
เสวนาแลกเปลีย่นเรยีนรู

“พฒันางานประจาํสูงานวจิยั (R2R)”

วนัที่ 31 สงิหาคม 2555

 ณ หองประชมุสาํนกัโรคตดิตอทั่วไป

จดัโดย

กลุมยทุธศาสตรและพฒันาองคกร

สาํนกัโรคตดิตอทั่วไป



1. รูจกัความหมาย หลักการ และเคยทาํ R2R มากอน
2. รูจักความหมาย หลักการ แตไมเคยทาํ R2R มากอน

4. ไมรูจัก R2R

3. รูจกัความหมาย แตไมเขาใจหลกัการ R2R



ศ.นพ. วจิารณ พานชิ

กรรมการผูทรงคณุวุฒ ิ                 

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ

ผูบญัญตัศิพัท ‘R2R’

“คณุคาของ R2R นัน้ สามารถทาํได                 

ในทกุสายงาน ซึ่ง R2R จะทาํใหระบบ

สขุภาพของประเทศไทยเกดิการเรยีนรู

เพิม่ขึน้ เปนระบบทีเ่รยีนรู องคกรทีเ่ราอยู

ก็จะเปน องคกรแหงการเรยีนรู 

(Learning Organization)                

สวนคนทีเ่ขามารวมกระบวนการดวยก็จะ

เปน บคุคลเรยีนรู (Learning Person)”



การทําวิจัยในงานประจํา หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู

ดวยวิธีการอยางเปนระบบของผู ปฏิบัติงานประจําในการ

แกปญหา และยกระดับการพัฒนางานทีร่ับผิดชอบดําเนินการ

อยู ตามปกติ โดยมีผลลัพธเปนการพัฒนาตนเองและเพื ่อน

รวมงาน อันสงผลกระทบในการบรรลุเปาประสงคสูงสุดของ

องคการ 

นิยาม R2R (Routine to Research)



เพื่อสงเสรมิใหเจาหนาทีร่ะดบัปฏิบตัิการ (routine work) ไดเกดิความกลา 

ไดมโีอกาส หรอืไดรับคําชืน่ชมจากการทีส่รางความรูขึ้นมาพัฒนางานของ

ตวัเอง

เพื่อปฏวิตัิกระบวนการเรยีนรูและการสรางความรู โดยมุงทําลายมายาคต ิ           

3 เรื่อง– งานวจิัยเปนเรื่องยาก, ตองเปนโครงการ เขียนขอทุน, เปนเรื่องของ

นักวิจัย/นกัวชิาการ

เพื่อใชการวิจัยเปนเครื่องมือการเรียนรู

เพื่อเปลี่ยนสถานะจากเดมิเปนผูเสพความรู เปนผูสรางความรู

วัตถุประสงคของ R2R



      

  สนับสนุนใหเกิด Evidence based decision making  

(EBD) ลดความขัดแยงในกระบวนการตัดสินใจที่ยึดความเชื่อ    

    สวนตัว และนําไปสูการพัฒนาองคการอยางตอเนื่อง

  สนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ

  พัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบ

ความสาํคัญของ R2R



1. ตองเริ่มตนจากปญหา/คาํถามวจิยัที่ไดจากหนางาน หรอืงานประจาํที่ตนเองทาํ

และรบัผดิชอบดาํเนนิการอยู

2. ตองเปนการวจิยัจรงิ ๆ ที่มคีวามนาเชื่อถอื

3. ตองมเีปาหมายชดัเจนวาจะแกไขปญหา/พฒันา/ตอยอด/ ขยายผลงานที่ทาํอยู

อยางไร

4. ไมควรจะเนนทีง่บประมาณในการดาํเนินการเปนการเฉพาะมากนกั ควรใชโอกาส

และงบประมาณทีใ่ชทาํงานประจาํอยูแลว

อยางนี้ส ิถึงจะเรียก ‘R2R’



5. ตองเริม่ตนที่ใจอยากทาํ มทีศันคตทิี่ดตีอการทาํวจิยั ไมควรใชวธิกีารบงัคบัใหทาํ

6. ควรจะเห็นวิธกีารเรยีนรูเพื่อพฒันาตนเองและทมีงานในกระบวนการทาํ R2R

7. ตองไมรูสกึวาเปนภาระงานทีเ่พิ่มขึ้น

8. ตองพจิารณาที่ “งานประจาํ” เปนหลกั เพราะแตละคนที่ทาํ R2R ทาํงานตาง

ตาํแหนง บทบาท หรอืตางหนาทีก่นั 

9. การทาํวจิยัในงานประจาํนาจะเปนการคดิแบบ initiation, creation หรอื 

innovation

อยางนี้ส ิถึงจะเรียก ‘R2R’



