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R2R Newsletter ฉบับน้ี เป็นฉบับท่ี 4 แล้วนะครับ และก็ช่างบังเอิญท่ีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้   

จากงานประจำสู่งานวิจัยในปีนี้ก็เป็นปีที่ 4 เช่นกัน 

ที่ผ่านมาแผนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจำ สถาบันวิจัย 

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยมาแล้ว 3 ครั้ง 

มีผลงาน R2R ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การลดความแออัดในโรงพยาบาล 

การพัฒนาระบบการใช้ยา และระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการขยาย 

ผลการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ จนสามารถช่วยยกระดับงานให้เกิดผลทางนโยบายได้          

(Routine to Research to Policy: R2R2P) 

เนื้อหาในฉบับนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของ R2R2P ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี                 

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ 

ผูจ้ดัการงานวจิยั  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ซึง่จะมาแลกเปลีย่นทศันะเกีย่วกบั R2R2P ใหพ้วกเราไดเ้หน็ภาพการนำผลงาน 

R2R ไปใช้ประโยชน์ในมุมมองของผู้บริหาร และแนวทางการสนับสนุนในระดับนโยบาย 

ก่อนจากกันไปในฉบับนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า R2R Newsletter จะยังคงเป็นช่องทางสื่อสารของพวกเราสมาชิกชาว R2R 

และเครือข่าย R2R ทั่วประเทศต่อไปนะครับ หากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออยากให้มีคอลัมน์อื่นๆ ใน R2R Newsletter 

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

ทีมงานทุกคนรอความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับ

     

                                                                     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
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เมื่อพูดถึง R2R (Routine to Research) เชื่อว่าทุกคนคงร้องอ๋อ เพราะคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่เมื่อ 

พดูถงึ R2R2P (Routine to Research to Policy) เชือ่วา่หลายคนอาจขมวดคิว้ดว้ยความสงสยั วา่คอือะไร 

เรามีคำเฉลยมาบอกค่ะ

ผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้กระจ่างก็คือ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย  

และแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ 

ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ทั้งสองท่านจะมาแลกเปล่ียนทัศนะให้ 

พวกเราเห็นภาพการนำผลงาน R2R ไปใช้ประโยชน์ในมุมมองของผู้บริหาร รวมท้ังแนวทางการสนับสนุน 

ในระดับนโยบายว่าเป็นอย่างไร

“R2R2P (Routine to Research to Policy) เป็นเรื่องใหม่ 

เป็นส่วนเสริมของ R2R แต่เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าในอนาคต      

อันใกล้นี้จะสำเร็จหรือไม่อย่างไร เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ 

ต้องดูยาวๆ ผมคิดว่าถ้ามีนักวิจัยมาช่วยสังเคราะห์เพิ่มเติม 

ก็น่าจะเป็นงานที่มีประโยชน์ และมีการขยายงานมากขึ้น 

จนเป็นกระบวนการต่อเนื่องได้”

“สปสช. ทำงานอยู่ในระดับนโยบาย ไม่ได้เป็นหน่วยงาน 

หลักในการผลักดัน R2R แต่เป็นหน่วยงานร่วมกับทีมศิริราชและ 

สวรส. ซึ่งผมคิดว่าถ้าสามารถขยาย R2R จากองค์กรไปสู่ 

ระดับนโยบายได้ การขยายตัวของเครือข่ายก็น่าจะดีขึ้นด้วย 

และถ้าทำได้ดี หรือมีการขยายตัวจนมากเพียงพอ ก็จะเป็นส่วน 

สำคัญในการสร้างหลักประกันสุขภาพของประเทศเราได้เป็นอย่างดี”

“เท่าที่ผมได้ติดตามงานวิจัย R2R พบว่า หลายเรื่องมีความ

สอดคล้องกับนโยบายหลายๆ อย่างของ สปสช. และเมื่อมี 

นโยบายประกาศลงไป ทุกคนก็เริ่มตื่นตัว และอยากทำงานวิจัย   

เพือ่แกป้ญัหาหนา้งานของตวัเองมากขึน้ ในอนาคตถา้มงีานวจิยัที ่ 

เราสามารถสังเคราะห์เพ่ือให้เห็นประเด็นในเชิงนโยบายต่อเน่ืองได้ 

เราก็จะออกนโยบายใหม่ๆ เพ่ือนำไปแก้ปัญหาในระดับพ้ืนท่ีต่อไป”

“การที่ R2R จะขยายตัวหรือก้าวหน้าได้นั้น ผู้บริหารมีส่วน

สำคัญในการผลักดัน อาจจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณ หรือ 

เรื่องเวลา การทำ R2R ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากมาย และคนที่ทำ

ส่วนใหญ่ก็มีใจที่อยากจะทำกันอยู่แล้ว เพราะทำแล้วได้ประโยชน์ 

หลายอย่าง เช่น จัดการกับปัญหาหน้างานได้ ประหยัดเวลา 

ประหยดัเงนิ มคีวามสขุในการทำงาน สง่ผลใหง้านมปีระสทิธภิาพ 

ท่ีสำคัญคือ คนไข้ได้รับประโยชน์ และองค์กรได้รับการพัฒนา สุดท้าย

จะนำไปสู่ระบบสาธารณสุขของประเทศชาติมีคุณภาพมากขึ้น”

“ผมคิดว่าการทำ R2R ไม่ใช่งานใหม่ที่จะมาเป็นภาระงาน 

ของเรา แต่เป็นการนำเอางานท่ีเราทำอยู่แล้วมารวบรวม และวิเคราะห์ 

ใหไ้ดข้อ้มลูในเชงิประจกัษม์ากขึน้ จะชว่ยใหเ้ราทำงานไดด้ ีทำให้

เรามีเวลาไปพัฒนางานส่วนอื่นๆ มากขึ้น”

“หากยึดตามแนวคิดของ R2R จะทำให้เรามีความสุข 

ในการทำงาน และพัฒนาตัวเราเองอยู่เสมอ ไม่ต้องมีใครสั่งให้ทำ 

ในอนาคตอาจจะมีกระบวนการสนับสนุน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 

ในระดับอื่นมากขึ้น อาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นนโยบายใหญ่โตใน  

หน่วยงาน คนกลุ่มเล็กๆ ก็สามารถผลักดันได้ และคนที่ทำงาน       

หนา้งานกจ็ะมคีวามภมูใิจมากขึน้วา่นีค่อืผลงานของเขา ซึง่มนัอาจ  

ขยายมรรคผลไปสู่คนอื่นๆ ได้ด้วยนะครับ”

“ถ้ามองย้อนกลับไปซัก 10-20 ปี การเติบโตส่วนหน่ึงของ       

ระบบสาธารณสุขบ้ านเรามาจากการเรียนรู้ ระหว่ างกัน 

ทั้งหน่วยงานและองค์กร มันทำให้เกิดการแพร่กระจายไปได้เร็ว 

ขยายไปได้เรื่อยๆ”

“R2R กเ็ชน่กนั เปน็กระบวนการเรยีนรู ้ไมใ่ชก่ระบวนการบงัคบั 

แตเ่ปน็การฉกุคดิของคนทำงานวา่อยากพฒันางานประจำของตวั

เองให้ดีขึ้น และเมื่อเห็นคนหนึ่งทำ อีกคนหนึ่งที่มีปัญหาคล้ายๆ 

กันก็อยากทำบ้าง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง 

หน่วยงานและองค์กร ตลอดจนแต่ละพื้นที่ก็มาร่วมแบ่งปันกัน     

ซึ่งผมคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบนี้จะทำให้เกิด         

ความยั่งยืนครับ” นายแพทย์จเด็จกล่าว

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี 
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
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แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ 
ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

“ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่างานวิจัย R2R เป็นงานวิจัยจากหน้างานของคนทำงาน 

เพราะฉะนั้น มันก็จะมีความจำเพาะของบริบท ที่จะส่งผลต่อการแก้ปัญหาหน้างานใน  

บริบทของเขา แต่ในฐานะผู้บริหาร เราคาดหวังอยากเห็น R2R เติบโต ซ่ึงความจำเพาะ 

ของบริบทก็ยังมีปรากฏการณ์ common feature ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยร่วม หรือ 

แบบแผนการทำงานในเรื่องนั้นๆ ที่สามารถเป็น best practice หรือ good model 

ในการแก้ปัญหาหน้างานเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะสามารถเกิดพลังของการขยายผลได้ โดย              

ไม่ต้องไปขยายผลในระดับประเทศหรอกค่ะ เอาแค่พื้นที่ใกล้เคียงรอบๆ เขาก็พอ 

หรือโรงพยาบาลในระดับกับเขาได้ ให้เป็น local policy” 

“ปัจจุบันมีการขยาย 

เครือข่ายของ R2R มากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจาก 

การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานของภาคีเครือข่าย R2R ที่เข้ามา        

ร่วมกันเป็นคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน 

ส่งผลให้ R2R มีพัฒนาการมากขึ้น และมีจำนวน R2R พันธุ์แท้ 

เพิ่มมากขึ้น”

“ทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลสำหรับคนทำวิจัย R2R 

ซ่ึงหลังจากเขาได้รับรางวัล เราก็ไปตามดูว่าเขาทำอะไรต่อ ก็พบว่ามี              

จำนวนหนึ่งที่ได้เลื่อนขั้นแล้วก็เลิกทำเลย กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำต่อ 

เราเรียกว่า R2R พันธุ์แท้ ในกลุ่มนี้ยังส่งผลงานมาเรื่อยๆ ทำ        

ต่อเนื่องแล้วยังไปขยายสู่พื้นที่ข้างเคียงด้วย จากงานที่เราตามดู 

จึงได้พบว่า ธรรมชาติของคนก็มีทั้งทำต่อเนื่อง และเลิกทำ  

ในส่วนที่เลิกทำ เราไม่ตาม ส่วนคนที่ทำต่อ เราตามดู และ 

พบว่ ามั นคื อความสุ ข  ที่ เ ข าทำแล้ ว เกิ ดการแก้ปัญหา 

ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วย ทำให้คนทำงานวิจัยมีความสุข 

มีแรงที่จะทำต่อ นี่คือปัจจัยของคนที่ทำต่อ” 

