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ชวงปลายปที่ผานมา สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) จัดการประชุมวิชาการดานการ
จัดการความรูขึ้น ณ หนวยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร โดย นพ.อนุวัฒน
ศุภชุติกุล ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) บรรยายเรื่อง “KM กับคุณภาพ
โรงพยาบาล” (Knowledge Management for Quality Improvement and Hospital Accreditation) การจัดการ
ความรูเปนเรื่องที่ไดรับความนิยมในแวดวงการบริหารจัดการ โดยโรงพยาบาลเล็งเห็นความสําคัญและพัฒนาดาน
คุณภาพมาอยางตอเนื่อง ซึ่งโรงพยาบาลที่ไดการรับรอง HA จะมีระดับคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานและเปนที่
ยอมรั บ ในระดั บ สากล แต ป จ จุ บั น มุ ง เน น คุ ณ ภาพอย า งเดี ย วไม เ พี ย งพอ ต อ งมี ก ารนํ า การจั ด การความรู ม า
ผสมผสานเพื่อใหองคการอยูรอดและสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
หนทางสู HA กับ KM
หลายทานคงสงสัยวาประเทศพัฒนาแลวมีเครื่องมืออะไรในการขับเคลื่อนความรูในวงกวาง เพื่อการ
พัฒนาไดอยางไร เมื่อทบทวนมาตรฐานแตละประเทศ จากการสอบถามความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน
โรงพยาบาล ผูประกอบวิชาชีพ ผูบริหาร พบวาการตั้งเปาหมายมาตรฐานนอกจากมุงสูการปรับปรุงในระดับองคการ
ยังตองคํานึงถึงวิธีการนํามาตรฐานสูการปฏิบัติ
HA มีเปาหมายเพื่อใหสถานบริการสุขภาพใหบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยใชกระบวนการ
ประเมิน 2 ทาง คือ ประเมินตนเอง และประเมินภายนอก โดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพและการเรียนรู ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณไดอยางดี เกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน/
องคการที่เกี่ยวของ และสรางสังคมแหงการเรียนรูในระบบบริการสุขภาพ
หนทางสู HA ประกอบดวยบันได 3 ขั้น คือ
1. สํารวจและปองกันความเสี่ยง ทบทวนปญหาที่เคยเกิดขึ้น เพื่อแกไขปองกันในอนาคต
2. ประกั น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ เน น เป า หมายของหน ว ยงาน เริ่ ม ด ว ยการวิ เ คราะห เ ป า หมาย
กระบวนการประกั น และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพที่ ส อดคล อ งกั บ เป า หมายของหน ว ยให ค รอบคลุ ม
กระบวนการทั้งหมด โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในสวนที่หนวยงานตนเองสามารถปฏิบัติได
3. วัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มจากการประเมินตนเอง ผลักดันใหเปนองคการแหงการเรียนรู พัฒนาอยาง
ตอเนื่องและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ระยะแรก HA มิไดมีการระบุรายละเอียดอยางชัดเจนวาควรปฏิบัติอยางไร ซึ่งกลายเปนขอดีกอใหเกิด
นวัตกรรมและแนวคิดตางๆ ที่หลากหลาย พนักงานไมเกิดการตอตานหรือแรงบีบบังคับ ผลลัพธที่ไดอีกประการคือ
โรงพยาบาลใดผานการรับรอง HA จะเปนตัวกระตุนใหโรงพยาบาลอื่นๆ เกิดการพัฒนาดวย ในการประเมิน
โรงพยาบาลแตละครั้งเปนตัวผลักดันใหเกิดความรวมมือและการตัดสินใจ แตโรงพยาบาลที่ไดรับ HA ยังขาดความ
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ตอเนื่องในการพัฒนา โดย พรพ. มีการจัด National Forum HA ในหัวขอตางๆ เชน การพัฒนาคุณภาพบน
