
การวิเคราะหส์ภาพการณ์การด าเนินงานวิจยัจากงานประจ า 

ในเขตสขุภาพท่ี 11 และ 12 

The Situation Analysis of R2R research at 11th and 12th 
regional health level 

 

ปรียนุช  ชยักองเกียรติ และ คณะ 
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชชนนี ยะลา 



 1. เพ่ือวิเคราะหส์ภาพการณ์การด าเนินงานวิจยัจากงานประจ าในเขตสขุภาพ
ท่ี 11 และ 12 และการสนับสนุนการจากกลุ่มผู้ท าวิจยั ผูอ้ านวยความสะดวก
(facilitator) และผูบ้ริหาร ในการน างานวิจยัจากงานประจ าไปใช้ประโยชน์ 
โดยการเผยแพร่ในเวทีวิชาการ หรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ 

 2. เพ่ือวิเคราะหก์ารเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัผูท้ าวิจยัจากงาน
ประจ าในเขตสขุภาพท่ี 11 และ 12 ตามองคป์ระกอบขององคก์รแห่งการ
เรียนรู้ 

 3. เพ่ือประเมินผลการน าผลงานวิจยัจากงานประจ าในเขตสขุภาพท่ี 11 และ 
12 ไปใช้ประโยชน์แก่ผูร้บับริการ องคก์ร และสงัคม ตามองคป์ระกอบของ
ระบบบริการสขุภาพ (Six building blocks) 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 



กรอบแนวคิดการวิจยั 



ผลการวิจัยเบือ้งต้น 
การศึกษาจากเอกสาร และสงัเคราะหง์านวิจยั R2R  

   - รวบรวมผลงานวิจยัหรือผลงานวิชาการR2R ท่ีได้
ตีพิมพแ์ละไม่ได้ตีพิมพเ์ผยแพร่ ในระหว่างปี พ.ศ. 
2551 - 2559  โดยสืบค้นผลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งข้อมลูทางการแพทย์
และการสาธารณสขุ 
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ผลงาน R2R ท่ีสืบค้นได้ จ าแนกตามปีท่ีท า เปรียบเทียบเขตสขุภาพท่ี 11 และ 12 
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ผลงาน R2R ที่สืบค้นจ าแนกตาม 6 building blocks 



    ผลงาน R2R ท่ีสืบค้นได้ 
 มีมากท่ีสดุในองคป์ระกอบการให้บริการสขุภาพ รองลงมาคือยาและ
เวชภณัฑ ์  

 ไม่มีผลงานวิจยั R2R ในองคป์ระกอบ ภาวะผูน้ าและธรรมาภิบาล   

 งานวิจยัท่ีมีลกัษณะเป็น Meta R2R ตามเกณฑน้ี์ มี 2 เรื่อง 

1) เป็นการเช่ือมโยงผลงานวิจยัท่ีเกิดขึน้ อย่างน้อย 2 ผลงานขึน้ไป   

2) เป็นผลงานวิจยัท่ีตอบโจทยป์ ญหาในงาน หรือในพืน้ท่ี   

3) แต่ละเร่ืองเป็นนักวิจยัหลกักลุ่มเดิม หรืออาจมีเพ่ิมเติมเข้ามา  
4) ขอบเขตการด าเนินงานอยู่ในระดบัองคก์ร หรือระดบัระหว่าง

องคก์ร/สหสาขาวิชาชีพ 



ผลงานเรือ่ง การพฒันาการบริหารยาในผูป่้วยเบาหวาน
มสุลิมช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน (โดย ภญ. นิลนาถ  เจะ๊ยอ  
โรงพยาบาลหนองจิก จงัหวดัปัตตานี)   

จดัอยู่ใน 6BB องคป์ระกอบยาและเวชภณัฑ ์  
 เป็นผลงานวิจยัก่ึงทดลองท่ีมีการพฒันาต่อเน่ืองมาตัง้แต่ปี 

