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ก้าวสู่การเป็น FA	  R2R	  @	  ท่าวังผา 	
สร้าง
ทีมนัก
วิจัย 

(ด้วย
การฟัง
และเติม
ใจ)	

เสนอ
เป็น

นโยบา
ย

องค์กร	ขยาย
ผลพัฒ
นานัก
วิจัยอื่น	

พัฒนา
ทีม FA	  	

พัฒนา
ตนด้วย
วิจัย 

(ด้วย
หัวใจ)	



เทคนิคของ FA	  @	  ท่าวังผา	
•  เทคนิคการสร้างทีมการ
หาทีมและบุคคลช่วย
เหลือ	
• การสื่อสารถึงผู้บริหาร	
• การสื่อสารถึงนักวิจัย 	  
•  เทคนิคการเสริมพลังตัว
เอง	
•  เทคนิคการเสริมพลังนัก
วิจัย R2R	  	  
	



•  เจ้าหน้าที่มี
สุขภาพดี / มี
ความสุข / 
เข้าใจตนเอง / 
เข้าใจผู้อื่นและ
คนทั่วไป / ฟัง
อย่างลึกซึ้ง /คิด
เชิงบวก /
อ่อนน้อม ถ่อม
ตน	

พัฒนา
ตน 	

•  ให้บริการที่ดีแก่
ผู้รับบริการ /
หล่อหลอมการ
ทํางานเป็นทีม /
ค้นหาคนด ี/ ส่ง
เสริมการเรียนรู้	

พัฒนาคนรอบข้าง 	 •  เกิดงาน
ใหม่ ด้วย
ใจที่เป็นสุข 
ส่งผลลัพธ์
ที่ดี ผู้ป่วย
ปลอดภัย 
เป็น
รพ.แห่ง
ความสุข
แบบยั่งยืน	พัฒนาระบบ 	

เริ่มท่ีพัฒนาคนใหสุข ใหดี5



การสร้างทีมวิจัยจากบุคคล 3 กลุ่ม ���

(ทุกท่านคือลูกค้าคนสําคัญ)	

การบินไทย First	  class	
•  กลุ่มที่มีความพร้อมทุกด้าน เขาจะเป็นกําลังสําคัญ
ในการขับเคลื่อน ต้องให้เกียรติ และดูแลเป็นอย่าง
ดีแล้วเขาจะติดใจใช้บริการต่อเนื่อง	

การบินไทย  Economic	  class	
•  กลุ่มที่ต้องหมั่นดูแล และกระตุ้นเตือนให้มาใช้
บริการบ่อยๆ เพราะบางครั้งเขามีโอกาสเลือกใช้
บริการ First	  class	  สูง	

Low	  cost	  airline	
•  กลุ่มต้นทุนต่ํา ที่มีคนเลือกใช้บริการมาก กลุ่มนี้ที่
ละเลยไม่ได้ ต้องให้ความสําคัญด้วยสักวันเขาจะ
พัฒนาขึ้นมาใช้บริการอื่นๆที่ดีขึ้น	



เชิญชวนมาเรียนรูการจัดการความรู (KM) 3





เรื่องเลาดีดีการแพทยเพ่ือการเยียวยาและพัฒนางาน 3



เรื่องเล่าเติมความสุขในหัวใจคน
ทํางาน	



การบริหารเจ้านาย @	  ท่าวังผา	
Cost	  

effec7ve ??? 	  
ผลลัพธ์ดีขึ้นปะ

คะ ???	  



