
สูองคกรแหงความเปนเลิศอยางยั่งยนืดวย KM :ู
ประสบการณคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
รองคณบดีฝายพฒันาคณภาพรองคณบดฝายพฒนาคุณภาพ
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การจัดการความร

ิ ั ื่ ใ  “ ”ิ ั ื ่ ใ  “ ”

การจดการความรู
(Knowledge Management)

การบริหารจัดการเพือให “คน” 
นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

การบริหารจัดการเพือให “คน” 
นําความรูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

บรรลุเปาหมายองคกร

การทาํงาน
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล คนและ เติบโตการทางาน ประสทธผล

(บรรลเุปาหมาย) องคกร
เกงขึ้น

และ
ยั่งยนื

Best practices,

Critical business processes

คน คิดเปน ทําเปน
อยากคิด อยากทาํ

Critical business processes,

Operating environment



การจัดการความรการจดการความรู
(Knowledge Management)

KM เปนกระบวนการที่เปนระบบในการ ความรูเชิงทฤษฎี/
 ประจักษ
(Explicit)(Explicit)

  การจัดการ     การคนหา     ความรู
การจัดการ การเก็บรวบรวม ความร

ระบุ

  การจดการ การเกบรวบรวม    ความรู
  การจัดการ  การกลั่นกรอง     ความรู
  การจัดการ การแลกเปลี่ยน     ความรู

ั ใ  คน  การจัดการ        ใช    ความรู
  การจัดการ       สราง     ความรู

คน
Knowledge capital

ป 

ความรูปฏิบัติ 
(ทุนปญญา)

(Tacit)

Best practices และสารสนเทศ
ที่มีประโยชนตอการดําเนินการขององคกร

ทุนปญญาภายนอกองคกร

 ทุนปญญาภายในองคกร



กระบวนการการจัดการความรกระบวนการการจดการความรู
(Knowledge Management Process)

สราง ระบุ

อะไร &
อยางไร ?

สราง

รวบรวม
ความรูองคกร

ใช

เรยีบเรยีงป ี่ เรยบเรยง

เผยแพร

แลกเปลียน

เผยแพร



Information &

Intellectual Capital

Information & 
Communication TechnologyNetwork

Intellectual Capital
(IC)

IC IC

IC
IC

IC

Story Telling
(ST)

สุนทรียะสนทนา
(Dialogue)

เครื่องมือการจัดการความรูู
(KM tools)



่

เกณฑ TQA & KM

 หมวด 1 : วิธีการที่ผูนําระดับสูง
    - สรางบรรยากาศเพื่อใหเกิดการเรียนรู ทั้งในระดับองคกร และบุคลากร

 - กระตุนใหเกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและเปนไปในลักษณะสองทิศทาง ทั่วทั้งองคกร
่- บทบาทเชิงรุกในการใหรางวัลและยกยองชมเชยบุคลากร เพื่อเสริมสรางใหมีผลการ

      ดําเนินการที่ดี
 หมวด 3 : องคกรมีวิธีการ 

ั ฟ  ใ ี ใ   ิ ั  ื่ ใ ไ     - รับฟงลูกคาในอดีต ในอนาคต และของคูแขง ตลาด และผลิตภัณฑ เพือใหได
      สารสนเทศที่สามารถนําไปกําหนด และคาดการณความตองการที่สําคัญของลูกคา และ
      เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การสนับสนุนลูกคา และการทําธุรกรรม
หมวด 4 : องคกรมีวิธีการ หมวด 4 : องคกรมวธการ 

    - จัดการความรูขององคกร เพื่อใหบรรลุผลดังนี้
• รวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากร ที่เกีย่วของไปใชในกระบวนการวางแผน 
เชิงกลยทธ ระหวางองคกรกับลกคา ผสงมอบ คความรวมมืออยางเปนทางการและไม         เชงกลยทุธ ระหวางองคกรกบลูกคา ผูสงมอบ คูความรวมมออยางเปนทางการและไม 

         เปนทางการ
 หมวด 5 : องคกรมีวิธีการ 
- เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการสื่อสารที่เปดกวาง การทํางานที่ใหผลการเสรมสรางวฒนธรรมองคกรใหเกดการสอสารทเปดกวาง การทางานทใหผลการ

      ดําเนินการที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน
    - ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สนับสนุนใหมีการทํางานที่ใหผลการ

ดําเนินการที่ดี และความผกพันของบคลากร การบริหารคาตอบแทน การใหรางวัล การ      ดาเนนการทด และความผูกพนของบุคลากร การบรหารคาตอบแทน การใหรางวล การ 
      ยกยองชมเชย และการสรางแรงจูงใจ
    - ระบบการเรียนรูและการพัฒนาสําหรับบุคลากร และผูนําขององคกร
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คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ปรัชญา

คณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล

ปรชญา
 “ความสําเร็จของการศึกษาที่แทจริงอยูที่ 
การนําวิทยาการทางการแพทยไปใช

ใ  ิ ป โ ช ส ป ช ช ั ”ใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทุกระดับ”
วิสัยทัศน

เปนสถาบันทางการแพทยของแผนดิน  

พันธกิจ
1 จัดการการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต

มุงสูความเปนเลิศระดับสากล

1. จดการการศกษาเพอผลตบณฑต  
บุคลากรทางการแพทยทุกระดับ  และ
แพทยผูเชีย่วชาญเฉพาะทาง

2 ทําการวิจัย สรางบรรยากาศทางวิชาการ2. ทาการวจย สรางบรรยากาศทางวชาการ 
3. ใหบริการทางการแพทยทีม่ีคุณภาพ  

คุณธรรม  ทนัสมัย  ไดมาตรฐานสากล  
สอดคลองกับความตองการของประเทศสอดคลองกบความตองการของปร เทศ  
และนํามาซึ่งศรัทธาและความนยิมสูงสุด
จากประชาชน  รวมทั้งชีน้ําสังคมไทยใน
ดานสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวิต



โครงสรางฝายพัฒนาคุณภาพคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

คณบดี

รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ
ทีมสนับสนนที่มศีักยภาพ

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

ทมสนบสนุนทมศกยภาพ 
& บูรณาการ

งานจัดการ


R2R 
ป 2545

งานบริหาร
ั

งานพฒันา
ความรู

(KM) ป 2546
ป 2545ทรัพยากร

สุขภาพ
(UM) ป 2545

คุณภาพ
(QD) ป 2542

งานพัฒนาคุณภาพ
ฝายการพยาบาล

งานวิจัย 
ป 2551



พัฒนาการ Siriraj KM
ที่ปรึกษาจาก
่

ระยะที่ 3 ของการพัฒนาคุณภาพคณะฯ
พัฒนาสความเปนเลิศ

สถาบันเพิมผลผลิตแหงชาติ
ดร.บุญดี บุญญากิจ

Mr. Robert Osterhoff
ู

พ.ศ. 2548-50

ระยะที่ 2 ของการพัฒนาคุณภาพคณะฯ 
พัฒนากระบวนการดูแลผูปวย 

2545 47

ระยะที่ 1

ระยะที่ 2
พัฒนาระบบสําคัญ
เสริมพลังการ

จัดตั้งงานจัดการความรู/กรรมการฯ
ใหความรู ทักษะ ดานจัดการความรู
CoP (Community of Practice)

พ.ศ. 2545-47

ระยะท 1
สรางโครงสราง  

และทีม
พ.ศ. 2546-2549

เสรมพลงการ
ขับเคลื่อน

พ.ศ. 2550-2551

CoP (Community of Practice)
KM  Website
รับดูงานดานการจัดการความรูจาก
สถาบันภายนอกพ.ศ. 2546 2549 สถาบนภายนอก



