
หลักสูตร : การอบรมทีมพี่เลี้ยง (Coaching)
ในการบริหารจัดการกองทุน 3  กองทุน 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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วันที่ 16 -17  ตุลาคม 2561 

  โรงแรม อไรซ์ โฮเต็ล ศรีราชา ชลบุรี 

โดย สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี



หลักสูตร : การพัฒนา
ศักยภาพด้าน Coaching 

และถอดบทเรียน 
(SMART Coaching )

อาจารย์ วรเชษฐ เขียวจันทร์
นักวิชาการอิสระ/บรรณาธิการบริหาร           

สนพ.ปิ่นโต พับลิชชิ่ง



ผลงานเขียน
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ผลงานเขียน
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ผลงานเขียน
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หนังสือใหม่แนะนำ
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หนังสือใหม่แนะนำ
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ราคา 285 บาท
สมทบ

ชมรมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
และพัฒนางานปฐมภูมิ
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 



ผลงานนำเสนอ
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นำถวายหนังสือเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 
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ผลงานอื่นๆ
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ผลงานอื่นๆ
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หลักสูตร : การอบรมทีมพี่เลี้ยง (Coaching)
ในการบริหารจัดการกองทุน 3  กองทุน 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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วันที่ 16 -17  ตุลาคม 2561 

  โรงแรม อไรซ์ โฮเต็ล ศรีราชา ชลบุรี 

โดย สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี



หลักสูตรวันที่ 1  
Day 1   ทบทวน
ภารกิจทีมพี่เลี้ยง
กองทุน  
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EP.1 : System Thinking สถานีความคิด
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Ep.2 : บรรยาย “การขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพโดยท้องถิ่น” 

18



Ep.3 : บรรยาย “เจตนารมณ์ การพัฒนาหลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทย” 

19



Ep.4 : บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการกองทุน 3 กองทุน 
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Ep.4 : บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการกองทุน 3 กองทุน 
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Ep.4 : บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการกองทุน 3 กองทุน 
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Ep.4 : บรรยาย แนวทางการบริหารจัดการกองทุน 3 กองทุน 
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หลักสูตรวันที่ 2 
Day 2 ถอดบทเรียน 
เคลื่อนไปข้างหน้า   
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Ep.5 : ถอดบทเรียนผานเครื่องมือผีเสื้อถอดบทเรียน
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Ep.6 : How to start planning เสนทางสูเปาหมาย 
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วัตถุประสงค์

2.เพื่อพัฒนาทีม Coach 
ระดับจังหวัด (สร้างทีม) 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
เนื้อหา 3 กองทุน (เนื้อหา) 
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วัตถุประสงค์

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
และวิธีการเพื่อสกัดความรู้ 
องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนิน
งานออกมา เป็นบทเรียนที่
สามารถเป็นชุดความรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3.เพื่อถอดบทเรียนที่ผ่าน
มา และออกแบบงานงาน
ที่จะทาต่อ ของทีมแต่ละ
จังหวัดจังหวัด (แผนงาน) 



กรอบแนวคิด 
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การประเมินผล
คือส่วนหนึ่งของการวิจัย 



กรอบแนวคิด 
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ธรรมชาติของการวิจัย
คือความสุขของการค้นพบ



กรอบแนวคิด 
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“วิจัย ในฐานะวิถีแห่งปัญญา จึงควรเป็นกระ
บวนการ เป็น ความงอกงาม เติบโต มิใช่ 

เพียงงาน หรือกิจกรรมที่ทํา เสร็จเป็นครั้งๆ” 



กรอบแนวคิด 
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การถอดบทเรียน
คือการหยุดและมองย้อน 



กรอบการวิเคราะห์  
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ชัด +  ไม่ชัด + ชัด 



เพื่อนำไปสู่
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▪-สรุปผลได้
▪-รายงานต่อสังคมได้ 
▪-ปัญหาไม่ชัด เรียกร้องการทำงานให้ชัด

▪ 
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การบริหารจัดการกองทุน ๓ กองทุน 



