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ณ โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ จังหวดัอุบลราชธานี 

 

จัดโดย ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัศรีสะเกษ 

โดย ดร.หน่ึงฤทยั พรหมวาที 

“KM-Day” 



คณะผู้จัด และผู้ร่วมอบรมฯ “Fa ขัน้ยอมยุทธ” 



“Fa ขั้นจอมยุทธ” 

“BAR-Before Action Review” 

“ฉันคือใคร  มาท าอะไรทีน่ี่” 
- แนะน าตนเองและจุดเด่นของกลุ่ม 
- ชีวติมาเก่ียวขอ้งกบั R2R ไดอ้ยา่งไร 
- ความภาคภมิูใจเก่ียวกบังาน R2R 

- ความคาดหวงัจากการอบรมในคร้ังน้ี 

BAR เป็นหน่ึงในเทคนิค KM 



“คุณอ านวย ฟันเฟืองขบัเคลือ่น R2R: เคลด็ลบัที่ส าคญั” 

“Fa ขั้นจอมยุทธ” 

บทบาทของคุณอ านวย 
1. ผูใ้หค้วามสะดวก (Facilitator) 
2. การเป็นพ่ีเล้ียง (Mentor) 
3. การเป็นผูฝึ้กสอน (Coach) 

บทบาทขององค์กรเพือ่ให้เกดิงานวจิัย 
1. ใหพ้นกังานไดรั้บโอกาสท างานในเร่ืองท่ีอยากท า 
2. ใหโ้อกาสพนกังานในการไปพฒันาตนเองในเร่ืองท่ีสนใจ 
3. องคก์รตอ้งตอบไดว้า่สร้างไปท าไม (Why?) 

หน้าที่ของ Fa 
1. ชวน 
2. เชียร์ 
3. ชม 
3. ช่วย 



การใช้ Six Source of Influence เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลง 

จะต้องสอนให้ท าเป็นโดย 
Mentor/Coach 

ผู้ท าเห็นคุณค่าในส่ิงทีจ่ะท า 
มีความส าคัญอย่างไร 

จะต้องมทีมีทีค่อยกระตุ้น ให้ก าลงัใจ 
ในทางทีถู่กต้อง 

จะต้องมผู้ีทีค่อยช่วยเหลอื ให้ข้อมูล 
หรือแหล่งข้อมูล 

องค์กรจะต้องสร้างแรงจูงใจ  
การให้รางวลั ให้โอกาส 

องค์กรจะต้องสร้างสภาพแวดล้อม 
ให้ส่งเสริมกบัการท างาน 



“คุณอ านวย ฟันเฟืองขบัเคลือ่น R2R: เคลด็ลบัที่ส าคญั” 

“Fa ขั้นจอมยุทธ” 

เทคนิคการบริหารให้เกดิงาน R2R 
1. Focus ท่ีงาน ไม่ใช่ท่ีการวจิยั 
2. มีโครงสร้างสนบัสนุนชดัเจน/ สร้างกลุ่ม Facilitator 

3. ท าให ้R2R คือ การลงทุน ไม่ใช่ภาระ 
4. เอาชนะ “ความรู้สึกไม่ดี” ต่อการวิจยั 
    - R2R ไม่จ าเป็นตอ้งซบัซอ้นวุน่วาย 
5. ใชป้ระโยชน์จากการจดัการความรู้ (KM) 
6. การวจิยั R2R เป็นส่วนต่อ ยกระดบั เช่ือมโยง และส่งเสริมการพฒันาคุณภาพ 



“คุณอ านวย ฟันเฟืองขบัเคลือ่น R2R: เคลด็ลบัที่ส าคญั” 

“Fa ขั้นจอมยุทธ” 

แนวทางการหาโจทย์วจิัย R2R 
1. ดูขั้นตอนในการท างาน จุดไหนท่ีมีปัญหา 
2. มีการบ่นอะไร จากผูใ้ชง้าน ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3. เป้าหมายขององคก์ร 



สร้างทีมความรู้/ สร้างความรู้ 

สร้างผลงาน/ สร้างแนวร่วม 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี 

เสนอฝ่ายบริหาร/ 
ขยายผลทัง้องค์กร 

*** จะท าอย่างไรให้องค์กรเกดิทมีที่เข้มแข็ง **** 

ทฤษฎสีามเหลีย่มเขยือ้นภูเขา 



เทคนิค Success Story Telling/Sharing 

กญุแจส าคญัของ SSS 
Deep listening 
 ฟังดว้ยหวัใจใหลึ้กซ้ีง 
 คนส าคญัคือคนท่ีอยูต่รงหนา้เรา 
 ผูพ้ดูก าลงัจะส่ือสารอะไรใหเ้ราฟัง 
 ใคร่ครวญเพ่ือท าความเขา้ใจ 
 ฟังดว้ยลมหายใจ 

การฟังอยา่งลกึซึง้ 

เกดิปัญญา 
สตุมยปัญญา 

โอปนยโิก 
น้อมเข้ามาในตนเอง 

สต ิ สมาธิ 

SSS จะน ามาใช้อย่างไรกบั R2R? 

- เร่ืองเล่าเร้าพลงั: ทุกปัญหามีทางแก ้
- การเล่ามีการตั้งค  าถาม ท าใหเ้กิดประเดน็โจทยว์จิยั 



เทคนิคการติดตามงานคุณภาพ ใหมี้ผลงาน 

• ตามในเชิงสร้างสรรค์ มีวาทศิลป์ รู้กาลเทศะ 

• การสร้างทีม  
–  ให้เลขาช่วยขอทนุ 

–  รู้แหลง่ทนุ 

• การก าหนด Time line ให้ชดัเจน เพื่อบรรลเุป้าหมาย 

• Fa ช่วยในการขจดัอปุสรรค 



AAR: After Action Review 

• ตอนมาคาดหวงัอะไร 

• ได้อะไรจากการอบรม 

• กลบัไปจะไปท าอะไร 



หัวข้อบรรยายอืน่ๆ 

• การ Review Literature 

• Measurement in Research 

• Study design 

• การก าหนด Sample size 

• การสร้างแบบบนัทกึข้อมลู (Case Record Form: CRF) 

• สถิติในการวิจยัท่ีใช้ผิดบอ่ย 

• จริยธรรมการวิจยัในคนกบังาน R2R 

• เทคนิคการเขียนโครงการวิจยั 
*** ผู้สนใจสอบถามข้อมูล/ขอรับเอกสารประกอบการบรรยายได้โดยตรง *** 



ตวัอยา่ง R2R >> KM 
ปัญหา 
ไม่สามารถสั่งซ้ือน ้ายาไดท้นัตน้ปีงบประมาณ 
แนวทางแก้ปัญหา 
- สร้างทีม ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
- วางแผนการแกปั้ญหาร่วมกนั 
- ทบทวนกระบวนการจดัซ้ือแต่ตน้จนจบ

กระบวนการ 
- คน้หา Gap จดัท า Flow Chart 
- ก าหนดผูรั้บผดิชอบแต่ละจุดอยา่งชดัเจน 
- จดัท า KPI วดัผลอยา่งชดัเจน 
ผลงาน  
- Check list คือ นวตักรรม 
- น ามา Share– SSS>KM 

“Quality Fair 2015, Siriraj” 






