
KM – MEDSWU  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 2. ผูเขารวมกิจกรรม 

1. รองศาสตราจารย นายแพทยนิยม  ละออปกษิณ    (ผูจัดการความรู KM Manager) 

2. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยฐิติณัฐ  ดิลกหัตถการ  (คุณอํานวย Facilitator) 

3. รองศาสตราจารย นายแพทยยิ่งยง  ตออุดม    (คุณลิขิต Note Taker) 

4. รองศาสตราจารย นายแพทยชาญณรงค  เกษมกิจวัฒนา  (คุณกิจ)  

5. นายแพทยคมสัน  ปลั่งศิริ     (คุณกิจ) 

6. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยศุภกิจ  พิมลธเรศ   (คุณกิจ)    

7. ผูชวยศาสตราจารย  นายแพทยธงชัย   กอสันติรัตน  (คุณกิจ)    

8. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวิศิษฎ   รังษิณาภรณ  (คุณกิจ) 

9. รองศาสตราจารย นายแพทยชลวิช     จันทรลลิต   (คุณกิจ) 

10. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยชัชวาลย   เจริญธรรมรักษา (คุณกิจ) 

11. นายแพทยธนา  ศิริพิสิฐศักดิ์     (คุณกิจ) 

12. นายแพทยปวริศร   สุขวนิช     (คุณกิจ) 

13. นายแพทยรณชิต   บุญประเสริฐ    (คุณกิจ)    

14. นายแพทยวิทวัส  บุญญานุวัตร    (คุณกิจ) 

15. ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยพิงควรรศ  คงมาลัย  (คุณกิจ) 

16. นายแพทยภรัณยู  วิไล     (คุณกิจ) 

17. นายแพทยณัฐกร  มหสุภาชัย     (คุณกิจ) 

18. นายแพทยนิคม  โนรีย     (คุณกิจ) 

19. นางสาวสายทอง  พุดเกิด     (คุณกิจ) 

20. นางสาวอรพินท  พูลทรัพย     (คุณกิจ) 

21. นายปรียาภรณ  บูรณากาญจน     (คุณกิจ) 

22. นางสาวฐานนันท  ศรีสาพันธ     (คุณกิจ) 

 

1. การจัดการความรูของหนวยงาน ภาควิชาออรโธปดิกส 
 

หัวขอในการจัดการความรู (Knowledge Vision)  
 

เรื่อง การบริหารจัดการเวชภัณฑทางออรโธปดิกสในหองผาตัด 

วัน/เดือน/ป ที่จัดการความรู วันที่ 17 ธันวาคม 2562 
 

แบบสรุปการจัดการความรู 



KM – MEDSWU  

23. นางธัญญาดา   โฉมเขียว     (คุณกิจ) 

24. นางสาวจารุภัทร  กองแกว     (คุณกิจ) 

25. นางมุขดา  ทันสมัย      (คุณกิจ) 
 

3. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบัน เวชภัณฑทีใ่ชในหองผาตัดภายในศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มีคาใชจายและคาใชจายคงคางที่สูงขึ้น โดยเฉพาะทางดานออรโธปดิกส และเม่ือคิดเปนจํานวนเงินแลว

มียอดที่คางจายสูงถึงมากกวา 20 ลานบาทในป 2562 ซี่งเกิดจากหลายปจจัยที่สะสมมาตลอด สงผลใหทาง

ผูบริหารจําเปนตองมีการกันเงินไวเพื่อสํารองการจายหนี้สูงขึ้น  ระบบการหมุนเวียนงบประมาณที่ตั้งไว

คลาดเคลื่อนเนื่องจากไมมีการจายจริง ทําใหการใชจายเงินไมเปนไปตามเปาหมาย เกิดการขาดความนาเชื่อถือ

จากบริษัท และผลสุดทายอาจทําใหขาดแคลนเวชภัณฑที่จําเปนตองใชในกรณีฉุกเฉิน จนถึงในกรณีปกติได 

 เนื่องจากขาดกระบวนการในการจัดการที่ชัดเจนและไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงจํานวนผูปวยที่มี

มากขึ้น จึงไดมีการระดมความคิดและหาแนวทางการบริหารจัดการโดยทางภาควิชาออรโธปดิกส รวมกับ 

ตัวแทนผูดูแลผูปวยนอก ผูบริหารจัดการหองผาตัด ผูบริหารจัดการงานพัสดุ เพื่อรวมกันหาสืบคนปญหาและ

สรางแนวทางปฏิบัติที่เปนไปได   

 