“ข้อจำกัดของ R2R คือความจำเพาะของบริบท บางครั้ง          

ผลงานวิจัยนำไปใช้ได้ เฉพาะกลุ่มของเขา แต่ไม่สามารถ 

นำไปใชท้ีอ่ืน่ได ้ตอ่ยอดไมไ่ด ้บางทีเปลีย่นผูบ้รหิารกท็ำไมไ่ดแ้ลว้ 

ซึ่งงานวิจัย R2R ที่ดีต้องสามารถนำไปต่อยอดได้เรื่อยๆ”

“ผู้บริหารขององค์กรมีส่วนสำคัญมากในการผลักดัน R2R   

และผู้บริหารสามารถกระตุ้นคนทำงานด้วยการสร้างคำถามวิจัย 

จากปญัหาทีอ่งคก์รกำลงัเผชญิ และเปน็ปญัหาของคนจากหนา้งาน 

เช่น ถ้าองค์กรเจอปัญหาแบบนี้แต่ละคนจะแก้ปัญหาอย่างไร 

ถ้าผู้บริหารตั้งคำถาม และมีนักวิจัยในหน่วยงานมาทำ มันก็จะ       

ทำให้มองเห็นว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และสามารถ 

ทำให้เกิดการทำ R2R อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังสามารถนำไปสู่การ           

เปลี่ยนแปลงระดับนโยบายขององค์กรด้วยซ้ำไป”

“เพราะผู้บริหารอยู่ในจุดท่ีมองเห็นปัญหาท้ังหมดขององค์กร 

ก็จะสามารถนำปัญหานั้นมาตั้งคำถามได้ แต่ผู้บริหารต้องไม่สั่ง 

นะคะ เพราะการสั่งมันจะไม่ยั่งยืน ให้เขาทำด้วยความสมัครใจ 

ทำเพราะอยากทำ ทำเพราะมีความสุข อยากให้ตัวเองสบาย          

คนไข้ได้รับประโยชน์จากการทำงานในหน้างาน แล้วการทำงาน 

จะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน” 

“ในอนาคต เราคาดหวังว่างานวิจัยเล็กๆ แต่ละท้องที่จะ          

สามารถนำมาผูกโยงร้อยเรียงกันให้เข้ามาสู่ข้อเสนอเกี่ยวกับ    

นโยบาย แต่อย่างที่บอกว่าข้อจำกัดของงานวิจัย R2R มันมีบริบท 

จำเพาะ ถ้าหากสามารถทำให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย           

ได้ความเป็นเครือข่ายจะมองเห็นการทำงานท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน 

ซึ่งจะทำให้สามารถรวมตัวกันได้ การรวมตัวกันก็จะทำให้เกิด      

ขอ้เสนอหรอืแผนการปฏบิตัทิีส่ามารถนำไปใชไ้ดใ้นเครอืขา่ยนัน้ๆ 

หรือเกิดเป็นข้อเสนอเล็กๆ ที่ทรงพลังในพื้นที่ได้”

“ซ่ึงก็ไม่แปลกหรอกค่ะ เพราะมันสามารถท่ีจะทำให้เกิด 

การนำไปสู่การดูแลคนไข้ได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องไปถึงขั้นระดับประเทศ

ที่อาจต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งต้องใช้เวลา   

และทนุในการทำงานวจิยัมากขึน้ แตจ่ากจดุนีจ้ะเปน็หนอ่เลก็ๆ ที่

อาจจะนำไปจุดประเด็นคำถามในการทำวิจัยระดับประเทศได้ค่ะ” 

“อยากฝากถงึสมาชกิ R2R ทัว่ประเทศวา่ อยา่ทำงานคนเดยีว 

ให้มองหาเพื่อน แล้วจะมีความสุขในการทำงาน และจะรู้สึกว่า           

เวลาเราเอางานมาเรียงร้อยกันมันจะทำให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นๆ 

นอกจากภาพเล็กๆ ที่ตัวเองทำอยู่หน้างาน” แพทย์หญิงลัดดา 

กล่่าวทิ้งท้าย
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แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล
 ว่ากันว่า คำถามสำคัญกว่าคำตอบ...

 ทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหา วิธีต้ังคำถามกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะเป็นธงบอกเร่ืองราวให้เราไปต่อ 

ซ่ึงการท่ีนักวิจัยจะต้ังคำถามได้ดีน้ัน คุณอำนวยก็มีส่วนสำคัญในการช้ีแนะ

 คอลัมน์ก้าวไปกับคุณอำนวย (Fly Together) ฉบับน้ี มีคุณอำนวยคนเก่งมาร่วมแลกเปล่ียนถึง 

เคล็ดลับในการเป็นคุณอำนวยท่ีดีให้ฟัง ซ่ึงเป็นหญิงเก่งท้ังสองท่าน ท่านแรกคือ แพทย์หญิงหทัยทิพย์ 

ธรรมวิริยะกุล งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ ท่านท่ีสองคือ ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.แพร่ 

 คุณอำนวยท้ังสองท่านจะมีเคล็ดลับอะไรมาเล่าให้ฟังบ้าง ถ้าพร้อมแล้วล้อมวงเข้ามาเลยค่ะ...

“หลังจากเรียนจบกลับมาจากประเทศ

องักฤษกไ็ดรู้จ้กั R2R เพราะอาจารยไ์พโรจน ์

[ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ 

ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ] ชักชวนเข้ามา 

จากน้ันก็มีโอกาสไปดูงาน R2R ท่ีศิริราช รู้สึก

ว่ามันเป็นเร่ืองท่ีเราก็เรียนมา และก็ดูเป็นเร่ือง 

ง่ายๆ จึงรวมทีมต้ังคลินิก R2R กันข้ึน”

“พอได้ทำงานตรงนั้นเยอะขึ้นก็ได้   

เรยีนรูว้า่ ถา้เราจะเปน็คณุอำนวยทีส่ามารถ 

ช่วยเหลือนักวิจัยได้ เราน่าจะมีคุณสมบัติ 

หลายๆ อยา่งทเีดยีวแหละ กท็ำไปคดิไปคะ่ 

ซึ่ ง โดยส่วนตัวหมอเป็นคนชอบคำว่า           

RESEARCH จึงใส่ตัวย่อขยายความให้   

เข้าใจง่าย ซึ่งได้ข้อสรุปว่า”

*หมายเหตุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือเคล็ดไม่ลับ 
คุณอำนวย ฟันเฟืองขับเคลื่อน R2R หน้า 124

เขา้ไปชว่ย เชน่ มทีมี R2R ของโรงพยาบาล 

เข้าช่วยเหลือ นอกจากน้ี เราต้องคิด               

แรงกระตุ้นอื่นๆ ด้วย อาจเข้าไปจัดอบรม 

ให้เป็นช่วงๆ เป็นการให้ความรู้ในการทำวิจัย 

ความรู้ในการเขียนบทความ การวิเคราะห์ผล 

หรือการตีพิมพ์” 

R-Respect นับถือเพราะเขาเป็นผู้เช่ียวชาญหน้างานน้ัน

E-Empathy เห็นอกเห็นใจในภาระงานท่ีเขามีอยู่

S-Spirit มีน้ำใจช่วยแล้วก็ต้องให้ถึงฝ่ัง

E-Educate เป็นนักสอนท่ีดี

A-Appreciate หม่ันช่ืนชม

R-Routine ทำให้เป็นงานประจำ 

C-Continue ทำต่อไปอย่าหยุด 

H-Happiness ทำอย่างมีความสุข

แบบยากมา พอมาเจอแบบทีเ่ขา้ใจงา่ยอยา่ง 

R2R เขาก็รู้สึกว่าใช่เลย ซึ่งทำให้หมอ 

รู้สึกว่า สิ่งที่ทำนั้นเดินมาถูกทางแล้ว 

มันตื้นตันนะคะ หมอมีความสุขที่ได้เป็น 

ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนชอบงานวิจัย ทำให้ 

เขาคิดเป็นระบบมากขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น 

คนไข้ก็ได้รับประโยชน์มากขึ้น” 

“เวลาที่แต่ละทีมเข้ามาคุย เราจะ 

ถามเขากลับไปเลยว่า ถ้าทำเรื่องนี้คุณจะ 

ได้ประโยชน์อะไร และแนะนำต่อว่าทำ           

อย่างไรให้ได้ประโยชน์อย่างที่เขาตั้งใจ         

อะไรที่เป็นข้อเด่นหรือข้อด้อยในงานวิจัย   

ของเขา เมื่องานวิจัยเสร็จแล้วจะเอาไปใช้

ต่อยังไง ซึ่งเขาจะบอกเราเองว่าเขาจะทำ  

ยงัไงตอ่ไป นอกจากนัน้ เราจะใหเ้ขาประเมนิ 

ผลงานตัวเองด้วยว่า หลังจากที่นำไปใช้ 

จริงแล้วเขาพอใจหรือไม่”

“สำหรบัคนทีท่อ้ในการทำ R2R ตอ้งด ู

เปน็รายๆ ไป เพราะความยากของแตล่ะคน 

ไม่เหมือนกัน บางคนเริ่มที่ระเบียบวิธีวิจัย 

มากเกินไป เขาจึงรู้สึกว่ายาก บางคนที่     

รูเ้รือ่งมาบา้งแลว้กเ็ขา้ใจไดเ้รว็ เรากจ็ะบอก 

เฉพาะประเด็นที่เขาสงสัยหรือมีปัญหา 

คนไหนที่มาแบบไม่มีอะไรในหัวเลย เราก็ 

จะดูว่าเขาอยากเริ่มจากตรงไหน อาจจะ 

ตั้งแต่เริ่มตั้งคำถามเลย เช่น ถ้ามีปัญหา 

หนา้งานอยา่งนี ้จะตัง้คำถามยงัไง บางคน 

เร่ิมข้ันตอนแรกได้แล้ว แต่ไม่รู้จะทำยังไงต่อ 

เราก็ต้องช่วยดูว่าขั้นต่อไปจะต้องทำอะไร 

บางครั้งหากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการ 

ทำวิจัย เขาก็ทำไม่ได้ อันนี้ต้องใช้นโยบาย 

“สำหรับการหาแนวร่วม เราใช้วิธีชง

ขึ้นไปในระดับนโยบายเลยค่ะว่า แต่ละ 

หน่วยงานควรทำ R2R อย่างน้อย 1 เรื่อง 

จากนั้นก็รุกไปแต่ละ PCT (Patient Care 

Team) เพื่อที่จะให้เขารับรู้แนวคิดของ  

R2R ด้วย ส่วนการหาแนวร่วมรายบุคคล 

เราใช้ 2 วิธี คือ ใช้วิธีปากต่อปากของ 

สมาชิกใน R2R คลินิก อีกวิธีหนึ่งคือ          

การจัดทีมขึ้นมาเพื่อไปตั้งกระทู้ในแต่ละ 

กลุ่มงาน เป็นทีม R2R ออกเย่ียม และนัดเจอกัน 

โดยให้เจ้าหน้าที่ระดับหน่วยงานมาคุยกัน 

ว่าเขามีปัญหาหน้างานอะไร ลองยก 

ประเด็นคำถามขึ้นมา เราก็จะช่วยกัน 

วิจารณ์ และเกลาคำถามให้ดีขึ้น”