ตัวอยางกิจกรรม KM

สื่อสาร จัดประชมุ “Storytelling” แลกเปลี่ยน CoP of CoP ใหคําปรกึษา & ชวยเหลือ
KM Website

ิ  ั
จัดสัมมนาผูบริหารแลกเปลี่ยน KM กรมราชทัณฑ ดูงานปนูซีเมนตแกงคอย

เสรมิสรางศกัยภาพ 
Core Team

เริ่มตนในกลุมบุคลากรโรงพยาบาล 
เนนใหความร กระตนดวยกิจกรรม

ประสานการจัดประชม อบรม IT Admin ผลิตคูมือ

เนนใหความรู กระตุนดวยกจกรรม 
โดยฝายพัฒนาคุณภาพ

สงรวมประชมุ
“มหกรรมจดัการความรูแหงชาติ”

ประสานการจดประชมุ
แลกเปลี่ยน

Reward “CoP of The Month”

เสรมิสรางวัฒนธรรม

กระตุนการใช Website
ประชาสัมพันธความรู

เสรมสรางวฒนธรรม

รางวัล

แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับทีมตาง ๆ เพื่อตอยอด  คิดสรางสรรค (KM, KT & LO) : CoP, SST, Q. conf.
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ความทาทายในการพัฒนาคณภาพคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลความทาทายในการพฒนาคุณภาพคณะแพทยศาสตรศรราชพยาบาล 

ความทาทายภายใน
เปนสถาบันแพทยที่เกาแกที่สุด (123 ป)
มีขนาดที่ใหญ
- บคลากรกวา 14 000 คน ปริมาณผูปวยที่ซับซอนเพิ่มขึน้

ความทาทายภายนอก

บุคลากรกวา 14,000 คน
- โรงพยาบาล 2,221 เตียง : ใหบริการ

  ผูปวยนอก >2.5 ลานคน/ป
  ผูปวยใน 8 หมื่นคน/ป
ั ึ ฝ

ความคาดหวัง & ความตองการของ
สังคมทีสู่งขึ้น
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมาย

- นกัศึกษา ผูฝกอบรม (กวา 3,600 คน/ป)

การประสาน บูรณาการความเชี่ยวชาญ  
ที่หลากหลาย ในพันธกิจหลัก 3 ดาน

ฎ ฎ
อยางรวดเร็ว
ศักยภาพ & ความสามารถของสถาบัน
อื่นๆ ที่สงขึ้น

เปนทีย่อมรับของสังคม ในการเปน
สถาบันทางการแพทยของแผนดิน      
มุงสูความเปนเลิศระดับสากล

อนๆ ทสูงขน
ความรู & เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว
การพรอมรับการตรวจประเมินจาก

การบริหารจัดการทรัพยากรอยาง
เหมาะสม คุมคา

การพรอมรบการตรวจประเมนจาก
องคกรภายนอก

สิ่ ี่สํ ั ํ ป ี่ส ื ิ ั

ใช KM tool ใน
การขับเคลื่อน

สิงทีสําคัญและจําเปนทีสุด คือ การบริหารและพัฒนาคน 
ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของคณะฯ 

ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และเหมาะสม



การพัฒนาคณภาพศิริราชสความเปนเลิศและยัง่ยืนการพฒนาคุณภาพศรราชสูความเปนเลศและยงยน

่่

ระยะที่  2 ระยะที่  3ระยะที่  3

ระยะที่  4

พัฒนาสูองคกรที่มีชีวิต &

ระยะที่  4

พัฒนาสูองคกรที่มีชีวิต &

ระยะที่  1

พัฒนาระบบคุณภาพ

ระยะที่  1

พัฒนาระบบคุณภาพ

พัฒนากระบวน
การดูแลผูปวย

2545-47

พัฒนาสูความเปนเลิศ

2548-50

พัฒนาสูความเปนเลิศ

2548-50

เรียนรู  สูนวัตกรรม

2551-54

เรียนรู  สูนวัตกรรม

2551-54

25542542-442542-44 2545-47

ระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) (JCIA)

2554

ุ ( )

ระบบคุณภาพ Lab/ หนวยงาน (ISO)

(JCIA)

2nd HA 3rd HA1st HA 4th HA

เนนใช KM, Lean,

ระบบการบริหารจัดการระดับคณะฯ (MUQD)(TQA)

เนนใช KM, Lean, 
R2Rในการขับเคลื่อน

สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมคุณภาพ 

คณะฯ/ ภาควิชา/ ฝาย/ หนวยงาน/ บุคลากร

กสพท

ุ
วัฒนธรรมการเรียนรู สรางนวัตกรรม



ป 2551
กาวยางของ Siriraj KM

ป 2551 
ประเมินระบบ KM 

ดวย KMA

ระยะที่ 4 ของการพัฒนาคุณภาพคณะฯ
พัฒนาสูองคกรมีชีวิต เรียนรู 

พัฒนาระบบ KM คณะฯ เนนการบูรณาการความรู

พัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูทั้งคณะฯ ู ู
สูนวัตกรรม

พ.ศ. 2551-2554
    - เชื่อมเครือขาย 

- สรางวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety culture) 

ระยะที่ 2
ั ํ ั

ระยะที่ 3
เชื่อมเครือขาย

- สรางนวัตกรรม

ระยะที่ 1
สรางโครงสราง  

และทีม

พัฒนาระบบสําคัญ
เสริมพลังการ
ขับเคลื่อน

พ ศ 2550 2551

สรางนวัตกรรม
พ.ศ. 2552-2553

และทม
พ.ศ. 2548-2549

พ.ศ. 2550-2551



Strategic Map of Siriraj KM

สถาบันทางการแพทยของแผนดิน มุงสูความเปนเลิศในระดับสากล

สรางองคกรแหงการเรียนรูดวยการบริหารจัดการความรู

S2 สรางความพึงพอใจของ
S1 สรางนวัตกรรม วิจัย ความรู

สูความเปนเลิศ

ใ  ิ ิ ี่ ี   ใช ิ  ี่  ี่ ป  ป

S2 สรางความพงพอใจของ
ผูใชบริการ

ผูมีสวนไดเสีย สังคม

ใหบริการและผลผลิตทีมีคุณคาสูงแกผูใชบริการและผูเกียวของทีเปนกลุมเปาหมาย

I1 สรางเครือขาย
จัดการความรู

ทั้งภายใน และภายนอก

I2 ใชทักษะเพื่อให
เกิดการเรียนรูไดเร็ว
บนพื้นฐานขอมลจริง

I3 บริหารจัดการความรูที่ดี
ใหพรอมใช ทันสมัย

มุงมั่นสูผลการดําเนินการที่เปนเลิศ

ง
สอดคลองทุกพันธกิจคณะฯ 

บนพนฐานขอมูลจรง

F1 บริหารงบประมาณทีม่ีประสิทธิภาพ

ทุนดานบุคลากร ทุนขององคกร ทุนดานสารสนเทศ

F1 บรหารงบประมาณทมประสทธภาพ

สรางการใชทรัพยากรอยางคุมคา

พัฒนาฐานรากของการเปนองคกรที่มีประสิทธภิาพสงู

L1 สรางบรรยากาศทางดาน KM
ที่เอื้อใหบุคลากรผูกพันกับองคกร

L3 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่สรางคลงัความรูขององคกรที่ใชะดวก

