
R2R
Volume 2 Issue 5 2011

มอง R2R ภาคตะวันออก
ผ่านสายตา 5 ผู้บริหาร

ลูกประคบสมุนไพร 
งานวิจัยแพทย์แผนไทยประยุกต์

รู้จักงานวิจัยแรงงานอ้อย
กับการดื่มสุราภาคอีสาน

เทคนิค
การเขียนบทคัดย่อ

ให้ได้ใจกรรมการ ตอนที่ 4

R2R
พาเที่ยวภาคกลาง

เผยโฉมเครือข่ายน้องใหม่
“นครราชสุกาญจน์”



2

ท่ีปรึกษา: ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช  นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศม์ิ  นพ.พงษ์พิสุทธ์ิ จงอุดมสุข  ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร  ศ. ดร. พญ.รวงผ้ึง สุทเธนทร์   ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร  

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ  ศ. นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง  รศ. นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม  นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน  นพ.ชัยสิทธ์ิ มัทวานนท์   ผศ. (พิเศษ) นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ  

นพ.ทนง ประสานพานิช  นพ.สุรชัย โชคครรชิตชัย  นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธ์  นพ.สุนัย จันทร์ฉาย  บรรณาธิการ:  รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ  

กองบรรณาธิการ: อ. นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์  อ. นพ.กุลธร เทพมงคล  ลดาทิพย์ สุวรรณ  สรินยา งามทิพย์วัฒนา  สุฤดี โกศัยเนตร  รวีวรรณ กิติพูลวงษ์วนิช  

ประสานงาน: ณัฐกฤตา เกลี้ยงสิน  สถานที่ติดต่อ: โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

ตึกผู้ป่วยนอกเก่า ชั้น 3 ห้อง 327 เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 08-0459-8170, 0-2419-9425-6            

แฟกซ์ 0-2418-3296 e-mail: r2r.hsri@gmail.com 

พิมพ์ที่: บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด โทร. 0-2866-3002, 0-2484-9704-5

พบกันอีกคร้ังใน R2R  Newsletter 

ฉบับที่ 5 นะครับ เนื้อหาในฉบับนี้        

เราจะเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องราว 

ความเป็นมาของเครือข่าย R2R           

ภาคตะวันออกอย่างเจาะลึกให้ถึงแก่น 

กันเลยครับ

เร่ิมต้ังแต่จุดเร่ิมต้น การรวมตัวก่อตั้งเครือข่าย 

โครงสรา้งของเครอืขา่ย แผนยทุธศาสตร ์การดำเนนิงาน 

ตลอดจนการจัดกิจกรรมท้ังภายในเครือข่ายและการเช่ือมโยง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ด้วย

สำหรับใครท่ีสนใจอยากเรียนรู้เทคนิคในการนำ 

แนวคิด กิจกรรม และการดำเนินงานเครือข่ายเสนอต่อ 

ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหน่วยงาน ระดับสาธารณสุขเขต 

ไปจนถึง สปสช.เขต เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการดำเนินงาน 

ของเครือข่าย เราจะมา update ไปด้วยกันในฉบับน้ีครับ

นอกจากเรือ่งราวของภาคตะวนัออกแลว้ เรายงัพา 

เครือข่ายนครราชสุกาญจน์ ซึ่งเป็นเครือข่ายน้องใหม่      

จากภาคตะวันตกมาแนะนำให้ท่านรู้จักด้วย รวมทั้งยัง

มีนักวิจัยและคุณอำนวยมาผลัดกันมาเล่าเรื่องราวที่          

เป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัย R2R ให้ฟังเช่นเคย

และสำหรับ R2R Newsletter นั้น ปัจจุบันได้         

กลายเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างสมาชิกชาว R2R และ 

เครือข่าย R2R ทั่วประเทศไปแล้วนะครับ หากสมาชิก 

ท่านใด มีข้อเสนอแนะหรืออยากให้เราลงลึกเนื้อหา         

ในคอลัมน์ใดสามารถแนะนำมาได้ที่ 

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

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากสมาชิกทุกท่านครับ 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ
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“สำหรับ สปสช. เขต 6 มีมุมมองเก่ียวกับ R2R สองด้าน คือ ภายในองค์กร ซ่ึงนโยบาย 

ของ สปสช. ใช้เครื่องมือเหล่านี้อยู่แล้ว ซึ่งไม่ได้ใช้ R2R อย่างเดียว แต่ยังมีเครื่องมือพัฒนา 

เชิงคุณภาพ เช่น  ISO, CQI, KM และ TQA รวมทั้งยังใช้ Knowledge Management (KM)  

อีกด้วย ส่วนภายนอกองค์กร เราก็มุ่งหวังว่าสมาชิกเครือข่ายของเราจะใช้กระบวนการ R2R             

ในการทำงานเพ่ือยกระดับผลงานให้มีคุณภาพมากข้ึน” 

“ตอนนี้เครือข่าย R2R ของภาคตะวันออกถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่ง 

ผมมองวา่ปจัจยัของความสำเรจ็ของเครอืขา่ย R2R ภาคตะวนัออกคอื นโยบายของผูบ้รหิาร 

ชัดเจน ทำให้การรับช่วงต่อมีประสิทธิภาพ แต่อาจจะมีปัญหาบ้างตรงท่ีบุคลากรสายสาธารณสุข

มักจะมีความคุ้นชินกับการทำงานแบบกึ่งสำเร็จรูป คล้ายๆ เด็กนักเรียนที่ยึดติดกับการทำข้อสอบแบบตัวเลือก นั่นคือชินกับการวิจัย 

นายแพทย์ธำรงค์ สมบุญตนนท์ 
สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 9

นายแพทย์กรรชิต คุณาวุฒิ
ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง

“ตอนนี้ R2R ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้ว มีคนรู้จักมากขึ้น แต่รู้อย่างเดียวผมว่ายังไม่พอ       

ถา้ยงัไมม่คีวามเขา้ใจหรอืยงัไมเ่หน็คณุคา่ของเรือ่งนีม้นักไ็มเ่ปน็กระแสทีจ่ะดงึดดูใหค้น

เข้ามามีส่วนร่วม ก็จะเป็นการทำกันเองอยู่ในวงแคบๆ คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของ 

วิชาการ ใครทำคนนั้นก็ได้ผลงาน แต่ในภาพรวมมันไม่มี impact ในเชิงระบบ ดังนั้น 

เราต้องแสดงให้ปรากฏเพื่อให้เกิดกระแส หรือให้คนเข้ามาร่วมทำให้เป็นงานปกติ 

ถ้าเราทำโดยเห็นคุณค่าของมัน และทำให้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมการทำงานองค์กร        

มันก็จะเป็นการทำงานเชิงระบบที่มีประสิทธิภาพ”

“สำหรับเขต 9 ซ่ึงประกอบไปด้วยชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไปค่อนข้างเข้มแข็ง เพราะ 

หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ จนเกิดกระแส R2R ข้ึน แต่ในส่วนของเครือข่ายผมคิดว่าเขายังต้องการการสนับสนุน 

อีกเยอะ ผมคิดว่าน่าจะทำให้ R2R เป็นภารกิจหลักท่ีมีค่างานและการประเมินผลการปฏิบัติงานเหมือนกับงานประจำ ลองสมมติว่าตัวเรา 

เองเป็นผู้มารับบริการ แล้วคิดดูว่ามีอะไรบ้างที่เราอยากได้จากการเข้ามารับบริการ เสร็จแล้วก็มาคุยกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ 

หาข้อมูลเพิ่มเติม หาประเด็นที่ต้องการพัฒนาการทำงานให้ชัดเจน”

“ส่ิงท่ีผู้บริหารควรทำคือ ให้การสนับสนุนและวางนโยบายท่ีชัดเจน ทำให้บุคลากรเห็นคุณค่าของ R2R ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง และควรมี 

การจดัการในเชงิระบบใหท้มีมคีวามพรอ้ม ถา้จะใหด้ตีอ้งมหีนว่ยงานสนบัสนนุเปน็ back off ice ดว้ย ทีส่ำคญั ตอ้งใหก้ารยอมรบัในผลงาน 

ของเขา ยกย่องและให้กำลังใจ เผยแพร่ผลงานของเขาเพ่ือให้รู้โดยท่ัวกัน และมีการนำไปใช้ประโยชน์จริงๆ จะทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ 

คือผู้บริหารต้อง supply & support ถ้ามีผลงานดีๆ ก็จัดเวทีให้เขามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน และปลูกฝังให้วิธีการแบบน้ีเป็นค่านิยม 

ในการทำงาน เป็นวัฒนธรรมในองค์กร ไม่ต้องมีใครส่ัง แต่ให้ทุกคนอยากทำเพราะมันสนุก มีความสุข และเป็นประโยชน์ท้ังต่อตัวเขาและส่วนรวม”

สืบเนื่องมาจาก R2R Newsletter ฉบับที่ 5 นี้ตั้งใจเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังของเครือข่าย R2R ภาคตะวันออกโดยเฉพาะ ดังนั้น 

คอลัมน์ “มอง R2R ผ่านสายตาผู้บริหาร” ฉบับนี้ จะพาผู้อ่านทุกท่านไปฟังนานาทัศนะของเหล่าผู้บริหารในภาคตะวันออกว่า 

