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นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล 29 มถุินายน 2559 การประชมุเชิงปฏิบติัการ Advanced HA



HR NOTE.asia

องคก์ร 5 สี

องคก์รสีเทอรค์วอยซ ์(Teal 
Organization) เป็นช่ือท่ีใช้อธิบายถึง
หลกัการ 5 ล าดบัขัน้ของความตระหนักรู้
ในมนุษย ์(Human Consciousness) และ
ต าแหน่งขององคก์รท่ีอยู่ในชัน้ต่างๆ ซ่ึง
จะมีการพฒันาองคก์รไปในล าดบัต่างๆ 
ตามสีต่างๆ ได้เช่นกนั การน าสีเหล่าน้ีมา
อธิบายนัน้อ้างอิงมาจากชารต์สีของ Ken 
Wilber นักจิตวิทยาช่ือดงั



HR NOTE.asia

อะไรคือข้อบง่ช้ีหรอืแสดงจดุเปล่ียนผา่นของแต่ละขัน้

โซนสี ข้อบง่ชีคณุลกัษณะ / จดุเปล่ียนผา่น

แดง
(Red)

การแบง่ล าดบัการปกครอง (Division of Labor), การใชอ้ านาจควบคุมจากบนลงล่าง (Top-
down authority)

อมัพนั (Amber) กระบวนการการท าซ ้าในรปูแบบเดมิอยา่งสม ่าเสมอ (Replicable Processes), มโีครงสรา้ง
องคก์รทีม่ ัง่คงชดัเจน (Stable Organization Chart)

ส้ม (Orange) มนีวตักรรมใหม่ๆ  (Innovation), มภีาระรบัผดิชอบและการตรวจสอบได ้(Accountability), มี
คุณธรรมตลอดจนมนุษยธรรม (Meritocracy)

เขียว (Green) มกีารเสรมิสรา้งและสง่เสรมิก าลงัใจ, ขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยวฒันธรรมองคก์รทีส่รา้งคุณคา่
ใหแ้ก่กนั (Values-driven Culture), มคีุณคา่ทางผลประโยชน์รว่มกนั (Stakeholder Value)

เทอรค์วอยซ ์(Teal) มกีารบรหิารจดัการตนเองไดโ้ดยไมต่อ้งขึน้ตรงต่อใคร, มสีุขภาพและคุณภาพชวีติทีด่,ี มี
เป้าหมายในการปฎวิตัติลอดจนพฒันาสิง่ใหม่ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ใหเ้กดิขึน้ 



องคก์รท่ีมีชีวิต (Living Organization)

มีความยืดหยุ่น ปรบัตวั สรา้งสรรค ์สามารถเรียนรู ้
เป็นองคก์รจดัการตวัเอง มีอิสระในการตีความข้อมลู

ส่ือสารผา่นเครอืข่ายท่ีไม่เป็นทางการ
เป็นระบบเปิด มีปฏิสมัพนัธก์บัส่ิงแวดล้อม

ประกอบด้วยเครอืข่ายย่อยท่ีโยงใย มีอิทธิพลกระทบถึงกนั
ท างานอย่างไรพ้รมแดนเพ่ือเติมเตม็ในพืน้ท่ีรอยเช่ือมต่อ

ผูค้นมีจิตใหญ ต่ืนรู ้เบิกบาน 
มองข้ามปัญหามาสืบค้นด้านบวก

พืน้ท่ีว่างเตม็ไปด้วยสนามพลงัท่ีมองไม่เหน็



กลยทุธ์

ลกูค้า

ก าลงัคน

การ
ปฏิบติัการ

การวดั วิเคราะห ์และจดัการความรู้

High Performance Organization (HPO) Characteristics

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล (8 เมษายน 2563) สรุปความจาก  https://en.wikipedia.org/wiki/High_performance_organization

Innovative 
practices

Organizational strategy & vision

• MVV align with outside environment

• Strategic & specific vision

• Ambitious, achievable, measurable goals

• Common understanding of org. strategy 

& direction

Teams

• Small, self-directed, semi-

autonomous team

• Multi-skilled & cross-

functional with flexibility

• High sense of commitment

Individuals

• Invest in training & development to 

keep core competencies prominent

• Commit to larger org. goals 

• Be referred as team members or 

associates

• Reward those follow org values

• Innovative HR practices

Innovative practices

• Constantly improve product/process/ 

service

• Implement various model (e.g. TQM, Lean)

Leaders

• More concern on long 

term & strategy

• Trust staff to make 

decision

• Act as a coach

• Hold non-performers 

accountable

• Anticipate change & 

make decision quickly

Organizational design

• Value teamwork & 

collaboration

• Flatten org. hierarchy

• Value sharing of 

information at all level

การน า ผลลพัธ์

Leaders

Organizational 
strategy & vision

Flexibility & adaptability

• Structure allow to adjust quickly

• Constantly survey & monitor 

environment

• Create partnership & network

• Strive to meet customer demand

Flexibility & 
adaptability

Teams, Individuals
Org design



• Boost energy for change, 
• Agility Leadership, 
• Chaordic Leadership, 
• Conversational Leadership,
• Emotional Intelligence, 
• Confidence to lead through 

uncertainty, 
• Ability to create a culture of learning 

and collaboration, 
• Commitment and trust

• Stakeholder orientation & engagement
• Collaboration, participation & co-creation

