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KM to R2R
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา

ดร.เพ็ญศรี รักษวงค  หัวหนาศูนยการเรียนรูและบริหารความรูทางการพยาบาล รพ.มหาราชนครราชสีมา



ประวัติ KM รพ.มหาราชฯ

ในระดับนโยบาย
สนับสนุน KM

ศูนยการเรียนรูฯ
จัดต้ังKM

คนหารูปแบบ (นํารอง)

KM

ศึกษา

2549 2550 2551 2552



โครงสราง KM ระดับโรงพยาบาล



ที่มาของการจัดการความรู (KM) กลุมการพยาบาล

ลักษณะความรูทางการพยาบาล

บริการที่เนนการใชองคความรู 

ปญหาหนางาน 

1

2

3

นโยบายการจัดการความรู4



วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลุมการพยาบาล

วิสัยทัศน (Vision)
บริการพยาบาลระดับตติยภูมิดวยมาตรฐาน บริหารแบบมีสวนรวม เปนองคกรแหงการเรียนรู นําสู

คุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ (Mission)
1.ใหบริการพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีมาตรฐาน

2.สงเสรมิการบริหารและบริการพยาบาลแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง

3.พฒันาบุคลากรและเครือขายดานวิชาการและบริการที่มคีุณภาพ

4.สงเสรมิสุขภาพผูใหและผูรบับริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

5. สงเสรมิพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมทางการพยาบาลเพือ่นําไปสูองคกรแหงการเรียนรู

6.เปนแหลงฝก/ศึกษา/อบรมดูงานของบุคลากรทางการพยาบาล

ยุทธศาสตร
1.พฒันาคุณภาพบริการพยาบาลระดับตติยภูมิตามมาตรฐาน

2.เสรมิสรางศักยภาพบุคคลากรทางการพยาบาลและเครือขายในการจดัการและใหบริการที่มีคณุภาพ

3.สนับสนุนและสงเสรมิการบริหารจัดการทางการพยาบาลอยางมีสวนรวม

4.สงเสริมการศึกษาวิจัย การจัดการความรูและนวัตกรรมทางการพยาบาลอยางมีระบบ



ยุทธศาสตรการจัดการความรู(1)



ยุทธศาสตรการจัดการความรู(2)



ศูนยการเรียนรูและบริหารความรูทางการพยาบาล 

เปนศูนยกลางการเรียนรูทางการพยาบาล

พันธกิจความรู:

วิสยัทัศนความรู:

เปนองคกรการเรยีนรู

และบริหารความรูทางการพยาบาลที่ดีเลิศ



ศูนยการเรียนรูและบริหารความรูทางการพยาบาล 

เพื่อผลักดันใหกลุมงานการพยาบาลเกิดการจัดการความรูอยางเปนระบบ

– เพื่อพัฒนาฐานความรูขององคกร / หนวยงาน เพิ่มพูนทุนความรู / ทุนปญญา
ขององคกร

– เพื่อพัฒนาผูปฏบิัติงานใหนําความรูที่ใชในงาน และความรูทีไ่ดจากการ
ทํางาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูจนเกิดเกลียวความรู

– เพื่อพัฒนาวิธีการในการจดัการความรูภายในองคกรที่เหมาะสม

– เพื่อตอยอดและเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

วัตถุประสงค

วัตถุประสงคหลัก:

วัตถุประสงครอง:



กระบวนการจัดการความรูบนพื้นฐาน SECI model



วางเปาหมายของการจัดการความรู

ไดองคความรูจากกระบวนการ KM

ไดนวัตกรรมในการดูแลผูปวย 

ไดงานวิจัยเพื่อแกปญหาหนางาน 

1

2

3



กอนดําเนินกิจกรรม: การพัฒนาศักยภาพ KM

อบรมแนวคิดและเทคนิคการจัดการความรู



เริ่มตนที่...การคนหาผูรู

ขอมูลบุคลากรที่จบเฉพาะทาง

ขอมูลบุคลากรที่มีผลงาน CQI

ขอมูลบุคลากรที่มีผลงานวิจัย4
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2
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ขอมูลบุคลากรที่จบปริญญาโท/ ปริญญาเอก