เสนทางการเรียนรู ความตรงไปตรงมา (Simplicity) และความปลอดภัยของลูกคา (Patient Safety) ซึ่งทั่วโลกให
ความสําคัญ ทุกครั้งที่ประชุมกอใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ชี้นําใหโรงพยาบาลตางๆ เกิดความสนใจ
KM สูวงจรคุณภาพโรงพยาบาล
พรพ. เริ่ ม ต น จากการค น คว า เอกสารและศึ ก ษาดู ง านต า งประเทศ นํ า ข อ มู ล จากการศึ ก ษาดู ง านมา
ถายทอด โดยสงที่ปรึกษาเขาไปสาธิตการปฏิบัติใหกับโรงพยาบาลวาทําอยางไร ซึ่งองคความรูดังกลาวไมสามารถ
คนควาไดจากการอานเทานั้น ยังเกิดจากกิจกรรมเผยแพรโดยเชิญโรงพยาบาลตางๆ เขารวม ผลักดันสูการนําไป
ปฏิ บั ติ เกิ ดการแลกเปลี่ย นความรู และประสบการณ มากขึ้น นอกจากนี้ ยัง มี กิจกรรมจั ดตัวแทนเขา เยี่ ยมชม
โรงพยาบาลในชุ ม ชน เป ด โอกาสให ชุ ม ชนนํ า เสนอความคิ ด เห็ น แลกเปลี่ ย นความรู ร ะหว า งผู เ ยี่ ย มชมกั บ
โรงพยาบาลที่เปดใหชม โดยไดประโยชน 2 ดาน คือ ชุมชน และผลสะทอนกลับที่ระบุวาเขากําลังทําอะไร ซึ่งถือ
เปนการประชาสัมพันธโรงพยาบาลที่ใหเยี่ยมชมทางออมดวย
HA สามารถแยกเปน 2 สวน คือ 1. กระบวนการประเมินและปรับปรุงตนเอง 2. เนื้อหาดานการดูแล
ผูปวยของโรงพยาบาล ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือพื้นฐาน คือ
1. เทคนิคการเปน Coaching Technique ใชความหลากหลายของบุคคลใหเกิดประโยชน ซึ่งตองใชทั้ง
ศาสตรและศิลปในการพัฒนา แตสวนมากเมื่อโรงพยาบาลตางๆ ดําเนินการสักระยะจะเกิดความสับสน มองขาม
ประโยชนที่จะไดรับจากจุดดังกลาว มุงเพียงเปาหมายความเปนรูปธรรมเฉพาะ และละเลยการมุงสูความสําเร็จใน
ภาพรวม
2. การทํางานเปนทีมเพื่อใหเกิดความสําเร็จ (Tool for Efficient Teamwork in Quality Improvement)
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพตองมีความยืดหยุน มุงเนนที่การเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง กอใหเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และจุดลมเหลวที่พบเมื่อนําระบบคุณภาพมาปฏิบัติ คือ มีการระบุขั้นตอนวิธีการที่ตายตัว
การสรางกระบวนการเรียนรูมีหลายวิธี เชน การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อใหผูเขารวม
ประชุมไดนําแนวคิดและทักษะตางๆ ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งชวงปแรกมีการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
(Workshop) ในแตละโครงการ เพื่อสรางความเขาใจใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การดําเนินงานที่ผานมาพบวา
กระบวนการที่ถายทอดนั้นไมตรงตามความตองการ ยังคงมีความขัดแยงและความคิดเห็นที่แตกตางออกไป ซึ่งการ
เรียนรูในหองเรียนอยางเดียวไมเพียงพอ การนําไปปฏิบัติไดอยางเต็มที่และเหมาะสมถือเปนสิ่งที่สําคัญ โดยมี
กระบวนการสํารวจเพื่อประเมินผลลัพธในการนําไปปฏิบัติ และมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักวิจัยอยางตอเนื่อง
เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
ในระยะเริ่มโครงการสิ่งที่มุงเนน คือ
1. Voluntary Process เรื่องคุณภาพตองเปนเรื่องสมัครใจ ถาบังคับแลวยอมไมเกิดคุณภาพที่แทจริง
2. Educational Process, Not Inspection เนนกระบวนการเรียนรูไมใชเปนกระบวนการตรวจสอบ แม
