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สวัสดีครับ ชำว R2R ทุกทำ่น 
ส�ำหรับ Newsletter R2R 
ฉบบัที ่11 นี ้มำร่วมส่งควำมสขุ  
ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรบัปีใหม่ 2559 
ไปด้วยกนักบัเพือ่นพ้องพีน้่อง
ชำว R2R ทกุท่ำน ขอให้ปีใหม่นี้ 
มีแต่สิ่งดีๆ เข้ำมำ เริ่มต้น
กับสิ่งใหม่ๆ ที่ท้ำทำยอย่ำง
มัน่ใจ มคีนกล่ำวว่ำ ปัญหำ คอื  

ของขวัญที่พระเจำ้ประทำนให้ทุกคนโดยเทำ่เทียมกัน ผู้ที่มีควำมเพียร 
และมีปัญญำเท่ำนั้นที่จะเปิดกล่องของขวัญนั้นได้ เพรำะฉะนั้น 
ของขวัญของชำว R2R ในปีใหม่นี้ คือ กำรขับเคลื่อนและสรำ้งสรรค์
งำนวจิยัทีม่คีณุภำพพฒันำงำนประจ�ำน�ำไปสูค่วำมสขุของผูป้ฏบิตังิำน
และผู้รับบริกำรอยำ่งแท้จริง 

ในฉบบัต้อนรบัปีใหม่นี ้ขอมอบของขวญัพเิศษให้กบัชำว R2R ด้วย
บทสมัภำษณ์ของ ศาสตราจารย์คลนิกิ เกยีรตคิณุ นายแพทย์ปิยะสกล  
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็นหนึง่ใน 
ผู้ร่วมก่อตั้ง R2R ท่ำนได้พูดคุยถึงเรื่องรำวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและ
แนวทำงในอนำคตของ R2R ผมคดิว่ำน่ำจะช่วยเตมิพลงัใจให้คนหน้ำงำน 
ที่ก�ำลังท�ำ R2R ได้แน่นอนครับ นอกจำกนี้ เรำจะพำไปรู้จักกับ R2R 
Learning Center ที่จะเกิดโครงกำรน�ำร่องใน 2 เครือข่ำย ได้แก่  
R2R อุบลศรโีสธรเจริญ (โดย นพ.วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน) และ R2R  

ภำคตะวันออก (โดย นพ.ทนง ประสานพานิช) ส�ำหรับ
คอลัมน์ “เครือข่ำย R2R” พำไปรู้ควำมเป็นมำกว่ำจะมำเป็น 
เครือข่ำย R2R ร้อยแก่นสำรสินธุ์ โดย ดร. นพ.ธนชัย พนาพุฒิ  
และ ดร.จงกลณี จันทรศิริ ประธำนและเลขำฯเครือข่ำย R2R  
เขตสุขภำพที่ 7 และร่วมเรียนรู้ผ่ำนกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์ 
จำกคุณอ�ำนวยขั้นเทพ อ�ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สุดท้ำยผมขอแนะน�ำคอลัมน์ใหม่ของเรำที่จะน�ำเสนอ 
หนงัสือน่ำอ่ำน จุดประกำยควำมคิดสร้ำงสรรค์ ปลุกพลังคน
หน้ำงำนครับ

R2R ฉบบัหน้ำเรำจะพำไปพบกบั R2R นอกบรบิทสำธำรณสขุ 
ซึง่จะมคีวำมแตกต่ำงจำก R2R ในบรบิทสำธำรณสขุและมเีอกลกัษณ์
เฉพำะตัวอย่ำงไรนัน้ ต้องห้ำมพลำด R2R ฉบับหน้ำ มำร่วมลุ้น
กันวำ่ R2R จะไปปรำกฏตัวสรำ้งสรรค์เรื่องรำวดีๆ ในบริบทใด  
ไปพร้อมๆ กนันะครบั ก่อนจำกกนัไปในฉบบันี ้หำกสมำชกิท่ำนใด 
มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือ R2R 
Newsletter สำมำรถแนะน�ำ หรือหำกท่ำนสนใจร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรท�ำงำน R2R ในบรบิทของท่ำน และสำมำรถตอบ
ค�ำถำมชิงรำงวัล รวมทั้งส่งผลงำน หรือร่วมเป็นนกัเขียนใน R2R 
Newsletter ตดิต่อมำพดูคยุกนัได้นะครบัที ่r2r.thai@gmail.com 
หรอื http:/www.r2rthailand.org หรอื Facebook “R2R Thailand  
Fanclub” ครับ

รศ. นพ.เชิดชัย  นพมณจี�ารัสเลิศ
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R2R ถือก�ำเนิดที่ศิริรำช ในปี พ.ศ. 2547 
มอีาจารย์ผูใ้หญ่หลายท่านร่วมกนัก่อตัง้บกุเบกิและ
เป็นที่ปรึกษา มีการน�ามาใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา 
คนหน้างานจนเกดิผลงานวจิยัจากงานประจ�าทีส่่งผล 
ไปถึงผู้ป่วยได้จริง ท�าให้แนวคิด R2R กลายเป็น
เคร่ืองมือส�าคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพที่ได้
มาตรฐาน จนบดันี ้11 ปีแล้วที ่R2R ลงหลกัปักฐาน 
มีเครือข่ายน้อยใหญ่กระจายไปทั่วทั้งประเทศ 

หนึง่ในผูร่้วมก่อตัง้ R2R คอื ศำสตรำจำรย์คลนิกิ เกยีรตคิณุ  

นำยแพทย์ ปิยะสกล สกลสตัยำทร รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 

ถือเป็นโอกำสอันดีอย่ำงยิ่งที่คอลัมน์สัมภำษณ์พิเศษฉบับนี้ 

ได้รบัเกยีรตจิำกท่ำนมำนัง่พดูคยุถงึเรือ่งรำวตัง้แต่อดตีถงึปัจจบุนั 

และแนวทำงในอนำคตของ R2R

Q:  ในมุมมองของอาจารย์ R2R มีความส�าคญั

มากน้อยเพยีงใดในระบบสาธารณสขุไทย

A:  ผมคิดว่ำองค์กรทุกแห่ง สถำบันทุกสถำบัน หรือ

แม้แต่สถำนที่ที่ใช้กลุ่มคนเยอะๆท�ำงำน ทั้งงำนที่ต้องใช้ควำม

คิดสร้ำงสรรค์ หรืองำนประจ�ำใดๆ ก็ตำม ควรน�ำ R2R ไปเป็น 

หลกัยดึในใจหรอือยูใ่นควำมรูส้กึในกำรท�ำงำนของทกุคนเสมอ 

เพรำะกำรใส่แนวควำมคิด R2R เขำ้ไปในทุกสิ่งที่ท�ำสำมำรถก่อ

ให้เกดิกำรพฒันำได้ในทกุๆ บรบิท ยิง่หำกได้ค�ำแนะน�ำหรอืร่วม

ท�ำงำนเป็นทีม องค์กรนัน้จะกำ้วไปข้ำงหนำ้อย่ำงรวดเร็ว และ

บคุลำกรเองจะเกดิกำรพฒันำควบคูไ่ปพร้อมๆ กนั ผมมองว่ำ R2R 

เป็นหลกักำรทีด่มีำกๆ เพรำะฉะนัน้หำกกลุม่คนทีป่ระสบควำม

ส�ำเรจ็จำกกำรน�ำ R2R ไปใช้ เป็นผูน้�ำในกำรกระตุน้ให้หน่วยงำน 

ต่ำงๆ คิดและท�ำนอกกรอบได้ จะกลำยเป็น 

จุดเริ่มต้นที่ดีในกำรพัฒนำ

หลำยๆ คนมีควำมคิดว่ำกำรท�ำงำนประจ�ำนัน้น่ำเบื่อและ

ไม่ก่อให้เกิดผลอะไร ฉนัท�ำงำนให้ผ่ำนไปวันๆ สิ้นเดือนรอรับ

เงินเดือนท�ำเช่นนีซ้�้ำไปซ�้ำมำ กลำยเป็นว่ำไม่เกิดควำมสุขใน

กำรท�ำงำน แต่ถ้ำเมื่อไรที่รู้สึกว่ำงำนที่ท�ำเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น  

เขำจะมแีรงบนัดำลใจในกำรพฒันำผลงำนให้เกดิประโยชน์เพิม่ขึน้ 

จะพัฒนำให้เกิดควำมร่วมมือมำกขึ้น ทุกคนจะหันหน้ำมำร่วม

กันท�ำงำน และก้ำวไปสู่ควำมส�ำเร็จด้วยกัน

จดุเริม่ต้น R2R ทีศ่ริริำช เกดิจำกช่วงนัน้กำรพฒันำคณุภำพ

ประสบควำมส�ำเร็จแล้ว มีคนถำมว่ำพัฒนำคุณภำพส�ำเร็จแล้ว 

กำรบรกิำรมปีระสทิธภิำพ ถ้ำคนไข้เยอะขึน้ ภำระงำนกจ็ะเพิม่ขึน้  

แล้วเรำจะมวีธิกีำรแก้ไขอย่ำงไร หลำยคนไม่อยำกพฒันำให้ดเีพรำะ

กลวังำนหนกั แต่ในทำงกลบักนั ท�ำไมไม่คดิว่ำถ้ำเรำสำมำรถท�ำให้ 

งำนทีว่่ำหนกันัน้ น�ำมำซึง่ผลลพัธ์ทีม่ปีระโยชน์มำกขึน้ และได้มำ

พร้อมกบัควำมสขุทีเ่กดิขึน้จำกงำนทีเ่รำท�ำ มคี�ำถำมต่อมำว่ำจะ

ท�ำได้หรอื...ท�ำไมจะท�ำไม่ได้ล่ะ และนีจ่งึเป็นทีม่ำของโครงกำร R2R

สิง่หนึง่ทีผ่มชอบใน R2R คอื แม้แต่รปภ.กท็�ำ R2R ได้ นอกจำกนี้  

นกัวิจัยระดับประเทศที่เมื่อก่อนอำจจะไม่เคยสนใจ R2R เลย  

แต่เมือ่เขำน�ำแนวคดิไปใช้กท็�ำให้งำนของเขำดขีึน้ มนัดขีึน้ได้ทกุ

ระดบั เพรำะฉะนัน้ท�ำไปเถอะ สงัคมไทยในทกุระดบัต้องกำร R2R 

ไม่ใช่เฉพำะในระบบสำธำรณสขุหรอืเฉพำะทำงกำรแพทย์เท่ำนัน้

Q:  ขณะนีท้ัว่โลกเกดิกระแส Transformation เพือ่

ท�าให้คนเกิด Transform วิธีคิด วิธีท�างาน ในมุมมอง

ของอาจารย์คิดว่าบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข

รวมทั้งสังคมไทยควรมี Transformation หรือไม่และ

ควรจะ Transform อย่างไร

A: คนเรำทกุคนทีเ่กดิมำโดยธรรมชำตกิม็กีำร Transform 

มำตลอด แต่ Transform ไปตำมสิ่งที่เขำเป็น โดยไม่ได้ตั้งใจวำ่

ผลลัพธ์จะออกมำเป็นอย่ำงไร เช่น เด็กโตมำเป็นวัยรุ่น วัยรุ่น

ชอบอะไรกไ็ปท�ำอย่ำงนัน้ พอมำถงึช่วงวยัทีต้่องเข้ำโรงเรยีนกเ็ป็น

ไปตำมขั้นตอน แต่โลกยุคปัจจุบันมีควำมเป็นวัตถุนิยมมำกขึ้น 

จึงท�ำให้กำร Transform เปลี่ยนไปตำมกระแสวัตถุนิยม ตอนนี้ 

แม้แต่ตำมต่ำงจังหวัด เด็กตัวเล็กๆ ที่นัง่รอพ่อขำยพวงมำลัยก็

เล่นแท็บเล็ต แล้วโลกจะเป็นอย่ำงนี้ไปเรื่อยๆ จะกลำยเป็น

ศ.คลนิกิ เกยีรตคิณุ 
นพ.ปิยะสกล สกลสตัยำทร 

รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข
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สงัคมทีอ่ยูก่บัตวัเองมำกขึน้ ควำมสนใจต่อสิง่แวดล้อมรอบตวัเริม่ลดน้อย

ลงไปเรือ่ยๆ เพรำะเรำพอใจตำมควำมรูส้กึของตนเอง หำกปล่อยให้เป็น 

อย่ำงนีไ้ป ท้ำยทีส่ดุทกุคนกจ็ะอยูแ่บบตวัใครตวัมนั แล้วสงัคมของเรำจะ 

น่ำอยู่ได้อย่ำงไร ยังมีคนอีกมำกมำยที่อยู่ในสภำพแวดล้อมที่แย่มำก  

สขุภำพไม่ด ียงัต้องกำรควำมช่วยเหลอื ถ้ำเรำมวัคดิถงึแต่ตวัเอง หรอืท�ำ

ตำมสิ่งที่ตัวเองชอบเรำก็คงจะมองขำ้มสิ่งตำ่งๆ เหลำ่นี้ไป

สิง่ทีเ่รำจะท�ำได้ คอื กำรร่วมมอืกนัเพือ่ช่วยคนอืน่ให้มำกขึน้ เพรำะฉะนัน้ 

กำร Transform หรอืกำรจะเปลีย่นสงัคมไม่ใช่เรือ่งง่ำย ต้องเปลีย่นตัง้แต่ใน 

บ้ำน โรงเรยีน มหำวทิยำลยั และทีท่�ำงำน นัน้คอืเรำต้องช่วยกนัในทกุๆระดบั 

ขณะนี้ในโรงเรียนมีนโยบำยลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ ซึ่งกระทรวง

สำธำรณสุขก็ลงไปมีส่วนช่วยกระทรวงศึกษำธิกำร เพรำะเรำเชื่อว่ำ

ต้องเปลี่ยนตั้งแต่เด็ก โลกนีค้ือโลกของกำรอยู่ร่วมกัน โลกนีค้ือกำร

พัฒนำจิตใจตัวเองให้ดีขึ้น จะให้แต่ควำมรู้ไม่ได้“Knowledge doesn’t 

change anything.” คุณต้องลงมือท�ำ คุณต้องปฏิบัติ (practice)  

ถ้ำได้รับแต่ควำมรู้ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนจะไม่สำมำรถติดตัวกลำย

เป็นพฤติกรรม (behavior) ได้ เหมือนกับกำรปฏิบัติธรรม ท่อง 84,000  

พระธรรมขนัธ์ได้หมด แต่ไม่เคยปฏบิตั ิแล้วชวีติจะเปลีย่นแปลงได้อย่ำงไร 

ผลของกำรลงมอืท�ำไม่ได้เปลีย่นคนอืน่ แต่เปลีย่นตวัเอง ควำมรูท้ีไ่ด้มำต้อง

ปฏิบัติ ต้องฝึกฝนตัวเอง จนกระทั่งเป็นพฤติกรรม ซึ่งผมคิดว่ำเป็นเรื่อง

ส�ำคัญต้องเริ่มปูพื้นฐำนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเข้ำมำถึงที่ท�ำงำน นีค่ือโลก 

ทีผ่มอยำกให้น�ำ R2R ไปเป็นเครือ่งมอืในกำรพฒันำ และนีจ่งึเป็นทีม่ำว่ำท�ำไม 

กระทรวงสำธำรณสขุจงึร่วมมอืกบักระทรวงศกึษำธกิำร ถ้ำกระทรวงศกึษำธกิำร 

ลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ แล้วเรำจะมีส่วนช่วยในกำรเพิ่มเวลำรู้อย่ำงไร

Q: ผู้บริหารควรจะส่งสาร (message) ไปยังบุคลากร

ในกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับเกี่ยวกับ R2R อย่างไรให้

ได้ผล

A: เวลำทีเ่รำส่งสำรไป อนัดบัแรกต้องท�ำให้เขำเชือ่ (trust) เรำก่อน 

ซึ่งต้องใช้เวลำ เมื่อเขำเชื่อก็ยังไม่พอ ต้องฝึกปฏิบัติจนเป็นพฤติกรรม

เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญต้องหำคนต้นแบบให้ได้ ถ้ำเขำไม่เชื่อ 

R2R ก็คงหยุดอยู่แค่นัน้ สิ่งที่ผมเริ่มท�ำทันทีที่มำปฏิบัติหนำ้ที่ คือ สร้ำง

ควำมสำมัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอันใหญ่โตนี้ เพรำะถ้ำอยู่ๆ ไปผลักดัน 

R2R ก่อนโดยที่ยังไม่ได้ท�ำอะไรเลย คนก็จะเกิดค�ำถำมว่ำ R2R คืออะไร 

หรือแม้จะมีโครงกำรท�ำ R2R อยู่แล้ว แต่ทีม R2R นัน้เป็นที่ศรัทธำใน

หน่วยงำนเขำหรือเปลำ่ ผมคิดว่ำต้องท�ำให้เกิดควำมเห็นที่ใกล้เคียงกัน

ก่อน เมื่อคนสำมัคคีกันแล้วทุกคนก็จะมุ่งเป้ำเดียวกัน จำกนัน้ถึงค่อยๆ

ใส่สิ่งที่จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรแต่ยืนยันว่ำ R2R อยู่ในใจแน่นอน  

จำกประสบกำรณ์ของศริริำช กำรปลกูรำกฐำนของ R2R นัน้เริม่ต้น

จำก อำจำรย์วิจำรณ์ พำนชิ อำจำรย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อำจำรย์ธำดำ 

ยิบอินซอย และอำจำรย์ประเวศ วะสี มำร่วมถำ่ยทอดควำมรู้กำรบริหำร

จัดกำร และจำกกำรสนับสนนุอย่ำงต่อเนื่องของผู้น�ำ ท่ำนคณบดีศิริรำช  

นัน้คอืถ้ำผูน้�ำไม่ท�ำจรงิ ไม่สนบัสนนุ ไม่ลงมำร่วมด้วยหรอืไม่ให้งบประมำณ 

R2R คงไม่เกิด คงฝังรำกฐำนไม่ได้แบบนี้ ผมวำ่ทุกแห่งก็คล้ำยกัน 

Q: หลายครั้งที่นโยบายบางอย่างก�าลังไปได้ดี คนท�างาน

รูส้กึสนกุเพราะผูบ้รหิารให้การสนบัสนนุ แต่เมือ่เปลีย่นผูบ้รหิาร 

ทุกอย่างก็ชะงัก อาจารย์มีความเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้