“การใช้หลัก RESEARCH ในการทำ 

หน้าที่คุณอำนวย ทำให้คนที่เดินเข้ามาหา

เราบอกว่างานวิจัยไม่ได้ยากอย่างที่คิด         

บางคนก็บอกว่าที่เขาอยากหาคำตอบก็มี  

แค่นี้แหละ บางคนที่ เคยเจองานวิจัย 
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“ในแง่ของการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่อนข้าง 

ราบรื่นนะคะ ท่านเปิดไฟเขียวให้เลย ส่วนในแง่ของคุณอำนวย 

เรากไ็ปพดูคยุกบัหวัหนา้กลุม่งาน ตอ้งขออนญุาตเปน็เรือ่งเปน็ราว 

เพราะเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาใน

ระบบของกลุ่มงาน เวลาที่จะคุยเรื่องนี้ก็ต้องคุยกับทางผู้บริหาร 

ของโรงพยาบาลในแงข่องการมองภาพ R2R ของโรงพยาบาลกอ่น 

เขาก็จะช่วยประสานอีกทีหนึ่ง พอมีคำสั่งลงมา หัวหน้ากลุ่มงาน

ก็จะช่วยประสานให้อีกทอดหนึ่ง”

“ตอนนี้เราทำได้ประมาณ 60% แล้วค่ะ คือผ่านจุดกึ่งกลาง

หรือจุดที่เขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ R2R ได้แล้ว เราเพิ่งต่อยอด

จากประสบการณท์ีผ่า่นมาในชว่งประมาณ 2-3 ป ีคดิวา่กวา่แตล่ะ 

โครงการจะเสร็จ ก็ค่อนข้างใช้เวลาเยอะเหมือนกัน ถ้างาน R2R 

เติบโต มีทีมงานที่เข้มแข็งและใหญ่ขึ้น ก็น่าจะมีโอกาสพัฒนาขึ้น

อีกเยอะค่ะ”

“เรือ่งของความทอ้ถอยทกุคนตอ้งมอียูแ่ลว้คะ่ ถา้ใครทำงาน 

แล้วไม่เคยท้อ แสดงว่าทำงานไปเรื่อยๆ ย่ำอยู่กับที่ หรือไม่มี 

เป้าหมาย (หัวเราะ) ในทุกความเคลื่อนไหวมันมีแรงต้านเสมอ 

ก็ย่อมมีความท้อถอยเป็นธรรมดา เวลาที่ท้อถอยเราต้องกลับ            

มาตรวจทานตัวเองให้ดีว่ากำลังเหนื่อยหรือเปล่า ถ้ากำลังเหนื่อย 

เราก็ต้องพัก หรือตอนที่เราท้อเป็นเพราะว่างานล้นมือ งานเข้ามา 

พร้อมกันหลายอย่าง เราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญว่าอะไร   

เร่งด่วน ควรทำก่อนหรือหลัง”

“ถา้เรารูต้วัวา่เราเหนือ่ยแลว้พกั แลว้เรากย็ดึเหนีย่วไวใ้หด้วีา่ 

งานที่เราทำเป็นงานที่เราชอบ ก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงาน 

ต่อได้ ถ้าเราท้อก็ต้องพัก ไปเที่ยว ไปเล่น ไปหาอะไรเพลินๆ ทำ 

แล้วค่อยกลับมา ที่สำคัญคือ ต้องรู้ตัวว่าเรากำลังเหนื่อย เพราะ 

การทำงานตอนเครยีด มนัจะทำใหเ้ราทำงานไดช้า้ ตอ้งบวิดอ์ารมณ ์

นิดหนึ่ง (หัวเราะ) การที่ต้องมานั่งอ่าน paper ของแต่ละคนอาจ

จะต้องไปทำใจให้สบายก่อนค่อยกลับมาอ่าน จะทำให้ได้งาน 

ที่มีคุณภาพ”

“สำหรับสมาชิก R2R ท่านไหนอยากใช้เครื่องมืออะไรขึ้นมา

พัฒนาตัวเองหรือพัฒนางานสักอย่างหนึ่ง หมอมองว่า R2R 

ช่วยได้ดีทีเดียว คือมันมีขั้นตอน 

และวิธีคิดท่ีไม่ได้ยากมาก นอกจาก 

งานพัฒนาพวก HA, PMQA   

แล้ว ให้เลือก R2R ไว้ด้วยนะคะ” 

แพทย์หญิงหทัยทิพย์กล่าวสรุป

“ที่จังหวัดแพร่จะมีการประชุมวิชาการทุกปี เราใช้ชื่องานว่า HR Forum ถ้าใครหรือหน่วยงานใดมี

ผลงานท่ีดีๆ ก็จะใช้เวทีน้ีในการนำเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยเม่ือปี 2552 เราได้ทราบว่ามีบุคลากร         

จากโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ของเรา 4 คน ไปเข้าร่วมงาน R2R ระดับประเทศซึ่งก็ได้มาพูดถึง R2R        

ในเวทีพัฒนาผลงานวิจัยของจังหวัดแพร่ ทำให้พวกเราสนใจ และหาข้อมูลในการเข้าร่วมงาน R2R 

ระดับประเทศ” 

ดร.วัลยาภรณ์  ทังสุภูติ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.แพร่ 

“จนกระท่ังปีท่ีแล้ว (พ.ศ. 2553) เราได้ไปร่วมงาน R2R Forum 

ที่เมืองทองธานี พร้อมทีมงานอีก 9 ท่าน อาจารย์เชิดชัย 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ) 

นำเสนอเรือ่งเครอืขา่ย R2R ของภาคตา่งๆ แตย่งัขาดของภาคเหนอื 

ทำให้พวกเรากลับมาทบทวนตัวเองว่าภาคเหนือมีผลงานวิจัยอยู่ 

เยอะแยะ แต่ทำไมไม่มี เครือข่ าย R2R ภาคเหนือ เลย 

เราจึงอยากรวมตัวกัน ยิ่งภายใต้แนวคิดที่อาจารย์เชิดชัยพูดไว้ว่า 

R2R เป็นงานที่ เริ่มต้นจากความสำเร็จที่มีอยู่แล้วในพื้นที่  

ยิง่ทำใหเ้ราอยากทำ กเ็ลยเขา้ไปคยุกบัอาจารยเ์ชดิชยั แลว้กไ็ดร้บั 

การสนับสนุนในการทำงานตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ”

“หลังคุยกับอาจารย์เชิดชัย เราก็ติดต่อขอเอกสารเพื่อรับ  

การสนับสนุน โดยชี้แจงกับอาจารย์ว่าเราจะมาจัดที่จังหวัดแพร่        

และจะเริ่มเป็นผู้กระจายความรู้เรื่อง R2R ของภาคเหนือ พอเรา      

ได้รับการสนับสนุนข้อมูลและเอกสาร เราก็เอา R2R มาบรรจุใน   

กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้ชื่อ HR Forum 2010 

& North R2R โดยเชิญทีมวิทยากรจาก R2R ศิริราช และ สวรส. 

มาให้ความรู้ และเชิญตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ 

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หลังจากนั้นเราก็ผลักดันใน                   

เชิงนโยบาย โดยการเชิญผู้ตรวจราชการทั้ง 4 เขตมาประชุม 

รว่มกบัสถาบนัการศกึษา ในภาคเหนอื และทมี R2R ศริริาช รวมทัง้ 

ผูอ้ำนวยการ สวรส. เพือ่สรา้งความเขา้ใจ และรบัฟงัความคดิเหน็  

จากการประชมุในครัง้นัน้ ผูบ้รหิารกเ็หน็ดว้ยวา่ควรจะดำเนนิการ 

ในระดบัภาค เราจงึทำรายงานไปทีผู่ต้รวจราชการทัง้หมด แตก่าร 

ผลักดันในครั้งแรกต้องให้ทีมเลขาฯ สำนักตรวจประสานงาน        
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ซึ่งมีการขับเคลื่อนภาพรวมของเขตเฉพาะ   

เขต 16 ซึ่งท่านผู้ตรวจฯ ได้กำหนดเป็น 

นโยบาย  โดยมอบใหจ้งัหวดัแพรเ่ปน็เจา้ภาพ 

ดำเนินการ”

“เราจึงได้พยายามหาวิธีการอีกวิธีหน่ึง 

โดยการมองหาเครือข่ายที่มีอยู่แล้วและมี   

ความเข้มแข็ง คือ เครือข่ายชมรมสาธารณสุข

แห่งประเทศไทยภาคเหนือ จึงได้ประสานงาน 

ไปยังประธานชมรมภาคเหนือเพื่อขอนำ  

เรื่อง R2R บรรจุเข้าวาระการประชุม    

คณะกรรมการของภาค ซ่ึงจัดท่ีจังหวัดลำปาง 

ผู้ เข้ าประชุมในครั้ งนั้นประกอบด้วย 

ประธานชมรมฯ เขต 15-18 ประธานชมรมฯ 

จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งที่ประชุม 

ขานรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเห็นประโยชน์ 

ของ R2R”

“สำหรบัเทคนคิในการดำเนนิการนัน้ 

เราใช้วิธีดำเนินการท้ังแบบ top down และ 

bottom up โดยมเีทคนคิในการประสานงาน 

กับสมาชิกเครือข่ายหลายรูปแบบ เช่น 

กรณีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เขต 

และจังหวัด สิ่งแรกที่ผู้บริหารมักจะถามก็

คือ ‘เรา’ จะได้อะไรจากการทำงาน R2R 

โดย ‘เรา’ ในที่นี้หมายถึงองค์กร คำตอบ 

ที่ให้คือ การทำ R2R นั้นจะทำให้บุคลากร

สามารถวเิคราะหป์ญัหา แกไ้ขปญัหาอยา่ง

เป็นระบบเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบ 

บรกิารสขุภาพทีม่คีณุภาพ ตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง” 