กว่าที่เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก ซึ่งมีโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นแม่ข่ายจะก้าวมาถึงจุดที่เข้มแข็งและเป็นต้นแบบให้กับเครือข่าย

ภาคอื่นๆ อย่างทุกวันนี้ ผู้บริหารแต่ละท่านมีเคล็ดลับการบริหารงานในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างไรบ้าง 

ถ้าพร้อมแล้วไปฟังมุมมองของผู้บริหารทั้ง 5 ท่านกันเลยค่ะ
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“โดยสว่นตวัแลว้ผมสนบัสนนุงานวจิยั R2R เตม็ทีน่ะครบั เพราะผมเคยทำงานวจิยั 

มาก่อน ผมรู้ว่างานวิจัยมีประโยชน์มาก สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป        

ขนาดใหญ่ ซ่ึงมักจะมีปัญหาเร่ืองบุคลากรไม่สามารถทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ให้กับงานวิจัย 

เน่ืองจากภารกิจหนักหนาในการดูแลคนไข้ ถ้าสามารถนำเอางานประจำท่ีมีอยู่เปล่ียน 

เป็นงานวิจัยได้ก็จะดีมาก R2R จะสามารถตอบคำถามในการทำงานได้ เพราะ R2R        

เป็นการนำเอาปัญหาจากงานบริการมาต้ังคำถามงานวิจัย ซ่ึงบุคลากรของโรงพยาบาล 

พระปกเกล้ามีศักยภาพในการทำวิจัย R2R ได้อย่างดีเย่ียม”

“การที ่R2R ของโรงพยาบาลพระปกเกลา้ประสบความสำเรจ็ ผมคดิวา่เพราะเราม ี

ทีมงานที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการที่เรามี นายแพทย์ทนง ประสานพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นคนที่มี  

ศักยภาพสูงมากในการทำวิจัย R2R ท่านจะช่วยแนะนำและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สนใจอยากทำงานวิจัยอย่างเต็มที่ 

และเรายงัมกีารจดัมหกรรม R2R เพือ่ใหท้กุคนมโีอกาสขึน้เวทนีำเสนอผลงาน R2R อยา่งสมำ่เสมอ รวมทัง้มกีารนำผลงานไปนำเสนอใน 

เวทีอ่ืนๆ จนได้รับรางวัลกลับมาท้ังระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศด้วย และภายในองค์กรของเราเองก็มีการมอบประกาศนียบัตร

ให้กับคนที่ได้รับรางวัลกลับมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการกระตุ้นให้คนอื่นๆ ในองค์กรเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นอยากที่ 

จะทำงานวิจัยด้วย”

“ปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้งาน R2R ของโรงพยาบาลพระปกเกล้าประสบความสำเร็จคือ การมีนโยบายที่ชัดเจนของ        

กรรมการบริหาร ซ่ึงสำคัญมาก รวมท้ังมีทีมงานท่ีเข้มแข็งและสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มท่ี ตลอดจนการมีบุคลากรท่ีสนใจ เข้าใจ และ 

มีคุณภาพในการทำ R2R ผมคิดว่าผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนและเข้าใจในปรัชญาของ R2R จะทำให้ R2R จะก้าวหน้าและเข้มแข็ง”

“ผมมองว่าถ้าผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และนำ R2R ไปเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร 

นำไปสู่เชิงนโยบาย มันจะทำให้เราสามารถจะผลิตงานวิจัยใหม่ๆ ออกมาได้เร็ว และก็ทุกคนก็จะมีความสุขกับงาน สำหรับคนทำวิจัยแล้ว        

ความสุขสุดยอดคือผลงานได้รับการยอมรับและถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ส่วนเรื่องรางวัลต่างๆ ผมว่ามันเป็นผลพลอยได้ ทุกคน         

อยากเห็นผลงานที่ตัวเองทำประสบผลสำเร็จ และสามารถจะนำไปใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้มากกว่า”

“ผมว่าหน้าที่ของผู้บริหารที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือ ให้การสนับสนุนเต็มที่ ถ้าใครอยากทำ R2R ก็ให้เขาทำไปเลย อย่าไปดอง 

อย่าไปเบรกเขา ผมว่าการไปเบรกหรือบล็อกความคิดของเขาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้งาน R2R ในองค์กรไม่พัฒนา เพราะอารมณ์ของ 

คนทีอ่ยากทำ มนัตอ้งทำเดีย๋วนัน้เลย ไฟกำลงัลกุ ถา้เราไปเบรกหรอืชะลอไว ้ไฟของเขาอาจจะมอดกอ่นกไ็ด ้และผูบ้รหิารตอ้งหลกีเลีย่ง 

คำพูดที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้วิจัย ต้องพูดกับเขาในเชิงบวกเพื่อให้เกิดกำลังใจ ถ้าห่วงเรื่องงบประมาณในการทำวิจัยผมว่า 

ลืมไปได้เลย เพราะการทำ R2R ใช้งบไม่สูงเลย แต่มีประโยชน์มากมายต่อคนทำงาน องค์กร และผู้เข้ามารับบริการ”

“การทำวิจัย R2R ไม่ได้เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองเท่านั้น แต่มันมีผลต่อวงการสาธารณสุขไทยด้วย งาน R2R 

ทุกชิ้นมีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้น อย่าไปคิดว่าผลงานไม่ได้รับรางวัลจะเป็นผลงานที่ด้อยคุณค่า ถ้าคุณคิดว่าทำแล้วได้ประโยชน์ก็ทำไป  

เลยครับ ผลประโยชน์จะตกแก่ตัวคุณ องค์กร และผู้มารับบริการ ตลอดจนวงการสาธารณสุขของประเทศไทยในที่สุด”

นายแพทย์อัษฎา ตียพันธ์ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

เชิงปริมาณ แต่ไม่ชินกับการทำ R2R จึงหาข้ออ้างที่จะไม่ทำ เช่น งานประจำล้นมือ เป็นงานใหม่ไม่คุ้นเคย หรือไม่มีเวลา เป็นต้น 

แต่ผมอยากให้มองว่า R2R เป็นโอกาสในการก้าวออกจากการทำงานในกรอบเดิมๆ และเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพ   

ถ้าทุกคนก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ จะมีผลงานวิจัยออกมาพัฒนางานประจำมากมาย องค์กรก็จะเข้มแข็ง เครือข่ายก็จะ 

เติบโตและยั่งยืน”

“สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้บุคลากรมีคุณภาพ องค์กรเข้มแข็ง และเครือข่ายยั่งยืนคือ การมีพี่เลี้ยงหรือคุณอำนวยใน 

การช่วยชี้แนะขัดเกลางานวิจัย ตลอดจนการมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งผมทราบมาว่า เครือข่ายของเราก็มีเวทีมากมายสำหรับให้            

สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอยู่แล้ว พ่ีเล้ียงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยผลักดันให้คนหน้างานอยากลุกข้ึนมาทำงานวิจัยมากข้ึน 

ที่สำคัญ พี่เลี้ยงต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนทำงานกับผู้บริหารให้ได้” 
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ผ่องศรี สุพรรณพายัพ
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า

“สำหรับดิฉันคิดว่า R2R มีประโยชน์มาก ท้ังกับผู้วิจัย ผู้มารับบริการ และองค์กร    

ซึง่ผูว้จิยัทีเ่ปน็คนหนา้งานสามารถนำ R2R มาแกไ้ขปญัหาจากงานประจำ  ทัง้ยงัสง่ผลให ้

ผู้เข้ามารับบริการได้รับประโยชน์สูงสุดโดยตรง และองค์กรก็ได้มาตรฐานอีกด้วย”

“ในฐานะที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นแม่ข่ายของภาคตะวันออก จำเป็นต้อง 

ทำให้ R2R ในองค์กรแข็งแรงเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเป็นลูกข่าย โดยเฉพาะ

กลุม่การพยาบาลถอืเปน็กลุม่ใหญข่องโรงพยาบาล ถา้บคุลากรของกลุม่การพยาบาลทำ 

R2R และชี้ให้เห็นความสำคัญตลอดจนประโยชน์ของงาน R2R จะช่วยให้บุคลากร 

ในหน่วยงานอ่ืนๆ ของโรงพยาบาลเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร จนสามารถขยายผลงานไปสู่เครือข่ายได้”

“ดังน้ัน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทำ R2R จึงเป็นเร่ืองสำคัญท่ีกลุ่มการพยาบาลจะต้องให้การสนับสนุนด้วยวิธีการ 

ต่างๆ เช่น ส่งบุคลากรของกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายทุกครั้ง กรณีที่มีข้อจำกัดด้านบุคลากร ก็อาจต้องหมุนเวียนกันไปเข้าร่วม 

กิจกรรม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการสร้างผลงาน R2R ในกลุ่มการพยาบาลขยายไปสู่โรงพยาบาลและเครือข่าย โดยการเปิดเวที        

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการทำ R2R ในกลุ่มการพยาบาลและโรงพยาบาล”

“นอกจากนี ้ตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืลกูขา่ย และหาทางขยายเครอืขา่ยใหก้วา้งออกไปใหไ้ดม้ากทีส่ดุ การทีจ่ะชว่ยเหลอืลกูขา่ยได ้