L2 บรูณาการ การจัดการความรู
ใหเปนวัฒนธรรมศิริราช 



กําหนดเปาหมาย Siriraj KM

เปาหมายระยะยาว ป 2556 ดัชนีชี้วัดความเปนองคกรแหงการเรียนรอยในระดับ 4.5

กาหนดเปาหมาย Siriraj KM

เปาหมายร ย ยาว ป 2556  ดชนชวดความเปนองคกรแหงการเรยนรูอยใูนร ดบ 4.5

2554 เกิดนวัตกรรมดาน Safety 
G l ใ ั ิGoals  และเผยแพรในระดับชาติ

2553 เกิดเครือขายของการ
เรียนรูครอบคลุมเรื่องทีส่ําคัญใน
ดาน Safety Goals  

เปาหมายระยะสั้น

2552 ดําเนินการตามประเด็น
พัฒนาจากการประเมินของ KMAง
ตามหมวดตางๆ



ศิริราช “องคกรแหงความรู”

ํ Si i j KM St t

1 Link เชื่อมคนที่ตองการใช - แหลงความร Education
Clinical
Service

Research
(สราง)

กําหนด Siriraj KM Strategy

1. Link    เชอมคนทตองการใช แหลงความรู

2. Share  แบงปน ถายทอดความรู ภายใน – ภายนอกองคกร

3. Learn  แลกเปลี่ยนเรยีนรู บุคคล - หนวยงาน   

“SIRIRAJ”
(แบงปน)(ใช)

ู ุ

              รวบรวม- จัดเก็บ บทเรียนที่ไดจากการทํางาน

              ใชผล เพื่อพัฒนาตอเนื่อง

องคกรสูความเปนเลิศ 
& 

เติบโตอยางยัง่ยืนบคลากร 14,000 คน

ยกระดับความรูขององคกร

เตบโตอยางยงยน

สรางคน เพื่อ สรางคุณคา

บุคลากร 14,000 คน
นักศึกษา ผูฝกอบรม

เพิ่มความรูขององคกร

ูุ

ใหทุนความรูขององคกร คนใชความรูในการทํางานประจํา



ั 

Mapping กิจกรรมหลักของ QD & Siriraj KM Strategy

• ผเชีย่วชาญภายใน & ภายนอก

คลังความรู
แหลงเรียนรู

“วิสัยทัศน”Integrate KM ในกิจกรรม QD 
เปนแบบอยาง

ในการปฏิบัติงานของทุกระดับ
สอดคลอง เชื่อมโยง ทกพันธกิจ

Link

ผูเชยวชาญภายใน & ภายนอก

• ระบบเอกสารคุณภาพ

• ความรูองคกร• การใชขอมูลบริหาร

สอดคลอง เชอมโยง ทุกพนธกจ

CoP

• Intranet/internet คูมอื เอกสาร ตํารา
ู

  จัดการ : RM, KPI 
& benchmark เพื่อ 

  พัฒนา (CQI)

Learn

KM tools

Share

• CoP
• Quality conference
• กิจกรรม QD, KM, 

R R Lean

• Internal survey

พัฒนาคน
ใ  K  KLearn Share

Empowerment evaluation

R2R, Lean
• Mentor
• การอบรม สัมมนาประเมินผล & 

พัฒนา

ใช K. สราง K.

po o
(ประเมินผล & เชิดชู)

รางวัลโครงการติดดาว : 

หนวยงาน

นวัตกรรม

พฒนา

KM criteria
รายบุคคลยกยอง ใหเกียรติ



Integrate KM culture ใน SIRIRAJ Culture

KM คือ SIRIRAJ SIRIRAJ คือ KM

Integrate KM culture ใน SIRIRAJ Culture

S Seniority  รักกันดุจพี่นอง เปนทีม  เรียนรูรวมกัน

่ ่I Integrity ซื่อสัตย ถูกตอง เชือ่ถือได ใชขอมูลจริงในการทํางาน

R Responsibility รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ ตรงตอเวลา  R espo s b ty ร ม ร ส ภ รง เวล
 ใหความสําคัญแกผูใชบริการ  สังคม  และบุคลากร  
 มุงผลลัพธ  สรางคุณคา

I Innovation คิดสรางสรรค ใฝร พฒันาตอเนือ่งI Innovation คดสรางสรรค  ใฝรู พฒนาตอเนอง

R Respect  ใหเกียรติกัน เอาใจเขามาใสใจเรา  เห็นคุณคาของคน 
ัทุกระดับ

A Altruism  คํานึงถงึประโยชนของผูอื่น  และสวนรวมเปนที่ตั้ง  

J Journey to excellence     
and  sustainability

 มุงมั่นพัฒนาสูความเปนเลิศ  และยั่งยืน มืออาชพี 
 มีวิสัยทัศน  เปนระบบ  คลองตัว



กําหนดบทบาทหนาที่ในกระบวนการสราง LO
1. ผูบริหาร : 

- เปน Role Model สรางบรรยากาศ
Website ของ KM/ 
คณะฯ/ภาควิชา/

กาหนดบทบาทหนาทในกระบวนการสราง LO

  การเรียนรูระดับองคกร & บุคลากร
- กําหนด สือ่สาร empower
- ยกยอง ชมเชย เชิดชู

2. กก. KM : 

คณะฯ/ภาควชา/
หนวยงาน

เวทีแลกเปลี่ยน
G d/B t P ti

มุงใหเกิดวัฒนธรรม 
สราง-แลกเปลี่ยน-ใช-ถายทอด ความรู 

- กําหนดกลยุทธ 
- ติดตาม ประเมินผล พัฒนา

3. บุคลากร 
่

บุคลากรศึกษา
หัวขอที่สนใจ/
จําเปน

Good/Best  Practice
ู

ในการทํางานประจํา

- รวมกิจกรรม 
- สราง & ใช & ถายทอด ความรู 
  ในการทํางานประจํา เชื่อมโยง 
สอดคลอง ทกพันธกิจ

แลกเปลี่ยน & ใช
ความรู จาก
ผูใชบริการ คูคา 
และผูสงมอบ 

จาเปน

การแกไขปญหางาน

  สอดคลอง ทุกพนธกจ

นําเสนอใน 
Knowledge 
Sh i

4.หนวยงานและทีม KM 

- สรางความรู ความเขาใจเรื่อง KM
กลั่นกรองความรจากบคลากร & สื่อสาร ทาง

Sharing
Management Review 
ในที่ประชุม สัมมนา

- กลนกรองความรูจากบุคลากร & 
นําความรูจากผูเชี่ยวชาญ เขาสู

  ระบบ IT ของหนวยงาน/KM
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู 

สอสาร ทาง 
วารสาร/จดหมาย
ขาว/E-mail



ศิริราช “องคกรแหงความรู”

Mapping รูปแบบ Siriraj KM 
ที่ใช Siriraj KM Strategy

Education
Clinical
Service

Research
(สราง)

Meeting : management review, AAR, BAR
“SIRIRAJ”

Education
 (แบงปน)

Service
(ใช)

OJT : bedside teaching
Coaching การทํางาน
Small group discussion conferencSmall group discussion, conferenc
CQI activities & RCA
CoP
IT : website sharing & assets/ documents, e-learning, report
Sharing SST, ST : Quality Fair, Quality conference, R2R, Lean 
activitiesactivities
Training courses
Publish : Document, Guideline/CPG, Textbook, Journal
etc.



