครอืขา่ย 

R2R ทั่วประเทศ 

ต้องขอบอกว่าเรามีเครือข่าย R2R ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศ 

แล้วนะครับ นับเป็นความสำเร็จร่วมกันของพวกเราชาว R2R ทุกคน 

และทีพ่เิศษสดุในฉบบันีค้อื นายแพทยอ์นวุฒัน ์ศภุชตุกิลุ ผูอ้ำนวยการ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติ 

R2R Newsletter มอง R2R ในสายตาของผู้บริหาร สรพ. ทำให้เราเห็น         

ภาพความเชือ่มโยงระหวา่งงานพฒันาคณุภาพกบั R2R ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ท่ีผ่านมา R2R Newsletter เหมือนจะเป็นช่องทางส่ือสารจากส่วนกลาง 

ไปสู่สมาชิกเครือข่าย R2R ทั่วประเทศ แต่ความจริงแล้วส่วนกลางเอง 

ก็อยากได้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากเครือข่ายเช่นเดียวกันครับ 

หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้มีคอลัมน์อื่นๆ ใน R2R 

Newsletter ก็สามารถแนะนำมาได้ที่ e-mail: r2r.hsri@gmail.com       

ทีมงานทุกคนรอความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่าน ด้วยความยินดีเป็น 

อย่างยิ่งครับ  

      รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
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นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 

นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย 

practice: R2R คือเครื่องมือที่ช่วยสร้าง evidence ส่วน            

HA คือระบบที่ส่งเสริมการนำ evidence ไปสู่การปฏิบัติ            

Management by Fact: R2R คือเครื่องมือที่ทำให้เราเห็น 

ความจรงิ Learning: R2R สง่เสรมิใหเ้กดิ ความรูแ้ละการเรยีนรูข้ัน้สงู 

Empowerment: R2R คือการเสริมพลังคนหน้างานให้สามารถ 

หาคำตอบทีต่นสงสยัได ้Continuous Improvement: ความรูใ้หม่ๆ  

จาก R2R ทำให้เห็นแนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงระบบงาน 

Patient & Customer Focus: R2R คอื health services research 

ซึ่งต้องมุ่งเน้นคุณค่าต่อผู้รับบริการ”

“R2R เน้นการสร้างความรู้ ส่วน CQI เน้นการปรับปรุง 

วิธีการทำงาน ทั้ง R2R และ CQI มีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน คือ 

PDCA ทั้งสองเรื่องมีส่วนเสริมกันและกัน เช่น การทำ CQI 

อาจจะต้องนำความรู้จาก R2R มาใช้ หรือใช้ CQI เพื่อให้มี 

การนำความรู้จาก R2R ไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลที่ผ่าน HA 

แลว้ หากสามารถนำแนวคดิการวจิยัมาใชข้บัเคลือ่น จะทำใหเ้ปน็ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง         

เป็นการสร้างคนที่มีความเป็นนักวิจัย ให้สามารถตั้งคำถามและ 

หาคำตอบด้วยวิธีง่ายๆ ได้ คนทำงานจะมีความสุขที่สามารถทำ

ใหง้านประจำกลายเปน็เรือ่งสนกุได ้ยิง่ไดค้ำตอบและมมุมองใหม่ๆ  

ยิ่งทำให้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึน้ ผู้บริหารจึงควรสนับสนุนให้  

บุคลากรของโรงพยาบาลมีความเป็นนักวิจัยกันมากๆ” 

หลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่า 

HA และ R2R แล้วใช่มั้ยคะ สองคำ

นี้มีความเชื่ อมโยงระหว่างกัน 

อย่างไรบ้าง นายแพทย์อนุวัฒน์ 

ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบัน 

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) จะมาอธิบาย 

ให้ฟังค่ะ

“ท้ัง R2R และ HA เป็นแนวคิด

และเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ 

และพัฒนา R2R เป็นเสมือน            

แวน่ขยายทีท่ำใหเ้หน็ภาพความจรงิ

ชัดเจนขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจที่ 

เหมาะสม ส่วน HA เป็นกลไกส่งเสริมให้โรงพยาบาลประเมินและ 

พัฒนาระบบในองค์กร ผมมองว่า R2R จะช่วยในการประเมินผล 

อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้กระบวนการทำงานของโรงพยาบาล 

มีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น ถ้าโรงพยาบาลใดนำ R2R มาใช้ในการ

ประเมินระบบงานในประเด็นที่สำคัญและนำไปสู่การปรับปรุง 

ระบบงาน โรงพยาบาลนั้นก็จะได้คะแนนเป็น above average” 

“ปรัชญาของ R2R และ HA มีส่วนเหมือนมากกว่าต่าง 

โดยเฉพาะถ้าเอา core values ของ HA ซึ่งประยุกต์มาจาก         

MBNQA/TQA จบัเขา้ไปตรงไหนกโ็ดนหมด เชน่ Evidence-based 

“R2R เป็นพื้นฐานของ professional service ซึ่งจำเป็นต้อง   

เป็น knowledge service เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการบริการคน

ใหไ้ดร้บับรกิารทีด่ขีึน้ และมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ เชน่ บรกิารเรว็ขึน้ 

ดีขึ้น และสะดวกสบายขึ้น”

นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

สาธารณสุข เขต 1 ภาคกลาง เกริ่นนำถึงประโยชน์ของ R2R ก่อน 

จะขยายความว่า

“แต่ละองค์กรควรนำ R2R เข้ามาสร้างวัฒนธรรมองค์กร     

ในแง่การปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง 

R2R จะชว่ยในเรือ่งของการบรหิารจดัการ เชน่ การบรหิารทรพัยากร 

ให้ดีขึ้น ช่วยประหยัดงบประมาณ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ  

สื่อสารและประสานงานระหว่าง  

ผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น” 

“ในการสร้างเครือข่าย R2R 

ผู้บริหารมีความสำคัญมาก ทั้ง        

ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย ์

สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.)

และผู้ตรวจราชการเขต ซึ่งบทบาท 

ของผูบ้รหิารคอื ขอ้แรก จำเปน็ตอ้ง 

directing ให ้R2R เปน็ไปในทศิทาง 

ที่เหมาะสม ข้อสอง ทำหน้าที่เป็น 
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coordinator ให้เครือข่ายระหว่างจังหวัด หรือภายในจังหวัด 

เพื่อที่จะได้เรียนรู้และถ่ายทอด องค์ความรู้กันได้เร็วขึ้น ข้อสาม 

ทำ R2R ให้มีทิศทางที่ชัดเจน เพราะองค์ความรู้ของ R2R นั้นกว้าง 

ซึ่งการมีเครือข่ายจะช่วยให้ทุกคนก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้เร็ว

ข้ึน ดังน้ัน ถ้ามีคนสนใจจะทำงานวิจัย R2R เราต้องสนับสนุนให้เขาทำ 

ให้เขาเกิดความภูมิใจในตัวเองว่าเขาสามารถทำได้”

“ภาคกลางของเรามีจุดแข็งคือ หนึ่ง มีสถานบริการเยอะ       

มีบุคลากรและทรัพยากรต่อผู้ป่วยที่เข้ารับบริการสูงที่สุดใน 

ประเทศ นั่นจะทำให้บุคลากรมีเวลามาทำ R2R มากขึ้น สอง  คือ

บุคลากรเรียนจบปริญญาโทเยอะมาก ซึ่งการมีพื้นฐานการทำงาน

วิจัยมาก่อนจะทำให้เข้าใจ และทำ R2R ได้ง่ายขึ้น”

“ในอนาคตผมอยากให้การทำงานของแต่ละองค์กรมี  

ประสทิธภิาพสงูขึน้ โดยใชต้น้ทนุถกูลง ทำงานงา่ยขึน้ ใชค้นนอ้ยลง 

โดยนำ R2R มาใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน และสอนคนหน้างาน 

ให้ทำงานเก่งข้ึน เร็วข้ึน ง่ายข้ึน แต่เป็นไปในทิศทางท่ีประเทศชาติ

ตอ้งการ ดงันัน้ เพือ่ทำใหก้ารทำงานมปีระสทิธภิาพ เราต้องเปล่ียน 

ระบบการทำงาน ต้ังแต่ pattern of service, structure of service 

และ how to service โดยได้ 1) ประสิทธิผลท่ีดีข้ึน (better service)   

2) ประสิทธิภาพดีข้ึน (more effififif icience) 3) ริเร่ิมก่อฐานนวัตกรรมใหม่ 

(new initiative new innovative)” 

นายแพทย์วีระพล ธีระพันธ์เจริญ 

“ก่อนที่จะสร้างเครือข่าย R2R ขึ้น เรามีที่ปรึกษาและมีคน 

ปรับทุกข์เฉพาะในโรงพยาบาล แต่การทำเครือข่ายทำให้เรามี 

เพื่อน มีคนที่มีแนวคิดเดียวกันมากขึ้น ที่สำคัญคือ เรามี 

ท่ีปรึกษาท่ีเป็นระบบ ท้ังยังทำให้เราได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบาย 

