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บทนํา
โครงการนักวิจัยเขตสุขภาพ รุนที่ 1 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพ และ
หนวยงานในสังกัดกรมตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ใหมีความสามารถในการสรางงานวิจยั และพัฒนา
ระบบงานดานสุขภาพที่ตอบสนองตอปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ระยะเวลาการดําเนินงานเริ่มตั้งแตเดือน
ธันวาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2558 มีจํานวนผูไดรบั เลือกใหเปนนักวิจัยเขต 20 คน รูปแบบการดําเนินงาน
คือ นักวิจัยเขตทั้ง 20 คน ตองสรางงานวิจัยที่ตอบสนองตอปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ โดยไดรับทุนสนับสนุน
งานวิจยั จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรวส)
รูจักกับโครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพ
สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเขตสุขภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการกระจายทรัพยากร โดยใชยุทธศาสตร
สําคัญสามประการ ซึ่งการพัฒนาเขตสุขภาพใหมีประสิทธิภาพตามทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขได
นั้น จําเปนตองมีชุดความรูจากงานวิจัยเชิงระบบและอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการทําวิจัยเชิง
ระบบและนโยบาย ซึ่งปจจุบันนักวิจัยดานนโยบายสุขภาพ (Health Policy Researcher) มีอยูคอนขางจํากัด
ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในพื้นที่เขตสุขภาพและหนวยงานสังกัดกรมวิชาการ
ตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ใหสามารถทําวิจัยเชิงปฏิบัติการ วิจัยเชิงระบบและนโยบาย ซึ่งผลการวิจัย
สามารถนําไปพัฒนาใหเกิดประโยชนกับงานในหนาที่โดยตรง รวมถึงประโยชนตอระบบสุขภาพในเขตพื้นที่
ได
ในการนี้ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขใหทําหนาที่
เปนผูสนับสนุนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาสุขภาพตามนโยบายดังกลาว

จึงไดหารือรวมกับ

ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเชิงระบบและนโยบายใหกับบุคลากรสาธารณสุขในเขตสุขภาพ โดยมีเปาหมาย
ในการสรางนักวิจยั หนาใหม ใหเกิดขึ้นในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ รวมทั้งเปนจุดเชื่อมตอให สวรส. นําสงขอมูล

ขาวสารเชิงวิชาการที่เกี่ยวของกับการประเมินตัวชีว้ ัดของกระทรวงสาธารณสุขที่แตละพื้นที่ตองบรรลุเปาหมาย
ในการพัฒนาสุขภาพของประชากรในเขตที่รับผิดชอบ
ลําดับการดําเนินการของโครงการ
1. สวรส. ประสานงานกับเขตสุขภาพ และกรมตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับสมัคร
ผูเขารวมโครงการฯ
2. เดือนธันวาคม 2556 ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะที่ 1 และคัดเลือกผูเขารวมโครงการฯ ที่มศี ักยภาพ ความพรอม
และหัวขอการวิจัยทีเ่ หมาะสม เพื่อเขาอบรมในระยะถัดไป
3. ผูไดรับการคัดเลือก กลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยจะไดรับ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาโครงการ โดยอาจมีการเก็บขอมูลเบื้องตนเพื่อพัฒนาโครงรางการวิจยั
4. เดือนกุมภาพันธ 2557 ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ระยะที่ 2 สําหรับผูไดรับการคัดเลือก เพื่อพัฒนาโครงรางงานวิจยั จัด
ใหมีการใหคําปรึกษาแตละโครงการโดยทีมใหคําปรึกษา ซึ่งประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษาและนิสิต ป.โท / ป.
เอก
5. ผูไดรับการคัดเลือกที่เรียกวานักวิจัยเขต ดําเนินการทําวิจยั ระยะเวลาไมเกิน 1 ปโดยการเก็บ
ขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผล จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายหรือขอเสนอเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติ (Research to
Practice) และจัดทําบทความทางวิชาการ สําหรับเผยแพรในวารสารวิชาการระบบสาธารณสุข ของ สวรส โดยมี
ทีมที่ปรึกษาชวยใหคําแนะนํา และลงเยีย่ มในพื้นที่ประมาณ 3 ครั้ง
ประสบการณในการเปนผูป ระสานโครงการ
โครงการพัฒนานักวิจยั เขตสุขภาพ เปนโครงการระยะยาว เปนลักษณะงานที่ตองทํางานรวมกัน ดังนั้น
จึงตองมีการประสานงานกับหลายฝายเพื่อใหโครงการสําเร็จ จากจํานวนผูเขารวมโครงการ 20 คนที่ไดรับเลือก
ใหเปนนักวิจยั เขต ที่มาจากเขตตางๆดังนี้ 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 อาจารยที่ปรึกษา และนิสิตป.โท / ป.เอก และการประสานงานภายนอกองคกร ไดแก
การประสานงานกับผูประสานงานโครงการของ สวรส และนักวิจยั เขต
สวนหลักการประสานงานที่ใช คือ 1. ใหมีระบบการติดตอสื่อสารที่ดีไมวาจะเปนการสื่อสารระหวาง
คนภายในองคกร หรือคนภายนอกองคกร 2. จัดใหมีระบบของความรวมมือที่ดี กระตุน ใหคนในองคกรนั่นคือ

