โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มศว (ครั้งที่ 2)
เรื่อง “เทคนิคการทางานประจาให้เป็นงานประกันคุณภาพ
(QA to routine-routine to QA)”

ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน่ ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบตั ิการ
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์

จัดทาโดย งานบริหารระบบคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว

วัตถุประสงค์
 เพื่อฝึกทักษะการรับบทบาทของการเป็น Facilitator, Note Taker โดยการหมุนเวียนกันรับบทบาท
ในแต่ละครั้งที่มีการฝึกปฏิบัติ
 เพื่อฝึกเทคนิคการเล่าเรื่องและการจับประเด็นพร้อมกับบันทึกตามแบบฟอร์มหลัก CAR
 เพื่อฝึกและสกัดขุมทรัพย์ความรู้เพื่อให้ได้ Key Success Factor (KSF) ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
 เพื่อสามารถเป็นทีมนาในการจัดการความรู้ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานได้
ประเด็นสาคัญในการโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มศว (ครั้งที่ 2) เรื่อง “เทคนิคการทางานประจาให้เป็นงานประกันคุณภาพ
(QA to routine-routine to QA)”


นาผลและข้อเสนอแนะไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



มีการวางแผนการดาเนินงานให้เป็นระบบ PDCA



มีการกาหนดตัวชี้วัด KPI



สร้างทีมในการทางาน



ยอมรับความคิดเห็นของหน่วยงานอื่น



เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความสามารถ



สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (รางวัล)

สุนทรียสนทนา (Dialogue)
กติกาผู้เล่า
 แนะนาตัวเองว่าชื่ออะไร อยู่หน่วยงานอะไร
ตาแหน่งอะไร สั้นๆ
 ซึ่งมักกาหนดหัวข้อที่สามารถเล่าเรื่องในเชิง
บวกได้ เช่น “ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต”
 เล่าเหตุการณ์เล็กๆ ในเวลาสั้นๆ

กติกาผู้ฟัง
 ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening)
 อย่าแสดงกริยาใดๆ ที่ทาให้การเล่าเรื่อง
สะดุด
 อย่าท้วงติงผู้เล่าว่า ทาไม ไม่ทาอย่างนั้น
อย่างนี้
 จับประเด็นจากการฟัง
 หลีกเลี่ยงสิ่งที่รบกวนบรรยากาศในกลุ่ม เช่น
เสียงโทรศัพท์, ลุกเข้าลุกออก, แยกกลุ่มคุย
ฯลฯ
 หลีกเลี่ยงคาพูดที่แสดงถึงการชี้ถูก - ชี้ผิด

เทคนิคการเล่าเรื่อง Success Story Telling (SST) คือ ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ คือ (คุณกิจ)
ได้ปลดปล่อย Tacit Knowledge ที่ซ่อนอยู่ออกมา “การปฏิบัติจริงหรือประสบการณ์ที่ประสบผลสาเร็จ”
C : Context