2550 2553 2557 และ 2559 แต่การขยายผลยงัไม่มี  
ยงัคงอยู่ในระอบัองคก์ร 

Meta R2R เรื่องท่ี 1   



ประสิทธิผลของระบบการส่งต่อผูป่้วยดแูลต่อเน่ืองท่ีบา้น 
โรงพยาบาลยะลา (โดยนางเสาวคนธ ์ อาจอาสา  โรงพยาบาล
ยะลา จงัหวดัยะลา)   

ตอบ 6BB องคป์ระกอบระบบสารสนเทศด้านสขุภาพ   

 เร่ิมจากโครงการ CQI ในปี 2557 พฒันาระบบงานเย่ียม
บา้นและการดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ีบา้น  ในปี 2558 พฒันา
เป็น R2R เรือ่งการพฒันาแนวทางการดแูลผูป่้วยต่อเน่ืองท่ี
บา้น โดยพฒันาระบบการส่งต่อเป็นโปรแกรม Home 
Health Care 
 

Meta R2R เรื่องท่ี 2   



 ในปี 2559 ติดตามประเมินประสิทธิผลของระบบการส่งต่อผูป่้วย
ดแูลต่อเน่ืองท่ีบา้นพบว่า ได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ มีการขยายผลไป
โรงพยาบาลชมุชนทุกอ าเภอในจงัหวดัยะลา  

 มีการอบรมเพ่ิมเติม และขยายผลไปยงัจงัหวดัปัตตานี และ
นราธิวาสในปัจจบุนั   

 ได้รบัรางวลัในการน าเสนอในเวทีวิชาการระดบัชาติ  

 จดัเป็นโครงการท่ีใช้ประโยชน์ทัง้ในระดบัท่ีเกิดการพฒันาหรือ
แก้ปัญหาให้ดีขึน้ชดัเจน  มีการขยายผลข้ามหน่วยงาน  เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่สงัคม ผา่นการสมัมนา และอาจถึงระดบัท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมในวงกว้างต่อไป 

 

Meta R2R เรื่องท่ี 2   





 R2R ท่ีขยายผลในระดบัจงัหวดั  
• ช่ือผลงานวิจยั  การพฒันารปูแบบการส่งเสริมทนัตสขุภาพ
ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นซีเยา๊ะ  ต าบลบาโงยซิแน อ าเภอยะ
หา จงัหวดัยะลา (นางซาริฟฟ่า โตะ๊หนู  รพ.สต.บาโงยซิแน) 
ขบัเคล่ือน/ขยายผลการด าเนินงานไปทัง้จ.ยะลา 
• ผลงานน าไปสู่ .. บาโงยซิแนโมเดล รปูแบบการให้บริการทนั
ตกรรมเชิงรกุ เพ่ือควบคมุฟันผ ุด้วยวิธี Smart 
Technique  มีการอบรม dental nurse  ให้
ความรูแ้ก่ผูด้แูลเดก็ เพ่ือให้ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เป็นต้นแบบ
ในการพฒันาด้านทนัตสขุภาพ 
 
 



ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

ประเภทผูใ้ห้ข้อมูล เขตสขุภาพท่ี 

11 

เขตสขุภาพท่ี 

12 

A ผูบ้ริหารในเขต/จงัหวดั 2 2 

B ผูส้นับสนุนในเขต 4 4 

C ผูส้นับสนุนในจงัหวดั 4 4 

รวมกลุ่มตวัอย่าง 10 10 



ความคิดเหน็เก่ียวกับการท างานวจิัยจากงานประจ า-R2R 

R2R เป็นส่ิงท่ีดี พฒันาคน พฒันางานได้ ใช้แก้ปัญหาในการท างาน
ได้จริง เป็นงานวิจยัท่ีน่าต่ืนเต้น  ช่วยให้บคุคลหน้างานเข้าใจแนวคิด
เชิงวิทยาศาสตรไ์ด้  

R2R ควรเป็นผลลพัธห์รือปลายทางของกระบวนการจดัการข้อมูล
ท่ีดี  จะเหน็ปัญหา  ถ้ามีการทบทวนข้อมลู มีการดตูวัช้ีวดั ดเูรื่องของ 
k. gap กจ็ะเหน็ส่ิงท่ีจะเลือกมาท า R2R   