• Empathized listening, Design thinking
• Outside-in, learn from others

• Continuous Improvement & Renewal, 
• Operation Stability: Stability Supply 

Chain, 
• IT & Innovation, 
• Synergist Value 

• Readiness:
• Learning Agility,
• Resilient & Flexible, 
• Grounded Optimism,
• Creative & Innovative,
• Beginner’s Mindset

• Futuristic, 
• Strategic thinking, 
• Non-linear thinking, 
• Innovative business continuity planning, 
• Redefine the business,
• Renewal & innovation, 
• Take intelligent risk, 
• Unique experience, 
• Unique organization

องคก์รสมรรถนะสงู (High Performance Organization)

สถาบนัการจดัการความรูเ้พือ่สงัคม (สคส.) 2563



Enterprise

• ความหมายท่ีเข้าใจโดยทัว่ไป: Group of organization, business organization
• รากศพัท:์ ความบากบัน่ ความพยายาม ความกล้าได้กล้าเสีย  ความเป็นกิจธรุะ
• วิสาหกิจ: การประกอบการท่ียาก สลบัซบัซ้อน หรือเส่ียงต่อการขาดทุน ล้มละลาย 

(ราชบณัฑติยสถาน)
• An enterprise is an ecosystem with a purpose (ระบบนิเวศทีม่เีป้าหมาย)
• An enterprise is a bold endeavour bounded by purpose, values and commitments 

(ความพยายามทีห่า้วหาญ ในขอบเขตของเป้าหมาย คา่นิยม และความมุง่มัน่)

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล (15 กรกฎาคม 2564) “High Performance Enterprise-COVID19” การประชุมวชิาการพยาบาล คณะแพทยศาสตรว์ชริพยาบาล



3 Layers of an Enterprise

http://weblog.tetradian.com/2014/09/18/organisation-and-enterprise/

ใช้โมเดลน้ีเพ่ือมองให้กว้างขึน้
• โอกาสของตลาดท่ีไม่เคยเกิดขึน้ เช่น การตรวจคณุภาพหน้ากากอนามยั
• ระบคุวามเส่ียงและโอกาสในชมุชนและรฐับาล
• สร้างความสมัพนัธก์บัผูล้งทนุและผูไ้ด้รบัประโยชน์ (ท่ีไกลกว่าด้านการเงิน)
• สร้างความสมัพนัธก์บัผูท่ี้ไม่ใช้ลกูค้า หรือผูท่ี้ไม่เหน็ด้วยกบัวิธีการขององคก์ร



ระบบบริการสขุภาพ
ในฝัน



เป้าหมายระบบบริการในฝัน: WHO Integrated People-centered Healthcare
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6 7 วิสัยทัศน์ร่วม

นโยบาย การประเมิน การควบคุม การเงิน ก าลังคน

กลไกก ากับดูแลร่วม กลยุทธ์ร่วม ตัวชี้วัด แรงจูงใจ

การเสริมพลัง

การดูแลอย่างไร้รอยต่อ

System Integration

Organizational Integration

Professional Integration 

Clinical Integration

Functional Integration Normative Integration

Population based care Population based carePerson-focused care

การสื่อสารข้อมูล
และสารสนเทศ

Integrated Care : Intervention on All Levels 

The International Foundation for Integrated Care



Trust & Quality



อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล  (24  ธนัวาคม 2562) “Enhancing Trust in Healthcare” @ รพ.ภมูพิลอดุลยเดช

Quality

Reliability Trust

Value

Excellence

Outcome that matters

Better health, better care, better value

Quality without 

failure over time

Confidence
Ever-improving value

Provider 
Perspective

Customer 
Perspective

Concern

Integrity

Integrated 
Care

ความเช่ือมโยงของค าท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพ



3 Dimensions of TRUST in the Workplce

Center for Creative Leadership

• เช่ือมัน่ว่าผูอ่ื้นจะปฏิบติั
ในส่ิงท่ีควร 

• ท าในส่ิงท่ีบอกว่าจะท า

• เช่ือมัน่ว่าจะเปิดใจพดูคยุกนัได้
อย่างปลอดภยั

• เรียนรู้และเติบโตภายใน

• อทิุศตนและใช้ความรู้เพ่ือ
สร้างความต่าง

• รบัฟังและต่อยอดผูอ่ื้น
• ร่วมตดัสินใจ
• ส่วนทกัษะใหม่ๆ ให้แก่กนั



ผูร้บัผล



What Matters to You?
From International Forum on Quality & Safety in Healthcare

June 9, 2021



Ask, Listen & Do What Matters

International Forum on Quality & Safety in Healthcare. June 9, 2021

อยากไดอ้ะไร
อยากท าอะไร
อยากใหใ้ครท าอะไรให้

MI Spirit
• เอือ้อาทร
• ยอมรบั
• เป็นหุน้สว่น
• กระตุน้

MI Skills
• ค าถามปลายเปิด
• ยนืยนั
• สะทอ้นกลบั
• สรุป

Motivational Interviewing



ปรบัให้เข้ากนั

สมัพนัธฉั์นญาติ

เมตตา

ใส่ใจ

เช่ือใจ

ร่วมเยียวยาผลลพัธท่ี์ดีขึน้

Ask “What matter to you?”