A: ผูบ้รหิำรบำงคนกเ็ป็นแบบนัน้จรงิๆ และคนไทยส่วนใหญ่กค็ดิอย่ำงนี้ 

ด้วย ตอนผมเข้ำมำท�ำงำนที่นี่ใหม่ๆ คนจะรู้สึกว่ำทีมงำนไม่เหมือนกัน  

ต้องไม่เอำนโยบำยเดิม จนกระทั่งผมไปดูงำนที่ต่ำงจังหวัด บำงพื้นที่ไม่

เอำเรื่องทีมแพทย์หรือหมอครอบครัวมำน�ำเสนอเลย ผมต้องบอกเลยวำ่

ส�ำหรับผม อะไรที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องหยุด ท�ำต่อเลย ยินดีสนับสนนุให้เกิน

ร้อยเลย ผมประกำศชัดเจนเลยว่ำถ้ำเป็น primary health care เรื่องทีม

หมอครอบครัวสนับสนนุ 100% ให้ทีมหมอครอบครัวลงไปดูให้ครอบคลุม

ตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่ทุกหมู่บำ้น ไม่ใช่หมู่บำ้นนีท้�ำคนแก่ อีกหมู่บำ้นท�ำ

เด็ก ส่วนอีกหมู่บ้ำนท�ำคนโตแล้ว 

อย่ำงโรงเรียนไม้ไผ่ หรือโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนำ (ต.โคกกลำง  

อ.ล�ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์) โดยคุณมีชัย วีระไวทยะ และโรงเรียนสัตยำไส  

(ต.ล�ำนำรำยณ์ อ.ชยับำดำล จ.ลพบรุ)ี โดย ดร.อำจอง ชมุสำย ณ อยธุยำ กด็มีำก 

ท�ำไมถึงไม่กระจำยไปที่อื่น ตอนนี้ สสส. ตั้งโรงเรียนสุขภำพ โรงเรียน

คุณธรรม (อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร) โดยศำสตรำจำรย์ นพ.เกษม วัฒนชัย 

ซึง่มอียูเ่ป็นร้อยแห่ง ท�ำไมไม่มำท�ำร่วมกนั ควรจะวำงแผนร่วมกนัว่ำตรงจดุไหน 

จะมีโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุขภำพ ให้เป็นทั้งหมู่บ้ำน ให้เกิดทั้งต�ำบล

กระทรวงสำธำรณสขุกต้็องเข้ำไปร่วมมอืกบั อบต.และหน่วยงำนอืน่ๆ 

ด้วย ต้องประเมนิไปด้วยกนั โลกยคุปัจจบุนันีต้้องบรูณำกำร เรำไม่สำมำรถ

ที่จะท�ำทุกอย่ำงคนเดียวได้ และผมคิดว่ำ R2R เข้ำไปพัฒนำได้หมด 

ทุกองค์กรไม่จ�ำเป็นต้องด้ำนสำธำรณสุขเท่ำนัน้

Q: อาจารย์คดิว่า R2R น่าจะช่วยเสริมตรงส่วนใดเพือ่ให้

นโยบายทีอ่าจารย์ฝันอยากให้เกดิเป็นจรงิขึน้มาทัง้คณะบรหิาร 

คณะด�าเนินงาน

A: ทกุกรมสำมำรถน�ำ R2R ไปใช้ได้ ไม่มุง่เน้นทีภ่ำคส่วนใด ควรจะแผ่ลง 

ไปหมด R2R ต้องเข้ำไปท�ำทกุแห่ง ผมมำท�ำงำนทีน่ีย่งัไม่ครบปี ต้องใช้พลงัเยอะ  

โชคดทีีค่นทีน่ีม่ศีกัยภำพมำก ท่ำนปลดัและรองปลดัเก่งทกุคน ถ้ำจบัให้ถกูจดุ 

ผมว่ำไปได้ดีเลย

Q: ตอนนีเ้รามเีครอืข่าย R2R ทัว่ประเทศ 9 เครอืข่าย 12 เขต  

อาจารย์คดิว่ากระทรวงสาธารณสขุจะมแีนวทางการขบัเคลือ่น

งาน R2R อย่างไร

A: กระทรวงสำธำรณสขุเป็นอำณำจกัรทีใ่หญ่ กำรจะเริม่ต้นทัง้หมด

พร้อมๆกนั น่ำจะเป็นเรือ่งทีย่ำก แต่หำกมหีน่วยงำนใด กรมใด ท�ำส�ำเรจ็กจ็ะเป็น 

แรงจงูใจทีด่ทีีห่น่วยอืน่ๆ จะให้ควำมสนใจ คดิว่ำควรจะเริม่ต้นทีส่�ำนกังำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) เพรำะเป็นหน่วยงำนทีไ่ม่ใหญ่แต่มภีำระ

งำนเยอะ ถ้ำตรงนี้ส�ำเร็จก็จะสรำ้งควำมเชื่อถือให้ทุกๆ คนได้

ถอืเป็นอกีก้ำวส�ำคญัของ R2R ทีจ่ะกรยุทำงเข้ำไปสูอ่ำณำจกัรสขุภำพ

ยกัษ์ใหญ่ของไทยอย่ำงกระทรวงสำธำรณสขุ แม้จะเป็นก้ำวทีท่ัง้ใหญ่และยำก  

แต่อกีนยัหนึง่คอืควำมท้ำทำยอย่ำงยิง่ทีจ่ะพสิจูน์อกีครัง้ว่ำ R2R จ�ำเป็นส�ำหรบั 

ทกุคน ทกุองค์กร หำกประสบควำมส�ำเรจ็กค็ุม้ค่ำกบักำรทุม่เทแรงกำย ใจ และเวลำ  

ชาว R2R คงต้องเอาใจช่วยกันแบบสุดพลังแล้วนะคะ
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“แนวคดิ R2R นัน้เกดิขึน้มาเป็นระยะเวลา
กว่า 11 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันา
งานประจ�าสูง่านวจิยั พฒันาคน พฒันางาน 
ก่อให้เกดิองค์ความรูใ้หม่ทีน่�าไปสูก่ารพฒันา
คณุภาพงานในระบบสาธารณสขุ ตอบสนอง
ความต้องการทัง้ด้านศาสตร์และศลิป์จนเป็น
ที่เชื่อมั่น เติบโตขยายไปอย่างกว้างขวางเกิด
เป็นเครือข่าย R2R ทั่วทั้งประเทศ และจาก
ความต้องการทีเ่พิม่มากขึน้ทัง้ในและนอกระบบ
สาธารณสุขนั้น การขับเคลื่อนโครงการฯ 
ทั่วประเทศไทยจึงเกิดแนวคิดของการสร้าง 
R2R Learning Center  

เป็นโอกาสพเิศษอย่างยิง่ทีเ่ราได้รบัความเหน็ 
จากบุคคลที่ร่วมท�างาน R2R ตั้งแต่เริ่มต้น 
มาร่วมสานฝันให้เกิด R2R Learning  
Center เป็นโครงการน�าร่องขึน้ใน 2 เครือข่าย 
ได้แก่ เครือข่ายภาคตะวันออก และเครือข่าย 
อุบลศรีโสธรเจริญ คือ นายแพทย์ทนง  
ประสานพานิช โรงพยาบาลพระปกเกล้า 
จังหวัดจันทบุรี และนายแพทย์วิศิษฎ์  
สงวนวงศ์วาน โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์  
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 2 ท่านจะมาพูดคุย 
บอกเล่าถึงมุมมองเกี่ยวกับแนวความคิด 
รูปแบบ และแนวทางการด�าเนินงาน R2R 
Learning Center ที่จะถือก�าเนิดขึ้นใน
เร็วๆ นี้ค่ะ”

หากเอ่ยชือ่ของ นายแพทย์ทนง ประสานพานชิ 
เชือ่ว่าชาว R2R คงคุน้หน้าคุน้ตาเป็นอย่างด ีเพราะเขา 
คนนีเ้ป็นหนึง่ในหวัหมูท่ะลวงฟัน เป็นแนวหน้าทีช่่วย 
ผลักดัน R2R ให้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงกว้าง 
โดยเฉพาะในภาคตะวันออก วันนี้อาจารย์ทนง  
จะมาบอกเล่าประสบการณ์การด�าเนนิงานด้าน R2R 
ที่ผ่านมา และพาเราไปรู้จักกับ R2R Learning 
Center แหล่งเรียนรู้สนับสนุนเผยแพร่แนวคิด 
R2R ของแต่ละภูมิภาคกันค่ะ

Q: ในมุมมองของอาจารย์ R2R Learning  

Center มคีวามส�าคญัอย่างไรต่อการขบัเคลือ่น R2R 

ในประเทศไทย

A: ในอดีตคนท�ำงำนประจ�ำมักจะมองกำรวิจัยเป็นเรื่อง

ไกลตัวเป็นเรื่องยำก และคงไม่มีโอกำสได้เป็นนกัวิจัย แต่ R2R 

เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนมุมมองของคนท�ำงำนประจ�ำให้เรียนรู้

กำรวจิยัผ่ำนควำมส�ำเรจ็ของเพือ่นร่วมงำนทีเ่ป็นคนท�ำงำนเช่น

เดียวกัน R2R แสดงให้เห็นว่ำกำรวิจัยไม่ใช่เรื่องของนกัวิชำกำร

เพียงกลุ่มเดียว กำรวิจัยเป็นสิ่งที่คู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพ 

งำนประจ�ำ 

5

มอง R2R 
ผ่านสายตาผ

ู้บริหาร

(Butterfly
 View)

 นพ.ทนง ประสำนพำนชิ
กุมำรแพทย์ รพ.จันทบุรี

เปิดกล่องความรู้�R2R�
Learning Center

เปลี่ยนเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย
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กำรวิจัยเป็นเรื่องยำกเพรำะจะต้องด�ำเนนิกำรอย่ำง

เป็นระบบระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมำเป็นที่ 

น่ำเชือ่ถอื R2R ไม่ได้เปลีย่นกำรวจิยัให้เป็นเรือ่งง่ำย แต่ R2R 

ช่วยให้คนท�ำงำนประจ�ำเข้ำใจถงึกระบวนกำรวจิยั และ

ตระหนกัถึงควำมจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำกำรวิจัยมำใช้ใน

กำรพฒันำคณุภำพงำนประจ�ำ ดงันัน้โจทย์ทีส่�ำคญัใน

กำรขบัเคลือ่น R2R กค็อื ท�ำอย่ำงไรให้กำรวจิยัทีเ่ป็น 

เรือ่งยำก กลำยเป็นเรือ่งทีค่นท�ำงำนเข้ำใจได้ง่ำยขึน้ 

กำรขับเคลื่อนกำรวิจัยแบบเดิมๆ คือ

กำรจัดฝึกอบรมเป็นหลักสูตรเต็มรูปแบบ

ให้เรียนรู้กระบวนกำรวิจัยและควำมรู้ทำงสถิติตั้งแต่ต้นจน

จบ ได้พิสูจน์ให้เห็นอยำ่งชัดเจนแล้วว่ำยิ่งท�ำให้คนท�ำงำน

ประจ�ำมีมุมมองกำรวิจัยวำ่เป็นเรื่องไกลตัว “R2R Learning 

Center” น่ำจะเป็นค�ำตอบของโจทย์นีไ้ด้ และน่ำจะผลกัดนั

ให้ R2R ก้ำวต่อไปด้วยควำมยั่งยืน ควบคู่ไปกับควำมช่วย

เหลือของกลุ่มคุณอ�ำนวย (Facilitator) 

Q: R2R Learning Center ที่ดีควรมีลักษณะ

อย่างไร

A: ก่อนอื่นเลยคงจะต้องมำตกลงกันก่อนว่ำ R2R  

Learning Center จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เพื่อให้

เข้ำใจตรงกันระหว่ำงส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ในส่วนตัว

ของผมตำมทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น R2R Learning Center 

น่ำจะตอบโจทย์ที่ว่ำ ท�ำอย่ำงไรให้กำรวิจัยที่เป็นเรื่องยำก

กลำยเป็นเรือ่งทีค่นท�ำงำนเรยีนรูก้ระบวนกำรท�ำวจิยัได้ง่ำยขึน้ 

จำกโจทย์นีจ้งึจะน�ำมำเขยีนเป็นวตัถปุระสงค์ให้เข้ำใจตรงกนั  

และจำกวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้จงึน�ำมำจดัโครงสร้ำงและวำงแผน

กำรด�ำเนนิงำน

ส�ำหรบัโครงสร้ำงของ R2R Learning Center ในแต่ละ

พื้นที่น่ำจะรวบรวมนกัวิชำกำรทำงกำรวิจัยของแต่ละหน่วย

งำนมำช่วยกนัจดัตัง้ทมีงำน เพือ่ใช้ทรพัยำกรบคุคลทีม่อียูใ่ห้

ได้ประโยชน์สูงสุด อำจมีนกัวิชำกำรจำกส่วนกลำงมำช่วย

เหลือในบำงส่วน แต่ที่ส�ำคัญคือ นกัวิชำกำรเหล่ำนีต้้องมี

แนวคิดของ R2R ตรงกัน เพรำะปัจจุบันแนวคิดเรื่อง R2R 

เริม่ผดิเพีย้นแตกต่ำงกนัออกไปบ้ำง อำจเป็นเพรำะควำมไม่

เข้ำใจจุดเริ่มต้น กำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วหรือกำรก�ำหนด

66

ให้เป็นนโยบำยตำมสมยันยิมของฝ่ำยบริหำร กำรปรับ 

ให้นักวิชำกำรมีแนวคิดที่ตรงกันอำจเป็นเรื่องยำก  

ซึ่งควำมเข้ำใจร่วมกันในเรื่องเป้ำหมำยและแนวคิด 

R2R น่ำจะเป็นสิ่งแรกที่จะต้องท�ำก่อนที่จะด�ำเนนิกำร 

R2R Learning Center

Q: บทบาทของ R2R Learning Center 

ต่อวงการสาธารณสขุและสงัคมไทยในอนาคต

จะเป็นอย่างไร

A: แน่นอน R2R ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

อย่ำงมำก ท�ำให้คนท�ำงำนประจ�ำตระหนกัถงึกำรท�ำงำน 

ที่ต้องอำศัยหลักฐำนเชิงประจักษ์มำกขึ้น มีควำมเป็น

อิสระในกำรคิดเพื่อพัฒนำงำนมำกขึ้น มีควำมสุข 

ในกำรท�ำงำนประจ�ำมำกขึน้ และเหน็ควำมส�ำคญัและ

คุณค่ำของตนเองมำกขึ้น
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ส่วนหนึง่ที ่R2R ภาคอสีานเตบิโตก้าวหน้าไปมาก 
ปฏเิสธไม่ได้ว่า นายแพทย์วศิษิฎ์ สงวนวงศ์วาน  
จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัด
อุบลราชธานี มีบทบาทส�าคัญมาก ทุกครั้งที่ 
R2R มีโครงการอะไรใหม่ๆ ที่อยากปลุกปั้นให้
สมาชิกได้รู้จัก หรือรับเป็นนโยบายไปปรับปรุง
งานภายในองค์กร ชื่อของนายแพทย์วิศิษฎ์ 
จะตดิโผในรายชือ่ผูร่้วมขบวนการระดมไอเดยีเสมอ  
โปรเจ็กต์ R2R Learning Center ก็เช่นกัน

โฉมหน้า และบทบาทของ R2R Learning  
Center ในวงการสาธารณสขุไทยทัง้ในปัจจบุนั
และอนาคตในความคิดเห็นของอาจารย์จะเป็น
อย่างไร 

Q: ในมุมมองของอาจารย์ R2R Learning 

Center มีความส�าคัญอย่างไรต่อการขับเคลื่อน 

R2R ในประเทศไทย

A: R2R Learning Center มีจุดเริ่มต้นจำกศิริรำช 

เพรำะเป็นศูนย์กลำงของ R2R ประเทศไทย มีกำรอบรม 

Facilitator, Note Taker ตลอดจนบุคลำกรในหน่วยงำน

ที่อยู่ในเครือข่ำยทั้งหลำย แต่ที่ผ่ำนมำมีข้อจ�ำกัด คือ  

ทีศ่ริริำชอบรมได้แค่ครัง้เดยีวต่อปีและรบัจ�ำนวนผูเ้ข้ำอบรม

ได้ไม่มำก คนที่มำจำกต่ำงจังหวัดต้องเสียคำ่ใช้จ่ำยเยอะ 

ท�ำให้องค์กรหลำยแห่งไม่สำมำรถเข้ำร่วมอบรมได้ 

มอง R2R 
ผ่านสายตาผ

ู้บริหาร

(Butterfly
 View)

R2R Learning Center
แหล่งเรียนรู้ร่วมกันฉันพี่น้อง

นพ.วิศิษฏ์ สงวนวงศ์วำน 
รพ.สรรพสทิธปิระสงค์ จ.อบุลรำชธำนี

เรำก็มำคุยกันว่ำถ้ำจะเพิ่มโอกำสให้กับคนที่อยู ่ต่ำง

จังหวัดในแต่ละภูมิภำคสำมำรถเข้ำอบรมแบบเดียวกันนี้ได้  

ก็น่ำจะท�ำให้กำรด�ำเนินงำนของ R2R สะดวกรวดเร็วขึ้น  

ประกอบกับอำจำรย์ผู ้ใหญ่เคยบอกว่ำ ถ้ำเครือข่ำยไหน 

พร้อมน่ำจะมีกำรอบรมของเรำเอง ก่อนหน้ำนี้เครือข่ำยเรำมี

อบุลรำชธำน ียโสธร ศรสีะเกษ อ�ำนำจเจรญิ ตอนนีม้เีขตบรกิำร

เพิม่ขึน้ คอื มกุดำหำร เรำจงึเรยีกตวัเองว่ำ “อบุลมกุศรโีสธรเจรญิ”