กลุ่มการพยาบาลจะต้องสร้างบุคลากรของกลุ่มให้เข้มแข็ง และมีความรู้ความสามารถก่อน เพื่อป็นแกนนำในการช่วยเหลือเครือข่าย 

ในหลายๆ ด้าน  เช่น การเป็นพี่เลี้ยง การแลกเปลี่ยนวิทยากรในเครือข่าย เป็นต้นค่ะ”

 “กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง นำ R2R มาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา 

หน้างาน เพราะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยเรามีคณะทำงาน 14 ทีมย่อย เพื่อทำ

หน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ที่ครอบคลุมทั้งการบริหาร บริการ 

และวชิาการ มกีารกำหนดจดุมุง่หมายของหนว่ยงานทกุป ีและมกีารสือ่สารในทีป่ระชมุ 

ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติ 100 % ทุกปี ทั้งยังใช้ผลลัพธ์การพัฒนางานในแต่ละหน่วยงาน   

เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลเพื่อพิจารณาความดีความชอบ ซึ่งหัวหน้าและบุคลากรใน

หน่วยงานร่วมกับผู้บริหารระดับกลุ่มการพยาบาลพิจารณาจากปัญหาของหน่วยงานน้ันๆ”

“การที่จะสร้างความยั่งยืนของงาน R2R ในองค์กรคือ ผู้บริหารต้องกระตุ้นให้        

บุคลากรเกิดการเรียนรู้ในทุกระดับ โดยหัวหน้าหน่วยงานต้องแปลงปัญหาหน่วยงานสู่การปฏิบัติแบบง่ายๆ 

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ โดยมีทีมนำพัฒนาคุณภาพเป็นผู้ช่วยพัฒนา และทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากร          

ปจัจบุนัพบวา่เมือ่มกีารประชมุรว่มกนัระหวา่งผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานมวีธิกีารสือ่สารใหผู้ป้ฏบิตัเิขา้ใจงา่ยดว้ยวดิโีอเทป นำภาพยนตร ์

มาเป็นบทเรียนที่เห็นจริง และเพิ่มหัวข้อข่าวเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลข้างเคียง”

“ถ้าเป็นไปได้อยากให้เครือข่าย R2R ภาคตะวันออกจัดทำตลาดนัดวิชาการที่หมุนเวียนกันไปในทุกจังหวัดปีละ 1-2 ครั้ง เพราะ 

จะทำให้บุคลากรได้เรียนรู้ แม้ในขณะที่ขึ้นเวร ลงเวร หรือพักกลางวัน ส่วนมหกรรม R2R ระดับเครือข่ายและระดับประเทศก็อยากให้

จัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดระดับโรงพยาบาลต่อไปค่ะ”

วันเพ็ญ แสงเพ็ชรส่อง
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระยอง
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หากพู ด ถึ ง เค รื อ ข่ า ย  R 2 R 

ภาคตะวันออก เชื่อว่าคนที่คุ้นเคยกับ 

แวดวง R2R เป็นอย่างดีคงนึกถึง 

นายแพทยท์นง ประสานพานชิ กมุาร- 

แพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็น 

อันดับต้นๆ เพราะนายแพทย์ทนง 

เป็นประธานเครือข่าย ทั้งยังเป็น          

หัวเรือใหญ่ในการบุกเบิกและพัฒนา

งาน R2R ในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

และครอบคลุมไปทั้งภาคตะวันออก

จากวันนั้น เครือข่าย R2R 

ภาคตะวันออก  เริ่มต้นออกเดินเหมือนเด็กตั้งไข่ 

เรียนล้ม เรียนลุก และปลุกกระตุ้นกันมาเรื่อยๆ  

จนวันนี้กลายเป็นเครือข่ายที่เติบโตและก้าวเดิน 

อย่างมั่นคง หากก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่ เสมอ           

หลายคนคงอยากรู้ว่ากว่าจะถึงวันน้ี เครือข่าย R2R 

ภาคตะวันออกต้องผ่านอะไรมาบ้าง นายแพทย์ทนง 

จะเล่าให้ฟังค่ะ

“เครือข่าย R2R ภาคตะวันออกรวมกลุ่มกัน

ครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2552 เป็นช่วงที่มี  

การจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ 

คุณอำนวย ท่ีบ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัด 

นครปฐม ซึง่จดัขึน้โดยทมี R2R ศริริาช และสถาบนั 

วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในวันนั้นมีแม่สื่อ 

จนบัดนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใคร (หัวเราะ) เป็น

ผู้นัดบอดให้พวกเราชาวชายฝั่งภาคตะวันออกได้ 

พบปะสังสรรค์กัน โดยตั้งโจทย์ให้พวกเราว่าจะ 

จัดตั้งเครือข่าย R2R ให้สำเร็จได้อย่างไร”

   นายแพทย์ทนง ประสานพานิช
“หลังจากปรึกษาหารือกันแล้ว เราก็ได้ข้อสรุปว่าให้รวมตัวกัน 

เปน็เครอืขา่ย R2R ภาคตะวนัออก โดยใหโ้รงพยาบาลพระปกเกลา้เปน็ 

แม่ข่าย โรงพยาบาลชลบุรี สสจ.ชลบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี 

ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลระยองเป็นลูกข่าย บนข้อตกลงร่วมกัน 

ว่าจะร่วมมือกันขับเคลื่อนงาน R2R ให้เกิดขึ้นและแพร่กระจาย            

ในหน่วยงานของตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายประสานงานและให้ 

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

“เรามีนโยบายในการขับเคลื่อนเครือข่าย โดยใช้ยุทธศาสตร์ 

‘EAST’ การขับเคลื่อนเครือข่ายของเรา เป็นยุทธศาสตร์ที่เราร่วมกัน 

คิดและเป็นเจ้าของร่วมกัน ได้แก่ E = Empowerment เสริมพลัง 

จากแนวราบสู่แนวตั้ง A = Application ผลวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง S = 

Sharing เรียนรู้และแบ่งปัน T = Teamwork เดินไปด้วยกันเป็นทีม 

แผนงานและโครงการต่างๆ ของเราจะดำเนินตามยุทธศาสตร์ทั้งสี่ 

ข้อนี้มาตลอด”

“สำหรับความพร้อมและโอกาสในการพัฒนาเครือข่าย ผมคิด 

ว่าถ้ารอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเริ่มตั้งเครือข่าย คงไม่มีจุดเริ่มต้น 

แน่นอน เพราะแต่ละหน่วยงานมีต้นทุนสำหรับเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่เท่า

กัน ความไม่พร้อมหรือความเหลื่อมล้ำกันนี่แหละที่เป็นโอกาสพัฒนา

ที่สำคัญ ใครที่เดินหน้าไปก่อนก็ช่วยคนที่เดินอยู่ข้างหลัง ช่วย 

ประคับประคองกันไป โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือให้ไปถึงเป้าหมาย 

ข้างหน้าพร้อมกัน นั่นคือให้งาน R2R กระจายอยู่ทุกพื้นที่ใน 

ภาคตะวันออก ดั่งสุภาษิตเซ็นที่ว่า...”

“ความสุขเพียงลำพังมิอาจเทียบเท่าความสุขของคนหมู่มาก”

“การรวมกนัเปน็เครอืขา่ยชว่ยใหง้าน R2R กระจายออกไปอยา่ง 

กว้างขวางและรวดเร็ว การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน

ในเครือข่ายจะทำให้การโยงใยของเครือข่ายเหนียวแน่นขึ้น และใน 

อนาคตเมื่อมีเครือข่าย R2R เกิดขึ้นทั่วประเทศและมีการเชื่อมโยง 

ระหวา่งเครอืขา่ย มขีบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั จะชว่ย

ขยายผลงานและความรู้ที่ได้จากการทำ R2R ให้กระจายและนำไป 

ใช้ประโยชน์สูงสุด

“ปัจจัยความสำเร็จของ R2R คือพัฒนาคนให้รู้จักแก้ปัญหา 

ด้วยขบวนการวิจัย และเกิดปัญญาเพื่อไปพัฒนาบริการที่ดีที่สุด  

สำหรับคนไข้ ดังนั้น ปัจจัยแห่งความสำเร็จของเครือข่ายคือ                 

การสนบัสนนุใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของคนในเครอืขา่ย ไมใ่ชมุ่ง่เนน้ 

ให้เกิดผลงานวิจัยจำนวนมากๆ ปัจจัยแห่งความสำเร็จนี้เป็นสิ่งที่         

ผู้บริหารต้องเล็งเห็นและต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงใจครับ” 

นายแพทย์ทนงกล่าว
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  ชรัสนิกูล ย้ิมบุญณะ

“สำหรับดิฉัน คุณอำนวยเปรียบเสมือนครูหรือเรือจ้างค่ะ” 

ชรสันกิลู ยิม้บญุณะ หวัหนา้หนว่ยวจิยัการพยาบาล ฝา่ยการพยาบาล โรงพยาบาล 

ศิริราช ให้คำจำกัดความของคุณอำนวยในมุมมองของเธอว่าอย่างนั้น ก่อนจะเล่าถึง        

ประสบการณ์ในการทำหน้าที่คุณอำนวยของตัวเองให้เราฟัง

“ในมุมมองของดิฉัน คุณสมบัติที่ดีของคุณอำนวย คือ ต้องมีจิตอาสาและมีความยินดี 

ในการชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ มคีวามจรงิใจและมศีลิปะในการพดู พดูใหค้นทีเ่ขา้มาปรกึษารูส้กึเปน็บวก คนทีจ่ะเปน็คณุอำนวย 