การเยี่ยมสํารวจนั้นเปนการประเมินโรงพยาบาล แตเปนการประเมิน เพื่อใหเกิดการเรียนรู เมื่อมี
จุดออนยอมเกิดการพัฒนา
3. Encourage Civil Society Movement เนนความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไมตองการใหระบบอยูใต
ระบบราชการ แตปฏิบัติใหเหมาะสมกับระบบราชการ

4. Self Reliance, Independence, Neutral พึ่งตนเอง เปนกลาง และมีความเปนอิสระ
5. Emphasis Self Assessment & Improvement เนนการประเมินและการพัฒนา
นอกจากนี้มีการนําการบริหารความเสี่ยงมาใช ซึ่งในระยะแรกไมเกิดการยอมรับ เพราะสวนมากการ
บริหารความเสี่ยงใชกับบริษัทประกัน แตเมื่อวิเคราะหพบวาการใหบริการของทางโรงพยาบาลแตละครั้งมีโอกาสเกิด
ความเสี่ยง เพราะไมสามารถคาดการณลวงหนาถึงอาการของคนไขได วิธีลดความเสี่ยงคือใหพนักงานทุกคนใน
โรงพยาบาลมีสวนรวมวิเคราะห และรวบรวมขอมูลในการใหบริการคนไขแตละครั้งเกิดความเสี่ยงอะไรบาง หาวิธี
ปองกันและไมใหเกิดซ้ําไดอยางไร และเหตุการณที่กอใหเกิดมีมากนอยเพียงใด โดยใชกระบวนการรับรองเปน
เงื่อนไขที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ถาเปนระบบเดิมใชเวลา 1-2 ป แตปจจุบันเปนระบบใหมใชเวลาเพียง 1 ½
เดือนเทานั้น
แรงกดดันที่ตามมาเมื่อเกิดการรับรอง HA คือ โรงพยาบาลที่ไมผานการรับรองควรทําอยางไร เมื่อ
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคประกาศใชทั่วประเทศ จึงมีการทบทวนถึงระบบคุณภาพวาควรทําอยางไรใหเกิดการ
กระจาย โดยตองการใหโรงพยาบาลที่มีความพรอมนอยที่สุด มีท รัพยากรที่จํากัด มีภาระงานอยูมากในชนบท
สามารถเขาสูกระบวนการได จึงไดพัฒนาเปนบันได 3 ขั้นสู HA บนสภาพความเปนจริงในการแขงขัน (3 Steps to
HA: Match expectation with reality) คือ
1. มุงเนนที่ความเสี่ยง ทบทวนปญหาที่เคยเกิดขึ้น วิเคราะหปญหาและดําเนินการแกไขปองกัน
2. ระบบการประกันและการพัฒนา มุงเนนเปาหมายของหนวยงาน
3. สรางวัฒนธรรมคุณภาพ การเรียนรู การเชื่อมโยง การประเมิน
สําหรับการประเมินแตละขั้นจะพบ 5 คําถาม คือ
1. Why do we exist? ทําเพื่ออะไร
2. What do we do? กําลังทําอะไร
3. Why? สิ่งที่ทําไปทําไม
4. How well? ทําไดดีหรือยัง
5. How can we improve? ทําใหดีขึ้นไดอยางไร
เมื่ อ นํ า คํ า ถามเหล านี้ มาปฎิ บั ติ ใ นหน ว ยงานย อมเกิ ดการปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อง การประเมิ น แต ล ะ
ระดับพื่อกําหนดเปาหมาย พิจารณาความกาวหนาและโอกาสในการพัฒนา เตรียมความพรอมในการปรับปรุง
นอกจากนี้การพัฒนาคุณภาพถือเปนวัตถุดิบแหงการเรียนรู โดยพิจารณาวาคุณภาพตองเริ่มจากทุกคน เริ่มจากการ
ตรวจสอบตนเอง การพัฒนาคุณภาพที่ดีตองเริ่มจากความคิดสรางสรรค และเปนการสนับสนุนการทํางานในเชิงรุก
เกิดการทํางานเปนทีม เริ่มจากการปรับปรุงการทํางานประจําวันใหดีขึ้น โดยมุงเนนที่เปาหมาย เริ่มตนเร็วที่สุด
และไมควรใชเวลานาน ซึ่งอนาคตการเปลี่ยนแปลงตองมีโปรแกรมรองรับเพื่อเตือนเมื่อเกิดความผิดพลาด อาจเปน
ระบบตัวชี้วัดในการพัฒนา
ความทาทายที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน
ความทาทายที่เกิดขึ้นในกระบวนการดําเนินงาน คือ
1. การตอตานการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และไมสิ้นสุด
2. การบริหารความเปลี่ยนแปลง โดยมีนโยบายรองรับ