Link

KM process

รูปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สราง LO

ตัวอยางตัวอยาง
Learn Share

Siriraj KM Strategy

QD , KM, R2R Website

Quality conference ทุกเดือน
แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับทีมตางๆ 

ื่ ิ  ิ   (KM) ST SST

ตวอยางตวอยาง

จุลสาร QD รายเดอืน
เพือเชิดชู ตอยอด  คิดสรางสรรค (KM) : ST, SST, 

ระบบเอกสารคณภาพ

ชุมชนนักปฏิบัติ : CoP

ระบบเอกสารคุณภาพ
- ลงทะเบียนเอกสารคุณภาพ
- รองรับทุกมาตรฐาน  
  (HA, JCIA, ISO, GMP)
่

Quality  Fair  
ประจาํป

สอนแพทยประจําบาน
Medication Safety Camp

- สื่อสาร/อางอิง ไดทนัเวลา
- ทบทวนทุก 3 ป

ประจาป



รปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สราง LO

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู & เผยแพรผลงาน ฝกอบรมภายใน/ภายนอก คณะฯ

รูปแบบ Siriraj KM ทใช Siriraj KM Strategy สราง LOตัวอยางตัวอยาง

งานมหกรรม ป พ.ศ.
คุณภาพ

 (Quality Fair) 2551 2552 2553

วันที่จัด 29 พ.ค. 51 4 มิ.ย. 52 8 ก.ค. 53

โปสเตอรนําเสนอ
ความกาวหนา

95 91 97

นวัตกรรมดีเดน 133 165 205

R2R 11 20 32

สนับสนุนการเขารวมประชุม
ระดับชาติ/ นานาชาต ิ: 

HA National Forum 150 คน/ป



รปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สราง LOรูปแบบ Siriraj KM ทใช Siriraj KM Strategy สราง LO
ตัวอยางตัวอยาง

ร ัฒ D pal ebsiteการพฒนา Drupal website

พัฒนารูปแบบ
จําเปน ตรงตองการ

ผลการดําเนินงานดาน KM website

จาเปน ตรงตองการ
สะดวกใช ทันสมัย
ปลอดภัย คุมคา

Number of hitrate Website for each month in 2008

3514 3542
3118 3035

1932
2565

2000
2500
3000
3500
4000

กราฟแสดงจํานวนผูเขา เว็บไซตงานจัดการความรู

17,919

27,603

46,761

33,429

20,000

30,000

40,000

50,000

จํา
น
วน

ปรั ปร ริ่ ป ใ  ริ ร1386
1069

1517
1932

0
500

1000
1500

January

Feb
ruary

March

April

May

June

July

August
September

0

10,000

20,000

2548 2549 2550 2551

ป

จ ปรบปรุง และเรมเปดใหบรการ  
วันที่ 15 มีนาคม 2553



รูปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สราง Safety culture

      จาก อุบัติการณ 
ขอรองเรียน ปญหาที่พบทีมนํา &

ตัวอยางตัวอยาง

ขอรองเรยน ปญหาทพบ      
          ขอกําหนด

ทมนา &
ทีมที่เกี่ยวของ

Management KM tools

หาสาเหตุ (RCA)
Review

ทบทวนระบบ
ใชมาตรฐาน 

หลักฐานวิชาการ
ที่เกี่ยวของ

ปรับปรุง แกไข จัดทําแนวทางปฏิบัติ ประกาศ

่

แนวทางปฏบต ประกาศ 
เอกสารคุณภาพ 

แบบบันทึกเวชระเบียน
ใช ADLI &

LeTCI (TQA)

สื่อสาร ปฏิบัติ วัดผล พัฒนาR2R
นวัตกรรม



รูปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สราง Safety culture

พัฒนา CPG/guideline & ขยายผล การเคลื่อนยายผูปวยภาวะวิกฤต
หอผูปวย/ หนวยตรวจตามเปลเพื่อนําสงผูปวย** 

เจาหนาที่เคลื่อนยายผูปวยแจงศูนยเฟองฟา (โทร.7272) เพื่อล็อค
้

ชุมชนนักปฏบิัติ (CoP)ตัวอยางตัวอยาง

สรางวฒันธรรมความปลอดภัยดานยา ดวย KM
กลุมเครือขาย Medication reconciliation เจาหนาที่เคลื่อนยายผูปวยพรอมเจาหนาที่ รปภ.นําเปลขึน้ไปรับ

ผูปวยที่หนวยตรวจ/หอผูปวย (หนวยสง) (ขาขึ้นไปรับผูปวยจาก
หนวยตรวจ/หอผูปวย)

ลิฟท ทั้งหนวยสงและหนวยรับ

เจาหนาที่  รปภ. ลอ็คลิฟทรอ
ทีมดูแลผูปวยเคลื่อนยายผูปวย โดยไมหยุดลิฟทหรือจอดระหวางชั้น
กรณีตองขึ้นลิฟทไปยังหนวยงานปลายทาง รปภ.ตนทางวิทยุแจง
ศูนยเฟองฟาใหแจงเจาหนาที่ รปภ.ปลายทางเพื่อล็อคลฟิท 

(ขาลงจากรับผูปวยแลว)

เจาหนาที่ รปภ.ของตึกหนวยตรวจ/หอผูปวย (หนวยรับ) ล็อคลิฟทรอ  และ
ขึ้นไปสงผูปวย โดยไมหยุดลิฟท หรือจอดระหวางชั้น  (ขาขึ้นไปสงผูปวย)

(ขาขึ้นไปสงผูปวยไปหนวยตรวจ/หอผูปวย)



รูปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สราง Safety culture 

ใชกระบวนการ KM 
พัฒนา CPG severe sepsis/septic shock ในผูปวยผูใหญ

้

ตัวอยางตัวอยางชุมชนนักปฏบิัติ (CoP)

และนําสูการปฏบิตัิทั้งโรงพยาบาล

ผลลัพธ
แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษา อยางเปนสหสาขาวิชาชีพ 10 เรื่องู

 รวบรวมประกาศ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ ของโรงพยาบาล
 จัดทําคูมอืเพื่อแจกจายใหแกบุคลากรทางการแพทยที่ดูแลรักษาผูปวย :

    อาจารยแพทย แพทยประจําบาน แพทยประจําบานตอยอด พยาบาล   
   เภสัชกร
อบรมอาจารย (ที่สนใจ) นศ.แพทย แพทยประจําบาน พยาบาล และ

    เภสัชกรที่เกี่ยวของ
ประกาศใช และนําแนวทางการดูแลรักษา (CPG) ดังกลาวลงสูการปฏิบัติ

   ทั่วทัง้โรงพยาบาล
 จัดทําระบบจัดเก็บ วิเคราะหขอมูล และรายงานผล เพื่อติดตามประเมิน

    ระบบงานตางๆ

สรพ.จะนําไปขยายผลทั่วประเทศ

30



บรณาการการทํางานวิจัยในงานประจํา (R2R) เพื่อ พัฒนาคณภาพระบบงาน

รูปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สราง R2R

บูรณาการการทางานวจยในงานประจา (R2R) เพอ พฒนาคุณภาพระบบงาน 
และ สราง ใช & ตอยอด ความรู ของ ทมีสหสาขาวิชาชีพ & ทีมสนับสนุน 

(Tacit K.      Explicit K.) โดยใช research methodology 

เครือขาย

สนับสนุนการดําเนินการ 
โดยหนวย R2R

สรางคุณคา เชิดชู ยกยอง

พัฒนาระบบงาน ฝกอบรม Research Methodology

ตีพิมพผลงาน แลกเปลี่ยนเรยีนรู: KM

ํ ิ ั

พี่เลี้ยง

ทีมสหสาขาวิชาชีพ
ทําวิจัย

ทีมติดตาม

พัฒนาคําถามวิจัยจากปญหาในงานประจํา

บริบท

อนุมัติทนุวิจัย

คนควา 
& ออกแบบวิธีวิจัย

Reviewers
พัฒนาระบบงาน



รปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สราง R2Rรูปแบบ Siriraj KM ทใช Siriraj KM Strategy สราง R2Rตัวอยางตัวอยาง

