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เล่าประสบการณ์ จากการอบรม Advance FAที ่รพ. ศิริราช 

รพ. ศิริราช สถาบันทางการแพทย์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล มุ่งเน้นพัฒนาคน ใช้KM ใน
การขับเคลื่อน KM Tool  ต้องเข้าใจขบวนการของKM คนทุกคน มี Tacit  Knowledge ในตัว คุย 
ดึงเอาความรู้แต่ละคนออกมาพัฒนาองค์กร 

6 step ของการพัฒนา World class Train มี PDCA ทุกข้ันตอน ไม่มีอะไรพัฒนาสูงสุด 
การท า KM เริ่มจากความรู้ของบุคคล ดึง สร้าง ใช้ กับกลุ่มที่สนใจ KM  Link  Share  Learn มี
ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลให้ความรู้ มี CoP KM Share มี Show award มีการเผยแพร่ ในองค์กร 
คนกล้าแสดงความคิดเห็น ฝึกพูด ฝึกฟังฟังอย่างตั้งใจ ค่อยๆคิด ถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้ฟัง 

R2R ศิริราช ค าถามวิจัยงานวิจัยแก้ปัญหา พัฒนางานประจ า ผู้วิจัยอยู่ในงาน ชวนเพื่อนมาท า 
วัดที่ตัวผู้ป่วยหรือการบริการ เอามาใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน งานประจ าของเรา เครื่องมือการท า
วิจัย เกิดLearn Group Learning ช่วยพัฒนาคน กล้ามองปัญหา 

 การจัดการให้เกิดงาน R2R โฟกัสที่งาน ไม่ใช่โฟกัสที่การท าวิจัย คิดว่าR2Rไม่เพ่ิมเวลาแต่
กระตุ้นให้สนุก ใช้ KM มาเป็นประโยชน์ในการท าR2R 

เทคนิคการตั้งค าถาม เอา Work flow มาเขียน คุย Input Process Output เป็นอย่างไร เช่น
การบ่น อุบัติการณ์  ตัวชี้วัด เป็นเป้าหมายองค์กร  ศักยภาพเราท าไหวไหม พอท าได้ไหม น่าสนใจ
ไหม ใหม่ไหม ดูจริยธรรม น าไปใช้ได้ไหม 

R2R ไม่จ าเป็นต้องต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ บางงานไม่ตรงเป้า  แต่เราได้เรียนรู้  Success 
Story Telling จุดประกายนักวิจัยหน้าใหม่  จุดประกายการเรียนรู้ มีข้ันตอน เตรียมคน ผู้เล่า1คน  
Modulator 1 คน มีNote Taker สรุป เอามาเผยแพร่ ไว้ในWeb siteให้แต่ละคนเข้าไปอ่าน 

มี Project Monitoring แจกแฟ้ม มีการเยี่ยมตรวจโดยทีม R2R คนโดนเยี่ยมมาเล่า สังเกต 
บันทึก เก็บเป็นข้อมูลเรื่องนั้น คิดเป็นระบบ อ่านมากข้ึน ฝึกเขียน 
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อ.จงกลณี  จันทรศิริ พยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น  

สิ่งที่ได้น ามาใช้จริง จากการอบรม Advance FA ที่รพ.ศิริราช ระบบการจัดการ ทุกคนมี
เรื่องราวของตนเอง แน่นอนมีปัญหาหน้างาน มีพ่ีเลี้ยงขับเคลื่อนซึ่งได้แก่หัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาล
อาวุโส  
  ประเด็นการเรียนรู้ 

ด้านการจัดการ รพ.มีหน่วย R2R โครงสร้างการบริหารจัดการ R2R มีทุน แรงจูงใจ มีการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ 

ด้านเทคนิค ระเบียบวิธีวิจัย จริยธรรมการวิจัยในคน ผู้ทรงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง 
Success Story Telling “คนจะเป็นFA ไม่รูM้ethodologyไม่ได้” FA  Coaching  ต้องรู้บริบท รู้
วิธีวิจัยพื้นฐาน ฟังอย่างตั้งใจ Success story telling 

โครงสร้างการบริหารจัดการR2R การบริหารจัดการโครงสร้างส านักงาน บทบาทส านักงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   