เปดรับสมัคร CoP นํารอง
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เครือขาย CoP

ศูนยการเรียนรูฯ
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เครือขายการจัดการความรู

ศัลย
สูตฯิ/นรีเวช

เด็ก

กลุมการพยาบาล

อายุรกรรม

ออโธฯ

ตา
หู คอ จมูก

หนวยงาน

พิเศษ



เตรียมสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ

ประกาศนโยบายการจดัการความรู

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

1

2

3

จดัเตรียมบุคลากร/ สถานที่/ อปุกรณ   

Facilitators

Facilities

Facilities



ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ(1)

วิเคราะหลักษณะขององคความรู1



ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ(2)

การแลกเปลี่ยน/ ดึง Tacit knowledge2



ระหวางดําเนินกิจกรรม: การพัฒนาศักยภาพ KM

อบรมการอานงานวิจัย และ Evidence Based Nursing



ระหวางดําเนินกิจกรรม:

อบรมวิจัยทางการพยาบาล/ จดัใหคาํปรึกษางานวิจัย 



ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูฯ(3)

การแลกเปลี่ยน/ ดึง Explicit knowledge ผาน  EBN/ องคความรูในองคกร3



ผสานความรู 3 สวน

ความรูจาก

การแลกเปลี่ยน

Tacit knowledge

Information จาก

การแลกเปลี่ยน

เรียนรู

ความรูจาก

การแลกเปลี่ยน

Explicit knowledge

(EBN)

ความรูจาก

การแลกเปลี่ยน

Explicit knowledge

(WI, Care map...)



รวมกันกาํหนดกลุมเปาหมาย/ เครื่องมือวัด

นําไปปฏิบัติในคลินิกนําไปปฏิบัติในคลินิก



มุงสู R2R

นําผลการประยุกตใชมาแลกเปลีย่นเรียนรู

รวมหา GAP of knowledge ทั้งจาก Tacit & Explicit knowledge

พฒันาสูคําถามงานวิจัย (R2R)

แลกเปลีย่นผลงานวิจัย (best practice)



ประสานเครือขายเพิ่ม CoP

ขยายแนวคิด พื้นที่รวมกันพัฒนา CoP



สถานะของ CoP

พ.ศ.2552พ.ศ.2552

พ.ศ.2553พ.ศ.2553

พ.ศ.2554พ.ศ.2554

Member 98 Nurses
13 CoP

19 Nurses
3 CoP



หลักการ KM ของเรา

ดําเนินการอยางเรียบงาย

คนทํามีความสุข 

ใหความสําคัญกบัทุกคน 

1

2

3

เปนสวนหนึ่งของงาน4

ดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสมกับจริตคน

ดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสมกับจริตงาน

5

6



เราจะตอบเปาหมาย KM?

ไดองคความรูจากกระบวนการ KM

ไดนวัตกรรมในการดูแลผูปวย 

ไดงานวิจัยเพื่อแกปญหาหนางาน 

1

2

3



ปจจัยสงเสริมและอุปสรรค

มีนโยบายสนับสนุน

ผูบริหารเปดรับแนวคิด

สมาชิกภูมิใจในกระบวนการ

เปนตัวชี้วัดองคกร

ภาระงานที่มาก

บางกลุมขาดความเขาใจ

บางกลุมมีความคิดที่ติดกรอบ

ลกัษณะงานในโครงสรางองคกร

มีเครือขายกับศูนยวิจัย รพ./ IRB

ประสานงานกับ KM ระดับ รพ.



ใหแงคิด…

R2R เกิดไดในทุกระดับ

– CoP... Gap of knowledge

– ศูนยการเรียนรู…พัฒนารูปแบบ KM



L/O/G/O

Thank You!