International Forum on Quality & Safety in Healthcare. June 9, 2021



ท าอะไรได้บา้ง

International Forum on Quality & Safety in Healthcare. June 9, 2021



Multimorbidity Patient



Multimorbidity: General Principles

NICE guideline [NG56]  Published: 21 September 2016

❑ Multimorbidity = presence of 2 or more long-term health conditions:
• ความเจบ็ป่วยทางกายหรือจิต เช่น เบาหวาน จิตเภท
• ongoing conditions เช่น learning disability
• อาการท่ีซบัซ้อน เช่น ความเปราะบาง (frailty) หรืออาการปวดเรือ้รงั
• การสญูเสียความสามารถในการรบัรู้ เช่น การมองเหน็หรือการได้ยิน
• การติดสรุาหรือสารเสพติด

❑ ตระหนักว่าการจดัการปัจจยัเส่ียงส าหรบัโรคในอนาคต จะเป็น major treatment burden 
ส าหรบัผูป่้วย multimorbidity และควรพิจารณาอย่างระมดัระวงั

❑ ตระหนักว่า recommendations ในแนวทางปฏิบติัส าหรบั single health conditions มกัจะมา
จากผูป่้วยท่ีไม่มี multimorbidity ซ่ึงมีการใช้ยาน้อยกว่า

❑ คิดถึงความเส่ียงและประโยชน์ท่ีจะได้อย่างระมดัระวงัในการน าข้อแนะน าส าหรบัการดแูล
ผูป่้วย  single health conditions มาใช้กบัผูป่้วย multimorbidity  ควรพดูคยุประเดน็น้ีกบั
ผูป่้วยควบคู่กบัการพิจารณาท preference ของผูป่้วย



Multimorbidity: Technical Series on Safer Primary Care. Geneva: World Health Organization; 2016.

Multimorbidity: at higher risk of safety issues

• ได้รบัยาจ านวนมาก (polypharmacy) -> poor adherence & ADE
• แผนการดแูลรกัษาท่ีซบัซ้อน (complex management regimens)
• นัดติดตามบอ่ยและซบัซ้อน (frequent and complex interactions with health care 

services) -> มีปัญหาในการประสานงานและมีโอกาสไม่เป็นไปตามแผน
• จ าเป็นต้องมีการส่ือสารท่ีชดัเจนเน่ืองจากความต้องการท่ีซบัซ้อนของผู้ป่วย
• ต้องมีแผนการดแูลตนเอง และมีหลายเรื่องท่ีต้องท า
• สุ่มเส่ียงต่อการเกิดปัญหาเน่ืองจากสขุภาพท่ีไม่ดี อายมุาก ความจ าเส่ือม รู้หนังสือจ ากดั 

ซึมเศร้าหรือกงัวล



Multimorbidity: Technical Series on Safer Primary Care. Geneva: World Health Organization; 2016.

Multimorbidity: Simplifying Treatment Regimens

❑ ส่งเสริม appropriate polypharmacy เช่น ใช้สตูรการรกัษาท่ีเรียบง่าย มีตวั
ช่วยให้กินยาได้ตามแผน ยติุการรกัษาท่ีได้ประโยชน์น้อย

❑ลดการระบสุภาวะบางอย่างว่าเป็นการเจบ็ป่วยท่ีต้องรกัษา เช่น 
osteoporosis เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีจะเกิดกระดกูหกั แต่ไม่จ าเป็นต้องวินิจฉัยว่า
เป็นโรค, ความดนัโลหิตสู่อาจจะเป็นปัจจยัเส่ียงมากกว่าท่ีจะเป็นโรค

❑จดัท าและใช้ประโยชน์จาก current medication list ด้วยความตระหนักว่า
transitions of care เป็นจดุเส่ียงท่ีส าคญั

❑การน าเทคโนโลยีมาใช้ในกรณีท่ีผูป่้วยต้องได้รบั polypharmacy เช่น alerts 
ส าหรบั drug interactions, reminders ส าหรบัผูป่้วยเก่ียวกบัเวลา ประเภท
และขนาดยา



Multimorbidity: An Approach to Care

NICE guideline [NG56]  Published: 21 September 2016

❑พดูคยุเร่ืองเป้าหมาย: เพ่ิมคณุภาพชีวิต ลดภาระการรกัษา ปรบัการดแูลให้พอเหมาะ
❑มองหาส่ิงต่อไปน้ี:

• แนวทางให้ได้ประโยชน์สงูสดุจากการรกัษาเดิม
• การรกัษาท่ีควรยติุเพราะมีประโยชน์น้อย
• การรกัษาและการติดตามท่ีเป็นภาระ
• ยาท่ีมีโอกาสเกิดผลท่ีไม่พึงประสงค ์(เช่น การหกล้ม 