ที ่รพ. ศิริราช ท าระดับองค์กร การจัดการอะไรส าเร็จต้องมีนโยบาย R2R คนหน้างาน 
ใช้สถิติไม่ซับซ้อน ต่อยอด  
  HA CQI R2R เรื่องเดียวกัน CQI เป้าหมายได ้แต่กระบวนการไม่การันตี ในความstrong 
เอาเป้าหมายเป็นตัวตั้ง CQI   R2R ต่างกันที่กระบวนการ มีเรื่องราว มี Methodology 
มี Evidence support แสดงให้เห็นว่านี่คือปัญหา สภาพปัญหา  ผลลัพธ์ดี เก็บข้อมูล หลักฐาน 
งานวิจัยมาจับผลลัพธ์โอเค ถูกต้อง การจัดการ ทีมบริหารกลาง Core team 
ช่วยในการขับเคลื่อน มีที่ปรึกษา  

R2R committee หัวหน้างาน สร้างความเข้าใจ ประสานงบสนับสนุนให้มีการจัดการขึ้น 
ด าเนินการ R2R กลุ่มFAเป็นพี่เลี้ยง ใกล้ชิดประเด็นปัญหา  ต้องพัฒนาศักยภาพ  Methodology 
เอให้ทีมมีวิธีการพัฒนาตนเอง แต่ผลลัพธ์ R2Rไม่จบที่งานเอกสาร 
เกิดกระบวนการ การเรียนรู้  เป็นผลลัพธ์ งดงาม เพราะฉะนั้นทีมFA พ่ีเลี้ยงส าคัญ หัวหน้าพา
ท างานประจ าสู่งานวิจัย 

พันธกิจส านักงาน เชิงรุก จัดการความรู้  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ไม่ควรเริ่มอบรมด้วย Methodology จะมองว่ายาก เริ่มจากฟังอย่าง

ตั้งใจเล่าเรื่องความส าเร็จ Success Story เชิงรุก ในหน้างาน บทบาททีม ผลักดันFA ทีม ดูแล
โครงสร้าง ดูแลทีม ดูแลผู้ป่วย เข้าไปApproach จัดการความรู้ Mapping ใครเกี่ยวข้องบ้าง เชิญ
ผู้รู้มา ท าWebsite ของโครงการ  R2R ค้นงานที่เกี่ยวข้อง เหลาค าถามการวิจัยให้คม เคยมีคนท า
ไหม ท าใหม่เพราะเหตุผลอะไร R2Rเกิดความรู้ใหม่  ผู้ประสานงานวิจัย ประสานงาน รวบรวมองค์
ความรู้ ติดตามการใช้ประโยชน์ของการวิจัย จัดเวทีน าเสนอผลงาน จัดการทุน 

KM เอานักวิจัยมา share นักวิจัยเข้าใจMethodology มีผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือ ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว คุณภาพ มีระบบพิจารณาทุน ระบบจริยธรรม CQI ยังไม่ขอจริยธรรม ต่อยอด
ล าบาก ถ้าไม่ขอ R2R การขอจริยธรรมต้องมาแต่แรก ตั้งแต่สร้างแนวปฏิบัติ ขอจริยธรรม ส่งโครง
ร่าง ขอทุนพร้อมๆกัน การขอทุนมีการเยี่ยมติดตามการใช้ทุน ปิดทุน รายงานผล มีคู่มือการติดตาม 

KM เอาคนส าเร็จมาคุย เหลาแหลมงานวิจัย มี R2R work shop สัมมนา ต่อยอดสู่งานวิจัย 
โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้อง มีจินตนาการ มีภาพ Success story telling แทรกซึมทุก
กิจกรรม เล่าความส าเร็จ เปิดใจ ให้แนวทาง เตรียมกันก่อนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการเยี่ยมหน้า
งาน ส่ง template เรื่องเล่า น าเสนอทีม มีคู่มือการเยี่ยม ประสาน สร้างแรงจูงใจ 
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ทีร่พ.ขอนแก่น การต่อยอดแนวทางการจัดการศูนย์เรียนรู้ จัดการข้อมูล จัดการคน จัดการ

ทุน การงาน ทบทวน ท า Data record อย่างเป็นระบบ จัดการเป็นหมวดหมู่ อบรมMappingคน 
เดินอย่างไร ท าอย่างไร เอาเขามาขับเคลื่อนทีมFA ทุน เงิน อุปกรณ์ บูรณาการงานวิจัย เชื่อมโยง  
เกี่ยวข้องงานเรา 
 