เมื่อสองเดือนก่อนเรำเลยลองท�ำดู เพรำะว่ำเสียงเรียกร้อง

ในเขตเยอะมำกว่ำน่ำจะมีกำรอบรม Facilitator ขึ้นมำ บวกกับ

บคุลำกรในเครอืข่ำยของเรำทีม่ศีกัยภำพ เคยเข้ำรบักำรอบรมที่

ศิริรำชและกระทรวงสำธำรณสุข จึงปรึกษำอำจำรย์เชิดชัยและ

อำจำรย์อัครินทร์ เรียนเชิญทั้งสองท่ำนเป็นวิทยำกรร่วมด้วย 

จุดประสงค์ คือ หนึ่ง เพื่อให้เขตเห็นว่ำเรำอยำกจะ 

เชื่อมโยงกับส่วนกลำง และส่วนกลำงก็ให้ควำมส�ำคัญ 

สอง ให้อำจำรย์ได้เห็นขบวนกำรที่เรำท�ำ เพื่อที่อำจำรย์

จะได้ให้ค�ำแนะน�ำหรือข้อเสนอแนะตำ่งๆ ได้ หลังจำกอบรมไป

แล้วเรำรู้สึกว่ำน่ำจะพอท�ำกำรอบรมเรื่อง Facilitator นี้ได้ ส่วน

เรื่อง R2R Learning Center เรำก็เคยเกริ่นๆ กันไว้หลำยครั้ง

วำ่น่ำจะมีศูนย์กลำงเหล่ำนีก้ระจำยไปอยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ เพื่อ

เพิม่โอกำสให้คนต่ำงจงัหวดัได้เข้ำถงึข้อมลูหรอืกำรอบรมต่ำงๆ 

แต่ยังไม่คุยรำยละเอียดกันมำกนกั

Q: R2R Learning Center ที่ดีควรมีลักษณะ

อย่างไร

A: เรำมองว่ำ กระบวนกำร R2R สำมำรถจะพัฒนำ 

ปรบัเปลีย่นกำรให้บรกิำรต่อผูป่้วยได้ด ีซึง่ประเดน็นีร้ะดบัปฏบิตัิ

งำนเห็นด้วยเยอะ ระดับบริหำรอำจจะมีบำงส่วนที่เริ่มเห็นว่ำ

มีประโยชน์จึงคิดต่อว่ำถ้ำมีศูนย์กลำงเหล่ำนีข้ึ้นมำน่ำจะเพิ่ม

โอกำสให้บคุลำกรทีม่คีวำมตัง้ใจ ควำมมุง่มัน่ในกำรช่วยพฒันำ

ได้เข้ำมำเรยีนรูแ้ลกเปลีย่นประสบกำรณ์ และเป็นกำรเพิม่โอกำส

ของ R2R ประเทศไทยทีม่บีคุลำกรทีม่คีณุภำพเข้ำมำช่วยให้กำร 

ขับเคลื่อน R2R ไปได้เร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

7
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ในด้ำนกำรจัดกำรอบรมของเรำจะต่ำงกับกรุงเทพฯ ในแง่

บรบิท เนือ้หำกำรอบรมเรำจะเน้นตวัอย่ำงหรอืกจิกรรมต่ำงๆ ของ

โรงพยำบำลต่ำงจังหวัด ซึ่งใกล้เคียงกับควำมเป็นจริง เพื่อให้เขำ

น�ำกลับไปปฏิบัติงำนได้มำกขึ้น  นอกจำกนี้ ยังท�ำให้วิทยำกรใน

พื้นที่มีโอกำสเพิ่มศักยภำพตัวเอง เมื่อก่อนอำจไปช่วยส่วนกลำง 

แต่ตอนนีก้ลำยเป็นตวัหลกัต้องเตรยีมกำรต้องเพิม่ควำมสำมำรถ

เพื่อให้เกิดควำมส�ำเร็จ

ส�ำหรับ R2R Learning Center ตำมที่ผมเขำ้ใจ นอกจำก

กำรอบรมแล้ว น่ำจะเป็นแหล่งควำมรู้เกี่ยวกับ R2R ทั้งหมดด้วย 

เหมอืนเป็นเครอืข่ำยหนึง่ทีจ่ะเชือ่มโยงออนไลน์ไปในส่วนกลำงเพือ่

ดงึข้อมลูต่ำงๆ ว่ำผลงำนทีผ่่ำนมำของแต่ละท้องทีเ่ป็นอย่ำงไร ซึง่

เป็นแหล่งที่ผู้มำใหม่สำมำรถเข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 

Q: R2R Learning Center ที่ดีควรจะมีลักษณะ

อย่างไร 

A: ในมุมมองของผมคิดว่ำ

 หนึง่ ควรตั้งหน่วยงำนนี้เป็นหน่วยงำนอิสระ โดยที่ R2R 

ประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพและสนับสนนุเรื่องงบประมำณ อำจจะ

เข้ำมำขอพื้นที่ในหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึง่เป็นส�ำนกังำน เช่น 

มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำนหีรอืพืน้ทีข่องจงัหวดัใดจงัหวดัหนึง่ แล้ว

เชิญวิทยำกรท้องถิ่นมำจัดอบรมเป็นครั้งๆไป โดยมีวิทยำกรจำก

ส่วนกลำงเข้ำมำเสรมิ แบบนีม้ข้ีอด ีคอื สำมำรถควบคมุคณุภำพได้  

เพรำะ R2R ประเทศไทยเป็นแม่งำนจัดกำรเองทั้งหมด สมมติว่ำ

มีหลำย center ทั่วประเทศ ท�ำให้ในแต่ละปีสำมำรถขับเคลื่อน

ในทิศทำงของตัวเองได้

สอง ตัง้เป็นลกัษณะหน่วยงำนย่อยในสถำบนัทีอ่ยูใ่นท้องถิน่ 

ซึ่งต้องเป็นกำรเจรจำ ระหว่ำง R2R ประเทศไทยกับหน่วยงำน

นัน้ๆ เช่น คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี หรือ

โรงพยำบำลสรรพประสทิธปิระสงค์ โดยทำงสถำบนัอำจสนบัสนนุ

ด้ำนสถำนที่ บุคลำกร และอุปกรณ์ต่ำงๆ อีกส่วนหนึง่ส่วนกลำง

เป็นผู้สนับสนนุเพิ่มเติม 

มข้ีอด ีคอื ท�ำให้ภมูภิำคมคีวำมเป็น

เจ้ำของร่วมกนั แนวทำงกำรท�ำงำนสำมำรถ

ปรบัให้เข้ำกบับรบิทท้องถิน่ได้ง่ำย ประเดน็

ส�ำคญั คอื ควำมเข้ำใจและกำรยอมรบัจำก 

ผูบ้รหิำรว่ำจะสนบัสนนุ

มำกน้อยเพียงใด

 

Q: บทบาทของ R2R Learning Center ต่อวงการ

สาธารณสุขและสังคมไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร

A:  ผมมองว่ำกำรใช้ R2R มำแก้ปัญหำหน้ำงำนเป็นกำรแก้

ปัญหำที่ปลำยเหตุ ควำมหมำยของค�ำว่ำปลำยเหตุ คือ ปัจจุบัน

บุคลำกรทำงสำธำรณสุขส่วนใหญ่จบปริญญำตรี ซึ่งก็จะเห็นได้

วำ่ปริญญำตรีไม่ได้สอนให้รู้จักกระบวนกำรวิจัย หรือสอนให้รู้วำ่

วิจัยมีประโยชน์อยำ่งไร ท�ำให้คนไม่ชอบวิจัย 

 อำจำรย์โกมำตร (นำยแพทย์โกมำตร จึงเสถียรทรัพย์) 

เคยบรรยำยเรื่อง System Thinking ได้ดีมำก คือ ไม่มีระบบใดๆ

สำมำรถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียว แต่จะมีระบบอื่นมำเชื่อมโยงไป

หมด ผมกม็องว่ำระบบสำธำรณสขุของเรำน่ำจะเชือ่มโยงกบักำร

ศึกษำ ถำ้คนยอมรับว่ำ R2R ดี เรำก็น่ำจะผลักดันแนวคิด R2R 

เข้ำไปในหลักสูตรให้เด็กได้เรียนมำกขึ้น ให้รู้ว่ำวิจัยเป็นอยำ่งไร 

R2R เป็นอย่ำงไร เมือ่เรยีนจบกจ็ะเข้ำใจโดยทีเ่รำไม่ต้องสอนเพิม่ 

คนรุ่นใหม่ที่เรียนจบมำท�ำงำน จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน คือเป็น 

ผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรซึ่งหลักสูตรกำรศึกษำแบบนี้ จะท�ำให้

ผู้บริหำรรุ่นต่อไปจะเขำ้ใจและรักกำรวิจัย  

ผมได้ฟังบรรยำยของทำ่นอำจำรย์วิจำรณ์ (ศำสตรำจำรย์

นำยแพทย์วิจำรณ์ พำนชิ) และอำจำรย์ประเวศ (ศำสตรำจำรย์ 

เกยีรตคิณุ นำยแพทย์ประเวศ วะส)ี บอกว่ำทีผ่่ำนมำเรำแก้ปัญหำ

โดยกระบวนกำรวิจัยได้ล�ำบำก เพรำะหน่วยงำนส่วนใหญ่เป็น

ลกัษณะเชงิอ�ำนำจสัง่กำรทกุระดบั เพรำะฉะนัน้ต้องปรบัทีว่ธิคีดิ

ของผู้บริหำร ให้ผู้บริหำรฟังเสียงของผู้ปฏิบัติงำนมำกขึ้น 

ในปีแรกๆ เรำอำจจะเริ่มต้นด้วยกำรประชำสัมพันธ์ให้คน

สนใจ และเขำ้ใจถึง R2R ที่แท้จริงก่อน ล�ำดับต่อไปคือ ให้ควำม

ส�ำคัญกับคุณภำพของงำนวิจัย R2R ที่ออกมำ ถ้ำเป็นวิจัยที่มี

คุณภำพใครก็เอำไปใช้ได้หมดทั่วโลก ผมคิดวำ่น่ำจะต้องมีแผน

ระยะยำวว่ำเป้ำหมำยและคณุภำพของงำน R2R ในอกีห้ำปี สบิปี 

ขำ้งหน้ำจะเป็นอยำ่งไร

 

เมือ่อ่านมาถงึบรรทดันี ้หลายท่านคงจบัตา

มองและเฝ้ารออย่างใจจดจ่อว่า R2R Learning 

Center จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร เชื่อว่า

เมือ่ภาพฝันนีเ้ริม่ เป็นรปูเป็นร่างจบัต้องได้ 

ชดัเจน โปรเจก็ต์ นี้จะมาช่วยส่งเสริม 

การท�างานของชาว 

R2R ทั่วประเทศ

ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
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ก้าวไปกับคุณ
อ�านวย

  (Inspirin
g Flower)

หลงัเรยีนจบคณะแพทยศาสตร์จากมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ นายแพทย์สุพัฒน์�ใจงาม�ก็เข้าท�างาน
ทีโ่รงพยาบาลปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และยา้ยไป
ประจ�าทีโ่รงพยาบาลปายซึง่เป็นโรงพยาบาลชมุชน
แห่งหนึง่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ก่อนโชคชะตาจะพดั
พาให้มาอยูท่ีโ่รงพยาบาลปางมะผ้าอกีคร้ัง และทีน่ีเ่อง 
ที่ท�าให้นายแพทย์หนุ่มไฟแรงคนนี้มีโอกาสได้รู้จัก
และสัมผัสกับ R2R ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูสู่โลก
ใบใหม่ในการท�างาน 

หลำยคนคงอยำกรู้ว่ำเส้นทำงบนถนนสำย R2R ของเขำ

เป็นมำอยำ่งไร จะท้ำทำยหรือมีอะไรให้เรียนรู้มำกมำยแค่ไหน 

เขำพร้อมจะเล่ำให้ฟังในบรรทัดถัดไปแล้วค่ะ

R2R โลกใบใหม่ของนายแพทย์ไฟแรง
“ผมเริ่มมำท�ำงำนที่โรงพยำบำลปำงมะผ้ำช่วงปี  

พ.ศ. 2547-2548 โดยรับผิดชอบเรื่องกำรพัฒนำและกำรให้

บริกำรในตอนนัน้ที่นี่เป็นโรงพยำบำลขนำดเล็ก 30 เตียง 

มีเจ้ำหน้ำที่ประมำณ 70 คน มีแพทย์คนเดียว คือ ท่ำน 

ผู้อ�ำนวยกำร พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู ซึ่งชำวบ้ำนมีสุขภำวะ

ยำกล�ำบำกมำก เพรำะ 70% ของประชำกรเป็นชำวเขำทั้ง

เผำ่ลำหู่ ลีซู กะเหรี่ยง อยู่บนดอย กำรเดินทำงยำกล�ำบำก 

ตอนนั้นโรงพยำบำลมีคู่มือบริกำรสุขภำพเกี่ยวกับกำร 

บูรณำกำรดูแลเรื่องสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กซึ่งผมก็เริ่ม

งำนจำกตรงนี ้และต่อยอดกระบวนกำรท�ำงำนทีใ่ห้พยำบำล 

ทุกคนในโรงพยำบำลออกไปเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

เช่น โรคควำมดนัโลหติสงูและโรคเบำหวำนทีเ่ดนิทำงล�ำบำก 

ไม่สำมำรถลงมำจำกดอยได้“

R2R
สร้างงาน...สาน(ใจ)คน
ด้วย
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ต่ำงๆ ที่เข้ำมำเป็นกรรมกำรขับเคลื่อน ด�ำเนินงำนโดย

จัดกำรประชุมทุก 2 เดือน เพื่อติดตำมผลงำนควำมก้ำวหน้ำ

ของงำนวิจัยและช่วยกันขับเคลื่อนให้ผลงำนส�ำเร็จลุล่วง

ไปได้ เปิดโอกำสให้บุคลำกรของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ 

ปำงมะผ้ำ เข ้ำประชุมด้ำนงำนวิจัย R2R ทั้งใน

ส่วนของระดับอ�ำเภอ จังหวัด ประเทศ โดยเฉพำะ 

กำรประชุมงำนวิชำกำรระดับจังหวัด โดยจัดปีละครั้ง ซึ่งถือ

เป็นโอกำสดีที่จะได้ส่งผลงำนวิจัยไปประกวดโดยก่อนหน้ำ

นัน้เรำจะจัดประกวดระดับอ�ำเภอก่อน แล้วปรับแก้ผลงำน

ให้ดีขึ้น จำกนัน้จึงส่งไปประกวดระดับจังหวัด เรำท�ำแบบนี้

มำ 2 ปีแล้วครับ”

อยากเป็นคุณอ�านวยขั้นเทพสเต็ปการท�างาน
ต้องต่อเนื่อง

“กำรที่จะเป็นคุณอ�ำนวยขั้นเทพได้นัน้ อันดับแรกคือ

ประสบกำรณ์ควำมเขำ้ใจ และมุมมองส่วนตัวถ้ำองค์กรและ

บุคลำกรมีควำมเข้ำใจจะมีแต่ผลดีและสิ่งส�ำคัญที่สุดคือ 

ผมเชื่อวำ่ถ้ำองค์กรไหนพัฒนำงำนด้วยวิชำกำรและงำนวิจัย

จะส่งผลโดยตรงต่อคนไข้”

“ควำมประทับใจที่สุดในฐำนะคุณอ�ำนวยของผมคือ

กำรได้เห็นทีมงำนมีควำมสุขใจ ควำมพอใจในกำรท�ำงำน  

พืน้ฐำนส�ำคญัของเรำคอืกำรได้เรยีนรู ้และท�ำ workshop กบั

อำจำรย์กะปุ๋ม ซึ่งถือเป็นกำรเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีมุมมอง  

มีกระบวนทัศน์ที่ดี มี Positive Thinking ต่อเรื่อง R2R  

ว่ำไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเกินไป ข้อต่อมำคือเวลำที่ได้รับรำงวัล 

ทุกคนจะมีควำมสุขมำก และเรำมีรำงวัลให้แก่ผู้ชนะกำร

แข่งขันเป็นแรงจูงใจเล็กๆน้อยๆด้วย ซึ่งนอกจำกผลงำนจะ

น�ำชือ่เสยีงมำให้กบับคุลำกรและองค์กรแล้ว ผูไ้ด้รบัประโยชน์

สูงสุดก็คือตัวคนไข้หรือผู้รับบริกำรนัน่เอง”

“แนวทำงส�ำคัญส�ำหรับกำรเป็น 

คุณอ�ำนวยของผมมีหลักง่ำยๆ คือ 

Mindset หรือทัศนคติต่อเรื่อง R2R 

ล�ำดับแรก คือต้องมีควำมเข้ำใจ

ในเรื่อง R2R ระดับหนึง่ อำจจะ

ไม่ต้องเก่ง เพียงแต่ต้องรู้ว่ำหัวใจ

ส�ำคัญของ R2R คืออะไร เมื่อเข้ำใจ 

พื้นฐำนจะน�ำมำสู่กำรให้ควำมส�ำคัญ  

ขัน้ต่อไปจะเริม่มองเหน็ผลทีจ่ะกระทบ

ต่อคณุภำพบรกิำร คณุภำพของบคุลำกร

และองค์กร ซึง่นีแ่หละทีท่�ำให้เรำอยำก

“ส่วนเรื่อง R2R ผมได้ยินมำบ้ำงก่อนย้ำยไปประจ�ำ

อยู่ที่ปำยช่วงปี พ.ศ. 2549 ตอนนั้นผมเขียนบล็อกจึง

ได้รู้จักกับอำจำรย์กะปุ๋ม (ดร.นิภำพร ลครวงศ์) พอได้

ลองศึกษำก็รู้สึกว่ำ R2R น่ำสนใจ จึงเชิญอำจำรย์กะปุ๋ม 

มำอบรม R2R ให้ชำวโรงพยำบำลปำย และเชิญเจ้ำหน้ำที่ 

จำกโรงพยำบำลปำงมะผ้ำไปร่วมอบรมด้วย ตอนนัน้จัด  

workshop 2 รุ่นที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของผมในเรื่องกำร 

ขับเคลื่อนR2Rได้เรียนรู้และเข้ำใจ concept แต่ภำพรวม

กลับกลำยเป็นวำ่ที่โรงพยำบำลปำยจุดไม่ค่อยติด กระแสก็

เงียบๆ ไป”

“จนกระทั่งผมย้ำยกลับมำที่โรงพยำบำลปำงมะผ้ำ 

อกีครัง้ ได้เหน็พี่ๆ น้องๆนดัประชมุกนัเรือ่ง R2R  ช่วงปี พ.ศ. 2556  

และต่อเนื่องมำถึงปี พ.ศ. 2557 ซึ่งทำงทีมงำนส่งผลงำน 

R2R ไปประกวดระดับจังหวัด และได้รำงวัลที่ 1 ของจังหวัด 

ท�ำให้มีแรงกระตุ้นขึ้นมำว่ำ R2R มีควำมส�ำคัญเมื่อผมได้ขึ้น

ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยกำรจึงให้กำรสนับสนนุเต็มที่เริ่ม