และงบประมาณจากทั้งเขตตรวจราชการและ สปสช. มากขึ้น 

ด้วย” 

“ผมอยากเหน็เครอืขา่ย R2R ชว่ยเหลอืสนบัสนนุกนัทัง้ขอ้มลู 

ประสบการณ์ และการระดมสมองช่วยกัน อยากให้ทุกคน 

เล็งเห็นว่าการทำ R2R เป็นประโยชน์มากมายต่อองค์กร ซึ่ง          

ก่อนอื่นผู้บริหารควรเห็นความสำคัญ แต่ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้อง        

มขีอ้มลูเชงิประจกัษม์าสนบัสนนุการพฒันางานอยา่งเปน็รปูธรรม 

จะทำให้ผู้บังคับบัญชาเห็นประโยชน์ของการทำ R2R โดยนำมา  

พัฒนางานประจำและเกิดผลพลอยได้คือ ผลงานวิชาการ” 

“การมเีครอืขา่ยทีด่จีะชว่ยใหเ้ราทำงานทีใ่หญข่ึน้ได ้ซึง่กอ่น 

ทีจ่ะขยบัไปถงึเครอืขา่ย เรานา่จะทำ R2R ในระดบัองคก์รใหด้กีอ่น 

เช่น จัดทีมพี่เลี้ยง แกนนำ และทีมที่ปรึกษาช่วยเหลือกันได้            

ผมคิดว่ามันจะเกิดการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิชาการกับ 

ผูป้ฏบิตังิานในทกุระดบั อาจจะเปน็พยาบาล หรอืคนทีจ่บปรญิญาโท 

กบัผูป้ฏบิตังิาน ซึง่อาจไมต่อ้งถงึจบปรญิญาดว้ยซำ้ นอกจาก R2R 

จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กรแล้ว ยังช่วยสร้าง 

คุณค่าของคนในองค์กรด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้องค์กรมีการ 

พัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุด” 

แมว้า่เครอืขา่ย R2R ภาคกลาง 

(อยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี) จะ 

เป็นเครือข่ายน้องใหม่ แต่ประสบการณ์ 

ด้านการทำงานไม่ใหม่ ทั้งยังได้         

รับเกียรติจาก นายแพทย์วีระพล 

ธีระพันธ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พระนครศรีอยุธยา รับหน้าที่เป็น 

แกนนำของเครือข่ายด้วย 

“โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

สนับสนุนการทำวิจัยอยู่แล้ว และ 

พยายามนำแนวคิด R2R มาใช้ เราเคยไปประชุมและเห็นเครือข่าย 

R2R ของภาคใต้ ก็สนใจและกลับมาปรึกษากันในที่ประชุมได้ข้อ 

สรุปว่า ถ้าโรงพยาบาลของเราสามารถเป็นจุดประสานงานที่จะ 

ทำให้เกิดเครือข่าย R2R ภาคกลางได้เราก็ยินดี บวกกับที่สำนัก   

ตรวจราชการอยากให้มีการพัฒนางานวิจัยขึ้นในเขต สปสช. เอง

ก็ยินดีสนับสนุนเรื่องงบประมาณ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่าย 

R2R ภาคกลางครับ” 

“การเป็นแกนนำของเครือข่าย สิ่งสำคัญคือต้องมีการ 

ประชาสัมพันธ์ที่ดี ต้องหาคนที่มีแนวคิดเดียวกันคือ อยาก 

ทำงานวิจัย อยากทำงานพัฒนาคุณภาพ และอยากพัฒนางาน 

ประจำมาเปน็แกนนำ โดยหาพีเ่ลีย้งมาสรา้งความเชือ่มัน่เรือ่ง R2R 

และเรียนรู้ไปพร้อมกัน”
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ปจัจบุนั หลายภมูภิาคไดร้วมตวักนักอ่ตัง้เครอืขา่ย R2R ขึน้ ไมว่า่จะเปน็ภาคอสีาน 

ภาคตะวันออก ภาคใต้ และเร็วๆ นี้ภาคกลางกำลังจะเปิดตัวในฐานะเครือข่ายน้องใหม่ 

โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย รองผู้อำนวยการด้านคุณภาพและพัฒนา 

บุคลากร โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับหน้าที่เป็นประธานเครือข่าย

แรงบันดาลใจในการก่อต้ังเครือข่าย R2R ของภาคกลางคืออะไร นายแพทย์ 

สุรชัยจะมาเล่าให้ฟังค่ะ 

“เดิมทีเรามีเครือข่ายจัดการความรู้ในระดับของเขตตรวจราชการที่ 1 

กระทรวงสาธารณสุข (พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี ปทุมธานี) อยู่แล้ว       

โดยนำเรื่องที่ เป็นประโยชน์และมีการพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยมานำเสนอ             

แลกเปลี่ยน และพัฒนาร่วมกัน ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และทาง   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็มีเครือข่ายการพัฒนางานวิจัยระดับจังหวัดด้วย 

เช่นกัน พอเราทราบว่ามีการก่อตั้งเครือข่าย R2R ในภาคต่างๆ เราก็อยากสร้างเครือข่ายของเราบ้าง โดยเริ่มจาก

การนำเอางานที่มีการพัฒนาอยู่แล้วมาต่อยอดเป็นงาน R2R จากการปรึกษาหารือกันในเครือข่าย R2R และได้รับ

การสนับสนุนจากทีมศิริราช รวมทั้งสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหลายๆ แห่ง ซึ่งมีพื้นฐานจากการทำนวัตกรรม 

มีการนำเสนอผลงานวิจัยต่างๆ ก็ทำให้เรารวมตัวกันเป็นเครือข่ายได้ง่ายขึ้น”

“สำหรับนโยบายในการขับเคลื่อนเครือข่ายของเรา อันดับแรก เราสร้างทีมงานร่วมกันในระดับจังหวัดที่อยู่ 

ในเขตภาคกลาง ผมประสานไปยงัโรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทัว่ไป และสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดั ซึง่แตล่ะ 

แห่งก็มีแกนนำอยู่แล้ว เราก็จับแกนนำเหล่านี้มาเป็นทีมงานร่วมของ R2R อันดับที่สอง เราจัดประชุมเพื่อนำเสนอ

ผลงานเด่นในแต่ละแห่ง และจัดการความรู้เครือข่าย ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทางสำนักงาน                

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิขต 4 (สระบรุ)ี และทมีวทิยากรจากศริริาช โดยเราจดัไประชมุไปแลว้ 2 ครัง้ จนกระทัง่ 

มีการตั้งเป็นเครือข่าย R2R ภาคกลาง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน”

“ผมคิดว่าจุดแข็งของเครือข่ายภาคกลางอยู่ที่ทุกจังหวัดมีพื้นฐานในการทำงานด้านพัฒนาและการทำงาน 

วจิยัมาอยา่งนอ้ย 4-5 ป ีกอ่นที่ศาสตราจารย ์นายแพทยว์จิารณ ์พานชิ จะมาเผยแพรเ่รือ่ง R2R และความไดเ้ปรยีบ 

ของเขตภาคกลาง คือเดินทางค่อนข้างสะดวก การติดต่อสื่อสารที่ง่าย เวลาเรามีการจัดการประชุมก็จะได้รับการ 

สนับสนุนเป็นอย่างดี และเรายังมีรูปแบบประสานทำ KM ในระดับเขต นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรมัย ผู้ตรวจ 

ราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1 ก็ให้ความสำคัญตรงนี้ และให้ 

การสนับสนุนในการจัด KM ในแต่ละจังหวัดต่อเนื่องมา 2-3 ปีแล้ว 

นอกจากนี้ เรามีวิทยากรทั้งในพื้นที่เองและวิทยากรจากทีมศิริราช 

ซึ่งถือเป็นส่วนส่งเสริมให้เครือข่ายของเราเข้มแข็งครับ”

“ในอนาคต ผมคิดว่าพอเครือข่าย R2R ของเราเติบโตขึ้น จะ     

ทำให้คนที่ทำงานประจำอยู่แล้วสามารถพัฒนางานได้เต็มรูปแบบ      

โดยนำเรือ่งของระเบยีบการวจิยัเขา้มามสีว่นรว่ม และสรปุเปน็ผลงาน 

ขึ้นมา ทำให้คนทำงานที่คิดพัฒนางานได้รับผลประโยชน์โดยตรง 

มีกำลังใจ และมีความสุขในการทำงาน จับต้องผลงานที่เป็นรูปธรรม

ได้มากขึ้น ผู้ป่วยก็ได้รับประโยชน์ รวมทั้งยังเผยแพร่สิ่งที่ตัวเองทำให้

เกิดประโยชน์ไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้”

นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย
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“สำหรับปัจจัยความสำเร็จของเครือข่ายภาคกลางน้ัน ต้องบอกว่าคือความเข้มแข็งของทีมงานในแต่ละจังหวัด 

ผมคิดว่าทางโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไปในหลายๆ แห่งเป็นผู้นำทางด้านวิชาการในระดับจังหวัดอยู่แล้ว ซึ่ง

ทมีของเราและสำนกังานสาธารณสขุจงัหวดัเตรยีมทีจ่ะผลกัดนัเรือ่งนีก้ระจายลงไปยงัระดบัอำเภอ และตำบลตอ่ไป 

ต้องขอขอบคุณสมาชิกเครือข่ายภาคกลางทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ตอนนี้เรามกีารจัดตั้งทีมพี่เลี้ยง

ในระดับเขตภาคกลางที่จะเป็นหลักในแต่ละจังหวัด ผมคิดว่าเราจะได้ประโยชน์ร่วมกัน และคาดหวังว่าผลงาน 

R2R ในเขตภาคกลางจะสามารถไปนำเสนอสรา้งชือ่เสยีงและเปน็ตวัอยา่งใหก้บั R2R ในระดบัประเทศตอ่ไปครบั” 

นายแพทย์สุรชัยกล่าว

นายแพทย์วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในรอบหลายปีมานี้ชื่อของ นายแพทย์วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน เป็นที่          

รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในแวดวง R2R ระดับประเทศ โดยเฉพาะกับบทบาท 

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และหัวหน้าศูนย์วิจัย R2R โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

ปัจจุบันนายแพทย์วิศิษฎ์ก้าวเข้ามารับบทบาทใหม่ที่ท้าท้ายมากขึ้น 

นั่นคือการเป็นประธานเครือข่าย R2R ภาคอีสาน อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ 

เขาก่อตั้งเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ แทนที่จะไปรวมตัวกับเครือข่าย 

นครชัยบุรินทร์ ซึ่งเป็นเครือข่าย R2R ที่เข้มแข็งของภาคอีสานอยู่ก่อนแล้ว       

ไปฟังจากปากของนายแพทย์นักคิดนักพัฒนาคนนี้กันเลยค่ะ

“แนวคิดในการตั้งเครือข่ายการวิจัยของทีมวิจัยของโรงพยาบาล   

สรรพสทิธปิระสงค ์ซึง่รวมตวักนัในป ี2540 ไดร้บัแนวคดิจากอาจารยห์ลายทา่น 

เชน่ รศ. นพ.สมพนธ ์ทศันยิม รศ.อรณุ จริวฒันก์ลุ   รศ. ดร.บณัฑติ ถิน่คำรพ 

อาจารย์ศิริพร จิรวัฒน์กุล และ อาจารย์สุมิตร สุตรา เป็นต้น จากการเข้าอบรม International short course in 

Clinical Epidemiology and Biostatistics ที่หน่วยระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับทุนจาก 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พวกเราเห็นด้วยกับการนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อให้กับบุคลากรโรงพยาบาล 

ของเรา และโรงพยาบาลข้างเคียง”

“กิจกรรมของเราเริ่มตั้งแต่ปี 2540 นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แล้ว 

พวกเราพยายามจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยกับโรงพยาบาล และหน่วยงานทางสาธารณสุขในเขตอีสานใต้ 

ช่วยเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา ผู้วิพากษ์ โดยอาจารย์สมพนธ์ อาจารย์อรุณ และอีกหลายท่าน นำทีมไปในระยะ 2-3 

ปีแรก จากนั้นให้พวกเราดำเนินการเอง เป็นเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ ปัจจุบันหลายหน่วยงานต่างมีการพัฒนา 

และมคีวามเขม้แขง็ดา้นการวจิยัมากขึน้จนสามารถดำเนนิงานไดด้ว้ยตวัเอง และมคีวามพรอ้มในการเขา้รว่มเปน็

เครือข่าย”

“ในช่วงปี 2548 ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีนโยบายกระจายสาขาไปตามภาค 

โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี อาจารย์ภัทระ แสนไชยสุริยาเป็นผู้จัดการ และมีอาจารย์สมพนธ์เป็นผู้บริหารด้วย 

ทัง้ 2 ทา่นประสานงาน ให้เกิดเครือข่ายในภาคอีสาน มีอุบลราชธานี นครราชสีมา และขอนแก่น แต่ สวรส. ภาคต่างๆ 

ถูกยกเลิกในปี 2551 ด้วยความพยายามของอาจารย์สมพนธ์และอาจารย์ภัทระท่ีจะให้เครือข่ายได้รับการ      

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีการประชุมกันอีก 2 คร้ังท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีการกำหนด 
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เป้าหมายว่าจะพยายามสร้างเครือข่ายการวิจัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคอีสานภายในระยะเวลา 10 ปี 

แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน”

“จากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายใหม่ เพราะการเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัด    

อุบลราชธานีไปถึงจังหวัดนครราชสีมาต้องใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมง ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง”

“กระแส R2R ที ่สวรส. เปน็ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหผู้บ้รหิารใหก้ารสนบัสนนุการวจิยัมากขึน้อยา่งชดัเจน เมือ่ศนูย ์

วิจัยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้ประสานงานขอตัวแทนจาก หน่วยงานทางสาธารณสุขในเขต 13 ร่วม         

แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่าย จึงได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก 15 หน่วยงาน 

ร่วมสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ”

“นโยบายในการขบัเคลือ่น จะใชก้ารระดมสมองจากกรรมการเครอืขา่ย ใหท้กุหนว่ยงานมสีว่นรว่ม เพือ่เปน็ 

เจ้าของงานด้วยกัน โดยเน้นการพัฒนาสมาชิกของเครือข่ายให้เข้มแข็ง และขยายจำนวนเครือข่ายให้ครอบคลุม 

หน่วยงานทางสาธารณสุขทั้งหมดในเขต 13 โดยมีการเชื่อมโยงประสานกับเครือข่ายอื่น และกับ สวรส. เพื่อให้   

การพัฒนาเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม”

“จากการประเมินตนเองของสมาชิก 7 หน่วยงาน พบว่า ทั้งหมดมีโครงสร้าง มีบุคลากรที่รับผิดชอบใน 

การดำเนินกิจกรรม R2R และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ  

มีคณะกรรมการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในหลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลยโสธร สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ศูนย์มะเร็ง เป็นต้น พวกเรามีคุณอำนวยที่มี 

ประสบการณ์ระดบัประเทศคอื ดร.นภิาพร ลครวงศ ์หรอื อาจารยก์ะปุม๋ จากโรงพยาบาลยโสธร และมอีกีหลายทา่น 

ท่ีผ่านการฝึกอบรมจากทีมงานของอาจารย์อัครินทร์ที่โครงการ R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้ว” 

“สำหรับโอกาสพัฒนาพบว่าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นแห่งเดียวที่มีกรรมการของศูนย์วิจัย 2 ท่าน 

ได้รับปริญญาโททาง Biostatistics หลายหน่วยงานยังขาดแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ยังขาดคุณอำนวยทั้งจำนวน

และประสบการณ์ แต่อุ่นใจเพราะเรามีอาจารย์กะปุ๋ม ผมเห็นว่ายังมีกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายอย่างที่อาจจำเป็น 

ต้องทำ เช่น การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ”

“ประโยชน์ที่ได้คือ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมมือช่วยเหลือกัน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหางานประจำ

รวดเร็วขึ้น เป็นระบบมากขึ้น สมาชิกมีความสุข ผู้ป่วยมีความสุขและปลอดภัย”

“ปัจจัยแห่งความสำเร็จคือความร่วมมือ มุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละของสมาชิกเครือข่าย ความเข้าใจ และ 

การสนบัสนนุกจิกรรมของผูบ้รหิาร รวมทัง้ปจัจยัภายนอกทีก่ระตุน้ สนบัสนนุอยา่งตอ่เนือ่ง ขอขอบคณุสมาชกิของ 

‘เครือข่ายอุบลศรีโสธรเจริญ’ ทุกท่านที่เสียสละ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งมั่น ก่อตั้ง และพัฒนาเครือข่ายให้ 

เข้มแข็งและยั่งยืนครับ” นายแพทย์วิศิษฎ์กล่าวสรุปทิ้งท้าย
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คลี่คลายปัญหาจากคำถามหน้างาน 
กลุ่มยาท่ีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบควรได้รับตามมาตรฐาน American College of Cardiology Foundation (ACC)/

American Heart Association (AHA) Guideline ท่ีถือว่าเป็นการป้องกันชนิดทุติยภูมิ (secondary prevention) คือ 

aspirin, clopidogreal, ACE-I, beta-blocker และ statin แต่จากการ care team round ร่วมกับแพทย์และพยาบาล      

