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บทนํา 

โครงการนักวจิัยเขตสุขภาพ รุนท่ี 1 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ และ
หนวยงานในสังกัดกรมตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ใหมีความสามารถในการสรางงานวิจยัและพัฒนา
ระบบงานดานสุขภาพท่ีตอบสนองตอปญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี ระยะเวลาการดําเนินงานเร่ิมต้ังแตเดือน
ธันวาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 มีจํานวนผูไดรับเลือกใหเปนนักวจิัยเขต 20 คน รูปแบบการดําเนินงาน 
คือ นักวจิัยเขตทั้ง 20 คน ตองสรางงานวิจัยท่ีตอบสนองตอปญหาสาธารณสุขในพื้นท่ี โดยไดรับทุนสนับสนุน
งานวิจยั จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรวส) 

 
รูจักกับโครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพ 

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเขตสุขภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการกระจายทรัพยากร โดยใชยุทธศาสตร
สําคัญสามประการ  ซ่ึงการพัฒนาเขตสุขภาพใหมีประสิทธิภาพตามทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขได
นั้น จําเปนตองมีชุดความรูจากงานวิจัยเชิงระบบและอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการทําวิจัยเชิง
ระบบและนโยบาย ซ่ึงปจจุบันนักวิจัยดานนโยบายสุขภาพ (Health Policy Researcher) มีอยูคอนขางจํากัด 
ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพและหนวยงานสังกัดกรมวิชาการ
ตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิจัยเชิงระบบและนโยบาย ซ่ึงผลการวิจัย
สามารถนําไปพัฒนาใหเกิดประโยชนกับงานในหนาท่ีโดยตรง รวมถึงประโยชนตอระบบสุขภาพในเขตพื้นท่ี
ได 

ในการนี้ สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขใหทําหนาท่ี
เปนผูสนับสนุนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสุขภาพตามนโยบายดังกลาว จึงไดหารือรวมกับ
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวจิัยเชิงระบบและนโยบายใหกับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพ โดยมีเปาหมาย
ในการสรางนกัวิจยัหนาใหม ใหเกดิข้ึนในพ้ืนท่ี 12 เขตสุขภาพ รวมทั้งเปนจุดเช่ือมตอให สวรส. นําสงขอมูล 



ขาวสารเชิงวิชาการท่ีเกี่ยวของกับการประเมินตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุขท่ีแตละพื้นท่ีตองบรรลุเปาหมาย
ในการพัฒนาสุขภาพของประชากรในเขตท่ีรับผิดชอบ 

 ลําดับการดําเนินการของโครงการ 
1. สวรส. ประสานงานกับเขตสุขภาพ และกรมตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับสมัคร 

ผูเขารวมโครงการฯ 
2. เดือนธันวาคม 2556 ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะท่ี 1 และคัดเลือกผูเขารวมโครงการฯ ท่ีมีศักยภาพ ความพรอม 
และหวัขอการวิจัยท่ีเหมาะสม เพื่อเขาอบรมในระยะถัดไป 

3. ผูไดรับการคัดเลือก กลับไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ โดยจะไดรับ 
คําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาจมีการเกบ็ขอมูลเบ้ืองตนเพื่อพัฒนาโครงรางการวิจยั 

4. เดือนกุมภาพนัธ 2557 ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะท่ี 2 สําหรับผูไดรับการคัดเลือก เพื่อพฒันาโครงรางงานวิจยั จัด
ใหมีการใหคําปรึกษาแตละโครงการโดยทีมใหคําปรึกษา ซ่ึงประกอบดวยอาจารยท่ีปรึกษาและนิสิต ป.โท / ป.
เอก 

5. ผูไดรับการคัดเลือกท่ีเรียกวานักวจิัยเขต ดําเนินการทําวิจยั ระยะเวลาไมเกิน 1 ปโดยการเก็บ 
ขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผล จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายหรือขอเสนอเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติ (Research to 
Practice) และจัดทําบทความทางวิชาการ สําหรับเผยแพรในวารสารวชิาการระบบสาธารณสุข ของ สวรส โดยมี
ทีมท่ีปรึกษาชวยใหคําแนะนาํ และลงเยีย่มในพ้ืนท่ีประมาณ 3 คร้ัง 
  