R2R

โจทยวจิยั

ผูวจิยั

ผลลัพธของ
งานวจิยั

การนาํผล
วิจยัไปใช

ปญหาหนางาน/ 

ตองการพฒันางานประจาํ

เปนผูทาํงานประจาํนัน้เอง              

และทาํหนาที่หลกัในการวจิยั

วดัไดจากผูรบับรกิารหรอืผูปวย

โดยตรง

สามารถนาํไปใชปรบัปรงุการ

ทาํงานและการบรกิารใหดขีึ้น

องคประกอบสําคัญของ R2R



4 กระบวนการทาํ R2R

1. หาปญหา 

(ทุกข: คนหาความทกุข)

2. หาสาเหตขุองปญหา             

(สมทุยั: คนหาเหตแุหงความทุกข)

3. การแกปญหา มองหา

กระบวนการแกปญหา           

(นโิรธ: การดบัความทกุข)

4. แนวทางการดาํเนนิงานเพือ่

แกปญหา ลงมอืปฏบิตัเิพื่อพสิจูน 

เกบ็ขอมลู รายงาน บนัทึก

บทเรยีน                           

(มรรค: หนทางเพื่อการดบัทกุข)

อยากพฒันางาน กระตกุตอม “เอะ?”

นาํผลกลบัไปพัฒนา

งานประจาํ
โจทย R2R

การวจิยั = คิดใหเปนระบบ 

หาขอมลูมายนืยนัใหนาเชือ่ถอื



• วสิัยทศัน พนัธกิจ ภารกิจเปาหมายขององคกร 

• Process, Output, Outcomeตัวชีว้ัด

• ปจจัยทีเ่กี่ยวของ, วิธีการ
แกปญหา

อุบัตกิารณการรองเรียน

• Input-->Process-->Outputขั้นตอนในการทํางาน

ที่มาของประเด็นในการทํา R2R



ผูวจิัย

ผูบริหาร
คุณ

อาํนวย

3 ประสานในงาน R2R



ผูวิจัย

• มใีจมุงหมายหรือตองการพัฒนางานประจาํ

• รูจกัคนหาคาํถามวจิยัทีเ่ปนกุญแจสูการพฒันาการทาํงาน

คุณอํานวย

• เปนผูอาํนวยความสะดวกตอกิจกรรม R2R โดยใชแนวคดิ KM 

• สนบัสนนุกจิกรรม R2R เชงิรกุ มกีารวพิากษงานวจิยัอยาง
สรางสรรค

ผูบริหาร

• มคีวามรู ความเขาใจแนวคดิและปรชัญา R2R อยางแทจรงิ

• สนบัสนนุการทาํกจิกรรม R2R อยางเหมาะสม

• ใช R2R เปนเครื่องมือในการพัฒนาคน 



• ความสขุ ความสนกุ ในการทาํงาน

ส: ความสขุ สนกุ

• คนทาํเกงขึน้ ฉลาดขึน้ เขาใจและเชือ่มโยง
เรือ่งตาง ๆ ไดดี

ป: ประเทอืงปญญา

• สรางงานประจาํใหเกิดความกาวหนา เกดิ
ผลงานวชิาการ

ก: กาวหนา

เปาหมายของ R2R

ศ.นพ. วจิารณ พานชิ



      เงือ่นไขที่สนบัสนนุให R2R มีโอกาสขยาย

บรบิทมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ ตองอาศยัการจดัการ

ความรูเพื่อแกไขปญหา

การริเริม่ R2R ของศริริาช

R2R ของชมรมพยาบาลชมุชนแหงประเทศไทย (สพช.) 