3. ความคาดหวังสุดทายและความแตกตางของผูมีสวนไดเสีย เชน ผูปวยมีความมั่นใจกับโรงพยาบาลที่
ไดรับการรับรองสามารถรักษาได และปลอดภัย ซึ่งหมายถึงโรงพยาบาลนั้นผิดพลาดไมได เปนตน
4. ความสามารถจากคุณวุฒิของที่ปรึกษา (Consultants) และผูตรวจประเมิน (Surveyors) ประสบการณ
และคุณวุฒินอยเรียนรูงาย ประสบการณและคุณวุฒิมากมักรับแนวทางอื่นที่เปนมาตรฐานไดยาก
5. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของระบบสุขภาพและระบบการเงิน
6. ปจจัยภายใน เชน ภาวะผูนํา การมีสวนรวม การพัฒนา การติดตอประสานงาน เปนตน
การดํ า เนิ น งานของพรพ. ประกอบด ว ยบุ ค ลากร 3 กลุ ม คื อ ที่ ป รึ ก ษา(Consultants) วิ ท ยากร
(Instructor) และผูตรวจประเมิน (Surveyor) โดยผูตรวจประเมินตองผานโครงการ STAR คือทําอยางไรใหไปถึง
ดวงดาว S: See ดู T: Try ลองปฏิบัติ A: Act ปฏิบัติจริง และ R: Register จดบันทึก STAR ถือเปนการ
พัฒนาและฝกอบรมบุคลากรทั้ง 3 กลุม ซึ่งตองประสานงาน รวมมือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมี Webbord เปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรูจากการเยี่ยมชมโรงพยาบาล และเปน
ตัวกระตุนใหโรงพยาบาลทํา Benchmarking โดยมีโครงการใหแตละโรงพยาบาลมีโอกาสนําเสนอการดําเนินงาน
ตามมาตรฐาน HA และเปนตัวกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสงผลกระทบทั้งองคการ นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผู
ประกอบวิชาชีพเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหคนมีความสามารถและเต็มใจไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ
โดยคนพบความจริงที่วา “ความรูมากจากคน ความรูไมไดเกิดจากเครื่องมือ” คนมีความสามารถตางๆ ที่จะสราง
ความรูและมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะใหขอมูล โดยความตอเนื่องถือเปนกุญแจสําคัญในการสะสมความรูและการ
ขยายผล การตอบสนองตอความไมแนนอนหรือสถานการณที่ไมชัดเจนเปนเครื่องบงชี้วุฒิภาวะ หรือความสามารถ
ในการเรียนรูขององคการดวย โดยพบวาองคการมีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 2 รูปแบบ คือ
1. ตอตานอยางรุนแรง
2. เกิดความรวมมือ ระดมสมองในการตัดสิน
ซึ่งองคการแบบที่ 2 ถือเปนองคการแหงการเรียนรู และมักประสบความสําเร็จเร็ว กลาเปลี่ยนแปลงและ
คนหาวิธีที่ดีที่สุด คุณภาพถือเปนกระบวนการที่ตองสมัครใจ อํานาจการบังคับบัญชาถือเปนตัวปดกันดานคุณภาพ
ยิ่งใชอํานาจสั่งการ เปลี่ยนแปลงยอมเกิดการตอตาน กลายเปนอุปสรรคในการพัฒนา
KM กับคุณภาพโรงพยาบาลเปนเรื่องสําคัญที่ตองทําควบคูกัน โดยจัดทําใหเปนระบบที่ชัดเจนในการ
บริ ห ารจั ด การการให บ ริ ก ารของโรงพยาบาลเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากการแลกเปลี่ ย นในประเทศแล ว ยั ง มี
กรณีศึกษาจากตางประเทศที่สามารถนํามาประยุกตใชไดหลายครั้ง โดยขึ้นอยูกับสถานการณอื่นประกอบเปนกรณี
ไป สวนในการทํา Benchmarking ระหวางโรงพยาบาลทางพรพ.ไมสามารถสรุปวาอะไรคือ Best Practices อยาง
ชัดเจน เพราะการระบุถึงขั้นตอนการบริการในการรักษาถือเปนเรื่องยากและมีความเสี่ยงอันตรายสูง โดยการปฏิบัติ
ของแตละโรงพยาบาลยอ มแตกตางกันตามเงื่ อนไข บทเรี ยนที่ไ ด รับ จะเปนฐานขอมูลในอนาคตเพื่อช วยเหลื อ
โรงพยาบาลในการพัฒนาตอไป