ได้เรื่อง ‘ใจ’ ต้องมาก่อน เรื่องทักษะต่างๆ เป็นเรื่องรอง สามารถฝึกฝนกันได้ ดิฉันเหลือเวลาในชีวิตการทำงานอีกไม่ 

มากนักก็จะเกษียณอายุแล้ว ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ดิฉันตั้งใจจะเตรียมบุคลากรรุ่นต่อไปให้พร้อมเพื่อให้องค์กรอยู่ได้และ 

อยู่อย่างมั่นคง ฝ่ายการพยาบาลฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ               

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิจัย ปฏิบัติการวิจัยด้วยความถูกต้อง โดยยึดหลักจรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรม 

การวิจัยในคน สำหรับการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช แบ่งออกเป็น 3 

ระยะ คือ ระยะต้นน้ำ ระยะกลางน้ำ และ ระยะปลายน้ำ”

“ระยะตน้นำ้ คอื ทีศ่ริริาชไดจ้ดัเวทยีกยอ่งและใหก้ำลงัใจกบันกัวจิยัทีม่ผีลงานดเีดน่เปน็ประจำ ทำใหค้นเริม่สนใจ 

อยากเขา้มาทำงานวจิยัมากขึน้กวา่เดมิ R2R ตดิตลาดมากขึน้ อาจารยน์ายแพทยอ์คัรนิทร ์นมิมานนติย ์และทมีกรรมการ 

วิจัยฝ่ายการพยาบาลฯ ลงพื้นที่ไปพบปะกับผู้ที่สนใจจะทำงานวิจัยกับเรา ทำให้สามารถประเมินได้ว่าใครที่สนใจอยาก

ทำ R2R กับเราจริงๆ ถ้าคนที่ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งมาแต่ส่วนตัวแล้วเขาไม่อยากทำ แบบนี้จะไม่รอด ทุกข์ทั้งเราและเขา 

นอกจากนี้ การลงไปคลุกคลีกับคนหน้างานจะทำให้สามารถสกรีนได้ว่า ปัญหาเหล่านั้นสามารถพัฒนาเป็นคำถามวิจัย

ได้หรือไม่ มีโอกาสที่จะนำไปใช้งานได้จริงไหม ต้องให้เขาระเบิดจากข้างใน ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจา้อยูห่วั ถา้นกัวจิยัสมคัรใจทีจ่ะทำวจิยั ปญัหาวจิยัมาจากปญัหาการทำงาน และอยากแกไ้ขปญัหานัน้ อยา่งนีส้ำเรจ็ 

ไปกว่าครึ่งแล้ว เพราะนักวิจัยมีพลังในตัวเอง ซึ่งน้องๆ ในทีมของดิฉันเป็นคนจิตใจดี มีจิตใจที่อยากช่วยเหลือโดยไม่ 

หวังสิ่งตอบแทน นึกถึงประโยชน์ขององค์กรมากกว่าตัวเอง ทุกคนจึงทำหน้าที่คุณอำนวยอย่างเต็มที่”

“ระยะกลางน้ำ เป็นช่วงรอยต่อระหว่างการค้นหาปัญหาการวิจัยและการเหลาคำถามให้แหลมคม หน้าที่ของ           

คุณอำนวยคือทำให้เกิดความชัดเจนว่าขนาดของปัญหามากน้อยเพียงใด เคยมีการทำวิจัยหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างคือใคร 

การแก้ปัญหาหรือ Intervention ของการวิจัยต้องมีความชัดเจน ผลลัพธ์คืออะไร ต้องไล่ flf low ของการวิจัยเพื่อให้เกิด 

ความเข้าใจและชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการเขียน proposal นอกจากนี้ คุณอำนวยต้องลงไปพบนักวิจัย 

ให้คำปรึกษาแก่นักวิจัยเป็นระยะๆ ในลักษณะกัลยาณมิตร ทำให้เขารู้สึกว่าเรามาช่วยเหลือไม่ได้มากดดัน ต้องรู้จัก 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักผ่อนปรนและยืดหยุ่น จะทำให้การทำงานราบรื่นและเกิดความสบายใจทั้งสองฝ่าย ที่สำคัญ 

งานวิจัยจะสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างทีมคุณอำนวย ทีมผู้บริหาร และนักวิจัย”
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“ระยะปลายน้ำ เป็นระยะที่คุณอำนวยจะช่วยดูแลให้นักวิจัยสามารถเขียนรายงานวิจัยได้ ช่วยอ่านช่วยเสนอแนะ      

ในการเขียนให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทำให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารได้ จากนั้นก็ส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยไป 

ใช้ประโยชน์จริงหน้างาน ศิริราชจะมีการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยเรื่องใด          

สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในวงกว้างได้ โดยอาจารย์อัครินทร์และทีมกรรมการวิจัยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วม เพื่อให้ 

เกิดการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ที่สำคัญคือ ต้องรายงานให้ผู้บริหารรับรู้ จะได้นำผลงานวิจัยไปกำหนดเป็นนโยบายของ 

องค์กรต่อไป”

“การที่ R2R จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องประกอบด้วย 4 หลักใหญ่ๆ คือ หนึ่ง โครงสร้างขององค์กรและทีมที่      

รับผิดชอบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดงานวิจัย สอง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทุกภาคส่วนต้องเข้าใจปรัชญาของการทำ R2R 

สาม ตอ้งเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งงานวจิยัและการนำผลวจิยัมาใช ้และ สี ่การทำงานวจิยั R2R และการพฒันาคณุภาพ 

(HA) ต้องไปด้วยกัน”

“สำหรับดิฉัน คุณอำนวยเปรียบเสมือนครูหรือเรือจ้างค่ะ เป็นงานที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เป็นผู้ปิดทองหลังพระ 

เพราะเราไม่มีผลงานวิจัยเป็นของตัวเอง แต่เราก็มีความสุขและภูมิใจที่ได้ทำ ถ้าวันใดผลงานวิจัยที่เราเป็นผู้สนับสนุน 

สำเร็จลุล่วง จนน้องๆ ได้ขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอผลงาน หรือได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เราจะรู้สึกยินดีและภูมิใจกับน้องๆ 

ยิ่งเมื่อผลงานวิจัยชิ้นนั้นๆ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อคนไข้ เราก็จะยิ่งภูมิใจเพิ่มขึ้นอีก เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข 

เรียกว่า ‘ปีติ’ ดิฉันเคยบอกน้องๆ ให้หา ‘ปีติ’ ของตัวเองให้เจอ แล้วเขาจะมีเครื่องหล่อเลี้ยงใจ”

“ดิฉันชอบคำพูดของ นายแพทย์ทนง ประสานพานิช ประธานเครือข่าย R2R ภาคตะวันออกที่ว่า คุณค่าของงาน         

วิจัยจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกถ้านำไปปฏิบัติและส่งผลดีโดยตรงต่อผู้มารับบริการ ทุกผลงานมีคุณค่าในตัวเอง ดังนั้น ผลงานที่ไม่

ได้รับรางวัลไม่ได้หมายความว่ามีคุณค่าน้อยกว่ากัน เส้นทางที่เรากำลังก้าวเดินไปเป็นเส้นทางของการพัฒนาตนเอง เพื่อ

สร้างคุณค่าและความสุขจากการทำงานประจำ โดยมีคุณประโยชน์แก่คนไข้หรือผู้รับบริการเป็นเป้าหมาย”

“สิ่งที่ดิฉันอยากเห็นในอนาคตคือ พยาบาลมีการปฏิบัติงานโดยใช้ผลงานวิจัย มีความรู้และสามารถตอบผู้อื่นได้ว่า 

ทำไมจึงทำการพยาบาลนี้ ดิฉันเชื่อว่างานวิจัยทำให้คนเรารู้จักคิดอย่างมีเหตุและผล และคิดรอบด้านมากขึ้น”

“สำหรบัใครทีรู่ส้กึทอ้เวลาเจออปุสรรคระหวา่งการทำงาน ใหก้ลบัมาทบทวน คดิพจิารณา และแกไ้ขปญัหาอยา่งมสีต ิ

การพูดคุยกับทีมงานจะช่วยให้เราสามารถหาทางออกให้กับปัญหาได้ ที่สำคัญ ต้องรู้จักปล่อยวางในบางเรื่องที่เราแก้ไขไม่

ได ้หาเพือ่นปรบัทกุขแ์ละใหก้ำลงัใจซึง่กนัและกนั ถา้เหนือ่ยนกักห็ยดุพกัสกันดิ หาเวลาไปเติมไฟให้ตัวเองบ้าง และอย่าลืมหา 

“คุณปีติ” ให้เจอ เพ่ือหล่อเล้ียงใจตัวเองให้มีพลังใจในการทำงานต่อไปนะคะ” ชรัสนิกูลกล่าวทิ้งท้าย
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แม้นมาศ วรรณภูมิ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
ผู้ร่วมพัฒนาลูกประคบสมุนไพร