สถาบนัวจิยัสังคมและสขุภาพ (สวสส.) และหนวยงานอืน่ๆ

เงื่อนไขทีส่นับสนุนให R2R มีโอกาสขยาย





Link to R2R

คณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล ม.มหดิล

• http://www.si.mahidol.ac.th/r2r/

สถาบนัสงเสริมการจดัการความรูเพือ่สังคม

• http://www.kmi.or.th/

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 

• http://www.hsri.or.th/

เครอืขาย R2R ภาคตะวนัออก

• http://ppkhosp.go.th/easternr2r/index.php
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การประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู

จากงานประจาํสูงานวจิยั ครั้งที ่5

“วถิ ีR2R: เรยีบงาย คณุภาพ ครบวงจร”

วนัที่ 10-12 กรกฎาคม 2555

 ณ ศนูยการประชุมอมิแพ็คฟอรัม่ เมืองทองธานี

จดัโดย

สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.)



 

 เพือ่เผยแพรแนวคดิการทาํงานวจิยั R2R ในฐานะเครือ่งมอืพฒันางาน 

พฒันาคน พฒันาองคกร

 เพื่อพฒันาคณุภาพงานวจิยั R2R ตอการแกปญหาเชิงระบบดวยวธิ ี           

ไมซบัซอน

 เพือ่เสรมิสรางแรงบนัดาลใจแกบคุลากรสาธารณสขุในการทาํ R2R

 เพื่อขยายและเชื่อมโยงเครือขายนกัวจิยั R2R

วัตถุประสงคการจัดประชุม R2R



รูปแบบการประชุม R2R

การอภปิรายหมูในประเดน็สําคัญ

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูในประเด็นยอย

การมอบรางวลัแกผูบริหาร/ บุคคลทีม่ผีลงาน R2R ดีเดน

นิทรรศการแสดงผลงาน R2R ดีเดน



วิถี R2R: เรียบงาย คุณภาพ ครบวงจร

ตั้งโจทยวิจัยทีช่ัดเจน

วเิคราะหขอมูลที่มีการเก็บ

รวบรวมในงานประจํา

เก็บขอมูลในงานประจําเพิ่มเตมิ

และวเิคราะหขอมูลอยางงาย 

ผลลัพธนาํสูการแกปญหา               

เกดิวิธีการใหม ในการทํางาน



R2R 
คณุภาพ

คาํถามวจิัย
ชดัเจน

วางแผนการ
วจิยัรดักมุ 

ปองกนั Bias

ไดองคความรู
สาํคญัและ

จาํเปนตองาน
ประจาํ

เกดิการเรยีนรู
รวมกนัเปนหมู

คณะ

สามารถแสดง
ผลงานเปนที่
ยอมรับใน

ระดบันานาชาติ

ปญหาในงานประจาํตองการพฒันางาน

ประจาํใหดขีึ้น



วิถี R2R: เรียบงาย คุณภาพ ครบวงจร

ครบวงจร
การบริการ

ครบวงจรของ
ผูเกี่ยวของ

ครบวงจร
การเรียนรู



การแบงกลุมผลงาน R2R

กลุม 1

ระดับปฐมภมูิ

กลุม 2

ระดับทตุยิภูมิ

กลุม 3

ระดับตตยิภมูิ

กลุม 4

4 A                   
สนบัสนนุ
บริการ

4 B                      
บริหาร

, KM, วชิาการ



ผลงาน R2R ดีเดน ป 2555 

11
ตัวอยางผลงาน:
- เดก็นอยรบัวคัซนีตรงรอบดวยทะเบยีน EPI EASY 

โดย สถานบรกิารสาธารณสขุชมุชนบานน้าํสอด  อ.ทุงชาง จ.นาน
    การพฒันาทะเบยีนติดตามการรบัวคัซนีของเดก็ 0-5 ป ในสถานบรกิาร ดวยทะเบยีน EPI EASY 
ซึง่มคีวามสะดวก ใชไดทกุสถานทีแ่ละเวลา พบวาในป พ.ศ. 2554 มกีารนัดรบัวัคซนีตรงตามรอบ
100% และผูใชบรกิารมคีวามพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุ



ผลงาน R2R ดีเดน ป 2555 

11
ตัวอยางผลงาน:
-โปรแกรมความผาสกุ

โดย สสจ.อบุลราชธานี
   การพฒันาโปรแกรมความผาสกุใหเปนโปรแกรมสาํเรจ็รปู เพือ่ประมวลผลความผาสกุของบคุลากร
ในหนวยงาน โดยสรางเครือ่งมอืประเมนิอางองิจากกรมสขุภาพจติ ซึง่โปรแกรมดงักลาวสาํรวจพบวา
กลุมขาราชการมคีวามผาสกุรวม 69.14% โดยมีความผาสกุดานงานในความรบัผดิชอบมากทีส่ดุ คอื 
76.14% ขณะทีก่ลุมลกูจางมคีวามผาสกุรวม 73.60% โดยมคีวามผาสกุดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางานมากทีส่ดุ คือ 77.37%