เลือดออกในทางเดินอาหาร ไตวายเฉียบพลนั)
• ทางเลือกของการรกัษาท่ีไม่ใช้ยา
• ทางเลือกในการนัดติดตามเพ่ือปรบัจ านวนการนัดหมายให้พอเหมาะ
• ประเมินภาระของโรคและการรกัษา



Nurturing the habit of kindness
From International Forum on Quality & Safety in Healthcare (S2)

June 11, 2021



• Kindness เป็นการลงมือกระท าเพ่ือช่วยเหลือผู้ท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ

• Compassion เป็นความสามารถท่ีจะรบัรู้แทนผู้อ่ืน 
หรือมีประสบการณ์ของ suffering ในระดบัเดียวกนั

Kindness & Compassion



Conversation for Kindness

International Forum on Quality & Safety in Healthcare. June 11, 2021



Conversation for Kindness

International Forum on Quality & Safety in Healthcare. June 11, 2021



Participation, Co-design, Co-delivery



Object
Subject

Actor

Leader



เฝ้าดู

ท าตาม

ให้ความเหน็

รว่มลงมือ

เป็นเจ้าของ

เป็นผูน้ า



Following

Endorsing

Contributing

Owning

Observing

Leading

0

1

2

3

4

5

6



• เป็นวิธีการท างานท่ีเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้บริการสขุภาพและชมุชนมีส่วนร่วมในฐานะ
หุ้นส่วนท่ีเท่าเทียมกนั ตัง้แต่เร่ิมแรกท่ีสดุ ของการออกแบบ พฒันา และประเมิน
ระบบบริการ

• เป็นการยอมรบัว่าบคุคลท่ีมีประสบการณ์ตรง (lived experience) ในภาวะใดภาวะ
หน่ึงเป็นผูท่ี้เหมาะสมท่ีสดุท่ีจะให้ค าแนะน าว่าการสนับสนุนและบริการอะไรท่ีจะ
สร้างความต่างให้กบัชีวิตของพวกเขา

• ท าให้การพดูคยุอยู่บนฐานของความเป็นจริง และเกิด person-centred perspective
• วิธีการท่ีใช้อาจเป็น involvement, participation, engagement and consultation
• เป็นเสาหลกัของ self-care, person-centred care, & health-coaching approaches

ผูป่้วยร่วมพฒันา (Co-production)

NHS England. Coalition for Personalized Care



ผูป่้วยร่วมพฒันา (Co-production) : Values & Behavior

NHS England. Coalition for Personalized Care

วฒันธรรมของความ
จริงใจและเปิดกว้าง

การส่ือสารท่ีชดัเจน
ด้วยภาษาง่ายๆ

วฒันธรรมท่ีให้คณุค่า
และเคารพกนัและกนั

ความมุ่งมัน่ท่ีจะแบง่ปันอ านาจ
และการตดัสินใจให้ผูใ้ข้บริการ

ทกุคนร่วมเป็นเจ้าของ
เข้าใจ และสนับสนุน





คนท างาน



Amy C. Edmondson is the Novartis Professor of Leadership and Management at the Harvard 

Business School, a chair established to support the study of human interactions that lead to the 

creation of successful enterprises that contribute to the betterment of society. Edmondson has been 

ranked by the biannual Thinkers50 global list of top management thinkers since 2011 (most recently 

#3) and selected in 2019 as the #1 most influential thinker in Human Resources by HR Magazine

Rebuilding a fearless organization: 
psychological safety and teaming 

for safe, high-quality care
From International Forum on Quality & Safety in Healthcare (Keynote 4)

June 10, 2021



ความเช่ือว่ามีความปลอดภยัท่ีสามารถแสดงความเหน็ ตัง้
ค าถาม แสดงความห่วงกงัวล หรือน าข้อผิดพลาดมาพดูคยุกนั
ได้อย่างตรงไปตรงมา  โดยได้รบัการตอบรบัและให้คณุค่า

Psychological Safety

International Forum on Quality & Safety in Healthcare. June 10, 2021



Psychological Safety Is Not

International Forum on Quality & Safety in Healthcare. June 10, 2021

• ท าตวัสภุาพต่อกนั
• ประกนัว่าทกุความเหน็จะได้รบัการช่ืนชม
• ปราศจากความขดัแย้ง
• การอนุญาตให้คร า่ครวญ
• การอนุญาตให้ย่อหย่อน
• เป้าหมาย



Teaming คือปัจจยัส าคญัของการท างานซบัซ้อนให้ส าเรจ็

International Forum on Quality & Safety in Healthcare. June 10, 2021



ผูน้ าท าอะไรได้บา้งเพ่ือให้เกิด Teaming

International Forum on Quality & Safety in Healthcare. June 10, 2021



คนอ่ืนคิดอะไร เรามองอะไรพลาดไป 
มีทางเลือกอะไรอ่ืนท่ีเราควรพิจารณา
คู่แข่งของเราจะท าอย่างไร ใครมีมุมมองท่ีต่างออกไป

อะไรท าให้คิดอย่างนัน้ มีความเป็นห่วงกงัวลอะไร ช่วย
ยกตวัอย่าง ช่วยขยายความ คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราท า X





