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การจัดการความรู

ความหมาย: การนําความรูมา
ใชประโยชนโดย capture, 
create, distill, share, use

วิธีการใดก็ตามที่มีเปาหมาย พัฒนางานพัฒนางาน ของกลุม/ตน  
ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณที่เกดิจากการ
ทํางาน ถือเปนการจัดการความรูทั้งสิ้น



Hospital Accreditation (HA) Forum

การทบทวน
CQI 



กระบวนการพัฒนางาน
ประจําดวย CQI

การจัดการความรู 
(KM)+

โครงการ พยาธิ 1 ทีม 1 โครงการ (Patho-Otop)
Pathology One team one project



ทบทวนตนเองเพือ่คนหา/
ระบุปญหา/ความเสี่ยง

กําหนดแนวทางแกไข (P)

ปรับปรงุแนวคิด

นําไปปฏิบัติ (D)

ประเมินผล (C)

ปรับปรงุงาน (A)

กรอบแนวคิดโครงการกรอบแนวคิดโครงการ  PathoPatho OtopOtop
CQI processCQI process

กําหนดเปาหมายรวมเปนทมี

รวมคิดในทีม
แลกเปลีย่นกับผูรูนอกทีม

เรยีนรูจากทีมอืน่

เรยีนรูระหวางทีม

ประยุกตใช

KM processKM process



โครงการสติกเกอรสีแดง

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  PathoPatho OtopOtop
ไดนวัตกรรมไดนวัตกรรม,,  เพิ่มคุณภาพการงานเพิ่มคุณภาพการงาน ,,  ลดเงินลดเงิน,,  ลดลด  turn around timeturn around time

ดวนหยิบกอนดวนหยิบกอน    ดวนทํากอนดวนทํากอน

ลดคาใชจาย 3 เดือนจาก 80,00080,000 เหลือ 2525,,000000 บาท

การตรวจหา Rh Ag ของผูบริจาคโลหิตประจํา

แกนทิชชู สูกลองแยกตัวอยาง



ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  PathoPatho OtopOtop
ไดงานวิจัยจากงานประจําไดงานวิจัยจากงานประจํา ( (R2R)R2R)

โครงการ ปจจัยทีม่ีผลตอระยะเวลา
รายงานผลโครโมโซมจากการ
เพาะเลี้ยงเซลลน้ําคร่ํา

โครงการลดเวลาการทดสอบโครงการลดเวลาการทดสอบ  
ReticulocyteReticulocyte countcount

เปรียบเทียบ รอยละ Reticculocyte Count ที่อุณหภูมิ และ เวลาตางกัน
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จํานวนผูปวย  200 ราย

รอยละ Retic.Count

7.281887.28188ปนเปอนขี้เทาปนเปอนขี้เทา  5+5+

1.264631.26463ปนเปอนขี้เทาปนเปอนขี้เทา  1+,2+1+,2+

20.5561920.55619ปนเปอนเลือดปนเปอนเลือด  5+5+

2.509402.50940ปนเปอนเลือดปนเปอนเลือด  3+,4+3+,4+

5.267685.26768ปริมาณนอยกวาปริมาณนอยกวา1010  มลมล..

0.541470.54147อายุครรภมากกวาอายุครรภมากกวา  1818

0.8987190.898719อายุครรภนอยกวาอายุครรภนอยกวา  1616

OddsOdds RatioRatiodelaydelay



ลดระยะเวลาการรายงานผลลดระยะเวลาการรายงานผล
ลดเวลาการรอคอยผลการทดสอบลดเวลาการรอคอยผลการทดสอบ  CBCCBC
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ลดเวลาการรอคอยผลการทดสอบลดเวลาการรอคอยผลการทดสอบ  ReticulocyteReticulocyte countcount

ลดเวลาการรอคอยผลจากหองตรวจฉุกเฉินลดเวลาการรอคอยผลจากหองตรวจฉุกเฉิน

สงสง specimen specimen  รวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจ  

เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพ//คุณภาพงานคุณภาพงาน
เพิ่มคุณภาพระบบงานเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติเพิ่มคุณภาพระบบงานเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

เพิ่มคุณภาพการรายงานผลดวยเครื่องอัตโนมตัิเพิ่มคุณภาพการรายงานผลดวยเครื่องอัตโนมตัิ  ((เคมีคลินิกเคมีคลินิก))

ควบคุมคุณภาพสิ่งสงตรวจจากหอผูปวยควบคุมคุณภาพสิ่งสงตรวจจากหอผูปวย ( (Center lab)Center lab)

แยกประเภทขยะแยกประเภทขยะ  ชวยลดปริมาณขยะชวยลดปริมาณขยะ

ลดปญหาเกี่ยวกับสิ่งสงตรวจหนวยภูมิคุมกันลดปญหาเกี่ยวกับสิ่งสงตรวจหนวยภูมิคุมกัน  (  (Sero_OKSero_OK))

สรางกลองทิ้งเข็มสรางกลองทิ้งเข็ม//  มีดมีด

กลองใสกลองใส  tip tip ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยง

พัฒนาความรูดานคอมพิวเตอรแกบุคลากรพัฒนาความรูดานคอมพิวเตอรแกบุคลากร

Type cell Type cell ผูบริจาคโลหติประจาํผูบริจาคโลหติประจาํ

ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  PathoPatho OtopOtop



การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

งาน

คน องคกร



ผูรวมโครงการผูรวมโครงการ
••  ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม    จากไมเคยคิดจากไมเคยคิด    ไมกลาคิดไมกลาคิด  เปนเปน  คิดคิด  และคิดและคิด  
และและ  หนูทําไดหนูทําได