ประสบการณในการเปนผูประสานโครงการ 
 โครงการพัฒนานักวิจยัเขตสุขภาพ เปนโครงการระยะยาว เปนลักษณะงานท่ีตองทํางานรวมกนั ดงันั้น
จึงตองมีการประสานงานกับหลายฝายเพื่อใหโครงการสําเร็จ จากจาํนวนผูเขารวมโครงการ 20 คนท่ีไดรับเลือก
ใหเปนนักวิจยัเขต ท่ีมาจากเขตตางๆดังนี้ เขต1=1 คน, เขต 2=3คน, เขต3=2คน, เขต5=2คน, เขต6=2คน, เขต7=2
คน, เขต10=1คน, เขต12=3คน และเขต13 กรุงเทพฯ=4คน 
 ลักษณะการประสานงาน แบงเปนการประสานงานภายในองคกร ไดแก การประสานงานในกลุม
อาจารยผูจัดการโครงการ อาจารยท่ีปรึกษา และนิสิตป.โท / ป.เอก และการประสานงานภายนอกองคกร ไดแก 
การประสานงานกับผูประสานงานโครงการของ สวรส และนักวิจยัเขต 

สวนหลักการประสานงานท่ีใช คือ 1. ใหมีระบบการติดตอส่ือสารท่ีดีไมวาจะเปนการส่ือสารระหวาง
คนภายในองคกร หรือคนภายนอกองคกร 2. จัดใหมีระบบของความรวมมือท่ีดี กระตุนใหคนในองคกรนั่นคือ 



นิสิตผูดูแลนักวิจัยเขต มีความเต็มใจท่ีจะรวมมือในการชวยเหลือนักวิจยัเขตอยางเต็มท่ี 3. จัดการประสานงานท่ี
ดี ท้ังการประสานงานจากบนสูลาง ท้ังจากอาจารยผูจัดโครงการ อาจารยท่ีปรึกษา กับนิสิตผูดูแลนักวจิัย หรือ
จากสวรส กับนักวจิัยเขต จากลางข้ึนบน หรือระดับเดยีวกันก็ตาม 4. การประสานนโยบายและวตัถุประสงคของ
โครงการใหสอดคลองกัน  
 วิธีการประสานงานท่ีไดนํามาใชคือ 1.ไดกําหนดตารางการสงงานตางๆของโครงการนักวจิัยเขต (ภาพ
ใหญ) และของนักวจิัยเขตแตละคน 2.ช้ีแจงกับนิสิตผูดูแลนักวิจยั ถึงเร่ืองหนาท่ีรับผิดชอบ การชวยเหลือนกัวิจยั 
การประสานงานกับอาจารยท่ีปรึกษาของโครงการน้ันๆ และกําหนดการสงงานตางๆ 3.ช้ีแจงกับนักวิจัยเขตถึง
เร่ืองการสงงานตางตามกําหนดระยะเวลา 
 ระยะแรกของการเปนผูประสานงาน หลังจากท่ีไดนักวิจยัเขตจํานวน 20 คนแลว และกําลังอยูในชวงท่ี
นักวจิัยเขตตองทําสัญญากับ สวรส สัญญาณการเปนผูประสานงานไดเร่ิมข้ึนดังนี ้

กรณีศึกษาท่ี 1 เดือนพฤษภาคม 2557 นักวจิัยไมสงโครงรางงานวิจยัเพือ่ทําสัญญากับ สวรส โดยให
เหตุผลวา นกัวจิัยไมมีเวลาเขียนโครงรางวจิัย เนื่องจากภาระงานประจําท่ีมากข้ึน ในเบื้องตนไดใหคําแนะนําไป
วาควรหาทีมชวยเหลือ และไดประสานงานแจงปญหาไปยังนิสิตท่ีดแูลนักวจิัยคนนี้รวมดวย ซ่ึงเม่ือถึงกําหนด
ตองสงงานนักวิจัยไดยืนยันท่ีจะไมเขารวมโครงการ ผูประสานงานจงึแนะนําใหทําหนังสือถึงหัวหนางานของ
นักวจิัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ สวรส เพื่อใหทุกฝายรับทราบอยางเปนทางการ 