ผลงาน R2R ดีเดน ป 2555 

9 
ตัวอยางผลงาน:
- ‘Insulin Injection Cycle’ แผนเสรมิความมัน่ใจ
จากการฉดียา

โดย โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี
     การใช Insulin Injection Cycle มุงเนนใหผูปวยและญาตหิมุนเวียนเปลีย่นทีฉ่ดียาบรเิวณ
หนาทองใหไมซ้าํทีเ่ดิมภายใน 1 เดอืน เพือ่ลดภาวะแทรกซอนภายหลงัฉีดยาอินซลูินบรเิวณ
หนาทอง ลดความกลวั เสรมิความมั่นใจและความกลา พบวาผูปวยทีใ่ชแผน Insulin Injection 
Cycle จาํนวน 40 ราย ไมเกิดภาวะ lipohypertrophy



ผลงาน R2R ดีเดน ป 2555 

9 
ตัวอยางผลงาน:
- กราฟชีวติลิขิตเบาหวาน

โดย โรงพยาบาลพมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสมีา
     เปนสือ่การสอนใหผูปวยทราบระดบัน้ําตาลในเลอืด ภาวะสขุภาพในปจจบุนั แนวโนมของ
ภาวะสขุภาพ และโอกาสเสีย่งตอภาวะแทรกซอน ผูปวยมสีวนรวมกําหนดเปาหมายและปฏบิัตติัว
ใหถกูตอง แนวคดิไดจากการดูดวงในลกัษณะกราฟชวีีตทีแ่สดงแนวโนมดวงของตัวเองและมี
คําแนะนําในการแกดวง



ผลงาน R2R ดีเดน ป 2555 

4 
ตัวอยางผลงาน:
- ORS แชแขง็ชวยเดก็ทองรวง

โดย โรงพยาบาลสงขลานครนิทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา
   การดแูลผูปวยอุจจาระรวงในเด็กมักประสบปญหาการดื่มสารละลายเกลอืแรนอยกวา
ทีค่วร อาจเพราะรสชาตไิมชวนดื่มจงึทดลองใหสารสะลายเกลอืแรรปูแบบแชแขง็ ทาํให
ผูปวยเดก็อจุจาระรวงเฉยีบพลนัรบัประทาน ORS รปูแบบแชแขง็ไดมากกวารปูแบบ
สารละลาย และผูปกครองพงึพอใจวิธีดงักลาว



ผลงาน R2R ดีเดน ป 2555 

4 
ตัวอยางผลงาน:
- เปดใจ...ใสจงัหวะ ‘Pacemaker’

โดย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จ.อบุลราชธานี
    สือ่การสอนดวยหุนจําลองเพือ่เตรียมความพรอมกอนใสเครือ่งกระตุนการเตนของหวัใจ
ชนดิชั่วคราวและชนิดถาวร โดยแสดงตําแหนงการทาํหัตถการ วธิสีอดสายสือ่ในหลอดเลือดดาํ
และตาํแหนงการวางเครือ่งกระตุนการเตนของหัวใจ ใชเวลาสอนเพยีง 5 นาท ีพบวา
ผูปวยมีความรูความเขาใจเพิม่เปนรอยละ 93.6 ไมปฏเิสธการรกัษา รวมทัง้ขจดัปญหาสายสือ่
เลื่อนหลดุไดอกีดวย



ผลงาน R2R ดีเดน ป 2555 

12 
ตัวอยางผลงาน:
- ปายอุนใจ รถไมหาย

โดย โรงพยาบาลพญาเมง็ราย จ.เชยีงราย

   จากสถิตกิารลืมกญุแจเสยีบคาไวทีร่ถจกัรยานยนตขืองผูมารบับรกิารใน รพ.พญาเม็งราย

จงึมกีารพฒันาระบบบรกิารรกัษาความปลอดภยัในทรพัยสนิของผูมารบับรกิารใหมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้นดวย “ปายอุนใจ รถไมหาย” ชวยลดอตัราการลืมกุญแจลงจากเดิม รอยละ 80.52 และ
แกปญหารถจกัรยานยนตหายได 100%