เหตุการณ์ วัน เวลา สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์

A : Action

เทคนิค หรือ วิธีการที่ทาให้ประสบความสาเร็จ

R : Result

ผลลัพธ์ เช่น ความสุขใจ การได้รับคาชื่นชม ฯลฯ

แนวทาง/วิธีการ “สกัด” ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 นาปัจจัยที่ประสบความสาเร็จ (KSF: Key Success Factor) ของแต่ละกลุ่มมา “สังเคราะห์” โดยผู้ที่
มีความรู้หรือประสบการณ์ที่ประสบความสาเร็จ (Tacit Knowledge)
 ใช้ card technique โดยเขียน KSF ที่ได้จากแต่ละกลุ่มออกมาทีละตัว
 จัดกลุ่ม KSF ที่มีลักษณะเหมือนกัน หรือยุบรวมกัน KSF บางตัวเข้าด้วยกันและเขียนใหม่เป็น KSF ที่
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 จัดลาดับความสาคัญของ KSF โดยดูจากความถี่ตามลาดับ KSF ใดมีค่าความถี่สูงถือว่าเป็น KSF ที่มี
ความสาคัญและควรถือปฏิบัติก่อนเป็นอันดับแรก
Before Action Review
1. เป้าหมายของการเข้าร่วม KM ในครั้งนี้คืออะไร
2. สิ่งที่คาดหวังในวันนี้คืออะไร
3. ท่านได้นากลับไปทาอะไรต่อในหน่วยงานของท่าน
กรณีคนเก่าที่เคยเข้าร่วมอบรม
ในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27
เป้าหมายของการเข้าร่วม KM ในครั้ง
สิ่งที่คาดหวังในวันนี้คืออะไร พฤศจิกายน 2558 ท่านได้นา
นี้คืออะไร
กลับไปทาอะไรต่อในหน่วยงาน
ของท่าน
1. ได้เรียนรู้และทบทวนองค์ความรู้
1. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป 1. ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแนว
KM จากครั้งที่ผ่านมาและรับฟังเรื่อง
ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการ
ทางการจัดทา KM ของ
เล่าจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ถ่ายทอดและเผยแพร่จาก
หน่วยงานว่ามีขั้นตอนและ
วิทยากรและสมาชิกในกลุ่มเพื่อนา
“เทคนิคการทางานประจาให้ กระบวนทาอย่างไร มีความ
ความรู้ไปพัฒนาของ
เป็นงานประกันคุณภาพได้
เข้าใจบทบาทของการเป็น Fa
แต่ละหน่วยงาน
และ Note (Facilitator, Note
Taker)
2. ได้รับประสบการณ์ของการ
2. เสนอแนวทางในการจัดทา 2. นาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลายๆ
KM โดยสรุปประเด็นที่สาคัญใน ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
หน่วยงาน เพื่อนามาพัฒนาตนเองให้ดี ภาระงานที่ทาในปัจจุบัน
ทราบ และเผยแพร่ในเรื่องการ

ขึ้น และสามารถนาไปปรับใช้กับงาน
ประจา/คู่มือต่างๆ

จัดการความรู้ KM อย่างมีระบบ

3. การนาความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และ 3. การทางานให้เป็นระบบ
พัฒนาในหน่วยงาน
กระบวนการ และขั้นตอน เพื่อ
วางแผนการดาเนินงานได้
ถูกต้อง
4. ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิธีการจัดทา KM มากขึ้น เพื่อนาไป
จัดการความรู้ ด้านงานต่างๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ
5. มีความรู้และทักษะในการเป็น Fa
และ Note เพิ่มขึ้นจาก (ครั้งที่แล้ว)
และมองเห็นภาพการนาไปใช้ปฏิบัติได้
ชัดเจนขึ้น

3. มีการจัดลาดับทาเรื่องที่
สาคัญ/เร่งด่วนก่อน

Work Shop จับประเด็นจากเรื่องเล่า Success Story Telling (SST) เป็นการเล่าเรื่องที่ทาแล้วประสบ
ความสาเร็จ ด้วยวิธีเล่าเรื่อง CAR (30 นาที) โดยแบ่งกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 แบบบันทึกตามหลัก CAR โดย ดร.เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์
C (Context)

A (Action)

- การมุ่งเน้นและการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

- การค้นหาเพื่อพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน
- จัดกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนา
- มีการวางแผนและ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
- สรุปและประเมินผล
การพัฒนา

R (Result)
- ได้รับการชื่นชมและ
เป็นหน่วยงานต้นแบบ
- ลดปัญหาการขัดแย้ง
จากบางหน่วยงานที่ไม่
ยอมรับ

KSF
(Key Success Factor)
- องค์กรมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 2 แบบบันทึกตามหลัก CAR โดย ดร.เกษทิพย์ ปลื้มวงษ์
C (Context)

A (Action)

R (Result)

KSF
(Key Success Factor)

- คุณเกษทิพย์ ปลื้มวงษ์
หัวหน้างานทรัพยากร
มนุษย์ สังกัดโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฯ ดูแล
งานทรัพยากรมนุษย์
ควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล

- วางแผนเตรียมข้อมูลใน
การตอบคาถามเชิง
คุณภาพ
- วางแผนอัตรากาลัง
- แบ่งภาระตามความ
รับผิดชอบ
- วางแผนงานอย่างเป็น
ระบบและขั้นตอน
- Update ข้อมูลตามตัว
บ่งชี้ทุก 3 เดือน/ 6 เดือน
- มีตัวชี้วัด KPI มาเป็นตัว
กาหนดการพัฒนา
คุณภาพ
- ผลักดันและขับเคลื่อน
หน่วยงาน องค์กรให้
ประสบผลสาเร็จตาม
ตัวชี้วัด

- ได้รับคาชมจาก สพร.
การบริหารงานทรัพยากร
มนุษย์โดยทางานเป็นทีม
- มีส่วนร่วมในรางวัล
คุณภาพ HA

- การวางแผน
- สร้างทีม/สร้างแรงจูงใจ
- Update ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน
- มีการสรุป AAR

กลุ่มที่ 3 แบบบันทึกตามหลัก CAR โดย คุณสุภาพร พาณิชสมบัติกิจ
C (Context)

A (Action)

R (Result)

- คุณสุภาพร
- เป็นกรรมการโปสเตอร์
CQI
- จัดงานที่โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์ฯ
- รวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมรับการตรวจของ
สรพ.

- มีการนา KM มาใช้โดย
ทา BAR ก่อนการจัด
มหกรรม
- จัดประชุมก่อนจัดงาน
และมอบหมายหน้าที่แบ่ง
ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
- มีการทางานแบบบูรณา
การกับหน่วยงานอื่นๆ

- ได้รับคาชื่นชม
- ใช้งบประมาณน้อย
- ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานอื่น

KSF
(Key Success Factor)
- มีการปรับตัวเองเพื่อให้
เข้ากับทุกหน่วยงาน และ
ยอมรับความคิดเห็นของ
หน่วยงานอื่น
- มีการสรุป AAR

- จัดโครงการจิตอาสา
- มีการประชาสัมพันธ์
- มีการปรับเกณฑ์
กลุ่มที่ 4 แบบบันทึกตามหลัก CAR โดย คุณสุภาพร พาณิชสมบัติกิจ
C (Context)

A (Action)

R (Result)

KSF
(Key Success Factor)

- การจัดโครงการ
รวบรวมผลงานคุณภาพ
โรงพยาบาลเพื่อนาเสนอ
เป็นประจาทุกปีเริ่มตั้งแต่
ปี 2549 – ปัจจุบัน

- ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อสรุปปัญหาในปีที่ผ่าน
มาเพื่อเป็นแนวทางแก้ไข
ในปีต่อไป
- แบ่งหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบ
- ขอความร่วมมือจากทุก
หน่วยงาน (จิตอาสา เช่น
การจัดบอร์ด การแต่ง
กาย)
- ดาเนินการตามแผน
- ประเมินและสรุปเป็น
แนวทางในการจัด
โครงการฯ ในครั้งต่อไป

- ได้รับคาชมเชยจาก
ผู้บริหาร
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร
- ได้ผลการประเมิน
เป็นไปตามเป้าหมาย

- มีการดาเนินงานเป็นไป
ตามระบบ PDCA, CQI,
KPI นาปัญหาและ
อุปสรรคมาพัฒนาในการ
จัดโครงการในครั้งต่อไป

กลุ่มที่ 5 แบบบันทึกตามหลัก CAR โดย คุณสุพัตรา คาไพเราะ
C (Context)

A (Action)

R (Result)

- งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล HA ทา
หน้าที่กระตุ้นพัฒนา
คุณภาพของ รพ. เพื่อเข้า
สู่การประเมินเพื่อให้ผ่าน
กระบวนการรับรอง
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
ของโรงพยาบาลฯ