แล้วพบว่าผู้ป่วยได้รับยาดังกล่าวไม่ครบถ้วน 

“การนั่งคุยกันภายในทีมทำให้เรามองเห็นปัญหาได้หลายประเด็น เช่น เพราะเราลืม หรือการสื่อสารของเราไม่ดีพอ 

หรือเปล่า จึงทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยา นอกจากนี้ เราอาจจะลืมแนะนำเรื่องการสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย และเรื่องการ      

ควบคุมอาหารด้วยว่ามีความสำคัญอย่างไร ซึ่งเราต้องให้คำแนะนำกับเขาเรื่อยๆ เป็นการประเมินความรู้เขาเป็นระยะ”

“ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักนอนโรงพยาบาลเฉลี่ย 3-5 วัน ในวันแรกเราจะให้คำแนะนำด้านสุขภาพ โดยดูความพร้อมผู้ป่วย 

เปน็หลกั เราจะประเมนิกอ่นวา่ผูป้ว่ยพรอ้มทีจ่ะรบัคำแนะนำมัย้ ซึง่สว่นใหญ ่24 ชัว่โมงแรกทีม่า admit ผูป้ว่ยไมค่อ่ยพรอ้ม 

อาจเพราะว่ารู้สึกเจ็บหน้าอกหรือมีความกังวลเรื่องโรคของตัวเอง ถ้าผู้ป่วยมีความพร้อมก็จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเรา 

แต่ถ้ายังไม่พร้อม เราก็จะบอกว่าจะมาคุยใหม่ในวันรุ่งขึ้น และจะมีการประเมินเป็นระยะ” 

ลงมือทำเพื่อค้นคำตอบ
คุณเสาวนีย์เล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดีว่าแรกเริ่มที่คิดจะทำงานวิจัยชิ้นนี้เธอไม่มีทีมงาน นอกจากตัวเธอเองและ 

นายแพทย์ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์

“ตอน round ward กับอาจารย์ณัฐวุฒิรู้สึกสะดุดคำว่า ‘เราจะทำเป็นงานวิจัยได้มั้ย ถ้าเราเจอปัญหาในการทำงาน’ 

จึงจูงมือกันมาปรึกษาอาจารย์อัครินทร์ อาจารย์ก็แนะนำว่าเราต้องไปค้นข้อมูลย้อนหลัง ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลพบว่ายาท่ีคนไข้ 

ไม่ได้รับมากสุดคือ beta-blocker โดยได้รับเพียง 60% ความจริงแล้วผู้ป่วยต้องได้รับ 100% อาจารย์อัครินทร์จึงนำร้อยละ

ของผู้ป่วยที่ได้รับ beta-blocker (60%) เป็นตัวคำนวณ sample size โดยกำหนดว่าหากต้องการให้ผู้ป่วยได้รับยาเพ่ิมข้ึน 

เท่ากับ 85% จะต้องใช้ sample size ก่ีราย ซ่ึงคำนวณออกมาได้          

160 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 80 ราย และกลุ่มทดลอง 80 ราย” 

“จากนั้นก็กลับไปเขียน proposal โดยดิฉันเป็นพี่เลี้ยงให้น้อง 

อกี 2 ทา่น คอื คณุอษุณยี ์เพช็รออ่น พยาบาลประจำการ CCU และ 

คุณอุมาพร พูลสวัสดิ์ พยาบาลประจำการศูนย์โรคหัวใจชั้น 8          

อาจารย์อัครินทร์ก็แนะนำให้แก้ไขประมาณ 3-4 รอบ แล้วจึงขอ       

รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (SIRB) ใช้เวลา 

คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช: 

ผู้คิดค้นตัวช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาครบ

ทุกครั้งที่มีการ round ward ร่วมกับแพทย์ คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช 

พยาบาลประจำการ CCU หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์               

ศิริราชพยาบาลมักจะพบว่าผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบ ทั้งที่ไม่มีข้อห้ามในการให้ยา

จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเรื่อง “การใช้แบบติดตามของการได้รับยาและ 

การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ ตามมาตรฐานการรักษาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

หัวใจที่ได้รับการใส่ขดลวดเพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ”

เธอนำความสงสัยมาพัฒนาเป็นงานวิจัยจนประสบความสำเร็จชนิด 

“เกินความคาดหมาย” ได้อย่างไร คำเฉลยรออยู่แล้วค่ะ

คุณเสาวนีย์ เนาวพาณิช

ผู้คิดค้นตัวช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาครบ
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ประมาณ 1 เดือน ซ่ึงก็มีแก้ไขในบางจุด พอผ่านแล้วเราก็มาเก็บข้อมูล 

โดยเก็บข้อมูลไปข้างหน้า 6 เดือน และเก็บย้อนหลัง 6 เดือน” 

“ผู้ป่วยกลุ่มที่เราเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้าเราใช้แบบ 

checklist เลย ซ่ึงถ้าเป็นเร่ืองยา แพทย์จะเป็นคนเช็กเองและเซ็นช่ือ

กำกับ ส่วนคำแนะนำด้านสุขภาพพยาบาลเป็นผู้ให้คำแนะนำ 

โดยจะเก็บข้อมูล 3 ครั้ง คือเมื่อผู้ป่วย admit ใน 24 ชั่วโมงแรก 

ก่อนจำหน่ายกลับบ้าน และติดตามที่ 6 เดือนหลังออกจาก 

โรงพยาบาล โดยก่อนกลับบ้านเราจะอธิบายให้ผู้ป่วยฟังว่ายา 

ทุกตัวที่คุณหมอให้มีความสำคัญ ให้รับประทานยาสม่ำเสมอ 

ตามที่กำหนดไว้ ถ้ามีอาการผิดปกติตามที่ระบุไว้ในคู่มือต้องรีบ 

กลับมาพบแพทย์ ในการติดตามผลการรักษา เช่น ค่าความดัน 

ค่าผลเลือดต่างๆ เราใช้วิธีโทรศัพท์ไปถามและยังติดตามที่ PCI 

clinic ด้วย”

“วิธีการเก็บข้อมูลของเราคือ ในกลุ่มทดลองเราเก็บแบบไป

ข้างหน้าอย่างเดียว 80 ราย ส่วนอีก 80 รายที่เป็นกลุ่มควบคุม    

เราเก็บย้อนหลังจากเวชระเบียนตั้งแต่ช่วงที่เรายังไม่คิดจะทำ          

วิจัยเพื่อเปรียบเทียบว่าการใช้แบบ checklist ดีกว่าจริงหรือไม่ 

ผลการศึกษาพบว่า การใช้แบบ checklist ในกลุ่มทดลองทำให้  

ผู้ป่วยได้รับยาตามมาตรฐานมากกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญทาง 

สถิติ  p < 0.001 คือจากเดิมท่ีได้ยา beta-blocker 60% ก็เพิ่มเป็น 

เกือบ 100% ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน รวมถึงอัตรา  

readmission ก็ลดลงเช่นกัน”

 

ความสำเร็จที่เกินความคาดหมาย
วนัทีผ่ลงานประสบความสำเรจ็และถกูนำไปใชจ้รงิ ไมเ่พยีง

แต่ผู้ป่วยได้รับประโยชน์โดยตรงเท่านั้น หากยังมีผลพลอยได้ที่      

พ่วงตามมามากมายจากความตั้งใจจริงในการพัฒนางานประจำ

ของคุณเสาวนีย์

“การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ เวลา round ward 

คุณหมอก็จะถามว่าให้ยาตัวนั้นตัวนี้หรือยัง ทำให้ผู้ป่วยได้รับยา 

ครบตามมาตรฐานท่ีเราต้ังไว้ นอกจากน้ี ยังทำให้น้องๆ ในหน่วยงาน 

เกดิการเรยีนรูว้า่ในการทำงานวจิยัตอ้งทำยงัไงบา้ง สำหรบัความ 

สำเรจ็ทีเ่กดิขึน้คดิวา่มาจากความรว่มมอืกนัในทมี และผูบ้รหิารคะ่ 

ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานและไม่ได้รับโอกาส  

จากผู้บริหาร งานคงไม่สำเร็จ ที่สำคัญ ทีม R2R ศิริราชให้ความ 

ช่วยเหลือเราดีมาก ทั้งเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ให้ทุน” 

“พอเห็นผลงานตัวเองถูกนำไปแก้ไขปัญหาในงานประจำ 

แล้วก็ภูมิใจค่ะ เพราะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีขึ้น อาจารย์ก็

ชื่นชมว่าทำให้อัตราการได้รับยามากขึ้น ได้รับการตีพิมพ์ใน 

วารสารระดับชาติ และกำลังจะได้ไปนำเสนอผลงานที่ประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ในเดือนเมษายนนี้ มันเกินความคาดหมายมาก 

(ยิ้มปลื้ม)”