ในอดีต งานวิจัย R2R อาจจะยังใหม่มาก 

สำหรับใครหลายคน หน่ึงในน้ันมี แม้นมาศ 

วรรณภูมิ แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์สงักดัสถานการ- 

แพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์- 

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลรวมอยู่ด้วย 

กระทั่งวันนี้ แม้นมาศรู้จัก R2R ดีไม่น้อย 

ไปกว่าใคร แม้จะยังไม่ถึ งขั้น เป็นกูรูหรือ 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ ทว่าคนตัวเล็กๆ อย่าง 

เธอก็สามารถเคี่ยวกรำจนงานวิจัย “โครงการ 

พัฒนาลูกประคบสมุนไพร” สำเร็จเป็นรูปร่างได้ 

ถือเป็นการเปิดบันทึกหน้าใหม่ให้กับต้นสังกัด

อะไรเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้แม้นมาศ 

ลุกขึ้นมาทำงานที่เธอแทบไม่รู้จัก และระหว่าง 

ทางเธอต้องเจอปัญหาทดสอบอะไรบ้าง ไปฟัง 

พร้อมกันเลยค่ะ

ก้าวแรกของนักวิจัยมือใหม่
ในขณะที่ แม้ นมาศทำงานทางด้ าน 

การแพทยแ์ผนไทยนัน้ โดยบทบาทและหนา้ทีข่อง 

เธอจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้า

มาช่วยอธิบายหรือถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญา 

ต่างๆ ด้วย แม้นมาศบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจที่

ทำให้เธอลุกขึ้นมาทำงานวิจัยให้ฟังว่า

“ดฉินัมโีอกาสทำงานทางดา้นการแพทย์

แผนไทย ทัง้ในดา้นงานบรกิาร งานการเรยีน 

การสอน และงานวิชาการ พบว่าความรู้ 

สว่นใหญ ่ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยมกัจะ 

เปน็ความรูต้ามคมัภรี ์ตามภมูปิญัญาทีส่บืทอด 

ต่อกันมา ดิฉันจึงอยากพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้มี

งานวจิยั เปน็หลกัฐานเชงิประจกัษ ์และสามารถเผยแพรค่วามรู ้

สู่สากลได้”

“ที่ผ่านมาแพทย์แผนไทยไม่ค่อยมีผลงานวิจัยหรือหลักฐาน              

เชงิประจกัษ ์เวลาจะอธบิายใหผู้อ้ืน่ฟงัมกัจะมคีำถามวา่ ‘มงีานวจิยัรองรบั 

หรือเปล่า’ หรือไม่ก็ ‘ใช้ได้ผลจริงหรือไม่’ และบางคร้ังข้อมูลบางอย่างท่ี       

อธิบายไปกไ็มส่ามารถตอบคำถามใหช้ดัเจนไดท้กุประเดน็ พออาจารยผ์ูม้ ี          

ประสบการณ์ทางด้านการแพทย์แผนไทยชักชวนให้ร่วมทำวิจัย จึงมี 

ความสนใจและอยากลองทำดู และอาจเป็นความโชคดีท่ีได้รับการสนับสนุน

ที่ดีเยี่ยมจากบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหาร และที่สำคัญคือ หน่วยงาน 

R2R ที่ช่วยให้แรงบันดาลในการทำวิจัยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้”

“ดิฉันเข้ามาสานต่องานวิจัยและพัฒนาลูกประคบสมุนไพร ซึ่ง            

อาจารย์และแพทย์แผนไทยประยุกต์ของสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ริเร่ิมไว้ การพัฒนาและเปล่ียนแปลงรูปร่างของลูกประคบเร่ิมจากลูกประคบ

สมุนไพรใช้ในการบำบัดรักษาคนไข้ พบว่ามีปัญหาหลายประการ เช่น      

ลูกประคบแต่ละลูกเก็บความร้อนไม่ได้นาน จึงจำเป็นต้องใช้ลูกประคบ 

2-3 ลูกในการประคบให้กับคนไข้ในชั่วโมงที่มีผู้รับบริการมาก ทำให้             

ลูกประคบท่ีน่ึงเตรียมไว้ไม่พอใช้ และยังพบว่าลูกประคบน้ันตรงส่วนปลาย

เป็นทรงกลมและมีที่จับ เป็นข้อจำกัดในการจัดเรียงในหม้อนึ่งไอน้ำ              

ซึ่งถ้าจะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนหม้อนึ่งก็จะทำให้เปลืองไฟฟ้า”

“ปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่งคือ ลูกประคบใหม่จะมีความแข็ง หากกด

ให้นาบไปตามร่างกายของผู้รับบริการ อาจทำให้รู้สึกเจ็บ และไม่สบายตัว 

สว่นลกูประคบทีใ่ชง้านแลว้หลายครัง้กจ็ะนิม่เกนิไป ทำใหผู้ป้ระคบจบัถอื 

ไม่สะดวก นอกจากน้ี ยังพบว่าข้ันตอนท่ีใช้เวลามากท่ีสุดในการผลิตลูกประคบ

คือ การห่อลูกประคบให้มีขนาดและรูปทรงใกล้เคียงกัน ทำให้ต้นทุนในการผลิต 

ส่วนที่เป็นค่าแรงค่อนข้างสูง รวมทั้งลูกประคบที่ใช้แล้ว ไม่สามารถนำผ้า

ที่ห่อกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะ”

เปลี่ยนปัญหาเป็นทางออก
ตอนแรกที่เริ่มทำวิจัยแม้นมาศรู้สึกกังวลสารพัด เพราะเป็นงาน 

ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย อีกทั้งเธอเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่บรรจุใหม่ 

ประสบการณ์การทำงานในด้านต่างๆ จึงน้อยมาก แต่ความต้องการที่จะ 

พัฒนางานประจำนั้นเข้มข้นกว่าความกลัว เธอจึงยินดีเรียนรู้และปรับตัว 

ไปเรื่อยๆ
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“สำหรับผู้ทำวิจัยที่เพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังคิดอยากจะทำ R2R ขอให้คิดว่าการทำงานวิจัยเป็น 

สิ่งที่สนุกน่าค้นหาและท้าทาย ไม่จำเป็นต้องรอให้มีประสบการณ์มากๆ ก่อนถึงจะเริ่มทำวิจัย ดิฉัน

ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่อยากทำงานวิจัยทุกคนค่ะ” แม้นมาศกล่าว 

“ถา้พดูถงึงานวจิยัตอ้งถอืวา่เปน็เรือ่งใหมม่ากสำหรบัดฉินั เริม่ทำโดยไมรู่ข้ัน้ตอนวา่จะเริม่ตน้ตรงไหนด ีรูม้าเพยีงเลก็นอ้ย 

สมัยเรียน แต่ยังไม่เคยได้ลองทำจริงๆ ตอนที่เริ่มทำโครงการพัฒนาลูกประคบสมุนไพรไม่คิดว่าจะสามารถนำมาทำเป็น 

งานวิจัยได้ แต่เมื่อได้รับคำแนะนำจากทีมงาน R2R ศิริราช ลองศึกษาและทำดูก็พบว่างานประจำที่ทำอยู่สามารถนำมาพัฒนา

เป็นงานวิจัยได้จนเป็นรูปเป็นร่าง และทำให้รู้สึกว่างานวิจัย R2R ไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้”

“ตอนแรกดิฉันไม่เข้าใจว่าเวลาทำวิจัยทำไมต้องป้องกันอคติที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่เมื่อเริ่มทำและได้รับคำแนะนำจาก R2R 

ก็พบว่าการป้องกันอคติเป็นส่ิงท่ีสำคัญมาก เพราะอคติอาจมีผลทำให้ผลงานวิจัยขาดความน่าเช่ือถือได้ การใช้ Randomized 

Control Trial (RCT) และทำ double blind เพ่ือป้องกันอคติท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากวิธีการรักษา ซ่ึงดิฉันได้รับคำแนะนำท่ีดีน้ีจาก R2R”

“สำหรับปัญหาในการขอทุนวิจัยคือ การเขียนโครงร่างงานวิจัยไม่ละเอียดชัดเจน ผู้ให้ทุนอ่านไม่เข้าใจ อาจส่งผลให้ได้ 

รับทุนวิจัยล่าช้าได้ ส่วนการขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ปัญหาที่พบก็คล้ายคลึงกับการขอทุนวิจัย 

ดังนั้น ต้องเขียนโครงร่างงานวิจัยให้รัดกุมชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลในการทำวิจัยในคนและความปลอดภัยของผู้ถูก         

วิจัยจะทำให้งานวิจัยได้รับการอนุมัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากโครงการพัฒนาลูกประคบสมุนไพรนี้ไม่ได้มีการทดลอง 

ในคนจึงไม่ได้ขอการรับรอง” 

“ความภูมิใจ” รางวัลที่ยิ่งใหญ่จากงานวิจัยแรกในชีวิต
จากการทีแ่มน้มาศและทมีของสถานการแพทยแ์ผนไทยประยกุตท์ุม่เทแรงกายแรงใจและกำลงัสมองทำงานวจิยั นอกจาก 

จะได้ชิ้นงานมาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อรองรับศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาของชาติแล้ว งานวิจัยนี้ยัง 

สามารถนำมาพัฒนางานประจำได้ด้วย ที่สำคัญยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนให้คนทั่วไปได้ทราบเกี่ยวกับ         