36

• กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ พื้นที่  
• กองทุนระบบดูแลระยะยาวสาหรับผูสูงอายุที่ภาวะพึ่งพึง 

• กองทุนฟนฟูสมรรถภาพที่จาเปนตอสุขภาพระดับจังหวัด 
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ผูเขารวม 100 คน  
1. ทีมพี่เลี้ยง 30 คน  
2.ทีมวิทยากร 60 คน  
3. ทีมสปสช. 10 คน  

กลุมเปาหมาย
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สปสช.เขต 4 สระบุรี ( 8 จังหวัด)  
สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธาน นนทบุรี นครนายก   

กลุมจังหวัด เขต 4 สระบุรี



Ep.1 การจัดระบบความคิด 
Systems Thinking 



แนะนําตัว
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ชื่อ นามสกุล  
ตําแหน่ง .....หน่วยงาน 

รับผิดชอบด้านไหนของการโค้ช 



คิดเพื่อทบทวนอย่างเป็นระบบ  
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2.
โค้ช ในความ
หมายของคุณ

คือ ? 

1.
บทบาทหน้าที่
การเป็นโค้ช 
ของคุณมีอะไร

บ้าง ?

3.
ความสำเร็จ
และความภาค

ภูมิใจใน
บทบาท โค้ช 
ของคุณคือ
อะไร ? 



คิดเพื่อทบทวนอย่างเป็นระบบ  
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4
อะไรที่ทำหน้าที่ได้ยาก
ลำบากที่สุดในงาน

โค้ชคืออะไร 

5.
ในฐานะที่เป็นโค้ช คุณ
อยากพัฒนาอะไรด้าน
ไหนมากที่สุดในตอนนี้ 



การฝึกคิด
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เราฝึกคิดเป็นระบบ จากเรื่องพื้นฐานในชีวิต คือเรื่อง
ของเรา ทบทวน คิด ถอด เรื่องตนเองได้ เราสามารถ
ถอดเรื่องของงานหรือเรื่องอื่นๆได้ อย่างง่าย สบาย 

และมีประสิทธิภาพ 



เรามักจะได้ยิน.......
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 คำว่า.....คิดได้ไง..



หัวใจสำคัญของ “ความคิด” 
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 คือการ....คิดเป็น



“คิดเป็น” 

ประกอบไปด้วย
ทักษะด้านต่างๆ

46



EP.1 SYSTEMS THINKING 

ทักษะการคิดเพื่อสื่อความหมาย
COMMUNICATION THINKING  

เป็น...
ทักษะในการถ่ายทอดความคิดของตนให้ผู้

อื่นได้เข้าใจและรับรู้ได้อย่างถูกต้อง



EP.1 SYSTEMS THINKING 

ผ่านรูปแบบการสื่อสาร

การพูด  (Speaking) 
การฟัง (Listening)
การอ่าน (Reading)
การเขียน (Writing) 

การอธิบาย (Explaining) 



EP.1 SYSTEMS THINKING 

ทักษะการคิดเชิงระบบ
SYSTEMS THINKING 

เป็น...
ทักษะในการจัดระบบความคิดเรื่องต่างๆ

โดยสามารถมองเห็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น



EP.1 SYSTEMS THINKING 

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
ANALYTICAL THINKING 

เป็น...
ทักษะในการจำแนกแยกแยะองค์ประกอบต่างๆว่ามี
องค์ประกอบอะไรบ้างและรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบมี
ความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรบ้าง เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถ

ของตนเอง



EP.1 SYSTEMS THINKING 

ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
CREATIVE THINKING 

เป็น...
ทักษะการคิดริเริ่มที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น การมี

ความคิดจินตนาการ รวมทั้งการคิดได้หลาก
หลาย รวดเร็ว ละเอียดลออ



EP.1 SYSTEMS THINKING 

ทักษะการคิดเชิงจริยธรรม
ETHICAL THINKING 

เป็น...
ทักษะการคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

ผู้อื่นและสังคม



EP.1 SYSTEMS THINKING 

สถานีความคิด 
นำไปสู่ 

การคิดเป็นระบบ เพื่อการเตรียมตัวในการ
ทำงาน สร้างแบบแผนในการทำงาน 

และนี่คือ  
“ความคิด” 



การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

▪คาปร้า (Copra) ,1997 เสนอกว่า   “การคิดเชิงระบบเป็นองค์
รวมมากกว่าผลรวมขององค์ประกอบมัน” (The whole is more 
than the sum of its parts) 

▪หมายถึง  ย้ายมุมมองจากองค์ประกอบสู่องค์รวม และสิ่งที่องค์
รวมมีมากกว่าคือ สัมพันธภาพ การคิดเชิงระบบ จึงเป็นการคิด
ในมุมมองของสัมพันธภาพ เป็นการย้ายจุดเน้น (Focus)  การ
ปรากฏซ้ำๆของสัมพันธภาพ นำไปสู่แบบแผน (pattern) 

54



การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

▪คาปร้า (Copra) ,1997 เชื่อว่า
การคิดเชิงระบบของมนุษย์ มิใช่
เป็นเพียงความคิดล้วนๆ แต่รวมค่า
นิยม / คุณค่า เอาไว้ด้วย (Values)
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ทีม Coaching กองทุน  
ประกอบดวย 
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ทีมพี่เลี้ยง หมายถึง ทีมสนบสนุนการดาเนนงานกองทุนฯ ที่ดูภาพ
รวมการขับเคลื่อนทั้งจังหวัด ไดแก ผูแทนจากทองถิ่น จังหวัด สา
นกงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนยประสานงาน หลักประกันสุขภาพ
ประชาชนระดับจังหวัด และผูแทนทองถิ่น จาก อปสข. ซึ่งจะมี
บทบาทในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย กํากับ ติดตาม ประเมินผล

ทีมพี่เลี้ยง
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ทีมวิทยากร หมายถึง ทีมสนบสนุนดานการสรางความรูความ เขาใจ ใน
เรื่องการบริหารจัดการและดาเนนงาน กฎ ระเบียบ วิธีการ รวมถึง การ
พัฒนาการจัดทาแผนงาน โครงการ ที่มีคุณภาพ มีบทบาท ในการเปน
วิทยากรถายทอดความรู ใหอปท. คณะกรรมการกองทุน และอื่นๆ (ผูที่
เปนวิทยากรมาจาก อบต. เทศบาล สสจ. สสอ. รพสต. ภาคประชาชน ) 

ทีมวิทยากร
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Coaching Talks แตละหัวขอ อยางนอย 5 นาที  
สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง 

พระนครศรีอยุธยา ปทุมธาน นนทบุรี นครนายก   

โจทย นาเสนอ Day 2 
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Ep.5 : ถอดบทเรียนผานเครื่องมือผีเสื้อถอดบทเรียน



รู้จักคำว่าถอดบทเรียน
LESSON LEARNED 



มาจาก 2 คำ คือ 

ถอด + บทเรียน 



ถอด คือ 

หยุด + มองย้อน



บทเรียนคือการระบุให้ได้ว่า ...

1.อะไรใหม่ (WHAT)  

2.อะไรคือข้อมูลใหม่    
 



แต่...

บทเรียนต้องไม่ใช่การ
เล่าเรื่องในอดีตเท่านั้น 

 



เป็น...

“การหวนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
ตนเองทำลงไป” (REFLEXIVE) 



คลิฟฟอร์ด เกียซ นักมานุษยวิทยา...

“ความงดงามของการถอดบทเรียนแนว
มานุษยวิทยา คือการเขียนบูรณาการให้ได้
มาซึ่ง “ศาสตร์” คือการผลิตสร้าง “องค์ความรู้
ใหม่” และ “ศิลป์” คือลีลาในการเขียน TRUE 

FICTION (นวนิยายชีวิตจริง) ได้อย่างลงตัว



ประเด็น .... สู่การเขียนบทเรียน...