กำรวำงแผนตั้งแต่ต้นปีด้วยกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อปู

พื้นฐำนควำมรู้ควำมเขำ้ใจให้แน่นขึ้นด้วยกำรจัด workshop 

โดยผมประสำนและด�ำเนนิกำรให้และได้ด�ำเนนิกำรจดัอบรม

ไปจ�ำนวน 2 รุ่นแล้ว ประมำณ 80 คน ในบุคลำกรทุกระดับ

ตัง้แต่ระดบัคนงำนจนถงึแพทย์ นัน่เป็นพืน้ฐำนทีส่�ำคญัทีท่�ำให้

พวกเรำได้เข้ำใจ  R2R จำกนัน้ก็คอยติดตำมต่อเนื่องและให้

ก�ำลังใจทีมงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ”

“เรำท�ำงำนตำมแผนยุทธศำสตร์โรงพยำบำล ระดับ

อ�ำเภอ และระดบัจงัหวดั ซึง่ยทุธศำสตร์ทีว่่ำจะคอยก�ำกบัและ

ชีท้ศิทำงให้กบักำรท�ำงำนคอืกำรพฒันำงำนวจิยั  ทำงเครอืข่ำย 

บริกำรสุขภำพปำงมะผ้ำก�ำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศำสตร์นี้

และมีแผนตั้งแต่ต้นปีว่ำจะท�ำอะไรบ้ำง มีผู้รับผิดชอบจำก 

โรงพยำบำล ส�ำนกังำนสำธำรณสขุอ�ำเภอ โรงพยำบำลส่งเสรมิ 

สุขภำพต�ำบลเป็นตัวแทนหลัก ซึ่งตัวแทนจำกหน่วยงำน 
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ก้าวไปกับคุณ
อ�านวย

  (Inspirin
g Flower)

สนบัสนนุทัง้งบประมำณ บคุลำกร 

วิชำกำรสนับสนนุ คอยให้

ก�ำลังใจ เกื้อกูลให้เกิดงำน

และผลลพัธ์ตรงนีข้ึน้มำได้”

R2R เป็นตวัเชือ่ม
ให้ชมุชนและโรงพยาบาล
เป็นหนึ่งเดียว

“ปัจจยัส�ำคญัทีท่�ำให้ R2R ของโรงพยำบำลปำงมะผ้ำประสบ

ควำมส�ำเรจ็ในมมุมองของผมคอื กำรพฒันำตวัเองของเจ้ำหน้ำที่

มีกำรสื่อสำรที่ดีด้วยสติ ท�ำให้เข้ำใจเรื่องรำวทั้งหมดได้ลึกซึ้ง  

ตวัผลลพัธ์ของงำนกท็�ำให้เกดิแรงบนัดำลใจและควำมรูส้กึทีเ่ป็น

ทำงบวกท�ำให้มีก�ำลังใจที่จะคิดและท�ำงำนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป นีค่ือ

ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นขำ้งใน ส่วนคนข้ำงนอกเขำก็จะเห็น

ว่ำโรงพยำบำลปำงมะผ้ำมีมำตรฐำนกำรท�ำงำนที่ดีขึ้นจำกเมื่อ

ก่อนไม่ผ่ำนกำรรบัรอง HA คนไข้ส่วนใหญ่กอ็ยูบ่นดอยท�ำให้เป็น

อุปสรรคต่อกำรเข้ำถึง มีกำรร้องเรียนค่อนข้ำงเยอะ แต่หลังจำก

ที่เรำได้น�ำ R2R มำปรับปรุงกำรท�ำงำนมำได้ 2 ปี ผลงำนของ

เรำได้รำงวัลระดับจังหวัดและปีที่แล้วเรำไปคว้ำมำหลำยรำงวัล   

ทั้งระดับผลงำนและงำนวิจัย เรำมีควำมเป็นทีมสูง เช่น ไปร่วม

งำน R2R Forum จงัหวดัอืน่จะไปแค่หวัหน้ำ 1-2 คน แต่ปำงมะผ้ำ 

แท็กทีมไปประมำณ 20-30 คน ควำมเป็นทีม ท�ำให้ภำพลักษณ์

ของเรำต่อคนนอกเปลี่ยนไป เรำมีผลงำนวิชำกำร มีกำรพัฒนำ

ผลงำนสู่กำรน�ำไปปรับใช้ และเกิดควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำร

และผู้ให้บริกำร นีค่ือสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น”

“ส่วนตวัชีว้ดัในระดบัชมุชนเรำประเมนิ 2 อย่ำง คอืประเมนิ

จำกค�ำร้องเรียนของคนไข้และประเมินจำกควำมพึงพอใจ ซึ่งใน

ส่วนของกำรร้องเรยีนน้อยลงมำก เหลอืปีละ 1-2 เรือ่ง ในด้ำนของ

ควำมพึงพอใจก็เพิ่มขึ้นเป็น 84% ซึ่งถือวำ่เกินเกณฑ์ที่เรำตั้งไว้ที่ 

80% และล่ำสุดผมก็ออกไปฟังเสียงประชำชนตำมหมู่บ้ำนคนใน

ชมุชนให้กำรตอบรบัอย่ำงด ีทกุคนมัน่ใจ เชือ่ใจต่อกำรให้บรกิำร

ของเรำมำกขึ้น คนไข้สำมำรถคุยปรึกษำกับเจ้ำหน้ำที่ได้ตลอด

เวลำที่มีปัญหำ ทุกคนพร้อมให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้เรำพัฒนำกำร

ท�ำงำนดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้โรงพยำบำลปำงมะผ้ำของเรำเป็น 

โรงพยำบำลของทกุคนและเป็นทีพ่ึง่ของชมุชนอย่ำงแท้จรงิครบั” 

นำยแพทย์สุพัฒน์ กลำ่วทิ้งท้ำยด้วยใบหน้ำระบำยยิ้ม

ปัจจัยส�ำคัญอย่ำงหนึ่งที่ท�ำให้บริกำรด้ำน

สำธำรณสขุของโรงพยำบำลปำงมะผ้ำประสบควำม

ส�ำเร็จคือกำรท�ำงำนเป็นทีมภำยใต้ค่ำนิยมองค์กร

ที่เรียกว่ำ FAST ซึ่งมำจำกค�ำว่ำ Family, Assist, 

Service Mind และ Team บวกกับกำรน�ำ R2R 

มำร่วมพัฒนำกำรท�ำงำน ยิ่งท�ำให้กำรบริกำรของ 

โรงพยำบำลปำงมะผ้ำเข้ำถึงประชำชนในพื้นที่ 

ซึ่งประกอบด้วยคนหลำยชนเผำ่ได้อยำ่งทั่วถึง 

คุณพยอม มงคล หัวหนำ้

พยำบำล พยำบำลวชิำชพีช�ำนำญกำร

พเิศษโรงพยำบำลแห่งนี ้จะมำเล่ำถงึ

จุดเปลี่ยนในชีวิตว่ำอะไรท�ำให้เธอ

ตัดสินใจเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง

ของ R2R และในบทบำทของ

คณุอ�ำนวยเอือ้ให้เกดิควำม

เปลีย่นแปลงอะไรบ้ำง ทัง้ใน

แง่ปัจเจกและส่วนรวมไปฟัง

พร้อมกันเลยค่ะ

ความรักในงานบริการน�าทางให้มาเจอ R2R
“จำกทีอ่�ำเภอปำงมะผ้ำพบว่ำมสีถติเิดก็อำยตุ�ำ่กว่ำ 

5 ขวบ มอีตัรำป่วยและอตัรำกำรตำยด้วยโรคปอดบวม

สงูมำก ดงันัน้ ส�ำนกังำนป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อ

ที ่10 จงัหวดัเชยีงใหม่ได้ประสำนควำมร่วมมอืมำ และ

จัดสรรงบประมำณมำให้ เพื่อที่จะบูรณำกำรทั้งงำน 

ส่งเสริมสุขภำพ งำนรักษำพยำบำล และงำนชุมชน  

เช่น ครู อสม.  ผู้น�ำชุมชน ให้มำช่วยกันแก้ไขปัญหำนี้ 

ร่วมกัน เพื่อที่จะลดอัตรำกำรตำยของเด็กที่อำยุ 

ต�ำ่กว่ำ 5 ขวบจำกโรคปอดบวม ผลลพัธ์จำกกำรร่วมแรง 

ร่วมใจกันบวกกับกำรเสริมควำมรู้ให้ชำวบ้ำนในแต่ละ

ชุมชน โดยเฉพำะในผู้ปกครองและกลุ่มอสม.ท�ำให้

ปัจจุบันอัตรำกำรตำยด้วยโรคปอดบวมลดลง ซึ่งเป็น 

จุดเริ่มต้นของกำรท�ำ R2R”
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จุดเปลี่ยนที่ท�าให้เกิดการขับเคลื่อนงาน R2R 
“พี่เคยได้ยินเรื่องของ R2R เมื่อปี พ.ศ. 2544-2545 แต่ไม่

เข้ำใจลกึซึง้ว่ำคอือะไร จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2556 โรงพยำบำลปำง

มะผ้ำเริม่น�ำ R2R เข้ำมำพฒันำกำรท�ำงำนในองค์กร พีก่เ็ริม่รูจ้กั

และสนใจ บวกกบัเครอืข่ำยบรกิำรสขุภำพปำงมะผ้ำเหน็ควำม

ส�ำคญัของงำนวชิำกำรและได้จดัท�ำแผนยทุธศำสตร์ชือ่พฒันำงำน

วชิำกำร งำนวจิยั และนวตักรรม โดยมอบหมำยให้พีเ่ป็นประธำน 

ขับเคลื่อนร่วมกับน้องๆ จึงได้เริ่มบทบำทกำรเป็นคุณอ�ำนวย

ตั้งแต่ตอนนัน้ค่ะ ร่วมทีมงำนตอนแรกได้ประมำณ 5-6 คน 

โชคดีมำกที่น้องๆ ในทีมส่วนมำกจบปริญญำโทมำมีควำมรู้

เรื่องงำนวิจัยเป็นพื้นฐำนอยู่แล้ว จึงท�ำงำนค่อนข้ำงง่ำย โดย

พี่รับหน้ำที่เป็นผู้ขับเคลื่อนกำรจัดกำร และคอยเสริมน้องๆ 

ด้ำนแนวคิดหลักปฏิบัติ R2R ให้”

R2R เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาส
“เนื่องด้วยสภำพภูมิประเทศของอ�ำเภอปำงมะผ้ำเป็น

ภูเขำสูงและประชำชนหลำกหลำยชนเผ่ำตั้งบ้ำนเรือนอยู่ที่

ภเูขำสงู จงึท�ำให้เขำเข้ำมำรบับรกิำรด้ำนสขุภำพล�ำบำก เรำก็

มคี�ำถำมในใจว่ำเรำจะช่วยเหลอืประชำชนในพืน้ทีด่งักล่ำวได้

อย่ำงไร เรำจึงช่วยกันคิดช่วยกันท�ำ จนเกิดกำรให้บริกำรด้ำน

สุขภำพแบบเชิงรุก โดยเข้ำไปให้บริกำรที่หมู่บ้ำนเลย โดยเรำ

เรียกบริกำรนี้ว่ำ“ PCU @ home ”

เทคนิคการเป็นคุณอ�านวยที่ดี
“อย่ำงแรกเลยเรำต้องรักในกำรให้บริกำร รักที่จะให้ 

ค�ำแนะน�ำกบัน้องๆ ต้องเปิดใจให้กว้ำงเพือ่รบัฟังน้องๆ ด้วยใจ  

ไม่ใช่ไปสั่ง แต่เป็นกำรชี้แนะ ให้ค�ำแนะน�ำว่ำจะท�ำตรงนัน้

อย่ำงไร วิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อน แต่เรำจะไม่บอกจุดอ่อนเขำ

ตรงๆ ให้เขำได้คิดเอง เรำเพียงแค่ตั้งค�ำถำมน�ำ ต้องมีเวลำ

ในกำรค้นคว้ำข้อมูลและกำรวำงแผนกำรท�ำงำน บำงทีน้อง

ส่งงำนมำให้เรำดูว่ำจะแก้ไขตรงนัน้แต่เรำไม่มีเวลำก็จะขำด

ควำมต่อเนื่องได้

“นอกจำกนี้ หน้ำที่ส�ำคัญอีกข้อของคุณอ�ำนวยคือ 

ต้องคอยเชื่อมประสำน คอยอ�ำนวยควำมสะดวก  

คอยช่วยเหลือน้องๆ ในกำรท�ำงำนวิจัย R2R เป็นครูผู้ให้ 

ควำมรู ้ช่วยชีแ้นะและต้องมเีวทใีห้น้องๆได้พดูคยุแลกเปลีย่น 

เรียนรู้ พี่คิดวำ่น้องๆ ในกลุ่มส่วนใหญ่มีควำมสำมำรถ  

มแีนวคดิและควำมรูท้ีจ่ะขบัเคลือ่นงำนของตวัเองอยูแ่ล้ว 

แต่น้องๆ บำงคนที่ไม่มีเวที ไม่มีควำมรู้ก็ต้องอำศัย 

คณุอ�ำนวย คณุอ�ำนวยจงึมคีวำมส�ำคญักบังำน R2R มำก 

เรียกวำ่ขำดไม่ได้ เป็นของคู่กันค่ะ

“ในควำมเห็นของพี่คิดว่ำสิ่งที่จะท�ำให้คุณอ�ำนวย

ทุกคนมีก�ำลังใจคือกำรมีเวทีให้แสดงออกและมีพี่เลี้ยงที่

คอยกระตุน้ คอยให้ค�ำแนะน�ำ ให้ควำมช่วยเหลอื ส�ำหรบั

เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงมะผ้ำจะมีเวทีให้ทุกคนมำ 

น�ำเสนอผลงำน และมีทีมคุณอ�ำนวยให้ค�ำแนะน�ำวำ่จะ

ปรับแก้ตรงไหนบ้ำง หรือว่ำอันนีด้ีแล้ว ช่วยกันชี้จุดได้ 

เขำก็จะมีก�ำลังใจในกำรท�ำงำน

“ควำมเปลี่ยนแปลงหลังจำกท�ำ R2R ที่เห็นเป็น 

รูปธรรมคือได้อำ่นหนงัสือเยอะขึ้น ได้มองและวิเครำะห์

งำนของตัวเองมำกขึ้น ได้คิดต่อยอดว่ำเรำจะแก้ปัญหำ

หน้ำงำนอย่ำงไรจะท�ำให้งำนของเรำดีขึ้นอยำ่งไร ท�ำให้

ได้คดิอยูต่ลอด และงำนกไ็ด้รบักำรพฒันำขึน้เรือ่ยๆเวลำ

ที่มีงำนวิชำกำรระดับจังหวัด พี่ก็ได้รับโอกำสจำกท่ำน

ผู้อ�ำนวยกำรเต็มที่ อย่ำงปีที่ผ่ำนมำพี่ก็พำน้องมำเกือบ 

20- 30 คน ทกุคนกต็ืน่ตำตืน่ใจ ได้แนวทำงในกำรกลบัไป

พฒันำงำนของตนเอง ท�ำให้องค์กรของเรำตืน่ตวัมคีวำม

สำมัคคีกันมำกขึ้น ผลงำนได้รับกำรยอมรับมีชื่อเสียง 

ทุกคนรู้สึกภูมิใจ ท�ำให้มีพลังที่จะพัฒนำงำนต่อไป”

รางวัลที่ประเมินค่าไม่ได้ของคุณอ�านวย
“สิง่ทีป่ระทบัใจอบัดบัแรกคอืผูบ้รหิำรของโรงพยำบำล 

เพรำะท่ำนคอยอ�ำนวยควำมสะดวกในเรือ่งของงบประมำณ 

และให้กำรสนบัสนนุเรำทกุอย่ำง รวมทัง้ก�ำลงัแรงใจ อนันี้ 

ต้องขอบคุณคุณหมอสุพัฒน์ (นำยแพทย์สุพัฒน์ ใจงำม 

ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลปำงมะผ้ำ) ผู้บังคับบัญชำ และ

พี่อรรถสิทธิ์ (นำยอรรถสิทธิ์ แสงจันทร์ สำธำรณสุข

อ�ำเภอปำงมะผ้ำ) ที่ได้สนับสนนุงบประมำณ และเปิด

ช่องทำงให้เรำทั้งหมด ที่ส�ำคัญคือท่ำนผู้อ�ำนวยกำรได้

สนับสนนุให้น้องๆ มีโอกำสไปร่วม R2R ระดับประเทศ  

2 ปีซ้อน เป็นกำรเปิดกระบวนทศัน์ทีเ่ปิดตำเปิดใจให้น้องๆ

ได้ไปเรียนรู้ควำมอลังกำรของเวทีระดับประเทศ 
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ก้าวไปกับคุณ
อ�านวย

  (Inspirin
g Flower)

หลำยปีก่อน หน่วยงำนสำธำรณสุขใน

อ�ำเภอปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน ก็คงเหมือน 

หลำยๆ พื้นที่ที่แทบไม่มีใครรู้ว่ำ R2R คือ

อะไร จนกระทั่งเมื่อรำวปี พ.ศ. 2556 กระแส 

R2R ได้ไหลผำ่นมำยังเครือขำ่ยบริกำรสุขภำพ 

ปำงมะผ้ำรวมถงึ รพ.สต.บ้ำนแม่ละนำแห่งนี ้และได้จดุประกำย 

ให้ผูบ้รหิำรรวมทัง้บคุลำกรให้มำปฏวิตัติวัเองเพือ่พฒันำกำร

ท�ำงำนให้ได้มำตรฐำน และที่ส�ำคัญ “ได้ใจผู้เขำ้รับบริกำร” 

หนึง่ในนัน้มคีณุกร (คณุวรวทิย์ รัตนไพรวลัย์)  
ผูอ้�ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนแม่ละนำ อ.ปำงมะผ้ำ จ.แม่ฮ่องสอน 