แพทย์แผนไทย นำความภูมิใจมาให้เธอและทีมงานเป็นอย่างมาก

“ผลการวจิยัสามารถแกป้ญัหาเดมิทีล่กูประคบสมนุไพรไมเ่พยีงพอในชว่งเวลาทีม่ผีูม้ารบับรกิารเปน็จำนวนมาก โดยไมต่อ้ง 

เพิ่มหม้อนึ่งไอน้ำ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่ลูกประคบมีความร้อนน้อยได้ด้วย นอกจากนี้ ยังพบว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์          

ซึ่งเป็นผู้ใช้ลูกประคบแบบอายุรเวทศิริราชที่พัฒนาขึ้นใหม่มีความพึงพอใจที่สามารถปรับความแน่นของลูกประคบได้ตาม        

ตอ้งการ จบัลกูประคบไดถ้นดัมอื ไมว่า่จะใชง้านกีค่รัง้ และยงัสามารถปรบัลกูประคบใหม้คีวามนุม่ไดต้ามตอ้งการ นอกจากนัน้ 

ยงัแสดงเปน็ตวัอยา่งของการพฒันางานทีเ่กีย่วกบัภมูปิญัญาของชาต ิใหส้ามารถนำกลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้ยา่งมเีหตผุลและมขีอ้มลู 

เชิงประจักษ์”

“ก่อนทำวิจัยดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตัวผลงานวิจัยหรือคำตอบที่ได้จากการวิจัย แต่เมื่อทำผลงานวิจัยเสร็จสิ้น  

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การที่ผลงานวิจัยของเราเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เมื่อผู้อื่นได้อ่านผลงานวิจัยของเราและนำผลงานวิจัยไปใช้      

ประโยชน์ได้จริงหรือพัฒนาต่อยอดได้”

“ทีมของเรายังได้เรียนรู้ระหว่างทำงานวิจัยด้วย นั่นคือ เมื่อเริ่มลงมือทำจริงบางอย่างอาจไม่ได้เป็นอย่างที่ได้วางแผน           

เตรียมไว้ทุกอย่างมีการคลาดเคล่ือนได้ แต่ทำให้ได้เรียนรู้ว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ อย่ากลัวหรืออย่าท้อแท้ก่อนลงมือทำจริง” 

“นอกจากนี้ ดิฉันยังได้เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ขั้นตอนกระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา การระดม          

ความคิด ตลอดจนการเรียนรู้การพัฒนางานทางด้านการแพทย์แผนไทย ที่สำคัญคือ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับสถานการ 

แพทย์แผนไทยประยุกต์ เพราะโครงการวิจัยพัฒนาลูกประคบสมุนไพรได้รับรางวัล Lean R2R Award 2011 รู้สึกภูมิใจมาก 

ที่งานวิจัยของเรามีคนเห็นคุณค่า และมีประโยชน์ต่อคนไข้ พร้อมกันนี้ดิฉันก็อยากขอบคุณทีม R2R ศิริราชด้วยที่เป็นที่ปรึกษาที่

ดีและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดค่ะ”
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อดิเรก เร่งมานะวงษ์
เจ้าของรางวัลงานวิจัย 
แรงงานอ้อยกับการดื่มสุรา  

มีคนในแวดวง R2R กล่าวว่า ไม่ว่าปัญหา 

อะไรก็สามารถทำเป็นงานวิจัย R2R ได้ทั้งนั้น

น่ันจึงทำให้ อดิเรก เร่งมานะวงษ์ นักวิชาการ 

สาธารณสุขชำนาญการ ประจำโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเสลา อำเภอภูเขียว 

จงัหวดัชยัภมู ิเกดิแรงบนัดาลใจในการทำงานวจิยั 

“แรงงานอ้อยกับการดื่มสุรากรณีศึกษาหมู่บ้าน 

แห่งหนึ่งในภาคอีสาน” ขึ้น 

ทำไมเขาจึงสนใจนำประเด็นนี้มาทำงาน 

วิจัย แล้วผลที่ได้สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพใน

ชุมชนได้แค่ไหน เขาพร้อมไขข้อสงสัยแล้ว

จุดประกายนักวิจัยมือรางวัล
แม้ว่าจะมีพื้นฐานการทำวิจัยจากการเรียน

ปริญญาโทอยู่บ้าง แต่กระนั้นอดิเรกก็ไม่เคยนึก 

อยากทำงานวจิยัแบบเปน็เรือ่งเปน็ราว จนกระทัง่ 

เขาเห็นว่าในชุมชนมีปัญหาเรื่องการดื่มสุรา 

บวกกับได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ R2R จึงเกิด           

แรงบันดาลใจอยากทำงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา  

ดังกล่าว อดิเรกเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการทำงาน

วิจัยให้ฟังว่า

“ผมมีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ที่ 

อำเภอภูเขียวมากว่าสิบปี ได้สัมผัสสภาพปัญหา 

รวมถึงผลกระทบทั้งทางสังคมและสุขภาพของ 

แรงงานออ้ยอยา่งตอ่เนือ่ง แตต่อนนัน้ไมรู่ว้า่จะแกป้ญัหาไดย้งัไง จนกระทัง่ 

ผมได้รู้จักกับ R2R ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยชิ้นนี้             

โดยการยกระดับการสร้างความรู้ในการทำงานประจำด้วยการกระโดดลง

ไปศึกษาผ่านกระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ”

“ก่อนที่ผมจะได้รู้จักกับ R2R ผมทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม 

เรยีกวา่ทำงานไปวนัๆ กว็า่ได ้แตพ่อรูจ้กั R2R และยอ้นคดิกลบัไปเมือ่ตอน 

เรียนวิทยาลัยการสาธารณสุขขอนแก่น ทำให้ผมฉุกคิดได้ว่า ‘เราเอง 

ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้’ นั่นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมมองเห็น      

โอกาสของการนำเร่ืองราวท่ีเป็นปัญหาหน้างานมาแก้ไขด้วยกระบวนการวิจัย”  

เมื่อปัญหาถูกนำมาแก้ด้วยงานวิจัย R2R
จากข้อมูลที่อดิเรกรับรู้มาระบุว่า ภาคอีสานมีพื้นที่และแรงงานอ้อย

มากที่สุดในประเทศไทย และด้วยสภาพการทำงานที่หนักและเหนื่อยล้า 

ของแรงงานเหล่านี้นี่เอง การดื่มสุราจึงเป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลาย   

จากการทำงาน อดิเรกเล่าว่า

“ผมต้องการศึกษามิติและผลกระทบทางสุขภาพและสังคมจากการ

ดืม่สรุาของแรงงานออ้ย ซึง่วธิกีารศกึษาเปน็การวจิยัเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล 

หลักคือแรงงานอ้อยและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับแรงงานอ้อย เก็บข้อมูลตลอดทั้งปี 

2552 ดว้ยการสมัภาษณเ์จาะลกึ การสงัเกต และการสนทนากลุม่ วเิคราะห ์

ข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า” 

“จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการดื่มสุราของแรงงาน  

อ้อย ได้แก่ เพื่อนแรงงานชักชวน ดื่มแก้เมื่อยและเป็นยา ลักษณะงานและ

สภาพแวดล้อมเอื้อให้ดื่ม และเถ้าแก่อ้อยเอาสุราให้ดื่มเพื่อกระตุ้นให้ 

ทำงานได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าแรงงานหญิงดื่มสุรามากขึ้น เพราะมีรายได้ 

จากการทำงาน และต้องการสังสรรค์ในกลุ่มแรงงานหญิงด้วยกันเอง 

เช่นเดียวกับแรงงานเด็กอายุ 13 ปีขึ้นไปก็ดื่มสุรามากขึ้น โดยเฉพาะ 

ในช่วงปิดเทอม เพราะสามารถหาเงินเองได้ สำหรับผลกระทบจาก 

การดื่มสุรา ได้แก่ ก่อหนี้ให้ครอบครัว เกิดปัญหาสุขภาพ เกิดอุบัติเหตุ          

เชื่อมโยงสู่ความเสี่ยงทางเพศ และการทะเลาะวิวาท”

“นอกจากน้ี เป็นท่ีทราบกันดีว่า แรงงานพ่นยากำจัดวัชพืช เป็นแรงงาน 

ที่ทำงานหนัก และมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ดังนั้น ในหมู่แรงงานจึงมี 

ความเช่ือว่า การด่ืมสุราก่อนทำงานจะช่วยป้องกันสารพิษจากยาพ่นระหว่าง 

ทำงานได้ ทั้งยังเชื่อด้วยว่าการดื่มสุราเพื่อให้เกิด ‘อาการสึม’ (อาการ 

กระปร้ีกระเปร่า หรือมีกำลังวังชาจากการด่ืมสุรา แต่ยังไม่ถึงข้ันเมา) จะทำให ้

สามารถยกน้ำหนักของถังพ่นยาได้ง่าย และยังมีความเชื่อด้วยว่า การดื่ม

สุราหลังจากพ่นยาเสร็จแล้วจะช่วยขับพิษจากยาพ่นได้ ซึ่งเราต้องเข้าไป  

จัดการกับความเชื่อของเขาตรงจุดนี้ให้ได้ว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง”