“นอกจากน้ี เรายังต้องไปประสานงาน 

กับผู้บริหารระดับอำเภอท้ังหมดในภาคเหนือ 

ซึ่งกลุ่มนี้จะใส่ใจบุคลากรในพื้นที่มาก 

ข้อเด่นคือ เขาดูแลข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่ที่

จะส่งไปให้ สปสช. แต่ปัญหาคือวิเคราะห์

ขอ้มลูไมเ่ปน็ ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูไมเ่ปน็ 

เรากแ็สดงใหเ้หน็ขอ้ดขีอง R2R วา่จะทำให้

บคุลากรสามารถนำขอ้มลูเหลา่นัน้มาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ต่องานในพื้นที่ได้ เขาก็ยิ่ง 

ขานรับ R2R”

“โดยใช้หลักการที่อาจารย์เชิดชัย 

แนะนำมาตั้งแต่ต้นคือ ต้องอยู่บนพื้นฐาน

ของความสำเร็จอยู่แล้ว มีเวทีอยู่แล้ว มี 

ระบบอยูแ่ลว้ แคเ่อาสิง่เหลา่นีม้าทำใหเ้ปน็

ภาพที่ชัดเจนมากขึ้น โดยนำเอา R2R มา      

เป็นตัวสอดแทรกเพื่อไม่ให้บุคลากรรู้สึกว่า

เป็นภาระที่เพิ่มขึ้น ในอนาคตเราอยากให้ 

เกิดความยั่งยืน โดยต้องเกิดเป็นเวที     

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนทรัพยากร 

ต่างๆ ท้ังเร่ืองของคนและองค์ความรู้ 

หากส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้ การแก้ไขปัญหา 

สาธารณสุขจะยั่งยืน”

“ตอนนีภ้าคเหนอืกำลงัเริม่ตน้ในการ

กา้วยา่งแบบเตาะแตะอยูเ่ลยคะ่ แตเ่ราเชือ่

มั่นว่าเป็นก้าวย่างที่มั่นคง ซึ่งสิ่งที่อยากได้ 

แบง่เปน็ 2 สว่น คอื จากผูบ้รหิารสว่นกลาง 

กับส่วนภูมิภาค ส่วนกลางก็คือ สวรส.         

เราอยากได้รับการสนับสนุนในเรื่องของ      

ความรู้ คู่มือการทำงาน และอยากให้           

ผูบ้รหิารสว่นภมูภิาคในภาคเหนอืมกีารพดู

ถึงเรื่องนี้บ้างในการประชุมผู้บริหาร และ       

อกีสว่นหนึง่ทีอ่ยากจะขอจากผูบ้รหิารกค็อื 

การยกยอ่งชมเชยผูท้ีท่ำวจิยั R2R อยา่งเชน่ 

จังหวัดแพร่ ได้พัฒนาทีมงาน/เครือข่าย 

R2R สำเร็จ มีการนำผลงานไปขยายผล 

กำหนดเปน็นโยบายในพืน้ที ่ทา่นนายแพทย ์

สาธารณสขุจงัหวดัแพรก่ม็อบชอ่ดอกไมใ้ห้

เพื่อแสดงความชื่นชมยินดีในเวทีประชุม  

ผูบ้รหิาร แคน่ีเ้องคอืสิง่ทีท่ำใหบ้คุลากรคน

หน้างานภูมิใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงิน”

“สำหรับปัญหาต่างๆ ในการทำงาน 

นั้น ย่อมมีบ้างที่ทำให้เกิดความท้อแท้ 

แต่เรามีทีมงานที่เป็นทีมจริงๆ เมื่อเรา 

ได้แชร์ความรู้สึก แชร์ปัญหาในงาน ก็            

ทำใหก้ลบัมามกีำลงัใจในการทำงานไดอ้กี

ครัง้ เพราะฉะนัน้ key success factor คอื 

เรื่องของทีมที่แชร์กันทั้งความรู้  และ 

ความรู้สึก อันที่สองคือว่า เราใช้ประโยชน์ 

จากสิง่ทีม่อียูแ่ลว้ ไมใ่หรู้ส้กึวา่เปน็การเพิม่

ภาระงาน เราเชื่อว่าคนในพื้นที่มีข้อมูลกัน

เยอะแยะอยู่แล้ว คือ รู้ทั้งปัญหาในงาน 

มีทั้งฐานข้อมูลที่รวบรวมไว้ แต่ไม่สามารถ

นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

งานได ้ตรงนีเ้ราไดน้ำ R2R มาใช ้

ในการพฒันา ระบบการแกป้ญัหา 

งานประจำ เพื่อพัฒนาบริการ 

ทั้งระบบ โดยใช้การชักชวน 

ผู้สนใจทำ R2R มานำเสนอข้อมูลแบบ 

win-win ทั้งสองฝ่าย“

“จากประสบการณ์การทำงาน ทำให้        

เชื่อว่าควรเริ่มจากจุดแข็งที่ เรามีอยู่           

ก่อน แล้วค่อยขยายความสำเร็จออกไป 

แล้วผู้ที่ไม่ค่อยสนใจ หรือไม่เคยสนใจ         

ห รื อ แม้ แต่ มี อคติ ก็ จ ะ วิ่ ง เ ข้ า ม าหา        

ความสำเร็จเล็กๆ ที่พร้อมก้าวไปกับ 

ความสุขเล็กๆ อย่างพวกเราเอง แล้ว 

สุดท้ายงานก็จะขยายวงกว้างออกไป 

เรื่อยๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

“สิ่งที่อยากฝากบอกสมาชิก คือ 

งานใดๆ ก็ตามต้องเจอกับปัญหาและ   

อุปสรรคทั้งนั้นแหละค่ะ สิ่งที่ทำได้คือ 

พยายาม พยายาม และพยายาม แล้ว          

อย่าลืมเรียนรู้กับปัญหาที่เราเจอ เพื่อให้        

ก้าวต่อไปเราจะได้สามารถจัดการกับ   

ปัญหาในลักษณะแบบนั้นได้ดีขึ้น แต่ 

สิ่งที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ อย่าบอกว่าวันนี้

เราทำดีที่สุดแล้ว เพราะถึงพรุ่งนี้มันอาจ 

ไม่ใช่ดีที่สุดแล้วก็ได้ และถ้าเราบอกว่า 

วันนี้เราทำดีที่สุดแล้ว พยายามที่สุดแล้ว 

ชีวิตเราก็จะหยุดเพียงแค่วันนี้ค่ะ”

“มีน้องในทีมงานฝากกลอนมาถึง   

เครือข่ายภาคเหนือด้วยค่ะว่า อย่าทิ้ง         

ฝัน ในวันท้ อ  ให้ เฝ้ า รออย่ า งมีหวั ง            

ขอพวกเรารวมพลงั แลว้ฝนันัน้จะเปน็จรงิ”  

ดร.วัลยาภรณ์กล่าวทิ้งท้าย
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ปัญหานำมาซึ่งคำถาม
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสีนั้น อาจส่งผลให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ใกล้ 

กับผู้ป่วยพลอยได้รับรังสีไปด้วย ดังนั้น ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลให้พักอยู่ในโรงพยาบาลเป็น 

เวลาส้ันๆ  2-3 วัน เพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าว แต่จำนวนของผู้ป่วยท่ีเพ่ิมข้ึนก็เป็นตัวแปรสำคัญที่  

ทำให้ปริมาณการใช้รังสีเพิ่มสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว รองศาสตราจารย์มลุลีเล่าให้ฟังว่า

“จำนวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยไอโอดีนรังสีในโรงพยาบาลศิริราช 

เพ่ิมข้ึนจากประมาณ 200 ราย ในปี 2547 เป็น 430 รายในปี 2550 ดังน้ัน ปริมาณไอโอดีนรังสี 

ที่ใช้รักษาจึงเพิ่มขึ้นสูงถึง 60 คูรีต่อปี และจำนวนไม่น้อยกว่า 48 คูรี หรือประมาณร้อยละ 80 

ของปริมาณที่ผู้ป่วยได้รับโดยการกินถูกระบายออกจากตัวผู้ป่วย”

“จากหอผู้ป่วยเดิมที่รับได้เพียง 4 คนต่อสัปดาห์ต้องเพิ่มเป็นสัปดาห์ละ 10 คน ทำให้               

สิ่งขับถ่ายและของเหลวจากการชำระล้างระหว่างที่ผู้ป่วยพักอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 

ทั้งปริมาตรและความแรงของรังสี ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีจำนวนมากใน         

ระบบน้ำเสียของโรงพยาบาล โดยสิ่งขับถ่ายจะถูกระบายผ่านระบบท่อน้ำทิ้งในอาคาร        

ลงสู่ถังสุขาภิบาล และน้ำเสียบางส่วนจากการชำระล้างจะไหลลงสู่บ่อเก็บกักน้ำเสีย 

รวมกับน้ำเสียจากอาคารอื่นๆ จากนั้นจึงส่งเข้าไปยังโรงบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล        

ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา”

“แม้จะรับผู้ป่วยเพิ่มได้เป็น 10 คนต่อสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่เพิ่มขึ้นเป็น

จำนวนมาก ก็ยังต้องรอคิวเข้ารับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสีนานกว่าเวลาท่ีกำหนดไว้ประมาณ 

6 สัปดาห์ และเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องรอคิวนาน 2-3 เดือน อาจารย์แพทย์ 

อยากเพิ่มให้มากกว่า 10 คน จึงเป็นที่มาของการวัดระดับการปนเปื้อนไอโอดีนรังสีในน้ำทิ้ง 

จากห้องพักผู้ป่วย เพื่อศึกษาอัตราการแผ่รังสีตามแนวท่อระบายน้ำ ศึกษาผลกระทบต่อ        

ผู้ปฏิบัติงานบริเวณโรงบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล”    

งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการเข้ารับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสีของผู้ป่วย       

มะเร็งไทรอยด์...