Workforce Recognition: 
A Culture of Appreciation



Culture of Appreciation

การใช้เร่ืองเล่าเพ่ือสะท้อนค่านิยม
ร่วมและพฤติกรรม good to great



https://www.hifives.in/building-a-culture-of-appreciation-in-the-organization-through-employee-recognition/

เริม่ตน้วนัดว้ย
การแบง่กนัขอ้คดิ
เกีย่วกบัความ
ประทบัใจ

สง่เสรมิการสง่
“บตัรขอบคุณ” 
ทนัที



Engagement and Wellbeing
From International Forum on Quality & Safety in Healthcare

June 9, 2021



Model for Engagement and Wellbeing

Virginia Mason Institute



ท าไม Culture of Respect จึงเป็น Critical Pillar

Virginia Mason Institute



A Journey Developing a Culture of Respect

Virginia Mason Institute



Foundation Behaviors of Respect

Virginia Mason Institute



Speak Up เม่ือเกิดเหตุ Disrespect

Virginia Mason Institute

• ฉันสงัเกตว่า/เหน็ว่า ... (ค าพดู น ้าเสียง การสมัผสั ท่าทาง ฯลฯ)
• มนัท าให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ เพราะ.....
• มาช่วยกนัดวู่าเราจะช่วย..... ได้อย่างไร
• ด้วยวิธีน้ีจะท าให้เราร่วมทีมเพ่ือให้งานออกมาดีท่ีสดุ



PMAT Conference

August 16-20, 2021



ปรบัจากการบรรยายของ ดร.เอกพล ณ สงขลา 19 สงิหาคม 2564 “PMAT Learning & Development Forum 2021”

เรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง

มปีฏสิมัพันธก์บัผูค้นและกลุม่
ทัง้รปูแบบทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ

ทรัพยากร พืน้ทีท่ีพ่นักงานท างาน
ทัง้ดา้นกายภาพและ virtual

โครงการพเิศษ
การมอบหมายงานทา้ทาย
งานทีพั่ฒนาตนเองซึง่ท าไดท้กุเวลา 

กำรปรบัใหง้ำนเป็นท่ีสรำ้งประสบกำรณก์ำรเรียนรู ้

เป็นสิ่งที่ไดป้ระโยชนก์ว่ำกำรเรียนรูใ้นหอ้งเรียน



Thaioil



Thaioil



Thaioil













ปรบัจากการบรรยายของ ดร.เอกพล ณ สงขลา 19 สงิหาคม 2564 “PMAT Learning & Development Forum 2021”

Personalized content 
Contextualized content

Personal interests, needs, & skills

When, where, & how the work happen

Content development

Technology (Algorithm & AI)

More targeted
Just-in-time
Organized & contextualized

Customize & 
personalize employee’s 

own learning

Move 
towards



https://ameerrosic.com/how-to-succeed-in-life-the-antifragile-equation-of-life/ นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล เลอืกสรร องัคาร 17 สงิหาคม 2564

Antifragile Mindset

WHAT IS THE FRAGILE ECOSYSTEM?
• Do you rely on your education for success?

• Do you rely on your business model for success?

• Do you rely on your sports training for success?

• Do rely on job your to live?

• Do you rely on the government? lol Trick question

• Do rely on your beliefs for success?

If you answered YES to any of the above, then you are fragile.

Your LIFE. Your future. Is not yours!

THE ANTIFRAGILE EQUATION (A x L x A)R

Adaptability: 
Obstacle -> mindset to do something different

Learn
Your education never stop

Apply
Repeat

(ปxรxป)ซ

https://ameerrosic.com/how-to-succeed-in-life-the-antifragile-equation-of-life/


AIS



การพฒันา & พาเรียนรู้



Improvement Method Olympics
NHS Horizons

to amplify the efforts of others to deliver transformation 
and large-scale improvement, and to accelerate new 
change thinking in line with the priorities of the NHS





1

2

3

4



Systems Design Principle



A Systems Innovation Publication



A Systems Innovation Publication



A Systems Innovation Publication

เครือข่ายท่ีมีการ
กระจายอ านาจ

แบ่งเป็น module 
ท่ีเช่ือมต่อกนั

คิดในมมุของ
เครือข่ายบริการ

ใช้ประโยชน์จาก
ความสามาถของผู้ใช้

ขอบเขตไม่
ตายตวั

เรียนรู้เพ่ือ
ท างานกบับริบท

ท างานกบักระบวนการ
จดัการตนเอง

เปิดโอกาสให้
ระเบียบผดุบงัเกิด

ส่วนย่อยสมัพนัธ์
กนัเป็นองคร์วม

เช่ือมส่วนย่อย
เป็นระบบใหญ่

จดัการกบัแบบ
แผนของระบบ

จดัการกบัทุกมิติ
ของระบบ

ออกแบบ protocol 
of interaction

การเปล่ียนแปลงท่ี
ไม่เป็นเส้นตรง

เปล่ียนเส้นตรง
เป็น loop

ส่วนย่อยสมัพนัธ์
กนัอย่างไร

ออกแบบให้เป็น
ระบบท่ีเกิดใหม่ได้

ออกแบบให้
หลากหลาย

ออกแบบให้
ปรบัตวัได้

ออกแบบให้ฟ้ืนสู่
สภาพเดิมได้



Quality Improvement: The Basics
From International Forum on Quality & Safety in Healthcare