นอกจากปัญหาการด่ืมสุราแล้ว ชุมชนแรงงานอ้อยยังเส่ียงต่อการเกิด

ปัญหาสุขภาพและสังคมด้วย เพราะหน้าโรงงานมีทั้งคาราโอเกะ และมี 

สถานบริการทางเพศ อดิเรกและทีมงานจึงได้นำเสนอให้ชุมชนเข้ามามี         

ส่วนร่วมในการจัดการและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและสังคมที่เกิดขึ้น 
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“เราดงึชมุชนใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มดว้ยการเฝา้ระวงั รวบรวม 

ข้อมูล และการพัฒนากติกานโยบายในการดื่มสุราของแรงงาน 

อ้อยด้วย ด้านเจ้าของโรงงานหรือเถ้าแก่อ้อยก็ต้องมีมาตรการ       

ในการควบคุมการดื่มสุรา และการป้องกันตนเองของแรงงาน        

ของตนด้วย ด้านหน่วยงานสาธารณสุข ควรนำข้อมูลที่ได้มาจัด 

กิจกรรมปฏิบัติการ เพื่อจัดการสุขภาพของแรงงานอ้อยกับ 

การดื่มสุรา”

บทเรียนล้ำค่าจากงานวิจัย
นอกจากผลงานวิจัยที่นำความภูมิใจมาให้แล้ว อดิเรก           

ยังได้เรียนรู้อะไรจากการทำวิจัยหลายอย่าง

“เท่าที่ผ่านมาหมออนามัยมักต้องทำงานตามกรอบที่          

ถูกวางไว้ ทั้งๆ ที่ธรรมชาติของหมออนามัยมีโอกาสสร้างสรรค์ 

มากมาย แต่แล้วพลังแห่งความสร้างสรรค์ก็ถูกลิดรอนลงด้วย             

บรรทดัฐานทีเ่รามคีวามคดิความเชือ่วา่แบบนีด้แีบบนัน้ไมด่ ีแตถ่า้ 

เม่ือไรหมออนามัยลุกข้ึนมาสร้างสรรค์และพัฒนางานของตนเอง 

ด้วยตนเอง จะพบว่าศักยภาพที่เขามีนั้นมากมายขนาดไหน”

“R2R ใหอ้ะไรกบัผมหลายอยา่ง ทัง้ความรกั ความฝนั และ 

ความคิด ตลอดจนความเข้มแข็งและความอ่อนโยน ผมเป็นแค่ 

คนทำงานตวัเลก็ๆ แตเ่มือ่ผลงานของผมสำเรจ็ผมรูส้กึภมูใิจมาก 

การได้ช่วยเหลือคนอื่นมันให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่มาก  

สำหรบัผม สว่นรางวลัเปน็แคผ่ลพลอยได ้เพราะเอาเขา้จรงิ 

ชื่อเสียงเงินทองท่ีได้มาพร้อมกับรางวัลสุดท้ายมันก็คือความ 

ว่างเปล่า แตเ่หนอืสิง่อืน่ใด คอืการไดท้ำประโยชนแ์กโ่ลกใบนี ้

นี่คือสิ่งที่สัมผัสได้ ที่สำคัญ การทำวิจัย R2R ได้นำพาผม 

ให้ก้าวย่างสู่ชุมชน ทำเพ่ือชุมชน ทำเพ่ือโลกอย่างไม่หว่ันไหว 

วิถีเช่นน้ีทำให้ผมย่างก้าวพาตนเองออกมาจากความหวาดกลัว 

ได้ R2R ทำให้ผมเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก 

มากขึ้น” 

“และผมยังได้เรียนรู้ท่ีจะมีสุนทรียภาพในการทำงาน 

ทกุวนัดว้ย การทำงานดว้ยความสนกุชว่ยหลอ่เลีย้งใจใหผ้ม

มีความสุขทุกวัน จนไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่น เหมือน

กับคำพูดของครูในดวงใจของผม อาจารย์นายแพทย์โกมาตร 

จึงเสถียรทรัพย์ ทำให้ผมรู้ว่า R2R สามารถทำให้ผมค้นพบ 

ความมหัศจรรย์ของชีวิตได้ว่าชีวิตเรามีไว้ให้ทุ่มเทกับอะไร และ 

ต้องพยายามทุ่มเทกับสิ่งนั้นให้เต็มที่”

“ผมอยากขอบคุณ รศ. นพ.สมพนธ์ ทัศนิยม และ ผศ. ดร.ภัทระ 

แสนไชยสุริยา สวรส. อีสาน ท่ีให้โอกาส ให้ทุน และให้การเรียนรู้

สู่การเป็นนักวิจัยระบบสุขภาพกับผม ขอบคุณ อาจารย์กะปุ๋ม- 

ดร.นภิาพร ลครวงศ ์ ผูท้ีท่ำใหผ้มคน้พบความงาม และความสขุ  

ในเส้นทางของ R2R และการเขียนบันทึกผ่านบล็อก ขอบคุณ   

ผศ. ดร.ดษุฎ ีอายวุฒัน ์และ ดร.สเุกสนิ ีสภุธรีะ คณะมนษุยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คอยเป็นกำลังใจ 

และคอยชี้แนะในฐานะครูเสมอมา”

“ผมเชื่อว่าคนเรานั้นมีแง่ดีงามเสมอ หลายสิ่งที่คนอื่นมี          

เราอาจจะไมม่ ีหรอืหลายสิง่ทีค่นอืน่ไมม่ ีเรากอ็าจจะมกีไ็ด ้ผมขอ 

ฝากเคล็ดลับในการทำ R2R ไว้ 3 อย่างคือ 1) ค้นหาสิ่งที่เรารัก 

เราทำแล้วสนุก 2) เติมเอกลักษณ์ลงไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และ 

3) แบ่งปันความสุขให้กันและกัน หากใครอยากทราบข้อมูล  

ของผมเพิม่เตมิ สามารถตดิตามอา่นบทสมัภาษณไ์ดจ้ากวารสาร 

หมออนามัยใน http://www.gotoknow.org/blogs/posts/454772 

หรือติดตามบล็อกของผม ได้ที่ http://www.gotoknow.org/

profififiles/users/adirek_reng นะครับ” อดิเรกกล่าวทิ้งท้าย
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โดย: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพนธ์ ทัศนิยม

เทคนิคการเขียนบทคัดย่อ
ให้ได้ใจกรรมการ

จากความเดิม 3 ตอนที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเขียนบทคัดย่อ                 

นอกจากเพื่องานวิจัยแล้วยังใช้ประโยชน์ได้กับงานอื่นๆ และได้กล่าวถึงการเขียนที่มา 

หรือหลักการเหตุผล และวัตถุประสงค์ไปแล้ว ในตอนนี้ผมจะกล่าวถึงหลักการเขียน   

วิธีการศึกษานะครับ 

สำหรับการเขียนวิธีการศึกษามีหลักการง่ายๆ คือ ท่านต้องคำนึงว่าเขียนได้ครบ 

ทกุหวัขอ้แลว้หรอืยงั ไมว่า่ทา่นจะเขยีนอยา่งมหีวัขอ้นำมากอ่น หรอืเขยีนแบบบรรยายกต็าม 

หัวข้อที่ควรเขียนมีดังนี้

1. Study design หรือรูปแบบของงานวิจัย โดยเป็นงานวิจัยแบบใด เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เช่น 

descriptive, cohort, case control หรอื RCT (Randomized controlled trial) เชงิคณุภาพ เชน่ AR (Action research) 

PAR (Participatory action research) เป็นต้น หากท่านไม่ทราบก็ไม่เป็นไร เขียนมาตามที่ท่านเข้าใจ ที่สำคัญคือ          

กรณุาอยา่เขยีนมาโดยเขา้ใจเอาเองวา่เปน็รปูแบบใดรปูแบบหนึง่ หนทางทีจ่ะชว่ยทา่นคอืถามผูรู้ ้และขอเอกสารอา้งองิไว ้

เพ่ือให้ท่านได้เรียนรู้เข้าใจวิธีน้ันๆ ด้วย แต่โดยท่ัวไปงานวิจัย R2R เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากปัญหาหน้างานของท่าน       

ท่านอาจจะระบุรูปแบบไปตามนั้นได้เลย จะเป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง หรือเก็บไปข้างหน้า ขอให้ระบุมาให้ชัดเจน เช่น 

เขียนว่า ‘เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง’ เป็นต้น

 

2. ระยะเวลา ควรระบุว่าเร่ิมดำเนินการศึกษาต้ังแต่เม่ือไหร่ถึงเม่ือไหร่ และข้อมูลเป็นของต้ังแต่เม่ือไหร่ถึงเม่ือไหร่ 

สองเรื่องนี้เป็นคนละเรื่องกัน ซึ่งมีความสำคัญที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นข้อมูลของเมื่อไหร่ และดำเนินการเมื่อไหร่

3. สถานที่ศึกษา เป็นที่ใด ในชุมชน หรือในโรงพยาบาล กี่แห่งควรระบุมาด้วย เพราะจะทำให้ทราบว่าจะนำไป 

ใช้กับพื้นที่ใดได้เหมาะสม เช่น ศึกษาในโรงพยาบาลควรระบุหอผู้ป่วยด้วย ศึกษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมก็เหมาะกับการ 

ใช้ในหอผู้ป่วยนั้น เป็นต้น

4. ผู้ได้รับการศึกษาเป็นใคร ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ หมายถึงใคร ชาวบ้านทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุข 