 
คุยกับคนท างานR2R 

1. นางสาวสุกัญญา จันหีบ พยาบาลหอผู้ป่วย5จ 
ท า R2R เรื่อง ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการป้องกันและ บรรเทาการเกิดช่องปาก

อักเสบในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับยาเคมีบาบัด  
จาการท างาน พบผลข้างเคียงยาเคมีบ าบัด ท าให้ช่องปากอักเสบ คลื่นไส้อาเจียน ผู้ป่วย

ทรมานกับผลข้างเคียง มาไม่ตรงนัด การท า R2R ท าให้ลดทุกข์ สุขมากขึ้น หัวหน้าหอผู้ป่วย ทีม
ประเมิน แบ่งงาน ทดลอง ประเมินผล 

มีการท า Pre post – conference เก็บKPI จัดการข้อมูล มอบหมายงาน ให้ก าลังใจ ชมเชย 
  เทคนิคความส าเร็จ เริ่มจากใจ อยากช่วยคนช่วยเพื่อนมนุษย์ เห็นปัญหา เอ๊ะ อยากท าให้ดี 
ท าให้งานง่าย ผู้ป่วยลดทุกข์ เราสุข  หัวหน้าพาท า ช่วย หางบ ให้ก าลังใจ ผู้ป่วยลดทุกข์ ลด
ค่าใช้จ่าย มีแนวทางปฏิบัติ หัวหน้าหอผู้ป่วย พาต่อยอด น าผลวิจัยมาใช้ต่อเนื่อง อยากช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ให้มีความสุข การท างานวิจัยให้ส าเร็จ หัวหน้าตึกมีความส าคัญ ชักชวนคนท าR2R 
 

อ. จงกลณี  เสนอข้อคิดเห็น 
กรณีนี้How To วิธีคิด วิธีมอง การที่เราได้ดูแล ผลข้างเคียงมาก ทุกข์ ปวด รับประทานอาหาร

ได้น้อย  มาติดตามการรักษาน้อย ให้การพยาบาล ผลลัพธ์  หาหลักฐานเชิงประจักษ์ อมน้ าแข็ง
สังเกต มีแนวปฏิบัติอยู่ อะไรท าให้สร้างแนวปฏิบัติใหม่ อมน้ าแข็งยังเกิด มีการให้สุขศึกษาค้นหา 
เจออะไร แนวปฏิบัติปกติมี แต่เราไม่ได้ท า เกิดค าถามวิจัย เอ๊ะ ผู้ป่วยมีความรู้ ดูแลตัวเองดีขึ้น 
เพราะฉะนั้น ที่มานวัตกรรม การรับรู้แนวปฏิบัติ เขาคงรู้แต่ไม่ตระหนัก เราสร้างการเรียนรู้ 
หลังจากนั้นวัด เขาดูแลตนเองอย่างไร ข้อเสนอแนะต่อ พยาบาล ญาติ ท าอย่างไรต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้? 
พยาบาลให้ข้อมูล ให้ข้อมูล กระตุ้นผู้ป่วย  มีสื่อ มีคู่มือ Story telling ขยายความเข้าใจเรา 
How to ติดตาม ท าให้ชัดเจน มีวีดีโอ สอนเช้าเย็น 
 

2. นางสุภาพ  อ่ิมอ้วน 
งานวิจัยR2R เรื่อง ผลของการสวดมนต์กับการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  
สวดมนต์ 2 0นาที สวดมนต์ เปิดเทปสียง จากการค้นคว้า 19นาทีช่วยได้ ทดลองใช้กับผู้ป่วย 

นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังใช้ได้กับผู้ป่วยที่กังวล นอนน้อย ผลคือลดsystolic
ได้15-19mmHg  ลด Diastolic ได ้8-9 mmHg คุยกับเพื่อนร่วมงาน พร้อมกัน มอบหมายสวด
มนต ์ทุกคนร่วมมือ ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกฉุกเฉินกระตุ้นผู้ป่วยชอบ ประหยัดงบประมาณ  
เทคนิคความส าเร็จ ผู้น า เพื่อนร่วมงาน ตัวเรา ญาติ มีความส าคัญ 
 