 แต่ปัจจบุนั R2R ส่วนใหญ่ยงัเป็น C&D ไม่ได้มาจากการใช้ข้อมลู
ท่ีถกู  จากการมีพืน้ฐานของ Information 
management  จึงเป็นเหมือนการตอนก่ิง  ไม่ได้มาจากเมลด็
พนัธุท่ี์ดี 

 



การสนับสนุนนโยบายการท างานวจิัยจากงานประจ า-R2R 

โดยการจดัประชมุวิชาการในระดบัจงัหวดั  มีการประกวด
ผลงาน ให้รางวลั  สนับสนุนผูท่ี้ได้รบัรางวลัไปน าเสนอผลงาน
ในระดบัเขต และระดบัประเทศ และมีงบประมาณสนับสนุน 

การสนับสนุนจากส านักวิชาการ กระทรวงสาธารณสขุ  ใน
รปูแบบของคณะกรรมการ  facilitator และพ่ีเล้ียงนักวิจยั 

 มีเครอืข่ายงาน R2R ทุกเขตสขุภาพ  และให้เช่ือมโยงกบังาน 
service plan  



การสนับสนุนนโยบายการท างานวจิัยจากงานประจ า-R2R 

 จดัโครงการพฒันาศกัยภาพนักวิจยั  มีผลให้เกิดนักวิจยั
หน้าใหม่เพ่ิมขึน้ทกุปี 

 สนับสนุนนโยบายในเร่ืองจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์ มี
การจดัตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดั โรงพยาบาลศนูย ์ 
ร.พ.ทัว่ไป  รบัพิจารณาผลงาน R2R จากทุกอ าเภอ  

 สนับสนุนการน าไปใช้ประโยชน์  ยงัมีน้อย ส่วนใหญ่ใช้
แก้ปัญหาในงาน ถ้าเป็นผลงานส่งประกวด  ให้เผยแพร่บน 
website ของส านักวิชาการ กระทรวงสาธารณสขุ 
 



 
แนวทางการก ากับ ตดิตาม เพื่อให้ R2R เป็นไปตามนโยบาย  

 ผูร้บัผิดชอบของจงัหวดัติดตามกนัเอง ไม่มีแผน/
มาตรการ 

 ใช้เวทีวิชาการ  และมีผูบ้ริหารเข้าฟังการน าเสนอ
ผลงาน  และรบัทราบผลงานของจงัหวดั  ท าให้
ผูวิ้จยัมีแรงจงูใจ  มีการต่ืนตวัในการพฒันาผลงาน 

 การมีเครือข่าย R2R ระดบัประเทศ  และเวที
วิชาการระดบัประเทศ  ช่วยกระตุ้นการท าวิจยั 

 

 



 
แนวทางการก ากับ ตดิตาม เพื่อให้ R2R เป็นไปตามนโยบาย  
 โครงการพฒันาศกัยภาพผูวิ้จยัท่ีจดัต่อเน่ืองปีละ 3 ครัง้  
ช่วยให้มีความมัน่ใจในการท า R2R และการน าเสนอ
ผลงาน  ทัง้ในรปูแบบโปสเตอร ์และปากเปล่า 

 ใช้ระบบการนิเทศงาน  ติดตาม timeline ใน
แผนงาน/โครงการ 

 ติดตามในการประชมุประจ าเดือนของจงัหวดั  โดยมี
วาระอยู่ในงานพฒันาคณุภาพ 

 



ปัญหา/อปุสรรคในการน านโยบายสู่การปฏิบติั 

  ผูป้ฏิบติังานในพืน้ท่ี/ผูท้ าวิจยั  ยงัไม่เข้าใจในการท า 
R2R อย่างถ่องแท้  มองงาน R2R ได้ไม่ชดัเจน  งาน
ท่ีออกมาจึงมกัเป็นการลอกเลียนแบบ (ตอนก่ิง)  ไม่ได้
คิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ   ขาดความสามารถในการ
จดัการกบัข้อมลู  และการวิเคราะห ์ ขาดนักวิจยัท่ีเป็น
เมลด็พนัธุใ์หม่ท่ีมีใจรกั 