กลุ่มแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล มีหลายกลุ่มก็ควรระบุมาทั้งหมด ส่วนในโรงพยาบาลเป็น 

เจ้าหน้าที่ หรือเป็นคนไข้ เกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับการศึกษาทั้งเกณฑ์คัดเข้าและเกณฑ์ 

คัดออกมีอะไรบ้าง จำนวนผู้ได้รับการศึกษามีทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่ 

5.  Intervention ที่ให้เป็นอะไร คำนี้แปลเป็นไทยลำบาก 

ถ้าทางการรักษาก็หมายถึงยาที่ให้ วิธีการรักษาที่ให้แก่คนไข้ 

สำหรับในชุมชนหมายถึงการให้ความรู้ การอบรม หรือ 

การเข้าค่าย เป็นสิ่งที่เราให้ลงไป และควรระบุว่าให้อย่างไร 

กี่ครั้ง เป็นระยะเวลานานเท่าใด

ตอนที่ 
4 

ฉบับนี้ผมเขียนเพลินจนหน้า 

กระดาษหมด ถ้าอย่างนั้นผมขอยก 

อีก 5 ข้อที่เหลือไปไว้ฉบับหน้า           

อย่าลืมติดตามอ่านกันนะครับ                

หากใครมีข้อสงสัยติดต่อผมได้ที่ 

อีเมล sompon@kku.ac.th 

ได้เลยครับ
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วงันารายณค์ูบ่า้น ศาลพระกาฬคูเ่มอืง ปรางคส์ามยอดลอืเลือ่ง เมอืงแหง่ดนิสอพอง 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

ลพบุรีเคยเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช        

หากจะบอกวา่รุง่เรอืงทีส่ดุในยคุนัน้กค็งไมผ่ดินกั ปจัจบุนัลพบรุยีงัคงมเีสนห่์

เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ โบราณสถานอันงดงามทรงคุณค่า 

เรื่องราวที่น่าสนใจ ธรรมชาติสวยงาม แปลกตา ทุ่งทานตะวันอันกว้างใหญ่ 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นชื่อเขื่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

พวกเราทุกคนขอส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องภาคกลางให้ผ่านวิกฤติน้ำท่วมครั้งนี้ พี่น้องภาคอื่นๆ ก็อย่าลืมไป

เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องภาคกลาง ชวนกันไปเที่ยวเพื่อช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคกลางของเราด้วยนะคะ

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ 

สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม

ปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญในด้านต่างๆ 

เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค            

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อื่นๆ โดยเฉพาะ 

วัฒนธรรมของชาวมอญ ที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน และ         

ดว้ยทำเลทีต่ัง้ทีอ่ยูใ่กลก้รงุเทพมหานคร มกีารคมนาคมสะดวก จงัหวดัปทมุธาน ี

จึงเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวทางเลือกของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทั้งพิพิธภัณฑ์ 

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ หออัครศิลปิน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติ และวัดต่างๆ ที่ทีความเก่าแก่และสวยงาม

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยามีอายุยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยกว่า 417 ปี          

แม้ว่ากรุงศรีอยุธยาจะถูกทำลายเสียหายจากสงคราม แต่ปัจจุบันยังมีร่องรอยหลักฐาน          

แสดงถงึความเจรญิรุง่เรอืงทางศลิปวฒันธรรม และความมัง่คัง่ไวม้ากมาย องคก์ารยเูนสโก ้

โดยคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติรับไว้ในบัญชีมรดกโลก ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 

เป็นโบราณสถาน ได้แก่ วัด และพระราชวังต่างๆ

พบกันอีกครั้งใน R2R Newsletter ฉบับที่ 5 ค่ะ ฉบับนี้เราจะพาสมาชิกไปเที่ยว 

และไปให้กำลังใจพี่น้องในภาคกลางที่ประสบวิกฤติอุทกภัยกันนะคะ ภาคกลาง

มีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่ง จะเป็นที่ไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ

พระสมเดจ็เกษไชโย หลวงพอ่โตองคใ์หญ ่วรีไทยใจกลา้ ตุก๊ตาชาววงั โด่งดังจักสาน ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน อุดมไปด้วยงานหัตถกรรม 

ทอ้งถิน่ ทัง้งานปัน้ตุก๊ตาชาววงั การทำกลอง การทำอฐิดนิเผา และการผลติเครือ่งจกัสาน เปน็แหลง่กำเนดิเพลงพืน้บา้นลเิก 
เต็มไปด้วยวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์กว่า 200 แห่ง สันนิษฐานว่าเคยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และเป็นชุมชนเมือง
ขนาดย่อมตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยเห็นได้จากลักษณะของพระพุทธรูปสำคัญในจังหวัดที่มีลักษณะเป็นศิลปะแบบสุโขทัย 
หลายองค์ เช่น พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล และพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นต้น
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R2R

สวัสดีค่ะ พี่ๆ น้องๆ ชาว R2R ทุกท่าน พบกับ 

เหย่ียวข่าวสาวอีกเช่นเคยใน R2R Newsletter ฉบับท่ี 5 

วันนี้มีข่าวกิจกรรมดีๆ มากระจายค่ะ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการ 

R2R สวรส. ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำคู่มือ R2R 

ที่โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยคู่มือนี้จะช่วย

ให้ผู้สนใจได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับการทำงาน R2R ในบริบทต่างๆ 

เรียกได้ว่าท้ังคุณเอ้ือ คุณอำนวย คุณกิจ ก็สามารถนำคู่มือน้ีไปใช้ได้สบายๆ 

ค่ะ นอกจากจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อจัดทำคู่มือแล้ว ผลพลอยได้ยังทำให้   

เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

และอีกหลากหลายวิชาชีพจากเครือข่ายในภูมิภาคอีกด้วยค่ะ 

จากการประชุม ทีมงานสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ที่จะนำไปสกัดเป็น 

เคลด็ลบัในการทำงานไดเ้ยอะมาก แตเ่พือ่ใหว้ตัถดุบิในการจดัทำคูม่อื R2R 

มีความคมชัด ตรงประเด็นและนำไปใช้ประโยชน์ได้กระชับมากขึ้น จึงมี 

การจัดเต็มอีกเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ที่ศูนย์ฝึกอบรม 

งานอภบิาล “บา้นผูห้วา่น” จงัหวดันครปฐม ในครัง้นีเ้ปน็การรวบรวมเนือ้หา 

จากการประชุมครั้งแรก มาสรุปและเพิ่มเติมกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆ โดย         

กุนซือผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเต็มพิกัด เราจึง 

หวังว่าหากคู่มือ R2R เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ จะช่วยให้ผู้ที่สนใจในการทำ R2R  

มาร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการ และเกิดแรงขับเคลื่อนจนเกิดเป็น

พลังของเครือข่าย R2R ไปทั่วประเทศค่ะ
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R2R network

เครือข่าย R2R ภาคเหนือ ก้าวย่างสู่ความสำเร็จไปอีกข้ัน
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ได้เกิดปรากฏการณ์แห่งการรวมพลังรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ในการ

พัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุขในภาคเหนือ ในการลงนาม 

ในบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งเครอืขา่ย R2R ภาคเหนอื โดยรองปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 16 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ 

และสมาคมหมออนามัย โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดระบบการบริหาร และระบบ 

บริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน อนัสง่ผลใหป้ระชาชนไดร้บั 

บริการที่มีคุณภาพดี 

การจับมือกันของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสาธารณสุข 

ครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีของพวกเราที่ในอนาคตจะ           

ได้เห็นบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างคับคั่ง 

การสร้างคนคุณภาพในทุกหมู่เหล่า และการสร้างสรรค์ 

ความดีอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ 

เข้าสู่ครอบครัว R2R อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ
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เครือข่ายน้องใหม่ แห่งภาคตะวันตก (นครราชสุกาญจน์)
เมื่อพูดถึง “นครราชสุกาญจน์” ชื่อเก๋ไก๋ขนาดนี้ ไม่ใช่ทั้งชื่อจังหวัดใหม่ หรือสถาน

ที่ท่องเที่ยวด้านสถาปัตยกรรมโบราณนะคะ แต่เป็นชื่อของเครือข่าย R2R น้องใหม่คือ 

เครือข่าย R2R ภาคตะวันตก โดยนครราชสุกาญจน์ เป็นการนำชื่อหน้าของจังหวัดมา 

รวมกัน คือ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 

สำหรับ “นครราชสุกาญจน์” เป็นอีกเครือข่ายหน่ึงท่ีเล็งเห็นความสำคัญ

ของการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของ 

บุคลากรให้ดีขึ้น โดยมี นายแพทย์สุนัย จันทร์ฉาย เป็นประธานเครือข่าย 

ทำงานร่วมกับคณะทำงานที่มีความเข้มแข็ง และมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน 

การพัฒนางาน R2R ของภูมิภาค ตลอดจนทำให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ระหวา่งนกัวจิยัในหนว่ยงาน และสถานพยาบาลตา่งๆ อยา่งกวา้งขวางคะ่ 

ความเคล่ือนไหวจะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะติดตามมาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะ

นะคะ  และขอเป็นกำลังใจให้เครือข่ายน้องใหม่ จงมุ่งม่ันต่อไปเพ่ือเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพของคนไทย สู้ๆ ค่ะ