- กาหนดเป็นเกณฑ์ KPI
กลาง
- กาหนดผู้รับผิดชอบ
KPI แต่ละตัวเพื่อกระตุ้น
ให้หน่วยงานรายงาน
ข้อมูล

- ได้รับการรับรอง
คุณภาพของ รพ.
(Accredit) ปี 2556
- ได้วงจรคุณภาพฝังอยู่
ในองค์กรและหน่วยงาน
ทุกปี
- ได้รับ Re-accredit ใน
ปี 2558

KSF
(Key Success Factor)
- มีการนา 4
กระบวนการหลักดังกล่าว
มากาหนดเป็นเกณฑ์ KPI
เพื่อใช้เป็นตัวเสริมในการ
พัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 6 แบบบันทึกตามหลัก CAR โดย คุณสุพัตรา คาไพเราะ
C (Context)
- หัวหน้างานพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล HA
- กระตุ้นเสริมสร้าง
สนับสนุน อานวยความ
สะดวกในการ
ประสานงานกับทุก
หน่วยงานใน รพ. ให้
คาแนะนา/ปรึกษา ใน
เรื่องความเสี่ยง/งาน
ประกันคุณภาพ

A (Action)

R (Result)

- ค้นหาปัญหาในเรื่องความ
- ปี 2556 ผ่าน HA
เสี่ยงและหาโอกาสพัฒนา/
- ปี 2558 ผ่าน
สรุปผลการพัฒนา
Reaccredit
- มีการกาหนด KPI กลาง
ให้แก่หน่วยงานที่เป็นแกนนา
- มีกิจกรรม 5ส กิจกรรมความ
เสี่ยง/กิจกรรม KPI และการ
รายงาน KPI ที่เป็นระบบใหญ่
CLT
- มีการรายงานและจัดเก็บ
ข้อมูล และกาหนด KPI ให้แก่
ผู้รับผิดชอบของบุคลากร งาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล/มี
การกาหนดบุคลากรของ
หน่วยงานให้เป็น FA แก่
หน่วยงานภายนอก
- ยอมรับหน่วยงานที่ยังไม่
พร้อมและช่วยเหลือสนับสนุน

จัดลาดับหัวข้อสรุปการทากิจกรรมทั้ง 6 กลุ่ม
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

หัวข้อ
นาผลและข้อเสนอแนะไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีการวางแผนการดาเนินงานให้เป็นระบบ PDCA
มีการกาหนดตัวชี้วัด KPI
สร้างทีมในการทางาน
ยอมรับความคิดเห็นของหน่วยงานอื่น
เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (รางวัล)

KSF
(Key Success Factor)
- กาหนดวงจร PDCA /
ใช้KPI เป็นตัวขับเคลื่อน/
นาผลงานคุณภาพไป
เสนอทั้งภายในและ
ภายนอก/ยอมรับและ
ช่วยเหลือหน่วยงานที่ยัง
ไม่ประสบความสาเร็จ

After Action Review (AAR)
ทบทวนเป้าหมายของ Workshop ครั้งที่ 2
1. ท่านบรรลุเป้าหมายของการเข้าร่วม KM ในครั้งนี้หรือไม่
2. ท่านได้รับสิ่งใดที่เกินความคาดหวังในการเข้าร่วม KM ในครั้งนี้
3. ท่านอยากให้เกิดการพัฒนาในหน่วยงานหรือองค์กรอย่างไร
4. ท่านจะกลับไปทาอะไรต่อในหน่วยงานของท่าน
ท่านบรรลุเป้าหมาย
ของการเข้าร่วม KM
ในครั้งนี้หรือไม่

ท่านได้รับสิ่งใดที่เกิน
ท่านอยากให้เกิดการ
ท่านจะกลับไปทาอะไร
ความคาดหวังในการเข้า พัฒนาในหน่วยงานหรือ ต่อในหน่วยงานของท่าน
ร่วม KM ในครั้งนี้
องค์กรอย่างไร

1. บรรลุเป้าหมาย
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในหน่วยงาน
ได้

