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ปญหากอเกิดแนวคิด
• 2525-2535
• อายุรกรรมอางผูปวยมากขอใหกลุมงานอื่น
ชวยตรวจ OPD

• ขอมูลสารสนเทศจํานวนผูปวยตอแพทย
• ขอมูลเชิงคุณภาพ

•ผูใดมีขอมูลสารสนเทศทีด่ีเปนผู
ชนะ



การวิจัยเพื่อแกปญหา

• 2536 ปญหาการสงตอผูปวย
• รวมกลุมครัง้แรก
• หนวยระบาดวิทยาคลนิิก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

• 2537 รางวัลผลงานวิชาการดีเดน

• ไดรางวัลแตผิดหวัง



จุดเริ่ม
• 2538-2539 โครงการสราง เครือขาย
โรงพยาบาลทั่วไป/ศนูย กับ
มหาวิทยาลัย ในแตละภาคทั่วประเทศ

• อุบล-โคราช-ขอนแกน-
มหาวิทยาลัยขอนแกน

• 2540 เริ่มอบรมระยะสัน้ Research 
Methodology and Biostatistics

• แนวคิด R2R และการขยายเครือขาย 



พัฒนาอยางยั่งยืน

• อบรมภายใน อาจารยจากหนวยระบาด
วิทยาคลนิิก มหาวิทยาลัยขอนแกน เนน
วิจัยจากงานประจํา

• ไดรับทุนกระทรวงสาธารณสขุ 14 เรื่อง
• ถายทอดภาระกจิ ใหทีมโรงพยาบาล
ดําเนินการเองใน 2 ป



สรางความเขมแขง็ใหทมี

• สรางเสริมประสบการณ จากนอยไปหา
มาก
– รวมทีมพัฒนาโรงพยาบาลทั่วไป
– เปนกรรมการใหคะแนนการประชุม
วิชาการกระทรวงสาธารณสุข

– เปน External Evaluator หลักสูตร
อบรมวิจัยระยะสั้น



เผยแพรเครือขายอื่น

• ใชอุบลเปนกรณตีัวอยางถอด
บทเรียนเพื่อเผยแพรในภาคเหนอื
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Concept of KM (Neil Fleming)
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ใชความรูเปนฐาน

• ความรูจากภายนอกหนวยงาน
–บุคคล
–สื่อตางๆ

• ความรูจากภายในหนวยงาน
–บุคลากร
–งานที่ทํา



ความรูจากภายนอกหนวยงาน

• สํารวจ Training Need ทุกป

• เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย 
• สงคนไปประชุม อบรม ดูงาน HRD



ความรูจากภายนอกหนวยงาน

ความรูที่จําเปน/ควรรู

• สืบคนจากตํารา เอกสารวิชาการ
• สืบคนทาง Internet

• ใครจะทําหนาทีน่ี้?



ความรูจากภายในหนวยงาน

ความรูจากบุคลากรของหนวยงาน
• บรรยาย
• ฝกปฏิบัติ
• นิเทศน
• ประชุมวิชาการ



ความรูใหมภายในหนวยงาน
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จะจัดการอยางไร?
ใหความรูที่จําเปน
• การจัดการฐานขอมูล

–Computer พื้นฐาน
–MS Access

• การจัดการขอมูลสารสนเทศ
–กระบวนการวิจัย
–Management of information 

system



จะจัดการอยางไร?

• ฐานะผูปฏิบัติงาน

• ฐานะผูบริหาร



ฐานะผูปฏิบัติงาน

• พัฒนาความรูของตนเองใหมากที่สุด
• สรางแนวรวม

–สรางทีม
–ถายทอดความรูใหกลุมผูสนใจ
–สรางผลงาน

• เสนอแนวทางตอผูบรหิาร



สามเหลีย่มเขยื้อนภเูขา (อ.ประเวศ วะส)ี

สรางความรู

สรางแนวรวม 
ภาคประชาชน

เชื่อมโยง 
ฝายการเมือง



ฐานะผูบริหาร(หวัหนากลุมงาน)

• กําหนดนโยบายเพิ่ม 2 ดาน (IT, วิจัย)
• สรางความเขาใจ
• สรางระบบเก็บขอมูลงานหองผาตัด
• จัดตั้งศูนยบริหารขอมูลสารสนเทศ 
กลุมงานศัลยกรรมเพื่อเปนตนแบบ
กลุมงานอื่น

• เสนอแนวทางผูอํานวยการ



ดาน IT
• สอน dBASE III plus (2528)
• Program งานวิสัญญี ตั้งแตป 2531
• เสนอใหมหีองสอน Computer โดยใช
บุคลากรของโรงพยาบาลเอง

• สอน Computer พื้นฐานแกบุคลากร
หองผาตัดทุกคน(2544)

• สอน Program MS ACCESS แกกลุม
ที่รับผดิชอบขอมูลของหองผาตัด



ดาน IT(ตอ)
ปจจุบัน
• มหีองสอน Computer 40 เครือ่ง
• สอน Word, Power Point, Excel 
เดือนละรุน สอนไปแลว 24 รุนรุนละ 
30 คน (100% ภายในเวลา 5 ป)
อนาคต
• สอน MS ACCESS ผูรบัผดิชอบขอมูล
ของ PCT และหนวยงานตางๆ



ดาน IT(ตอ)

• ศนูยบริหารขอมูลสารสนเทศ กลุม
งานศลัยกรรม
–Program ผูปวยมะเร็ง
–Program การใชหองผาตัด
–ขอมูลทางคลินิก
–ขอมูลการสอนนักศึกษาแพทย
–ตนแบบการจัดการขอมูล สารสนเทศ

















ดานวิจัย

• เขารับการอบรมดานระบาดวิทยาที่ 
หนวยระบาดวิทยาคลนิิก 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

• ชักชวนบุคลากรทีมสขุภาพหลายสาขา
วิชาชีพที่สนใจเขารับการอบรมดาน
ระบาดวิทยา

• สรางทีมวิจัยแบบสหวิชาชีพ



ดานวิจัย

• สรางงานวิจัย
• อบรมดานการวิจัยแกบุคลากรของ
โรงพยาบาล(ตั้งแตป 2540)

• สนับสนุนการสรางงานวิจัยของ
บุคลากรของโรงพยาบาล เนนการ
แกปญหางานประจําของหนวยงาน



ดานวิจัย
• การอบรมแบงเปน 5 ครั้ง

–คําถามงานวิจัย
–การทบทวนวรรณกรรม
– รูปแบบงานวิจัย, ขนาดตัวอยาง
–สถิติที่ใช
–การเขียนรายงาน, การนําเสนอ

• จัดที่ปรึกษาใหทุกโครงการ
• จัดหาทุนสนับสนุน



ดานวิจัย

ปจจุบัน
• ศูนยวิจัยของโรงพยาบาล(2547)
• 2547 เปนเครอืขายของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสขุสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

• รับผิดชอบงานวิจัยของโรงพยาบาล
แบบครบวงจร



เปาหมาย

• สรางวัฒนธรรมการนํากระบวนการวิจัย
ไปใชแกปญหาการทํางานประจํา เชน
การทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาคําตอบ
และแกปญหา

• สราง/สนับสนุนการวิจัย R2R 



ขอเสนอแนะ
• หนวยวิชาการ

–สืบคน ตํารา Internet เพื่อแกปญหา
–ประสานการทบทวนผูปวย
–เตรยีมความรูที่จําเปน

• หนวยขอมูลสารสนเทศ
–สรางฐานขอมลู
–จัดการขอมลูสารสนเทศ
–วิเคราะหขอมลู













ขอบคุณครบั
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