จากรังสีท่ีรับเข้าไปถูกระบายออกจากตัวผู้ป่วย บวกกับจำนวนของผู้ป่วยท่ีเพ่ิมข้ึน  

อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปีก็ทำให้ปริมาตรและความแรงของรังสีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้  

เกิดการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีจำนวนมากในระบบน้ำเสียของโรงพยาบาลศิริราช

จึงเป็นแรงจูงใจให้ รองศาสตราจารย์มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ ผู้วิจัยไทรอยด์คลินิกสาขาวิชา      

เวชศาสตรน์วิเคลยีร ์ภาควชิารงัสวีทิยา คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  และคณะไดร้ว่มกนั 

ทำงานวิจัยชือ่ “การเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของระบบน้ำทิ้งจากหอผูป้่วยมะเร็งไทรอยด์

ที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสีปริมาณสูงในโรงพยาบาลศิริราช” ขึ้นมา

รองศาสตราจารย์มลุลี ตัณฑวิรุฬห์

ผู้ดูแลความปลอดภัยทางรังสี
ในระบบน้ำท้ิงจากหอผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์
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ทำวิจัย R2R เพื่อหาวิธีลดความเสี่ยง
เมื่อเล็งเห็นถึงบั้นปลายของปัญหาว่ามีมากมายกว่าที่ 

ตามองเห็น รองศาสตราจารย์มลุลีจึงเกิดแรงบันดาลใจในการ          

หาวิธีลดปัญหาดังกล่าว และโชคดีที่เธอมีกัลยาณมิตรคอยให้ 

คำแนะนำ ทัง้ยงัมทีมีงานทีร่ว่มแรงรว่มกนัอยา่งแขง็ขนั การทำวจิยั 

ของเธอจึงไม่โดดเดี่ยว

“โชคดีมากที่เราได้รับความร่วมมือจาก ‘คุณอาทิตย์’ และ              

เจ้าหน้าที่โรงบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

ผังระบบน้ำทิ้งของโรงพยาบาลและการเก็บตัวอย่างน้ำในจุดที่ 

บคุคลภายนอกไมส่ามารถเกบ็ได ้ม ี‘คณุกสุมุา’ นกัศกึษาปรญิญาโท          

เป็นกำลังสำคัญในการวัดกัมมันตรังสีในตัวอย่างน้ำและ            

การวิเคราะห์ข้อมูล มีนักศึกษาปริญญาตรีท่ีมาฝึกงานในสาขาวิชา

และบุคลากรในสาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ช่วยกันสำรวจ             

อัตราการแผ่รังสีในบริเวณเส้นทางน้ำทิ้งจากหอผู้ป่วยและบริเวณ

โรงบำบัดน้ำเสีย” 

“วิธีวิจัยเป็นแบบสำรวจ มีการกำหนดจุดวัดอัตราการแผ่รังสี 

จุดเก็บน้ำ วันและเวลาเก็บน้ำเพ่ือหาวันเวลาท่ีมีระดับการปนเป้ือน 

สงูสดุ ดว้ยความทีต่วัอยา่งนำ้มจีำนวนมาก การวดัตา่งวนัตา่งเวลา       

ทำให้ต้องมีการควบคุมคุณภาพของเครื่องวัดรังสีแกมมาก่อนวัด 

ส่วนการวิเคราะห์ผลการวิจัยไม่ยุ่งยากเพราะมีแต่ตัวเลขซ่ึงสามารถ      

คำนวณด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม excel ได้ เรา 

พยายามไม่ให้มีอคติ เพราะต้องการข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับเป็น        

แนวทางในการดแูลความปลอดภยัทางรงัส ีเมือ่ลงมอืทำจรงิพบวา่   

อัตราการแผ่รังสีจากท่อระบายน้ำจากห้องพักผู้ป่วยมีระดับสูงกว่า 

บริเวณที่อยู่นอกแนวท่อน้ำ แม้ไม่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่เพื่อ  

ลดความกงัวลของผูป้ฏบิตังิาน จงึปรบัผนงัไมอ้ดัใหเ้ปน็ผนงัเสรมิ

ตะก่ัวเพ่ือลดอัตราการแผ่รังสีในบริเวณน้ีลงคร่ึงหน่ึงของค่าท่ีวัดได้”

“โครงการน้ีไม่ได้ขอทุนวิจัย เพราะเป็นการเก็บข้อมูลจากการ 

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยทางรังสีใน   

งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ทำในเวลาราชการโดยบุคลากรของ 

สาขาฯ และนักศึกษา รวมท้ังไม่ต้องขอการรับรองจากคณะกรรมการ 

จริยธรรมการวิจัยในคน เพราะเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำและวัดอัตรา 

การแผ่รังสีด้วยเครื่องสำรวจรังสี”

ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กับความภาคภูมิใจในงานที่ทำ
เม่ือผลการวิจัยสำเร็จ ก็ถูกนำไปปรับปรุงแก้ไขการดูแลด้าน 

ความปลอดภัยทางรังสีของโรงพยาบาล รองศาสตราจารย์มลุลี  

เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่า 

“ภาพรวมของระดับการปนเปื้อนไอโอดีนรังสีในน้ำทิ้งของ  

โรงพยาบาลศิริราช ยังคงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และ

ยังสามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ในอัตราน้ีต่อไปได้ 

แต่ไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้ป่วย เนื่องจากสิ่งขับถ่าย

และของเหลวจากการชำระล้างจากหอผู้ป่วยมี       

ระดับสูงอยู่แล้วทั้งปริมาตรและความแรงรังสี” 

“ผลการประเมนิปรมิาณรงัสทีีป่ระชาชนทัว่ไปมี

โอกาสได้รับจากการใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเท่ากับ 

0.09 ไมโครซีเวิร์ทในหนึ่งปี ต่ำกว่า 10 ไมโครซีเวิร์ท          

ตามข้อกำหนดของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง 

ประเทศ นอกจากนี้ ผลการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี

ในตัวอย่าง น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปี 2550 

อยา่งตอ่เนือ่งถงึปจัจบุนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบันำ้ประปา 

ท่ีเก็บจากจุดต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

ศริริาชไมพ่บความแตกตา่งทางสถติ ิรวมทัง้ผลการประเมนิ 

อตัราการแผร่งัสบีรเิวณตกึบำบดันำ้เสยี ทัง้ภายนอกและภายใน 

อาคาร และในบริเวณปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีก็อยู่ในระดับ 

ปลอดภัย เจา้หนา้ทีโ่รงบำบดันำ้เสยีไดร้บัรงัสตีำ่กวา่คา่ทีก่ำหนด  

โดยทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ”

“การมีถังพักรังสีแยกเพ่ือรอการสลายตัวน่าจะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด

สำหรับหน่วยงานที่มีแผนให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ด้วย 

ไอโอดีนรังสี อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศไม่ได้แนะนำให้ทุก  

หน่วยงานต้องมีบ่อพัก สำหรับโรงพยาบาลศิริราชมีข้อจำกัดที่          

โครงสร้างเดิมไม่มีพื้นที่สร้างระบบถังเก็บน้ำทิ้งเพื่อให้มีการ  

พักรอ การสลายตัวของสารกัมมันตรังสีก่อนผ่านเข้าสู่โรงบำบัด 

แต่โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีปริมาณการ 

ใช้น้ำสูงมาก จึงช่วยการเจือจางและลดความแรงรังสีลงได้   

มากกว่า 140 เท่า ภายหลังรายงานผลการวิจัยให้ผู้บริหาร             

รับทราบ จึงมีโอกาสนำไปปรับแก้ไขโครงสร้างบ่อพักสำหรับหอ 

ผูป้ว่ยไอโอดนีรงัส ีทีส่ถาบนัการแพทยส์ยามนิทราธริาช และเปน็             

ประโยชน์สำหรับหน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในการเตรียม           

ความพร้อมสำหรับรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยไอโอดีนรังสีต่อไป”

“โครงการวิจัยนี้เน้นงานบริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ 

ด้วยไอโอดีนรังสี ให้ได้รับบริการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นด้าน         

ความปลอดภยัทางรงัสแีกผู่ป้ฏบิตังิาน บคุลากรทัว่ไป ทัง้ภายใน 

และนอกโรงพยาบาล เป็นงานที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง             

เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรและไม่ทำลาย     

ส่ิงแวดล้อมในระยะยาว”

“อยากฝากบอกผู้ทำวิจัยที่ เพิ่งเริ่มต้น หรือกำลังคิด 

อยากจะทำวิจัย R2R ว่า แค่คุณอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง             

อยากแก้ปัญหาก็เป็นการเริ่มต้นวิจัยแล้ว ถ้ามีเพื่อนร่วมงาน            

ที่ดีมีทีมงานที่มีคุณภาพก็จะมีงานให้คิดให้ทำอยู่ เรื่อยๆ” 

รองศาสตราจารย์มลุลีกล่าว
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เปลี่ยนความสงสัยให้เป็นงานวิจัย
เภสัชกรหญิงนีลนาถเล่าว่า เดือนรอมฎอนของทุกปี เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิม ดังน้ัน จำนวน

การเข้าพักรักษาของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีเพ่ิมข้ึน จึงทำให้เธอร้อนใจ อยากหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เธอเล่าว่า

“ทุกครั้งที่เห็นผู้ป่วยเบาหวานเข้ามาพักรักษาในโรงพยาบาลช่วงถือศีลอด จะรู้สึกเศร้าใจและเห็นใจ        

เพราะการเข้าโรงพยาบาลทำให้เขาไม่ได้ถือศีลอด ซ่ึงมีความสำคัญสำหรับชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก 

เป็นเดือนแห่งการทำความดี ตามหลักคำสอนของศาสนาเราเชื่อว่าการทำความดีทุกอย่างในเดือนนี้ 

จะได้รับผลบุญมากกว่าเดือนอื่นๆ”

“เม่ือเห็นปัญหาดังกล่าวจึงอยากหาวิธีแก้ปัญหา เพราะอยากช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้ถือศีลอด 

ตามหลกัคำสอนของศาสดา จงึลองทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัการใชย้าของผูป้ว่ยโรคเบาหวานในเดอืน

รอมฎอนจากประเทศแถบอาหรับดู เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็มาเขียนโครงการ และเสนอผู้อำนวยการ 

โรงพยาบาล”

“จากนั้นก็ให้ความรู้กับผู้ป่วยร่วมกับพยาบาลประจำคลินิกเบาหวานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม

กอ่นเขา้สูเ่ดอืนรอมฎอน เชน่ ความรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร การปรบัเปลีย่นการใชย้าเบาหวาน 

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข จากนั้นก็ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งบางพื้นที่ต้องไปร่วมกับ

ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพยาบาล เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีเส่ียงกับความไม่สงบ”