- เป็นเรื่องที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
- ทำให้ลดขั้นตอนเวลาการทำงานได้ 
- เป็นภาระงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
- มีความรู้ความเข้าใจ มีความชำนาญในเรื่องนั้น 

- สามารถนำไปปฏิบัติและไปทำงานต่อได้ 
- มีตัวอย่างที่ปฏิบัติได้และปฏิบัติไม่ได้ 



Ep.5 ผีเสื้อถอดบทเรียน 

เป้าหมาย 
เพื่อนำเครื่องมือผีเสื้อนำมาคิดสรุปบทเรียน

ในดำเนินงานทีมพี่เลี้ยง (Coaching) 
69



ผีเสื้อถอดบทเรียน
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ทีมพี่เลี้ยง สปสช.เขต 4 สระบุรี 



หัวผีเสื้อ 
เป้าหมายสูงสุด 

71



ปีกซ้ายบน

รูปแบบวิธีการทำงานร่วม
กันของทีมพี่เลี้ยง

72



ปีกซ้ายล่าง
กระบวนการในการทำงานในทีมพี่เลี้ยง
= การสร้างคน (ทีมพี่เลี้ยง)  

= การสร้างงาน (กิจกรรมที่ทำ) 

= การสร้างเครือข่าย 73

ทำอย่างไร ? 



ปีกขวาบน ผลงานหรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
ทีมพี่เลี้ยงในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
พร้อมยกกรณีศึกษา (Case Support) 
(ทุกประเด็น) 

74



ปีกขวาล่าง

องค์ความรู้ ชุดความรู้ และอะไรดีๆที่เกิด
ขึ้น ทั้งที่ไม่คาดคิดบ้าง (ผุดบังเกิด)

75



 ลำตัวซ้าย 

ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

76



 ลำตัวขวา  

ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง
77



ตอบคำถามเขียน Case support 
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ตอบคำถาม 3 คำถาม 



คำถามที่ 1 

79

ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร
(ปัญหา วิกฤติ ค้นพบอะไร ที่ต้องทำ) 



คำถามที่ 2  
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 ตอนนี้เป็นอย่างไร
(การก้าวผ่านปัญหาในที่สุด) 



คำถามที่ 3  
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 อนาคตเป็นอย่างไร
(เชื่อมโยงไปถึงประเด็นปัญหาและ

ประชาชนให้ได้) 



แนวทางการเขียน Case support 
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 1.ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร ?
2.ตอนนี้เป็นอย่างไร ?

3.อนาคตเป็นอย่างไร ?
เน้น !!!  ต้องเห็นความเป็นเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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Ep.6 : How to start planning เสนทางสูเปาหมาย 



Ep.5 เส้นทางสู่เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
เพื่อการร่วมการออกแบบเป้าหมายร่วมและคิดอย่างเป็น
ระบบในการจัดการข้อมูลสู่การออกแบบเป้าหมายร่วมกัน
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เส้นทาง (Way)
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สู่ทีมพี่เลี้ยง จังหวัด........... ปี 2562  



Start (จุดเริ่มต้น)
ประเด็นที่อยากพัฒนา
ในปีหน้าคือเรื่องอะไร
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หลักชัยที่ 1 

วิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา

ในประเด็นปัญหานั้น
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หลักชัยที่ 2 

ทำไมต้องทำประเด็นนี้
ในปีถัดไป -  คิดว่าถ้า
ทำแล้วจะช่วยให้เกิดอะไร
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หลักชัยที่ 3 

ใครเป็นคนทำ 
ทำกับใคร 
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หลักชัยที่ 4 

คิดว่าถ้าจะทำควรทำอย่างไร 
อธิบายรายละเอียด ? 
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หลักชัยที่ 5

มีวิธีการติดตาม/ประเมิน ผลอย่างไร 
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ตอบโจทย์ว่า...
“ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น” 

ทำไมถึงทำอย่างนั้น” 
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ระดับของการประเมินผลเพื่อการพัฒนา - DE
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ขอบคุณที่รักกันครับ ! 
วรเชษฐ เขียวจันทร์

FB : worachet khieochan
ID LINE  : worochor

page : สำนักพิมพ์ปิ่นโต พับลิชชิ่ง
เบอร์โทร : 0830775033