รวมอยู่ด้วย ไปฟังเขำเล่ำดีกว่ำว่ำ แรงบันดำลใจในกำรมำ

เป็นคุณอ�ำนวยของเขำเป็นอยำ่งไร

เพราะขวนขวายจงึกลายเป็นคณุอ�านวยคนเก่ง
“เดิมทีผมท�ำงำนอยู่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต�ำบล(รพ.สต.)ผมไม่เคยคิดว่ำตัวเองจะได้เป็นคุณอ�ำนวย

หรอกครับ เพียงแต่ท�ำหน้ำที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วก็

ท�ำงำนวิจัย R2R เรื่อยๆ เมื่อมีโอกำสผมก็ลองน�ำเสนอ 

ผลงำนวจิยัของตวัเองซึง่ท�ำเกอืบทกุปีใน รพ.สต. โดยน�ำเสนอ

ทั้งระดับอ�ำเภอ ระดับจังหวัด และระดับกระทรวง เรียกได้

ว่ำทีไ่หนมปีระชมุวชิำกำรผมส่งไปหมด ผมอำศยักำรเรยีนรู้ 

แบบครูพักลักจ�ำ ขวนขวำยด้วยตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ไปศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกที่อื่น และน�ำงำนที่ตัวเอง

ท�ำเผยแพร่ทำงวำรสำร พอมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ทุกคน

ก็เริ่มรู้จักผม อีกอย่ำงผมก็จบปริญญำโทด้ำนสำธำรณสุข-

ศำสตร์ด้วย ท่ำนผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล (คุณหมอสุพัฒน์  

ใจงำม) และพี่เก่ง (คุณพยอม มงคล) จึงชักชวนให้มำ 

ก่อตั้งทีม R2R แล้วให้ผมเป็นแกนน�ำครับ”

“ทีผ่่ำนมำผมมหีน้ำทีเ่ป็นผูป้ระสำนให้คนทีท่�ำ R2R ใน

ทุกรพ.สต.มำท�ำงำนร่วมกัน ถ้ำเป็นโรงพยำบำลปำงมะผ้ำ 

บำงเรือ่งทีน้่องๆ ต้องกำรควำมช่วยเหลอืผมกเ็ป็นพีเ่ลีย้งให้ 

คล้ำยเป็นครูบำอำจำรย์ที่คอยให้ควำมรู้โดยเฉพำะคนที่ไม่

เคยท�ำมำก่อน อำจต้องให้ควำมช่วยเหลือเยอะหน่อยครับ”

“ควำมประทับใจอีกอย่ำง คือ 

ช่วงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2558 เรำได้เชิญอำจำรย์กะปุ๋ม  

(ดร.นิภำพร ลครวงศ์) กับอำจำรย์ติ๋ว (เภสัชกรหญิงภำวดี   

น้อยอำษำ) มำเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ แล้วพี่สมเรียน  

สุขโพธิญำณ ซึ่งท�ำงำนในต�ำแหน่งลูกจ้ำงเป็นพนกังำนเปล

และรับงำนห้องบัตร ได้มีโอกำสเข้ำไปเรียนรู้กับอำจำรย์ 

ทั้งสองท่ำน ซึ่งได้เขียนปัญหำหน้ำงำนว่ำมีอะไรบ้ำง เช่น  

เขำต้องท�ำงำนหลำยหน้ำที ่ไม่ว่ำจะบรกิำรเปล บรกิำรบตัรควิ  

ชั่งน�้ำหนกั และวัดส่วนสูง เขำบอกว่ำอยำกท�ำงำนหลำยๆ 

อย่ำงได้ในเวลำเดียวกัน แต่ไม่รู้จะท�ำอย่ำงไร เขำก็คิดมำ

เรื่อยๆ จนได้นวัตกรรมชิ้นหนึง่ ซึ่งอำจำรย์กะปุ๋มเรียกว่ำ 

“ปุม่ตึด้เมือ่กึด๊เตงิ”เป็นภำษำเมอืง  ซึง่หมำยควำมว่ำ “กดปุม่ 

เมื่อคนไข้เสร็จแล้ว”โดยพอมีคนไข้มำ เขำก็จะเข็นเปลไป

ห้องเอกซเรย์ จำกนัน้ก็กลับมำท�ำงำน พอเอกซเรย์เสร็จแล้ว

เจ้ำหน้ำที่ห้องเอกซเรย์ก็กด“ปุ่มตึ้ดเมื่อกึ๊ดเติง”พี่เขำก็จะรู้

ว่ำต้องไปรับคนไข้

“พี่สมเรียนส่งผลงำนชิ้นนี้ไปประกวดในระดับอ�ำเภอ

แล้วได้รำงวลัชนะเลศิ จำกนัน้เรำกส่็งผลงำนชิน้นีไ้ปประกวด

ทีเ่วทรีะดบัจงัหวดักไ็ด้รำงวลัชนะเลศิอกี เป็นผลงำนทีพ่วกเรำ 

ภูมิใจมำก จำกที่พี่สมเรียนเป็นคนงำนธรรมดำๆ วันหนึง่

เขำสำมำรถก้ำวขึ้นไปบนเวทีระดับจังหวัด และสำมำรถ

น�ำเสนอผลงำนบนเวทีต่อหน้ำคนเยอะๆได้ มันท�ำให้เขำมี 

ควำมสขุ ภมูใิจ และรูส้กึมคีณุค่ำค่ะ” คณุพยอมกล่ำวทิง้ท้ำย 

ด้วยน�้ำเสียงภำคภูมิใจแทนทีมงำนของเธอ
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ไม่ยากถ้าอยากเป็นคุณอ�านวยขั้นเทพ
 “แม้ว่ำในระดับประเทศ R2R จะเกิดมำหลำย

ปีแล้ว แต่เครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงมะผ้ำแทบ

จะไม่รู้เรื่องว่ำมันคืออะไร เมื่อผมได้รับมอบหมำย

ให้เป็นแกนน�ำในปี พ.ศ. 2556 ก็ศึกษำข้อมูลเพื่อดู

ตัวอย่ำงที่หลำกหลำย ปี พ.ศ. 2557 เริ่มด�ำเนนิกำร

อย่ำงจริงจัง โดยแบ่งหน้ำที่ให้ทุกคนรับผิดชอบโดย

เฉพำะ Facilitator (คุณอ�ำนวย) และผู้ท�ำวิจัยให้

ชัดเจนขึ้น และปี พ.ศ. 2558 เรำก็ได้เชิญอำจำรย์ 

กะปุ๋มและอำจำรย์ติ๋วมำเป็นวิทยำกรเรื่องกำร 

ขับเคลื่อน R2R โดยมีผมและพี่เก่งเป็น Facilitator  

ซึ่งปีที่ผ่ำนมำเครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงมะผ้ำ 

ส่งผลงำนวจิยัเข้ำประกวดทัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบั 

กระทรวงสำธำรณสุข และเรำก็ได้รับคัดเลือก  

ถือได้ว่ำประสบควำมส�ำเร็จในระดับหนึง่”

“ส�ำหรับผมแล้ว รู้สึกประทับใจในเรื่องของกำรส่ง 

ผลงำนเข้ำประกวด ไม่ว่ำระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบั

กระทรวง นอกจำกนี ้เรำกไ็ด้ส่งไปประกวดทีศ่นูย์สรินิธรใน

หวัข้อทีเ่กีย่วข้องและได้รบัคดัเลอืกให้น�ำเสนอระดบัประเทศ

ซึ่งก็ได้รับรำงวัลอีก จนได้ตีพิมพ์ผลงำนเผยแพร่ในวำรสำร 

กย็ิง่ท�ำให้ประทบัใจ และเป็นก�ำลงัใจทีส่�ำคญัในกำรท�ำงำน”

 “ผมคิดวำ่กำรเป็นคุณอ�ำนวยขั้นเทพนัน้ไม่ยำกถ้ำมี

ควำมมุ่งมั่นตั้งใจและหมั่นขวนขวำย ผมยึดหลัก 5 ช ของ

อำจำรย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ คือ ชวน เชียร์ ชี้แนะ ชื่นชม 

และเชื่อม เพื่อท�ำควำมเขำ้ใจในกำรท�ำ R2R อย่ำงต่อเนื่อง 

คอยเติมเต็มในส่วนที่ผู้ท�ำวิจัยยังขำดอยู่ คอยให้ก�ำลังใจ 

คนทีท่�ำ R2R และสิง่ทีล่มืไม่ได้เลยคอืเรำต้องย�ำ้กบัผูท้�ำ R2R 

ว่ำผูท้ีจ่ะได้รบัประโยชน์จำกกำรท�ำงำนของเรำมำกทีส่ดุคอื

ประชำชนที่มำใช้บริกำรของเรำ รองลงมำคือกำรพัฒนำ 

หน่วยงำนและองค์กรของเรำให้ก้ำวหน้ำและมีคุณภำพ

ระดับสำกล”

ก้าวไปกับคุณ
อ�านวย

  (Inspirin
g Flower)
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R2R เป็นอาวุธที่ช่วยเพิ่มจุดแข็ง อุดจุดอ่อน
“หลำยปีทีผ่่ำนมำทีผ่มเข้ำมำท�ำ R2R ผมภมูใิจกบัผลงำน

ที่เกิดขึ้นหลำยๆ ชิ้นที่ผมท�ำ ผมได้ศึกษำงำนของคนอื่นด้วย 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรศกึษำเพิม่เตมิหำควำมรูจ้ำกเวบ็ไซต์และวำรสำร

ต่ำงๆ เป็นกำรพฒันำงำนของตวัเองทกุวนั ซึง่นอกจำกผลลพัธ์

ที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว ได้เห็นควำมเปลี่ยนแปลงอยำ่งชัดเจน

ในเครือข่ำยบริกำรสุขภำพปำงมะผ้ำด้วย ทุกคนกระตือรือร้น

มำกขึน้เพือ่ทีจ่ะมำพฒันำงำนหน้ำงำนของตวัเองและปรบัปรงุ

หน่วยงำนของเรำให้ดีขึ้น”

“ผมคิดว่ำเป็นโอกำสดีที่หน่วยงำนของเรำจะได้พัฒนำ

งำนให้ดยีิง่ขึน้ เพรำะว่ำหน่วยงำนในระดบั รพ.สต. ใกล้ชดิกบั

ประชำชนมำกทีส่ดุ จำกเดมิทีช่มุชนมองว่ำระบบกำรให้บรกิำร

เรำไม่ค่อยดี ถึงขนำดเคยเจอปัญหำเวลำออกนอกพื้นที่โดน

ล้อเลียนว่ำท�ำไมออกให้บริกำรช�ำรุด ยำก็ไม่พอ จุดให้บริกำร

ต่ำงๆ กไ็ม่เพยีงพอ เอกสำรทีเ่ตรยีมมำกไ็ม่พอ เจ้ำหน้ำทีก่ไ็ม่มี 

ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร ผู้มำรับบริกำรก็สับสน ท�ำให้ 

ปั่นป่วนพอสมควร แต่หลังจำกเรำน�ำ R2R มำช่วยและพัฒนำ

ปรบัปรงุทัง้ในสถำนบรกิำรและนอกสถำนบรกิำรในแบบเชงิรกุ 

ตอนนี้ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนเพิ่มขึ้นถึง 97%  

เจ้ำหน้ำทีเ่องกม็คีวำมพงึพอใจเพิม่ขึน้เช่นกนั ทกุคนมคีวำมสขุ 

ในกำรท�ำงำนมำกขึ้น งำนก็มีคุณภำพมำกขึ้น”

เพราะมผีูบ้รหิารทีเ่ข้าใจและเหน็ความ
ส�าคัญของการใช้ R2R เป็นเคร่ืองมือใน
การเปิดประตสููก่ารพฒันางาน สนบัสนนุ
ให้คณุอ�านวยมเีร่ียวแรงในการขบัเคลือ่น
พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร
อย่างเตม็ที ่ท�าให้ถงึแม้อ�าเภอปางมะผ้าจะ
เป็นภเูขาสงู ประชาชนหลากหลายชนเผ่า
ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับบริการ
ด้านสุขภาพที่ดีอีกต่อไป

ก้าวไปกับคุณ
อ�านวย

  (Inspirin
g Flower)

“ในปี พ.ศ. 2559 เรำจะใช้ Intervention เรื่อง R2R 

โดยให้ควำมรู้เรื่องวิชำกำรทั้งในโรงพยำบำลปำงมะผ้ำ

สำธำรณสุขอ�ำเภอ และรพ.สต.ทุกแห่ง จะมีตัวอย่ำง 

รูปแบบที่ท�ำ R2R แล้วประสบควำมส�ำเร็จมำเล่ำให้ฟัง  

ม ีWorkshop ให้คนทีม่ำประชมุวชิำกำรท�ำกจิกรรมร่วมกนั 

มอบหมำยให้ทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้อง เช่น แผนกบรกิำรผูป่้วยนอก 

แผนกบริกำรผู้ป่วยใน งำนห้องคลอด งำนอุบัติเหตุ 

และฉกุเฉนิ งำนเวชระเบยีน งำนเภสชักรรมฯ งำนทนัตกรรม  

งำนแผนงำน งำนกำยภำพบ�ำบดั งำนแพทย์แผนไทย ฯลฯ  

ร่วมกันเมื่อท�ำถึงระยะหนึ่ง เรำก็จะประเมิน โดยให้ 

ทุกคนได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่ำในระดับโรงพยำบำล 

ท�ำ R2R มำแล้วได้อะไรบำ้ง สิ่งที่ท�ำตอบโจทย์สุขภำพ 

หรือไม่อย่ำงไร หรือหำกในระดับ รพ.สต. ตอบโจทย์  

Primary Care Award (PCA) หรือไม่ หลังมีกำร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีกำรคัดเลือกผลงำนเพื่อน�ำเสนอ 

ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเรำเก็บข้อมูลว่ำสิ่งที่ท�ำร่วมกัน 

ได้ขับเคลื่อนกำรท�ำงำนในเครือข่ำยของเรำอย่ำงไรบ้ำง  

เป็นเรื่องที่ต้องจับตำดูในอนำคตครับ” คุณกรกล่ำว 

พร้อมรอยยิ้ม
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แด่ 

“คุณอำ�นวย...ผู้ ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมรัก”

ขอขอบคุณ...

เพื่อนพี่น้องคุณอำ�นวย R2R ขั้นเทพทุกท่�น

กับก�รร่วมแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์อันล้ำ�ค่�

ที่เกิดจ�กก�รลงมือทำ�จริงในเส้นท�งก�รเป็นคุณอำ�นวย

ทุกประสบก�รณ์ได้ถูกรวบรวมไว้ ในหนังสือ 

“เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน 
ทักษะสำ�คัญของคุณอำ�นวย”

แง่มุมดีดีในวิถีท�งก�รเป็นคุณอำ�นวยที่ได้รับจ�กท่�น 

จะได้รับก�รถ่�ยทอดสู่คุณอำ�นวยรุ่นใหม่ต่อไป...

ด้วยรัก R2R ประเทศไทย

“ถือได้ว่าเป็นหนงัสือรวม “ปัญญาปฏิบัติ” ของคุณอ�านวย R2R 

ที่มีอยู่เล่มเดียวในโลก ไม่ซ�้าแบบใคร กลั่นกรองออกมาจากใจ 

จารเป็นอักษรสื่อสารด้วยภาษาธรรมดาๆ 

ไม่เป็นวิชาการที่ยุ่งยาก จึงเป็นหนงัสือที่อ่านง่าย อ่านสนกุ”

ค�ำนิยมโดย ศ. นพ.วิจำรณ์ พำนชิ

เชื่อว่ำหลำยๆครั้งมักเกิดค�ำถำมเหล่ำนีข้ึ้นระหว่ำงเส้นทำงของ

คุณอ�ำนวย (Facilitator) ผู้ที่คอยให้ควำมช่วยเหลือ ส่งเสริม และ

สนับสนนุกำรพัฒนำงำนประจ�ำของหลำยๆ ทำ่น

... เป็นคุณอ�ำนวยอย่ำงไรให้มีควำมสุข ?

... เป็นคุณอ�ำนวยอย่ำงไรจึงจะโดนใจ ผู้บริหำรและผู้วิจัย ? 

... เป็นคณุอ�ำนวยอย่ำงไร จงึจะเตมิเตม็หวัใจตวัเองและคนรอบข้ำงได้ ? 