นิสิตผูดูแลนักวิจัยเขต มีความเต็มใจที่จะรวมมือในการชวยเหลือนักวิจยั เขตอยางเต็มที่ 3. จัดการประสานงานที่
ดี ทั้งการประสานงานจากบนสูลาง ทั้งจากอาจารยผูจัดโครงการ อาจารยที่ปรึกษา กับนิสิตผูดูแลนักวิจัย หรือ
จากสวรส กับนักวิจัยเขต จากลางขึ้นบน หรือระดับเดียวกันก็ตาม 4. การประสานนโยบายและวัตถุประสงคของ
โครงการใหสอดคลองกัน
วิธีการประสานงานที่ไดนํามาใชคอื 1.ไดกําหนดตารางการสงงานตางๆของโครงการนักวิจัยเขต (ภาพ
ใหญ) และของนักวิจัยเขตแตละคน 2.ชี้แจงกับนิสิตผูดูแลนักวิจยั ถึงเรือ่ งหนาที่รับผิดชอบ การชวยเหลือนักวิจยั
การประสานงานกับอาจารยที่ปรึกษาของโครงการนั้นๆ และกําหนดการสงงานตางๆ 3.ชี้แจงกับนักวิจัยเขตถึง
เรื่องการสงงานตางตามกําหนดระยะเวลา
ระยะแรกของการเปนผูประสานงาน หลังจากที่ไดนักวิจยั เขตจํานวน 20 คนแลว และกําลังอยูในชวงที่
นักวิจัยเขตตองทําสัญญากับ สวรส สัญญาณการเปนผูประสานงานไดเริ่มขึ้นดังนี้
กรณีศึกษาที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2557 นักวิจัยไมสงโครงรางงานวิจยั เพือ่ ทําสัญญากับ สวรส โดยให
เหตุผลวา นักวิจัยไมมีเวลาเขียนโครงรางวิจัย เนื่องจากภาระงานประจําที่มากขึ้น ในเบื้องตนไดใหคําแนะนําไป
วาควรหาทีมชวยเหลือ และไดประสานงานแจงปญหาไปยังนิสิตที่ดแู ลนักวิจัยคนนี้รว มดวย ซึ่งเมื่อถึงกําหนด
ตองสงงานนักวิจัยไดยืนยันที่จะไมเขารวมโครงการ ผูประสานงานจึงแนะนําใหทําหนังสือถึงหัวหนางานของ
นักวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ สวรส เพื่อใหทุกฝายรับทราบอยางเปนทางการ
กรณีศึกษาที่ 2 นักวิจัยไปอบรมระยะสั้นตางประเทศ โดยมีกําหนดกลับมาในเดือน กันยายน 2557
นักวิจัยคนนี้มคี วามตองการในการทําวิจยั อยางมาก และมั่นใจวาจะทําวิจัยไดสําเร็จ จึงไดประสานงานไปกับ
ทาง สวรส ซึ่งไดชี้แจงมาวา กวาที่นกั วิจัยจะกลับมาทําวิจยั นั้น นานเกินไป และไมมนั่ ใจวาจะสามารถทําเสร็จ
ไดตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม กรณีนจี้ งึ ไมอนุญาตใหทําสัญญา
กรณีศึกษาที่ 3 นักวิจัยไดสงโครงการวิจัยไปแลว แตยังไมไดทําสัญญาและไดไลนมาปรึกษาวา นักวิจัย
ไดรับมอบหมายภาระหนาทีเ่ พิ่มขึ้น และติดเรื่องการศึกษาอบรมในระยะสั้น คาดวาจะไมสามารถทําวิจยั ได
อยากจะยกเลิกไมขอทําสัญญา จึงแนะนําใหนักวิจัยติดตอกับผูประสานงานของ สวรส
จาก 20 โครงการวิจัย ในระยะแรกนั้น สุดทายไดทําสัญญาทั้งหมด 17 โครงการ โดยวันที่เริ่มทําสัญญา
ของทั้ง 17 โครงการนั้น อยูร ะหวางวันที่ 1 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2557
กรณีศึกษาที่ 4 หลังจากที่นกั วิจัยไดดาํ เนินการวิจยั ไปประมาณ 3 เดือนแลว ไดไลนมาปรึกษาวา มี
ปญหาดานสุขภาพที่ไมสามารถทําวิจัยตอไปได อยากที่จะดูแลสุขภาพตนเองมากกวา และมีความประสงคขอ
ยกเลิกสัญญา และขอคืนเงินทุนทั้งหมด

ดังนั้นจึงเหลือโครงการวิจัยทั้งสิ้น 16 โครงการที่ไดทําสัญญาและดําเนินการวิจัย เปนระยะเวลา 8-10
เดือน ซึ่งในระหวางที่นกั วิจัยไดดําเนินโครงการวิจยั ไดมกี ารใหคําปรึกษา ใหการชวยเหลือ ใชกลยุทธในการ
ติดตามงานหลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิคส การโทรศัพทติดตาม การติดตอผานทางนิสิต
ผูดูแลนักวิจัยเขต เพื่อวัตถุประสงคคือ ใหงานสําเร็จตามเปาหมาย งานไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว และเกิด
ความเขาใจทีด่ ตี อกันในผูที่เกีย่ วของทั้งหมด
บทวิจารณ
ความสําเร็จของโครงการวิจยั ขึ้นอยูก ับหลายปจจัย ไดแก ความรับผิดชอบของนักวิจยั เขต การมีทีมที่
ปรึกษา การมีอาจารยผูจัดโครงการที่คอยใหคําปรึกษาทัง้ ในสวนของนิสิต และนักวิจัยเขต และการประสานงาน
ที่ดี ที่จะสามารถทําใหนกั วิจยั รับรูอยูตลอดเวลาวามีคนทีจ่ ะสามารถชวยเหลือเขาได การกระตุนการทํางาน รับ
ฟงปญหาและใหกําลังใจอยางสม่ําเสมอ สิ่งเหลานี้เปนความคิดเห็นของนักวิจัยทีไ่ ดสงผานขอความตางๆมา
ใหกับผูประสานงานไดรับทราบตลอดระยะเวลาของการจัดโครงการ
อางอิง
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