อ. จงกลณี  เสนอข้อคิดเห็น มองเพ่ิมผลลัพธ์ได้ผลจริง? ท าcontrol chart จะมีแนวโน้ม
ออกมาการวัดอย่างไรเอา control chartเป็นตัวตัดสิน ช่วยเพิ่มความstrongในงานวิจัย confirm
อย่างอ่ืนสวดมนต์อย่างเดียวหรือไม่ แม้ทฤษฏีบอก ชวนท า ต่อยอด คิดถึงscale ระดับ มีกลุ่ม
ทดลองไหมยิ่งท าให้งานวิจัยstrongอีก จริยธรรมด้วย เพ่ิมคุณค่างานวิจัย เทคนิค คู่ร่วมวิจัย 
ร่วมมือกับเรา ด าเนินการต่อ ยั่งยืน 
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อ.จงกลณี เล่าประสบการณ์การน า card less มาใช้ที่รพ.ขอนแก่น วิธีการ ชวนคนบริบท

ใกล้ๆเราก่อน คนมาดูงาน ใช้ สะท้อน ผลลัพธ์ชัด ก าหนดนโยบายทั้งองค์กร KM เอามาเล่าทั้ง
องค์กร  
 

3. นางสาวอัมพร กุลเวชกิจ พยาบาลเชี่ยวชาญ ผู้ตรวจการพยาบาลแผนกจักษุ-โสตฯ 
การท าวิจับR2R“ ท าเรื่องง่ายให้ง่าย ท าเรือ่งยากให้ง่ายลงมา”  
เริ่มแรกสนใจจะท าวิจัยเรื่องความวิตกกังวลของญาติ แต่ก็โดนท้วงติงจากอาจารย์ รู้แล้วท า

ท าไมหลังจากนั้นได้ไปเรียนต่อ เอาเรื่องเดิมมาท า จากการท างานพบว่าญาติมีburden ความรู้สึก
เป็นภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช  ศึกษาสุขภาพจิตญาติ ได้ข้อคิด ญาติสายตรง พี่น้องผูกพันกัน
มากกว่า เป็นผลงานแรก จุดประกายR2R ตอนนั้นไม่รู้จักR2R น ามาท ากลุ่มแก้ไขปัญหากับญาติ
ผู้ป่วยจิตเวช ท ากลุ่มพบญาติ ให้ข้อมูลทางสุขภาพจิต 

ต่อมาท าวิจัยการใช้แปรแกรมมอนเตสซอรี่ในผู้ป่วยพร่องทางสติปัญญา และผลของโปรแกรม
โยคะในการลดภาวะซึมเศร้า 

เทคนิคคือ หาคนมีส่วนร่วม มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล มีความสุขเพ่ิมขึ้น 
มีวิซีดีแจก มีนโยบาย ท ากลุ่มโยคะทุกวันอังคารและวันศุกร์ มีการน าไปใช้ต่อ 
สังเกต ประเมินผล เป็นระยะ กระตุ้น ยั่งยืนได้ มีวัสดุอุปกรณ์ มีงบประมาณ 

เรื่องล่าสุด คือ ผลของการออกก าลังกายต่อกิจวัตรประจ าวันในผู้ป่วยจิตเวชที่มีความพร่อง
ทางสติปัญญา ฝึกสมาธิ เอาทุกคนมาท า มีส่วนร่วม มีเป้าหมาย 

ความภูมิใจ สุขภาพ การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับแผนก งานของเรามีประโยชน์ 
 
อ.จงกลณี  เสนอข้อคิดเห็น เราต้องการศึกษาตามความเชี่ยวชาญอาจเหมือนconventional 

การน ามาใช้มีโฟกัสมากข้ึน ง่าย 
อ.อุบล จ๋วงพานิช ให้ข้อคิดเห็น R2R ภูมิใจ ผู้ป่วยไม่ทุกข์ทรมาน เอาไปใช้ “เราต้องรู้จัก

บริหารเวลาอย่าให้เวลาจัดการเรา” ตื่นเช้ากว่าเดิม1 ชั่วโมง 
ท างานคู่ไปกับน้อง ท าไป มี GAP 8น ข้อมูลเพิ่ม มีความร่วมมือ มีทีม  ทุกคนมีส่วนร่วม 

หัวหน้าให้ทุกคนมีงานในมือ ต้องช่วยคนอ่ืน เลือกลูกทีม หัวหน้าต้องชัดเจน ท าให้ดู พาท า 
คอยดูแลทุกขั้นตอน 
 
 