วันนี้เรำมีคู่มือดีๆ กลั่นกรองจำกประสบกำรณ์ของ “คุณอ�านวย

ขั้นเทพ” ถ่ำยทอดออกมำในรูปแบบหนงัสือคู่มือขนำดพกพำด้วย

ภำษำทีเ่รยีบง่ำย ผงัรวบยอดควำมคดิทีน่่ำสนใจ รวบรวมคณุสมบตัิ

และกลเม็ดเคล็ดลับของบุคคล ผู้เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ

ต่อควำมส�ำเร็จของกำรขับเคลื่อนงำนวิจัย R2R นัน่คือ คุณอ�ำนวย 

(Facilitator) โดยได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำน

กิจกรรม World Café é โดยผู้ที่มีประสบกำรณ์จริงในกำรท�ำงำน

ขับเคลื่อนกำรวิจัย R2R ผู้ที่เคยผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฝึกฝน 

คณุอ�ำนวยขัน้เทพ (จดัโดยโครงกำรสนบัสนนุกำรพฒันำงำนประจ�ำ

สู่งำนวิจัยระดับประเทศ) อีกทั้งยังได้เชิญคุณอ�ำนวยของเจ้ำของ 

ผลงำน R2R ที่ส่งเข้ำประกวดในกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำก

งำนประจ�ำสู่งำนวิจัยประจ�ำปีในหลำยๆปีที่ผำ่นมำ ร่วมถำ่ยทอด

กลเม็ดเคล็ดลับดีๆ ในครั้งนีด้้วย

ดังนัน้ จึงเชื่อได้เลยวำ่คู่มือเล่มนี้เป็นควำมรู้ที่ผำ่นกำร

ปฏิบัติ ทดลองมำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ ว่ำสำมำรถได้ผลใน

หลำกหลำยบริบทอยำ่งแน่นอน

นอกเหนือจำกนี้ ไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อ 

คณุอ�ำนวยเท่ำนัน้ หำกท่ำนเป็นผูบ้รหิำรหรอืคณุเอือ้ 

สำมำรถใช้เป็นประโยชน์เลือกผู้ที่น่ำจะเหมำะเป็น

คุณอ�ำนวย R2R และช่วยมองหำช่องทำงอ�ำนวยควำมสะดวกให้

คุณอ�ำนวยได้ฝึกฝนทักษะที่จ�ำเป็นในกำรท�ำงำน หำกท่ำนเป็น 

คุณอ�ำนวยท่ำนจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในกำรท�ำงำนให้รำบรื่น และ

ได้ผลดีมำกขึ้น นอกจำกนี้หำกท่ำนเป็นผู้เริ่มท�ำงำนวิจัย R2R 

หรือคุณกิจ ท่ำนอำจใช้มองหำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะที่จะเป็น 

คณุอ�ำนวยของท่ำนและทรำบว่ำท่ำนควรฝึกฝนเพิม่เตมิในเรือ่งใด 

เพื่อยกระดับตนเองเป็นคุณอ�ำนวยได้ในที่สุด 

ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในกำรอ่ำนหนงัสอืเล่มนี ้ขอแนะน�ำ

ให้ผู้อ่ำนใช้จินตนำกำรในกำรตีควำมจำกแผนผังควำมคิด (Mind 

Map) แล้วจึงอ่ำนข้อขยำยควำมอย่ำงสั้นในส่วนต่อของแต่ละ

ประเด็น ขอให้ทำ่นมีควำมสุขและเพลิดเพลินกับกำรอ่ำนหนงัสือ

เล่มน้อยเล่มนีน้ะคะ

สำมำรถดำวน์โหลดหนงัสือ เติมใจ เติมไฟ เติมฝัน ทักษะส�ำคัญ

ของคุณอ�ำนวย  ได้ที่  http://www.r2rthailand.org/resources/

book/list หำกท่ำนใดอ่ำนเเล้วสำมำรถเข้ำมำแชร์ควำมคิดเห็น

ได้ที่เพจ R2R Thailand Fanclub ทำง Facebook แล้วมำร่วม

แบ่งปันประสบกำรณ์ดีๆ ร่วมกันนะคะ 

หนังสือ R2R

เติมใจ...เติมไฟ...เติมฝัน...
ทักษะสำ�คัญของ
คุณอำ�นวย

R2R ชวนอ่า
น

(R2R read
)
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โดย Restriction ใช้ Exclusion Criteria เช่น คัดผู้ป่วยที่อำกำร

หนกัมำกออกไป กรณทีี่เรำก�ำจัดออกไม่ได้กำรเลือกเข้ำก็มีวิธี

ดังนี้ กำรจับคู่ให้ตัวกวนกระจำยเท่ำกันทั้ง 2 กลุ่ม เรียกว่ำ 

Matching กำรท�ำ Randomization หรอื Random Allocation  

ใน Experimental Study จะช่วยให้กำรกระจำยของตัว

กวนเหมือนกันมำกที่สุดในแต่ละกลุ่ม และวิธีสุดท้ำยโดย

กำรน�ำสถิติวิเครำะห์เข้ำมำช่วยไข ได้แก่ กำรวิเครำะห์

แจกแจงเป็นกลุ่มย่อยที่มีและไม่มีตัวกวนเหล่ำนัน้และหำ

ค่ำเฉลี่ยใหม่ เรียกวำ่ Stratification  กำรวิเครำะห์ Multiple  

Regression Analysis  นอกจำกนี ้กำรใช้สถติขิัน้สงูเหมอืนกำร

ท�ำ Pseudo-Randomization ใหม่ โดยน�ำเอำ Confounders 

ที่มีหลำยตัวมำปรับเป็นค่ำคะแนนสมมุติขึ้น เรียกว่ำ  

Propensity Score1  เป็นต้น

สรุป เริ่มต้นดีก็เหมือนท�าส�าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง  

(Well begun is half done) 

กำรพจิำรณำเรือ่งผลลพัธ์ ควรก�ำหนดและใส่ให้ชดัเจน

ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรตัง้และเหลำค�ำถำมวจิยัตำมแนว PICO แล้ว 

สิง่ทีพ่บบ่อยของกำรใส่ Outcome ในค�ำถำมวจิยัทีแ่ตกออกมำ

เป็น PICO แล้วคอื O มกัจะถกูเขยีนเป็น “ประโยชน์ทีไ่ด้รบั” 

เช่น เพื่อลดอัตรำกำรตำยของไข้เลือดออก เพื่อพัฒนำกำร

ดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกแบบมีแบบแผน หรือกำรใส่ค�ำที่

กว้ำงเกนิไป เช่น ผูป่้วยหดืทีใ่ช้ยำใหม่ดขีึน้กว่ำกำรใช้ยำเดมิ  

เขียนเพียงวำ่ อำกำรดีขึ้น แต่ไม่ระบุให้ชัดเจนว่ำตัววัดของ

อำกำรนัน้คอือะไรบ้ำง ตวัหลกัคอือะไร จงึควรก�ำหนดให้เป็น

รูปธรรมไปเลย เช่น ระยะเวลำนอนโรงพยำบำล  ระยะเวลำ

ทีไ่ม่มอีำกำรก�ำเรบิ คะแนนของอำกำรหอบ (อตัรำกำรหำยใจ 

เสียง Wheezing  Chest Retraction) เป็นต้น

หวังว่ำบทควำมชิ้นนี้ของผมคงท�ำให้ทุกท่ำนเข้ำใจ 

“กำรเลือกและวัดผลลัพธ์ของงำนวิจัย (Outcome  

Measurement)” มำกขึ้นนะครับ

แล้วพบกันใหม่เมื่อโอกำสอ�ำนวยครับ

เอกสารอา่นเพิม่เตมิ
1. Peter CA. An Introduction to Propensity Score Methods 

for Reducing the Effects of Confounding in Observational Studies. 
Multivariate Behav Res. 2011; 46(3): 399–424.

การเลือกและวัดผลลัพธ์
ของงานวิจัย

(Outcome�measurement)
(ตอนที่�2)

ความคลาดเคลื่อนของการเลือกและวัดผลลัพธ์

เมือ่เลอืกดชันขีองผลลพัธ์ทีถ่กูต้องได้แล้ว กม็ัน่ใจได้ระดบัหนึง่

ว่ำกำรศกึษำนีจ้ะน่ำเชือ่ถอื แต่สิง่ทีต้่องพจิำรณำอกีประเดน็หนึง่คอื 

ควำมคลำดเคลื่อน (Error) ของผลลัพธ์ ซึ่งเกิดจำก 3 สำเหตุคือ

1. เกิดโดยบังเอิญ (Chance) หมำยถึง ค่ำที่วัดได้จะมี

ควำมไม่แน่นอน แม้ว่ำเรำจะวำงแผนกำรศกึษำไว้อย่ำงรดักมุระดบั

หนึง่แล้ว โดยก�ำจดัอคตต่ิำงๆ ค่ำคลำดเคลือ่นของผลลพัธ์จะแสดง

ด้วยคำ่ 95% confidence interval หรือแสดงเป็นค่ำ Probability 

ของกำรเกิดตำม Null Hypothesis ค่ำนี้หรือค่ำที่เรำคุ้นเคยกันคือ  

P-value < 0.05 นัน่เอง

2. อคติจำกกำรวัด (Measurement Bias)  เกิดได้กับตัว

เครื่องมือวัดเอง เช่น กำรอ่ำนขีดสเกลวัดของเครื่องชั่งน�้ำหนกัจะ

คลำดเคลือ่นได้มำกกว่ำอ่ำนจำกเครือ่งทีแ่สดงเป็นตวัเลข (Digital)  

หรอืเกดิจำกตวับคุคลทีเ่ป็นผูป้ระเมนิผล เช่น ผูป้ระเมนิพยำยำมจะ

บอกว่ำอำกำร Sepsis ดีขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับ IVIG เปรียบเทียบกับ

กลุ่มที่ให้สำรที่ไม่ใช่ยำ (Placebo) เพรำะรู้มำก่อนว่ำผู้ป่วยแต่ละ

คนได้ถูกแบ่งกลุ่มอยู่กลุ่มไหน กำรลดอคติเรื่องนีจ้ึงต้อง “ปิดบัง” 

ผู้ประเมินผลไม่ให้รู้กำรแบ่งกลุ่มมำก่อน เรียกว่ำ Blinding และ 

ตวัวดัเองกต้็องระบวุ่ำอำกำรดขีึน้นัน้วดัจำกอะไรบ้ำงทีเ่ป็นรปูธรรม

มำกที่สุด เช่น จ�ำนวนวันที่นอนใน ICU ระดับของไข้วัดเป็นองศำ

เซลเซียส เป็นต้น  

หมำยเหต ุ อคตเิกดิได้ในหลำยขัน้ตอน ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรเกบ็

ข้อมลู เช่น ในกำรศกึษำเชงิสงัเกต Case Control Study กอ็ำจเกดิ 

recall bias ได้ คือบอกข้อมูลผิดเนื่องจำกจ�ำไม่ได้แม่นย�ำ เป็นต้น

3. ตัวแปร (Variables) ที่เรำไม่ได้สนใจแต่มีอิทธิพลต่อ  

ผลลัพธ์ โดยตรง มีปนกันตำมธรรมชำติอยู่แล้ว เรียกว่ำ ตัวกวน 

(Confounders)  วธิกีำรก�ำจดัตวักวนโดยกำรไม่สนใจตวัแปรตวันัน้ไม่ได้ 

กลับกันเรำต้อง

สนใจเป็นพิเศษ  

ค�ำแนะน�ำใน

กำ รลดอคติ 

จำกตวักวน ได้แก่  ก�ำจดั

17
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เปิดห้องนักวิจ
ัย

(Flower Gallery)

ผู ้ ฟ ั งที่ ดี 

ต้องมทีกัษะอย่ำงไร 

“เข้าใจเหตุผล และ

ความคิดของฉันทั้งๆ ที่

มนัค้านกบัความรูส้กึของคณุ” 

“คุณไม่ได้ดึงปัญหาไปจากฉัน  

แต่คุณไว้ใจฉันให้จัดการกับมันด้วยตัวของฉันเอง”  

“คุณค่อยๆ เข้ามาอยู่ในโลกของฉันแล้วปล่อยให้ฉัน 

เป็นอย่างที่ฉนัต้องการ” หลำกหลำยควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

กำรฟัง 

ส่วนหนึง่จำกบทสนทนำในคลิปวีดิโอ เป้ อำรักษ์ กับ

กำรฟังที่จะเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของเขำ* จุดเด่นของคลิปนี้ 

คือ ต้องกำรให้ผู้ฟังได้ลองคิดว่ำที่ผ่ำนมำนัน้เรำเป็นผู้ฟัง 

ทีด่จีรงิๆ แล้วหรอืไม่ ถ้ำค�ำตอบคอื ไม่ อยำกให้ลองตดิตำม

บทควำมพิเศษนีก้ันค่ะ

กำรฟังเป็นทกัษะทีส่�ำคญัและจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ของมนษุย์ 

เพรำะก่อนที่คนเรำจะสำมำรถพูด อ่ำน เขียนได้นัน้จะต้อง 

มทีกัษะกำรฟังก่อนเป็นล�ำดบัแรก กำรเรยีนรูต่้ำงๆ เกดิจำก 

กำรฟังแล้วท�ำตำม ซึ่งในกำรท�ำงำนทักษะกำรฟังส�ำคัญ 

อย่ำงยิ่ง เพรำะต้องฟังอย่ำงมีจุดมุ่งหมำย เพื่อจับใจควำม 

สรปุควำม และถ่ำยทอดออกมำเป็นผลงำน หำกเรำไม่เข้ำใจ 

กจ็ะไม่สำมำรถท�ำงำนได้ส�ำเรจ็หรอืงำนนัน้อำจจะไม่มคีณุภำพ

ซึ่ง ดร.ประพนธ์ ผำสุขยืด กรรมกำรและเลขำนกุำรมูลนธิิ

สถำบันส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสังคม ได้กล่ำวว่ำ  

กำรฟังโดยทั่วไปเกิดขึ้นเพื่อตอบกลับ 

เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ อำศัยกลไกที่ส�ำคัญ คือ 

สมอง แต่กำรฟังอย่ำงลกึซึง้ คอื กำรฟังอย่ำงตัง้ใจ 

ด้วยใจที่เป็นกลำง และใช้ใจเป็นกลไกส�ำคัญในกำรรับฟัง

เมื่อน�ำมำเชื่อมโยงกับกำรท�ำงำนของคุณอ�ำนวย  

กำรฟังอย่ำงตั้งใจนัน้มีควำมส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกำรฟัง

ทั่วๆไป เพรำะเมื่อผู้ฟังเปิดใจรับฟังโดยปรำศจำกอคติ  

จะท�ำให้สำมำรถรับฟังเรื่องรำวหรือปัญหำของผู้วิจัยได้ 

อย่ำงครบถ้วน ท�ำให้เรำเข้ำใจเขำได้มำกขึ้น ผู้วิจัยก็เกิด

ควำมรูส้กึทีด่ ีทีไ่ด้บอกเล่ำควำมรูส้กึให้กบัคนทีพ่ร้อมรบัฟัง

และเมื่อนัน้เองควำมกลัวปัญหำที่มีอยู่มำกมำยในควำมคิด

ของเขำกจ็ะน้อยลง และน�ำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำทีเ่หมำะสม 

ทุกท่ำนสำมำรถติดตำมเคล็ดลับดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กำรฟังฉบับเต็มได้ในคลิป “Deep Listening มหัศจรรย์

แห่งการฟังอย่างลึกซึ้ง” โดย ดร.ประพนธ์ ผำสุขยืด  

ที่คลังควำมรู้ เสริมพลัง สร้ำงสรรค์ และพัฒนำ เว็บไซต์ 

 http://www.r2rthailand.org

*ที่มำ เป็นเอก รัตนเรือง. (2015, November 2).  ชื่อเรื่อง  

เป้ อำรักษ์ กับกำรฟังที่จะเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของเขำ [Video file]. Video 

posted to http://youtu.be/oD0LwD39_XM
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พระพุทธบำทสี่รอยที่แม่ริม ไม่แปลก

ส�ำหรบันกัท่องเทีย่วเชยีงใหม่...แต่เส้นทำง

ที่ขับผ่ำนบ้ำนสะลวงนอก จำกถนนสำย

หลักแม่ริมนีน่่ำสนใจจะเป็นแลนด์มำร์ค

ใหม่ที่บอกเลยว่ำ ถ้ำได้รู้จักแล้วอยำกจะ

แวะมำแน่ ๆ 

ปักหมดุจดุแรกง่ำยๆ ที ่“รพ.สต.สะลวงนอก” 

สถำนพยำบำลเลก็ๆ ไกลเมอืงทีส่วยเหมอืนรสีอร์ท 

จดุน่ำสนใจอยูท่ีค่ลนิกิแพทย์แผนไทยทีต่ัง้อยู่

ข้ำงๆ คณุตำฝนหมอโบรำณประจ�ำคลนิกิแผนไทย

วยั 81 ปี เล่ำว่ำทีน่ีเ่ปิดมำแล้ว 16 ปี โดยก่อนหน้ำที่

จะจดัตัง้ได้นัน้ มกีำรจดัอบรมนวดและอบสมนุไพร

โดยวิทยำกรด้ำนสมุนไพร จำกนัน้ทำงหมู่บ้ำนก็ได้

รวมกลุม่และคณุตำเป็นประธำน ตอนนีส้มำชกิแยก

ย้ำยกันไปท�ำมำหำกินอย่ำงอื่น เหลือแค่ตำฝนกับ 

คณุยำยดแูลและให้บรกิำรนวดลกูประคบ กดจดุ อบ

สมุนไพร (ประกอบด้วย ไพล ผักฮ้วนหมู หมำกผู้ 

หมำกแม่ ไมยรำบเล็ก หญำ้นิ่วหนู กำรบูร พิมเสน 

เป็นต้น) และจ�ำหน่ำยชำสมุนไพรบ�ำรุงร่ำงกำย 

คุณตำฝนยังเป็นผู้ที่สำมำรถอ่ำนภำษำล้ำนนำใน

ต�ำรำกระดำษสำที่เกี่ยวกับชื่อต�ำรับและสรรพคุณ

สมุนไพร ต�ำรำยันต์ล้ำนนำที่ใช้ในกำรแก้เคล็ด 

คุณไสย และต�ำรำเรียกขวัญทำงเหนือที่จำรึกบน 

ใบลำนใช้ในพิธีส�ำคัญตำ่งๆ

สร้างแลนด์มาร์คใหม่

เที่ยวเมืองไทย เติมไฟคนท�างาน

“สะลวงนอก” บอกต่อเลยว่า

มาเชียงใหม่แล้ว...ต้องแวะ

ถ้ำสนใจวถิชีมุชน

คนดอยต้องแวะไปที่ 

”บ้านห้วยเต่ารู” ของ 

ชำวม้ง และบ้ำนแม่ก๊ะเปียง 

ของชำวปกำเกอะญอ 

ระหว่ำงทำงกำรขึ้นไป

ยังหมู่บ้ำนแม่ก๊ะเปียง

นั้นรำยล้อมไปด้วย 

ต้นไผ่ ชำเมีย่ง ยำงพำรำ 

และอกีสำรพดัทีท่�ำให้เรำเหน็เสน่ห์ควำมหลำกหลำยทำงธรรมชำติ

ทีพ่บได้น้อยมำกในเมอืง หมูบ้่ำนนีน้บัถอืศำสนำครสิต์เพยีงหมูบ้่ำน

เดยีวในบรรดำแปดหมูบ้่ำนของต�ำบลสะลวง และมคีรสิตจกัรของ

หมูบ้่ำนเป็นศนูย์กลำงยดึเหนีย่วจติใจ อำกำศทีห่มูบ้่ำนจะเยน็สบำย

ตลอดปี ในบ้ำนดั้งเดิมของชำวปกำเกอะญอจึงมีกำรจุดเตำผิงไฟ
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ไว้ภำยในบ้ำนเพื่อให้ควำมอบอุ่นในฤดูหนำว ซึ่งตอนนี้พบบ้ำนแบบนี้ได้น้อย

มำก เพรำะส่วนใหญ่ได้ถูกกระแสนิยมของกำรสร้ำงบ้ำนแบบสมัยใหม่ด้วย

ไม้หรือปูนก่ออิฐมำทดแทนเนื่องจำกแข็งแรงกว่ำมำก

วิถีชีวิตคนในสะลวงนอกก็ยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ให้เรียนรู้ มีกำรท�ำ