การสื่อสารกับนักวิจัย @	  ท่าวังผา	
•  กำหนดทีมผูรับผิดชอบมีคณะกรรมการวิชาการ และที่ปรึกษา3

•  การกำหนดตารางเวลา (time line) การปฏิบัติงานชัดเจน3

•  ไมเริ่มตนดวย “วิจัย”  เริ่มตนดวยการนำเสนอผลงานวิชาการของที่อื่นที่
บริบทคลายคลึงกัน	



สรางบรรยากาศการทำงานผลงานวิชาการ3

•  ทำใหดูวาเปนเรื่องงาย  ลองทำดูกอน  ไมยากอยางที่คิด3

•  เอางานประจำที่ตนเองทำไดดีทีภ่าคภูมิใจเขียนเปนผลงานวิชาการ3
•  สรางบรรยากาศสบายๆ พ่ีสอนนอง ทำใหไมเปนยาขม อยาเอาระเบียบ

วิธีวิจัยนำหนา3





•  Response	  ใหรวดเร็ว / จัดสรรเวลาใหคำปรึกษา / แกไขแบบ
ใหคิดเอง แตคอยใหกำลังใจ3

สรางบรรยากาศการทำงานผลงานวิชาการ3



การกํากับติดตามงานใช้การสื่อสาร
เชิงบวก	



การกํากับติดตามงานใช้การสื่อสาร
เชิงบวก	



การเสริมพลังตนเอง	
•  “ทําตัวเป็น Lubricant”	  	  	  
•  “ทุกผลงานมีคุณค่า”	
•  “ไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่าที่เราจะทํา”	  
•  “อุปสรรคคือแรงขับเคลื่อน”	  
•  “รางวัลไม่ใช่คําตอบ”	
•  “รอยยิ้มของทีมคือกําลังใจ”	
•  “รอยยิ้มของผู้ป่วยคือกําลังใจ”	  



การเสริมพลังนักวิจัย	
•  นําเรื่องที่ประสบความสําเร็จมาถ่ายทอด 
success	  story	  telling	

•  ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมในงานวิจัย / เริ่มจาก
งานเล็กๆก่อน	

•  การสร้างบรรยากาศความสุข และความคุ้นเคย
กับการทํางานใน R2R 3

	

เติมใจเมื่อ
ท้อ	  



การเสริมพลังนักวิจัยรุ่นใหม่	
•  การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่ม young	  blood	  	  
•  ชวนมาลองทํา  / ให้โอกาสสร้างสรรค์งาน 	
•  สนับสนุนทรัพยากร /เวลา  	
•  เพิ่มศักยภาพด้วย KM	  /Narra7ve	  medicine	  /
R2R	  

	



การเสริมพลังนักวิจัย 	

•  เคลมผลประโยชน์ร่วมกัน  สนับสนุนการเผยแพร่ผล
งานวิชาการทั้งทางเวปไซด์ การตีพิมพ์ลงวารสาร 
และการทําหนังสือเรื่องเล่า	

•  ให้คุณค่า ชื่นชม แก่ผลงานที่สร้างสรร	
•  สไลด์สุดท้ายจะขอบคุณทีมงาน/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	



เมื่อมีโอกาสเข้าร่วมเวที
วิชาการ	

จะเก็บเกี่ยว R2R	  มาฝาก	



งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล  ป 2554	



งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ป 2555	



งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ป 2556	





งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ปี 2557	



กระซิบไมลับ@ทาวังผา3

ใหความสำคัญ..ชื่นชม3

ทุกผลงาน....มีคุณคาพัฒนางาน1

สรางบรรยากาศ 3

ชวนกินขาว .... เลาสูกันฟง1



	  
“ไม่มีสิ่งใดยากเกินกว่าที่

เราจะทํา”	



ขอขอบคุณ	

•  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	
•  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลท่าวังผา / สาธารณสุข
อําเภอท่าวังผา	

•  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล / หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า
งาน ทุกหน่วยงาน	

•  ผศ.ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	

•  ทีมวิจัย และทีมผู้สนับสนุนการวิจัยทุกท่าน	
•  ผู้ให้ข้อมูล ชุมชน และภาคส่วนประชาชน	
•  บุคลากร รพ.ท่าวังผา / สสอ.ท่าวังผา ทุกท่านที่
มีส่วนให้เกิดผลสําเร็จ	


