
นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล0
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)0

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากงานประจำสูงานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10=
“ทศวรรษ R2R พัฒนาคนไทยสูสังคม 4.0”=

ศูนยการประชุมอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี0

6 กรกฎาคม 2560  14.30-16.00 น.0

คุณภาพโรงพยาบาล & คน R2R.



ประเด็นนำเสนอ=
1.  จุดรวมของการพัฒนาคุณภาพกับการวิจัย=

2.  ความแตกตางของการพัฒนาคุณภาพกับการวิจัย=
3.  การประยุกตคานิยมเรื่อง customer experience & system perspective =

4.  แนวคิดการออกแบบและนวตกรรม=



บริการสุขภาพของประเทศไทย4

เปนบริการทีม่ีคุณภาพ นาไววางใจ4

ในทุกมิติ ทุกขั้นตอน ทุกเวลา สำหรับทุกคน4

ดวยการพัฒนาอยางไมออมมือ4

เต็มศักยภาพทีม่นุษยสรางสรรคพึงทำได4

คุณภาพและการวิจัย.

เปาหมาย.

ผูรับบริการ.

คนทำงาน.



4 !

Design 

Action 

Learning 

Improve 

ชวยกันหมุนวงลอสูวิสัยทัศน =

ระบบงานปกติ=

CQI/R2R=

Mission/ !

Vision !

CQI !

QA/Standard!

Accredit!

Accredit!



5 !

Design 

Action 

Learning 

Improve 

ขับเคล่ือนการหมุนวงลอโดย 3C4
รูหลัก รูโจทย รูเกณฑ =

Purpose 

Concepts =
รูหลัก=

Context    =
รูโจทย=

Criteria     =
รูเกณฑ=

ไหวฟา=

รูดิน=

กางแผนที่=

ออกเดินทาง=

ต้ังเปา=



6!

Visionary Leadership
Systems Perspective
Agility

Value on Staff
Individual Commitment
Teamwork
Ethic & Professional Standard

Learning
Empowerment

Core Values & Concepts

ทิศทางนำ ผู้รับผล

คนทำงาน

การพัฒนา

พาเรียนรู้

Patient / Customer Focus
Focus on Health
Community ResponsibilityCreativity & Innovation

Management by Fact
Cont. Process Improvement
Focus on Results 
Evidence-based Approach

Core Values & Concepts ขององคกรที่ประสบความสำเร็จ =



แงมุม=
การพัฒนา=

(Improvement) =
การวิจัย=

(Research) =

เปาหมาย= ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการดูแล0

ความรูใหม0

วิธีการ=  0  0

-Test observability = สามารถสังเกตการทดสอบ
ได0

การทดสอบแบบ blinded 
หรือ controlled 0

-Bias = ยอมรับอคติที่เกิดขึ้นอยาง
คงเสนคงวา0

ออกแบบเพื่อขจัดอคติ0

-Sample size = สุมตัวอยางขนาดเล็ก ตอ
เนื่อง ใหได just enough 

data 0

ชุดขอมูลขนาดใหญ เพื่อรับ
สถานการณที่อาจเปนไปได 

(just in case) 0

คุณภาพ vs การวิจัย.



แงมุม=
การพัฒนา=

(Improvement) =
การวิจัย=

(Research) =

วิธีการ=  0  0

-Flexibility of 
hypothesis =

มีสมมติฐานที่ยืดหยุน 
เปล่ียนแปลงไปเม่ือเกิด

การเรียนรูขึ้น0

มีสมมติฐานที่แนนอน0

-Testing strategy = ทดสอบเปนลำดับไปตาม
ชวงเวลา0

ทดสอบขนาดใหญคร้ังเดียว 
หรือเปรียบเทียบระหวางชวง

เวลาสองชวง0

-การตัดสินวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงดีขึ้น=

สถิติวิเคราะห 
(Statistical Process 

Control Chart) 0

สถิติอนุมาน (inferential 
statistic) ใชหลักความนาจะ

เปนมาทดสอบสมมติฐาน0

-การรักษาความลับของ
ขอมูล=

ใชขอมูลเฉพาะผูที่
เก่ียวของกับการพัฒนา0

มีการรักษาความลับของตัว
บงชี้ผูเปน subject 0



Pa#ent	  Journey	  Map4
เครื่องมือรับรูประสบการณของผูปวย	  

หลัก Customer Focus Excellence=

Doing 

Thinking 

Feeling 



Pa#ent	  Journey	  Map	  

ไมมีปายบอกวาเราจะคาดหวังอะไร มีขอมูลสื่อใหองคกรของรัฐรูวา 
รพ.ทำอะไร มากกวาที่จะสื่อกับผูปวย มีแตสิ่งที่หนาเกลียดอยูบนผนัง0