1. ได้รับความรู้เพิ่มเติม
และสามารถที่จะนาไป
ถ่ายทอดใช้กับหน่วยงาน
ของแต่ละคนได้

1. การนาการจัดการ
ความรู้ KM มาใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงานและ
องค์กร

1. วางแผนการทางานให้
มีประสิทธิภาพที่ดี และ
การจัดระบบการทา
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

2. เข้าใจระบบการ
ทางานประจาให้เป็น
งานประกันคุณภาพมาก
ขึ้น

2. ได้รับทราบถึงปัญหา
และอุปสรรค เพื่อนาไป
ปรับปรุง/แก้ไข ที่จะนาไป
ปรับใช้กับหน่วยงาน

2. การจัดเก็บเอกสาร
และรวบรวมข้อมูลที่เป็น
ระบบเพื่อพัฒนางานของ
ตนเอง

3. ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค
การทางานประจาให้
เป็นงานประกันคุณภาพ

3. การคิด วิเคราะห์
การฟังและจับใจความ
เกี่ยวกับการทางาน
คุณภาพต่างๆ

3. มีการพัฒนางานใน
ด้านการวางแผนการ
ทางานให้เป็นระบบ

4. สามารถนามาพัฒนา
งานและได้รับความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางาน

4. มีความเข้าใจในปัจจัย
แห่งความสาเร็จ KSF
(Key Success Factor)
มากขึ้น

4. นาความรู้ที่ได้ไป
วิเคราะห์ และพัฒนาใน
ด้านการวางแผนใน
กระบวนการทางานของ

2. มีการติดตามแบบ
ประเมินโครงการฯ ให้ได้
ข้อมูลที่รวดเร็ว ครบถ้วน
และถูกต้อง เพื่อการ
พัฒนายุทธศาสตร์ของ
คณะแพทยศาสตร์ ให้
ก้าวไปข้างหน้า และเป็น
1 ใน 20 ของภูมิภาค
อาเซีย
3. จะนาข้อมูลที่ได้จาก
การสรุปในการทา KM
ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานซึ่งอาจจะเริ่มจาก
ตัวเองก่อนและค่อยส่งต่อ
กับเพื่อนร่วมงาน
4. นาความรู้จากการถอด
บทเรียนของแต่ละกลุ่มที่
ได้รับจากวิทยากรทั้ง 3
ท่าน ไปประยุกต์ใช้ใน

5. มีการแสดงความ
คิดเห็นของทุกคนใน
กลุ่มและทาให้มีความ
เข้าใจในบางส่วนของ
การเข้าร่วม KM

5. ทราบถึงบทบาทการ
เป็น Fa และ Note ได้
ชัดเจน เพราะคิดว่าเป็น
Fa ค่อนข้างยากในการ
สรุปให้ตรงประเด็นกับผู้
เล่าอาจจะยากหรือไม่ตรง
กับสาขาหรือความเข้าใจ
ของ Fa
6. สร้างแรงบันดาลใจ
เพิ่มขึ้น จากเหตุการณ์
ประทับใจที่ในเรื่องเล่าของ
แต่ละคนในกลุ่มที่แสดง
ความคิดเห็นที่มี
ความสัมพันธ์และสามารถ
ต่อยอดในข้อต่างๆ
7. มีขั้นตอนและ
กระบวนการทางานของ
งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล
- ได้รับรู้เรื่องราว
ประทับใจของเพื่อน
ร่วมงานสู่ความสาเร็จ
- ได้รับมิตรภาพจากเพื่อน
ร่วมงาน

หน่วยงานว่ามีขั้นตอน
การทางาน เพื่อเป็น
ใดบ้างที่ล่าช้า และนามา จุดเริ่มต้นในการพัฒนา
จัดทาเป็น KM ในการ
งานที่เป็นปัญหาอยู่
ทางานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทางาน
ให้มากขึ้น
5. จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานและระบบใน
การทางานและการ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่อย่างมีระบบ