“อีกอย่างคือ ก่อนที่จะมาทำงานวิจัย น้องๆ ให้การยอมรับ 

เพราะเราเป็นพี่ แต่พอเรามาทำงานวิจัยมันเหมือนกับดับเบิ้ล 

(หัวเราะ) เวลาน้องไม่เข้าใจก็จะเดินเข้ามาถามเรา  อีกด้านหนึ่ง

กค็อืเปน็เหมอืนแรงผลกัดนัใหเ้ราทำงานดา้นวชิาการ ทำใหเ้ราได ้

ซี 8 ทั้งยังเปลี่ยนทัศนคติของน้องๆ ในหน่วยงานไปในทางที่ดีขึ้น 

สามารถนำผลงานไปแก้ไขปัญหางานประจำให้ดีขึ้น แค่นี้ก็ภูมิใจ 

แลว้คะ่ ทีส่ำคญัคอื เรารูส้กึวา่เรามคีณุคา่ เวลาทำงานกค็ดิมากขึน้ 

วิเคราะห์มากขึ้น และทำให้เราเครียดมากขึ้น (หัวเราะสนุก)”

“อยากจะฝากไปยังคนท่ีอยากทำงานวิจัยทุกคนว่า งานวิจัย R2R ไม่ได้ยากอย่างท่ีคิด ตัวเองก็ไม่ได้จบปริญญาโท จบแค่ปริญญาตรี 

ก็สามารถทำงานวิจัย R2R ได้ อยากให้ลองทำ ถ้าทำได้จะรู้สึกภูมิใจ และรู้สึกมีคุณค่า อย่าคิดว่างานวิจัยจะมีแต่เรื่องสถิติและเรื่อง 

Methodology ให้คิดว่าเป็นงานพัฒนาคุณภาพท่ีเราอยากจะทำ แล้วค่อยพัฒนาไปเร่ือยๆ ค่ะ” คุณเสาวนีย์กล่าวสรุป
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คุณสุเพียร โภคทิพย์

ผู้ลดความเส่ียงในผู้ป่วยหนัก
โรคหัวใจและหลอดเลือด

สืบเนื่องมาจากการที่ต้องเจอกับปัญหาจากงานประจำที่รับผิดชอบอยู่ ทำให้ คุณสุเพียร โภคทิพย์ 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU1) โรงพยาบาล 

สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานีเกิดคำถามว่า...

“ทำไมผู้ป่วยจึงชอบดึงท่อช่วยหายใจในเวรดึก”

นี่เองจึงเป็นที่มาของงานวิจัย R2R ซึ่งมีชื่อเดียวกับคำถามในงานประจำของเธอ...

หาต้นเหตุของปัญหาพัฒนาเป็นงานวิจัย
คุณสุเพียรเล่าถึงที่มาของงานวิจัย “ทำไมผู้ป่วยจึงชอบดึงท่อช่วยหายใจในเวรดึก” ให้เราฟังว่า ปัญหาดังกล่าวสร้าง

ความกังวลใจให้กับตัวเธอเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแค่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายเท่านั้น หากยังสะท้อนถึงหน้าที่ 

รับผิดชอบของเธอด้วย 

“ปัญหาที่นำมาซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เราได้มาจากข้อมูลการเฝ้าระวังความเสี่ยงในหน่วยงาน ICU โดยเราพบว่ามี                  

อุบัติการณ์ผู้ป่วยดึงท่อช่วยหายใจจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวรดึก ซึ่งผลกระทบตามมาคือ จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาส 

ขาดออกซิเจน เกิดความไม่ปลอดภัยได้ และทำให้พยาบาลต้องเสียเวลา สิ้นเปลืองอุปกรณ์ในกรณีที่ต้องเตรียมใส่ท่อช่วย 

หายใจให้ใหม่”

“ทีมพยาบาลของเราจึงมีความสนใจที่จะหาแนวทางในการลดปัญหาดังกล่าว เพราะเราอยากช่วยเหลือผู้ป่วยให้ 

ปลอดภัย และอยากให้หน่วยงานมีระบบการทำงานที่ดี รวมทั้งต้องการฝึกทักษะการทำวิจัยในทีมงานด้วยค่ะ” 

Plan Do Check Act: 4 ขั้นตอนค้นคำตอบ
หลังจากตั้งคำถามจากปัญหาหน้างานแล้ว คุณสุเพียรและทีมงานก็ช่วยกันหาคำตอบโดยใช้หลักการ PDCA หรือ 

Plan Do Check Act 

“เราเริ่มจากขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หาขนาดของปัญหาและสาเหตุของปัญหา ซึ่ง

ใช้หลักการระบาดวิทยาเพื่อศึกษาสภาพปัญหาสาเหตุของการดึงท่อช่วยหายใจพบบ่อยในช่วงเวรดึก ซึ่งพบว่าสาเหตุ            

ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ป่วยต้องการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ และเจ็บคอ หรือหิวน้ำ ผลของการดึงท่อพบว่าผู้ป่วยสามารถหายใจ 

ได้เองร้อยละ 64 และต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้ใหม่ร้อยละ 36”

“เมื่อทราบขนาดของปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหาแล้ว ทีมงานก็ช่วยกันหาแนวทางแก้ไข        

ปัญหา ซึ่งเป็นขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหา (Plan) โดยการสร้างมาตรฐานแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 

การกำหนดเกณฑใ์นการถอดทอ่ชว่ยหายใจ การเพิม่ชอ่งทางการตดิตอ่สือ่สารกบัผูป้ว่ยทีใ่สท่อ่ชว่ยหายใจ ทัง้การใชบ้ตัรคำ 

การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ การเฝ้าระวังในกลุ่มเส่ียง โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีพยาธิสภาพท่ีสมอง โรคไตวายเร้ือรัง ผู้ท่ีมีความผิดปกติ

ของสารน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ซึ่งมีผลต่อระดับความรู้สึกตัว”

“โดยเฉพาะช่วงเวรดึกที่มีโอกาสเกิดภาวะ delirium ได้สูง ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกตัวสับสนได้ง่ายเสี่ยงต่อการดึงท่อช่วย

หายใจ การทำ ET Tube rounds โดยการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ตรวจสอบตำแหน่งและการฟังเสียงปอด 

อย่างน้อยเวรละ 1 ครั้ง รวมทั้งการติดตามสารน้ำแกลือแร่ในร่างกาย หลังจากนั้นทีมงานก็นำมาตรฐานสู่การปฏิบัติซึ่งเป็น

ข้ันตอนของการทำ (Do) และการประเมินผลการปฏิบัติ ซ่ึงเป็นข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) อีกรอบ พบว่า อัตรา 

การดึงท่อช่วยหายใจลดลง”
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“การวิเคราะห์ผลการวิจัยของเราใช้สถิติพื้นฐานอย่างง่าย 

คือ ความถี่ ร้อยละ และอัตราการดึงท่อช่วยหายใจ ซึ่งประเด็นนี้

บางครั้งอาจจะเป็นหลุมพรางหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแก่  

นักวิจัยหน้าใหม่ได้ว่า ถ้าเป็นงานวิจัยคงต้องใช้สถิติท่ียุ่งยากซับซ้อน 

ซึ่งการใช้สถิตินั้นขึ้นกับลักษณะ ชนิดของข้อมูล และสิ่งที่เรา 

ต้องการวัดผล” 

“ส่วนอคติที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นเราป้องกันด้วยขั้นตอนการ 

วิเคราะห์ข้อมูล ถ้าใช้เฉพาะจำนวนอุบัติการณ์การดึงท่อช่วยหายใจ 

ถ้าในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูลมีจำนวนผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  

น้อย อาจมีโอกาสเกิดการดึงท่อช่วยหายใจได้น้อย จึงใช้การคำนวณ 

เปน็อตัราการดงึทอ่ชว่ยหายใจแทน เพือ่ปอ้งกนัความคลาดเคลือ่น

ดังกล่าว”

บทเรียนล้ำค่าและความสำเร็จที่ชื่นใจ
คุณสุเพียรเล่าว่า การทำงานวิจัยชิ้นนี้ใช้เวลาค่อนข้างนาน 

เพราะต้องใช้การกระตุ้นทีมงานให้ติดตามผลกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

แต่น่ันไม่ได้ทำให้คุณสุเพียรและทีมงานนึกท้อหรือถอดใจ ตรงกันข้าม 

เธอกลับรู้สึกนึกสนุกและมองเป็นความท้าทาย จนงานประสบ 

ความสำเร็จ

“ความสำเร็จของงานวิจัยทำให้ทีมดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม 

(PCT อายุรกรรม) ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วย 

หายใจมากขึน้ มกีารขยายผลในหนว่ยงานอายรุกรรม โดยกำหนด 

เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และเกณฑ์การ 

ถอดทอ่ชว่ยหายใจ นอกจากนี ้ยงัทำใหอ้งคก์รเริม่ใหค้วามสำคญั

กับการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยมากขึ้น และที่สำคัญยังเป็น  