Breast feedingBreast feeding Tongue tie ClinicTongue tie Clinic

Care team :
สูติแพทย
กุมารแพทย
พยาบาล

หญิงตั้งครรภมีความรู ความเขาใจ และ
ัศ ิ ี่ ี  ี้   100 %

พยาบาล
Pediatric
Surgeon
Pediatrician
Lactation Nurses
Obstetric Nurses
Operating Nurses

SIRIRAJ TONGUE-TIE SCORE (STT SCORE)

Tongue Frenulum

Nipple

Function

sensation Tongue at
areola

Tongue at
nipple

No
Latch on

mild
3

moderate
2

severe
1

protraction

3
retraction

2
inversion

1

4 2 0

การพัฒนาคําถามวิจัย
จากงานประจาํ

ทัศนคติทีดีตอการเลียงลูกดวยนมแม 100 % Operating Nurses

เครื่องชี้วัด เปาหมาย
สถติทิีเ่กบ็ 
ม.ค. - ธ.ค. 

51

สถติทิีเ่กบ็
ม.ค. - ต.ค. 

52

ใ  ี่ ปี 90% 93 94% 95 06%

Siriraj Tongue Tie Score
& R2R

จากงานประจา ใหทารกทีมีปญหาการดดูนมมารดาจาก
ภาวะลิ้นตดิไดรบัการผาตดัแกไข 

> 90% 93.94% 95.06%

ใหทารกที่มีปญหาการดดูนมแมหลังจาก
การผาตัดภาวะลิ้นตดิ สามารถดดูนมได
อยางมีประสทิธิภาพ

> 90% 96.50% 93.88%

N ti l R2R F 2010

ใหทารกแรกเกิดที่มีปญหาการดดูนม
มารดาไดรบัการวินิจฉยัแตเนิ่น ๆ ภายใน 
72 ชม.

> 95% 97.75% 97.05%

ใหอัตราการเกิดโรคแทรกซอน หัวนมแตก
เปนแผลตัง้แตระดบั 2 ขึ้นไป

< 10% 4.17% 3.21%

National R2R Forum 2010
“Who said the supporting staff 

can’t conduct research”

เปนแผลตงแตระดบ 2 ขนไป

ไดรับรางวัลในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากงานประจําสูงานวจิัย (Routine to Research : R2R) 

โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) และภาคีเครือขาย R2R



ผลลัพธการใช Siriraj KM Strategy สราง R2R
จดอนุสิทธิบตัร

7 years of Siriraj R2R : ทั่วทั้งคณะฯ7 years of Siriraj R2R : ทวทงคณะฯ

   ผูวิจัยหลัก :
• แพทย

45

โครงการที่ไดรับการสนับสนุน

ทางวิชาการและตีพิมพแลว
โครงการที่ไดรับทุน R2R 

• พยาบาล
• ทันตแพทย
• เภสัชกร
• นักกายภาพบําบัด
• บุคลากรในหนวยงานส

ตีพิมพใน
วารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ 

มากกวา 40 เรื่อง

   ผูวิจัยหลัก :
• แพทย
• พยาบาล
• ทันตแพทย
• เภสัชกร

11

9 4

1

1
1

30

35

40

าร

และตีพิมพแลว
โครงการที่ไดรับทุน R2R 
และดําเนินการเสร็จแลว

6 5

• เภสชกร
• นักกายภาพบําบัด
• บุคลากรในหนวยงานสนับสนุน

24

11
6

15

12

15

20

25

าน
วน

โค
รง
ก 6.5 

เดือนไดรบัรางวัลโดยสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) และภาคี
เครือขาย R2R  & การประชุม
วิชาการกรมการแพทย 2550

5 8

24 23 21

4 4

74 2

3
2

5

10

15จํา

2 2 5
10

ชวงระยะเวลา



R2Rผลลัพธการใช Siriraj KM Strategy สราง R2R

R2R

R2Rรางวัล Asian Hospital Management 2007:

ความภาคภมูิใจ

R2R

R2R

R2R

R2R

R2R

R2R

2
R2R

• โรงพยาบาลภาครัฐแหงแรกและแหงเดียวใน

่ ้

p g
ดาน Human Resource Development

R2R

R2R

R2R
R2R

R2Rประเทศไทยในปจจุบันที่รับรางวัลนี้

• เพราะ R2R ทําใหเกิดประโยชนกับบุคลากร

ใ  ื่ ี่ ี

จากจดเริ่มตนที่ศิริราช

R2R
R2R

R2R R2R
จํานวนมากในองคกร สงเสริมการสือสารทีดี

ระหวางกนั ลดการสูญเสีย (waste) ในการ

ทํางาน และ ทําใหบคลากรพัฒนาเรียนรไปได จากจุดเรมตนทศรราช

แนวคิด R2Rไดรับการ

เผยแพรไปทั่วประเทศ

ทางาน และ ทาใหบุคลากรพฒนาเรยนรูไปได

ตลอดชีวิต

เผยแพรไปทวประเทศ

R2R

R2R



เครือขาย R2R 
17 ั ั ื

ผลลัพธการใช Siriraj KM Strategy สราง R2R

เครือขาย R2R 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

•  รพ.มหาราช นครราชสีมา
•  รพ.ชัยภูมิ
•  รพ.บรุรีัมย

17 จังหวัดภาคเหนือ
•  ผูตรวจราชการเขต ความภาคภมูิใจ

การสรางเครือขาย R2R
ุ

•  รพ.สุรนิทร

เครือขาย R2R 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
•  รพ.อบุลราชธานี
•  รพ.ศรสีะเกษ

โ

เครือขาย R2R  
สาธารณสุขเขต 4

•  จ.ราชบรุี
• จ.กาญจนบรี

เครือขาย R2R สปสช เขต 4
• รพ.อยุธยา
• รพ.ปทมธานี

•  รพ.ยโสธร
•  รพ. อาํนาจเจริญ

  จ.กาญจนบรุ
•  จ.นครปฐม
•  จ.สุพรรณบรุี
•  สสจ.ราชบุรี
•  รพ.โพธาราม

เครือขาย R2R

รพ.ปทุมธาน
• รพ.สมเดจ็พระนั่งเกลา        
จ.นนทบรุี

• รพ.สระบรุี
• รพ.ลพบรุี
• รพ.อางทองเครอขาย R2R 

ภาคตะวนัออก
•  รพ.พระปกเกลา จันทบรุี
•  รพ.ชลบรุี
•  รพ.ระยอง
•  รพ. สมเดจ็ฯณ ศรรีาชา
• รพ ตราด

• รพ.นครนายก
• รพ.สิงหบุรี
• และ รพช. & สถานีอนามยั

เครือขาย R2R •  รพ.ตราด
•  สสจ.ชลบุรี

เครอขาย R2R 
ภาคใต

•  รพ.หาดใหญ
•  รพช.ภาคใต

35 35

ลงนามความรวมมือทางวิชาการในการเปนเครือขาย
สนับสนนุกระบวนการจัดการความรูจากงานประจําสูงานวิจัย

(ตั้งแต พ.ศ. 2550)



ผลลัพธการใช Siriraj KM Strategy สราง R2R

ความภาคภมูิใจ

ผลลพธการใช Siriraj KM Strategy สราง R2R

Field Trip of Prince Mahidol Award Conference: 
Lean R2R 26 มกราคม 2554

สรพ. จัดให R2R เปนเกณฑหนึ่งในการ
Scoring เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 



รูปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy 
ตอยอดการพัฒนางานประจําโดยใชแนวคิด Lean

เขารวมโครงการนํารองกับ APO 
“Demonstration Project for the Implication of Lean Thinking in Healthcare”

( ิ ี )

ตัวอยางตัวอยาง

(มิถุนายน 2551-มีนาคม 2552)

ขยายผลสู Lean Faculty &
Lean R2R

ฝกอบรม ใหความร แลกเปลีย่นเรยีนรความสาํเร็จ & เชดิชทีม :พัฒนาคน ระบบงาน

Before

ฝกอบรม ใหความรู 
คําปรึกษา (Lean clinic) 

แลกเปลยนเรยนรูความสาเรจ & เชดชูทม :  
Q. Conference, Siriraj Lean Day, Q. Fair

พฒนาคน ระบบงาน 
การบริการ 

After



ผลลัพธการใช Siriraj KM Strategy 
ตอยอดการพัฒนางานประจําโดยใชแนวคิด Lean

ผลลัพธดานคณภาพ : 110 โครงการ
ภาพรวมผลลัพธการดําเนินการ Lean 

(52 โครงการ : ส.ค. 2551-ม.ค. 2554)

ตอยอดการพฒนางานประจาโดยใชแนวคด Lean

ผลลพธดานคุณภาพ : 110 โครงการ 
(2551-2553)

ดานความปลอดภัย       40 โครงการ
 ิ 64 โ

(52 โครงการ : ส.ค. 2551 ม.ค. 2554)

ผลลัพธ จาํนวน
โครงการ มูลคา/จาํนวน

ดานคุณภาพการบริการ               64 โครงการ
ลดระยะเวลาการรอคอย       73 โครงการ
ตนทุนลดลง/เพิ่มรายได       30 โครงการ
เพิ่มความพึงพอใจของผรับบริการ 74 โครงการ

ลดเวลาในการทํางาน
ของบุคลากร 
(Man hours)  

31 83,551.53 (ชม./
ป)

ลดเวลาการรอคอย 8 8
ง ง ู ง

เพิ่มความพึงพอใจผูปฏิบัติงาน     97 โครงการ

ั ธ   ร

ลดเวลาการรอคอย 
(Total Around Time/ 
Waiting Time)

22 198,998.20 
(ชม./ป)

เพิ่ มความปลอดภัย 
(S f t /Q lit ) 39 NA

กลุมงาน ต.ค. 
2553

ม.ค. 
2554 รวม

ผลลพธแบงตามกลุมบุคลากร (Safety/Quality)

ลดพื้นที่ การจัดเก็บ 
stock (Space) 3 NA

เพิ่มความสขของ
ดานบริการ 85 26 111

ดานสนับสนุน 20 21  41

เพมความสขุของ
บุคลากร (Happiness) 24 73-100%

เพิ่มความพึงพอใจ
ผูรับบริการ 
(Satisfaction)

17 80-100%

หองปฏิบัติการ  5 10 15

รวม 110 57 167

(Satisfaction)
ลดตนทุนของ
โรงพยาบาล 
(Cost save)

11 13,325,533.48 
(บาท/ป)



ผลลัพธการใช Siriraj KM Strategy 
ตอยอดการพัฒนางานประจําโดยใชแนวคิด Lean

ความภาคภมูิใจ

ตอยอดการพฒนางานประจาโดยใชแนวคด Lean

รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน ประจําป 2553      
โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553เมอวนท 16 ธนวาคม 2553

รางวัลดีเดน
รายกระบวนงาน

การรับผปวยเขารับยาเคมีบําบัด การรับสงสิ่งตรวจ

รางวัลชมเชย
รายกระบวนงาน

การรบผูปวยเขารบยาเคมบาบด
ของโรงพยาบาลศิริราช

การรบสงสงตรวจ    
ณ ตึกอัษฎางค 



ป ใ  Si i j KM St t   L R2Rรูปแบบการใช Siriraj KM Strategy ตอยอดสู Lean R2R

waste

waste waste

waste

waste

wastewaste

waste
waste



รูปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy ในการประเมินตนเอง

ตัวอยางตัวอยาง

ํเชิดช ยกยอง
• นโยบาย
• เกณฑการประเมิน

ST รางวัล
เรียนรูจากมาตรฐาน เกณฑประเมินภายนอก

ตวอยางตวอยาง

กาหนดเชดชู ยกยอง • เกณฑการประเมน
• วิธีการ/ รูปแบบ
• คุณสมบัติผูเยี่ยมสํารวจ

AAR

AAR

พัฒนา
ประเมินผล

&
บริบท

วัฒนธรรม

สํารวจความพึงพอใจ

พฒนา&
พัฒนา

วฒนธรรม
SIRIRAJ

ดําเนิน
การ

• แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางเยีย่ม 
• แลกเปลี่ยนเรยีนรูกอนเยีย่ม
- หนวยงาน

ST

การ- หนวยงาน
- กรรมการ

- กรรมการ
• ประเมินตนเอง

BAR,
ST, CoP

ระบบการเยี่ยมสํารวจภายใน



• ประเภท

รูปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สรางคุณคาบุคลากร

ตัวอยางตัวอยาง ประเภท
• จัดทําเกณฑครอบคลุม
   มาตรฐานตางๆ : HA, TQA
• กําหนดกระบวนการ

• เชิดชู/
ใหเกียรติ/

จัดทํา
เกณฑ

ตวอยางตวอยาง

• กาหนดกระบวนการ
• ผูรับผิดชอบ : QD

  ใหเกยรต/
  ขวัญกําลังใจ
• SST

กระบวน
• แลกเปลี่ยนเรยีนรูใหแก

โครงการติดดาวรับรางวัล
กระบวน
การ

ประเมินSIRIRAJ culture

  กรรมการ & หนวยงาน
   - เกณฑ
   - แบบฟอรม 

• แลกเปลี่ยนเรยีนร

- การสงผลงาน
   - ST

แลกเปลยนเรยนรู
   - หนวยงาน/ผูสงผลงาน :
      ทบทวน & ประเมินตนเอง ใช

เกณฑ ขอมล KPI

• กรรมการพิจารณาตัดสิน
• จัดเก็บใน
• เผยแพรในงาน Q. Fair,

ตดัสินผล

     เกณฑ ขอมูล KPI, 
benchmarking

- กรรมการ & หนวยงาน :
การนําเสนอ/ตรวจเยี่ยมประเมิน

เผยแพรในงาน Q. Fair,  
website หนังสือ สิ่งพิมพ 

   เวทีตางๆ
การใชประโยชน : 
สกัด เผยแพร 
ขยายผล จัดเก็บ 

  การนาเสนอ/ตรวจเยยมประเมน

กระบวนการจัดทาํโครงการตดิดาว : Empowerment Evaluation



ผลลัพธการใช Siriraj KM Strategy สรางคุณคาบุคลากร

สงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพ & 
สรางนวัตกรรม

่    ใชเกณฑที่สอดคลองสูวิสัยทัศน กําหนดการทํางาน   
              (Empowerment evaluation)

        โครงการตดิดาว
      (PDCA & benchmarking,

R2R KM UM)R2R, KM, UM)