4. วัตถุประสงค 

1. สืบคนหาปญหา 

2. พัฒนาหาแนวทางรวมกันกับในสวนกลุมงานที่เกี่ยวของ  

3. จัดทําระเบียบปฏิบัติที่เปนไปได เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเวชภัณฑ 

 

5. เปาหมาย/ตัวชี้วัด     

    1. สามารถสืบคนปญหาไดครบทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 100% 

    2. จัดทําแนวทางไดครอบคลุมทุกปญหา 

    3. จัดทําเปนเอกสารหรือคูมือปฏบิัติที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงทุกรายการ 

 

6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู    ***(กรุณาระบ)ุ*** 
 

  Dialog 

  Success Story Telling (SST) 

  The World Cafe 

  อื่นๆ กรุณาระบ ุประชุมรวมกันในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ, ประชุมภาควิชา 
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7. กระบวนการจัดการความรู  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห/ประเมินผล 

1. สรางความเขาใจผาน

การประชุมรวมกันในทุก

ภาคสวนที่เก่ียวของ 

2. ประชุมภาควิชาฯ 

1. ความเขาใจและสืบคนในเรื่องปญหาตางๆ 

2. ความชัดเจนของแนวทางปฏิบัติแกไขรวมกัน  

เขาใจและทบทวนปญหาตางๆ 

รวมทั้งแนวทางปฏิบัติรวมกัน 

คนหาสาเหตุ 1. การลงนามกํากับใบสั่งซื้อในหองผาตัด 

2. ขั้นตอนที่ลาชาในการเสนอคณะกรรมการ 

    ตรวจรับ 

3. การจัดการเวชภัณฑที่ไมมีจําหนายใน 

    โรงพยาบาลกรณีเรงดวน 

4. การสรรหาเวชภัณฑที่มีหลายบริษัท 

   แตรายการเดียวกัน 

5. ปญหาจากบริษัท 

6. การสั่งซื้อเวชภัณฑจาก OPD, WARD 

7. การประเมินคาใชจายนอกเวลา 

ปญหาเกิดจากทุกหนวยงาน การ

แกไขตองแกอยางเปนทีม รวมทั้ง

การบริหารจัดการกับบริษัท 

 

วิธีการแกไข 1. การลงนามกํากับในหองผาตัดใหมีการเพิ่ม 

   ผูผาตัด และกํากับดวยลายมือชื่อ 

2. จัดตั้ง ลงนามกํากับ TOR จํานวน 1 ทาน  

    ตรวจรับ จํานวน 3 ทาน โดยแพทยเขารวม  

    1 ทานที่เปน subspecialty 

3. จัดระบบ fast track 

4. ประสานกับบริษัท ในเรื่อง service and ethics 

5. การซื้อของที่หนวยงานเวชภัณฑกลาง 

6. การจัดทําระบบ e-bidding  

จะมีการวเิคราะหและประเมินผล

โดยนัดประชุมทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของทุกๆ 3 เดือน 
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8. Key Success Factor (ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรูในขอ.7)  

1. ผูบริหารเขามาจัดการโดยตรงและมีความชัดเจนในเรื่องนโยบาย  

2. มีผูรับผิดชอบ 

3. มีความเขาใจปญหา 

 

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีไดจากการจัดการความรู (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คูมือ 

  แผนพับ 

   โปสเตอร 

   โปรแกรมหรือระบบตางๆ 

   มีการเผยแพรความรูชองทางตางๆ เชน Website ระบ.ุ................................................................  

 

10. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม KM  

  1. บุคลากรในองคกรมกีารตระหนักรู ในเรื่องการจัดการบริหารเวชภัณฑ  

  2. มรีูปแบบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

  3. หนี้คงคางลดลง  

 

11. After Action Review (AAR)  

1. ทานคิดวาทานบรรลุในเรื่องใดบาง 

     ในเรื่องการวางแผนและการเพิม่ประสิทธิภาพ 

2. ทานคิดวาเรื่องใดที่ไมบรรลุ 

     เรื่อง service and ethics 

3. ทานตองการปรับขั้นตอนการทํางานใดบาง 

มรีูปแบบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

4. ทานสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาไดอยางไร  

       พัฒนาการจัดการบริหารเวชภัณฑ  

 

12. ขอเสนอแนะ 

- 
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13. ภาพประกอบการทํากิจกรรม  

 

 
 

 
 

 

                                                                                              
…………………………………………………………………… 

(รองศาสตราจารย นายแพทยนิยม  ลออปกษิณ) 

                                                                      หัวหนาภาควิชาออรโธปดิกส 

 