เภสัชกรหญิงนีลนาถ เจ๊ะยอ

ผู้ลดปัญหาแอดมิตด้วยความมุ่งม่ัน
เพ่ือพ่ีน้องชาวมุสลิม

จากระเบียบวิธีวิจัยสู่การไขปัญหา
การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของเภสัชกรหญิงนีลนาถ เป็นการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ถือศีลอด ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลตุยง 

อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เธอขยายความให้ฟังว่า

“เราเกบ็ขอ้มลูผูป้ว่ยทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลหนองจกิ ในระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2549 ถงึวนัที ่12  ตลุาคม 2550 รวมทัง้หมด 

79 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยท่ีรักษาในคลินิกเบาหวาน (One Stop Service) จำนวน 41 ราย และกลุ่มท่ีไม่ได้รักษาในคลินิกเบาหวานจำนวน         

38 ราย โดยผู้ป่วยกลุ่มที่รักษาในคลินิกเบาหวานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอน ส่วนผู้ป่วยอีก

กลุ่มหนึ่งจะได้รับบริการตามปกติ ซึ่งไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ยาในช่วงเดือนรอมฎอน”

“สำหรับการปรับเปลี่ยนการใช้ยา จะเป็นการเปลี่ยนทั้งเวลาและขนาดในการใช้ยา ดิฉันได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจาก OPD Card 

สมุดบันทึกระดับน้ำตาลในเลือด และแบบบันทึกการติดตามผลการปรับเปล่ียนการใช้ยาเบาหวานในเดือนรอมฎอนของโรงพยาบาลหนองจิก   

รวมทั้งการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านพร้อมเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง” 

“หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows โดยกำหนดความเชื่อมั่นในการ

ทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 นำเสนอค่าสถิติเป็นความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการทดสอบ    

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มได้ใช้สถิติ t-test สำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และใช้ chi-square test                      

จากประสบการณ์ที่ทำงานเป็นเภสัชกรอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปัตตานี 

มานานกว่า 15 ปี เภสัชกรหญิงนีลนาถ เจ๊ะยอ ได้คลุกคลีอยู่กับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย 

โดยเฉพาะผู้ป่วยมุสลิม พี่น้องร่วมศาสนาของเธอ

ในแต่ละปี เมื่อย่างเข้าสู่เดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิม    

เภสัชกรหญิงนีลนาถสังเกตว่า มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานเข้ามาพักรักษาในโรงพยาบาล (Admission) 

เพิ่มขึ้นมากกว่าทุกเดือน เธอจึงเกิดความสงสัยว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พี่น้องชาวมุสลิม 

ของเธอต้องเข้ามานอนในโรงพยาบาล แทนการนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆ ห่มผ้าอุ่นๆ ที่บ้าน
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หรือ Fisher’s exact test สำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วน 

ซ่ึงจำนวนผู้ป่วยกลุ่มทดลอง และกลุ่มท่ีศึกษามีจำนวนท่ีไม่เท่ากัน 

อาจทำให้เกิดอคติได้ เราจึงต้องระวังเป็นพิเศษเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง”

ทำวิจัยด้วยหัวใจไม่ต้องพึ่งทุน
เภสัชกรหญิงนีลนาถเล่าว่า การทำงานวิจัยชิ้นนี้เธอไม่ได้ 

ขอทุนการวิจัย แต่น่ันไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของเธอแต่อย่างใด 

ในทางกลับกัน กลับยิ่งทำให้เธอมุ่งมั่นและทุ่มเทมากขึ้น 

ท้ังน้ี เน่ืองจากเภสัชกรหญิงนีลนาถต้องการหาวิธีแก้ไขปัญหา 

นี้ได้เร็ว เพราะอยากให้ผู้ป่วยเบาหวานได้กลับไปถือศีลอด 

เพื่อทำความดีกันเยอะๆ จะได้สัมฤทธิ์ผลตามหลักคำสอน      

ของศาสนา เธอเล่าถึงบรรยากาศการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลให้ฟังว่า

“ตอนลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ทุกครั้งที่เราออกไปเยี่ยมบ้าน  

ผู้ป่วย เราจะแจกอินทผลัมชนิดท่ีไม่หวานให้แก่ผู้ป่วยและญาติด้วย 

ซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจากผลการวิจัย พบว่า 

กลุ่มผู้ป่วยที่มีการปรับเปลี่ยนการใช้ยาจะมีระดับน้ำตาลในเลือด

เฉลีย่ตำ่กวา่อกีกลุม่อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิพบภาวะแทรกซอ้น 

เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนการใช้ยารวม 5 ราย 

(ร้อยละ 13.16) โดยพบ Hyperglycemia 3 ราย และ Hypoglycemia 

2 ราย และจากผลการวิจัยทำให้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามาพักรักษา 

ในโรงพยาบาลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ”

ความสำเร็จไล่ความเหนื่อย
กว่า 1 ปีที่เภสัชกรหญิงนีลนาถทุ่มเททำวิจัยอย่างแข็งขัน 

จากปัญหาที่ไม่มีใครฉุกคิด แต่วันนี้ผลงานวิจัย R2R เรื่องแรกใน

ชวีติของเธอสง่ผลมหาศาลทัง้ตอ่ตนเอง ผูป้ว่ย เรือ่ยไปจนถงึองคก์ร 

คล้ายน้ำกระเพ่ือม ท่ีค่อยๆ แผ่ขยายวงออกไปกว้างข้ึนและไกลข้ึน 

“งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัย R2R เรื่องแรกที่ดิฉันลงมือทำ 

ซึ่งมาจากปัญหาที่เห็นในงานประจำ และอยากทำมาก เพื่อนร่วม

งานบอกว่ามันเป็นงานที่เธออยากทำเอง หัวหน้าไม่ได้สั่งให้ทำ 

ผลงานจึงไม่ได้รับการพิจารณา ดังน้ัน งานวิจัยช้ินน้ีจึงเป็นเหมือนงาน 

สว่นตวัทีต่อ้งทำนอกเวลาราชการทีบ่า้น แตด่ฉินักไ็มท่อ้คะ่ ทำเอง 

ออกทุนเอง เก็บข้อมูลเอง พอผลงานวิจัยออกมา และสามารถ 

นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ ก็รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง”
“สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ ผลงานของเรา

ถกูนำไปใชป้ระโยชนจ์รงิทัง้ในอำเภอหนองจกิ และสถานพยาบาล 

แห่งอื่นๆ ทั่วประเทศค่ะ” เภสัชกรหญิงนีลนาถกล่าวถึงผลงาน   

ชิ้นโบแดงที่เธอทุ่มเทแรงกายแรงใจเพ่ือพ่ีน้องผู้ป่วยเบาหวาน          

ชาวมุสลิมทุกคนด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจ

“จากที่ไม่มีใครสนใจ แต่พองานวิจัยชิ้นนี้ได้รับรางวัล R2R 

ดเีดน่ (ป ี2551) ทกุคนเริม่เหน็คณุคา่ ผูอ้ำนวยการกเ็หน็ประโยชน ์

จากผลที่ได้ และนำผลงานวิจัยไปใช้จริงในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน 

โดยกำหนดเป็นนโยบายของอำเภอหนองจิก และเป็นจุดเน้น 

ขององค์กร”

“ท่านผู้อำนวยการได้กำหนดเป็นนโยบายของโรงพยาบาล      

ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ถือศีลอด ไม่ว่าจะเป็นเดือน 

รอมฎอน และถือศีลอดสุนัตในเดือนอื่นๆ (ปกติชาวมุสลิม           

โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มักจะถือศีลอดทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี 

หรือเดือนละอย่างน้อย 3 วัน) อีกทั้งยังใช้เป็นจุดเน้นของฝ่าย  

เภสัชกรรมด้วย”

“นอกจากนี ้ยงัมอีงคก์รมสุลมิ ผูส้นใจจากโรงพยาบาลตา่งๆ 

โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งรายการ 

มุสลิมทางโทรทัศน์ ฯลฯ ได้ติดต่อเพื่อนำไปใช้และเผยแพร่ต่อ         

ซึ่งทำให้ดิฉันรู้สึกภูมิใจและอิ่มบุญมากค่ะ”

“กอ่นเขา้สูเ่ดอืนรอมฎอน ประมาณ 3 เดอืน จะมกีารประชมุ/

จดัอบรมเพือ่ทบทวนความรูใ้หแ้กบ่คุลากรสาธารณสขุ การเตรยีม 

ความพรอ้มใหแ้กผู่ป้ว่ยและญาต ิมกีารพฒันา R2R อยา่งตอ่เนือ่ง 

ตัง้แตป่ ี2550 ทีม่าอยูโ่รงพยาบาลหนองจกิจนถงึปจัจบุนั ทำ R2R 

ส่งผลงานเข้าประกวดในงานวิชาการทั้ง 3 ครั้ง จำนวน 6 เรื่อง 

ได้รับรางวัล 3 เรื่อง”

ผลลัพธ์ที่ได้มากกว่างานวิจัยหนึ่งชิ้น
เมื่อมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ไล่มาจนถึงทุกวันนี้ 

เภสัชกรหญิงนีลนาถเล่าว่า เธอได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง       

หากวันนั้นเธอนั่งมองปัญหาอยู่เฉยๆ โดยไม่ลุกขึ้นมาทำงานวิจัย 

เธอคงไม่มีวันได้รับประสบการณ์แบบนี้อย่างแน่นอน

“ได้เรียนรู้ว่าการทำงานทุกอย่างล้วนมีอุปสรรค ในขณะ      

เดียวกันปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ แต่ขอให้เรามีความมุ่งมั่น 

และตั้งใจที่จะแก้ปัญหานั้นจริงๆ เมื่อเราได้ทุ่มเทเต็มที่แล้ว         

ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายและผ่านไปได้ในที่สุด”
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โดย: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพนธ์ ทัศนิยม