June 9, 2021





ความรู้ด้านเน้ือหา

ความรู้ท่ีลุ่มลึก

ปฏิสมัพนัธข์องทฤษฎีเก่ียวกบัระบบ 
ความแปรปรวน ความรู้ และจิตวิทยา







Deming’s System of Profound Knowledge

Appreciation of a system Understanding variation

Theory of knowledge

Human behavior

Quality improvement

• Interdependence
• Dynamic
• Interactions
• System must have an aim
• Whole is greater than sum 

of the parts
• Interaction between people
• Intrinsic motivation
• Beliefs, assumptions
• Will to change

• Variation is to be expected
• Common or special cause
• Potential mistakes
• Knowledge of baseline

• Learning from theory & experience
• Operational definitions
• Expert prediction
• PDSA for learning & improvement









A Big Room for Improvement
From International Forum on Quality & Safety in Healthcare (P1)

June 11, 2021

Part A: A big room for improvement: An approach for pathway improvement

Running effective improvement meetings is an art, science and true collaboration. ‘Big rooms’ (or ‘obeya’ 

in Japanese) is the name given to focussed improvement meetings that originate from Toyota car 

manufacturing principles. Now, our big rooms have been adapted to create effective virtual improvement 

spaces. The unique blend of teaming, patient co-design, improvement science, new technology and 

coaching results in a truly collaborative improvement space – a big room for a big impact. Join us for a 

workshop where we will unpick the ingredients to running an effective virtual big room.



The Big Rooms approach was taken from an 

initiative used by car manufacturer Toyota where 

everyone involved in developing a new car was 

brought together to share the complexity of the 

prototyping process. There are now nine Big Rooms 

running at Imperial College Healthcare NHS Trust –

with more due to start – in areas including young 

people, acute respiratory patient, antenatal, sepsis 

and mental health in the emergency department.







Flow Coaching Academy Big Room

Helen Crisp, Amanda Watt, Bryan Jones, et all.  Learning Report: Improving care along care pathways. London: The Health Foundation; 2020. 

• Big Room Meeting สัน้และสม า่เสมอ
• 1 ชัว่โมง ทุกสปัดาห ์ท่ีเดิม เวลาเดิม
• จะช่วยสร้างนิสยัของการท างานรว่มกนัเพ่ือให้

เกิด momentum
• ใช้เวลาให้คุ้มค่าด้วย effective meeting skills

• ผู้คนท่ีหลากหลาย ท างานเช่ือมโยงกนั
• ให้คณุค่ากบัความเหน็และมุมมองของทุกคน
• สร้างวฒันธรรมของการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
• บุคลากรหน้างาน take ownership งานพฒันา



Helen Crisp, Amanda Watt, Bryan Jones, et all.  Learning Report: Improving care along care pathways. London: The Health Foundation; 2020. 

The FCA Roadmap for Improvement



Helen Crisp, Amanda Watt, Bryan Jones, et all.  Learning Report: Improving care along care pathways. London: The Health Foundation; 2020. 

The 5Vs Framework

คณุค่า วิสยัทศัน์

หลกัฐานการมีส่วนร่วม

การใช้ภาพ



Helen Crisp, Amanda Watt, Bryan Jones, et all.  Learning Report: Improving care along care pathways. London: The Health Foundation; 2020. 

The Flow Coaching Curriculum



Helen Crisp, Amanda Watt, Bryan Jones, et all.  Learning Report: Improving care along care pathways. London: The Health Foundation; 2020. 

Paired Flow Coach for Each Care Pathway

Digital Sepsis Alert
Urgent Referral for Skin Cancer



How to Improve Healthcare Improvement
From International Forum on Quality & Safety in Healthcare

June 9, 2021



How to improve healthcare improvement—an essay by Mary Dixon-Woods
BMJ 2019; 367 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.l5514 (Published 01 October 2019)Cite 
this as: BMJ 2019;367:l5514

QI has been advocated in healthcare for over 30 years; policies emphasise the need for QI 
and QI practice is mandated for many healthcare professionals (including junior doctors). 
Yet the question, “Does quality improvement actually improve quality?” remains 
surprisingly difficult to answer. The evidence for the benefits of QI is mixed and generally 
of poor quality. It is important to resolve this unsatisfactory situation. That will require 
doing more to bring together the practice and the study of improvement, using research 
to improve improvement, and thinking beyond effectiveness when considering the study 
and practice of improvement.

https://doi.org/10.1136/bmj.l5514


It would be impossible to externally evaluate every QI project. Critically important 
therefore will be increasing the rigour with which QI efforts evaluate themselves, as 
shown by a recent study of an attempt to improve care of frail older people using a 
“hospital at home” approach in southwest England.35 This ingeniously designed study 
found no effect on outcomes and also showed that context matters.

https://www.bmj.com/content/367/bmj.l5514#ref-35




Learning from Waste Reduction
From International Forum on Quality & Safety in Healthcare

June 11, 2021



How Learning Occurs in Health Systems – 3 Dimensions



Trillion Dollar Checkbook

Bueno B, Leo JD, Macfie H. IHI Leadership Alliance. “Trillion Dollar Checkbook”: Reduce Waste and Cost in the US Health Care System. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2019. 