กรณีศึกษาท่ี 2 นักวจิัยไปอบรมระยะส้ันตางประเทศ โดยมีกําหนดกลับมาในเดือน กนัยายน 2557 
นกัวจิัยคนนี้มีความตองการในการทําวิจยัอยางมาก และม่ันใจวาจะทําวิจัยไดสําเร็จ จึงไดประสานงานไปกับ
ทาง สวรส ซ่ึงไดช้ีแจงมาวา กวาท่ีนกัวจิัยจะกลับมาทําวจิยันั้น นานเกินไป และไมม่ันใจวาจะสามารถทําเสร็จ
ไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม กรณีนีจ้งึไมอนุญาตใหทําสัญญา 

กรณีศึกษาท่ี 3 นักวจิัยไดสงโครงการวิจัยไปแลว แตยังไมไดทําสัญญาและไดไลนมาปรึกษาวา นักวิจัย
ไดรับมอบหมายภาระหนาท่ีเพิ่มข้ึน และตดิเร่ืองการศึกษาอบรมในระยะส้ัน คาดวาจะไมสามารถทําวิจยัได 
อยากจะยกเลิกไมขอทําสัญญา จึงแนะนําใหนักวจิัยติดตอกับผูประสานงานของ สวรส 

จาก 20 โครงการวิจัย ในระยะแรกนั้น สุดทายไดทําสัญญาท้ังหมด 17 โครงการ โดยวันท่ีเร่ิมทําสัญญา
ของท้ัง 17 โครงการนั้น อยูระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2557  

กรณีศึกษาท่ี 4 หลังจากท่ีนกัวิจัยไดดาํเนินการวิจยัไปประมาณ 3 เดือนแลว ไดไลนมาปรึกษาวา มี
ปญหาดานสุขภาพที่ไมสามารถทําวิจัยตอไปได อยากท่ีจะดูแลสุขภาพตนเองมากกวา และมีความประสงคขอ
ยกเลิกสัญญา และขอคืนเงินทุนท้ังหมด  



ดังนั้นจึงเหลือโครงการวิจัยท้ังส้ิน 16 โครงการที่ไดทําสัญญาและดําเนนิการวจิัย เปนระยะเวลา 8-10 
เดือน ซ่ึงในระหวางท่ีนกัวจิัยไดดําเนินโครงการวิจยั ไดมีการใหคําปรึกษา ใหการชวยเหลือ ใชกลยทุธในการ
ติดตามงานหลากหลายรูปแบบท้ังในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิคส การโทรศัพทติดตาม การติดตอผานทางนิสิต
ผูดูแลนักวิจัยเขต เพื่อวัตถุประสงคคือ ใหงานสําเร็จตามเปาหมาย งานไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว และเกิด
ความเขาใจท่ีดตีอกันในผูท่ีเกีย่วของท้ังหมด  
 
บทวิจารณ 
 ความสําเร็จของโครงการวิจยั ข้ึนอยูกับหลายปจจยั ไดแก ความรับผิดชอบของนักวิจยัเขต การมีทีมท่ี
ปรึกษา การมอีาจารยผูจัดโครงการท่ีคอยใหคําปรึกษาท้ังในสวนของนิสิต และนักวจิัยเขต และการประสานงาน
ท่ีดี ท่ีจะสามารถทําใหนกัวิจยัรับรูอยูตลอดเวลาวามีคนท่ีจะสามารถชวยเหลือเขาได  การกระตุนการทํางาน รับ
ฟงปญหาและใหกําลังใจอยางสมํ่าเสมอ ส่ิงเหลานี้เปนความคิดเห็นของนักวจิัยท่ีไดสงผานขอความตางๆมา
ใหกับผูประสานงานไดรับทราบตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ 
 
อางอิง 
นางสาวปวณีา จันทรประดิษฐ [อินเทอรเน็ต]. กรุงเทพฯ: การประสานงาน. [เขาถึงเม่ือ 2558 มิถุนายน 21].  

เขาถึงไดจาก: http://library.dip.go.th/multim6/edoc/2554/19778.pdf 
 
 