การจดุประกายใหห้ลายหนว่ยงานเกดิการพฒันานวตักรรมตา่งๆ 

เพื่อลดการดึงท่อช่วยหายใจทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก” 

“นอกจากผลงานวิจัยแล้ว ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยค่ะ 

ทั้งเรื่องการเชื่อมโยง เรื่องการบริหารความเสี่ยง และการประกัน 

คุณภาพการพยาบาล และทำให้ทีมงานเห็นความสำคัญของการ 

เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ  

นำข้อมูลที่เฝ้าระวังความเสี่ยงมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง”

“โดยส่วนตัวคิดว่า การท่ีจะทำให้ผลงานวิจัยนำสู่การปฏิบัติ 

หรือถูกนำใช้อย่างต่อเนื่องได้นั้น ผู้ปฏิบัติต้องเห็นความสำคัญ 

ของปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในทุกๆ ขั้นตอน 

ท้ังร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ จะทำให้ทีมงานเกิดความภาคภูมิใจ 

ในผลงานและยินดีในการปฏิบัติตาม นอกจากนี้ ผู้บริหารต้องให้ 

ความสำคัญและสนับสนุนทั้งงบประมาณและกำลังใจเพื่อให้เกิด

บรรยากาศการทำงานที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และ 

เครือข่าย”

“ความภูมิใจที่สุดในการทำวิจัย คือการร่วมแรงร่วมใจใน 

การทำงานของทมีงาน เพือ่ชว่ยใหผู้ป้ว่ยปลอดภยั และหนว่ยงานม ี

ระบบงานที่ดี และที่ภูมิใจอีกอย่างคือเรื่องนี้ได้รับรางวัลผลงาน   

วิชาการดีเด่นในการประชุมวิชาการประจำปี 2545 กระทรวง 

สาธารณสุข ซึ่งเป็นการจุดประกายให้กับหลายหน่วยงานว่างาน 

ประจำที่เราทำก็สามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ ซึ่งเดิมหลายๆ 

คนไม่กล้าทำ และมักออกตัวว่าไม่ได้เรียนปริญญาโท ไม่เก่งสถิติ 

แตพ่อเหน็เรือ่งนีไ้ดร้บัรางวลัหลายคนกบ็อกวา่ ใชร้อ้ยละธรรมดา 

ก็เป็นวิจัยได้ ถ้าแบบนี้เราก็คงทำวิจัยได้ ซึ่งเป็นการจุดประกาย 

คนในองค์กรได้เป็นอย่างดี”

“อยากจะให้กำลังใจแก่นักวิจัยหน้าใหม่ทุกๆ ท่านว่า ไม่ต้อง

กลวัหรอืกงัวลกบัสถติจินเกนิไป เพราะมผีูเ้ชีย่วชาญทางดา้นสถติิ

ให้คำปรึกษาได้ ขอให้คิดถึงปัญหาที่เราเจอบ่อยในงานประจำว่า

คืออะไร จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยการวิจัยหรือไม่ การฝึกต้ังคำถาม

ในการทำงานตลอดเวลาจะช่วยให้เราเหลาคำถามได้คมชัดขึ้น 

และที่สำคัญอีกอย่างคือความอดทน โดยเฉพาะเมื่อนำเสนองาน

แล้วมีคนวิพากษ์ช้ีจุดอ่อนงานวิจัยของเราเพ่ือให้แก้ไข ซ่ึงนับว่าเป็น 

ส่ิงท่ีดีท่ีจะช่วยให้งานเรามีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน แต่นักวิจัยหน้าใหม่ 

บางคนรับไม่ได้ อาจถึงกับถอดใจไปเลยก็มีท้ังๆ ท่ีงานท่ีทำน้ันน่าสนใจ” 

“สุดท้ายขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้าพยาบาล หัวหน้างานที่ให้โอกาสในการฝึกอบรมและทำวิจัย และ 

คณุครใูหญแ่หง่ศนูยว์จิยั นายแพทยว์ศิษิฎ ์สงวนวงศว์าน รองผูอ้ำนวยการฝา่ยการแพทย ์ทีช่กันำเขา้สูว่งการวจิยั จนสามารถทำงานวจิยัเพือ่ 

พัฒนาคุณภาพงาน และได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และมีผลงานนำเสนอในต่างประเทศได้ค่ะ” คุณสุเพียรกล่าวทิ้งท้าย
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โดย: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพนธ์ ทัศนิยม

วิธีการเขียนชื่อเรื่อง ที่มา และวัตถุประสงค์

เทคนิคการเขียนบทคัดย่อ
ให้ได้ใจกรรมการ

ตอนที่ 
2 

จากตอนที่ 1 ในฉบับที่แล้วเราได้พูดถึงประโยชน์จากการ   

ทราบเทคนิคการเขียนมิใช่เพื่อรางวัลเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อให้   

เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองท่ีได้รับการตีพิมพ์ เพราะ 

เป็นผลงานที่ยังคงอยู่ตลอดไป ในตอนที่ 2 นี้ จะได้กล่าวถึงวิธีการ

เขียนชื่อเรื่อง ที่มา และวัตถุประสงค์

วิธีการเขียนชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องควรสั้น เอาเฉพาะประเด็นสำคัญที่ตรงกับเรื่องที่ทำ

วิจัยที่จะชวนให้คนอยากอ่านเนื้อหาในบทคัดย่อ จะเห็นว่ามี 

สองเรื่องด้วยกันคือ เอาเฉพาะประเด็นสำคัญที่ตรงกับเรื่องที่ทำ 

วิจัย และเรื่องที่สองคือ ต้องชวนให้คนอื่นอยากอ่านเนื้อหาด้วย   

ในเรื่องแรกมีผู้พยายามสรุปลักษณะของชื่อเรื่องที่เหมาะสม 

ควรมีคุณลักษณะ 4 ประการคือ

1. ควรระบุโรค/ประเด็นที่ทำวิจัย

2. บอกสิ่งที่เรากระทำต่อโรค/ประเด็นที่ทำวิจัยนั้น

3. ควรมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสมบูรณ์ในตัวเอง

4. ไม่ควรมีคำย่อ

ชื่อเรื่องสั้นที่สุดถือว่าดีที่สุด ในบางวารสารมีการกำหนด 

จำนวนคำไว้ด้วย เช่น ไม่ให้เกิน 10-15 คำ หรือบางวารสาร 

กำหนดไม่ให้เกิน 2 บรรทัด หรือกำหนดจำนวนตัวอักษร 

รวมทั้งช่องว่างว่าเป็นเท่าไหร่ บางวารสารไม่ต้องให้ระบุบางคำ    

เพราะเป็นวารสารทางด้านนั้นอยู่แล้ว เช่น วารสารทางด้านเด็ก 

ไม่ให้ระบุคำว่า เด็ก หรือวัยเด็ก ในงานวิจัย R2R ก็เช่นกัน ไม่ควร 

ระบวุา่เปน็งาน R2R และบางวารสารอยากใหร้ะบกุารออกแบบวธิี

การศึกษาด้วย (Study design) เช่น การวิจัยปฏิบัติการ การวิจัย 

มีส่วนร่วม เพราะเป็นคำสำคัญที่จะนำมาทำดัชนี เพื่อการสืบค้น 

ได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เทคนิคการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก มีคำ 

ทีส่ัน้ๆ งา่ยๆ มคีณุลกัษณะขอ้ 1 คอื โรคไขเ้ลอืดออก คณุลกัษณะ 

ขอ้ 2 คอืการเฝา้ระวงั และคณุลกัษณะขอ้ 3 มคีวามชดัเจนเจาะจง 

คือ เทคนิค และมีคุณลักษณะข้อ 4 คือไม่มีคำย่อ

สำหรับเร่ืองท่ี 2 คือ ต้องชวนให้น่าอ่าน จากตัวอย่างข้างต้น

จะเห็นว่าเป็นการบอกทั่วๆ ไป ครบคุณลักษณะ 4 ประการ 

ของเรือ่งแรก แตถ่า้จะใหน้า่สนใจ นา่อา่น ควรมคีำอะไรอกีหรอืไม ่

ตามที่เราทำการวิจัยมา เมื่ออ่านในเนื้อหาก็พบว่า ผู้วิจัยต้องการ

บอกถึงเทคนิคง่ายๆ ในการเฝ้าระวัง ถ้าหากเราใส่คำว่า “ง่ายๆ” 

จะนา่สนใจทีช่วนใหค้นอา่นมากขึน้ใชห่รอืไม ่ชือ่เรือ่งวจิยัจงึเปน็วา่ 

“เทคนิคง่ายๆ ในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก” ขอให้พวกเรา 