บุคคลคุณภาพแหงป
หนวยงานดีเดน
ประเภทดาวทอง

นวัตกรรมดีเดน &
นวัตกรรมดีเดน
ดานการบริหาร
ทรัพยากรสุขภาพ

หนวยงานดีเดน



ผลลัพธการใช Siriraj KM Strategy สรางคุณคาบุคลากร

ประเภทหนวยงานดีเดน ประเภทนวัตกรรมดีเดน

j gy ุ ุ

งบประมาณโครงการติดดาวประจาํป 2549 - 2553 

โครงการติดดาว

ป = ชื่อรางวัล = พ.ศ.-1



รูปแบบ Siriraj KM ที่ใช Siriraj KM Strategy สรางคุณคาทางสังคม

สนับสนุนการเรียนรู & สถานที่ดูงาน/ทําวิจัย 
ของหนวยงาน สถาบันภายนอก 

ตัวอยางตัวอยาง

 ดานการพัฒนาคุณภาพ  รพ./หนวยงาน ดานการจัดการความรู
ปงบ จํานวนครัง้ของ จํานวน จํานวนคนปงบ จํานวนครัง้ของ จํานวน จํานวนคน ปงบ

ประมาณ
จานวนครงของ
การศึกษาดงูาน

จานวน
สถาบัน

จานวนคน

2549 64 59 926

2550 111 71 998

ปงบ
ประมาณ

จานวนครงของ
การศึกษาดงูาน

จานวน
สถาบัน

จานวนคน

2549 10 20 410

2550 10 15 283
2551 61 49 1,149

2552 31 26 751

2553 37 31 789

2551 13 16 505

2552 8 11 306

2553 4 4 98

 ถอดความรูสูสังคม



้ ่

ผลประเมิน Siriraj KMA ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2551 
จากที่ปรึกษา Mr. Osterhoff

Strengths

ผลประเมิน Siriraj KMA ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2553 
จากที่ปรึกษา Mr. Osterhoff

Strengths…
Excellent and wide array of KM activities continue and 

have built on the past

R2R represents an excellent application of linking KM to the 

improvement of work processes

Excellent identification of KM results

Good linkage of operational KPI’s to KM

Still an emphasis on including KM in strategic planning, despite it being potentially 

repositioned at a third tier levelrepositioned at a third tier level

Good codification of knowledge assets

The new website “Drupal” has the potential to bring a new excitement to the KM 

implementation and serves as a good reinforcement of the strategy

Good new knowledge sharing in the website, such as with the emphasis on high 

alert drugs with drug imagesg g g

Very good continued progress in excellence innovation

Overall outstanding progress has been made in KM implementation



ความ
ภาคภูมิใจ

ผลประเมินการรับรองจากองคกรภายนอก

มาตรฐาน หนวยงาน ปที่ไดรบัการรบัรองครั้งแรก

HA (TQA, JCIA, ISO) โรงพยาบาล 2545 & ทุก 3 ป

ISO 15189 หองปฏิบัติการทางการแพทย   
ทุกแหง (19 Labs) 

2548-2553 
เปนโรงพยาบาลที่มีหองปฏิบัติการทางการแพทย
ไดรับการรับรองคุณภาพหองปฏบิัติการตาม

ISO 17025 ภาควิชาเภสัชวิทยา 2550 

ISO  22870 Point of care โรงพยาบาล ภาควิชาพยาธิวิทยา 2552

มาตรฐานสากล มากทีสุ่ดในประเทศ

testing (POCT) : การเจาะ
น้ําตาลในเลือดจากปลายนิว้

คลินิค ฝายการพยาบาล ฝายเภสัช
กรรม ฝายสารสนเทศ

ISO 17025 งานอปกรณการแพทย 2552

เปนโรงพยาบาลแหงแรกของ
เอเชียอาคเนยที่ไดรับการรับรอง

ISO 17025 งานอุปกรณการแพทย 2552

GMP สถานการแพทยแผนไทยประยกุต 2553

TQA (Baldrige criteria) คณะแพทยศาสตร กําลังดําเนินการTQA (Baldrige criteria) คณะแพทยศาสตร กาลงดาเนนการ

ISO 15189 accreditation

HA  accreditation



ผลประเมินดวยวาจาในการตออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสรพ. 
ครั้งที่ 3 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2554

สิ่งที่นาชื่นชม  โดดเดนมาก และเปนที่ประทับใจมากที่สุด และเปนปจจยัสาํคัญ/แนวทางที่จะนําไปสู
ความสาํเร็จของศิริราชในอนาคต  ดังนี้ 

  ั่ ั  ป ิ ํ ไป  ั

เจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพ โดยนํามาเปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนางานประจํา ทําใหทําดีและเปนระบบมากขึ้น

1. ดาน  Journey to Excellence and Sustainability มุงมันพัฒนาสูความเปนเลิศ นําไปสูการพัฒนา
ในอนาคต ไดแก 

 บุคลากรทุกระดับมีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพ (HA และระบบคุณภาพอื่นๆ) โดยนํามาเปนสวนหนึ่งในการ
    พัฒนางานประจํา ทําใหทําดีและเปนระบบมากขึ้น และจากการเยี่ยมสํารวจครั้งนี้สามารถสัมผัสไดถึงบรรยากาศ 

ี่  ป ั

การพฒนางานปร จา ทาใหทาดแล เปนร บบมากขน   

มีการปรับกลยุทธในการกระตุนการพัฒนา  โดยการ empower 
บุคลากรระดบัปฏบิัติมากขึน้ บุคลากรทุกระดับสวนใหญเห็นคุณคาของ

ใ  ั ใ ํ ั    ทีผอนคลายลงเปนอันมาก  
 สวนใหญของแตละสาขา ภาควิชา และคณะกรรมการ มีการปรับกลยุทธในการกระตุนการพัฒนา  โดยการ 
empower บุคลากรระดับปฏิบัติมากขึ้น ทําใหบุคลากรทุกระดับสวนใหญเห็นคุณคาของตนเอง และสามารถใช

    ศักยภาพของตนเองในการทํางาน และการพัฒนาไดเต็มที่ สงผลใหบรรยากาศของการทํางาน การพัฒนาดี  
ิ่ ึ้ ิ ิ ั ั ํ

ตนเอง และสามารถใชศักยภาพของตนเองในการทํางาน และการพัฒนา
ไดเต็มที่ สงผลใหบรรยากาศของการทํางาน การพัฒนาดยีิง่ขึ้น 
เกดิงานวิจยัและนวัตกรรมจํานวนมาก  

    ยิงขึน เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมจํานวนมาก  
 มีการประสานความรวมมือทั้งระหวางวิชาชพี ระหวางหนวยงาน ในการทํางาน และการพัฒนางานตางๆ ที่ชัดเจน

    ยิ่งขึ้น  สัมผัสไดถึงวัฒนธรรมขององคกร โดยเฉพาะมีความเปนพี่เปนนอง  มีความเอื้ออาทร ใหเกียรติซึ่งกันและ
    กัน ตลอดทั้งมีความรับผิดชอบ การนําความคิดสรางสรรคของตนเองมาชวยพัฒนางานเพื่อประโยชนขององคกร 

ป ป ี่  ใ  ป ํ  ี ิ่ ึ้ ื่ ป ี ี ั

มีการประสานความรวมมอืทั้งระหวางวิชาชีพ ระหวางหนวยงาน ใน
การทํางาน และการพัฒนางานตางๆ ที่ชัดเจนยิ่งขึน้ นําความคิด
สรางสรรคของตนเองมาชวยพัฒนางานเพื่อประโยชนขององคกร 
ของผปวย และของประชาชน การดแลผปวย ระบบการทํางานตางๆ    ของผูปวย และของประชาชน ทีสุดสงผลใหการดูแลผูปวย ระบบการทํางานตางๆ ดียิงขึน เมือเปรียบเทียบกับการ