• ทํางานเปนทีมทํางานเปนทีม
• ทักษะการพูดนําเสนอทักษะการพูดนําเสนอ  ทักษะการเขียนทักษะการเขียน  การใชคอมพวิเตอรการใชคอมพวิเตอร
• เกิดความภาคภูมใิจที่ไดรวมพัฒนางานความภาคภูมใิจที่ไดรวมพัฒนางาน  
••  มีความสุขมีความสุข  และและ  สนุกในการทํางานสนุกในการทํางาน
• เชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

รูสึกมีคุณคามากขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  



บคุลากรไดแสดงศักยภาพในเวททีี่ใหญขึ้นบคุลากรไดแสดงศักยภาพในเวททีี่ใหญขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  



คุณนวลตา รับรางวัลชนะเลิศผลงานคุณภาพ ในงานนวัตกรรมของคณะแพทย 2550





  ภาวะผูนําภาวะผูนํา
  การสอนแนะการสอนแนะ
  การวางแผนการวางแผน
  ความภาคภูมใิจความภาคภูมใิจ

พี่เลี้ยงพี่เลี้ยง  //  ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  



องคกรองคกร
 คุณภาพการบริการ
 เพิ่มทุนปญญาในองคกร
 เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  



รับเชิญไปถายทอดประสบการณ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  



สุคนธสุคนธ   อโณทัยอโณทัย  ภาควิชาโสตภาควิชาโสต  ศอศอ  นาสิกนาสิก  ครั้งที่ครั้งที่  1212 88  สส..คค.. 4949

ปารมีปารมี  ชวดีชวดี    อโณทัยอโณทัย
สุคนธสุคนธ

รพรพ..กรุงเทพกรุงเทพ--ภูเก็ตภูเก็ตครั้งที่ครั้งที่  1111 33  กก..คค.. 4949

ชวดีชวดีเลาใหทีมจากเลาใหทีมจากสนงสนง..ปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงแรงงาน  ในการมาดูงานในการมาดูงาน  
KMKM  ของคณะฯของคณะฯ

ครั้งที่ครั้งที่  1010 2020  มิมิ..ยย.. 4949

เสาวเสาวรัตนรัตน   ชวดีชวดี   ปารมีปารมีอบรมคุณอํานวยอบรมคุณอํานวย  จัดโดยคณะแพทยศาสตรจัดโดยคณะแพทยศาสตร  มอมอ..ครั้งที่ครั้งที่ 99 22  มิมิ..ยย.. 4949

ปารมีปารมีเสวนาคุณเอื้อเสวนาคุณเอื้อ  ที่บานผูหวานที่บานผูหวานครั้งที่ครั้งที่ 88 77--88  พพ..คค..

ชวดีชวดีเสวนาคุณอํานวยเสวนาคุณอํานวย  ที่บานผูหวานที่บานผูหวานครั้งที่ครั้งที่ 77 1717--1818  เมเม..ยย.. 4949

ปารมีปารมี    อโณทัยอโณทัยCoPCoP  เสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัยเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัยครั้งที่ครั้งที่ 66 77  เมเม..ยย.. 4949

ชวดีชวดีKnowledge sharing day Knowledge sharing day ครั้งที่ครั้งที่  44ครั้งที่ครั้งที่ 55 3030  มม..คค.49.49

ปารมีปารมี    เสาวเสาวรัตนรัตน    จํานงคจํานงคเวทีเสวนาหัวหนาภาคของมหาวิทยาลัยเวทีเสวนาหัวหนาภาคของมหาวิทยาลัยครั้งที่ครั้งที่ 44 3131  สส..คค.. 4848

ปารมีปารมีการเสวนาการจัดการความรูในวงราชการไทยการเสวนาการจัดการความรูในวงราชการไทย  จัดโดยจัดโดย  สคสสคส..ครั้งที่ครั้งที่ 33 2828  กก..คค.. 4848

ปารมีปารมีตลาดนัดการบริหารการวิจัยตลาดนัดการบริหารการวิจัย  จัดโดยจัดโดย    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ครั้งที่ครั้งที่  22 2828  มิมิ..ยย  4848

ปารมีปารมีรวมพลคนรวมพลคน  KMKM  ครั้งที่ครั้งที่  33  ของคณะฯของคณะฯครั้งที่ครั้งที่  11 11  มิมิ..ยย.. 4848

ผูนําเสนอผูนําเสนอเวทีเวทีครั้งที่ครั้งที่  //  เวลาเวลา

บันทึกการเผยแพร



เดินหนาการจัดการความรูเดินหนาการจัดการความรู



Respect to peopleRespect to peopleEmpowermentEmpowerment

QualityQuality
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Improvement

สรางมาตรฐานวิชาชีพตน ทุกคนรวมกันสรางบาน จัดการหาเสาค้ํายัน มุงมัน่
เสริมความเขมแข็ง ทุกแรงมุงสู Vision

การจัดการความรูการจัดการความรู

CustomerCustomer
FocusFocus



เดินหนาการจัดการความรูเดินหนาการจัดการความรู
 เผยแพรแนวคิด KM ใหกวางขวางขึ้น: สัมมนา KM