ผลงาน R2R ดีเดน ป 2555 

12 
ตัวอยางผลงาน:
- ระบบยาคณุภาพ ทํางาย ๆ ดวย IT

โดย โรงพยาบาลพนมไพร จ.รอยเอ็ด
     การนาํระบบรายงานจากโปรแกรม HOSxp มาเปนเครือ่งมอืเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน
ของเจาหนาที่ตามนโยบายความปลอดภยัดานยาในการใหบริการผูปวยใน ดวยการประยุกตระบบ
งานและสรางระบบดักจบัปญหาดวยระบบคอมพิวเตอร ชวยลดระยะเวลา ความซ้าํซอน และ
เพิม่ประสทิธิภาพการดแูลผูปวยดานยาเพิม่ขึ้น



สถิติการสงผลงาน R2R ป 2555 
      (จําแนกตามหนวยงาน) 



      ปจจยัทีเ่ปนอุปสรรคตอการขยาย R2R

ความเขาใจ/ความเชือ่ผดิๆ เชน มองเรือ่งการวจิยัเปน

เรื่องยาก

การขาดความรู/ผูสนบัสนนุทางวชิาการที่จาํเปน

ผูบรหิารบางหนวยงานไมเหน็ความสาํคัญ/ไมสนบัสนนุ

       

ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการขยาย R2R



วิเคราะหตนเอง อยูในกลุมใด???      

กลุม 1 เกบ็ขอมลูเอาไวบางแลว แตยงัไมรูวาจะทาํอะไรตอไป

อยางไร?

กลุม 2 มโีครงการวจิยัหรอืมหีวัขออยูแลว แตยงัไมไดเริ่มทาํ

กลุม 3 สนใจทีจ่ะทาํงานวจิยัมาก แตยังไมมโีครงการแนนอน

 กลุม 4 สนใจทีจ่ะทาํวจิยัพอควร แตไมคอยแนใจวาจะทาํได

หรอืไม

 กลุม 5 ไมตองการทาํวจิยัเลย คดิวายุงยากและไมสนใจ



แลวเราจะเริ่มตนอยางไรดี???



กาวแรก...R2R

กลุม 1

เกบ็ขอมลูมาบางแลว

พิจารณาขอมลูที่มีอยู

การวจิยัเชิงสาํรวจ เพื่อคนหา
ปญหา/ อบุตักิารณ

กลุม 2

มีโครงการวจิยัหรือหวัขออยูแลว                
แตยงัไมไดเริ่มทาํ

ทบทวนเอกสารมากขึน้ +                   
ปรบัโครงการเดิมใหชดัเจนขึ้น

สงขอทนุ



กาวแรก...R2R

กลุม 3

สนใจมาก แตไมรูวาจะเริ่มตน
อยางไร?

สังเกตปญหาการทํางานทีใ่กลตัว + 
วเิคราะหปญหาใหชดั

พัฒนาโครงการตามขั้นตอน

กลุม 4

สนใจพอควร แตยงัไมคอยแนใจวา
จะทําไดหรือไม?

อานเอกสารทีเ่กีย่วของมาก ๆ

ศกึษาบทเรยีนของผูอื่น + 
สอบถามผูรู 



กาวแรก...R2R

กลุม 5

ไมตองการทําวจิยัเลย

ลองคดิใหมอีกครัง้ + ศกึษาผลงานของผูอืน่ + 
พูดคยุกบัผูรู

ทํางานวชิาการประเภทอืน่ทีเ่ทยีบเคยีงกัน       
เชน งานทบทวนงานวจิยั



R2R

HRD
LO

Routine to Research

Human Resource Development

Learning Organization



Take Home Message

• งานวจิยั R2R ทาํโดยผูปฏบิตังิานประจาํ ทาํใหเกดิการ 

แกปญหา สราง และใชความรู ในงานประจาํ

• คาํถามวจิยั (Research Question) ตองมาจากปญหาหนางาน

หรอืตองการพฒันางานประจาํ

• งานวจิยัที่ตองการ คอื งานวจิยัทีน่าํผลมาใชประโยชนไดจริง



Thank you
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