    เขาเยี่ยมฯ ที่ผานมา 
2. ความเขมแข็งของทีมนําคุณภาพ ทีมนําตางๆ พบวามีความกาวหนา และมีความเขมแข็ง เมื่อเปรียบเทียบ
      กับการเขาเยี่ยมครั้งที่ผานมา  ทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก เปนรูปธรรม สามารถสะทอนการพัฒนาที่

ั ิ ํ ั โ ั ิ ิไ  ป  ี

ของผูปวย และของประชาชน การดแูลผูปวย ระบบการทางานตางๆ 
ดยีิ่งขึ้น เมื่อเปรยีบเทียบกับการเขาเยีย่มฯ ที่ผานมา 

ความเขมแข็งของทีมนําคุณภาพ ทีมนําตางๆ พบวามี
่ ่เหมาะกับบริบทสําหรับโรงพยาบาลระดับตติยภูมิไดเปนอยางดี  

3.   ระบบงานหลักที่สําคัญทุกระบบ สามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง ระบบมีความชัดเจนและเขมแข็งขึ้น 
      รวมทั้งมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดความยั่งยืนในอนาคตสูง ไดแก 

Area of Excellence ของ CLT ตางๆ  มีความกาวหนาในการพัฒนาของระบบทั้งดาน service และ clinic
ั ั   ใ  ี   ใ ั ึ ิ ั ี่  ใ ํ ไ  ํ

ความกาวหนา และมีความเขมแข็ง เมื่อเปรียบเทียบกับการเขาเยีย่ม
ครั้งที่ผานมา  ทําใหเกิดการเปลีย่นแปลงอยางมาก เปนรูปธรรม 
เหมาะกบับรบิทสําหรบัโรงพยาบาลระดบัตตยิภูมิเปนอยางดี 

 การพัฒนาระดับหนวยงานสวนใหญมีความกาวหนาในการพัฒนา จึงเกิดนวัตกรรมทีชวยในการทํางานไดจํานวน
    มาก 

 มีการนําแนวคิดการพัฒนาคุณภาพบูรณาการเขาสูระบบการเรียนการสอนและฝกอบรม มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

ระบบงานหลกัที่สําคัญทุกระบบ สามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ระบบมีความชัดเจน และเขมแข็งขึ้น 
รวมทั้งมีแนวโนมที่จะทําใหเกดิความยั่งยืนในอนาคตสูง 



ผลลพัธจากการใช Siriraj KM strategy ขบัเคลื่อน

E

ผลลพธจากการใช Siriraj KM strategy ขบเคลอน

Empower 
จากผูบริหารยกระดับความรู

ขององคกร

บรรยากาศ
การทํางาน
เปนทีมคลังความรู

ขององคกร
Link-Share-Learn

ตอยอด
แลกเปลี่ยน เรยีนรู
เชิดชูเกียรติ

สรางเครือขายภายใน
ยกระดับความรูของบุคคล

มีคุณคา 
ใ

ู ุ
    หนวยงาน

 พึงพอใจในการทํางาน
 ผูกพันตอองคกรพัฒนา

ระบบงาน

แบงปนสังคม

ภาคภูมใิจระบบงาน
ที่บูรณาการ &
สรางนวัตกรรม



ความภาคภมิใจ

Thailand ICT Excellence Awards 2009 ; รางวัล Project of the Year 
: สาขา Knowledge Management

ความภาคภูมใจ

g g
โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการความรู”

18 มีนาคม 2553

2010 Asian Most Admired Knowledge 
Enterprises (MAKE) Finalists

ไดรับการเสนอเปน 1 ใน 34 MAKE finalists จากผูเชี่ยวชาญในเอเชียดาน KM  เนื่องจาก creating 
organizational intellectual capital and value to their shareholder/stakeholder by transforming 

new/existing enterprise knowledge into superior product/services/solutions

p ( )

new/existing enterprise knowledge into superior product/services/solutions

เปนหนึ่งเดียวขององคกรดาน healthcare provider ที่ไดรับการเสนอชื่อ (รอบแรก 78 องคกร) & 
เปนหนึ่งเดียวขององคกรของประเทศไทยที่ไดรับการเสนอชื่อ 



ป ็ ป ี่ ี ประเด็นแลกเปลียนเรียนรู

ความสําคัญของ KM

พัฒนาการของ Siriraj KM

กลยทธสความเปนเลิศอยางยั่งยนืดวย KMกลยทุธสูความเปนเลศอยางยงยนดวย KM 
& ผลลัพธ ของ Siriraj KM

ปจจัยความสําเร็จปจจยความสาเรจ

ประสบการณการการจัดการความรูของ
หนวยประเมนิตนทนหนวยประเมนตนทนุ



ป ั ํ ็

ไ  ั ั  ํ /  ิ   ื ่

ปจจัยความสําเร็จ

 รางวัล Trusted Brand (ระดับทอง) 
5 ป ติดตอกัน (2550 2554)ไดรับการสนับสนุน จากผูนํา/ผูบริหาร อยางตอเนือง

มีการกําหนดกลยุทธ & ผูรับผิดชอบ ที่ชัดเจน และบูรณา

การ QD UM KM R2R มงเนนการพัฒนาคน

5 ป ตดตอกน (2550 - 2554)

Platinum Award 
ป 2554

การ QD, UM, KM, R2R มุงเนนการพฒนาคน

สรางความมีสวนรวมของทุกระดับ มีการบริหารจัดการอยาง

เปนระบบ เชื่อมโยงผเชีย่วชาญ และระบบสนับสนน ที่เปนระบบ เชอมโยงผูเชยวชาญ และระบบสนบสนุน ท

ครบถวนสอดคลองกับทิศทางขององคกร และสังคม

มีการประเมินผล (ภายใน & ภายนอก) เพื่อพัฒนาตอเนื่อง

เกณฑ : 
ความไววางใจ คุณภาพ คุณคา 
ภาพลักษณที่แข็งแกรง  มการประเมนผล (ภายใน & ภายนอก) เพอพฒนาตอเนอง 

& ตอยอดสูความเปนเลิศ

สามารถสรางคณคาแกทกฝาย โดยบรณาการเปนผลงาน

เขาใจความตองการของผูบริโภค 
นวัตกรรมใหมๆสูตลาดเสมอ

สามารถสรางคุณคาแกทุกฝาย โดยบูรณาการเปนผลงาน

รวมของทุกฝายอยางสมดุล

ใช Siriraj KM strategy (Link – Share – Learn) j gy ( )

& SIRIRAJ culture ขับเคลื่อน  รางวัล Excellence Award 2009
ประเภท Business Enabler

Government Sector



ใ  Si i j KM St tใช Siriraj KM Strategy 
สราง วัฒนธรรมความปลอดภัย วฒันธรรมคุณภาพ วฒันธรรมการเรียนรู

และนวัตกรรม สูความเปนเลิศอยางยั่งยืน

ั ปรับปรง &วัดผล ปรบปรุง &
พัฒนา

Empowerment

ขอบคณคะ
Conductor (ผูบริหาร)

ขอบคุณคะ



ป ็ ป ี่ ี ประเด็นแลกเปลียนเรียนรู

ความสําคัญของ KM

พัฒนาการของ Siriraj KM

กลยทธสความเปนเลิศอยางยั่งยนืดวย KMกลยทุธสูความเปนเลศอยางยงยนดวย KM 
& ผลลัพธ ของ Siriraj KM

ปจจัยความสําเร็จปจจยความสาเรจ

ประสบการณการการจัดการความรูของ
หนวยประเมนิตนทนหนวยประเมนตนทนุ