ล้านล้านดอลล่าร์



• ทบทวนอบุติัการณ์สม า่เสมอเพ่ือหา
โอกาสขจดัความสญูเปล่า

• ก าหนดเป้าหมายท่ีอาจหาญเป็น
ประเดน็เชิงกลยทุธท่ี์มุ่งเน้นทัง้องคก์ร

P1: Reduce Harm & Safety Events

Bueno B, Leo JD, Macfie H. IHI Leadership Alliance. “Trillion Dollar Checkbook”: Reduce Waste and Cost in the US Health Care System. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2019. 



• สร้างวฒันธรรมของการมุ่งเน้นการ
ไล่ล่า operational waste ไม่ยัง้มือ

• ปรบัปรงุ operational efficiency 
โดย redesign

• เช่ือมโยงกบัจดุเน้นขององคก์รใน
เร่ือง joy in work

P2: Reduce Operational Waste

Bueno B, Leo JD, Macfie H. IHI Leadership Alliance. “Trillion Dollar Checkbook”: Reduce Waste and Cost in the US Health Care System. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2019. 



• ชวนแพทยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือลด clinical 
variation ท่ีไม่จ าเป็น

• เช่ือมโยงกบั EMR ให้มี real-time “smart alerts”

Reduce Clinical Waste

Bueno B, Leo JD, Macfie H. IHI Leadership Alliance. “Trillion Dollar Checkbook”: Reduce Waste and Cost in the US Health Care System. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2019. 



P4: Solicit Staff & Clinician Ideas; P5: Involve Patients

Bueno B, Leo JD, Macfie H. IHI Leadership Alliance. “Trillion Dollar Checkbook”: Reduce Waste and Cost in the US Health Care System. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2019. 

• ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีด่านหน้าให้ใช้เคร่ืองมือส าคญั (เช่น Lean, visual management)
• เชิญชวนบคุลากรด่านหน้าเสนอความคิดในการลด waste (เช่น huddles, fresh eyes)

• ให้ผูป่้วยมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการดแูล
• ขอความเหน็ของผูป่้วยและครอบครวัในการลด waste



P6: Redesign Care

Bueno B, Leo JD, Macfie H. IHI Leadership Alliance. “Trillion Dollar Checkbook”: Reduce Waste and Cost in the US Health Care System. Boston: Institute for Healthcare Improvement; 2019. 

• เชิญชวนให้ร่วมกนั redesign care ในทุก transition
• มุ่งเน้นการลด waste เพ่ือทดสอบการเปล่ียนแปลงสู่ Triple Aim





Adobe Red Box 
& Design Thinking



Empathize

Define

Ideate

Prototype

Test



แรงจงูใจภายใน







Empathize

Define

Ideate

Prototype

Test

รบัฟังเพ่ือเข้าใจผูร้บัผลงาน



Empathy Map

WHY: ช่วยสงัเคราะหส่ิ์งท่ีได้จากการสงัเกตและดึงเอา unexpected insight 
ออกมา

HOW: 
• Unpack ท าตารางส่ีช่อง เพ่ือบรรจขุ้อมลูต่อไปน้ี

• Say ส่ิงท่ีผูใ้ช้พดู
• Do การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีสงัเกตเหน็
• Think ส่ิงท่ีผูใ้ช้อาจจะคิด ความเช่ือของผูใ้ช้
• Feel อารมณ์ความรู้สึกของผูใ้ช้

• Identify needs โดยใช้ verbs (ไม่ใช่ noun ซ่ึงจะเป็น solution)
• Identify insights 

• Contradiction between 2 user attributes 
• ถาม why เม่ือพบพฤติกรรมแปลกๆ

Say

Do

Think

Feel



Empathy Map

คิดถึงผูใ้ช้ในประเดน็ท่ีเลือกมา เหน็อะไร ได้ยินอะไร คิดอะไร พดู/ท าอะไร 
เร่ิมด้วยคิดถึง normal users เพ่ิมเติมด้วย extreme users



คิดตำ่งๆ ไปในทิศทำงเดียวกนัพรอ้มๆ กนั ดว้ยหมวก 6 สี



ท าไมท าแบบน้ี ไม่ท าอีกแบบหน่ึง
จะท าให้แตกต่างออกไปได้อย่างไร
ส่ิงท่ี perfect มีหน้าตาอย่างไร
ค าถามท่ีไม่เคยมีใครถามมาก่อนคืออะไร

ชวนกนัตัง้ค าถามยัว่ยุ



คิดต่าง
• แยกแยะเป็นองคป์ระกอบย่อยแล้วรวมด้วยวิธีใหม่
• การเปล่ียนแปลงด้านขนาด ใหญ่ขึน้หรือเลก็ลง ปรบัระยะ

จากไกลเป็นใกล้ ใกล้เป็นไกล
• การเปล่ียนแปลงด้านขอบเขต จากท่ีน่ีเป็นทุกท่ี จากส่ิง