ตอนที่ 
3 

ความเดิมจากตอนท่ี 1 และ 2 ผมกล่าวถึง

เทคนิคการเขียนบทคัดย่อว่า ไม่ใช่เพ่ือการประกวด 

เพียงอย่างเดียว แต่คาดหวังว่าท่านจะรู้วิธี          

การเขียนสรุปท่ีจะนำไปใช้ในการทำงานเร่ืองอ่ืนๆ 

ได้ด้วย 

การเขียนสรุปไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะผมเอง 

ก็ต้องใช้เวลาอยู่นาน สำหรับท่านที่เริ่มใหม่ 

ทบทวนมามาก ทำมามาก มีข้อมูลมาก ก็จะ 

ปวดหัวมาก จะทำอย่างไรดี ตอนที่ 3 นี้ ผมจะ 

เขียนถึงที่มา และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 2 

ที่ยังขาดไปครับ 

การเขียนที่มา
คำว่า “ที่มา” ในที่นี้หมายถึง “หลักการ 

และเหตุผล” เป็นการเกริ่นนำก่อนการเขียน 

วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษา R2R เพราะ         

กรรมการตอ้งการทราบวา่ปญัหาของการทำงาน

ประจำของท่านคืออะไร ขอให้ท่านระบุมา 

อาจจะมีข้อมูลประกอบมาด้วย หรือยังไม่มีก็ได้ 

จึงได้ไปเก็บข้อมูลเพื่อมาดูว่ามีปัญหามากน้อย 

เพียงใด สาเหตุคืออะไร และวิธีแก้ไขท่านคิด 

แก้อย่างไร แล้วค่อยไปเก็บข้อมูลก็ได้ ซึ่งเป็น 

หัวใจหลักของงาน R2R ขอย้ำว่า กรรมการจะ 

พิจารณาบทคัดย่อที่เป็นผลงาน R2R เท่านั้น 

บทคัดย่อที่ไม่ใช่ R2R จะถูกตัดทิ้งไป ตั้งแต่เริ่ม 

อา่นแคห่วัขอ้นีเ้ลย ไมใ่ชว่า่งานวจิยัของทา่นไมด่ ี

หรือไม่มีคุณค่า แต่เหมาะกับเวทีอื่นมากกว่า 

ผมขอยกตัวอย่างบทคัดย่อที่ไม่ใช่งาน R2R ซึ่งมาจากที่ประชุมกรรมการ 

ประกวดของป ี2554 บทคดัยอ่นีเ้ปน็งานวจิยัของนกัศกึษาปรญิญาโท ทีไ่ปเกบ็ขอ้มลู 

ปัญหาในงานประจำของสถาบันที่ศึกษา แต่ไม่ใช่ของหน่วยงานตนเอง จึงเกิด 

เป็นคำถามขึ้นมาสองคำถามว่า งานนี้เป็น R2R ใช่หรือไม่ งานวิทยานิพนธ์เป็น 

R2R ไดห้รอืไม ่คำตอบขอ้แรกคอื ไมใ่ชง่าน R2R เพราะไมใ่ชป่ญัหาจากงานประจำ 

ของท่าน และข้อสองคือ งานวิทยานิพนธ์เป็น R2R ได้ ถ้าเป็นปัญหาในหน่วยงานของท่าน 

เพราะ R2R เน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำของท่านด้วย แต่

ในกรณีนี้ไม่ทราบว่าใครจะนำไปใช้

การเขียน “ที่มา” ที่กล่าวถึงข้อมูลตั้งแต่ระดับโลก ระดับประเทศ ระดับ 

จงัหวดั เรือ่ยมาจนมาถงึปญัหาในหนว่ยงานของทา่น เปน็สาเหตทุีท่ำใหย้าวมากไป 

ขอใหท้า่นทำความเขา้ใจใหมว่า่ กรรมการทา่นเปน็ผูท้รงคณุวฒุเิรือ่งนัน้ๆ อยูแ่ลว้ 

ท่านทราบข้อมูลระดับกว้างดีอยู่แล้ว ขอให้ท่านเสนอแค่ข้อมูลระดับพื้นที่เพียง 

อย่างเดียวก็พอ จะทำให้สั้นไปอีกเกือบ 6-8 บรรทัด จึงขอให้ท่านมีวิธีคิดเข้าใจที่

ถูกต้องตามนี้ แล้วท่านจะรู้สึกว่า เอ๊ะ! ทำไมเขียนง่ายกว่าที่คิด และเข้าใจแล้ว   

ว่าทำไมคนงานที่ไม่มีความรู้เรื่องวิจัยถึงได้รางวัล 

การเขียนวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ควรมีอย่างมากไม่เกิน 3 ข้อ ที่ผ่านมาพบว่ามีการเขียน 

หลายขอ้มาก แตเ่ปน็เรือ่งเดยีวกนั ซึง่สามารถยบุรวมได ้และการเขยีนวตัถปุระสงค ์

ที่ระบุว่าทำในหน่วยงานใดในทุกๆ ข้อ ทำให้กินพื้นที่มาก สามารถยุบรวมกันได้ 

เชน่กนั จะทำใหบ้ทคดัยอ่สัน้ลง อกีกรณหีนึง่คอื วตัถปุระสงคห์ลายขอ้มาก เพราะ 

จากงานที่หลากหลายด้านมาก ในกรณีนี้ขอให้ท่านแบ่งผลงานของท่านออกไป 

เขียนเป็น 3-4 รายงานได้ 

เห็นหรือยังครับว่า การเขียนให้สั้นกระชับไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องทราบ 

หลักการ และหมั่นฝึกฝน จะทำให้ท่านเขียนได้อย่างสบายมากขึ้น มีความมั่นใจ 

และสามารถนำไปใช้สรุปงานอื่นๆ ได้ด้วย ขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จ   

ดว้ยด ีหากทา่นใดสนใจ ผมยนิดชีว่ยอา่นและใหค้วามเหน็ แตข่อเปน็เฉพาะบทคดัยอ่ 

เท่านั้น ไม่ใช่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือบทความที่จะตีพิมพ์นะครับ ส่งมา 

ได้เลยที่ sompon@kku.ac.th   

สำหรับตอนต่อไปผมจะเขียนถึงวิธีการศึกษา และหัวข้อ

อื่นๆ ที่เหลือครับ

วิธีการเขียนที่มา และวัตถุประสงค์

เทคนิคการเขียนบทคัดย่อ
ให้ได้ใจกรรมการ
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สรุป
 แผนภูมิควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control) เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ช่วยในการวิเคราะห์ ติดตาม 

กระบวนการผลิต หรือบริการเพ่ือการพัฒนา ช่วยบ่งช้ีความม่ันคงของระบบ ช่วยพิสูจน์สมมติฐาน และช่วยการพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต

 หวังว่าเรื่อง Control Chart จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อย หากมีประเด็นใดที่สนใจเพิ่มเติม กรุณาส่ง 

ข้อคำถามมาได้ท่ี e-mail: r2r.hsri@gmail.com ทีมงานจะพยายามไขปัญหาและค้นหาคำตอบมาให้ทุกท่าน แล้วพบกันในฉบับต่อไปครับ

โดย:  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

สวสัดคีรบั ใน Newsletter ฉบบัที ่3 ผมไดพ้ดูถงึความผนัแปร 

(Variation) 2 ชนิด คือ ความผันแปรแบบสุ่ม (Common Cause 

Variation) และความผนัแปรจำเพาะ (Special Cause variation) 

รวมทัง้แผนภมูคิวบคมุกระบวนการ (SPC) ทีแ่สดงในรปูแบบกราฟ 

ซ่ึงสามารถแยกความผันแปรของกระบวนการได้ว่าเป็นความผันแปร

แบบสุ่มหรือความผันแปรจำเพาะ ช่วยให้เรามีความเข้าใจใน 

สมรรถนะของกระบวนการนั้นๆ ได้ สำหรับฉบับนี้จะพูดถึงการ       

วิเคราะห์และการแปรผลแผนภูมิควบคุมกันครับ 

แผนภูมิควบคุมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะ
ของข้อมูลที่นำมาสร้างแผนภูมิควบคุม 

1. Variables Control Chart แผนภูมิควบคุมซึ่งข้อมูลมา 

จากหน่วยวัด เช่น ระยะเวลาการรอตรวจและน้ำหนักตัว เป็นต้น 

ประกอบด้วย

1.1  แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ย (X-Bar, S chart)

1.2  แผนภูมิควบคุม I-chart

2. Attributes control charts แผนภูมิควบคุมซึ่งข้อมูลมา

จากหน่วยนับ เช่น อัตราการเกิดแผลติดเช้ือหลังผ่าตัด ประกอบด้วย

2.1  P-chart: อัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัด อัตราตาย/

เดือน เป็นต้น

2.2  U-chart: อัตราการเกิด VAP/1,000 Ventilator 

days

2.3  C-chart: อุบัติการณ์การเกิดเข็มตำในบุคลากร        

ทางการแพทย์/เดือน

2.4  G-chart:  ใช้ในอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง

ตัวอย่าง 
การใชแ้ผนภมูคิวบคมุ P-chart ในการตดิตามอตัราการเกดิ 

Endopthalmitis (การอักเสบที่โครงสร้างภายในของจอตา)             

หลงัการผา่ตดัเปลีย่นเลนสต์าในโรคตอ้กระจกกอ่นและหลงัการใช้ 

5% Povidone Iodine หยอดตากอ่นผา่ตดั จากกราฟที ่9 จะพบวา่ 

หลังการหยอดตาก่อนผ่าตัดด้วย 5% Povidone Iodine 

อัตราการเกิด Endopthalmitis ลดลงจนเกิด Special Cause 

Variation (ตามนยิามขอ้ 2 ในฉบบัทีแ่ลว้) คอื มขีอ้มลูตอ่เนือ่งกนั 

9 จุด หรือมากกว่าอยู่ในด้านต่ำกว่าเส้นกลาง แสดงว่าการผ่าตัด

เปลี่ยนเลนส์ตามีอัตราการเกิด Endopthalmitis ลดลงอย่างมีนัย

สำคัญทางสถิติตามรูปแบบจำเพาะ หลังการใช้ 5% Povidone 

Iodine หยอดตากอ่นผา่ตดั ทำใหเ้รามัน่ใจไดว้า่ การเตรยีมผา่ตดั 

ตาแบบใหม่ให้ผลการบริการที่ดีขึ้น 

Statistical processStatistical Process
Control Chart (SPC) ตอนที่ 3
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R2R ฉบับนี้เรายังจะพาคุณไปเที่ยวภาคใต้กันต่อค่ะ 

แต่จะเป็นที่ไหนบ้าง ตามเรามาเลย...

แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน 

บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร

จงัหวดัพงังาเตม็ไปดว้ยกลุม่เกาะสวยงามทีว่างตวัเรยีงรายอยูใ่น 

ทะเลอนัดามนั จนไดร้บัสมญานามวา่เปน็ “ดนิแดนแหง่ปา่เกาะ” พงังา        

เต็มไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เช่น 

โลกใต้น้ำของหมู่เกาะสิมิลัน ดงปะการังหลากหลายและฝูงปลาน้อยใหญ่

ใตท้ะเลหมูเ่กาะสรุนิทรท์ีน่ีค่อืสวรรคข์องนกัดำนำ้เพราะสวยตดิอนัดบั 

โลกเลยทีเดียว เขาตาปู เขาพิงกัน เกาะพระทอง สำหรับคนที่ชอบเดิน 

ชมเมืองเก่า ต้องไม่พลาดการเดินเท่ียวชมเมืองตะก่ัวป่าในย่านตลาดใหญ่ 

มาเที่ยวที่นี่เหมือนได้ย้อนยุคไปสู่ช่วงเหมืองแร่เฟื่องฟูเลยทีเดียว  

ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย      

ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน

จังหวัดกระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ซึ่งสามารถเดินทางไปเยือนได้ตลอด 

ทัง้ป ีไมว่า่จะเปน็ไรเ่ลย ์เกาะลนัตา ฟอสซลิหอยดกึดำบรรพอ์าย ุ40 ลา้นป ีสระมรกต 

น้ำตกร้อน อย่าลืมเตรียมชุดไปแช่น้ำอุ่นด้วยนะคะ โดยเฉพาะท่ีน้ำตกร้อน มีพ้ืนท่ีท่ีเป็น 

อ่างน้ำธรรมชาติ นอนแช่ได้สบายตัว นอกจากความงามของธรรมชาติแล้ว อัธยาศัย     

ไมตรีอันดีและวิถีชีวิตของคนกระบี่ ก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเสมอมา

ไข่มุกอันดามัน เมืองท่องเที่ยว หลากสีสันระดับอินเตอร์

หากให้นึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้ เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงจังหวัด

ภูเก็ตเป็นอันดับต้นๆ เพราะท่ีน่ีมีน้ำทะเลใส หาดทรายสวย โดยเฉพาะฝ่ังตะวันตก 

ที่เป็นอ่าวเว้าแหว่ง ปูลาดด้วยเม็ดทรายละเอียด เช่น หาดป่าตอง หาดกะตะ 

หาดกะรน ส่วนด้านตะวันออกเป็นป่าชายเลนและหาดโคลน ส่วนทิศใต้มีแนว 

ปะการังสวยงาม เกาะเล็กเกาะน้อยท่ีต้ังอยู่รอบๆ เช่น เกาะราชา เกาะเฮ เกาะมะพร้าว 

นอกจากนี้ ภูเก็ตยังมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สั่งสมหล่อหลอมอยู่ใน 

วิถีชีวิตของผู้คน บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองอันยาวนานนับแต่ยุคต้นคริสตกาล 

ในอดีต ภูเก็ตมีชื่อว่า “ถลาง” เป็นเกาะที่นักเดินเรือที่เดินทางระหว่างจีนและ 

อินเดียรู้จักในนาม “จังซีลอน” เป็นทั้งท่าเรือและศูนย์กลางการค้า โดยมีสินค้า 

เด่นคือแร่ดีบุก เป็นทรัพย์ในดินที่สร้างรายได้ให้เมืองสืบต่อมาเนิ่นนาน 

มาเยือนภูเก็ตแล้วคุณจะรู้ว่า เกาะแห่งนี้เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่า ทั้งด้าน 

ประวตัศิาสตร ์ความเปน็มา และทรพัยากรธรรมชาตทิัง้บนดนิและใตน้ำ้ รวมถงึ 

แหล่งท่องเที่ยวสารพันที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
อย่าลืมนะคะว่า เที่ยวเมืองไทย กินของไทย 

เงินทองไม่รั่วไหล ประเทศไทยเจริญ 

แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ
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R2R
เร่ือง: R2R Forum ปีท่ี 4 ใน Theme  

“เชื่อมพลังเครือข่าย ขยายคุณค่างานประจำ”
 

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ ชาว R2R ทุกท่าน พบกันอีกครั้งใน R2R 

Newsletter ฉบบัที ่4 วนันีเ้หยีย่วขา่วสาว R2R มขีา่วสารดีๆ  Update 

กันอีกเช่นเคยค่ะ
 

เริ่มกันด้วยข่าวแรก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

ร่วมกับภาคีเครือข่าย R2R ร่วมกันจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากงานประจำสูง่านวจิยั (R2R) “เชือ่มพลงัเครอืขา่ย ขยายคณุคา่งาน 

ประจำ” ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 แล้วค่ะ งานจะจัดขึ้นในวันที่ 20-22 

กรกฎาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย

วัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมนี้ต้องการสนับสนุนให้เกิด 

การเชื่อมโยงความรู้ สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ ส่งผล 

ให้เกิดการบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชนต่อไป 

และที่สำคัญ การประชุมนี้เป็นเวทีให้กับเครือข่าย R2R ทั่วประเทศ

ได้มาพบปะและกระชับสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจ  

สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.hsri.or.th/r2rforum หมดเขต 

รับสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 หรือติดต่อสอบถามข้อมูล

เพิม่เตมิไดท้ีโ่ทร. 0-2832-9203-4, 0-2832-9221 คะ่ แลว้อยา่ลมืสมคัร 

กันเข้ามาเยอะๆ นะคะ

เร่ือง : อบรม Notetaker 
มือจดระดับพระกาฬ (ครั้งที่ 2)

ข่าวต่อไป เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งทางโครงการ R2R สวรส. จัดขึ้น 

คือ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมสนับสนุน R2R ที่ส่วนกลาง ครั้งที่ 

1/2554 เรื่อง “คุณลิขิต ผู้เก็บรวบรวมเรื่องเล่าความรู้ปฏิบัติ” ครั้งที่ 2 

ในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท 

จ.ปทุมธานี โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายต่างๆ ให้

สามารถจดบันทึกเรื่องเล่าตามประเด็นต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ        

พร้อมทั้งสามารถจับประเด็นเพื่อต่อยอดความรู้ต่อไปได้ ย้อนนึกไปถึง     

บรรยากาศการจดัประชมุครัง้แรกเมือ่วนัที ่12-13 กรกฎาคม 2553 ยงัจำ 

เสียงหัวเราะและความสนุกสนานประทับใจ ที่ทุกคนได้ถ่ายทอด 

ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ก่อให้เกิดมิตรภาพ         

และเป็นที่มาของนักจดระดับพระกาฬหน้าใหม่ๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งในปีนี้

มผีูส้นใจเขา้รว่มอบรมเปน็จำนวนไมน่อ้ย ทางโครงการฯ หวงัเปน็อยา่งยิง่ 

ว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นสถานที่แจ้งเกิดของนักจดระดับพระกาฬ   

หน้าใหม่อีกครั้งค่ะ แล้วเหยี่ยวข่าวสาวจะนำบรรยากาศ และเคล็ดลับ   

สำคัญของนักจดบันทึกมือฉกาจมาเล่าให้ฟังในฉบับต่อไปค่ะ
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R2R network
ตะลุยเครือข่ายภาคกลาง ณ โรงพยาบาลปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554  ที่ผ่านมา เครือข่ายภาคกลางสัญจร สปสช. เขต 4 

สระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมการพัฒนางานประจำสู่งาน 

วิจัยภาคกลาง (สปสช. เขต 4 สระบุรี) สัญจร ครั้งที่ 1 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี 

ซึง่รวบรวมทัง้ 8 จงัหวดัของภาคกลางมารว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยในงานนีไ้ดร้บัเกยีรต ิ

จาก นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ สาธารณสุขนิเทศก์เขต 1 เป็นประธานสำหรับกิจกรรม

เด่นท่ีจัดข้ึนมีท้ังการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย R2R ในรูปแบบ Poster Presentation 

และการบรรยายเรื่องระเบียบวิธีวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย 

นพมณีจำรัสเลิศ ปิดท้ายด้วยการจับเข่าคุยกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางใน 

การจัดตั้งเครือข่าย R2R ภาคกลาง ขอเป็นกำลังใจให้และสู้ๆ ไปด้วยกันนะคะพี่น้อง

       

ปักธง R2R สร้างเป้าหมายร่วมกัน ณ เมืองลพบุรี
เครอืขา่ยภาคกลางสญัจร สปสช.เขต 4 สระบรุ ีรว่มกบัโรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา 

และ สปสช. สาขาจังหวัดลพบุรี ได้จัดประชุมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเครือข่าย 

ภาคกลาง (สปสช. เขต 4 สระบุรี) สัญจร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมมนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซ่ึงงานน้ีมีผู้ให้ความสนใจ 

เข้าร่วมประชุมมากมาย ทุกคนต่างมีเป้าหมายที่เหมือนกัน คือ การร่วมเป็นหนึ่งเดียวใน

การจัดตั้งเครือข่าย R2R ภาคกลาง เหยี่ยวข่าวสาวของเราแอบไปเก็บบรรยากาศของ 

คนมีไฟ ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายาม เชื่อว่าความสำเร็จของการจัดตั้ง        

เครือข่ายคงจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วละค่ะ 

ลงหลักปักฐาน R2R ณ เครือข่ายภาคกลาง (ราชบุรี) 
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ 

โรงพยาบาลโพธาราม และเครือข่ายบริการสุขภาพในจังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมเพื่อ 

วางแนวทางจัดตั้งเครือข่าย R2R จังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี 

ทั้งนี้ นอกจากจะมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่าย R2R แล้ว ยังต้องการให้เกิดการ 

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั มกีารเชือ่มโยงเครอืขา่ยภายในจงัหวดั จนกระทัง่สามารถ 

ต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปค่ะ สำหรับ Session จุดประกายได้รับเกียรติจาก 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ มาแนะแนวทางการจัดตั้ง 

เครือข่ายและเทคนิคดีๆ ในการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย นอกจากนั้น ยังมี Session 

สนุกสนานของการบอกเล่าประสบการณ์การจัดตั้งเครือข่าย R2R “ความสำเร็จจาก 

ภาคตะวันออก” นำทีมโดย นายแพทย์ทนง ประสานพานิช ประธานเครือข่าย R2R 

ภาคตะวนัออก ทีช่ว่ยเสรมิสรา้งกำลงัใจและปลกุระดมใหพ้ี่ๆ  นอ้งๆ ชาวราชบรุเีกดิแรงฮดึ 

ลุกขึ้นสู้ มุ่งสู่การสร้างเครือข่าย R2R ขึ้นในภาคกลางด้วยค่ะ

R2R network

R
2R

 n
et

w
or

k