  ผลงานวิจยัยงัเป็นแค่ข้อมลูพืน้ฐาน กระจดักระจาย ไม่
เป็นเน้ือเดียวกนั มี meta R2R น้อยมาก 

 



ปัญหา/อปุสรรคในการน านโยบายสู่การปฏิบติั 

 ผูบ้ริหารระดบัจงัหวดั หรือระดบัเขตสขุภาพ  ไม่ได้
ให้ความส าคญัโดยตรง  ไม่มีนโยบายชดัเจน มีผลให้
ขาดแผนยทุธศาสตรข์องจงัหวดั   

 ขาดฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการ ทนุ ส่ิงของ 
 ไม่มีมีผูร้บัผิดชอบงาน R2R ในผงัโครงสร้าง
องคก์ร  และขาดระบบการจดัการข้อมลู
(Information Management) ท่ีดี 

 



งาน R2R ที่ดีควรจะเป็นอย่างไร  
  ผูวิ้จยัจะเปล่ียนมมุมอง มีหลกัคิดและวิธีการท่ีเก่งขึน้ ท าให้เกิดความสขุ
ในใจ  มีผลงานวิจยัต่อเน่ือง  สร้างความกลมเกลียว ส่งผลให้ความสขุใน
องคก์รมากขึน้ 

น ามาใช้ได้ในการแก้ปัญหาหน้างานได้ เช่น care process ดีขึน้ 

เกิดผลลพัธท่ี์ดีกบัผูร้บับริการ พฒันาจนเป็น best practice 

  เกิดจากผูวิ้จยัแบบเมลด็พนัธุ ์คนท่ีสนใจจริงๆมาพฒันาต่อยอด  เป็น 
R2R รากแก้ว ไม่ใช่ก่ิงตอน 

  พฒันาจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร  เป็นวฒันธรรมคณุภาพ มองเหน็
ปัญหา  มีวิธีการแก้ปัญหาด้วย R2R  ท าเป็นทีมด้วยความสขุ  
 



กลวิธีพัฒนางาน R2R to R2P 
  มองจากล่างขึน้บน รวบรวมความรูท่ี้มีกระจดักระจายทุก
จงัหวดั ด้วยการจดัการท่ีดี มี database สงัเคราะหไ์ด้ว่า มี
ข้อมูลใดท่ีตอบโจทยน์โยบาย แผนยทุธศาสตรใ์นเรือ่งนัน้ได้ 

  มองจากบนลงล่าง นโยบายเขต ควรแสดงขัน้ตอนเจาะจงได้ 
อยากศึกษาเรื่องอะไร เพื่อปรบัเปล่ียนเรื่องใด 

  การท างานด้วยกนัไม่แยกส่วนในระดบัเขต เช่น กรรมการชดุ
แผนพฒันาคณุภาพ ชดุจดัประชมุวิชาการ ประกวดผลงาน และ
ชดุการน าไปใช้ประโยชน์  ควรรว่มคิด ส่ือสารให้เข้าใจกนั
ตัง้แต่ต้น  

 



รูปแบบการน า R2R ไปใช้ประโยชน์ 
 น าผลงานวิจยัมาใช้ในงาน  แก้ปัญหาได้จริง เช่ือมกบั 

service plan  พฒันาต่อยอดเป็น best 
practice ได้ 

 การแบง่ปัน  แลกเปล่ียนความรู้ในเวทีวิชาการ  และ
ขยายผลไปยงัหน่วยงานอ่ืนๆได้  การตีพิมพใ์น
วารสาร เป็นช่องทางใหม่ในปีต่อไป 

 น าไปใช้ขบัเคล่ือนนโยบายของจงัหวดั  หรือน ามา
ก าหนดเป็นนโยบายให้สอดรบักบักระทรวงได้ 

 การพฒันาต่อยอดจนเป็นสิทธิบตัร  ยงัไม่มี 

 