Thinking 



กอนเจาะ
เลือด=

ขณะแทง
เข็ม=

ระหวาง
เลือดไหลลง

ถุง=

ขณะถอน
เข็ม=

หลังบริจาค=

Doing=

Thinking= กลัวเจ็บ0
กลัวเปนลม0

กลัวเจ็บ, 
กลัวถูกความ

หาเสน0

กลัวถูกแทง

หลายคร้ัง0

กลัวเจ็บ0 ถาเปนลมจะ
ทำอยางไร0

Feeling=

Donor	  Journey	  Map	  



Assess Diagnosis Plan Care 

Monitor & reassess 

Educate Discharge 

Unsafe  
Act 

Local Workplace  
Factors 

Organizational Factors 

Unsafe  
Act 

Local Workplace  
Factors 

Organizational Factors 

ถาม WHY โดยมีแนวคิดเชิงระบบอยูในใจ 

แนวคิดเชิงระบบกับการหาสาเหตุรากเหงา	  



Design & Refine เพ่ือหมุนวงลอคุณภาพ=

Simplicity ใชหลักความเรียบงายในการออกแบบ0
Visual management ใชหลักการมองเห็นเพื่อใหผูปฏิบัติทำไดถูก

ตอง0
Human factor engineering!

Wออกแบบดวยความเขาใจขอไดเปรียบและขอจำกัดของมนุษย 
Lean !

Wเปล่ียนความสูญเปลาเปนคุณคาแกผูรับผลงาน0
R2R 

Wทำงานวิจัยจากงานประจำ0

Co-creation ผูใชบริการมีสวนรวมในการสรางสรรค0
Human centered design ออกแบบดวยความเขาใจผูใช0



Empathize=
•  รับรูอารมณรวมกับผูใชผานการสังเกต มีปฏิสัมพันธ และรวมรับประสบการณ=

•  คนหา insight เพื่อนำมาสู innovative solution=
•  มองส่ิงตางๆ ดวยสายตาที่สดใหม – empathy & human centered =

Human Centered Design=

Empathize	  

Define	  

Ideate	  

Prototype	  

Test	  

Prototype=
นำความคิดออกจากหัวมาสูโลกภายนอก 

อะไรก็ไดที่อยูในรูปแบบกายภาพ เชน การ
ติดกระดาษ post-it ที่ฝาผนัง, กิจกรรม

บทบาทสมมติ, พื้นที่, ส่ิงของ, interface, 
storyboard=

http://dschool.stanford.edu/ 



DNA ของผูสรางนวตกรรม นักวิจัยและพัฒนา =

Clayton Christensen 



Climate for Innovation=

1.  Challenge/engagement 0
2.  Idea time มีเวลา (นอกเวลาทำงานปกติ) ในการสรางสรรคไอเดียใหมๆ0
3.  Idea support องคกรมีระบบสนับสนุนไอเดียใหมๆ0

4.  Trust & openness รูสึกปลอดภัยในการเสนอไอเดียที่แตกตาง0
5.  Playfulness รูสึกผอนคลายและสามารถที่จะสนุกในที่ทำงาน0

6.  Conflict levels productive conflict ซึ่งเปนสิ่งที่ตองการ0
7.  Debates กลาที่จะถกเถียงปญหาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน0
8.  Freedom มีอิสระในการทำงาน0

9.  Risk-taking กลาที่จะลองสิ่งใหมๆ และพรอมรับความผิดพลาด0
10. Dynamism องคกรเจอเหตุการณหรือสิ่งใหมๆ0

Goran	  Ekvall	  



Business innovation is the creation of substantial new value for customers 
and the firm by creatively changing one or more dimensions of the business 
system. 

Platforms: e.g.Dysney animated movies, 
health teletext system 

Solutions: to solve end-to-end 
customer problems 

Unmet customer needs 
Underserved customer segment 

Customer Experience: all touch points & 
all moment of contact 

Revenue Model: how org. get paid, new 
revenue stream Improve efficiency 

& effectiveness 

Mohan Sawhny 

Managing for Innovation=

Networking: How you connect 
with others to create value 

How you develop distinguishing features and functionality 

How you deliver your 
offerings to customers 
and users 
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