ลองพิจารณาดู

เทคนิคในการเขียนชื่อเรื่อง มีผู้แนะนำอีกว่า ลองเขียนไปดู

ก่อนตามที่เราคิดขึ้นมาได้ และลองให้ผู้อื่นช่วยให้ความเห็น 

ปรับปรุงแก้ไข โดยที่บุคคลเหล่านี้ได้อ่านบทคัดย่อของเราแล้ว 

เห็นว่าควรปรับอย่างไร ให้เสนอทางเลือกมาหลายๆ แบบ และ    

เราเป็นผู้ตัดสินเลือกแบบสุดท้ายส่งไป

ประเด็นสุดท้ายคือ ถ้าทางวารสารขออนุญาตปรับชื่อเรื่อง 

เพื่อให้เหมาะสมกับวารสารของเขา เราควรอนุญาตหรือไม่ 

ถ้าเป็นวารสารที่ดีที่เราอยากลง อย่าได้รอช้า รีบตอบอนุญาต 

ไปเลยครบั เหตผุลกค็อื วารสารทีจ่ะลง เขาเหน็วา่เรือ่งของเราดแีลว้ 

เขาถึงขอปรับชื่อ ดังนั้น ผมจึงคิดว่าไม่น่าที่จะต้องไปยึดติดกับ 

ชื่อที่เราตั้งขึ้นมา

สงสยัวา่ทีเ่ขยีนมานีก้ม็ปีระเดน็มากพอทีจ่ะใหท้า่นพจิารณา 

จึงยังไม่เขียนที่มา และวัตถุประสงค์ไว้ในครั้งนี้ ขอให้ท่านลอง 

ช่วยกันให้ความคิดเห็นกลับมา จะได้ทำให้การเขียนชื่อเรื่องมี 

ความคมชัดมากขึ้นกว่านี้ หรือท่านจะลองส่งชื่อเรื่องที่ท่านตั้งขึ้น

มาให้ช่วยพิจารณาด้วยก็ได้ครับ ส่งมาที่อี เมลของผมได้              

(sompon@kku.ac.th) โดยระบุว่าเป็นจดหมายเร่ืองการต้ังช่ือเร่ือง 

ด้วยก็จะดีครับ ผมจะได้รู้ว่าเป็นอีเมลอะไร เพราะ junk mail 

เข้ามามาก ผมลบทิ้งโดยไม่ได้เปิดดูเลยครับ พบกับตอนที่ 3 

ในฉบับหน้าครับ
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Statistical processStatistical process

การวิเคราะห์และการแปรผลแผนภูมิควบคุม 
เมื่อนำข้อมูลที่วัดได้มา Plot ลงในแผนภูมิควบคุม 

เรยีงตามลำดบัทีห่รอืเวลา หากคา่ทีส่งัเกตไดก้ระจายอยูใ่นกรอบ 

เส้นขอบเขตควบคุมด้านบนและล่าง และไม่แสดงลักษณะ 

รูปแบบจำเพาะของ special cause แสดงว่ากระบวนการผลิต 

หรือบริการน้ัน “อยู่ภายใต้การควบคุม” Stable Process เป็นระบบ 

ทีเ่สถยีรสามารถพยากรณผ์ลลพัธใ์นอนาคตได ้ในทางกลบักนัหาก 

ความผันแปรมีมากเกินเส้นขอบเขตควบคุมทั้ง 2 หรือมี 

ลักษณะรูปแบบจำเพาะของ special causes แสดงว่ากระบวนการ

ผลิตหรือบริการนั้น “ไม่เสถียร” (Unstable Process) หมายถึง 

กระบวนการผลิตหรือบริการนั้นๆ มี  

ความผันแปรท่ีเกิดจากท้ังความผันแปร

แบบสุ่ม และความผันแปรจำเพาะ    

ขนาดของความผันแปรไม่สามารถ 

พยากรณไ์ด ้ถา้เราพบวา่กระบวนการ  

ผลิตหรือบริการใดมีลักษณะรูปแบบ 

จำเพาะ ควรสืบค้นหาสาเหตุหรือ 

ปัจจัยที่ทำให้เกิด special cause     

หรือถ้าเราจงใจให้ปัจจัยเพิ่มเติม 

เขา้ไปในระบบจนเกดิ special cause 

แสดงว่าปัจจัยที่นำเข้านั้นเกิดผลต่อ 

กระบวนการนั้นๆ อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติ

โดย:  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

Statistical process

ลักษณะจำเพาะ Special causes Variation
1. มีข้อมูลออกนอกเขตควบคุมท้ังด้านบน (UCL) หรือล่าง (LCL)

2.  มขีอ้มลูตอ่เนือ่งกนั 9 จดุ หรอืมากกวา่ อยูด่า้นใดดา้นหนึง่ 

ของเส้นกลาง

3.  มขีอ้มลูตอ่เนือ่งกนั 6 จดุ หรอืมากกวา่ เพิม่ขึน้หรอืลดลง 

ต่อเนื่อง

4.  มีข้อมูลต่อเนื่องกัน 14 จุด ขึ้นและลงสลับกัน

5.  มีข้อมูล 2 ใน 3 จุดที่ต่อเนื่องกันอยู่ใน Zone A

6.  มีข้อมูล 4 ใน 5 จุดที่ต่อเนื่องกันอยู่ใน Zone A และ B

7.  มีข้อมูลต่อเนื่องกัน 14 จุด อยู่ใน Zone C

Statistical process control chart (SPC)
สวัสดีครับ ใน Newsletter ฉบับที่ 2 ผมได้พูดถึงความผันแปร (Variation) 2 ชนิด คือ 

ความผนัแปรแบบสุม่ (Common causes Variation) ความผนัแปรจำเพาะ (Special cause variation) 

และแผนภูมิควบคุมกระบวนการ (SPC) ที่แสดงในรูปแบบกราฟซึ่งสามารถแยกความผันแปรของ           

กระบวนการได้ว่าเป็นความผันแปรแบบสุ่มหรือความผันแปรจำเพาะ ช่วยให้เรามีความเข้าใจใน 

สมรรถนะของกระบวนการน้ันๆ ได้ สำหรับฉบับน้ีจะพูดถึงการวิเคราะห์และการแปรผลแผนภูมิควบคุม 

ในฉบับต่อไปจะพูดถึงชนิดของแผนภูมิควบคุมพร้อมทั้ง  

ตัวอย่างการใช้แผนภูมิควบคุม P-chart หากสมาชิกมีประเด็นที่ 

สนใจเพิม่เตมิกรณุาสง่ความเหน็มาไดท่ี้ E-mail: r2r.hsri@gmail.com 

แล้วพบกันในฉบับต่อไปครับ 

control chart (SPC)
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ภาคใต้เป็นดินแดนแห่งหมู่เกาะและท้องทะเลงาม อุดมสมบูรณ์ด้วยผืนป่าดิบซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของสิ่งมีชีวิตนานา นอกจากนี้        

ภาคใตย้งัมศีลิปวฒันธรรมของชาวใตท้ีโ่ดดเดน่มเีอกลกัษณ ์และมวีถิชีวีติอนัเปีย่มเสนห่น์า่คน้หา R2R พาเทีย่วในฉบบันีจ้ะพาไปสมัผสั 

จังหวัดอะไรบ้าง ไปชมกันเลยค่ะ

ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย 

ในภาคใต้ แต่ในฉบับนี้ขอพาเที่ยว 3 

จังหวัดก่อนนะคะ ในฉบับต่อไปเราจะ

พาไปเที่ยวที่ไหนในภาคใต้กันอีก 

อย่าลืมติดตามนะคะ แล้วพบกันค่ะ

ประตูสู่ภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี 

ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก

มาชุมพรทั้งทีไม่ควรพลาดการพักผ่อนที่ชายหาดทุ่งวัวแล่น               

สักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บิดากองทัพเรือไทย      

ทีห่าดทรายร ีเกาะในทะเลชมุพรทีย่งัคงความสวยงามอยูม่าก นำ้ทะเลใส 

สะอาดปราศจากมลพิษ ชุมพรโดดเด่นในเรื่องความงามของโลกใต้ทะเล 

เชน่ หอยมอืเสอืทีเ่กาะงา่ม เกาะมตัตรา ปะการงัสวยงามทีเ่กาะลงักาจวิ 

เกาะง่าม กิจกรรมดำน้ำจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวชุมพรช่วง 

เดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี นอกจากนี้ ชุมพรยังเป็นแหล่งดูเหยี่ยว

ทีอ่พยพมาจากไซบเีรยี ซึง่เหยีย่วจะบนิผา่นชมุพรนบัหมืน่นบัแสนตวัเลย

ทีเดียว

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

สรุาษฎรธ์านมีหีมูเ่กาะทีส่วยงามมากมาย เชน่ เกาะสมยุ เกาะพะงนั 

เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะอ่างทอง และอย่าลืมแวะไปชมดอกบัวผุด

ทีอ่ทุยานแหง่ชาตเิขาสกในชว่งเดอืนพฤษภาคม-ธนัวาคม สรุาษฎรธ์านมีี

สภาพภมูปิระเทศทีห่ลากหลายทัง้เกาะ ภเูขา ทีร่าบสงู ทีร่าบชายฝัง่ทะเล 

และท่ีราบลุ่มแม่น้ำ จนปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเท่ียว

ของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ     

ชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน

เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม 

เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

ถ้าอยากเที่ยวนครศรีธรรมราชให้สนุกควรมีเวลาหลายวัน เพราะ   

แหล่งท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราชกระจายอยู่ทุกอำเภอ แนวทางในการ  

เที่ยวของจังหวัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ซึ่งจะอยู่ในตัวเมือง เช่น ไปสักการะพระธาตุเมืองคอน ภายในวัดมี  

โบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เที่ยวสวนสมรมที่หมู่บ้านคีรีวง ควรไป 

ในช่วงที่ผลไม้ออก คือเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม กิจกรรม

นั่งเรือดูโลมาสีชมพูที่หาด

ขนอมนับว่าเป็นกิจกรรม

ที่สนุก ท้าทาย ไม่ควร

พลาดอย่างยิ่ง
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สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ ชาว R2R ทุกคน พบกันอีกครั้งใน R2R Newsletters ฉบับที่ 3 ค่ะ 

เหยี่ยวข่าวสาว R2R มีข่าวสารดีๆ ของชาว R2R มา update กันอีกเช่นเคยค่ะ 

ข่าวแรกเป็นข่าวการจัดอบรมระยะสั้น เรื่อง “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันงานประจำสู่ 

งานวิจัย” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยมี 

ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งการ  

อบรมนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดระบบสนับสนุน และเครือข่ายการจัดการที่สนับสนุนการทำงานวิจัย R2R 

ในภมูภิาคตา่งๆ เพือ่เปน็แกนกลางในการขบัเคลือ่นการทำงานวจิยั R2R ในทกุภมูภิาค และเกดิกลุม่เครอืขา่ย 

นักวิจัย R2R ที่มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำวิจัย R2R อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ซึ่งสามารถ

พฒันาไปสูก่ารทำงานวจิยัในระดับนโยบายและผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศอีกด้วย ผู้เข้า

รับการอบรมในคร้ังน้ีมีท้ังผู้ทำงานวิจัยและคุณอำนวย จากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข 

ใน สปสช. เขต 4 สระบุรี รวมท้ังหมด 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 

สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก และสระบุรี มารับฟังประสบการณ์และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับวิทยากร 

และบุคลากรในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งบรรยากาศการประชุมทั้ง 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม มีการ  

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัอยา่งใกลช้ดิและเปน็กนัเองคะ่ 

กันเองแค่ไหนดูจากภาพนะคะ 

R2R

และสุดท้ายเป็นงานใหญ่ประจำปีท่ีพวกเรา      

ชาว R2R รอคอยค่ะ คือ การประชุมแลกเปล่ียน 

เรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 ในปีนี้    

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย 

R2R กำหนดจดัการประชมุในวันท่ี 20-22 กรกฎาคม 

2554 ณ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี 

นนทบุรี ทา่นใดทีส่นใจสง่ผลงาน R2R เขา้ประกวด 

รางวัล R2R ดีเด่น จะเปิดรับสมัครผลงาน R2R        

และรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเร็วๆ นี้ค่ะ 

(ปิดรับผลงาน R2R ที่ส่งประกวดภายในวันที่ 30 

เมษายน 2554) ติดตาม update ข่าวคราวต่างๆ 

ท้ังการสมัครเข้าร่วมประชุมและการประกวดผลงาน 

R2R ได้ที่ http://r2r.hsri.or.th ค่ะ

ข่าวต่อไปขอพาลงใต้ไปร่วมการ 

จัดการอบรมการพัฒนางานวิจัยจาก 

งานประจำ เครือข่าย R2R ภาคใต้ 

ครั้งที่ 2: R2R ทำแล้วทำอีก ซึ่งจัดขึ้น 

ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2554 ณ โรงแรม 

บีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา โดยมีวัตถุ  

ประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขใน 

เครือข่าย R2R ภาคใต้มีความรู้พื้นฐาน

ด้านการวิจัยเพื่อนำไปสร้างงานวิจัย 

จากงานประจำไดถ้กูตอ้งและเหมาะสม 

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่ม          

เครือข่ายการพัฒนางานประจำสู่งาน 

วิจัยของโรงพยาบาลและหน่วยงาน 

สาธารณสุขในเขตภาคใต้ ในด้านผลงาน

วจิยัและความคดิเหน็จากประสบการณ ์

ส่วนบรรยากาศการประชุมจะเป็น 

อย่างไรนั้น ทีมข่าว R2R จะมากระจาย 

ให้ทราบในฉบับต่อไป อย่าลืมติดตาม 

กันนะคะ

ในฉบับต่อไปเราจะมีข่าวดีๆ อะไรมา Update 

กันอีก อย่าลืมติดตามจาก R2R Newsletter ฉบับ 

ที ่4 ประจำเดอืนมถินุายน และพบกนัในการประชมุ        

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 

4 ค่ะ
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ภาคกลาง (สปสช. เขต 4 สระบุรี) 
และ ภาคอีสาน (อุบลศรีโสธรเจริญ)  
พร้อมเดินหน้าจัดตั้งเครือข่าย R2R

เครือข่าย R2R ภาคกลาง โดยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 4 (สปสช.  

เขต 4 สระบุรี) พร้อมแล้วท่ีจะร่วมมือกันจัดต้ังเครือข่าย R2R ภาคกลาง โดยเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2554 ได้จัดการประชุม 

เครือข่ายการพฒันางานประจำสูง่านวจิยัภาคกลาง (สระบรุ ีอยธุยา ลพบรุ ีสงิหบ์รุ ีอา่งทอง ปทมุธาน ีนนทบรุ ีนครนายก) 

ครั้งที่ 1 ขึ้นที่ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมี นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการ 

กระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 1 มาเป็นประธาน การประชุมในวันนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และ 

ประสบการณก์ารทำ R2R จากคณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล บรรยายเรือ่ง “งานประจำ ทำใหด้ ีมคีวามสขุดว้ย R2R” 

โดย อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ และการบรรยายเร่ือง “การสนับสนุนการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัยระดับประเทศ” 

(R2R Network) โดย รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ในช่วงบ่ายคณะกรรมการและตัวแทน เครือข่ายประสานงาน R2R 

ภาคกลาง ยังร่วมประชุมเพื่อกำหนดโครงสร้างของเครือข่ายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเครือข่ายและแผนกิจกรรมในปี 

2554 อีกด้วย ยินดีต้อนรับเครือข่าย R2R ภาคกลางด้วยค่ะ

เครอืขา่ย R2R ภาคอสีาน โดยศนูยว์จิยัโรงพยาบาลสรรพประสทิธปิระสงค ์จ. อบุลราชธาน ีรว่มกบัหนว่ยงานสาธารณสขุ 

ในเขตอสีานใตอ้กี 11 หนว่ยงาน ไดแ้ก ่โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลอำนาจเจรญิ ศนูยม์ะเรง็อบุลราชธาน ีโรงพยาบาล 

ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โรงพยาบาลวารินชำราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน 

ควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

โรงพยาบาลป่าติ้ว และโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1” 

เครอืขา่ย R2R อบุลศรโีสธรเจรญิขึน้เมือ่วนัที ่31 มกราคม 2554 ณ โรงพยาบาลสรรพประสทิธปิระสงค ์มทีา่นผูอ้ำนวยการ 

นพ.มนัส กนกศิลป์ เป็นประธาน และ นพ.วิศิษฎ์์ สงวนวงศ์วาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และหัวหน้าศูนย์วิจัย R2R 

มาเลา่ประสบการณก์ารจดัการ R2R ของเครอืขา่ยอบุลศรโีสธรเจรญิจากอดตีถงึปจัจบุนั ตอ่ดว้ยการบรรยาย “ยทุธศาสตร ์

INN” โดย รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ และ “ประสบการณ์การจัดการ R2R จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต” โดย         

อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกำหนดรูปแบบการดำเนินงานเครือข่าย โดยมีตัวแทนจากเครือข่าย        

ร่วมประชุมและแลกเปล่ียนแนวคิดกันอย่างกว้างขวาง ทำให้        

เครือข่ายอุบลศรีโสธรเจริญมีแผนการดำเนินงานและทีมงาน 

ที่เข้มแข็งจริงๆ ค่ะ

จนถึงวันนี้ เครือข่าย R2R เกิดขึ้นแล้วทั่วทุกภูมิภาค 

ในประเทศไทย R2R Newsletter ฉบับหน้า เราจะมา 

ทำความรู้จักกับเครือข่าย R2R ภาคเหนือกันบ้างค่ะ           

ว่าขณะนี้มีการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายกันอย่างไรบ้าง 

แล้วพบกันที่ภาคเหนือเน้อเจ้า...