หน่ึงเป็นทกุส่ิง จาก local เป็น global จาก local เป็น 
global

• การเปล่ียนแปลงด้านเวลา จากปัจจบุนัเป็นตลอดไป จาก
เรว็เป็นช้า จากสัน้เป็นยาว จากบ่อยเป็นห่าง จากนานๆ 
ครัง้เป็นสม า่เสมอ

• การเปล่ียนแปลงด้านคณุค่า จากดีเป็นเลว จากสมบรูณ์
แบบเป็นเฉล่ีย จากส าคญัเป็นธรรมดา



Empathize

Define

Ideate

Prototype

Test

ก าหนดเป้าเพ่ือตอบโจทยผ์ูใ้ช้



DEFINE: Point-of-View Madlib

WHY: เป็นการระบ ุactionable problem statement

HOW: 
• ใช้ข้อความในลกัษณะน้ี

• [USER] ต้องการท่ีจะ [USER’S NEED] เน่ืองจาก [SURPRISING 
INSIGHT]

POV: Harried mother of three, rushing through the airport only to wait hours at the gate, 
needs to entertain her playful children because “annoying little brats” only irritate already 
frustrated fellow passengers.

-Care giver ซ่ึงต้องดแูลผูป่้วยติดเตียง ต้องการท่ีจะดแูลคณุภาพชีวิตของตนเอง
ด้วย เพราะยงัต้องดแูลผูป่้วยอีกยาวนาน
-นักศึกษาแพทยปี์หน่ึง ต้องการรกัษาและให้ค าแนะน าโรคง่ายๆ เป็น เน่ืองจาก
เป็นความคาดหวงัของครอบครวั
-พยาบาลชนิกา ต้องการลดการตกเตียงของผูป่้วย เพราะการตกแต่ละครัง้
สาเหตไุม่เหมือนเดิม และท าให้เสียหายต่อคนท างาน หน่วยงาน วิชาชีพ องคก์ร



Empathize

Define

Ideate

Prototype

Test

ระดมสมองอย่างมีเป้า



COVID-19
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ผู้ป่วยบอกว่ำตัวเองมีภำวะเสี่ยง
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ผู้ที่มอีำกำรมีกำรป้องกันที่ดี
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ครอบครัวมสี่วนร่วมในกำรป้องกันกำรแพร่
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ครอบครัวปลอดภัย
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ทุกคนมคีวำมสุขระหว่ำง self quarantine

IDEATE “How Might We” Questions

กำรท ำหัตถกำรที่ผู้ป่วยไม่กลัว
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ไม่เจ็บ
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ทนเจ็บได้มำกขึ้น
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ไม่กลัวเจ็บ
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้เพลินๆ แล้วไม่เจ็บ
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้คนท ำมอืเบำกันทุกคน

ค ำพูดที่ไม่บ่ันทอนก ำลังใจ
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ผู้ป่วยเข้ำใจเจตนำของเรำ
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้เรำไม่ใช้ภำษำหมำป่ำ
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้เรำใช้ภำษำยีรำฟเป็นนสิัย
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้เรำมภีำษำกำยเชิงบวก
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้เรำมคีำถำระงับใจ
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้มีคนช่วยเมื่อเอำไม่อยู่

สิ่งแวดล้อมที่น่ำอยู่
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อกำรพักผ่อน
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้กิจกรรมของพยำบำลไม่รบกวนผู้ป่วย
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ผู้ป่วยมสี่วนควบคุมสิ่งแวดล้อม

ผู้ป่วยไม่ตกเตียง
• ท ำอะไรได้บ้ำง เพื่อป้องกันกำรตกเตียงที่มสีำเหตุหลำกหลำยได้
• ท ำอะไรได้บ้ำง ที่จะใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ที่ตีพิมพ์
• ท ำอะไรได้บ้ำง ที่จะลดควำมเกรงใจของผู้ป่วยและญำติได้
• ท ำอะไรได้บ้ำง ให้ผู้ป่วยปัสสำวะบนเตียงได้สะดวก



Capture

สรปุความคิดให้ชดั



Combine

ผสมผสานหลากหลายความคิด



Business Model Canvas

เช่ือมโยงนวตักรรมกบักิจการขององคก์ร



Learning



How Learning Occurs in Health Systems – 3 Dimensions

Learning health systems: pathways to progress A flagship report from the Alliance for Health Policy and Systems Research, WHO



Loop of Learning

เราท าถกูต้องหรือไม่
เรียนรู้เพ่ือปรบัการแปลความหมาย การใช้ดลุยพินิจ การ
กระท า (Action)

เราท าส่ิงท่ีควรท าหรือไม่
เรียนรู้เพ่ือก าหนดกรอบวิธีการท างานใหม่: ระบบ
โปรแกรม กฎ บทบาท ตวัวดัผลงาน (Reframe)

เราใช้หลกัอะไรในการตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีควรท า
เรียนรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงวิธีการมองประเดน็และแก้ปัญหา: 
วิสยัทศัน์ ค่านิยม วฒันธรรม ข้อตกลง (Transform)

Principle

Purpose

Process

นพ.อนุวฒัน์ ศุภชุตกุิล 11 กรกฎาคม 2564 “New Issues, New Knowledge, And Some Thoughts” @ HA Surveyor Camp via Zoom



Reframe Purpose