น�้ำอบจำกส่วนประกอบและวิธีท�ำเริ่มจำกต�ำก�ำยำนในครกให้ละเอียดเป็นผง 

แล้วใส่ผงก�ำยำน 2 ช้อนโต๊ะ ลงในถ้วยผสมให้เขำ้กับผงจันทร์เทศ ผิวมะกรูด 

ขี้ผึ้ง น�้ำตำลทรำยขำว น�้ำตำลทรำยแดง จำกนัน้เติมน�้ำประมำณครึ่งหม้อ  

ใส่ใบเนยีม (หอมด่วนหลวง) ใบเตยลงไปพอให้มกีลิน่หอม และเปลอืกชะลดู 2  

ก�ำมอืลงผสมในหม้อ ต้มจนได้น�ำ้สนี�ำ้ตำลอ่อนๆ จงึจดุเทยีนอบวำงลงบนคนัทวน 

ใส่ในหม้อ ปิดฝำหม้อรอจนควันเทียนหมดแล้วเอำออกมำจุดใหม่ประมำณ 

4-5 รอบหรือจนกว่ำจะหอม หลังจำกอบควันเทียนรอบสุดทำ้ยเสร็จก็เปลี่ยน

มำเป็นใส่ตะคนัลงไปแทนแล้วท�ำเหมอืนเดมิ จนกระทัง่ได้กลิน่หอมทีต้่องกำร 

เรียกว่ำ’กำรร�่ำ’ ใส่เเป้งร�่ำ (แป้งหิน) กับพิมเสนในที่กรองเเล้วเอำหัวน�้ำหอม

กลิ่นที่ชอบค่อยๆ หยดลงบนเเป้งร�่ำเเล้วบดจนเขำ้กันใส่ลงในถ้วยจำกนัน้ 

กรองเเล้วบรรจุลงภำชนะ

ก่อนกลบัแนะน�ำให้แวะ “ร้านชาเพชรบรุรีามา”  

ร้ำนชำสวยๆ นั่งสบำยกับใบชำที่เจ้ำของร้ำน

เลือกสรรอบหลำยกลิ่นและรสแบบเฉพำะตัวเพื่อ

ขำยที่ร้ำนและส่งออกไปหลำยที่ อำหำรตำมสั่ง

และบำนอฟฟ่ีหรอืฮนันีโ่ทสต์อบของทีน่ีก่อ็ร่อยท�ำ

ให้ฟินไม่แพ้บรรยำกำศโดยรอบจริงๆ

R2R พาเที่ย
ว

(R2R Rela
x Zone)



2121

วันนี้เรำมีภำพบรรยำกำศงำนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยควำมสร้ำงสรรค์ของ

นกัวิจัยจำกทั่วทั้งประเทศ และชำวแฟนคลับ R2R ที่นำ่รักมำฝำกค่ะ เริ่มต้น

ด้วยกำรกล่ำวปำฐกถำเปิดงำนโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ในหัวข้อ 

“R2R สร้ำงสรรค์สูก่ำรเปลีย่นแปลง” ทีถ่อืเป็นกำรจดุประกำยควำมคดิ ควำม

สร้ำงสรรค์ สร้ำงพลังให้กับคนหน้ำงำนอย่ำงมำกเลยทีเดียว จำกนัน้ผู้เข้ำ 

ร่วมงำนได้เลือกเข้ำห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่ำงๆตำมควำมสนใจ ผ่ำน  

Road Map สมุดเส้นทำงกำรเดินฉบับพกพำสุดน่ำรัก สีสันสดใส ที่บอก 

รำยละเอยีดในงำนอย่ำงครบครนั พร้อมกบั Tips ดีๆ  ทีจ่ะช่วยในกำรตดัสนิใจ 

ผ่ำนไอคอนน่ำรกัๆ ได้แก่ หนอนน้อย แรกพบสบตำ บอกให้รูว่้ำห้องนีม้ ีSession 

ที่เหมำะกับท่ำนที่สนใจอยำกเริ่มต้นรู้จัก R2R  ผีเสื้อแสนสวย โบยบินสรรหำ

กระบวนยุทธ์ บอกให้รู้ว่ำห้องนี้มี Session ที่เหมำะกับนกัวิจัย R2R ที่ช�่ำชอง

แล้ว หรือจะเป็น ดอกไม้ผลิบาน ที่บอกให้รู้ว่ำห้องนี้มี Session ที่เหมำะกับ

ผู้สนใจจำกทุกวงกำร ซึ่งวิทยำกรในแต่ละห้องได้เตรียมเนื้อหำที่เข้มข้นและ

ค�ำนงึถึงประโยชน์ที่ผู้เข้ำร่วมงำนจะสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้

R2R  to Transformation 

สร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง

ปิดฉากอย่างงดงามกับ R2R Forum ครั้งที่ 8 
กระจายข่าว

R2R
(R2R’s Update)

ส�ำหรับในปีนีน้อกจำกจะมีนทิรรศกำรแสดงผลงำน R2R ดีเด่น กำร

บรรยำยพิเศษจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิและมำกไปด้วยประสบกำรณ์จำก

ทั่วทั้งประเทศแล้ว ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำ่งๆ ล้วนมีควำมเข้มข้นเช่นกัน  

ไม่ว่ำจะเป็น Session Work shop R2R ด้ำนกำรศึกษำในปีนี้ได้รับผลตอบรับ 

อยำ่งล้นหลำม มีผู้สนใจเข้ำรับฟังจ�ำนวนมำก แสดงให้เห็นว่ำ R2R เริ่มแผ่

ขยำยอย่ำงกว้ำงขวำงไปในวงกำรต่ำงๆ ของประเทศไทย ช่ำงเป็นเรือ่งน่ำยนิดี 

จรงิๆ คะ่ ต้องยอมรับวำ่กำรประชมุครัง้นี้ นอกจำกจะได้ควำมรู้และเคล็ดลบั 

ในกำรพฒันำงำน R2R กลบัไปแล้ว เชือ่ว่ำผูร่้วมงำนหลำยๆ ท่ำนกลบัไปพร้อม 

Inspiration ที่เกิดขึ้นมำกมำยเลยทีเดียว สุดท้ำยนีข้อแสดงควำมยินดีกับ 

ผลงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัล มำร่วมกันสร้ำงสรรค์สู่กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไม่

หยุดยั้งด้วยกันนะคะ 
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ต่อกันด้วยวังศิลาแลง “วังศิลาแลงหรือวังบอก” ที่ชาวบ้าน 

เรียกขาน เนื่องจากลักษณะหินที่เป็นช่องทรงกระบอก จึงท�าให้ชาวบ้าน 

เรียกว่า วังบอก ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นชื่อ วังศิลาแลง เอกลักษณ์ของ 

วังศิลาแลง คือ หินที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกซึ่งเกิดจาก การเคลื่อนตัว 

ของเปลือกโลกแนวรอยเลื่อนปัว ซึ่งมีภูมิลักษณ์แบบแก้วไวน์ (Y-glass) 

เมื่อกระแสน�้ากูนไหลผ่าน หมุนวน กัดเซาะเป็นเวลานานหลายพันปี  

จงึท�าให้เกดิหนิทรงกระบอกทีม่คีวามสวยงามและลงตวัตามแบบฉบบัของ

ธรรมชาติ หากจะไปเที่ยววังศิลาแลงควรเตรียมก�าลังกาย ก�าลังขาและ

ก�าลังใจให้พร้อม เพราะต้องเดินลัดเลาะตามหน้าผาเพื่อชื่นชมความงาม

ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ แม้จะเหนื่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ

 
บ่อบ�าบัดน�้าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองน่าน หลายคนอาจจะ 

ตั้งค�าถามว่า “ท�าไมพามาเที่ยวบ่อบ�าบัดน�้าเสีย น่าเที่ยวจริงๆ หรอ” 

ขอยืนยันเลยค่ะว่า บ่อบ�าบัดน�้าเสียในเขตชุมชนบ้านพวงพยอม เทศบาล

เมืองน่านแห่งนี้ เป็นอีกหนึง่สถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาด บ่อบ�าบัดน�้าเสีย

เป็นบึงน�้าขนาดใหญ่กว่า 5 ตร.กม. และขนานไปกับแม่น�้าน่าน แถมยังมี

ทัศนียภาพที่สวยงามด้วยวิวภูเขา มีต้นไม้จ�านวนมากท�าให้อากาศสดชื่น 

เย็นสบายและเหมาะกับการพักผ่อน ซึ่งชาวน่านยกให้ที่นี่เป็นสถานที่ 

ออกก�าลังกายที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในเมืองน่านและเป็นสถานที่ 

ที่รวมชาวน่านผู้รักสุขภาพไว้มากที่สุด ทั้งมาเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานหรือ 

ท�ากจิกรรรมร่วมกนั นอกจากนีย้งัมผีูค้นมานัง่ปเูสือ่ปิกนคิตามร่มไม้รายทาง

เพื่อชื่นชมความงดงามในยามพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วย

 
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสถานที่ Unseen in Nan ที่เลือกมา 

น�าเสนอในครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านจะชอบและหาโอกาสมาสัมผัสความ  

Unseen เหล่านีใ้ห้ได้สกัครัง้นะคะ เมอืงน่านยงัมสีถานที ่Unseen 

อีกหลายแห่งที่รอทุกท่านมาเที่ยวชมค่ะ...ยินดีต้อนรับ 

ทุกท่านค่ะ

วังศิลาแลงหรือวังบอก

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย
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ส�าหรบัฤดหูนาว ใครก�าลงัมองหาเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยธรรม
ชาติ

เงียบสงบ กลางขุนเขาธรร
มชาติ แวดล้อมไปด้วยวัฒนธรรมที่

หลากหลาย แล
ะร่องร

อยของ
แหล่งประวัติศาสตร์สงครามโลก

ครั้งที่ 2 ขอแ
นะน�าให้รู้จักกับ “เมือง

ขุนยวม
” ค่ะ

ขุนยวม เป็นอ�าเภอหนึง่ของจ
ังหวัดแม่ฮ่องสอ

น ชื่อขุน
ยวม

ได้มาจาก แม่น�า้ยวม ทีม่ต้ีนน�า้อยูใ่น
อ�าเภอนี ้และเป็

นแม่น�า้ทีย่าว

ทีส่ดุของจงั
หวดัแม่ฮ่องสอ

น ขนุยวมเป็นเมอืงเก่าแ
ก่ทีม่ผีูม้าอาศยั

อยูต่ัง้แต่สมยัล้านนา ท�าให้มหีลกัฐานทางโบราณคดใีห้ศกึษาเป็น

จ�านวนมาก นอกจากนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังถ
ูกใช้เป็น

เส้นทางเดนิทพัของทหารญีปุ่น่ผ่านไปยงัประเทศพม่า เส้นทางนี้

มีความแตกต่างกับเส้นทางที่ทหารญี่ปุ่นที่ใช้เดินทัพ คือ มีการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในพื้นที่ กับทหารญี่ปุ่น ทั้งการ

ช่วยเห
ลอื แล

ะแลกเปลีย่นวฒันธรรมของทหารญีปุ่น่กบัชาวบ้าน  

อกีทัง้ ไม่มกีารกดขีข่่มเหง เปรยีบเสมอืนการเข้าม
าขอพึง่พาอาศยั

   

เส้นทางท
่องเที่ยว

แห่งใหม่.
..

ยอ้นรอย
ประวตัศิ

าสตร์

สงคราม
โลกครั้งท

ี่ 2 

ณ ขุนยวม
 

จ.แม่ฮ่อง
สอน

โดย คุณวนดิา ศรีสังวาล
ย์

ภาพทหารญี่ปุ่นช่วยงา
นชาวบ้าน, ภาพชาวบ้านขายขน

มให้ทหารญี่ปุ่น

 จงึขอแ
นะน�าสถาน

ทีพ่กัผ่อนส�าหรบันกัเดนิทาง ดงันีค่้ะ

“อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น” เป็นจุดเริ่มต้น

ของผู้สนใจส�าห
รับท่องเที่ยว เป

็นสถานที่รวบรวมสิ่งของ
 

และเล่าเรื่องราวค
วามเป็นมาของชาวขุนยวม 

นอกจากยังมีอาสาส
มัครไกด์ตัวน้อย หรือคุณลุง 

คุณป้า คุณตา คุณยาย ม
าเล่าเร

ื่องราวข
องชาว

ขุนยวม และแ
นะน�าสถานที่ท่องเที่ยวกันอีกด้วย 

ภาพด้านหน้าอนสุรณ์สถานมติรภาพไทย-ญีปุ่น่
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สวสัดค่ีะ พบกนัเป็นการเฉพาะกจินะคะ วนันีอุ้ย๋ (อทุ
ยัวรรณ

  

สกลวส
นัต์: พยาบาลวชิาช

พี โรงพยาบาลน่าน) จะขอ
มาแนะน�าสถาน

ที่ 

ท่องเทีย่วสดุ Unsee
n ในเมอืงน่านค่ะ ซึง่อา

จเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ 

ของใค
รหลายๆ คน อุ๋ยพยายาม

หาข้อมูลจากชาวน่านที่อยู่รอบ
ตัว

รวมถึงสื่อรอ
บข้าง จึง

ได้ข้อสรุป
ในการน�าเที่ยวน่านสัก 2-3 ท

ี่

ที่คิดว่า Uns
een แ

ละอยา
กบอกต่อว่าท่านไม่ควรพลาดค่ะ 

 เมืองน่านได้ชื่อว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีวัดวาอาราม

สวยงาม
 มศีลิปะเฉพาะตวัและน่าค้นหา 

 ดงันัน้สถานทีแ่รกทีจ่ะไปพาเทีย่ว

จะเป็นอะไรไป
ไม่ได้นอกจากวัด  

เริ่มกันที่วัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อ�าเภอปัว 

ห่างจาก
ตวัเมอืงน่านประมาณ 70 

กโิลเมตร หลายท่านอาจสงส
ยัว่า วดั

ภเูกต็มาอยูท่ีเ่มอืงเหนอืได้อย่างไร
 มอีะไรเก

ีย่วข้อง

กบัจงัหวดัภเูกต็หรอืไม่ ความจรงิแล้
วทีม่าของช

ือ่วดัภเูกต็ มาจากการทีว่ดัตัง้อยูบ่น

เนนิสงูในหมูบ้่านเกต็ จงึได้ชือ่ว่า ว
ดัภเูกต็ สถานทีต่ัง้ของวดั

อยูห่่างจาก
โรงพยาบาล

ปัวเล็กน้อย วัด
นี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อแสนปัวหรือหลวงพ่อพุทธเมตตา  

ซึง่ผนิพระพกัตร์เพ่งตรงไปยงัอทุยานแห่งชาตดิอยภคูา เมือ่นมสัการอ
งค์พระเรยีบ

ร้อย

แล้ว เราส
ามารถชื่นชมวิวอันสวยงาม

ของดอยภูคาได้ โดยเฉพาะอย่า
งยิ่งใน

ช่วง 

ฤดูหนาวจะสามารถมองเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม นอกจากนี้ วัดภูเก็ตมี
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N
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อาคารปฏิบัติธรรมและที่พักส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม โดยได้รับการอุปถัมภ์การสร้างจาก 

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน�้าภาษีเจริญ และดร.สนธยา 

กล่อมเปลี่ยน ได้รับประทานนามว่า อา
คารกัมมัฏฐานลอยฟ้า สมเด็จพระมหา 

รชัมงัคลาจาร
ย์ (ช่วง

 วรปญุญมหาเถร ป.ธ.๙) และภ
ายในวดัมร้ีานจ�าหน่ายผ้าทอมอื

ไทลื้อของ
ชุมชน ชื่อ “ร

้านภูเก็ตผ้าทอ” ซึ่งม
ีความสวยงา

มและรา
คาไม่แพงไว้บริการ 

นกัท่องเที่ยว

R2R ขอเชิญร่วมแบ่งปันเรื่องรำวสถำนที่ท่องเที่ยว

แห่งใหม่ที่ไม่เคยมีในแลนด์มำร์คใดมำก่อน สถำนที่จะ

เลก็หรอืใหญ่ไม่ส�ำคญั ขอเพยีงเทีย่วแล้วได้แรงบนัดำลใจ 

ในกำรท�ำงำน เหมือนได้ชำร์จแบตให้ชีวิต ในหัวข้อ 

“สร้างแลนด์มาร์คใหม่ เทีย่วเมอืงไทย เตมิไฟคนท�างาน” 

ควำมยำว 1 หน้ำกระดำษ A4 พร้อมภำพประกอบ 5-10 

ภำพ ส�ำหรับผู้ที่ได้ตีพิมพ์ทำง R2R จะจัดส่งของรำงวัล

ไปให้ถึงบำ้นเลยค่ะ.... แล้วเรำจะตำมไปเที่ยวด้วยกัน

....เพราะคอลัมน์ของเรา คือ

คอลัมน์ของคุณ....

กระจายข่าว
R2R

(R2R’s Update)

มาเป็นนักเขียนใน 

Inside R2R กันเถอะ

สวสัดปีีใหม่ พทุธศกัรำช 2559 ชำว R2R ทีร่กัทกุท่ำน ขอให้ปีนี้

เป็นปีทีส่ดใส เริม่ต้นท�ำสิง่ใหม่กนันะคะ ส�ำหรบัฉบบันีเ้รำกม็ข่ีำวสำร

มำเล่ำสู่กันฟังให้แฟนคลับ R2R ได้รับทรำบทั่วกันค่ะ 

ขอเริม่ต้นปีด้วยกำรเปิดบ้ำนต้อนรบันกัพฒันำงำนประจ�ำสูง่ำน

วิจัยทุกทำ่นเข้ำร่วมกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ 

การขับเคลื่อนงานประจ�าสู่งานวิจัย 

Routine to Research (R2R) 

ส�าหรับองค์กร

ซึ่งจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 2-4 มีนำคม 2559 ณ คณะแพทยศำสตร์

ศิริรำชพยำบำล ภำยในงำนทำ่นจะได้พบกับกิจกรรมตำ่งๆมำกมำย 

อำทิ กำรฝึกจัดกำรควำมรู้ด้วย Success Story Telling เคล็ดลับกำร

ติดตำมโครงกำรวิจัยให้ส�ำเร็จ และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำ

ค�ำถำมงำนวิจัย เป็นต้น แล้วพบกันนะคะ 

กลับมาอีกครั้งส�าหรับงานประชุมวิชาการครั้งที่ 9 ที่จะเกิดขึ้น

ในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 จึงขอเชิญนกัพัฒนำงำนประจ�ำสู่งำน

วิจัยทั้งรุ่นเก๋ำและรุ่นใหม่ไฟแรงทุกทำ่น ร่วมส่งผลงำนเข้ำประกวด 

เพือ่ชงิรำงวลั R2R ดเีด่น เปิดรบัสมคัรผลงำนเข้ำประกวดในช่วงเดอืน

เมษำยนนีน้ะคะ ติดตำมรำยละเอียดได้ทำง www.r2rthailand.org  

หรอื www.facebook.com/R2R-Thailand-Fanclub มำร่วมกจิกรรม

กันเยอะๆ นะคะ
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ต่อกันด้วยวังศิลาแลง “วังศิลาแลงหรือวังบอก” ที่ชาวบ้าน 

เรียกขาน เนื่องจากลักษณะหินที่เป็นช่องทรงกระบอก จึงท�าให้ชาวบ้าน 

เรียกว่า วังบอก ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นชื่อ วังศิลาแลง เอกลักษณ์ของ 

วังศิลาแลง คือ หินที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกซึ่งเกิดจาก การเคลื่อนตัว 

ของเปลือกโลกแนวรอยเลื่อนปัว ซึ่งมีภูมิลักษณ์แบบแก้วไวน์ (Y-glass) 

เมื่อกระแสน�้ากูนไหลผ่าน หมุนวน กัดเซาะเป็นเวลานานหลายพันปี  

จงึท�าให้เกดิหนิทรงกระบอกทีม่คีวามสวยงามและลงตวัตามแบบฉบบัของ

ธรรมชาติ หากจะไปเที่ยววังศิลาแลงควรเตรียมก�าลังกาย ก�าลังขาและ

ก�าลังใจให้พร้อม เพราะต้องเดินลัดเลาะตามหน้าผาเพื่อชื่นชมความงาม

ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ แม้จะเหนื่อยแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะ

 
บ่อบ�าบัดน�้าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองน่าน หลายคนอาจจะ 

ตั้งค�าถามว่า “ท�าไมพามาเที่ยวบ่อบ�าบัดน�้าเสีย น่าเที่ยวจริงๆ หรอ” 

ขอยืนยันเลยค่ะว่า บ่อบ�าบัดน�้าเสียในเขตชุมชนบ้านพวงพยอม เทศบาล

เมืองน่านแห่งนี้ เป็นอีกหนึง่สถานที่ที่ท่านไม่ควรพลาด บ่อบ�าบัดน�้าเสีย

เป็นบึงน�้าขนาดใหญ่กว่า 5 ตร.กม. และขนานไปกับแม่น�้าน่าน แถมยังมี

ทัศนียภาพที่สวยงามด้วยวิวภูเขา มีต้นไม้จ�านวนมากท�าให้อากาศสดชื่น 

เย็นสบายและเหมาะกับการพักผ่อน ซึ่งชาวน่านยกให้ที่นี่เป็นสถานที่ 

ออกก�าลังกายที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดในเมืองน่านและเป็นสถานที่ 

ที่รวมชาวน่านผู้รักสุขภาพไว้มากที่สุด ทั้งมาเดิน วิ่ง ปั่นจักรยานหรือ 

ท�ากจิกรรรมร่วมกนั นอกจากนีย้งัมผีูค้นมานัง่ปเูสือ่ปิกนคิตามร่มไม้รายทาง

เพื่อชื่นชมความงดงามในยามพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วย

 
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสถานที่ Unseen in Nan ที่เลือกมา 

น�าเสนอในครั้งนี้ หวังว่าทุกท่านจะชอบและหาโอกาสมาสัมผัสความ  

Unseen เหล่านีใ้ห้ได้สกัครัง้นะคะ เมอืงน่านยงัมสีถานที ่Unseen 

อีกหลายแห่งที่รอทุกท่านมาเที่ยวชมค่ะ...ยินดีต้อนรับ 

ทุกท่านค่ะ

วังศิลาแลงหรือวังบอก

บ่อบ�าบัดน�้าเสีย
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ส�าหรบัฤดหูนาว ใครก�าลงัมองหาเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยธรรม
ชาติ

เงียบสงบ กลางขุนเขาธรร
มชาติ แวดล้อมไปด้วยวัฒนธรรมที่

หลากหลาย แล
ะร่องร

อยของ
แหล่งประวัติศาสตร์สงครามโลก

ครั้งที่ 2 ขอแ
นะน�าให้รู้จักกับ “เมือง

ขุนยวม
” ค่ะ

ขุนยวม เป็นอ�าเภอหนึง่ของจ
ังหวัดแม่ฮ่องสอ

น ชื่อขุน
ยวม

ได้มาจาก แม่น�า้ยวม ทีม่ต้ีนน�า้อยูใ่น
อ�าเภอนี ้และเป็

นแม่น�า้ทีย่าว

ทีส่ดุของจงั
หวดัแม่ฮ่องสอ

น ขนุยวมเป็นเมอืงเก่าแ
ก่ทีม่ผีูม้าอาศยั

อยูต่ัง้แต่สมยัล้านนา ท�าให้มหีลกัฐานทางโบราณคดใีห้ศกึษาเป็น

จ�านวนมาก นอกจากนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังถ
ูกใช้เป็น

เส้นทางเดนิทพัของทหารญีปุ่น่ผ่านไปยงัประเทศพม่า เส้นทางนี้

มีความแตกต่างกับเส้นทางที่ทหารญี่ปุ่นที่ใช้เดินทัพ คือ มีการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในพื้นที่ กับทหารญี่ปุ่น ทั้งการ

ช่วยเห
ลอื แล

ะแลกเปลีย่นวฒันธรรมของทหารญีปุ่น่กบัชาวบ้าน  

อกีทัง้ ไม่มกีารกดขีข่่มเหง เปรยีบเสมอืนการเข้าม
าขอพึง่พาอาศยั

   

เส้นทางท
่องเที่ยว

แห่งใหม่.
..

ยอ้นรอย
ประวตัศิ

าสตร์

สงคราม
โลกครั้งท

ี่ 2 

ณ ขุนยวม
 

จ.แม่ฮ่อง
สอน

โดย คุณวนดิา ศรีสังวาล
ย์

ภาพทหารญี่ปุ่นช่วยงา
นชาวบ้าน, ภาพชาวบ้านขายขน

มให้ทหารญี่ปุ่น

 จงึขอแ
นะน�าสถาน

ทีพ่กัผ่อนส�าหรบันกัเดนิทาง ดงันีค่้ะ

“อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น” เป็นจุดเริ่มต้น

ของผู้สนใจส�าห
รับท่องเที่ยว เป

็นสถานที่รวบรวมสิ่งของ
 

และเล่าเรื่องราวค
วามเป็นมาของชาวขุนยวม 

นอกจากยังมีอาสาส
มัครไกด์ตัวน้อย หรือคุณลุง 

คุณป้า คุณตา คุณยาย ม
าเล่าเร

ื่องราวข
องชาว

ขุนยวม และแ
นะน�าสถานที่ท่องเที่ยวกันอีกด้วย 

ภาพด้านหน้าอนสุรณ์สถานมติรภาพไทย-ญีปุ่น่
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R2R
 พาเท

ี่ยว

(R2R
 Rela

x Zo
ne)

เครอืข่าย R2
R

(R2R Netw
ork)

จุดเริ่มต้นของ “เครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสินธุ์”

“เครอืข่าย R2R ร้อยแก่นสารสนิธุ”์ เป็นเครอืข่ำยทีเ่กดิจำก

กำรรวมตวัของคณะท�ำงำนจำก 4 จงัหวดั ประกอบด้วย ร้อยเอด็ 

ขอนแก่น มหำสำรคำม และกำฬสินธุ์ โดยได้รับกำรแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมกำรพัฒนำงำนประจ�ำสู่งำนวิจัยของเขตสุขภำพที่ 7  

อย่ำงเป็นทำงกำร ด้วยนโยบำยจำกกระทรวงสำธำรณสุขที่

ต้องกำรขบัเคลือ่นงำน R2R ทัง้แผ่นดนิ โดยมเีป้ำหมำยเพือ่สร้ำง

เครือข่ำยทำงวิชำกำร และกำรวิจัยที่เข้มแข็ง สำมำรถพัฒนำ

งำนประจ�ำให้เป็นงำนวิจัย (Routine to Research: R2R) ที่ดี

มีคุณค่ำ สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรแก่ประชำชน

ในพื้นที่รับผิดชอบได้ 

“กรรมการน้องใหม่ แต่เป็นคนเก่าที่เก๋า” มำจำกกำร

เลือกสรรจำกคนท�ำงำนเดิมในแวดวงคนท�ำงำนคุณภำพ 

ทัง้งำนด้ำนบรกิำร ด้ำนวชิำกำรและวจิยั ซึง่แต่เดมิแต่ละจงัหวดั

มต้ีนทนุกำรท�ำงำนวจิยัอยูแ่ล้วในระดบัหนึง่ดงันัน้ จงึเป็นเรือ่งที่

ไม่น่ำหนกัใจมำกนกัต่อกำรขบัเคลือ่นพนัธกจิทีไ่ด้รบัมอบหมำย 

เนื่องจำกผ่ำนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนมำแล้ว เพียงแต่ครั้งนี้

เป็นกำรต่อยอดงำนเดิมภำยใต้ชื่อใหม่เท่ำนัน้

        กว่าจะมาเป็น 

  เครือข่าย

    ร้อยแก่นสารสินธุ์

ดร.จงกลณี จันทรศิริ 
ดร.นพ.ธนชัย พนำพุฒิ
เลขำฯและประธำนเครือข่ำย R2R 
เขตสุขภำพที่ 7

เริ่มต้น…และต่อไป กับการท�างานของ 

“เครือข่ายน้องใหม่ไฟแรงสูง”

ชื่อนี้เรำไม่ได้ตั้งเอง แต่ถูกขนำนนำมจำกแวดวง 

เครอืข่ำย R2R อืน่ๆ ให้เรำเป็น “เครอืข่ายน้องใหม่ไฟแรงสงู”  

ซึ่งอำจมำจำกกำรสัมผัสรู้จำกคนอื่นที่เห็นกระบวนกำร

ขับเคลื่อนของเรำแบบกำ้วกระโดด ทั้งที่เรำเพิ่งปรำกฏชื่อ

อย่ำงเป็นทำงกำรในนำมของ “เครือข่าย R2R ร้อยแก่น 

สารสินธุ์” ในเวที R2R Forum ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์ประชุม 

อิมแพ็ค อำรีนำ เมืองทองธำนี อีกทั้งมีกำรรวมตัวกันของ 

เครอืข่ำย R2R อืน่ๆ มำนำนแล้ว โดยเฉพำะเครอืข่ำยในเขต 

จงัหวดัภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้แก่ เครอืข่ำยนครชยับรุนิทร์  

เครือข่ำยอุบลศรโีสธรเจริญ และแต่ละเครือข่ำยมีกำร

แสดงผลงำนในเวที R2R Forum มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่

ปรำกฏผลงำนทีเ่รยีกว่ำ R2R ในนำมของเครอืข่ำยร้อยแก่น 

สำรสนิธุเ์ลย มเีพยีงผลงำนของบคุลำกรทีส่่งมำในนำมของ

โรงพยำบำลต้นสังกัดเท่ำนัน้ และเรำก็พบว่ำในเวที R2R 

Forum ที่ผ่ำนมำทั้ง 6 ครั้งนัน้ มีผลงำนจำกบุคลำกรใน

เครอืข่ำยร้อยแก่นสำรสนิธุน์�ำเสนอทกุปี และหลำยผลงำน

ได้รบัรำงวลั จงึอำจกล่ำวได้ว่ำในเครอืข่ำยร้อยแก่นสำรสนิธุ์ 

ไม่ใช่เรื่องใหม่ มีคนรู้จักและท�ำ R2R อยู่แล้ว
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ด้วยเหตุนีจ้ึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “เครือข่าย R2R ร้อยแก่นสารสินธุ์ น้องใหม่ 

ไฟแรงสูง” ด้วยกำร “รวมคน รวมทุน รวมศักยภาพ รวมงาน”  โดยเปิดตัวในเวที 

R2R Forum ครั้งที่ 7 เป็นกำรรวมตัวของคณะกรรมกำรและประกำศให้นกัวิจัย 

ทั้งในเขตจังหวัดเครือขำ่ยและเครือข่ำยอื่นๆ รับรู้โดยจัดกิจกรรมเปิดตัว ประกำศ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจน�ำเสนอผลงำน มอบรำงวัลให้นกัวิจัยที่ได้รับ

รำงวัลผลงำน R2R ทั้งที่ผ่ำนมำและปัจจุบัน

เบื้องหลัง…กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อน

2 (สอง) กลยทุธ์หลกั ทีใ่ช้ คอื กลยทุธ์ “4 ร” และ “4 ป”

เริ่มต้นด้วย กลยุทธ์ 4 ร. “รวมคน รวมทุน รวมศักยภาพ 

รวมงาน” โดยค้นหำทุนเดิมที่มีอยู่ เป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อน 

จงึเป็นทีม่ำของทมีคณะกรรมกำร และทมี Facilitators ในระดบัเขต 

ร่วมกนัจดัท�ำวสิยัทศัน์คอื “เป็นเครอืข่าย R2R ชัน้น�าของประเทศใน

ปี 2560” ด้วยพันธกิจ คือ “พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” 

และน�ำเสนอต่อผู้บริหำรในระดับนโยบำย เพื่อก�ำหนดเป็นนโยบำย

หลักของเขตสุขภำพ จึงเป็นที่มำของทุน งบประมำณสนับสนนุ 

กำรขบัเคลือ่นแผนงำน โครงกำรให้บรรลเุป้ำหมำยทีร่่วมกนัก�ำหนด

แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน R2R

จำกกลยุทธ์ “4 ร” และ “4 ป” ก่อให้เกิดพลังกำร 

ขับเคลื่อนโดยใช้ 3 ยุทธศำสตร์หลักคือ 1) สร้ำงทัศนคติ  

ปรับวิธีคิด และสร้ำงแรงจูงใจ 2) เสริมสร้ำงสมรรถนะ 

นกัวจิยัด้ำนสขุภำพทกุระดบั 3) พฒันำระบบบรหิำรจดักำร

งำนวจิยัครบวงจร ประกอบด้วยกจิกรรมหลำยรปูแบบ ได้แก่ 

1) Mapping และขึ้นทะเบียนนกัวิจัยที่ได้รับรำงวัลจำก 

เครือข่ำยร้อยแก่นสำรสินธ์ุ 2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

“จาก Success Story สู ่Inspiration ในการท�า R2R” ระดบัเขต  

3) พัฒนำ Facilitators เพื่อขับเคลื่อนงำนวิจัย R2R เช่น 

ส่งตวัแทนจำกเครอืข่ำยร้อยแก่นสำรสนิธุ์ อบรม Facilitators  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะ Facilitators  

4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพงำนวิจัย  

5) จัดประกวดผลงำน R2R ระดับเขต

บทเรียนที่เรำได้รับจำกกำรขับเคลื่อน R2R ท�ำให้เรำ

เรียนรู้ว่ำ “การขับเคลื่อน R2R ให้มีชีวิตต้องปรับเปลี่ยน

วิธีคิด และสร้างฐานเรียนรู้แบบเชิงรุก” ส�ำหรับฝันของเรำ

คือ เรำจะเป็นเครือขำ่ย R2R ที่เข้มแข็ง มีกำรเรียนรู้ที่เป็น

พลวตั ดแูล ช่วยเหลอืกนัและกนั อย่ำงทรงพลงั เพือ่สร้ำงคน  

สรำ้งทีม สรำ้งงำน สร้ำงองค์กร เพื่อประชำชนได้รับบริกำร

ที่มีคุณภำพ สู่สุขภำวะที่ดี ด้วยกำรเขำ้ถึงและเข้ำใจ

ตำมด้วยกลยุทธ์ “4 ป.” คือ “เปิดรับ R2R เปิดตัว เปิดศักยภาพ 

เปิดการเรียนรู้” โดย

1. เปิดรับ R2R ด้วยกำรเปิดนโยบำยกำรขับเคลื่อน R2R เขต 7  

จดัตัง้คณะกรรมกำร R2R ร้อยแก่นสำรสนิธ์ ร่วมจดัท�ำแผนยทุธศำสตร์

งำนวิจัยกับกระทรวงสำธำรณสุข เปิดศักยภำพแกนน�ำด้วยกำรอบรม

ระยะสั้น”กำรขับเคลื่อนงำนประจ�ำสู่งำนวิจัย ตำมด้วยส่งอบรม FA 

ขั้นเทพ ที่จัดโดยโครงกำรสนับสนนุกำรพัฒนำงำนประจ�ำสู่งำนวิจัย

ระดับประเทศ ร่วมกับคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล

2. เปิดตัว โดยกำร “ระดมพลคน R2R” จดัประชมุขบัเคลือ่น

งำนประจ�ำสู่งำนวิจัย (R2R) ส�ำหรับองค์กรส่งผลให้เกิดปรำกฎกำรณ์ 

4 in 1 ได้แก่ 1) ได้รับกำรสนับสนนุนโยบำยและควำมรู้ แนวคิด R2R 

จำกผู้บริหำรระดับนโยบำยและกูรู R2R ระดับประเทศจำกศิริรำช  

2) ได้เรียนรู้ Success Story Telling โดยนกัวิจัยที่ประสบควำมส�ำเร็จ 

3) เกิด Workshop ตั้งค�ำถำมกำรวิจัยและพัฒนำโครงร่ำงวิจัย  

4) เกิดกำรจัดตั้ง 3 เครือข่ำย ได้แก่ เครือข่ำยที่ปรึกษำ เครือข่ำย

วิทยำกร และเครือข่ำยนกัวัจัย 

3. เปิดศกัยภาพ โดยเปิดตวั ให้ควำมส�ำคญั ประกำศเกยีรตคิณุ 

สร้ำงขวัญ ก�ำลังใจ และสนับสนนุให้นกัวิจัยมีโอกำสแสดงผลงำน 

4. เปิดการเรียนรู้ โดยสนับสนนุให้ทีมงำนร่วมแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูก้บัเครอืข่ำย R2R ทัง้ในระดบัจงัหวดั ระดบัภำคและระดบัประเทศ 

เพื่อติดอำวุธทีมงำมให้เรียนรู้กลยุทธ์กำรขับเคลื่อน R2R 
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